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کشت تنباکوی زرد طالیی 
خمینی شهر توسعه می یابد

کل مذاکرات تیم قبلی 
چهار روز بود

خیال خام غرب برای نفوذ 
در پساتحریم
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دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران گفت: 
پژوهش زمانی به تولید علم می انجام��د که ناظر به 

نیازهای کشور باشد ...

جان مک کین،  رییس کمیته نیروهای مس��لح سنا 
به عنوان مخالف توافق هسته ای ایران و گروه 1+ 5 
در سخنانی گفت که این توافق موجب مشروعیت ...

تفاهم نام��ه راه اندازی اولین قطار گردش��گری ایران 
و اتریش با حضور رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری به امضا رسید. به ...

مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید مدیران فوتبال 
از کن��ار فوتبال درآم��د دارند و می��زان درآمد آن ها 

ارتباطی به حقوق شان ندارد. کریم باقری ...

سالمت، مهم ترین عامل توسعه 
پایدار

توافق اتمی موجب افزایش قدرت 
ایران در منطقه خواهد شد

قطار گردشگری
 ایران - اتریش راه می افتد

مدیران فوتبالی درآمدشان از 
فوتبال است نه از حقوق شان

بیکاری، مهم ترین موضوع مراجعه 
مردم به نمایندگان مجلس است

  س��ید س��عید زمانیان ، با اش��اره ب��ه اینک��ه بیکاری 
مهم ترین موضوع مراجعه مردم ب��ه نمایندگان مردم 

چهارمحال و بختیاری در مجلس است ...
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آگهی فراخوان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهادات

94/06/2394/07/07خرید گوشت قرمز مورد نیاز رستورانهای شرکت 9400648R1مناقصه1

94/06/2394/07/07خرید مورد غذایی گروه غالت، حبوبات، خشکبار و ... 9401243R1مناقصه2

94/06/2394/07/07خرید مواد غذایی گروه میوه ها و سبزیجات و ... 9402032R1مناقصه3

خرید گوشت سفید )گوشت مرغ و سایر ماکیان (مورد نیاز 9400930R1مناقصه4
94/06/2394/07/07رستورانهای شرکت 

94/06/2394/07/07خرید گوشت سفید )ماهی و حیوانات دریایی( 9400930R2مناقصه5

خرید ظروف یکبار مصرف، لوازم آشپزخانه و واد شوینده 9401242RIمناقصه6
94/06/2394/07/07مورد نیاز رستورانهای شرکت

خرید لبنیات و فرآورده های لبنی مورد نیاز رستوران های 9400949RIمناقصه7
94/06/2394/07/07شرکت ذوب آهن

9401545RIمناقصه8
عملیات اجرایی زنگ زدایی و رنگ آمیزی تجهیزات، 

تاسیسات مکانیکی و صنعتی و جراثقالها و سطوح مورد 
نیاز کارخانه 

94/06/2594/07/05

94/06/2394/07/04کرایه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و راهسازی9403487RIمناقصه9

ضمنًا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل 

درج می گردد.

سایر مواد:

 1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نش�ر آگهی نوبت اول تا پایان س�اعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در 

جدول(

2- جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com  مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

مسوول برگزاری نمایشگاه ایران نوشت اصفهان:
بی مهری نسبت به جریان فرهنگی در حوزه کودک ونوجوان

رییس جمهور اتریش؛

اصفهـان، یکی از قطـب های فرهـنگی دنیـاست
خاک  نسوز

 در رکود بازار کاشی سوخت
رکود ساخت وساز نه تنها مصرف کاشی و سرامیک 
را در کشور به شدت کاهش داد، بلکه معادن تولید 
 خاک نس��وز را نی��ز با چال��ش جدی مواج��ه کرد؛ 
به گونه ای که 30 درصد بازار خود را از دست دادند.

مهدی ارغوان،  عضو هیات مدیره خانه معدن فارس 
در مورد شرایط تولید کنندگان خاک نسوز با اشاره 
به این که وضعیت اقتصادی و رکود ساخت وساز در 
معادن مربوطه این بخش نیز تاثیر گذاش��ته است، 
اظهار کرد: در گذشته ساالنه 450 میلیون مترمربع 
کاشی و س��رامیک تولید می ش��د که برای این امر 
نیاز به 9 میلیون تن خاک صنعت��ی بود و از طریق 
190 معدن فعال کشور تامین می شد.وی با اشاره به 
رکود شدید حاکم در صنعت کاشی و سرامیک که 
از اواسط سال 1393 آغاز ش��ده بود، گفت: این امر 
موجب کاهش 30 درصدی تولید کاشی و سرامیک 

شد؛ بنابراین با توجه به نیاز هر مترمربع ...



حمید بعیدی نژاد ، رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران تعداد 
روزهای گفت و گوهای تیم جلیلی در مقایسه با تیم کنونی را چهار 
روز عنوان کرد و گفت: در پایان دور قبلی حتی به مرحله مذاکره هم 
نرسیده بودیم؛ چه رس��د به آمادگی طرف مقابل برای غنی سازی 

و لغو تحریم ها.
به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برای 
بنده به عنوان یک کارش��ناس، خیلی تصورش سخت است که در 
دور قبلی گفت وگوه��ا که اصال به مرحله مذاکره هم نرس��یدیم و 
با توجه به آنکه مدت اختصاص یافته به مذاک��رات در آن زمان در 
 مقایسه با این دوره بسیار کوتاه بود، این امکان وجود داشته است که

 جمهوری اسالمی ایران و کشورهای ١+٥ توانسته باشند به چنین 
تفاهمی در خصوص لغو جامع تحریم ها و پذیرش غنی سازی دست 
 پیدا کنند. مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه

 در عین حال افزود: وقتی دول��ت اوباما می خواهد موضوع تصویب 
تفاهم بیش از این، حداقل در سطح قانونگذاری، به عنوان اختالف 
داخلی در کش��ور معرفی نش��ود، ما چرا باید با طرح سوال هایی به 

اختالفات میان جریان ها دامن بزنیم؟ 
مشروح نوشتار رییس تیم مذاکره کننده کارشناسی را می خوانیم:

طی روزهای اخیر و بعد از اظهارات جناب آقای دکتر جلیلی مبنی 
بر آنکه طرف های ١+٥ در پروسه منتهی به آلماتی ٢ در اوایل سال 
١٣٩٢، آمادگی کامل لغو تحریم ها و پذیرش برنامه غنی س��ازی 
 ایران را داشتند، اعضای تیم هسته ای به ویژه مورد سواالت متعدد

 رسانه ها قرار گرفتندکه البته پاسخ های مناسب داده شد.خالصه و 
فشرده توضیحات بنده نیز بدین شرح بوده است:

مقایس��ه گفتگوهای گذش��ته با مذاکرات دور جدید از چند منظر 
منطقی به نظر نمی رسد: اول آنکه یک اصل مهم که باید مد نظر قرار 
دهیم، این است که هر مذاکره ای چه در سطح دوجانبه یا چندجانبه 

سه مرحله را می گذراند:
١- دوره گف��ت وگوها و بحث های کلی، ک��ه در آن طرف ها اصوال 
شرایط را بررسی می کنند تا ببینند آیا می توانند نقاط مشترکی را 

بیابندکه مذاکره را آغاز کنند یا نه .
٢- مرحله پیش مذاکره، وقتی اس��ت که دو طرف سعی می کنند 
جنبه ها و چارچوب های کلی تفاهمات��ی را که می خواهند انجام 

دهند، مشخص کنند.
٣- دوره مذاک��ره که ب��ه تعیین تم��ام جزییات و دقای��ق تفاهم و 

همچنین تدوین تفاهم اختصاص دارد.
 از نقطه نظ��ر کارشناس��ی، مذاک��رات گذش��ته را باید ب��ه مثابه 
گفت وگوهایی دانست که به اولین مرحله اختصاص دارند؛ یعنی از 
نقطه نظر دقیق و فنی، حتی دو طرف وارد مرحله پیش مذاکره هم 

نشده بودند چه برسد به مرحله مذاکره.
در آن زم��ان، دو ط��رف در خصوص نحوه حل موضوع هس��ته ای 
حتی به رهیافت واحدی هم نرسیده بودندکه بر آن اساس بتوانند 
مرحله پیش مذاکره و بعد مذاکره را ش��روع کنن��د. بنابراین دوره 
گفت وگوهای پیشین با مذاکرات هسته ای این دو سال اصوال نمی 
توانند در یک گروه طبقه بندی شوند و به لحاظ ماهوی خیلی با هم 

فرق دارند.
دوم آنکه زمانبندی گفتگوهاو مذاکرات دو مقطع نیز تفاوت زیادی 
داشتند. اگر دو سال مذاکره شبانه روزی و فشرده را از نظرکیفی و 
 کمی، با مجموع روزهایی که در دوره قبل��ی به گفت وگو پرداخته 
می شد با هم مقایس��ه کنیم، فکر می کنم به تفاوت خیلی زیادی 
دو مقطع پی می بریم. در دوره قبل��ی، مدت زمانی که به گفتگوها 

اختصاص می یافت خیلی کوتاه بود و گفتگوها همچنین با فواصل 
طوالنی برگزار می ش��د و وقت زیادی از مذاک��رات هم به بحث در 

خصوص زمان و مکان گفتگوها اختصاص می یافت.
برای روش��ن ش��دن موضوع می توان با نگاهی به دوره گفتگوهای 
آقای دکتر جلیلی دریافت که ایشان طی سال های 87 تا ٩٢ منهای 
مقطعی که برای معرفی از س��وی جناب آقای دکت��ر الریجانی به 
آقای س��والنا به رم عزیمت کردند؛ در زمانی طی ح��دود 8٩ ماه ، 
٩ دور گفتگو با جمع اعضای ١+٥ داشتند که مدت زمان گفتگوها 
در تمامی دوره ها یا ی��ک روز یا دو روز بوده اس��ت که آخرین دور 
آن در آلماتی ٢ در روزهای١6 و ١7فروردین ١٣٩٢ برگزار ش��د؛ 
بنابراین با یک شمارش ساده می توان در نظر گرفت که جمع دوره 
 مذاکرات تیم آقای دکتر جلیلی درکل دوره های گفتگوها به ١6 روز

 م��ی رس��د ک��ه اگ��ر در نظ��ر بگیری��م ک��ه جلس��ات 
ص��ورت مترج��م  طری��ق  از  زمان��ی  مقط��ع  آن   در 
  م��ی پذیرف��ت؛ بنابراین ب��ا مترج��م زم��ان گفتگوه��ا دو برابر

 می شود زمان کل گفتگوها در مقیاس مذاکرات دور اخیر به حدود 
8 روز می رس��د و باز اگر در نظر بگیریم که حداق��ل نیمی از وقت 
گفتگوها با توجه به ماهیت بحث ها ب��ه گفتگوهای خیلی کالن و 
 راهبردی و زمانی هم به انجام مالقات ه��ای دو جانب ه اختصاص

 می یافت، می توان گفت که اگر منصفانه هم بخواهیم گفته باشیم، 
زمان کل این گفتگوها در قیاس با نوع گفتگوهای دور جدید حداکثر 
چهار روز خواهد بود و این در شرایطی بود که میدانیم بین دو طرف 
در خصوص بحث غنی س��ازی و لغو تحریم ها و اینکه تمام تحریم 
 های اقتصادی و بانکی باید یکجا برداش��ته شوند، اختالف نظرات

 عمده ای وجود داشت.
برای بنده به عنوان یک کارشناس، خیلی تصورش سخت است که 

در دور قبلی گفت وگوها که اصال به مرحله مذاکره هم نرسیدیم و 
با توجه به آنکه مدت اختصاص یافته به مذاک��رات در آن زمان در 
مقایسه با این دوره بس��یار کوتاه بود، این امکان وجود داشته است 
که ج.ا.ایران و کشورهای ١+٥ توانسته باشند، به چنین تفاهمی در 
خصوص لغو جامع تحریم ها و پذیرش غنی سازی دست پیدا کنند.

تاریخ مذاکرات نیز گویای آنست که طرفین بعد از این دور گفتگوها 
نهایتا به تفاهمی دست نیافتند و بیانیه نهایی صادره از سوی خانم 
اشتون بعد از جلس��ه آلماتی ٢ به نمایندگی از کشورهای ١+٥ نیز 
کامال گویای پایان بی نتیجه این دور از گفتگوها بوده اس��ت. عین 
جمالت خانم اشتون در ١7 فروردین٩٢ در آلماتی بدین شرح است:

 » در طی ای��ن دو روز گفتگوها، م��ا با ایران بحث ه��ای طوالنی و 
فشرده ای در خصوص موضوعاتی که در پیش��نهاد خود پیرامون 
اعتماد س��ازی که طی دوره قبلی گفتگوها با ایران در روزهای ٢6 

و٢7 فوریه در آلماتی ارائه کرده بودیم داشتیم.
در خالل این بحث ها روشن شد که مواضع کشورهای ٣+٣ و ایران در 
خصوص محتوا خیلی با هم فاصله دارند؛ بنا بر این موافقت کرده ایم 
که همه طرف ها برای بررسی اینکه در این فرآیند در کجا قرار داریم 
به پایتخت ها برگردیم. من به زودی برای آنکه ببینیم چگونه به جلو 

حرکت کنیم با دکتر جلیلی در تماس خواهم بود.«
بدین ترتیب ح��دود دو ماه قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری دو 
طرف بدون هیچ توافق و چش��م اندازی برای توافق به گفتگوهای 
 خود پایان دادند. مضافا ب��ه اینکه همانطور که توضیح داده ش��د،

 آمریکایی ها تنها در فرآیند مسقط بود که اعالم کردند که حاضرند 
برای اولین بار در صورت حصول تفاهم، غنی سازی ایران را بپذیرند. 
پس اصوال می توانیم نتیجه بگیریم که گفت وگوهای آن دوره اصوال 
به سطح جزییات و اصال سطح مذاکره به معنای دقیق کلمه نرسید.

ولی این ناقض تالش وس��یع جناب آقای دکتر جلیلی و همکاران 
ایشان برای پیشبرد مذاکرات نیس��ت.نباید فراموش کنیم که باید 
مذاکرات هسته ای را به صورت یک مجموعه دید. در یک دوره ای 
کشور تصمیم گرفته بود به آن نحو برخورد کند و امروز به این نحو. 
و بر همین مبناست که طرح مباحث مربوط به مقایسه شرایط حال 
و گذشته نباید به نحوی صورت گیرد که خدای ناکرده باعث ایجاد 

اختالف و دودستگی بین نیروهای کشور و نهادهای کشور شود.
االن در آمریکا، اوباما آن قدر رأی دارد که راحت بتواند رأی مخالف 
کنگره را وتو کند، ولی دولت اوباما االن به دنبال »فیلی باستر« است 
تا موضوع تصویب تفاهم بیش از این، حداقل در سطح قانونگذاری، 
به عنوان اختالف داخلی در کشور معرفی نشود.ما که همواره بحث 
هسته ای را یک موضوع ملی دانسته ایم، طبیعی است که به عنوان 
اولویت باید وحدت و همبستگی همه نیروهای سیاسی کشور را به 
عنوان هدف مد نظر قرار دهیم و نباید کشور را دچار التهاب کنیم. 
ما مناسب نمی دانیم در این ش��رایط سؤاالت و موضوعات اختالف 
برانگیزی مطرح شوند و بین جریان های کشور اختالف ایجاد شود. 
هر دوره مختصات خود را داش��ته است و بررس��ی هر دوران باید با 
درنظرگرفتن واقعیت های در صحنه، در همان دوره صورت گیرد.از 
همگان انتظار می رود در مسیر بحث هایی که بویژه در کمیسیون 
محترم مجلس پیگیری می گردد، مباحثی مطرح نش��ود که بوی 

جدایی و اختالف میان نیروهای متعهد کشور استشمام شود.
بدیهی اس��ت ک��ه ب��ا حس��ن نی��ت و دلس��وزی ک��ه در تمامی 
ش��خصیت ه��ای سیاس��ی و نهاده��ای تصمی��م گی��ری در 
کش��ور وج��ود دارد، امید م��ی رود ک��ه کش��ور در ای��ن مرحله 
 حس��اس بهتری��ن تصمی��م الزم ب��رای کش��ور را اتخ��اذ

 کند.
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»رودخواری« هم به پديده 
زمین خواری اضافه شد

توهین مشاور پادشاه عربستان 
به ايرانی ها

هاشمی می خواهد
 سید حسن را کنترل کند

شنیده ها 

رییس کمیس��یون عم��ران مجلس با تاکی��د بر ضرورت 
برخورد جدی با مس��ووالن متخلف در بحث زمین خواری، 
گفت: درآزادس��ازی زمین ، سیاست براین است که حقوق 
مردم ب��ا واگ��ذاری اراضی کارب��ری دار ی��ا معوض های 
مناس��ب پاسخ داده شود. سیدمهدی هاشمی در گفت وگو 
با تس��نیم، اظهارک��رد: در عرف زمین خ��واری، اقدامات 
 خالف قانون یا ناحقی اس��ت که در تملک اراضی صورت

 م��ی گیرد.پدیده زمین خواری مصادی��ق زیادی دارد. از 
تص��رف اراضی دولت��ی گرفته تا تغییرکارب��ری غیر مجاز 
اراض��ی خصوصی، س��وداگری معامالت زمی��ن و تمرکز 
سرمایه در این بخش و حتی استفاده از رانت اطالعاتی در 

تملک اراضی را شامل می شود. 
وی ادام��ه داد: به عن��وان نمونه افرادی با اس��نادو مدارک 
 جعلی ب��ه اثب��ات مالکیت ب��ر اراضی دولت��ی عمومی یا 
مجه��ول المالک پرداخت��ه و با انتقال غی��ر قانونی آن به 
ثروت می رسند، اش��خاص باغ، اراضی کشاورزی وفضای 
س��بز ر ابایر ک��رده و با تبانی یا با اعمال فش��ار به مراجع 
قانونی ب��ه تغییر کاربری می پردازند، بعضا اراضی بس��تر 
و حری��م رودخانه ه��ا و منابع طبیعی تصرف ش��ده و بر 
آنها ادع��ای مالکیت می گردد بعضا اراضی برای اهداف از 
قبل تعیین ش��ده مانند کشاورزی، صنعتی و.... واگذارمی 
 ش��ود ولی با مرور زمان متقاض��ی و مدعی تغییر کاربری
  م��ی ش��وند و موارد زی��ادی ای��ن قبیل. ب��ه گفته وی،

پدیده های��ی چون کوه خواری، رودخ��واری، دریاخواری 
 هم درحال بروز اس��ت،که رهبر معظ��م انقالب به پدیده 

کوه خواری و ضرورت کنترل آن تذکر جدی داده اند.

آیت اهلل سید محمد علی علوی گرگانی،  از استادان 
برجس��ته حوزه علمیه قم خواس��تار انتقال مرکزیت 
فعالیت های وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به قم 

شد. 
وی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان قم با بیان اینکه وزارت ارشاد بخشی از حوزه 
علمیه محسوب می شود اظهار داشت: این وزارتخانه 
یک حال��ت برزخی دارد؛یعنی که بی��ن روحانیت و 
جامعه قرار گرفته اس��ت و به یک معنا نه می ش��ود 
آن را از حوزه و روحانیت و نه از طبقات مردم عادی 

جامعه دانست. 
اس��تاد حوزه علمی��ه قم با بیان اینکه وزارت ارش��اد 
واس��طه بین مردم و روحانیت اس��ت اف��زود: به نظر 
حقیر چقدر شایسته است که دولت برنامه ریزی کند 
و مرکزیت وزارت ارش��اد را در قم قرار دهد؛ چرا که 
هر وزارتخانه ای تناس��ب با یک منطقه خاصی دارد، 
بنابراین اگر این وزارتخان��ه در قم و در کنار حوزه و 
مرجعیت قرار داشته باشد، از بسیاری چیزها مصون 

نگه داشته می شود.

آيت اهلل علوی گرگانی خواستار 
انتقال وزارت ارشاد به قم شد

انوار اشکی، یک مشاور نزدیک به پادشاه جدید سعودی به 
یک ش��بکه اسراییلی گفت که او به صلح با اسراییل متعهد 
اس��ت. این مقام ارش��د عربس��تان در گفتگو با شبکه »ای 
٢4« اظهار داش��ت: تهران برای احیاء عظمت س��ابق خود، 
مانورهای بی ثبات کننده راه انداخت و عراق را بهم ریخت 
و اکنون در حال دروی آنچه خود کاشت، است. وی با اشاره 
به ایران گفت: تهران در فکر احیاء امپراتوری پارس است و 
سعی دارد به عراق و سوریه دست پیدا کرده و به مدیترانه 
برس��د؛ از آن نقط��ه آن ها به مصر و اروپا چش��م خواهند 
دوخت. این مقام سعودی افزود: این یک رویا است. روش ها 
و متدهای ایران برای تحقق اهدافش بی ثباتی منطقه است، 
اما آنها نمی توانند ناامنی که باعث آن ش��ده اند را کنترل 
کنند. وی ادامه داد: ایران پای خود را از گلیمش در عراق و 

سوریه درازتر کرده است.

حجت االس��الم والمس��لمین مجتب��ی ذوالن��ور در 
نشس��ت سیاس��ی مجمع اصولگرایان استان قم که 
در منزل شهید دهشیری برگزار شدگفت: ازگذشته 
تاکن��ون اصالح طلب��ان هیچ وقت ی��ک رهبر قوی 
مش��خص نداشته اند؛ هر چند س��ید محمد خاتمی 
در دوره ای فرش��ته نجات آنها ش��د؛اما واقعیت این 
اس��ت ک��ه در حال حاض��ر نه عارف و نه موس��وی 
خویینی ه��ا و نه حتی هاش��می رفس��نجانی هیچ 
 ی��ک نمی توانن��د رهبری اصالح طلب��ان را به عهده

 بگیرند. 
ذوالن��ور ب��ا بی��ان ویژگی ه��ای رهبر م��ورد عالقه 
اصالح طلبان گفت: آن ها به دنبال کس��ی می گردند 
که هم س��وابق انقالبی داشته باش��د و هم روحانی 
باش��د و ه��م محبوبیت عمومی داش��ته باش��د؛ اما 
هاشمی رفس��نجانی به دلیل وضعی��ت خانواده اش 
 گزینه مناس��بی ب��رای ریاس��ت اردوگاه اصالحات 

نیست. 
وی با بیان اینکه رفسنجانی به دنبال شخصیت سازی 
است گفت: وقتی می بینیم که رفسنجانی، سیدحسن 
خمینی را عالمه کم نظیر می نامد، متوجه می شویم 
که ای��ن س��خنان غیرعلم��ی و خ��الف واقع بینی 
اس��ت اما او این کار را می کند تا هم س��ید حس��ن 
 را کنترل کند هم در بزنگاه مناس��ب از او اس��تفاده

 کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی در واکنش 
به بیان��ات رهبر معظم انقاب اس��امی، خش��م خود را 
به نمایش گذاش��ت و گفت صحبت های ضد اس��راییلی 
رهبر ایران جایی برای صحبت های بیشتر و توافق باقی 
نگذاشت.  به گزارش مهر، روزنامه صهیونیستی ها آرتص 
در مطلبی با عن��وان »تغییر جهت رهبر ای��ران« به نقل 
از نتانیاهو اینگونه نش��ان داد که گویا ای��ران تا کنون در 
مسیر مورد دلخواه تل آویو حرکت می کرده است و بعد 
از صحبت های رهبری تغییر مس��یر داده است. نتانیاهو 
افزود: به ما ثابت ش��د که ایران می خواهد اسرائیل را از 

نقشه جهان پاک کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب در دیدار 

اقش��ار مختلف مردم به س��خنان مقامات صهیونیستی 
درباره توافق هسته ای اشاره کردند که گفته بودند فعًا 
با این مذاکراتی که شد، تا ۲۵ سال آینده از دغدغه ایران 

آسوده ایم و بعد از ۲۵ سال فکرش را می کنیم.
رهبر انقاب در پاسخ به این یاوه گویی های صهیونیستی 
فرمودند: بن��ده در جواب ع��رض میکنم اوالً ش��ما ۲۵ 
س��ال آینده را نخواهی��د دید. ان ش��اءاهلل تا ۲۵ س��ال 
دیگر، به توفیق الهی و به فضل اله��ی چیزی به نام رژیم 
صهیونیس��تی در منطقه وج��ود نخواهد داش��ت؛ ثانیاً 
در همین مدت هم روحیه اس��امی مبارز و حماس��ی و 
جهادی، یک لحظه صهیونیس��ت ه��ا را راحت نخواهد 

گذاشت؛ این را بدانند.

جان مک کین،  رییس کمیته نیروهای مس��لح سنا به عنوان 
مخالف توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+ ۵ در سخنانی گفت 
که این توافق موجب مشروعیت ایران و افزایش قدرت آن در 

منطقه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، این س��ناتور برجس��ته جمهوریخ��واه که در 
جریان بررسی توافق هسته ای ایران توسط کنگره آمریکا، روز 
چهارشنبه در سنا سخنرانی می کرد، با اشاره به سخنان رییس 
جمهوری و وزیر خارجه آمری��کا گفت که دولت به وعده های 

خود در مورد توافق با ایران عمل نکرد.
وی افزود: ب��اراک اوباما، رییس جمهوری گفت��ه بود ه برنامه 
هس��ته ای ایران باید برچیده بش��ود؛ در حالی که االن فقط 
تعلیق شده است.این سناتور که سخنانش را پایگاه اینترنتی 
صدای آمریکا منتش��ر کرد، تصریح کردکه آقای کری گفته 

بود آمری��کا حق غنی س��ازی اورانی��وم را به رس��میت نمی 
شناس��د؛  اما طبق توافق هس��ته ای این حق به ای��ران داده 
شده اس��ت. س��ال ۲013 ، رییس جمهوری گفت که ایران 
 نباید توان گریز هسته ای داشته باشد؛  اما االن این توان گریز 
 هس��ته ای حداکثر به یک س��ال رس��یده اس��ت. مک کین

 در باره بحران سوریه گفت در حالیکه راه های بسیاری برای 
پایان بخشیدن به بحران منطقه و به ویژه سوریه وجود دارد، اما 
ظاهرا دولت ما هیچ برنامه ای برای آن ندارد. مک کین در ادامه 
هشدار داد: در حالی که روسیه هم آشکارا وارد حمایت نظامی 
از سوریه شده است، توافق هسته ای وین به ایران امکان حمایت 
بیشتر از بشار اسد را می دهد.جان مک کین پرسید: آیا من می 
گویم باید این توافق را رد کنیم؟ بله. این سناتور جمهوریخواه 

خواستار مخالفت کنگره آمریکا با توافق هسته ای شد.

واکنش نتانیاهو به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی؛
سخنان ضد اسرايیلی رهبر ايران، جايی برای توافق باقی نگذاشت

جان مک کین؛
توافق اتمی موجب افزايش قدرت ايران در منطقه خواهد شد

هیالری کلینتون، نامزد پیش��روی دموکرات ها در رقابت های 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمری��کا، با حضور در نشس��تی 
 به میزبانی اندیش��کده بروکینگز،  ب��ار دیگر حمای��ت خود از

 توافق هسته ای با ایران را اعالم کرد.
کلینت��ون در نط��ق ابتدای��ی ای��ن نشس��ت، ب��ر حمایتش 
 از برنام��ه جام��ع اق��دام مش��ترک تأکی��د ک��رد و گف��ت: 
»من از توافق هسته ای به عنوان بخشی از یک راهبرد بزرگ تر 

در قبال ایران حمایت می کنم.«
وی افزود: »حاال که وضعیت توافق در کنگره مش��خص ش��ده 
اس��ت، باید بگویم که اجرای توافق، مهار ای��ران و عوامل آن و 
 همچنین تقویت متح��دان مان در منطق��ه، برنامه من پس از

 ریاست جمهوری است. وزیر خارجه س��ابق آمریکا در ادامه با 
»خشن و بی رحم« خواندن ایران گفت:  دست تهران به خون 
آمریکایی ها آلوده اس��ت و  دلیلی برای اعتم��اد به ایران وجود 

ندارد.
وی به روند ش��کل گیری مذاکرات هس��ته ای هم اشاره کرد و 
گفت: در سال ٢0١٢ واشنگتن به سلطان قابوس پادشاه عمان 
پیام داد که خواس��تار مذاکره با تهران است. به گفته کلینتون، 
 پس از آنکه ترتیبات الزم برای برقراری آن مذاکرات انجام شد

گفت وگوهای محرمانه ای با حضور بیل برنز و جیک سالیوان، 
مقامات وقت وزارت خارجه آمریکا با طرف ایرانی در عمان صورت 
گرفت.کلینتون سپس گفت که همان مذاکرات بودکه نهایتا به 

شکل گیری توافق موقت ایران و ١+٥ در ژنو منجر شد.
وزیر خارجه سابق آمریکا در ادامه به حمایت از توافق هم پرداخت 
و به نمایندگان کنگ��ره توصیه کرد از آن حمای��ت کنند. وی 
افزود: بدون توافق، ما نظارتی بر برنامه هسته ای ایران نخواهیم 
 داش��ت؛ اما با این توافق ما دسترس��ی ای بی س��ابقه به برنامه

 هسته ای آنها خواهیم داشت و بر تمام ابعاد آن نظارت خواهیم 
کرد.کلینتون افزود: اگر توافق را رد کنیم، این ما خواهیم بود که 
مقصر شناخته خواهیم ش��د، نه ایران. آن وقت ایران می تواند 

بدون هرگونه محدودیتی برنامه خود را پی بگیرد.
وی در ادامه گفت: نباید توافق را به عنوان گامی برای تغییر روابط 
با ایران دانست یا اینکه انتظار داشت که آن ها پس از توافق، رفتار 

خود را تغییر دهند.
کلینت��ون گف��ت ک��ه باید 
پس از تواف��ق، آمریکا آماده 
سه س��ناریو از س��وی ایران 
باش��د. وی اوال مدعی ش��د 
که ممکن اس��ت ایران برای 
فریب��کاری و حق��ه زدن در 
جریان اجرای توافق، تالش 
کند. به ادعای او، ثانیا ایران 
ممکن است منتظر بماند تا 
 پس از ١٥ س��ال ک��ه برخی

 محدودیت های برجام پایان 
می یابد، برنامه س��ابق خود 
را پی بگی��رد و ثالثا، احتمال 
دارد که ای��ران حمایت خود 
از متحدان منطقه ای اش را 

افزایش دهد.
وی با بیان اینک��ه این موارد 
به رفتار رییس جمهور آینده 
آمریکا بس��تگی داردگفت: 
بای��د بدانی��م ک��ه ایرانی ها 

رییس جمهور آینده تست خواهند کرد.
وی ادامه داد: پیام من به سران ایران این است که ایاالت متحده 
هرگز به شما اجازه دستیابی به سالح هس��ته ای را نمی دهد. 
من به عنوان رییس جمهور هرکاری الزم باش��د، برای حمایت 
از خودمان و متح��دان مان انجام خواه��م داد و در صورتی که 
 ایران برای دس��تیابی به بمب ات��م تالش کند، در اس��تفاده از

 گزینه نظامی تردید نخواهم کرد. وزیر خارجه س��ابق آمریکا 
همچنین با  اش��اره به فعالیت های منطق��ه ای ایران گفت در 

صورت رس��یدن به ریاست 
جمهوری، »هزینه اقدامات 

ایران« را افزایش می دهد.
وی سپس به تشریح راهبرد 
پنج بخشی اش برای مقابله 
با ای��ران پرداخت. وی گفت: 
اوال، من به تقویت تعهدمان 
به اسراییل خواهم پرداخت، 
از جمله س��نت حفظ دست 
ب��االی نظامی اس��راییل در 
منطقه. همچنین برای تقویت 
س��امانه های ضدموش��کی 
اسراییل و سامانه های کشف 
تونل هایی که ممکن اس��ت 
ب��رای اقدامات تروریس��تی 
یا ت��رور مورد اس��تفاده قرار 

گیرند، تالش خواهم کرد.
کلینت��ون ادام��ه داد: ثانیا، 
 باید به ایران اع��الم کرد که

 خلیج ف��ارس، منطقه ای با 
منافع حیاتی ب��رای ایاالت 
متحده اس��ت. ما باید به حضور قدرتمند نظامی در این منطقه 
ادام��ه داده و از باز ب��ودن تنگه هرمز اطمین��ان حاصل کنیم. 
وی همچنی��ن گفت که واش��نگتن باید به هم��کاری امنیتی 
با کش��ورهای منطقه بپردازد ت��ا ایران بداند ک��ه »در صورت 
تهدید این کش��ورها، آمریکا بی کار نمی نش��یند.«وی افزود: 
»سوما، باید ائتالفی منطقه ای علیه متحدان ایران، به خصوص 
حزب اهلل تش��کیل داد. باید قوانین منع انتقال سالح به حزب 
 اهلل را تش��دید کرده و منابع مالی این گروه را خش��کاند. باید از

 متحدان م��ان بخواهیم که با ح��زب اهلل مانند یک س��ازمان 
تروریس��تی رفتار کنند؛ نه اینکه آن را به دو بخش سیاس��ی و 
نظامی تقسیم کنند. همچنین باید برای مقابله با حماس تالش 
کنیم و ترکیه و قطر را نیز تش��ویق کنیم که از حمایت از آن ها 

دست بکشند.«
 وی ادام��ه داد: بای��د از کش��ورها بخواهیم که از هم��کاری با 
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران خودداری کرده و کشورها 
را تشویق کنیم که مس��یر هواپیماهای ایرانی به مقصد یمن و 
سوریه را مسدود کنند. وی همچنین گفت در صورت رسیدن 
به ریاس��ت جمهوری، تحریم های مربوط به تروریسم را اجرا و 
در صورت نیاز آن ها را تش��دید می کند. ب��ه گفته کلینتون، او 
 محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران و س��وریه را نیز تشدید 
می کند.کلینت��ون برخورد با »م��وارد نقض حقوق بش��ر« را 
چهارمین بن��د از راهبرد خود خواند و گفت: »آمریکا در س��ال 
٢00٩ برای حمایت از اعتراضات بس��یار محدود بود، در آینده 
اینطور نخواهد بود.« وی در نهایت، تقویت کشورهای همسایه 
ایران را پنجمین بن��د از راهبرد خود ب��رای مقابله ایران خواند 
 و مدعی ش��د: » ایران مانند داعش، از هرج و م��رج در منطقه 
س��ود برده و از ضعف همس��ایگان خود بهره می برد.« او گفت 
واشنگتن باید تحریم های مربوط به حقوق بشر را با قدرت اجرا 
کرده و در صورت نیاز آن ها را تقویت کند. وی در ادامه بار دیگر 
به مساله امنیت اسراییل پرداخت و گفت: » اگر یک ثانیه تصور 
می کردم که این توافق امنیت اسراییل را به خطر می اندازد، از 
آن حمایت نمی کردم... اطمینان دارم که توافق امنیت اسرائیل 
را تقویت می کند.« او همچنین تأکید ک��رد که »در اولین ماه 
 ریاست جمهوری ام، نخست وزیر اس��راییل را به دفترم دعوت

 می کنم، تا با او در مورد نحوه تقویت روابط گفت وگو کنم.« بر 
اساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا، کلینتون 
در میان نامزدهای اصلی دموکرات ها، پیشتاز است.  در رقابت 
با نامزدهای جمهوری خ��واه نیز تنها »دونال��د ترامپ« نامزد 
جنجالی جمهوری خواهان بوده است که در یک نظرسنجی از 
وی پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال 

آینده برگزار می شود.

هیالری کلینتون :

از اعتراضات در ايران حمايت خواهم کرد

بعیدی نژاد مذاکره دوره قبل و دوره کنونی را تشريح کرد: 

کل مذاکرات تیم قبلی 
چهار روز بود
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نویسنده ای بیشتر از س��ه دهه زندگی خود را در کنار پول دار ها و ثروتمندان 
گذرانده و راجع به آن ها تحقیق کرده است. 

طرز فکر و رفتار ثروتمندان با بقیه مردم فرق می کند. آن ها با صفت ثروتمند 
به دنیا نیامده اند، بلکه آن ها این صفات را یاد گرفته اند. آن ها رفتارهایشان و 

تفکراتشان را انتخاب می کنند.
- پول دارها موفقیت خود را در کنترل خود قرار می دهند.

ثروتمندان معتقد هستند که زندگی را خودشان می س��ازند؛ برخالف مردم 
عادی که زندگی برای ش��ان تصمیم می گیرد و زندگی مسیر آن ها را تعیین 

می کند.
- پول دارها تصمیم می گیرند بزرگ فکر کنند.

اگر من انجام، ندم پس کی؟ پول دارها این طور فکر می کنند. فکر های بزرگ و 
کارهای بزرگ هم به طور مادی و هم معنوی به موفقیت ختم می شود.
- پول دارها وظیفه خود را در به دست آوردن ثروت می دانند.

بیشتر از اینکه پول دارها بخواهند پول دار شوند، وظیفه خود می دانند که به 
ثروت دست یابند.

 اگر شما به کس��ب ثروت متعهد نباشید، مطمئن باش��ید موفق نخواهید شد. 
آن ها می توانند کامال متعهد باشند، چون هدف مشخصی دارند.

- پول دارها به فرصت های خود تمرکز می کنند.
به جای اینکه مانند اکثر مردم به موانع خ��ود فکر کنند، آن ها به  فرصت های 
خود تمرکز می کنند. پول دارها به ب��ازده کار تمرکز می کنند، نه به راهی که 

طی می کنند.
- پول دارها بازی می کنند که ببرند

در حالی که پول دارها بازی می کنن��د که ببرند، بقیه مردم بازی می کنند که 
نبازند. اگر هدف شما راحت زندگی کردن و از زندگی زنده ماندن باشد، مطمئن 
باشید که ثروتمند نمی شوید. وقتی به اندازه ای کار می کنید که بتوانید خرج 

خود را بدهید، همان قدر پول به دست می آورید.
- پولدارها با پول دارها رفت و آمد دارند.

پول دارها با هم سطح خود یا باال تر از خود ارتباط برقرار می کنند، زیرا انگیزه 
بیشتر بگیرند و  برای به دست آوردن پول بیشتر تالش کنند.

- پول دارها نمی گذارند مشکالت آن ها را شکست دهند.
راز موفقیت این است که اجازه ندهید مشکالت و  موانع شما را از پا اندازد. مسیر 
به ثروت بسیار دشوار و پر از مشکالت اس��ت، به همین دلیل اکثر مردم آن را 
طی نمی کنند. نمی خواهند ضربه ببینند و از ضربه می ترسند و ساده توضیح 

بدهیم، آن ها فقط ثروت را می خواهند و حاضر به تحمل سخی نیستند.
- پول دارها براساس نتیجه کار خود پول می گیرند.

ثروتمندان معموال پول بابت کاری که انج��ان داده اند، می گیرند. اگر کاری را 
ناتمام و یا ناقص انجام داده باشند، پولش را نیز نمی گیرند. 

- پول دارها ثروت خود را مدیریت می کنند.
ثروتمندان باهوش تر از بقیه مردم نیستند. آن ها فقط رابطه دیگری با پول برقرار 
می کنند. فرق بزرگ بین دو قشر در مدیریت پول است. برای اینکه مدیر پول 

باشید، باید آن را مدیریت کنید. 

در حالی گمرک قیمت هر کیلوگرم انار صادراتی را در پنج ماهه نخست 
امسال نیم دالر اعالم کرده بود، به تازگی برداشت این محصول آغاز شده 
و به گفته مسووالن وزارت جهاد کشاورزی به دلیل شیطنت برخی تجار 
در صادرات انار ریزش کرده و ترک خورده قیمت صادراتی این محصول 

کاهش یافته است.
ایران نخستین تولیدکننده انار است و طی سال گذشته هر کیلوگرم از 
این محصول از حدود سه تا 10 دالر به کش��ورهای مختلف صادر شده 

است.
آمارهای گمرک نشان می دهد که طی پنج ماه نخست امسال تنها کشور 
مشتری انار ایران، عراق بوده که در این مدت حدود 432 تن انار از ایران 
خریداری کرده اس��ت و قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای عراق 
حدود 1300 تومان تمام می شود، یعنی حدود 0/47 دالر؛ به این ترتیب 
ارزش هرکیلوگرم انار صادر شده در این بازه زمانی کمتر از نیم دالر است.

ابوالقاس��م حس��ن پور- مدیر کل دفت��ر میوه های گرمس��یری و نیمه 
گرمسیری وزارت جهاد کش��اورزی – در این باره تصریح کرد: ایران با 
تولید حدود یک میلیون تن انار نخس��تین تولیدکنن��ده این محصول 
در جهان به شمار می رود و با وجود مش��کالت و کم کاری هایی که طی 
سال های 1386 تا 1392 در زمینه صادرات انجام شده بود، صادرات این 
محصول از سال گذشته آغاز شد و پیش بینی می شود امسال حدود 100 

هزار تن انار ایرانی به کشورهای مختلف صادر شود.
وی افزود: ساالنه حدود س��ه میلیون تن انار در جهان تولید می شود که 
ایران با حدود 82 هزار هکتار باغ در اس��تان های فارس، یزد، خراس��ان 
جنوبی و رضوی، گلستان، قم، مرکزی، کرمان، سمنان، اصفهان و... که 
حدود 62 هزار هکتار آن بارآور محسوب می شود، یک سوم انار جهان را 
تولید می کند و پس از ایران کشورهای هند، چین، ترکیه و آمریکا نیز به 

ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم تولید این محصول قرار دارند.
قیمت صادراتی انار ایرانی 3 تا 10 دالر

مدیر کل دفتر میوه های گرمس��یری و نیمه گرمس��یری وزارت جهاد 
کش��اورزی ادامه داد: برداشت انار از باغات کش��ور از نیمه شهریور آغاز 
می شود و تا نیمه آبان  ادامه دارد و آمار گمرک نشان دهنده این است که 
این محصول شامل انارهای ریزش کرده و ترک خورده بوده که حاصل 
شیطنت برخی تجار برای برهم زدن بازار انار صادراتی ایران و سودآوری 

بیشتر بوده است.
وی همچنین در خص��وص وضعیت 20 هزار هکت��ار از باغات که هنوز 
به مرحله بارآوری نرس��یده اند، گفت: در س��ال جاری و طی سال های 
آینده باغ های بس��یاری به بارآوری خواهند رس��ید ک��ه می توان گفت 
در صورت فعال ش��دن و زیر کش��ت رفتن همه 82 هزار هکتار باغ انار، 
تولید ایران حدود 600 هزار تن افزایش می یابد، چرا که درحال حاضر 
 متوسط برداش��ت انار در باغ های کش��ور حدود 18 تن در هکتار است 
و باغداران نمونه بیشتر از 20 تا حدود 150 تن انار در هر هکتار برداشت 

می کنند.

پولدارها چگونه ثروت خود را 
مدیریت می کنند؟

شیطنت برخی تجار باعث افت 
قیمت انار صادراتی شد

رکود ساخت وس��از نه تنها مصرف کاشی و سرامیک 
را در کشور به ش��دت کاهش داد، بلکه معادن تولید 
خاک نس��وز را نیز با چال��ش جدی مواج��ه کرد؛ به 

گونه ای که 30 درصد بازار خود را از دست دادند.
مهدی ارغوان  عضو هیات مدیره خانه معدن فارس 
در مورد ش��رایط تولید کنندگان خاک نسوز با اشاره 
به این که وضعیت اقتصادی و رکود ساخت وس��از در 
معادن مربوطه این بخش نیز تاثیر گذاش��ته اس��ت، 
اظهار کرد: در گذشته ساالنه 450 میلیون مترمربع 
کاشی و سرامیک تولید می شد که برای این امر نیاز 
به 9 میلیون تن خاک صنعتی ب��ود و از طریق 190 

معدن فعال کشور تامین می شد.
وی با اشاره به رکود ش��دید حاکم در صنعت کاشی 
و سرامیک که از اواسط س��ال 1393 آغاز شده بود، 
گفت: این امر موجب کاهش 30 درصدی تولید کاشی 
و سرامیک شد؛ بنابراین با توجه به نیاز هر مترمربع به 
12 تا 18 کیلوگرم ماده اولیه، مصرف خاک  صنعتی 
نیز حدود 30 درصد و به عب��ارت دیگر دو میلیون و 

700 هزار تن کاهش یافت.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره 
به این که بخش عمده ای صادرات کاشی و سرامیک به 
کشور عراق صورت می گرفت، یادآور شد: در سال های 
گذش��ته پس از جنگ داعش ایران تقریبا بازار عراق 
را از دس��ت داد بنابراین برخی کارخانه ها برای حل 

مش��کل به فک��ر کاهش تولی��د یا دگرگون س��ازی 
اس��تراتژی تولید افتادند و برخی با این فکر از خاک 
ارزان تر در تولید کاشی و سرامیک استفاده کردند که 
در پی آن در دراز مدت کاشی ها ترک می خورد و در 

نهایت مصرف کننده متضرر می شود.
ارغوان اظهار کرد: برخی کارخانه ها نیز تالش کردند 
از خاک ب��ا کیفیت ت��ر و از خاک س��فیدبر به جای 
خاک قرمز اس��تفاده کنند اما در این حوزه با چالش 
کمبود خاک س��فیدبر مواجه هستیم. از سوی دیگر 
کارخانه ها نیز زیرساخت مناسب تغییر خط تولید را 

ندارند بنابراین با چالش مواجه شده اند.
وی با اش��اره به افزایش چش��مگیر حقوق دولتی در 
س��ال گذش��ته نیز به عنوان یک چالش بزرگ برای 
معادن خاک خاطر نشان کرد: حقوق دولتی در اوایل 
سال گذشته از 1500 تومان به 6000 تومان رسید؛ 
بنابراین معادن به سراغ قسط بندی رفتند. در نهایت 
با توجه به مش��کالت نقدینگی برخی معادن مجبور 
ش��دند باطله برداری را که هزینه های زیادی دارند 
را کاهش دهند و این مساله باعث کاهش طول عمر 
معدن می شود، چراکه در صورت عدم باطله برداری 
عملیات معدن کاری در دراز مدت به سختی صورت 

می گیرد.
عضو هیات مدیره خانه معدن فارس همچنین با اشاره 
به کاهش اضافه کاری های پرس��نل معادن به عنوان 

یکی دیگر از راهکارها در راستای تحمل دوران رکود 
گفت: انجمن ها در مجموع به این نتیجه رس��یده اند 
که محصوالت قسطی داده ش��ود تا زمانی که بازار از 

رکود خارج شود.
ارغوان با اشاره به این که ش��اید الزم باشد دولت در 
بخش مسکن طرح ویژه ای در نظر گیرد که جایگزین 
مسکن مهر شود، گفت: با خروج ساختمان سازی از 

رکود، وضعیت معادن بهبود بخشیده می شود.
وی در مورد صادرات خاک  نس��وز نیز یادآور ش��د: 
حجم صادرات چشم گیر نیست و در ارقام کم صورت 
می گیرد، در حالی که به طور معقول می توان 30 تا 

40 درصد تولید معدن را صادر کرد.
عضو هیات مدیره خانه معدن فارس در مورد احتمال 
بهبود بازار خاک نسوز در پساتحریم نیز تصریح کرد: 
در صورتی که مش��کل ساختمان س��ازی در داخل 
حل ش��ود یا گشایش��ی در بازار های خارجی کاشی 
و سرامیک ایجاد شود، می تواند تاثیر مثبت در بازار 

خاک نسوز بگذارد.
ارغوان با اش��اره به این که در س��ال 1391 و 1392 
سرانه مصرف کاش��ی و س��رامیک به پنج مترمربع 
رس��یده بود و کاش��ی کاران مص��رف 350 میلیون 
مترمربع کاشی در کشور را تجربه کردند، اما اکنون 
میزان مص��رف ب��ه 170 میلیون مترمرب��ع تا 200 

میلیون مترمربع رسیده است.
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رییس هیات مدیره خیرین مسکن ساز و معاون پشتیبانی و امور بنیاد 
مسکن کشور گفت: تامین منابع ، سهم آورده متقاضیان و به ویژه زمین 

مهم ترین چالش پیش روی انجمن خیرین مسکن ساز کشور است.
هادی درفشی با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع در مسکن منابع اولیه 
مورد نیاز است، افزود: قیمت جهشی مسکن در سه سال گذشته موجب 

افزایش هزینه و آورده متقاضیان شد.
وی ی��ادآوری کرد: عالوه بر افزای��ش هزینه ها، در ش��هرهای بزرگ تر 

مشکل تامین و تهیه زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن وجود دارد.
درفش��ی ابراز امیدواری کرد، با حمایت های وزارت راه و شهرسازی و 
اس��تفاده از وام های با سود کمتر افراد بیش��تری تحت پوشش مسکن 

خیر ساز قرار گیرد.
رییس هیات مدیره انجمن خیرین مس��کن ساز کش��ور ادامه داد:این 
انجمن در بخش استیجاری، تعمیرات و ودیعه افراد، گروه های هدف را 
تحت پوشش قرار می دهد. وی ابراز کرد: این انجمن برنامه ای تنظیم 
کرده است که همه افراد واجد شرایط را صاحب مسکن کند و بخشی از 

افراد را نیز با توجه به منابع مالی تحت پوشش خود قرار دهد.
درفشی افزود: نیازهای جامعه در این بخش بس��یار زیاد است و امکان 

پوشش کامل وجود ندارد.
واگذاری پنج هزار واحد مسکونی خیرساز در کشور

درفشی با بیان اینکه تاکنون 30 هزار واحد مسکونی خیر ساز در کشور 

بهره برداری شده است ابراز کرد: حدود 13 هزار واحد مسکونی از این 
تعداد به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شده است.

وی یادآوری کرد: تا پایان سال نیز پنج هزار واحد مسکونی به متقاضیان 
تحویل داده می شود.

به گفته درفشی انجمن خیرین مسکن س��از ایران در 31 استان کشور 
فعال است و در 150 شهرستان انجمن مستقل دارد و یکهزار 500 نفر 

هیات مدیره آنان را تشکیل می دهد.
انجمن خیرین مسکن ساز کشور از سال 86 و زیر مجموعه بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی و حمایت حساب 100 امام شکل گرفته است.

مدیر مالی پست اتریش در دیدار با مدیر عامل پست کشورمان خواستار تعامل و 
همکاری با پست ایران در زمینه های مختلف شد.

حسین مهری در دیدار با والتر اوبلین مدیر مالی پست اتریش آمادگی خود را جهت 
گسترش همکاری های پستی دو کشور در راستای ایجاد زمینه های الزم جهت 
چاپ و انتشار تمبر مشترک بین دو کشور، برگزاری نمایشگاه های تمبر مشترک، 
خرید و تجارت الکترونیکی دو کشور و تبادل اطالعات در راستای سرویس های 
نوین پستی اعالم کرد و گفت:  از تجارب موفق کشور اتریش در زمینه های مختلف 
پس��تی اس��تقبال می کنیم.وی افزود: با ورود فناوری اطالعات به بخش پست و 
گس��ترش روزافزون آن بخش قابل توجهی از خدمات پستی در ایران به صورت 

الکترونیکی عرضه می شود.
رییس هیات مدیره پست با  بیان اینکه جهت گیری اساسی پست های دنیا حرکت 
به سوی پست لجستیک و تاکید اتحادیه جهانی پستی به این امر است، ابراز کرد: 
با شناس��ایی نیازهای فعلی و آتی صاحبان صنایع و واردکنندگان کاال مشخص 
است که یکی از مشغله های اصلی مدیران فروشگاه ها در راستای فروش و بازاریابی 
محصوالت خود، بحث انبارداری، بسته بندی، حمل و توزیع کاالها در سریع ترین 
زمان ممکن با کمترین هزینه ها به دست مشتریان خود است؛ پست ایران نیز به 

این سمت حرکت می کند.
مدیرمالی پست کش��ور اتریش نیز در این نشست به تش��ریح فعالیت های اداره 
پست این کشور پرداخت و گفت: در 15 سال اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی را 
تحت پوشش قرار داده ایم که یکی از آنها ترکیه است.والتر اوبلین با اشاره به اینکه 

فعالیت پست اتریش بیش��تر در زمینه امانات و بسته بندی متمرکز است، گفت: 
پست نامه ها در این کشور هر ساله رو به کاهش اس��ت و طی هفت سال گذشته 
حدود 3 تا 8 درصد کاهش داشته است.مدیر مالی پست اتریش مطالبی را درباره 
خدمت سلف سرویس پست ارائه داد و گفت: این فعالیت به صورت 24 ساعته در 
پست اتریش ارائه می شود.سرویس خدمات لجستیک دارو و آگهی توزیع مرسوالت 
بر روی اپلیکیشن های موبایل از جمله خدمات پست اتریش است که والتر اوبلین 
درباره آنها توضیحاتی ارائه داد. وی در پایان ضمن دعوت از مدیر عامل پست ایران 
جهت بازدید از پست کشور اتریش، خواستار تعامل و همکاری با پست ایران در 

زمینه های مختلف شد.

اتریش خواستار همکاری با پست ایران شدزمین، مهم ترین چالش پیش روی خیرین مسکن ساز کشور

یک کارشناس اقتصادی با اش��اره به این که در 10 تا 15 
سال اخیر رشد اقتصادی ایران بین سه تا چهار درصد بوده 
است، گفت: اگر در سال آینده با فروش بیشتر نفت، رشد 
اقتصادی باال رود هیچ ارزشی ندارد؛ رشدی که مبتنی بر 
فروش نفت باشد چه مثبت و چه منفی ارزشمند نیست.

وحید ش��قاقی با بیان این که اقتصاد ایران از چهار بخش 
انرژی، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تشکیل شده 
است، اظهار کرد: هر ش��وکی که در انرژی وارد شود در 

بخش صنعت و معدن نیز اثر گذار خواهد بود.
وی دراین باره عنوان کرد: بنابراین آنچه باعث وقوع رشد 
منفی 6/8درصدی در اقتصاد ایران شد شوک های ناشی 
از میزان فروش نفت بود، چرا که ص��ادرات نفت ایران از 
2/5 میلیون بشکه ناگهان به یک میلیون بشکه کاهش 
پیدا کرد.این کارشناس اقتصادی درباره  تاثیرات کاهش 
صادرات نفت بر بخش صنعت و معدن اظهار کرد: کاهش 
نفت ابتدا باعث رشد منفی 36 درصدی در بخش انرژی 
و سپس منجر به رشد منفی 9 درصدی در بخش صنعت 
شد، البته بخش کشاورزی و خدمات کمتر از نفت متاثر 
است.شقاقی با اش��اره به این که در دولت یازدهم فروش 
نفت به همان میزان یک میلیون بش��که ادامه پیدا کرد، 
گفت: آغاز مذاکرات هس��ته ای باعث ش��د که در س��ال 

گذشته ما بتوانیم به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم.
وی با بیان این که دولت برنامه دارد که صادرات نفت را به 
2/5 میلیون بشکه سال های پیش برسانند، تصریح کرد: 
در این صورت می توانیم منتظر باشیم که رشد اقتصادی 

افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که برای افزایش 
فروش نفت الزم است بازار های نفتی و ظرفیت تولید نفت 
ایران بیشتر شود، خاطر نشان کرد: در صورت اجرای این 
برنامه ها امسال همان رشد دو یا سه درصدی سال گذشته 
تکرار می شود و نتایج افزایش فروش نفت در سال آینده 
ممکن است خود را نشان دهد.شقاقی با تاکید بر این که 
رشد ناشی از فروش نفت برای اقتصاد هیچ ارزشی ندارد، 
گفت: رشد اقتصادی مبتنی بر فروش نفت چه مثبت و چه 
منفی هیچ ارزشی ندارد و دولت باید تالش کند به رشد 
مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و ص��ادرات با ارزش افزوده 

غیرنفتی دست یابد.
وی با بیان این که تا زمانی که رگ ه��ای اقتصادی ایران 
به نفت وابسته است رش��د مثبت و منفی اقتصادی هیچ 
معنایی ندارد، عنوان کرد: امس��ال نهایتا دولت بتواند به 
رشد دو تا س��ه درصدی دس��ت یابد و حتی اگر در سال 
آینده نیز با افزایش فروش نفت حتی به رشد دورقمی نیز 

برسد باید توجه داش��ت که این رشد حداکثر تا دو یا سه 
سال پایدار خواهد ماند و بعد از آن دوباره افت خواهد کرد.

این کارش��ناس اقتصادی در پاس��خ به این سوال که آیا 
اجرای توافق هسته ای در شش ماهه دوم سال می تواند 
نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد؟ تصریح کرد: هیچ گونه 
اصالح س��اختاری و نهادی حاکی از ایجاد شرایط برای 
جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاکنون اتفاق 
نیفتاده است.وی ادامه داد: همچنین هیچ یک از تیم های 
اقتصادی که تاکنون به ایران آمده اند به نظر نمی رس��د 
برای س��رمایه گذاری برنامه داشته باش��ند بلکه بیشتر 
می خواهند از بازار اقتصادی ایران برای صادرات بیش��تر 
استفاده کنند.شقاقی با اش��اره به این که محیط اقتصاد 
کشور برای جذب س��رمایه گذار اعم از داخلی و خارجی 
مناسب نیس��ت، خاطر نش��ان کرد: اقتصاد کالن ایران 
باید به گونه ای بهبود پیدا کند که سرمایه گذاران امنیت 
اقتصادی داشته باشند تا برای بلند مدت سرمایه گذاری 
کنند و تنها این مورد اس��ت که می تواند به رش��د پایدار 

اقتصادی منجر شود.
به گفت��ه وی در ص��ورت نب��ود امنیت اقتص��ادی هیچ 
س��رمایه گذاری حاض��ر به پذی��رش ریس��ک و ورود به 

بنگاه های تولیدی ایران نمی شود.
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 مبتنی بر نفت بی ارزش است
د اقتصادی
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در حال انقراض
نام : اسب آبی

Hippopotamus Amphibius : نام علمی
اندازه : 13 فوت طول )4 متر( و 5 فوت ارتفاع )1/5 متر(

وزن : تا 3/5 تن
طول عمر : 50 سال

محل زندگی : رودخانه ها، باتالق ها و مناطق حفاظت شده
نوع تغذیه : گیاهخوار

مدت بارداری : حدود 240 روز
دشمنان طبیعی : انسان ها ، شیرها و تمساح ها

اسب های آبی که گاهی پنهان می شوند و حدود نیم تن وزن 
دارند، بعد از فیل ها و کرگدن های سفید، سومین پستاندار 
بزرگ خش��کی به حس��اب می آیند. یک اس��ب آبی باردار 
 همواره به عنوان یک قدیس باستانی شناخته می شده است ؛

 ولی مدت هاس��ت ک��ه در ح��ال اخ��راج ش��دن از محل 
زندگی شان هستند؛ زیرا خس��ارات زیادی را به محصوالت 
کشاورزی وارد می کنند. با این وجود آنها همچنان به زندگی 

خود در نقاطی از آفریقا ادامه می دهند.
خصوصیات فیزیکی

نس��بت زندگی آنها در آب و خشکی، آنها را حیواناتی نسبتا 
دوزیست معرفی می کند. بدن حجیم و فربه آنها بر روی چهار 
پای پهن و چاق که هرکدام چهار انگشت دارند استوار شده 
است. همچنین انگشتان پرده دار این حیوان با گشاد شدن 
خود کمک می کند که وزن سنگین بدن به طور یکنواخت 
 بر روی انگشت ها تقسیم ش��ده و به قدر کافی اسب آبی را 

در خشکی استوار نگه دارد.
با وجود پوست ضخیم اسب آبی، به خصوص در ناحیه کمر 
و دمگاه، پوست قهوه ای مایل به خاکستری آن تقریبا بدون 
مو اس��ت، البته به جز مقداری مو که در ناحیه اطراف دهان 
 و مقداری در انتهای دم قرار دارد. اس��ب ه��ای آبی نه تنها 
 عرق نمی کنن��د، بلکه غدد ترش��ح عرق نی��ز در بدن آنها 
وجود ن��دارد؛ اما در ع��وض دارای غ��ده ای منحصر به فرد 
 هس��تندکه س��یال خاصی از خود ترش��ح می کند که در 
 )Sweat Blood( »افسانه های اساطیری آن را »عرق خون
 نامیده اند. اسب های آبی برای خنک نگه داشتن بدن شان 
 تا حد زیادی به آب و گل وابس��ته هس��تند و گرچه ترشح 
»عرق خون« نیز از بدن آنها تا حدی موجب خنک شدن بدن 
می شود، اما این اتفاق غالبا فقط زمانی می افتد که حیوان 

هیجان زده شود.
محل زندگی

 دو گون��ه از اس��ب های آب��ی در آفریق��ا یافت می ش��وند. 
اس��ب آبی بزرگ در ش��رق آفریقا یعنی در جن��وب بیابان 
 »س��اهارا« )Sahara( زندگی می کند. آنها در گروه های 
 پر تعداد در نواحی خاصی ش��بیه م��زارع زندگی می کنند 
که سعی بر این است که حجم این گونه مناطق برای زندگی 
و رشد آنها بیشتر شود و در حفظ مناطق قبلی نیز کوشش 

 شود. گونه های کوچک تر اس��ب های آبی هم وجود دارند 
)440 تا 650 پاند( )200 الی 300 کیلوگرم( که به نام اسب 
 .)Choeropsis Liberiensis( آبی کوتوله معروفن��د 
 این گونه از اس��ب ه��ای آبی فق��ط در غ��رب آفریقا یافت 
می شوند، بسیار خجالتی و گوشه گیر هستند و به تنهایی 
در جنگل زندگی می کنند و اکنون جزو گونه های کمیاب 

به حساب می آیند. 
خصوصیات رفتاری

اسب آبی بزرگ حیوانی کامال تهاجمی است، این را می توان 
از نشانه های نبردهای قدیمی روی بدن این حیوان فهمید. 
آنها با وجود زخم های عمیق روی بدن خود به سمت دشمن 
حمله می کنند، نعره و ش��یهه می کشند و به شدت خرخر 
 می کنند. آنها در این شرایط بدن خود را به شکلی حرکت 
می دهند که حجم بدن بزرگ تر از آنچه که هس��ت به نظر 
آید و دندان بزرگ پیشین خود را نمایان می کنند تا بیشتر 
حالت هجومی پیدا کنند. یک اسب آبی با داشتن دندان های 
 تیغ مانند و عاج شکل خود، حیوانی کامال مسلح و خطرناک 

به شمار می رود. 
اس��ب های آبی به آس��انی در آب حرکت می کنند، آنها با 
 حرکت دادن دس��ت های جلویی خود به جل��و می روند یا 
می توانند بر روی ک��ف رودخانه راه بروند. آنه��ا با زندگی 
 در محیط آبی به خوبی خو گرفته ان��د، خصوصا که دارای 
گوش های کوچکی هستند و چش��م ها و سوراخ بینی آنها 
 در قسمت باالیی سر قرار دارد؛ این شرایط  فیزیکی کمک 
می کند تا بتوانند به راحتی در آب غواصی کنند و در صورت 
محاصره شدن به حالت هوش��یاری در آیند. یک اسب آبی 
بالغ می تواند با بس��تن س��وراخ بینی و گوش خود تا شش 

دقیقه زیر آب بماند. 
اس��ب های آبی سیس��تم اجتماعی قابل انعطاف��ی دارند 

که به ش��کل سلس��له مراتبی و برای نحوه اس��تفاده از 
 غذا و شرایط آب تعیین می ش��ود. آنها معموال در 

 گروه های حدودا 15 تایی دیده می شوند؛ 
ام��ا در دوره های خشکس��الی تعداد 

زیادی از آنها در آبگیرهای محدود 
جم��ع می ش��وند. ای��ن ازدیاد 

جمعیت سبب گسیختگی 
سیستم سلس��له مراتبی 
میان گروه ها می ش��ود و 
در نتیج��ه میزان تهاجم 
می��ان آنها به ش��دت 

افزایش م��ی یابد که 
ای��ن پدی��ده غالبا 
به ش��کل درگیری 
ن��ره��ای کام���ال 

 بالغ و قوی ب��ا یکدیگر 

رخ می دهد. ای��ن حیوانات به ش��دت غیرقابل پیش بینی 
هستند. در هنگامی که آنها از آب خارج می شوند هر مانعی 
 که بین آنها و پناهگاه ش��ان قرار گیرد می تواند به ش��دت 

گاز گرفته شده یا لگدمال شود.
 نوع تغذیه

آنها برخالف داشتن یک بدن چاق، حیوانات چابکی هستند. 
اس��ب های آبی نه تنها در صعود و راه پیمایی ماهر هستند 
 بلکه عالقه خاصی به خیس��اندن بدن خود و چریدن شبانه 
 بر روی عل��ف ها دارن��د. آنها به ط��ور م��دام از آب خارج و 
به آن داخل می شوند و در محوطه ای تقریبا دایره ای شکل 
به مدت 4 یا 5 س��اعت در روز به چریدن و خوردن گیاهان 
 می پردازند و در این م��دت تقریبا محوطه ای به وس��عت 
 یک ت��ا دو کیلومتر را طی می کنند که م��ی تواند گاهی به 
 5 کیلومتر نیز افزایش یابد. اش��تهای زیاد اس��ب های آبی 
 به غذا خ��وردن، آنه��ا را تا حد زیادی وابس��ته ب��ه زندگی 
خانه نشینی و یک جا نشینی می کند تا مجبور نباشند انرژی 

زیادی را صرف کنند. 
مراقبت از جوان ترها

یک بچه اس��ب آبی تنها، نیاز به مراقبت در خش��کی و آب 
دارد. در محی��ط آب، مادر بای��د همواره فرزند خ��ود را در 
سطح آب نگه دارد و به تدریج و با گذش��ت زمان می تواند 
به او شنا کردن را بیاموزد. اس��ب های آبی تازه متولد شده 
 جثه نس��بتا کوچکی دارند و وزن آنها بین 55 تا 120 پاند 
)حدود 20 ت��ا 60 کیلوگرم( اس��ت. آنها کامال به وس��یله 
مادرشان حمایت می شوند، این حمایت نه فقط در مقابل 

 شیرها و تمس��اح ها، بلکه در برابر اس��ب های آبی نر
 نی����ز انج����ام 

 می ش��ود. اس��ب ه��ای آبی ن��ر ک��ه در محیط خش��کی 
 به هیچ وجه مزاحم بچه ها نمی ش��وند، به ش��کل عجیبی 

در محیط آبی تمایل به حمله هایی مرگبار به آنها دارند. 
 اس��ب های آبی جوان فقط به مدت 30 ثانیه توانایی ماندن 
در زیر آب را دارند؛ در حالی که بالغ ها می توانند تا ش��ش 
دقیقه هم در زیر آب غواصی کنند. بچه اس��ب های آبی در 
زیر آب ش��یر می خورند؛ بدین ترتیب که س��وراخ بینی و 
 گوش خود را مسدود کرده و زبان شان را کامال به سینه مادر 
می چسبانند تا بتوانند به راحتی از ش��یر مادر خود تغذیه 
کنند. ای��ن روش احتماال باید غریزی باش��د؛ زی��را بچه ها 
 حتی در خشکی هم به همین روش از سینه مادر خود شیر 
می خورند. اسب های آبی تازه متولد شده در سن سه هفتگی 
 می توانند از علف نیز تغذیه کنند؛ اما مادر آنها همچنان تا 

یک سالگی به شیر دادن به آنها ادامه می دهد.
 دشمنان طبیعی

در مقایسه با سایر حیوانات، اس��ب های آبی از نظر ابتال به 
بیماری، کمتر در معرض خطر هستند؛ بنابراین در شرایط 
 مناس��ب محیط معموال دچار کاهش جمعیت نمی شوند. 
در واقع دشمن اصلی آنها انسان ها هستند که آنها را به خاطر 

گوشت و دندان عاج مانندشان شکار می کنند. 
نکاتی در مورد اسب آبی

ن��ام اس��ب آب��ی )Hippopotamus( از کلم��ه یونانی 
Hippos به معنی اسب گرفته ش��ده که در واقع به معنی 
»اسب رودخانه« است. )یعنی در واقع همان کلمه فارسی 
 مصطلح »اس��ب آب��ی« در زب��ان یونانی هم هس��ت(؛ اما 
 در اصل اسب آبی از نظر نژاد نسبت 
نزدیک ت��ری به خوک 

دارد تا اسب!

خبر

به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان »پاما« به نقل از معاونت فنی این 
اداره کل، فهرست 976 واحد صنعت آلوده کننده محیط زیست برای اجرا در دوره های 

مالیاتی سال 94 اعالم شد.
 تبصره یک م��اده 38 قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده، مربوط به واحده��ای آالینده 

محیط زیست می شود.
در این تبصره آمده اس��ت: واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و 
ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، طبق تشخیص و اعالم سازمان 
حفاظت محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد( همچنین 
پاالیشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع 
این قانون مش��مول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عن��وان عوارض آالیندگی 

می باشند. 
واحدهایی که در طی س��ال نس��بت به رفع آالیندگی اقدام کنند با درخواست واحد 
 مزبور و تایید س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از فهرس��ت واحد های آالینده خارج 
می ش��وند . در این صورت واحدهای یاد ش��ده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم 
 توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آالیندگی 

نخواهند شد.
واحدهایی که در طی س��ال بنا به تشخیص و اعالم س��ازمان حفاظت محیط زیست 
 به فهرس��ت واحدهای آالین��ده محیط زیس��ت اضاف��ه ش��وند، از اول دوره مالیاتی 
بعد از تاریخ اعالم توسط سازمان محیط زیست مش��مول پرداخت عوارض آالیندگی 

خواهندبود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار 
واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 

39 واریز می شود؛ تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده مش��تمل بر پنجاه و س��ه ماده و چه��ل و هفت تبصره 
 در جلسه 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی طبق اصل 85 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب شده است.

 فهرست صنایع آالینـده 
استان اصفهان اعالم شد

4

                 در اعماق دریا

 عروس دریایی )نوتریک��وال(، حیرت انگیزتری��ن موجود زنده 
 در دنیاس��ت؛ نوتریکوال هرگ��ز از پیری نمی می��رد و می تواند 

تا ابد خود را بازسازی کند.
  ش��اید برای تان جالب باش��د بدانید بدن ش��ما در چند وقت 
یک بار نو می ش��ود؛ یعنی با گذش��تن زمان معینی هیچ اثری 
از بدن قبلی ش��ما وجود ندارد. تحقیقات علمی نشان می دهد 

 که مولکول های ) نه س��لول ها( ب��دن ما هر ده س��ال یک بار
 نو می ش��وند. یعنی بعد از گذش��تن ای��ن زمان دیگ��ر اثری از 
مولکول های کربن قدیمی در بدن هیچ انسانی پیدا نمی شود. 
 پس ما هر ده س��ال یک بار عوض می ش��ویم؛ با این همه ما پیر 
 می ش��ویم و می میریم. حاال موج��ود عجیبی پیدا ش��ده که 
 م��ی توان��د خ��ودش را از نو تش��کیل بده��د و هرگ��ز نمیرد. 

توربتوپ سیس نوتریکوال یا عروس دریایی نامیرا همان موجود 
است و جزئی از خانواده مرجان ها به حساب می آید.

این موجود عجیب این توانایی را بعد از رسیدن به حداکثر بلوغ 
 چشمی به دست می آورد و با یک سفر در زمان به آغاز حیاتش 
بر می گردد. نوتریکوال تنها موجود ش��ناخته ش��ده در جهان 
 اس��ت که نش��ان می دهد یک جانور چند یاخته ای می تواند 

به مرحله قبل از بلوغ برگردد.
ای��ن جان��ور ای��ن کار را از طری��ق یک ن��وع جهش س��لولی 
 انج��ام م��ی ده��د. ای��ن جه��ش س��لولی انج��ام می ش��ود 
که ع��روس دریایی  ب��ه حالت دیگ��ری تغییر م��ی کند یعنی 
دارای س��لول های جدیدی می ش��ود. در این روند بدنه اصلی 
عروس دریایی تبدیل به توده ای می ش��ود که ش��کل دهنده 
 اولیه آن موجود اس��ت. به این توده اولیه بواس��یر لحمی گفته 
می ش��ود. برای ای��ن کار ابتدا چت��ر عروس دریای��ی خودش 
 را ب��ه ت��وده ملکول��ی تبدی��ل می کن��د و بع��د تم��ام موها و 
ش��اخک ها را ج��ذب خودش م��ی کن��د. بعد موه��ای تغییر 
 ش��کل یافته به ای��ن ت��وده متصل ش��ده و توده لحم��ی اولیه 
ب��ه وجود م��ی آید. از رش��د ای��ن توده ی��ک ع��روس دریایی 
 جدی��د متولد می ش��ود. از نظ��ر تئ��وری این عمل م��ی تواند 
ب��ی نهای��ت ب��ار تک��رار ش��ود؛ بنابرای��ن از نظ��ر بیولوژیکی 
ای��ن ن��وع از ع��روس دریای��ی نامی��را محس��وب می ش��ود. 
ب��رای اینک��ه بدانی��م این موج��ود چق��در در زمان ب��ه عقب 

 بر می گ��ردد بای��د بدانیم روند رش��د و بالغ ش��دن آن چگونه 
است.

 تولد یک نامیرا
 تخم هایی که عروس های دریایی جوان از آنها متولد می شوند 
در درون بدن جانور ماده پ��رورش پیدا می کنند؛ وقتی تخم ها 
کامال می رس��ند جانور ماده آنها را در کف دری��ا رها می کند تا 
جفتش آنها را بارور کند. تخم های بارور شده به الرو و در نهایت 
به لحم با توده س��لولی تبدیل می ش��وند. این همان مرحله ای 
اس��ت که جانور بالغ می تواند خودش را به آن برگرداند. جانور 
در این حالت تازه متولد محس��وب شده و یک میلی متر بزرگی 
 دارد. دوران نابالغی این جانور تنها چند هفته طول می کش��د و 
 بعد از آن تبدیل به جانور بالغ می ش��ود زمان دقیق این مرحله 
 ب��ه دم��ای آب��ی بس��تگی دارد ک��ه نوتریک��وال در آن متولد

می شود. بدنه اصلی نوتریکوال شبیه ناقوس است؛ منتها ناقوسی 
 که بیش��ترین قطر آن 4/5 میل��ی متر و ارتفاع��ش هم تقریبا 
به همین اندازه اس��ت. ژل��ه ای که بدنه زنگ مانن��د این جانور 
 را تش��کیل می ده��د به ص��ورت ی��ک نواختی نازک اس��ت، 
 مگر در قسمت هایی که به سر یا باالی نوتریکوال متصل می شود. 
در میان بدنه ناقوسی جانور قسمت قرمز رنگ و درخشانی دیده 

می شود؛ این قسمت ها معده عروس دریایی است.
 نوتریکوالهای تازه متولد شده تنها یک میلی متر هستند و فقط 
هشت شاخک دارند در حالی که جانوران بالغ چیزی بین 80 تا 

90 شاخک دارند و همان طور که گفته شد قطرشان تا چهار و 
پنج میلی متر هم می رسد. عروس های دریایی از پالنگتون ها 
تغذیه می کنند. گونه های مختلف این جانور بین چند ساعت تا 

چند ماه عمر می کنند.
تولد دوباره یا جاودانگی

با آنکه نوتریکوال ها م��ی توانند بی نهایت بار ب��ه دوران جنین 
برگشته و دوباره  زندگی خودش��ان را آغاز کنند؛ اما در طبیعت 
بیشتر نوتریکوالها یا شکار می ش��وند یا در مرحله لحمی بر اثر 
بیماری جان شان را از دس��ت می دهند، بدون آنکه بالغ شوند. 
 شاید به همین دلیل است که تعداد آنها بی نهایت نشده است. 
با این همه زندگ��ی این جانور یک��ی از طوالن��ی ترین مراحل 
 حی��ات در طبیعت اس��ت. ب��ه همین دلی��ل نمی ت��وان عمر 
نمونه های مختلف این جانور را ح��دس زد. این جانور منحصر 
 به فرد بوده و نمونه مش��ابهی برای آن در طبیعت پیدا نش��ده 

است. 
در واقع وقتی جانور به مرحله لحمی باز می گردد و دوباره رشد 
می کند، در حقیقت یک عروس دریایی جدید متولد ش��ده که 

ممکن است از نظر ظاهری با موجود اولیه متفاوت باشد.
 البت��ه از آنجای��ی ک��ه ت��وده تش��کیل دهن��ده ثابت اس��ت، 
 می ش��ود گفت س��لول های ای��ن جان��ور هرگز نم��ی میرند؛ 
 به ای��ن معنی م��ی ت��وان نوتریکوال را ی��ک موج��ود جاودانه 

به حساب آورد.

عکس روز 

عروس دریایـی 
نـامیــرا

اسب آبـی



روی خط خبر

یادداشت
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فضای مجازی این روزها سهم پررنگی در زندگی روزمره مردم به خود اختصاص 
داده است و درکنار تهدیدات،  فرصت هایی برای بست و گسترش اندیشه های 

انقالب اسالمی در قالب فضای مجازی فراهم است.
به گزارش تسنیم، طی سال های اخیر همواره از تهدیدات فضای مجازی برای 
دانش آموزان به ویژه نوجوانان صحبت شده است؛  اما مسووالن آموزش وپرورش 
در تالش هس��تند تا در برابر این عرصه رویکرد مقابله ای نداش��ته باشند و از 
فرصت های موجود اس��تفاده کنند. محمد طوافی کارشناس فناوری سازمان 
دانش آموزی یادداشتی را با عنوان نقش آموزش وپرورش در تبدیل تهدیدات 
فضای مجازی به فرصت در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که در این 
یادداشت به مواردی همچون استفاده آموزش و پرورش از فضای مجازی برای 

پرورش استعدادهای دانش آموزان اشاره شده است.
فضای مجازی این روزها سهم پررنگی در زندگی روزمره مردم به خود اختصاص 
داده اس��ت. س��همی که در صورت عدم مدیریت می تواند به یک عامل مخل 
فرهنگ و رفتار اجتماعی تبدیل شود؛  اما در کنار این تهدیدات فرصت هایی 
نیز برای بست و گسترش اندیشه های انقالب اسالمی در قالب فضای مجازی 
 فراهم است. اولین گام در اجرای علم مدیریت، تبدیل تهدید به فرصت است و

 فضای مجازی که در ابتدای امر به عنوان یک تهدید س��ایبری ش��ناخته شد 
نیازمند مدیریت صحیح از س��وی مدیران ارشد و مس��ووالن کشوری است. 
رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان عالی ترین مقام نظارتی کشور به خوبی 
این مساله را در سخنان اخیر خود ذکر کردند.ایشان در دیدار رییس جمهور و 
اعضای شورای عالی فضای مجازی با تبیین نقشه راه فضای مجازی و تهدیدات 
موجود در این مسیر تاکید کردند:»باید با استفاده از توانایی ها و استعدادهای 
جوان کشور و با سیاستگذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از 
دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصه ی فضای مجازی، و 
حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم.«

با نگاهی به عملکرد فضای مجازی به ویژه ش��بکه های اجتماعی در سال های 
گذشته و تأثیرات مثبت و منفی آنها بر فرهنگ عمومی، می توان دریافت بستر 
مناسبی برای توس��عه فرهنگ و آموزش عمومی فراهم شده که در سال های 
گذشته از آن غفلت شده است. وزارت آموزش و پرورش به عنوان اولین متولی 
آموزش دانش آموزان و همچنین پرورش استعدادهای آنها در دو سال گذشته 
به صورت جدی مساله بهره بردای از فضای مجازی را در دستور کار قرار داده 
است.حمیدرضا کفاش معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش چندی پیش 
از تالش این بخش برای راه اندازی شبکه اجتماعی ویژه دانش آموزان خبر داد. 
شبکه ای که می تواند عالوه بر تأمین نیازهای آموزشی شرایطی را برای ارتقاء 
استعدادهای دانش آموزان فراهم کند. کفاش از دو برنامه دیگر این وزارتخانه 
برای بخش فضای مجازی نیز سخن گفت.به گفته او برنامه ای در دست اجرا 
داریم که هر دانش آموز یک وبالگ، هر تش��کل دانش آموزی یک سایت و هر 
مدرسه یک سایت خواهد داشت که به آنها برای حضور فعال در عرصه فضای 
مجازی کمک می کند. برنامه دوم ارائه آموزش به مربیان در حوزه فضای مجازی 
در سطوح مختلف است و در این راستا توسعه شبکه ملی مدارس ایران »رشد« 
در حال اجراست.این سخنان کفاش در کنار تأکیدات وزیر آموزش و پرورش در 
خصوص راه اندازی شبکه های مجازی برای بهره برداری دانش آموزان حکایت 
از پیش رو بودن این وزارتخانه در عرصه مقابله با تهدیدات فضای مجازی است.

با ترسیم نقشه راه از سوی مقام معظم رهبری و برنامه هایی که وزارت آموزش 
و پرورش در دست اجرا دارد، به نظر می رسد فرصت استفاده از فضای مجازی 
در ارتقاء توان بازدارندگی در جنگ نرم  فراهم شده است. ادامه این مسیر عالوه 
بر بازدارندگی، می تواند شرایط مناس��بی را برای آموزش مجازی و همچنین 

پرورش استعداد دانش آموزان فراهم کند.

 معاون تربیت بدن��ی و س��المت وزیر آموزش وپ��رورش با بی��ان اینکه 
س��واد حرکتی باعث عزت نفس بیش��تر اف��راد در ارتقای س��ایر وجوه 
سوادآموزی است گفت: »س��واد حرکتی« جزء مهمی از »سوادآموزی« 

است.
 مهرزاد حمیدی،  با تبریک روز جهانی »سوادآموزی« به دست اندرکاران 
این حوزه اظهار کرد: تعریف بی سوادی با گسترش فناوری های نوین در 
جهان تغییر یافته است؛  به طوری که در سواد دانشی، آشنایی با خواندن و 
نوشتن مترادف با »سواد« نیست؛  بلکه مهارت های دیگری نیز به »سواد« 
اضافه شده است . وی »سواد جس��مانی و حرکتی« را پدیده هزاره سوم 
خواند و تصریح کرد: دنیا با گسترش فناوری های نوین و گسترش سواد 
رسانه ای به دلیل عدم تحرک کافی کودکان به سمت کم سوادی حرکتی 
پیش می رود و این موضوع زنگ خطر اس��ت که اندیش��مندان جهان و 

سازمان های بین المللی باید نسبت به آن چاره اندیشی کنند.
حمیدی با اش��اره به تعریف »سوادحرکتی« خاطرنش��ان کرد: براساس 
 این تعریف، ش��خصی »س��وادحرکتی« داردکه بتواند در موقعیت های 
چالش برانگیز و نامتعادل بتواند عکس العمل مناسب حرکتی نشان بدهد 
و به موفقیت برسد و چنانچه مدیریت درستی از ش��رایط به وجود آمده 
نداشته باشد،  قطعا آس��یب جدی جس��مانی خواهد دید.معاون تربیت 
بدنی و س��المت وزیر آموزش وپرورش تأکیدکرد: اف��راد و کودکان کم 
سواد حرکتی چنانچه در سنین کودکی نتوانند این سواد را در خود ارتقا 
 دهند در بزرگسالی نمی توانند حرکت های پیچیده ورزش را فراگیرند و

 به همین دلیل آینده ورزش قهرمانی کشور نیز از بین خواهد رفت.وی با 
بیان اینکه دانش آموزان بازمانده از »سواددانشی« می توانند با وقفه ای 
هرچند بلندمدت دوباره مدارج عالی علمی و تحصیالتی را کسب کنند، 
گفت: این موضوع برای کودکان بازمانده از »سوادحرکتی« صادق نیست 
و کم سوادی حرکتی در س��نین باال قابل جبران نیست و به همین دلیل 
باید در کنار ارتقای »سواد دانشی« به »سواد حرکتی« نیز پرداخت شود.

حمیدی اضافه کرد: انسداد مبادی بی سوادی عالوه بر حیطه »دانشی« 
باید در حیطه »حرکتی و جسمانی« نیز دنبال شود تا بتوانیم نسلی سالم 
، با نش��اط و افتخارآفرینی در عرصه های مختلف جهان��ی و بین المللی 

داشته باشیم. 
مع��اون تربیت بدن��ی و س��المت وزیر آم��وزش وپرورش خاطرنش��ان 
 ک��رد: وزارت آم��وزش وپ��رورش در دولت یازده��م با اتخاذ سیاس��ت 
»مدرسه محوری« فعالیت های ورزشی بیش  از ۱۳ میلیون دانش آموز را 
در قالب طرح های »المپیاد درون مدرسه ای« ، »حیاط پویا« ، »مدرسه 
قهرمان« و »اجرای ورزش صبحگاهی« سامان دهی و اجرایی کرده است 
تا بتواند با ارتقای »سوادحرکتی« دانش آموزانی توانمند و با نشاط تحویل 

جامعه دهد.

نقش آموزش و پرورش درتبدیل 
تهدیدات فضای مجازی به فرصت

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش وپرورش:
 »سواد حرکتی« جزء مهمی

 از »سوادآموزی« است

کار شناس استانداردهای مدیریت بیمارستانی گفت: وقتی 
مردم از یک بیمارستان بخش خصوصی راضی هستند، اما 
درجه اعتباربخشی آن خیلی پایین تر از بیمارستان دولتی 
است،  باید بر این موضوع تاکیدکرد که اعتباِر اعتباربخشی 
ایران زیر سوال است و باید خود اعتباربخشی مورد ارزیابی 

قرار بگیرد.
رض��ا تویس��رکان منش در گفت وگو ب��ا ایلن��ا در رابطه با 
وضعیت اعتباربخشی بیمارستان ها گفت: دور دوم ارزیابی 
اعتباربخشی ش��هریورماه به اتمام می رس��د. اعتباربخشی 
بخش اعظمی از بیمارس��تان ها انجام ش��ده، اما بخشی از 
بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های بزرگ باقی مانده 
اس��ت.وی با  اش��اره به انجام ارزیابی مالی گف��ت: عالوه بر 
اعتباربخشی بخش های مختلف بیمارستان، اعتباربخشی 
مالی بیمارستانی طی نامه ای از س��وی وزارت بهداشت به 

ارزیابان واگذار شده که تا پایان شهریور به اتمام می رسد.
تویس��رکان منش با بیان اینکه دو ماه پس از اتمام ارزیابی، 
کارنامه ها و روزنمرات بیمارس��تان ها اعالم می شود افزود: 
پس از آن وارد پروس��ه اعتراض ها و شکایات می شویم. فکر 
می کنم  در نهایت گواهینامه بیمارستان ها در بهمن یا اسفند 

صادر شود.
گواهینامه ها تنها چند ماه اعتبار دارد

وی در ادامه با اش��اره به اینکه گواهینامه های صادر ش��ده 

متعلق به سال 94 است و  تنها تا پایان همین سال اعتبار دارد 
گفت: هر سال همین مشکل وجود دارد؛ چراکه گواهینامه ای 
که امسال بیمارستان ها از آن استفاده می کردند، مربوط به 

سال 9۳ بود و اعتبار آن به پایان رسیده است.
وی درباره اعتباربخشی تاریخ مصرف گذشته گفت: با بیمه ها 
توافق می شود که به طور مثال گواهینامه سال 9۳ را مبنای 

پرداخت برای سال 94 قرار دهند.
تویس��رکانی تصریح کرد: ارزیابی ها طبق مق��ررات باید به 
صورت ساالنه انجام شود؛  اما دور اول آن سه سال طول کشید 
و برای آن گواهینامه ای صادر شد که اعتبارش چند ماه بود.

به روز شدن اعتبار نامه ها امکان پذیر نیست
وی درباره به روز شدن اعتباربخش��ی بیمارستان ها گفت: 
کارشناسان معتقدند که با س��از و کار فعلی وزارتخانه این 
امر میس��ر نمی ش��ود و نمی توانیم گواهی نامه های به روز 

داشته باشیم. 
هیچ جای دنیا اعتباربخش��ی با این حجم کار توسط دولت 
 انجام نمی ش��ود؛  اما در کش��ور م��ا مجوز ارزیابی توس��ط

 شرکت های خصوصی وجود ندارد.
ارزیابان باید بی طرف باشند

تویسرکان منش با تاکید براینکه مشکالت گذشته همچنان 
پابرجاس��ت گفت: به نظر می آی��د؛ در برخی م��وارد اصل 
بی طرفی در ارزیابان رعایت نمی ش��ود. قرار ب��ود ارزیابان 

دوره دی��ده کار را انجام دهن��د؛  اما ارزیاب��ان تنها چند ماه 
دوره دیده اند و از طرفی بوروکراسی وزارت بهداشت اجازه 

نمی دهد،کار با سرعت انجام شود.
وی افزود: برای نظارت برکار ارزیابان، ارزیاب ارش��د درنظر 
گرفته ش��ده که از یک بیمارستان دیگر اس��ت؛  اما بازهم 
این شخص کارمند دولت اس��ت. چگونه یک نفرکه مهمان 
تیم س��ی  نفره ارزیابی بیمارس��تان اس��ت، می تواند بر کار 
آنها نظارت کن��د. وی تاکید ک��رد: ارزیاب��ی هزینه زیادی 
به وزارت بهداش��ت تحمیل می کن��د؛  ام��ا در صورتی که 
 ارزیابی توس��ط بخش خصوص��ی انجام ش��ود، هزینه آن

 بر عهده بیمارستان بوده و به دلیل اینکه از تیم کوچک تری 
 استفاده می شود، هزینه ارزیابی کاهش چشمگیری خواهد 

داشت.
تویس��رکان منش درب��اره ارزیابی بیمارس��تان های بزرگ 
تهران گفت: برای این موضوع باید به کیفیت ارزیاب ها توجه 
 کرد. به نظر می آید ارزیاب یک دانش��گاه دولتی نمی تواند؛

  مع��روف ترین و ب��زرگ ترین بیمارس��تان دانش��گاهی را 
زیر سوال ببرد یا رتبه آن را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: مردم مس��ائل را از نزدیک لمس می کنند؛ 
اعتباِر اعتبار بخش��ی ایران باید مورد ارزیاب��ی قرار گیرد تا 
مشخص شود، امتیازاتی که داده می شود؛ عادالنه و واقعی 

است؟

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society.Cultural  Newspaper No.1677 September 12،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

5

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: مرکز 
سرمایه اجتماعی و فرهنگی، مدرسه و نهاد آموزش و پرورش 
است که می تواند یک انسان منسجم، مشارکت جو، همدل و 
کمال جو تحویل جامعه دارد. سیدرضا صالحی امیری گفت: 
آموزش و پرورش نیازمند بازشناسی است و باید انسان هایی 

که سرمایه اجتماعی و فرهنگی را تولید می کنند، بسازد. 
وی افزود: تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی موجب 
می شود تا انسان ها منسجم، مشارکت جو، همدل، با فضیلت 
و کمال جو باشند. رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
تاکید کرد: مرکز سرمایه اجتماعی و فرهنگی، مدرسه و نهاد 
آموزش و پرورش است و هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه 
بدون آموزش و پرورش بی معنی است.صالحی امیری تصریح 
کرد: سرمایه اجتماعی و فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش 
باید متوازن رشد کند. وی ادامه داد: هنگامی که در کشور یک 
ثبات نسبی شکل گیرد، توسعه نیز شکل خواهد گرفت؛ اما 
در مناقشه و جامعه ای که همه به دنبال انتقام هستند، توسعه 
رشد نمی کند. امروز دولت افتخار دارد در ایجاد آرامش نسبی 

و کاهش تورم، س��هم زیادی دارد. رییس س��ازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید یک دولت 
فراجناحی اس��ت، تصریح کرد: همه گرایش ها می توانند در 

مسیر توسعه ملی نقش داشته باشد.
وی با اشاره به توافق هسته ای بیان کرد: عده ای اصرار دارند 
پیروزی ملت را به کام شان تلخ کنند؛ در صورتی که در یک 
سنجش میدانی، 9۱/5 درصد از مردم استراتژی دیپلماسی 
توافق هسته ای را خوشایند می دانند؛ در حالی که عده ای با 

نشاط مردم، میانه  خوبی ندارند.
وی ادام��ه داد: این دولت توانس��ت توطئه اس��راییل و دیگر 
قدرت طلبان را به خودش��ان برگرداند و تحریم های ظالمانه 
که هزینه سنگین را بر مردم تحمیل کرده بود، برداشته شود.

صالحی امیری با بیان اینکه سیاست کشور، تبلیغات نیست 
تصریح کرد: اصرار عده ای برای تلخ کام کردن مردم، خیانت 
است. وی یادآور شد: ثبات و آرامش، وحدت و انسجام، استفاده 
از ظرفیت های ملی و ایجاد نش��اط، از راه های توسعه است.

صالحی تصریح کرد: ما جیره خوار سفره مقدسات هستیم، اما 
برای رسیدن به امیال خود، نباید از مقدسات استفاده کنیم 
و برای س��وءمدیریت و چالش های کشور، به مقدسات وصل 
شویم و این گونه چه کسی می خواهد بدبینی جوانان را نسبت 

به مقدسات از بین ببرد.

مدرسه، مرکز سرمایه 
اجتماعی و فرهنگی است

کار شناس استانداردهای مدیریت 
بیمارستانی:

اعتباِر اعتباربخشی 
بیمارستا ن ها زیر سوال است

معاون رییس جمهور با اش��اره به پیش��نهاد کارت منزلت 
مادرانه گفت: مادران دارای کودک زیر ۵ س��ال دارنده این 
کارت می توانن��د از تخفیف ویژه در وس��ایل ایاب و ذهاب 

عمومی و خرید خوار بار و وسایل کودک برخوردار شوند.
به گزارش مهر، شهیندخت موالوردی  معاون رییس جمهور 
در امور زن��ان و خانواده در همایش دو روزه خانواده س��الم، 
خانواده س��الم و جمعیت را دو مولفه اساسی توسعه پایدار 
دانست و گفت: بدون توجه به این دو نمی توان انتظار داشت 
توسعه یک کش��ور پایدار باش��د؛ هرچند در اصل ۱۰ قانون 
اساس��ی جایگاه خاصی به موضوع خان��واده اختصاص داده 
شده است. وی افزود: یک سری قید و بندها که نه قانونی و 
نه شرعی است باعث شده هر روز بر شاخ و برگ های مراسم 
ازدواج افزوده ش��ود؛ درحالیکه باید برای جلوگیری از این 
مس��اله و تش��ویق و ترغیب جوانان به این پیوند آس��مانی 

تغییرات فرهنگی صورت گیرد.
موالوردی  با تاکید بر تغییر این فرهنگ از خانواده ها اظهار 
داشت: یکی دیگر از مس��ائلی که خانواده ها را برای ازدواج 
دختران با مش��کل روبه رو ک��رده موضوع جهیزیه اس��ت؛ 
در حالیک��ه در قانون مدنی تهیه وس��ایل زندگ��ی بر عهده 
مرد اس��ت.وی با بیان اینکه امروز خانواده ها از صفر تا صد 
جهیزیه دختران را خود فراهم می کنند اضافه کرد: یکی از 
موضوعاتی که بیشترین مراجعات را متوجه معاونت زنان و 
امور خانواده کرده تهیه جهیزیه خان��واده ها برای فرزندان 
اس��ت؛ در حالیکه پیگیری این مس��اله در حیطه ماموریت 

کاری ما نیست.
موالوردی خانواده را کانون پرورش و تولید انس��ان و واحد 
بنیادین جامعه عن��وان و اضافه کرد: خان��واده و جمعیت از 
مهم ترین دغدغه های هر نظام سیاستگذار و برنامه ریز در 
کشورهای مختلف است. معاون رییس جمهوری خاطر نشان 
کرد: زنان شاغل باید حین کار از آسودگی و امنیت کودکان 
خود مطمئن باش��ند؛ از این رو معاونت امور زنان و خانواده 
رییس جمهوری همه گروه ها اعم از خانه دار و شاغل را در 
تدوین برنامه های خود مورد توجه قرار می دهد تا ضمن بهره 
مندی جامعه از تخصص و توان زنان شرایطی محیطی کار 

انها منطبق با نقش مادری آنها ارتقا یابد.

صدورکارت منزلت برای 
 مادران کودکان

 زیر۵سال

توصیه های یک روانشناس به خانواده ها در رفتار با جوانان؛

بحـران هـویـت جوانـان
 از کجـا ناشـی می شـود؟

یک روانش��ناس گفت: بح��ران هویت جوانان ریش��ه در 
نوجوانی و کودکی آنان دارد. هوی��ت جوانان ابتدا باید در 

خانواده سپس در اجتماع شکل بگیرد.
شهناز نوحی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب  افزود: 
بخش عمده ای از هوی��ت در دوران کودکی و نوجوانی در 
خانواده شکل می گیرد. افراد برای آنکه در دوران نوجوانی 
هویت مستقلی کس��ب کنند،  باید دوران کودکی خوبی 
را در کنار خانواده پشت سر گذاشته باش��ند تا ورود او به 

نوجوانی با آسیب کمتری همراه باشد.
وی اضافه ک��رد: زمانی یک نوجوان احس��اس صالحیت، 
عزت، اعتماد و شایستگی خواهد کرد که در کودکی چنین 
احساس��ی را از خانواده دریافت کرده باشد. اگر این اتفاق 
نیفتد، ورود به دوران نوجوانی با آسیب همراه خواهد بود 

یعنی نوجوان مضطرب است و به خود اعتماد ندارد.
این روانشناس در ادامه اظهارکرد: به قول روانشناسی به 
نام اریکسون،  اگر مراحل تحولی یک نوجوان مثل اراده، 
احساس شایس��تگی و... به خوبی طی نشده باشد، هویت 
هم در نوجوانی به خوبی شکل نخواهد گرفت. در این حوزه 

خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گفت��ه نوح��ی، در دوره نوجوانی فرد دچ��ار تغییرات 
عمده ای از نظر جسمانی، شناختی،  اجتماعی و هیجانی 
می شود؛ حتی تغییرات مذهبی و معنوی نیز امکان دارد در 
این دوران رخ دهد. در دوران نوجوانی فرد سواالت زیادی 
درباره ماهیت خود می کند و اگر خانواده به درستی به آنها 
پاسخ نگوید او از نظر هویت فردی، فرهنگی و خانوادگی 

دچار تزلزل می شود.
این روانشناس تاکید کرد: الزم است خانواده ها درباره 

تغییرات جسمانی فرزندان شان آگاهی کافی داشته 
باشند و اطالعات خود را در این زمینه به خوبی به 

آنان منتقل کنند؛ عالوه بر آن باید فرزند خود را 
به علت تغییرات فیزیکی سرزنش و مسخره 

نکنند تا آنان بتوانند هویت جس��مانی 
خود را که بخشی از هویت یک انسان 

اس��ت بپذیرند. در ح��ال حاضر 
نوجوان��ان و جوان��ان گرایش 

زیادی به جراحی های بینی 
و برخی دیگ��ر از اعضای 

ب��دن دارن��د؛  اگرچه 
ای��ن گرای��ش کامال 
از خانواده نش��ات 
نمی گی��رد؛ ول��ی 
بخ��ش عم��ده ای 
از آن تح��ت تاثیر 

خانواده است.
وی در ادام��ه گفت:  

زمان��ی ک��ه فرزن��دان 
خود را همانگونه که هستند 

می پذیریم، او آرام آرام این تغییرات 

ظاهری را می پذی��رد و این پذیرش،  احس��اس امنیت و 
آرامش به او می دهد.

نوحی با بیان اینکه نوجوانان بسیار پرسشگر و کاوشگرند، 
اظهار کرد: این ویژگی ها نشان دهنده سالمت روانی یک 
نوجوان است و اگر نوجوانی پرسشگر نباشد نشان دهنده 
وجود اختالالتی در اوست؛  اما متاسفانه برخی خانواده ها با 

این روحیه نوجوانان به درستی برخورد نمی کنند.
وی اضافه کرد: نوجوانان ممکن است پرسش هایی درباره 
فرهنگ و مذهب خود داشته باشند؛  اما برخی خانواده ها 

با تحکم و اجبار س��عی 
می کنند این موارد 
را به فرزندان خود 
تحمی��ل کنندکه 
نتیجه آن نپذیرفتن 
مذهب اس��ت؛ این 
در حالیس��ت ک��ه 
قص��د  نوجوان��ان 

دارند که حتی 
خداون��د 

با  ا ر

عقل و منطق بپذیرند. نوحی درباره هویت شغلی نوجوانان 
و جوانان گفت: هویت تحصیلی در سال های پس از اتمام 
تحصیل تبدیل به هویت شغلی می شود. برخی خانواده ها 
فرزندان خود را مجبور می کنندکه در رشته های تجربی 
و ریاضی تحصی��ل کنند تا در آینده مهندس یا پزش��ک 
ش��وند. این اجبار در پذیرش رش��ته تجربی بیشتر است. 
این در حالیس��ت که خانواده ها باید به انگیزه ها و عالیق 
فرزندان خود توجه کنند؛  اما آنان به دالیلی مانند پرکردن 
خالء وجودی خود، فرزندان شان را مجبور به تحصیل در 
رش��ته هایی می کنندکه 
به آن عالقه ندارند و 
همین ام��ر موجب 
می شودکه نوجوان 
و ج��وان موفقی��ت 
تحصیل��ی و رضایت 

شغلی نداشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه 
یک بح��ث بس��یار 
مهم در دوره 

نوجوانی روابط با همساالن است اظهار کرد: این ارتباطات 
پیش زمینه ای برای موفقیت ارتباطی در آینده و پیشرفت 
شغلی خواهد بود؛ اما برخی خانواده ها ارتباط فرزندشان را 
 با همساالن کم و حتی قطع می کنند. این کار باعث کاهش

 اعتماد به نف��س فرزن��دان، فاصله گرفت��ن از اجتماع و 
اضطراب اجتماعی در نوجوانان می شودکه در سال های 
آینده به اضطراب در روابط شغلی و زناشویی می انجامد. 
 خانواده ها باید بدانند که ارتباط بیش��تر فرزندان ش��ان

 نشان دهنده سالمت روانی آنهاست. البته این ارتباطات 
باید مدیریت و چهارچوبی برای آن در نظر گرفته ش��ود. 
عالوه بر آن الزم است مسائل اخالقی فرزندان کنترل شود.

به گفت��ه ای��ن روانش��ناس، خانواده هایی ک��ه حمایت 
عاطفی خود را از فرزندان دری��غ می کنند،  موجب از هم 
گسیختگی روحی و روانی آنان می شوند. فرزندان ممکن 
است دوستانی داشته باش��ند که خانواده ها آنها را تایید 
نمی کنند.با همدلی و همراهی با فرزندان رفته رفته آنان به 
این نتیجه می رسند که باید دوستان نامناسب خود را کنار 
 بگذارند. برخورداری از حمایت عاطفی والدین به شدت در

 شکل گیری هویت عاطفی صمیمانه فرزندان تاثیر گذار 
است. 

این روانش��ناس با بیان اینکه روابط والدین با یکدیگر در 
شکل گیری هویت فرزندان موثر است گفت: والدینی که 
مدام با یکدیگر درگیری دارند و تنش و استرس در خانه آنها 
حاکم است،  نمی توانند به خوبی با فرزندان خود  ارتباط 
برقرار کنند و نوجوانان به تدریج در دس��تیابی به هویت 
خانوادگی و حتی هویت فردی دچار مش��کل می شوند و 
احساس ناشایستگی و کاهش اعتماد به نفس می کنند. با 
توجه به آنکه در چنین خانواده هایی حمایت عاطفی و 
محبت وجود ندارد روابط کالمی بین والدین و حتی 
بین والدین با فرزندان وجود ندارد و این موضوع 
باعث آش��فتگی خاطر ک��ودکان و نوجوانان 
می ش��ود. نوحی در پای��ان اظهارکرد:  در 
چنین ش��رایطی فرزندان مس��تعد 
برقراری روابط ناسالم در خارج 
از محیط خانواده می شوند 
و ممکن اس��ت حتی با 
گروه ه��ای بزهکاری 
ارتباط برقرار کنند، 
چنین ارتباط هایی 
نوجوانان و جوانان 
را مس��تعد ابتال به 
آش��فتگی می کند 
و آن��ان پیش��رفت 
ش��غلی و تحصیلی 
هوی��ت  ندارن��د. 
 فرزندان به ط��ور کامل

 تحت تاثیر قرار می گیرد و از 
بین می رود.
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معاون صنایع دستی کشور، در نشس��ت هایی جداگانه 
با سفرای کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان 
و ترکی��ه در زمینه اقدامات و همکاری های مش��ترک و 

همچنین برگزاری نمایشگاه های مشترک دیدار کرد.
به گ��زارش مهر، بهم��ن نامورمطلق، در نشس��ت هایی 
جداگانه با سفرای کش��ورهای تاجیکستان، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه در زمینه اقدام��ات و همکاری های 
مش��ترک و همچنین برگزاری نمایشگاه های مشترک 

دیدار و گفتگو کردند.
در  س��نتی  هنره��ای  و  صنایع دس��تی  مع��اون    
نشست مشترک با نعمت اهلل امامزاده، سفیر تاجیکستان 
در ایران بر ایج��اد همکاری های دوجانب��ه میان ایران 
 و تاجیکس��تان تاکی��د کرد و ایج��اد دو مرک��ز فروش

 صنایع دستی ایران در تاجیکستان را خواستار شد.
وی افزود: قرابت های فرهنگ��ی و تاریخی میان ایران و 
تاجیکستان، زمینه ساز شکل بخشیدن به فعالیت های 

 گس��ترده و تب��ادالت خ��وب در زمینه ه��ای مختل��ف
 صنایع دستی است.

نامور با بیان اینک��ه ایجاد تس��هیالت الزم برای حضور 
هنرمن��دان دو کش��ور در نمایش��گاه ها و رویداده��ای 
هنری دو کش��ور بس��یار اهمی��ت دارد تاکید ک��رد: ما 
آمادگی تبادل هنرمن��دان و ایجاد ش��رایط فعالیت در 
زمینه های اقتصادی، نمایش��گاهی و آموزشی را داریم. 
 همچنین معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان

 می��راث فرهنگی عالقمند اس��ت ت��ا تجربی��ات خود 
را در زمینه ه��ای بازرگان��ی، فروش مج��ازی و برپایی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی دراختی��ار فع��االن عرصه 

صنایع دستی تاجیکستان قرار دهد.
نعمت اهلل امامزاده، س��فیر تاجیکس��تان نیز با تاکید بر 
اینکه ایران و تاجیکس��تان فرهنگ و پیشینه مشترکی 
دارن��د و دارای یگانگی فرهنگ��ی، زبان��ی و اعتقادی با 
یکدیگر هستند افزود: با وجود اشتراکات موجود نسبت 

به صنایع دس��تی مش��ترک کمتر توجه داش��ته ایم که 
امیدواریم این نشست، مبنایی برای توسعه بیشتر روابط 

برای توسعه بیشتر در این زمینه باشد.
سفیر جمهوری آذربایجان در بخش دیگری از سخنانش 
افزود: در تالش هستم با سفر به نقاط مختلف ایران بیشتر 
فرهنگ و هنر به ویژه صنایع دس��تی ایران را بشناس��م 
بی تردید فعالیت های معاونت صنایع دس��تی س��ازمان 

میراث فرهنگی در این شناخت بسیار موثر است.
ایجاد مرکزفروش صنایع دستی ایران در آذربایجان

همچنین در نشس��ت مش��ترک معاون صنایع دستی با 
»جوانشیر آخوندف«، سفیرکش��ور آذربایجان در رابطه 
با اقدامات و همکاری های دو کش��ور بحث و تبادل نظر 
شد. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در این دیدار 
برایجاد همکاری ه��ای دوجانبه تاکید کرد و خواس��تار 
ایجاد دو مرکزفروش صنایع دستی ایران در آذربایجان 

شد.
وی اف��زود: با کش��ور آذربایج��ان به دلی��ل قرابت های 
فرهنگی می توان تبادالت خوبی در زمینه های مختلف 
صنایع دستی داش��ت، انجام پروژه های مشترک مبنای 
موثری برای توسعه فعالیت ها و گسترش بازارهای فروش 
اس��ت. با تامین مواد اولیه به ویژه ابریش��م نیز می توان 

بسیار موثرتر درحوزه تولید فعالیت کرد.
نامورمطلق تاکی��د کرد: امیدواری��م گروه هایی از هر دو 
کشور به منظور بازدید و آشنایی با صنایع دستی به کشور 
مقابل سفر کنند تا هر دو کشور از نزدیک با ظرفیت های 

یکدیگر آشنا شوند.
جوانش��یر آخوندف نیز در ادامه این نشست گفت: باید 
برای انتشار منابع علمی، کتاب و بروشور صنایع دستی 
دانشکده های صنایع دستی ایران و آذربایجان با یکدیگر 

همکاری داشته باشیم.
وی افزود: مس��اله بازار موضوع بس��یار مهمی است که 
می تواند به توس��عه ارتباطات فرهنگی و اقتصادی بین 
فعاالن صنایع دس��تی کمک کن��د؛ همچنین برگزاری 
نمایشگاه ها در معرفی صنایع دستی استان ها بسیار حائز 
اهمیت اس��ت که می تواند با هماهنگی میان دو کش��ور 

به افزایش سطح ارتباطی کشور ها کمک کننده باشد.
س��فیر جمهوری آذربایجان در پایان س��خنانش افزود: 
تاسیس مرکز تجاری صنایع دستی ایران در باکو می تواند 
موجب آشنایی بیشتر و فروش صنایع دستی ایران شود.

ترکی�ه، هفتمین ه�دف صادرات صنایع دس�تی 
ایران

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی امروز همچنین 
با س��فیر ترکیه مالقات و در حوزه های علمی و تجاری 
وگسترش فعالیت های دو کشور در بخش صنایع دستی 

گفتگو کردند.
نامور مطلق در این دیدار بر ایجاد همکاری های دوجانبه 
میان ایران و ترکیه تاکید کرد و گفت: ما تعامالت خوبی 
با ترکیه در زمینه صنایع دستی داریم و عالقه مندیم این 
روند توسعه یابد. خوشبختانه در ایران و ترکیه بازارهای 
مش��ترک خوبی وجود دارد ک��ه دیگر کش��ورها از آن 

بهره برداری می کنند.
وی اف��زود: عالقمندیم ب��ا ترکیه نشس��ت های علمی 
مشترکی در عرصه های هنرهای سنتی و صنایع دستی 
داشته باشیم تا روابط دو کش��ور بیش از گذشته توسعه 

یابد.
نامورمطلق تاکید کرد: ترکی��ه هفتمین هدف صادرات 
صنایع دس��تی ایران اس��ت و امید می رود با نشس��ت و 

گفتگو این شرایط مطلوب تر شود. 
دعوت از هنرمندان صنایع دس��تی ترکیه در نمایشگاه 
روز جهان��ی صنایع دس��تی هم در راس��تای توس��عه 
این تعامالت بوده اس��ت.وی در پایان اف��زود: آمادگی 
الزم را داری��م ت��ا س��رمایه گ��ذاران ترکی��ه در حوزه 
 صنایع دس��تی فعالیت کنن��د وزمینه هم��کاری با آنها 

مهیاست.
سفیر ترکیه نیز در ادامه این نشست گفت: ایران و ترکیه 
فرهنگ مش��ترکی دارند که امیدواریم با این نشست ها 
بتواند در راستای توسعه و تحکیم روابط دو کشور موثر 

واقع شود.
وی افزود:بای��د ت��الش کنی��م تا ب��ا وجود اش��تراکات 
موجود نسبت به صنایع دس��تی مشترک شناخته شده 
بررسی های کارشناسی الزم، با این نشست مبنایی برای 

توسعه بیشتر روابط بین دو کشور ایجاد شود.
سفیر ترکیه در بخش دیگری از سخنانش افزود: ترکیه 
به واس��طه گردش��گران زیادی که س��االنه به آن سفر 
می کنند، ظرفیت زیادی برای فروش صنایع دستی دارد 
 و می توان در کنار عرضه و فروش صنایع دس��تی ترکیه

 آثار س��نتی و صنایع دس��تی ایران را نیز به گردشگران 
عرضه کرد.

وی در پای��ان اف��زود: اگ��ر در ای��ران در ح��وزه صنایع 
دس��تی، ف��روش و ص��ادرات آن ب��ا ارتباط مس��تقیم 
داش��ته باش��یم، می توانی��م از ای��ن تجربی��ات ب��رای 
 فعالیت ه��ای مش��ترک ای��ران و ترکی��ه اس��تفاده 

کنیم.
در پایان این دیدار ها سفرای کش��ورهای تاجیکستان، 
 آذربایج��ان و ترکی��ه از ش��و روم های صنایع دس��تی

 معاونت صنایع دستی دیدن کردند.
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تفاهم نامه راه اندازی اولین قطار گردشگری ایران و اتریش با حضور رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضا رسید.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، تفاهم نامه راه اندازی 
و تجهیز اولین قطار گردشگری بین المللی ایران و اتریش، مابین گروه اقتصادی فدک 
به عنوان طرف ایرانی و سه شرکت مطرح گردشگری اتریشی به نام های دانه وز، دیک 
و مجموعه گردشگری پگاسوس، با حضور مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و محسن پورسید آقایی 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به امضاء 
رسید. مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در مراسم امضای تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز اولین 
قطار گردشگری ایران و اتریش گفت: گردش��گری ریلی در کشورمان با ۴ قطار در 
قالب ۸ تور آغاز شد و با توجه به استقبال گردشگران اروپایی از این نوع گردشگری، 

ظرفیت در این بخش به دو دو برابر افزایش خواهد یافت.
معاون رییس جمهور، توس��عه امکانات حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و ریلی 
را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها و اس��تراتژی ها در این حوزه دانست و افزود: 
 با وجود منابع مح��دود، ترمینال ش��ماره ۲ ف��رودگاه امام خمین��ی)ره( در حال

 آماده س��ازی اس��ت که با راه اندازی این ترمینال، ظرفیت این فرودگاه به  دو برابر 

افزایش می یابد، همچنین تکمیل پروژه های نیمه کاره فرودگاهی در ش��هرهای 
مختلف مورد توجه قرار دارد.

رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اضافه کرد: ورود 
قطارهای گردشگری به ایران یک تجربه موفق بود و ادامه این روند در قالب واگن های 
جدید، موضوعی اس��ت که می تواند در توس��عه گردش��گری داخلی و خارجی و 

همچنین کاهش هزینه های گردشگری تاثیر بسزایی داشته باشد.
معاون رییس جمهور افزود: ورود قطارهای گردشگری به کشورمان، به دلیل امنیتی 
که در ایران وجود دارد یک تجربه بسیار موفق بود و به همین دلیل این ظرفیت امسال 

به دو برابر افزایش خواهد یافت.
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری اضافه کرد: حضور 
گردشگران خارجی که با قطار در ایران سفر می کنند نشان می دهد ما در تمام نقاط 

کشورمان امنیت داریم.
مدیرعامل شرکت راه آهن نیز در مراس��م امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه، 
سرویس دهی و خدمات در راه آهن باید افزایش یابد، گفت: یکی از مهمترین اهداف 

ما در حمایت از اجرای این طرح، افزایش گردشگری با قطار است.
آقایی ادامه داد: با توجه به استقبال گسترده ای که گردشگران خارجی از سفر با قطار 
داشتند، ما به این فکر رسیدیم چرا خودمان این قطار را نداریم، با اعالم آمادگی گروه 
اقتصادی فدک برای حضور در این پروژه، سرمایه گذاری اولیه آغاز شد و  همکاری و 

مشارکت سه شرکت اتریشی در ادامه این روند مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه این مراسم محسن فاتحی زاده، رییس هیات مدیره گروه اقتصادی فدک 
گفت: اولین قطار گردشگری ایران با مشارکت این گروه اقتصادی و سه شرکت مطرح 

گردشگری اتریشی در حال اجراست.

رییس سازمان سینمایی گفت: فروش س��ینمای ایران در سال 93 بیش از ۸0 
درصد رشد داشته و در این درحالی است که در چهار ماهه نخست سال 9۴ شاهد 

رشد ۴0 درصدی گیشه سینماها نسبت به سال قبل هستیم.
به گزارش ایرنا حجت اهلل ایوبی افزود: جش��نواره های بی��ن المللی که در حوزه 

سینما برگزار می شود،  بدون حضور سینما گران ایران وجاهت ندارد.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، افزایش نرخ رش��د ف��روش فیلم های 
س��ینمای ایرانی در جهان را نش��ان دهن��ده تأثیر ای��ران بر س��ینمای جهان 
 ارزیاب��ی و اضافه کرد: س��ال قبل ف��روش فیلم ه��ای ایرانی در جهان با رش��د

 ۸0 درصدی مواجه بود و امس��ال ۴0 درصد بیش از س��ال گذشته رشد داشته 
است. رییس سازمان سینمایی کش��ور با بیان اینکه امروز سینماگران اروپایی و 
آسیایی برای اینکه در مقابل هالیوود بایستند دست به دامن سینمای ایران می 
شوند بیان کرد: ما با فلسفه نیز این کار را کردیم؛ بدین خاطر است که امروز یونانی 
 ها دوباره فلسفه را از ما می آموزند. وی با بیان اینکه هیچ جشنواره جهانی بدون

 فیلم های ایرانی نمود و بروز نداردگفت: جشنواره فیلم فجر، جشن رونمایی از 
جوانان فیلمساز ایرانی است.ایوبی از افزایش نرخ رشد فروش فیلم سینمای ایران 
در دنیا خبر داد و گفت: پارسال باالترین نرخ رشد فروش فیلم به واسطه درخشش 

سینمای ایران ۸0 درصد بوده که س��ال جاری ۴0 درصد بیش از سال گذشته 
این رشد وجود دارد. ایوبی، همچنین در دیدار با جمعی از کار آفرینان و فعاالن 
اقتصادی گفت: سینمای ایران سال گذشته در جشنواره های مختلف ۲۲۲ بار 

جایزه کسب کرده که این نشان از بالندگی سینمای کشورمان دارد.
وی در ای��ن دیدارکه با حضور دس��ت ان��درکاران س��ینما و برخ��ی صاحبان 
 س��ینماهای بخش خصوص��ی برگزار ش��د، افزود: در س��ینمای ما فق��ر بیداد
  می کند؛ اما همین فیلم ها در عین حال در دنیا مطرح می ش��ود؛ ما اینجا گرد

 آمده ایم که اعالم کنیم ارش��اد در کنار ش��ما و در کنار س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی ب��رای ورود به عرصه سینماس��ت. این مدیر فرهنگی و س��ینمایی با 
بیان اینکه پروژه سینما در زمان حاضر به سمت اقتصادی شدن پیش می رود، 
اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذش��ته ۴0 درصد افزایش فروش داشته ایم؛ 
 هرچند این افزایش تنها ۲0 درصد ظرفیت سینمای ما را پوشش می دهد.ایوبی

  تأکید کرد: من در میان کس��انی که در زمینه صنعت س��ینما سرمایه گذاری 
 کرده اند پش��یمان نمی بینم و هنوز یک هزار سینما در کش��ور کم داریم.ایوبی

 بیان کرد: سینما هنوز در ایران جزء کاالهای ارزان است؛ قیمت بلیت سینما باید با 
تئاتر و موسیقی مقایسه شود. سینما که تشکیل دهنده کانون گرم خانواده است، 
باید حمایت شود و هیچ چیز جای سینما را نمی گیرد.به گفته معاون وزیر ارشاد، 
یک خانواده پنج نفری برای س��ینما رفتن باید 100 هزار تومان هزینه کند که 
هزینه باالیی در سبد مصرف خانوار است.در این نشست برخی فعاالن اقتصادی 
و کارآفرینان اشتیاق خود را برای احداث سالن های سینما و سینمای تابستانی و 
سینمای چند بعدی نشان دادند و معاون وزیر ارشاد همه تقاضا ها در این زمینه 

را قابل بررسی دانست.

قطار گردشگری ایران - اتریش
راه می افتد

فروش  سینماها 
رشد 40 درصدی داشته است

به گفته مدیرعامل ش��رکت تعاونی لیتوگرافان، موض��وع تداخل صنفی که در 
ماه های اخیر به چالشی جدی میان اتحادیه های مختلف در حوزه صنعت چاپ 

تبدیل شده بود، به تحریک اتاق اصناف ایجاد و تقویت شد.
به گزارش مهر، آخرین نشست از سلسله نشس��ت های هم اندیشی تخصصی 
علوم و فناوری چاپ با عنوان »نشست هم اندیشی چاپ، زنجیره تامین و زنجیره 
مصرف« به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران و ب��ه میزبانی واحد علوم و 
تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اس��المی،  با حضور جمع زیادی از کارشناسان و 
صنعتگران و نیز معاون حقوقی، پارلمانی و امور اس��تان های وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در مهمانسرای حافظ دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد. 
ناصر آزاد،  عضو هیات علمی و معاون آموزش دانش��کده مدیریت دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران جنوب با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری های زیاد در صنعت 
چاپ گفت: اگر هزینه ها منطبق بر سرمایه گذاری باشد، سود حاصل خواهد شد 

و هزینه ها برگشت می خورد.
وی همچنین حرکت چاپخانه ها به سمت داشتن کارگرانی دانش محور را بسیار 

اثرگذار خواند و راه اندازی کلینیک چاپ را در کشور ضروری خواند.
علیرضا یحیایی،  عضو هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای سما در قم و جانشین 
معاونت این دانشکده هم در سخنانی با بیان اینکه این دانشکده سه سال پیش 
راه اندازی شد اما از ۱۷ رشته ای که در آن تدوین شده بود، تنها دو رشته ایجاد 

نشد، گفت: متاسفم که بگویم این رشته ها طراحی چاپ و چاپ و نشر بود!
وی در عین حال آمادگی دانش��کده فنی و حرفه ای س��ما قم را برای برگزاری 
دوره های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت برای فارغ التحصیالن صنعت چاپ 
اعالم کرد.مصطفی خوشابی،  مدیرعامل چاپ مینیاتور هم با بیان اینکه متاسفانه 
نظارتی بر ورود مواد اولیه بی کیفیت در صنع��ت چاپ صورت نمی گیرد، از کم 

بودن تعداد دوره های آموزشی بازاریابی صنعت چاپ انتقاد کرد.
غالمرضا شجاع،  مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان هم در این نشست از حضور 
نیافتن نمایندگان تشکل های صنفی حوزه صنعت چاپ در هم اندیشی های علوم 
و فناوری صنعت چاپ انتقاد کرد و در عین حال تالش انجمن علمی فناوری چاپ 

را در این راستا شایسته تقدیر دانست.
وی همچنین از نب��ود تخصص کافی در می��ان اداره کنندگان ات��اق اصناف و 
ارجحیت دادن صنوف به گفته او کم اهمیت در صنعت چاپ در این اتاق گالیه 
کرد و گفت: متاس��فانه تش��کل  های صنفی حوزه صنعت چاپ توان اداره این 

صنعت را ندارند.
 به گفته مدیرعامل ش��رکت تعاونی لیتوگرافان، موض��وع تداخل صنفی که در

 ماه های اخیر به چالشی میان اتحادیه های مختلف حوزه صنعت چاپ تبدیل 
شده بود، به تحریک اتاق اصناف صورت گرفت.

وی صنعت چاپ را در ارائه سرویس به س��ایر صنایع بسیار اثرگذار ارزیابی کرد 
و گفت: ۲۵ درصد قطعات یک اتومبیل، نیازمند خدمات چاپی اس��ت. در حال 
حاضر پیشرفته ترین ماشین آالت صنعت چاپ در کشور ما وجود دارد؛  اما در 

بدنه اصلی این صنعت، ما با فقر ماشین آالت روبه رو هستیم.
سلیمانی، مدیرگروه چاپ موسسه علوم و فناوری پژوهشگاه رنگ و پوشش هم 
در سخنانی  با تاکید بر پتانسیل های موجود در این موسسه آمادگی آن را برای 
ارائه خدماتش به صنعتگران حوزه چاپ اعالم ک��رد و از انجمن علمی فناوری 
چاپ ایران خواست تا تعاملی میان این موسسه دانش بنیان و بدنه صنعت چاپ 
فراهم کند.همچنین جعفری از این موسسه پژوهشی با اشاره به نیاز مبرم فعاالن 
صنعت چاپ به علم و دانش روز گفت: همیشه این بحث مطرح است که وزارت 
کار می تواند این چرخه را به حرکت در آورد یا وزارت ارشاد؟ اما بهتر این است 
که ما زاویه بحث را عوض کنیم؛ چرا ما خودمان پیشگام نباشیم ما باید در این 
خصوص به تربیت اپراتورهای دانش محور بیندیشیم.وی همچنین با اشاره به 
۱۰کارگاه طراحی که از سوی موسسه متبوعش در نمایشگاه سال گذشته صنعت 
چاپ و بسته بندی طراحی شده بودگفت: متاسفانه از این میان فقط یک کارگاه 

تشکیل شد که این نشان دهنده تمایل اندک مخاطبان به یادگیری و فراگیری 
دانش روز است.

حسین محمد لو،  پیشکسوت عرصه مرکب س��ازی و مدیرعامل شرکت ایران 
ش��رکا هم در این نشس��ت بر لزوم آموزش به عنوان یکی از مولفه های توسعه 
صنعت چاپ تاکید کرد و گفت: البته دانش حتما باید به صورت عمل در بیاید 
اگر چه صنعت چاپ ما هنوز استاد- شاگردی اس��ت اما باید از افراد با تجربه در 
 این صنعت استفاده ش��ود به این صورت که از تجربه های آنها برای علم سازی

 بهره برداری صورت بگیرد.
 علی اصغ��ر صلوات��ی،  مدیرعامل ش��رکت مرکب ای��ران هم در این نشس��ت
  هم اندیش��ی تخصصی ب��ر ل��زوم تقویت ارتب��اط بی��ن تامین کنن��دگان و

 مصرف کنندگان محصوالت چاپی تاکید ک��رد و گفت: ارتقا دانش اپراتورهای 
چاپ در تمامی سطوح این صنعت می تواند برخی از گره های آن را باز کند.

سید مصطفی قاسمی،  رییس سازمان چاپ و انتش��ارات دانشگاه آزاد اسالمی 
هم در سخنانی در این نشست با اشاره به مطالعاتی که در این سازمان پیرامون 
حوزه صنعت چاپ انجام شده است افزود: س��ه نهاد می توانند نقش موثری در 
تحوالت در این صنعت ایج��اد کنند؛ دولت به عنوان ی��ک نهاد حاکمیتی می 
تواند ام��ور برنامه ریزی، نظارت، حمای��ت و هدایت را بر عه��ده بگیرد. وظیفه 
بخش خصوصی هم اجرای این برنامه ها اس��ت. با این حال اگر دولت در بخش 
خصوصی نقش های خود را با هم عوض کنن��د، کار بر زمین می ماند و یا حتی 
ممکن است نتیجه عکس دهد.وی نقش سازمان های مردم نهاد را نیز در طرح 
مش��کالت و ارائه راهکار برای حل آنها در صنعت چاپ را بس��یار مهم خواند و 
گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند با نظارت بر کیفیت محصوالت چاپی 
در مردم ایجاد تمایل و یا دلسردی نسبت به استفاده از این کاالها کنند.رییس 
س��ازمان چاپ و انتشارات دانش��گاه آزاد همچنین نس��بت به افزایش واردات 
محصوالت چاپی در مورد پسا تحریم در صورت بی توجهی به تولید کنندگان 
داخلی و نیازهای آنها هش��دار داد و گف��ت: پایه کار در صنعت چاپ، مس��ائل 
 اقتصادی اس��ت و زیاده خواهی ها هم به این حوزه آس��یب می زند. متاسفانه

 حوزه های خدمات گیری از صنعت چاپ در کش��ور دچار نابس��امانی است و 
 این باعث ش��ده که حوزه چاپ دوره رکود را طی کند.وی خواس��تار آن شد که 
چاپخانه های عظیم دولتی طی یک فرایند حمایتی به گفته او عزتمدارانه از سوی 
دولت در اختیار دس��ت اندرکاران بخش خصوصی در صنعت چاپ قرار گیرد و 
گفت چه اش��کالی دارد که بخش دولتی ۱۰ درصد خدمات��ش را هم به بخش 
خصوصی ارائه کند. امروزه نمی توان به صورت سنتی یک بنگاه عظیم را اداره 
کرد در این زمینه وظیفه ارشاد تهیه نرم افزارهای مدیریت پروژه در صنعت چاپ 

و ارائه آنها به دست اندرکاران این حوزه است.

پشت پرده ماجرای »تداخل« درصنعت چاپ

 معاون صنایع دستی با سفیران
 سه کشوردیدار کرد

خبر 

پاسداشت غدیر،پاسداشت وحدت 
بشری و امت اسالمی است

نایب  رییس مجلس شورای اسالمی، پاسداش��ت واقعه غدیر را پاسداشت وحدت 
بش��ری و امت اس��المی دانس��ت و گفت: تکریم غدیر، پاسداش��ت علم محوری،  

عدالت محوری است. در واقع فریاد غدیر فریاد شایسته ساالری است.
به گزارش فارس، شانزدهمین اجالس مسووالن و دبیران اجرایی بنیاد بین المللی 
غدیر با حض��ور حجج اس��الم کاظم صدیق��ی امام جمع��ه موقت ش��هر تهران و 
محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی در س��الن پیامبر 
اعظم)ص( وزارت کش��ور برگزار شد.حجت االس��الم ابوترابی فرد در این اجالس با 
تأکید بر اینکه دی��ن با وجود مقدس امام به کمال می رس��د و نعم��ت بر آنها تمام 
می ش��ودگفت: دین برای رس��اندن کمال نیازمند ارکان اس��ت. یکی از مهم ترین 
ویژگی های دین کامل آن است که آموزه هایش مطابق با فطرت بشری باشد. دینی 
که مبتنی بر فطرت، عقل و دل باشد که در پرتو آن مجموعه ای از معارف ماندگار را 
رقم می زند.وی با تأکید بر اینکه دینی که پشتوانه محکمی از فطرت انسان داشته 
باشد ماندگار خواهد بود افزود: تمام آموزه های دین اسالم با فطرت هماهنگ است 
و پشتوانه محکم معرفتی، علمی و عقلی برخوردار است.حجت االسالم ابوترابی فرد 
بیان داشت: دینی کامل است که پاس��خگوی تمام نیازهای سعادت دنیا و آخرت 
باشد و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارد. دینی ماندگار است که در مسیر هدایت و 
سعادت انسان باشد. در واقع دینی می تواند دین خاتم باشد که عالوه بر هماهنگی 
با فطرت بشر از استحکام عقلی، معرفتی و عملی برخوردار باشد و پاسخگوی تمام 
نیازها و س��واالت باش��د.وی با تأکید بر اینکه دین کامل دینی است که از تحریف 
مصون باش��د، ادامه داد: آموزه های دین و ق��رآن کریم از تحری��ف در امان بوده و 
روش��نگرترین دلیلی کتاب آسمانی که از دس��ت تحریف بیش از ۱4۰۰ سال دور 
بوده است در سطح کره خاکی تنها یک مجموعه و یک قرائت از قرآن کریم مصون 

مانده است.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مطابق با تعاریف ارائه شده در رابطه 
با ویژگی های امامت در هر عصری امام وجود داشته است، اظهار داشت: دین تنها در 
سایه جایگاه امام و رهبری است که می تواند نقش خود را در توسعه جامعه بشری 
ایفا کند و با پیگیری یک نظام اسالمی و وجود نایب امام معصوم در جایگاه رهبری و 
مدیریت جامعه اسالمی در ایران شاهد این تحوالت و نقش آفرینی هستیم.وی افزود: 
انقالب اسالمی ایران بستری را فراهم کرده است که عرصه برای ظهور و بروز دین 
در ارکان مختلف پیدا شود و این به دلیل آن است که جایگاه امامت و رهبری برآمده 
از جایگاه امامت و والیت اس��ت.ابوترابی فرد پاسداش��ت غدیر را پاسداشت وحدت 
بشری و امت اسالمی دانس��ت و بیان داشت: در واقع پاسداش��ت غدیر پاسداشت 
علم محوری، عدالت محوری بودن جامعه و حرکت به سمت شایسته ساالری است. 
در هشت س��ال دفاع مقدس در جنگ تمام عیار و رویارویی سخت با نظام سلطه و 
همچنین دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای در سایه رهبری تحقق می یابد. در 
واقع فریاد غدیر فریاد شایسته ساالری است. وی ادامه داد: پیام غدیر پیام رهبری 
و پیام حکومت صالحین در جامعه اس��المی اس��ت. ملت عزیز ما اگر می خواهد در 
کنار معارف دین و آموزه ه��ای قرآن راه عزت و اقتدار قدم  ب��ردارد باید تالش کند 
غدیر را بزرگ بش��مارد. دهه امامت و والی��ت را گرامی بدارد و ای��ن دهه را فریاد 
شایسته س��االری،  ش��ناخت امام معصوم،  فریاد تمس��ک به قرآن و عصمت، فریاد 
بازگشت به معارف و حقایق دینی و فریاد بازگشت معارف پیامبر اعظم )ص( بداند.

تاس�یس مرکز تجاری صنایع دستی ایران 
در باکو می تواند موجب آش�نایی بیشتر و 

فروش صنایع دستی ایران شود



آگهی تحدیدحدوداختصاصی
نظربه اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 2644 واقع دربرزوك 
آبادچهاراصلي بخش يك ثبتي ش��هرضاكه طبق س��وابق وپرونده ثبتی بنام جان 
افروزحمزوي  فرزند سياه بخش درجريان ثبت است وعمليات تحديدحدودقانوني 
آن به عمل نيامده است اينك بنابه دستورقس��مت اخيرازماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاض��ای نامبرده تحديدحدودپالك مرقوم درروز س��ه ش��نبه م��ورخ 21 / 07 / 
94 س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی به 
كلي��ه مجاورين اخطارمی گ��ردد كه درروزوس��اعت مقرردراي��ن آگهي درمحل 
حضوريابندواعتراضات مالكين يامجاورين مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشد. تاريخ انتشار  21 / 6 /  94    

ميرمحمدي - رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا 
مفادآرا

6/253 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي وماده 13 آيين نامه اجرايي آن

برابرآراء صادره هي��ات موضوع قان��ون تعيين تكليف وضعي��ت ثبتي واراضي 
وس��اختمانهاي فاقدسندرسمي مس��تقردرواحدثبتي ش��هرضاتصرفات مالكانه 
وبالمع��ارض متقاض��ي محرزگرديده اس��ت لذامش��خصات متقاض��ي وملك 
موردتقاضاب��ه ش��رح زيرب��ه منظوراط��الع عم��وم دردونوبت ب��ه فاصله 15 
روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي ميشودتادرصورتي 
كه اش��خاصي نس��بت ب��ه صدورس��ندمالكيت متقاضي��ان اعتراضي داش��ته 
باشندميتوانندازتاريخ انتش��اراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرس��يدظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تس��ليم اعتراض به اداره ثبت اس��نادوامالك شهرضادادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه 
نمايندبديهي اس��ت درصورت انقضاي مدت مذكوروع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
راي ش��ماره 6003 – 31 / 05 / 94 – ش��ركت كش��اورزي بهارپرديس اصفهان 
سهامي خاص به ش��ماره ثبت 50969 وشناس��ه ملي 10260695494 اداره ثبت 
شركتهاوموسس��ات عيرتج��اري اصفهان : ش��ش دانگ قطعه زمي��ن مزروعي 
باس��اختمان موجوددرآن مف��روزي ازپالك 1853 فرعي از2 اصلي به مس��احت 
161438 مترمربع  واقع درفضل آباددواصلي بخش يك ثبتي شهرضا سيدمهدي 

ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
تاريخ انتشارنوبت اول  21 / 6 / 94
تاريخ انتشارنوبت دوم  6 / 7 / 94

ابالغ
شماره ابالغيه: 9410103810604653، شماره پرونده: 9409983810600444، 
شماره بايگانی شعبه: 940487، خواهان / ش��اكی ربابه مقدس قهفرخی و خديجه 
عرب خمسی و پرويز عرب خمسی دادخواستی به طرفيت خوانده /متهم فاطمه عرب 
خمس و اداره ثبت احوال شهرستان ش��هركرد به خواسته نفی نسبت تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهركرد نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شهركرد واقع در اس��تان چهارمحال وبختياری – شهركرد – 
خيابان آيت اله كاشانی ارجاع و به كالسه 9409983810600444 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1394/08/06 و س��اعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكی و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد. دادگاه حقوقی شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

شهركرد 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

139403902004000109، ش��ماره پرون��ده:  5 ش��ماره آگه��ی:  /505
139304002004000194، آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 9300871 شش 
دانگ يك واحد مغازه تجاری پالك شماره يكصد و سی فرعی واقع در طبقه همكف 
مجزی شده از پالك تجميعی 34 و 1948/1 به مساحت 49 متر مربع واقع در بخش 

يك ثبت اصفهان به انضمام ششدانگ پاركينگ پالك 236 فرعی به مساحت 12/50 
متر مربع به آدرس: اصفهان – خيابان ش��مس آب��ادی – مجتمع تجاری ثريا جنب 
نمايندگی سامسونگ )فروشگاه شهرام( كه اسناد مالكيت آن در صفحات 588، 591 
و 594 دفتر 213 امالك با شماره های ثبت  89068 ، 89069 و 89070 و با شماره 
های چاپی 198435 ، 198436 و 198437 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
اول به طول 2/24 متر ديواری است اشتراكی به البی 103 فرعی دوم و سوم به طول 
1/20 متر درب و ديواريست اشتراكی به مغازه 127 فرعی شرقًا به طول 6/16 متر 
ديواريست اشتراكی به مغازه 127 فرعی جنوبًا در 5 قسمت كه دوم غربی، چهارم 
ش��رقی اس��ت به طول های 3/15 متر و 60/ متر و 1/46 متر و 60/ متر و 3/1 متر 
درب و ديواريست به راهرو مشاعی 102 فرعی غربًا در سه قسمت كه دوم جنوبی 
است به طول های 90/ متر و40/ متر و 5/52 متر ديواريست اشتراكی به مغازه 131 
فرعی حدود پاركينگ: شماال به طول 2/5 متر خط مستقيم مفروض است به فضای 
مشاعی پاركينگ ها به شماره 100 فرعی شرقًا به طول 5 متر خط مستقيم مفروض 
است به فضای مشاعی پاركينگ ها به شماره 100 فرعی جنوبًا ه طول 2/5 متر خط 
مستقيم مفروض است به فضای مشاعی پاركينگ ها به ش��ماره 100 فرعی غربًا 
به طول 5 متر خط مستقيم مفروض است به فضای مشاعی پاركينگ ها به شماره 
100 فرعی )ضمنا الزم به توضيح است كه قسمت هايی از ضلع شمالی در سوابق 
ثبتی )صورتمجلس تفكيكی، پيش نويس و دفتر امالك و همچنين سند مالكيت و نيز 
وضعيت ثبتی از قلم افتاده و نياز به اصالح دارد ليكن نقشه تفكيكی با موقعيت فعلی 
محل مطابقت دارد مضافا حدود اصالحی ضلع ش��مالی مغ��ازه پالك 130 فرعی 
عبارت است: )شمااًل در 6 قسمت كه قس��مت های دوم و سوم غربی و پنجم شرقی 
است به ترتيب اول و دوم به طول های 4/56 متر و1/61 متر ديواريست مشترك با 
البی 103 فرعی سوم و چهارم به ترتيب به طول های 44/ متر و 2/24 متر ديواريست 
مشترك با پله و آسانسور مش��اعی پنجم و ششم به ترتيب به طول های 2/05 متر 
و 1/20 متر ديواريست مشترك با مغازه پالك 127 فرعی( كه طبق نظر كارشناس 
رسمی اين مك به صورت يك واحد مغازه تجاری به مساحت 49 متر مربع به پالك 
130 فرعی واقع در طبقه همكف به انضمام پاركينگ به مساحت 12/5 متر مربع پالك 
236 فرعی از پالك تجميعی 1 و 34 فرع��ی از 1948 اصلی بخش يك ثبت اصفهان 
است. كه در هنگام بازديد مغازه خالی بود و كف مغازه از سراميك ديوارها با نئوپان 
سفيد روكش شده است سقف مغازه كاذب با روشنايی توكار می باشد در قسمت 
شمال شرقی آبدارخانه ای احداث شده كه كف سراميك و ديوارها تا يك دوم سنگ 
شده و مابقی سفيد كاری می باشد. پنجره های مغازه از جنس شيشه سكوريت و 
دارای امكانات برق مجزا، آب اشتراكی و سيستم خنك كننده مركزی چيلر می باشد. 
نمای ورودی مغازه با شيشه سكوريت و لوله استيل می باشد ملكی آقايان مسعود 
صرافان چهار سوقی و سعيد شكرانی چهار س��وقی و محسن كيانی )بالسويه هر 
كدام دو دانگ مشاع( كه طبق سند رهنی شماره 134577 مورخ 1389/4/2 دفترخانه 
12 اصفهان در رهن بانك صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانك فاقد بيمه می 
باشد از س��اعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخ 1394/7/13 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خيابان الهور 
به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه پنج ميليارد و پانصد و هشتاد و هشت 
ميليون ريال ش��روع و به هركس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای 
آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نش��ده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن 
آنكه پس از مزايده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد ضمنا اي��ن آگهی در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/6/21 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در 
جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای كتبی و ارايه كارت شناس��ايی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد 
كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد. م/الف:14743 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
139403902004000108، ش��ماره پرون��ده:  5 ش��ماره آگه��ی،  /506

9204002004000472، آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه 9201288، شش دانگ 
يك باب خانه پالك شماره دويست و هشتاد و نه مجزی شده از پالك چهار اصلی 
به مس��احت 425/01 متر مربع واقع در بخش بيست اصفهان به آدرس: اصفهان- 
روس��تای روران – كوچه زاينده رود 9 – كد پستی 8168157954-1142 كه سند 
مالكيت آن در صفحه 185 دفتر 6 امالك با شماره ثبت 954 و شماره چاپی 321400 
ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 14 متر ديواريست به باقيمانده پالك 
4 اصلی شرقًا اول به طول 25/25 متر ديواريست به پالك  288 فرعی دوم به طول 
1 متر ديواريست بگذر جنوبًا به طول 16/50 متر درب و ديواريست بگذر غربًا در 3 
قسمت كه قسمت دوم شمالی است به طول های 22/5 متر – 2/30 متر و 4/30 متر 
ديواريست به گذر كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق ساختمانی در يك طبقه 
به صورت پاركينگ و دو اطاق خواب – سالن و آشپزخانه و حمام با سقف آهن و 
اسكلت ديوار و ستون فلزی با نمای سنگ و فرش كف موزاييك و درب فلزی و چوبی 
و ديوارها سفيد كاری و سيمان و كاشی كاری با كابينت فلزی دارای آب و برق و گاز 
و تلفن و حياط سازی است و طبق استعالم شماره 91/227 مورخ 1391/6/16 در 
ضلع جنوبی 10 متر تعريض دارد كه در ارزيابی منظور گرديده و قدمت ساختمان 
در حدود 22 سال است و پس از كسر تعريض دارد به ميزان 265 متر مربع و اعيانی 
به ميزان حدود 191 مترمربع است ملكی آقای حس��ن امينی رورانی فرزند حسن 
طبق سند رهنی شماره 103623 مورخ 1386/7/2 دفترخانه شماره 4 اصفهان در 
رهن بانك كشاورزی شعبه اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانك فاقد بيمه می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 94/8/4 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده می ش��ود. مزايده از مبلغ پايه چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال شروع 
و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذكر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اش��تراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن 
معلوم شده يا نشده باش��د به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس ازمزايده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 94/6/21 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده 
به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد 
از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و ارايه كارت 
شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت 
اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نمايد. م/الف: 15207 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

139403902004000132، ش��ماره پرون��ده:  6 ش��ماره آگه��ی:  /270
9100400200400954، آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه 9102318، ششدانگ 
قطعه دهم تفكيكی پالك شماره 7321 فرعی مجزی شده از 153 پالك از 28 اصلی 
واقع در وعنا كوجان بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – رهنان – بر خيابان 
شريف – روبروی مخابرات كه سند مالكيت آن در صفحات 349 و 352 دفتر 561 
امالك به نام آقايان حسن نوروزی )س��ه دانگ( و اكبر نوروزی )سه دانگ( ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل خط مستقيم مفروض است به خيابان 24 متری به 
طول 14 متر شرقًا خط مستقيم مفروض است به قطعه 11 فرعی به طول 30 متر و 
سی سانتيمتر جنوبًا خط مستقيم مفروض است به قطعه 18 فرعی به طول 14 متر 
غربًا خط مستقيم مفروض است به قطعه 19 فرعی به طول 30 متر و 60 سانتيمتر كه 
طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق عبارتست از يك باب ساختمان يك طبقه كه در 
زمان بازديد بصورت فروشگاه و كارگاه مبل سازی مورد استفاده و بهره برداری 
قرار گرفته بود. اين ساختمان دارای يك فضای اصلی فروشگاهی در جلو )بر خيابان 
شريف( و يك راهرو ارتباطی و چندين فضای تكميلی در عمق پالك و پشت فروشگاه 
بود كه هنوز در حال تكميل نازك كاری و دكوراسيون بودند.سفتكاری ساختمان 
قديمی و بخشی از آن دارای سقف خرپايی و قسمتی دارای سقف تيرچه بلوك بود و 
بهسازی بر روی نازك كاری صورت گرفته بود به نحوی كه كف فروشگاه تكسرام 
مرغوب و شيشه ها س��كوريت بودند. مس��احت عرصه 426/3 متر مربع و ميزان 
اعيانی 390 متر مربع بوده و اين ساختمان دارای انش��عابات آب و برق و گاز می 

باشد ملكی آقايان حسن نوروزی )سه دانگ( و اكبر نوروزی رنانی )سه دانگ( می 
باشد كه طبق سند رهنی شماره 34960- 87/03/05 دفترخانه 112 اصفهان در رهن 
بانك صادرات واقع می باش��د و طبق اعالم بانك مدت بيمه نامه سند رهنی فوق تا 
تاريخ 95/05/07 می باشد از ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 94/7/12 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول 
خيابان الهور به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 13/881/000/000 ريال 
شروع و به هركس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهی های  مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن 
معلوم شده يا نشده باش��د به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس ازمزايده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 94/6/21 درج ومنتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به 
روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد 
از پايه مزايده طی فيش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و ارايه كارت 
شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت 
اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نمايد. م/الف: 16933 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

6/277 خانم نس��رين عبدالهی دهنوی دارای شناس��نامه ش��ماره 339 به ش��رح 
دادخواست به كالس��ه 257/94 از اين شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه ش��ادروان س��يد غالم رضا عبدالهی دهنوی به شناسنامه 
73 در تاري��خ 94/03/27 اقامتگاه دائمی خ��ود را بدرود زندگ��ی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- س��يد احمد عبداللهی فرزند سيد غالمرضا 
ش.ش 122 ت.ت 1361 صادره از لنجان )پس��ر متوفی( 2- فاطمه عبداللهی فرزند 
س��يد غالم رضا ش.ش 219 ت.ت 1356 صادره از لنجان )دختر متوفی( 3- سيد 
بهروز عبدالهی فرزند سيد غالمرضا ش.ش 24 ت.ت 1353 صادره از لنجان )پسر 
متوفی( 4- نس��رين عبدالهی دهنوی فرزند سيد غالمرضا ش.ش 339 ت.ت 1350 
صادره از اصفهان )دختر متوفی( 5- صديقه السادات عبداللهی دهنوی فرزند سيد 
غالمرضا ش.ش 224 ت.ت 1346 صادره از اردل )دختر متوفی( 6- سيده سوگلی 
عبداللهی دهنوی فرزند سيد غالمرضا ش.ش 206 ت.ت 1342 صادره از اردل )دختر 
متوفی(7- سيده ش��هناز عبداللهی دهنوی فرزند سيد غالمرضا ش.ش 205 ت.ت 
1340 صادره از اردل )دختر متوفی( 8- س��يده مدينه عبداللهی دهنوی فرزند سيد 
غالمرضا ش.ش 189 ت.ت 1339 صادره از اردل )دختر متوفی( 9- سكينه پيرانی 
خراجی فرزند علی محمد ش.ش 28 ت.ت 1316 صادره از شهركرد )همسر متوفی( 
و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 

683 قاضی شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
حصر وراثت

6/278 آقای مجتبی مرتضايی فريز هندی دارای شناس��نامه شماره 540 به شرح 
دادخواست به كالس��ه 243/94 از اين شورا درخواس��ت گواهی وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان طلعت محمدی بيد هندی به شناسنامه 2 در تاريخ 
94/05/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- مجتبی مرتضايی فريز هندی ش.ش 540 نس��بت با متوفی 
فرزند 2- محبوبه مرتضايی فريز هندی ش.ش 509 نسبت با متوفی فرزند 3- مهين 
مرتضايی ش.ش 1 نس��بت با متوفی فرزند 4- اقدس مرتضايی فريز هندی ش.ش 
418 نس��بت با متوفی فرزند 5- جميله مرتضايی فريز هندی ش.ش 870 نسبت با 
متوفی فرزند 6- اعظ��م مرتضايی فريز هندی ش.ش 323 نس��بت با متوفی فرزند 
7- نسرين مرتضايی فريز هندی ش.ش 864 نسبت با متوفی فرزند . اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت يك ماه يك مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/

الف: 171 رييس شعبه 2 شورای حل اختالف حقوقی 2 نطنز 

خبر خبر 

رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی چهارمح��ال و بختیاری گفت: توس��عه 
زیرساخت های عمرانی برای هر منطقه الزم و ضروری است،اما توسعه باید براساس 

کارهای کارشناسی باشد.
اسماعیل عامری گلستان،در دیدار از اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف توسعه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، 

باید براساس برنامه ریزی های کارشناسی، علمی و پژوهشی عمل کرد.
وی تاکید کرد: بازسازی و نوسازی س��اختمان های فرسوده اداری، نیازمند انجام 

مطالعات علمی و مشخص کردن منبع مالی است.
عامری گلستان افزود: در همین راستا، برای برنامه ریزی و تصمیم گری صحیح و 

دقیق، باید در مراحل ابتدایی، پیش نیاز مطالعات مشخص شود.
وی تصریح کرد:تخصیص اعتبارات به موقع و هزینه کردن آن در بخش ها و فصل 

های مختلف، باید منجر به توسعه و آبادانی چهارمحال و بختیاری شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تخصیص 
اعتبارات بهینه در بخ��ش ها و فصل ه��ای مختلف، تنها در ص��ورت وجود اقدام 

کارشناسی و علمی ممکن می شود.
وی اضافه کرد: در این صورت، می توان روند توسعه پویا و همه جانبه نقاط مختلف 

چهارمحال و بختیاری را شتاب بخشید.
 عام��ری گلس��تان عن��وان داش��ت: طب��ق پیش بین��ی ه��ای ص��ورت گرفته و

 برنامه ریزی های انجام ش��ده، وضعیت اعتبارات چهارمحال و بختیاری در س��ال 
جاری، مطلوب است.

مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختی��اری نیز در این دی��دار گفت: حرکت در 
علمی، به منظور دستیابی سریع تر به اهداف توس��عه ای، جزو اولویت های اصلی 
این اداره کل ق��رار دارد. عبدالمحمد نجاتی اضافه کرد: انج��ام تحقیقات علمی و 
 رس��یدن به یافته های پژوهش��ی، یکی از برنامه های اصلی اداره کل دامپزشکی

 چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
وی بیان داشت: به همین منظور، اعتبارات اختصاص یافته به اداره کل دامپزشکی 
 چهارمحال و بختیاری، در مس��یر علمی و براس��اس اولویت ه��ای موجود هزینه

 می شود.
در این دیدار، رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمح��ال و بختیاری، از 

بخش های مختلف اداره کل دامپزشکی استان، از نزدیک دیدن کرد.

مدیرکل ح��ج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: س��ومین کاروان اس��تان ۲۴ 
شهریورماه به حج تمتع ا اعزام می شود. یوس��ف آقابزرگی، اظهار داشت: از ابتدای 
امسال تاکنون دو کاروان از استان به حج تمتع اعزام شده است. وی با اشاره به اینکه 
زائران در دو نوبت به حج تمتع اعزام ش��دند، افزود: اعزام زائران از اوایل شهریورماه 

آغاز و تاکنون ادامه دارد.
مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امسال ۴05 زائر در قالب سه 
کاروان به حج تمتع اعزام می شوند که در ابتدای شهریور ماه دو کاروان اعزام و یک 
کاروان دیگر هفته آینده اعزام می شود. آقابزرگی تصریح کرد: یک پزشک و یک ُمبلغ 
این 3 کاروان را همراهی کرده و زائران در صورت بروز هرگونه مش��کل می توانند با 
مدیر کاروان و در مرحله بعد به ستاد حج و زیارت اطالع دهند.وی هزینه ثبت نام 
حج تمتع را 9۴ میلیون ریال اعالم و خاطر نشان کرد: امسال تاکنون هزینه ثبت نام 
حج تمتع افزایش نیافته است. مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری از آغاز 
ثبت نام پیاده روی اربعین حس��ینی)ع( در اس��تان خبر داد و گفت: ثبت نام پیاده 

روی اربیعن حسینی)ع( از 15 شهریورماه بدون محدودیت زمانی آغاز شده است.
آقابزرگی ادامه داد: امسال برای نخس��تین بار اطالعات زائران پیاده روی در سامانه 
حج و زیارت ثبت می ش��ود که تاکنون هزینه، محل اسکان و ش��رایط بیمه زائران 

مشخص نشده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی برداشت بیش ازدو 
هزار تن بادام در این اس��تان خبر داد. ذبیح اهلل غریب ،اظهار کرد: برداشت بادام از 
باغات این استان بخصوص در شهرستان سامان قطب تولید بادام کشور از ابتدای 
شهریورماه جاری آغاز شده است.وی افزود: با توجه به میزان باردهی محصول بادام، 
سطح زیر کشت و کیفیت محصول بادام نسبت به سال های گذشته پیش بینی های 
کارشناسان در استان چهارمحال و بختیاری این اس��ت که در سال جاری در این 
استان بیش از 2 هزار تن بادام برداشت شود.غریب بیان داشت: محصول بادام در 
سال جاری نسبت به سال های گذشته از کیفیت و کمیت بهتری برخوردار است 
و برداشت در س��ال جاری بیشتر از سال های گذش��ته خواهد بود. مدیرکل جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این اس��تان سه نوع بادام تولید 
می شود، گفت: بادام کاغذی که به کش��ورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود، 
بادام مامایی که مغز آن به کش��ورهای هند، مالزی و .. صادر و بادام س��نگی که به 
استان های همجوار در داخل کشور صادر می شود.وی تصریح کرد: بادام تولیدی 
در استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت باالیی برخوردار است و به همین سبب 
در کشورهای مختلف دنیا مشتریان ثابت خود را دارد.وی ادامه داد: شرایط آب و 
هوایی و وجود آب نسبتا کافی برای کشت محصوالت باغی از جمل عواملی است که 
سبب گرایش کشاورزان در این استان به سمت باغداری شده که این امر درآمدزایی 

بیشتری برای آنها به همراه دارد.

 توسعه باید براساس کارهای 
کارشناسی باشد

مدیرکل حج و زیارت چهارمحال و بختیاری اعالم کرد؛

اعزام سومین کاروان 
به حج تمتع

مدیرکل جهاد کشاورزی خبر داد؛

پیش بینی برداشت دو هزار تن بادام
 در چهارمحال و بختیاری

 سید سعید زمانیان ، با اش��اره به اینکه بیکاری مهم ترین موضوع مراجعه مردم به 
نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس است، اظهار داشت: حل مشکل 
بیکاری جوانان می تواند بسیاری از مش��کالت اجتماعی به وجود آمده در جامعه را 

حل کند.
 وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه یک��ی از مش��کالت مه��م در اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری بیکاری جوانان اس��ت، تاکید کرد: باید برای حل مش��کل 
مهم تالش بس��یار از سوی دولت انجام ش��ود. سید س��عید زمانیان گفت: بسیاری 
از مراجعه ها ب��ه نمایندگان م��ردم در مجلس این اس��تان، در خص��وص بیکاری 
 جوانان اس��ت که بای��د برای رف��ع این معض��ل اقدام قاب��ل توجه ص��ورت گیرد. 
وی اذعان داش��ت: مراجعه های مردم به نمایندگان مردم در مجلس طی ماه های 
 اخیر بسیار افزایش یافته اس��ت و موضوع های کار و اش��تغال و وام بیشترین دلیل 
مراجعه های مردم به نمایندگان مجلس بوده اس��ت. نماینده مردم شهرستان های 

شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اس��المی تاکید کرد: باید با 
توسعه سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری زمینه ایجاد 
اشتغال را فراهم کرد. وی تصریح کرد: باید از ظرفیت و پتانسیل های 
استان برای توسعه اشتغال بهره گرفته شود و تالش شود که موانع 

ایجاد اشتغال در استان برداشته شود.
زمانیان گفت: باید موضوع بیکاری جوانان به عنوان یک موضوع مهم 

مورد توجه مسووالن اس��تان قرار گیرد و سعی شود که برنامه 
ریزی مناسبی برای حل این موضوع انجام شود.

وی  در ادامه با اش��اره ب��ه  اینکه قانون عدم ب��ه کارگیری 
بازنشس��تگان در ادرات، در مجلس ش��ورای اس��المی 
تصویب شده اس��ت و در حال تایید ش��ورای نگهبان 
اس��ت، عنوان کرد: ۶0 روز فرصت داده ش��ده است تا 
بازنشستگان ش��اغل در ادرات شناس��ایی شوند و با 
 آنها تصفیه حساب شود و از ادرات اخراج شوند و هیچ

 اداره ای حق به کارگیری بازنشستگان را ندارد.
زمانیان افزود: چند سمت مهم مانند وزیر، معاون وزیر، استاندار از 

این قانون مسثنی هستند.
نماین��ده م��ردم شهرس��تان های ش��هرکرد، 
س��امان و ب��ن در مجل��س ش��ورای اس��المی 
تاکی��د ک��رد: ب��ا اج��رای ای��ن قان��ون حدود 
۶0 ه��زار نف��ر از بازنشس��تگانی ک��ه در ادرات 
 کار م��ی کنن��د ج��ای خ��ود را ب��ه جوان��ان

 می دهند. وی یادآور ش��د: با اجرای این قانون فرصت ارزش��مندی برای اش��تغال 
جوانان به وجود می آید و بس��یاری از مش��کالت در حوزه جوانان رفع خواهد شد. 
نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد س��امان و بن در مجلس شورای اسالمی 
 تاکید کرد: اجرای این قانون یک فرصت ش��غلی ارزش��مند برای جوانان به ش��مار 

می رود.
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در چهارمحال و بختیاری؛

بیکاری مهم ترین موضوع 
مراجعه مردم به نمایندگان 

مجلس است

جواد کارگران دهکردی اظهار کرد: تا امروز بیش از ۴00 ناش��ر کش��وری برای حضور 
 در نمایش��گاه کتاب ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اع��الم آمادگی 

کرده اند. 
وی با بی��ان اینک��ه ای��ن هش��تمین نمایش��گاه کتاب اس��ت که ب��ا حضور ناش��ران 
کش��وری در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری برگ��زار می ش��ود، اف��زود: ب��ا توج��ه 
ب��ه برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه هش��تمین جش��نواره کت��اب چهارمح��ال و 
بختی��اری شش��م ت��ا 1۲ آبان م��اه در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین الملل��ی 
 ای��ن اس��تان واق��ع در می��دان حف��ظ آث��ار ش��هرکرد مرک��ز ای��ن اس��تان برگ��زار

 می شود.

کارگران دهکردی بیان داشت: در این نمایشگاه انواع کتاب علمی، دانشگاهی، پزشکی، 
فرهنگی و ... عرض می ش��ود ک��ه امیدواریم در تروی��ج فرهنگ کتابخوانی در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری تاثیر بسزایی داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید برای عموم از این 
نمایشگاه آزاد است و یکی از مهم ترین دالیل برگزاری این نمایشگاه در آبان ما بازگشایی 
مدارس و دانش��گاه ها از در این فصل اس��ت.وی تصریح کرد: در نمایش��گاه هایی که در 
سال های گذشته در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده استقبال مردم خوب بوده 
و امیدواریم در سال جاری شاهد استقبال بیش��تر مردم و به خصوص قشر جوان از این 

نمایشگاه باشیم.

مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

اعالم آمادگی 400 ناشر کشوری برای حضور در نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1677 |شنبه 21 شهریور 1394 | 28 ذی القعده 1436

با پیشرفت روز افزون علم، نفوذ هوش مصنوعی در زندگی 
ما بیشتر و بیش��تر می شود. اما ش��اید نگرانی که در بین 
عموم وجود داشته باشد، بیش اندازه شدن این نفوذ باشد. 

آیا هوش مصنوعی می تواند روزی علیه بشر قیام کند؟
خانواده ای را تصور کنید که در آن م��ادر از کمک بدون 
منتی که به او می ش��ود لذت می برد و فرزند خانواده که 
بسیار باهوش و سخت کوش نیز هست، در حال تفکر است 
که درس خواندن و پزشک شدن او چه مزیتی دارد؛ وقتی 
می توان تمامی اطالعات پزشکی را در عرض چند ثانیه به 

روباتی انتقال داد تا او کارهای یک پزشک را انجام دهد.
تصور این منظره بیشتر از پیش ما را از بزرگ ترین خطر 
موجود برای بشریت، هوش مصنوعی، می ترساند. ترس 
روزی که ماشین های دارای هوش مصنوعی بتوانند به طور 
مجزا تفکر کنند و تصمیم بگیرند و رفتار مطلوبی با خالقان 

خود نداشته باشند.
نمی توان وجود روبات ها را صرفا بد یا خوب دانست؛  اما 
نگرانی ها در مورد این ماشین ها همواره وجود دارند که 
شاید مهم ترین آن ها نیز درون خانواده ای باشند. مانند 
به هم خوردن روابط، باال رفتن نرخ بیکاری و کم ش��دن 
حس آزادی. حتی این موضوع س��وژه فیلم های بسیاری 
نیز در س��ال های گذشته ش��ده اس��ت. جاناتان برکلی 
فیلنامه نویس می گوید:ما در فیلم ه��ا قضاوتی در مورد 
هوش مصنوعی نمی کنیم، بلکه س��عی می کنیم مزایا و 
 معایب آن ها را نش��ان دهیم تا خود بیننده در مورد این 

ماشین ها قضاوت کند.
در این فیلم ها روبات ها و ماش��ین های انسان مانندی را 

می بینیم که وارد حیات مدرن ما می شوند، اما وینسنت 
و براکلی تش��ابهاتی بین وابس��تگی روزمره م��ا به لوازم 

الکترونیکی و این فیلم ها می بینند. وینسنت می گوید:
فناوری زمانی مختص کار و مش��اغل بود. ام��ا امروزه ما 
حضور آن را در تمامی جنبه های زندگی حس می کنیم. 
ما با آن خو گرفته ایم، درک آن نسبت به ما هر روز بیشتر 
می شود؛ در حالی که ما کمتر از گذشته فناوری را درک 
می کنیم. او می افزاید: این اتفاقات در حال حاضر جنبه 
غیرواقعی دارند و بیشتر زاده ذهن انسان ها هستند، اما از 

آینده کسی خبر ندارد.
البته اظهارات دانش��مندان و س��ازمان های مربوطه نیز 
به این داس��تان ها دامن زده اند. ایالن ماس��ک مشهور، 
هوش مصنوع��ی را ب��زرگ ترین تهدیدی م��ی داند که 
نسل بشریت با آن مواجه شده است. استفان هاوکینگز، 
فیزیکدان مشهور نیز به این جمع پیوست و پیشرفت تمام 
عیار هوش مصنوعی را پایانی برای بشریت اعالم کرد. در 
 همان سال نیک بوس��تروم، کتابی را منتشر کرد و در آن 
پیش بینی های تاریکی در مورد آینده بش��ریت و هوش 
مصنوعی انجام داد. با وجود پیشرفت های زیادی که هوش 
مصنوعی در سال های اخیر داشته، این پیشرفت ها تنها به 
زمینه محدودی خالصه شده است؛ ساخت الگوریتم های 
هوشمند برای انجام کارهای خاص. یک هوش مصنوعی 
امروزه می تواند در سایت خرید و فروش آنالین به برخی 
سواالت کاربران پاسخ دهد و یا برای فهم و درک سخنان 
انسان ها به کار گرفته ش��ود؛ اما اگر از آن ها کار دیگری 
بخواهید از انجام آن عاجز خواهند بود. موری ش��اناهان، 

استاد روباتیک در کالج س��لطنتی لندن می گوید: ما در 
حال حاضر هیچ ایده ای برای ساخت هوش مصنوعی که 

مانند انسان ها فکر و عمل کند، نداریم.
او احتمال طراحی هوش مصنوعی مانند انس��ان را بین 
سال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ میالدی، محتمل اما با درصدی 
کم، می داند. در نیمه دوم قرن این طراحی به احتمال زیاد 
اتفاق خواهد افتاد؛ اما نمی توان از به وقوع پیوس��تن آن، 

مطمئن بود.
از بین بردن اختالف بین هوش مصنوعی محدود و هوش 
مصنوعی کلی، بس��یار حیاتی است. انس��ان ها به دلیل 
 داشتن هوش کلی، بس��یار موثر عمل می کنند؛ چرا که

 می توانند نکته ای را از ش��رایطی خاص یاد بگیرند و آن 
را در ش��رایطی دیگر به کار ببرند. قرار دادن این توانایی 
در روبات ها ش��اید دهه های زیادی طول بکشد، اما علم 

همواره در حال پیشرفت است.
 دانشمندان بزرگ و س��ازمان ها چنان از این خطر سخن

می گویند که گویا این اتفاق تنها دو دهه با ما فاصله دارد. 
باید کدها و الگوریتم های هوش های مصنوعی حاضر را 
ببینید تا بفهمید که چق��در راه پر پیچ و خمی برای کلی 

سازی آن ها در پیش رو داریم.
او می افزاید: آیا ما می توانیم سیستم هایی طراحی کنیم 
که باعث انقراض ما شوند؟ قطعا می توانیم، ممکن است ما 
به آن ها اختیاراتی بدهیم اما این اختیارات با گذشت زمان 
از کنترل ما خارج شوند. اما روبات ها این کار را به انتخاب 
خود انجام نخواهند داد. خطر هوش مصنوعی نیست؛ بلکه 

حماقت و طمع انسان ها است.
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محققان موسسه فناوری ماساچوست آمریکا با اس��تفاده از نوعی نانوساختار موفق به 
بهبود عملکرد باتری ه��ای یون لیتیم و افزایش طول عمر آنها نس��بت به باتری های 

فعلی شدند.
این پژوهشگران از نانوذرات فلزی سنتز شده که به صورت اتفاقی ساخته شدند، برای 
 حل مشکل قدیمی باتری ها اس��تفاده کردند و نشان دادند اس��تفاده از این نانوذرات 

می تواند عمر باتری ها را افزایش دهد.
چندی پیش پژوهشگران دریافتند که دلیل اصلی از دست رفتن ظرفیت باتری های 

یون لیتیم در طول فرآیند شارژ، دشارژ، تورم و چروکیدگی الکترودهای گرافیتی آنها 
است؛زمانی که الکترون از الکترودها خارج و وارد الکترود دیگر می شود موجب تورم 

یک الکترود و چروکیدگی دیگری می شود.
مشکل تورم الکترود گرافیت در باتری ها یک مشکل قدیمی است؛ آلومینیوم یکی از 
گزینه های جایگزین در ساخت باتری ها است اما این فلز نیز به شدت متراکم می شود. 

محققان این پروژه درصدد استفاده از نانوذرات آلومینیوم برآمدند، آنها اسیدسولفوریک 
و تیتانیوم اکسی سولفونات را روی نانوذرات آلومینیوم به عنوان پوشش قرار دادند.

این گروه یک نمونه آلومینیوم را به مدت چند ساعت درون حمام قرار دادند که موجب 
تشکیل ساختار هسته ای پوسته ای ش��د که در آن آلومینیوم به عنوان هسته و دی 
اکسید تیتانیوم به عنوان پوسته تشکیل ش��د؛ مزیت این ساختار جدید این است که 

آلومینیوم امکان متورم ش��دن و چروکیده ش��دن را پیدا کرد بدون اینکه به ساختار 
الکترود آسیب وارد شود.

حوزه باتری های یون لیتیم به چنین فناوری نیاز داشت، با این نانوساختار جدید امکان 
افزایش تعداد دفعات شارژ، دشارژ فراهم می ش��ود و عمر باتری به شدت افزایش می 
 یابد، مدت ها است که فناوری های مختلفی مانند باتری های کربنی و ابرخازن ها بازار 
باتری های یون لیتیم را تهدید می کنند، این فناوری جدید می تواند به تثبیت جایگاه 

باتری های یون لیتیم کمک کند.

برقراری ارتباط مستقیم با مغز از طریق تزریق نانوذرات زیست فناوری در کشور، باید به رفاه اجتماعی منجر شود

دریچه  خبر 

محققان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی موفق به تولید ماده موثره 
دارویی برای درمان بیماری فشار خون و ریزش مو شدند.

حی��در محم��ودی نجفی، مج��ری ط��رح تولید م��اده موث��ره دارویی 
مینوکس��یدیل افزود: در پژوهش��کده فناوری های ش��یمیایی سازمان 
پژوه��ش های علم��ی و صنعتی موف��ق به تولی��د ماده موث��ره دارویی 

مینوکسیدیل برای داروی های فشار خون و ریزش مو شده ایم.
وی با بیان اینکه ماده موثره دارویی مینوکس��یدیل به کش��ور وارد می 
شود، گفت: این ماده برای اولین بار اس��ت که در کشور تولید می شود و 
 راندمان عملکرد آن بسیار باال است بنابراین کیفیت این ماده موثره مشابه

 نمونه های خارجی است.
 این محقق خاطرنش��ان کرد: م��اده موث��ره دارویی مینوکس��یدیل در 
حالل های آب��ی و ایمن ف��ارغ از هرگونه آلودگی تولید می ش��ود و این 
محصول از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با نمونه های مش��ابه خارجی خود 
ندارد. محمودی نجفی تاکید کرد: این ماده موثره برای درمان ریزش مو 
در محلول های دارویی و برای درمان فشار خون در قرص ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ساالنه حدود پنج تن واردات ماده موثره 
دارویی مینوکسیدیل به کش��ور داریم، گفت: قیمت نمونه ساخته شده 
این ماده موث��ره دارویی در س��ازمان پژوهش ها یک س��وم نمونه های 

خارجی است.
این محقق عنوان کرد: م��اده موثره دارویی مینوکس��یدیل در مقیاس 
آزمایشگاهی تولید شده و آمادگی داریم با انتقال دانش فنی آن بتوانیم 

این ماده را به مرحله تجاری برسانیم.
محمودی نجفی گفت: این ماده موثره دارویی تولید شده توسط محققان 
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی استانداردهای اروپایی و آمریکایی 

را نیز در این زمینه اخذ کرده است.

 محقق دانش��گاه آزاد اس��المی واحد قائم ش��هر در تحقیقات خود به بررسی اثر 
ضد میکروبی کاغذهای پوشش داده شده با نانو ذرات نقره پرداخته است.

با توجه به نتایج به دس��ت آمده، این کاغذ در صورت تولی��د انبوه می تواند گزینه 
مناسبی برای کاربرد در صنایع بسته بندی باش��د، در پوشش دهی این کاغذها از 

روشی زیستی و منطبق بر اصول شیمی سبز استفاده شده است.
ظرفیت نانو ذرات نقره برای از بین بردن میکرو ارگانیسم های مختلف از ویژگی های 
جذاب آن در برابر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک است، همین خاصیت آن را به 

یکی از قوی ترین عوامل ضد میکروبی تبدیل کرده است. 
چنانچه کاغذ با نانو ذرات نقره پوش��ش داده ش��ود، می تواند کاربردهای تجاری 
برجسته ای در صنایع مختلف داشته باشد، در این کار پوشش دهی نانو ذرات نقره 
بر روی کاغذ به روشی ایمن و منطبق بر اصول شیمی سبز مد نظر قرار گرفته است.

حمیدرضا قربانی محقق این طرح در توضیح روش استفاده شده برای پوشش دهی 
کاغذها گفت: همانگونه که اشاره شد در این پژوهش از یک روش زیستی به منظور 
سنتز و پوشش نانوذرات بر روی کاغذ استفاده شده است، برای این منظور با استفاده 
از باکتری اشرشیاکولی نانوذرات نقره تولید و روی کاغذ پوشش داده شد، پوشش 
زیستی به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی و ایمن بودن از لحاظ زیست محیطی 

اهمیت به سزایی دارد.
وی در ادامه به مزیت های این روش پرداخت و افزود: سنتز نانو ذرات با استفاده از 
روش های ش��یمیایی، به لحاظ تجهیزات مورد نیاز در مقایسه با روش های دیگر 
بسیار پر هزینه اس��ت، از طرفی در برخی موارد ایجاد توزیع یکنواخت ذرات، کار 
بسیار دشواری خواهد بود این در حالی است که در روش سنتز زیستی می توان نانو 

ذرات را با کنترل خوب بر توزیع اندازه به دست آورد.
 قربانی گفت: همچنین در این روش مواد ش��یمیایی با س��میت محیطی استفاده 
نمی شود، ساخت نانو ذرات نقره با اس��تفاده از روش های زیستی مانند گیاهان، 
جلبک ها، قارچ ها و باکتری ها چند سالی است که مورد توجه محققان قرار گرفته 
است«. نتایج این مطالعه نشان می دهد کاغذ پوشش داده شده توانایی باالیی برای 
اس��تفاده به عنوان مواد ضد میکروبی در بس��ته بندی مواد غذایی و افزایش عمر 
مفید آنها دارد. قربانی معتقد است با توجه به این نتایج امکان استفاده از روش های 
زیستی به منظور پوش��ش نانوذرات بر روی مواد دیگر مانند غشا، فیلتر و غیره نیز 

امکان پذیر است.

ماده موثره دارویی درمان فشار خون 
و ریزش مو تولید شد

پوشش دهی نانو ذرات نقره
 بر روی کاغذ به روش زیستی

 معاونت فناوری و نوآوری جای معاونت فناوری و امور بین الملل را در وزارت 
ارتباطات گرفت.

 وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات تاکن��ون دارای معاونت فناوری و امور 
بین الملل بود که با تغییرات جدید ساختاری در این معاونت، امور بین الملل 

از معاونت فناوری جدا شده و به اداره کل تغییر یافته است.
از سوی دیگر، با تشخیص وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، بخش نوآوری 
به این معاونت افزوده شد و معاونت فناوری و نوآوری با حکم وزیر ارتباطات، 
 توس��ط امیرحس��ین دوایی آغاز به کار کرده اس��ت.برات قنب��ری معاون 
برنامه ریزی وزیر ارتباطات با تایید این خبر اظهار داشت: براساس رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در زمینه سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، جای خالی 
معاونت نوآوری در این وزارتخانه احساس می شد که با تدبیر وزیر ارتباطات، 

بخش نوآوری به معاونت فناوری افزوده شد.
وی بر ضرورت توجه به کسب و کارهای نو در جهت رسیدن به اقتصاد دانش 

بنیان و مقاومتی با تکیه بر فناوری اطالعات تاکید کرد و گفت: هم اکنون اداره 
کل امور بین الملل نیز زیر نظر مستقیم شخص وزیر ارتباطات اداره می شود 
 و وزیر ارتباطات در حوزه های مختلفی چون اجالس ها و کمیس��یون های 

بین المللی، مشاور دارد.
از ابتدای امسال تاکنون معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات به 

دلیل استعفای سیدمجتبی هاشمی، بدون سرپرست اداره می شد.
 س��یدمجتبی هاش��می که از س��ال ۹۲ معاون فناوری و امور بی��ن الملل 
 وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات بود در س��کوت خبری از س��مت خود 
کناره گیری کرد و در این مدت محمود واعظ��ی - وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات، فرد دیگری را به عنوان جایگزین، منصوب نکرده بود.

 هم اکن��ون وزیر ارتباط��ات، طی حکمی امیر حس��ین دوایی را به س��مت 
»معاون فناوری و ن��وآوری« منصوب کرد تا معاونت جدی��د این وزارتخانه، 
فعالیت خود را آغاز کند. واعظی در این حکم ب��ر تالش برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور با تاکید بر مشارکت 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و بخش خصوصی و استفاده حداکثری 
از توان علمی، فنی ومهندسی در اجرای پروژه های کالن بخش ict کشور، 
ایجاد بستر تعامالت ثمربخش بین دولت، دانش��گاه و صنعت و  ایجاد بستر 
اشتغال و جذب نیروهای متخصص در زمینه فناوری های پیشرفته ارتباطی 

و اطالعاتی تاکید کرده است.
در همین حال حمایت از تولید و ص��ادرات محصوالت دانش بنیان و متکی 

بر فناوری های بومی به ویژه در حوزه ه��ای دارای مزیت و ظرفیت در حوزه 
ICT، حمایت از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان و نوآور و کمک 
به رفع موانع کس��ب و کار آنها، فراهم کردن زمینه الزم برای ش��کوفایی و 
نوآوری در فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در راستای رفع نیازهای بخش و 
 ایجاد بسترهای مناسب به منظور تجاری سازی نتایج آن از وظایف معاونت

 فناوری و نوآوری عنوان شده است.
در این حکم، وزی��ر ارتباطات بر تقویت فرهنگ کس��ب و کار دانش بنیان با 
حمایت هدفمند مادی و معنوی از نخبگان، نوآوران وفعاالن عرصه ارتباطات 
 فناوری های اطالعات کش��ور، همکاری در تاسیس و توس��عه شهرک ها و 
پارک های فناوری در ارتباطات و فناوری اطالعات،  حمایت از مالکیت فکری 
و معنوی و تکمیل زیرساخت ها و قوانین مربوطه و  افزایش سهم علم و فناوری 
در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی به عنوان وظایف 

معاونت فناوری و نوآوری تاکید کرده است.

معاونت فناوری و نوآوری در وزارت ارتباطات تشکیل شد

افزایش طول عمر باتری های یون لیتیم با استفاده از فناوری نانو

دبیرس��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، گفت: باید زیس��ت فناوری را در کشور توس��عه دهیم تا این 

مقوله به رفاه اجتماعی تبدیل شود.
 مصطفی قانعی دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی در 
یکصد و چهاردهمین کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه زیست 
فناوری، افزود: در حوزه زیست فناوری سرمایه های زیادی داریم که باید 
 از این سرمایه ها در جهت توسعه مقوله زیس��ت فناوری در کشور بهره 

ببریم.
وی ادامه داد: زیس��ت فناوری در ایران به بلوغی رسیده که باید به فکر 
تجاری سازی و س��هم خواهی برای آن در بازار باش��یم و سهم آن را در 
بازار افزایش دهیم و به سمت ایجاد بازار س��ه درصدی زیست فناوری 

حرکت کنیم.
 قانعی گفت: کس��ب س��ه درصد بازار جهانی در حوزه زیس��ت فناوری

 مهم ترین و کالن ترین هدف ستاد است که برای تحقق آن باید اقدامات 
زیادی انجام دهیم که یکی از آنها توسعه قراردادهای خارجی است.

دبیر ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی با اش��اره به سومین 
»جشنواره ملی زیست فناوری«  گفت: از نواقص و محسنات جشنواره 
امس��ال باید برای قوی تر و بهتر برگزار ش��دن این جش��نواره در سال 
 ۲۰17 اس��تفاده کنیم تا دوسال بعد جش��نواره ای کامل و بی نقص تر

 برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: جشنواره ملی زیس��ت فناوری در سال ۲۰17 برگزار 
 خواهد ش��د و تالش می کنی��م نقاط ضعف خ��ود را که در جش��نواره 
امسال وجود داش��ت، بر طرف کرده و بهترین شکل ممکن آن را برگزار 

کنیم.
قانعی با اش��اره به یکی از مهم ترین نواقص جش��نواره امس��ال، گفت: 
مهم ترین ضعف ما در حوزه مستندس��ازی است، متاسفانه بلد نیستیم 
از اقدامات و دس��تاوردهایی که داریم به خوبی مستندس��ازی کرده و 
 اطالع رس��انی کنیم به همین دلیل اقدامات انجام شده به اطالع عموم

 نمی رسد.
وی خاطرنش��ان کرد: پیش��رفت های ایران در حوزه زیس��ت فناوری 
چش��مگیر اس��ت و باید تالش کنیم این اقدامات را به صورت مناسب و 

صحیح به اطالع عموم برسانیم و مستندسازی کنیم.

محققان آمریکایی دانشگاه بین المللی فلوریدا با تزریق برخی نانوذرات 
خاص به مغز موش ها، موفق شدند نوعی ارتباط مستقیم با نورون های 
شبکه عصبی به منظور انتقال دارو به مغز برای درمان بیماری ها برقرار 

کنند.
اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی، سبب تولید یک میدان الکتریکی 
موضعی از طریق این نانوذرات می شود که قادر است به صورت مستقیم 

با میدان الکتریکی مغز ارتباط برقرار کند.
بشر درحال حاضر قادر به برقراری ارتباط مستقیم با مغز خود نیست، 
زیرا زبان مشترکی بین آنها وجود ندارد، مغز انسان اطالعات را با استفاده 
 از تکانه ه��ا و میدان های الکتریک��ی پیچیده، در س��طح اتمی انتقال 
می دهد و انس��ان قادر است این میدان ها را با اس��تفاده از ایمپلنت ها 
و س��یم ها، ثبت و دس��تکاری کند، اما این روش برای این کار چندان 

هوشمندانه و مناسب نیست.
این تیم تحقیقاتی پزشکی روشی دیگر برای این منظور یافته اند؛ این 
محققان، با هدف ایجاد نوعی ارتباط مستقیم و بی سیم با نورون ها، ۲۰ 

بیلیون نانوذره را به مغز موش ها تزریق کردند.
این نانوذرات الکتریکی مغناطیس��ی تزریق ش��ده، از چندین ویژگی 
خاص برخوردارند؛ ابعاد آنها به اندازه ای کوچک است که قادرند به طور 
نامحسوس به شبکه عصبی نزدیک شوند و این نانوذرات را می توان با 
اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی تحریک کرد، این تحریک سبب 
می ش��ود که نانوذرات در صورت مجاورت با ن��ورون های خاص، یک 

میدان الکتریکی تولید کنند.
به گفته محققان، این میدان الکتریکی قادر است به صورت مستقیم با 

میدان الکتریکی مغز ارتباط برقرار کند.
از این نانوذرات می توان برای انتقال دارو به قسمت های خاصی از مغز 
نیز اس��تفاده کرد، در واقع، این تیم تحقیقاتی اکنون نشان داده اند که 

داروهای ضد ایدز و ضد سرطان را می توان با این روش منتقل کرد.
همچنین با وارونه کردن این فرایند، می ت��وان رابطی میان مغز و یک 
رایانه ایجاد ک��رد، نانوذرات در پاس��خ به میدان ه��ای الکتریکی مغز، 
برخی از میدان های مغناطیسی قابل اندازه گیری تولید می کنند که 
با برقراری یک مدار بسته در این سیس��تم، در واقع یک مکالمه با مغز 

برقرار می شود.

قیام ربات ها 

علیه انسان ها
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خبر خبر 

 سرپرس��ت فرمانداری ویژه کاش��ان، از آمادگی کاش��ان برای برگزاری مراس��م 
سنتی - مذهبی قالیشویان در کربالی ایران مشهد اردهال خبر داد.

حمیدرضا مومنیان در جلسه ستاد هماهنگی مراسم قالیشویان مشهد اردهال که 
با حضور رییس شورای اسالمی، شهردار کاشان و روسای کمیته ها این ستاد در 
سالن اجتماعات آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر)ع( مشهد 
اردهال برگزار ش��د گفت:اقدامات الزم برای خدمات رس��انی مناسب به زائرین 
و برگزاری هرچه بهتر مراس��م قالیشویان فراهم ش��ده و در حال حاضر محوری 
ترین موضوع هماهنگی و انس��جام دستگاه های خدمات رس��انی برای برگزاری 

این مراسم است.
وی افزود: مردم منطقه و شهرستان کاشان با پیش��ینه دیرین فرهنگی در طول 
تاریخ نشان داده اند که پیرو و حامی اهل بیت )ع( و نهضت های ظلم ستیز بوده 
و پویایی و وفاق اجتماعی این مراسم موجب شده تا سازمان فرهنگی یونسکو این 
آیین س��نتی و مذهبی را به عنوان میراث ناملموس بش��ریت در فهرست میراث 

جهانی به ثبت برساند.
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان، با اشاره به ثبت جهانی مراسم سنتی - مذهبی 
قالیشویان در کربالی ایران مشهد اردهال گفت: مراسم سنتی و مذهبی فرصت 
مناسبی برای ترویج فرهنگی غنی اسالمی است تا اندیشمندان و صاحب نظران 

دانشگاهی از این ظرفیت فرهنگی استفاده کنند.
مومنیان یادآور شد: با توجه به تامین زیرساخت های مخابراتی و تجهیز آستان 
 به فیبر نوری و اتصال آن به مخابرات کاش��ان این امکان فراهم اس��ت تا مراسم 

سنتی - مذهبی به صورت زنده از صدا و سیما پخش شود.
مراسم سنتی- مذهبی قالیشویان هر س��اله در دومین جمعه مهرماه در کربالی 

ایران مشهد اردهال برگزار می شود.

 رییس منابع طبیعی شهرستان نجف آباد از کشف 6/5 تن چوب بلوط قاچاق 
در این شهرستان خبرداد.

سعید موحدی اظهارکرد: این میزان چوب قاچاق با تالش و پیگیری نیروهای 
منابع طبیعی شهرستان نجف آباد و با همکاری دادس��تانی و اداره آگاهی این 
شهرستان کشف و ضبط شد. وی اظهارکرد: این چوب های قاچاق از استانهای 
 همجوار به ش��هر نجف آباد حمل ش��ده بود. رییس منابع طبیعی شهرس��تان

 نجف آباد، تعداد کوره های تولید ذغال در این را 70 ک��وره اعالم کرد و افزود: 
از این تعداد 23 کوره، چوب درختان بلوط جنگلهای زاگرس را به ذغال تبدیل 

می کنند.
وی اضافه کرد: برای 12 کوره شهرستان نجف آباد بخاطر استفاده از چوب بلوط 

جوان و قاچاق پرونده قضایی تشکیل شده است.
موحدی مصرف ساالنه چوب کوره های تهیه ذغال از نوع باغی و جنگلی را 6500 

تن اعالم و تصریح کرد: هیچیک از این کوره ها از مراکز ذیصالح مجوز ندارند.
وی افزود: 85 درصد ذغال کش��ور در شهرس��تانهای نجف آباد و خمینی شهر 

تولید و توزیع می شود.

پیکر جانباز شهید محمد حسین خارزنی روز پنجشنبه در نایین تشییع شد.
» محمد حس��ین خارزن��ی « همزمان با جن��گ تحمیلی به اس��تخدام 
جهادس��ازندگی نایین در آمد و بعد از 24 ماه حضور در مناطق عملیاتی 

جنوب و غرب کشور به درجه جانبازی نائل آمد.
جانباز خارزنی با 25 درصد جانبازی 16 سال تحت درمان بود تا اینکه در 

تاریخ )18 شهریورماه( به لقاء اهلل پیوست .
پیکرپاک این جانباز با حضور مسوولین ومردم و کارکنان وهمرزمان این 

شهید بعد از تشییع در بهشت کبری نایین آرام گرفت .

حسن زاده اظهار داشت: سی و سومین محموله اهدایی از شهرستان نایین 
به عراق ارسال شد.

وی ادامه داد: این محموله شامل 25تن سیمان خاکستری به ارزش ریالی 
25میلیون ریال است که به همت جمعی از اهالی روستای بنوید سفلی از 
توابع بخش مرکزی شهرستان نایین، برای بازسازی حسینیه ای در نجف 

اشرف به عراق ارسال شد.
مسوول ستاد بازس��ازی عتبات عالیات شهرستان نایین با اشاره به این که 
برای تکمیل این حس��ینیه نیاز به 125تن سیمان است خاطرنشان کرد: 
برای ساخت این حس��ینیه در عراق تاکنون از نایین پنج محموله سیمان 

ارسال شده است.

فرماندار شهرس��تان لنجان از ثبت 88 س��ازمان مردم نهاد)س��من( در این 
شهرستان خبر داد. سید محسن سجاد ، در همایش سازمان های مردم نهاد 
شهرستان لنجان با بیان اینکه شکل گیری س��ازمان های مردم نهاد از سال 
83شروع شده گفت: 88سازمان مردم نهاد در لنجان به ثبت رسیده که 15تای 
آنها در امور خیریه است که دو س��ازمان در سطح کشوری و ملی فعال است. 
وی با اشاره به اینکه وظیفه سمن ها پیشبرد اهداف در راستای ارتقا بخشی 
به نظام کیفی زندگی، سالمت فرهنگ جامعه است تصریح کرد:این سمن ها 
بازوی قوی دولت در کار و اهداف اجرایی است. معاون فرماندار لنجان نیز در 
این همایش با بیان اعالم کرد: توزیع جغرافیایی در تعداد سمن ها و امور خیریه 
شهری و روستایی مناسب اس��ت. وی افزود:در زرین شهر 37سمن و هفت 
خیریه وجود دارد که بیشترین حوزه فعالیت آنها اجتماعی،فرهنگی،ایثار و 

شهادت،ورزش،حقوق شهروندی،کمک به ایتام و امور بانوان است.

سرپرست فرمانداری کاشان:

برای برگزاری مراسم سنتی - مذهبی 
 قالیشویان در کربالی ایران آماده

 می شویم

6/5 تن چوب قاچاق 
در نجف آباد کشف شد

پیکر جانباز شهید خارزنی 
در نایین تشییع شد

مسوول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان نایین خبر 
داد:

سی و سومین محموله اهدایی از نایین 

88سازمان مردم نهاد درشهرستان 
لنجان به ثبت رسید

رییس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد در آیین افتتاح 
هشتمین کنفرانس بین المللي علوم و کاربرد پالسما 
در جمع اساتید و پژوهشگران برتر گفت: باعث افتخار 
اس��ت که دانش��گاه آزاد نجف آباد بار دیگ��ر میزبان 
جمعي از نخبگان علمي کشوري و بین المللي است، 
این کنفرانس در راس��تاي بهبود و ارتقا سطح علمي 
پژوهشگران مي باشد و به جرات مي توان گفت که آثار 
ارائه شده در باالترین س��طح علمی جهاني قرار دارد.

دکتر سید محمد امیري با اشاره به توان باالي اساتید 
و دانشجویان در تولید مقاالت علمي خاطرنشان کرد: 
استقبال خوب اساتید و دانشجویان و همچنین حضور 
دانشمندان برجسته کشورهایي نظیر روسیه، آلمان، 
چین، سنگاپور، هند، تایلند و آمریکا نشان مي دهد که 
ما توانسته ایم توان باالي علمي خود را به جهان علم و 

فناوري دیکته کنیم.
نایب ریی��س کنفرانس علوم و کاربرد پالس��ما اذعان 
داشت: شرکت کنندگان در این کنفرانس ضمن تبادل 
دانش و ایده هاي خود با دانشمندان ممتاز بین المللي، 

فرصت همکاري هاي دو جانبه با سایر کشورها را فرا 
روي خود خواهند داشت.

در ادامه پرفس��ور امرالهي با ابراز خوشحالي از حضور  
در جمع نخبگان علمي کشور گفت: در سال هاي اخیر 
نشان داده ایم که در زمینه هاي علمي حرف هاي زیادي 
براي گفتن داریم، آنچه در دانشگاه ها تولید مي شود 
ابدي و پایدار است و باید به مقاالت علمی و پروژه های 
کاربردی تبدیل شود.رییس دانشکده فیزیک و انرژي 
دانشگاه امیرکبیر خطاب به دانشجویان و پژوهشگران 
افزود: شما موتور محرک پیش��رفت و اعتالي جامعه 
هستید. گام هایي که شما در راستاي اعتالي جایگاه 
علمي کش��ور بر مي دارید باالخره روزي ثمر خواهد 
داد و براي رس��یدن به این هدف باید به صورت شبانه 

روزي تالش کرد.
وي با نگاهي به جایگاه ای��ران در زمینه تولید مقاالت 
علمي، اتکا به خالقیت و نیروي جواني دانش��جویان و 
همچنین تجربه مدیران و اساتید دانشگاه را تضمین 
کننده پیشرفت همه جانبه کشور دانست و خاطرنشان 

کرد: رتبه شانزدهم تولید علم در جهان نشان دهنده 
جایگاه واالي مجامع علمي ایران است  و باید کوشید تا 
این مقاالت به پروژه هاي عملي تبدیل شوند، پیشرفت 
یک راه بیش��تر ندارد و آن این اس��ت که با پش��توانه 
غني علمي داخلي، تولید داخلي هم داش��ته باشیم.

پروفسور امرالهي در حاش��یه این کنفرانس نیز گفت: 
من اعتق��اد دارم االن در زمینه تولی��د مقاله جایگاه 
 خوبي در دنیا داری��م، این جایگاه زمان��ي بهبود پیدا 

مي کند که بتوانیم این دانش را کاربردي تر  کنیم.
وي در خصوص مراتب علمي و پیشرفت هاي چشمگیر 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد افزود: من نسبت به این 
دانشگاه شناخت دارم، اینجا یک دانشگاه فوق العاده 
است و در همه زمینه ها کارهاي مدیریتي و زیربنایي 
خوبي انجام شده و مجموع این اقدامات سبب شده تا 
این دانشگاه تا سطح دانش��گاه های بین المللی ارتقا 
 یابد. واحد نجف آباد یکي از قطب های بزرگ  علمی و

 بین المللی است که مي تواند کشورمان را به پیشرفت 
هاي خوبي در زمینه هاي تولید علم و فناوری برساند.

از گوشه وکنار استان

مدیر عامل ش��رکت دخانیات از توسعه کش��ت و افزایش 
میزان خرید تنباکوی زرد طالیی خمینی ش��هر به منظور 

افزایش صادرات خبر داد.
محمد حسین برخوردار خواهان افزایش صادرات تنباکوی 

خمینی شهر ش��د و گفت: تصمیم گرفتیم از ظرفیت خوب این 
شهرستان برای توسعه کاشت تنباکو حمایت کنیم.

وی افزود: از جمله تصمیمات این س��فر کمک به افزایش میزان 
س��طح تعرفه خرید محصول کش��اورزان و تنباک��و کاران برای 

توسعه کشت بود.
وی با اش��اره با اینکه مرغوبیت خاک خمینی شهر برای کشت 
تنباکوی زرد طالیی باعث ش��ده تا در هیچ کجای کشور شاهد 
مرغوبیت نوع محصول نباش��یم ، افزود :تنباکوی این منطقه به 

عنوان یک محصول صادراتی و ارز آور محسوب می شود.
مدیر عامل شرکت دخانیات تاکید کرد: در این بازدید مقرر شد 
به دلیل خاص بودن نوع وکیفیت محصول تنباکوی خمینی شهر 
اقدامات و فعالیت شرکت دخانیات اس��تان و شهرستان در این 

حوزه تمرکز بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه برای حفظ و توسعه نوع محصوالت تنباکوی 
مرغوب خمینی شهر نیاز به استفاده از کشاورزی مکانیزه داریم 
گفت: از جمله گالیه وانتقادات تنباکو کاران منطقه خس��ارات 

ناشی از آفات و خشکسالی وعوارض طبیعی است.
مدیرعامل ش��رکت دخانیات افزود: با توجه به میزان مش��قت 
ومراحل سخت تولید تنباکو وپایین بودن میزان تعرفه، شرکت 

دخانیات تعرفه خرید تنباکو را افزایش می دهد.
برخوداربا بیان اینکه گالیه و انتقاد کشاورزان وتنباکو کاران 
بجاست ،گفت: در این سفر مقررشد با تعامل با وزارت جهاد 
کشاورزی،آبیاری قطره و تحت فشار درمزارع خمینی شهر 
اجرا شود و کشاورزان از تس��هیالت جبرانی خسارات بهره مند 

شوند.
وی با بیان اینکه از جمله مصوبات سفر به خمینی شهر استقرار 
مرکزتحقیق و توس��عه تنباکو زرد طالیی بود ، گفت: توس��عه 
مراحل تحقیقات��ی و علمی در حفظ و توس��عه و ارتقا س��طح 

محصول تنباکو زرد صادراتی اثر گذار خواهد بود.
برخوردار همچنین یکی از تصمیمات گرفته ش��ده را نوسازی 
ماشین آالت و تجهیزات کارخانه تولید سیگارت خمینی شهر 
عنوان کرد و گفت: به مسوولین شهرس��تان وعده دادیم برای 
به روز رسانی تجهیزات و ماش��ین آالت تولید سیگار اقدامات و 

پیگیری الزم در دستور کار قرار گیرد .
مدیر عامل ش��رکت دخانیات کش��ور با دع��وت نماینده مردم 
در مجلس به منظور بازدید از نزدیک مراح��ل تولید تنباکوی 
شهرستان خمینی شهر به این خطه سفر کرد و در جلسه ای با 

حضور مسوولین و نماینده شهرستان شرکت کرد.
تنباکوی کشت ش��ده در مزارع خمینی شهر از دیرباز به عنوان 
یک محصول صادراتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر 
کشورهای عربی به شمار رفته و بین مصرف کنندگان عرب به 

عنوان تنباکوی خاص منطقه اصفهان شهرت دارد.

کشت تنباکوی زرد طالیی خمینی شهر توسعه می یابد

بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی 
بویین میاندشت خسارت وارد شد

دبیرکمیسیون حفاری های شهرداری کاشان خبر داد:

عملیات حفاری دستگاه های تاسیساتی تخریب بدنبال خواهد داشت

 از 26 بح��ران احتمال��ی در شهرس��تان 
هف��ت بح��ران آن در شهرس��تان ب��ه وقوع 
پیوس��ت که شامل خشکس��الی ، بارش برف 
، س��رمازدگی و س��یل بوده و بی��ش از 430 
میلیارد ریال به بخش کش��اورزی خس��ارت 
وارد ش��د و این عوامل باعث ش��ده که بیش 
از 3 هزار و 500 هکتار از مزارع شهرس��تان 

کشت نشوند.
فرماندار بوئین میاندشت در نشست مدیریت 
بحران شهرس��تان گف��ت : از ابتدای س��ال 
تا کنون به علت خشکس��الی 12 روس��تای 
شهرستان با مشکل جدی آب رو برو هستند 
که به هشت روستا با تانکر آبرسانی می شود و 
آب سه روستا نیتراته است که به این روستاها 
نیز با تانکر آبرسانی سیار انجام می شود و به 
علت فرسودگی ش��بکه های خط انتقال آب 

روستایی بیش از 40 درصد آب هدرمی رود.

طحانیان زاده به خس��ارت های خشکسالی 
شهرستان اش��اره کرد و افزود : از 26 بحران 
احتمال��ی در شهرس��تان هفت بح��ران آن 
در شهرس��تان به وقوع پیوس��ت که ش��امل 
خشکسالی ، بارش برف ، سرمازدگی و سیل 
بوده و بیش از 430 میلی��ارد ریال به بخش 
کشاورزی خس��ارت وارد ش��د و این عوامل 
باعث شده که بیش از سه هزار و 500 هکتار از 

مزارع شهرستان کشت نشوند.
در ادامه مدیرکل مدیرت بحران اس��تانداری 
گفت : تمام دس��تگاههای اجرای��ی و اداری 
شهرستان باید آمادگی و پیشگیری الزم در 
مقابله بابحران های احتمالی را داشته باشند 
و در هر حوزه ای یک طرح خطر پذیری آماده 
و مشخص کنند این منطقه چه حوادثی دارد 

تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
رییس بنیاد مسکن نیز به مقاوم سازی منازل 

مسکونی اش��اره کرد و بیان داشت : تاکنون 
در اس��تان بیش از 35 هزار واحد مس��کونی 
روس��تایی مقاوم س��ازی ش��ده و همچنین 
بیش از 4 هزار واحد غیر مقاوم در شهرستان 
بوئین میاندشت اس��ت که متاسفانه مردم به 
 علت تس��هیالت با کارمزد ب��اال رغبتی برای

 مقاوم سازی منازل مسکونی خود ندارند.

دبیر کمیس��یون حفاری های ش��هرداری کاشان 
گفت: اج��رای عملیات روکش و اصالح آس��فالت 
معابر با هماهنگی ادارات تاسیس��اتی در س��طح 
شهر صورت می گیرد تا از خسارت به شهروندان و 

دوباره کاری جلوگیری شود.
حس��ن ترنجی مفرد تصری��ح ک��رد: بدلیل عدم 
هماهنگ��ی پیمان��کاران ش��رکت آب و فاضالب، 
مش��کالتی برای پ��روژه ه��ای در ح��ال اجرای 
شهرداری بوجود آمده اس��ت و عملیات بهسازی 
معابر را با کندی و یا حتی تعطیلی مواجه ساخته 

است.
وی افزود: با توجه به دستور شهردارجهت انضباط 
کاری در محیط های کاری بخصوص معابر اصلی 
و رفاه حال شهروندان گشت حفاری با هرگونه بی 
نظمی برخورد و از عملی��ات حفاری بدون رعایت 

ایمنی جلوگیری بعمل می آید.
دبیر کمیسیون حفاری ها اظهار داشت: کمیسیون 
حفاری ها وظیفه هماهنگی بین ادارات تاسیساتی 

و حوزه های شهرداری را بر عهده دارد که تاکنون 
با استعالم از ادارات تاسیساتی 398 معبر اصلی و 

فرعی روکش آسفالت شده است.
وی گفت: به علت اصالح ش��بکه های تاسیساتی 
توس��ط ادارات، بخش��ی از پروژه های شهرداری 
متوقف شده است و منتظر اتمام فعالیت های سایر 

دستگاه ها و ادارات تاسیساتی هستیم.
ترنجی یادآور شد: بدلیل تاخیر در تامین اعتبارات 
از سوی دستگاه ها و ادارات تاسیساتی برای اتمام 
طرح های خود بس��یاری از هزینه های جانبی را 
شورای شهر و شهرداری کاشان متقبل شده اند تا 

رفاه شهروندان را فراهم سازند.
وی با اشاره به 4 میلیون کیلومتر شبکه تاسیساتی 
در معابر اصلی و فرعی ش��هر که مربوط به س��ایر 
دس��تگاه ها و ادارات تاسیس��اتی اس��ت گفت: با 
اطالعات بدست آمده 40 درصد شبکه ها فرسوده 
اس��ت و نیازمند اصالح و تعویض می باشد که 13 

میلیون متر مربع از معابر تخریب خواهند شد.

ترنجی، هزینه انجام عملیات آسفالت پس از اصالح 
شبکه های تاسیساتی را حدود 450 میلیارد تومان 
 عنوان کرد و خاطرنش��ان کرد: تامی��ن این مبلغ 
بی ش��ک در توان ش��هرداری نیس��ت و مردم نیز 
نباید متحمل چنین هزینه های سنگینی بشوند 
و نیازمند برنامه ریزی جامع توس��ط تمام ادارات 

شهری و دولتی است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد خبر داد:

آغاز هشتمين كنفرانس بين المللي علوم و كاربرد پالسما 
در دانشگاه آزاد
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 مدیرکل بعثه های پزشکی خارجی عربستان در مالقات با مدیر عملیات پزشکی 
حج ایران گفت: مراکز درمانی هالل احمر ای��ران از منظم ترین مراکز درمانی 
کش��ورهای خارجی در عربس��تان هس��تند و این مدیریت هم��واره در بین 

کشورهای دیگر مثال زدنی است. 
 پیرحس��ین کولیوند رییس بیمارس��تان جمعیت هالل احمر با دکتر محمد 
 حامد المحماری مدیرکل بعثه های پزشکی خارجی دیدار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار ک��ه به میزبان��ی مدیرکل بعثه ه��ای پزش��کی خارجی صورت 
 پذیرفت، راهکارهای تبادل و انتقال تجربیات بین جمعیت هالل احمر ایران و

وزارت صحه عربستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر محمد حامد المحم��اری در ابتدای این دیدار گف��ت: بنده برای حضور 
در این جلس��ه و دیدار هیات ایرانی جلس��ه قبلی خود را نیمه تمام گذاشته و 

خدمت رسیدم.
وی در ادامه افزود: مراکز درمانی هالل احمر ایران از منظم ترین مراکز درمانی 
کشورهای خارجی در عربستان است و این مدیریت، همواره به کشورهای دیگر 
که تمایل به ارائه خدمات پزش��کی به زائران خود را دارند مثال ش��ما را زده و 

می گوییم برای الگوبرداری از مراکز شما بازدید کنند.
 قس��متی از جلس��ه به تبادل اطالعات در خصوص ایجاد بیمارستان مشترک 
هالل احمر ایران و صعودی گذشت که پس از توافق های اولیه، مقرر شد برای 

کسب مجوزهای الزم به مقامات عالی سعودی ارجاع شود.
همچنین در این دیدار دکتر محمد حامد المحماری قول همکاری در خصوص 
 ارائه خدم��ات دیالیز به زوار ایرانی را در مکه و مش��اعر مقدس��ه داده و گفت: 

دولت سعودی تنها نگران بیماری های عفونی در حج امسال است.
 در این دیدار پیرحسین کولیوند رییس بیمارستان جمعیت هالل احمر در مکه 
نیز با تقدی��م قدردانی رییس جمعیت ه��الل احمر ایران باب��ت ارائه مطلوب 
 خدمات درمانی به زائ��ران ایرانی عنوان ک��رد: این مرکز با به همراه داش��تن 
تیمی مخصوص این کار که مش��تمل بر متخصصان عفونی و نیز کارشناسان 
مبارزه با بیماری های واگیر اس��ت، بیماری های عفونی را در بین زائران ایرانی 

رصد کرده و روزانه گزارش آن را به دفتر مدیریت بیمارستان ارائه می دهند.
 وی در ادام��ه، با بی��ان اینکه تاکن��ون هیچ م��وردی از ابتالی زائ��ران ایرانی 
به بیم��اری ه��ای عفون��ی به وی��ژه کرون��ا گ��زارش نش��ده اس��ت، افزود: 
ه��الل احم��ر ای��ران آمادگ��ی کام��ل خ��ود را جه��ت انتق��ال تجربی��ات 
 خ��ود در ح��وزه پزش��کی ح��ج ب��ه س��ایر کش��ورهای اس��المی اع��الم 

می کند.
 کولیون��د در ادامه ب��ا تایید س��خنان مدی��رکل بعثه های پزش��کی خارجی 
در خصوص اینک��ه خدمت ب��ه حاجی موجب تق��رب الهی می ش��ود، گفت: 
 خدم��ت به زائر ب��ه ویژه زائ��ر پیامب��ر مهربانی ها و نی��ز زائر ح��رم امن الهی 
عالوه بر اینکه جزو توصیه های دینی ماست، جزو رئوس برنامه های هالل احمر 

ایران نیز هست.
در این دیدار همچنین از محمد حامد المحماری مدیرکل بعثه های پزش��کی 
خارجی برای دیدار از امکانات ه��الل احمر به ایران دعوت به عمل آمد که وی 

با روی باز پذیرفت.

تنها با برخی خوراکی های دم دستی خود می توانید ماسک مویی بسازید 
که رشد موهای تان را چندین برابر می کند.

متخصصان پوست نش��ان داده اند که ریزش مو به طور 50 تا 100 رشته 
در روز هیچ جای نگرانی نداش��ته و امری کامال طبیعی است. با این حال 
ممکن است که شدت ریزش مو بسیار زیاد باشد که غالبا ریشه در بیماری 

آلوپسی در افراد دارد. 
 با این وجود امروزه ریزش مو یک پدیده طبیعی و ش��ایع تلقی می شود 
که برخ��ی عوامل چون اس��ترس، رژی��م غذایی نامناس��ب و اختالالت 

هورمونی در آن دخیل هستند. 
این مطلب به ش��ما راه های درمانی خانگی را ارائه می دهد که به وسیله 
آن می توان از ریزش مو پیشگیری کرده و رشد آنها را چندین برابر کنید؛ 
بسیاری از مواد خوراکی و غذایی که در اکثر آشپزخانه ها یافت می شود، 

اهمیت حیاتی داشته و می توانند باعث تقویت رشد موها شوند. 
تخم مرغ 

 این ماده غذای��ی غنی از گوگ��رد، پروتئی��ن و مواد معدنی می باش��د، 
که در روند رش��د مو بس��یار اثرگذار اس��ت همچنین تخ��م مرغ حاوی 
سلینیوم، روی، آهن، ید و فسفر است که مصرف آن با روغن زیتون تاثیر 

بیشتری دارد.
برای اس��تفاده کافی اس��ت یک عدد س��فیده تخم مرغ را با یک قاشق 
چایخوری روغن زیتون مخلوط کرده و آن را بر روی پوس��ت س��ر خود 
 قرار دهید؛ اجازه دهید 15 تا 20 دقیقه مخلوط بر روی س��ر شما بماند، 

سپس آن را بشویید. 
سیر و پیاز 

گوگرد ماده معدنی اس��ت که میزان تولید کالژن را افزایش داده و برای 
رشد مو بسیار مفید می باشد. 

 گفتن��ی اس��ت ک��ه س��یر و پی��از یک��ی از غنی تری��ن مناب��ع گوگرد 
 به ش��مار می روند که در بس��یاری از داروهای معمول��ی تحریک کننده 

رشد مو یافت می شوند. 
برای اس��تفاده می توانند 4-5 حبه س��یر را ریز کرده و با مقداری روغن 
نارگیل مخلوط کنید. سپس مخلوط را روی حرارت قرار داده تا به جوش 
آید. پس از س��رد ش��دن آن را بر روی س��رخود ریخته و به آرامی ماساژ 
 دهید. برای نتیجه دادن بهتر بایستی این کار را 2 تا 3 بار در هفته انجام 
دهید. با استفاده از آب پیاز نیز می توانید به نتیجه دلخواه خود برسید به 
طوری که مایع آن را 15 دقیقه بر روی سر ریخته و سپس شستشو دهید . 

نارگیل 
یکی از مناسب ترین مواد برای تقویت موی سر نارگیل است که قادر است 

سالمت موها را تضمین کرده و میزان رشد آنها را باال ببرد. 
ش��یر نارگیل سرش��ار از مقدار زیادی مواد معدنی چون آهن و پتاسیم، 
 پروتئین ها و چربی می باش��د که مصرف مکرر آن موها را تقویت کرده و 

در برابر شکستن مقاوم می سازد.
 برای اس��تفاده کافی اس��ت مقداری آب را با این ش��یر مخلوط کرده و 
 ش��ب هنگام بر روی قس��مت هایی از س��ر خود که ریزش باالیی دارند 
قرار دهید، سپس صبح روز بعد آن را بشویید؛ انجام مکرر این کار مانع از 

ریزش موها می شود. 

 تمجید عربستانی ها  از 
درمانگاه های ایران در این کشور 

 رشد باور نکردنی مـوها
با این ســه عصاره 

وضعیت قرارگیری خوب بدن چیست؛ و چرا اینقدر مهم 
است؟ اساسا وضعیت قرارگیری خوب بدن به هم ترازی 
 بدن با توجه به نیروی همیشه حاضر گرانش اشاره دارد. 
ما چه در حال ایس��تاده باش��یم، یا نشس��ته و درازکش، 
جاذبه ی زمی��ن، نیرویی بر مفاصل، رب��اط  ها، و عضالت 
ما وارد می کن��د. وضعی��ت قرارگیری خوب، مس��تلزم 
 توزیع نیروی گرانش از طریق بدن ماس��ت، به نحوی که 
به هیچ یک از س��اختارهای بدن فش��ار بیش از حد وارد 

نشود.
چرا وضعی��ت قرارگیری خوب بدن برای س��المتی مهم 

است :
۱- صاف ایستادن تصویری بهتر و مطمئن تر از شما 

نشان می دهد.
وضعیت قرارگیری خوب بدن، اعتم��اد بنفس را افزایش 
 خواه��د داد. این را امتح��ان کنید: در مقاب��ل یک آینه، 
یک نفس عمیق بکشید و صاف بایستید. سپس قوز کنید. 

این کار را چند بار تکرار کنید. تفاوت را می بینید؟
در مورد افراد پیرامون تان که از نظر شما با اعتماد به نفس 
هستند فکر کنید. من فکر می کنم که بسیاری از این افراد، 
صاف می ایستند و وضعیت قرارگیری بسیار خوبی دارند. 

این قطعا اعتماد بنفس را نشان می دهد.
وضعیت قرارگیری خوب بدن، اعتم��اد بنفس را افزایش 

خواهد داد.
 ۲- وضعیت قرارگیری صحیح بدن باعث می شود 

تنفس راحت تر شود.
در مطب پزش��کان، اغلب از ما خواسته می شود که زمان 
گ��وش دادن به صداهای ری��ه، صاف بنش��ینیم. این کار 
 به ندرت اثر دائم��ی دارد، زی��را تا زمانی که الزم باش��د 
 به اش��خاص یادآوری ش��ود که این کار را انج��ام دهند، 

یعنی بدن آنها عادت کرده که در حالت خمیده راحت تر 
باشد.

وقتی آنها س��عی می کنند ص��اف بنش��ینند، عضالت و 
تاندون های جلویی را که در حال حاضر بیش از حد کوتاه 
 ش��ده اند را س��فت می کنند و این باعث محدودیت هایی 
در سهولت حجم تنفس می شود. حتی کمی سفت کردن 
این عضالت برای صاف کردن بیشتر شخص، باعث سفتی 
در کل باال تنه می شود و تنفس عمیق را مشکل می سازد.

۳- وضعیت قرارگیری مناسب بدن گردش خون و 
گوارش را بهتر می کند.

وقتی صحبت از دس��تگاه گ��وارش می ش��ود، وضعیت 
 قرارگیری مناس��ب ب��دن ب��ه اندام های داخلی ش��کم، 
این امکان را می دهد که بدون فش��ار اضافی که می تواند 
باعث اختالل در عملکرد طبیعی دس��تگاه گوارش شود، 
وضعیت طبیعی شان را به خود بگیرند. وضعیت قرارگیری 
نامناس��ب بدن و قوز کرده به عنوان ی��ک عامل موثر در 
مشکالت گوارشی متعدد، از برگشت اسید معده گرفته تا 

یبوست و حتی فتق، در نظر گرفته می شود.
۴- وضعی�ت قرارگیری صحیح ب�دن به عضالت و 

مفاصل  کمک می کند.
 وضعی��ت قرارگی��ری خوب ب��دن به ما کم��ک می کند 
 ت��ا اس��تخوان ها و مفاص��ل را، در هم ت��رازی درس��تی 
نگه داریم، طوری که از عضالت ما به درس��تی اس��تفاده 
 شود و پوش��ش غیر طبیعی س��طوح مفصل که می تواند 
منجر به آرتریت و درد مفاصل شود، کاهش یابد. همچنین 
فشار بر روی رباط  هایی که مفاصل ستون فقرات را کنار 
هم نگه می دارند، کاهش داده و احتمال آس��یب دیدگی 
 را به حداقل می رس��اند.یک وضعی��ت قرارگیری خوب 
به عضالت ام��کان می دهد که موثرت��ر کار کنند و باعث 

می شود که بدن از انرژی کمتری استفاده کند، در نتیجه از 
خستگی عضالت ، کشش عضالنی، اختالالت بیش کاری 
و حتی درد عضالنی و درد پش��ت نیز جلوگیری می کند.

وضعیت قرارگیری خوب در نشس��تن و ایستادن، تنفس 
کامل و طبیعی را آسان تر می کند.

۵- وضعیت قرارگیری مناسب بدن قالب ذهنی تان 
را تغییر می دهد.

وضعیت قرارگیری ب��دن می تواند بر قالب ذهنی ش��ما 
 تاثیر بگذارد و قالب ذهنی ش��ما نی��ز می تواند وضعیت 
قرارگیری تان را تحت تاثیر قرار دهد! بنابراین هنگامی که 
شما خوب و شاد هستید و بر همه چیز تسلط دارید، معموال 
وضعیت قرارگیری تان درست است. در مقابل، افرادی که 
افسرده هستند و درد مزمن دارند، اغلب به حالت خمیده 

می ایستند یا می نشینند.
 دفعه ی بع��دی ک��ه احس��اس افس��ردگی کردی��د، یا 
 به خاطر چیزی مضط��رب بودید، س��عی کنید وضعیت 
قرارگیری تان را تغییر دهید، صاف بایستید و نفس عمیق 

بکشید.
داشتن وضعیت قرارگیری خوب در نشستن و ایستادن، 
تنفس کام��ل و طبیعی را آس��ان تر کرده و ب��ه آرامش و 
تمرکز کمک می کند. بس��یاری از تمرینات شرقی مانند 
یوگا و تای چی، روی وضعی��ت بدن )وضعیت قرارگیری( 

کار می کنند.
۶- ق�رار گرفتن ب�دن در وضعیتی مناس�ب باعث 

می شود الغرتر و جوان تر به نظر برسید.
 وقتی ی��ک وضعی��ت قرارگیری خوب داش��ته باش��ید، 
فورا 1/5 تا 3 کیلوگرم از وزن ظاهری تان کاسته می شود! 
ای��ن کار باعث می ش��ود که ش��ما باریک ت��ر و جوان تر 
 به نظر برس��ید و لباس های ت��ان بهتر به نظ��ر خواهند 

آمد.
۷- قرارگیری صحیح بدن س�تون فقرات را سالم 

نگه می دارد.
وضعیت قرارگیری صحیح بدن، یک راه آس��ان اما بسیار 
 مهم برای س��الم نگه داش��تن چندین س��اختار پیچیده 
در پشت و ستون فقرات است. حمایت از پشت به خصوص 
 برای افرادی مهم اس��ت که س��اعات زیادی پش��ت میز

می نشینند و یا در طول روز سر پا هستند. نداشتن وضعیت 
قرارگیری خوب و عدم حمایت کافی از پش��ت می تواند 
کشش را بر عضالت افزایش داده و بر ستون فقرات فشار 
وارد کند. فش��ار ناش��ی از وضعیت قرارگیری بد به مرور 
 زمان می تواند ویژگی ه��ای آناتومیک س��تون فقرات را 
تغییر دهد و منجر به احتمال انقباض عروق خونی و اعصاب 
شود.نشستن و ایستادن با هم ترازی مناسب، به شما این 
امکان را می دهد که با خستگی و فشار کمتر روی رباط ها 
و مفاصل بدن تان، به طور موثرت��ری کار کنید. آگاهی از 
وضعیت قرارگیری خوب، اولین گام برای شکستن عادات 
قدیمی وضعیت قرارگیری بد و کاهش اس��ترس و فشار 
 روی کستون فقرات اس��ت؛ بنابراین به حرف بزرگ ترها 

گوش کنید و »صاف بنشینید«.

بهداشت فردی

نکته ها

زبان خوراکی ها

برخی از باقی مانده های میوه یا سبزیجات دارای ارزش غذایی 
باالیی هستند که باید در مورد دور ریختن آنها تجدیدنظر کرد.

تمامی اجزای یک میوه اعم از پوست و برگ آن بخشی از میوه 
هستند که دارای ترکیبات و مواد مغذی سودمندی می باشند 
و می توانند موجب تقویت بدن ش��ما شوند. حتی بسیاری از 
این قسمت ها حاوی مواد مغذی بیشتری نسبت به خود میوه 

یا سبزیجات می باشند.
در ادامه به ۷ مورد از بخش های دورریز مواد خوراکی اش��اره 

می شود که باید در مورد دور ریختن آنها تجدیدنظر کنید.
برگ های کرفس

 برگ های کرفس ممل��و از ویتامی��ن، مواد معدن��ی، فیبر و 
درشت مغذی های فراوانی هستند. هر 100 گرم برگ کرفس 
3/9 گرم فیبر بدن را تامین می کن��د، به عالوه حاوی مقادیر 
مناسبی چربی اشباع نشده اس��ت. چربی اشباع نشده باعث 
بهبود س��طح کلس��ترول بدن شده و ریس��ک بیماری قلبی 
را کاهش می ده��د. برگ های کرفس منبع ق��وی منیزیم و 
کلسیم، و همچنین ویتامین C و E بوده و از این رو خاصیت 

آنتی اکسیدانی دارند.
برگ های کلم بروکلی

کلم بروکلی ماده خوراکی بس��یار خوبی است که برگ های 
 آن هم حاوی مواد مغذی زیادی می باش��د. تنه��ا 30 گرم از 

برگ بروکلی 90 درصد از ویتامی��ن A موردنیاز روزانه بدن 
را تامین می کن��د. همانطورکه می دانی��د ویتامین A برای 
 افزایش قدرت دید، بهبود سیستم ایمنی و قدرت باروری شما 
 ،C مهم اس��ت. این برگ ها همچنین منبع غن��ی ویتامین

کلسیم، پروتئین و آهن هستند.
پوست پرتقال

پوست پرتقال به همراه الیه س��فیدرنگ زیر آن مملو از انواع 
ویتامین ها و مواد مغذی اس��ت. پوس��ت خام پرتقال حاوی 
1/5 گرم پروتئین و منبع غنی پتاسیم، کلسیم، ریبوفالوین، 
 ویتامین C و A می باش��د. پوس��ت پرتقال همچنین حاوی 
آنتی اکس��یدان های فالوونوئید بوده که می تواند به کاهش 
سطح کلس��ترول کمک کند. همچنین آنتی اکسیدان های 
موجود در آن همچون هیستامین عمل کرده و برای افراد مبتال 

به آلرژی و در کل سالمت ریه مفید است.
پوست هندوانه

 پوس��ت هندوانه دارای مقدار باالی س��یترولین می باش��د، 
اس��ید آمینه ایی ک��ه باعث بهب��ود جریان خ��ون و تقویت 

سیستم ایمنی بدن می ش��ود. همچنین سیترولین موجب 
 کاهش خس��تگی ماهیچه ها ش��ده و افراد می توانند مدت 
 طوالن��ی ت��ری ورزش کنن��د و در ع��وض کنت��رل بهتری 

بر وزن شان داشته باشند.
پوست پیاز

پوست پیاز منبع غنی ماده ایی موسوم به کورسیت است 
که به کاهش فشار خون و جلوگیری 

 از لخت��ه ش��دن خ��ون کم��ک 
می کند. اما بهترین راه مصرف 
 پوس��ت پی��از اس��تفاده از آن 
در عصاره ها، س��وپ ها و کباب 
 ها می باشد که قبل از سرو غذا از

آن جدا شود. همچنین می توان آن 
را در چای هم خیساند.

پوست انبه
 پوس��ت انب��ه ح��اوی مق��دار 

قابل توجهی آنتی اکس��یدان و همچنین 

ترکیبات س��الم نظیر »منجافرین« اس��ت که دارای خواص 
ضدالتهابی و ضد توموری است.

پوست موز
درحالی که پوس��ت موز طعم خوبی ندارد؛ ام��ا مملو از مواد 
مغذی است. پوست موز منبع غنی از پتاسیم بوده و در مقایسه 
با بخش میوه دارای فیبر محلول بیشتری است. فیبر محلول 
موجب کاهش کلس��ترول ش��ده و در نتیجه به پیشگیری از 
 بیماری قلبی � عروقی، س��کته و س��رطان کم��ک می کند.

پوس��ت موز همچنین حاوی ماده تریپتوفان بوده که باعث 
افزایش سطح سروتونین بدن و 
بهبود خلق و خو 

می شود.

قـوز 
کردن     

ممنوع!

آیـا پـوست میـوه ها،خـاصیت غذایـی دارد؟ 

خبر

محقق��ان دانش��گاه مونت��رال کانادا موفق به کش��ف ی��ک داروی جدی��د برای 
 توقف پیشرفت بیماری ام اس ش��ده اند. مولکول های کششی س��لول مالنوما به 
یاخته های خونی اجازه می دهند که از سد خونی مغزی عبور کرده و وارد سیستم 
عصبی مرکزی شوند تا یک عنصر حیاتی را تشخیص دهند که افراد مبتال به ام اس 

را ناتوان می سازد.
محققان در مطالعات خود به نتایج امیدوار کننده ای دست یافتند. آزمایش های 
انجام شده روی انسان همانند آزمایش های انجام شده روی موش ها نشان می دهد 
که مولکول های کششی سلول مالنوما می توانند مس��دود شده و شروع بیماری 

ام اس را به تاخیر بیاندازند و پیشرفت این بیماری را تا حد زیادی کاهش دهند.
دکتر الکساندر پرات، استاد دانش��کده علوم اعصاب دانشگاه مونترال، در این باره 
می گوید:»ما با کشف یک روش درمانی جدید، موفق شده ایم که با کاهش میزان 
ناتوانی بیماران و کنترل روند پیشرفت بیماری، کیفیت زندگی مبتالیان به ام اس 
را متحول سازیم«. هیچ روش درمانی مشخصی برای بیماری ام اس وجود ندارد؛ 
این بیماری، یک مریضی عصبی پیش رونده است که در نهایت منجر به فلج شدن، 

از دست رفتن بینایی، بی حسی و عدم تعادل بیمار در حین راه رفتن می شود.
در بسیاری از کشورها، ام اس علت اصلی ناتوانی غیرترومایی در میان بزرگساالن 
 اس��ت. برخی از افراد مبتال به ام اس در طول عمر خود چندان ناتوان نمی شوند؛ 
 با این ح��ال، 60 درصد از آنه��ا معموال پس از گذش��ت 20 س��ال از آغاز عالئم، 

در راه رفتن با مشکل مواجه می شوند.
برآوردها حاکی از آن اس��ت که حدود 2/3 میلیون نفر در سراسر جهان به ام اس 
مبتال هس��تند. این بیماری در کانادا، زندگی بیش از 75 ه��زار نفر را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. ام اس یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی 
 بدن به بافت های خود آسیب می رساند. در بیماران مبتال به ام اس، سیستم ایمنی 
به بافت های سیستم عصبی مرکزی حمله می کند و بر مغز، نخاع و عصب بینایی 

اثر می گذارد.

کشف یک داروی جدید 
برای توقف پیشرفت ام اس 

    

90 درصد حجم خیار را آب تش��کیل می دهد و به همین دلیل بس��یار کم کالری 
است. به عالوه، منبع ویتامین های K، B، C، پتاسیم و منگنز نیز محسوب می شود. 
 این عناصر در بهبود سالمت عمومی بدن تاثیر دارند و از مشکالت مرتبط با کمبود 
ریزمغذی ها که معموال در افرادی که رژیم غذایی نادرس��ت دارند دیده می شود، 

پیشگیری می کند.
محافظت از مغز

خیار ح��اوی م��اده ضدالتهابی به نام فیس��تین اس��ت که نقش بس��یار مهمی در 
س��المت مغز دارد. به دلیل وجود ای��ن ماده، خی��ار یک خوراکی ب��ی نظیر برای 

 بهبود حافظ��ه و محافظت از س��لول های عصبی در برابر آس��یب ه��ای مرتبط با 
افزایش سن محسوب می شود.

کاهش خطر ابتال به سرطان
 خیار عالوه بر اینک��ه مقدار زیادی آب دارد، سرش��ار از پلی فنول هاس��ت که این 
آنتی اکس��یدان ها ارتباط مس��تقیمی ب��ا کاهش ابتال به س��رطان های س��ینه، 
رح��م، تخم��دان و پروس��تات دارن��د. به ع��الوه، تحقیقات نش��ان م��ی دهد که 
 ترکیب��ات غذای��ی موج��ود در خی��ار عملک��رد ض��د س��رطانی بس��یار مهمی 

دارند.
مقابله با التهابات

مقدار آب زیاد خی��ار مانع از ایجاد احتب��اس آب در بدن که مه��م ترین علت بروز 
التهابات است می شود. تحقیقات نشان می دهد که خیار می تواند مانع از فعالیت 

آنزیم های التهابی شود.
خوراکی سرشار از آنتی اکسیدان

خیار منبع غنی از آنتی اکس��یدان هاس��ت که از جمله می توان ب��ه ویتامین C و 
بتاکاروتن اشاره کرد. این آنتی اکس��یدان ها نقش اساسی در تحریک پاسخ ایمنی 
بدن دارند. فالونوئیدهای خیار نیز تاثیر مهمی در پیشگیری از بیماری های مزمن 

مانند ناراحتی قلبی عروقی دارد.
خنک کننده دهان

 بوی بد ده��ان معموال به خاط��ر باکتری هایی ک��ه بین دندان ها و لث��ه ها تجمع 
 می یابن��د ایجاد می ش��ود. خی��ار می تواند ب��ه رفع ب��وی بد دهان کم��ک کند. 
باید خاطر نش��ان کرد که مصرف خیار در مقابله با افزایش گرمای معده که یکی از 

عوامل بوی بد دهان است موثر خواهد بود.

مقابله با استرس
مصرف خیار به خاطر مقدار باالی ویتامین ه��ای B موجب کاهش تاثیرات منفی 
اس��ترس می ش��ود. این ویتامین ها در کاهش اضطراب و همه تاثیرات جسمی و 

هیجانی ناشی از استرس موثر است.
بهبود سالمت سیستم گوارش

این صیفی خوشمزه حاوی آب و فیبرهای غذایی اس��ت که برای عملکرد سیستم 
گوارش��ی مفید خواهد بود. مصرف خیار ب��ه رفع رفالکس معده، یبوس��ت و همه 

مشکالت مرتبط با سیستم گوارشی کمک می کند.
حفظ تناسب اندام

کس��انی که می خواهند وزن کم کنند م��ی توانند روی خیار حس��اب ویژه ای باز 
 کنند. این خوراکی می تواند در کاهش وزن مؤثر باش��د؛ زیرا مق��دار زیادی آب و 
ریز مغ��ذی دارد. همچنین کالری ک��م و وجود فیبره��ا و آب زیاد باعث ش��ده تا 
خیار یک خوراکی سیر کننده باش��د و تمایل به پرخوری را کاهش دهد. به عالوه 
 خیار به دلیل دفع مواد زائد جمع ش��ده در بدن که مانع از کاهش وزن می ش��وند، 

در تصفیه بدن و تنظیم گوارش مؤثر خواهد بود.
بهبود سالمت قلب

 پتاس��یم موجود در خیار باعث می ش��ود ت��ا در کاهش فش��ار خون ک��ه یکی از 
 رایج تری��ن علل ابت��ال به ناراحت��ی های قلبی اس��ت، تاثی��ر بگ��ذارد. هرکدام از 
اندام های بدن برای اینکه بتوانند به درستی کار کنند، الزم است تا تعادل پتاسیم 
در داخل و خارج سلول حفظ شود. پتاس��یم یک الکترولیت الزم برای بدن است؛ 
زیرا با سدیم تعامل دارد تا انتقال تکانه های عصبی، انقباضات ماهیچه ای و عملکرد 

قلب کنترل شود.

از فواید بی نظیر خیـار چه می دانید؟ 
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گردشگری

 خانه ش��یخ محم��د خیابان��ی در خیاب��ان منصور ق��رار گرفته اس��ت. 
 این خانه در اواخر قاجار و اوایل پهلوی احداث ش��ده و شهید خیابانی در 

10 الی 15 سال آخر عمر خود در این خانه می زیسته است.
خانه در یک طبقه س��اخته ش��ده و ش��امل دو حیاط اندرونی و بیرونی 
 می باش��د. حیاط بیرونی به فرم ب��اغ ایرانی بوده که بعدها دس��تکاری 

شده است. 
بنا با حیاط بیرونی توسط دو ورودی ارتباط دارد که در امتداد این درها، 
دو راهرو دسترسی به سالن اصلی )طنبی( و اتاق های جانبی )گوشوار( 

را امکان پذیر می سازد.
بنا دارای یک س��الن بزرگ )طنبی( به ابعاد 6 در 7 )که فرم س��اده شده 
طنبی های دوره قاجار می باشد( و دو اتاق در طرفین )گوشوار( و 4 اتاق 
 به عنوان فضاهای خدماتی در پش��ت گوش��وارها اس��ت. نورگیر طنبی 
از هر دو حی��اط اندرون��ی و بیرونی می باش��د، در حالی ک��ه نورگیری 

گوشوارها فقط از حیاط بیرونی است.
زیرزمین خانه در زیر طنبی واقع شده که دسترسی آن از حیاط اندرونی 

می باشد.
ن��د. بن��ا دارای   در ای��ن خان��ه پ��ان و نم��ا کام��ا قرین��ه ا
 آجرکاری ه��ای زیب��ای دوره پهلوی اس��ت ک��ه در باالی هر ک��دام از 
 پنجره ها ف��رم کتیبه ه��ای آجری متف��اوت و ب��ه صورت قرین��ه اند. 
 نمای حیاط اندرونی دارای آجرکاری با کتیبه های بس��یار س��اده گچی 

است.
سطح حیاط بیرونی به اندازه دو پله پایین تر از سطح کوچه و همچنین از 
سطح بنا نیز 3 پله پایین تر می باشد و با انواع درختان میوه پوشیده شده 
است. در قسمت ورودی به حیاط بیرونی انباری وجود دارد که با استفاده 

از فضای جرز ساباط ساخته شده است.
حیاط اندرونی در سه ضلع جنوبی، غربی و شرقی دارای فضاهای خدماتی 

است و تقریباً هم سطح با بناست.
ارزش میراثی بنا، فرهنگی و سیاسی است.

خانه شیخ محمد خیابانی
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دریچه

 متاس��فانه عواملی همچ��ون جنگ، قحط��ی و طغیان 
آب دریاها، در طی قرون متمادی دیگر ش��کوهی از این 
شهرهای شگفت انگیز برجای نگذاشته و تنها خاطره و 
ویرانه هایی را برای آیندگان و جستجوگران امروز باقی 

گذاشته است.
۱- تروا

بقایای��ی ای��ن ش��هر افس��انه ای در ق��رن نوزده��م 
 میادی و در ش��هر آناتولیای ترکیه کش��ف ش��د. طبق 
داستان های اساطیری، مورخان، یونانیان را فاتحان این 
شهر نام برده اند. فاتحانی که پس از تصرف آن، این شهر 
را به آتش کش��یدند. باستان شناس��ان طی کاوش های 
خود در تپه ماهورهای منطقه هیسارلیک موفق به کشف 
دیواری به ارتفاع 6/1 متر و دیگر آثاری شدند که وجود 
۹ شهر در این منطقه را ثابت می کرد. یکی از این شهرها 

به گفته باستان شناسان تروا نام داشت.
۲- بابل

 ب��اغ ه��ای معل��ق باب��ل از مع��روف ترین و ش��ناخته 
ش��ده ترین نش��انه های این امپراتوری عظی��م دنیای 
باستان به ش��مار می رود. هرودوت، مورخ مشهور یونان 
باس��تان، اگرچه درطول عمر خود موفق ب��ه دیدن این 
باغ ها نش��د، اما ش��کوه و زیابیی آن را در نوش��ته های 
 خود بی��ان داش��ت. دیوارهای آجر خش��تی این ش��هر 
به همراه ویرانه هایی از کاخ ش��مالی آن در قرن نوزدهم 
میادی کشف شد. در حال حاضر بخش های بزرگی از 
دروازه ستاره بابل در موزه پرگامون برلین در معرض دید 

عموم قرار دارد.
۳- آکروتیری

 آکروتی��ری، ای��ن تم��دن باس��تان عص��ر مف��رغ 
 جزی��ره ک��رت، پی��ش از آن ک��ه در س��ال 1500 
 پیش از می��اد زیر گداز های آتشفش��انی دفن ش��ود، 
یکی از ش��هرهای مهم ای��ن جزیره به ش��مار می رفت. 
کاوش های باس��تان شناس��ان اگرچه تمامی آن ش��هر 
را آشکار نس��اخت، اما پیاده روهای س��الم، نقاشی های 
 رنگی دیوارها و کفپوش های خیابان های این شهر را از 

دل خاک بیرون کشید.
 ب��ه گفت��ه باس��تان شناس��ان ف��وران ه��ای متع��دد 
گ��دازه ه��ای آتشفش��انی بخ��ش قاب��ل توجه��ی از 
 این جزی��ره را ب��ه زی��ر آب ب��رد تا ب��ار دیگر افس��انه 

قاره آتانتیس را در اذهان تداعی کند.
۴- ماچو پیچو

با افول اقت��دار امپرات��وری اینکا از س��ال 1530 به این 
س��و، خاطرات و ش��کوه ش��هر ماچوپیچو نیز از اذهان 
مردم رفت��ه رفته پاک ش��د. ای��ن فراموش��ی ادامه دار 
ش��د تا اینکه ویرانه های این ش��هر باس��تانی در س��ال 
 1۹11 به دس��ت یک باس��تان ش��ناس امریکایی به نام 
هیرام بینگهام کش��ف ش��د. این کش��ف اگرچه پس از 

 وقف��ه ای نزدی��ک به 400 س��ال ب��ه وقوع پیوس��ت، 
اما منجر به کشش و جاذبه ای جهانی شد و عاقمندان 
 بی ش��ماری را به س��وی خود کش��اند. اکنون مناظر و 
ویرانه های این ش��هر ب��ه یک��ی از جاذبه ه��ای اصلی 

گردشگری تبدیل شده است.
۵- پترا

 ای��ن ش��هر باس��تانی ک��ه آن را محص��ور ش��ده در 
گل های رز وحش��ی م��ی نامن��د، در میان ک��و ه های 
اردن پنهان ش��ده اس��ت. برای بازدید و تماش��ای این 
ش��هر قدیمی گردش��گران مجبور به عبور از مس��یری 
 تن��گ و باری��ک ب��ه ط��ول 1/6 کیلومتر می باش��ند. 
نزدیک به ه��زار مقبره، ی��ک قربانگاه و ی��ک عبادتگاه 
 از جمل��ه آث��اری اس��ت ک��ه در این ش��هر به چش��م 
می خورد. باستان شناس��ان معتقدند اقوام کوچ نشنین 
 انباط، نخس��تین س��اکنان این ش��هر، پترا را به خاطر 

چشمه های متعدد آن انتخاب کرده بودند.
۶- اورادور سور گالن

برخاف دیگر ش��هرهای یاد ش��ده، این ش��هر قدیمی 
 فرانس��وی هیچگاه ناپدید نش��د. این ش��هر شاهدی از 
قتل عام نازی ها در طول جنگ جهانی دوم بود، شهری 
که 6۲4 س��اکن آن در حمله س��ربازان آلمانی در تاریخ 
دهم ژوئن 1۹44 کشته ش��دند. پس از آن این شهر به 
کلی متروکه ش��د و تا امروز هیچ انسانی در آن سکونت 

نکرد.
۷- کارتاژ

اگرچه هن��وز ه��م بقایای��ی از ای��ن ش��هر تاریخی به 
 ش��کل روزهای نخس��تین خود پابرجاس��ت، اما بازهم 
 به سختی می توان شکل اصلی این شهر بندری را از روی 
 خش��ت ه��ای دره��م فروریخت��ه بناهای��ش مجس��م 

کرد.
 این ش��هر دوب��ار در آتش خش��م جنگ ها س��وخت. 
 ناب��ودی نخس��ت آن ب��ر اث��ر حمل��ه روم��ی ه��ا در 
جن��گ کارت��اژ در س��ال 146 پی��ش از میاد ب��وده و 
تخریب ثانوی آن ب��ه دلیل حمله اعراب در س��ال 6۹۸ 
می��ادی رخ داد. اکنون م��ی توان تنها ویران��ه هایی از 
 این ش��هر را در تپه بیرس��ا در کش��ور تونس مش��اهده 

کرد.
۸- تیکال

 ش��هر تی��کال ک��ه پایتخ��ت تم��دن مایاها به ش��مار 
می رف��ت در زم��ان ش��کوه خود بی��ش از چه��ار هزار 
ساختمان و ۹0 هزار سکنه را در خود جای داده بود. این 
 شهر در سال ۹00 میادی و پس از سقوط امپراتوری مایا 
به صورت اسرار آمیزی متروکه شد و سپس در پوششی 
از درختان جنگلی برای مدتی بیش از هزار سال مخفی 
 ماند. س��رانجام باس��تان شناس��ان اروپایی کاشفان آن 

در قرن نوزدهم میادی شدند.

شهرهـای فرامـوش شده تاریـخ

والدت
 شهید ش��یخ محمد خیابانی در س��ال 1۲۹7 ق در خامنه، از توابع شهرستان شبستر، 
به دنیا آمد. پدر او حاجی عبدالحمید در روسیه به تجارت مشغول بود و قریب سی سال در 
شهر پتروفسکی، پایتخت آن روز جمهوری خود مختار مسلمان نشین داغستان، مقیم 
و مشغول داد و س��تد بود. ش��یخ محمد در اوایل کودکی مقدمات دروس آن دوره را در 
مکتب خواند و سپس به روسیه سفر کرد و در تجارت خانه پدر مشغول کار شد و پس از 

آن به تبریز بازگشت.
تحصیالت

شهید خیابانی بعد از مراجعت به تبریز مشغول تحصیل علوم دینی شد. فقه و اصول را 
از میرزا ابوالحس��ن آقا مجتهد انگجی آموخت و در آن دو رشته از بهترین و مبارز ترین 
شاگردان حوزه درس ایشان بود و در اندک زمانی به دلیل برخورداری از هوش فراوان و 

کوشش بسیار به مراتب باالی علمی نائل آمد.
وی علم هیات و نجوم و حساب را در نزد مرحوم میرزا عبدالعلی، منجم معروف، تحصیل 
 کرد و در آن فن نیز گوی س��بقت را از هم دوره های خود ربود و در اندک زمانی توانایی 
حل مسائل مشکل هیات را پیدا کرد. او در علم حکمت و کام و طبیعیات و تاریخ و ادبیات 

نیز مهارتی در خور ستایش داشت.
زندگی سیاسی

 در س��ال 13۲4 ق )1۲۸5 ش( حکومت ای��ران تغییر یافته، اصول حکومت ش��ورایی 
 در ایران برقرار ش��د. دوره دوم زندگی مرحوم خیابانی ش��روع ش��د و او مقدمات دوره 
 فعالیت ه��ای سیاس��ی خ��ود را فراهم ک��رد. در ایام��ی که ق��وای ارتجاع و قش��ون 
محمدعلی میرزا پیرامون تبریز را محاصره و آب و آذوقه را به روی اهالی شهر بسته بودند، 
 خیابانی تفنگ بر دوش، در س��نگرها و به همراه مجاهدان، به دف��اع از عدالت و آزادی 
می پردازد. او زمانی که در برخی مجاهدان اندک سستی حس می کند، با بیانات شیرین 

و نطق های مهیج، آنها را تشجیع می کند و روح تازه ای در کالبد افسرده آنها می دمد.
ش��یخ محمد خیابانی در عین مجاهدت، عضو مؤثر انجمن ایالتی ب��ود و بعد از خاتمه 
سلطنت محمدعلی میرزا به نمایندگی مردم و مجلس ش��ورای ملی، با رای چشم گیر 

انتخاب شد.
نطق خیابانی در مجلس

در بحث مجلس درباره اولتیماتوم روس که نوعی باج خواهی همسایه شمالی به حساب 
می آمد، خیابانی نطق غرا و گیرایی ایراد کرد. آن شهید راه عدالت و آزادی، پس از شرح 
 وضعیت حکوم��ت ها در جهان و ذکر ح��ق حاکمیت ملت ها، از دول��ت می خواهد که 
 به هیچ وجه ای��ن اولتیمات��وم را نپذی��رد و تخل��ف آنه��ا را از معاهدات بی��ن المللی 
گوش زد کند. ش��هید خیابانی معتقد بود: دولت س��زاوار اس��ت با کمال احترام بگوید 
 که این تقاضا خاف معاهدات و خاف عهدهایی اس��ت که در عالم بس��ته شده است. 
هیچ کس و هیچ دولتی حق ندارد که اختیار و آزادی و استقال کسی یا دولتی را از دست 
آنها بگیرد، مگر این که به همان ش��یوه کهن دو هزار سال قبل برگردد. قبول این تقاضا 
رخنه به استقال ایران است. ممکن نیست این ملت امور کشور و اختیار و استقال خود 

را به دیگران واگذار کند....
سخنرانی خیابانی در میتینگ سبزه میدان تهران

پس از آن که دولت وقت به صاح دید ناصرالملک نایب السلطنه، اولتیماتوم را قبول کرد و 
مجلس دوم را بست، در حقیقت یک کودتا در ایران شروع شد. مرحوم خیابانی در اجتماع 
اعتراض آمیز مردم در سبزه میدان شرکت کرد و در این مراسم علیه کودتا و حکومت وقت 

و اولتیماتوم سخنرانی کرد و مواضع خود و آزادی خواهان را بازگو کرد.
نیروهای »یپرم خان« در پی دس��تور وزی��ر امورخارجه، برای دس��تگیری خیابانی و 
 دیگر یارانش به س��بزه میدان آمدن��د، اما اث��ری از خیابانی نیافتند. پ��س از این واقعه 
 آقای معتمدالتجار به خیابانی پیش��نهاد می کند که آن ش��ب را در من��زل او بگذراند. 
اما شیخ می گوید، وظیفه خود را انجام دادیم و نتیجه هم گرفتیم. دستگیری من برای 
آنها هنگامی ارزش داشت که مراسم برپا نشده و نطقی ایراد نشده بود. اما اینک ما اسرار 

را برای مردم فاش کردیم و جامعه را آگاه ساختیم. 

قرارداد ۱90۷ ایران و انگلیس
 وقتی وث��وق الدوله اقدام به عق��د قرارداد 1۹07 با انگلیس��ی ها ک��رد، روزنامه تجدد، 
که مدیر مس��وول آن ش��یخ محمد خیابانی بود ، ط��ی مقاالتی، بی اعتب��ار بودن آن 
 را گوش زد ک��رد و نوش��ت: مادامی ک��ه ای��ن ق��رارداد از تصویب مجلس نگذش��ته، 

آن را بیش از یک ورق پاره چیز علی حده نمی دانیم و ترتیب اثری به آن نمی دهیم.
نمایندگان آذربایجان تحت قیادت رهبر مقتدر خویش، مرحوم خیابانی، با حضور فعال 
در مجلس با این قرارداد به مخالفت برخاستند. وثوق الدوله برای خنثی کردن اقدامات 
 دموکرات ها دس��ت به حرکت هایی زد تا بتواند ق��رارداد را از تصویب مجلس بگذراند. 
او س��عی در مح��دود ک��ردن فعالی��ت دموکرات ه��ا ک��رد. اقدام��ات وث��وق الدوله 
 موجب تش��دید فعالیت خیابانی ش��د و ح��زب دموک��رات، کنترل تبریز را به دس��ت 

گرفت.
آغاز قیام

 با آغاز قیام ش��یخ محمد خیابانی در فروردین 1۲۹۹، دو روز تم��ام نیروهای انقابی، 
ش��هر و ادارات دولتی تبری��ز را تصرف کردند. ش��ش ماه با کمال متان��ت مقاصد مورد 
 نظر انقابیون پی گیری ش��د و با هرگونه ه��رج و مرج و فتنه جویی برخورد می ش��د. 
 مرحوم بادام چی معتقد اس��ت: به شهادت اش��خاص بی طرف از تجار و کسبه و اعیان، 
اگر قیام انقابیون تبریز نب��ود و یا آن که این نهضت در دس��ت کس دیگری بود، حتما 
مملکت ب��ه طرف هرج و م��رج می رف��ت. تنها فداکاری ح��زب دموک��رات و درایت و 
 کفایت و تدبیر شهید خیابانی بود که جلو این سیل با گرفته شد و مملکت از بدبختی 
غیر قابل تحمل نجات و اس��تقال ایران و اموال و اعراض اهالی از تعدی و تجاوز اش��رار 

حفظ شد.
تعقیب خیابانی

پس از تصرف مقر حکومت مجاهدان تبریز به دست قزاق های کلنل روسی و نیروهای 
 حکومتی، مخبرالس��لطنه به تعقیب ش��یخ محم��د خیابانی پرداخت. وقت��ی قزاق ها 
به خانه خیابانی حمله کردند، او قبل از این که آنها به او دست بیابند از راه پشت بام خود 
را به خانه شیخ حسن علی میانجی رساند. شیخ حسن علی به خیابانی اصرار کرد که از 
مخبرالسلطنه برای او تامین بگیرد. اما رهبر شجاع قیام تبریز گفت: شما شخصیت بزرگی 
 هستید؛ او کوچک تر از آن است که ش��ما نزد او بروید. اصرار شیخ حسن علی به جایی 
نمی رسد و آخرین سخنی که ش��یخ محمد خیابانی در پاسخ به اصرارهای او گفت این 
 بود که »من کشته شدن را به تس��لیم شدن در برابر مخبرالس��لطنه ترجیح می دهم. 
من پیش دشمن زانو بر زمین نمی زنم. من فرزند انقابم«. شیخ حسن علی با شنیدن این 

حرف ها و این همه شهامت و استقامت شیخ را تحسین کرد.
شهادت شیخ محمد خیابانی

وقتی شیخ محمد خیابانی پس از سقوط مقر حکومتی مجاهدان حاضر به تسلیم نشد، 
در ظهر ۲1 شهریور 1۲۹۹، قزاق ها به مخفی گاه او پی بردند. آنها به آن جا حمله کردند 
و به او قول دادند در صورت عدم تیراندازی به او ش��لیک نخواهند کرد. شیخ در محلی 
مخفی شده بود که کاما به قزاق ها مس��لّط بود، ولی به اعتبار قولی که به او داده شده 
 بود از تیراندازی به س��وی آنها خودداری کرد. اما سردس��ته قزاق به محض روبرو شدن 
با خیابانی به صورت بسیار ناجوانمردانه او را به رگبار بست و او را در دم به شهادت رساند. 
آن گاه جنازه او را به مقر فرمانروایی مخبرالسلطنه حمل کردند و سپس بدون هیچ گونه 

تشریفات، در گورستان امام زاده سید حمزه دفن کردند.
اهداف قیام شیخ محمد خیابانی

از بررس��ی س��خنان رهبر قیام تبریز و موضع گیری های او چنین بر م��ی آید که قیام 
مجاهدان تبریز به منظور تحقق بخشیدن به اموری از این دست بود: 

1�  قطع دست اجانب از سلطه پیدا کردن بر کشور و منابع آن.
۲�  از بین بردن استبداد و احیا و اجرای قانون مشروطیت.

3�  سرو سامان دادن به اوضاع آشفته کشور و حفظ استقال همه جانبه ایران.
4� همکاری با نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در راه اصاح اوضاع کشور و 

بیدار کردن مردم.

علل شکست قیام شیخ محمد خیابانی
 درباره علل ع��دم پیروزی نهض��ت مجاهدان تبریز به اموری اش��اره ش��ده اس��ت که 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1� خیانت عوامل بیگانه.

۲� کم بودن تعداد نیروهای مقاومت.
3� اعتماد بیش از حد به افراد حاضر در حزب.

4� عدم همکاری هم پیمانان خیابانی.
 5 � اس��تقال رای خیابانی در حفظ مواضع اصیل انقابی و حاضر نش��دن به همکاری 

با روس و انگلیس.

در چنین روزی 

برگی از تاریخ

  در روز 15 اوت س��ال 30 قب��ل از می��اد، 
کلئوپاترا هفتم، ملکه مصر باس��تان به ش��یوه 
نمایش��ی و با نیش مار خودکش��ی کرد. ملکه 
مصر که در کاخش در ش��هر اسکندریه خود را 
محبوس کرده بود مطلع شد اوکتاویوس ارباب 

جدید رم در ساحل مصر پیاده شده است.
  اوکتاوی��وس تهدید ک��رده بود ملک��ه مصر را 
به زنجیر می کشد و به عنوان نماد پیروزی اش 
در خیابان های شهر رم می گرداند. همان کاری 
که ژولیوس سزار با آرسینوئه خواهر کلئوپاترا 

انجام داده بود.
 کلئوپاترا ناامی��د و تنها به ۲ کنیزش دس��تور 
می دهد یک سبد انجیر برایش بیاورند که یک 
مار سمی درون آن باشد. کلئوپاترا با نیش مار 
خودکشی می کند و به دنیای مردگان می رود.

دو کنیز وفادارش همراه او خود را می کش��ند 
تا در دنیای م��ردگان در خدمت ارباب خویش 

باشند.
کلئوپاترا هفتم در سال 6۹ قبل از میاد در شهر 
اسکندریه در خانواده سلطنتی فراعنه بطالمه 

مصر متولد شد.
این سلسله به نام بطلمیوس س��ردار مقدونی 
اسکندر که از طرف او به حکومت مصر منصوب 

شده بود، خود را بطالمه نامیدند.
پس از مرگ اسکندر ، بطلمیوس به خود عنوان 
فرع��ون داد و با ن��ام بطلمی��وس اول بر تخت 
سلطنت فراعنه مصر نشست و شهر اسکندریه 

را پایتخت خود کرد.
ب��ود،  یونان��ی  سلس��له  ای��ن   فرهن��گ 
در حالی که اغلب رعایای آنها به استفاده از زبان 
قدیم مصر ادامه داده و همان دین و سنت های 

فراعنه باستان را رعایت می کردند.
 در ق��رن اول قب��ل از می��اد ، رم��ی ه��ا 
 بیش از پیش برای کشورهای مستقل پیرامون 
دری��ای مدیتران��ه تهدید کننده ش��ده بودند. 
 بطلمی��وس یازده��م ب��رای اینک��ه از لط��ف 
رمی ها برخوردار شده و مانع اشغال کشورش 
 شود، در سال 5۸ قبل از میاد جزیره قبرس را 

به رم بخشید.
ساکنان اس��کندریه از این اقدام به خشم آمده 
و بطلمی��وس یازده��م را از س��لطنت برکنار 
 ک��رده و دختر بزرگش برنیس��ه چه��ارم را به 

تخت سلطنت می نشانند.
ام��ا بطلمی��وس یازدهم ب��ا کم��ک آئولوس 
گابینیوس حکم��ران رومی س��وریه به قدرت 

بازمی گردد و دخترش را به قتل می رساند.
پس از م��رگ بطلمیوس یازدهم ت��اج و تخت 
مصر به دختر کوچکش کلئوپاترا که 17 سال 

داشت، می رسد.
کلئوپاترا ملکه مصر طبق وصیتنامه پدرش باید 
قدرت را با برادر کوچک 10 ساله اش بطلمیوس 

دوازدهم تقسیم کند.
در س��ال 4۸ قبل از می��اد ، کلئوپاترا به دلیل 
 توطئ��ه ای که توس��ط ب��رادرش و مش��اور او 
 »پتین« ب��رای قتلش تدارک دیده ش��ده بود 

به سوریه فرار می کند.
در همی��ن زم��ان، »پمپی« ژنرال رم��ی که از 
 ژولیوس س��زار رقیبش شکس��ت خورده بود 
به مصر پناه می آورد؛ اما به دستور بطلمیوس 

دوازدهم به شیوه ای خائنانه به قتل می رسد.
فرعون جوان امیدوار بود با قتل پمپی بتواند نظر 

لطف ژولیوس سزار را به خود جلب کند.
هنگامی که س��زار چهار روز پس از قتل پمپی 
قدم به خاک مص��ر می گ��ذارد، خدمتگزاران 
 بطلمیوس س��ر پمپی را به او اه��دا می کنند؛ 

اما سزار توجهی نشان نمی دهد.
او به پول و آنهم پول خیل��ی زیاد برای تحکیم 
قدرت خ��ود در رم نیاز داش��ت و مصر کش��ور 

ثروتمندی بود.
کلئوپاترا که از ورود ژولیوس سزار به مصر آگاه 
می شود از سوریه به اس��کندریه بازمی گردد و 
مخفیانه به دیدار سزار می رود. او موفق می شود 

نظر سزار را جلب کند.
 بار دیگ��ر پتین مش��اور بطلمی��وس دوازدهم 
 دس��ت به توطئ��ه ای م��ی زند که ه��دف آن 
قتل س��زار بود؛ اما توطئه کش��ف شده و پتین 

کشته می شود.
 بطلمیوس دوازده��م نیزدر جنگ ب��ا رمی ها 

در رودخانه نیل غرق می شود.
آرس��ینوئه خواه��ر کوچک ت��ر کلئوپات��را به 
 ژنرال آش��یاس می پیوندند و علیه سزار قیام 
می کند؛ اما این قیام به آس��انی توس��ط سزار 

درهم شکسته می شود.
س��زار به ش��هر رم بازمی گردد و دو سال بعد 
کلئوپاترا باشکوه و جال وارد این شهر می شود.

اما در این میان سزار به قتل می رسد و کلئوپاترا 
شتابان از رم فرار کرده و به مصر بازمی گردد.

 با قتل ژولی��وس س��زار در رم جن��گ داخلی 

در م��ی گیرد.مارک��وس آنتونی��وس یک��ی 
 از س��رداران س��زار موفق به تص��رف یونان و 

آسیای صغیر می شود.
او برای حفظ نیروهایش ب��ه پول و گندم نیاز 
داش��ت و بنابراین تقاضاهایش را با کلئوپاترا 
ملکه مصر در می��ان می گ��ذارد. کلئوپاترا با 
 تقاضاه��ای مارک��وس آنتونی��وس موافقت 

می کند.
مارکوس آنتونی��وس به مصر آم��ده و پس از 
ماقات با کلئوپاترا ب��ا او ازدواج می کند و در 
اسکندریه مستقر می ش��ود. اما بعد از مدتی 
ناگزیر می شود به رم بازگردد تا از طرفدارانش 

در مقابل اوکتاویوس رقیبش حمایت کند.
در سال 40 قبل از میاد ، مارکوس آنتونیوس 
 با اوکتاویوس صل��ح کرده و ب��ا خواهر ناتنی 

او اوکتاویا ازدواج می کند.
سپس مارکوس آنتونیوس به جنگ با سلسله 
اشکانیان ایران می رود و در این جنگ شکست 
سختی از پارت های اشکانی می خورد و اغلب 

سپاهیانش کشته و اسیر می شوند.
 مارکوس آنتونی��وس به مصر بازم��ی گردد تا 
 بار دیگر از حمایت کلئوپاترا برخوردار ش��ود.

اما اوکتاویوس با جلب حمایت سنای رم نیروی 
الزم را برای جنگ تعیین کننده بارقیب دیرینه 
به دست آورده و در آکسیوم به سختی مارکوس 

آنتونیوس را شکست می دهد.
مارکوس آنتونیوس در پی این شکست دست 
به خودکش��ی می زند و اوکتاویوس برای اسیر 
کردن کلئوپاترا به س��وی اس��کندریه حرکت 
می کند.در روز 15 اوت سال 30 قبل از میاد 
کلئوپاترا هفتم ملکه مصر از بیم اسارت به دست 
اوکتاویوس با نیش مار س��می به زندگی خود 

خاتمه می دهد.
با مرگ کلئوپاترا که در زمان مرگ 3۹ س��ال 
داشت، چراغ سلسله فراعنه بطالمه مصر برای 

همیشه خاموش می شود.
اوکتاوی��وس پ��س از فت��ح مصر و به دس��ت 
آوردن غنایم فراوان برای دس��تیابی به قدرت 
 مطلق ب��ه رم بازمی گ��ردد. او ب��ر ویرانه های 
جمهوری رم یک امپراتوری تاس��یس کرده و 
خود به عن��وان امپراتور آگوس��توس حکمران 

مطلق این امپراتوری وسیع می شود.

کلئـوپـاتــرا؛ ملکـه مصـر

مبـارزی از دیـار 
آذربایجـان



خبر  خبر 

دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسللامی ایران گفت: پژوهش زمانی به 
تولید علم می انجامد که ناظر به نیازهای کشور باشد.

 محمدرضا شمس اردکانی در مراسم افتتاحیه سومین همایش ملی علوم 
و صنایع غذایی در دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به سابقه علمی ایران از 
زمان های قدیم گفت: هیچ کشوری در تاریخ سابقه علمی ایران را نداشته 

است.
وی با اشللاره به برتللری جایللگاه علمی ایللران نسللبت به یونللان قدیم 
 افللزود: در هللزار سللال اخیللر درخشللش ایللران بسللیار بیشللتر بوده 

است.
دبیر فرهنگستان علوم ادامه داد: سللرعت ایران از لحاظ تولید علم بسیار 
پر شتاب بوده است و در 5 قرن اخیر بیشتر دستاوردها و کتب دانشمندان 
ایرانی به ویژه در بخش پزشللکی در دانشللگاه های سراسللر دنیا تدریس 

می شود.
شمس با بیان این که رسللیدن به جایگاه واقعی علمی کشور دور نیست، 
خاطر نشللان کرد: پژوهش نقش اصلی توسعه علمی کشور را ایفا می کند 
و مباحثللی از قبیل پژوهللش برای پژوهللش گرچه حائز اهمیت اسللت، 
 لیکن پژوهللش بللرای تولید علللم از درجه اهمیللت باالتللری برخوردار

 است.
وی ادامه داد: پژوهش زمانی به تولیللد علم می انجامد که ناظر به نیازهای 

کشور باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فرصت ایجاد شده در این همایش جهت تبدیل 
پژوهش به تولید افزود: مهمترین عامل توسعه پایدار سامت است. بر همین 

مبنا گفته می شود انسان سالم در گرو غذای سالم است.
شمس اردکانی با تاکید بر این که در بعد تولید علم پزشکی زکریای رازی 
در دنیا نظیری ندارد، بیان داشللت: به گفته زکریای رازی به هیچ بیماری 
 نباید پرداخته شللود، مگر آن که با تغذیه سللالم راه عاج آن را جسللتجو 

کرد.
دبیر فرهنگسللتان علوم در پایان گفت: آوردن غذاهای محلی به سللفره 
مردم جهت پیشگیری از بیماری ها و همچنین استفاده از نگهدارنده های 
 طبیعی به کمک دانش کشاورزی و شیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است.

معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: تعدد متولیان 
نظارت بر غذا و فراورده های آرایشی و بهداشتی مهم ترین مشکل و چالش 

سازمان غذا و دارو به حساب می آید.
عب��اس جعفریان دهک��ردی، در آیین افتتاحیه س��ومین همایش علوم 
و صنایع غذایی )همای��ش ملی ارتقاء ایمنی و رون��ق صنعت غذایی( در 
دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: ش��عار سال 2015 سازمان جهانی 
بهداشت، ایمنی غذا از مزرعه تا س��فره برای حفظ و ارتقاء سطح ایمنی 

سالمت محصوالت غذایی است.
وی افزود: اهمیت بحث غذا در حال حاضر در میان مردم نهادینه نش��ده 
اس��ت و وظیفه ما این اس��ت که این موض��وع را به جای��گاه واقعی خود 

برسانیم.
معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان اضافه کرد: نظارت و 
کنترل کیفی مواد غذایی و بهداش��تی، صدور و تمدید و تعیین ضوابط 
مربوط به ورود، ساخت و نگهداری برعهده س��ازمان غذا و دارو و وزارت 

بهداشت است.
جعفریان دهکردی به اهمیت زنجیره سالمت اشاره کرد و گفت: زنجیره 
س��المت به عوامل و مولفه های گوناگونی وابس��ته اس��ت اما نقش تاثیر 
انکارناپذیر غذا و مسائل پیرامون آن در تامین و تکمیل سالمت مطلوب 

انسان بر دیگر عوامل تاثیرگذار، برتری مشهودی دارد.
وی یکی از وظایف معاونت غذا و دارو را افزایش س��طح آگاهی جامعه از 
غذا و تاثیرات آن عن��وان کرد و ادامه داد: در زنجیره از مزرعه تا س��فره، 
کارخانج��ات تولیدکننده مواد غذای��ی از مهم تری��ن بخش های تامین 
کننده فرآورده های غذایی ایمن محسوب می شود و به دلیل این اهمیت 
س��ازمان غذا و دارو بر خود می داند که برنامه های مدیریتی و روند تولید 

کارخانجات را پایش و نظارت کند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به برنامه های سازمان غذا 
و دارو اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش بیماری های غیرواگیر، اثرات 
تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه و کاهش فعالیت های بدنی، سازمان غذا و 
دارو فعالیت های خود را به سمت کنترل و پایش محصوالت از نظر نمک، 

قندهای ساده، روغن و ... سوق داده است.
جعفریان دهکردی افزود: پیگیری جدی جلوگیری و شناسایی کاالهای 

قاچاق و تقلبی نیز از جمله برنامه های سازمان غذا و دارو است.
 وی نش��انگرهای راه های تغذیه را گامی بلند در راستای حفظ سالمتی 
ذکر کرد و گفت: تعدد متولی��ان نظارت بر غذا و فراورده های آرایش��ی 
 و بهداش��تی مهم ترین مش��کل و چالش س��ازمان غذا و دارو به حساب 

می آید. 
معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان اظه��ار کرد: تعریف 
نشدن حداقل ش��رایط الزم برای ورود س��رمایه گذاران در صنعت غذا، 
عدم شناسنامه دار بودن محصوالت کشاورزی و ... نیز از دیگر مشکالت 

سازمان است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: متاسفانه 
 در هن��گام ایجاد بح��ران هماهنگ��ی کام��ل و الزم بین دس��تگاه های

امداد رسان وجود ندارد و عدم وجود مدیریت واحد در محل حادثه باعث 
ایجاد مشکالت و ناهماهنگی بین دستگاه ها در محل وقوع بحران است.

فرزاد دادخواه مدیر راهداری اداره کل راه و شهرس��ازی استان اصفهان 
 در جلس��ه کارگ��روه تخصص��ی حم��ل ونق��ل، ش��ریان های حیاتی و 
بالیای َجوی که با حضور کلیه اعضا و با هدف مدیریت مخاطرات و بحران 
حمل ونقل در اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان تش��کیل شد، هدف از 
برگزاری این جلس��ه را مدیریت مخاطرات و بح��ران بخش حمل ونقل، 
شریان های حیاتی، بالیای جوی و طوفان اس��تان دانست و اظهار کرد: 
متاسفانه در هنگام ایجاد بحران هماهنگی کامل و الزم بین دستگاه های 
امدادرسان وجود ندارد و عدم وجود مدیریت واحد درمحل حادثه باعث 
ایجاد مشکالت و ناهماهنگی بین دستگاه ها در محل وقوع بحران است.

وی با اش��اره به عدم وجود امکانات کافی و عدم تخصیص اعتبارات الزم 
جهت پیشگیری و مقابله با بحران گفت: هنگام وقوع بحران امکانات کافی 
جهت مقابله با بحران ایجاد ش��ده وجود ندارد و عدم تخصیص اعتبارات 

الزم در این زمینه خود بحران ساز شده است.
همچنین س��رهنگ رضا رضایی ،رییس پلیس راه اس��تان اصفهان، در 
این کارگروه گفت: با توجه به اهمیت موض��وع در بحث مدیریت بحران 
بیش��ترین چالش بحث آموزش اس��ت، چرا که آموزش م��ردم می تواند 

درهنگام وقوع بحران از ایجاد مشکالت دیگر بکاهد.
وی نیز با انتقاد از عدم وجود مدیریت واح��د در صحنه وقوع حوادث در 
اس��تان، افزود: وضعیت در امدادرسانی مطلوب نیست وحتی مجروحان 
این حوادث به دلیل عدم وجود امکانات کافی و عدم آموزش و همکاری 

مردم در زمان وقوع حوادث و تجمع در محل حادثه از بین می روند.
رضای��ی خاطرنش��ان کرد: در ص��ورت افزای��ش تعام��ل وهمدلی بین 

دستگاه های مربوطه می توان وضعیت بحران را کاهش و مهار کرد.

دبیر فرهنگستان علوم در اصفهان اظهار داشت؛

سالمت، مهم ترین عامل توسعه پایدار

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تعدد متولیان نظارت، مهم ترین چالش 
سازمان غذا و دارو است

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

در زمان بحران، هماهنگی الزم میان 
دستگاه ها وجود ندارد
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فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( گفت: در دوران دفاع 
مقدس در یک جبهه بودی��م ولی حاال نه تنها در یک 
جبهه بلکه در سه جبهه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
قرار گرفته ایم.غالمرضا سلیمانی در افتتاحیه سومین 
همایش سراس��ری آزادگان عملی��ات خیبر اردوگاه 
موصل دو، ضمن خیرمقدم به آزادگان این عملیات، 
گفت: اگر صحنه پی��روزی انقالب اس��المی را مورد 
مطالعه قرار دهیم، تشکیل حکومت اسالمی مبتنی 
بر فقه تشیع در دورانی که تمدن غرب کره خاکی را 
جوالنگاه مانورهای خاکی خود ق��رار داده بود کاری 
بسیار سخت و شبیه معجزه اس��ت.وی با بیان اینکه 
تشکیل حکومت اسالمی در ایران یک موهبت الهی 
بود، افزود: آمریکا عالوه بر داشتن همپیمانان و بیش 
از 50 درصد قدرت نظامی دنیا نه تنها پس از پیروزی 

انقالب اسالمی نتوانست در ایران حکومت جدیدی 
تشکیل دهد بلکه هنوز هم نتوانسته کشورمان را به 
زانو درآورد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با اشاره 
به اینکه هدف مقاومت جمهوری اسالمی هنوز هیچ 
تغییری نکرده است، خاطر نشان کرد: آمریکا و اروپا 
به خیال خام خود می خواهند با اس��تفاده از شرایط 

جدید به وجود آمده به کشور ما نفوذ کنند.
وی اظهار داشت: بایس��تی با به کارگیری رسانه های 
دیداری و شنیداری دست در دست یکدیگر در برابر 
حمله فرهنگی دش��من مقابله کنی��م و نگذاریم آن 
حوادث بزرگ و تلخ گذش��ته تکرار شوند.س��لیمانی 
ادامه داد: زم��ان کنونی از اهمی��ت واالیی برخوردار 
است و نباید اهمیت آن را دس��ت کم گرفت چرا که 
در مقابل حمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن 

هس��تیم؛ در دوران دفاع مقدس در یک جبهه بودیم 
ولی حاال نه تنها در ی��ک جبهه بلکه در س��ه جبهه 
فرهنگی، سیاس��ی و اقتصادی قرار گرفته ایم.وی با 
اش��اره به لزوم مقابله در برابر جنگ جدید دشمنان 
تأکید کرد: اکنون بایستی در برابر جنگ نرم دشمن 
پیروز شویم و اگر نتوانیم در هر کدام از این جبهه ها 
سربلند بیرون بیاییم مثل این است که در دوران دفاع 
مقدس شکست خورده ایم و هیچ تفاوتی با آن دوران 
ندارد.فرمانده س��پاه صاحب الزمان )ع��ج( در پایان 
گفت: از برگزارکنندگان این مراس��م که در حقیقت 
خود آزادگان هس��تند تش��کر می کن��م و امیدوارم 
اینگونه مراس��م ها مورد رضایت همه قرار گیرد چرا 
 که یاد و ن��ام و خاطره ش��هدا باید زنده نگه داش��ته 

شود.
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رییس جمهوری اتریش س��فر به ایران و ش��هر اصفهان را 
خوب و ثمربخ��ش توصیف ک��رد و اف��زود: در جریان این 
س��فر ، دیدارها و توافقات خوبی با جمهوری اسالمی ایران 

انجام گرفت.
به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی اس��تانداری 
اصفهان، هاینس فیشر در جریان بازدید از مجموعه تاریخی 
میدان امام )ره( اصفهان اظهار کرد: در این سفر با مقامات 
بلندپایه جمهوری اسالمی ایران دیدارهای خوبی داشتیم 
و در زمینه همکاریهای اقتصادی و گردشگری بین دو کشور 

گام های مهمی برداشته شد.
رییس جمهوری اتریش یکی از محورهای توافق های انجام 
شده در تهران را در زمینه توسعه همکاریهای گردشگری 
بیان کرد و افزود: در سفر به اصفهان نیزبا استاندار اصفهان 
توافق کردیم که استاندار ایالت سالزبورگ اتریش که یکی 
از قطب های گردشگری این کشور است در دو ماه آینده به 

اصفهان سفر کند.
وی با اش��اره به اینکه ایران از بناهای تاریخی و جاذبه های 
گردشگری زیادی برخوردار است، اظهارکرد: اتریش نیز در 
زمینه گردشگری از دانش و تجربیات خوبی برخوردار است 
و این ظرفیت ها می تواند همکاریهای دو کش��ور در زمینه 

گردشگری را توسعه دهد.
رییس جمه��وری اتریش که از بناه��ای تاریخی مجموعه 
میدان امام )ره( ، باغ موزه چهلس��تون و بازارهای قدیمی 
اصفهان دیدن کرده بود، از اصفهان به عنوان گوهر بی بدیل 
نامبرد و افزود: بی دلیل نیست که این شهر به عنوان یکی از 

قطب های فرهنگی دنیا شناخته می شود.
وی با تقدیر از همراهی اس��تاندار اصفه��ان و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جریان بازدید از اماکن تاریخی اصفهان 

اضافه کرد: یکی از خواسته من و همسرم در سفر رسمی به 
ایران، بازدید از اصفهان بود و خوش��حال و سپاسگزارم که 

مقامات ایرانی زمینه این سفر را فراهم کردند.
فیشر با اشاره به اینکه اصفهان برای هر فرد بافرهنگ و آشنا 
به آث��ار تاریخی و تمدنی جذابیت دارد، افزود: خوش��حالم 
که این فرصت فراهم ش��د تا بتوانم از نزدیک آثار تاریخی 
و زیبای اصفهان را مشاهده کنم.رییس جمهوری اتریش و 
هیات بلند پایه این کشور بعداز ظهر ) چهارشنبه ( بمنظور 

بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی اصفهان وارد در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی این شهر شد و از سوی استاندار 

و وزیر صنعت ، معدن و تجارت مورد استقبال قرار گرفت.
فیشر و هیات همراه پس از ورود به اصفهان در ضیافت ناهار 
که از سوی اس��تاندار در هتل عباسی اصفهان ترتیب یافته 
بود شرکت کرد.رییس جمهوری اتریش بنا به دعوت رسمی 
رییس جمهوری اسالمی ایران در صدر هیات 240 نفره با 
هدف توسعه مناسبات دو کشور عصر دوشنبه هفته گذشته 

وارد تهران شد و با مقامات بلند پایه سیاسی و اجرایی ایران 
دیدن کرد.

فیش��ر در طول س��فر س��ه روزه به ایران با رهب��ر معظم 
 انقالب اس��المی ، رییس جمهوری ،رییس ق��وه قضائیه و 
رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام دی��دار و در باره 
مناس��بات دو کش��ور و مس��ائل بین المللی به گفت و گو 

پرداخت.
س��فر فیش��ر به عنوان اولین رییس جمهوری کشور عضو 
اتحادیه اروپا که پس از توافق اخیر هسته ای به کشورمان 
 س��فر می کند پی��ام خاص خ��ود را به محافل سیاس��ی و 
رس��انه ا یی اروپا منتقل خواهد کرد و نشان خواهد داد که 
رهیافت سیاست خارجی جمهوری اس��المی ایران همان 
طور که دکت��ر روحان��ی در کارزار انتخابات��ی و پس از آن 
عنوان کرد مبتنی بر تعامل سازنده و خردمندانه بر اساس 
احترام متقابل با جهان خارج است.جمهوری اسالمی ایران 
و اتریش از دیرب��از دارای روابطی خوب و س��نتی به ویژه 
در عرصه های اقتصادی و فرهنگی ب��وده اند. البته اگرچه 
این روابط با تاثر از فضای حاکم بر رواب��ط غرب و اتحادیه 
اروپا با ته��ران در پ��اره ای از زمان ها دچار فراز و نش��یب 
شده اس��ت اما پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران و به ویژه توافق اخیر هس��ته ای ش��اهد رش��د و 
تحرک مناس��بات در همه عرصه ها به خصوص سیاس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی ب��وده ایم.حجم مب��ادالت تجاری 
ایران و اتریش در 6 ماهه نخست س��ال جاری میالدی در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 44 درصد رشد 
داشته اس��ت که این امر نیز یکی دیگر از نشانه ها و عالئم 
 تمایل طرف اتریش��ی برای حضور در بازار پ��ر رونق ایران

 است.

رییس جمهور اتریش؛

اصفهان، یکی از قطب های فرهنگی دنیا است

مسللوول برگزاری نمایشللگاه ایران نوشت اصفهان 
ضمن تاکید بر حضور 5۰ تولیدکننده نوشللت افزار 
طرح ایرانی و اسامی در نمایشگاه، گفت:مسووالن 
 ومتولیان در حللوزه تبلیغللات و مکان نمایشللگاه 
بی مهری و کم توجهی کردند که در راستای منویات 

رهبری نیست.
مهدی کانتری، مسللوول برگزاری نمایشگاه ایران 
 نوشللت که خود ارائه دهنللده نوشللت افزارهایی با 
 طرح هللای ایرانی اسللامی اسللت در گفللت وگو

 صاحب نیوز، اظهللار کرد: نمایشللگاه توزیع و ارائه 
نوشت افزارها با طرح های ایرانی و اسامی که توسط 
تولید کنندگان ایرانی تهیه شده است، به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، از اول 
هفته آتی، روز شنبه مورخ ۲۱ شهریورماه لغایت ۹ 

مهرماه برگزار می شود.
وی تصریح کرد: افتتاحیه نمایشللگاه ایران نوشت، 
ساعت 5 بعدظهر روز شنبه با حضور رییس شورای 
اسامی شهر اصفهان مهندس رضا امینی و رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسامی برگزار می شود.

کانتللری اضافه کرد: در نمایشللگاه ایران نوشللت 
اصفهان ، امسللال بالغ بر هزار محصول نوشت افزار 
 با طرح های ایرانی واسللامی تولید شللده توسللط

 5۰ برند تولید کننده ایرانی برای همه نوع سلیقه و 
رده سنی از پیش دبسللتانی و تا دانشجویی توزیع و 

ارائه می شود.
وی ابراز کرد: نمایشگاه ایران نوشتی که در اصفهان 
برگزار می شود با توجه به همکاری ها و پیگیری های 
انجام شده، امسال در همین تاریخ همزمان حداقل 
در ۱5 استان کشور برگزار می شود که در برخی از 
آنها در سالن های بزرگ نمایشگاههای دائمی استان 

مربوطه برگزار می شود.
مسوول برگزاری نمایشللگاه ایران نوشت اصفهان با 
بیان اینکه این نمایشگاه مهم و مورد نیاز مردم، در 
سالنی در خیابان سللروش، برگزار می شود، گفت: 
متاسفانه برگزاری این نمایشگاه گسترده و مهم که 
قطعا میزبان حضور وسعی از مردم و شهروندان است، 
در چنین مکانی اصا مناسب و در شانیت شهروندان 

بزرگ اصفهان نیست.
وی ادامه داد: تمللام تاش مسللووالن اجرایی این 
نمایشگاه از چندین ماه قبل براین بود که بتوانیم این 
نمایشگاه را در سالنی از محل نمایشگاه بین الملی 
اسللتان اصفهان که در حد شان شهروندان اصفهان 

اسللت برگزار کنیم که متاسللفانه با بی مهری و کم 
توجهی مسووالن امر شهری مواجه شدیم.

مسوول برگزاری نمایشگاه ایران نوشت تاکید کرد: 
اصفهان برخاف دارا بودن پتانسیل و ظرفیت های 
فوق العللاده در زمینه ارائه محصوالن نوشللت افزار 
وهمچنین با وجود داشللتن مسللووالن فرهنگی و 
تاکیدات مهم رهبر معظم انقاب مبنی بر حمایت 
 از تولیدکنندگان ایرانی و تولید نوشت افزار هایی با

طرح هایی ایرانی و اسامی، بی مهری و کم توجهی 
های کاما مشهودی با این نمایشگاه شد.

وی با بیان اینکه تنها ارگانللی که در بحث برگزاری 
ایللن نمایشللگاه انللدک کمللک و حمایتللی کرد، 
سللازمان فرهنگی و تفریحی شللهرداری اصفهان 
بود، گفت:همچنین رییس شللورای اسامی شهر 
اصفهان و رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، 
قول مساعدی برای حضور در مراسم افتتاحیه این 

نمایشگاه داده اند.
 کانتری با اشاره سللخنان رهبری مبتنی براینکه ،

» ایللن فرهنللگ غلطللی اسللت،که متاسللفانه در 
بخشهایی از ما حاکم اسللت،که مصنوعات خارجی 
را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماسللت، به ضرر 
پیشللرفت ماسللت، به ضرر آینده ی ماسللت،همه 
مسللوولیت دارند؛ دولت هم مسللوولیت دارد، باید 
از تولیللد ملی حمایللت کند، تولید ملللی را تقویت 
کند،شما باید کاالی ایرانی بخواهید.« افزود: حتی 

در بحللث تبلیغ های شللهری مرتبط بللا برگزاری 
 ایللن نمایشللگاه، امتناع هللای مشللخصی صورت 

گرفت.
وی اذعللان کرد: دلیل اصلی مشللکل بللروز چنین 
برخودهایی با این نمایشللگاه متاسللفانه نگاه های 
نامناسب و غلطی است که از سوی برخی متولیان و 
مسووالن شهری نسبت به برگزاری چنین جریانات 
و نمایشگاه صورت می گیرد، نگاه ها به این نمایشگاه 
ایران نوشت که ارائه دهنده تولیدات، تولیدکنندگان 
ایرانی و با طرح هایی ایرانی و اسامی است، اقتصادی 
است و به عنوان توسعه و ترویج یک جریان فرهنگی 
 مقتدر و ضللروری در جنللگ نرم امروز نگریسللته

 نمی شود.
مسوول برگزاری نمایشگاه ایران نوشت خاطرنشان 
کرد: امللروز با وجود همه هجمه های دشللمنان در 
عرصه های مختلف از جمله تخریب و تضعیف بنیه 
اعتقادی کودکان و نوجوان ما در جبهه جنگ نرم در 
قالب فیل، کارتون و برندسازی اشخاص های خیالی 
چون باربی، هری پاتر، بابا اسفنجی، بِن تِن،بَت َمن، 
مرد عنکبوتی، امروز تولیدکننللدگان ایرانی تحت 
عنوان یک جریان مقتدر فرهنگی در حوزه کودک 
 و نوجوان ورود پیللدا کرده اند کلله در صورت عدم 
حمایللت الزم و تشللویق متولیان امر در راسللتای 
منویات رهبری، ادامه حیات دچار مشکل خواهند 

شد.

مسوول برگزاری نمایشگاه ایران نوشت اصفهان:
بی مهری نسبت به جریان فرهنگی در حوزه کودک ونوجوان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( عنوان کرد؛

خیال خام غرب برای نفوذ در پساتحریم



سید حسن افتخاری، 
هی�ات  سرپرس�ت 

هندبال استان شد

بدتری�ن تی�م اروپ�ا 
رونال�دو را مس�خره 

کرد!

با استعفای فرامرز می آبادی از ریاست هیات هندبال استان، سید حسن افتخاری 
به عنوان سرپرست این هیات معرفی شد. فرامرز می آبادی که در دو دوره گذشته 
ریاست هیات هندبال استان اصفهان را بر عهده داش��ت، اسفندماه سال 92 و با 
رای موافق اعضای مجمع انتخاباتی ب��ار دیگر به عنوان رییس این هیات انتخاب 
شد.با تغییر و تحوالتی که در فدراسیون هندبال صورت گرفت، سید ابوالحسن 
مهدوی، رییس جدید این فدراسیون می آبادی را از اسفندماه سال گذشته به سمت 

سرپرست دبیرکلی فدراسیون هندبال منصوب کرد.
حکم قطعی دبیرکلی می آبادی چندی پیش به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید تا 
وی رسما عهده دار این مسوولیت در فدراسیون باشد.اما با توجه به مشغله می آبادی 
در تهران، وی از سمت خود در هیات هندبال استان اصفهان استعفا کرده است تا 
زمینه برگزاری مجمع انتخاباتی این هیات فراهم شود.اداره کل ورزش و جوانان 
استان نیز با موافقت فدراسیون هندبال، سید حسن افتخاری، دبیر هیات هندبال 
را به عنوان سرپرس��ت موقت هیات معرفی کرده اس��ت تا روند برگزاری مجمع 

انتخاباتی آغاز شود.

کنایه عجیبی به کریس��تیانو رونالدو زده ش��ده و این س��تاره پرتغالی در واقع در 
این توئیت، مسخره شده است.بعید است کریس��تیانو رونالدو تصمیم بگیرد برای 
 تعطیالت خود کشور سن مارینو را انتخاب کند، دست کم به این زودی ها این اتفاق 
  نخواهد افتاد. سن مارینو یکی از ضعیف ترین تیم های قاره اروپا - و جهان - باز هم در

 بازی های انتخابی یورو 2016 شکست خورد و این بار به لیتوانی باخت اما برای آنها 
نتیجه بازی اهمیتی نداشت بلکه مهم این بود که آنها اولین گل خود را در بازی های 
گروهی این رقابت ها زدند و البته اولین گل خارج از خانه خود را از سال 2001 به بعد.

پس از به ثمر رسیدن این گل بازیکنان سن مارینو به شکلی دیوانه وار به خوشحالی 
پرداختند؛  اما نکته جالب این بودکه در صفحه توئیتری که به عنوان صفحه رسمی 
کشور سن مارینو معرفی شده ضمن ابراز خوشحالی بابت به ثمر رسیدن این گل، 
کنایه عجیبی به کریستیانو رونالدو زده شده و این س��تاره پرتغالی در واقع در این 
توئیت، مسخره شده است. در توئیت سن مارینو آمده: »سن مارینو در ماه سپتامبر 
یک گل زد اما کریستیانو رونالدو در ماه س��پتامبر هیچ گلی نزده. پس سن مارینو 

بهتر از رونالدو است!«

قانون پایستگی  مدیران ورزشی
 در ایران!

ورزش ایران در طول سال ها شاهد حضور افرادی بوده که گویی حضورشان در این 
عرصه جاودانی است و برای خروج آنها از ورزش نمی توان زمانی را مشخص کرد.

در فیزیک قانونی به نام پایستگی انرژی وجود دارد که نقش مهمی را در جهان 
هستی ایفا می کند. بر اساس این قانون انرژی نه بوجود می آید و نه از بین می رود 
بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند اما اگر این قانون شکلی انسانی و بعد 
مدیریتی پیدا کند، نگرانی بزرگی بوجود می آورد.ای��ن حکایت برخی مدیران 
ورزشی ایران اس��ت که معلوم نیس��ت چه زمانی به ورزش ایران آمده اند و چه 
زمانی قرار اس��ت از ورزش بروند. به عبارتی این افراد فقط از س��متی به سمت 
دیگر تغییر جایگاه می دهند و گویی هیچ گاه قرار نیست از ورزش ایران بروند و 
یا حداقل بازنشسته شوند! این افراد هر چقدر هم که عملکرد ضعیفی در ورزش 
داشته باشند، باز هم از ورزش ایران خارج نمی شود. روزی،  این افراد در کمیته 
ملی  المپیک هستند، روزی در س��ازمان تربیت بدنی، روزی در وزارت ورزش و 
جوانان و روزی هم در فدراسیون ها و یا نهادهای ورزشی. برای این افراد جایگاه 
اهمیتی ندارد و فق��ط می خواهند که در ورزش به حیات خ��ود ادامه دهند.این 
که این افراد چه زمانی و چطور از ورزش می روند، س��والی است که شاید نتوان 
جواب قطعی ب��ه آن داد. در هر ح��ال ورزش برای این افراد ی��ک پایگاه امن به 
ش��مار می رود و آنها به واس��طه رفاقت ها و البی هایی که دارند، ارتباطات خود 
 را حفظ کرده و از این دایره خارج نمی ش��وند. البته تالش بلندپایه ترین نهادها   
 برای  بیرون راندن این افراد از ورزش نی��ز گاهی ناکام می ماند و بازهم این افراد 
پست هایی نظیر مش��اور،  نایب رییس و یا س��مت های تش��ریفاتی دیگر را در 
فدراسیون ها و نهادها به دست می آورند.بدین ترتیب این افراد عمال جایگاه را برای 
حضور افراد شایسته در عرصه ورزش تنگ می کنند.بخش دیگری از افرادی که 
ورزش را خانه امن خود می دانند، سیاسیون هستند. این افراد با وجود آنکه خود 
دارای مشاغلی هستند که عمال براساس قانون و وظیفه نباید وقتی را برای فراغت 
داشته باشند، بازهم تمایل بسیاری دارند که در ورزش حضور داشته باشند.حضور 
به عنوان رییس هیات یک رشته ورزشی در یک استان و یا دیگر پست های مشابه 
از جمله سمت هایی است که این افراد به آن چنگ می زنند.حضور این افراد آن 
چنان گریبان ورزش ایران را گرفته که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در 
اظهار نظری صریح نسبت به حضور برخی از این افراد در عرضه ورزش ابراز نگرانی 
کرده بود. باید دید ورزش ایران تا چه زمان قرار است حضور این افراد در ورزش 
را تحمل کند و سرانجام چه زمانی شاهد خروج این افراد از ورزش ایران خواهیم 

بود، خروجی که حتما به نفع ورزش کشور خواهد بود.

بر سر این جنازه پا بکوبید
 باشگاه پرسپولیس این روزها درگیر مشکالت زیادي است؛ از مسایل و مصایب 
مالي که کار سرخ پوشان را به اعتصاب کشاند تا گرفتاري هاي مربوط به جذب 
اسپانسر و تعیین مدیرعامل که انگار قرار نیست به این زودي ها به پایان برسد. با 
این وجود، ظاهرا قرمزها آن قدر وقت آزاد دارند که بتوانند چهل و دومین سالگرد 
پیروزي شش بر صفرشان مقابل استقالل را جشن بگیرند. این طوري است که 
پیش کسوتان این باشگاه گردهم جمع مي ش��وند و به یاد 16شهریور 52 براي 
رقیب دیرینه »کري  غیابي« مي خوانند. موضوع جشن اخیر پرسپولیسي ها، هر 
جاي دنیا مطرح شود، احتماال موجي از تعجب و شگفتي را براي هواداران فوتبال 
به همراه خواهد آورد. پرسپولیسي ها در حالي نزدیک به نیم  قرن است شش تایي 
کردن رقیب شان را جشن مي گیرند که چنین نتایجي در داربي هاي مهم دنیا به 
وفور تکرار مي شود. همین چند سال پیش بود که بارسایي ها بعد از یک پیروزي                 
6 بر 2 مقابل رئال، حریف مادریدي را پنج تایي کردند. همه خوشحالي آن شب 
بارسایي ها اما در پنج انگشتي خالصه مي شد که توسط جرارد پیکه براي چند 
لحظه برافراشته شد اما بعد از چند روز کل دنیا مساله را فراموش کردند؛ چراکه 
باور داش��تند ثبت چنین نتایجي در دنیاي فوتبال کامال طبیعي اس��ت. وقتي 
منچسترسیتي شش گل به منچستریونایتد زد، البد فرصت خوبي فراهم شده بود 
تا همشهري ها از خجالت شیاطین سرخ دربیایند و براي سال ها حریف قدیمي 
را نقره داغ کنند. با این حال ماجراي آن ش��ش گل آن قدر زود فراموش شدکه 
انگار اصال چنین اتفاقي در تاریخ رخ نداده است. ما اما چه مي کنیم؛ دل مان را به 
یک گذشته دور خوش کرده ایم و پیروزي در یک مسابقه فوتبال را تا حد داستان 
اس��اطیري باال مي بریم. چنین رفتاري در قواعد امروز فوتب��ال ایران تا چه حد 
مي تواند حرفه اي باشد؟پرسپولیسي ها هنوز در سالگرد برد شش تایي کیک و 
شمع مي گیرند و پایکوبي مي کنند، استقاللي ها هم به نشانه چهار برد پیاپي شان، 
هرکجا که مي رسند چهار انگشت را به رخ دشمن مي کشند. در چنین شرایطي 
همه از هم مي پرس��ند چرا داربي هاي این سال ها، عمدتا سرد، کسل کننده و پر 
از محافظه کاري از آب درمي آیند! دوستان نمي دانند تا وقتي یک پیروزي پرگل 
یا چند برد متوالي را مثل پتک توي سر رقیب دیرینه مي کوبند، دیگر هیچ کس 
جرات نمي کند در چنین مسابقه اي نمایش زیبا و هجومي ارایه بدهد. واقعا چرا 
باید یک مربي تیمش را در خطر پذیرفتن یک شکست سنگین قرار بدهد و بعد 
براي س��ال ها مورد تمس��خر هواداران حریف قرار بگیرد؟ مرگ خاموش داربي 
تهران از همین جشن ها شروع شده است؛ از همین کري خواني هاي عجیب که 
جرات و جسارت را از بازیکنان امروزي مي گیرد و باعث مي شود چاره اي غیر از 
افتخار به گذش��ته هاي دور براي هواداران این دو تیم باقي نماند. دست تان را از 

روي خرخره داربي بردارید .
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مربی تیم فوتبال پرس��پولیس می گوید مدیران فوتبال از 
کنار فوتبال درآمد دارند و میزان درآمد آن ها ارتباطی به 

حقوق شان ندارد.
کریم باقری درباره شرایط این روزهای پرسپولیس صحبت 
کرد. او اعتقاد دارد پرسپولیس در این فصل پتانسیل باالیی 
دارد و می تواند نتایج بهتری کسب کند. مربی تیم فوتبال 
پرسپولیس از اینکه سازمان لیگ قرارداد بازیکنان و مربیان 
را منتشر کرده ناراحت است و می گوید این کار باعث ایجاد 

ناراحتی برای هواداران می شود.
در ادامه گفت وگوی او را با ایسنا می خوانید.

شرایط این روزهای پرسپولیس را چطور می بینید. 
بعد از پیروزی که مقابل فوالد به دست آوردید لیگ 
تعطیل ش�د و فرصت خوبی داش�تید تا تیم تان را 

آماده تر کنید.
درست است. بعد از پیروزی مقابل فوالد لیگ تعطیل شد 
و ما این فرصت را داش��تیم که تیم م��ان را آماده تر کنیم. 
بازیکنان مان تمرین ه��ای خوبی انجام دادند و با نش��اط 
کامل در تمرین ها حضور داش��تند. ما صب��ح و بعدازظهر 
تمرین می کردیم و تیم تحت فش��ار بود. درست است که 
چند ملی پوش مان را در اختیار نداریم اما س��ایر بازیکنان 
عملکرد خوبی در تمرین ها داشتند و میزان آمادگی خود را 

باال بردند. در حال حاضر هم که به بازی پیکان نزدیک 
می شویم قرار است روزی یک جلسه تمرین کنیم 
تا فشار روی تیم کمتر شود و بازیکنان، آماده بازی 
مقابل پیکان و همین طور دیدارمان در لیگ برابر 

سایپا شوند.
آیا پرسپولیس در جام حذفی با قدرت شرکت 
می کند و قصد دارید در این جام به قهرمانی 

برسید؟
ما همیشه برای قهرمانی می جنگیم. قطعا برنامه 
تیمی ما این است که با قدرت در جام حذفی حضور 
داشته باشیم. به دنبال این هستیم که مقابل پیکان 
یک بازی زیبا و تماشاگرپسند ارائه کنیم و در نهایت 
هم بتوانیم این تیم را شکست دهیم. جام حذفی 
راه نزدیکی برای ما برای رسیدن به لیگ قهرمانان 
آسیاست. این را می دانیم و برای کسب موفقیت با 

تمام وجود تالش می کنیم.
سال گذش�ته تعداد بازیکنان کمتری از تیم 
پرسپولیس به تیم ملی دعوت می شدند اما 
االن سه بازیکن در تیم ملی بزرگساالن و سه 
بازیکن در تیم ملی امید دارید. نظرتان در این 

باره چیست؟
خوشحالیم که عملکرد تیمی ما خوب بوده و باعث 
ش��ده که بازیکنان مان به تیم ملی دعوت ش��وند. 
مطمئنا حضور این بازیکن��ان در تیم ملی برای ما 
باعث خشنودی است. امیدوارم تالش آن ها نتیجه 

بدهد و بتوانند برای تیم ملی مثمر ثمر باش��ند. در بازی با 
گوام س��ه بازیکن ما به میدان رفتند که هر کدام  عملکرد 

خوبی داش��تند. امیدوارم این روند را هم در تیم 
پرسپولیس ادامه بدهند و بتوانند به موفقیت 

تیمی ما کمک کنند. البته من دوست دارم 
بازیکنان بیشتری از پرس��پولیس به تیم 

ملی دعوت شوند.
طی روزهای گذشته س�ازمان لیگ 

ق�رارداد هم�ه بازیکن�ان و 
مربی�ان را منتش�ر کرد 
اما به نظر می رسد شما 

از ای�ن موضوع 
ناراحتید.

بله من واقعا 
به خاطر این 

کار س��ازمان 
لی��گ 

ناراح��ت 
 . هس��تم

ن��م  ا نمی د

کس��ی که این تصمیم را گرفته برای چه هدفی این کار را 
کرده و می خواهد چه کس��ی را راضی کند. انتشار قرارداد 
مربیان و بازیکنان کار اشتباهی بود. به سازمان 
لیگ چ��ه ربط��ی دارد که من چق��در پول 
گرفته ام و فالن بازیکن چقدر درآمد دارد. 
آن ها با این کارشان باعث تضعیف روحیه 

جامعه می شوند.
واقعا اعتق�اد دارید انتش�ار قرارداد 
بازیکنان در تضعی�ف روحیه جامعه 

تاثیرگذار است؟
قطعا همین طور اس��ت. اکثر جامعه ما 
و کس��انی که فوتبال تماشا می کنند 
جزو قشر ضعیف و یا متوسط جامعه 
هستند. آنها ش��اید نتوانند درآمد 
یک فوتبالیس��ت را داشته باشند. 
وقتی می بینند که یک فوتبالیست 
چقدر درآمد دارد، از این موضوع 
و اختالف طبقاتی که وجود دارد 
ناراحت می ش��وند. همین اتفاق 
باعث می شود از فوتبال زده شوند 

و حتی دیگر برای تماش��ای بازی ها به ورزشگاه نیایند. به 
راستی برای یک تماشاگر چه فرقی می کند یک فوتبالیست 
چقدر درآمد دارد؟ البته این را باید بگویم که در همه جای 
دنیا فوتبالیست ها بیشترین درآمد ممکن را دارند. نمی دانم 

چرا در ایران دست روی درآمد فوتبالیست ها گذاشته اند.
اما دریافتی برخی بازیکنان زیاد است و شاید در حد 

آن بازیکن نباشد. این را قبول ندارید؟
خیلی ها می گویند بازیکن��ان میلیاردی پول می گیرند اما 
واقعیت این است که وقتی یک بازیکن قراردادی می بندد، 
باش��گاه همه آن پ��ول را پرداخت نمی کن��د و اینقدر در 
پرداخت پ��ول، بازیکنان را اذیت می کند که ش��اید نصف 
مبلغ قرارداد به دس��ت بازیکن برس��د. البته در این میان 
بخشی از این پول هم بابت مالیات و همین طور حق مدیر 
برنامه ها کسر می شود. آیا باز هم می گویید قرارداد بازیکنان 
میلیاردی است؟ به اعتقاد من اینکه بازیکن چقدر می گیرد، 
فقط به خودش ارتباط دارد االن که قراردادها را منتش��ر 
کرده اند دو بازیکنی که با یکدیگر دوست هستند می فهمند 
که قراردادشان چقدر است و همین موضوع ممکن است 
باعث اختالف شود زیرا یک بازیکن با خود می گوید چرا من 

باید از دوست و هم تیمی ام کمتر بگیرم.

سیری در دنیای ورزش

 مهدی طارمی و س��ردار آزم��ون زوج فوق الع��اده ای را در خط حمله
 تیم ملی فوتبال تشکیل داده اند.طارمی و آزمون که رابطه دوستانه ای 
نیز با ه��م دارند در بازی براب��ر هند موفق به گلزنی ش��دند تا تیم ملی 
کشورمان به صدر گروه چهارم رقابت هاتی مقدماتی جام جهانی2018 
صع��ود کند.مهدی طارمی با انتش��ار پیامی در صفح��ه اجتماعی اش 
 برای آزمون در تیم روس��توف آرزوی موفقیت کرده اس��ت. او نوشت:
 »انشااهلل هر جا هستی موفق باشی، به امید آقای گلیت تو لیگ روسیه«.

لنز دوربین

آرزوی جالب طارمی برای سردار

باقری: 
مدیران فوتبالی درآمدشان از 
فوتبال است نه از حقوق شان

حمید س��وریان قهرمان بزرگ کش��تی فرنگی ایران با رای 
ناعادالنه داوران، دیس کوالیفای شد، سوریان مترصد کسب 
هشتمین طالی خود بود در حالی که سهمیه المپیک را هم 

از دست داد.
در تاریخ کشتی ایران، بارها بی عدالتی داوران، موقعیت های 
بسیاری را از کشتی گرفته که ما به ذکر 10 مورد از مهم ترین 

و مشهورترین این بی عدالتی ها می  پردازیم.
1-  می ایستاد هم قهرمان می شد

غالمرضا تخت��ی در المپی��ک 1960، با یک مس��اوی برابر 
عصمت آتل��ی، قهرمان می  ش��د اما آتلی همیش��ه مدافع، با 
هوشیاری تختی را شکس��ت داد در حالی که جنب و جوش 
تختی بیش��تر بود و آتلی می  بایس��ت بازنده اعالم می ش��د 
.باخت تختی چنان دردآور بود که حتی مصطفی داغستانلی 
قهرمان دیگر ترک به تختی گفت: آتلی همشهری من است 
اما اگر در کشتی با همشهری من س��رجایت می  ایستادی و 
تکان نمی  خوردی آتلی و داور جرأت برد برابر تو را نداشتند. 
باخت تختی باعث شد که نشریات تیتر بزنند ایران عزادار شد 
و تختی نقره گرفت، طالی آتلی در المپیک چنان برای آتلی 
مهم بود که وقتی آتلی چند ماه قبل فوت شد قهرمانی و برد 
 او در المپیک برابر تختی روی س��نگ قبرش هم نوشته شده

 است. 
2- گریه کنار ارسگان

در المپیک 1996 آتالنتا؛ عباس جدیدی در 100 کیلوگرم در 
حالی که برتری قابل مالحظه ای برابر کورت انگل آمریکایی 
داشت، بازنده اعالم شد، مسابقه یک � یک تمام شده بود. اعالم 
رأی ناعادالنه آن قدر عجیب بود که جدیدی کنار میز داوران 
زانو زده و با اشک و زاری از میالن ارسگان خواست تا حقش را 
به او برگردانند ... وقتی داور مغول دست آنگل را باال برد، کشتی 

گیر آمریکایی خودش این قهرمانی را باور نداشت. 
3- باخت عجیب جوادی

ابراهیم جوادی که در مس��ابقات المپیک 1972 مونیخ برابر 
دیمیتریوف روس 10 � 4 برنده شده بود، برابر بلغارستان بازنده 
اعالم شد و برنز گرفت. . اعمال نفوذ میالن ارسگان در ناکامی 

جوادی موثر بود. او که کش��تی گیران آمریکا، مغول، ترک و 
 روس را برده بود برابر نیکلوف بلغار با یک مساوی هم قهرمان
  می  شد؛  اما در عرض 50 ثانیه 2 اخطار به او دادند و ناکامش

 کردند.
4-  اشتباه تاریخی المپیک

سعید عبدولی که قهرمان مسابقات جهانی 2011 استانبول 
 ش��ده بود، در المپیک 2012 لندن، ش��انس اول رقابت های

 66 کیلوگرم کش��تی فرنگی ب��ود. او در مرحل��ه اول آتاکان 
یوکس��ل ترک را برد اما در مس��ابقه دوم برابر اس��تیوگنوی 
فرانس��وی، با رای عجیب داوران 3 � صفر بازنده اعالم ش��د. 
رای داوران چنان عجیب و ناعادالنه بود که محمد عباس��ی، 
وزیر ورزش ایران، مس��تقیما به مارتینت��ی، رییس فیفا نامه 
نوش��ت و احمدی نژاد به مس��ووالن ورزش گف��ت تا پاداش 
قهرمان��ان المپیک را ب��ه او بدهن��د. عبدول��ی بعدها گفت 
 اگر محمد بنا نبود، می  رفت��م و ایهاربرل، داور بالروس��ی را   

می  زدم. 

5- 11 ثانیه!
مجیدرضا سیم خواه، کش��تی گیر وزن 48 کیلوگرم فرنگی 
ایران در مسابقات جهانی 1991 وارنا، در حالی که تا 10 ثانیه 
به پایان مسابقات از »گوان، داک یانگ« کره ای پیش بود. با 
رأی داوران 3 اخطاره شد. سیم خواه در حالی، 3 اخطاره شد 

که از حریفش بسیار بهتر بود.
6- ترک و اوزتورک

در مس��ابقات جهانی 1994 استانبول، کش��تی بین امیرضا 
خادم 24 س��اله، قهرمان 1991 وارنا و صباح الدین اوزتورک 
اهل ترکیه 5 � 5 به نفع اوزتورک اعالم شد و این در حالی بود 
 که امیرخادم، حداقل می  توانس��ت با 5 اختالف امتیاز برنده 

باشد.
7- داور برنده!

مس��ابقات جهانی 1985 بود اس��ت؛ علیرضا س��لیمانی در 
حالی که برابر ژوزف ب��اال، قهرمان اهل مجارس��تان در وزن                          
 130 کیلوگ��رم 4 � صفر پیش ب��ود، با رای عجی��ب داوران 

 

سه اخطاره شد و از رسیدن به مسابقه رده بندی بازماند،اودر 
اعتراض به این تصمی��م در دیدار مقام پنجم و شش��م برابر 
 آندریاس شرو در آلمانی دست داور را باال برد و از تشک خارج

 شد. 
8- بزرگترین اشتباه اینچئون

یک بار دیگر اش��تباه تاریخی داوران بر س��ر سعید عبدولی 
آمد به طوری ک��ه  ناعادالنه تری��ن رأی داوری در بازی های 
آس��یایی 2014 اینچئون، اعالم برد »جون چی هون« برابر 
سعید عبدولی در وزن 71 کیلیون بود. عبدولی چنان از این 
رأی ناراحت بود که با گریه گفت کش��تی را کنار می  گذارم. 
 عبدولی از بی عدالتی داوران متحمل بیش��ترین ضرر ش��ده

 است.
 9- اشتباه تاریخی در سال 94

آخرین مورد از ناداوری داوران در وزن 61 کیلوگرم کش��تی 
آزاد آسیا در قطر بروز کرده و بهنام احسان پور، پدیده جدید 
کش��تی آزاد ایران قربانی آخرین ناداوری قبل از بی عدالتی 
علیه سوریان در مسابقات جهانی ش��د. بهنام احسان پور، در 
3 کش��تی خود، ژاپن، کره جنوبی و چین را برد؛ اما در فینال 
برابر نیاز بیکوف، کشتی گیر قزاق در حالی که 4�3 برنده شده 
و در حال ش��ادی بود، ناگهان با تغییر تصمیم داوران ناشی از 
 اعتراض داوران شوکه شد و به جای قهرمانی روی سکوی دوم

 ایستاد. 
10- پشت طالی هشتم

آخرین مورد، درباره سوریان رقم خورد. او که چندی قبل در 
تورنمنت اروپایی مغلوب بی عدالتی داوران ش��ده بود باز هم 
بازنده اعالم شد تا این شبهه پیش آید که عزمی در فیال برای 

ناکامی او وجود دارد. 
-   از دیگ��ر موارد ب��ی عدالتی در تش��ک کش��تی می توان 
به باخ��ت ناصر گیوه چ��ی در المپیک 1956 ملب��ورن برابر 
کش��تی گیر فنالندی و دیگ��ری باخت تقی اکبرن��ژاد برابر 
جیووانی اس��کیالچی که داوران بعد از 2 س��اعت با تغییری 
 در رای خ��ود او را از  کس��ب مدال مح��روم کردند، اش��اره 

کرد. 10 بی عـدالتی مشهـور علیـه ایـران
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دانستنی هاسبک زندگی

مهمترین فایده یادگیری مهارت حل مساله این است كه به فرد كمك میكند تا هنگام 
رویارویی با مشكالت راهحلهای متعددی را جستجو كرده آنها را بررسی نموده و پس 

از تجزیه و تحلیل بهترین راهحل را انتخاب نماید.
2. تعریف دقیق مشكل یا مساله :

در مورد مساله خود فكر كنید و دریابید كه مساله شما چیست؟
و پس از اینكه  توانستید به تعریفی از مساله  خود برسید،فكر كنید كه چه عواملی 

باعث ایجاد آن شده است.
مساله را به صورت دقیق مشخص كنید.

برای تعریف مشكل به این 4 سوال توجه داشته باشید:
1-    مشكل چیست؟

2-    مشكل از چه زمانی ایجاد شده است؟
3-    مشكل در چه موقعیت مكانی و در كجا به وجود آمده است؟

4-    چه كسانی در ایجاد مشكل یا گسترش آن دخالت دارند؟
3. ارائه راه حل های متعدد و فراوان:

 پس از آن كه مشخص شد مش��كل چیست، س��پس، باید برای حل آن مشكل راه
  حل های متعدد و فراوان ارائه شود. در این مرحله از تكنیك »بارش ذهنی« استفاده 
می شود یعنی آن كه فرد هرچه در ذهن دارد بدون سانسور و بدون این كه به درست 
و غلط آن فكر كند، آنها را به روی كاغذ »می بارد«. اعتقاد بر آن است كمیت  ، كیفیت  
می آفریند یعنی افراد بتوانند بیس��ت راه حل مطرح كنند حتی اگر پانزده راه حل 
مفید نباشد، پنج راه حل مفید برای او باقی می ماند اگر اولی، دومی، سومی و حتی 
چهارمی مفید نباشد راه حل پنجم مفید خواهد بود. بنابراین نباید در تولید و ارائه ایده 
خساست به خرج داد. حتی اگر برخی از ایده ها غیرمنطقی و غیرعملی به نظر برسند.

هر چه بتوانید راه های بیشتری، برای حل مشكل خود پیدا كنید، در حل مشكالت 
موفق تر خواهید بود.
4. ارزیابی راه حل ها

هنگامی كه گروه یا فرد راه حل های زیادی بدست آورد با استفاده از تفكر نقاد شروع 
به ارزیابی آنها می كند. در این مرحله، الزم است از بین راه حل های فهرست شده، 
بهترین راه حل را انتخاب كنید. برای این كار از خود سوال كنید: اگر از این راه حل 

استفاده كنم چه اتفاقی خواهد افتاد و پیامد یا نتیجه آن چه خواهد بود؟
آیا انجام این راه حل خاص باعث ضرر یا دردسر من می شود؟

• آیا انجام این راه حل خاص باعث ضرر یا دردسر دیگری می شود؟
• آیا انجام این راه حل خاص باعث ضرر یا دردسر جامعه می شود؟

• آیا می توانم به خانواده یا نزدیكانم بگویم كه چنین كاری كرده ام؟
• آیا عملی است؟

5. انتخاب و اجرای راه حل
پس از آن كه راه حلی انتخاب شد مراحل اجرای آن باید روشن شود. بهترین راه حل 
هم اگر اجرا نشود فایده ای نخواهد داشت. بر ای اجرای درست راه حل انتخابی، به 
طور دقیق مشخص كنید كه اجرای نقشه ی شما مستلزم چه چیزهایی است، چه 

كاری، كجا، چه موقع و توسط چه كسی باید انجام شود و چه موادی الزم است.
6. ارزیابی

اگر راهكار شما موفقیت آمیز بود چه بهتر، در غیر این صورت باید مراحل حل مساله 
را مجدد مرور كنید. معموالً اشكال در آن است كه یا صورت مساله را به خوبی تعریف 
نكرده است یا در طی زمان، مشكل تغییر یافته است و مشكل دیگری بر مشكالت 

فرد اضافه شده است.
 ش��ما باید پذیرای همه راه حل ها باشید و همیش��ه به خاطر داشته باشید كه یك

 مشكل گشا هستید.

وقتی یك درخت بزرگ می شود الیه های چوب جدیدتری در زیر پوست درخت 
ساخته می شود. رنگ الیه ای كه در تابس��تان بوجود می آید با رنگ الیه ای كه 
در زمستان به وجود می آید متفاوت است. پس یك الیه كم رنگ و پر رنگ با هم 

نشاندهنده ی یك سال از عمر درخت است .
 وقتی یك درخت را می بریم ، دای��ره هائی را می بینیم ك��ه داخل همدیگر قرار 
گرفته اند. بنابراین كافی اس��ت تعداد الیه های پر رنگ را بشماریم یا فرقی نمی 
كند تعداد الیه های روشن را بشماریم تا سن درخت مشخص شود؛ ولی همانطور 

كه می دانید این كار درستی نیست كه برای تعیین سن درخت آنرا قطع كنیم .
می شود گفت ما س��ن درخت را از روی قطر و ارتفاع و طول و شاخه های جانبی 

آن حدس می زنیم .
 هرچه قطر یک درخت بیشتر باشد عمرش بیشتر است .

البته راه های دیگری هم برای تعین سن درخت هست:
 امروزه سن درختان را به این صورت اندازه می گیرند كه ابتدا سوراخی به قطر 
یك میخ معمولی در آن ایجاد می كنند كه تا وسط درخت ادامه دارد سپس مایعی 
شفاف خاصی كه چند نوع است درون آن تزریق می كنند كه این مایع بعد از مدتی 
خشك و سفت شده و آن را از درخت بیرون می كشند الیه های روشن و تیره بر 
روی آن اثر خود را گذاش��ته آنها را می شمارند مثل برش درخت و دیدن الیه ها، 

بدین وسیله سن درخت اندازه گیری می شود.
  با اندازه گیری محیط بدنه درخت: دور بدنه را محاسبه و شعاع آن را بدست 
می آورند و با توجه به ثابت بودن رشد سالیانه حدود سن درخت را حدث می زنند.

)این هم در مورد درختان استوایی صدق می كند(
 یكی دیگر از روش ها روشی به نام سونداژ می باشد كه دراین روش حفره ای 
 در تنه درخت��ان ایجاد ش��ده و یك قطع��ه از آن را برداش��ته وحلقه ه��ای آنرا 

می شماریم .
ویژگی درختان جهت استفاده در منازل:

- درختان سایه انداز و پوشاننده: عرعر- بیدمجنون- چنار- داغداغان- پائولونیا- 
شاه بلوط هندی-  توت امریكایی- درخت الله- ابریشم- افراسیاه- نارون

- درختان سریع الرش��د: س��رو نقره ای-عرعر-دم موش��ی- زیتون تلخ-چنار-
سدروس-افرا سیاه-اقاقیا-پائولونیا-توت امریكایی-الله-ابریشم-

- درختان مقاوم به گرد خاک: عرع��ر- زالزالك- ژنكیو- چنار- لیلكی امریكایی- 
ماگنولیا- بیدمجنون- اقاقیا- داغداغان

گیاهان میوه وحش��ی )زینتی ( برای پاركها: گالبی –آلو- آلوچه- سیب – پسته 
– مو- فندق- گوجه- زیتون – انجیر-گیالس- انار-ازگیل- آلبالوتلخ- زالزالك- 

شیرخشت
گیاهان جاذب پرنده: یاس وحشی –زیتون-زغال اخته – امین الدوله- پیروكانتا- 

خاس-اسپیره –یاس خوشه ای – انگور زینتی
 مناس��ب خاک اهك��ی: زیت��ون معمول��ی – زربی��ن –س��روخمره ای – چنار- 

زبان گنجشك
مناسب آب و هوای مدیترانه ای: زربین – زیتون معمولی- برگ بو- انجیر

دارای بافت خشن: عرعر-ماگنولیا-انجیر –خرمالو-نخل زینتی –شاه بلوط هندی
دارای بافت نرم: ابریشم – لیلكی- ابریشم مصری- بید

گیاهان معطر: سرو ناز- برگ بو – گل یخ – گل سنجد – یاس خوشه ای- اقاقیا- 
نمدار- پائولونیا- ماگنولیا

درختان جنگلی: سرو نقره ای – افرای س��یاه –زبان گنجشك –اقاقیا- توسكای 
قشالقی- ارغوان – كاج سیلوستر- بلوط- گز- شاه بلوط – سدروس- عرعر

گیاهان دارای رشد كم: كریپتومریا-زیتون معمولی – ماگنولیا – برگ بو- انجیر 
– زالزالك- سوفورا

کالف سردرگم زندگی
)بخش دوم(

از درختان چه می دانید؟

جواب جدول سودوکو  - شماره 1676جدول سودوکو  - شماره 1677

کاریکاتور)استفاده داعش از کودکان (

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ك��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی ویژه و خاص می باش��ند. مفهوم و 
معنی »اصطالحات« رو نمی ت��وان با ترجمه تك 
تك لغات تشكیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش از 
زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد كه باوجود ترجمه تك تك 
لغات نمی توان به یك ترجمه كلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

آموزش شهروندی )سرقت موتور سیکلت (زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری سوم(:

 Head  »با »سر
Have a roof over one's head

كلبه درویشی داشتن

Scratch one's head
خیلی فكر كردن، سخت فكر كردن

Hold a pistol to sb's head
كسی را با )تهدید( به كاری واداشتن، به زور به 

گردن كسی انداختن

چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست ) سعدی (:

نظیر نهال تا تر اس��ت می توان آن را راست كرد.  
اطفال اگر در كوچكی تربیت نشوند چون بزرگ 
شدند دیگر تربیت نپذیرند،  همچنان كه نهال و 
چوب تر را می توان به هر س��وی گرایش داد ولی 
ش��اخه كلفت درخ��ت و چوب خش��ك را كاری 
نمی توان كرد. روس��تاییان وقتی بخواهند چوب 
خش��ك كجی را راس��ت كنند كه بت��وان از آن 
استفاده دس��ته بیل یا تیش��ه نمود،  آن را در زیر 
آتش س��وخته ) ُخل ( می كنند، چون كاماًل گرم 
شد آن را در س��وراخ دیوار یا جایی مثل آن فرو و 

اهرم می كنند تا راس��ت و قابل استفاده شود.  در 
بعضی دهات خ��ود دیده ام كه در س��نگی كه در 
پایین چهارچوب دروازه است سوراخی برای این 
كار پیش بینی نموده تا اهل محل از آن در راست 

كردن چوب استفاده كنند. 
 اس��تاد خطیب رهبر در شرح گلس��تان سعدی 
معنی مصراع: نشود خشك جز به آتش راست،  را 

چنین نوشته است :
» چوب خشك جز به آتش استقامت نپذیرد یعنی 
استقامتش دیگر ممكن نیست اگر چه سوزد )!(«

جواب معمای 1676 
1- كبریت.

 2- سفید چون خانه ای كه هر چهار دیوارش 
رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در 

نوک قطب جنوب باشد.
3- 2سیب.

4- هیچ)حضرت نوح بود نه حضرت موسی(.
5- خوب خودتونید دیگه )نام خودتان(.

معمای 1677
9 تا بچه توی یه خونه هس��تن و هر كدوم دارن 

كاری انجام میدن…
 1- اتو میكنه

 2- تلویزیون میبینه
 3- آشپزی میكنه

 4- شطرنج بازی میكنه
 5- دوش میگیره

 6- رادیو گوش میده
 7- خوابیده

 8- لباس میشوره
 9- داره چیكار میكنه؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

دردهكده مجاور مدرس��ه 
ش��یوانا زن و مرد فقیري 
بودن��د ك��ه یك پس��ر 
كوچك بیشتر نداشتند. 
به خاطر بیماري 
و فقر زن و مرد 
به فاصله كمي 
از دنی��ا رفتند و 
پس��ر كوچك شان را با 
یك جفت گوس��فند نر و ماده 

تنها گذاشتند.
پس��ر كوچك نمي توانس��ت شكم 
خود را س��یر كند به همین خاطر 
گوس��فندانش را برداش��ت و ن��زد 
 ش��یوانا آمد. ش��یوانا در یكي از 
غرفه هاي مدرسه براي پسرك 
جایي درست كرد و محلي نیز 

براي گوسفندانش در اختیار او گذاشت.
اهالي دهكده شیوانا این پسر بچه فقیر را جدي نمي گرفتند و اغلب او را مسخره 
مي كردند و بعضي از كودكان به او س��نگ م��ي زدند. اما ش��یوانا با این كودك 
 بس��یار مودب بود و با نام » دس��ت نایافتني كوچك« او را صدا م��ي كرد. لقب 
» دست نایافتني« براي كودك فقیر براي ش��اگردان مدرسه سنگین و بي معنا 

جلوه مي كرد.
آنها بارها س��عي كردند این عنوان را در غیاب شیوانا مسخره كنند. اما به محض 
اینكه س��ر و كله ش��یوانا پیدا مي ش��د هیچ كس جرات نزدیك شدن به دست 
نایافتني را پیدا نمي كرد. سال ها گذشت. دس��ت نایافتني كوچك بزرگ شد و 

براي ادامه تحصیالت علمي به پایتخت رفت.
سال ها از این واقعه گذشت و روزي خبر دادند كه صنعت گري بزرگ كه تخصص 
 خاص در درگاه امپراطور دارد، وارد دهكده شیوانا ش��ده و سراغ استاد شیوانا را

 مي گیرد. یك گروه محافظ صنعت گ��ر را همراهي مي كردند و مردم دهكده با 
احترام در مسیر راه او تا مدرسه ایستاده بودند.

صنعت گر وقتي به مدرسه رسید و شیوانا را دید بالفاصله با فروتني مقابل او روي 
زمین نشست و به او تعظیم نمود. 

شیوانا تبس��مي كرد و دس��تانش را روي شانه صنعت گر گذاش��ت و خطاب به 
ش��اگردانش گفت: این جوان قباًل نامش» دس��ت نایافتني كوچك بود«. اما از 
امروز به بعد من به او مي گویم» دس��ت نایافتني بزرگ!« او با تالش و پش��تكار 
 خود نشان داد كه دست نایافتني ش��دن حتي اگر تدریجي باشد باز هم شدني

 است.

دست نایافتنی بزرگ

9 6 3 1 7 4 2 5 8 
1 7 8 3 2 5 6 4 9 
2 5 4 6 8 9 7 3 1 
8 2 1 4 3 7 5 9 6 
4 9 6 8 5 2 3 1 7 
7 3 5 9 6 1 8 2 4 
5 8 9 7 1 3 4 6 2 
3 1 7 2 4 6 9 8 5 
6 4 2 5 9 8 1 7 3 

 

1     8    
 6 8   9 2 4  
 7   4     
  3    5   
 8   9    7 
    6     
    8  7   
 4 2 1      
8  5     1  

 

عوامل زمینه ساز اصلی 
 عدم استفاده از تجهیزات ایمنی .

 سهل انگاری و بی احتیاطی هنگام ترک موتورسیكلت .
 سهل انگاری و بی احتیاطی هنگام سوار كردن مسافر. 

 رها كردن موتورسیكلت در معابر بدون رعایت اصول ایمنی .
سهل انگاری در نگهداری سوئیچ موتورسیكلت .
 پارک كردن موتورسیكلت در محل های نا امن .

از بروز اتفاق جلوگیری کنید. احتیاط
 حتی االمكان موتورسیكلت خود را داخل پاركینگ پارک كنید و از نگهبان 

پاركینگ، رسید دریافت نمایید. 
 از پارک كردن در مكان های خلوت و تاریك خودداری كنید. 

 تا حد امكان موتورسیكلت را در جایی پارک كنید كه در دیدرس شما قرار 
داشته باشد. 

 هیچ گاه، به بهانه طول نكش��یدن كار، موتورسیكلت روشن خود را ترک 
نكنید.

 هنگام بروز تصادف و نزاع، اگر مجبور به ترک موتورسیكلت شدید، ابتدا 
سوئیچ را بردارید. 

 هنگامی كه موتورسیكلت خود را در جایی پارک می كنید، حتما  آن را قفل 
كنید و تا حد امكان با  زنجیر محكمی به یك میله ثابت، درخت، تیر چراغ برق یا 

هر جای ثابت دیگری ببندید.
 هنگام پارک كردن در پاركینگ، حیاط من��زل و محوطه اداری، حتما به 

وسیله قفل و زنجیر مناسب، موتورسیكلت خود را قفل كنید. 
 در صورت بروز وضعیت اورژانس پزشكی، خونسردی خود را حفظ نمایید 

و موتورسیكلت خود را بدون قفل كردن رها نكنید. 
 در بین راه از قبول هر گونه مواد غذایی و آش��امیدنی و خوش��بو كننده از 

مسافران ناشناس بپرهیزید. 
 اگر در پاركینگ دارای نگهبان پارک می كنید، در صورت لزوم سوئیچ را 

تنها به نگهبان تحویل دهید. 
 در صورت سپردن موتورس��یكلت به تعمیرگاه، سوئیچ را فقط به مسوول 

تعمیرگاه تحویل دهید. 
 هیچ گاه موتورسیكلت خود را به افراد غیر مطمئن امانت ندهید. 

هرگز مدارک موتورس��یكلت را زیر زین، زیر قاب باتری یا داخل خورجین قرار 
ندهید. 

روزی مرد ثروتمندی همراه دخترش مقدار زیادی شیرینی و خوردنی به مدرسه 
ش��یوانا آورد و گفت اینها هدایای ازدواج تنها دختر او با پسر جوان و بیكاری از 

یك خانواده فقیر است.
شیوانا پرسید: چگونه این دو نفر با دو سطح زندگی متفاوت با همدیگر وصلت 

كرده اند؟
مرد ثروتمند پاسخ داد: این پسر شیفته ی دخترم است و برای ازدواج با او خودش 
را عاشق و دلداده نشان داده و به همین دلیل دل دخترم را ربوده است. درحالی 
كه پسر یكی از دوستانم، هم نجیب است و هم عاقل، با اصرار می خواهد با دخترم 
ازدواج كند اما دخترم می گوید او بیش از حد جدی نیست و شور و جنون جوانی 
در حركات و رفتارش وجود ندارد. اما این پسر بیكار هرچه ندارد دیوانگی و شور 
و عشق جوانی اش بی نظیر است. دخترم را نصیحت می كنم كه فریب نخورد و 
كمی عاقالنه تر تصمیم بگیرد اما او اصال به حرف من گوش نمی دهد. من هم به 

ناچار به ازدواج آن دو با هم رضایت دادم.
شیوانا از دختر پرسید: چقدر مطمئن هستی كه او عاشق توست؟

دختر گفت: از همه بیشتر به عشق او ایمان دارم!
شیوانا به دختر گفت: بسیار خوب بیا امتحان كنیم. نزد این عاشق و دلداده برو و 
به او بگو كه پدرت تهدید كرده اگر با او ازدواج كنی حتی یك سكه از ثروتش را به 
شما نمی دهد. بگو كه پدرت تهدید كرده كه اگر سرو كله اش اطراف منزل شما 

پیدا شود او را به شدت تنبیه خواهد كرد.
دختر با خنده گفت: من مطمئنم او به این سادگی میدان را خالی نمی كند. ولی 
قبول می كنم و به او چنین می گویم. چن��د هفته بعد مرد ثروتمند با دخترش 
دوباره نزد شیوانا آمدند. شیوانا متوجه شد كه دختر غمگین و افسرده است. از او 

دلیل اندوهش را پرسید.
دختر گفت: به محض اینكه به 
او گفتم پدرم گفته یك سكه به 

من نمی دهد و هر وقت او را 
تنبیه اش  ببیند 

می كند، فوراً 
از مقاب��ل 
نم  چشما
دور شد . از 
این دهكده 

ف��رار كرد. 
حت��ی ب��رای 

خداحافظی هم 
نیامد.

شیوانا با خنده گفت: اینكه 
ناراحتی ندارد. اگر او عاش��ق واقعی تو بود حتی اگر ت��و هم می گفتی كه دیگر 
عالقه ای به او نداری و درخواس��ت جدایی می كردی، او هرگز قبول نمی كرد. 
وقتی كس��ی چیزی را واقعا بخواهد با تمام جان و دل می خواهد و هرگز اجازه 
نمی دهد حتی برای یك لحظه آن چیز را از دست بدهد. اگر دیدی او به راحتی 
رهایت كرد و رفت مطمئن باش كه او تو را از همان ابتدا نمی خواس��ته و نفع و 
صالح خودش را به تو ترجیح داده است. دیگر برای كسی كه از همان ابتدا به تو 

عالقه ای نداشته ناراحتی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

عشـق پولــی…
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

6/249 برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میش��ود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک  
شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1. رای ش��ماره 4770 – 94/4/24 – ابوالفضل طالبیان فرزند غالمرضا به شناس��نامه شماره 24514 اصفهان 
و شماره ملی 1292162491 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 324 و 
325 به مساحت ششدانگ 188/70 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 5940 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
2. رای شماره 4771 – 94/4/24 – راضیه آقاسی شهرضا فرزند احمد به شناسنامه و شماره ملی 1190062690 
شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 324 و 325 به مساحت ششدانگ 

188/70 مترمربع که به انضمام ششدانگ 5940 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
3. رای شماره 2599 – 94/3/27 – حسینعلی طاوسی فرزند حسن به شناسنامه شماره 12619 شهرضا و شماره 
ملی 1198406127 شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه پالک 743 به مساحت ششدانگ 277 

مترمربع.انتقال عادی ازطرف قاسم طاوسی.
4. رای ش��ماره 2086 – 94/3/4 – ولی اله عمرانپور فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 138 شهرضا و شماره 

ملی 1198879548 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1985 به مساحت 300/50 مترمربع.
5. رای شماره 1671 – 94/2/22 – محمدعلی نازی فرزند حسن به شناسنامه شماره 115 شهرضا و شماره ملی 
1198879319 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با س��اختمان تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 

2068 به مساحت ششدانگ 70/40 مترمربع.
6. رای شماره 1672 – 94/2/22 – امیرحسین رضائی فرزند احمد به شناسنامه شماره 237 شهرضا و شماره ملی 
1199211079 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 2068 

به مساحت ششدانگ 70/40 مترمربع.
7. رای شماره 4718 – 94/4/24 – محمود رفعت فرزند محمدجعفر به شناسنامه شماره 577 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199394963ششدانگ یک باب مغازه پالک 2124 باقیمانده به مساحت 56/30 مترمربع.ششدانگ 

درازاءانتقال عادی ازطرف محمدجعفررفعت.
8. رای شماره 3016 – 94/4/7 – آیت اله مرادزاده فرزند غالمرضا به شناس��نامه شماره 245 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199247529 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3003/3 به مساحت 157/03 

مترمربع.
9. رای شماره 2505 – 94/3/20 – پری آقاسی شهرضائی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 15 شهرضا و شماره 

ملی 1199020370 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3012 به مساحت 108/60 مترمربع.
10. رای ش��ماره 5301 – 94/5/14 – عبدالکریم جلی فرزند حسن به شناسنامه ش��ماره 1422 حوزه 3 آبادان  

و شماره ملی 1818308975 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4065 به مساحت 106 مترمربع.
11. رای شماره 2681 – 94/3/30 – سیدمحمدعلی شریفی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 1123 شهرضا 
و شماره ملی 1198967889 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4237 به مساحت 

ششدانگ 350/47 مترمربع.
12. رای شماره 2683 – 94/3/30 – زهره نعیم فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 38 حوزه 6 شهرضا و شماره 
ملی 1199341517 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4237 به مساحت ششدانگ 

350/47 مترمربع.
13. رای شماره 2679 – 94/3/30 – مس��عود محمدی رهیزی فرزند خیراله به شناس��نامه شماره 446 حوزه 
1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209314185 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5422 به مساحت 

96/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 2 - اصلی فضل آباد

14. رای شماره 2108 – 94/3/4 – مهدی س��نجری فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 1058 قمشه و شماره 
ملی 1199318825 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 87 به مساحت ششدانگ 

228/25 مترمربع.
15. رای ش��ماره 2109 – 94/3/4 – میترا برهانی فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 1318 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199848131 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 87 به مساحت 

ششدانگ 228/25 مترمربع.
16. رای شماره 2496 – 94/3/20 – محمد بیغم فرزند حسین به شناسنامه شماره 1369 شهرضا و شماره ملی 

1199321941 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت 240/60 مترمربع.
17. رای شماره 2753 – 94/3/31 – س��یداصغر طبائیان فرزند سیدحسین به شناسنامه شماره 707 شهرضا و 

شماره ملی 1199140953 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 173 به مساحت 158 مترمربع.
18. رای شماره 2299 – 94/3/10 – قاسم سروری فرزند بهرام به شناسنامه شماره 1103 شهرضا و شماره ملی 
1199236764 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 276 باقیمانده و 10562 

به مساحت ششدانگ 211/80 مترمربع.
19. رای شماره 2300 – 94/3/10 – نسرین سبزواری فرزند محمد به شناسنامه شماره 872 شهرضا و شماره 
ملی 1199274690 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 276 باقیمانده و 10562 

به مساحت ششدانگ 211/80 مترمربع.
20. رای شماره 4108 – 94/4/10 – ابراهیم رحمتی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 5624 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199891193 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 525 

به مساحت ششدانگ 203 مترمربع.
21. رای شماره 4109 – 94/4/10 – مهدیه محس��نی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 357 قمشه و شماره 
ملی 1199248649 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 525 به مساحت 

ششدانگ 203 مترمربع.
22. رای شماره 2701 – 94/3/30 – زهرا رئیس��ی نیا فرزند اله قلی به شناسنامه شماره 2310 حوزه 3 سمیرم 
و شماره ملی 1209299259 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 754 که به 

شماره 13400 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 263 مترمربع.
23. رای ش��ماره 2702 – 94/3/30 – مقدم امیری فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 2079 سمیرم و شماره 
ملی 1209296942 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 754 که به شماره 

13400 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 263 مترمربع.
24. رای شماره 2533 – 94/3/21 – احمد استادپور فرزند سیف اله به شناس��نامه شماره 70 شهرضا و شماره 
ملی 1199057010 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 222 مترمربع.
25. رای شماره 2534 – 94/3/21 – رقیه استادپور فرزند ولی اله به شناس��نامه شماره 334 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199384984 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 222 مترمربع.
26. رای شماره 2531 – 94/3/21 – مرتضی دهقان زاد فرزند حسین به شناسنامه شماره 296 شهرضا و شماره 
ملی 1199013757 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 248/60 مترمربع.
27. رای شماره 2532 – 94/3/21 – عزت قرش��ی فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 194 شهرضا و شماره 
ملی 1199116793 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 248/60 مترمربع.
28. رای شماره 2535 – 94/3/21 – حسین سنجری شهرضائی فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 144 شهرضا 
و شماره ملی 1198879602 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به 

مساحت ششدانگ 210/85 مترمربع.
29. رای شماره 2536 – 94/3/21 – مهناز جمالی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 622 شهرضا و شماره ملی 
1199001331 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 

210/85 مترمربع.
30. رای شماره 2756 – 94/3/31 – کمال دهقانپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 597 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199408174 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 174/45 مترمربع.
31. رای شماره 2757 – 94/3/31 – نرگس رحمتی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 21526 شهرضا و شماره 
ملی 1198495138 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 174/45 مترمربع.
32. رای شماره 4326 – 94/4/14 – حسن سلیمی فرزند حمید به شناسنامه شماره 377 شهرضا و شماره ملی 

1199023991 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1008 به مساحت 159/37 مترمربع.
33. رای ش��ماره 2629 – 94/3/27 – فواد اس��تادپور فرزند احمد به شناسنامه و ش��ماره ملی 1275014836 
اصفهان بوالیت پدرش دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 
59/50 مترمربع به انضمام یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی به مساحت ششدانگ 

14/53 مترمربع.
34. رای ش��ماره 2630 – 94/3/27 – کمیل استادپور فرزند احمد به شناس��نامه و شماره ملی 1190162121 
شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 59/50 مترمربع 
به انضمام یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی به مساحت ششدانگ 14/53 مترمربع.

35. رای شماره 2784 – 94/4/1 – رقیه استادپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 334 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199384984 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 
59/50 مترمربع که به انضمام یک دانگ مش��اع از س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ راهرو اشتراکی به مساحت 

ششدانگ 14/53 مترمربع.
36. رای ش��ماره 4111 – 94/4/10 – کیامرث رنجبر فرزند صمد به شناسنامه ش��ماره 327 شهرضا و شماره 
ملی 1198923040 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 

186/15 مترمربع.
37. رای شماره 4112 – 94/4/10 – جنت ظهوریان فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 869  شهرضا و شماره 
ملی 1198978023 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 

186/15 مترمربع.
38. رای ش��ماره 4095 – 94/4/10 – کریم ترابی زیارتگاهی فرزند غالمعلی به شناس��نامه شماره 9 حوزه 1 
مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199612685 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1621 

به مساحت ششدانگ 216/60 مترمربع.
39. رای ش��ماره 4096 – 94/4/10 – زهره طالبیان  فرزند رمضان به شناسنامه ش��ماره 39 شهرضا و شماره 
ملی 1199266361 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1621 به مساحت ششدانگ 

216/60 مترمربع.
40. رای شماره 2516 – 94/3/21 – بهرام سلمان فرزند مرادقلی به شناسنامه شماره 80 حوزه 2 مرکزی سمیرم 
و شماره ملی 1209979411 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1719 به 

مساحت ششدانگ 131/75 مترمربع.
41. رای ش��ماره 2517 – 94/3/21 – زهره رضائی فرزند فرضعلی به شناسنامه و شماره ملی 1200081412 
حوزه 2 مرکزی سمیرم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 

ششدانگ 131/75 مترمربع.
42. رای شماره 2676 – 94/3/30 – ابراهیم صاحبان فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 785 شهرضا و شماره 
ملی 1199051594 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1735 که به 13736 تبدیل شده و 9649 

که به 13737 تبدیل شده به مساحت 101/80 مترمربع.
43. رای شماره 4170 – 94/4/11 – غالمرضا قاسمی فرزند ابوالحسن به شناسنامه شماره 1236شهرضاو شماره 
ملی 1199191078 ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانی مفروزی از پالک 1761 به مساحت 109/5 مترمربع.

44. رای شماره 2526 – 94/3/21 – س��یدمرتضی طبائیان فرزند سیدفضل اله به شناسنامه شماره 877 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199410977 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

100/46 مترمربع.
45. رای شماره 2527 – 94/3/21 – علی رحمتی فرزند حسن به شناسنامه شماره 471 شهرضا و شماره ملی 
1199169455 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

223/63 مترمربع.
46. رای شماره 2528 – 94/3/21 – زهرا دهقان فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 517 حوزه 1 شهری قمشه 
و شماره ملی 1199840106 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 223/63 مترمربع.
47. رای شماره 4471 – 94/4/16 – ولی اله دهقان پور فرزند عباس به شناسنامه شماره 373 شهرضا و شماره 
ملی 1198831030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

154/28 مترمربع.
48. رای شماره 4472 – 94/4/16 – سمیه یوسفیان فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 18 حوزه 2 شهرضا 
و شماره ملی 1199839017 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 154/28 مترمربع.
49. رای شماره 4473 – 94/4/16 – جمال دهقان پور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 1839 قمشه و شماره 
ملی 1199304591 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

154/28 مترمربع.
50. رای شماره 4474 – 94/4/16 – افسر دهقان ش��هرضا فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 64 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1198908505 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 154/28 مترمربع.
51. رای ش��ماره4875-94/04/30- س��یده فرنگی��س موس��وی فرزندس��یدعزت ال��ه ب��ه شناس��نامه 
شماره3639حوزه1مرکزی س��میرم وش��ماره ملی1209247267سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1762به مساحت ششدانگ219/30مترمربع.
52. رای شماره4876-94/04/30- سیدغالمرضاهاشمی فرزنداسکندربه شناسنامه شماره3156حوزه1مرکزی 
سمیرم وشماره ملی1209242443سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1762به مساحت 

ششدانگ219/30مترمربع. 
53. رای شماره 9417 – 93/10/6 – پروانه مرادیان فرزند اسفندیار به شناسنامه شماره 24 سمیرم سفلی و شماره 

ملی 5129890711 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 160/50 مترمربع. 
54. رای شماره 1596 – 94/2/21 – محمودرضا نصیری فرزند نوراهلل به شناسنامه شماره 628 شهرضا و شماره 

ملی 1199232017 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2697 به مساحت 116/50 مترمربع.
55. رای شماره 1324 – 94/2/13 – فضل اله خالقی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 425 شهرضا و شماره 
ملی 1199128333 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2890 که به ش��ماره 14105 تبدیل شده به 

مساحت 22/20 مترمربع.
56. رای شماره 2563 – 94/3/25 – شامراد غالمی شهید فرزند حاصل به شناسنامه شماره 317 سمیرم و شماره 

ملی 1209306417 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3761 به مساحت 111 مترمربع.
57. رای شماره 1334 – 94/2/13 – س��عید ترجیهی فرزند نجف به شناسنامه ش��ماره 477 قم و شماره ملی 
0384589758 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 

184/25 مترمربع.
58. رای شماره 1335 – 94/2/13 – حمیده سودائی ش��هرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 867 قمشه 
و شماره ملی 1199274641 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3766 به مساحت 

ششدانگ 184/25 مترمربع.
59. رای شماره 2497 – 94/3/20 – قدرت اله نصر فرزند یوسفعلی به شناسنامه شماره 20 شهرضا و شماره ملی 

1199027537 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3899 به مساحت 63/75 مترمربع.
60. رای ش��ماره 4205 – 94/4/13 – مهرداد خدادادی فرزند رضا به شناسنامه و شماره ملی 1190019426 

شهرضا ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4514 به مساحت 41/85 مترمربع.
61. رای شماره 2697 – 94/3/30 – یداله سعیدی مسینه فرزند علی به شناسنامه شماره 2 حوزه 1 مرکزی قمشه 

و شماره ملی 1199672092 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273 به مساحت 124/80 مترمربع.
62. رای ش��ماره 2498 – 94/3/20 – طوبی بهرامی چشمه علی فرزند حس��ین به شناسنامه شماره 5 حوزه 2 
لردگان و ش��ماره ملی 6299850868 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 9984 به مساحت 

142/35 مترمربع.
شماره های فرعی از 3 - اصلی موغان

63. رای ش��ماره 7124-93/08/15– سلمان بهرامی نظرآبادی فرزند محمدحس��ن به شناسنامه شماره 403 
ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199290221 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 346 به مساحت 

151/07 مترمربع.
64. رای شماره 1150 – 94/2/28 – باختر هاشمی فرزند سیدعربعلی به شناسنامه شماره 56 حوزه 2 مرکزی 
س��میرم و ش��ماره ملی 1209574756 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 403 به مساحت 168/48 

مترمربع.
65. رای شماره 978 – 94/2/5 – حبیب اله رجائیان فرزند محمد به شناسنامه شماره 1923 شهرضا و شماره ملی 
1199305431 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 404 به مساحت 14/30 مترمربع 

که به انضمام ششدانگ 3676 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است. 
66. رای ش��ماره 3034– 94/4/7 – عجب ناز خانم قندی فرزند حسن به شناس��نامه شماره 16860 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1198448547 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت 

ششدانگ 208/20 مترمربع.
67. رای ش��ماره 3036– 94/4/7 – اش��رف بورهان فرزند مرحوم عباس به شناسنامه شماره 19135 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1198471255 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت 

ششدانگ 208/20 مترمربع.
68. رای ش��ماره 3037– 94/4/7 – رفعت بورهان فرزند عباس به شناس��نامه ش��ماره 741 شهرضا و شماره 
ملی 1198939151 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت ششدانگ 

208/20 مترمربع.
69. رای ش��ماره 1749 – 94/2/24 – رقیه نظری ولندانی فرزند طهمورث به شناسنامه شماره 1505 حوزه 1 
شهری شهرضا و شماره ملی 1199301248 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 

و 978 به مساحت ششدانگ 129/60 مترمربع.
70. رای شماره 1751 – 94/2/24 – منیژه گرامی فرزند علی به شناسنامه ش��ماره 4 حوزه مرکزی شهرضا و 
شماره ملی 1199584266 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 و 978 به مساحت 

ششدانگ 129/60 مترمربع.
71. رای شماره 1752 – 94/2/24 – علی اکبر نظری ولندانی فرزند طهمورث به شناسنامه شماره 685 حوزه 1 
شهری قمشه و شماره ملی 1199841791 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 

و 978 به مساحت ششدانگ 129/60 مترمربع.
72. رای ش��ماره 2323 – 94/3/11 – الهه رحمتی فرزند اکبر به شناس��نامه ش��ماره 1130 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199400491 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت 

ششدانگ 259 مترمربع.
73. رای شماره 2324 – 94/3/11 – اکبر رحمتی فرزند محمد به شناسنامه شماره 362 شهرضا و شماره ملی 
1198855061 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت ششدانگ 

259 مترمربع.
74. رای شماره 2325 – 94/3/11 – ایران نصیرپور فرزند غفار به شناسنامه شماره 950 شهرضا و شماره ملی 
1198896353 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت ششدانگ 

259 مترمربع.
75. رای شماره 2634 – 94/3/27 – رحمت اله کش��وری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 1055 شهرضا 

و شماره ملی 1198930322 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت 19/54 مترمربع.
76. رای شماره 2635 – 94/3/27 – رحمت اله کش��وری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 1055 شهرضا 

و شماره ملی 1198930322 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت 23/49 مترمربع.
77. رای شماره 2668 – 94/3/30 – علیرضا ملکیان ش��هرضائی فرزند عبدالحمید به شناسنامه شماره 605 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199170798 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 به 

مساحت ششدانگ 173/50 مترمربع.
78. رای شماره 2669 – 94/3/30 – بتول صفدریان فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 628 حوزه 1 شهری 
قمشه و ش��ماره ملی 1199841226 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 به 

مساحت ششدانگ 173/50 مترمربع.
79. رای شماره 2762 – 94/3/31 – حس��ین محمدیان فرزند فرامرز به شناسنامه شماره 46 حوزه 2 شهرضا 

و شماره ملی 1199798258 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1269 به مساحت 117/60 مترمربع.
80. رای شماره 2499 – 94/3/20 – نفیسه مندکیان فرزند اکبر به شناس��نامه شماره 4753 شهرضا و شماره 
ملی 1199882488 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 به مساحت ششدانگ 

101/92 مترمربع.
81. رای شماره 2500 – 94/3/20 – محمد اس��المی فرزند منصور به شناسنامه شماره 722 شهرضا و شماره 
ملی 1199252298 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 به مساحت ششدانگ 

101/92 مترمربع.
82. رای شماره 2990 – 94/4/7 – عباسعلی اسکندری شهرضا فرزند پرویز به شناسنامه شماره 427 شهرضا 
و شماره ملی 1199138150 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1425 که قبال 1014/1 بوده 

است به مساحت 161/46مترمربع.
83. رای شماره 13004 – 93/12/27 – محسن عموحیدری فرزند عبدالمحمد به شناسنامه شماره 140 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199412899 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 

به مساحت ششدانگ 108/63 مترمربع.
84. رای شماره 13005 – 93/12/27 – پروانه عموحیدری شهرضا فرزند محمدحسن به شناسنامه شماره 1859 
اصفهان و شماره ملی 1288187981 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 

به مساحت ششدانگ 108/63 مترمربع.
85. رای شماره 12718 – 93/12/20 – محمدعلی باغستانی فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 689 شهرضا 
و شماره ملی 1199200549 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4270 به مساحت 

ششدانگ 120/58 مترمربع.
86. رای ش��ماره 12719 – 93/12/20 – فرزانه حیدرپور فرزند مسیح اله به شناس��نامه شماره 5305 حوزه 1 
شهری قمشه و شماره ملی 1199888001 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4270 

به مساحت ششدانگ 120/58 مترمربع.
شماره های فرعی از 4 - اصلی برزوک آباد 

87. رای شماره 3039 – 94/4/7 – فاطمه قرقانی پور فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 1173 حوزه 1 مرکزی 
مرودشت و شماره ملی 2430928809 دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 833 به مساحت ششدانگ 184/30 مترمربع.
88. رای ش��ماره 3040 – 94/4/7 – محمد قره خانی فرزند مخصوص به شناسنامه شماره 305 حوزه قشقائی 
شیراز و شماره ملی 2294068815 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 833 به مساحت ششدانگ 184/30 مترمربع.
شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه 

89. رای شماره 3035 – 94/4/7 – عبدالرسول کاظمزاد فرزند رضا به شناسنامه شماره 7419 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199909149 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به مساحت 143/50 مترمربع.

90. رای شماره 2560 – 94/3/25 – مهدی طاهری فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 976 شهرضا و شماره 
ملی 1199254835 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 91 که به انضمام قسمتی از کوچه متروکه 

جمعاً تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است به مساحت 107/30 مترمربع.
91. رای ش��ماره 4268 – 94/4/13 – مریم تیموریان ش��هرضا فرزند عباس��علی به شناس��نامه و شماره ملی 

1190124211 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 340 به مساحت 123 مترمربع.
92. رای شماره 4260 – 94/4/13 – اشرف صالحپور فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 354 شهرضا و شماره 

ملی 1198846429 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 461 به مساحت 25/59 مترمربع.
93. رای ش��ماره 2550 – 94/3/23 – امراله صادق پور فرزند ناصر به شناسنامه ش��ماره 15 حوزه 1 روستائی 

شهرضا و شماره ملی 1199611972 ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مساحت 53/50 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 

476 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت 135 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
94. رای شماره 2568 – 94/3/25 – غالمعلی موالئیان فرزند حسین به شناسنامه شماره 572 شهرضا و شماره 

ملی 1199106690 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 105/31 مترمربع.
شماره های فرعی از 23  - اصلی سود آباد

95. رای شماره 850 – 94/2/3 – آیت اله جاوری ش��هرضا فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 65 شهرضا و 
شماره ملی 1199153648 چهار دانگ مشاع از ششدانگ:

الف: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/2 به مساحت 67/10 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/3 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/3 به مساحت 82/20 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/2 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

96. رای شماره 852 – 94/2/3 – مهدیه شبانپور فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 282 قمشه و شماره ملی 
1199311065 دو دانگ مشاع از ششدانگ:

لف: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/2 به مساحت 67/10 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/3 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/3 به مساحت 82/20 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/2 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

97. رای شماره 1856 – 94/2/28 – عبدالرضا براتی فرزند محمد به شناسنامه شماره 19048 شهرضا و شماره 
ملی 1198470380 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 112 به مساحت 

ششدانگ 242/95 مترمربع.
98. رای ش��ماره 1857 – 94/2/28 – فروغ بهرامی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 240 شهرضا و شماره 
ملی 1199029734 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 112 به مساحت 

ششدانگ 242/95 مترمربع.
99. رای ش��ماره 4495 – 94/4/18 – عبدالرسول عابدی فرزند س��یف اله به شناسنامه شماره 1701 شهرضا 
و شماره ملی 1199303216 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 928 به مساحت 

ششدانگ 135/14مترمربع.
100. رای ش��ماره 4496 – 94/4/18 – الهام هادیان فرزند محمد به شناس��نامه شماره 3252 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199867470 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 928 به مساحت 

ششدانگ 135/14مترمربع.
شماره فرعی از 32 - اصلی دست قمشه 

101. رای شماره 1569 – 94/2/21 – مهناز آقاسی شهرضا فرزند عباس��علی به شناسنامه شماره 47 چادگان 
و شماره ملی 5759648659 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 195 و 1280 و 1281 به 

مساحت 130/80 مترمربع.
102. رای شماره 2598 – 94/3/27 – سیف اله سعیدی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 1680 آبادان و شماره 

ملی 1815857064 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک761 به مساحت 31/21 مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهرقویه 

103. رای شماره 2545 – 94/3/23 – غالمرضا کاظمی اس��فه فرزند عوض به شناسنامه شماره 258 حوزه 3 
آبادان و شماره ملی 1818134012 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 399 به مساحت 156 مترمربع.

شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد 

104. رای شماره 6151 – 93/7/15 – علی نادری کنارکی فرزند حمزه به شناسنامه شماره 29 حوزه1مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199613584 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/45 مترمربع.درازاء288.45سهم 
مشاع از20000سهم یکحبه مش��اع از84حبه هفتدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف آقایان محمدحسن 

ورحمت اله سلیم ورثه مرحوم محمدکریم سلیم.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

105. رای شماره 2991 – 94/4/7 – محمدحسن صدری فرزند علی به شناسنامه شماره 595 شهرضا و شماره 
ملی 1198875259 در 169 سهم و سه - یازدهم س��هم مشاع از 242 سهم ششدانگ یک باب خانه به استثناء 

بهاء ربعیه اعیانی مفروزی از پالک 25 به مساحت ششدانگ 255 مترمربع.
106. رای ش��ماره 2992 – 94/4/7 – طیبه گالبی فرزند حسن به شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 
1198951524 در 72 سهم و هشت - یازدهم سهم مشاع از 242 سهم ششدانگ یک باب خانه به انضمام بهاء 

ربعیه اعیانی مفروزی از پالک 25 به مساحت ششدانگ 255 مترمربع.
107. رای شماره 1639 – 94/2/21 – محمود یونسی شهرضا فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 910 شهرضا و 
شماره ملی 1199052841 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 54 به مساحت 240/65 مترمربع.

108. رای شماره 4888 – 94/4/30 – جعفر تاکی فرزند محمد به شناسنامه شماره 19 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199389382 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 212 به مساحت 273/55 مترمربع.درازاء17.2حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف مسیح اله واقدس یونسی وراث مرحوم رضایونسی به قانون ارث.

109. رای شماره 983 – 94/2/5 – مرتضی جهانگردی ش��هرضائی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 696 
اصفهان و شماره ملی 1284562573 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 

1041 به مساحت ششدانگ 193/05 مترمربع.
110. رای شماره 984 – 94/2/5 – شهین جانقربان فرزند جمشید به شناسنامه شماره 19487 شهرضا و شماره 
ملی 1198474777 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1041 به مساحت 

ششدانگ 193/05 مترمربع.
شماره های فرعی از 58 - اصلی جعفرآباد

111. رای ش��ماره 2546 – 94/3/23 – ملیحه انصاریپور جرم افشادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 432 
شهرضا و شماره ملی 1199230057 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 85 به مساحت 255/75 مترمربع.

درازاء6.2حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف رحمت اله،خلیل،مسیح اله واشرف 
آغامیربد به قانون ارث.

112. رای شماره 2666 – 94/3/30 – اسماعیل مهاجری فرزند حمزه به شناسنامه شماره 719 حوزه 2 اصفهان 
و ش��ماره ملی 1286982359 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 86 به مس��احت 224/10 مترمربع. 
درازاء5.4حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف رحمت اله،خلیل،مسیح اله واشرف 

آغامیربد به قانون ارث. 
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد

113. رای ش��ماره2103-94/03/04- امیرمحم��دی فرزندمرتض��ی به شناس��نامه ش��ماره1حوزه مرکزی 
شهرضاوشماره ملی1199537251ششدانگ یکباب خانه به مساحت126/50مترمربع.

114. رای شماره 2518 – 94/3/21 – زهرا پرتو فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 335 شهرضا و شماره ملی 
1199030686 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/80 مترمربع.

شماره مفروزی از 68/1 - اصلی میرآباد که به شماره225- اصلی تبدیل شده است
115. رای شماره 2603 – 94/3/27 – س��ید علی رسولی فرزند میرزا طاها به شناس��نامه شماره 169 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199376787 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء ثمنیه اعیانی به 

مساحت ششدانگ 125/20 مترمربع.
116. رای شماره 2604 – 94/3/27 – شهرزاد میرنیام فرزند سیدمحمدحسن به شناسنامه شماره 909 شهرضا 
و شماره ملی 1199202746 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء ثمنیه اعیانی به مساحت 

ششدانگ 125/20 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

117. رای ش��ماره 13078 – 93/12/27 – حس��ین حس��ینی فرزند خداخواس��ت به شناس��نامه ش��ماره 62 
حوزه1روستائی دهاقان و شماره ملی 5129402278 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 71 به مساحت 

146/95 مترمربع.
118. رای شماره 2782 – 94/4/1 – محمد قربانی بوانی فرزند عزیز اله به شناسنامه شماره 5 حوزه 1 روستائی 
ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199495212 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 71 به مس��احت 

157/44 مترمربع.
119. رای ش��ماره 5752 – 94/5/28 – س��االر عبدالی فرزند اس��ماعیل به شناس��نامه ش��ماره 925 حوزه 1 
مرکزی سمیرم  و شماره ملی 1209263769 شش��دانگ یک باب کارگاه با ساختمان موجود مفروزی از پالک 
204 به مس��احت 744/32 مترمربع.درازاء744.32سهم مشاع از2250سهم شش��دانگ انتقال عادی ازطرف 

محمودفرهمند.
120. رای شماره11307– 93/11/18 – ولی اله جعفری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 6 حوزه 2 سمیرم  
شماره ملی 1209833409 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 به مساحت 

ششدانگ 109/17 مترمربع.
121. رای ش��ماره4288– 94/04/14 – غالمعلی جعفری فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1871 حوزه 2 
مرکزی سمیرم  شماره ملی 1206540061 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 به 

مساحت ششدانگ 109/17 مترمربع.
122. رای ش��ماره 4100 – 94/4/10 – اعظم اعقدکی فرزند سهراب به شناسنامه شماره 102 حوزه 3 سمیرم 
و شماره ملی 1209849372 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت 

ششدانگ 163/22 مترمربع.
123. رای شماره 4101 – 94/4/10 – نبی اله فتحی فرزند علی به شناسنامه شماره 50 حوزه 2 سمیرم و شماره 
ملی 1209832267 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت ششدانگ 

163/22 مترمربع.
124. رای ش��ماره 773 – 94/2/1 – علیرضا جعفری فرزند جعفر به شناسنامه ش��ماره 2833 حوزه2 مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 1209549824 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 498 

به مساحت ششدانگ 101/50 مترمربع.
125. رای ش��ماره 774 – 94/2/1 – زینب زندیان فرزند محمد به شناسنامه شماره 24 حوزه2 بروجن و شماره 
ملی 4650634822  سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 498 به مساحت 

ششدانگ 101/50 مترمربع.
126. رای شماره 3015 – 94/4/7 – براتعلی امامی فرزند قاس��معلی به شناسنامه شماره 52 حوزه 1 روستائی 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129832231 شش��دانگ یک باب خانه و مغازه متصله مفروزی از پالک 537 به 

مساحت 336/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد 

127. رای شماره 1340 – 94/2/13 – احمدرضا عمرانپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 514 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199394335 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 

به مساحت ششدانگ 209/30 مترمربع.
128. رای شماره 1341 – 94/2/13 – لیال براهیمی فرزند ذبیح اله به شناسنامه شماره 359  شهرضا و شماره 
ملی 1199182291 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به مساحت 

ششدانگ 209/30 مترمربع.
129. رای شماره 2723 – 94/3/30 – سیدمحسن علوی فرزند سیدمحمدباقر به شناسنامه شماره 384  حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199368393 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 163/75مترمربع.
130. رای شماره 2724 – 94/3/30 – زهرا عمرانپور فرزند عبدالحس��ین به شناسنامه شماره 1242  شهرضا 
و شماره ملی 1199177164 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به مساحت 

ششدانگ 163/75مترمربع.
131. رای شماره 2748 – 94/3/31 – عبدالرسول عمرانپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 421 قمشه  
و شماره ملی 1199249289 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 199/5 مترمربع.
132. رای شماره 2749 – 94/3/31 – عاطفه شبانی ش��هرضا فرزند حسن به شناسنامه شماره 1116 شهرضا 
و شماره ملی 1199319406 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 199/5 مترمربع.
  شماره مفروزی از 172 - اصلی مزرعه کامرانیه 

133. رای شماره 2106 – 94/3/4 – زهرا برومند پرست فرزند ابوالحسن به شناسنامه شماره 34 حوزه 1 روستائی 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129902688 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 200 
مترمربع.درازاء66سهم ودوسوم سهم مشاع از200سهم مشاع از378701.28سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف غالمرضانادری دره شوری.
134. رای شماره 2107 – 94/3/4 – محمد برومند پرست فرزند نوروزعلی به شناسنامه شماره 9 حوزه روستائی 
گچساران و شماره ملی 4269749598 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 200 
مترمربع. درازاء133سهم ویکسوم سهم مشاع از200سهم مشاع از378701.28سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف غالمرضانادری دره شوری. 
  تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/21                                                                                                                                             

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/07/05 
م الف243 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسوول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسوول :

 بهمن زین الدین 
شنبه  21 شهریور 1394 |28ذی القعده 1436
شماره1677 / 16صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 

چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

 Challenger 600 )16/5 ميليارد تومان(
تصور این که بتوانیم با حقوق نویس��ندگی، هواپیمای خصوصی 
بخریم برای بیشتر ما غیرممکن است، اما این واقعیت که جویس 
مایر توانس��ته با نویس��ندگی، یک هواپیمای ش��خصی بخرد را 
نبای��د نادیده بگیریم. این نویس��نده برای خرید ای��ن هواپیمای 
 خصوصی هزینه ای بسیار بیش��تر از خرید یک فراری پرداخت.
 

هواپیمای گلف اس��تریم 5 جویس براس��اس امکانات��ی که دارد 
نزدیک به پنج میلیون دالر قیمت دارد.

 Hawker 4000  )72/6 ميليارد تومان(
س��رجیو گارس��یا، گلف باز حرفه ای اس��پانیایی، مال��ک هاوکر 
4000 برای اس��تفاده ش��خصی از این هواپیما، 22 میلیون دالر 
هزین��ه کرده اس��ت تا از ای��ن پس برای رس��یدن به مس��ابقات 

بی��ن الملل��ی و محلی خود ب��ا هواپیمای ش��خصی س��فر کند. 
 این گلف ب��از حرف��ه ای درباره احس��اس مالکیت ای��ن هواپیما 
می گوی��د: از روزی که صورت حس��اب این هواپیم��ا را پرداخته 
 و آن را ب��ه مالکی��ت خ��ود درآورده ام ب��ا خیال آس��وده س��فر

 می کنم بدون این که نگران نرسیدن به مسابقات باشم.

Embraer Legacy650   )99 ميليارد تومان(
 وقتی صحب��ت از نمایش فیلم ه��ای رزمی و حادث��ه ای به میان 
م��ی آی��د یک��ی از ن��ام های��ی ک��ه ح��دس م��ی زنی��د 
جک��ی چ��ان اس��ت، ام��ا ای��ن ب��ار خب��ری از فیل��م ی��ا 
هواپیم��ای ای��ن  بلک��ه  نیس��ت،  هالی��وودی   حادث��ه 

 گران قیمت خصوصی جکی چان اس��ت که خبرساز شده است. 
 این بازیگر معروف فیلم های حادثه ای که عالقه خاصی به زادگاه 
خود ،چی��ن دارد تصمیم گرفت��ه بدنه این ج��ت خصوصی را به 
صورتی طراحی کند که نمایانگر نمادهای کش��ور چین باش��د.
 آخرین اطالعاتی که از این جت خصوصی منتشر شده قیمت آن را

 30 میلیون دالر تعیین کرده است.
Bombardier BD -   700   )148/5 ميليارد تومان(

گلوبال اکسپرس، نام جتی خصوصی اس��ت که بیشتر از نام خود 
و قیمت خ��ود هواپیما، نام مالکش در سراس��ر جهان ش��ناخته 
 شده اس��ت. مالک این هواپیمای 45 میلیون دالری، بیل گیتس

 بنیانگذار مایکروسافت اس��ت. نکته جالب درباره این هواپیمای 
خصوصی این است که هواپیمای یاد شده جزو دارایی های بنیاد 

بیل و ملیندا گیتس است و بیشتر برای سفرهای بشردوستانه بیل 
گیتس مورد استفاده قرار می گیرد تا وی به سادگی در مقاصد دور 

دست خود پیاده شود.
Sukhoi Superjet 100  )165 ميليارد تومان(

سوپرجت س��وخو 100 ش��اید در اولین  نظر به عنوان هواپیمای 
شخصی بزرگ به نظر برسد، اما فراموش نکنیم برخی ثروتمندان 
عالقه مند هستند دارایی خود را به گونه ای جلوه دهند که برای 
دیگران غیرقابل دسترسی باشد؛ درحالی که هواپیمای یاد شده 
می تواند صد نفر سرنشین داشته باشدکه این قابلیتی مناسب برای 
هیات های دولتی و تجاری است، اما این بار استفاده شخصی این 

هواپیما توانسته نامش را به شهرت جهانی برساند.
 Airbus ACJ319)264 ميليارد تومان(

ش��اید دیدن نام ایرباس به عنوان یک هواپیمای خصوصی برای 
بسیاری از ما کمی غیرواقعی باش��د؛ اما این هواپیمای خصوصی 
 که     80 میلیون دالر قیمت دارد با تجهی��زات و امکانات رفاهی 
 گس��ترده ای که در اختی��ار مال��ک خود ق��رار داده ب��ه عنوان 
هواپیمایی خصوصی و گران قیمت در جهان شناخته شده است. 
مالکیت چنین هواپیمایی بدون تردی��د می تواند دایره ارتباطات 
ش��ما را تا آنجا گس��ترش دهد که حتی امکان نوش��یدن چای و 
شیرینی با ملکه انگلستان را هم هنگام پرواز از انگلستان به آمریکا 

در برنامه کاری خود قرار دهید.
Boeing    757    )330 ميليارد تومان(     

هرچه به رده های اول هواپیماهای شخصی نزدیک می شویم بدون 
تردید مالکان این هواپیما ها نیز افراد سرشناس تر و مشهورتری 

خواهند بود به صورتی که این بوئینگ 100 میلیون دالری نام یکی 
از ثروتمندان آمریکایی را روی بدنه خود به همراه دارد.

 دونال��د ترام��پ، یک��ی از ثروتمندان سرش��ناس آمریکاس��ت 
ک��ه ب��رای انتخاب��ات س��ال 2016 می��الدی ای��االت متح��ده 
آمری��کا کاندیدا ش��ده و برای س��فرهای تبلیغاتی خ��ود در این 
کش��ور ب��ا هواپیم��ای ش��خصی خود س��فر م��ی کن��د؛ چون 
داخ��ل هواپیم��ا ب��رای برگ��زاری جلس��ات و برنام��ه ری��زی 
 ش��عارهای تبلیغاتی فض��ای کافی ب��رای تی��م همراهش وجود

 دارد.
  VIP 8ـBoeing 747 )495 ميليارد تومان(

اگر ش��ما هم جزو یکی از ثروتمندان و ش��اهزادگان عربس��تان 
هس��تید، می توانی��د رویای خرید چنی��ن هواپیمایی را درس��ر 
 داشته باش��ید، چون قیمت 150 میلیون دالری هواپیما در کنار 
هزینه های نگهداری چند میلیون دالری آن بدون تردید از عهده 
کمتر کسی برخواهد آمد. فراموش نکنید اگر این امکانات را دارید 
دیگر به خرید آپارتمان شخصی در نقطه ای از جهان نیاز ندارید، 
چون با داش��تن چنین هواپیمایی درست مثل این است که پنت 
هاوس در اختیار داشته باش��ید و می توانید در هر نقطه از جهان 
که عالقه مند هس��تید، اقامت کنید.اتاق های خصوصی همراه با 
امکانات رفاهی و سالن سینمای اختصاصی می تواند تنها بخش 

کوچکی از امکانات این هواپیما باشد.
 Airbus A380 )1650 ميليارد تومان(

تقریبا کمتر از ی��ک دهه پیش بود که ش��رکت هواپیما س��ازی 
 ایرب��اس ب��ا اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن توانس��ت یکی از
 

بزرگ ترین هواپیماهای مس��افربری را تولید و روان��ه بازار کند؛ 
اما از آنجا ک��ه هزینه خریداری این هواپیما بس��یار گران اس��ت 
برخی کش��ورها امکان خری��داری آن را نداش��تند؛ در حالی که 
یکی از ش��اهزاده های عربس��تان ی��ک فرون��د از هواپیمای یاد 
ش��ده را ب��ه عن��وان جت ش��خصی خ��ود ب��ه مالکیت داش��ته 
و با س��فارش امکانات��ی خاص برای داخ��ل کابین ای��ن هواپیما 

توانس��ته رتبه نخس��ت گران ترین هواپیمای خصوصی را برای 
 خود ب��ه ارمغ��ان آورد.نکته جال��ب درباره این ج��ت خصوصی 
گران قیمت این اس��ت که ارزش خود هواپیم��ا نزدیک به 300 
میلیون دالر بوده و مالکش برای بهینه ش��دن تجهیزات داخلی 
 آن کمی بیشتر از 200 میلیون دالر دیگر هزینه کرده که از جمله

  هزین��ه های ی��اد ش��ده اس��تفاده از دس��تگیره ه��ای طالیی، 
سرویس های بهداشتی خاص و...  است.

گران قیمت ترین هواپیماهای خصوصی جهان

 چندی پی��ش دادگاه محلی ایالت»راجس��تان« هند قوانینی 
وضع کرد تا از روزه داری مرگ در این کشور جلوگیری کند؛ اما 

با اعتراض پیروان آیین »جین« این ممنوعیت لغو شد.
»روزه مرگ« یا »س��انتارا« یکی از اعمال مذهبی آیین جین 
اس��ت که در آن فرد باید از خوردن و نوشیدن خودداری کند 
تا اینکه جانش را از دس��ت بدهد! دادگاه عالی ایالت راجستان 
هم این پرهیز از خوردن و نوش��یدن تا پای م��رگ را به مثابه 
خودکش��ی خوانده و آن را غی��ر قانونی اعالم ک��رد. این آیین 
عجیب وغریب یکی از ش��اخه های هندوئیس��م و ب��ه معنای 
 پیروز اس��ت و اعمال عجیبی دارد که روزه م��رگ تنها یکی از

 آن هاست.
دادگاه عالی هند پس از مدت ها بحث و بررس��ی اعالم کرد که 
حکم دادگاه محلی مردود است و پیروان آیین جین می توانند 

همچنان از طریق روزه داری به زندگی خود خاتمه دهند. 

قطار گنج نازی ها آن گونه که گمان می رفت، نه اسطوره بود و نه 
شایعه، بلکه اخیرا به حقیقت تبدیل شد. این قطار 150 متری را  
دو شهروند لهس��تانی و آلمانی یافتند. آن ها از راه وکالی مدافع 

خود، خواستار 10 درصد از قیمت گنج شدند.
این گنج حاوی »اسلحه، جواهرات، طال و مواد صنعتی« است. 
آن ها پذیرش این شرط را از سوی مقام های مسوول شرطی برای 
پرده برداش��تن از محل گنج عنوان کردند. قطار حامل گنج در 
سال 1۹45 وارد تونلی در مناطق کوهستانی شد اما پس از آن 
هیچ گاه دیده نشد چراکه این تونل بسته شد و به مرور از زمان در 

خاطره ها کم رنگ شد.
اما روز جمعه یک مس��وول لهس��تانی اعالم کرد که خود نتایج 
بررسی های دستگاه های فلزیاب و تصاویر موجود را بررسی کرده و 
دریافته است که »قطار شبح« پیدا شده است.پیوتر زوشوفسکی، 
رییس سازمان میراث ملی وزارت فرهنگ لهستان تاکید کرد که 

تصاویر گرفته شده از قطار را بررسی کرده است.

 اتومبیل جدیدی عرضه شده که راننده هایش می توانند فضای 
اط��راف آن را حذف کرده و ش��کل جدیدی به خ��ودروی خود 
ببخشند. شرکت اس��مارت از اتومبیل جدیدی رونمایی کرده 
که راننده متناسب با ش��رایط آب و هوایی می تواند آن را تغییر 
دهد. برای مثال، راننده می تواند محفظه های اطراف یا س��قف 
ماشین را حذف کند.این خودرو تنها 2/6۹متر طول داشته و از 
عرض 1/66 نیز برخوردار است. محصول جدید با وجود ظریف 
بودن، مقاوم ترین محصولی است که توسط این کمپانی عرضه 
شده اس��ت. عالقه مندان می توانند خودروی مورد عالقه خود 
را از میان دو گزینه موتور این ماش��ین که هر دو، سه سیلندری 
هس��تند، انتخاب کنند. موتور 52 کیلوواتی از حداکثر سرعت 
151 کیلومتر بر ساعت و موتور 66 کیلوواتی نیز از سرعت 155 

کیلومتر بر ساعت برخوردار است.
فورتو کابریو در نمایش��گاه بین المللی اتومبیل فرانکفورت در 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

 در گرمای تابستان آب شدن سریع بس��تنی و فرصت کم برای 
استفاده از طعم و خنکی آن خیلی ها را ناراحت می کند. محققان 
اسکاتلندی اما ترکیبی را کش��ف کرده اند که این مشکل را حل 
خواهد کرد.محققان دانشگاه های ادینبورگ و داندی اسکاتلند، 
پروتئینی طبیعی را کشف کرده اند که با استفاده از آن هم روند 
آب شدن بستنی کند تر می ش��ود و هم بافت و ترکیب بستنی 

نرم تر و یک دست تر خواهد شد.
به گفته محققان استفاده از پروتئینی که به عنوان BsIA شناخته 
می شود باعث می شود تا به ویژه در گرمای تابستان دیگر کسی 
غصه ریختن بستنی روی لباسش را نداشته باشد. البته قرار نیست 
که با استفاده از این  را ه  بستنی ها آب نشوند اما به گفته محققان 
باعث می شود بستنی ها دوام بیشتری داشته باشند و دیگر قطره 

قطره روی زمین و لباس تان نریزند.
این پروتئی��ن آب،چربی و ه��وا را در کنار هم نگه م��ی دارد و با 
جلوگیری از خروج هوا، بلورهای یخ را در بستنی حفظ می کند. 

ماشینیعجیبباقابلیتهایمتفاوتقطارگنجافسانهاینازیها،باالخرهپیداشدمجوزروزهگرفتنتاحدمرگصادرشد!سهتاپنجسالدیگربستنیهادیرترآبمیشوند

خانهداریآشپزی

الزانیا یکی از غذاهایی اس��ت که تقریبا همه عاشقش هستند. در اینجا 
طرز تهیه نوعی الزانیای متفاوت را به شما آموزش می دهیم. آنها را به 

شکل مافین درست کنید و لذت ببرید. 
مواد اوليه :ورقه الزانیا 1 بس��ته،ریحان خشک 1/2ق چ، پنیر پیتزا به 
میزان الزم، آویشن خشک ش��ده 1 و1/2 ق چ، سیر دو حبه خرد شده، 

نمک و فلف��ل هرکدام 1/4 ق چ،ق��ارچ 1/2 پیمانه خرد شده،گوش��ت 
چرخ کرده حدودا 340 گرم،پیاز 1 عدد خرد شده، سس گوجه فرنگی 

1 قوطی
طرز تهيه:فر را از قب��ل روی حرارت 3٧5 درج��ه فارنهایت یا حدودا 
1۹0 درجه س��انتیگراد روشن کنید.س��ینی مافین 12 تایی را حسابی 

چرب کنید.
در ماهیتاب��ه ی بزرگ��ی گوش��ت ,پی��از, ق��ارچ, نم��ک, و فلف��ل 
را روی حرارت ب��اال خوب تف��ت داده و گوش��ت چرخ کرده را س��عی 
 کنی��د از هم ج��دا کنی��د و آنقدر تف��ت دهید ک��ه رن��گ آن قهوه ی 

شود.
 س��یر را افزوده و 30 ثانیه تا ،1 دقیقه دیگه تفت دهید تا عطر اون بلند 
شود . سپس سس گوجه فرنگی ، 1ق چ آویش��ن ، و پرک فلفل قرمز را 

افزوده و خوب هم زنید تا مخلوط شود.
در یک کاسه معمولی پنیرپیتزا ، بقیه آویش��ن، ریحان, و نوک انگشت 

نمک و فلفل را با هم مخلوط کنید.
داخل مافین کاپ های سینی، یک الیه الزانیا چیده و روی آن ها را نصفی 
هر یک از مواد فوق را به ترتیب پنیر پیتزا. مخلوط س��س گوجه را یک 
دس��ت پخش کنید و این عمل را یک بار دیگه با بقیه الزانیاها و پنیر و 
سس تکرار کنید . در آخر سینی را داخل فر به مدت 10 دقیقه بگذارید 
تا پخته ویا تا حدی که پنیر ها آب شده و حبابی شده . بعد از پخت از فر 

خارج کرده و بگذارید تا کمی خنک شود .

اگر داخل ماکروفرتان در اثر اس��تفاده و ی��ا در اثر پخت غذای��ی خاص بوی بد 
گرفته شده اس��ت راه کار ساده وبس��یار جالبی برای این کار هس��ت :برای این 
کار از یک ماده طبیعی اس��تفاده م��ی کنیم : لیمو ت��رش . این می��وه پر فایده 
از دیر باز ب��رای پخت و پز و  ب��رای از بین ب��ردن لکه ها و بوی بد م��واد غذایی و 
تمیز ک��ردن کفش های تنی��س و … مورد اس��تفاده ق��رار می گرف��ت . برای 
 از بی��ن ب��ردن آلودگی داخ��ل ماکروفر به ش��ما پیش��نهاد ه��ای زی��ر را ارائه 

می دهیم :
 مراحل كار:یک فنجان مخصوص ماکروفر برداشته و داخل آن آب  لیمو ترش 
بریزید . آب لیمو ترش به عنوان یک بوزدا عمل می کند . در این مرحله ماکرو فر را 
روشن کنید و به مدت سه دقیقه بگذارید کار کند . حاال بگذارید تا فنجان هم چنان 
در ماکروفر باشد تا بخارات به درون آن نفوذ کند و تاثیر خود را بگذارد . حاال فنجان 
را از ماکروفر بیرون بیاورید و داخل آن را با یک پارچه تمیزکنید . به خاطر داشته 
باشید اگر همیشه داخل ماکروفرتان را تمیز کنید داخل آن بوی بد نخواهد گرفت.
 برای از بين بردن بوی سوختگى در منزل راه كارهای ساده ای وجود دارد:

  – ابتدا، ماده سوخته را به بیرون از خانه منتقل کنید.
  – پنکه یا کولر را روشن کنید تا به تهویه کمک کند.

 - 3ت��ا 20 عدد میخک ی��ا دارچین را در کم��ی آب در قابلم��ه ای به مدت نیم 
 ساعت بجوشانید. این کار باعث از بین رفتن بوی سوختگی می شود. همچنین 
می توانید 2 پیمانه سرکه سفید را با مقداری آب بجوشانید. این امر باعث جذب 
بوی سوختگی می شود. درگوش��ه هایی از منزل نیز پنبه آغشته به این مواد را 

قرار دهید.
 – اگ��ر مایکروف��ر ب��وی س��وختگی گرفت��ه اس��ت، پ��س از تمی��ز 
ک��ردن آب، پ��ودر قه��وه را در مایکروف��ر ب��ه م��دت ی��ک ش��ب ق��رار                                                                                                                                

دهید.

راه های از بين بردن بوی بد ماكروفر مافين، الزانيای دوست داشتنى 

ممکن است شما جزو آن دسته افراد باشید که از مسافرت با هواپیما منتفر باشید، چون 
هرچند وقت یک بار اخباری مبنی بر ناپدید ش��دن یک هواپیمای مسافربری از صفحه 
رادار منتشر می ش��ود و تعدادی از مس��افرانش از بین می روند، اما درست همین زمان، 
افراد ثروتمندی هس��تند که بدون توجه به این اخبار و با هیچ نگرانی، مشغول انتخاب 
طراحی تزیینات داخلی کابین هواپیمای خصوصی خود هس��تند تا هنگام پرواز با آن از 

مسافرت خود لذت ببرند و تنها مشکل شان تعیین رنگ چرم روکش صندلی های داخل 
کابین است. آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید خرید یک هواپیمای خصوصی با تزیینات 
ویژه چقدر هزینه دارد؟ یا این که هزینه نشستن روی صندلی های یک هواپیما که تمام 
 تزیینات داخلی آن سفارش��ی بود، چقدر است؟ برای رس��یدن به پاسخ این پرسش ها
 Airbus A380 بد نیست نگاهی به قیمت و امکانات نه  هواپیمای خصوصی گران قیمت جهان بیندازید.
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