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»گرانفروشی«راگرفت

نگاهی به تسلیحات هواپایه ایرانی؛ برای دور زدن بخشنامه دولت؛
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عده ای حاضر ند مرده شور شوند؛ ولی گچ کار نه
اکبر عبدی گفت: طرف حاضر اس��ت برود در فرانسه 
ظرف بش��ورد؛ ول��ی در خانه خودش حاضر نیس��ت 
ظرف بش��ورد. چرا؟ چون در خانه اش مجبور نیست؛ 
ولی در خارج مجبور می ش��ود. آن وقت حتی عده ای 
حاضر می ش��وند در ژاپن مرده هم بش��ورند؛ اما چرا 
 همی��ن آدم نمی آید در ای��ران گچ کار بش��ود و یا بنا 

بشود.
عبدی نه اپوزوس��یون ش��ده اس��ت و نه پناهنده و نه 
ضد انقالب؛  فق��ط تصمیم گرفته در گوش��ه دیگری 

از جه��ان به فعالی��ت هنری و زندگی ش��خصی خود 
ادامه دهد و البته قطعا برای برخی آثار س��ینمایی در 
ایران حضور خواهد داشت. از جمله رسوایی 2 که در 
 این مصاحبه م��ی گوید نقش حاج یوس��ف را خواهم 

داشت. 
 برای من نقش هایم در رسوایی و آدم برفی به یک 

اندازه با ارزش هستند
ابتدا می خواهم از یک حاشیه شروع کنم که در فیلم 

رسوایی برای تان به وجود آمد....
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روز اصفهان، در تقویم ملی 
ایران ثبت شود

نابغه اصفهانی نماینده ایران در 
كنفرانس بین المللي اتم  براي صلح
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صنعتگران ف��والد مبارکه اصفهان ب��راي اولین 
بار در کشور، موفق به طراحي و تولید ورق هاي 
فوالدي فوق کشش��ي )IF( مورد اس��تفاده در 
س��اخت قطعات پیچیده صنایع خودروس��ازي 

شدند. 
غالمرضا جوانم��ردي، مدیر متال��ورژي و روش 
هاي تولی��د فوالد مبارکه در ای��ن رابطه تصریح 
کرد: در این پروژه مش��ترک به میزان4هزار تن 

 فوالد IF به صورت کالف س��رد با ضخامت ها و
 عرض هاي متنوع در شرکت فوالد مبارکه تولید 
و کلیه مراحل تولید قطعات بدنه خودرو از جمله 
پرس کاري ، کش��ش در قالب ها و تس��ت هاي 
نهایي با موفقی��ت انجام و م��ورد رضایت کامل 

شرکت ایران خودرو قرار گرفت.
وي با بیان اینکه این مهم در راستاي مأموریت و 

چشم انداز شرکت فوالدمبارکه به عنوان ...

فوالد مباركه اصفهان براي اولین بار در كشور؛

 تولید IF  برای  خودروسازي
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  آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 55/94
1- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده : شركت توزيع برق استان اصفهان  در نظر دارد امالک مازاد بر نياز خود را به شرح جدول زير و با وضع موجود از طريق مزايده عمومی 
به فروش برساند.      

 شرکت توزيع نیروی  برق  استان اصفهان
 امور تدارکات و انبار ها

شركت توزيع برق استان  اصفهان
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عرصه مساحت شرح شماره پرونده 

 ) متر مربع (

مساحت اعیان 

 ) متر مربع (

مبلغ تضمین شرکت 

در مزايده 
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2016 قديمي

اداره برق سابق شهرستان برخوار

آدرس : دولت آباد بلوار اصلي جنب 
کوچه روشن

5 درصد مبلغ پیشنهادي 970/2330
مزايده گر

2547

2014 قديمي

اداره برق سابق شهرستان تیران و کرون

آدرس : تیران – بلوار امام خمیني ) ره ( 

کوچه برق 

5 درصد مبلغ پیشنهادي 1890469/9

مزايده گر

اداره برق سابق شهرستان نائین31028

آدرس : نائین – خیابان شهید رجائي نبش 
بلوار جهاد

5 درصد مبلغ پیشنهادي 110001649
مزايده گر

3- زمان دريافت اسناد مزايده  : از  روز دوشنبه مورخ 94/02/07  لغايت 94/02/13 در ساعات اداري
4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي –شركت توزيع برق استان اصفهان 

5- مدارك مورد نیاز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

6- مدت  تحويل اسناد : از  روز دوشنبه مورخ 94/02/14  لغايت ساعت 8/00 صبح روز سه شنبه مورخ  94/02/22 در ساعات اداري به دبيرخانه شركت 
توزيع برق استان اصفهان

7- محل ، ساعت و تاريخ  برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان راس ساعت  9/00 صبح روز شنبه مورخ 94/02/22
8- سپرده شرکت در مزايده : سپرده الزم براي شركت در مزايده به مبلغ 5 % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل 
تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي براساس جدول فوق به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام 

شركت توزيع برق استان اصفهان
9- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه هاي اصفهان زيبا  و  زاينده رود بعهده برنده يا برندگان مزايده ميباشد.

10- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن13- 36273011 داخلي 270 قسمت مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.
 11- اسناد و مدارک كامل  اين مزايده درسايت هاي  اينترنتي ذيل نيز قابل دسترسي مي باشد. 

http://tender.tavanir.org.ir 1- سايت معامالت توانير با آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس
WWW.epedc.ir 3 - سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس



سرلشکر جعفری؛

آل سعود در معرض سقوط است
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: آل سعود در 
معرض سقوط است و تسلط مردم یمن بر کشورشان موج مهمی 

است که موج بعدی آن منجر به سقوط آل سعود خواهد شد.
سرلشکر محمدعلی عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اظهار کرد: پیش��رفت علمی باید اسالمی باشد 
و اگر اسالمی نباش��د در مس��یر انقالب اس��المی و اهداف آن 
نبوده اس��ت؛ چرا که منظور ما از علم و پیشرفت علم اسالمی و 
پیشرفت اسالمی است.جعفری انقالبی بودن و انقالبی ماندن، 
مردمی بودن و مردمی ماندن، اس��تقالل کشور و فراملی بودن 
را از خصوصیاتی دانس��ت که مقام معظم رهبری نسبت به آن 
تاکیدات فراوانی داش��ته است.فرمانده کل س��پاه، توجه به بُعد 
فراملی و جهانی انقالب اسالمی را از دیگر وظایف سپاه دانست 
و گفت: آرمان و هدف غایی انقالب اسالمی ایجاد تمدن اسالمی 
است که ما تالش و پیشرفت مان را در مسیر ایجاد تمدن اسالمی 
دنبال می کنیم؛ امنیت و سالمت دو بُعد مهم در جامعه اسالمی 
است که ما باید برای حفظ انقالب اسالمی و البته به بُعد فراملی 

آن باید توجه الزم را داشته باشیم.
وی با ابراز »در مراحل اول انقالب ش��اهد درگیری های دفاعی 
و امنیتی بودیم و اکنون در دهه پیش��رفت اس��المی هستیم« 
خاطرنش��ان کرد: اکنون نوبت و زمان ثمره انقالب اسالمی در 
حوزه علم و پیشرفت اسالمی است که الزمه آن تالش و حرکت 
جهادی اس��ت؛ چرا که بدون حرکت جهادی اهداف ما محقق 
نخواهد ش��د.جعفری با بیان اینکه جهاد اصطالحی عام است، 
افزود: منظور از جهاد، تنها دفاع نظامی و مقابله سخت نیست، 
چرا که جهاد فرهنگی، جهاد در عرصه های سیاسی و جهاد علمی 
با حرکت جهادی نیز بسیار مهم است و ما باید به آن توجه الزم 
را داشته باشیم.فرمانده کل سپاه مشکالت مالی و بودجه ای را 
در مسیر تحقق اهداف علمی انقالب اسالمی واقعیت دانست و 
در عین حال گفت: ما باید با روحیه و حرکت جهادی مشکالت 
را رفع کنیم.وی به بُعد بیرونی و فراملی انقالب اس��المی اشاره 
کرد و افزود: بُعد بیرونی انقالب اسالمی که همان ظلم ستیزی و 
استکبارستیزی است، به خوبی پیش رفته است..وی با یادآوری 
حمله رژیم س��عودی به یمن تاکید کرد: عربس��تان با پررویی، 
بی ش��رمی، وقاحت و زیر پا گذاشتن تمام اصول اسالمی به یک 
کشور مس��لمان که به دنبال نفی نظام س��لطه و استقالل است 
حمله کرده و بدون هماهنگی با جاه��ای دیگر، آنجا را بمباران 
می کند. اگ��ر مالحظاتی برخی مس��ووالن ما دارن��د و حرفی 
نمی زنند به خاطر مقاطع گذشته اس��ت که این مالحظات باید 
شکسته شود؛ چرا که آنها با بمبارانی که انجام دادند مالحظات 
را شکس��تند. جعفری تس��لط مردم یمن بر کشورشان را اتفاق 
مهم و تعیین کننده دانست و پیش بینی کرد که موج بعدی این 
اتفاقات منجر به سقوط آل سعود خواهد شد. وی گفت: آل سعود 
در معرض سقوط است و تحلیلگران منطقه ای و فرامنطقه ای از 

این موضوع سخن گفته اند که امیدواریم این مهم محقق شود.

»جرج بوش« که در سال های پایان دوران ریاست جمهوری خود به دلیل 
اتخاذ سیاست های نادرست از سوی رس��انه ها و مقامات ایاالت متحده به 
اردک لنگ معروف شده بود، در اظهاراتی با لغو تحریم های ایران مخالفت 
کرد. نیویورک تایمز در این رابطه می نویس��د: جرج بوش در اظهاراتی نادر 
درباره مخالفت با لغو تحریم های ایران س��خن گفت. رییس جمهور سابق 
آمریکا عنوان داشته که مخالف لغو تحریم های ایران است و آمریکا باید نشان 
دهد که می تواند تا آخر پای وعده هایش بایستد. هر چند بوش عنوان داشت 
که قصد انتقاد از »باراک اوباما« رییس جمهور فعلی آمریکا را ندارد؛ اما با این 
حال وی سخنانی را به زبان آورد که از دید مخاطبان انتقاد از اوباما بود. بوش 
در مورد دستیابی اوباما به توافق هسته ای با ایران ابراز شک و تردید کرد و 
گفت: آیا این عاقالنه اس��ت که تحریم های وضع شده علیه تهران لغو شود؛ 
درحالی که به نظر می رسد تحریم ها موثر بوده و جمهوری اسالمی در حال 
کوتاه آمدن است. در صورت انجام چنین کاری )لغو تحریم ها( ایاالت متحده 

اهرم فشار خود در برابر ایران را از دست خواهد داد.

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( گفت: اینکه فکر کنیم 
آمریکا از راه مذاکره وارد شده است و غفلت کنیم اشتباه است. امیر شهرام 
گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوم اردیبهشت ماه سال 58 با تدبیر 
حضرت امام)ره( تاسیس ش��د و ما این روز را به همه پاسداران عزیز به ویژه 
همکاران پاسداری که در قرارگاه پدافند هوایی مشغول به خدمت هستند، 
تبریک می گوییم.وی اظهار داشت: آمریکا با پشتوانه ای به نام بنی صدر وارد 
کشور ش��د و این در حالی بود که که مدت 5 ماه برای آن تمرین کرده بود و 
از بهترین و زبده ترین نفرات خود در این تهاجم اس��تفاده کرد.وی در ادامه 
افزود: اینکه فکر کنیم آمریکا از راه مذاکره وارد ش��ده است و غفلت کنیم، 
اشتباه اس��ت. ما که خاکریز اول دفاع از کشور هستیم، باید شبانه روز آماده 
مراقبت و هوشیار باشیم و لحظه ای غافل نشویم.امیر شهرام در پایان با اشاره 
به گس��ترش نرم افزارهای ارتباط نوین مانند وایبر و واتس��اپ و شبکه های 
اجتماعی افزود: سیاست های آشکار و پنهان دشمنان در اینگونه نرم افزارها 

مشهود است و این برنامه ها آرمان های انقالب را هدف قرار داده است.
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»اقتدار هر کشوری در ارتش قوی است و اقتدار یک ارتش در 
نیروی هوایی قوی«. این سخن سرلشگر شهید منصور ستاری، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش را می توان شاه بیت تشکیل یک 

ساختار نظامی قدرتمند محسوب کرد.
به طور قطع تجهیزات و تس��لیحات م��درن و کارآمد یکی از 
نیازهای اساسی نیروهای نظامی است. نسل نوین تسلیحات، 
به گونه ای است که عالوه بر اینکه دقت و قدرت بسیار باالیی 
دارند، اس��تفاده از آنها برای کاربر نیز راحت و آس��ان است که 
 با هوشمند سازی تس��لیحات بتوان خطای انس��انی یا همان

 »Human Errors« را کاهش داد.
علم هوافضا و علم هوانوردی در تمام دنیا جزو مرزهای دانش 
و تکنولوژی محسوب می شود؛ زیرا این علم ترکیبی از تمامی 
علوم پایه دیده می شود و طبیعتا نوآوری و ابتکار در این حوزه 
بسیار سخت و زمان بر خواهد بود. در کشور ما خوشبختانه این 
حوزه پیشرفت های چشمگیری داشته، یکی از این پیشرفت ها 
در زمینه ی ساخت تسلیحات هواپایه است. در ادامه می کوشیم 
تا تعدادی از دستاوردهای مهم بومی در حوزه تسلیحات هواپایه 

را معرفی کنیم.
خانواده بمب های هوشمند قاصد

 A/۷8-GBU قاصد، یک بمب هوشمند دورایستا با نام فنی
است. سرجنگی ۲ هزار پوندی قدرت تخریب بسیار زیادی را 
برای قاصد فراهم می آورد. از آنجای��ی که هدایت این بمب به 
صورت تلویزیونی غیرفعال »TV-Passive« است، دشمن 

امکان ایجاد اخالل در هدایت آن را ندارد.
نیروی هوایی

با این حال، خلب��ان می تواند آن را تا لحظ��ه برخورد به هدف 
هدایت کند و در صورت انحراف داش��تن از مسیر پرتاب، آن را 
هدایت کند. با توجه به اینکه قاصد یک سالح دور ایستا است، 
خلبان می تواند در محلی دور از رینگ های پدافندی اقدام به 
شلیک و از همان منطقه بمب را هدایت کند؛ به طوری که در 
نسل دوم بمب قاصد این برد تا 5۰ کیلومتر افزایش یافته است.

نسل سوم بمب هوشمند قاصد، تحت عنوان قاصد سه از نظر 
وزن و س��رجنگی با نس��ل اول برابری دارد؛ اما برد آن با اضافه 
شدن یک بوستر راکتی در قس��مت تحتانی بمب، به بیش از 
۱۰۰ کیلومتر افزایش یافته و با توجه به اینکه از نیروی پیشرانه 
راکت اس��تفاده میکند، هدایت آن آسان تر و در نتیجه دقتش 
بیشتر خواهد بود. قاصد هم اکنون یکی از سالح های سازمانی 
جنگنده بمب افکن F-۴ است و در رزمایش های مختلف مورد 

تست و ارزیابی قرار گرفته است.
خانواده موشک های لیزری ستار

امروزه لیزر در بسیاری از صنایع کاربردهای زیادی دارد؛ یکی 
از این صنایع، صنعت تسلیحات نظامی است. دقت بسیار باالی 
لیزر در مشخص کردن نقاط و خطای ناچیز آن باعث به وجود 

آمدن عاملی حیاتی در تسلیحات نظامی شده است.
نیروی هوایی

در گذش��ته حمالت لیزری در نیروی هوایی کشورمان توسط 
هواپیمای ۴D-F انجام می ش��د. تاکتیک حمل��ه لیزری به 
 این صورت ب��ود ک��ه دو فروند جنگن��ده که یکی ب��ه عنوان

 نش��انه گ��زار»Laser« و دیگ��ری ب��ه عن��وان بمب��اران 
کنن��ده»Bomber«  وارد منطق��ه مورد نظر می ش��دند و 

مبادرت به بمباران می کردند که این روش باعث باال رفتن آمار 
تلفات در طول دوران دفاع مقدس بود؛ اما متخصصان کشورمان 
با خالقیت و نوآوری این مشکل را برطرف کردند، به این صورت 
که هواپیمای بمباران کننده خود نیز هواپیمای نش��انه گزار 
 بود که نتیجه این طرح به خانواده موش��ک های لیزری ستار 

انجامید.

اولین موش��ک از خانواده موش��ک های هواپایه لیزری،  ستار 
موشک عصر-۶۷ بود. این موشک از نوع موشک های نیمه فعال 
بوده که با استفاده از پاد لیزری در مرحله پرتاب با دریافت اشعه 
لیزر به سمت هدف هدایت می شود. این موشک به دلیل دارا 
بودن سر جنگی بسیار قدرتمند، فیوز تاخیری، دقت هدایت و 
نقطه زنی می تواند برای مواضع بسیار مستحکم و استراتژیک 
 دشمن مورد اس��تفاده قرار گیرد.س��تار-۱ را می توان یکی از 
موفق ترین تسلیحات هواپایه ایرانی بر شمرد، به طوری که در 
نمونه های بعدی یعنی ستار-۲ و ستار-۳ بیشتر بر روی افزایش 

برد و وزن سر جنگی موشک تمرکز شده است.
موشک های کروز هواپایه

یکی از دستاوردهای اخیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های 
مسلح، تسلیح جنگنده بمب افکن F-۴ به موشک های کروز 
هواپایه است. قادر و نصر هواپایه، دو موشکی هستند که در طی 

پروژه شهید دوران بر روی جنگنده فانتوم تست شده اند.
موشک قادر با برد ۲۰۰ کیلومتر و سامانه هدایت راداری فعال، 

قابلیت پرواز در ارتفاع ۳ متری آب را دارد.
  این موش��ک با پرواز در ای��ن ارتفاع عم��ال از دی��د رادار ها و
 سامانه های ضد موشکی دشمن تا زمان اصابت مخفی خواهد 
ماند. سر جنگی ۲۰۰ کیلوگرمی قدرت تخریب بسیار زیادی را 

برای قادر فراهم می آورد.
همچنین موش��ک نصر هواپایه با ب��رد ۳5 کیلومتر و هدایت 
راداری برای انهدام اهداف کوچکتر کارایی دارد. س��ر جنگی 
 ۱5۰ کیلوگرمی آن نس��بت به ابعاد این موشک قدرت انهدام

 فوق العاده ای را ایجاد می کند. این موشک برای انهدام اهدافی 
تا وزن ۳۰۰۰ تن موثر است.

موشک زوبین
زوبین موش��ک هواپایه، س��وخت جامد و هدایت تلویزیونی 
 با ن��ام فن��ی AGM-۲۰/۳۷۹ اس��ت. زوبین با س��ر جنگی
 ۳۰۰ کیلوگرمی و ب��ردی معادل ۲۰ کیلومت��ر، قاتل اهداف 
سطحی ثابت و متحرک اس��ت. دوربینی که در ابتدای زوبین 
نصب ش��ده اس��ت، تصاویری را که از هدف تهیه می کند، به 
صورت آنالین تا زمان اصابت به کابین خلبان مخابره می کند و 

امکان هدایت آنی را به خلبان می دهد.
نیروی هوایی

این موش��ک در واقع جایگزین موش��ک ۶5A-AGM برای 
جنگنده بمب افکن F-۴ است.

در پایان باید یادآور شد که اینها تنها بخشی از توان تسلیحاتی 
هواپایه نیروهای مسلح جمهوری  اس��المی ایران است. جای 
بس��یاری از دس��تاوردها نظیر بمب قدر، بمب ه��ای ریتارد، 
 پروژه کایت، موش��ک یاسر، موش��ک بینا و ... خالی بود که در 

گزارش های بعدی به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

نگاهی به تسلیحات هواپایه ایرانی؛

از قاصد تا قادر
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 برای رسیدگی به پرونده کهریزک
 و تامین اجتماعی؛

مرتضوی در دادگاه حاضر شد
رییس پیشین س��ازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به 
پرونده کهریزک و تخلفات تامین اجتماعی در دادگاه حضور 
یافت.دیروز سعید مرتضوی برای رسیدگی به سه پرونده ۱( 
کهریزک۲( تخلفات تامین اجتماعی و ۳( نقض رای دیوان 
در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی 

محمدی کشکولی حضور یافت.
روز شنبه اولین جلسه رسیدگی در سال ۹۴ برگزار شد و روز 

دوشنبه جلسه دوم رسیدگی به اتهامات مذکور بود.
با توجه به عدم اجازه ورود شاکیان وکالی پرونده در دادگاه 

روز شنبه هنوز وکالی شاکیان در دادگاه حاضر نشده اند.
با ارسال پیامی؛

روحانی سالروز استقالل سیرالئون 
را تبریک گفت

رییس جمهوری در پیامی فرا رس��یدن س��الروز استقالل 
سیرالئون را به دکتر ارنس��ت بای کروما، رییس جمهوری، 

دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
متن پیام حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر ارنست بای کروما
رییس جمهوری سیرالئون

صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت سالروز استقالل 
 س��یرالئون به جناب عالی، دول��ت و ملت آن کش��ور ابراز 
می کنم. از خداوند متعال، سالمتی و موفقیت آن جناب و 

بهروزی و سرافرازی ملت سیرالئون را مسالت دارم.
حسن روحانی

رییس جمهوری اسالمی ایران

 تخریب دانشکده معارف
 در الرمادی توسط داعش

تروریستهای داعش س��اختمان دانشکده معارف در استان 
االنبار را به طور کامل تخری��ب کردند.طبق گزارش منابع 
امنیتی، تروریست های داعش ساختمان دانشگاه خصوصی 
معارف را در مرکز شهر الرمادی واقع در استان االنبار به طور 
کامل ویران کردند. این دانش��کده متعلق ب��ه »عبدالملک 

السعدی« مرجع دینی سنی مذهب بود.

واقعیت استراتژیک منطقه، افزایش 
قدرت ایران است

تحلیلگر واشنگتن پس��ت، در تحلیلی با اش��اره به حقایق 
موجود در منطقه معتقد است قدرت ایران در منطقه رو به 
افزایش است.»چارلز کروثامر« تحلیلگر روزنامه »واشنگتن 
پست« و مفسر ش��بکه تلوزیونی »فاکس نیوز« در تحلیلی 
در سایت »ریویو ژورنال« با اش��اره به برخی حقایق موجود 

در منطقه می نویسد: ایران قدرت رو به تزاید منطقه است.
نویس��نده با ادعای اعزام کش��تی ه��ای نظامی از س��وی 
ایران به خلی��ج عدن همزم��ان با عملی��ات نظامی ائتالف 
ضد یمن ب��ه رهب��ری عربس��تان ک��ه آمری��کا را وادار به 
اعزام ن��او هواپیماب��ر خود به منطق��ه ک��رد و نهایتا دولت 
 آمریکا برای خ��ودداری از برخورد احتمالی ب��ا ایران اعالم

 می دارد که ناوگان آمریکا برای مقابله ب��ا ایران به منطقه 
 اعزام نش��ده اند را عقب نش��ینی در برابر ای��ران خوانده و

 می نویسد: نهایتا آمریکا به جای فشار بر ایران به ریاض فشار 
آورد تا حمالت هوایی علیه یمن را متوقف کند.

 همچنی��ن ای��ن تحلیلگ��ر لغ��و ممنوعی��ت ارس��ال
 موشک های ضد هوایی اس ۳۰۰ به ایران از سوی روسیه که 
می تواند نفوذ به تاسیسات هسته ای ایران را برای موشک ها 
و هواپیماهای غربی ناممکن کند، را از دیگر حقایقی معرفی 

می کند که بیانگر قدرت و نفوذ ایران در منطقه است.
 وی در این خصوص می نویس��د: نهایتا باراک اوباما رییس 
جمهور آمریکا به جای تحریم یا تهدید روسیه به انتقاد صرف 
از عملکرد روسیه اکتفا می کند و فقط ابراز تعجب می کند.

چارلز کروثامر همچنین با اشاره به کوتاه آمدن اوباما در برابر 
درخواست ایران برای لغو یکباره تحریم ها علیه این کشور 
 در قبال امضاء توافق هس��ته ای می نویس��د، در ابتدا اوباما

  می گفت لغو تحری��م ها تدریج��ی خواهد ب��ود؛  اما االن 
می گوید آن چیزی که مهم اس��ت این است که در صورت 
تقلب ای��ران در توافق هس��ته ای تحریم ها برگش��ت پذیر 
خواهند بود.این تحلیلگر همچنین ادامه می دهد: گزارش 
هایی وجود دارد که نش��ان می ده��د اوباما قص��د دارد با 
آزادسازی ۳۰ تا 5۰ میلیارد دالر از دارایی های ایران »۱۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی« جایزه ای بزرگ به ایران بدهد.

جهان باید به سخنان نافذ رهبر عالی
 ایران توجه کند

 ی��ک نش��ریه محافظ��ه کار آمریکای��ی در یادداش��تی با 
تاکید بر نافذ بودن س��خنان رهبر ایران نوش��ت: ایران در 
مذاکرات هس��ته ای  س��ه هدف عمده را تعقی��ب می کند.
مجله آمریکایی محافظه کار »نش��نال ریویو«در یادداشتی 
به قلم »ری��چ لوری« س��ردبیر این نش��ریه در زمینه ادامه 
مذاکرات هس��ته ای ای��ران با گ��روه ۱+ 5 به وی��ژه آمریکا 
در مطلب��ی تحت عن��وان » اوبام��ا فریب طراح��ی دقیق 
ایران را خورده اس��ت« نوش��ت: وقتی آی��ت اهلل خامنه ای 
رهب��ری عال��ی ای��ران س��خنرانی می کنند، الزم اس��ت 
جهان به س��خنانش گ��وش فرا ده��د. آی��ت اهلل خامنه ای 
دارای نقط��ه نظرات بس��یار دقیق و خوب درب��اره موضوع 
هس��ته ای ایران به نس��بت ب��اراک اوباما ریی��س جمهور 
 آمریکا اس��ت و البته آش��کارا بس��یار صریح تر نیز صحبت

 می کند.

شنیده ها 

  »جرج بوش« مخالف
 لغو تحریم های ایران

 نباید مذاکره با آمریکا 
باعث غفلت ما شود

معاون اول رییس جمهور با اعالم اینکه بودجه هدفمندی 
یارانه ها ۱۷ه��زار میلی��ارد تومان کس��ری دارد، گفت: 
گفت وگوهای دو جانبه را با عراق، روسیه و افغانستان آغاز 
کرده ایم و ش��ورای صادرات غیرنفتی فعال شده است تا 

موانع برسر افزایش صادرات را بردارد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در حاشیه 
شش��مین همایش ملی کار با تاکید براینک��ه موانع برای 
پیشرفت تولید باید برداش��ته شود، افزود: سیستم بانکی 
کشور باید نرخ س��ود بانکی را متناس��ب با کاهش تورم 
کاهش دهد که این جزء وظایف شورای پول و اعتبار است.
 وی ادام��ه داد: اکن��ون ت��ورم از ۴۰ درص��د ب��ه
  ۱5 درصد رس��یده اما تغییری در نرخ سود ایجاد نشده

 است.
معاون اول رییس جمهور بیان ک��رد: از دیگر مواردی که 
برای کشور سودآور اس��ت و از محورهای اصلی سال ۹۴ 
دولت اس��ت، افزایش صادرات غیرنفتی است که موانع را 

برای صادرات غیرنفتی باید برداریم.
جهانگیری با اش��اره به اینکه سال گذش��ته 5۰ میلیارد 
دالر ص��ادرات کاال داش��تیم، افزود: اقتص��اد ایران جای 
 این را دارد که میزان صادرات کاالی غیرنفتی را بیش��تر

 کند.
وی بیان کرد: گفت وگوهای دو جانبه ای را با کشورهای 
عراق، روسیه و افغانستان آغاز کرده ایم و شورای صادرات 
غیرنفتی فعال شده است تا موانع برسر افزایش صادرات 

غیرنفتی را بردارد.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به اینک��ه واحدهای 
کوچک و متوس��ط، مهمتری��ن واحدهایی هس��تند که 
می توانند مش��کل بیکاری را برطرف کنن��د، گفت: نباید 
اینگونه تص��ور کنیم ک��ه واحده��ای کوچ��ک مجزا از 
واحدهای بزرگ می توانند نقش آفرین در ایجاد اشتغال 

باشند.

 در سراس��ر دنی��ا صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در 
کن��ار بنگاه ه��ای ب��زرگ ب��ا س��رویس دهی های 
 مناس��ب نق��ش موث��ری را در ایج��اد اش��تغال ایف��ا 

کرده اند.
جهانگیری اظهار کرد: بنگا های کوچک پل ارتباطی بین 
بنگاه های بزرگ و خودشان هس��تند که مطالعات نشان 
می دهد اگر م��ورد حمایت قرار گیرن��د، منافع اقتصادی 
خوبی را برای کش��ور به ارمغ��ان می آورن��د؛ در غیر این 
صورت شکست آنها مسایل اقتصادی دشواری را در کشور 

ایجاد می کند.
وی در پاس��خ به اینکه چه میزان از تس��هیالت درس��ال 
۹۴ به بنگاه های کوچک تخصیص داده می ش��ود، افزود: 
سیستم بانکی س��ال گذش��ته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرد که اکنون عالقه مند است، بخشی 
 از این تس��یهالت را به س��مت بنگاه های کوچک هدایت

 کند.
معاون اول ریی��س جمهوربا بیان اینکه در س��ال ۹۳ در 
منابع هدفمندی یارانه ها دچار مش��کل بودیم و امس��ال 
نیز این مش��کل ادامه دارد، تصریح کرد: می��زان هزینه 
مش��خص ش��ده در ردیف ه��ای هدفمن��دی ب��ا میزان 
درآمد ما تع��ادل ندارد. اگ��ر بخواهیم تم��ام ردیف های 
هزین��ه ای ک��ه ب��رای هدفمن��دی پی��ش بینی ش��ده 
 پرداخت کنیم با کس��ری ۱۷ ه��زار میلی��اردی مواجه

 هستیم.
جهانگیری بی��ان کرد: به غیر از ۳۹ ه��زار میلیارد تومان 
پرداخت نق��دی، ۴ ه��زار و 8۰۰ میلیارد توم��ان هزینه 
درمانی، 5 ه��زار و ۲۰۰ میلیارد توم��ان تولید و ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان برای مس��کن و ۴ هزار میلیارد اش��تغال 
جوانان اس��ت و حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمدمان 
کمتر از این میزان است که باید درسال ۹۴ فکری اساسی 

برای حل این مشکل کنیم.

عضو کابین��ه دولت اصالحات گفت: طرح مس��اله پول های 
کثیف به اراده و توان ایستادن در مقابل فشارها نیاز دارد.

 احم��د خ��رم درب��اره حض��ور وزی��ر کش��ور در مجلس و 
عقب نشینی رحمانی فضلی در مورد طرح موضوع پول های 
کثیف و فساد مالی گفت: ما اصلی در قانون اساسی داریم که 
به این موضوع اشاره داره که از کجا آوردی؟ سی و شش سال 
از انقالب اسالمی می گذرد؛ ولی نتواسته ایم این اصل قانون 

اساسی در عرصه سیاسی و اجتماعی اجرایی کنیم. 
این عض��و کابینه دولت اصالحات با اش��ار ب��ه صحبت های 
وزیرکشور در مجلس شواری اسالمی تاکید کرد: فساد مالی 
و پول های کثی��ف در همه عرصه های سیاس��ی، اجتماعی، 
اقتصادی، و.. نباید توقع داشته باشیم با طرحی ساده  زمینه  
برای افشای آن ها مهیا شود؛ زیرا طرح این مساله به اراده و 

توان ایستادن در مقابل فشار ها نیاز دارد. 
وی ادامه داد: با گس��ترش و ریش��ه ای شدن فس��اد مالی و 
پول ه��ای کثیف در هم��ه عرصه های سیاس��ی، اجتماعی، 
اقتصادی، و.. نباید توقع داشته باش��یم که با طرح ساده ای 
توسط وزیر کشور راهکار عملی برای مبارزه با آن یا حداقل 

زمینه ای برای افشای آن ها مهیا می شود. 
این فعال سیاسی گفت: آقای پورمحمدی هم در زمان تصدی 
خودشان در سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که ساالنه 
۲۲میلیارد دالر از واردات کشور به موضوع قاچاق اختصاص 
دارد، بنابراین چنین حجم پولی این توان را دارد که بسیاری 

از بخش های اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد. 
خرم تصریح کرد:  رش��وه های کالن، اختالس های دولتی، 
زمین خواری؛ از جمله موارد دیگر پول های کثیف است که 
هر روز در حال گس��ترش اس��ت، بنابراین الزم بود طی این 
سال ها به جای پرداختن به حاشیه های این مفاسد، حداقل 
زمینه اجرای برخی از اصول قانون اسالمی که بررسی منشاء 

ثروت و داریی ها را مد نظر قرار می دهد، مهیا می شد.
وی افزود: بنابراین در این سال ها که این اصول اساسی، قانون 

اساس��ی معطل مانده، صحبت و برخورد با فساد و پول های 
کثیف که در همه عرصه ها در حال گسترش است، مشکلی 
را از این موضوع حساس حل نمی کند؛ زیرا به طور طبیعی 
فشارها در جهت عدم طرح و عدم پیگیر این موضوع وارد و 

مساله منحرف می شود. 
این عضو کابینه دولت اصالحات گف��ت: اینکه عنوان کنیم 
این چنین پول هایی در عرصه سیاس��ی وارده ش��ده به نظر 
من مساله کوچک این موضوع اس��ت؛ چراکه برای بررسی 
ریشه ای، باید به منشاء اصلی پرداخته شود که به علت تعمیق 
آن در الیه های گوناگ��ون می بینیم چگونه با طرح اولیه این 

موضوع،  فشارهای مختلفی وارد می شود. 
خرم با اشاره به فساد سه هزار میلیاردی گفت: آن زمان که 
موضوع این فساد مطرح شد و سر و صدای بسیاری در کشور 
داشت و برخی از مدیران دولتی به نحوی در آن متهم شدند، 
رییس سابق س��ازمان بازرس��ی عنوان کرد که صد مورد از 
این نوع مفاسد در این سازمان مطرح هستند، که طرح این 
موضوع نشان می دهد عمق فساد در کش��ور به چه صورت 
است، که حتما با اجرای اصول قانون اساسی در مورد منشا 

دارایی ها، حتما این ارقام چند برابر می شود. 
این فعال سیاس��ی اصالح طلب اضافه ک��رد: می توان گفت 
این رقم ه��ای کالن به نحوی در عرصه سیاس��ی تاثیرگذار 
هستند؛ مثال سال ۹۲ یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری 
۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده بود، که اگر فضای ش��فافی 
برای مشخص شدن منش��ا دارایی ها بود،  بی شک این گونه 
هزینه نمی ش��د. وی در پاسخ به این س��وال که به نظر شما 
چرا وزیر کشور بر خالف صحبت های قبلی خود در مجلس 
نوعی دیگری موضوع را مطرح کرد گفت: به هرحال حرکت 
در مبارزه و صحبت از چنین موض��وع بزرگی به نوعی اداره 
سیاس��ی جامع در کش��ور نیاز دارد؛ زیرا همانطور که گفتم 
طرح چنین مساله بدون فشار از طرف کسانی که در طول این 
سال ها از مزایای پول های کثیف استفاده کردند، نخواهد بود.  

افشای پول های کثیف،اراده و  ایستادگی  می خواهدبودجه هدفمندی یارانه ها، ۱۷ هزار میلیارد کسری دارد



یادداشت

 تشریح افزایش حقوق
 بازنشستگان تامین اجتماعی

مع��اون فن��ی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی از افزایش حقوق 
بازنشستگان تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: ۳۰۰ میلیارد 

تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
محمدحس��ن زدا در مورد افزایش حقوق بازنشس��تگان اظهار داشت: 
حقوق بازنشس��تگان از امروز در سراسر کش��ور افزایش یافت و کلیه 
مستمری بگیران تامین اجتماعی ۱۵ درصد حقوقشان اضافه می شود . 
کسانی که بعد از افزایش ۱۵ درصدی کمتر از ۷۱۲ هزار تومان دریافت 
کنند، حقوق آنها را به ۷۱۲ هزار تومان می رس��انیم و افزایش دیگری 

برای آن در نظر می گیریم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومان و حداکثر 
۵ میلیون تومان در این سازمان است، در حالی که سال گذشته حداقل 

حقوق ۶۰۸ هزار تومان بود.
معاون فنی و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه افرادی 
که روزهای قبل حقوق خود را دریافت کرده اند نیز امروز افزایش حقوق 
به حسابشان واریز شده است، تصریح کرد: ما قصد داشتیم در فروردین 
ماه افزایش حقوق را اعم��ال کنیم، اما با توجه ب��ه اینکه دولت در اول 
اردیبهشت ماه مصوبه افزایش حقوق را به ما اعالم کرد، به همین دلیل 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از روز 

یکشنبه در سراسر کشور افزایش یافت.
زدا، در خصوص اعتبار مرب��وط به افزایش حقوق بازنشس��تگان بیان 
کرد: ب��رای افزایش حقوق ۳۰۰ میلیارد توم��ان اعتبار اختصاص داده 

شده است.
وی در مورد مزایای دیگر حقوق بازنشستگان نیز گفت: در مورد افزایش 
حق مسکن و... باید ابتدا منتظر باش��یم،  ببینیم دولت میزان افزایش 
را چند درصد در نظر گرفته و س��پس به همان نس��بت مزایای حقوق 

بازنشستگان را افزایش دهیم.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد تعداد بازنشستگان 
حداقل بگیر توضیح داد: بر اس��اس آمارهای س��ال گذشته ۶۰ درصد 
بازنشستگان حداقل بگیر بودند؛ اما امس��ال هنوز تعداد آنها مشخص 
 نش��ده که پس از بررس��ی اطالع��ات بازنشس��تگان اع��الم خواهیم 

کرد.

 درگذشت با سابقه ترین عضو
 شورای شهر گلدشت

 ح��اج حس��ن گلش��ادی عض��و ش��ورای ش��هر گلدش��ت در 
دوره ه��ای اول،دوم و چه��ارم پن��ج ش��نبه هفت��ه گذش��ته 
ب��ر اث��ر عارض��ه بیم��اری، دار فان��ی را وداع گف��ت و ب��ه 
همی��ن مناس��بت مراس��م یادب��ودی در حس��ینه اعظ��م 
 و مس��اجد جام��ع و ام��ام حس��ن ای��ن ش��هر برپ��ا ش��د.
 در مراس��م گلش��ادی که از فرهنگیان بازنشس��ته نیز به شمار

 می رفت،جمع زیادی از مردم گلدشت،مسووالن ارشد شهری 
واستانی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند .

رواب��ط عموم��ی ش��هرداری گلدش��ت ب��ا اع��الم ای��ن 
خب��ر اف��زود: مراس��م هفتمی��ن روز آن مرح��وم در روز 
94 در مح��ل حس��ینیه اعظ��م  /۲ چهارش��نبه م��ورخ 9/
 گلدش��ت از س��اعت ۱۶ لغای��ت۱۸/۳۰  برگ��زار می ش��ود.

بنابراین بدینوس��یله از عموم مردم دعوت می ش��ود، با شرکت 
در مراس��م ایش��ان موجبات آرامش خاطر آن مرحوم و تسلی 

بازماندگان را فراهم کنند.

محافظت از 54 اثر تاریخی
 در میدان امام علی)ع( ضروری است

مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان بر 
ضرورت حفظ ۵4 اثر ارزشمند تاریخی در میدان امام علی)ع(

تاکید کرد.
حسین جعفری با بیان اینکه احیای میدان امام علی)ع( در دو 
میدان اصلی و میدان جلوخان طراحی ش��ده و میدان جلوخان 
مس��جد جامع بخش��ي از میدان امام علي)ع( به شمار می رود، 
گفت: وجود ۱4 مسجد، حمام شیخ بهایی، عصار خانه، سراها، 
کاروان سراها و کنیس��ه ها اهمیت این پروژه را دوچندان کرده 

است.
وی نوع برخورد با این پروژه را حفاظت، نگهداری و مرمت از ابنیه 
تاریخی دانس��ت و تاکید کرد: برای اجرای این پروژه شهرداری 
تنها س��اختمان های زاید که برخی به صورت متروکه درآمده 

است را تملک می کند تا جلوخان دو هکتاری احیا شود.
مدیرعامل سازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان با 
اش��اره به اینکه عملیات اجرایی میدان جلوخان در حال انجام 
است، اضافه کرد: برای بدنه سازی میدان جلوخان مسجد جامع 
اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که امیدواریم 
بدنه های میدان جلوخان مسجدجامع تا پایان امسال اجرا و تا 

سال آینده نیز کف سازی های آن را انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بدنه شرقی این میدان در حال 
اجرا است و امیدواریم که امسال کل بدنه میدان جلوخان را در 

شمال و غرب میدان امام علی احیا کنیم.
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پرهزین��ه ترین بیم��اری غدد در 
جهان ک��ه در ه��ر ۳۰ ثانیه یک 
نفر را به خود مبت��ال می کند و در 
 هر س��ه دقیقه، پای یک��ی از مبتالیان به خ��ود را قطع 
می کند، چیزی نیس��ت جز دیابت که درصد و نیز س��ن 
ابتال به آن در ایران رش��د قابل توجهی داش��ته، چنانکه 
 گفته می ش��ود س��ن ابتال به دیاب��ت در ای��ران حداقل

 ۱۰ تا ۱۵ سال، پایین تر از سن شایع ابتال در کشورهای 
توسعه یافته اس��ت و در س��ال های آینده شاهد افزایش 
 جمعیت قابل توجه بیش��تری به این بیم��اری خواهیم

 بود.
بنیانگ��ذار دیالی��ز در اصفهان می گوید: بی��ش از نیمی 
از مردم ایران تا ۲۰ س��ال دیگر به بیماری دیابت مبتال 
می شوند. مهدی اذانی که س��ال ۵۵ کار دیالیز را با یک 
بخش در اصفهان آغاز کرد می افزای��د: با افزایش تعداد 
بیماران، در حال حاضر بخش ه��ای دیالیز به ۳4 مورد 

افزایش یافته است. 
وی با اش��اره به اینکه تا ۲۰ س��ال دیگر بیش از نیمی از 
م��ردم مبتال به دیابت می ش��وند، می گوی��د: بین 4۰ تا 
4۵ درص��د دیالیزی ها مبتال ب��ه دیابت هس��تند و ۲۰ 
 تا ۳۰ درصد بر اثر فش��ارخون ب��ه دیالی��ز احتیاج پیدا 

می کنند.
بنیانگذار دیالی��ز در اصفهان با اعالم اینک��ه دو بیماری 
خاموش عامل اصلی دیالیز هس��تند، می افزاید: بخشی 

از عادات غل��ط زندگی از جمله دیر ش��ام خ��وردن و با 
فاصله کم خوابی��دن؛ ضمن اینکه صبح حالت کس��الت 
 به فرد     دس��ت م��ی دهد، باعث بزرگ ش��دن ش��کم

 می شود.
 وی با اشاره به اینکه بیماری های کلیه روز به روز در حال 
افزایش است، اظهار می کند: کمبود ویتامین B۶ و ازدیاد 
دو ویتامین A و C سبب سنگ کلیه در بدن فرد می شود 

و نیاز به دیالیز پیدا می کنند.
اذانی با اظه��ار اینکه گ��رد و غبارها مان��ع جدی جذب 
ویتامین D در ف��رد می ش��وند، گفت: اگر در گذش��ته 
افراد به راحتی می توانس��تند با پی��اده روی در آفتاب یا 
نشستن نیم س��اعت در مقابل آفتاب ویتامین D جذب 
 کنند؛ اما این امر امروز با وجود گرد و غبارها امکان پذیر 

نیست.
 وی به ش��عار امس��ال هفته س��المت اش��اره می کند و

 م��ی گوید: با توج��ه به ش��عار »ایمنی غ��ذا از مزرعه تا 
بش��قاب« امروز شاهدیم که آنچه بر س��ر سفره گذاشته 
می شود با مسایل غیر بهداشتی عجین شده و در بسیاری 
از مواقع شاهد آب با فلزات س��نگین و رسوخ آن در مواد 

غذایی شدیم.
عوامل ابتال به دیابت نوع دو را بشناسید

بیم��اری دیابت ب��ا افزای��ش می��زان قند خ��ون در اثر 
کمبود ترش��ح انس��ولین )دیابت نوع ی��ک( و یا اختالل 
در فعالیت انس��ولین )دیابت نوع دو( بروز پیدا مي کند. 

 بیش از 9۰ در ص��د دیابتي ها، به دیابت ن��وع دو گرفتار
 هستند.  

از آنجایی که شیوع دیابت نوع ۲، در طي سال هاي اخیر 
افزایش بي رویه داش��ته و از طرف دیگر سن ابتال به این 
نوع دیابت، نس��بت به دهه هاي قبل ب��ه مراتب کاهش 
یافته و به عبارت دیگر جوانان بیشتري به این نوع دیابت 
مبتال مي شوند، بنابراین شناس��ایي عوامل خطر دیابت 
باعث شناخت زودتر این بیماري و پیشگیري در مراحل 
 اولیه و در نهایت جلوگیري از بروز عوارض دیابت خواهد
دو ن��وع  دیاب��ت  ب��ه  بت��ال  ا عوام��ل  ش��د.    

 چیست؟
س��ابقه خانوادگي ابتال به دیابت؛ اگر والدین و یا خواهر 
و برادر شما به بیماري دیابت مبتال باشند، خطر ابتال به 

دیابت نوع دو در شما افزایش مي یابد.
 افزایش سن )سن بیش از 4۵ س��ال(؛ با باال رفتن سن، 
خطر ابتال به دیابت نوع دو افزایش مي یابد، زیرا با افزایش 
س��ن، پانکراس همانند جواني، به خوبي انسولین ترشح 
نمي کند و نیز مقاومت س��لول ها به انس��ولین افزایش 

مي یابد. 
 زندگي کم تحرک؛ اگ��ر در زندگي روزمره فعالیت بدني 
شما کم باشد، افزایش وزن و چاقي را در پي خواهد داشت. 
غیر فعال بودن و افزایش وزن، دست در دست هم، شانس 

ابتال به دیابت را افزایش مي دهند. 
 س��لول هاي عضالن��ي داراي گیرنده هاي انس��ولیني 
بیشتري نسبت به سلول هاي چربي هستند و با افزایش 
 فعالیت بدن��ي و ورزش، س��لول هاي عضالن��ي تقویت 
مي ش��وند،بنابراین  افراد م��ي توانند با انج��ام ورزش و 
فعالیت بدني، مقاومت به انسولین را در بدنشان کاهش 
دهند. فعالیت بدني و ورزش، حساس��یت به انسولین را 
افزایش  و عملکرد هورمون انسولین را بهبود مي دهند. 
مطالعات نش��ان داده اس��ت که تنها ۳۰ دقیقه فعالیت 
بدني متوسط روزانه همراه با ۵ تا ۱۰ درصد کاهش وزن 
 اضافي، موج��ب کاهش ۵۸ درصد خطر ابت��ال به دیابت

 مي گردد.
 عادات غذایي ناس��الم؛ 9۰ درصد اف��رادي که به دیابت 
نوع دوم مبتال مي ش��وند، اضافه وزن دارند.بنابراین غذا 
خوردن ناسالم در افزایش وزن، سهیم است. چربي زیاد، 
فیبر ناکافي، مصرف بیش از حد کربوهیدرات هاي ساده 
همگي در ابتال به  دیابت نوع دوم سهیم مي باشند. غذا 
خوردن صحیح مي تواند در بهبود یا پیش گیري از دیابت 

نوع دوم موثر باشد. 
 س��ابقه ن   ژادي یا قومي؛ برخي از اقوام ی��ا نژادها میزان 
دیابت بیشتري دارند؛ براي مثال در ایران شیوع دیابت در 
بعضي از شهرها مانند یزد بیشتر مي باشد، و یا در کشور 
آمریکا خطر ابتال به دیابت نوع دوم در س��یاه پوس��ت ها 

بیشتر است.
 سندرم متابولیک و یا س��ندرم مقاومت به انسولین؛این 

 س��ندرم مجموع��ه اي از عوام��ل خط��رزاي متابولیک 
مي باشد که در یک فرد وجود دارند.

 اجزاء س��ندرم متابولیک عبارتند از: پرفش��اري خون، 
تري گلیسرید باال، چاقي ش��کمي ، باال بودن قند خون 
 .)HDL( ناش��تا و پایین بودن میزان کلس��ترول خوب
افرادي که سه مورد و یا بیش��تر از عالیم مذکور را دارند، 
به سندرم متابولیک مبتال هستند.  س��ندرم متابولیک 
 خطر ابتال به بیماري هاي قلبي، سکته و دیابت را افزایش 

مي دهد.
 افزایش وزن؛  اگر ش��ما اضافه وزن )نمای��ه توده بدني 
بیش از ۲۵( دارید، ش��انس ابتال به دیاب��ت نوع دوم در 
شما افزایش مي یابد؛ زیرا وزن باال مقاومت به انسولین را 
افزایش مي دهد، به این معنا که بافت چربي توانایي بدن 
در استفاده از انسولین و ورود انسولین به درون سلول را 

کاهش مي دهد.
 فش��ار خون باال؛  داش��تن فش��ار خ��ون باال، ش��انس 
 پیش��رفت بیم��اري دیاب��ت ن��وع دوم را افزای��ش

 مي دهد. 
 مقادیر غیرطبیعي چربي هاي خون؛  HDL کمتر از ۳۵ 
میلي گرم در دسي لیتر، و یا تري گلیسرید بیشتر از ۱۵۰ 
میلي گرم در دسي لیتر ، شانس ابتال به دیابت نوع دوم را 

افزایش مي دهند. 
 س��ابقه دیاب��ت 
ب��ارداري؛ ابت��ال 
در  دیاب��ت  ب��ه 
ط��ي ب��ارداري و 
ی��ا تولد ن��وزادي 
ب��ا وزن بی��ش از 
4 کیلوگ��رم، مي 

 توان��د ش��انس ابت��ال ب��ه دیاب��ت ن��وع دوم را افزایش
 ده��د.  دیاب��ت ب��ارداري در 4 درص��د زن��ان ب��اردار 
دیده م��ي ش��ود ک��ه ش��روع آن ب��ا ترش��ح هورمون 
های��ي از جفت مي باش��د که ای��ن هورمون ه��ا مقاوت 
ب��ه انس��ولین را در م��ادران افزای��ش م��ي دهن��د.
 بس��یاري از مادران��ي ک��ه ب��ه دیاب��ت ب��ارداري مبتال
 مي شوند، در س��ال هاي پس از زایمان، مستعد ابتال به 
بیماري دیابت مي ش��وند و در فرزندان آنها نیز، شانس 
ابتال به دیابت در سال هاي بعدي زندگي شان ، افزایش 
مي یابد. سابقه ابتال به س��ندرم تخمدان پلي کیستیک؛ 
این اختالل که معموال از سنین بلوغ در دختر خانم ها آغاز 
 مي شود، با پریود نامنظم، ریزش موي زنانه و چاقي همراه

 است. 
مطالع��ات پیش��ین نش��ان داده ان��د ک��ه مقاوم��ت به 
انس��ولین یکي از عوامل اساس��ي ش��روع ای��ن بیماري 
اس��ت و بر همین اس��اس این بیم��اري نیز خ��ود یکي 
 دیگر از عوام��ل خطر احتمال��ي ابتال به دیاب��ت نوع دو 

مي باشد.   
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اخبار کوتاه
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دو تپه ی تاریخی دارند و از حدود ۵ سال پیش که دوستداران 
میراث فرهنگی روستا، آثاری به قدمت بیش از 4 هزار سال 
در آن کشف کردند، برای زنده ماندن و نجاتش خون دل های 
زیادی خوردن��د؛ اما حاال این دو تپه چیزی ش��بیه یک پنیر 

سوئیسی هستند تا محوطه ای تاریخی!
دو تپه  تاریخ��ی ش��مالی»دم چاله ب��اغ« و جن��وب غربی 
»قبرس��تان گبرها« در روس��تای ایراج در توابع شهرستان 
نایین اصفهان کشف ش��دند که قرار بود با تسطیح محوطه، 
اهالی روس��تا خانه  های خ��ود را آنجا بنا کنند؛ اما با کش��ف 
سفال هایی که پس از بررسی ها قدمت شان در حدود 4 هزار 
و ۶۰۰ سال تخمین زده ش��د، این اقدام متوقف شد.هرچند 
هنوز هم هراقدامی در این محوطه متوقف است به جز حفاری 
و تکه تکه کردن آن! مصطفی ایزدی، دهیار روس��تای ایراج، 
با تاکید بر این که حفاران غیر مجاز از بهمن س��ال گذش��ته 
و به خص��وص در نوروز امس��ال محوطه باس��تانی ایراج را با 
حفاری های متع��دد س��وراخ کرده اند، گف��ت: هرچند این 

محوطه حدود ۵ س��ال قبل کشف ش��د و باستان شناسان 
میراث فرهنگی این محوطه بررسی هایی را در این محوطه 
انجام دادند؛ اما هنوز آن را در فهرس��ت می��راث ملی ثبت 
نکرده اند، به همی��ن دلیل هنوز هیچ اق��دام حفاظتی برای 
این محوطه انجام نشده اس��ت. او با اشاره به نامه نگاری های 
انجام شده برای انجام اقدامات حفاظتی در این محوطه،  با 
مسووالن میراث فرهنگی اصفهان افزود: متاسفانه هرکس 
بخواهد، به راحتی می تواند با وارد ش��دن به این محوطه در 
آن گودبرداری کرده و ه��ر تخریبی که بخواهند انجام دهد. 
آن ها حتی یک گودال بزرگ به عم��ق تقریبی چهار متر در 
دل محوطه ایجاد کردند که به نظر می رسد هیچ چیز از آن به 
دست نیاورده اند.وی ادامه داد: زمانی که شورای روستا قصد 
داشت بخشی از زمین ها را برای ساخت مناطق مسکونی به 
مردم واگذار کند، آن تپه به تس��طیح نیاز داشت. با آغاز کار 
تراکتورها برای گودبرداری، کوزه ها و سفال های زیادی از دل 
خاک بیرون آمد که خوشبختانه دوستداران میراث فرهنگی 
آنها را دیدند و کار متوقف شد.او گفت: زمستان سال گذشته 
هم کوزه سنگی از این محوطه پیدا ش��د که با وجود این که 
توسط کارشناس��ان به میراث فرهنگی منتقل شد؛ اما هنوز 

جوابی درباره ی قدمت و وضعیت آن به ما اعالم نکرده اند!
 ایزدی تاکید کرد: تاکنون برای ای��ن محوطه تاریخی هیچ 
کاری به ج��ز نامه نگاری انجام نش��ده اس��ت، نزدیک ترین 
منطقه انتظامی به این محوطه ۳۵ کیلومتر با آن فاصله دارد، 
آنها تا کنون برای حفاظت قول داده اند و می گویند به زودی 
کارهای��ی را در این زمینه انجام می دهند.وی مس��احت تپه 
ایراج را پنج هزار متر عنوان کرد و گفت: مدتی پیش نامه ای 
به دهیاری فرستاده ش��د که براس��اس آن اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان قصد آغاز کاوش و بررسی را در این 

محوطه را دارد.

جناب،  اولین ایرانی بود که دکترای فیزیک هس��ته ای گرفت. 
دکتر جناب را تمام اهالي دوستدار علم و معرفت مي شناسند، 
او تنها ایراني و بهتر بگوییم اولین ایراني بود که موفق شد تا در 
کنفرانس بین المللي اتم براي صلح شرکت کند.هفته اصفهان 
است؛  اما کمتر کسي را مي بیني که به دنبال شناخت دانشمندان 
شهر خود باشد، در گوشه و کنار شهر هم که مي گردي بیشتر 
در مورد آثار تاریخي و صنایع دس��تي آن گفته ش��ده است تا 
دانشمندان!از شیخ بهایي بزرگترین معمار اصفهان که بگذریم 
مي رسیم به دکتر کمال الدین جناب که در سال ۱۲۸۷ متولد 
شده اس��ت. وی یکي از دانشمندان برجس��ته ایران در بخش 
فیزیک هسته اي به شمار مي رود.کمال الدین جناب، در سال 
۱۳۱۲ به فرانسه رفت، دوره  تحصیل لیسانس فیزیک و ریاضی 
را دوباره در دانش��گاه نانس��ی گذراند، دوره  لیس��انس شیمی 
را در دانشگاه س��وربن تمام کرد و ش��اگرد اول دانشگاه شد. با 
توجه به عالقه وافر او به ادامه تحصیل در خارج از کش��ور بهتر 

دید که زبان انگلیس��ی بیاموزد و برای ادامه  تحصیل به یکی از 
کش��ورهای انگلیس��ی زبان رود، بنابراین در مدت اندکی زبان 
انگلیسی آموخت و با دریافت تمام هزینه های تحصیلی که در 
دانشگاه های فرانسه پرداخت کرده بود،  آن هم به دلیل شاگرد 
اول شدنش، بودجه کافی را برای ادامه  تحصیل در باالترین سطح 
علمی به دس��ت آورد.در آن زمان با مطالع��ه و تحقیق دریافت 
 که عالی ترین موسسه علمی جهان انس��تیتوی فنی کالیفرنیا

 ) C.I.T (در آمری��کا اس��ت، با این ه��دف به آمری��کا رفت تا 
تحصیالت آکادمیک خود را در رش��ته فیزیک نزد فیزیکدانان 
برجسته آن زمان؛  مانند میلیکان ادامه دهد.او مدت ها در آمریکا 
اقامت داشت و پس از کسب درجه دکتري فیزیک هسته اي به 
ایران بازگش��ت و در نهایت به عنوان دانشیار دانشکده علوم به 
تدریس فیزیک مشغول شد و از همان زمان با ایجاد و تاسیس 
آزمایشگاه فیزیک اتمی به پژوهش در فیزیک هسته ای و تربیت 
کارشناس اتمی مبادرت ورزید. وی به عنوان نماینده ایران در 
اولین کنفرانس بین المللی اتم برای صلح شرکت کرد.در دولت 
دکتر مصدق وقتی دکتر محمود حسابی وزیر فرهنگ بود، دکتر 
جناب را به معاونت برگزید.ریاست سازمان تربیت بدنی، ریاست 
دانشکده علوم، عضو موثر انجمن های علمی و بین المللی، عضو 
انجمن فیزیکدانان امریکا، عضو فرهنگستان واژه گزینی، مدیر 
کل دبیرخانه دانشگاه از جمله مسوولیت های او بود. کتاب ها و 
مقاالت زیادی را به رش��ته تحریر درآورد که درمجالت معتبر 
جهان به چاپ رس��یده اس��ت. کتاب های»فیزی��ک جدید«، 
 »تحقیق��ات علمی در فیزی��ک اتمی«، » مکانی��ک مایعات«، 

» مکانیک نقاط مادی«  از جمله تالیفات اوست.
این استاد برجس��ته اصفهاني، به زبان های انگلیسی، فرانسه، 
عربی و آلمانی آشنایی کامل داش��ت. در سال ۱۳۸۳ به عنوان 
چهره ی ماندگار فیزیک ش��ناخته ش��د و از شخصیت علمی 

فرهنگی وی تقدیر به عمل آمد.

نابغه اصفهانی نماینده ایران در کنفرانس بین المللي اتم  براي صلحچشم طمع به میراث 4 هزار ساله
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زندگی مسالمت آمیز ادیان در کنار هم

س: ایمنا
]عک

گروه 
جامعه

بنیانگذار دیالیز در اصفهان 
می گوید: بیش از نیمی از 

مردم ایران تا ۲۰ سال دیگر به 
بیماری دیابت مبتال می شوند

نیمی از ایرانی ها 
دیابتی می شوند

تا ۲۰ سال آینده؛



يادداشت

جزيیات توافقات جديد
 نمايندگان کارگران

 تش��کل های عالی کارگ��ری کش��ور ۲۲ پیش��نهاد ب��رای تدوین
 پیش نویس قطعنامه ارائه کرده و خواستار بازتعریف  سه  نوع قرارداد 

کار و همچنین حذف فاصله بین مزد و معیشت نیروی کار شدند.
 این تش��کل های در نامه ای به معاون وزیر کار، پیش��نهادات خود 
اعالم کردند.در این نامه آمده اس��ت: با توجه به جلس��ه شنبه مورخ 
۲۹/۱/۱۳۹۴ و پس از تشکیل جلسه مشورتی سه جانبه بین تشکل 
های عالی کارگری کش��ور )مجم��ع عالی نمایندگان - ش��وراهای 
اس��المی کار و انجمن های صنفی کارگران( موارد ذیل جهت بهره 

برداری در تنظیم پیش نویس قطعنامه ارائه می شود.
الف( برنامه ملی کار شايسته

۱- تقویت و توانمندس��ازی نهادهای س��ه جانبه به وی��ژه نهادهای 
کارگری - کارفرمایی به منظور کیفی نمودن فعالیت ها و گسترش 
سطح پوشش خدمات، همچنین ارتقاء مکانیسم سه جانبه گرایی و 

بهبود گفتگوهای اجتماعی با رعایت توازن در مشارکت آنها.
۲- احیای ش��ورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر ترکیب واقعی 
س��ه جانبه )دولت ،کارگ��ر ، کارفرم��ا(، همچنین حفظ اس��تقالل 
مالی و اداری س��ازمان تامی��ن اجتماعی از طریق صیان��ت از منابع 
سازمان به ویژه در شرکت های تحت پوش��ش آن و پرداخت سریع 
مطالب��ات تامی��ن اجتماعی از س��وی دولت به منظ��ور حفظ توان 
ارائه حمایت ه��ای قانونی از بیمه ش��دگان )ش��اغل و مس��تمری 
 بگی��ر(۳- فراهم نمودن س��از و کار مناس��ب ب��رای الح��اق کار به 
کنوانسیون های ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ سازمان بین المللی کار )آزادی حق 
تشکل، حق مذاکرات جمعی و سن کار(۴- به رسمیت شناختن حق 
تجمع و اعتراضات صنفی کارگران با فراهم نمودن بستر مناسب در 
قوانین مربوطه۵- اجرای کامل و دقیق قوانین حوزه کسب و کار در 
راستای توسعه اشتغال به ویژه قوانین کار و تامین اجتماعی و اصالح 
و بازنگری کلیه بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های اداری در حوزه 
روابط کار که مغایر نص صریح قوانین مربوطه می باش��د۶- تدوین 
الیحه کار شایسته و به تصویب رساندن آن به منظور اجرایی شدن 
اهداف و راهبردهای آن۷- ایجاد هماهنگی بر نحوه فعالیت سازمان 
های حمایتی در راس��تای ارتقاء س��طح کیفی خدم��ات همچنین 
توس��عه حمایت های اجتماع��ی از طریق تخصی��ص ردیف بودجه 
خاص از س��وی مجلس شورای اس��المی در زمینه برقراری حمایت 
های اجتماعی از اقشار آسیب پذیر برای فقرزدایی از سه دهک پایین 
جمعیتی )قابلیتی و چند بعدی(۸- اهتمام به رعایت مقررات ایمنی 

و بهداشت کار و استانداردسازی محیط های کسب و کار.
ب- بهبود فضای کسب و کار

۱- تنظی��م اصالحی��ه م��اده ۷ قان��ون کار ب��ه منظ��ور تعری��ف 
ئ��م و معی��ن در راس��تای تضمی��ن  دقی��ق کار موق��ت، دا
امنی��ت ش��غلی کارگ��ران و افزای��ش انگی��زه نی��روی کار۲- 
 واقع��ی نم��ودن م��زد ب��ا معیش��ت کارگ��ران با به��ره من��دی از 
مکانیسم های بهره وری در راستای ایجاد تعهد و انگیزه کار۳- فراهم 
نمودن ساز و کار برای اجرای سیاست های سند حمایت از تولید ملی.
۴- مقابله جدی با قاچاق کاال و واردات بی رویه کاال به منظور حمایت 
از تولید ملی۵- ایج��اد امنیت در س��رمایه گذاری ه��ای داخلی و 
خارجی به منظور ایجاد رونق در کسب و کار۶- اصالح سیستم بانکی 
و حراس��ت از منابع بانکی و تثبیت نرخ ارز و ممانعت از پولشویی در 

راستای بهبود فضای کسب و کار.
ج( فرهنگ کار و تعاون

۱- تسری آموزش های فرهنگ کار، کارآفرینی و مهارتی از سطوح 
دبستان به باال و بازنگری در محتوی آموزشی رشته های دانشگاهی 
در راس��تای مرتبط نمودن رشته های دانش��گاهی با بخش صنعت، 
خدمات و کش��اورزی۲- ترویج فرهنگ کار و کس��ب روزی حالل 
در بنگاه های اقتص��ادی۳- تقویت حمایت ه��ای اجتماعی از زنان 
و فرهنگ سازی در کش��ور برای حضور زنان در مدیریت حوزه های 
کس��ب و کار و نهادهای اجتماعی به ویژه کارگری - کارفرمایی۴- 
ضرورت اقدام در جهت رفع تحریم س��ازمان بی��ن المللی کار علیه 
کارگران و کارفرمایان کشور به منظور تبادل کمک های فنی و بسط 
آموزش.۵- تالش در جهت انعکاس مفاد قطعنامه ششمین همایش 
ملی کار در برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور
۶- بازبینی مقررات بخش تعاون در راس��تای رفع موانع انس��دادی 
در چارچوب توانمندس��ازی تعاونی ها با رویکرد افزایش بهره وری 
و تخصصی نمودن مدیریت تعاونی ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار

۷- توسعه فرهنگ تعاون و ایجاد انسجام عملکردی بین تعاونی های 
کش��ور۸- تقویت تعاونی های جدید از جمله دان��ش بنیان، فراگیر 
ملی، س��هامی عام همچنین تعاونی های کش��اورزی اقتصاد کشور 

برای رسیدن به توسعه پایدار.

نامه افزايش مسکن مهر
 به شعب بانک مسکن ارسال شد

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که نامه افزایش س��قف 
۲۳۲ هزار مسکن مهر توسط بانک مسکن به شعب استان ها ارسال 
شد، گفت: در تالشیم برای کل ۵۷۰ هزار واحد نیمه تمام این طرح 
سقف وام را افزایش دهیم.اصغر احمدی مهرآبادی، اظهار کرد:  برای 
افزایش ۵ میلیون تومانی سقف تسهیالت مسکن مهر خیلی کار شد 
و وزیر راه و شهرس��ازی به طور جدی پیگیر این موضوع بود و در این 
زمینه ده ها جلس��ه با بانک مرکزی برگزار شد.وی تصریح کرد: پس 
از پیگیری های فراوان توانس��تیم مصوبه افزایش سقف تسهیالت را 
برای پروژه های با پیشرفت باالی ۷۵ درصد را از شورای پول و اعتبار 
دریافت کنیم.وی در عین حال یادآور شد: البته در اواخر دولت دهم 
این چنین مصوبه ای داشتیم اما به دلیل این که عمر دولت قبل تمام 
ش��د و همچنین سیاس��ت دولت یازدهم جلوگیری از افزایش تورم 
بود، این سیاست در دستور کار قرار گرفت که افزایش سقف از محل 
وصول اقساط تسهیالت مسکن مهر انجام شود.وی با بیان این که در 
حال حاضر ماهانه بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان وصولی تسهیالت 
مس��کن مهر داریم، بیان کرد: در حال حاضر ۵۷۰ هزار مسکن مهر 
نیمه تمام در مراحل مختلف س��اخت داریم ک��ه از این تعداد ۲۷۰ 
هزار واحد در مرحله ن��ازک کاری و حدود ۹۷ ه��زار واحد ر مرحله 
سفت کاری قرار دارد که در س��ال جاری به اتمام خواهد رسید.قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که نامه افزایش سقف تسهیالت 
۲۳۲ هزار واحد مسکن مهر توسط بانک مسکن به شعب ابالغ شده 
است، افزود: در تالشیم افزایش سقف تس��هیالت را برای واحدهای 
 با پیش��رفت ۷۰ درصد و حت��ی کمت��ر از ۷۰ درصد نی��ز عملیاتی

 کنیم.
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اگرچه دولت در بخش��نامه ای، افزایش قیمت ها بدون 
مجوز س��تاد تنظیم ب��ازار را ممن��وع اعالم ک��رده؛ اما 
اکنون از بازار س��طح ش��هر خبر می رسد »کم فروشی« 
 جای »گرانفروش��ی« را برای دور زدن بخشنامه دولت

 گرفته اس��ت.
اگرچ��ه ب��ازار کاالهای اساس��ی ای��ن روزه��ا آرام به 
نظر می رس��د؛ ام��ا اندکی دقت کافی اس��ت ت��ا بتوان 
ش��گردهای تولیدکنن��دگان را ب��رای حف��ظ ب��ازار 
دریاف��ت؛ از بس��ته بندی ش��کیل و مناس��ب گرفته تا 
 تنوع محص��ول و طعم هایی ن��و. اما این همه داس��تان

 نیست.گش��ت و گ��ذاری در قفس��ه فروش��گاه های 
زنجیره ای و حتی سوپرمارکت ها، اختالف قیمت هایی 
را میان یک تولید با دو یا چند برند نش��ان می دهد که 
حکایت از ای��ن دارد که برخ��ی تولیدکنندگان با درک 
از موقعیت بازار و رکودی که ب��ر تقاضای داخلی حاکم 
اس��ت، وارد تغییراتی در نحوه عرض��ه محصوالت خود 
ش��ده اند؛ به نحوی که وزن کاالها کمتر از قبل شده اما 

قیمت همچنان ثابت اس��ت.
دور زدن بخش�نامه دولت با ش�گرد جديد

همین چن��د وقت پیش ب��ود که اس��حاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، افزایش قیمت 

همه کاالها را منوط به هماهنگی با هیات دولت دانست؛ 
این در حالی است که تنها کاالهایی مشمول اجرای این 
بخشنامه می ش��وند که از ش��مول قیمت گذاری دولت 
خارج نش��ده باش��ند، در حالی که اگر کاالیی مشمول 
قیمت گذاری نش��ود، چندان زیر ذره بی��ن دولت برای 
قیمتش هم نیس��ت؛ بلکه تولیدکنن��ده آن می تواند با 

ترفنده��ای مختل��ف، قیم��ت را جابه ج��ا کن��د.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که تولیدات تمامی 
کارخانجاتی ک��ه مش��مول قیمت گ��ذاری دولتی هم 
نمی ش��وند، باید ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان را رعایت کنند؛ اما 
اینکه چند درصد از این تولیدکنندگان چنین فرآیندی 
را رعایت می کنند، موضوعی اس��ت ک��ه هیچگاه به آن 
پرداخته نش��ده یا س��ازمان حمایت، آماری نس��بت به 
آن نداده است. این س��ازمان البته می گوید که نظارت 
بر بازار را به صورت مس��تمر انجام می دهد، اما آنچه که 
 اکنون در بازار مشهود اس��ت، تغییرات قیمتی کاالیی

 اس��ت.
بس��یاری از کاالهایی که تا پیش از آغاز سال جدید، به 
یک قیمت مش��خص عرضه می ش��دند، اکنون با همان 
بسته بندی عرضه می ش��وند اما مقایسه وزن دو کاالی 

پیش از عید و بعد از عید با هم نشانگر کاهش وزن کاال 
اس��ت،   این در حالی اس��ت که وزن درج شده بر روی 
کاالها به صورت رس��می کاهش یافته است، اما قیمت 
ثابت مانده و بنابرای��ن ممکن اس��ت مصرف کنندگان 
بدون توجه ب��ه این عامل، خرید خ��ود را انجام دهند و 

متوجه تغییر وزن هم نش��وند.
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت ای��ن اس��ت ک��ه برخ��ی از این 
تولیدکنندگان، در پایان س��ال گذش��ته، تخفیف های 
چش��مگیری را ب��رای کاالهای خ��ود در نظ��ر گرفته 
بودن��د که این س��ئوال را در ذه��ن ایج��اد می کرد که 
مگ��ر تولید یک کاال چقدر س��ودآور اس��ت ک��ه بتوان 
حدود ۲۰ ت��ا ۴۰ درص��د از قیمت را به یکب��اره پایین 
آورد اما گویا تولیدکنندگان در حال آماده ش��دن برای 
مارات��ن افزایش قیمت در س��ال جدید بودن��د؛ اگرچه 
 در ظاهر، نه بس��ته بن��دی تغییر کرده و ن��ه کاال گران

 ش��ده اس��ت.اما به هرح��ال خانوارها به درس��تی این 
تغییرات را حس کرده و در فروشگاه ها راجع به آن حرف 
می زنند، این در حالی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان کمتر 
شناخته شده ای هم تازه به بازار ورود کرده و تالش دارند 
تا مشتری جلب کنند و به نوعی قیمت شکنی کنند؛  اما 
به هرحال بخش��ی از مردم به این موضوع توجه داشته 
و از برندهای ت��ازه وارد کمتر خری��د می کنند و برخی 
دیگر هم فاکتور قیمتی برای شان مهم است و بنابراین 

چن��دان توجه��ی ب��ه برن��د ندارن��د.
ارزش س�بد کااليی خانوار ۴ نفره

بررس��ی های میدانی خبرن��گار مهر از فروش��گاه های 
زنجیره ای و س��وپرمارکت ها حکایت از آن دارد که اگر 
یک خانوار ۴ نفره به طور متوسط در ماه به ۳ کیلوگرم 
گوشت گوس��فندی به طور متوس��ط کیلویی ۳۰ هزار 
تومان، دو کیلوگرم گوشت چرخکرده ۲۰ هزار تومان، 
۶ کیلوگرم مرغ به ازای هر کیلو ۶ هزار تومان، ده کیلو 
برنج به ازای هر کیلو ۶ هزار تومان، دو بسته قند به ازای 
هر بسته ۳ هزار تومان و دو بسته شکر به ازای هر بسته 
۲۵۰۰ تومان، ۳ عدد روغن مای��ع ۴۸۰۰ هزار تومانی 
و ۴ بسته پنیر به ازای هر بس��ته ۵۰۰۰ تومان، ۸ عدد 
شیر کم چرب ۲۵۰۰ تومان نیاز داشته باشد، ارزش این 
سبد کاالیی برای او حدود ۲۹۲ هزار تومان خواهد شد. 
البته باید به این سبد که قیمت های آن به طور متوسط 
در نظر گرفته ش��ده، حبوبات، میوه، نان و سبزی را نیز 

اضاف��ه ک��رد.
جزيیات قیمت کاالهای اساس�ی در بازار

براس��اس گزارش میدان��ی مهر، هم اکن��ون قیمت هر 
کیلوگرم گوش��ت چرخک��رده ممتاز مخل��وط ۲۹هزار 
و ۵۰۰ تومان، گل ماهیچه گوس��اله ۳۶ ه��زار و ۴۰۰ 
تومان، گل ماهیچه سردس��ت گوس��فند )۸۰۰ گرمی( 
۴۵ ه��زار و ۷۰۰ توم��ان، ران گوس��اله ۳۴ ه��زار و 
۲۰۰ تومان، ران گوس��فندی )۸۰۰گرم��ی( ۴۲ هزار 

 تومان و آبگوش��تی گوس��فندی ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان
 اس��ت.

سینه بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان، 
ران مرغ ۱۸۰۰ گرمی ۱۵ه��زار و ۲۰۰ تومان، مغز ران 
۱۸۰۰ گرم��ی ۱۷ هزار و ۸۰۰ توم��ان، فیله مرغ ۹۰۰ 
گرمی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان، ران و سینه ۱۸۰۰ گرمی 

۱۵هزار و ۹۰۰ تومان اس��ت.
فیله سالمون ۶۵۰ گرمی ۴۲ هزار تومان، بسته تخم مرغ 
۳۰ ع��ددی ۱۰۳۰۰ تومان، بس��ته ۹ ع��ددی ۴۱۷۰ 
تومان، بس��ته ۶ عددی ۲۸۰۰ تومان، بسته ۱۵ عددی 
۶۹۵۰ تومان، بسته ۲۴ عددی ۹ هزار تومان و هر بسته 

۲۰ عددی تخم مرغ ۷۵۰۰ تومان اس��ت.
همچنین قیمت هر بسته قند ۷۰۰ گرمی ۲ هزار و ۷۹۰ 
تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۲۵۵۰ تومان 
است. قیمت هر بطری روغن س��رخ کردنی ۸۱۰ گرمی 
۴۰۴۰ تومان، روغن سرخ کردنی ۱۳۵۰ گرمی ۶۵۴۰ 
تومان، روغن س��بوس برنج ۲ لیت��ری ۴۵۵۰۰ تومان، 
روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان، روغن کنجد یک 
لیتری ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، روغن جامد ۶۹۰ گرمی 
۴۸۶۰ تومان و روغن جامد ب��ا کره ۴.۵ کیلویی نیز ۲۱ 

هزار و ۴۵۰ تومان اس��ت.
قیم��ت ه��ر کیس��ه ده کیلوی��ی برن��ج پرمحص��ول 
۶۰ ه��زار توم��ان، کیس��ه ۵ کیلوی��ی طارم دمس��یاه 
۴۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان، ط��ارم معط��ر ده کیلویی ۸۰ 
ه��زار و ۷۵۰ توم��ان، هاش��می ۵ کیلوی��ی ۴۹ هزار و 
۷۵۰ توم��ان، ش��یرودی ۵ کیلوی��ی ۳۹ ه��زار و ۷۵۰ 
تومان، عل��ی کاظم��ی ده کیلوی��ی ۷۹ ه��زار تومان، 
هن��دی سوپرباس��ماتی معط��ر ۹ کیلوی��ی ۴۸ هزار و 
 ۴۵۰ توم��ان و رمضان��ی ده کیلویی ۶۱ ه��زار تومانی

 اس��ت.
لوبی��ا چیت��ی ۹۰۰ گرم��ی ۸۸۰۰ توم��ان، لپه ۹۰۰ 
گرمی ۶۰۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۷۵۰۰ تومان، عدس��ی 
۷۰۰۰ توم��ان، نخ��ود ۴۳۰۰ توم��ان، لوبی��ا جگری 
۷۵۰۰ تومان، لوبیا کش��اورزی ۱۰ هزار و ۸۵۰ تومان 
 و لپه باقالس��بز ۵۰۰ گرم��ی ۱۰ ه��زار و ۹۵۰ تومان

 اس��ت.
قیمت ک��ره ۱۰۰ گرم��ی ۲۳۰۰ تومان، شیراس��تریل 
۱.۵ لیت��ری ۴۲۰۰ تومان، ش��یر نایلونی ۱.۵ درصدی 
۱۳۵۰ تومان، ماس��ت س��ون ۶۵۰۰ تومان، پنیر یواف 
۱۰۰ گرم��ی ۱۱۰۰ تومان، پنیر خام��ه ای ۱۰۰ گرمی 
۱۲۰۰ تومان، پنیر پروس��س آم��ل ۴۰۰ گرمی ۵ هزار 
تومان، پنیر امگاس��ه ۵۰۶۰ تومان، ش��یر بطری ۹۰۰ 
سی س��ی س��ه درصد چرب��ی ۲۳۰۰ تومان، ش��یر کم 
چ��رب ۲۲۰۰ تومان، ش��یر بط��ری پرچ��رب ۲۵۰۰ 
تومان، خامه عس��لی ۱۱۰۰ تومان، خامه پاس��توریزه 
 ۱۱۰۰ تمان و خامه لیوان��ی ۱۰۰ گرمی ۱۲۰۰ تومان

 اس��ت.

تکانه های قیمتی کاالهای اساسی دربازار؛

»کم فروشی« جای »گرانفروشی« را گرفت

رژيم صهیونیستی خط لوله 
متعلق به ايران را ملی اعالم کرد

تالش بانک های جهان برای 
رونق بخشیدن به اقتصاد

پایگاه صهیونیستی هاآرتص طی گزارشی نوشت: یوسی پلد، رییس 
شرکت خط لوله الیات-اشکلون تایید کرد که رژیم صهیونیستی این 
شرکت را که مسوول اداره خط لوله نفتی ترانس اسراییل است ملی 
اعالم کرده اس��ت. این خط لوله قبال با همکاری ایران اداره می شد. 
پلد همچنین گفته بر خالف خط مش��ی فعلی ت��ل آویو، وی موافق 
افشای اطالعات مربوط به  این شرکت است.تاکنون شرکت خط لوله 
الیات-اشکلون از مقررات زیس��ت محیطی، قوانین مربوط به برنامه 
ریزی و ساخت و تحقیقات دولتی و عمومی معاف بوده است.پلد هفته 
گذشته در مصاحبه با روزنامه یدیعوت آهارونوت گفت: »این معافیت 
برای من خیلی ناخوشایند است، اما این از اختیارات من خارج است. 
۴۰ سال قبل، تصمیمی گرفته شد که یک راز بود و این راز تا به امروز 

پا برجا باقی مانده است. 

. اکثر بانک ه��ای مرکزی جهان از زمان آغاز س��ال جاری میالدی 
سیاست های انبساطی را در پیش گرفته اند و قرار است این سیاست 
را با قدرت بیش��تری دنبال کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا 
این اقدامات جدید که موجب رشد بی سابقه بازارهای بورس شده، 
خواهد توانست کمک زیادی به اقتصاد جهانی بنماید یا خیر.چند 
بانک مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن و ریکس بانک 
سوئد  این هفته برای تعیین خط مش��ی پولی خود تشکیل جلسه 
می دهند.با این حال، بر اس��اس نظرسنجی انجام ش��ده از صدها 
اقتصاددان که هفته گذشته منتشر ش��د، سیاست های انبساطی 
اخیر و به نصف رسیدن قیمت نفت که به معنای ثروتی بادآورده برای 
مصرف کنندگان بود، نتوانسته تغییر زیادی در چشم انداز اقتصاد 

جهانی ایجاد کند.

 سپهری، دبیر ششمین همایش ملی کار با اشاره به اینکه صیانت 
از نیروی کار یکی از مس��ائل مهم در کشور است، افزود: با توجه به 
ورود روز افزون زنان به بازار کار و مشکالت متعدد در جامعه کار و 
تولید ارتقای بهره وری و ضرورت گفت وگوی سه جانبه بین شرکای 

اجتماعی مسئله ای است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی به بهبود فضای کس��ب و کارو  ایجاد اش��تغال در کشور اشاره 
کرد و اف��زود: این مس��ئله یک��ی از دغدغه های دولت و ریاس��ت 
جمهوری است که ظرفیت سازی برای توسعه اقتصاد باید با توجه 

به بنگاه های خرد و کوچک محقق شود.
دبیر ششمین همایش ملی کار ادامه داد: تحول ساختاری در نظام 
آموزش��ی رفع موانع تولید ایجاد امنیت و ثبات در سیاس��ت های 
کالن در راستای همدلی و همزبانی دولت و مردم عملیاتی می شود.

سپهری با اشاره به اینکه دولت تدبیر چهار سیاست مهم خارجی، 
اقتصادی، اجتماعی و رفاهی را دنبال می کند، گفت: این همایش 

زمینه ساز ارتباط بین دولت و شرکای اجتماعی است.
رییس سازمان موسس��ه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب 
مواد قانونی کار شایس��ته در برنامه چهارم و پنجم، اظهار داشت: 
الحاق به کنوانس��یون حذف کار کودک، برقراری بیمه قالی بافان 
و کارگران س��اختمانی، اعطای تس��هیالت به واحده��ای خرد و 
متوسط، توسعه تعاونی بانوان و حمایت از زنان کارآفرین از جمله 

دستاوردهای این همایش است.

تحقق برنامه ملی کار شايسته، 
راهگشای بهبود فضای کسب وکار

پس از دعوت ای��ران به پروژه خط ناباکو با پیش دس��تی نخس��ت 
وزیر بلغارستان، ایران هم به طور رس��می پیشنهاد سرمایه گذاری 
شرکت های آلمانی در طرح توس��عه فازهای پارس جنوبی و انتقال 

گاز آن به اروپا را ارائه کرد.
 هنوز چند روزی از مذاکرات پش��ت درهای بسته سفیر جمهوری 
اسالمی ایران با نخست وزیر و چهار عضو کلیدی دولت بلغارستان 
در کاخ صوفیه به منظور بازگش��ت ایران به پ��روژه خط لوله ناباکو 
نمی گ��ذرد که ته��ران به برلی��ن یک پیش��نهاد قابل توج��ه ارائه 
 کرده اس��ت. بر این اس��اس همزمان با س��فر تعدادی از بازرگانان، 
تولید کنندگان و صنعتگ��ران آلمانی به تهران، ایران به س��رمایه 
گذاران و ش��رکت های ب��زرگ تولید کننده تجهی��زات نفت و گاز 
پیشنهاد مشارکت در برخی از فازهای میدان مشترک پارس جنوبی 
را ارائه کرده است.مجتبی خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در جمع بیش از ۱۰۰ صنعتگر، بازرگان و س��رمایه گذار 
آلمانی به نمایندگی از دولت پیشنهاد مشارکت آلمانی ها در طرح 

توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی را مطرح کرد.
این مقام مسوول در وزارت صنعت با تاکید بر اینکه تا پیش از اعمال 
تحریم های غیر قانونی علیه ته��ران، آلمان با حدود ۷ میلیارد دالر 
مبادله اقتصادی به دومین ش��ریک بزرگ اقتص��ادی ایران تبدیل 
شده بود، گفت: با این وجود هم اکنون جایگاه آلمانی در تراز تجارت 

اقتصادی با ایران به رتبه هفتم سقوط کرده است.

 آلمانی ها ،  به پارس جنوبی
 باز می گردند

 

رییس اتحادیه ش��رکت های تعاونی تولید مرغ استان 
اصفهان گفت: قطعا نوس��ان قیمت مرغ باعث متضرر 

شدن تولید کننده و از گردونه خارج شدن او می شود.
خس��رو منصوری  اظهار کرد: قیمت م��رغ تابع عرضه 
و تقاضا اس��ت و نوس��ان آماری عرضه و تقاضا در بازار 
مربوط به مرغ بسیار زیاد است و این موضوع قیمت را 

نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود: پنج ماه قبل، ش��یب قیمت مرغ به ش��دت 
کاهش یافت و مرغداران دیگر تمایلی به جوجه ریزی 
نش��ان ندادند و آمار جوجه ریزی به شدت کاهش پیدا 
کرد. این موضوع تا بازار ش��ب عید یعنی تا بهمن ماه 
ادامه داشت و به دلیل اینکه بازار مصرف افزایش پیدا 

کرد به تبع آن قیمت مرغ نیز افزایش یافت.
رییس اتحادیه ش��رکت های تعاونی تولید مرغ استان 
اصفهان به طرح جوجه ریزی اش��اره کرد و ادامه داد: 
قبل از عید و زمانی که افت ش��دید قیمت در بازار مرغ 
وجود داش��ت، طرح جوجه ریزی ارایه ش��د. طبق این 
طرح وزن مرغ باید زیر دو کیلوگرم باشد. این موضوع 
به دلیل دسترسی به بازارهای صادراتی و جمع آوری 

مرغ های مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام 
گرفته بود.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا مرغدار، مرغ خود 
را در س��ن ۴۰ روز و با وزن زیر دو کیلوگرم روانه بازار 
کند و می تواند یک ماه بین دو دوره جوجه ریزی خود 
فاصله داش��ته باش��د. اما اگر مرغداری از این موضوع 
تبعیت نکرد و مرغ خود را نگه داشت و باعث شد مرغش 
سنگین شود، فاصله بین دو دوره جوجه ریزی به ۱۱۰ 

روز افزایش خواهد یافت.
رییس اتحادیه ش��رکت های تعاونی تولید مرغ استان 
اصفهان اظهار ک��رد: این طرح باعث می ش��ود تمایل 
مرغدار ب��رای نگهداش��تن مرغ و س��نگین کردن آن 

کاهش یابد.
منصوری، فلس��فه وجودی شرکت پش��تیبانی دام را 
ایجاد تعادل در بازار دانس��ت و ادام��ه داد: زمانی که 
عرضه زیاد اس��ت، ش��رکت پش��تیبانی وظیفه دارد، 
مرغ ه��ای مازاد را خری��داری کند و زمان��ی که تقاضا 
زیاد می ش��ود، ش��رکت، م��ازاد جمع آوری ش��ده را 
 به بازار می رس��اند تا کمب��ود را از ای��ن طریق جبران

 کند.
وی اضافه کرد: قطعا نوس��ان قیمت مرغ باعث متضرر 

شدن تولیدکننده و از گردونه خارج شدن او می شود.
رییس اتحادیه ش��رکت های تعاونی تولید مرغ استان 
اصفهان به قیمت مرغ اش��اره کرد و گفت: قیمت مرغ 
در حال حاضر ۳۹۰۰ تا ۴ هزار تومان است و در بازار با 
قیمت ۶۳۰۰ تومان توزیع می شود و به دست مصرف 

کننده می رسد.
منص��وری اف��زود: قیم��ت م��رغ در ش��ب عی��د 
تا ۷۷۰۰ توم��ان نیز افزای��ش یافته ب��ود و از ۷۷۰۰ 
 توم��ان در ح��ال حاض��ر ب��ه ۶۶۰۰ تومان رس��یده 

است.

  نوسان قیمت مرغ، تولید کننده
 را متضرر می کند
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یادداشت

هفت هنر

 روز اصفهان، در تقویم ملی ایران 
ثبت شود

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: باید تالش کنیم که روز اصفهان در تقویم ملی جمهوری اسللالمی 
ایران ثبت شود. رسول جزینی با اشاره به اینکه سوم اردیبهشت ماه سالروز 
والدت شیخ بهایی به عنوان روز اصفهان محسللوب می شود، اظهار کرد: 
اصفهان با پیشللینه تاریخی و فرهنگی غنی از شللاخصه های بسیاری در 
بخش های مختلللف فرهنگی، هنری، اجتماعی و مللوارد دیگر برخوردار 
است.عضو کمیسللیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر گنبد های فیروزه ای است، تصریح کرد: 
همچنین اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و نگین 
انگشتری ایران زمین محسوب می شللود.وی با تاکید بر اینکه تمام مردم 
جهان باید با شاخصه ها و ظرفیت های موجود در اصفهان آشنا شوند، ادامه 
داد: باید تالش شود که روز اصفهان در تقویم ملی جمهوری اسالمی ایران 
ثبت شللود.جزینی با بیان اینکه برنامه های متعدد و متنوعی در راستای 
نکوداشت روز و هفته اصفهان در این شهر  اجرا شللده است، تاکید کرد: 
عملکرد سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان در راستای اجرای 
این برنامه ها بسللیار درخور و ویژه بوده است. وی با اشاره به اینکه اجرای 
برنامه ها به مناسبت نکوداشت روز و هفته اصفهان باید به تمام مناطق شهر 
تسری پیدا کند، افزود: شورای اسالمی شهر به عنوان سیاست گذار است 
و باید با اختصاص بودجه ها و اعتبارات الزم در راستای اجرای این برنامه ها 
تالش کند و در سال جاری نیز شورای شهر بودجه های الزم را برای اجرای 

برنامه های نکوداشت هفته اصفهان در نظر گرفته است.

 غافل از ادبیات کم بنیه داستانی جنگ،
  بر طبل تکرار می کوبیم

اکبر صحرایی با انتقاد از توجه سازمان ها تنها به خاطرات جنگ، گفت: در 
این سال ها بر طبل تکرار کوبیدیم و بدون اینکه به نوآوری بپردازیم. رویه 
جاری منجر به این شده که تاریخ شفاهی تولید شود؛ اما داستان کم بنیه 
به کار خود ادامه دهد.اکبر صحرایی، نویسللنده دفللاع مقدس با انتقاد از 
روند یک سویه در پرورش ادبیات دفاع مقدس گفت: بیشترین اهتمام در 
سال های اخیر برای حوزه ادبیات دفاع مقدس به حوزه خاطرات و تاریخ 
شللفاهی بوده اسللت. این نوع اقدامات هرچند زمینه خلق آثار هنری ای 
مانند فیلم و ... می  تواند باشللد، اما متاسللفانه با وجود جریان هایی که در 
کشور انجام می شود، باید گفت: ضابطه و قانونی در این امر دیده نمی شود.

وی ادامه داد: ما هنوز تعریف خاص و منظم و استراتژی درستی در زمینه 
ادبیات دفاع مقدس،  به ویژه در حوزه خاطرات نداریم و بیشتر نگاه مقطعی 
به این حوزه داریم. اوج این کار با »دا« شروع شد که البته می توان گفت 
که نگارش این اثر در فضللای ادبیات دفاع مقدس برای تنللوع و آغاز کار 
اتفاق خوبی باشد، اما متاسفانه باید بگویم که در این سال ها بر طبل تکرار 
کوبیدیم و بدون اینکه به نوآوری بپردازیم، بدون ایجاد تغییر و تکنیک به 

راه خود ادامه دادیم.

اکبر عبدی گفت: طرف حاضر اسللت برود در فرانسلله ظرف 
بشللورد؛ ولی در خانه خودش حاضر نیسللت ظرف بشللورد. 
چرا؟ چون در خانه اش مجبور نیسللت؛ ولی در خارج مجبور 
می شود. آن وقت حتی عده ای حاضر می شوند در ژاپن مرده 
هم بشورند؛ اما چرا همین آدم نمی آید در ایران گچ کار بشود 

و یا بنا بشود.
عبدی نه اپوزوسیون شده است و نه پناهنده و نه ضد انقالب؛  
فقط تصمیم گرفته در گوشه دیگری از جهان به فعالیت هنری 
و زندگی شخصی خود ادامه دهد و البته قطعا برای برخی آثار 
سینمایی در ایران حضور خواهد داشت. از جمله رسوایی 2 که 
در این مصاحبه می گوید نقش حاج یوسف را خواهم داشت. 

 برای من نقش هایم در رسوایی و آدم برفی به یک 
اندازه با ارزش هستند

ابتدا می خواهم از یک حاشیه شروع کنم که در فیلم رسوایی 
برای تان به وجود آمد. عده ای منتقد این مسللاله بودند، چرا 
اکبر عبدی  که نقش زن را در برخی فیلم ها بازی کرده لباس 
روحانیت در فیلم رسوایی را باید بپوشد. نظر خودتان در این 

خصوص چیست؟
شما فیلم آدم برفی را دیده اید؟

بله دیده ام.
در فیلللم آدم برفی من به داریوش ارجمنللد می گویم، ارزش 
ندارد آدم وطن و مملکت و خللودش و ماهیتش را عوض کند 
تا مثال به امریکا یا مملکت دیگری برود. در آخر هم که دالرها 
را می دهم به آقای ارجمند می گویم من پولت را می دهم ولی 
سیبیلم را که می توانی برگردانی! پول را می دهم؛ ولی آبرویم را 

دیگر بردی.این دیالوگ ها، حرف های بللزرگ و معنا داری را 
 با خود حمل می کننللد. اگر ما صرفا نقللش زن را برا این ایفا

 می کردیم که ادا واطوار در بیاوریم برای اینکه مردم بخندند 
یک بحثی بود،  ولی در آن فیلم ما حللرف بزرگی را می زنیم. 
متاسللفانه به معانللی و مفهوم آن کسللی فکر نمللی کند. به 
ظاهر فقط نللگاه می کنند. حللرف مان این بود کلله امریکا و 
کشللورهای دیگر ارزش این را ندارند که ما خودمان را تبدیل 
به زن کنیم تا از کشور خارج شویم. برای من فیلم معنا داری 
اسللت. به همان اندازه ای که آن نقش من در فیلم آدم برفی 
ارزشللمند بود به همان میللزان نقش حاج یوسللف در فیلم 
رسوایی برای من ارزشمند است. در کل اگر به ساحت مقدس 
 انسانیت توهینی کرده ام، عذر خواهی می کنم.کار هنری کار 
سلیقه ای ست. ممکن است من اینگونه بپذیرم و شما عکس 
آن را. شللما هم مجازید و ما هم مجازیم. من نمی خواسللتم 
معرفت را زیر سللوال ببرم. ما با پوشللیدن لباس روحانی در 
رسللوایی هم، همین انگیزه را داشللتیم و می خواسللتیم در 

رسوایی، معرفت را به نمایش بکشیم.
آیا درست هست هر بازیگری با هر سابقه ای که با نقش هایش 
در ذهن مردم دارد هر نقشللی را ایفا کند؟بللرای بازیگر هیچ 
تفاوتی ندارد. هر نقشی را در هر جای این کره خاکی دوست 
دارد تجربه کند. ما چیزی حدود هفت میلیارد انسان داریم و 
هر بازیگری دوست دارد اگر بشود، نقش تک تک انسان های 
روی زمین را بازی کند. بازیگران دوسللت دارند هر نقشی را 
بازی کنند و اصال فرقی ندارد. بازیگر عشق دارد همه آدم ها را 
بازی کند. ما دوست داریم از تیپ در بیاییم و نقش متفاوت و 

کاراکتر جدید و قابل باور بازی کنیم. من در بعضی از فیلم ها 
 کاشللانی یا شللمالی حرف می زنم و بعضی ها با هم شللرط

 می بندند کلله اکبر عبدی بللا این لهجه در ایللن فیلم اصالتا 
شمالی ست یا مثال کاشانی ست و بعد وقتی می فهمند که من 
ترک هستم جا می خورند که این قدر متفاوت بازی کرده ام و 

لهجه و بازی را خوب در آورده ام.
 نقش حاج یوسف را از رفتار پدرم وام گرفتم

الگوی تان بللرای بازی در نقش روحانی رسللوایی، آیا یکی از 
بزرگان و علما بود یا خیر؟برای نقش حاج یوسف »رسوایی« 
لهجه اصفهانی گرفتم و دیدم که خوب از آب در نمی آید،  بعد 
لهجه کاشللانی گرفتم دیدم باز خللوب از آب در نمی آید و در 
آخر الگوی نقش حاج یوسف را از رفتار پدرم وام گرفتم. پدرم 
مثال هر از گاهی می گوید:»در اینجا لهجه آرام پدرش را بازی 
می کند برای ما و صدای خودش را به سللبک صدای پدرش و 
روحانی رسوایی در می آورد«  اکبر آقا را اگر دیدین بگین بیاد 
یه کاریش دارم.در زندگی پدرم به جرات می گویم،  نه دروغ 
گفته و نه دزدی کرده. یک کارگر معمولی بوده و بازنشسللته 
است و االن در دوران استراحت به سر می برد. ایشان به خاطر 

اینکه در پسرجوانش شهید شد خیلی شکسته شد.
 به دلیل روحانیت انقالب کردیم

در »رسللوایی« اصل احترام به روحانیت بود. ما اصال به دلیل 
 روحانیت انقللالب کردیم. به پشللتوانه روحانیللت آمدیم در 
خیابان ها و انقالب کردیم. شللنیده ایم که بزرگان و علمایی 
 چللون آیللت اهلل بروجللرودی و آیللت اهلل گلپایگانللی مقام 
 معنوی شللان آنقللدر باال بللود که کفللش های شللان مقابل 
پای شللان جفت می شللدند. به این دلیل به روحانیت عشق 
داریم. بر اسللاس همین اصل این نقش را بازی کردیم که اگر 
چهار نفر با روحانیت بد هم باشند، می خواهیم بگوییم به این 
دلیل قابل احترام اسللت.البته خبرش را بدهللم که در فیلم 

رسوایی 2 هم نقش حاج یوسف را دارم.
برخی جوانان بعد از دیدن »رس�وایی« نظرش�ان 

درباره روحانیت عوض شد
تا به حال کسللی به خاطر بازی تان در نقش روحانی خرده به 

شما نگرفته است؟
هیچ کس به خاطر بازی در رسللوایی به مللن خرده نگرفت و 
بازخورد خوبی داشت. برخی جوانان که با روحانیت مشکلی 
هم داشللتند با دیدن این فیلم فهمیدند که بله، تصورشللان 

نسبت به روحانیت اشتباه بوده است.
ده نمکی با این جثه نمی تواند گروه فشاری باشد

اجازه بدهید نکته دیگری را هللم دراینجا عرض کنم، قبل از 
 سوال تان، متاسللفانه بعضی ها در ذهن شللان رفته است که

 ده نمکی جزء گروه فشار بوده و حرف های نادرست می زنند. 
کسی نیست به اینها بگوید شما بیایید یک کشتی با او بگیرید 
ببینید اصال می تواند با شللما کشللتی بگیرد،  اصال زورش را 
ببینید دارد؟ این بنده خدا کجا می تواند جزء گروه فشار باشد؟ 
چطور می تواند جوان 80 کیلویی را از باالی پشللت بام پرت 
کند پایین؟ از هر کس می پرسم آیا شما با چشم خودت دیدی 

که ده نمکی چنین کاری کرده یا می گویللد نه، و یا می گوید 
ما شللنیده ایم. می گویم خب بروید تحقیق کنید و بر اساس 

شایعات کسی را محکوم نکنید.
متاسفانه ما ملتی هستیم که یک شایعه را بهتر باور می کنیم 
و خودمان هم به آن شللاخ و برگ می دهیم تللا دیگران بهتر 

باور کنند.
بعضی حاضر ند در ژاپن مرده ش�ور شوند؛  ولی در 

ایران گچ کاری نمی کنند
برگردیللم به »آدم برفللی«. خیلی ها در صللدد ترک مملکت 
هسللتند به هر بهانه ای و هر قیمتی. در سللینما هم آثاری در 
این خصوص مشهود است. خیلی جالب است که شما از حدود 
بیست سال پیش در فیلم »آدم برفی« منتقد این بوده اید که 
 نباید به هر قیمتی انسللان مملکت خود را بفروشللد. ممنون 

می شوم مطلب را کمی باز کنید.
خیلی بد است. طرف حاضر اسللت که برود در فرانسه ظرف 
بشللورد؛ ولی در خانه خودش حاضر نیسللت ظرف بشللورد. 
 چرا؟ چون در خانه اش مجبور نیسللت؛ ولی در خارج مجبور 
می شود. آن وقت حتی عده ای حاضر می شوند در ژاپن مرده 
هم بشورند؛ اما چرا همین آدم نمی آید در ایران گچ کار بشود 
و یا بنا بشود. ما مدیری داشللتیم در تابستان که برای کمک 
خرج خودش در تابسللتان بنایی می کرد. یادم هست یک ماه 
هم خودم رفتم و آجر می انداختم و بنایی می کردم. مدیرمان 
می گفت: من دستمزد سه ماه بنایی ام، بیشتر از نه ماه حقوق 

معلمی ست.
تفاوت نسل هفتاد و نسل قبل تر را اگر می توانید   

با یک تجربه شخصی یا یک مثال برای مان باز کنید
 چنللد تللا از اقوامم بودنللد که بیللکار بودنللد. گفتللم بیایید 
میوه فروشی کنیم و دو نفرمان چهارصبح برویم و میوه از بازار 
بخریم و دو نفر هم میوه ها را بفروشللیم. االن مغازه بزرگی در 
افسللریه زده اند و هر کدام صاحب خانه ای شده اند؛ ولی االن 
شللما به یک آدمی که فوق دیپلم اسللت، بگویید بیا برو برای 

گذران زندگی میوه فروشی یا سبزی فروشی بکن.
 با ناراحتی به تو می گوید: من بروم میوه فروش بشوم؟ خب اگر 
این کار را نکند، مجبور می شود برای گذران زندگی ش برود 
کار های نادرستی انجام دهد،  دالل شود و یا کالهبرداری و یا 
دزدی کند. همه شان هم دوست دارند یک شبه میلیونر شوند. 
به جوان های دهه هفتادی االن شما اگر بگویید بیا یک کاری 
بکن و کاسبی راه بنداز، می گوید: شللما 300 میلیون به من 
بده با یک ماشین و موبایل ببینید من چه کار می کنم. من در 
جواب می گویم: شما وقتی نمی توانی هزار تومان در بیاوری 
با آن چند صد میلیون هم نمللی توانی کاری راه بیندازی. اگر 
تونسللتی مبلغی پس انداز کنی می توانی آن سیصد تومان را 

هم مدیریت کنی.
بعضی از نسللل هفتاد بد چیزی هسللتند مثل سللرطان. چه 
دختر و چه پسللر. حتی مسوولیت خودشللان را گاهی عرضه 
 ندارند داشته باشند؟ تا چه برسللد به اینکه بخواهند مثل ما

 مسوولیت پذیر باشد. البته بعضی های شان.

گفت  وگوی منتشرنشده  با اکبر عبدی،  درباره مهاجرت و وطن پرستی؛

عده ای حاضر ند مرده شور شوند؛ ولی گچ کار نه 
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مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
2/43 شماره آگهی: 139403902127000002 شماره پرونده: 9204002127000070 
براساس پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9200070 الف( تمامت ششدانگ یکباب خانه 
شماره دویست و چهل و چهار فرعی از شصت و دو اصلی واقع در وشاره بخش یک 
ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 385 دفتر 420 به مساحت 4754/72 مترمربع با حدود 
اربعه ذیل: شمااًل اول به طور شکسته به طولهای هفت متر و نود و چهار سانتی متر و 
هفت متر و هفتاد سانتی متر و پنج متر و سی و هفت سانتی متر و چهار متر و پانزده 
سانتی متر و سیزده متر و بیست و سه سانتی متر به دیوار پالک شصت و دو اصلی 
باقیمانده دوم به طول 47/21 دیواریست به دیوار پالک 62/243 شرقًا به طور شکسته به 
طولهای 1/67و44/37 متر و 7/31 متر و 6/40 متر درب و دیواریست به کوچه عمومی 
جنوبًا اول به طول پخ به طول 63% متر دوم به طور شکسته به طولهای 13/96 متر و 
4/14 و 3/6 متر و 30% متر و 5/73 متر )این قسمت غربی است( به طولهای 3/74 متر و 
10/05 متر و 2/3 متر این قسمت نیز غرب است به طولهای 4/72 متر و 1/70متر و )این 
قسمت شرقی است( به طولهای 5/33 متر و 11/62 متر و 34 سانتی متر و 7/32 متر و 
1/80 متر و 2/81 متر و 3/55 متر و 2/38 متر و 34 سانتی متر )این قسمت به طور پخ 
است( به طولهای 5/29 متر و 4/40 متر همگی درب و دیواریست به کوچه عمومی غربًا 
به طور شکسته به طولهای 4/21 متر و 1/74 متر و 2/67 متر و 7/58 متر و 1/30 متر 
و 6/90 متر و 9/72 متر و 6/85 متر و 5/87 متر دیواریست به پالک 62 اصلی باقیمانده 
حقوق ارتفاقی ندارد به نام ابوتراب جهانبانی وشاره ثبت و سند صادر گردیده است. 
ب( ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی شماره دویست و پنجاه و سه فرعی از شصت 
و دو اصلی واقع در وشاره بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 400 دفتر 420 
به مساحت 1368/58 مترمربع می باشد با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 64/57 متر 
 درب و دیواریست به کوچه عمومی شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است 
به طولهای 12/85 متر و 2/4 متر و 3/52 متر دیواریست به کوچه عمومی جنوبًا به طول 
شکسته به طولهای 2/65 متر و 2/54 متر و 3 متر و 5/76 متر و 8/5 متر و 3/59 متر و 
2/43 متر و 8/8 متر و 1/77 متر دیواریست به دیوار پالک 62/256 غربًا در چهارقسمت 
دیواریست  و 3/13متر  و 21/56متر  به طولهای 6/26متر  است  اول جنوب  که قسمت 
 به دیوار پالک 62/254 دوم به طول 17/12 متر درب و دیواریست به کوچه عمومی 
 )قسمت سوم این حد به طور شکسته به شمال شرق می باشد( به نام محمد زرگرزاده 
ثبت و سند صادر گردیده است و به موجب سند رهنی شماره 22827 مورخ 1386/06/18 
دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزی 
صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  شهرضا  شعبه 
اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی 
قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس 
ثبتی شماره 62/244  گردید. پالک  ارزیابی  و  بدین شرح توصیف  دادگستری  رسمی 
الف( منزل مسکونی فوق الذکر دارای عرصه به مقدار 4754/72 مترمربع و اعیانی به 
صورت ویالیی در یک طبقه با زیربنا حدود 230 مترمربع و پارکینگ مسقف در حدود 
100 متر به صورت در تو حیاط می باشد. این ساختمان در ضلع جنوب غربی عرصه 
متعلقه قرار دارد و با کد 60+ سانتیمتر از سطح حیاط شامل: سالن پذیرایی و آشپزخانه 
مجهز به کابینت فلزی با دیوارهای کاشی شده و کف سرامیک شده و اطاقهای خواب 
و سرویسهای بهداشتی الزم و ایوان سرپوشیده می باشد. کف ساختمان موزاییک و 
موکت شده و دیوارها گچ دو گچه نقاشی شده می باشد. دربهای داخلی از نوع چوبی 
مشبک با شیشه رنگی روکش شده و پوشش رنگ سیلر کیلر می باشد و نوع پنجره ها 
از جنس فلز با شیشه تک جداره می باشد و سیستم گرمایش از نوع بخاری گازی و 
سرمایش از نوع کولرآبی به همراه مشترکات مورد نیاز )آب و برق و گاز شهری( و 
دارای حیاط سازی در حدود 150 متر مربع می باشد. نوع سازه این منزل مسکونی به 
طریق دیوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی است و به صورت تمام کار با قدمت 
حدود 25 سال در حال بهره برداری می باشد و دارای نمای داخلی از نوع سنگ سفید 
چینی بوده و به طریق ضلع غرب و شرق و جنوب نورگیری می شود. پارکینگ مسقف 
لفتون  با نمای آجر  باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی  با سازه دیوار  یادشد شده 
و کف موزاییک شده و درب فلزی ماشین رو فعاًل به صورت انبار استفاده می شود. 
دیوار  طریق  به  )شرقی(  شورا  خیابان  طرف  از  ملک  این  حصارکشی  اینکه  مضافًا 
آجری 22 سانتیمتری و دو درب ماشین رو به طور مستقیم و از طرف ضلع شمال و 
 غرب و از ضلع جنوب )مجاور کوی باغ برج( توسط دیوار گلی غیر مستقیم به ارتفاع 
به  شده  یاد  محصور  زمین  مساحت  بقیه  و  است  شده  محدود  متر   2/00 متوسط 
صورت شنی و خاکی بوده و توسط مالک در این قسمتها با ایجاد پوش گلخانه ای با 
 سازه فضایی به کار زراعت گلخانه ای کشت صیفی جات مشغول می باشد. که کاًل به 

موجود  گلخانه  می گردد.  ارزیابی  و  برآورد  ریال  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  یک  مبلغ 
در این پالک به مساحت سه هزار مترمربع با پیچ و مهره دارای شش مشعل گازسوز 
زمان  در  که  مترمکعب   144 گنجایش  با  استخر سیمانی  وی  یو  پالستیکی  پوشش  و 
بازدید فاقد هرگونه کشت بوده لذا ارزش این گلخانه برابر یک میلیارد و پنجاه میلیون 
پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  دو  مبلغ  به  مذکور جمعًا  پالک  که  می گردد.  ارزیابی  ریال 
میلیون ریال ارزیابی گردیده است. ب( ارزیابی ششدانگ پالک ثبتی شماره 62/253: 
منزل مسکونی فوق الذکر دارای عرصه به مقدار 1368/58 مترمربع و اعیانی به صورت 
 ویالیی در یک طبقه با زیربناء حدود 125 مترمربع شامل: )پارکینگ مسقف در حدود

25 مترمربع و منزل مسکونی با زیربنای حدود 100 مترمربع( به همراه ایوان سرپوشیده 
می باشد. این ساختمان در ضلع غربی عرصه متعلقه )مجاور خیابان شورا( قرار دارد. 
که این بنا از کف حیاط 80+ سانتیمتر و از سطح معبر عمومی 0/00 می باشد و شامل: 
کف  و  شده  کاشی  دیوارهای  با  فلزی  کابینت  به  مجهز  آشپزخانه  و  پذیرایی  سالن 
سرامیک شده و اطاقهای خواب و سرویسهای بهداشتی الزم می باشد. کف ساختمان 
موزاییک و موکت شده است و دیوارها داخلی گچ دو گچه نقاشی شده می باشد. دربهای 
با شیشه تک جداره  فلز  از جنس  پنجره ها  از نوع چوبی معمولی رنگ شده و  داخلی 
است و سیستم گرمایش از نوع بخاری گازی و سرمایش کولرآبی به همراه مشترکات 
مورد نیاز )آب و برق و گاز شهری( می باشد. نوع سازه این منزل مسکونی به طریق 
دیوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی است و به صورت تمام کار با قدمت حدود 
25 سال در حال بهره برداری می باشد. ساختمان مذکور بدون نمای داخلی و خارجی 
می باشد و به طریق ضلع غرب و شرق نورگیری می شود ورودی به پارکینگ مسقف 
یاد شده به طریق کوی شورا با درب فلزی ماشین رو می باشد مضافًا اینکه حصارکشی 
این ملک از طریق خیابان شورا)غربی( به طریق دیوار آجری 22 سانتیمتری بدون نما و 
یک درب ماشین رو و از طرف ضلع شمال مجاور کوی شمشاد )در دو قسمت از جنس 
دیوار آجری و مالت ماسه سیمان و دیوار گلی می باشد(و از ضلع شرق مجاور معبر 
عمومی و جوی آب و از سمت جنوب توسط دیوار گلی مجاور ملک همسایه به ارتفاع 
متوسط 2/00 متر محدود شده است. ضمنًا بقیه سطح عرصه این ملک )حیاط( محصور 
شده به صورت خاکی و دارای درخت میوه می باشد که به مبلغ ششصد و سی میلیون 
به  توجه  با  پالک  این  در  موجود  میوه  درختان  مورد  در  است  گردیده  ارزیابی  ریال 
 نوع درختان که از نوع گردو به سن تقریبی 20-15 سال می باشد و تعداد این درختان 
)15 اصله( مجموعًا ارزش این درختان برابر نهصد میلیون ریال برآورد می گردد که 
ارزیابی گردیده  به مبلغ یک میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال  پالک مذکور جمعًا 
است در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/03/20 
فروش  به  مزایده  طریق  از  می گردد  تشکیل  شهرضا  اسناد  ثبت  اجرای  شعبه  در 
از  بعد  روز  گردد  مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  چنانچه  می رسد 
آن جلسه مزایده تشکیل می گردد مزایده از مبالغ کارشناسی باال شروع و به باالترین 
می توانند  طالبین  می شود  فروخته  باشد  خریدار  که  کس  هر  به  و  پیشنهادی  قیمت 
محله   – روستای وشاره   – به آدرس: شهرضا  از مورد مزایده  از تشکیل جلسه  قبل 
پالک 37و83 بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه   – پایین خیابان شورا 
دارایی  مالیات  و  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  انتقال  هزینه های  از  اعم  قانونی  هزینه  
برق  و  آب  و  آبونمان  و  انشعاب  حق  به  مربوطه  بدهی های  و  شهرداری  عوارض  و 
یکنوبت  آگهی  این  می باشد.  مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه  هزینه های  سایر  و  گاز  و 
 در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1394/02/08 درج و منتشر می گردد.

محمدمهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

2/82 آقای ایرج داودی دادخواستی به طرفیت امید داودی نیک به خواسته انتقال سند 
تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 386/93 ثبت گردیده است نظر 
اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست  اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان  به 
دادگاههای  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  شورا  موافقت  و  خواهان 
عمومی و انقالب یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت 
می گردد که در جلسه رسیدگی روز شنبه مورخ 94/4/13 ساعت 6/15 جهت رسیدگی 
حاضر شوند واال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب 
اتخاذ خواهد شد.م الف:666 شعبه 4 حقوقی مجتمع  قانونی  از طرف شورا تصمیم  و 

شماره یک شورای حل اختالف یزدانشهر 
حصر وراثت

2/84 خانم بهجت باقری دارای شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  59/94ح.ش14 
داده که شادروان عباس سهرابی بشناسنامه 22 در تاریخ 94/1/7 اقامتگاه دائمی خود 
سهرابی  فروغ  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
متوفی(  )فرزند  مجید سهرابی ش.ش 1080229396   -2 متوفی(  )فرزند   ش.ش 6008 

نجف  سلطانی  صغرا   -4 متوفی(  )همسر   114 ش.ش  باغبادرانی  باقری  بهجت   -3
با  اینک  ندارد.  نامبردگان ورثه دیگری  آبادی ش.ش 47 )مادر متوفی(. متوفی به جز 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:617 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/85 خانم زهره صالحی دارای شناسنامه شماره 369 به شرح دادخواست به کالسۀ 
نموده و چنین توضیح  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  58/94ح.ش14 
داده که شادروان خدیجه عباسیان نجف آبادی بشناسنامه 21682 در تاریخ 93/7/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مرتضی صالحی نجف آبادی ش.ش 92 )همسر متوفی( 2- مقدسه صالحی نجف آبادی 
ش.ش 237 )فرزند متوفی( 3- زهره صالحی نجف آبادی ش.ش 369 )فرزند متوفی(. 
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:611 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/86 آقای حسین کریمی دارای شناسنامه شماره 2467 به شرح دادخواست به کالسۀ 
57/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   1394/1/14 تاریخ  در   9 بشناسنامه  کریمی  اکبر  علی  شادروان 
کریمی  حسین  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
مهناز   -4  ،299 کریمی ش.ش  مریم   -3  ،894 کریمی ش.ش  جعفر   -2  ،2467 ش.ش 
شهناز   -6  ،108-035733-5 ملی  شماره  کریمی  محبوبه   -5  ،11825 ش.ش  کریمی 
عزیزی ش.ش 20 )همسر( 7- حلیمه کریمی ش.ش 16 )مادر(. متوفی به جز نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:606 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

به کالسۀ  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 155  امینی  2/87 خانم سمیه 
56/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
اقامتگاه   1388/9/18 تاریخ  در   25 بشناسنامه  کهریزسنگی  قربانی  گلستان  شادروان 
به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 ،1197 امینی ش.ش  حمیده   -3  ،34 امینی ش.ش  2- سعید   ،155 امینی ش.ش  سمیه 
4- غالمحسین امینی ش.ش 1035، 5- اکبر امینی ش.ش 50، 6- سجاد امینی ش.ش 
395، 7- محمد امینی ش.ش 48. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:616 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

به کالسۀ  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2805  2/88 محبوبه محمدی 
60/94ش14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایرج افشاری بشناسنامه 3375 در تاریخ 93/10/20 اقامتگاه دائمی خود 
افشاری  به:1- حسین  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
)فرزند  افشاری ش.ش 1080988254  متوفی( 2- حسام  ش.ش 1080800654)فرزند 
متوفی( 3- محبوبه محمدی ش.ش 2805 )همسر متوفی( 4- کبری حسنی ش.ش 20 
)مادر متوفی( 5- علیرضا افشاری ش.ش 2071 )پدر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:632 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی  

2/89 خواهان امیرحسن یزدانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده سید نورا... حسینی به شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 45/94ش.ح12 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 94/3/25 ساعت 4/45عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 

73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
نوبت درج خواهد شد.م الف:639 شعبه 12 حقوقی مجتمع  فقط یک  باشد  مجدد آگهی 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی  

2/90 خواهان امیرحسن یزدانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
شهرستان  حقوقی   12 شعبه  اختالف  حل  شورای  به  یارمحمدی  محمد  علی  خوانده 
و  گردیده  ثبت  46/94ش.ح12  شماره  به  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  نجف آباد 
خوانده  چون  علیهذا  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   94/3/25 تاریخ  به  دادرسی  وقت 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
در  است  بدیهی  یابد  حضور  شده  تعیین  دادرسی  جلسه  در  و  نماید  اقدام  ضمائم  و 
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:640 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی  

2/91 خواهان امیرحسن یزدانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده سعید سلیمانی به شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 44/94ش.ح12 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 94/3/25 ساعت 5عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
کثیراالنتشار  از روزنامه های رسمی  یکی  در  یکبار  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
نوبت درج خواهد شد.م الف:637 شعبه 12 حقوقی مجتمع  فقط یک  باشد  مجدد آگهی 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی  

2/92 خواهان امیرحسن یزدانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده زهراالسادات بهائی لو هوره به شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 43/94ش.ح12 ثبت گردیده و وقت 
خوانده  چون  علیهذا  گردیده  تعیین  5/10عصر  ساعت   94/3/25 تاریخ  به  دادرسی 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
در  است  بدیهی  یابد  حضور  شده  تعیین  دادرسی  جلسه  در  و  نماید  اقدام  ضمائم  و 
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:638 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی  

2/93 خواهان حمید جمشیدیان دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت 
خوانده اسماعیل رمضانی به شورای حل اختالف شعبه 12 حقوقی شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 547/93ش.ح12 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 94/3/18 ساعت 5عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
کثیراالنتشار  از روزنامه های رسمی  یکی  در  یکبار  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
نوبت درج خواهد شد.م الف:600 شعبه 12 حقوقی مجتمع  فقط یک  باشد  مجدد آگهی 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
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صنعتگران فوالد مبارکه اصفهان براي اولين بار در کشور، موفق به 
طراحي و توليد ورق هاي فوالدي فوق کششي )IF( مورد استفاده 

در ساخت قطعات پيچيده صنايع خودروسازي شدند. 
غالمرضا جوانمردي، مدير متالورژي و روش هاي توليد فوالد مبارکه 
در اين رابطه تصريح کرد: در اين پروژه مشترک به ميزان 4 هزار تن 
فوالد IF به صورت کالف س��رد با ضخامت ها و عرض هاي متنوع 
در ش��رکت فوالد مبارکه توليد و کليه مراح��ل توليد قطعات بدنه 
خودرو از جمله پرس کاري ، کشش در قالب ها و تست هاي نهايي با 
موفقيت انجام و مورد رضايت کامل شرکت ايران خودرو قرار گرفت.

وي با بيان اينکه اين مهم در راستاي مأموريت و چشم انداز شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان سازماني س��رآمد در توليد فوالدهاي ويژه و 
کيفي و هم چنين گسترش بازارهاي داخلي و خارجي تحقق پيدا 
کرده است گفت: طراحي فوالد فوق کششي )IF( در واحد متالورژي 
و روش هاي توليد و با اس��تفاده از تجارب کارشناسان اين واحد و 
توليد آن با تالش مستمر و همکاري صميمانه متخصصين نواحي 

فوالدسازي ، نورد گرم و سرد صورت پذيرفته است.
وي خاطر نشان کرد: رسيدن به فوالد فوق کششي )IF ( با ميزان 
 کربن کمت��ر از 0/003 درصد مس��تلزم نصب و راه ان��دازي واحد

 گاز زدايي و کاهش کربن توس��ط واحد RH مي بود که اين مهم 
به دست متخصصان ناحيه فوالدسازي به وقوع پيوست . در ضمن 
توليد اين فوالد در نورد گرم نيازمند دستيابي به دماهاي باالي نورد 
نهايي)900درجه س��انتي گراد( و دماي کالف پيچي )700درجه 
سانتي گراد( در ضخامت هاي پايين و با کنترل عدم ايجاد پوسته 
صورت پذيرفت. همچنين در ناحيه نورد س��رد با کنترل دماهاي 
خاص باکس آنيلينگ  و نيز ميزان باالي درصد کاهش ضخامت در 

نورد تاندم ميل، توليد اين نوع فوالد محقق شد.
غالمرضا جوانمردي تأکيد کرد: برنامه ري��زي دقيق کليه خطوط 
و کنترل کيفيت دقيق در کليه نواحي توليدي و انجام تس��ت هاي 
ويژه در خصوص خواص کششي فوالد ) مقادير n و r( در آزمايشگاه 
محصول و هم چنين همکاري مس��تمر و موثر واحدهاي فروش و 
پشتيباني فني موجب ش��د که اين پروژه با همکاري شرکت ايران 

خودرو تحقق يابد.
مدير متالورژي و روش ه��اي توليد فوالد مبارکه با اش��اره به اين 
موضوع که ش��رکت اي��ران خودرو ام��کان تس��ت عملياتي فوالد 
مورد نظر براي تولي��د قطعات پيچيده خودروهاي اين ش��رکت را 
فراهم آورد، از هم��کاري کليه کارکنان نواحي فوالدس��ازي، نورد 
 گرم، نورد س��رد، برنام��ه ريزي تولي��د، فروش داخل��ي ، مديريت
 محصوالت ، پشتيباني فني مشتريان، کنترل کيفيت و آزمايشگاه 

محصول قدرداني کرد.
دستيابي به دانش فني ساخت فن هاي فرآیند واحد 

گندله سازي
 همچنين براي اولين بار  به همت و تالش جمعي کارشناسان فوالد 
مبارکه و شرکت هاي سازنده داخلي،  فن هاي فرآيند واحد گندله 
سازي بومي سازي شد تا بدينوسيله، عالوه بر صرفه جويي اقتصادي 
براي فوالد مبارکه چندين فرصت شغلي ايجاد شود و در عين حال 
از خروج مبالغ قابل توجهي ارز از کش��ور جلوگيري ش��د و تمامي 
کارخانجات گندله سازي کشور از واردات اين تجهيز بي نياز شوند.

احمد ذوالفقار بيک، ريي��س خريد قطعات يدکي س��اخت داخل 
فوالد مبارکه اين خب��ر را داد و با تأکيد بر اي��ن مطلب که تالش و 
همت جمعي واحد خريد قطعات يدکي ساخت داخل و واحدهاي 
بومي سازي، مهندسي معکوس،تعميرگاه مرکزي،کنترل کيفي و 
بهره بردار ناحيه آهن سازي موجب کسب اين موفقيت شد تصريح 
کرد: اين فن هاي عظيم الجثه، قباًل از اروپا خريداري مي شدند که 
در آخرين تقاضاي خريد شرکت سازنده حاضر به فروش آن به فوالد 
مبارکه نشد؛ بنابراين تصميم بر آن شد که با استفاده از توانمندي 
داخلي اين تجهيز حساس در داخل کشور بومي سازي شود که در 
نهايت پس از دو سال، اولين فن پروسس  با همت وتالش همگاني 
ساخته شد و با موفقيت تمامي مراحل تست را طي کرده و در مدار 
توليد قرار گرفت. در پي کسب اين موفقيت مقرر شد،  دو فن ديگر 

نيز تا پايان نيمه اول امسال ساخته و آماده بهره برداري شود.
بومي س��ازي اين فن با همکاري کارشناسان واحدهاي اعالم شده 
و حمايت مديريت ه��اي واحدهاي خريد، دفتر فن��ي، مواداوليه و 
تعميرگاه مرکزي حاصل شد. اميد است در سال 94 که سال همدلي 
و همزباني مي باش��د بتوان تجهيزات حساس ديگر فوالدمبارکه را 

بومي سازي کنيم .
در همين رابطه خشايار پاسيار، سرپرست تعميرات مکانيک کوره ها 
و ديسک هاي واحد گندله سازي در خصوص عملکرد اين فن بزرگ 
در فرآيند توليد افزود: مواد اوليه توليد م��ذاب در کوره هاي قوس 
الکتريکي واحد فوالد سازي ش��رکت فوالد مبارکه، آهن اسفنجي 
و قراضه اس��ت. براي توليد آهن اس��فنجي در واحد احيا مستقيم 
گندله اکس��يدي با عيار آهن، اس��تحکام و دانه بندي مناسب نياز 
مي باشد. وظيفه واحد گندله سازي دريافت کنسانتره سنگ آهن 
نرمه )با دانه بندي 80 درصد کمتر از 45 ميکرون ( و زبره ) با دانه 
بندي 95 درصد زير يک ميليمتر( و تبديل آن به گندله با دانه بندي 
16-9 ميليمتر در ديسک ها و سخت سازي آن در کوره پخت اين 

واحد مي باشد. 
در ادامه گندله خام ورودي با استحکام 1کيلوگرم بر هر گندله که با 

فشار انگشتان دست به راحتي خرد مي شود از کوره پخت، مناطق 
خشک کن، پيشگرم، پخت و خنک کن گذشته و به استحکام 320 
کيلوگرم بر هر گندله و کيفيت مناسب براي فرآيند احيا مي رسد.
سرپرس��ت تعميرات مکانيک کوره ها و ديس��ک هاي واحد گندله 
س��ازي افزود: پروانه هاي عظيم فن هاي فرآيند واحد گندله سازي 
که جز س��نگين ترين پروانه هاي موجود در ف��ن هاي کارخانجات 
صنعتي خاورميانه  اس��ت، ساخت ش��رکت هاي فرانسوي بوده که 

صاحب دانش فني طراحي و ساخت اينگونه تجهيزات مي باشند. 
وي با اشاره به اين مطلب که براي اولين بار فرآيند طراحي و ساخت 
اينگونه پروانه ها در داخل کشور با توان کارشناسان مجرب شرکت 
فوالد مبارکه و توان ساخت موجود در ش��رکت منگان انجام شده 
است يادآور ش��د: تهيه مدارک فني طراحي و س��اخت اين تجهيز 
توسط قسمت هاي بومي س��ازي و مهندسي معکوس و با همکاري 
نزديک کارشناسان واحد گندله سازي، بخش اسکلت فلزي و دفتر 
فني تعميرگاه مرکزي و بخش ماشين هاي دوار بازرسي فني  انجام 

شده است.
خشايار پاسيار در ادامه از انجام موفقيت آميز کنترل و تست هاي در 
حين ساخت تجهيز و مناسب بودن مشخصات پروانه ساخته شده 

براي نصب و بهره برداري در واحد گندله سازي خبر داد.
بنا بر اين گزارش در همين رابطه س��عيد تقي يار ،کارشناس واحد 
برنامه ريزي و گواهي کيفيت بومي سازي در توضيح هرچه بيشتر 
فرآيند بومي س��ازي اين فن گفت:جهت س��اخت داخل اين فن از 
طريق فرآيند بومي سازي موجود در فوالد مبارکه، ابتدا نقشه هاي 
قطعات توسط واحد طراحي و مهندسي معکوس تهيه شد. سپس 
با تشکيل کميته بومي سازي فن ش��امل کارشناسان فني مرتبط 
از قس��مت هاي مختلف فوالد مبارکه و با همکاري شرکت سازنده 
داخلي، تمامي نکات مربوط به طراحي قطعات و فرآيند ساخت، قبل 
از شروع پروژه بررسي ش��د و راهکارهاي الزم پيش بيني گرديد. با 
اعمال تغييرات و بهبودهاي مورد نظر در نقشه هاي قطعات، فرايند 

ساخت با نظارت واحد بومي سازي آغاز گرديد.
وي با بيان اين مطلب که قطعات اصلي اين فن ش��امل پروانه اي با 
قطر حدود 4 متر و ش��افتي با طول باالتر از 8 متر مي باشند افزود: 
عالوه بر پيچيدگي و حساسيت باال در ساخت هريک از آنها، مونتاژ 
اين دو روي يکديگر با انطباق پرسي زياد، از مراحل دشواري بود که 

با موفقيت انجام پذيرفت.
س��عيد تقي يار ادامه داد: به دليل ماهي��ت ديناميکي فن، وضعيت 
باالنس بودن آن از نکات اساس��ي اينگونه قطعات به شمار مي رود. 
روش جوش��کاري و کيفيت اجراي آن در اين قطعه به همراه دقت 
باالي ابعادي، توانس��ته اس��ت مجموعه اي با ناباالنسي ناچيز را به 

وجود آورد.
کارشناس واحد برنامه ريزي و گواهي کيفيت بومي سازي در ادامه از 
همکاري صميمانه کليه واحدهاي درگير با اين پروژه، ازجمله ناحيه 
آهن سازي، تعميرگاه اسکلت فلزي، بازرس��ي خوردگي و خواص 
مواد، بازرسي ماشين هاي دوار، طراحي و مهندسي معکوس، برنامه 
ريزي و گواهي کيفيت بومي س��ازي، واحد خري��د و کنترل کيفي 
خريد، ش��رکت هاي بازرس��ي ايران، ايکا و تجهيزات فرايند منگان 
 که در فرايند بومي س��ازي اين فن نقش مؤثري داش��تند قدرداني

کرد.

گام  محکم سال 94 
دس��تيابي به رکورد توليد 611 هزارو 942 تن آهن اس��فنجي در 
واحدهاي احياء مستقيم فوالد مبارکه از دستاوردهای بزرگ سال 

94 بود.

رحيم عبدي،  مدي��ر ناحيه آهن س��ازي فوالد مبارک��ه نيز ضمن 
تبريک کسب اين رکورد گفت: با عنايت پروردگار اولين ماه از سال 
همدلي و همزباني با تشريک مس��اعي کليه واحدهاي بهره بردار و 
پش��تيباني و رعايت اصول ايمني و بهره ب��رداري واحدهاي توليد 
آهن اسفنجي موفق به کسب افتخار جديدي در ثبت رکورد توليد 
ش��دند که اين موفقيت مرهون يکدلي و همبستگي و دقت عمل و 

نظر تمام نيروهاست.
ثبت رکورد ماهانه توليد تختال در ناحيه فوالد سازي 

و ریخته گري مداوم
 محم��د رض��ا متق��ي رضاي��ي، مدي��ر ناحي��ه فوالدس��ازي و 
ريخته گ��ري مداوم ضمن تأيي��د اين خبر گفت: هم��کاران ناحيه 
 فوالد سازي و ريخته گري مداوم با همکاري و عزمي راسخ در سايه 
حمايت هاي مديريت عالي ش��رکت، با توليد 516 هزار و 498 تن 
تختال در فروردين 1394 موفق شدند به رکورد جديدي در توليد 

ماهانه تختال دست يابند. 
وي با بيان اين مطلب که رکورد قبلي توليد ماهانه تختال در ناحيه 
فوالدسازي و ريختهگري مداوم در فروردين ماه 1393 و به ميزان 
505 هزارو 248 تن حاصل شده بود خاطرنشان کرد: با کسب اين 
موفقيت تولي��د ماهانه ناحيه به ميزان 11ه��زارو 250 تن افزايش 

يافت .
دستيابي به رکورد توليد ماهانه در نورد گرم

با توليد 495 ه��زار و 233تن کالف در فروردين ماه س��ال جاري، 
رکورد تازهاي در ناحيه نورد گرم فوالد مبارکه به ثبت رسيد.

مختار بخش��يان، مدير ناحيه نورد گرم فوالد مبارکه ضمن تبريک 
کسب اين رکورد و س��اير رکوردهايي که در فروردين ماه به دست 
توانمند کارکنان فوالد مبارکه به ثبت رس��يده اس��ت، در خصوص 
رکورد ش��کني ناحيه نورد گرم گفت: با تالش، همکاری و همدلی 
کليه کارکنان س��خت کوش ناحيه نوردگرم و پشتيبانی و حمايت 
همه بخشهای ش��رکت، نورد گرم در فروردين 94 به رکورد توليد 

کالف 495 هزار و 332 تن دست يافت.
وی رکورد قبلی اين ناحيه را مربوط به فروردين 93 و به مقدار 493 
هزار تن اعالم کرد و در همين رابطه از تمامی کارکنان و قسمت های 
مختلف شرکت بخصوص پرسنل ناحيه نوردگرم که در دستيابی به 

رکوردهای توليد نقش داشتند تشکر و قدردانی کرد.

تدوین و تحقق برنامه هاي چش�م انداز و ایجاد 
تحول سازماني

اولين جلسه کميته عالي تحول شرکت فوالد مبارکه در سال 
1394 با حضور مدير عامل و ساير اعضاء، اول ارديبهشت ماه 
سال جاري با موضوع » برنامه راهبردي فرآيند نيروي انساني 

و سازماندهي« برگزارشد . 

در اين جلسه  دکتر س��بحاني به رويکرد تعاملي و ميزگردي 
در هر جلسه و تمرکز بر روي يک موضوع خاص، نظير تدوين 
برنامه هاي تحقق چشم انداز شرکت، مهندسي خريد، حذف 
ضايعات و ...که مي تواند باعث ايجاد تحول در شرکت باشد، 

تأکيد کرد.
وی ضمن تبريک حلول ماه رجب، دس��تيابي به رکوردهاي 
جديد توليد در فروردين ماه را به کليه همکاران تبريک و از 
تالش همه کارکنان تشکر نمود و تداوم اين رکوردشکني ها 
را در ماه هاي آتي با ياري خداون��د و همت همکاران ممکن 

دانست.
مدير عامل فوالد مبارکه در ادامه وظيفه اصلي کميته عالي 
تحول را خاطر نشان کرد و تصريح  کرد: فقط با تدوين صحيح 
برنامه هاي اين کميته و اجرايي کردن راهکارهاي عملياتي و 
استخراج و مسووليت پذيري در اين بخش است که مي توان 

تحقق چشم انداز شرکت را مشاهده کرد.
س��بحانی تصريح کرد: با توج��ه به بازنشس��تگي نيروهايي 
که مملو از دانش و تجربه هس��تند ، بايد توج��ه ويژهاي به 
توانمندسازي نيروي انس��اني از طريق رويکردهاي مختلف 
نظير انتقال دانش و تجربيات همکاران به يکديگر و همچنين 

گردش مشاغل داشت؛ بنابراين در اين زمينه معاونت نيروي 
انساني و سازماندهي بايد  ضمن تدوين راهکارها با همکاري 

ساير معاونت ها آن را اجرايي کند.
دکتر سبحاني با بيان اينکه ش��رکت فوالدمبارکه در عرصه 
بين المللي برندي حائز رتبه است گفت: فوالدمبارکه شرکتي 
بين المللي است و مواهب آن محدود به شهرستان و استان 

نمی شو د.
وی اف��زود:  با اينک��ه در س��ال گذش��ته فوالدمبارکه دچار 
تهديده��اي خاصي ب��ود؛ اما ب��ا انج��ام صادرات ب��ه قلب 
اروپا توانس��ت توفيق��ات خ��ود را بيش از پيش ب��ه نمايش 
 بگذارد و همه کش��ور از توفيق��ات فوالدمبارک��ه بهره مند

 شوند.دکتر س��بحاني حل مش��کالت و مس��ائل شهرهاي 
همجوار فوالدمبارکه را هم راس��تا با مسئوليتهاي اجتماعي 
شرکت دانست و خاطر نش��ان کرد: فوالدمبارکه امسال نيز 
بر اس��اس سياس��ت هاي خود و منطبق با برنامه ريزي هاي 
 انجام شده در حل مشکالت و مس��ائل منطقه همراه خواهد

 بود.
مديرعام��ل فوالدمبارک��ه وج��ود کارخانج��ات ب��زرگ در 
همج��واري ش��هرها را داراي دو دس��تاورد عمده دانس��ت 
و گف��ت: اش��تغال و رون��ق اقتص��ادي منطق��ه، از جمل��ه 
م��واردي اس��ت ک��ه وج��ود کارخانجات ب��زرگ ب��ه دور 
 از تغيي��رات مديريتي هميش��ه ش��هرهاي اط��راف را در بر 

مي گيرد.
س��بحانی افزود: کاهش نرخ بيکاري، توس��عه حمل و نقل و 
افزايش ناوگان حمل و نقل محلي و استفاده از خدمات جانبي 
مرتبط با صنعت از جمله اين ثمرات هستند. البته پرداخت 
ماليات ارزش افزوده و عوارض��ي هم که در برنامه وجود دارد 
ديگر موردي اس��ت که فارغ از مباح��ث مديريتي به عنوان 
 يک پارامتر مثبت در پيش��رفت مناطق همج��وار تأثيرگذار

 است.
بنا بر اي��ن گ��زارش در اين جلس��ه ف��رزاد ارزان��ي معاون 
 تکنول��وژي گزارش��ي در رابط��ه ب��ا اه��داف، س��اختار و 
س��رفصل هاي جلس��ات کميته عالي تحول در سال 1394 
ارايه  کرد و در ادامه منوچهر نيک فر، معاون نيروي انس��اني 
و سازماندهي و ايرج س��لطاني مدير آموزش و توسعه منابع 
انساني گزارش��ي در رابطه با برنامه راهبردي فرآيند نيروي 
انس��اني و س��ازماندهي تا پايان س��ال 1396 اراي��ه  کردند 
که در اين گ��زارش راهکاره��اي اجرايي ارتق��اء بهره وري 
 ني��روي انس��اني مطرح و ب��ه بح��ث و تبادل نظر گذاش��ته 

شد.
راه اندازي دو دس�تگاه ماش�ين روغ�ن کاري 

الکترواستاتيک خطوط توسعه ناحيه نورد سرد
دو دس��تگاه ماش��ين روغن کاري الکترواس��تاتيک خطوط 
توسعه ناحيه نورد سرد ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بدون 
نياز به کارشناس شرکت سازنده خارجي و با استفاده از توان 

کارشناسان داخلي راه اندازي شد.
محمدرضا عطاي��ي، کارش��ناس تعميرات برق واحد خطوط 
نهايي ناحيه نوردسرد با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اينکه 
تجهيزات اين دو دستگاه توس��ط شرکت سازنده نصب شده 
ولي هيچ گونه تست سرد وگرم صورت نگرفته بود ، با اتکا به 
دانش فني پرسنل خطوط نهايي اين دو دستگاه، راه اندازي، 

تست و در مدار توليد قرار گرفت .
وي در همي��ن رابط��ه اف��زود: وظيفه ماش��ين روغن کاري 
الکترواستاتيک پاش��ش روغن محافظ برروي دو سطح ورق 
به صورت کاماًل يکنواخت ب��وده و عملکرد آن به اين صورت 
است که در ابتدا تيغه هاي ماش��ين روغنکاري توسط روغن 
حرارتي ) روغن دياترمي��ک( ، تا 60 درجه س��انتيگراد گرم 
مي ش��ود . س��پس روغن محافظ که مقدار آن توسط اپراتور 
تنظيم مي شود ابتدا در مخزن اصلي تا 40 درجه سانتيگراد 
گرم شده سپس وارد مبدل ش��ده و تا 60 درجه سانتي گراد 
گرم ش��ده س��پس با عب��ور از فيلترهاي مخصوص توس��ط 
مترينگ پمپ به س��ر تيغه ه��اي نازلهاي باالي��ي و پاييني 
 TDE پمپ مي ش��ود . دور اين پمپ ها توس��ط درايوهاي
MACNO کنت��رل ش��ده و رفرنس س��رعت آن از طريق
PLC و ش��بکه ROFIBUS به درايو اعم��ال مي گردد به 
صورتي که در س��رعت هاي متغير خط همواره مقدار پاشش 
روغن برابر مقدار تنظيمي اپراتور باشد . در اين هنگام دراثر 
اعمال ولتاژ بااليي در حدود 80 کيلو ولت بين دو تيغه و ورق 
مولکول هاي روغن را بصورت يوني��زه در مي آورد و روغن به 
صورت پودر روي ورق پاشيده مي شود و سطح رو و زير ورق 

 بصورت کاماًل يکنواخ��ت از يک اليه نازک روغن پوش��انده 
مي شود .

کارش��ناس تعميرات  برق خط��وط  نهايي ناحيه  نورد س��رد 
درادام��ه ب��ه بي��ان مزاياي اج��راي اي��ن پ��روژه پرداخت 

 و گفت: کس��ب دانش فني راه ان��دازي ماش��ين روغنکاري 
الکترواس��تاتيک ، ايج��اد اعتم��اد ب��ه نف��س و خودباوري 
کارشناسان و پرس��نل گروه برق و باال رفتن مهارت پرسنل 

تعميرات خطوط نهايي از جمله اين مزايا  است.
عطايي در پايان کس��ب اين موفقيت را مرهون حمايت هاي 
مديران ناحيه نورد س��رد ، توس��عه نورد س��رد و همکاري و 
تالش پرس��نل تعميرات خطوط نهايي ، دفات��ر فني توليد ، 
 تعميرات و قطعات يدکي دانست و از آن ها تشکر و قدرداني

کرد.
تعامل س�ازنده فوالدمبارکه موجب پيشرفت 

مناطق همجوارشده است
رييس و اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر مبارکه ب��ه اتفاق 
شهردار اين شهر، با حضور در ش��رکت فوالد مبارکه با دکتر 
بهرام سبحاني مدير عامل و تني چند از مديران اين شرکت 

ديدارکردند .
 در آغاز اين نشس��ت، خليل طاهري رييس شوراي اسالمي 
ش��هر مبارکه با تبريک موفقيت هاي کسب شده در خطوط 
توليد فوالدمبارکه در سال گذشته  و نيز کسب عناوين برتر 
مديريت��ي فوالدمبارکه در بين ديگر ش��رکت هاي صنعتي 
کش��ور گفت: خوش��بختانه ش��رکت فوالدمبارک��ه از ابتدا 
تاکنون با مديريت ش��هري مبارکه تعامل مناسب و سازنده 
اي داش��ته و دارد و همين عامل باعث گرديده تا پيش��رفت 
مناطق همجوار فوالدمبارکه را ش��اهد باش��يم و شهروندان 
 مبارکه نيز قدردان زحمات مديران و کارکنان اين ش��رکت
 باش��ند.رييس ش��وراي اس��المي ش��هر مبارک��ه بودج��ه 
س��ال 94 ش��هرداري مبارکه را 112 ميلي��ارد تومان اعالم 
کرد و گفت: توس��عه فضاي س��بز شهري ، توس��عه آبياري 
مکاني��زه و ايج��اد پارکه��اي س��مبليک در ش��هر مبارکه 
و توجه به مباح��ث فرهنگ��ي، عمراني، کمک ب��ه آموزش 
و پ��رورش و فضاي س��بز از ديگر م��واردي اس��ت که مورد 
 توج��ه ش��وراي اس��المي ش��هر و ش��هرداري مبارک��ه

 مي باشد. 
در ادامه اين نشست، محمد شرفا شهردار مبارکه، با اشاره به 
اقدامات سازنده و مثمر ثمر ش��رکت فوالد مبارکه از ابتداي 
راه ان��دازي تاکنون گفت: تعامل دائمي و س��ازنده ش��رکت 
فوالدمبارکه با مجموعه مديريتي شهر مبارکه موجب شده 
تا مديران اين ش��هر نيز با اطمينان خاطر و توجه بيش��تري 
خواسته هاي ش��هروندان محترم را پيگيري نمايند که اين 
امر باعث ايجاد و تقويت نشاط و رفاه عمومي در شهر مبارکه 

شود.
شرفا، دو پروژه حس��ينيه مرکزي ش��هر و احداث مترو را از 
مهم تري��ن طرح هاي عمراني ش��هرداري مبارک��ه خواند و 
گفت: خوش��بختانه پروژه مجموعه فرهنگي شهر مبارکه يا 
همان حس��ينيه مرکزي از رکود در آمده و طراحي فاز يک 
 انجام شده و س��ازه نگهبان هم به زودي به سرانجام خواهد

 رسيد. 
در خص��وص پ��روژه مترو ه��م آزادس��ازي ها انجام ش��ده 
، در اي��ن م��دت فوالدمبارکه کمک هاي ش��اياني داش��ته 
که با همراه��ي و همدل��ي ميت��وان از پتانس��يلهاي هر دو 
مجموعه ب��ه خوبي بهره برد،ک��ه اميدواريم با زيرس��ازي و 
 انجام بخش��ي از اين مس��ير ش��اهد پيش��رفت عيني پروژه

 باشيم.

فوالد مبارکه

ثبت رکورد توليد ماهانه فوالد مذاب 
و کالف گرم در ناحيه فوالدسازي و نورد 

پيوسته سبا
کارکنان ناحيه فوالدس��ازي و نورد پيوسته سبا در فروردين 
ماه س��ال جديد با توليد71هزارو 127 تن فوالد مذاب و 69 
هزار و34 تن کالف گرم، گام بلندي در راستاي دستيابي به 

اهداف ساالنه اين ناحيه برداشتند. 
 در همين رابطه احسان عباد ، رييس ناحيه فوالدسازي و نورد 
پيوسته سبا گفت: با اس��تعانت از خداوند متعال و همکاري 
و همدلي پرسنل، واحد فوالدس��ازي سبا موفق به توليد 71 
هزارو 127 تن فوالد مذاب گرديد که نسبت به رکورد قبلي 
که در تيرماه 93 به دس��ت آمده ب��ود ، 2127 تن افزايش را 

نشان مي دهد. 
ايش��ان افزود: در اي��ن ماه عالوه ب��ر رکورد تولي��د موفق به 
کاهشهاي چشمگير در مصارف نسوز، الکترود و ساير مواد و 

اقالم يدکي و مصرفي نيز شديم.
دیدار وزیر بازرگاني پاکستان

 از فوالد مبارکه
»خرم دس�تگير خان« وزیر بازرگاني پاکستان که در 
جریان سفر به ایران، روز پنج شنبه سوم اردیبهشت 
ماه به منظور استفاده از تجارب ایران در بخش صنعت 
فوالد از خطوط تولي�د فوالد مبارک�ه بازدید کرد، در 
جمع خبرن�گاران تصری�ح کرد: از طرف نواز ش�ریف 
نخست  وزیر پاکستان مأموریت دارم تا روابط تجاري 
و اقتصادي پاکس�تان و ایران را بر پایه هایي اس�توار، 
بنا کني�م. وي هدف از س�فر خ�ود به ای�ران را تالش 
براي توس�عه روابط تجاري و اقتصادي با ایران عنوان 
کرد و اف�زود: پس از مذاک�رات خوبي ک�ه در وزارت 
صنع�ت، معدن و تج�ارت ای�ران انجام ش�د و اکنون 
ني�ز پ�س از بازدی�د از خطوط تولي�د ف�والد مبارکه 
اصفهان ک�ه بس�يار منظم و س�ازمان یافته اس�ت و 
 محصوالت متنوعي توليد مي کند بر آن شدیم تا موانع 
همکاري هاي تجاري و اقتصادي في مابين را بویژه در 
بخش صنعت فوالد، برطرف کنيم.وي ادامه داد: اینکه 
این شرکت در بازارهاي جهاني و بویژه اروپایي با انواع 
محصوالت خود با کيفيت باالیي حضور دارد، بس�يار 
ارزشمند است مسلمًا بنگاه هاي اقتصادي که بتوانند 
در هزاره س�وم که فضاي کس�ب و کار کام�اًل رقابتي 
است، عملکرد مثبتي داشته باش�ند بسيار ارزشمند 
و از اهمي�ت باالی�ي برخوردارن�د. »خ�رم دس�تگير 
خان« در خصوص مي�زان واردات فوالد پاکس�تان از 
کش�ور ایران اظهارکرد: فعاًل بخش�ي از نياز خود را از 
طریق فوالد مبارکه تأمين مي  کني�م؛  ولي مطمئنًا از 
این پس با توجه به دس�تاوردهاي این س�فر و هدفي 
 که در ای�ن رابطه دنبال م�ي  کني�م، اميدواریم موانع
 همکاري هاي تجاري و اقتصادي دو کشور مخصوصاً در 

بخش خریداري ورق هاي فوالدمبارکه برطرف شود.
در جری�ان ای�ن بازدی�د دکت�ر س�بحاني مدی�ر 
عام�ل ف�والد مبارک�ه تصری�ح ک�رد: ب�ا توج�ه به 
اراده اي ک�ه بين دوکش�ور وج�ود دارد،م�ا آمادگي 
 داری�م ت�ا بخ�ش بيش�تري از ني�از پاکس�تان ب�ه

 ورق هاي فوالدي را تأمين کنيم.



یادداشت

 درمانگاه هفشجان
 به آمبوالنس مجهز مي شود

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: يك دستگاه آمبوالنس، تا هفته 
آينده، به درمانگاه شبانه روزي هفشجان اختصاص مي يابد.

قاسم سليماني دشتكي در نشست بررس��ي ظرفيت هاي توسعه اي 
هفشجان تأكيد كرد: براي تسريع در روند ساخت بيمارستان خيري 
شهداي صنعت هفش��جان، يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال كمك 

مي شود.
وي افزود: تعيين تكلي��ف، تكميل و بهره برداري س��ريع تر از پروژه 
روشنايي سه راهي هفش��جان، بايد به صورت ويژه از سوي معاونت 
هماهنگي امور عمراني اس��تانداري چهارمحال و بختياري پيگيري 

و اجرايي شود.
س��ليماني دش��تكي تصريح كرد: اجراي پروژه بزرگ اكو پارك شاه 

منظر بايد در اولويت كاري مسووالن قرار گيرد.
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: تكليف پاركينگ كاميون داران 
هفش��جاني نيز، پس از بررسي هاي كارشناس��ي و علمي، تا يك ماه 
ديگر تعيين تكليف شود.وي خاطرنشان كرد: شهرداري هفشجان، 
بايد به زيرس��اخت گردش��گري چش��مه زنه كمك كند.سليماني 
دش��تكي اظهار داش��ت: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري چهارمحال و بختياري ني��ز، اعتباري را ب��راي منطقه 
گردش��گري چش��مه زنه، اختص��اص دهد.اس��تاندار چهارمحال و 
بختياري اضاف��ه كرد: بازس��ازي مقبره مرحوم ترنج، ش��اعر دوران 
دفاع مقدس هم، بايد در اولويت كاري دستگاه هاي اجرايي مربوطه 
 قرار گي��رد.وي بيان داش��ت: روكش مح��ور ارتباط��ي چهار خطه 

شهركرد - هفشجان بايد حداكثر تا پايان پاييز امسال، اجرا شود.

 رشد 12 درصدي شركت كنندگان
 در مسابقه ملی وبالگ نویسي نماز

دبير ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختياري از رشد 1۰ تا 12 
درصدي شركت كنندگان چهارمين دوره مسابقه سراسری وبالگ 

نويسي نماز خبرداد.
حجت االس��الم محمد كريمي در جلس��ه تصميم گيري اختتاميه 
چهارمين دوره مسابقه سراسری وبالگ نويسي نماز كه در فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان با حضور كميته های چهارگانه اين مسابقه 
برگزار شد، از رشد 1۰ تا 12 درصدي شركت كنندگان در اين دوره 
از مسابقات نسبت به سال گذش��ته خبر داد.وي با اش��اره به اينكه 
اين دوره از مس��ابقات 11۰ نفر برگزيده خواهد داشت، افزود: تعداد 
وبالگ ها در چهارمين دوره مسابقات چهار هزار و 93۰ اثر است كه 
از اين تعداد 7۰۰ وبالگ مربوط به وبالگ هاي دانشجويي و  دو هزار 

و 23۰ وبالگ مربوط به بخش عمومي است.
دبير س��تاد اقامه نماز اس��تان حضور گس��ترده نوجوانان و جوانان 
را از تفاوت ه��ای مه��م اي��ن دوره نس��بت ب��ه دوره های گذش��ته 
عنوان و تصريح كرد: امس��ال تم��ام مراحل داوري ب��ر عهده گروه 
 داوري تبي��ان و زير نظر س��ازمان تبليغات اس��المي كش��ور انجام 

می شود.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی     
چهارمحال و بختیاری:

 حضور كارگران افغانی
 ممنوع است

مدي��ركل تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ی چهارمحال و 
بختياری گفت: حضور اتباع افغانی در استان ممنوع بوده 

و در صورت مشاهده با آن ها برخورد خواهد شد.
داود ش��يوندی اظهار كرد: تعداد تعاونی های ثبت شده 
در بخش صنع��ت، خدماتی، كش��اورزی و زيرمجموعه 

كشاورزی 4 هزار تعاونی است.
وی به تشكيل تعاونی های دانش آموزی اشاره كرد و بيان 
داشت: اين تعاونی ها صرفا برای آشنايی دانش آموزان با 

فعاليت های دسته جمعی و گروهی ايجاد شده  است.
اين مسوول بيان داشت: توسعه تعاونی های دانش بنيان، 
تعاونی های توسعه منطقه ای، تعاونی هايی كه از مهارت 
آم��وزش و خالقي��ت در ايجاد آن ها اس��تفاده ش��ده و 
تعاونی هايی ب��ا محص��والت صادرات��ی در اولويت كار 
امس��ال قرار خواهد گرفت.ش��يوندی همه كارفرمايان 
را موظف به رعايت مقررات س��ازمان تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعی دانس��ت و گف��ت: اي��ن كارفرماي��ان بايد در 
 پرداخت حداقل حقوق تعيين شده به پرسنل خود دقت

 كنند.
اين مسوول به تشكيل هياتی برای رسيدگی به تخلفاتی 
كه بين كارفرمايان است و همچنين الزام رعايت حداقل 
پرداخت حقوق كارگر اشاره كرد و افزود: اگر كارگری با 
مش��كالت اين چنينی مواجه ب��وده و در واحد توليدی 
مشكل حل نشود، می تواند با مراجعه به سازمان و تكميل 
فرم از پيش تنظيم ش��ده، حقوق پرداخت نشده خود را 
اعالم و ش��كايتی در اين زمينه تنظيم كن��د.وی افزود: 
بعد از تكميل مراحل شكايت كارشناسان ما با بررسی و 
تحقيق تخلفات صورت گرفته در اين زمينه را شناسايی 
و رای الزم در اين راس��تا را صادر خواهند كرد.مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: اگر كارگری ناخواسته و 
يا به اجبار از كار بيكار شود و بيمه بيكاری باشد، به دليل 
آنكه در گذش��ته 3 درصد كس��ر حقوق داشته، در زمان 
بيكاری اين بيمه به فرد تعلق گرفته و در يك زمان تعيين 
شده به كارگر پرداخت می شود تا در اين مدت بتواند در 
جای ديگری مش��غول به كار شود.ش��يوندی با اشاره به 
حضور اتباع خارجی در استان خاطرنشان كرد: اين افراد 
در دو گروه دسته بندی می شوند، يكسری اتباعی كه كار 
نصب ماش��ين های واحدها را انجام می دهند و از سوی 
كشور سازنده وارد استان شده اند و برای مدت محدودی 
در استان حضور دارند كه حضور اين افراد با مجوز قانونی 

صورت می گيرد.

یادداشت

مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياری از بومی سازی 
2 هزار و 4۰۰ معلم در سال های 92 و 93 در استان خبر داد.

عليرضا كريميان گفت: معلم جايگاهی رفيع و شايسته تقدير 
دارد كه نش��أت گرفته از دين مبين اسالم بوده و همواره مورد 

تاكيد مقام معظم رهبری است.
وی با اش��اره به ديدار س��ال گذش��ته معلمان با رهبر انقالب 
اضافه كرد: در اين ديدار رهبر معظم انقالب همه دس��تگاه ها 
 را موظ��ف و مكل��ف ب��ه توجه وي��ژه ب��ه آم��وزش و پرورش 

كرده است.
كريميان افزود: در سياست های ابالغ شده خط بطالن بر اين 
نظر كه آموزش و پرورش يك دس��تگاه مصرفی بوده، كشيده 
شده اس��ت.وی آموزش و پرورش را طبق سخنان مقام معظم 
رهبری يك دس��تگاه مولد س��رمايه اجتماعی و توليد كننده 
معرفی كرد و ادامه داد: امروزه براس��اس تحقيقات انجام شده 
سه دسته سرمايه طبيعی، فيزيكی و انس��انی داريم و در اين 

تحقيقات آمده كه باالترين سرمايه، سرمايه انسانی است.

رييس دانش��گاه علوم پزشكی ش��هركرد گفت: به زودی 
بخش ضميمه بيمارس��تان لردگان به مناقصه گذاش��ته 
می ش��ود و با اتمام پروژه، 1۵۰ تخت به اين بيمارس��تان 

اضافه خواهد شد.
مرتضی هاشم زاده اظهار كرد: هم اكنون 7 هزار و ۵۰۰ نفر 
در بخش های مختلف در حوزه بهداشت و درمان در حال 
خدمت به مردم هستند و با توجه به اينكه در سال جاری 
استخدام نخواهيم داشت، بايد بهره وری با همين تعداد به 

نحو مطلوب باال برود.
وی تكميل بيمارستان لردگان را يك تحول عظيم در اين 
شهرستان برشمرد و گفت: طبق برنامه ريزی صورت گرفته 
قرار است بخش ضميمه بيمارس��تان لردگان به مناقصه 
گذاشته شود و با اتمام پروژه، 1۵۰ تخت به اين بيمارستان 

اضافه خواهد شد.

اين مس��وول اتمام بخش های ناتمام بيمارستان كاشانی 
ش��هركرد را يكی ديگر از برنامه های عمرانی اين دانشگاه 
برش��مرد و گفت: بخش جلويی بيمارس��تان كاش��انی با 
زيربنای بيش از 6 هزار متر مربع در حال س��اخت است و 

اميدواريم تا پايان سال كل محوطه اين بيمارستان كامل 
شده و در اختيار مراجعان قرار بگيرد.

هاش��م زاده ب��ا بي��ان اينك��ه براس��اس س��طح بندی 
بيمارس��تان های كل كش��ور باي��د ت��ا پاي��ان س��ال 
جاری تمام خدم��ات بيمارس��تان به دو براب��ر وضعيت 
كنونی ارتقا ياب��د، تصريح ك��رد: هم اكنون ي��ك هزار و 
 24۰ تخ��ت در بيمارس��تان های س��طح اس��تان وجود 

دارد.
رييس دانش��گاه علوم پزش��كی ش��هركرد با بيان اينكه 
ديگر خيابان های س��طح ش��هر به ويژه خيابان كاشانی 
ظرفيت س��اخت بيمارس��تان و كلينيك جديد را ندارد، 
يادآور شد: از اين به بعد صدور مجوز تاسيس بيمارستان 
 در مناط��ق خلوت ش��هركرد ب��ه ويژه منظري��ه صورت

 می گيرد.

اين مس��وول تاكيد كرد: معلمان كارخانه انسان سازی يعنی 
بزرگ ترين س��رمايه را دارند و آموزش و پرورش توليد كننده 
ثروت است. وی با اشاره به تالش همه جانبه برای بهبود شرايط 
آموزش و پرورش گفت: معلمان به مي��زان دريافتی خود كه 
كافی نيست معترض هستند و همه مسئوالن به دنبال رفع اين 
مشكل هستند.كريميان با بيان اينكه معلمان منزلت اجتماعی 
می خواهند، خاطرنش��ان كرد: برای رس��يدن به اين منزلت 

اجتماعی بايد مشكالت معيشتی معلمان حل شود.
وی مقايسه حقوق معلمان با ساير دستگاه ها را صحيح ندانست 
و اضافه كرد: كار معلم با كار ساير دستگاه ها قابل مقايسه نيست؛ 

از اين رو اين مقايسه كار صحيحی نخواهد بود.
كريميان كار معلم را مقدس عنوان كرد و ادامه داد: معلمان از 
لحظه ای كه وارد مدرسه می شوند و در تمام مدت زنگ تفريح 
و زمانی كه در كالس حضور دارند در حال كار كردن هستند؛ از 
اين رو كار آنها به مراتب سخت تر و دشوارتر از كار ساير كاركنان 
دس��تگاه ها اس��ت.وی تعداد دانش آموزان در سراسر كشور را 
12 ميليون نفر دانست و خاطرنش��ان كرد: راه حل مشكالت 
معيشتی معلمان در ساماندهی آنها است.كريميان با اشاره به 
بومی سازی يك هزار و 2۰۰ نفر در سال 92 و همين تعداد در 
سال 93 گفت: آنچه به دنبال آن هستيم جذب نيرو از معلمان 

بومی در آينده خواهد بود.
وی به تقسيم استان به دو بوم اش��اره كرد و افزود: از اين پس 
از هر بوم برای همان بوم استخدام خواهد شد و كسانی كه در 
دانشگاه فرهنگيان مشغول به تحصيل می شوند نيز بر همين 

اساس پذيرش خواهند شد.

مدیركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

افزایش 150 تخت به بیمارستان لردگان

معلم های چهارمحال ، بومی سازی شدند

یادداشت یادداشت
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ابالغ رای 
اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  رسیدگی:  مرجع   314/93 پرونده:  کالسه   2/94
جنب   – بلوار ظفر   – فیروزآباد   – نجف آباد خواهان: محمد ایوبی به نشانی نجف آباد 
اتان گاز – شرکت زرین – کدپستی 14111-85187 با وکالت حسن جعفری به نشانی 
خوانده:  وکالت  دفتر   – چهارم  طبقه   – کوثر  مجتمع   – فسیحی  چهارراه   – شهرکرد 
تنظیم سند  به  فروشنده  الزام  المکان موضوع:  نشانی مجهول  میرلوحی  السادات  ملک 
رسمی انتقال خودرو شماره 542هـ24ایران23 مقوم به 2/000/000 ریال با احتساب 
خواسته  به  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان  گردشکار:  قانونی  خسارات  کلیه 
الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی موضوع سند ثبتی اتومبیل به شماره 
542هـ24ایران23 تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی مطروحه و استعالم 
از ثبت محل و انجام قرار خواهان و سایر اقدامات الزم ختم رسیدگی را اعالم و به 
ایوبی  محمد  دعوی خواهان  در خصوص  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  شرح 
با وکالت حسن جعفری به طرفیت خوانده ملک السادات میرلوحی به خواسته الزام و 
اجبار وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 
542هـ24ایران23 تقدیم نموده شورا با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و نظر به 
آخرین  به  ناظر  آباد  نجف  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  شماره  پاسخ 
وضعیت مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 
و همچنین نامه شماره --- آگاهی که اصالت خودرو را تایید نموده شورا با مالحظه و 
احراض معامله بین طرفین به استناد مواد 205و237و362 قانون آیین دادرسی رای به 
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مورد معامله به 
شماره اتومبیل 542هـ24ایران23 به نام خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره 
بیست  مدت  و ظرف  همین شورا  در  واخواهی  قابل  روز  بیست  مدت  و ظرف  غیابی 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی عمومی شهرستان نجف آباد می باشد در 
ضمن خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان می باشد.م الف:618 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نجف آباد 
مزایده 

2/95 در پرونده کالسه 930627 اجرایی و به موجب دادنامه 432-930 صادره از اول 
حسینعلی  فرزند  نادری  ا...  نعمت  آقای  اجرایی  علیه  محکوم  نجف آباد  عمومی  شعبه 
دادرسی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  ریال   119/895/000 پرداخت  به  است  محکوم 
له و مبلغ 5/200/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق  و غیره در حق محکوم 
دولت که از طریق اجرای احکام مدنی شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای حسین صالحی به شرح ذیل ارزیابی گردیده 
مسجد  کوچه   – شمالی  مطهری  خیابان   – امیرآباد  آدرس  به  مسکونی  منزل  است. 
حضرت ابوالفضل با کدپستی 74351-85139 پالک 29 مساحت عرصه ملک فوق 54/5 
مترمربع می باشد و اعیانی آن 100 مترمربع در دو و نیم طبقه می باشد سقف منزل 
فوق الذکر تیرچه بلوک درب های منزل چوبی ارزش ملک فوق بدون هرگونه بدهی به 
ارگان های ذیربط به همراه انشعابات 435/000/000 چهارصد و سی و پنج میلیون ریال 
می باشد. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناس 
اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 94/2/30 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجرای احکام به فروش می رسد برنده مزایده شخصی است 
که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی 10% آن را فی المجلس به 
حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار 
می گردد ضمنًا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد 

نظر بازدید به عمل آورد.م الف:609 مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی 

2/96 خانم مرجان بهارلو فرزند بهمن شغل خانه دار ساکن نجف آباد دادخواستی به 
خواسته طالق به درخواست زوجه به طرفیت آقای علی بهارلو فرزند عبدالحسین فعاًل 
مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 940064ح3 ثبت و به تقاضای خواهان و 
دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب فوق الذکر یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و به خوانده فوق الذکر اخطار می گردد پس 
از نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه سوم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در جلسه دادرسی که برای روز یکشنبه مورخه 94/2/27 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده حاضر شوند در غیر این صورت دادگاه غیابا به دعوی رسیدگی و تصمیم 
نجف آباد دادگاه  حقوقی  عمومی  سوم  شعبه  الف:605  نمود.م  خواهد  اتخاذ   مقتضی 

                                            ابالغ وقت دادرسی 
2/97 خانم مسلمه نادری فرزند نادرشاه شغل خانه دار ساکن نجف آباد دادخواستی 
فعاًل  محمدرسول  فرزند  نظری  ابراهیم  آقای  طرفیت  به  مهریه  مطالبه  خواسته  به 
مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 931472ح3 ثبت و به تقاضای خواهان و 
دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب فوق الذکر یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و به خوانده فوق الذکر اخطار می گردد پس 
از نشر آگهی ظرف ده روز به دفتر شعبه سوم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ ظرف مهلت ده روز چنانچه دفاعی دارید به صورت مکتوب به این دادگاه 
ارائه نمایند. در غیر این صورت دادگاه غیابا به دعوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:614 شعبه سوم عمومی حقوقی دادگاه نجف آباد
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 42595  آقای سلطان موسوی   2/98
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   63/94 کالسۀ 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 1394/1/24  نامدار موگوئی بشناسنامه 7 در  داده که شادروان 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- دانیال موگوئی 
کدملی 7-071873-108، 2- زهرا موگوئی کدملی 8-054207-108، 3- أسما موگوئی 
کدملی 2-108092-108، 4- سلطان موسوی ش.ش 42595، 5- طاهره مّری ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  701.متوفی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:662  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 
ابالغ رای 

2/99 کالسه پرونده: 1087/93 آمار: 37-94/1/24 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای 
مجتمع   – خ.امام   – نجف آباد  نشانی  به  مؤمنی  عباس  نجف آباد خواهان:  اختالف  حل 
 – خ.امام   – نجف آباد  نشانی  قیصری  زهره  خانم  خواهان:  وکیل  طبقه2   – پارسیان 
موضوع:  مجهول المکان  نشانی  خوانده: حسن شهبازی  دوم  طبقه   – پارسیان  مجتمع 
ریال  میلیون  نوزده  مبلغ  به   88/11/25  -  968383 شماره  به  چک  فقره  وجه   مطالبه 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
وقت  قانونی  تشریفات  و جری  فوق  به کالسه  ثبت  و  این شورا  به  ارجاع  از  پس  که 
مقرر جلسه شورا به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در 
حسن  آقای  طرفیت  به  قیصری  خانم  وکالت  با  مؤمنی  عباس  آقای  دعوی  خصوص 
بانک  از  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  دعوی  تقدیمی  مطالبه  خواسته  به  شهبازی 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای 
بقای دین و اشتغال ذمه خوانده  بر  ید خواهان که داللت  اصول مستندات مذکور در 
قبال دعوای  در  دفاعی  لذا چون خوانده  دارد  را  در مطالبه وجه  استحقاق خواهان  و 
به  مستنداً  است  ننموده  اقامه  خود  ذمه  برائت  بر  دلیلی  و  نداشته  معمول  مطروحه 
قانون  مواد 313و314  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و502و515و519و522 
تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 185/000 ریال به عنوان هزینه  
دادرسی و ابطال تمبر بابت تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1388/11/25 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام 
محاسبه و وصول گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف مدت بیست روز تجدیدنظرخواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  دوم  شعبه  می باشد.م الف:612   آبادی  نجف 

اختالف شهرستان نجف آباد
اجراییه 

2/117 شماره اجراییه: 9310420351400385 شماره پرونده: 9209980351400740 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920740 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 9309970351400369 محکوم علیه احمد فرحناکیان به نشانی اصفهان – خانه 
مبلغ  پرداخت  به  است  گلستان- پ371 محکوم  کوچه   – دوم  نوبهار  آخر   – اصفهان 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال  85/000/000 ریال 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه)بدوی( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم سررسید 92/6/4 

 – اصفهان  نشانی  به  تیمور  فرزند  اشتری  رضا  له  محکوم  حق  در  وصول  زمان  تا 
انتهای ک.طاوسی- درب چوبی و مبلغ   – روبروی بیمارستان صدوقی   – خ.بزرگمهر 
نماید.  پرداخت  بایست  می  دولت  در حق صندوق  االجرا  حق  بابت  ریال   4/250/000
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 

1377 توجه نمائید.م الف:385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/118 شماره: 93-498 به موجب رای شماره 720 تاریخ 93/8/26 شعبه 18 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اقدس میرزایی فرزند 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی  صفرعلی شغل خانه دار به نشانی مجهول 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و شصت هزار ریال به عنوان 
لغایت زمان  از تاریخ 92/11/5  تادیه  خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و 
به نشانی  آزاد  فرزند غالمرضا شغل  اشناک  ایصال در حق خواهان رضا  وصول و 
ک37- پ41 صادر و اعالم  روبروی بیمارستان صدوقی –  خ.بزرگمهر –  اصفهان – 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  اجراست.  قابل  عشر  نیم  میگردد 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1439 شعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/18-2050 دادنامه:  شماره   1574/93 پرونده:  کالسه   2/122
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خسرو خزایی با وکالت آقای حسین 
 – خیابان شیخ صدوق شمالی   – محمدیان و خانم مهری نمازیان به نشانی اصفهان 
واحد یک خوانده: محمد برونی به  طبقه اول –  ساختمان عقیق –  خیابان شیخ مفید – 
نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
دعوی آقای خسرو خزائی با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم مهری نمازیان به 
فقره  یک  وجه  ریال   5/200/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  برونی  محمد  آقای  طرفیت 
بقای  به  با توجه   – قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  فاکتور فرش مورخ 92/12/24 
که  از سوی خواهان  پرداخت صادره  عدم  گواهی  و  ید خواهان  در  مستندات  اصول 
و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
اینکه خوانده در جلسه مورخه 93/10/30 با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و 
انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 5/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 155/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 93/9/11 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:1441 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/123 کالسه پرونده: 758/93ش39 شماره دادنامه: 855-93/12/24 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مصطفی محمدی 
از  بعد   – فرزانه  خ.حکیم   – فلکه دانشگاه صنعتی   – خ.امام خمینی   – نشانی: اصفهان 
کریمی  بهزاد  آقای  خوانده:  یادگاری  کارگاه   – مدائن  فرش  کوی   – بهداری  چهارراه 
به  بانک  پست  چک  طغری  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  خیرآبادی 

تاریخ 93/12/18 شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاءکننده 
با  شورا  پرونده  اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح   758/93 کالسه  پرونده  تشکیل  زیر 
به صدور رای می نماید. رای شورا:  آتی مبادرت  به شرح  از خداوند متعال  استعانت 
کریمی خیرآبادی  بهزاد  آقای  به طرفیت  آقای مصطفی محمدی  دعوای  در خصوص 
به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 20/000/000 موضوع یک چک به شماره 
892/13689968 پست بانک ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه 
لذا شورا دعوی خواهان  نیاورده  به عمل  برائت ذمه خویش  بر پرداخت دین و  مبنی 
آیین  قانون   522-515-519-198 مواد  به  مستندا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  محرز  را 
بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی 
اصل خواسته و مبلغ چهارصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک )91/12/2( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

م الف:1449 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
مفاد آرا 

2/124 شماره:1394/54/22851-1394/1/25 آگهی آراء صادره موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
کوهپایه باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی پس از انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضایی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را 
به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- رای شماره 139360302028000871-93/07/06 آقای علی محمد حدادیان کوپائی 
فرزند قاسم علی ششدانگ یک باب مغازه احداثی در پالک ثبتی 480 فرعی از 46 اصلی 
 واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 32/13 مترمربع خریداری مع الواسطه

از وراث مرحوم استاد علی محمد حدادیان ولد عباس. 
2- رای شماره 139360302028000872-93/07/06 آقای علی محمد حدادیان کوپائی 
فرزند قاسم علی ششدانگ یک باب مغازه تحت پالک ثبتی 152 فرعی از 46 اصلی واقع 
در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 52/71 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

وراث مرحوم قنبرعلی حدادیان. 
کبریتی  حیدری  اسدا...  آقای   93/12/26-1393603020280001267 شماره  رای   -3
فرزند مسیب ششدانگ یک باب مغازه و گاراژ احداثی در پالک ثبتی 672 فرعی از 46 
اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان به مساحت 260/41 مترمربع مالک 27 

حبه مشاع مورد ثبت صفحه 539و542 دفتر 78 بخش 19.
4- رای شماره 139460302028000030-94/01/24 آقای محمد عباس کوپائی فرزند 
رمضانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در پالک ثبتی 672 فرعی 
مترمربع   186/73 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  کوهپایه  در  واقع  اصلی   46 از 
خریداری مع الواسطه از سید حسن سعادت مالک 9 حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور 
کبریتی  حیدری  اسمعیل  آقای   94/01/25-139460302028000036 شماره  رای   -5
اصلی   46 از  فرعی   672 ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  باب  یک  عباس ششدانگ  فرزند 
از خریداری  مترمربع   209/81 مساحت  به  اصفهان  ثبت   19 بخش  کوهپایه  در   واقع 

اسدا... حیدری کبریتی مالک رسمی 27 حبه مشاع پالک مذکور
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/23  
م الف:1873 اصغر علیخانی کوپایی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کوهپایه



پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم :
  صدقه بج��ا، نيك��وكارى، نيكى به پ��در و مادر و 
صله رحم، بدبختى را به خوش بختى تبديل و عمر 

را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى كند.
داروهای گیاهی برای درمان 

بوی نامطبوع بدن

 جلوی خالقیت کودک تان را نگیرید !
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احتماال ش��نیدن این حرف از زبان یک بچ��ه برای مان عجیب 
اس��ت؛ چون عادت کرده ایم ما را برای دکتر یا مهندس شدن 
 تشویق کنند تا فردی شبیه دیگران بشویم. مدام زیر گوش مان 
خوانده اند ک��ه درس بخوان تا بروی دانش��گاه ت��ا خانم دکتر 
بشوی و مدام ما را به سمتی که خودشان فکر می کردند و به آن 
 تمایل داشتند، سوق داده اند. خب می ترسیدند اشتباه برویم،
 می ترسیدند موفق نشویم. خالصه کالم اینکه از راه های جدید 
 می ترس��یدند.پس تصمیم گرفتن��د نقش��ه ای را جلوی پای 
بچه های شان بگذارند و قدم به قدم ش��ان را کنترل کنند. بله 
این بود یک راه تضمین ش��ده! اما کس��ی نگفت خب این همه 
اصرار کردند دکتر بشوی که آخرش چه بشود؟ دانشگاه بروی 
که بعدش چه کار کنی؟ چه فایده ای دارد رش��ته ای را بخوانی 
که پول زیادی در آن اس��ت، اما دوس��تش نداری؟ همه این ها 
سوال هایی بود که خیلی از ماها، جوابی برایش نداشتیم. رفتیم 
دانشگاه، مدرک گرفتیم و باز احس��اس ناراحتی کردیم؛ چون 
چیزی را که دوست داش��تیم، پیدا نکرده بودیم؛ یعنی یادمان 
نداده بودند که پیدایش کنیم. کلیشه ها به ما دیکته شده بودند 
و حاال ما بزرگ شده بودیم؛ با مدرکی در دستمان و کلی عالقه و 

خالقیت سرکوب شده در دست دیگرمان!
حاال باید بیشتر زحمت می کشیدیم تا راه مان را پیدا کنیم؛ راه 
مخصوص خود خودمان را، قرار نیس��ت بچه های ما هم همین 
روند را طی کنن��د. دوران پیش از دبس��تان بهترین زمان برای 
تقویت خالقیت بچه هاست؛ چرا که بخواهیم یا نخواهیم، مدرسه 
 تاحدی خالقیت بچه ها را می کش��د.بگذاریم بچ��ه ها آرزوی 
ش��غل های جدید بکنند؛ حتی همان کلیش��ه ها را طور دیگر 
دنبالش بروند. عالقه شان را کشف کرده و کمک شان کنیم از 
همین حاال راه خود را پیدا کنند؛ راه مخصوص خود خودشان را. 
فراموش نکنید همه بچه ها »خاص« به دنیا می آیند؛ البته اگر 

پدر و مادر به زور آن ها را »معمولی« نکنند!
1- بگذارید اوقات فراغت داشته باشند

خیلی از پدر و مادرها تصور می کنند برای کشف استعداد دختر 
یا پسرشان باید تمام امکانات الزم را در اختیارشان بگذارند. آن 
وقت آن قدر هزین��ه های زیادی می کنند و ه��ی بچه را از این 
کالس به آن کالس می فرستند که در نهایت فرزند اصال وقتی 
برای استراحت و فعال شدن خالقیتش پیدا نمی کند. صبح زود 
می بریمش کالس و عصر هم که خسته او را بر می گردانیم و فردا 
هم مثل روز قبل. باورکنید که کش��ف استعداد بچه ها احتیاج 

به این همه هزینه و رفت و آمد ب��ه کالس های مختلف ندارد و 
شما خیلی راحت می توانید در خانه بر روی توانایی های شان 
کار کنید. بحث اوقات فراغت را جدی بگیرید و از فرزندان تان 
بخواهید کارهای جدید انجام بدهند؛ مثال وسایل دورریختنی را 
در اختیارشان بگذارید و از آن ها بخواهید یک چیز به دردبخور با 

آن ها درست کنند و در آخر هم تشویق شان کنید.
2- بگذارید زیاد بپرسند

حتما برای شما هم پیش آمده است که از سوال های یک بچه 
کالفه شده اید؛  از این بچه هایی که آن قدر سوال های عجیب 
و غریب می پرس��ند که به اصطالح مغز آدم را می خورند؛ خب 
حقیقت این اس��ت که بزرگ ترها باید صبرش��ان را باال ببرند. 
سوال پرسیدن نشانه خیلی خوبی اس��ت از نحوه تفکر بچه ها؛ 
چون پرسیدن، دیدگاه کودکان را نسبت به جهان عوض کرده و 

موجب رشدشان می شود.
 بعضی سوال هایشان را با س��وال جواب بدهید و بگذارید کمی 
عمیق تر فکر کنن��د؛ مثال در جواب ش��ان بپرس��ید: »به نظر 
خود تو چرا ای��ن اتفاق اتفاد؟« و جواب های ش��ان را به چالش 
بکشید. بدیهی اس��ت که هرچه بیش��تر پیرامون مسایل فکر 
 کنند و بالفاصله جواب های دیکته شده نگیرند، تفکر انتقادی و 

خالقانه شان بیشتر رشد می کند.
 3- از فرزن�دان ت�ان بخواهی�د خودش�ان اس�باب 

بازی هایشان را بسازند
شنیده اید که می گویند: »اختراع، زاییده احتیاج است؟«

بگذارید کمی هم »احتیاج« داشته باش��ند. گاهی ما به خاطر 
عالقه بیش از حدمان به بچه ها آن قدر اطراف شان را پر از وسایل 
 غیرضروری می کنیم ک��ه دیگر فرصت فکرک��ردن را از آن ها 

می گیریم.

خیلی از اسباب بازی ها روند تفکر خالق کودک را فلج می کنند. 
الزم نیست هرچیزی را که دل ش��ان خواست، برای شان تهیه 
کنید.سعی کنید تا حد امکان از بازی های کامپیوتری دورشان 
 کنید و اس��باب بازی هایی برایش��ان بخرید که الزم باش��د با 
آن ها چیز جدیدی بسازد؛ مثل خانه سازی ها. آن وقت از آن ها 
بخواهید کمی فکر کنند و ببینند دوست دارند چه چیزی داشته 

باشند و بنابراین شکل دلخواه شان را خودشان بسازند.
4- کلیشه ها را برای شان بشکنید

چه کسی گفته ماشین ها نمی تواند پرواز کنند؟
سد ذهنی برای ش��ان نسازید؛ چون این س��د ذهنی خالقیت 
را از بین م��ی برد و باعث می ش��ود بچ��ه ها به ش��کل عادی 
 همه چیز عادت کنن��د. از کودک تان بخواهی��د تصور کند که 
 ماش��ین ها پرواز م��ی کنند؛ آن وق��ت چه مش��کالتی پیش 
می آمد و چه مشکالتی از بین می رفت؟ بگذارید تا به چیزهای 
 غیرعادی فکر کنند و برای ش��ان راه حل های جدید بس��ازند.
 قصه ها و کارتون ها کمی در این باره کار ما را راحت تر کرده اند 
آن ها پر از اتفاق های غیرعادی هستند و قدرت تخیل و تصور 

بچه ها را باال می برند.
 خوب اس��ت زمانی را برای ک��ودکان درنظر بگیری��م تا آن ها 
داستان ها و کارتون های روز دنیا را ببینند؛ البته باید این نکته 
را هم درنظر بگیریم که بیش از حد پای تلویزیون نشستن کامال 

نتیجه عکس دارد؛ پس اینجا مدیریت زمان بر عهده ماست!
5- اسم خیال پردازی هایشان را دروغ نگذارید

 وقتی که م��ی گویند »دیروز داش��تم با م��رد عنکبوتی حرف 
می زدم« فوری نگویید مرد عنکبوتی که وجود ندارد!

به فرزندان تان القا نکنید که دروغ می گویند و دروغ بد است و 
هرگز برچس��ب منفی به آن ها نزنید؛ درواقع بچه ها در سنین 
پایین خیال پردازی هایش��ان را به جای واقعیت جا می زنند و 
این اصال به معنای دروغ گفتن نیست. آن ها گناهکار نیستند؛ 
فقط در تش��خیص مرز واقعیت و خیال هنوز پخته نشده اند و 
توانایی شناختی کافی را ندارند. از این فرصت استفاده کنید و 
 در خالل گوش دادن به خیال پردازی های شان و دامن زدن به 

آن ها، برای فرزندان تان از صداقت هم بگویید.
 اگر فرزندان تان کمی بزرگ تر هس��تند، بهتر است با مهربانی 
برای ش��ان توضیح بدهید که خیلی خوب است که می توانند 
اتفاقی را که هنوز نیفتاده است، به خوبی تعریف کنند! و بعد از 

آن ها بپرسید که اگر واقعی بود، چطور می شد؟ 

تعریق زیاد ب��دن و بوی بد ع��رق، از آزار دهنده ترین 
پدیده های فیزیولوژیک بدن آدمی است که بسیاری 
از اف��راد را گرفت��ار کرده، ضم��ن ایج��اد اختالل در 
روابط اجتماعی، آنها را به ص��رف هزینه های زیادی 
 بابت رف��ع بوی بد عرق و خوش��بو کردن خ��ود وادار
 می س��ازد.  نگاهی گذرا به علل حدوث این اختالل و 
ارائه راهکارهای ساده و توصیه های طب سنتی جهت 

رفع بوی عرق است.
عرق کردن در واقع پاک سازی بدن از راه پوست است 
که با خاصیت ضدعفونی کنندگی خود سطح پوست 
بدن را نیز گندزدایی می کند، بنابراین تا وقتی ترشح 
آن از حد طبیعی فراتر نرفته و بوی بد و آزار دهنده آن 
شخص را  اذیت نکرده باشد، اقدام درمانی جهت رفع 
آن انجام نمی گیرد؛ اما وقتی ترش��ح غدد عرق از حد 
طبیعی خود فراتر رفت، چون مانع تنفس راحت پوست 
شده و با ماندن روی پوست بستر فعالیت میکروب ها را 
فراهم کرده و باعث متصاعد شدن بوی بد از پوست بدن 
می ش��ود، رفع آن دغدغه خاطر فرد شده او را جهت 

درمان به تکاپو وادار می کند.
 توصیه هایی جهت دفع بوی عرق بدن

1-چون بوی بدن ناشی از فعالیت باکتری ها روی عرق 
است، با شستن بدن با آب و صابون خصوصا آب سرد و 
به ویژه در نقاطی که بیشتر بو می گیرد مثل زیر بغل 
و کش��اله ران می توان بوی عرق را کنترل کرد. تعداد 
دفعات شستشوی بدن بستگی به شدت فعالیت غدد 

عرق و میزان بد بویی آن دارد.
2-غذاه��ای پروتئینی، چرب و ادوی��ه ها مثل ماهی، 
ادویه کاری، کله پاچه، ... از جمله مواردی هستند که 
در تش��دید بوی بدن موثرند، بنابراین اجتناب از این 

ترکیبات توصیه می شود.
3- اس��تفاده از لباس های نخی و کتانی و تعویض به 

موقع البسه زیر، در رفع بوی بد بدن موثراست.
4- ازاله موهای زیر بغل و ناحیه ران خصوصا با استفاده 
از داروهای سنتی موبر، مانع ماندن طوالنی مدت عرق 

و بد بویی این نواحی می شود. 
5-اس��تفاده ازکفش های روباز و صن��دل خصوصا در 
فصل تابس��تان، مانع تش��دید تعریق پا و بدبویی آن 
می شود و برعکس پوش��یدن کفش های الستیکی و 
پالس��تیکی از تنفس مطبوع پاها جلوگیری کرده، بد 

بویی آن را تشدید می کند.
6- به کس��انی که از بوی ب��د پاهای خ��ود در عذابند 
توصیه می ش��ود، پاهایش��ان را مرتب ب��ا آب گرم و 
صابون بشویند و پس از شستن، کامال خشک کرده از 
 پودر مخصوص پا یا نشاس��ته ذرت یا پودر بچه داخل

 کفش ها استفاده کنند.
7- استحمام درون وان حمام که یک فنجان آب گوجه 
فرنگی داخل آن ریخته شده، از دیگر روش های رفع 

بوی نامطبوع عرق بدن است.
8- قرار دادن پاها در محلول��ی مرکب از نصف فنجان 
نمک و یک لیتر آب، در کنترل تولید عرق موثر است. 
همچنین می توان مقداری چ��ای را در یک لیتر آب 
دقایقی جوش��اند و پاها را به مدت نیم س��اعت داخل 
آن قرار داد و پس از خش��ک کردن پاها، از پودر بوگیر 
ضد عرق استفاده کرد تا به مرور بوی بدپاها رفع شود.

9-تعادل در مصرف غذاهای تند و پر ادویه مثل پیاز، 
موس��یر، فلفل، پیازچه، س��یر و تره فرنگی از راه های 
دفع بوی بدپا اس��ت. بهتراس��ت غذاها بو و طعم تند 

نداشته باشند.
10- اس��تفاده از پودر گیاهان معط��ر داخل کفش و 
اس��تعمال بوگیرهای حاوی پودر زغال جهت کاهش 

تعریق پاها و مهار بوی بد آنها موثر است.
 11- در م��واردی ک��ه تن��ش ه��ای عصب��ی و 
 ناراحت��ی ه��ای روح��ی عام��ل تعری��ق زی��اد بدن
 شده اند، توصیه به مصرف داروهای آرام بخش و پرهیز 

از اضطراب و استرس می شود.
گیاهان دارویی که در کنترل تعریق بدن و رفع بدبویی 
و همچنین خوشبویی بدن کمک می کند عبارتند از:

برگ مورد
پاش��یدن پودر برگ تازه خش��ک ش��ده گیاه مورد با 
شستشوی پوست با آب دم کرده غلیظ. برگ مورد به 
علت دارا بودن تأفن فراوان و خاصیت قابض غدد عرق 
بودن، تعریق زیاد پوس��ت را کنترل نموده و اس��انس 

معطر آن باعث خوشبویی بدن می شود.  
 برگ شیرین بیان

دم ک��رده غلیظ برگ تازه ش��یرین بی��ان )حدود 50 
گرم در یک لیتر آب ج��وش که به مدت 15 دقیقه دم 
کشیده باش��د( را جهت شستشوی موضع عرق روزی 

3-2 بار استفاده کنید تا از بوی بد عرق رهایی یابید. 
مریم گلی

 از گیاه مریم گلی می توان به صورت جوشانده و همراه 
با گل ختمی و زوفا، شربت خوراکی تهیه کرد و روزی 
دو مرتبه میل کرد تا در کاهش تعریق بدن اثر گذارد. 
همچنین پاش��یدن پودر آن زیر بغل یا داخل کفش یا 
شستش��وی موضع عرق با دمکرده غلی��ظ آن در رفع 

بدبویی و خوشبو کردن پوست موثر است.
برگ حنا

پودر برگ حنا به تنهایی یا همراه با پودر برگ سدر یا 
جوش شیرین، با اثر خنک کنندگی پوست و کم کردن 
فعالیت غدد عرق به رفع بدبویی پوست کمک می کند. 
می توان حنا را با جوشانده سماق یا سرکه خمیر کرده 
به موضع عرق مالیده و نیم س��اعت بعد با آب غوره یا 

سرکه رقیق شده موضع را شستشو داد.
پوست و برگ گردو

 برگ گردو دارای خاصیت ضد میکروبی قوی اس��ت، 
بنابراین شستش��وی موضع با خیس��انده یا دم کرده 
غلیظ برگ تازه گردو در رفع بدبویی پوست موثر است. 
پوست سبز گردو نیز به علت دارا بودن تأفن فراوان و 

قابض بودن درکنترل ترشح عرق بسیار مفید است. 
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 چطور از انفجار کمدها 
جلوگیری کنیم؟

این روزها حجم لباس ها خیلی زیاد ش��ده است. هر چقدر هم 
کمد و دراور می خرید، باز هم جوابگوی تع��داد زیاد لباس ها 
نیستند. ما در این مطلب نمی خواهیم در مورد مضرات مصرف 
گرایی و این جور چیزها حرف بزنیم؛ بلکه می خواهیم به شما 
پیشنهاداتی بدهیم که چطور این همه لباس را مرتب کنید و در 
فضایی که در دسترس دارید جا دهید. با استفاده از این روش ها 
می توانید به کشوها و کمدهای لباس تان سر و سامان بدهید و 

خیلی بیشتر و راحت تر از آن ها استفاده کنید.
1- در کمدهایی که مالفه و حوله و امثال آن را قرار می دهید، 
 سبدهای پالس��تیکی و یا هرچیز دیگری که خودتان ترجیح
 می دهید قرار داده و هر کدام از آنه��ا را به یک چیز اختصاص 
داده و برچسب بزنید: حوله ها، مالفه های یک نفره، مالفه های 

دو نفره و ...
2- با ای��ن روش خالقانه و هن��ری به اکسس��وری و جواهرات 
 خود نظم و ترتیب بدهید. قاب های قدیمی را به دیوار زده و با 
قرار دادن گیره و یا سیم جایی برای آویزان کردن گوشواره ها، 
گردنبندها، دستبندها و یا حتی عینک های آفتابی فراهم کنید.
3- تاپ ها، که حتما تعداد بس��یار زیادی از آنها را دارید، جای 
زیادی را در کش��وها اش��غال می کنند، می توانید با قرار دادن 
حلقه های پالستیکی رو یک چوب لباسی تاپ های تان را از آن 

آویزان کرده و به راحتی در کمد قرار دهید.
4- ب��وت هایت��ان را در کم��د آوی��زان کنی��د، ای��ن 
کار ن��ه تنه��ا س��طح ک��ف کم��د را ب��رای ق��رار دادن 
ش��کل  بلک��ه  کن��د؛  م��ی  آزاد  دیگ��ر   چیزه��ای 

بوت ها را نیز حفظ می کند.
5- می توانید روی در کمد لباس تان از داخل چارچوبی برای 
اکسس��وری ها قرار دهید و با اس��تفاده از می��خ های کوچک 
 و یا آویزهای چس��بی که در ب��ازار به قیم��ت ارزان به فروش
 می رس��ند کراوات ها، کمربندها، کاله ها و یا خیلی چیزهای 

دیگر را آویزان کنید.
 6- با نصب یک پ��رده جلوی لباس هایی که آوی��زان کرده اید

 می توانید از فضای خالی زیر آنها استفاده کنید.
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دالیلی برای زیبا نشدن خانه        
شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید 
که حس می کنند خانه شان آن طور که 
دل ش��ان می خواهد زیبا نیست، ولی با 
 وجود این نم��ی دانند برای زیبا ش��دن 

خانه شان باید چه کار کنند.
 توصیه ما این اس��ت که فهرست برخی 
ع��ادت ه��ای ب��د در طراحی من��زل را 
مالحظه کنید. ش��اید با کنار گذاش��تن 
این عادت ها بتوانید در س��بک زندگی 
و دکوراس��یون خانه تان تحولی مثبت 

ایجاد کنید.
خالقانه تر عمل کنید

ش��اید ش��ما خالقانه و فراتر از چارچوب ه��ای ذهنی ت��ان فکر نم��ی کنید. قبل 
از خری��د ه��ر چیز از خ��ود بپرس��ید آیا م��ی توانم ش��بیه ای��ن وس��یله را خودم 
 به ط��ور خالقانه، خاص ت��ر و متفاوت بس��ازم؟ دقایق��ی را به فکر و ن��گاه کردن از 
 دریچ��ه ای دیگر اختص��اص دهی��د. نباید اولی��ن و س��اده ترین فک��ری را که به 
 ذهن تان خطور می کند دنبال کنید. بدین ترتیب به خالقیت تان اجازه خودنمایی 

می دهید.
دنبال تقلید نباشید

درباره طراحی منزل یکی از بهترین تمجیداتی که می توان ش��نید، این اس��ت که 
میهمان به محض ورود به منزل تان به ش��ما بگوید »کامال مش��خص است که این 

خانه شماست«.
 این عبارت به این معناست که شما در طراحی خانه به حس و سلیقه شخصی خود 
 رجوع کرده و خانه ای س��اخته اید که کامال با روحیات تان س��ازگار اس��ت. چنین 
خانه ای نه تنها منحصر به فرد اس��ت بلکه تاثیر روانی مثبتی بر ش��ما می گذارد و 
حسی از قدرت در شما بروز می کند که نشان می دهد سعی نمی کنید شبیه شخص 

دیگری باشید.
نگهداری وسایلی که دیگر کاربردی نیست

قبول داریم دل کندن از وسایل و مبلمان بدون استفاده چندان کار ساده ای نیست؛ 
اما بهتر است وابستگی خود را به این وسایل کم کنید؛ زیرا دیگر پاسخگوی نیاز شما 
نیستند. مبلمان بدون استفاده یا وسایلی را که دیگر مورد پسندتان نیست بفروشید 
یا به دیگران ببخش��ید. حتی اگر برای جای خالی اش تدبیری به ذهن تان نرسد از 
خالی شدن گوش��ه ای از خانه نترس��ید؛ زیرا ذهن تان را برای ایده های جدیدتر و 

بهتری باز می گذارد.
بودجه ای برای خرید وسایل خانگی اختصاص دهید

ش��ما باید به طور ماهیانه یا حداقل س��االنه، بودجه ای را برای تغییر دکور یا خرید 
لوازم دکوراتیو یا کارب��ردی و مواردی از این قبیل، اختصاص دهید. بهتر اس��ت هر 
 از گاهی سر کیسه را ش��ل کنید و دستی به س��ر و روی محل زندگی تان بکشید. از

 محدودیت های ذهنی تان بکاهید تا ظاهر، سبک، رنگ و کارکردهای جدید را برای 
بهبود سبک زندگی تان به کار بگیرید.
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