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نزديك ترين تهديد براى ايران 
گروهك هاى تروريستى است
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تفاهم نامه ساخت نخستين بيمارستان هسته اى 
ــازمان انرژى  ــيا ، به امضاى رييس س در غرب آس

اتمى ، وزير بهداشت و شهردار  ...
ــاره به  ــى ارتش با اش ــروى زمين ــده ني فرمان
ــتفاده آمريكا از گروهك هاى تروريستى و  اس
ــن تهديد براى ما  تكفيرى گفت: نزديك تري
اين گروهك هاى تروريستى و تكفيرى است.

ــرتيپ احمدرضا  ــنا، امير س ــزارش ايس به گ
ــرد آمريكا  ــه افزود: راهب ــتان در ادام پوردس
ــتى و  ــن گروهك هاى تروريس ــتفاده از اي اس

ــى ها جنگ   ــت؛ چون  آمريكاي ــرى اس تكفي
سخت را تجربه كرده اند؛ يعنى حضورشان در 

منطقه پس از حادثه 1991 حضور 
سختى بود. يعنى  بنا بود كه 

ــه كنند؛ ولى  به ايران حمل
ــال 14 سال متوقف  13 س

شدند ...
مديركل اداره بازرسى استان اصفهان گفت: برخورد 
ــوارى، در  ــوم زمين خ ــا پديده ش ــريع ب قاطع و س

برنامه هاى اين اداره كل ...

آخرين هفته مهرماه براى صنعت خودرو ايران داراى 
حواشى نسبتا زيادى بود. در اين هفته بود كه بحث 

درباره چگونگى اختصاص وام 25 ميليونى و ...

تفاهم نامه ساخت نخستين 
بيمارستان هسته اى امضا شد

مقابله با زمين خوارى  از 
برنامه هاى ماست

خودرو ملى تركيه به ايران 
مى آيد؟

بازرس، حق برخورد تند همراه با توهين با متخلف را ندارد؛

هشدار شهردار، به بازرسان تخلفات شهرى
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ــتاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه در سال جارى  اس
كم حادثه ترين محرم را پشت سرگذاشتيم، گفت: 
ــى، امنيتى و  ــتا نيروهاى راهور، نظام در اين راس

اجرايى فعاليت هاى خود را به خوبى اجرا كردند.
 رسول زرگرپور در نشست خبرى خود با اصحاب 
رسانه ضمن قدردانى از مردم استان اصفهان براى 
ــكوه در تاسوعا و عاشوراى  برگزارى عزادارى باش
ــاس با توجه به  ــينى اظهار داشت: بر اين اس حس
برگزارى جلسات هماهنگى از دو ماه گذشته براى 
برگزارى اين مراسم هماهنگى الزم حاكم بود.وى 
ــارى كم حادثه ترين  ــال ج با تاكيد بر اينكه در س
ــزود: در اين  ــتيم، اف ــت سرگذاش ــرم را پش مح
ــتا نيروهاى راهور، نظامى، امنيتى و اجرايى  راس
فعاليت هاى خود را به خوبى اجرا كردند.استاندار 
ــاره به دو برابر شدن تعداد عزاداران  اصفهان با اش
ــوراى امسال نسبت به  حسينى در تاسوعا و عاش
سال گذشته افزود: در برخى از هيات هاى مذهبى، 
ــتند.وى  ــاالى 10 هزار نفر حضور داش جمعيت ب
ــور به اصفهان براى  ــفر وزير كش همچنين به س
ــاره  ــاز اول خط يك مترو اصفهان اش راه اندازى ف

كرد و ...

ــران گفت:  ــگاه ته ــى دانش ــتاد روانشناس ــك اس ي
ــن  ــك آمار طالق و س ــدون ش ــرايط فعلى، ب ــا ش ب
ــداهللا جامى  ــش نمى يابد.اس ــران كاه ازدواج در اي
ــگيرى از طالق و  ــه كميته پيش ــتين جلس در نخس
ــم خانواده  ــرآمدان صيانت و تحكي ــوراى ملى س ش
ــفانه ما در تعاريف محبوس شديم  اظهار كرد: متاس
ــود.طالق يعنى گسستگى  و طالق بايد بازتعريف ش
و انفكاك و گاهى گسستگى در حوزه عاطفه صورت 
ــتند و  ــقف هس مى  پذيرد؛ يعنى زوجين زير يك س
ــه اتفاقاً در  ــد؛ اما آنچه ك ــتگى فيزيكى ندارن گسس
ــه آن پرداخته  ــورت جدى ب ــد به ص حوزه جرم باي
ــاور عالى و  ــت.به گفته مش ــود، طالق عاطفى اس ش
رييس گروه مشاوران معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 

وقوع جرم قوه قضائيه يك پژوهش فرانسوى ...

وزارت نيرو، با برداشت هاى 
غيرمجاز زاينده رود

 برخورد كند

آمار طالق و سن ازدواج
 با شرايط فعلى كاهش نمى يابد
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گـردشگريا فتنه گـر؛

اصفهان 
و 

يك جـك انگليسى



ــتفاده آمريكا از  ــاره به اس ــروى زمينى ارتش با اش ــده ني فرمان
ــتى و تكفيرى گفت: نزديك ترين تهديد  گروهك هاى تروريس

براى ما اين گروهك هاى تروريستى و تكفيرى است.
ــتان در ادامه  ــرتيپ احمدرضا پوردس ــنا، امير س به گزارش ايس
ــتى  ــتفاده از اين گروهك هاى تروريس افزود: راهبرد آمريكا اس
ــخت را تجربه ــون آمريكايى ها جنگ س ــت؛ چ ــرى اس و تكفي
ــس از حادثه 1991  ــان در منطقه پ ــرده اند؛ يعنى حضورش  ك
ــود كه به ايران حمله كنند؛ ولى  ــختى بود. يعنى بنا ب حضور س
ــال 14 سال متوقف شدند و ديدند كه نمى توانند موفق  13 س
ــد چون در جنگ  ــن راهبرد خود را عوض كردن ــوند؛ بنابراي بش

سخت شكست خورده بودند.
ــتان تاكيد كرد: آمريكايى ها در جنگ نيمه سخت يعنى  پوردس
ــد. آمريكا يى ها پس از  ــت خورده ان جنگ اقتصادى هم شكس
ــم ها را وضع كردند و پس  ــالمى ايران تحري پيروزى انقالب اس
ــا را تنگ تر كرد و  ــا كه حلقه تحريم ه ــدن اوبام از روى كارآم
ــاس كردند كه ما  ــج كننده نام گرفت ، احس ــن تحريم ها فل اي
ــليم باال خواهيم برد؛ ولى ملت ما  ــتان خود را به نشانه تس دس
شكوفا شد و توانست خود را پيدا كند. پوردستان درادامه گفت: 
راهبرد امروز آمريكايى ها بهره گيرى از گروهك هاى تروريستى 
و تكفيرى است و از اين گروهك ها هم استفاده سخت مى كند 
ــتفاده نرم يعنى مى خواهد كه چهره اسالم را تخريب  و هم اس
ــتى  كند. نزديك ترين تهديد براى ما اين گروهك هاى تروريس

و تكفيرى است.
ــت كه ما  ــن به معناى آن نيس ــد كرد: ولى اي ــتان تأكي پوردس
ــه مراقب  تهديدهاى آمريكا را فراموش كرده ايم؛ بلكه ما هميش
ــتيم و تحركات را رصد مى كنيم؛ ولى هيچگاه شروع كننده  هس
جنگ نخواهيم بود، ولى اگر طرف مقابل تهديد كند و تهديدش 
ــل و هم منافعش را در منطقه و  ــى كند ، هم طرف مقاب را عمل

جهان هدف قرار خواهيم داد.
ــراييل گفت: اسراييل هم اگر  ــتان درباره تهديدهاى اس پوردس

ــام مقدس جمهورى  ــك هاى دوربُرد نظ حركتى بكند، با موش
ــايد زودتر از آن  ــان خواهيم داد و ش ــالمى ايران واكنش نش اس
ــالى كه رهبر معظم انقالب فرمودند ، موجوديت خارجى  25 س
ــراييل ازبين برود و ما عالقمند هستيم كه اسراييل حركتى  اس
ــام معظم رهبرى را جامه  ــد تا ما هر چه زودتر فرمايش مق بكن

عمل بپوشانيم.
ــهادت زوار ايرانى در عربستان ابراز  ــليت ش وى همچنين با تس
اميدوارى كرد كه ديگر چنين رويدادهايى در آينده تكرار نشود.
پوردستان درباره مرحله پس از توافق اتمى و ويژگى تهديدها و 
چالش هاى اين دوره گفت: جمهورى اسالمى ايران در خصوص 
ــته اى حسن نيت خود را نشان داد با توجه به تدبير  توافق هس
ــود و ــه فرمودند اين كار انجام ش ــم كل قوا ك ــى معظ فرمانده
ــد  ــبب ش ــتند س ــا و كنترل هايى كه معظم له داش ــت ه هداي
ــاهديم لحن و  ــس از امضاى توافق ش ــود، اما پ ــق امضا ش تواف
ــفانه تغييرى پيدا نكرده و در  ــووالن آمريكايى متاس ادبيات مس
ــخنرانى ها و تريبون هايشان مرتبا جمهورى اسالمى ايران را  س
ــتان تاكيد كرد: به نظر من اين مسيركه  تهديد مى كنند.پوردس
آمريكايى ها انتخاب كردند مسير خوبى نيست، و سوء ظن هايى 
را كه ما از سال هاى گذشته به ويژه 1332 نسبت به آمريكايى ها 

داريم بيشتر تشديد مى كند.
پوردستان ادامه داد: آنان اگر به دنبال فضاى جديدترى هستند، 
بايد ادبيات و همچنين رفتارشان را عوض كنند. ما شاهديم پس 
ــبب  ــته همان حرف ها را مى زنند و اين س از توافق مانند گذش
ــود، بلكه افتراق بيشترى  ــود ارتباط ها نه تنها نزديك نش مى ش

پيدا كند.
پوردستان اظهار داشت: در صحنه ميدانى نيز مانند سابق شاهد 
ــتى و كشورهاى منطقه  ــيطنت هاى آمريكا، رژيم صهيونيس ش
ــوريه و عراق هستيم.پوردستان در پاسخ به سوالى درباره  در س
چالش حضور داعش در مرزهاى غربى، گفت: سال گذشته عناصر 
ــتان االنبار خود را به استان  داعش در مدت زمان كوتاهى از اس

ديالى رساندند؛ يعنى نزديك نفت شهر، سومار و قصر شيرين ... 
ــعديه و جلوالء (در استان ديالى) را تصرف كردند و قدم  آنان س
بعدى آنان خانقين و 12 كيلومترى مرزهاى جمهورى اسالمى 
ايران بود. وى افزود: در همين راستا نيروى زمينى بسيار سريع 

وارد شد و نيروهاى پوشش در مرزها را تقويت كرد. 
پوردستان خاطرنشان كرد: اين قدرت نمايى كه نيروى زمينى از 
خود نشان داد، سبب شد كه داعش نتواند از سعديه حركتى به 
جلو داشته باشد؛ ضمن اينكه اين حركت همزمان شد با بسيج 
ــنت و همچنين  ــط علماى اهل س در داخل ملت عراق كه توس
شيعه داده شد، و مردم وارد شدند، داعشى ها عقب رانده شدند.

پوردستان خاطرنشان كرد: ما از طريق عناصر اطالعاتى و از طريق 
ــتم ها و تجهيزات اطالعاتى اشراف اطالعاتى كامل داريم؛ سيس

ــش بخواهد از مرز 40 كيلومترى  ــه همين دليل هر موقع داع ب
ــم داد.فرمانده  ــخ كوبنده را به آنان خواهي ــور كند قطعا پاس عب
ــلح جمهورى  ــش با بيان اينكه نيروهاى مس نيروى زمينى ارت
ــجام و همدلى خاصى برخوردارند،  ــالمى ايران از اتحاد، انس اس
ــال هاى دفاع مقدس، ارتش،  ــان كرد: امروز، مانند س خاطر نش
ــيج و نيروى انتظامى، در كنار يكديگر انجام وظيفه ــپاه، بس س

مى كنند و خون شان با يكديگر ممزوج است. 
ــلح در  ــى وحدت روية همه نيروهاى مس ــارة علِت اصل وى درب
ــلح در ايران،  ــران نيز تصريح كرد: رهبرِى واحِد نيروهاى مس اي
سبب وحدت رويه در ميان آن ها شده است. يكى از نقاط قوت 
جمهورى اسالمى ايران كه سبب اين همه خيرات و بركات شده 
ــت؛ رهبرى هوشمند، خردمند و دشمن شناس است كه در  اس
مقاطع بسيار حساس، ترفندى هاى دشمن را براى مردم رو مى 
كند و مردم را متناسب با تهديدهاى دشمن، آرايش مى دهد و 

سامان دهى و تجهيز مى كند.
ــجام و رهبرى  ــد اهللا، اين وحدت و انس ــتان افزود: بحم پوردس
ــمند و ملت واليمتدار سبب شده است كه نظام جمهورى  هوش
ــيار خوبى برخوردار باشد و در  ــتحكام بس ــالمى ايران از اس اس
ــلمان به كمكى نياز  جايگاهى قرار بگيرد كه اگر ملت هاى مس
ــتى بكنند؛ جمهورى اسالمى بتواند به  داشته باشند و درخواس

آنان كمك و امدادرسانى كند.
ــرِد رونمايى از  ــارة راهب ــش درب ــِى ارت ــروى زمين ــدة ني فرمان
ــت:  ــار داش ــالمى اظه ــورى اس ــى جمه ــتاوردهاى دفاع دس
ــتاوردهايى كه توسط نيروهاى مسلح رونمايى مى شود و به  دس
ــود، متناسب با تهديدات است. مقام  يگان ها تحويل داده مى ش
ــوده اند، مبنى بر اين  ــرى راهبردى را به ما امر فرم معظم رهب
كه« به جنگ هايى كه در اطرافتان اتفاق مى افتد، به ديدة يك 

رزمايش بنگريد و از آن بهره بگيريد.»
ــتان و حضور ــارس، جنگ افغانس ــج ف ــگ اول و دوم خلي  جن

ــش و النصره همه  ــتى طالبان، القاعده، داع ــروه هاى تروريس گ
تجربه هايى بودند كه ما با تحليِل فضاى آن ها، ظرفيت دفاعى 
ــب را در خودمان ايجاد كنيم. ما هم به لحاظ نرم افزارى  متناس
كار كرديم و آيين نامه هايى مناسب در اين مجال تدوين كرديم 
و هم به لحاظ سخت افزارى، تجهيزاتى را آماده كرديم و بخشى 
از آن را هم در حضور شما (رسانه ها) به يگان تحويل داده شد. 
به عنوان مثال، توپخانه هايى كه ما امروز آماده كرديم، متناسب 

با اين فضا در نظر گرفته شده اند و تحرك يگان را باال مى برند؛ 
ــتند،  ــالح ها، كمپوزيتى و يك بار مصرف هس برخى ديگر از س
ــتند و همچنين  ــك تيرانداز هس ــالح هاى ت ــمارى ديگر س ش
ــك هاى ضد زره همه براى باال بردن آمادگى جهت جنگ  موش
ــى در نظر گرفته  ــرى و نيابت ــتى و تكفي ــا گروه هاى تروريس ب

شده اند.
ــانى  ــزود: اين ظرفيت، بحمد اهللا هم به لحاظ نيروى انس وى اف
ــته و هم  ــور هم وجود داش و هم به لحاظ تجهيزات فنى در كش
ــده است. ــيار كوتاه ش ارتقاء يافته و فاصلة ايده تا محصول، بس
پوردستان در پاسخ به اين كه با برچيدن شدِن تحريم ها بعد از 
توافق، آيا ايران براى وارد كردن سالح از كشورهاى دوست نظير 
ــيه، برنامه اى داردگفت: نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى  روس
ــتفاده  ايران براى ارتقاى توان دفاعى خود، از همه ظرفيت ها اس
ــت و توان دفاعى خود را  ــد. يعنى ما براى اين كه ظرفي مى كنن
ــته باشد استفاده  باال ببريم، از هر امكانى كه در دنيا وجود داش

خواهيم كرد.
وى در عين حال افزود: البته اين ارتقاى توان دفاعى براى تهاجم 
ــلح جمهورى اسالمى ايران،  ــت، زيرا دكترين نيروهاى مس نيس
دفاعى و مبتنى بر بازدارندگى است. ما اصال قصد تعدى و تجاوز 
ــورهاى ديگر را نداريم و اگر خودمان را آماده مى كنيم،  به كش
فقط به منظور حفظ آمادگى براى بازدارندگى است تا كشورهاى 
ــور ما حمله كنند. تجاوز به  ــر طمع نكنند كه به خاك كش ديگ
ــوريه به خاطر ضعفى صورت مى گيرد كه اين  خاك عراق و س
ــلح خود دارند.پوردستان تصريح كرد:  كشورها در نيروهاى مس
ــالمى ايران، جز سالح هاى هسته اى و شيميايى  جمهورى اس
ــرى در راهبرد دفاعى ايران جايى  ــه به تدبير مقام معظم رهب ك
ــالح ديگر براى باالبردن آمادگى دفاعى استفاده  ندارد، از هر س

خواهيم كرد.
ــاط خاصى با حركت هاى  ــته اى ارتب وى ادامه داد: توافق هس
ــرق كشور  ــى را در ش ــى و نظامى ما ندارد و ما رزمايش آموزش
ــى را نيز از جمله  ــزار خواهيم كرد و رزمايش هاى تخصص برگ
ــش بينى كرده ايم  ــى و جنگ الكترونيك پي ــش مهندس رزماي
ــى و بازدارندگى  ــاس دكترين دفاع ــالش مى كنيم كه براس و ت
جمهورى اسالمى ايران قابليت هاى خود را باال ببريم ما هميشه 
ــه روغنكارى شده و  ــالح هايمان هميش تالش مى كنيم كه س
ــد و مهمات مان دم دست باشد تا خيال خام تعدى و  آماده باش

تجاوز را از غير بگيريم .
پوردستان در پاسخ به سوالى درباره بحران و نا امنى دركشورهاى 
ــايه گفت: تهديد داعش مانند يك توفان است كه ناگهان  همس
ــت و  ــه رابه هم مى زند ولى عمرش كوتاه اس ــى آيد و منطق م
هميشه نمى تواند باقى بماند و فتنه هم همينگونه است، و پس 

از غبار آلود كردن محيط مى رود.
ــتان افزود: ما اگر داعش را در مقايسه با گذشته بررسى  پوردس
ــتى در حال تحليل  ــن گروه تروريس ــم ، مى فهميم كه اي كني
ــرى را براى نيل  ــورهايى كه اين گروه تكفي ــت و كش رفتن اس
ــه اهداف خود  ــكيل دادند ، مى بينند كه ب ــه اهداف خود تش ب
دست نيافته اند به نحوى كه همچون قبل از اين گروه تروريستى 
ــتيبانى نمى كنند و ما در آينده شاهد  و تكفيرى حمايت و پش

اضمحالل داعش هم در عراق و هم در سوريه خواهيم بود.
وى افزود: من بار ديگر به عربستان توصيه مى كنم كه از حمله 
ــعود مى داند كه حمله به  ــت بردارند و خود آل س به يمن دس
ــتباه فاحش بود و اشتباه بزرگتر عربستانى ها ورود  يمن يك اش
به يمن بود زيرا نيروهاى خود را در برابر گلوله ها و موشك هاى 
ــربازانى كه بسيار زبده، آماده و  ــربازان يمنى قرار داده اند، س س
ــتند و يقينا عربستان در يمن متحمل تلفات و  جنگ ديده هس
ضايعات بيشترى خواهد شد و مانند فرد گرفتار در باتالق است 
كه هر چقدر بيشتر دست و پا بزند، بيشتر در باتالق فروخواهد 
رفت و من باز از عربستان مى خواهم كه بگذارد ديپلمات ها در 
ــازمان ملل متحد پيشقدم بشوند، و بحران يمن پشت  يمن و س
ــون و خونريزى حل و  ــاى ميدان جنگ و خ ــز مذاكره به ج مي

فصل شود .
ــعودى مبنى بر اينكه ايران  ــتان درباره ادعاى مقامات س پوردس
ــالح مى دهد گفت: ما هيچگونه كمك تجهيزات  به يمنى ها س
ــليحاتى به مردم و ارتش يمن نداده ايم، و افرداى كه اين  و تس
تهمت ها را مى زنند ، به خوبى مى دانند كه ايران چنين كارى 

را نكرده است.
ــلمان و آزاد يمن اينگونه  ــا از اينكه ملت مس ــه داد: م وى ادام
ــتيم.  ــت ، ناراحت هس مورد تاخت و تاز ديگران قرار گرفته اس
ــيانه باعث كشته و قربانى شدن مردم عمدتاً  بمباران هاى وحش

زنان و كودكان بى دفاع شده است . 
ــت، ناراحت  ــده اس ملت ايران از وضعيتى كه در يمن ايجاد ش
ــتان نيز از وضعيت  ــت و من مطمئن هستم كه ملت عربس اس
ــت.وى گفت: توصيه من به عربستان اين است  يمن ناراحت اس
ــت ميز مذاكره  كه هر چه زودتر اين غائله را به پايان ببرد و پش
ــكالتش با يمن را حل كند، و دست از اين خونريزى و نسل  مش

كشى در يمن بردارد . 
ــلمان و آزاد ايران از وضعيت يمن بسيار ناراحت است  ملت مس
ــليحاتى به يمنى ها  ــى اين به معناى كمك تجهيزاتى و تس ول
نيست .پوردستان درباره توانمندى هاى نيروى زمينى در زمينه 
ــت: پهپادها دست بلند نيروى زمينى هستند  پهپاد، اظهار داش
كه نيروى زمينى مى تواند با بهپادها دور دست ها را رصد كند. 
ــم در حوزه رزم به كار  ــايى و ه اين پهپادها هم در حوزه شناس
گرفته مى شوند. ما با دوربين هاى دقيقى كه در پهپادها تعبيه
ــبى كه مدنظر ما است، مى  كرده ايم و با توجه به بُردهاى مناس
توانيم بدون حضور فيزيكى دوردست ها را رصد كنيم و آخرين 

اخبار و اطالعات منطقه و نيروها را به دست بياوريم.
ــتفاده مى كنيم  ــالح نيز اس وى افزود: ما از پهپادها به عنوان س
ــتند و مهمات نيز حمل مى كنند  ــك هس چون مجهز به موش
ــد و به عنوان  ــايى كن ــاد مى تواند هدف هوايى را شناس و پهپ
ــك بمب حركت كننده هدف هوايى را مورد اصابت قرار بدهد  ي
ــايى و به عنوان بمب  ــك هدفى را روى زمين شناس ــا اينكه ي ي

انتحارى هدف را منهدم كند.
ــن ها و قدرت حمل  ــت كه بُرد ، دقت دوربي ــالش ما اين اس  ت
ــتر كنيم كه اين كارها با كمك صنعت  مهمات پهپهادها را بيش
دفاعى در حال انجام شدن است و قدم هاى خوبى در اين رابطه 

برداشته شده است . 
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در پى سفر جك استراو وزير سابق امور خارجه انگلستان 
ــجويى در  ــان تجمع اعتراضى مردمى ـ دانش به اصفه
مقابل هتل عباسى اين استان شكل  گرفته است.زمزمه 
حضور اين عضو سابق مذاكره كننده انگليسى در رابطه 
ــته اى ايران در حالى عصر روز عاشورا در  با موضوع هس
ــد،كه وى پيش تر به يزد و شيراز  ــنيده ش اصفهان ش
ــفر كرده بود. سفر جك استراو به يزد و شيراز با  نيز س

مخالفت هاى مردمى و دانشجويى همراه شد.

شنيده ها 
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ــر مرحوم  ــر نمى خواهند هانى ، پس ــى ها ديگ پرسپوليس
ــته  ــگاه ببرند.خبرآنالين نوش ــادى نوروزى، را به ورزش ه
ــت قلبى  ــت: پس از آنكه هادى نوروزى به دليل ايس اس
ــتان نزديك او در پرسپوليس قول دادند  درگذشت، دوس
ــن بنگر و  ــد. محس ــه فرزندان او باش ــان ب كه حواس ش
عليرضا نورمحمدى كه در ميان ساير پرسپوليسى ها رابطه 
ــتند، در اين مدت سعى  نزديك ترى با هادى نوروزى داش
كردندكنار فرزندان هادى باشند تا آن ها احساس تنهايى 
نكنند.آن ها در دو بازى گذشته پرسپوليس، هانى نوروزى 
را به استاديوم بردند تا نشان دهندكاپيتان خود را فراموش 
نكرده اند؛ اما از طرفى هانى سن و سال كمى دارد و انتشار 
عكسى از او كه روى نيمكت پرسپوليس خوابش برده بود، 
ــائبه را ايجاد كرد كه پرسپوليسى ها با بردن هانى  اين ش
به ورزشگاه، به جاى اينكه به او لطف كنند، اين كودك را 
ــن و سال او شرايطى متفاوت را  اذيت مى كنند؛ چراكه س
مى طلبد.در همين راستا، كريم باقرى هم اخيراً مصاحبه 
كرده و گفته بود كه بهتر است هانى را به ورزشگاه نبرند.

پرسپوليسى ها 
هانى را به استاديوم نمى برند ــور گفت: در  ــازمان پدافند غيرعامل كش ــس س ريي

ــتيم و اين  ــد غيرعامل بر تهديد متمركز هس پدافن
روند بايد حفظ شود.

ــى  ــى علم ــى در گردهماي ــا جالل ــردار غالمرض س
ــگاه جامع  ــه  در دانش ــى (خندق) ك ــلمان فارس س
ــان اينكه مقام  ــد، با بي ــين(ع) برگزار ش ــام حس ام
ــد غيرعامل را مصونيت  معظم رهبرى وظيفه پدافن
ــت: اين  ــته اند، اظهار داش ــور دانس ــى از كش بخش

مصونيت بخشى بى اثر كردن تهديدات است.
وى افزود: تهديد و دفاع دو عنصر هستند كه همواره 
ــاد در تعارض بوده اند. عنصر دفاع  به عنوان يك نم

بايد بتواند عنصر تهديد را خنثى و بى اثر كند.
ــان اينكه  ــل با بي ــازمان پدافند غيرعام ــس س ريي
ــر تهديد مواجه  ــد غيرعامل با عنص ــوزه پدافن در ح
هستيم، توضيح داد: طيف اقدامات جديدى بايد در 

جهت خنثى سازى تهديدات انجام شود.
ــان كرد: در گذشته عموما تهديدات  جاللى خاطرنش
ــول پيدا  ــا تهديدات تح ــد، ام ــى مطرح بودن نظام
كرده اند و با پيشرفت دانش تهديدات، دانش پايه و 

تكنولوژى محور شده اند.
ــدات مرتب بايد مطالعه  ــا تاكيد بر اينكه تهدي وى ب
ــده در 10  ــوند، تصريح كرد: تهديدات مطالعه ش ش

سال گذشته كارايى الزم را براى امروز ندارند.
ــاره به توليد  ــازمان پدافند غيرعامل با اش رييس س
ــا و  ــگاه ه ــوژى در دانش ــاورى و تكنول ــش، فن دان
ــد ِ دانش، فناورى و  ــكده ها افزود: اين تولي پژوهش
ــد و هم تهديد  ــوژى مى تواند هم فرصت باش تكنول
ــود.جاللى با بيان اينكه جنگ ها و تسلط ها  تلقى ش
از دانشگاه و مراكز علمى شكل مى گيرند، ادامه داد: 

دفاع و كنترل نيز بايد در دانشگاه باشد.
ــان كرد: در پدافند غيرعامل بر تهديد  وى خاطرنش
ــود و در  ــتيم و اين روند بايد حفظ ش ــز هس متمرك
ــد  ــردش كارى كه به مقام معظم رهبرى ارائه ش گ

هشت تهديد را بيان كرديم.
ــدى و  ــگ كالب ــدات و جن ــه تهدي ــاره ب ــا اش وى ب
زيرساختى در سال هاى اخير گفت: در اين جنگ ها 
ــاختى هستند و با توجه به اين مساله  اهداف، زيرس

كالبد و تهاجم توسط دشمن ارائه شده است.
ــى از مقامات  ــته يك ــى تصريح كرد: در گذش جالل
ــت نداريم؛  ــتان گفته بود كه ما در حج سياس عربس
حذف سياست از حج، خود يك سياست است. اينكه 
ــاير علوم به تهديد پرداخته  ــى و س در علوم مهندس

نشود نيز خود يك سياست محسوب مى شود.
ــائل  ــور مس وى اضافه كرد: بزرگ ترين چالش كش
ــاهد جنگ  ــا در اين عرصه ش ــت و م ــادى اس اقتص
ــتيم. اينكه درگير جنگ اقتصادى هستيم يك  هس
ــخيص  ــت و مقام معظم رهبرى نيز تش واقعيت اس
داده اند كه وارد يك جنگ اقتصادى شده ايم و اين 

موضوع را نيز ابالغ كرده اند.
ــاره به  ــا اش ــل ب ــد غيرعام ــازمان پدافن ــس س رئي
ــد غيرعامل گفت: اولين  ــازمان پدافن راهبردهاى س
ــت كه در اين حوزه 3  ــى اس راهبرد ما تهديدشناس
دسته موضوع جدى داريم. 1- منابع انسانى تهديد، 
ــى، 3- تكنولوژى، دانش،  2- مهندسى تهديدشناس

صنعت و سلطه.
جاللى افزود: راهبرد دوم عمق بخشى علمى، توليد و 

مديريت دانش است.
وى ساختارسازى در محيط علمى كشور و غيرنظامى 
كردن موضوعات پدافند غيرعامل را راهبرد سوم اين 
سازمان عنوان كرد و گفت: مفاهيم پدافند غيرعامل، 
ــكى،  ــتند و در حوزه هاى پزش ــم نظامى نيس مفاهي

پرتوى و نظاير آن كامال غيرنظامى است.
ــان پاي در  ــل  غيرعام ــد  پدافن ــازمان  س ــس  ريي

تصريح كرد: راهبرد چهارم سازمان پدافند غيرعامل، 
ــى و كالبدى پدافند  توسعه علمى در حوزه مهندس

غيرعامل است.

محمدجواد ظريف گفت: از اين پس همه بايد تالش كنيم كه 
سند برجام بر اساس منويات و نظرات رهبرى به درستى اجرا 
شود و همه دست به دست هم دهيم تا با يك تالش مستمر 
ــور و نظام  و پيگيرانه اين اتفاق رخ داده و در نهايت نفع كش
اسالمى حاصل شود.وزير امور خارجه كه براى پاسخ به سوال 
نماينده زاهدان در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى حاضر 
ــده بود با اشاره به نامه اخير رهبرى در مورد برنامه جامع  ش
اقدام مشترك، گفت: از رهبرى براى نامه راهگشاى خود كه 
ــراى برجام به همراه  ــت گذارى كالن را در جهت اج سياس
داشت قدردانى و تشكر مى كنم؛ هميشه نظرات ايشان چراغ 
ــته اى در وزارت امور خارجه  ــا و تيم مذاكره كننده هس راه م
بوده است. همچنين از مجلس شوراى اسالمى براى كمك به 
فهم بهتر برجام سپاسگزارى مى كنم.وى در بخش ديگرى از 
ــاره به سوال نماينده زاهدان در مورد  صحبت هاى خود با اش
موضوع حق آبه هاى مرزى، گفت: وزارت امور خارجه موضوع 
ــا جديت دنبال مى كند و  ــاله حق آبه هاى مرزى را ب حل مس
ــر برنامه هاى مرزى  ــل و چه در دولت اخي ــه در دولت قب چ
ــت و قرارداد جامعى كه در  ــده و پيش رفته اس ــخص ش مش
دولت آقاى احمد كرزاى تدوين و امضا شد در حال پيگيرى 
ــت.وى افزود: بحثى كه در دولت اخير در مورد حق آبه ها  اس
با ابتكار جمهورى اسالمى ايران دنبال شد اين بود كه مساله 
ــته همكارى بين جمهورى  ــاى مرزى در قالب يك بس آب ه
اسالمى ايران و افغانستان ديده شد و ضرورت دارد براى تداوم 
ــتان در مورد اتباع افغانى،  ــاى بين ايران و افغانس همكارى ه
حقوق بشر، امنيت و همكارى هاى مختلف تجارى و اقتصادى 
ــالمى ايران در رودها و آب هاى  موضوع حقوق جمهورى اس
ــوراى  ــتان هم در ش ــود و اين با دولت افغانس مرزى ديده ش
عالى امنيت ملى اين كشور و هم در سطح رياست اجرايى و 
رييس جمهور مذاكره و مشخص شد.ظريف در بخش ديگرى 
ــه وزارت امور خارجه  ــاره به برنام ــاى خود با اش از صحبت ه
ــور، گفت: به غير از  ــرق كش ــعه آبادانى ش و دولت براى توس
ــور خارجه به جد پيگير موضوع  ــوع حق آبه ها وزارت ام موض
شرق كشور و مرز مناطق مرزى است كه احياء منطقه چابهار، 

توسعه راه آهن و توسعه مراودات مرزى در اولويت قرار دارد و 
مذاكرات خوبى نيز در اين باره با طرف هاى افغانى و پاكستانى 
انجام شده و اين اطمينان را به مردم بزرگ استان سيستان و 
بلوچستان مى دهم كه دولت به جد پيگير حقوق استان هاى 
مرزى و مشكالت آنان است.وى تصريح كرد: ما به جد پيگير 
آب هاى مرزى هستيم اما متاسفانه بايد بگوييم كه افغانستان 
ــرده و ما نيز همه  ــن زمينه عمل نك ــه تعهدات خود در اي ب
ــترك را منوط به عمل افغانستان  همكارى ها و اقدامات مش
به تعهدات خود كرده ايم و به جد پيگير اين موضوع هستيم 
ــاى افغانى همواره  ــود با طرف ه ــتقيم خ و در مذاكرات مس
ــا و حق آبه هاى مرزى بوده  يكى از موضوعات موضوع روده
ــت.وى تاكيد كرد: همانگونه كه نماينده محترم فرمودند  اس
ــاله به هيچ وجه يك مساله سياسى نيست و وزارت اين مس
ــرده و اين حق  ــتى درك ك ــه نيز آن را به درس ــور خارج ام
ــتان هاى  ــتان و البته نمايندگان اس نمايندگان منطقه سيس
ــوع حق آبه ها را  ــت كه موض ــمالى اس ــان رضوى و ش خراس
ــتى درك  ــيت را به درس پيگيرى نمايند. زمانى اين حساس
كرده و دغدغه مشابهى با آنان داريم و در چارچوب يك بسته 
ــتان و پاكستان اين موضوع را  همكارى با كشورهاى افغانس
پيش مى بريم.وزير امور خارجه كشورمان تأكيد كرد: وزارت 
امور خارجه در حدود اختيارات و وظايف خود بحث حق آبه ها 
ــد و از طريق نمايندگى ها خود و از طريق  را پيگيرى مى كن
پيگيرى هاى ديپلماتيك در حوزه هاى مختلف در تالش است 

تا طرف هاى خارجى نيز به تعهدات خود عمل كنند.
ــت  ــريع تر سرنوش ــا هرچه س ــرد ت ــدوارى ك ــراز امي وى اب
ــود و گفت: از  ــده در منا تعيين ش ــاى مفقود ش ديپلمات ه
ــه تعيين تكليف  ــراى تالش هاى خود در زمين نمايندگان ب
ــكر مى كنيم و  ــده در يمن قدردانى و تش ديپلمات ربوده ش
ــاى وزارت امور خارجه  ــداهللا با اين تالش ها و پيگيرى ه بحم
ــور خود ديديم و به  ــالمت در كش ما آقاى نيكبخت را به س
طرز اولى نيز پيگير موضوع ديپلمات هاى مفقود شده در منا 
ــتيم و اميدواريم با همكارى مجلس و تالش هاى شبانه  هس
روزى وزارت امور خارجه به نتيجه مطلوبى در اين باره برسيم.

تالش كنيم برجام، بر اساس فرمايشات رهبرى اجرا شودپدافند غيرعامل متمركز بر تهديدات است

ــتان هسته اى در  ــاخت نخستين بيمارس تفاهم نامه س
غرب آسيا ، به امضاى رييس سازمان انرژى اتمى ، وزير 

بهداشت و شهردار تهران رسيد.

ــزار تختخوابى واليت  ــتان ه ــاخت بيمارس ــدف از س ه
ــود ، ارائه خدمات  ــتان واليت ساخته مى ش كه در بوس
ــكى هسته اى و به كارگيرى اين دانش و استفاده از  پزش

راديوداروها است.
ــازمان انرژى  به گزارش ايرنا، على اكبر صالحى رييس س
ــتان هسته اى را از  ــيس بيمارس اتمى پيش از اين ، تاس
ــرده و گفته بود :  ــازمان عنوان ك پروژه هاى مهم آن س
اين بيمارستان در زمينه كاربرد پرتوها و استفاده از انواع 
ــات تخصصى ارائه ــزات براى درمان بيماران خدم تجهي

ــز در آن قرار ــا ني ــتاب دهنده ه ــد و انواع ش ــى كن  م
مى گيرد.

ــه اوليه اين  ــت نقش ــرژى اتمى گف ــازمان ان ــس س ريي
ــده و با همكارى وزارت بهداشت در  بيمارستان تهيه ش

حال بررسى جزييات آن هستند.
ــت در پادگانى  ــود كه قرار اس ــن خبر داده ب او همچني
ــده، زمينى  ــراى ايجاد پارك داده ش ــهردارى ب كه به ش
ــازمان انرژى اتمى قرار گيرد تا بيمارستان  در اختيار س
ــود. هدف از ساخت اين بيمارستان  هسته اى ساخته ش

ــردم و ارتقاى  ــته اى به م ــكى هس را ارائه خدمات پزش
دانش هسته اى براى به كارگيرى راديو داروها و ارتقاى

ــتان ها  ــتاندارد تجهيزات پرتودهى به ديگر بيمارس  اس
است.

صالحى گفت: با تأسيس اين بيمارستان تخصصى هسته 
اى ، مجموعه اى از دستگاه ها و تجهيزاتى كه به نحوى 
ــر و كار دارد، با بهترين استانداردها تهيه و به  با پرتو س
ــتان ، مرجع پزشكى  ــود و اين بيمارس كار گرفته مى ش

هسته اى خواهد شد.

تفاهم نامه ساخت نخستين 
بيمارستان هسته اى 

امضا شد
جمع اعتراض آميز مردم 

اصفهان به حضور جك استراو

ــت تا  ــكان ايرانى خواس رييس جمهورى آذربايجان از پرش
ــور در آنجا اقامت كنند. به  ــراى معالجه بيماران اين كش ب
ــماعيل جبارزاده  گزارش جام جم آنالين، على اف كه با اس
ــرقى ديدار مى كرد ضمن تاكيد بر  ــتاندار آذربايجان ش اس
افزايش همكارى هاى دو طرف در حوزه انرژى از گسترش 
ارتباطات دو كشور در حوزه بهداشت و درمان استقبال كرد 
ــورى آذربايجان براى  ــاالنه افراد زيادى از جمه و افزود: س
ــكان و اطباء ايرانى  معالجه به ايران مى روند و من از پزش
ــاع آذرى دعوت ــور در آذربايجان و معالجه اتب ــراى حض ب

 مى كنم.

دعوت از پزشكان ايرانى براى 
مهاجرت به آذربايجان

اميرپوردستان:

نزديك ترين 
تهديد 

براى ايران 
گروهك هاى 

تروريستى است
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ــال جارى،  ــم انقالب، اول فروردين س در حالى كه رهبر معظ
ــيارى از شواهد براين  بر كاهش خام فروشى تاكيد كردند، بس
است كه به رغم اهميت اين موضوع يعنى كاهش خام فروشى 
ــورمان  ــى براى رونق اقتصادى كش به عنوان راهكارى اساس
ــن زمينه صورت  ــتگذارى خاصى در اي هنوز فعاليت يا سياس

نگرفته است.
ــت كه در حال حاضر بخش بسيار   همچنين اين واقعيتى اس
زيادى از ذخاير معدنى، محصوالت كشاورزى و برخى توليدات 
منحصربه فرد كشورمان را در برگرفته و به كمترين قيمت به 
ــود. اين  ــور مى ش خارج صادر و پول آن صرف امور جارى كش
در حالى است كه به گفته كارشناسان مى توان با كاهش خام 
ــى روى اين ذخاير،  ــى و انجام عمليات تبديلى و تكميل فروش
ــتغال  ــاالنه ميلياردها تومان ارزش افزوده و به خصوص اش س

ايجاد كرد.
ــان مى دهد انجام مراحل تكميلى جديد روى  ــى ها نش بررس
برخى از اقالم ياد شده به خصوص در بخش كشاورزى و معدنى 
ــرد، اما تحقيقات  تا 300 درصد ارزش افزوده توليد خواهد ك
ــروت هاى  ــت بيش از 80 درصد از منابع و ث ــان داده اس نش
ــود و هر چند در  ــورمان، خام به خارج كشور صادر مى ش كش
برخى بخش ها عمليات تكميلى و تبديلى را تجربه كرده ايم، 
اما اوال اين عمليات درباره حجم وسيعى از ذخاير صورت نگرفته 
و حجم آن به تناسب خام فروشى موجود، گسترده و چشمگير 
نيست و ثانيا عمليات تكميلى و تبديلى چندان پيشرفته نيست 

و صرفا به مراحل ابتدايى بسنده مى شود.
برنامه ريزى از توليد تا مصرف

در همين حال، سيدرضا نورانى، رييس اتحاديه صادركنندگان 
ميوه و تره بار درباره توليد محصوالت مختلف كشاورزى و باغى 

گفت: خوشبختانه كشور 
ايران در بيشتر محصوالت 

ــم را در  ــا هفت رتبه اول ت
اختيار دارد به همين دليل 

ــادى و  ــاى اقتص ــت ه فرص
تجارى گسترده اى در زمينه 
ــوالت چه به  صادرات محص
ــازه خورى (ميوه)  صورت ت
ــورت فرآورى  و چه به ص

ــده خواهيم داشت.  ش
ــوان  عن ــه  ب
ــال مثال، امس

ــى كنيم 5/3  ــش بينى م  پي
ــيب درختى توليد داشته باشيم  ميليون تن س

كه رتبه چهارم يا پنجم جهان هستيم و درباره مركبات معموال 
5/4 ميليون تن محصول داريم كه دو رتبه بين المللى را به خود 

اختصاص داده ايم.
اين در حالى است كه در محصول انار رتبه اول و دومى 
ــت به دست شده و  ــه ميان ايران و آمريكا دس هميش
ــال با 750 هزار تن توليد احتماال در رتبه اول  امس

ــويق و تحقيقى  خواهيم بود اما درباره صادرات چون هيچ تش
ــى به خود اختصاص  صورت نگرفته معموال جايگاه قابل قبول
ــت كه محصوالت باغى  نداده ايم هرچند بارها اشاره شده اس
و كشاورزى ايران در صورت فرآورى و صادرات به صورت تازه 
مى تواند درآمدى قابل مقايسه با درآمد هاى نفتى ايران داشته 
ــد، چون در برخى محصوالت صادرات اين اقالم مى تواند  باش

دو تا سه برابر يك بشكه نفت درآمد و ارزآورى داشته باشد.
ــاورزى و صنايع  ــادرات محصوالت كش ــه موضوع ص نورانى ب
ــاره كرد و افزود: در اين زمينه برخى از محصوالت  تبديلى اش
ــى شود اما  ــاورزى و باغى به طور معمول بايد خام فروش كش
ــعه يافته در اين زمينه با استفاده از  بسيارى از كشورهاى توس
موضوع فرآورى و صادرات محصوالت باغى درآمدهاى مناسبى 

را در اختيار اقتصادشان قرار مى دهند.
رييس اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار، درباره محصوالتى 
ــترين قابليت ايجاد ارزش افزوده در صنايع تبديلى را  كه بيش
ــار بحران كم آبى  ــى دانيم امروز ايران دچ دارند گفت: همه م
ــتخوش  ــده و گاهى اوقات محصوالتش به همين دليل دس ش
تغيير توليد مى شود، اما مى توان به عنوان مثال به انگور اشاره 
ــبت به ديگر محصوالت كشاورزى  كرد چون اين محصول نس
ــتان  كمترين ميزان مصرف آب را دارد و در عين حال اكثر اس
ــد و نزديك به  ــد اين محصول را دارن هاى ايران قابليت تولي
ــن درصورتى كه صنايع  ــه ميليون تن توليد داريم. بنابراي س

تبديلى مناسبى در اين زمينه مثل توليد كنسانتره و كشمش 
ــبى در اين  ــم ارزش افزوده مناس ــم مى تواني را درنظر بگيري

ميان براى اقتصاد كشورمان 
ــم. در  ــاد كني ايج

حالى كه هيچ 
ــى  ــه مدون برنام
ــه  ــن زمين در اي
ــده  نش ــه  ي را ا
ــى  تصميم و 

گرفته 

نشده است.
خام فروشى، اتفاق تازه اى نيست

از سوى ديگر، كامران وكيل، دبير اتحاديه صادركنندگان مواد 
معدنى، با اشاره به موضوع عادى خام فروشى در معادن ايران، 
گفت: پديده خام فروشى نه تنها در معادن ايران، بلكه در صنايع 
ــاورزى نيز اتفاق تازه اى نيست. به  ــاجى و كش ديگر مثل نس
عنوان مثال نفت صادر و الياف نساجى وارد مى كنيم يا اين كه 
در بسيارى از محصوالت كشاورزى ميوه اصلى و تازه را صادر 
مى كنيم و كنسانتره وارد مى كنيم. اين موضوع ترجمه دقيقى 
ــت و بيانگر ضعف قابل توجه در  از خام فروشى در صنعت ماس
اين زمينه است.وى افزود: اگر واقعا تصميم به جلوگيرى از خام 
فروشى داريم ابتدا بايد نسبت به پرورش نيروهاى متخصص و 
ارتباط هرچه بيشتر صنايع با دانشگاه ها باشيم چون زيرساخت 
هاى ما نيازمند تغييرات اصولى و علمى هستند، به عنوان مثال 
اكنون ضعف هاى موجود باعث شده محصوالت معدنى ما توان 
ــته  رقابت با محصوالت معدنى خارج از مرزهاى ايران را نداش

ــند و همين  امر مى تواند مانعى براى توليد محصوالت باش
ــد و  ــا ارزش افزوده باش ب
همان مواد اوليه 
ــه  ب را 

خريداران 
تحويل 

دهيم.
ــت  ــه اهمي وى ب
نوسازى تجهيزات 
ــراى جلوگيرى از  ب
خام فروشى در صنايع 
ــاره كرد  زيربنايى اش
ــف  ــت: در صن و گف
ــى مثال  ــواد معدن م

تجهيزات ذوب آهن اصفهان كه مى تواند به عنوان يك فرايند 
تكميلى براى سنگ آهن باشد اشاره كنيم چون اين تجهيزات 
ــتند و بهره ورى آنها بسيار كم  مربوط به دهه 50 شمسى هس
است پس نكته كامال مشخص است كه محصوالت خروجى اين 
واحد نمى تواند نظرمشتريان را به خود جلب كند چون قيمت 

تمام شده محصوالتش باالست.
براساس سفارش صادر كرده ايم

ــرى، مدير اتحاديه صادركنندگان  در همين حال، غالمرضا مي
ــان رضوى، ضمن توضيح درباره نحوه صادرات  زعفران خراس
فله زعفران اظهار كرد: همان طور كه مى دانيد زعفران پس از 
توليد با يك سرتينگ بسته بندى شده و روانه بازار مى شود ولى 
با توجه به نوع تجارت و بازار زعفران كه در دو بخش صنعتى و 
ــران از يك بخش آن ــتفاده قرار مى گيرد اي خوراكى مورد اس

 بهره مند مى شود. به جز صادرات براى مصارف صنعتى كه ما در 
كشورمان هيچ مصرفى براى آن نداريم، مثل توليد لوازم آرايشى 
و بهداشتى و دارو، هيچ صادراتى به صورت فله نداريم و زعفران 
ــته بندى هاى مختلف عرضه براساس سفارش مشترى در بس

 مى شود (از 2/0 گرم تا حداكثر 500 گرم) و هيچ گونه صادرات 
ــتريان  ــرى افزود: از اين رو مش ــورت نمى گيرد. مي فله اى ص
ــدى هاى خرد خريد  ــته بن صنعتى زعفران ايران هرگز در بس
ــاى يكباره خواهند  نمى كنند و براى خط توليد خود خريده
داشت پس به همين دليل صادرات زعفران در بسته هاى نيم 
ــت و نبايد از واقعيت فاصله  كيلويى به معنى صادرات فله نيس

گرفت.
هيچ برنامه اى براى صنايع تبديلى نداشتيم

مصطفى احمدى، رييس اتحاديه خشكباربا اشاره به جايگاه بسيار 
ضعيف صنايع تبديلى در خشكبار كشور گفت: صنايع تبديلى در 
اين صنف متاسفانه هيچ جايگاه مناسبى نداشته و به دليل اين 
ــته برنامه اى براى صنايع تبديلى در اين  كه هيچ كس در گذش
صنعت نداشته و همواره به صورت سنتى فعاليت اقتصادى صورت 
گرفته است باعث شده تا در حاشيه قرار بگيرد. اين در حالى است 
ــيم  ــته باش كه اگر به ارزش افزوده و حجم تجارت آن توجه داش
درمى يابيم اين صنعت درآمدى معادل درآمدهاى نفتى داشته 
و مى تواند به اقتصاد كشور هديه دهد. هرچند قدرت چانه 
زنى در اين زمينه بسيار بيشتر از برخى صنايع است. وى 
گفت: اين بى توجهى به تجارت خشكبار در بازارهاى بين 
المللى درحالى صورت گرفته كه كيفيت محصوالت ايران 

در جهان سطح اول را به خود اختصاص داده است.

آخرين هفته مهرماه براى صنعت خودرو ايران داراى حواشى نسبتا زيادى 
بود. در اين هفته بود كه بحث درباره چگونگى اختصاص وام 25 ميليونى و 
ــيد و خبر نقشه هاى همسايه شمال غرب  ترديد در ارايه آن به اوج خود رس

كشور براى وارد كردن خودرو ملى خود به بازار ايران منتشر شد.
همچنين در نظر گرفتن تسهيالت 25 ميليون تومانى براى مشتريان خودرو و 
تصويب آن در شوراى پول و اعتبار، يكى از مهم ترين خبر خودروسازى كشور، 
چه آنكه دولت و خودروسازان اميدوارند به واسطه اين تصميم، گرما به بازار 

يخ زده خودروهاى داخلى برگردد.
هرچند مسووالن بانك مركزى در اعالم جزئيات بسته سياستى دولت براى 
خروج از ركود، ابتدا عبارت «وام» را به كار برده و در نتيجه اين گونه القا شد 
كه وام خودرو به 25 ميليون تومان افزايش يافته است، اما بعدا مشخص شد 
داستان چيز ديگرى بوده و 25 ميليون تومان موردنظر با سازوكار جديدى 

پرداخت خواهد شد.
طبق آنچه رسانه ها از قول رييس كل بانك مركزى منتشر كردند، دولت در 
ــتى خود براى خروج از ركود، وام خودرو را از 15 به 25 ميليون  بسته سياس
تومان افزايش داده و بر اين اساس، متقاضيان مى توانند تا سقف 80 درصد از 
قيمت خودرو، از اين وام كه مدت بازپرداخت اين وام هفت ساله و نرخ سود 

آن نيز 16 درصد است، استفاده كنند.
ــه دولت براى خروج  ــراى افكار عمومى اينگونه جا افتاد ك به عبارت بهتر، ب
بازار خودرو از ركود، 10 ميليون تومان به وام خودرو اضافه و شرايط آن را نيز 

تسهيل كرده است و از همين رو متقاضيان مى توانند با مراجعه به بانك هاى 
عامل، در خواست 25 ميليون تومان وام براى خريد خودرو بدهند.

باز هم كمپين عليه خودرو
ــون تومانى  ــهيالت 25 ميلي ــس از اعالم خبر تس ــه كوتاهى پ اما به فاصل
ــبكه هاى اجتماعى، دامان  خريد خودرو،حاشيه و گرفتارى جديدى در ش
ــور را گرفت و آن چيزى نبود جز تشكيل كمپينى جديد  خودروسازان كش
عليه آنها. كمپين جديد اين بار به سراغ تسهيالت 25 ميليون تومانى خريد 
خودرو رفته و كاربران شبكه هاى اجتماعى را به همچنان به نخريدن خودرو 

ترغيب كرده است.
در پيام هاى پخش شده توسط كمپين موردنظر، به مشتريان هشدار داده شده 
كه تسهيالت خودرو به دليل سود باال و همچنين اينكه تا هفت سال آنها را زير 

بار قسط خواهد برد، به صرفه نيست.
اين كمپين در حالى شكل گرفته كه سه چهار ماهى مى شود كمپين «خريد 
خودرو صفر ممنوع» در شبكه هاى اجتماعى به راه افتاده و برخى معتقدند 

يكى از داليل ركود بازار، همين ماجرا است.
دست و دلبازى سايپا

بازار خودروهاى چينى اما گويا به حدى راكد شده كه سايپايى ها به ناچار، 
بيش از 13 ميليون از قيمت دو خودرو چينى خود كم كرده اند تا شايد بتوانند 

پاركينگ هايشان را از وجود اين محصوالت خالى كنند.
ــايپا قيمت كارخانه اى چانگان CS35 را به  بر اين اساس، خبر مى رسد س

حدود 75 ميليون تومان رسانده و اين به معناى كاهش قيمت رسمى خودرو 
موردنظر به ميزان 13 ميليون و 450 هزار تومان است.

همچنين يك چينى ديگر نيز قربانى دست و دلبازى سايپا شده و مسووالن 
ــته اند.خودرو  ــون و 550 هزار كاس ــركت از قيمت آن نيز 13 ميلي اين ش
ــدود 70 ميليون تومان  ــام دارد و قيمت آن به ح ــگان ايدو ن موردنظر، چان

كاهش يافت است.
خودرو ملى تركيه به ايران مى آيد؟

ــمال غربى ايران هوس توليد خودرو ملى به سرش زده است،  اما همسايه ش
ــرايطى كه تجربه اين خودروها در ايران، چندان موفق نبوده و  آن هم در ش
بسيارى از كارشناسان با ساخت خودروهاى به اصطالح ملى مخالف هستند.
با اين حال، خبر رسيد كه دولت تركيه حق توليد نسل دوم خودروى قديمى 
ــوئد خريدارى كرده و اين  ساب 3-9 را از سازمان خودروهاى برقى ملى س

محصول قرار است اولين خودرو ملى اين كشور باشد.
بر اين اساس،شوراى تحقيقات علمى و فناورى تركيه طى چند ماه اخير با 
ــت تا اين خودروى قديمى 13 ساله  اين سازمان سوئدى همكارى كرده اس
ــوز جزئياتى در مورد اين خودرو  را به مدل جديدى تبديل كند. هرچند هن
ــت، اما به نظر مى رسد نمونه هاى اوليه آن به  به طور رسمى منتشر نشده اس
ــتند. ظاهرا تركيه قصد دارد اين محصول را به  ــبيه هس كاديالك BLS ش
بازارهاى صادراتى منطقه ارسال كند و با اين حساب هيچ بعيد نيست ايران 

نيز در آينده اى شايد نه چندان دور، ميزبان خودرو ملى تركيه اى ها باشد.

معاون امور توليدات 
ــى وزارت جهاد  دام
ــت:  ــاورزى گف كش
ــب وارد  ــداد اس تع
ــور در  ــده به كش ش
ــته 800  سال گذش
«سر» بوده است كه با 
تمهيدات انجام شده 
توانسته ايم اين تعداد 
ــر»  ــه 120 «س را ب

برسانيم.
 حسن ركنى اظهار كرد: شهرستان راز و جرگالن 
ــب اصيل  ــتگى هايى كه در زمينه اس با برجس
تركمن، نوغاندارى، زنبور عسل و توليد شير دارد 
جزو سرمايه هاى ملى محسوب مى شود و بايد 

توجه ويژه به اين شهرستان شود.
ــنامه اسب اصيل  ــاره به صدور شناس وى با اش
تركمن اظهار كرد: اين مساله با جلساتى كه بين 
فدراسيون و جهاد كشاورزى تشكيل مى شود 

در حال حل شدن است.
ركنى در رابطه با پرورش زنبور عسل نيز گفت: 
ــتمين كشور  در زمينه توليد اين محصول هش
هستيم كه بايد با آموزش علمى و تخصصى اين 

عدد را به پايين ترين 
حد خود برسانيم.

وى با بيان اينكه بايد 
ــه ژن زنبور  در زمين
ــل به دنبال تنوع  عس
ــا بهترين  ــيم ت باش
ــد  ــول را تولي محص
ــه داد: هم  كنيم، ادام
اكنون در سطح كشور 
از هر كندو 10 تا 15 
گرم توليد عسل مى شود و الزم است با استفاده 
ــورها به توليد انبوه در اين  از تجارب ديگر كش

زمينه برسيم.
ــده  ــت فراموش ش ــه فعالي ــى در ادامه ب ركن
نوغاندارى نيز اشاره كرد و توضيح داد: ايران جز 
كشورهاى مصرف كننده ابريشم است در حالى 
كه اين توانايى در كشور ما وجود دارد و اصال به 
مقوله پرورش كرم ابريشم و نوغاندارى نگاهى 

نمى اندازيم.
ــه توت در  ــاالنه 100هزار اصل وى به توزيع س
سطح كشور اشاره كرد و افزود: سهم نوغانداران 
خراسان شمالى و به خصوص در شهرستان رازو 

جرگالن بسيار اندك بوده است.

 معاون وزير جهاد، در واكنش به مباحث مطرح 
ــم بيش ازحدمجاز در  ــده مبنى بر وجود س ش
برخى محصوالت كشاورزى از جمله برنج گفت: 
اين مساله درباره برنج توليد داخل صحت ندارد.

ــه مباحث مطرح  ــاورز در واكنش ب عباس كش
شده از سوى وزارت بهداشت مبنى بر وجود سم 
بيش ازحدمجاز در برخى محصوالت كشاورزى 
ــى هاى ما  ــت: بررس ــه برنج، اظهارداش از جمل
ــاله فوق درباره برنج  حاكى از اين است كه مس

صحت ندارد.
وى با بيان اينكه برنج هاى ارزيابى شده توسط 
ــكى،  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
ــتند، افزود: اين  محصوالت موجود در بازار هس
ــت كه وزارت جهاد كشاورزى ماده  در حالى اس

توليدى در مزرعه را مورد ارزيابى قرار مى دهد.
ــاورزى با  ــور زراعت وزارت جهاد كش معاون ام
اشاره به اينكه در ارزيابى محصوالت مزرعه اى 
ــم، اضافه  ــوردى برخورد نكردي ما به چنين م
كرد: بنابراين نمى توان گفت برنج توليد داخل، 

آلوده است.
وى به اين پرسش كه آيا برنج هاى ارزيابى شده 
در بازار، محصوالت خارجى بوده اند، پاسخ داد: 
ــاله اطالع نداريم اما نكته مهم اين  ما از اين مس

ــده توسط وزارت  است كه برنج هاى ارزيابى ش
بهداشت، محصوالت موجود در بازار بوده است.

ــزان نيترات و   ــودن مي ــاورز، درباره باال ب كش
ــى ديگر از  ــم بيش ازحدمجاز در برخ وجود س
محصوالت كشاورزى گفت: اين موضوع درباره 
ساير محصوالت نيز درحال بررسى است ضمن 
اينكه در اين زمينه  نمونه گيرى هاى   مورد نياز 
ــگاه  ــده و ما اين نمونه  ها را به آزمايش انجام ش

انتقال داده ايم.
معاون وزير جهاد كشاورزى اضافه كرد: باتوجه 
ــنگين در  به اينكه اندازه گيرى ميزان فلزات س
ــت اعالم نهايى  محصوالت، اقدامى زمان بر اس

نتايج اين پايش مقدارى طول مى كشد.
كشاورز همچنين در پايان با اشاره به اتمام فصل 
برداشت برنج در شمال كشور ميزان توليد اين 
محصول را حدود يك  ميليون و 800 هزار تن 

اعالم كرد.
چندى پيش رييس سازمان غذا و دارو از وجود 
ــموم  ــش از حد مجاز نيترات و س باقيمانده بي
كشاورزى در برخى محصوالت زراعى پر مصرف 
هشدار داد و گفت: وزارت جهاد كشاورزى بايد 
ــموم را به كشاورزان  اصول بهينه استفاده از س

آموزش دهد.

ــه ريزى از  ــت و برنام ــازمان مديري رييس س
آغاز شمارش معكوس براى رفع تحريم نظام 
ــر داد و گفت: نظام  بانكى و بانك مركزى خب
بانكى اين رخداد را در آينده نزديك پيش رو 

دارد.
ــش بين المللى  ــر نوبخت، در هماي محمدباق
ــيف،  ــى اهللا س ــور ول ــا حض ــش كه ب تراكن
ــز دايمى  ــزى در مرك ــس كل بانك مرك ريي
ــهردارى تهران  ــگاه هاى تخصصى ش نمايش
ــد انتظارات  ــرد: هرچن ــد، اظهار ك برگزار ش
ــتى  ــك مركزى به درس ــام بانكى و بان از نظ
ــاى  ــه فض ــه ب ــا توج ــا ب ــه ام ــق نيافت تحق
ــام  ــر نظ ــه ب ــده ك ــدود كنن ــخت و مح س
ــون اقدامات ــوده تاكن ــور حاكم ب بانكى كش

ــط نظام بانكى انجام شده  ــمندى توس  ارزش
ــت. اس

ــاس آمارى كه مركز آمار  وى ادامه داد: براس
ــاخص تورم براى مهرماه به  ــر كرد، ش منتش
ــه داد و به رقم 3/13  روند كاهنده خود ادام
درصد تقليل يافته ضمن آنكه نرخ تورم نقطه 
ــه 8/0 درصد  ــه 9/10 درصد و ماهان به نقط
ــه با نرخ تورم 40  بوده كه اين رقم در مقايس
درصدى كه در ابتداى فعاليت دولت يازدهم 

بود، نشان از سنجيدگى فعاليت مردان بانكى 
دارد.

ــه ريزى با  ــت و برنام ــازمان مديري رييس س
ــرايطى كه كشور بدون  بيان اين كه تا آغاز ش
ــود را اجرايى  ــه هاى خ ــم بتواند برنام تحري
ــه اى وجود دارد، گفت:  كند، مقطع چند ماه
ــا بهره گيرى از  بانك مركزى در اين فاصله ب
ابزارهاى پولى و مالى مى تواند خروج از ركود 
ــد بنابراين  ــد اقتصادى را سرعت بخش و رش
مردان بانكى نقش مهم و موثرى در اين بخش 

ــد. دارن
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى تصريح 
كرد: پساتحريم كه قرار است در قالب برنامه 
ــود، هم اكنون در  ــعه، اجرايى ش ششم توس
دست تهيه است بنابراين گسترش ابزارهاى 
ــرار گرفته ــه ويژه ق ــورد توج مالى در آن م

ــت.  اس
ــد هشت  ــتيابى به رش به گفته وى، براى دس
ــزار ميليارد  ــاد نياز به 800 ه درصدى اقتص
ــارد تومان در  ــزار ميلي ــا 1063 ه ــان ت توم
ــى از آن را از  ــوان بخش ــال داريم كه مى ت س
ــن مالى ــات تامي ــاورى اطالع ــاى فن ابزاره

ــرد..  ك

واردات اسب به ايران كاهش يافت  شمارش معكوس براى رفع تحريم نظام بانكىبرنج توليد داخل آلوده نيست

خبر

ــه همراه جمعي  ــركت فوالد مباركه ب ــبحاني، مدير عامل ش دكتر س
ــازي و نورد  ــركت، با حضور در ناحيه فوالد س از معاونين و مديران ش
پيوسته سبا از نزديك از روند اجرا و پيشرفت پروژه توسعه اين ناحيه 

بازديد نمود.
بهمن خليلي، مدير اجراي پروژه هاي ناحيه فوالد سازي و نورد پيوسته 
 SVC ،سبا با اعالم اين خبر افزود :در اين بازديد، كارگاههاي توزيع آب
ــيلوهاي مربوطه، واحدFTP،كوره هاي قوس  ، واحد انتقال مواد و س
ــلب نازك،كوره تونلي نورد گرم و كارگاه هاي  وپاتيلي،ريخته گري اس
ــبحاني و همراهان مورد  ــعه سبا از سوي دكتر س جنبي مربوطه توس

بازديد قرارگرفت.
ــه اي جهت  ــس از اين بازديد جلس ــه افزود: پ ــان در همين رابط ايش
ــد كه طي آن ارايه گزارش  ــكالت پروژه برگزار ش ــيدگي به مش رس
پيشرفت پروژه، مشكالت موجود توسط مسوولين مربوطه و پيمانكار 
ــاى خطوط مختلف  ــدازى برنامه ه ــد و راه ان مجري توضيح داده ش
ــل ضمن ارايه  ــت و در پايان مدير عام ــي قرار گرف مورد بحث و بررس
رهنمودهاي الزم در خصوص تسهيل در پيشرفت پروژه  از همه عوامل 
اجرايي، رسيدگي به مشكالت و سرعت دادن به انجام فعاليت ها را تا 

اتمام پروژه خواستار شد.
بهمن خليلي، در خصوص پروژه توسعه زير سقف ناحيه فوالد سازي 
ــته، افزود: اين طرح با هدف افزايش ظرفيت توليد ناحيه  و نورد پيوس
ــته  از 700  هزار تن به يك  ميليون و600  ــازي و نورد پيوس فوالدس
ــت. در اين طرح يك كوره قوس 150  هزارتن در سال در حال اجراس
ــين  ــتم انتقال مواد مربوطه، يك كوره پاتيلي، يك ماش تني با سيس
ريخته گري اسلب نازك و كوره تونلي مربوطه، قفسه هفتم ،كويلر دوم، 
ماشين سنگزني غلتك سوم و نوسازي خط موجود به همراه تعويض 
اتوماسيون كل خط موجود  در دست اجراست. مدير اجراي پروژه هاي 
ــبا در ادامه افزود: در اين پروژه  حدود 25000 تن تجهيزات  ناحيه س
ــكلت فلزي نصب مي گردد كه 74 درصد آن ساخت داخل و 26  و اس
درصد ساخت خارج است و عمليات نصب تجهيزات در همه واحدهاي 
توسعه در حال انجام و پيشرفت فيزيكي كلي پروژه تاكنون  78 درصد 

مي باشد.

پيشرفت 78 درصدى پروژه توسعه زير 
سقف ناحيه فوالد سازى و نورد پيوسته سبا

ــروت هاى  ــت بيش از 80 درصد از منابع و ث ــان داده اس نش
ــود و هر چند در  ــورمان، خام به خارج كشور صادر مى ش كش
برخى بخش ها عمليات تكميلى و تبديلى را تجربه كرده ايم، 
اما اوال اين عمليات درباره حجم وسيعى از ذخاير صورت نگرفته 
و حجم آن به تناسب خام فروشى موجود، گسترده و چشمگير 
نيست و ثانيا عمليات تكميلى و تبديلى چندان پيشرفته نيست 

و صرفا به مراحل ابتدايى بسنده مى شود.
برنامه ريزى از توليد تا مصرف

در همين حال، سيدرضا نورانى، رييس اتحاديه صادركنندگان 
ميوه و تره بار درباره توليد محصوالت مختلف كشاورزى و باغى 

گفت: خوشبختانه كشور 
ايران در بيشتر محصوالت 

ــم را در  ــا هفت رتبه اول ت
اختيار دارد به همين دليل 

ــادى و  ــاى اقتص ــت ه فرص
تجارى گسترده اى در زمينه 
ــوالت چه به  صادرات محص
ــازه خورى (ميوه)  صورت ت
ــورت فرآورى  و چه به ص

ــده خواهيم داشت.  ش
ــوان  عن ــه  ب
ــال مثال، امس

ــى كنيم 5/3 ــش بينى م ــى كنيم 5/3 پي ــش بينى م 5/3 پي
ــيب درختى توليد داشته باشيم  ميليون تن س

كه رتبه چهارم يا پنجم جهان هستيم و درباره مركبات معموال 
5/4 ميليون تن محصول داريم كه دو رتبه بين المللى را به خود 

اختصاص داده ايم.
اين در حالى است كه در محصول انار رتبه اول و دومى 
ــت به دست شده و  ــه ميان ايران و آمريكا دس هميش
ــال با 750 هزار تن توليد احتماال در رتبه اول  امس

تغيير توليد مى شود، اما مى توان به عنوان مثال به انگور اشاره 
ــبت به ديگر محصوالت كشاورزى  كرد چون اين محصول نس
ــتان  كمترين ميزان مصرف آب را دارد و در عين حال اكثر اس
ــد و نزديك به  ــد اين محصول را دارن هاى ايران قابليت تولي
ــن درصورتى كه صنايع  ــه ميليون تن توليد داريم. بنابراي س

تبديلى مناسبى در اين زمينه مثل توليد كنسانتره و كشمش 
ــبى در اين  ــم ارزش افزوده مناس ــم مى تواني را درنظر بگيري

ميان براى اقتصاد كشورمان 
ــم. در  ــاد كني ايج

حالى كه هيچ 
ــى  ــه مدون برنام
ــه  ــن زمين در اي
ــده  نش ــه  ي را ا
ــى  تصميم و 

گرفته 

ــد و  ــا ارزش افزوده باش ب
همان مواد اوليه 
ــه  ب را 

خريداران 
تحويل 

دهيم.
ــت  ــه اهمي وى ب
نوسازى تجهيزات 
ــراى جلوگيرى از  ب
خام فروشى در صنايع 
ــاره كرد  زيربنايى اش
ــف  ــت: در صن و گف
ــى مثال  ــواد معدن م

 مى شود (از 2/0
ــتريان  ــرى افزود: از اين رو مش ــورت نمى گيرد. مي فله اى ص
ــدى هاى خرد خريد  ــته بن صنعتى زعفران ايران هرگز در بس
ــاى يكباره خواهند  نمى كنند و براى خط توليد خود خريده
داشت پس به همين دليل صادرات زعفران در بسته هاى نيم 
ــت و نبايد از واقعيت فاصله  كيلويى به معنى صادرات فله نيس

گرفت.
هيچ برنامه اى براى صنايع تبديلى نداشتيم

مصطفى احمدى، رييس اتحاديه خشكباربا اشاره به جايگاه بسيار 
ضعيف صنايع تبديلى در خشكبار كشور گفت: صنايع تبديلى در 
اين صنف متاسفانه هيچ جايگاه مناسبى نداشته و به دليل اين 
ــته برنامه اى براى صنايع تبديلى در اين  كه هيچ كس در گذش
صنعت نداشته و همواره به صورت سنتى فعاليت اقتصادى صورت 
گرفته است باعث شده تا در حاشيه قرار بگيرد. اين در حالى است 
ــيم  ــته باش كه اگر به ارزش افزوده و حجم تجارت آن توجه داش
درمى يابيم اين صنعت درآمدى معادل درآمدهاى نفتى داشته 
و مى تواند به اقتصاد كشور هديه دهد. هرچند قدرت چانه 
زنى در اين زمينه بسيار بيشتر از برخى صنايع است. وى 
گفت: اين بى توجهى به تجارت خشكبار در بازارهاى بين 
المللى درحالى صورت گرفته كه كيفيت محصوالت ايران 

در جهان سطح اول را به خود اختصاص داده است.

خام فروشى» در بازار محصوالت ايران؛

ارزش افزوده اى كه از دست مى دهيم

خودرو ملى تركيه به ايران مى آيد؟

از وام خودرويى كه وام نيست تا دست و دلبازى سايپا؛
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ــيد معده كركس ها، به طور باورنكردنى  محققان اعالم كرده اند اس
ــت؛ به طورى كه در مطالعات انجام شده مشخص شد  قدرتمند اس
ــتخوان ها و فلزات را ذوب كه معده اين جاندار قادر است حتى اس

 كند.
ــا در برابر رژيم  ــد كه عامل اصلى نجات كركس ه محققان معتقدن
غذايى مملو از گوشت فاسد و گنديده، تنها ژن هاى منحصر به فرد 

اين حيوان است. 
ــا مطالعه بر  ــره جنوبى ب ــوم و تكنولوژى ك ــه عل  محققان موسس
ــى ژنى  ــف توال ــه كش ــق ب ــوار، موف ــاى مردارخ روى كركس ه
ــراى از  ــدار ب ــد اين جان ــده قدرتمن ــيد مع ــد اس ــر در تولي موث
ــه حيوانات  ــاى موجود در الش ــا و ويروس ه بين بردن باكترى ه

شدند.
ــون  ــه آلس ــوم ژنتيك از موسس ــاك، متخصص عل ــان ب دكتر ج
ــتگاه گوارش  ــى و دس ــتم ايمن ــرد: سيس ــى اظهارك ــره جنوب ك
ــاير جانداران مقاومت بسيار بيشترى  ــه با س كركس ها در مقايس

دارد. 
ــدار در برابر  ــن جان ــرد كه اي ــخص ك ــده مش مطالعات انجام ش
ــاد و  ــات در حال فس ــه حيوان ــارى زا موجود در الش ــل بيم عوام
ــيلوس آنتراسيس»  ــم هاى مهلكى همچون «باس ميكروارگانيس
ــال مصونيت  ــارى» و «كزاز» كام ــروس «ه ــياه زخم، وي عامل س

دارد.
ــته بزرگ ترين پرندگان  ــه مترى در دس كركس ها با پهناى بال س

جهان قرار دارند.
ــفيد  ــاب سرس ــا عق ــا ب ــوم كركس ه ــه ژن ــا مقايس ــان ب محقق
ــاور قبلى  ــالف ب ــه بر خ ــن دو گون ــه اي ــد ك ــى دريافتن آمريكاي
ــال زياد  ــه احتم ــبيه اند و ب ــم ش ــيار به ه ــى بس ــر ژنتيك از نظ
ــرض  ــل، منق ــال قب ــون س ــا در 18 ميلي ــترك آنه ــاى مش ني

شده است.

مدير كل دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيكى سازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به اينكه تاكنون مطالعات ژنتيكى و جمعيتى 
ــده است گفت: با  ــمى ايران انجام نش بر روى گونه هاى مار هاى س
ــه سرم سازى رازى  توافق صورت گرفته بين محيط زيست، موسس
ــى و جمعيتى بر روى ــبزوارى، مطالعه ژنتيك ــگاه حكيم س و دانش

 گونه هاى مارهاى سمى ايران انجام مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان حفاظت محيط زيست (پام)، 
اصغر مباركى، افزود: پيرو همكارى هاى قبلى و نيز بر اساس جلسات 
ــده بين سازمان حفاظت محيط زيست،  و برنامه ريزى هاى انجام ش
ــبزوارى همكارى  ــگاه حكيم س ــازى رازى و دانش موسسه سرم س
ــى و جمعيتى  ــات مولكولى- ژنتيك ــام مطالع ــه جانبه براى انج س

گونه هاى مختلف مارهاى سمى مورد توافق قرار گرفت. 
ــت براى تهيه  ــازمان حفاظت محيط زيس مباركى، با بيان اينكه س
ــازى رازى مجوز مى دهد، گفت: با هماهنگى  سم به موسسه سرم س
ــده  ــمى جمع آورى ش ــايى بر روى مارهاى س به عمل آمده، شناس
ــود تا وضعيت ژنتيكى و جمعيتى مار هاى سمى ايران  انجام مى ش

مشخص شود. 
ــاره به اهداف و وظايف مختلف مربوطه هر كدام از طرف ها  وى با اش
و به ويژه عالقه مندى براى حفاظت از گونه هاى با ارزش كشورمان 
ــاز هاى علمى  ــاى موجود و تامين ني ــتفاده پايدار براى نياز ه و اس
ــترك و با  ــى ها به طور مش ــت: اين بررس اطالعاتى پايه، اظهار داش
مشاركت دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيكى سازمان حفاظت 
ــازى رازى و  ــت، بخش جانوران سمى موسسه سرم س محيط زيس
ــبزوارى، اين برنامه ها به انجام  ــگاه حكيم س ــكده علوم دانش دانش

مى رسد. 
مدير كل دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيكى سازمان حفاظت 
محيط زيست تصريح كرد: بررسى بر روى گونه هاى افعى جعفرى و 
گرزه مار به عنوان اولين گروه آغاز شده و نتايج آن بعد از نهايى شدن 

اعالم مى شود. 

محققان اعالم كرده اند ؛

اسيد معده اين حيوان فلزات را 
ذوب مى كند

مطالعه ژنتيكى و جمعيتى 
مارهاى سمى ايران

عكس روز 

دبير اجرايى اولين نمايشگاه و همايش سراسرى علوم جانورى 
ــگاه از 3 تا 6  ــزارى اين نمايش ــات دام كوچك از برگ و ملزوم
ــگاه كارگاه هاى زنده اى  آذرماه خبر داد و افزود: در اين نمايش
ــد تا با آشنايى و  براى بازديدكنندگان تدارك ديده خواهد ش
لمس حيوانات، ضمن برطرف كردن ترس مراجعه كنندگان، 

از كشته شدن پى در پى آنها نيز جلوگيرى شود.
عليرضا فدوى، با اعالم اين خبر و با بيان اينكه اولين نمايشگاه 
سراسرى علوم جانورى كه از سوى يك انجمن غير دولتى حامى 
حيوانات برگزار شده است، نقش فراموش شده حيات وحش 
در پايدارى اكوسيستم را به شهرنشينان يادآورى مى كند، اظهار 
كرد: زندگى مدرن و دور شدن از طبيعت باعث شده تا بسيارى، 
نقش جانوران را در حريم بوم شناسى فراموش كنند و همين 
عدم توجه باعث شده تا اهميت حيوانات به عنوان ديگر ساكنان 
زمين، كمتر مورد توجه قرار گيرد، از همين رو براى نخستين بار 
قرار است در قالب يك نمايشگاه و همايش به صورت تخصصى، 
جانوران و حيوانات به عنوان محور محيط زيست مورد توجه 

قرار گيرند.
ــذارى در گياهان و  ــن آب، غذا و تاثيرگ وى تصريح كرد: تامي
درخت ها باعث شده تا جانوران نقش به سزايى در بقاى انسان 
ــكار تفريحى و حتى  داشته باشند؛ ولى گسترش شهرها و ش
ــدن حيوانات و آسيب هاى  ــى از ترس، باعث كم ش شكار ناش

بسيارى به محيط زيست شده است.
دبير اجرايى اولين نمايشگاه و همايش سراسرى علوم جانورى 
با بيان اينكه حيات وحش، نوعى بيمه طبيعت در برابر حوادث 
ــاخصى  ــمار مى روند، گفت: حيوانات به  عنوان ش ناگوار به  ش

ــت يك منطقه به حساب  ــالمت محيط  زيس براى تعيين س
ــا بايد  ــت از آنه ــظ و حماي ــن خاطر حف ــه همي مى آيند، ب

بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
ــى آمريكا  ــه تازگى انجمن بوم شناس فدوى در ادامه افزود: ب
اعالم كرده كه جمعيت پرندگان در سراسر جهان رو به كاهش 
ــده تا در همايش و نمايشگاه  ــت به همين دليل تالش ش اس

علوم جانورى، به طور ويژه به موضوع پرندگان پرداخته شود.
وى با تاكيد بر اينكه ترس از حيوانات باعث شده تا بسيارى افراد 
اقدام به كشتن گونه هاى مختلف حيوانات به خصوص خزندگان 
ــگاه كارگاه هاى زنده اى براى  كنند، اظهار كرد: در اين نمايش
بازديدكنندگان تدارك ديده خواهد شد تا با آشنايى و لمس 
حيوانات، ضمن برطرف كردن ترس مراجعه كنندگان، از كشته 

شدن پى در پى آنها نيز جلوگيرى شود.
دبير اجرايى اولين نمايشگاه و همايش سراسرى علوم جانورى 
در پايان خاطرنشان كرد: اولين همايش و نمايشگاه سراسرى 
ــت 6 آذرماه  ــات دام كوچك از 3 لغاي ــورى و ملزوم علوم جان
ــور 60 غرفه برپا  ــگاه فرهنگى آجودانيه تهران با حض در باش
خواهد شد. همچنين اميرحسين خجسته، مسوول برگزارى 
ــورى و ملزومات  ــوم جان ــرى عل ــگاه و همايش سراس نمايش
ــرى  ــگاه و همايش سراس دام كوچك نيز با بيان اينكه نمايش
علوم جانورى قصد دارد از يك سو با نگاه تخصصى به موضوع 
حيوانات و از سوى ديگر فراهم آوردن فضايى براى آشتى دادن 
شهرنشينان با محيط زيست، فرهنگ تازه اى را در اين حوزه 
ايجاد كند، گفت: اين نمايشگاه با هدف حفظ محيط زيست و 
ــاكنان زمين برگزار مى شود؛ حيوانات  همزيستى با ديگر س

بخشى از حيات زمين و چرخه زندگى هستند كه عدم آشنايى 
با آنها مى تواند صدمات جبران ناپذيرى را به اكوسيستم وارد 
كند. وى با اشاره به اينكه شعار نمايشگاه «حيوانات قلب تپنده 
ــت، گفت: ظرفيت ها و توانمندى هاى علمى و  زمين اند» اس
اقتصادى صنعت جانورى كشور در نمايشگاه و همايش علوم 
جانورى و ملزومات دام كوچك به معرض نمايش درخواهد آمد. 
اين گردهمايى بزرگ تخصصى با هدف نشان دادن پتانسيل ها و 
ظرفيت هاى علمى، اقتصادى و زيست محيطى صنعت جانورى 
ايران تدارك ديده شده است تا ضمن آشنايى عالقمندان به اين 
داشته هاى بى بديل، بسترى براى تشكيل بازارهاى چندمليتى 

و حتى بين المللى در كشور فراهم شود.
خجسته، ادامه داد: صنعت جانورى از جمله موضوعات كمتر 
شناخته شده اى است كه تاكنون در كشور آن طور كه بايد و 
ــده، درحالى كه در كشورهاى پيشرفته  شايد به آن توجه نش

به عنوان يك تجارت داغ و پرسود از آن نام برده مى شود.
مسوول برگزارى نمايشگاه و همايش سراسرى علوم جانورى در 
تشريح اين صرفه اقتصادى گفت: در دنياى امروز، علوم جانورى 
به عنوان علمى متنوع و صنعتى پويا شناخته مى شود؛ به طور 
نمونه تجارت اسب هاى مسابقه اى، تربيت سگ هاى پليس 
ــرب براى مصارف دارويى  و گارد و همچنين پرورش مار و عق
ــوب  ــودترين اين تجارت ها محس و پادزهر، همواره جزء پرس
ــته در ادامه تاكيد كرد: اولين نمايشگاه علوم  مى شود. خجس
جانورى و ملزومات دام كوچك قصد دارد به طور تخصصى و 
ــانه به مقوله هاى مرتبط با حيوانات بپردازد تا بدين  كارشناس
ترتيب دامپزشكان، صاحبان صنايع دامى، كارشناسان، فعاالن 
محيط زيست و همچنين دوستداران حيوانات بتوانند در تعامل 

با يكديگر توان علمى و اقتصادى خود را افزايش دهند.
ــش  ــگاه و هماي ــه در نمايش ــان اينك ــا بي ــان ب وى در پاي
ــكان، روانشناسان، صاحبان صنايع  علوم جانورى دامپزش
ــب 60 غرفه  ــت در قال ــط زيس ــاالن محي دامى و فع
ــدان و بازديدكنندگان  ــه عالقمن به ارايه خدمات ب
ــرد: ارايه دهندگان خدمات  مى پردازند، اظهار ك
ــاى حيوانى،  ــذا و مكمل ه ــكى، دارو، غ پزش
ــگ هاى گارد،  پرورش دهندگان اسب، س
ــات خانگى مجاز و  ــاير حيوان نگهبان و س
همچنين آشنايى و عكاسى با حيوانات از 
ــده در اين  ديگر غرفه هاى تدارك ديده ش

نمايشگاه بزرگ است.

ــت  ــازمان حفاظ ــانى س ــت انس ــط زيس ــاون محي مع
ــال  ــرى هايى كه از س ــا پيگي ــت، گفت: ب محيط زيس
ــده مقدمات ايجاد مراكز  ــازمان آغاز ش ــته در س گذش
ــور فراهم  ــماندهاى ويژه و خطرناك در كش امحاى پس

شده است.
ــته تاكنون  ــال گذش ــزود: از دو س ــعيد متصدى، اف س
ــماندهاى ويژه و  ــن پس ــزار و 500 تن از اي ــش از ه بي
ــور، به ويژه فرانسه  خطرناك براى امحا به خارج از كش
ــت؛ كه اميدواريم با فراهم شدن زمينه  ــده اس صادر ش
ــماندهاى ويژه  ــب براى فعاليت مراكز امحاى پس مناس
ــته  ــى در اين زمينه نداش ــور ديگر هيچ صادرات در كش

باشيم.
ــماندهاى ويژه و خطرناك  ــه داد: نگهدارى پس وى ادام
ــيب وارد مى كند؛  ــت و سالمت افراد آس به محيط زيس
از اين رو بر اساس كنوانسيون «بازل» كه ايران هم عضو 
ــماندهاى ويژه را براى امحا  ــت، برخى از اين پس آن اس
ــورهاى ديگر صادر مى كنيم، كه امسال هم جزو  به كش

برنامه هاى سازمان محيط زيست است.
ــال 1989 تصويب و از  ــه از س ــيون «بازل» ك كنوانس
ــتر به كنترل و انتقال  ــال 1992 الزم االجراشد، بيش س
ــماندهاى ويژه و خطرناك و نظارت بر دفع زيستى  پس
آنها تاكيد دارد كه 183 كشور تعهدات اين كنوانسيون 

را پذيرفته اند. 
ــماندهاى ويژه و خطرناك مانند  متصدى، ادامه داد: پس
ــموم  ــى بى (PCB) و س ــكارل، پى س روغن هاى آس
تاريخ مصرف گذشته، پسماندهاى ارزشمندى هستند؛ 
ــوند؛ اما به علت  ــور امحا ش ــن بايد در درون كش بنابراي
ــرايط الزم براى اين كار، به ناچار به كشورهايى  نبود ش
ــه صادر  ــا را دارند مانند فرانس ــاى آنه كه فناورى امح

مى كنيم.
ــه در دماى باال  ــتند ك ــكارل روغن هايى هس روغن آس
ــفرماتورهاى بزرگ  ــتند، از اين رو در ترانس مقاوم هس

استفاده مى شود.
ــيميايى باعث  ــواد ش ــه م ــى روي ــن مصرف ب همچني
ــود و به طور غير معمول  ــتى مى ش فشار بر منابع زيس
ــت تزريق مى كنيم  ــم را به طبيع موادى مانند كود وس
ــن  ــه اي ــود، ك ــت ش ــترى برداش ــول بيش ــا محص ت
ــوب  ــژه محس ــماندهاى وي ــزو پس ــز ج ــموم ني س

مى شوند.
ــادى» و «خطرناك و ويژه»  ــماند ها به دو گروه  «ع پس

تقسيم مى شوند.
ــف امحا  ــاى مختل ــيوه ه ــادى، به ش ــماند هاى ع پس
ــان دارد از اهميت  ــراى انس ــوند و خطراتى كه ب مى ش
كمترى برخوردار است و در حجم زيادى توليد مى شود. 

ــوند  ــماند هاى ويژه، در حجم كمترى توليد مى ش پس
ــت دارد؛ ميزان  ــط زيس ــوه اى در محي ولى اثرات بالق
ــماند ويژه در بخش هاى صنعتى ، پزشكى و درمانى  پس
متفاوت است و بيشترين ميزان مربوط به بخش صنعتى 

است.
ــت  ــازمان حفاظ ــانى س ــت انس ــط زيس ــاون محي مع
ــت تاكيد كرد: اميدواريم در آينده نزديك  محيط زيس
ــور افتتاح  ــژه در كش ــماندهاى وي ــاى پس ــز امح مراك
ــماندهاى  ــعه يابند تا بحث پس ــريع تر توس و هرچه س
ــل مديريت ــح و كام ــور صحي ــه ط ــور ب ــژه در كش وي

 شود.
وى گفت: وزارتخانه هاى كشور و صنعت معدن و تجارت 
ــماندهاى ويژه براى  ــاد مراكز امحاى پس در زمينه ايج

همكارى قول مساعد داده اند.
ــماندهاى ويژه  ــادرات پس ــزود: ميزان ص ــدى، اف متص
ــتگى دارد  ــدگان آن بس ــور به توليد كنن به خارج كش
ــاس  ــز بر اس ــت ني ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ و س
كنوانسيون بازل كه در مورد حمل و نقل مواد شيميايى 
ــى كند؛  ــهيل م ــوارد را تس ــن م ــت، اي ــاك اس خطرن
بنابراين اگر توليدكنندگان و صادر كنندگان پيشنهادى 
ــند، ما قطعا اين كار را انجام  ــته باش براى صادرات داش

مى دهيم.
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دبير اجرايى اولين نمايشگاه و همايش سراسرى علوم جانورى 
با بيان اينكه حيات وحش، نوعى بيمه طبيعت در برابر حوادث 
ــاخصى  ــمار مى روند، گفت: حيوانات به  عنوان ش ناگوار به  ش

شهرنشينان با محيط زيست، فرهنگ تازه اى را در اين حوزه 
ايجاد كند، گفت: اين نمايشگاه با هدف حفظ محيط زيست و 
ــاكنان زمين برگزار مى شود؛ حيوانات  همزيستى با ديگر س

جانورى و ملزومات دام كوچك قصد دارد به طور تخصصى و 
ــانه به مقوله هاى مرتبط با حيوانات بپردازد تا بدين  كارشناس
ترتيب دامپزشكان، صاحبان صنايع دامى، كارشناسان، فعاالن 
محيط زيست و همچنين دوستداران حيوانات بتوانند در تعامل 

با يكديگر توان علمى و اقتصادى خود را افزايش دهند.
ــش  ــگاه و هماي ــه در نمايش ــان اينك ــا بي ــان ب وى در پاي
ــكان، روانشناسان، صاحبان صنايع  علوم جانورى دامپزش

ــب  ــت در قال ــط زيس ــاالن محي دامى و فع
ــدان و بازديدكنندگان  ــه عالقمن به ارايه خدمات ب
ــرد: ارايه دهندگان خدمات  مى پردازند، اظهار ك
ــاى حيوانى،  ــذا و مكمل ه ــكى، دارو، غ پزش
ــگ هاى گارد،  پرورش دهندگان اسب، س
ــات خانگى مجاز و  ــاير حيوان نگهبان و س
همچنين آشنايى و عكاسى با حيوانات از 
ــده در اين  ديگر غرفه هاى تدارك ديده ش

نمايشگاه بزرگ است.

آشتى شهرنشينان با محيط زيست در 
نمايشگاه «علوم جانورى و ملزومات دام كوچك»

مقدمات ايجاد مراكز امحاى پسماندهاى 
ويژه  و خطرناك در كشور، فراهم شده است
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يك استاد روانشناسى دانشگاه تهران گفت: با شرايط فعلى، بدون شك آمار 
طالق و سن ازدواج در ايران كاهش نمى يابد.

ــگيرى از طالق و شوراى ملى  اسداهللا جامى در نخستين جلسه كميته پيش
سرآمدان صيانت و تحكيم خانواده اظهار كرد: متاسفانه ما در تعاريف محبوس 
شديم و طالق بايد بازتعريف شود.طالق يعنى گسستگى و انفكاك و گاهى 
ــقف  ــتگى در حوزه عاطفه صورت مى  پذيرد يعنى زوجين زير يك س گسس
ــتگى فيزيكى ندارند اما آنچه كه اتفاقاً در حوزه جرم بايد به  هستند و گسس

صورت جدى به آن پرداخته شود، طالق عاطفى است.
ــاوران معاونت اجتماعى و پيشگيرى  به گفته مشاور عالى و رئيس گروه مش
ــوى نشان مى دهد كه 80 درصد  از وقوع جرم قوه قضائيه يك پژوهش فرانس
كودكان و نوجوانان بزهكار، محصول خانواده هاى متشنج و خانواده هاى دچار 
طالق عاطفى هستند؛ در حاليكه انديشناكى ما عمدتاً ناظر به طالق رسمى 
است. وى اضافه كرد: آسيب در مقابل جامعه سالم و هنجار تعريف مى شود. 
اگر يك فرد ديابتى به مرحله اى مى رسد كه بايد پايش قطع شود، قطع پا يك 
ــالمت انجام مى شود. هنجار در  ــت اگرچه براى حفظ س عارضه و آسيب اس
جامعه ادامه كانون خانواده است و اگر كانون خانواده به هر دليلى فرو بريزد، 
ــود؛ بنابراين طالق خودش آسيب است  جامعه دچار عارضه و آسيب مى ش
اگرچه طالق ضمن اينكه آسيب است، منشاء بسيارى از آسيب هاى ديگر نيز 
به شمار مى رود.جامى تاكيد كرد: طالق يك پديده اجتماعى است اما چون 
از منظر روان شناسى تحليل مى شود به راه هاى اقدام محدودى مى رسيم در 
ــاله اجتماعى به آن بپردازيم، محورهاى  حالى اگر به عنوان يك پديده و مس
ــود. در ادامه اين جلسه سيدحسن موسوى چلك، رييس  اقدام بيشتر مى ش
انجمن مددكارى اجتماعى ايران گفت: موضوع طالق و خانواده را نبايد از ساير 
بخش هاى اجتماعى جدا كنيم. بزرگترين خطاى ما جايى است كه يك آسيب 
را تبديل به يك جزيره مى كنيم و فكر مى كنيم. تاثيرگذارى طالق در ساير 

حوزه ها غير از حوزه اجتماعى است.
وى با طرح اين پرسش ها كه آيا ما در قانون و سياست گذارى مشكل داريم؟ 
آيا مشكل ما نداشتن برنامه است؟ آيا مشكل طالق الزاماً به موضوع اقتصاد باز 
مى شود؟ و اينكه مشكل ما كجاست؟ گفت: مشكل ما در اين بخش، جايى است 
كه هيچ وقت حوزه اجتماعى را جدى نگرفتيم. مشكل ما اين است كه اخالق 
در جامعه ضعيف شده است.موسوى چلك افزود: آنچه كه ما كم داريم نداشتن 
سياست اجرايى مشخص است.  همچنين رضا پورحسين استاد روان شناسى 
دانشگاه تهران نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه نگاه ما به اين مسئله نگاه 
ــرايط جهان هستم و بايد نگاه از بيرون  از درون است در حالى كه تابعى از ش
داشته باشيم گفت: شك نكنيد سير باال رفتن سن ازدواج پائين نمى آيد و  اگر 
نگاه بيرونى داشته باشيم مى بينيم كه شرايط ما بحرانى نيست و ما تابعى از 
شرايط جهانى هستيم.وى افزود: تا اين اتفاق در كشور به شكل اساسى حل 
نشود يعنى همچنان نگاه درونى داشته باشم در حاليكه تابعى از شرايط جهانى 
هستيم، به مانند آتش نشان هايى مى مانيم كه آتش را خاموش مى كنيم اما 
منشاء آتش جاى ديگرى است. پورحسين خاطرنشان كرد: پيشنهاد مى كنم 
از باال به كشور نگاه كنيم. با اين شرايط شك نكنيد سن ازدواج پايين نمى آيد 
و طالق قطعاً افزايش مى يابد. با اين شرايط، وضعيت ما نسبت به جهان اصًال 
ــرايط همين است. اگر بخواهيم از اين  بحرانى نيست و ما معضل نداريم و ش
ــدن و سبك زندگى  ــويم بايد تكليف خودمان را با جهانى ش شرايط جدا ش

موجود در دنيا تعيين كنيم.

ــن اوليا و  ــت انجم ــد از ظرفي ــرورش گفت: باي ــوزش و پ وزير آم
ــتفاده  ــن نيازهاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه اس مربيان در تامي

كنيم.
ــى از ــاركت ها يك ــعه مش ــرد: توس ــار ك ــى اظه ــر فان على اصغ

ــت كه  ــت هاى جدى آموزش و پرورش در دولت يازدهم اس سياس
ــان مدارس و ــاى انجمن اوليا و مربي ــتفاده از توانمندهاى اعض اس

ــر دولتى  ــاى دولتى و غي ــت خيرين، نهاده ــرى از ظرفي  بهره گي
مى توانند در ذيل اين سياست مورد ارزيابى قرار گيرند.

ــا و مربيان در  ــاى اولي ــاركتى انجمن ه ــد بر نقش مش وى با تاكي
ــا ومربيان به  ــرد: انجمن هاى اولي ــدارس، تصريح ك اداره جذب م
ــمى  ــك در دل نظام تعليم و تربيت رس مانند يك وزارتخانه كوچ
ــن و رفتار   ــى ذه ــكل ده ــتند كه نقش مهمى در ش ــور هس كش
ــتاى  ــا دارد و آموزش و پرورش در راس ــوزان و اولياى آنه دانش آم
ــل  ــت كام ــا جدي ــن ه ــم در انجم ــش مه ــن  نق ي ــاى ا يف ا

دارد .
عضو كابينه تدبير و اميد، آموزش پرسنل شاغل در مدارس استثنايى 
ــتفاده از  ــزود: آموزش و پرورش در نظر دارد با اس را مهم خواند و اف
فيلم هاى آموزشى،  استفاده از نرم افزارهاى ويژه در شبكه ملى رشد 
و برگزارى ضمن خدمت بتواند خدمات بهترى را براى معلمان اين 

مدارس فراهم كند .
ــاره به اين كمبود نيروى متخصص در مدارس استثنايى  فانى با اش
كشور، خاطر نشان كرد: با سازمان مديريت و برنامه ريزى مكاتباتى 
ــتخدامى  ــك رديف اس ــا تخصيص ي ــا بتوانيم ب ــام داده ايم ت انج
ــى آنها را ــكل كمبود نيروى تخصص ــاغل تخصصى، مش ويژه مش

 بر طرف كنيم .
ــودكان با  ــع نيازهاى ك ــوع آموزش و رف ــان اين كه موض وى با بي
ــت، ــه وزارت آموزش و پرورش اس ــر از وظيف ــژه فرات نيازهاى وي

ــع نيازهاى مختلف  ــتاى رف  تصريح كرد : آموزش و پرورش در راس
ــتركى را با وزارت تعاون، كار و رفاه  اين دانش آموزان، اقدامات مش
اجتماعى انجام داده است و اميد است بتوانيم به نتايج خوب و قابل 

توجهى در اين زمينه برسيم .
ــوزش و  ــر تلفيقى در آم ــرح فراگي ــراى ط ــر اج ــا تاكيد ب فانى ب
ــاى آنها  ــوزان و اولي ــرح به دانش آم ــوان كرد: اين ط پرورش، عن
ــى، علمى و  ــد كه تجربيات جهان ــس ويژه اى مى ده اعتماد به نف
ــند تحول بنيادين در آموزش و پرورش بر آن صحه  دانشگاهى و س

مى گذارد.
ــط  ــوازى كارى در اجراى طرح هاى مختلف توس وى با انتقاد از م
نهادهاى مختلف دركشور، گفت : بايد از ظرفيت نهادهاى دولتى و 
ــكل ها در رفع نياز دانش آموزان با مدارس  غير دولتى در قالب تش

استثنايى بهره الزم ببريم.

استاد دانشگاه تهران:

آمار طالق و سن ازدواج با شرايط 
فعلى كاهش نمى يابد

با كمبود نيروى متخصص در مدارس 
استثنايى كشور مواجه ايم

مشاور وزير دادگسترى در امور زنان گفت: در حال حاضر 
روابط سالم، محيط هاى سالم و پرنشاط را كم مى بينيم؛ 
ــت كه زنان در معرض آسيب مجبورند،  اين در حالى اس
ــراد تحت  ــن نيازهاى اف ــده و براى تامي وارد جامعه ش

تكفل شان فعاليت كنند.
ــا ايلنا درباره حمايت از زنان  پوران ولويون در گفت وگو ب
ــرى از جامعه زنان داراى  ــيب ديده با بيان اينكه قش آس
مسووليت هايى بوده و به عبارت ديگر سرپرستى خانواده 
اعم از فرزندان، والدين يا خواهر  و برادر را برعهده دارند، 
گفت: شرايط زندگى اين زنان  به گونه اى است كه بيشتر 
در معرض آسيب هاى اجتماعى هستند، زيرا براى برآورد 
و تامين نيازهاى زندگى شان بايد ارتباطاتى داشته باشند 
ــكل دارد و  ــات در جامعه اى كه هزاران مش و اين ارتباط
بسيارى از مسائل دينى رعايت نمى شود؛ سخت است، اما 
اگر افراد مسائل دينى را رعايت كنند، فكر مى كنم كه اين 
زنان هم مى توانند به راحتى در جامعه كار و زندگى كنند، 

بدون آنكه آسيبى به آنها وارد شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر روابط سالم، محيط هاى سالم 
و پرنشاط را كم مى بينيم؛ اين در حالى است كه زنان در 
معرض آسيب مجبورند، وارد جامعه شده و براى تامين 

نيازهاى افراد تحت تكفل شان فعاليت كنند.
ولويون با تاكيد براينكه برخى از افراد مى توانند؛ در يك 
ــالم نيازهاى خود را برطرف كنند، اما زنان در  فرايند س
معرض آسيب نمى توانند؛ چنين شرايطى داشته باشند، 
ــاجد،  اظهار كرد: تمامى نهادهاى دولتى و مردمى، مس
موسسات رفاهى، خيريه اى، فرهنگى بايد از چنين زنانى 

حمايت كرده و آنها را تحت پوشش داشته باشند.
حمايت از زنان در معرض آسـيب به آنان اعتماد به 

نفس مى  دهد
وى خاطرنشان كرد: همه جا مساله حمايت مالى مطرح 
ــت. در مواقعى اين زنان نياز به حمايت هاى معنوى  نيس
ــان ــود تا جايگاه ش ــه آنان كمك ش ــد، يعنى بايد ب دارن

 به گونه اى باشد كه ضربه پذير نشوند. اگر فردى در فضايى 
قرار مى گيرد كه در معرض آسيب است، نبايد با نگاه بد به 
وى نگريسته شود. اين نوع نگاه باعث بى اعتمادى شده و 
اين تفكر را در اين گروه از زنان ايجاد مى كند «حاال كه من 
داراى شخصيت و اعتبارى نيستم، پس هر كار مكروهى را 
ــود، انجام مى دهم» لبنابراين  كه ناهنجار محسوب مى ش
بايد از اين زنان حمايت شده و حتى بيش از حمايت هاى 

مادى به حمايت هاى معنوى از آنان توجه كرد.
ــترى با تصريح براينكه بايد براى اين  معاون وزير دادگس
زنان تسهيالتى در نظر گرفته شود تا فرزندانشان بتوانند 
ــود  در مدارس خوب  درس بخوانند يا امكاناتى فراهم ش
كه فرزندان آنان بتوانند؛از خدمات مراكز درمانى خوب، 
استفاده كنند، بيان كرد: اگر چنين حمايت هايى از زنان در 
معرض آسيب به عمل آيد به تدريج اين زنان از حالت در 
معرض آسيب بودن خارج شده و به متن جامعه مى آيند 

و تهاجم چنين مسائلى نسبت به خود را رفع مى كنند.
وى با بيان اينكه اگر زنان در معرض آسيب احساس كنند 
ــث اعتماد به  ــتند؛ اين موضوع باع كه مورد حمايت هس
نفس در آنان مى شود، افزود: اعتماد به نفس يكى از اركانى 
است كه باعث مى شود؛ افراد به دين و ساختار اجتماعى 
ــند. ولويون خاطرنشان  و فرهنگى خود ايمان داشته باش
كرد: اگر چنين حمايت هايى عملى شود، صددرصد شاهد 
كاهش افراد در معرض آسيب بوده و نيز اين زنان را آماده 
مى كنيم تا در اجتماعى كه داراى مشكل است با سربلندى 

مشكالت شان را پشت سر گذارند.
ــترى در خصوص  ــوول در وزارت دادگس ــام مس اين مق
ارتباط طالق و آسيب هاى اجتماعى گفت: طالق يكى از 
عواملى است كه باعث از بين رفتن استحكام بنيان خانواده 
مى شود. فردى كه زندگى اش از هم پاشيده مى شود؛ اعم 
از زن، مرد يا فرزند جزء زنجيره اى هستند كه با گسستن 
ــوند و وقتى رها شده و از زير  نهاد خانواده پراكنده مى ش
پوشش رحمت و رافت خانواده بيرون آمدند؛ خود به خود 

در معرض آسيب قرار مى گيرند.
طالق پسنديده از آسيب  ها مى  كاهد

وى با تاكيد براينكه طالق مساله اى است كه وجود دارد و 
در برخى موارد به نفع طرفين است، اظهار كرد: معتقدم 
ــد، زيرا اين نوع طالق كمترين  طالق بايد پسنديده باش

ــوهر يا  ــيب را به افرادى كه متاركه مى كنند (زن، ش آس
ــطه عسر و  فرزندان) وارد مى آورد. گاهى زوجين به واس
حرج و اينكه نمى توانند با هم ادامه دهند از يكديگر جدا 
مى شوند، اما مى توانند با كمترين آسيب اين كار را انجام 
ــوق زنان پرداخت  ــنديده  حق و حق دهند. در طالق پس
مى شود، مالقات فرزند و والدين محفوظ مى ماند، حمايت 
ــرايط به  ــه پيدا مى كند و ش ــدر از فرزندان ادام مادر و پ
ــكيل  ــرد مى توانند؛ دوباره تش ــت كه زن و م  گونه اى اس

زندگى دهند.
ــاره به اينكه بايد دادگاه هاى خانواده طالق  ولويون با اش
ــد زن و مرد  ــان جارى كنند و نباي را منطبق با حقوق زن
ــيب ببينند كه نتوانند زندگى  در جريان طالق آنقدر آس
جديدى را آغاز كنند، خاطرنشان كرد: در مواردى ممكن 
است؛ مرد نتواند حق و حقوق زن را بدهد يا اينكه زوجين 
در خصوص موضوعاتى نظير اينكه فرزندان نزد چه كسى 
زندگى كنند يا حق مالقات  فرزندان با يكديگر اختالفاتى 

داشته باشند، اما اين موارد را مى توان كاهش داد.
ــتى و  ــازمان بهزيس وى افزود:نهادهاى حمايتى مثل س
ــد از اين افراد  ــى (ره) مى توانن ــداد امام خمين كميته ام
ــته باشند كه در  حمايت كنند و بايد نهادهايى وجود داش
خصوص ايجاد بستر مناسب براى تشكيل دوباره زندگى 
ــط اين افراد فعاليت كرده و براى آنان موارد مناسب  توس

پيدا كرده و فرزندان را در محيط مناسب قرار دهند.
ــترى با تاكيد بر اينكه تمام اين موارد  مشاوروزير دادگس
ــيب هاى  ــاى مجرمانه و آس ــگيرى از رفتاره براى پيش
اجتماعى بسيار مهم است، گفت: اگر هر آسيبى در جامعه 
ــيب ها در نهايت  ــى آورد و آس ــود؛ جرم به بار م عميق ش
مى توانند؛ تبديل به بزه و جرم شوند، زيرا تمامى مجرمان 
بالفطره مجرم نيستند و زمينه هايى وجود دارد كه مرتكب 
جرم شده اند. وى با بيان اينكه  هنوز حمايت ها و اقدامات 
ــود بايد خروجى  ــت و اگر كافى ب ــده كافى نيس انجام ش
بهترى را شاهد بوديم، اظهار كرد: فعاليت ها در اين حوزه 
ــد، سازما ن ها و نهادهاى  بايد گسترده تر و موازى هم باش
متولى جامعه بايد در كنار يكديگر فعاليت كنند. همچنين 
ــب تصويب كند و دولت نيز در  مجلس بايد قوانين مناس
ــائل رفاهى تالش كند، زيرا تامين رفاه مردم،  اجراى مس
ــكيل،  تحكيم و ادامه  ــان و خانواده، تش تامين امنيت زن
ــت كه برعهده دولت  ــى اس خانواده از اصول قانون اساس

گذاشته شده و بايد رعايت شود.
ــان كرد: براساس سياست هاى  ولويون در پايان خاطرنش
ابالغى مقام معظم رهبرى پيوست خانواده بايد در تمامى 
ــرد و اگر در  ــور مورد توجه قرار گي برنامه هاى كالن كش
برنامه هاى كالن به مسائل خانواده نگاه كنيم، مى توانيم از 

ميزان آسيب ها بكاهيم.

مدير برنامه ملى پيشگيرى از نابينايى و سالمت چشم وزارت 
بهداشت با اشاره به مشكالت تنبلى چشم كه ناشى از اختالف 
ــريح اين عارضه و ارائه راهكارهاى  نمره دو چشم است و تش
الزم گفت: بيش از 75 درصد كودكان زير 6 سال زير پوشش 

غربالگرى تنبلى چشم قرار گرفتند.
ــبت برپايى «هفته تنبلى  دكتر سيد فرزاد محمدى به مناس
چشم» كه امسال دوم تا هشتم آبان ماه برگزار مى شود، اظهار 
داشت: در حال حاضر 84 درصد روستاها، 75 درصد جمعيت 
ــهرها و حتى جمعيت عشايرى كشور - به  شهرها، حاشيه ش

درجاتى- زير پوشش اين طرح قرار دارند.
ــم يا «آمبليوپى» زمانى رخ  وى با اشاره به اينكه تنبلى چش
ــه بينايى طبيعى  ــم در دوران كودكى تجرب مى دهد كه چش
نداشته باشد، تصريح كرد: شيوع تنبلى چشم در كشور 2 تا 3 

درصد تخمين زده مى شود.
مدير برنامه ملى پيشگيرى از نابينايى و سالمت چشم وزارت 
بهداشت ادامه داد: رشد و تكامل مركز بينايى هر فرد از دوران 
جنينى تا حدود 8 سالگى ادامه دارد كه حداكثر سرعت رشد 
در دو سال اول است. از اين رو با هدف كشف و درمان به موقع 
يك معاينه در بدو تولد توصيه مى شود. وى اظهار داشت: از هر 
3 بيمار مبتال به تنبلى چشم، يك مورد در اثر خطاى انكسارى 
ــكل مبتال مى شود و هدف  ــده به اين مش تشخيص داده نش
اصلى برنامه ملى غربالگرى تنبلى چشم كه به ابتكار سازمان 
ــند، اما امكان دارد به دليل بهزيستى كشور انجام مى شود، كشف به هنگام كودكانى است  ــالم به نظر مى رس نابرابرى خطاى انكسارى چشم ها يكى از آنها در خطر تنبلى كه در ظاهر س

چشم بوده است، از ديد طبيعى برخوردار نباشد.
مدير برنامه ملى پيشگيرى از نابينايى و سالمت چشم وزارت 
ــاره به اينكه برنامه ملى غربالگرى تنبلى چشم  بهداشت با اش
ــه در نظام  ــگيرى و مراقبت اولي ــتى، پيش يك برنامه بهداش
ــته، تعامل و  ــود، گفت: از سال گذش سالمت محسوب مى ش
ــازمان بهزيستى و  همكارى بين بخشى ثمر بخشى ميان س
مديريت شبكه وزارت بهداشت و انجمن علمى اپتومترى در 
اين ارتباط شكل داده شده است و جلسات متعدد فنى و بين 
ــى با هدف ارائه راهكارهايى براى ارتقا، پوشش و بهبود  بخش

ارجاع موارد مشكوك به تنبلى چشم، طراحى شده است.
ــئوليت توليتى  ــتاى مس ــح كرد: همچنين در راس وى تصري
وزارت بهداشت در موضوع سالمت، ما اكنون روى ارزشيابى 
اين برنامه با هدف بررسى اثربخشى نهايى آن متمركز شديم 
تا مشخص شود، آيا اين طرح موجب كاهش شدت و يا شيوع 

تنبلى چشم شده است؟
يادآور مى شود در اختالل تنبلى چشم به دليل آنكه اختالف 
ــم  ــاوت قابل توجه دارد و چش ــم با يكديگر تف نمره دو چش
ــت،  ــيا نيس ــادر به دريافت تصاوير واضحى از اش ضعيف  تر ق
ــم مى شود.  ــمى كه ديد ضعيفى دارد، دچار تنبلى چش چش
ــم تنبل كه در اكثر موارد ظاهرى طبيعى  در اين حالت چش
ــت، انحراف پيدا كند. خوشبختانه مى توان با  دارد، ممكن اس
تشخيص به موقع، اين عارضه در كودكان را با تجويز عينك و 

بستن چشم سالم با احتمال موفقيت باال برطرف كرد.

ــگاه تهران گفت كه طالق فى نفسه  ــى دانش استاد روان شناس
آسيب نيست اما مى تواند پيامدهاى آسيب زايى داشته باشد.

ــه كميته پيشگيرى از طالق  غالمعلى افروز در نخستين جلس
ــرآمدان صيانت و تحكيم خانواده اظهار كرد:  و شوراى ملى س
ريشه هاى همسرگريزى، همسرستيزى، طالق و جدايى در همه 
جهان، مسائل روانى، رفتارى و جنسى است. اين استاد دانشگاه 
ــد برنامه ريزى  ــگيرى كنيم باي تهران گفت: اگر بخواهيم پيش
داشته باشيم. سطح نخست، پيشگيرى اوليه است و بايد بتوانيم 
ــه  هاى اصلى طالق در ايران را شناسايى كنيم. پيشگيرى  ريش
ــت كه زوجين قصد جدايى دارند. در اين  ثانويه هم، زمانى اس
ــت، مشاوران حاذق بايد  مرحله كه در دست دستگا قضايى اس

كارى كنند، طالق توافقى كاهش يافته و پيشگيرى شود.
ــت آن اضافه كرد:  ــگيرى ثالثيه و اهمي ــاره به پيش افروز با اش
ــت اما پيامدهاى آسيب زا مى تواند طالق فى نفسه آسيب نيس
ــد؛  زيرا طالق نيكو هم داريم. طالق گاهى اوقات  ــته باش  داش
ــرش پارانوئيد دارد، معتاد است و  ــت. زنى كه همس نجات اس
همسرش را مورد ضرب و شتم قرار مى دهد، بايد طالق بگيرد 
ــردگى،  ــى دارد و مى تواند به اعتياد، افس ــالق پيامدهاي اما ط

ــكى بينجامد.در ادامه اين جلسه  روسپى گرى، فساد و خودش
ــادات مرقاتى خويى دكتراى تخصصى سكسولوژى  عفت الس
ــالمت زناشويى صحبت كنيم،  گفت: اگر مى خواهيم درباره س
حتى اگر به سطح سوم طالق هم برسيم، باز هم بايد به پيشگيرى 
فكر كنيم. كسى كه دليل نادرست ازدواج كند، به دليل درست 
طالق مى گيرد و اين مسئله حاكى از اهميت پيشگيرى است.

ــولوژى با بيان اينكه افراد به  اين دكتراى فوق تخصصى سكس
ــزود: چيزى كه در  ــط ازدواج مى كنند، اف دليل 120 هدف غل
حوزه طالق نگران كننده است، اعداد و ارقامى است كه در اين 
خصوص اعالم مى شود؛ از جمله اينكه 50 الى 70 درصد طالق ها 
به دليل يكى از اختالالت جنسى است. نمى دانم اين اعداد و ارقام 
از كجا آمده اما تجربه كارى نشان مى دهد فقط 3 الى 5 درصد 
ــى به  ــى رنج مى برند. معموال هم كس مردم از اختالالت جنس
خاطر 3 الى 5 درصد طالق نمى گيرد. آنچه كه باعث مردم براى 
ــكالت و عدم هماهنگى هاى جنسى  طالق مراجعه كنند، مش
بين زوجين است كه با مداخله موثر قابل حل است.وى گفت: ما 
بايد آموزش جنسى داشته باشيم و اين آموزش بايد متناسب با 

آموزش هاى فرهنگى در كشور اشاعه يابد.

ــى ايران گفت:  ــن مددكارى اجتماع ايلنا: رئيس انجم
ــت كه اخالق در جامعه ضعيف شده  ــكل ما اين اس مش
ــت كه عوارض ضعف اخالق پيامدهايى را در حوزه  اس
ــت كه طالق يكى از اين پيامد ها  اجتماعى خواهد داش

است.
سيد حسن موسوى چلك در اولين نشست كميته ملى 
پيشگيرى از طالق با تاكيد براينكه نبايد طالق و خانواده 
را از ساير بخش هاى جامعه جدا بدانيم گفت: مشكل ما 
سياست گذارى نيست زيرا به اندازه كافى برنامه در اين 

بخش داريم.
ــالق در جامعه  ــت كه اخ ــكل ما آن اس وى افزود: مش
ضعيف شده است كه عوارض ضعف اخالق پيامدهايى 
را در حوزه اجتماعى خواهد داشت كه طالق يكى از اين 

پيامد ها است.
رييس انجمن مددكارى اجتماعى ايران با تاكيد براينكه 
ــمت سياست هاى كالن  جنس كار اين گروه بايد به س
كشور حركت كند تا اين بخش به ويژه در سياست هاى 
كالن به مرحله اجرا برسد تصريح كرد: آنچه ما كم داريم 

سياست هاى اجرايى مشخص است كه در خصوص آن 
اجماع شده باشد.

ــر كل  ــى مدي ــد صادق ــدى ميرمحم ــه مه در ادام
ــنهاد داد بيمه مشاوره  ــتى پيش ــاوره بهزيس دفتر مش
ــا در زمان  ــود ت ــاى جوان درنظر گرفته ش براى زوج ه
ــدوق  ــده و در صن ــه ش ــا گرفت ــى از آن ه ازدواج مبلغ
ــاوره به آن ها  ــراى ارائه مش ــود تا در آينده ب ذخيره ش

هزينه شود.
ــكل هاى جديد ارتباط و  اين روان شناس با اشاره به ش
ازدواج اظهار كرد: بايد در اين فضا ها وارد گفتگو شويم 
ــال ها پيش وقتى بحث صيغه مورد توجه  آنچنان كه س
ــديم كه البته  ــو در اين حوزه ش قرار گرفت وارد گفتگ

توسط جامعه سركوب شد.
ــه گفتگو در  ــا تاكيد برلزوم ورود ب ميرمحمد صادقى ب
ــكل هاى جديد ارتباطى بر ضرورت تعيين  خصوص ش
ــه داد: انجام  ــوص تاكيد كرد وادام تكليف در اين خص
ــت  ــيار مهم اس ــى در جامعه ما بس آموزش هاى جنس

و بايد در خصوص آن تعيين تكليف شود.

استاد دانشگاه تهران:

طالق آسيب نيست؛ آسيب زاست
رييس انجمن مددكارى اجتماعى ايران:

اخالق در جامعه ضعيف شده است

با حقوق زنان 
جارى كنند

مشاور وزير دادگسترى:

دادگاه هاى خانواده 
طالق را منطبق 

به مناسبت هفته ملى تنبلى چشم عنوان شد:

نمره اى كه والدين بايد در چشم بچه هاى شان بيابند
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ــيده  ــت: اگر پرس ــوان گف ــودك و نوج ــنده ك يك نويس
ــت، در نهايت  ــودك كيس ــات ك ــى ادبي ــود كه متول ش
ــن  ــه م ــد ك ــد، مى گوين ــووليت دارن ــه مس ــى ك آنهاي

نيستم.
ــنده و  ــدرى ابهرى،  نويس ــا حي ــالم غالمرض حجت االس
ــناس حوزه كودك و نوجوان در گفت وگو با فارس،  كارش

ــوال كه متولى ادبيات كودك  ــخ به اين س در پاس
ــى است؟  ــور چه كس در كش

گفت: اين سوال مثل 
ــت كه  ــن اس اي

گفته شود كه 

متولى اخالق در كشور چه كسى است، يك نفر متولى اين 
حوزه نيست. ادبيات كودك يك فضاى بسيار بزرگ است و 

همه بايد در آن نقش داشته باشند.
ــورت مطرح  ــوال به اين ص ــت اين س وى افزود: بهتر اس

ــهم شما در مساله  شود كه بپرسيم آقاى فالن سازمان س
ــن همه در  ــت؟ به نظر م ــدر بوده اس ــات كودك چق ادبي
ــتند. آموزش و پرورش،  حوزه ادبيات كودك مسوول هس
ــووليت دارند. ــيما و ... همه مس ــدا و س ــوزه علميه، ص ح

ــت: وقتى  ــوان گف ــودك و نوج ــوزه ك ــنده ح اين نويس
ــود كه شما  ــيده مى ش ــاد و يا هر نهاد ديگرى پرس از ارش
ــتم.  ــوول نيس ــد،  مى گويند كه من تنها مس چه كرده اي
ــما با توجه به بودجه ها و امكاناتى  ــكال ندارد؛  ش خب اش
ــخگو  ــبت به همان ها پاس ــتيد چه كرده ايد و نس كه داش

باشيد.
حيدرى ابهرى در ادامه گفت: اگر پرسيده شود كه متولى 
ــووليت  ــت، در نهايت آنهايى كه مس ادبيات كودك كيس
ــت از هر  ــتم، پس بهتر اس ــد كه من نيس دارند، مى گوين
ــود. بگوييم آقاى دفتر تبليغات  ــوال ش كدام جداگانه س
اسالمى حوزه علميه كه رهبرى فرمودند نماد روشنفكرى 
ــات براى كودك  ــتيد، با اين همه امكان حوزه علميه هس
ــا مى گويند من يك  ــه كرده ايد؟ كه خب آنه و نوجوان چ
«سالم بچه ها» منتشر كرده ام، يك پوپك دارم يا 5 درصد 
ــود  ــت و ... آن وقت مى ش ــر من مخصوص كودك اس نش
ــت يا  ــما هس ــب با هيكل ش ــخ متناس گفت كه اين پاس

خير؟
ــه، كانون  ــوزه علمي ــراغ ح ــوان رفت س ــد از آن مى ت  بع
ــان مخصوصا نهادهايى  ــودكان و نوجوان پرورش فكرى ك
ــازمان  ــت، مثل س كه ماموريت آنها ارتباط با بچه ها نيس
ــدر فعاليت  ــما چق ــه ش ــرى ك ــوزه هن ــا ح ــات ي تبليغ

داشته ايد؟
وى اضافه كرد: از هركس متناسب با خودش بايد پرسيده 
ــود كه چه كرديد، چه كارى مى توانستيد بكنيد و براى  ش
ــتگاه هايى كه  ــت؟ هركدام از دس ــده برنامه تان چيس آين
ــد كه چقدر  ــخص كنن ــت و امكانات دارند بايد مش ظرفي

فعاليت داشته اند؟
رسانه ها پاسخ بدهند

ــانه ها در بحث  ــنده كودك با اشاره به نقش رس اين نويس
ــانه ها هم بيايند و پاسخ  كودك و نوجوان گفت: حتى رس
بدهند كه چقدر به مساله كودك پرداخته اند. اگر هركدام از 
دستگاه ها درست به مساله بپردازند،  شاهد رشد خواهيم 
بود. يعنى من نمى توانم به رسانه بگويم كه به من وام 

ــانه فضاى خوبى ايجاد كند تا  بده ؛ ولى همين كه يك رس
حرف ها مطرح شود يعنى درست عمل كرده است.

حال و روز ادبيات كودك را بايد از نويسنده هاى 
آن فهميد

ــات كودك ــت ادبي ــه به وضعي ــرى در ادام ــدرى ابه حي
ــراى خود  ــى و جبهه اى ب ــر جنگ ــرد و گفت: ه ــاره ك اش
ــه (ادبيات كودك) را  ــربازانى دارد و حال روز اين عرص س
ــربازان آن فهميد. مادر همه تحوالت  بايد از حال و روز س
ــنده بتواند يك اثر درستى توليد ــت كه يك نويس اين اس

ــربازان ما  ــت كه س ــت به گونه اى اس  كند. اكنون وضعي
ــام  ــه تم ــد ك ــما ببيني ــد. ش ــختى كار مى كنن ــه س ب
ــد امروز  ــت. نگاه كني ــنده اس ــك ها به گردن نويس ريس
ــد و روزى  ــنده بوده ان ــا روزگارى نويس ــران م اغلب ناش
ــر و كار اقتصادى  ــراغ نش ــنگ خورده و س ــان به س سرش

رفته اند.
ــيدگى شود،  ــندگان تخصصى رس وى افزود: بايد به نويس
ــنده كودك در حوزه مذهب، ادبيات داستانى،  يعنى نويس
ــيم، وجود يك آدم تخصصى  مطالب علمى و ... داشته باش
الزمه اش تمركز است و او بايد تامين شود تا بتواند تمركز 

كند.
ارشاد،  از ناشر بيشتر حمايت مى كند تا مولف

ــخنانش گفت: امروز  ــنده در بخش ديگرى از س اين نويس
ــت و بايد براى اين فكر  ارشاد حمايت هايش از ناشرين اس
ــنده به سمت  ــود و گرنه نويس كرد تا مولف نيز حمايت ش
ــدا خواهد كرد.  ــتى و زود بازده گرايش پي كارهاى دم دس
ــرد و هزينه هاى آن  ــنده بايد هزينه ك براى تخصص نويس

نويسنده را نيز به او بپردازيم.
حيدرى ابهرى در پايان سخنانش گفت: در نمايشگاه هاى 
ــران  ــد و ايده بگيرند، ولى ناش ــد مولفان برون خارجى باي
ــكالى دارد كه ارشاد نويسنده  مى روند مى چرخند. چه اش
ــتد به  ــى به صورت رايگان بلكه با وام بفرس جوان را نه حت
ــوق پيدا كنند و ايده بگيرند، ولى معموال  نمايشگاه ها تا ش
4 مدير يا ناشر مى روند (البته اين بد نيست) ولى نويسنده 
ــك آقا 20 مرتبه  ــد و نياز به ايده دارد. مثال ي بايد خلق كن
ــاد بگيرد همان  ــرار بود چيزى ي ــى رود بولونيا كه اگر ق م
ــد مى توانند ايده  ــر جوانان برون اول يادگرفته بود ولى اگ

بگيرند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ديدار با وزير ارتباطات كشور روسيه 
ــانه اى غرب مواجه است و ما بايد بر  گفت: امروزه جهان با جنگ رس
ــور  ــه و آن را تقويت كنيم؛ بنابراين دو كش ــى خود تكي فرهنگ بوم
ايران و روسيه در اين زمينه مى توانند همكارى هاى دوجانبه خوبى 

داشته باشند.
ــان اينكه روابط  ــكالى نيكيفوروف،  با بي ــى در ديدار با ني على جنت
ــت و به چندين قرن  ــترده و عميق اس سياسى دو كشور بسيار گس
ــعه روابط دو جانبه ميان دو  گذشته برمى گردد، بر گسترش و توس

كشور در زمينه همكارى هاى رسانه اى و تبليغاتى تاكيد كرد.
وى افزود: دو كشور در زمينه روابط فرهنگى نيز بيش از 40 سال است 

كه با يكديگر موافقتنامه فرهنگى منعقد كرده اند.
ــور  ــان كرد: رفت و آمدهاى مقامات عالى رتبه دو كش وى خاطرنش
ــور يكديگر ــت جمهورى، وزرا و ... به كش ــطوح مختلف رياس در س
ــور در همه  ــط دو كش ــعه رواب ــه توس ــده اراده و عالق ــان دهن  نش
ــالمى در ادامه با اشاره به  ــت. وزير فرهنگ و ارشاد اس زمينه ها اس
برپايى نمايشگاه كتاب مسكو ، اظهار داشت: در اين دوره از برگزارى 
ــت. ــالمى ايران،  به عنوان مهمان ويژه آن حضور داش جمهورى اس
ــانه هاى مختلف در حوزه هاى مطبوعات  جنتى افزود: در ايران، رس
و خبرگزارى ها و سايت هاى خبرى عموما با نظارت وزارت فرهنگ 
ــتند و صدور مجوز، نظارت و  و ارشاد اسالمى مشغول به فعاليت هس

رسيدگى به تخلفات آنها از سوى اين وزارتخانه صورت مى گيرد.
ــان با جنگ ــرد: امروزه جه ــم تصريح ك ــه دولت يازده عضو كابين
رسانه اى غرب مواجه است و ما بايد بر فرهنگ بومى خود تكيه كنيم 
ــور ايران و روسيه در اين زمينه  و آن را تقويت كنيم. بنابراين دو كش
هم مى توانند همكارى هاى دوجانبه خوبى با يكديگر داشته باشند.

ــايل خاورميانه همكارى هاى سياسى  جنتى گفت: دو كشور در مس
ــا مى تواند در  ــى از اين همكارى ه خوبى با يكديگر دارند كه بخش
ــالمى به تعداد  ــد.وزير فرهنگ و ارشاد اس حوزه هاى رسانه اى باش
ــاله ــرد و گفت: ما هر س ــاره ك ــران هم اش ــانه هاى فعال در اي رس
ــنواره مطبوعات برگزار مى كنيم كه همه   جشنواره اى با عنوان جش
ــان  ــانه ها در آن حضور مى يابند و به معرفى خود و خدمات ش رس
ــور نيز  ــد؛ بنابراين در زمينه تبادل روزنامه نگاران دو كش مى پردازن
همكارى هاى خوبى مى توان صورت داد كه از طريق آنها دو ملت با 

آداب و رسوم يكديگر بيشتر آشنا شوند.
وى با تاكيد بر همكارى هاى دو جانبه ميان خبرگزارى هاى رسمى 
ــته را ــه از قبل وجود داش ــكارى ها ك ــور ادامه داد: اين هم دو كش
ــش   مى توان بيش از پيش تقويت كرد و به طور مرتب اخبار را پوش
ــاتيد ــى افزود: در ميان اس ــى انقالب فرهنگ ــوراى عال داد. عضو ش
ــبى براى  ــز ظرفيت هاى مناس ــور ني ــانه اى و ارتباطى دو كش رس
ــور در  ــود دارد و به نظرم دو كش ــات وج ــات و تجربي تبادل اطالع
همايش ها و جشنواره هاى رسانه اى خود مى توانند مشاركت هاى
ــانه  ــن طريق همكارى هاى رس ــند و از اي ــته باش دو جانبه اى داش

ــاد اسالمى ــود. وزير فرهنگ و ارش ــور نيز تقويت مى ش اى دو كش
ادامه داد: امروزه فضاى مجازى به گونه اى گسترش يافته است كه مى 
توان از ظرفيت هاى آن به صورت مناسبى بهره گرفت كه از آن جمله

ــى به زبان دو كشور با  ــى و فارس مى توان به ترجمه كتاب هاى روس
هدف گسترش روابط فرهنگى اشاره كرد.

ــى به  جنتى تصريح كرد: هم اكنون بيش از هزار عنوان كتاب فارس
ــت و بيش از 300 عنوان كتاب نيز از  ــده اس ــى ترجمه ش زبان روس
كتاب ها و آثار ادبى روسى به زبان فارسى ترجمه شده است. بنابراين 
ــتر مناسبى براى توسعه فعاليت هاى  فضاى مجازى در اين ميان بس
فرهنگى و گسترش اين روابط است.جنتى با اشاره به پژوهش هاى 
صورت گرفته از سوى مراكز مختلف دانشگاهى و پژوهشى ايران در 
زمينه مسايل روسى ادامه داد: در مجامع بين المللى از جمله يونسكو 
ــته باشيم چرا كه  نيز بايد همكارى هاى نزديك ترى با يكديگر داش
در آنجا بر موضوع جهانى شدن تاكيد مى شود و ما بايد از فرهنگ و 

هويت فرهنگى خود در آنجا دفاع كنيم.
ــور  ــاى دوجانبه ميان موزه هاى دو كش ــد بر همكارى ه وى با تاكي
افزود: در زمينه ميراث فرهنگى از جمله آثار خطى و ... نيز مى توان

 همكارى هاى گسترده اى داشت.
 وزير ارتباطات روسيه نيز در اين ديدار گفت: آژانس اطالعاتى روسيه 
ــور ايران را به 26 زبان دنيا ترجمه مى كند و  ــايل مربوط به كش مس

اخبار آن را پوشش مى دهد.
ــم قانون ــه طور دائ ــيه ب ــور روس ــوروف گفت: كش نيكالى نيكيف

ــنتى و امروزى را به روز  ــانه هاى گروهى خود در زمينه هاى س  رس
ــانه هاى خود وضيعت خاورميانه را  مى كند و به خوبى از طريق رس
ــاند. وى ادامه داد: مى توان  ــتى به اطالع مردم خود مى رس به درس
ارتباطات روزنامه نگاران دو كشور با يكديگر را گسترش دهيم و از اين 
طريق در جذب جهانگرد نيز فعاليت هاى گسترده اى داشته باشيم.

با اشاره به تاكيد جنتى بر گسترش ارتباطات در فضاى مجازى افزود: 
اين پيشنهاد بسيار جالب و مناسبى است و گام خوبى براى گسترش

 همكارى ها است.

وزير ارشاد:

 جهان با جنگ رسانه اى غرب مواجه است
ــام تعطيلى  ــوز در اي ــراى ارائه مج ــزرگ ب ــار خبر تغييرات ب انتش
ــى دارد. معاونت  ــيقى معناى متفاوت ــرت ها براى اهالى موس كنس
ــت  ــاد به جاى مداواى زخمى كه مدت ها پيش مى بايس هنرى ارش
براى درمانش راه حلى پيشه مى كرد، همچنان در حال مدارا كردن

 است.
ــرى با تيتر: «تغييرات بزرگ در  در آخرين روز ادارى مهرماه 94 خب
ــايت دفتر موسيقى معاونت  صدور مجوز اجراى صحنه اى» روى س
هنرى وزارت ارشاد رفت. موضوعى كه به واسطه لغو مجوز كنسرت ها 
در ماه هاى اخير براى اهالى و عالقمندان به هنر موسيقى قابل توجه 

بود.
در متن خبرى كه از آن به عنوان تحول بزرگ نام برده شده آمده بود: 
« در دستور عمل جديد دفتر موسيقى، تمامى هنرمندان اين عرصه 
كه مجوز آلبوم صوتى خود را ازاين دفتر دريافت كرده اند و متقاضى 
اجراى صحنه اى آلبوم خود براى مخاطبان هستند، با حذف بررسى 
ــيقى، زمان دريافت مجوز اجراى صحنه اى براى اين  ــوراى موس ش

هنرمندان به نصف خواهد رسيد».
ــيدن به اعطاى مجوز  ــرعت بخش ــده قطعا به س گرچه اقدام ذكر ش

برگزارى كنسرت ها كمك خواهد كرد؛  اما اين اقدام راه حل درست و 
مناسبى از سوى دولت براى حل مشكل اجراهاى صحنه اى موسيقى 
نيست؛ چرا كه لغوها بعضا و در اكثر مواقع پس از  احراز صالحيت ها از 
سوى ارشاد صورت گرفته و مشكل اصلى هنرمندان موسيقى طوالنى 
شدن مرحله اعطاى مجوز نيست؛ بلكه دريافت مجوزى از سوى دفتر 
ــت كه انگار جامعيت الزم را ندارد و به خاطر جزيره اى  موسيقى اس
عمل كردن مسووالن ونبود هماهنگى با دستگاه هاى ديگر و مواردى 
ــائل ايمنى و امنيتى  ــبيه نبود آتش نشانى، اورژانس و رعايت مس ش

منجر به لغو مى شود.
ــيوه نامه اجراى كنسرت ها  ــدن خبر تنظيم ش ــانه اى ش ماه ها از رس
توسط ارشاد و نيروى انتظامى توسط مسوول وقت كه مدتهاست از 
دفتر موسيقى معاونت هنرى ارشاد رفته و اين روزها به مصاحبه هاى 
ــته  ــهرت دارد، گذش ــر عليه مرادخانى ش ــاگرايانه اش ب تند و افش
ــگاران و هنرمندان  ــت. پيگير ى  خبرن ــرى از تفاهم نامه نيس اما خب
ــنى  ــاد نيز افق روش ــخنگوى ارش ــيقى و جواب هاى وزير و س موس
ــه اى به حل ــووالن عالق ــد مس ــد و بنظر مى رس ــان نمى ده را نش

 ماجرا ندارند.
انتشار خبر تغييرات بزرگ جهت ارائه مجوز در ايام تعطيلى اجراهاى 
صحنه اى موسيقى براى اهالى موسيقى معناى ديگرى دارد. معاونت 
هنرى ارشاد بجاى مداواى زخمى كه مدت ها پيش مى بايست براى 
درمانش راه حلى پيشه مى كرد، همچنان در حال مدارا كردن است.

عصر راديو، عصر خوشى بود. با آمدن تلويزيون ديدگان ما به صفحه ها 
ــنوا و توانا شدند، اما تخيل را از ياد  دوخته شد.گوش و چشم هاى ما ش

برديم.
ــاره به كمرنگ شدن تخيل  غالمرضا امامى (نويسنده و مترجم) با اش
در داستان هاى جديد گفت: وفور شبكه هاى مجازِى انبوه و شبكه هاى 
ــى همگان به اينترت ما را از فضاى رنگين تخيل  تلويزيونى و دسترس
ــت. مثًال در روزگارى، پدران ما قصه هايى مى گفتند از  ــته اس باز داش
سفرشان به مشهد، كربال يا حج. ما درگفتار ايشان، تخيل خويش را به 
ــديم. گاه ادامه ى سفر را در  كار مى بستيم و همراه آنان همسفر مى ش

خواب مى ديديم...
او ادامه داد: از اندك جهانگردان ايرانى كه به دنياهاى ديگر سفر كردند 
ــتند و گفتند،كسانى مثل  و به غرب رفتند و شرح حال شان را بازنوش
«برادران اميدوار» كه با موتور سيكلتى، گرد جهان گشتند. اما اكنون 
ــهرهاى ايران را ديد، بلكه به  با دگمه اى و صفحه اى مى توان نه تنها ش

گرِد جهان سفر كرد.
ــته وجود داشت و  ــتان هاى تخيلى كه در گذش امامى با اشاره به داس
ــان باقى  مى ماند، بيان كرد: من در آغاز  داستان آن هميشه در ياد انس
ــتاد روز» نوشته ى ژول ورن را  نوجوانى كتاب زيباى «دور دنيا در هش

ــيرينِى آن لحظات خوش و تخيل آفرين را  خواندم و هنوز همراه او ش
در خود دارم.

ــبكه هاى اجتماعى افزود: گمان مى كنم  ــاره به ش اين نويسنده با اش
ــتاگرام، تلگرام، واتس اپ،  ــبكه هاى مجازى همچون اينس وسعت ش
ــبكه هاى ماهواره اى، با همه ى حسنى كه  فيسبوك، توييتر و انبوه ش
دارند، به ما «ديدن» را آموختند و از خواندن بازداشتند... ما «تخيل» 

را در پستوى حافظه ى خود نگه  داشته ايم.
او ادامه داد: در كشورهاى ديگر، بسيارى از نويسندگان، حتى با ايميل 
بيگانه هستند. من خود بسيارى از نويسندگان را ديده ام كه يا تلويزيون 
ــى  ندارند يا كمتر تلويزيون مى بينند. به گمانم عصر راديو، عصر خوش
ــنيد و به همراه گويندگان پرواز  بود. گوش هاى ما داستان ها را مى ش
مى كرديم. با آمدن تلويزيون ديدگان ما به صفحه ها دوخته شد. گوش 

و چشم هاى ما شنوا و توانا شدند، اما تخيل را از ياد برديم.
ــته هايى كه امروزه در هجم عظيم، به عنوان  امامى با اشاره به دلنوش
ــترس مخاطبان قرار مى گيرد؛ گفت:  ــده و در دس داستان منتشر ش
ــته هايى كه بيان  ــيار دلنوشته ها نشر مى يابد. دلنوش در ميهن ما، بس
احساس شخصى است. هرچند در ميان آن ها مى توان نمونه هايى را كه 
نويسنده احساس شخصى اش را پلى دانسته كه به خواننده انتقال دهد.

ــته ها  ــزود: اما گاه كه بعضى از اين دلنوش ــخنان خود اف او در پايان س
ــخصى و  ــا خود مى گويم مرا چه به حاالت ش را مى بينم و مى خوانم ب
عشق ها، شادى ها و غم ها، آمال و آرزوهاى فردى؟! گمان مى كنم بسيار 

از قلم به دستان تازه كار ما، «همزاد پندارى» را از ياد برده اند. 

تالش ارشاد براى مدارا با دردى
 كه مداوا مى خواهد

غالمرضا امامى:

داستان نويسان، تخيل را از ياد برده اند

خبر

مراسم گراميداشت روز جهانى ميراث ديدارى و شنيدارى و رونمايى از دو 
اثر «كليات سعدى» و «المسالك و الممالك» كه در دوازدهمين جلسه 
ــورتى حافظه جهانى در فهرست جهانى يونسكو  شوراى بين المللى مش
به عنوان اثر جهانى ثبت شده است، در مركز همايش هاى كتابخانه ملى 

ايران برگزار خواهد شد.
بر پايه اين خبر، مراسم مذكور با حضور و سخنرانى شخصيت هاى علمى و 
فرهنگى از جمله محمد فرهادى، وزير علوم تحقيقات و فناورى و مسعود 
ــراث فرهنگى،  ــازمان مي ــلطانى فر، معاون رييس جمهور و رييس س س
صنايع دستى و گردشگرى و تعدادى از اساتيد و پژوهشگران، روز سه شنبه 
پنجم آبان از ساعت 10 تا 12 در سالن قلم مركز همايش هاى كتابخانه 
ــيه به  ــورهاى آلمان، اتريش، انگليس و روس ملى برگزار خواهد شد.كش
ترتيب داراى بيشترين آثار ثبت شده در حافظه جهانى يونسكو هستند 
ــت ــر جهانى در رتبه هفتم اين فهرس ــالمى ايران با 9 اث و جمهورى اس

 قرار دارد.

مديركل صادرات صنايع دستى كشور از بخش خصوصى خواست تا در 
ــو روم ها كه موجب جلب هيات هاى تجارى  زمينه ساخت و افزايش ش
ــاره لزوم  ــوند، كمك كنند.پويا محموديان، درب ــتى مى ش صنايع دس
برنامه ريزى صحيح براى سامان دهى صادرات صنايع دستى، نخستين 
ويترين بازاريابى صنايع دستى را نمايشگاه هاى خارج از كشور دانست و 
گفت: ما بايد نمايشگاه هاى خارج از كشور را به عنوان اولين ويترين هاى 

بازاريابى براى صنايع دستى جدى بگيريم. 
از سوى ديگر بايد شو روم هايى راه اندازى و انواع گوناگون صنايع دستى 
ــور به  ــتى كش خود را به نمايش بگذاريم.مديركل صادرات صنايع دس
ــاره و بيان كرد: ما شو روم ها را براى جلب  هدف از تشكيل شو روم ها اش
ــكيل داده ايم تا نمونه هاى  و جذب هيات هاى تجارى صنايع دستى تش
ــفارش دهند.وى ادامه داد:  مختلف را از استان هاى مختلف ببينند و س
ــو روم ها بايد به هيات هاى تجارى مى گفتيم  پيش از شكل گيرى اين ش
ــران برويد. اما حاال  ــيراز و بعد به خيابان ويال در ته اول به اصفهان و ش
ــتان هاى مختلف، يك جا گرد  ــتى از شهرها و اس همه فرآورده هاى دس
آمده است.محموديان با اشاره به ضرورت مشاركت بخش خصوصى در 
زمينه سامان دهى عرضه صنايع دستى افزود: اميدوارم بخش خصوصى 
سرمايه گذارى كند تا ما با افزايش تعداد شو روم ها، جايى را داشته باشيم 
كه همه صنايع دستى را يك جا و به طور متمركز داشته باشيم. مديركل 
صادرات صنايع دستى ضمن تاكيد بر لزوم فراهم آوردن زيرساخت هاى 
ــاخت ها، ارائه  ــى از اين زيرس ــعه صادرات هم گفت: يك الزم براى توس
تسهيالت الزم در امر صادرات است.وى همچنين افزود: ما به يك صادرات 
ــتا شعار ما حفظ  ــتى نياز داريم و در اين راس پايدار در حوزه صنايع دس

بازارهاى سنتى و در عين حال توسعه بازارهاى جديد است.

صنايع دستى، نيازمند صادرات پايدار

مراسم رونمايى از دو اثرايرانى ثبت شده 
ــناس حوزه كودك و نوجوان در گفت وگو با فارس، درحافظه جهانى برگزار مى شود كارش

ــوال كه متولى ادبيات كودك  ــخ به اين س در پاس
ــى است؟  ــور چه كس در كش

گفت: اين سوال مثل 
ــت كه  ــن اس اي

گفته شود كه 

ــود كه شما  ــيده مى ش ــاد و يا هر نهاد ديگرى پرس از ارش
ــتم.  ــوول نيس ــد،  مى گويند كه من تنها مس چه كرده اي
ــما با توجه به بودجه ها و امكاناتى  ــكال ندارد؛  ش خب اش
ــخگو  ــبت به همان ها پاس ــتيد چه كرده ايد و نس كه داش

باشيد.
حيدرى ابهرى در ادامه گفت: اگر پرسيده شود كه متولى 
ــووليت  ــت، در نهايت آنهايى كه مس ادبيات كودك كيس
ــت از هر  ــتم، پس بهتر اس ــد كه من نيس دارند، مى گوين
ــود. بگوييم آقاى دفتر تبليغات  ــوال ش كدام جداگانه س
اسالمى حوزه علميه كه رهبرى فرمودند نماد روشنفكرى 
ــات براى كودك  ــتيد، با اين همه امكان حوزه علميه هس
ــا مى گويند من يك  ــه كرده ايد؟ كه خب آنه و نوجوان چ

«سالم بچه ها» منتشر كرده ام، يك پوپك دارم يا 
ــود  ــت و ... آن وقت مى ش ــر من مخصوص كودك اس نش
ــت يا  ــما هس ــب با هيكل ش ــخ متناس گفت كه اين پاس

خير؟
ــه، كانون  ــوزه علمي ــراغ ح ــوان رفت س ــد از آن مى ت  بع
ــان مخصوصا نهادهايى  ــودكان و نوجوان پرورش فكرى ك
ــازمان  ــت، مثل س كه ماموريت آنها ارتباط با بچه ها نيس
ــدر فعاليت  ــما چق ــه ش ــرى ك ــوزه هن ــا ح ــات ي تبليغ

داشته ايد؟
وى اضافه كرد: از هركس متناسب با خودش بايد پرسيده 
ــود كه چه كرديد، چه كارى مى توانستيد بكنيد و براى  ش
ــتگاه هايى كه  ــت؟ هركدام از دس ــده برنامه تان چيس آين
ــد كه چقدر  ــخص كنن ــت و امكانات دارند بايد مش ظرفي

فعاليت داشته اند؟
رسانه ها پاسخ بدهند

ــانه ها در بحث  ــنده كودك با اشاره به نقش رس اين نويس
ــانه ها هم بيايند و پاسخ  كودك و نوجوان گفت: حتى رس
بدهند كه چقدر به مساله كودك پرداخته اند. اگر هركدام از 
دستگاه ها درست به مساله بپردازند،  شاهد رشد خواهيم 
بود. يعنى من نمى توانم به رسانه بگويم كه به من وام 

حيدرى ابهرى؛

همه مى گويند من مـتولى ادبيـات 
كـودك نيستم!
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دريچه

ــتان چهارمحال و بختيارى از كاهش63 درصد  مدير كل هواشناسى اس
كاهش بارش در سال زراعى جارى در اين استان خبر داد.

ــاره به كاهش63 درصد كاهش بارش در سال زراعى  مهرداد قطره، با اش
ــت: ميانگين وزنى بارندگى سال زراعى  جارى در اين استان، اظهار داش
جارى 6/9 ميليمتر بوده است كه نسبت به بارش سال گذشته 63 درصد 

كاهش بارش ثبت شده است.
ــال زراعى جارى نسبت به ميانگين  وى افزود: ميانگين وزنى بارندگى س
سال زراعى كامل حدود 99 درصد كاهش بارش در اين استان ثبت شده 
است. وى ادامه داد: بيشترين ميزان بارش در شهرستان كوهرنگ استان 
ــال زراعى جارى ثبت  چهارمحال و بختيارى با ميزان 28 ميليمتر در س
ــتان چهارمحال و بختيارى اظهار  ــى اس شده است. مدير كل هواشناس
ــال زراعى جارى به شهركرد اختصاص  ــت: كمترين بارش نيز در س داش
دارد. مهرداد قطره در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر شهركرد سرد 
ــت، ادامه داد: حداقل دماى  ترين نقطه استان چهارمحال و بختيارى اس

شهركرد در حال حاضر يك درجه سانتگيراد است.

ــارى از پرداخت  ــتان چهارمحال و بختي ــن اجتماعى اس  مدير كل تأمي
ــتگان تحت پوشش سازمان  متمركز حقوق مستمرى بگيران و بازنشس

تأمين اجتماعى اين استان از آبان ماه سال جارى خبر داد.
غالمرضا محمدى، با اشاره به پرداخت متمركز حقوق مستمرى بگيران 
و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى گفت: جامعه هدف 
اجراى اين برنامه، بازنشستگان و مستمرى بگيرانى هستند كه حقوق خود 

را از پنجم تا نوزدهم هرماه از طريق بانك دريافت مى كنند.
ــده و دوره  ــارى اين برنامه تكميل ش ــال ج وى با بيان اينكه تا پايان س
پرداخت حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى بين 20 تا 27 هر ماه خواهد 
ــتمرى بگيرانى كه  ــتگان و مس بود، افزود: زمان دريافت حقوق بازنشس
تاكنون بين پنجم تا نوزدهم هرماه حقوق دريافت مى كردند، به مرور و هر 

ماه سه روز به دوره پرداخت مورد نظر نزديك مى شود.
ــارى گفت: افرادى  ــتان چهارمحال و بختي مديركل تامين اجتماعى اس
كه از تاريخ 20 لغايت 25 هرماه حقوق دريافت مى كنند، بدون تغيير در 

زمانبندى، حقوق خود را دريافت خواهند كرد.
ــتمرى بگيرانى كه تاريخ دريافت  محمدى ادامه داد: بازنشستگان و مس
حقوق آنها مصادف با ايام تعطيل رسمى است، يك روز قبل حقوق خود 

را دريافت خواهند كرد.

در چهارمحال و بختيارى؛

63 درصد كاهش بارش در سال زراعى 
جارى ثبت شد

در چهارمحال و بختيارى؛

پرداخت حقوق مستمرى بگيران و بازنشستگان 
تأمين اجتماعى متمركزمى شود

ــتان  ــتايى اس هم اكنون حدود 50 درصد خانه هاى روس
ــتند و  ــوده و غير مقاوم هس چهارمحال و بختيارى فرس
خطر مرگ هرلحظه روستائيانى كه در اين خانه ها زندگى 

مى كنند را تهديد مى كند.
ــت 950 هزارنفرى خود  چهارمحال و بختيارى با جمعي
داراى بيش از 700 روستا است كه در نقاط مختلف استان 

قرارگرفته اند.
جدا از محروميت هاى كه در بسيارى از روستاهاى استان 
چهارمحال و بختيارى مشاهده مى شود، خطراتى زندگى 

مردم روستاهاى اين استان را تهديد مى كند.
ــتايى يكى از  ــودن خانه ها روس ــوده ب غير مقاوم و فرس
خطرات بسيار بزرگى است كه بسيارى از اهالى روستاهاى 

اين استان را تهديد مى كند.
ــتان غير مقاوم  ــيارى از خانه هاى روستاهاى اين اس بس
هستند و وقوع يك زمين لرزه با شدت بسيار كم مى تواند 
ــتان  ــتاهاى اين اس ــيارى از روس حوادث تلخى را در بس

سبب شود.
مصالح ساختمانى بيشتر خانه هاى روستايى از گل و چوب 
و آجر و معمارى هاى خانه هاى روستايى اين استان بسته 
به نوع طبيعت محل زندگى متفاوت است. به عنوان مثال 
روستاهايى كه بيشتر در مناطق جنگلى استان هستند از 
ــتانى قرار دارند  چوب و روستاهاى كه در مناطق كوهس

بيشتر از سنگ و گل براى خانه سازى استفاده كرده اند.
ــوز در خانه هاى  ــت كه مردم هن نكته قابل توجه اين اس
زندگى مى كنند ماده اصلى استحكام خانه از گل است و 

خبرى از سيمان نيست.
طى بررسى ها از حدود 80 هزار واحد مسكونى روستايى 
ــتان چهارمحال و بختيارى، حدود 45 هزار واحد غير  اس

مقاوم و نيازمند مقاوم سازى يا تخريب كامل هستند.
با توجه به بارش هاى قابل توجه برف و باران در زمستان و 
همچنين قرار گرفتن اين استان بر روى گسل هاى زلزله 
بايد تالش شود كه خانه هاى روستايى استان مقاوم شوند.

ــازى واحدهاى  ــينى، عنوان كرد: سبك س ــجاد حس س
ــكونى مى تواند از تخريب خانه در هنگام رخدادهاى  مس
ــى و مال را كاهش  طبيعى جلوگيرى كند و خطران جان

دهد.
وى اذعان داشت: خانه هاى روستايى استان چهارمحال و 
بختيارى به علت استفاده از مصالح طبيعى و گل و خشت 
ــتند كه در صورت وقوع حوادث  ــنگين هس داراى بار س
ــمار  ــكونى محل امنى به ش ــى، اين واحدهاى مس طبيع

نمى روند.
وى اظهار داشت: هم اكنون بسيارى از خانه هاى روستايى 
ــدن اصول فنى و مهندسى  اين استان به علت رعايت نش
بدون استاندارد ساخته شده است وزندگى افرادى كه در 

اين خانه ها زندگى مى كنند هرلحظه درخطر است.
ــد براى  ــران، گفت: باي ــته عم ــارغ التحصيل رش اين ف
ساختمان سازى از مصالح نوين و تائيد شده نظام مهندسى 
ــود كه خانه ها سبك  ساختمان استفاده شود و تالش ش

ساخته شوند.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال 
ــكن در خط مقدم  ــت: بنياد مس و بختيارى، اظهار داش
بهسازى و بازسازى روستاها است و تالش بنياد مسكن در 

مسير استانداردسازى خانه هاى روستايى است.
50درصـد مسـكن هاى روسـتايى چهارمحـال و 

بختيارى غير مقاوم هستند
ــكن هاى  ــرد: 50 درصد مس ــى عنوان ك ــهراب رئيس س

روستايى چهارمحال و بختيارى غير مقاوم هستند.
ــتايى در  ــكن روس ــدود 80 هزار واحد مس وى افزود: ح
چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه از اين تعداد حدود 

40 تا 45 هزار واحد غير مقاوم هستند.
وى عنوان كرد: هم اكنون بسيارى از واحدهاى مسكونى 
روستايى استان چهارمحال و بختيارى نيازمند بازسازى 

و تعمير اساسى هستند.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و 

بختيارى اذعان داشت: بسيارى از خانه هاى روستايى اين 
استان مقاوم نيستند و در صورت وقوع يك رخداد طبعى 

مانند زلزله، حوادث تلخى در اين خانه ها رقم مى خورد.
ــيارى از خانه هاى  ــرد: بس ــد ك ــى تأكي ــهراب رئيس س
ــنگ و گل ساخته شده كه اين  روستايى اين استان از س

ساختمان هاى ساختمان هاى غير مقاوم هستند.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و 
بختيارى يادآور شد: هر ساختمان روستايى كه اصول فنى 
ــى در احداث آن رعايت نشده باشد ساختمانى  و مهندس
غير مقاوم به شمار مى رود كه در زمان حادثه تاب مقاومت 

ندارد و بايد اين ساختمان مقاوم سازى شود.
وى يادآور شد: هم اكنون بنياد مسكن انقالب اسالمى اين 
استان در تالش است كه با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
ــيارى از واحدهاى غير  ــوض بتواند بس و كمك هاى بالع
ــازى و مقاوم سازى  ــتان را بهس ــتايى اين اس مقاوم روس
ــت اهالى  ــدن اين امر نيازمند درخواس كند كه محقق ش

روستاها است.
ــهيالت براى  ــهميه خوبى براى پرداخت تس ــال س امس
ــانحه ديده روستاهاى  ــازى بافت هاى فرسوده و س بازس

استان چهارمحال و بختيارى در نظر گرفته شده است
ــتاهايى كه داراى خانه غير  وى اظهار داشت: مردم روس
ــتند بايد به بنياد مسكن  ــتاندار هس مستحكم و غير اس
مراجعه كنند و از كمك هاى اين بنياد براى مقاوم سازى 

خانه هاى خود استفاده كنند.
ــتفاده نكردن از تسهيالت  سهراب رئيسى تأكيد كرد: اس
براى مقاوم سازى خانه هاى روستايى مى تواند مشكالت 
بسيارى را در آينده براى افرادى كه در اين خانه ها زندگى 

مى كنند ايجاد كنند.
ــتان كه داراى خانه  وى گفت: يكى از روستاهاى اين اس
ــهيالت براى بهسازى و  ــته از تس غير مقاوم بود، درگذش
مقاوم سازى استفاده نكرده است و هم اكنون خانه اين فرد 
به علت فرسوده بودن و غيره مقاوم بودن دچار تخريب شده 
ــت و اين فرد هم اكنون  است و غيرقابل سكونت شده اس
ــت و خانواده اين فرد دچار مشكالت  بدون خانه شده اس

فراوان شده است.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و 
بختيارى افزود: هم اكنون تسهيالت بازسازى و بهسازى 
ــتان پرداخت  ــكن انقالب اسالمى اس از سوى بنياد مس
مى شود كه روستائيان بايد بنياد مسكن مراجعه كنند و از 

اين تسهيالت برخوردار شوند.
ــهميه خوبى براى  ــى يادآور شد: امسال س سهراب رئيس
ــازى بافت هاى فرسوده و  پرداخت تسهيالت براى بازس

سانحه ديده روستاهاى استان در نظر گرفته شده است.
ــتاها به يك  ــازى در روس ــود كه مقاوم س بايد تالش ش
ــود و ضرورت دارد كه روستائيان براى  فرهنگ تبديل ش
ــان عمران بهره بگيرند  ــازى از نظرات كارشناس خانه س
ــى  ــاس ضوابط فنى و مهندس ــاى خود را بر اس و خانه ه

احداث كنند.

ابالغ راى
7/377 شــماره اجرائيــه: 9410420351100154 شــماره پرونده: 
9109980351101495 شماره بايگانى شعبه: 911497 خواهان: آقاى 
محســن جوزدانى فرزند محمود با وكالت خانم نــگار گوهرى فرزند 
سيد جعفر به نشانى سپاهانشهر بلوار شاهد مجتمع پگاه 2 واحد 821 
خواندگان: 1- آقاى اصغــر كاظمى زهرانى 2- خانــم مهرى كاظمى 
زهرانى 3- آقــاى رمضانعلى كاظمى زهرانى فرزنــد عباس 4- خانم 
اقدس كاظمى زهرانى 5- آقاى اكبر كاظمى زهرانى فرزند رمضانعلى با 
وكالت آقاى مسلم كاوش پور فرزند كرم به نشانى خيابان نيكبخت جنب 
دادگسترى كوچه شهيد صادقى ســاختمان شماره 7 طبقه 2. 6- خانم 
شهال جوزدانى فرزند محمود به نشــانى اصفهان خ پانزده خردادبن 
بســت مهرداد بن بســت كاج پ 17 منزل آقاى دكتر حسين عطارزاده 
7- آقاى حســن و منصور جوزدانــى فرزند محمود مجهــول المكان 
خواسته: تقسيم تركه. گردشــكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى محسن جوزدانى فرزند محمود 
با وكالت خانم نگار گوهرى به طرفيت آقايان و خانم ها 1- رمضانعلى 
كاظمى زهرانى فرزنــد عباس 2- اكبر 3- اصغــر 4- اقدس 5- مهرى 
كاظمى زهرانى فرزندان رمضانعلى 6- شهال جوزدانى فرزند محمود 
7- حسن 8- منصور جوزدانى فرزندان محمود با وكالت مع الواسطه 
آقاى مسلم كاوش پور به خواسته تقسيم ماترك متوفى حسين عالفى 
پور و فروش آن در صورت عدم قابليت تقسيم كه وكيل محترم خواهان 
بر اساس اليحه وارده به شــماره 3359-93 مورخ 93/12/9 تقاضاى 
تقسيم شــش دانگ خانه به پالك ثبتى 5076/27 واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان را نموده و با توجه به اختيارات تفويضى از سوى موكل خود 
دعوى موكل خود را نسبت به ســاير اموال مسترد داشته كه دادگاه با 
عنايت به محتويــات پرونده و تصاوير مصــدق گواهى حصر وراثت 
مرحوم حســين عالفى پور و صديقه عالفى پور و توران عالفى پور و 
ســند مالكيت پالك ثبتى 5076/27 و نظريه كارشناس محترم رسمى 
دادگسترى كه به لحاظ غير قابل تقسيم و افراز بودن محل، با توجه به 
عرصه و اعيان منزل مســكونى مذكور و قديمى بودن آن ارزش شش 
دانگ خانه مسكونى ياد شده 8/681/480/360 ريال برآورد نموده كه 
سهم االرث هر يك از نه ورثه را از شــش دانگ خانه مسكونى مذكور 
بدين ترتيب مشــخص نموده انــد كه 1- رمضانعلــى كاظمى زهرانى 
75٪ دانگ مشــاع از شــش دانگ خانه به مبلغ 1/085/185/045 ريال 
2- اكبر كاظمى زهرانى ٧۵٪ دانگ مشــاع از شــش دانگ خانه به مبلغ 
1/085/185/045 ريــال 3- اصغر كاظمى زهرانى 75٪ دانگ مشــاع 
از شــش دانگ خانه به مبلغ 1/085/185/045 ريــال 4- اقدس كاظمى 
زهرانى ٣٧۵٪ دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مبلغ 542/592/522/5 
ريال  5- مهرى كاظمى زهرانى 375 درصد دانگ مشــاع از ششدانگ 
خانه مبلغ 542/592/522/5 ريال كه وراث مرحوم خانم صديقه عالفى 
پور بوده و جمعًا مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه مسكونى مى 
باشند و 6- حسن جوزدانى ۶۶۶٧٪ +١٩٠۴٠٪ دانگ مشاع از شش دانگ 
خانه به مبلــغ 1/240/211/480 ريال 7- محســن جوزدانى ٪6667 + 
19040٪ دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مبلغ 1/240/211/480 ريال 
8- منصور جوزدانى ۶۶۶٧٪ +19040٪ دانگ مشاع از شش دانگ خانه 
به مبلغ 1/240/211/480 ريال 9- شــهال جوزدانــى ٪3334+٪0953 
دانگ مشاع از شــش دانگ خانه به مبلغ 620/105/740 ريال كه چهار 
نفر اخيرالذكر وراث مرحوم توران عالفى پور و ناصر جوزدانى بوده 
و جمعًا مالك سه دانگ از شش دانگ خانه مسكونى مى باشند كه نظريه 

مذكور مصون از هر گونه ايراد و اعتراض باقى مانده لذا به استناد ماده 
317 قانون امور حسبى مصوب سال 1319 با الحاقات و اصالحيه هاى 
بعدى با ثابت تشــخيص دادن دعــوى خواهان حكم به تقســيم منزل 
مسكونى مذكور از ماترك مرحوم حسين عالفى پور از طريق فروش 
آن و تقسيم وجوه بين ورثه به نســبت سهم االرث آنان صادر و اعالم 
مى نمايد. و در خصوص خواســته خواهان مازاد بر محكوم به نسبت 
به ساير اموال، نظر به اينكه وكيل محترم خواهان بر اساس اختيارات 
تفويضى از سوى موكل خود دعوى نامبرده را در اين قسمت مسترد 
داشته لذا به اســتناد بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسى دادگا ه هاى 
عمومى و انقالب در امــور مدنى مصوب ســال 1379 قرار رد دعوى 
خواهان را صادر و اعــالم مى نمايد. راى صادره در قســمت ماهوى 
حضورى بوده و به انضمام قرار صادره ظرف بيســت روز از تاريخ 
ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان مى باشد. 

م الف 17666 رئيس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

7/500 شماره دادنامه: 1238-94/7/18 كالسه پرونده: 94-730 مرجع 
رسيدگى شعبه45 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى محسن 
كريمى به نشــانى اصفهان، خيابان فيض كوى باغ نگار بن بست اول . 
خوانده: رســول رنجكش مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه چك با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ى مشــورتى اعضاى شوراء 
ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. 
راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى محسن كريمى به طرفيت 
آقاى رسول رنجكش به خواســته مطالبه  مبلغ 6/000/000 ريال وجه 
يك فقره چك به شــماره 246220 به عهده بانك  سپه به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توســط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى 
در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه به اســتناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 
522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
6/000/000 ريــال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى  و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/2/20) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان ميباشــد.م الف 20788 دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

7/501 شماره دادنامه: 1232-94/7/18 كالسه پرونده: 94-731 مرجع 
رسيدگى شعبه45 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان آقاى محسن 
كريمى به نشــانى اصفهان، خيابان فيض كوى باغ نگار بن بست اول . 
خوانده: مجتبى صابرى مجهول المكان. خواســته: مطالبه وجه چك با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ى مشورتى اعضاى شوراء ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى محسن كريمى به طرفيت آقاى 
مجتبى صابرى به خواسته مطالبه  مبلغ 5/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شماره 1373/623264/56به عهده بانك  ملت به انضمام مطلق 

خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و صدورگواهى هاى عدم پرداخت توســط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى 
در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه به اســتناد به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 
522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
5/000/000 ريــال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى  و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(91/6/5) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان ميباشــد.م الف 20789 دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
مزايده

8/7 شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده كالســه 3312/94و 6727/94 ش ج/ اول لــه آقاى احمدرضا 
الهوتى عليه محمد على شهنام نيا به آدرس خ آپادانا دوم، كوى طالقانى، 
كوى افشار، مجتمع آرام واحد شماره 4 بابت محكوم به و هزينه هاى 
اجراى به مبلغ 10/534/752 ريال اموال توقيفى در پرونده 6727/94 ش 
ج اول به شرح اموال توقيفى واقع در خيابان امير كبير تالش 6 پالك 50 
اموال توقيفى به شرح 1- سه عدد ميز چوبى + يكعدد صندلى پالستيكى 
(مستعمل) از هر كدام به تعداد ذكر شده 300/000 ريال 2- يكدستگاه 
 +vira 14 اينچ به همراه يك عــدد كيبورد مارك LCD – LG مانيتور
 (hpscanjets) يك عدد دســتگاه مربوط به اســكن عكس و فيلم مدل
(مستعمل) ازهر كدام به تعداد ذكر شده 900/000 ريال 3- گاوصندوق 
كوچك سبزرنگ كه درب آن بسته بود مستعمل يك عدد 500/000 ريال 
4- كمد چوبى و شيشه اى ايستاده (مســتعمل) 4 عدد 500/000 ريال 
5- گوشى تلفن سبزرنگ (مســتعمل) يكدستگاه غير قابل قيمت گذارى 
6- فيلتر (مســتعمل) 2 عدد غير قابل قيمت گذارى 7- فايل 4 كشــويى 
ادارى فلزى + يك عدد كمد تك لنگه اى آهنى (مســتعمل) از هر كدام يك 
عدد 400/000 ريال 8- فيلتر بزرگ مربوط به ماشــين آالت ســنگين 
(مستعمل) 4 عدد 400/000 ريال 9- كيسه تبليغاتى مربوط به شركت 
آوين با اليه نارنجــى رنگ تعداد غير قابل قيمت گذارى 10- پوشــه و 
فاكتور وزونكن ( مســتعمل) تعدادى غير قابل قيمت گذارى 11- كاغذ 
آ چار 4 بسته 300/000 ريال 12- 20 ليترى پالستيكى (مستعمل) يك 
عدد غير قابل قيمت گزارى 13- يكعدد ساعت ديوارى + يك عدد ماشين 
حساب سيتى زن مشكى رنگ كوچك (مســتعمل) از هر كدام يك عدد 
50/000 ريال كه جمع كل اموال توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 3/350/000 ريال ارزيابى و اعالم مى گردد. كه مورد اعتراض 
هيچ يك از طرفين قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه مزايده اى در 
مورخ 94/8/19 در ســاعت 11 تا 10 در محل اجراى احــكام واقع در 
خيابان شيخ صدوق شمالى چهارراه وكال برگزار نمايد. طالبين شركت 
در مزايده مى توانند با واريز ده درصد از مبلغ پايه به شــماره حساب 
2171350205001 بانك ملى و ارائه آن فيش به اجراى احكام از اموال 
بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م 
الف 20718 مدير اجراى احكام شعبه اول مجتمع شماره يك شهرستان 

اصفهان 

ابالغ راى
8/1 كالسه پرونده: 126/93 شماره راى: 157 درباره دادخواست آقاى 
احمد آقابابائيان بر آقاى خليل فتاح مفتح داير بر مطالبه وجه چك و وجه 
فاكتور و خسارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه با اين توضيح كه 
او اعالم داشته حدود آبان ســال 92 آقاى خليل فتاح مفتح معروف به 
سياوش با توجه به آشنايى قبلى به مغازه وى مراجعه و از وى جنس 
خريده و او چك را به فردى در اصفهان داده و چون كه چك پاس نشده 
چك را به وى پس داده و وكالــت كارى به وى داده و چك را دوباره به 
خواهان منتقل كرده نيز خوانده از وى دو چرخه خريده كه فاكتور آن 
ضميمه مى باشد خوانده قبًال در شهردارى كار كرده و آدرس چك خود 
را مهاباد اعالم كرده ولى وى از مهاباد مهاجرت كرده و از طريق نشر 
آگهى نيز دعوت شده است خوانده در جلسه هاى شورا حضور نيافته 
و دفاعى نيز انجام نداده است. بنابراين با توجه به دادخواست خواهان 
گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و فاكتور ضميمه پرونده خواسته 
خواهان رابه حق تشخيص داده و با استناد به ماده 310 قانون تجارت 
تبصره مــاده 2 قانون صدور چك و نظر تفســيرى مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام ذيل آن مواد 515، 519، 520 و 522 قانون آئين دادرسى 
مدنى و ماده 362 قانون مدنى خوانده را به پرداخت وجه چك به ميزان 
شانزده ميليون و يكصد و سى هزار ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
صدور چك (1392/8/15) كه در مرحله اجراى حكم محاسبه خواهد شد 
خسارت دادرســى به ميزان مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال و پرداخت 
وجه فاكتور به ميزان پنج ميليون و پنجاه هزار ريال و خسارت تاخير 
تاديه آن از تاريخ دادخواست (1393/07/08) كه در مرحله اجراى حكم 
محاسبه خواهد شــد محكوم مى كند راى صادر شده غيابى بود ظرف 
بيست روز پس از ابالغ به خوانده قابل اعتراض توسط وى (واخواهى) 
نزد اينجانب مى باشــد. م الف 782 قاضى شــعبه ســوم شوراى حل 

اختالف مهاباد 
فقدان سند مالكيت

8/2 شــماره صادره: 1394/04/117102 نظر به اينكه ســند مالكيت 
34 سهم مشــاع از 48 سهم ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1476 فرعى 
از يك اصلــى واقع در طار جــزء بخش 11 حوزه ثبتــى نطنز ذيل ثبت 
819 در صفحه 324 دفتر امالك جلد 6 به نــام قدم خانم كريمى طارى 
فرزند محمد بشناســنامه 391 نطنــز ثبت و صادر و تســليم گرديده 
اســت، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبى به شــماره وارده 
940409525524270-1394/07/13 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره 60971 الى 60973 -1394/7/13 
به گواهى دفترخانه 7 نطنز رسيده است مدعى است كه سند مالكيت آن 
به علت اسباب كشى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنى 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرســيد يا در صورت مالكيت به ارائه كننده سند 
مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود. ثناى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف 221 عباسعلى عمرانى- 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 

نيمى از خانه هاى روستايى غير مقاوم اند؛

خانه هاى ساخته شده  از سنگ و چوب
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دوربينى كه ناديدنى ها 
را آشكار مى كند

فناورى؛
هوش انسان 30 برابر قوى تر از 

هوش مصنوعى
ــنگتن و مركز تحقيقات مايكروسافت  ــگاه واش ــمندان دانش دانش
ــام هايپر كم  ــت و كوچك با ن ــى ارزان قيم ــن فراطيف يك دوربي
ــايد حتى به  ( HyperCam ) را طراحى كرده اند. اين دوربين ش

اسمارت فون ها نيز راه يابد.
ــه همين  ــد مى كنند و ب ــى تولي ــور مرئ ــاى معمولى ن دوربين ه
ــت كه  ــبيه به چيزى س ــط آنها ش ــده توس دليل تصاوير گرفته ش
ــت.اما دوربين هاى فراطيفى  ــان قادر به ديدن آن اس ــم انس چش
ــواردى را كه ما  ــرده و م ــى را نيز پردازش ك ــول موج هاى اضاف ط
ــان  ــتيم به ما نش ــدن آنها نيس ــه دي ــلح قادر ب ــم غيرمس با چش

مى دهند.
ــت نيز بوده و  ــزرگ و گران قيم ــفانه اين دوربين ها اغلب ب  متاس
ــى و صنعتى قرار ــار كاربردهاى علم ــا در اختي به اين ترتيب تنه

 دارند. 
ــمندان  ــت تغيير كند، زيرا دانش ــت اين وضعي با اين حال قرار اس
ــافت يك دوربين  ــنگتن و مركز تحقيقات مايكروس دانشگاه واش
 (  HyperCam ) فراطيفى ارزان قيمت و كوچك با نام هايپر كم
ــايد حتى به اسمارت فون ها نيز  را طراحى كرده اند. اين دوربين ش

راه يابد.
ــاطع كردن و سپس تصويربردارى   HyperCam مى تواند به س
از 17 طول موج متفاوت نور درون بخش مرئى و نزديك به اينفرارد 
ــى بپردازد. درمقابل، يك دوربين معمولى  طيف الكترومغناطيس
ــبز و آبى (RGB) از نور مرئى  تنها قادر به كار با باندهاى قرمز، س

است.
ــا يك عكس  ــن تصاوير ب ــه  اي ــپس به مقايس  HyperCam س
ــخيص دهد  ــوع مى پردازد تا تش ــا همين موض معمولى RGB ب
ــان دارد. اين تصاوير  ــم انس ــترين تفاوت را با چش كدام يك بيش
ــده كه به كاربر ارايه داده  انتخابى در يك تصوير مركب تركيب ش

مى شوند.
  اما چه چيزهايى بايد نشان داده شوند؟ نمونه هايى مانند رگ هاى 

زير پوست يا رسيدگى ميوه ها در زير پوسته آنها. 
ــگاهى، HyperCam  قادر به شناسايى  ــت هاى آزمايش در تس
دقيق 25 فرد مختلف بر اساس الگوهاى رگ آنها با 99 درصد دقت 

بوده است.
ــيدگى ده نوع ميوه  ــتگاه همچنين قادر به شناسايى رس   اين دس
ــن معمولى  ــه در مقابل يك دوربي ــد ك با 94 درصد دقت مى باش
ــت ــه دس ــدى را ب ــت 62 درص ــطح موفقي ــته س RGB توانس

 آورد. 
در شكل فعلى، اين تكنولوژى به ازاى هر دوربين حدود 800 دالر 
ــد  ــن دوربين به مرحله ى توليد برس ــش از آنكه اي هزينه دارد. پي
ــن بهتر  ــود و همچنين در نور روش بايد كمى كوچك تر طراحى ش

عمل كند.

ــت كه  ــك، نظريه اى اس ــى در آينده نزدي ــوش مصنوع انقالب ه
ــه اى جديد  ــد، اما مطالع ــكار مى دانن ــل ان ــيارى آن را غيرقاب بس
ــز بى دفاع  ــا چندان ني ــان ها در برابر ربات ه ــد انس ــان مى ده نش

نخواهند بود.
ــر امروز  ــن ابر كامپيوت ــد،  قدرتمند تري ــاس مطالعه اى جدي براس
ــان را دارند،  از اين رو انسان  ــى ام قدرت مغز انس جهان تنها يك س
ــا در اختيار  ــه بر قدرت ربات ه ــان زيادى براى غلب هنوز مدت زم

دارد.
 TEPS ــاس محاسباتى به نام  دو دانشجوى دكترا در آمريكا براس
ــا را برآورد  ــى كامپيوتره ــباتى و پردازش ــاى محاس كه توانايى ه
ــان را با كامپيوترها مقايسه  ــدند قدرت مغز انس مى كند، موفق ش
ــى دقيقا برابر با مغز انسان وجود ندارد،  كنند. از آنجايى كه مقياس
ــبه دفعات  ــه واقعيت براى محاس ــى نزديك ب محققان از تخمين
شليك سيگنال هاى الكترونيكى توسط نورون هاى مغزى استفاده 

كردند.
ــى از فوايد عملى  ــگاه كاليفرنيا بركلى، يك  به گفته محققان دانش
ــت كه چنين  ــات اين اس ــوع ارتباط ــبه توان مغز در موض محاس
محاسبه اى تاكنون انجام نشده است و مى توان به كمك آن تخمينى 
ــبات كامپيوترى را در  ــتقل از هزينه هاى سخت افزارى محاس مس

مقايسه با مغز به دست آورد.
ــه عنوان قهرمان  ــكويا ب  محققان در اين مطالعه از ابر كامپيوتر س
ــه ركورد نيروى  ــتگاهى ك ــتفاده كرده اند: دس هوش مصنوعى اس

TEPS را در اختيار دارد. 
محاسبات انجام شده نشان مى دهد كمينه توان محاسباتى مغز 30 
برابر بيشتر از سكويا است و براساس قيمت هاى كنونى بازار،  اين به 
آن معنى است كه اگر انسانى مى توانست قدرت پردازش مغز خود 
ــت درآمدى برابر 4700 تا 170 هزار دالر  را اجاره بدهد، مى توانس

داشته  باشد.
 با اين همه دانشمندان هنوز به خوبى نمى دانند ميزان بهره ورى مغز 
از قدرت محاسباتى اش در مقايسه با بهره ورى سيستم هاى طراحى 
شده توسط انسان چه اندازه است،  از اين رو حتى اگر مشخص بود 
براى انجام محاسباتى مشابه با محاسبات مغز انسان و به شيوه مغز 
ــت، اين تعداد سخت افزار  ــخت افزار نياز اس انسان به چه اندازه س
ــان  ــخت افزارهايى دارد كه مهندس ــداد س ــا تع ــادى ب تفاوت زي
ــه آن نياز  ــان ب ــابه با مغز انس ــت يابى به عملكردى مش براى دس

دارند.
ــوش مصنوعى انجام  ــى از پروژه تاثير ه  اين مطالعه در قالب بخش
گرفته است، پروژه اى كه به مقايسه هوش روباتيك و هوش انسانى 
ــرفت نرم افزارها در طول  ــد پيش ــردازد و در عين حال بر رون مى پ

سال هاى آينده تمركز دارد.

ــمند ماژوالرى كه كاربران مى توانند با وصل كردن  ايده جوان ايرانى در ساخت ساعت هوش
قطعات مختلف به آن قابليت هاى مورد نظر خود را به ساعت اضافه كنند با استقبال چشمگير 

سرمايه گذاران مواجه شده است.
عليرضا طهماسب زاده، دانشجوى 22 ساله رشته مهندسى پزشكى امپريال كالج لندن ايده 
ابتكارى خود را در ويديويى كوتاه در سايت كيك استارتر ارايه و اعالم كرد براى عملى كردن 

اين ايده به 250 هزار دالر نياز دارد.
كيك استارتر سايتى است كه بسيارى از استارتاپ ها كه قصد توليد محصولى جديد رادارند 
از آن براى معرفى و پيش فروش محصول خود به عالقمندان استفاده مى كنند. كيك استارتر 
البته فراتر از اين وسيله اى براى اثبات بازار يك محصول براى سرمايه گذاران است كه آنها را 

نسبت به سودآورى سرمايه گذارى شان مطمئن مى كند.
طهماسب زاده كه در سال 89 در زمان تحصيل دبيرستان مدال نقره چهارمين دوره مسابقات 
فيزيك دانان جوان را كه در تفرش برگزار شد كسب كرده نزديك دو سال است كه ايده ساعت 
ــاخت آن هدايت  ــمند خود را دنبال مى كند و در حال حاضر تيمى 15 نفره را براى س هوش

مى كند.
ــاعت بالكس (BLOCKS) چگونه به ذهن وى  ــخ به اين سوال كه ايده اوليه س وى در پاس
خطور كرده به پيشينه و عاليق تحقيقاتى خود اشاره كرد و گفت: زمينه اصلى مورد عالقه من 
كه علت انتخاب رشته مهندسى پزشكى براى ادامه تحصيل هم بود طراحى و ساخت وسايل 
قابل كنترل با امواج مغزى يا حركات بدن است. اين كه مثال بتوان رايانه يا تلفن هوشمندى 

را با مغز يا حركات دست كنترل كرد. ايده اوليه من ساخت دستبند هوشمندى بود كه بتواند 
حركات دست را تشخيص بدهد مثال با كمك آن بتوان با اشاره دست تماس هايى را وصل و با 
حركتى ديگر تماس را قطع كرد. تابستان دو سال پيش روى اين ايده كار مى كردم كه چنين 
دستبندى چه قابليت هاى ديگرى مى تواند داشته باشد تا براى مردم جذاب تر باشد. در گفتگو 
با افراد مختلف متوجه شدم هر كس ويژگى ها و قابليتهاى خاصى را از چنين وسيله اى انتظار 
دارد. مثال برخى صفحه نمايش مدور و برخى صفحه نمايش مربع شكل را ترجيح مى دادند، 
ــنجش ضربان قلب و كنترل بيمارى خود استفاده كنند  برخى دوست داشتند از آن براى س
ــد الكترونيك بودند كه طبعا جمع  و برخى ديگر دنبال كاربردهايى مثل جى پى اس يا خري
كردن تمام اين ويژگى ها در دستگاهى با سايز محدود و قيمت مناسب امكان پذير نيست. در 
تعطيالت كريسمس آن سال كه به ايران آمده بودم ايده ساخت اين دستگاه در قالب ماژوالر 
(داراى قطعات جداشدنى) به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم به جاى اين كه براى همه تصميم 
بگيرم كه يك ساعت هوشمند ايده آل چه قابليت هايى بايد داشته باشد قدرت تصميم گيرى 
ــان را انتخاب كنند و با متصل كردن قطعات  را به خودتان بدهم كه قابليت هاى مورد نظرش

بلوك ها(قطعات) ساعت دلخواهشان را درست كنند.
طهماسب زاده تصريح كرد: ساعت بالكس از يك صفحه اصلى و دستبندى تشكيل شده كه 
هر قطعه آن يك واحد مشخص مثل سيم كارت يا جى پى اس يا ... است و خريدار مى تواند 
قطعات مورد نظر را براساس نياز و عالقه خود خريدارى كرده و ساعت ايده آل خود را بسازد. 

قيمت صفحه اصلى ساعت به همراه چهار ماژول حدود 285 دالر خواهد بود.

آينده  ساعت هاى  هوشمند  ماژوالر 
در دست يك جوان  ايرانى!

ــى ارشد كامپيوتر،  در يك پايان نامه كارشناس
روش طراحى و پياده سازى ضرب كننده چهار 
عملوندى چهار بيتى با استفاده از فناورى نانو 

لوله هاى كربنى بررسى شد.
ــود با عنوان  ــى، در پايان نامه خ نيلوفر چرمچ
ــده چهار  ــازى ضرب كنن ــى و پياده س طراح
ــتفاده از تكنولوژى  عملوندى چهار بيتى با اس
ــب براى  ــى مناس ــاى كربنى روش نانو لوله ه
پياده سازى يكى از مدارهاى داخلى كامپيوتر 

كه از مدارهاى پايه ديجيتال است ارايه كرد.
اين روش ضرب كننده يكى از عنصرهاى اصلى 
ــازى آن از  ــت و براى مركزى س پردازنده هاس
تمام جمع كننده استفاده شده است. در ابتدا 
يك تمام جمع كننده ارايه شده و بعد از آن سه 
ــازى ضرب چند عملوندى  روش براى پياده س
صورت گرفته است. ضرب هاى چند عملوندى 
در الگوريتم هاى مختلفى از جمله گرافيك هاى 
ــگارى، توان  ــدى، الگوريتم هاى رمزن چندبع

رسانى و فيلترهاى ديجيتال كاربرد دارند.
اين پژوهش در دو فاز انجام شده است. در فاز 
اول تمام جمع كننده در متد جديد قرار داشته 

كه چينش ترانزيستورها بسيار بهينه بوده و در 
نهايت ارزيابى پارامترها بهتر از روش هاى قبلى 
شده و در فاز دوم با اعمال اين كار سه معمارى 
جديد براى ضرب كننده ارايه شده كه مى توان 

از آن در پردازنده ها استفاده كرد.
ــت كه  ــم پايان نامه اين اس ــكات مه يكى از ن
روش هاى به كار رفته در حد شبيه سازى بوده 
است، زيرا امكانات الزم آن براى پياده سازى در 
ــت. اولين كامپيوتر ساخته شده در  ايران نيس
اين زمينه در سال 2013 در دانشگاه استنفورد 

بوده است.

 محققان ژاپنى موفق به ساخت روباتى شده اند كه 
ــب مى كند تا بازده  توجه كاربرانش را به خود جل

فعاليت و راندمان كارى آنها افزايش پيدا كند.
ــگاه Toyohashi موفق به  محققان ژاپنى دانش
ساخت روباتى با نام Talking-Ally شده اند تا 
ــما در حال صحبت كردن با كسى  در زمانى كه ش
هستيد اما شخص مقابل توجهى به صحبت هاى
ــى كند كه  ــود را متوجه م ــما ندارد، كاربر خ  ش
صحبت هايش را نيمه تمام باقى بگذارد و تا زمانى 
ــنونده توجه اش به صحبت هاى شما جلب  كه ش

نشده، صحبت هاى خود را ادامه ندهيد.
ساخت اين روبات در حالى است كه اولين روبات 
ــود كه از چنين قابليت و  تعاملى محسوب مى ش

ويژگى برخوردار شده است.
ــردن نگاه  ــات Talking-Ally با دنبال ك روب
ــى به اين  ــور مكالمه آنها پ ــش و همينط كاربران
ــان توجهشان به  موضوع مى برد كه آيا كاربرانش
ــى كه در حال انجام بود،  صحبت ها يا فعاليت هاي

هست يا خير؟
ــور متفاوت در باالى  اين روبات داراى يك سنس
ــت كه با كمك آن چشمان كاربرانش  سر خود اس

را دنبال كرده و بدين وسيله متوجه حركت چشم 
يا سر در كاربرانش مى شود كه آيا آنها توجهى به 
ــت،  ــائل يا فعاليت هايى كه در حال انجام اس مس

دارند يا خير.
ــد «يوهو، من  ــا گفتن جمله اى مانن اين روبات ب
اينجا هستم» سعى مى كند تا توجه كاربرانش را 

به خود جلب كند.
 Talking-Ally ــات ــى هاى اوليه روب در بررس
موفق شد تا توجه كاربرانش را به خود جلب كند. 
ــاهد برنامه هاى ورزشى  داوطلبان در حالى كه ش
بودند با اين روبات نيز مكالماتى داشتند. اما پس 
از مدت طوالنى كه صرف تماشاى تلويزيون شده 
بود، اين روبات قادر به تعامل مجدد با اطرافيان و 

كاربرانش بود.
در حال حاضر، اين روبات با بررسى مجموعه اى از 
حركات و گفتارهاى اطرافيانش پى به عدم توجه يا 
حواس پرتى كاربرانش مى برد اما محققان به دنبال 
ساخت روباتى هستند كه با استفاده از نشانه هاى

 كوچك و محدود نيز پى به اين وضعيت ببرد. 
ــد گامى جديد براى  چنين پروژه هايى مى توانن

تعامل بيشتر بين روبات ها و انسان ها باشند.

ــب و كار بين الملل معاونت   مديركل توسعه كس
علمى فناورى رياست جمهورى از تمايل غول هاى 
صنعت فناورى اطالعات اروپا و آمريكا براى ورود به 

بازار ايران خبر داد.
روح اهللا استيرى، با بيان اينكه شركت هاى معتبر 
ــور در پاويون  ــت ICT اروپا و آمريكا با حض صنع
ــگاه جيتكس و مذاكره با مقامات،  ايران در نمايش
ــدند اضافه كرد:  ــازار ايران ش ــتار ورود به ب خواس
ــافت، اوراكل ،  ــركت هاى مايكروس تاكنون با ش
آى بى ام و جمالتو ،مذاكرات خوبى صورت گرفته و 
اين شركت ها براى حضور در بازار فناورى اطالعات 

ايران اعالم آمادگى كرده اند.
ــاى آمريكايى  ــركت ه ــه اينكه ش ــاره ب وى با اش
ــترده اى درخصوص بازار و صنعت  مطالعات گس
ــال اين  ــت: با اين ح ــته اند،گف ICT ايران داش

شركت ها هنوز با احتياط وارد مذاكره مى شوند .
ــريح مذاكرات با آى بى ام تصريح  استيرى در تش
كرد: اين شركت خواستار مشاركت با دانشگاه هاى 
معتبر ايران در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات 
ــد معاونت علمى  ــت كه در اين رابطه مقرر ش اس
ــن هماهنگى با  ــت جمهورى، ضم فناورى رياس

ــريف،  ــران از جمله صنعتى ش ــگاه هاى اي دانش
ــتراك گذارى  حمايت هاى الزم درخصوص به اش
ــى آى بى ام در ايران را داشته  ــته هاى آموزش بس

باشد. 
ــه ايران اگرچه  وى افزود: البته ما اعالم كرديم ك
بازار مناسبى براى فروش محصوالت اين شركت 
ــور  ــت، اما هدف ما انتقال تكنولوژى به كش ها اس
ــت و ايران بايد به  ــرمايه گذارى مشترك اس و س
پايگاه فروش محصوالت اين شركت ها به منطقه 
ــب و كار بين  ــعه كس ــود.مديركل توس تبديل ش
ــت جمهورى  الملل معاونت علمى فناورى رياس
ــافت  ــوص مذاكره با مايكروس همچنين درخص
گفت: نماينده اين شركت بزرگ آمريكايى با اشاره 
ــتانى در زمينه  ــركت هاى پاكس به همكارى با ش
ــانس به محصوالت داخلى آن كشور  اعطاى ليس
ــابه با ايرانى ها  ــتار آغاز همكارى هاى مش ،خواس

شده است.
ــا انتقال  ــت ت ــافت آماده اس وى افزود: مايكروس
ــد  ــته باش تكنولوژى از صفر تا صد را به ايران داش
تا محصوالت ايرانى تحت ليسانس اين شركت به 

بازار عرضه شود.

طراحى ضرب كننده چهار عملوندى با 
فناورى نانو لوله هاى كربنى

ساخت اولين روبات تعاملى كه توجه 
كاربرانش را جلب مى كند

تمايل غول هاى فناورى اطالعات جهان براى 
ورود به بازار ايران
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پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى، در طرحى مشترك با 
ــركت داخلى، اقدام به ساخت و بررسى نمونه هاى  يك ش
ــت درمان زخم و  ــگاهى نانواليافى كردند كه جه آزمايش

عفونت كاربرد داشته باشد.
همچنين به نقل از ستاد ويژه توسعه فناورى نانو، امروزه 
ــل عفونت هاى  ــاى عام ــترش مقاومت باكترى ه با گس
بيمارستانى و سوختگى به آنتى بيوتيك هاى رايج، اقدام 
براى ساخت دارويى كه بتواند جايگزين مناسبى براى اين 

آنتى بيوتيك ها باشد، بسيار گسترده شده است.
ــن پاتوژن هاى  ــى از اي ــوس، يك ــتافيلوكوكوس اورئ  اس
بيمارى زا و عامل اصلى ايجاد عفونت هاى سطحى و مهاجم 
ــبت به آنتى بيوتيك ها  ــت كه مقاومت آن نس پوست اس
ــاير پاتوژن هاى بيمارى زا به سرعت در حال  نسبت به س

افزايش است. 
 مائده جهانگير بلورچيان، مجرى اين طرح با بيان اينكه 
در اين طرح از نانوالياف به عنوان بانداژ حامل دارو استفاده 
شده است، اظهار داشت: فرايند ساخت نانوالياف ها راحت 
و كم هزينه تر از بانداژهاى معمولى است، بنابراين استفاده 

ــى اقتصادى در  ــبى براى صرفه جوي از آن ها گزينه  مناس
صنايع توليدى خواهد بود.

 وى افزود: نانوالياف  به دليل وجود منافذ ريز خود، عالوه بر 
حفظ رطوبت زخم و جلوگيرى از خشك شدن و چسبيدن 
پوست آسيب ديده به بانداژ، از ورود باكترى هاى ديگر به 

محل زخم جلوگيرى به عمل مى آورند.
 وى ادامه داد: بنابراين كاربرد آن ها به عنوان پانسمان به 
ــتان ها مى تواند از  ويژه در مراكز درمانى همچون بيمارس
ــترش عفونت جلوگيرى كند. همچنين مى توانند با  گس
رهاسازى كنترل شده ى دارو از مواجه شدن زخم با حجم 
بااليى از دارو، كه سبب مسموميت و آسيب ديدگى بيشتر 

مى شود، جلوگيرى كنند.
 بلورچيان در خصوص ساختار و مواد استفاده شده در اين 
نانوالياف نيز عنوان كرد: در اين تحقيق داروى ضدعفونى 
كننده  باكتريوسين توسط الكتوباسيلوس ها توليد شده و 
همزمان با فرآيند الكتروريسندگى بر روى نانوالياف هاى 

ساخته شده، تثبيت  شده است.
 وى عنوان كرد: باكترى ها به سرعت در حال مقاومت به 

آنتى بيوتيك ها هستند، بنابراين استفاده از باكتريوسين ها 
مى تواند به عنوان جايگزين مناسبى براى آنتى بيوتيك ها 
ــبب كاهش  ــا آنتى بيوتيك ها س ــد و يا در تركيب ب باش

خطرات ناشى از ابتال به مقاومت هاى ضد ميكروبى شود.
 به گفته وى، از آنجا كه طبق نتايج آزمايشگاهى، رهاسازى 
باكتريوسين ها از نانوالياف و فعاليت ضد ميكروبى آن به 
ميزان قابل توجهى تعداد باكترى ها را كاهش مى دهد، در 
نتيجه اين نمونه ها پتانسيل درمان زخم هاى عفونى را دارا 
هستند و همچنين اين نانوالياف ها حاوى مواد ضدباكترى 
ــت جلوگيرى ــترش عفون ــد از گس ــتند و مى توانن هس

كنند.
ــد  ــى ارش ــات در قالب پايان نامه  كارشناس ــن تحقيق  اي
ــالمى  ــگاه آزاد اس ــان از دانش ــر بلورچي ــده جهانگي مائ
ــى دكتر  ــا راهنماي ــات گيالن و ب ــوم و تحقيق واحد عل
ــر، انجام  ــن ديوس ــر فات ــور و دكت ــهريارى ن مهدى ش
ــركت تعاونى  ــكارى ش ــت. اين طرح كه با هم ــده اس ش
ــمال صورت  ــران ش ــى تعاونگ ــى و مهندس خدمات فن

گرفته است.

نانو الياف براى درمان زخم و عفونت



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1714 | سه شنبه  5 آبان 1394 | 13 محرم 1437 
خبر خبر 

ــور با  ــين فرماندهى انتظامى نطنز گفت: امنيت ملى يك كش جانش
پدافند غيرعامل تحقق پيدا مى كند.

ــابقه در تاريخچه  ــد غيرعامل س ــرد: پدافن ــرى، اظهار ك ميثم گوه
ــورها با  ــى دوم برخى كش ــس از جنگ جهان ــالم دارد، پ زندگى اس
ــات و  ــل آورده و مراكز و تأسيس ــتاب زيادى رو به پدافند غيرعام ش
ــاختند.وى افزود: اين مهم  ساختمان خود را به صورت دو منظوره س
ــازمانى تحت اين عنوان  از سال 1382 به  صورت جدى با تشكيل س
ــه موضوع  ــكيل گرديد، البت ــم كل قوا تش ــر فرماندهى معظ زير نظ
ــالمى از  ــالب اس ــروزى انق ــان پي ــل از زم ــد غيرعام پدافن
ــان بارها  ــه در بيانات ش ــوده ك ــى (ره) ب ــام خمين ــاى ام دغدغه ه
ــز  ــى نطن ــين انتظام ــاره مى فرمودند.جانش ــوص اش ــن خص در اي
ــاى حفاظت  ــه معن ــل ب ــد غيرعام ــف پدافن ــرد: تعري ــح ك تصري
ــه  ــى از آن ك ــف جامع ــت و تعري ــمن اس ــر دش ــود در براب از خ
ــه اقدامات  ــه نموده به مجموع ــخيص مصلحت نظام اراي  مجمع تش
ــيب پذيرى به تداوم خدمات،  غيرمسلحانه اى كه موجب كاهش آس
ــت، اطالق  ــمن اس ــى و بازدارندگى در مقابل تهاجم دش پايدارى مل
ــروز از تهديد نظامى به  ــمن ام مى گردد.وى بيان كرد: تهديدات دش
تهديدات همه جانبه تبديل  شده و موضوع پدافند غيرعامل موضوعى 
ــت و انتظار مى رود حوزه پدافند غيرعامل همه جانبه باشد. جدى اس
ــد غيرعامل تحقق ــا پدافن ــور ب گوهرى گفت: امنيت ملى يك كش
 پيدا مى كند؛ زيرا موضوع هاى امنيت ملى كه شامل حفظ جان مردم، 
ــت.وى افزود: با  ــرزمين، اقتصاد، فرهنگ و استقالل يك كشور اس س
توجه به اينكه نقش نيروى انتظامى در پدافند غيرعامل در برخى موارد 
تخصص و در برخى ديگر به صورت مشاركتى با ساير ادارات و سازمان ها 
است بنابراين در هفته اى كه به اين عنوان نام گذارى شده فرماندهى 
انتظامى نطنز ضمن اجراى برنامه هاى آموزشى و مانورها در راستاى 
پيشگيرى و مقابله با بحران ها به منظور اجرايى نمودن پدافند غيرعامل 
فعاليت خواهد كرد.جانشين انتظامى خاطر نشان كرد: در همين هفته 
ــكيل جلسات آموزشى با  ــان نيرو در مساجد با تش پدافند، كارشناس

ادارات و نهادها نقش خود را در راستاى اين مهم ايفا خواهند كرد.

ــرات اقليمى يك  ــت: تغيي ــت مباركه گف ــس اداره محيط زيس ريي
ــوخت هاى  ــتفاده از س ــت كه قطع درختان و  اس چالش جهانى اس
فسيلى، سوزاندن پسماندهاى كشاورزى و استفاده نادرست از منابع 
آب از عوامل موثر در ايجاد اين چالش جهانى است.دكتر افروز باقرى با 
اشاره به روز دوم آبان (24 اكتبر) به عنوان روز جهانى مبارزه با تغييرات 
ــخص در الگوهاى مورد انتظار  ــت: هر تغيير مش اقليمى اظهار داش
ميانگين آب و هوايى، كه در طوالنى مدت در يك منطقه خاص يا براى 
كل اقليم جهانى، رخ دهد را تغيير اقليم مى نامند.وى با بيان اينكه اين 
پديده نشان دهنده تغييرات غير عادى در اقليم درون اتمسفر زمين 
و در قسمت هاى مختلف كره ى زمين است، افزود: مدت اين تغييرات 
از 10 سال تا چند ميليون سال در يخ هاى قطبى اتفاق مى افتد.رييس 
ــيون چارچوب  ــت مباركه با بيان اينكه در كنوانس اداره محيط زيس
تغيير اقليمى سازمان اصطالح «تغييرات اقليمى» را براى تغييراتى 
ــند، بيان كرد: تغيير  ــاء غير انسانى داشته باش به كار مى برد كه منش
ــت كه در نتيجه فاكتورهايى همچون فرايندهاى  اقليم پديده اى اس
ديناميكى زمين و يا عوامل بيرونى همچون تغييرات در شدت تابش 
آفتاب و يا فعاليت هاى انسانى رخ مى دهد.وى با بيان اينكه بر طبق 
تحقيقات انجام شده، عوامل خارجى تأثير گذار بر اقليم مانند نوسانات 
در شدت نور خورشيد، انحراف در مسير حركت زمين و افزايش غلظت 
گازهاى گلخانه اى است، تصريح كرد :در سال هاى بعدى اين شرايط 
ــال  ــود كه احتماال به يك س ــت به كاهش بارش منجر ش ممكن اس
خشك تر ديگر منجر مى گردد.باقرى گفت : ايران در سال 2007 در 
ــار گازهاى گلخانه  اى، رتبه دهم كشور جهان را داشت  شاخص انتش
ــال 2009 به رتبه هفتم جهان رسيده است.وى با  كه اين رتبه در س
ــخصه هاى بارز تغييرات  بيان اينكه افزايش دما،  بارش و توفان از مش
اقليمى است كه بر اساس آخرين پيش بينى ها زمين تا سال 2100 
حدود 1 تا3و نيم درجه سانتيگراد افزايش دما خواهد داشت و نيم متر 
آب اقيانوس ها افزايش پيدا مى كند، گفت: اين وضعيت براى درياهاى 
بسته مانند خزر برعكس است و در ايران با افزايش دما به دليل افزايش 
تبخير، آب درياهاى بسته چون خزر كاهش خواهد يافت.رييس اداره 
محيط زيست مباركه گفت: بر اساس پيش بينى ها در ايران با دماهاى 
بيش از 40 درجه سانتيگراد، افزايش بيابان زايى در كوتاه مدت و در 
ــالى،  بارش باران به  بلند مدت توفان هاى گرد و غبار، بحران خشكس

صورت سيالب و توفان هاى شديد مواجه مى شويم.
ــذار و تاثير پذير ــاكنان تاثير گ ــه عنوان س ــزود: بنابراين ما ب وى اف
ــاى پاك و  ــتفاده از انرژى ه ــبز، اس ــا حفظ فضاى س  كره زمين، ب
عدم استفاده از سوخت هاى فسيلى، عدم سوزاندن زباله و كاه و كلش 
مزارع كشاورزى و استفاده از وسايط نقليه عمومى و استفاده مناسب 
و درست از منابع بخصوص منابع آبى و ترويج و اشاعه فرهنگ زيست 
محيطى به همنوعان خود، مى توانيم قدم موثرى در نجات زمين از 

نابودى برداريم.

جانشين فرماندهى انتظامى نطنز:
امنيت ملى يك كشور با 

پدافند غيرعامل تحقق پيدا مى كند

رييس اداره محيط زيست مباركه:
تغييرات اقليمى، چالش جهانى است

ــتانى، درباره نامه مقام معظم رهبرى به رييس جمهور در  ــايش اردس احمد بخش
خصوص الزامات اجراى برجام، اظهاركرد: رهبرى در نامه 9 بندى خويش خطاب 
ــه به دولت اجازه دادند كه در  به رييس جمهور برجام را نه تاييد و نه رد كردند بلك
چارچوب مصوبات شوراى عالى امنيت ملى برنامه اقدام مشترك ايران را اجرا كند.

وى با تاكيد بر اينكه مخاطب اصلى اين نامه از يك سو مردم و مجلس و از سوى ديگر 
ــمنان نظام و انقالب بود، افزود: رهبرى با نامه حكيمانه و عالمانه خود نه تنها  دش
مردم را از انشقاق احتمالى در نزديكى دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شوراى 
اسالمى دور كردند، بلكه به دشمنان نظام نشان دادند كه برنامه اقدام مشترك ايران 
ــورهاى متخاصم و  ــت و كش ــى اس ــد حكومت ــووالن ارش ــورد تاييد همه مس م
ــتاويزى براى سلطه بر ايران  ــتكبر جهانى نمى توانند برجام را به عنوان دس مس

تلقى كنند.
نماينده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اعتراض دلواپسان 
بخشى از روال سياسى كشور براى آگاه سازى افكار عمومى است، خاطرنشان كرد: 
ــى مجلس با نگاه به انتخابات پيش رو در طول ماه هاى  گروه ها و جناح هاى سياس
گذشته از همه توان و انرژى خود براى اقناع عمومى و همراه كردن رهبرى با نظر 
خود از طريق تريبون مجلس استفاده كرده اند، با اين حال رهبرى ثابت كردند كه نه 
تنها از نظر هيچ فرد يا گروهى تاثير نمى پذيرند بلكه موافقان و مخالفان برجام را در 

يك توازن منطقى با خود همراه مى كنند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
لبه تيز بهانه گيرى دشمنان با نامه رهبرى از بين رفت، گفت: رهبرى در نامه خود 
ــالمى براى اجراى برجام، عالوه بر تاييد سه شرط پيشنهادى مجلس شوراى اس

 

ــد كه آمريكا ، ــزد كردن ــت اندركاران امر گوش 9 نكته كليدى و مهم را نيز به دس
دوست ايران نيست و اگر امروز از ائتالف چهارگانه ايران، روسيه، سوريه و حزب اهللا 
براى مقابله با داعش حمايت مى كند تنها به دليل ضعف و ترس او از شرايط كنونى 

منطقه است. 
وى  آينده سياسى دلواپسان مجلس را در گرو رفتار آمريكا در قبال برجام دانست و 
تصريح كرد: اگر آمريكا در ماه هاى پيش رو به قاعده بازى منصفانه و عادالنه با ايران 
در موضوع برجام وفادار بماند دلواپسان مجلس در انتخابات پيش رو با اقبال عمومى 
مردم رو به رو نخواهند بود، اما اگر بازى آمريكا با دولت تدبير و اميد در موضوع برجام 
مانند بازى آنها با دولت اصالحات در جريان بيرون راندن طالبان افغانستان ناعادالنه 

و مستكبرانه باشد، دلواپسان مى توانند به مجلس دهم همچنان اميدوار بمانند.
ــتان ها  ــوذه مردم در شهرس ــتانى با بيان اينكه روند آراى ماخ ــايش اردس بخش
ــتان ها  ــرد: نامزدهاى شهرس ــروى نمى كند، اظهار ك ــتان پي از الگوى مراكز اس
ــتفاده از  ــوء اس ــى و س ــى، عاطفى، كدخدا منش ــاى قوميت ــا از مقياس ه عموم
ــاز خود را ــق آراى مورد ني ــد و از اين طري ــره مى برن ــاى خانوادگى به تعارض ه

 جمع آورى مى كنند.

ــت  ــك فرصت فرهنگى بزرگ اس ــاه محرم و صفر ي ــدن، گفت: ظرفيت م فرماندار فري
ــزادارى ها به  ــاء در اجتماعات مردمي و ع ــيل خطباء و علم كه مى توان در آن از پتانس
ــوراى هماهنگى مبارزه با  ــازي از پيامدهاي سوء اعتياد بهره برد.جلسه ش منظور آگاه س
ــالن اجتماعات فرماندارى با حضور  فرماندار و اعضا  ــتان فريدن در س مواد مخدر شهرس

برگزار شد.
ــاره به معضل ملي و بين المللي  اسفنديار تاجميرى، فرماندار فريدن در اين جلسه، با اش
ــبت به اين موضوع در دولت تدبير و اميد بر شفافيت، آموزش و  اعتياد و تغيير نگرش نس
ــازمان هاي مردم نهاد به ويژه حضور  ــازي تاكيد نمود و گفت: با توجه به نقش س آگاه س

ــت ،هماهنگي و مديريت الزم را در اين حوزه  خيرين در اين حوزه از ادارات مرتبط خواس
ــتان، ظرفيت هاى  ــارزه با مواد مخدر شهرس ــوراي هماهنگي مب انجام دهند .رييس ش
ــاره به فرصت مغتنم اين ــت و با اش ماه محرم و صفر را يك فرصت فرهنگى بزرگ دانس

 دو ماه و تأثير روحانيون در اين حوزه، براستفاده از پتانسيل خطباء و علماء در اجتماعات 
ــوء اعتياد تاكيد نمود.در ادامه  مردمي محرم و صفر به منظورآگاه سازي از پيامدهاي س
ــش ماهه اول شوراي  ــي از عملكرد ش ــي، دبير جلسه، گزارش ــه، خانم قارداش اين جلس
ــزان حضور و  ــه و عملكرد اعضا را در مي ــتان اراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرس
ــد به دليل  ــه نيز مقرر ش ــود. و در پايان جلس ــورا تبيين نم تاثير گذاري برنامه هاي ش
ــوء مصرف مواد مخدر، مبلغين مذهبي اهميت بحث پيشگيري و آگاه سازي مردم از س
 اداره تبليغات اسالمي شهرستان اقدامات و هماهنگي الزم را در اين زمينه به عمل آورند.

هم چنين كليه ادارات موظف شدند  افراد بهبود يافته توانمند و يا كارآفرين را كه بتوانند 
ــهيالت  ــش خود قرار دهند جهت اخذ تس ــرادي از معتادين بهبود يافته را تحت پوش اف
ــورا معرفي نمايند .اداره ورزش و جوانان  نيز موظف به انجام خود اشتغالي به دبيرخانه ش

ــي و آگاه سازي پيرامون «شناخت   برنامه ريزي الزم جهت برگزاري كالس هاي آموزش
اعتياد و پيامدهاي آن» گرديد.

فرماندار فريدن در جلسه شوراى هماهنگى
 مبارزه با مواد مخدر:

ماه محرم و صفر يك ظرفيت
 ارزشمند فرهنگى براى مقابله با اعتياد است

نماينده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى؛

آينده سياسى دلواپسان مجلس 
در گرو رفتار آمريكا در قبال 

برجام است

مزايده
7/446 اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 920793 ج 
ح/ له آقاى مجيد نصرى و عليه آقاى سيد مرتضى حسينى بابت مطالبه 
مبلغ 194/356/325 ريال به منظور فروش اموال وفق نظريه كارشناس 
به نشانى اصفهان چهارباغ خواجو، كوى صدر كوچه شهيد منصورى 
نبش زرگر 3 با وصف كارشناســى ذيل الذكر كــه مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده است در روز مورخ 1394/8/21 از ساعت 9 تا 9/30 
صبح در محل اين اجرا (اصفهان، خيابان نيكبخت، ســاختمان اجراى 
احكام دادگسترى، جنب بيمه پارســيان طبقه چهارم واحد 7) برگزار 
نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى اموال توقيفى 
قادر به بازديد آن خواهند بود تا با توديع 10 درصد قيمت كارشناسى 
به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانك 
ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلســه 
مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. نظريه كارشناســى 1- تعداد 
سى گونى زير پالستيكى كفش زنانه در سايزهاى مختلف كال محتوى 
1800 جفت . 2- تعداد چهار طاقه آستر ميشن كفش مشكى حدود چهل 
ورق. 3- پنجاه كارتن ده جفتى انواع كفش زنانه در سايزهاى مختلف 
و رنگهاى مختلف كه 330 جفت آن ناقص و فاقدگل مى باشد. 4- 250 
متر در ده طاقه مختلف آستر كفش پالســتيكى (مصنوعى) ناقص در 
رنگهاى مختلف. جمــع چهار رديف اول مبلــغ 70/000/000 ريال مى 
باشــد. 5- يك دســتگاه چاپ زن گلچه كفش (كوچك) مستعمل چينى 
 MS-320 مستعمل. 6- يك دســتگاه چرخ پســائى چينى با پايه مدل
 24028 -zoge مستعمل. 7- يك دستگاه چرخ پسائى سازى چينى مدل
 PFAFF دسته آن شكسته مستعمل. 8- يك دستگاه چرخ پسائى سازى
قهوه اى با پايه مدل 05482 مستعمل. 9- يك دستگاه ليويس (نازك كن 
چرم) چينى مستعمل. 10- يك عدد كولر دستى سيار كوچك . 11- سه 
عدد تخته كار پالســتيكى و يك عدد اتوكار كفش و دو عدد پرس بادى 
قالب كفش مستعمل. 12- يك عدد دريل توسان مستعمل. 13- يك عدد 
دو چرخه پايى 26 آروين مستعمل.14- يك عدد پرينتر HP مدل 1005 
فاقد اتصاالت مربوطه مستعمل 15- سه عدد كپسول گاز 11 كيلويى با 
ژيگلرهاى مربوطه. كه جمع رديــف 5 تا 15 به مبلغ 49/000/000ريال 
و جمــع 15 رديــف مبلــغ 119/000/000 ريــال برآورد مــى گردد.
 م الــف 20829 اجراى احكام شــعبه ســوم دادگاه عمومــى حقوقى

 اصفهان 
مزايده

7/447 شعبه ســوم اجراى احكام شــوراى حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده 573/94 ش ح/3 له 1- شــركت زرين راه ســپاهان 
2 – ســيد مصطفى حاجى زرگر باشــى و عليه 1- آقاى جالل قاسمى 
2- جواد قاسمى به آدرس خ صارميه كوى شاداب خواروبارفروشى 
هجرت بابت محكوم به و هزينه هاى اجرايى به مبلغ 32/160/000 ريال 
اموار توقيفى محكوم به عليه به شرح تعداد هفتاد و يك كيسه برنج فائق 
با تاريخ انقضاء 20/17 (ماه سوم) ميالدى كه طبق نظريه كارشناسى 
جمعًا به مبلغ 30/885/000 ريال كارشناســى و ارزيابى گرديده است 
و مورد اعتراض هيچيك از طرفين واقع نگرديده اســت را در نظر دارد 
جلسه مزايده اى مورخ 94/8/24 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى 
احكام شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خيابان شيخ صدوق نبش 
چهارراه وكال برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند با 
واريز 10 درصد قيمت پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك 

ملى 5 روز قبل از مزايده و ارائه آن به ايــن اجرا از اموال بازديد نمايد. 
پيشــنهاد دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود. م الف 20717 

مدير اجراى احكام شعبه سوم مجتمع شماره يك اصفهان 
مزايده

7/448 اجراى شــعبه هفتــم دادگاه حقوقى اصفهــان در نظر دارد در 
پرونــده اجرايى كالســه 232-93 ح ج / 7 له آقــاى حميدرضا يدالهى 
فرزند آقا رضا و عليه 1- ســيد على حسينى چاهگاهى فرزند سيف اله 
به نشانى: خوراسگان، جى شرقى، 300 متر بعد از سه راهى شريعتى، 
سمت چپ، گالرى اتومبيل الماس جى 2- اسماعيل افراز 3- رضا كبيرى 
هر دو به نشانى خوراســگان، خيابان ابوذر، نرســيده به فلكه ابوذر، 
فروشگاه پوشاك شايان و به خواسته مطالبه جمعا 197/625/000 ريال 
بابت اصل خواســته و هزينه هاى اجرايى و همچنين مبلغ 8/250/000 
ريال بابت حق االجراى دولتى جلسه مزايده اى را براى روز چهارشنبه 
مورخ 94/8/20 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل  اجراى شــعبه هفتم 
دادگاه حقوقى واقــع در اصفهان، خيابان نيكبخــت، 200 متر پايين تر 
از ساختمان مركزى، جنب بيمه پارسيان، دايره اجراى احكام حقوقى، 
طبقه چهارم، واحد 8 برگزار نمايد و در اين خصوص مال مورد مزايده 
بر اساس نظريه كارشناس رسمى دادگسترى عبارتست از يك دستگاه 
ســوارى پژو 405 داراى شــماره انتظامى 434 ق 46 ايــران 13 مدل 
1381 به رنگ عنابى و اتاق نســبت به مدل ســالم، موتور و گيربكش 
در حد متوسط و الســتيك ها 40٪ كارآيى دارند، كه با توجه به موارد 
فوق به مبلغ يكصد ميليون ريال ارزيابى مى گــردد. طالبين خريد مى 
توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده از خــودرو مذكور واقع در پاركينگ 
ارغوانيه بازديد نمايند. مزايده از قيمت كارشناســى شــروع و برنده 
مزايده فرد يا افرادى هستند كه باالترين قيمت كارشناسى را پيشنهاد
 نمــوده و 10 درصــد از مبلــغ كارشناســى را نقــدا بــه همــراه

 داشته باشند. م الف 20828 مدير اجراى شــعبه هفتم دادگاه حقوقى 
اصفهان 

مزايده
7/449 اجراى احكام مدنى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 930073 
ج ح / له عليرضا طاهرى و عليه مجيــد اصالنى مبنى بر ارزيابى اموال 
وفق نظريه كارشناس با وصف كارشناســى ذيل الذكر كه مصون از 
تعرض طرفين واقع گرديده است در ســاعت 9 الى 9/30 صبح  مورخ 
94/8/25 در محل ايــن اجرا واقع در (طبقه چهارم، ســاختمان اجراى 
احكام دادگســترى، خ نيكبخت، جنب بيمه پارســيان) برگــزار نمايد. 
طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى اموال قادر 
به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10 درصد قيمت كارشناسى به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانك ملى 
دادگسترى اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده 
شــركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسى شــروع و پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت، برنده مزايده خواهد بود. نظريه كارشــناس: با سالم، 
احترامًا پيرو ابالغ شــماره 9410100371200101 اينجانب به عنوان 
كارشناس منتخب و پس از مطالعه پرونده و هماهنگى با خواهان پرونده 
آقاى عليرضــا طاهرى در تاريخ 94/5/13 ســاعت 8/5 صبح به اتفاق 
آقاى طاهرى به محل توقيف اموال واقــع در چهارباغ باال عطاءالملك 
كوچه درخشان (شهيد تاج الدين) مقابل مدرسه معراج بن بست بهرام 
پالك 35 طبقه دوم مراجعه كه اين اموال در محــل حاضر نبود و پس 
از هماهنگى در فرصتى ديگر روز دوشنبه هفته بعد به محل مراجعه و 
از اموال توقيفى بازديد به عمل آمد كه با توجه به وضعيت كيفى اموال 

و جميع جهات موثر در امر قيمت گذارى به عنوان پايه مزايده به شرح 
زير اعالم نظر مى گردد. طبق صورتجلســه تنظيمى مورخ 93/2/17 و 
ارائه اموال: 1- جمعًا چهار قطعه قاليچه (الف: دو قطعه قاليچه با ابعاد 
100×150 ســانتيمترى خشتى شهركردى مســتعمل جمعًا به ارزش 
هفت ميليون ريال. ب: يك قطعه قاليچه به ابعاد 100×150 سانتيمترى 
(خشت ريز) با رده شهركردى به ارزش هفتصد هزار تومان معادل هفت 
ميليون ريال. ج: يك قطعه قاليچه نائينى به ابعاد 125×200 سانتيمترى 
به ارزش شــش ميليون ريال جمعا چهار قطعه به مبلغ بيســت ميليون 
ريال معادل دو ميليون تومان. 2- يك قطعه فرش دســتبافت مستعمل 
4×3 نقشه نجف آباد زمينه الكى به مبلغ شش ميليون ريال. 3- يك قطعه 
فرش ماشينى مســتعمل اكريليك درجه يك كاشان به ابعاد 300×200 
سانتيمترى به مبلغ پانصد هزار ريال. 4- مير ناهارخورى مستعمل و 
هشت عدد صندلى و با پوشش و كاور جمعًا به مبلغ هشت ميليون ريال. 
5- سرويس مبلمان مستعمل يازده نفره متشكل از يك كاناپه 3 نفره و 
چهار مبل تكى و چهار صندلى جمعًا به مبلغ دوازده ميليون ريال. 6- يك 
دستگاه LCD سامسونگ مستعمل سالم 70×118 سانتيمترى به مبلغ 
شــش ميليون و پانصد هزار ريال تمام جمع 6 قلم اموال توقيفى كًال به 
مبلغ چهل و شش ميليون و پانصد هزار ريال تمام. م الف 20758 مدير 

اجراى احكام شعبه 2 حقوقى اصفهان 
مزايده

7/450 شــماره نامــه: 9410116838600047 شــماره پرونــده: 
9409980351600446 شماره بايگانى شعبه: 940031 اجراى احكام 
شــعبه 6 دادگاه عمومى و حقوقى (خانواده) اصفهان در نظر دارد در 
خصوص كالسه 940031 ح ج 6 له خانم فهيمه صبرى با وكالت خانمها 
مهناز اديب و ســاناز بيرژندى عليه آقاى حميدرسا حسين زاده فرزند 
غالمرضا با وكالت خانم افسانه ســيفى به خواسته اصل مهريه جلسه 
مزايده اى جهت فروش يك دستگاه سوارى پژو آردى مدل 1384 سبز، 
يشمى ش موتور 11784089123 شماره شاسى 13491600 دو گانه 
ســوز به شــماره انتظامى 43-832د24 وضعيت اتاق بدنه و شاسى 
سالم و موتور بدون عيب به نظر مى رسد آج الستيك 50 درصد بوده و 
با توجه به جميع مشخصات آن طبق نظر كارشناس 65000000 ريال 
ارزيابى و هم اكنون در پاركينگ ملت متوقف مى باشد را برگزار نمايد 
طالبين مى توانند جهت بازديد 5 روز قبل در محل پاركينگ از خودرو 
توقيفى ديدن كرده و جهت شــركت در مزايده در تاريخ 1394/08/21 
ســاعت 9/30 در دفتر اين اجرا واقع در اصفهان خ شهيد نيكبخت 200 
متر باالتر از ساختمان دادگسترى سمت راست ساختمان اجراى احكام 
طبقه 2 واحد 4 حاضر شوند فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده كسى 
خواهد بود باالترين قيمت را پيشــنهاد و ده درصد مبلغ تصويبى را به 
حساب سپرده واريز و هزينه هاى مربوطه را متقبل شود. م الف 20830 

دفتر اجراى احكام شعبه 6 خانواده اصفهان 
حصر وراثت

7/545 آقاى مســيب مهرعلى داراى شناسنامه شــماره 576 به شرح 
دادخواســت به كالســة 421/94 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدمهرعلى 
بشناســنامه 10 در تاريــخ 1388/12/7 اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- مسيب 
مهرعلــى ش.ش 576 ت. ت 1355/7/1 نســبت فرزنــد. 2- محســن 
مهرعلى ش.ش 15 ت. ت 1362/2/3 نســبت فرزند. 3- مسلم مهرعلى 
ش.ش 42 ت. ت 1358/1/30 نسبت فرزند 4- حميد مهرعلى ش.ش 73 
ت.ت 1364/12/20 نســبت فرزند. 5- صفورا مهرعلى ش.ش 6 ت.ت 

1360/1/1 نسبت فرزند. 6- الهه مهرعلى ش.ش 575. ت. ت 1354/10/1 
نســبت فرزند 7- زينب مهرعلى افجانى ش.ش 25 ت. ت 1339/5/13 
نسبت همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف ســه ماه به دادگاه تقديــم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف:273 شوراى حل اختالف بخش كرون 
حصر وراثت

7/546 خانم افسانه افشــارى داراى شناسنامه شــماره 18 به شرح 
دادخواست به كالسة 102/94 ش ح 4 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا يگانى 
بشناسنامه 18 در تاريخ 1394/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- محمد يگانى 
ش ملــى 1080504631 . 2- طاها يگانى شــماره ملى 1081219009 
فرزندان ذكور متوفى 3- رويا يگانى ش. ملى 1080308441 . 4- نازنين 
زهرا يگانى ش ملــى 1080952241 فرزندان اناث متوفى 5- افســانه 
افشارى ش.ش 18 همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى

 دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين 
آگهى ظــرف يــك مــاه بــه دادگاه تقديــم دارد واال گواهــى صادر 
خواهد شــد. م الف:274 شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف 

رضوانشهر 
تحديد حدود اختصاصى

7/394 شماره:1394/04/116482 چون تمامى ششدانگ ايستگاه راه 
آهن ابيازن كه مشتمل است بر عمارت و تاسيسات و محوطه و فضاى 
سبز پالك شــماره 1660 فرعى از 182- اصلى واقع در ابيازن بخش 
11 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام راه آهن جمهورى 
اسالمى ايران به نمايندگى دولت جمهورى اســالمى ايران در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه  مورخ 1394/09/10 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به 
كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديــدى تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد.تاريخ انتشار: 1394/08/05 م الف: 215 عباسعلى عمرانى - رئيس 

اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
حصر وراثت

8/82  خانم سوسن شيرنشان اصفهانى داراى شناسنامه شماره 382 
به شرح دادخواست به كالسة 4008/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان امير 
ميزبانى بشناسنامه 42942 در تاريخ 1394/6/25 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
سارا ميزبانى 1271868814 فرزند 2- سيما ميزبانى 1272951561 
فرزند 3- سوسن شيرنشــان اصفهانى 382 همسر 4- بتول ميزبانى 
472 مادر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:20706 رئيس شعبه دهم 

شوراى حل اختالف اصفهان  
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دريچه

خبر

ــا همان پوكى  ــد آرتروز ي ــود، مى توان ــر مداوم مصرف ش پاى مرغ اگ
استخوان را درمان كند.

ــيم دارد و به قولى بمب  آيا مى دانستيد پاى مرغ 15 برابر سنجد كلس
كلسيم محسوب مى شود .

پاى مرغ راشيتيسم يا همان نرمى استخوان را درمان مى كند.
ــدودى جلوگيرى  ــا ح ــك كمر ت ــه ديس ــدن ب ــرغ از دچار ش پاى م

مى كند.
ــا جلوگيرى  ــدن دندان ه ــادى از خراب ش ــيار زي پاى مرغ تا حد بس

مى كند.
ــت و مصرف خرما بسيار عالى  جذب كلسيم مستلزم وجود پتاسيم اس

است روزى 4 الى 6 عدد .
پاى مرغ مى تواند باعث جلوگيرى و ترميم نكروز و پوسيدگى مفاصل 

و غضروف ها شود.
پاى مرغ بهترين راه پيشگيرى و درمان صداى مفاصل در حال فرسايش 

است.
ــاز اروپايى و  ــبى براى قرص هاى غضروف س پاى مرغ جايگزين مناس

آمريكايى است.
پاى مرغ بهترين كمكى براى رشد كودك و نوجوان است.

ــديد  ــرماخوردگى و ضعف ش ــراى س ــب ب ــى مناس ــرغ درمان پاى م
است.

پاى مرغ منبع گلوكزامين و سولفات كندورايتين است.
پاى مرغ بهترين ترميم كننده شكستگى استخوان است.

ــه هيچ عنوان  ــاعت بعد از خوردن پاى مرغ ب ــاعت قبل تا 3 س يك س
ــم كال چيزى  ــت بگويي ــا بهتر اس ــوه نخوريد، ي ــاى و قه ــابه، چ نوش

نخوريد.
ــى به آن اثر  ــت ، هورمون هاى تزريق ــتن گوش پاى مرغ به دليل نداش

نمى كند.

ــر  اگ ــيگارى ها  س ــه  ك ــد  مى ده ــان  نش ــدى  جدي ــق  تحقي
ــترى از  ــال بيش ــه احتم ــند، ب ــرى بكش ــيگار كم نيكوتين ت س
ــه ترك  ــت ب ــا دس ــد ي ــم مى كنن ــان ك ــيگار كشيدن ش ــزان س مي

مى زنند.
ــدند كه افرادى كه سيگار كم نيكوتين  محققان طى مطالعه متوجه ش
ــان تا يك سوم كاهش يافت و نسبت  كشيدند، سيگار كشيدن روزانه ش
ــيدند، با احتمال دوبرابر به ترك  ــيگار معمولى مى كش به آنهايى كه س

كردن دست زدند.
ــاوى 0/4 ميلى گرم  ــت آمد كه ح ــيگارهايى به دس بهترين نتايج با س

نيكوتين در هر گرم توتون بود.
محقق ارشد اين مطالعه، دوروتى هاتسوكامى از دانشگاه مينسوتا گفت: 
ــت كه در يك سيگار معمولى  «اين مقدار 97 درصد كمتر از ميزانى اس

يافت مى شود».
ــت هاى پيش زمينه، نيكوتين  ــندگان مطالعه در يادداش به گفته نويس
ــت  ــت و دو دهه اس ــو اس ــاى تنباك ــادآورى در فرآورده ه ــاده اعتي م
ــيار زياد  ــد كه كاهش بس ــوع بحث دارن ــر اين موض كه محققان بر س
ــر اعتيادآور  ــيگارها ديگ ــود كه س محتواى نيكوتين مى تواند باعث ش

نباشند.
ــى در دانشگاه پيتسبورگ و از  به گفته اريك دانى، دانشيار روان شناس
دست اندركاران اين مطالعه، سازمان غذا و داروى اياالت متحده مى تواند 
از نتايج آزمايش بالينى استفاده كند تا محتواى تمام دخانيات امريكايى 

را كم كند.
وى گفت: «FDA اين اختيار را دارد كه براى دخانيات استاندارد تعريف 
كند. آن ها مى توانند از شركت هاى تنباكو بخواهند كه ميزان نيكوتين 

را كاهش دهند».
ــيگارهاى  ــيگارهاى كم نيكوتين با س وى در ادامه  اضافه كرد: «اين س
ــت،  ــازار برداش ــا را از ب ــون آنه ــب قان ــره با تصوي ــه كنگ «اليت» ك

فرق دارد».
ــيگارهاى «اليت» به  ــود در س ــوكامى، تنباكوى موج ــه هاتس به گفت
ــعى  ــتند؛ اما س ــى نيكوتين داش ــيگارهاى معمول ــدازه س ــان ان هم
ــف  ــواع مختل ــل ان ــول، مث ــى محص ــاى طراح ــا حقه ه ــد ب مى ش
ــيگارى را  ــرد س ــى ف ــن دريافت ــزان نيكوتي ــذ مي ــا كاغ ــر ي فيلت

كم كرد.
ــيگارى  س ــرد  ف ــرا  زي ــد؛  نكردن ــى  ــت كمك الي ــيگارهاى  س
ــرو  ف ــق  ــورت عمي ــه ص ب را  و دود  ــى زد  م ــك  پ ــر  محكم ت

مى داد.
ــن دريافت  ــيگار معمولى نيكوتي ــدازه س ــه به ان ــد ك  اين باعث مى ش

كند.
ــد  ن نمى توا ــيگارى  س ــرد  ف ــن،  كم نيكوتي ــيگارهاى  س ــا  ب
ــدا  ــو از آن ج ــن تنباك ــر نيكوتي ــون اكث ــد، چ ــن كار را بكن اي

شده است.

كوتاه و خواندنى از خواص پاى مرغ

سيگارهاى كم نيكوتين ممكن است 
در ترك سيگار موثر واقع شوند

نكته ها

ــالگى، حدود 50 درصد بالغين براى دوره  ــن 50 س تا س
ــد نظير خارش،  ــوارض هموروئي ــى خود با ع اى از زندگ

احساس ناراحتى و خونريزى مكرر سر و كار دارند.
ــناخته  ــايع  ش امروزه هموروئيد يك بيمارى مزمن و ش
مى شود. تا سن 50 سالگى، حدود 50 درصد بالغين براى 
دوره اى از زندگى خود با عوارض هموروئيد نظير خارش، 

احساس ناراحتى و خونريزى مكرر سر و كار دارند. 
خوشبختانه امروزه با پيشرفت علم پزشكى، راه حل هاى 
ــود دارد. خبر  ــراى هموروئيد وج ــترده اى ب درمانى گس
خوب تر آنكه بيشتر افراد قادر خواهند بود، با به كار گيرى 
روش هاى درمانى خانگى و نيز ايجاد تغييراتى در سبك 

زندگى از بسيارى عوارض آن رهايى يابند.
ــى و  ــى عموم ــص جراح ــى، متخص ــواد غروب ــر ج دكت
ــتى در تعريف بيمارى  ــهيد بهش ــگاه ش ــتاديار دانش اس
ــه اين بيمارى  ــگيرى از ابتال ب هموروئيد و چگونگى پيش
ــتقر در  ــبكه هاى وريدى مس مى گويد: هموروئيد ها ش
انتهاى تحتانى روده بزرگ هستند كه در زير مخاط انتهاى 
ركتوم يا دور مقعد قرار گرفته اند. البته ما زمانى اصطالح 
هموروئيد را به كار مى بريم كه اين وريد ها متسع و متورم 

شده و يا به تعبيرى واريسى مى شوند مثل واريس پا.
ــته داخلى و  ــد: هموروئيد ها به دو دس وى ادامه مى ده
ــوند: هموروئيد داخلى در قسمت  خارجى تقسيم مى ش
انتهايى راست روده و هموروئيد خارجى در زير پوست دور 

مقعد ايجاد مى شود.
عالئم هموروئيد چيست؟

دكتر غروبى، مهم ترين عالمت بواسير يا هموروئيد داخلى 
را  خونريزى از دستگاه گوارش تحتانى در زمان دفع مدفوع 
است ذكر مى كند و مى گويد: هموروئيد داخلى در مراحل 
ــط بيمار غير قابل لمس است و ممكن است به  اوليه توس
دليل خونريزى در هنگام اجابت مزاج فرد به پزشك معالج 
خود مراجعه كند. البته در مراحل پيشرفته به دليل بيرون 
زدگى از خروجى مقعد به علت بزرگ شدن بواسير داخلى، 
ــت به آن اضافه شده و حتى بيمار  خارش و درد ممكن اس

مختصرى از بى اختيارى مدفوعى رنج ببرد.
 هموروئيد خارجى به واسطه ى تورم اطراف مقعد، توسط 
بيمار قابل لمس است. اگر خون موجود در شبكه وريدى 
ــود به دليل وجود شبكه  هموروئيد خارجى نيز  لخته ش
ــديدى براى بيمار ايجاد  ــيار ش ــاس درد بس عصبى حس

مى كند.
چرا به بيمارى هموروئيد دچار مى شويم؟

دكتر غروبى در تشريح علل اين بيمارى مى گويد:در مورد 
علل دچار شدن به اين بيمارى عوامل مختلفى قابل ذكر 
است كه از جمله مى توان وجود يبوست مزمن، زور زدن 
بيش از حد موقع دفع و نشستن طوالنى در دستشويى را 
نام برد. البته عده اى از پزشكان اعتقاد دارند كه تونوسيته و 
اسپاسم يا انقباض اسفنكتر داخلى در افراد مى تواند باعث 
ايجاد هموروئيد يا بواسير شود. همچنين كهولت سن هم 

ــى ديگر از علل  ــت همبند به عنوان يك به علت ضعف باف
شكل گيرى اين بيمارى عنوان مى شود.

تشخيص هموروئيد چگونه است؟
ــتى  در مورد چگونگى  ــتاديار دانشگاه شهيد بهش اين اس
تشخيص اين بيمارى چنين مى گويد: اين بيمارى با اخذ 
شرح حال و معاينه فيزيكى بيمار به راحتى تشخيص داده 
ــنين باال اقدامات تشخيصى تكميلى  مى شود. البته در س
براى رد احتمال خونريزى از باال مثل انجام كولونوسكوپى 

توصيه مى شود.
 چه كنيم به هموروئيد دچار نشويم؟

 دكتر غروبى در مورد راه هاى پيشگيرى از اين بيمارى، راه 
هاى زير را توصيه مى كند:

ــوه جات،  ــوردن مي ــه با خ ــت ك ــاب از يبوس  اجتن
ــت.  ــر اس ــبوس ميس ــبزيجات، دانه هاى گياهى و س س

اين مواد غذايى شامل فيبر زيادى هستند.
 فعاليت ورزشى متوسط به مدت حداقل دو ساعت در 
هفته، يا فعاليت ورزشى شديد با زمان يك ساعت در هفته 
ــى روزانه به مدت حداقل 10 دقيقه در  و يا فعاليت ورزش

روز حتما انجام شود.
 مكمل هاى فيبرى شامل سيتروسل يا متاميوسل مى 
ــرار گيرد كه  ــتفاده ق ــورد اس ــورت روزانه م تواند به ص
درصورت لزوم بايد با دوز كم شروع شده، سپس طى مدت 
ــش  ــى افزاي ــور تدريج ــه ط ــتر، ب ــا بيش ــاه ي ــك م ي

داده شود.

 تغيير عادت هاى اجابت مزاج به طورى كه در صورت 
ــت؛ از زور زدن  ــاس دفع بالفاصله بايد به توالت رف احس
ــود كه در حالت  ــود فرصت داده ش اجتناب كرده و به خ

ريلكس عمل دفع صورت بگيرد.
 از نگهدارى تنفس در موقع دفع اجتناب شود.

ــتادن و  ــه نحوى كه از ايس ــل فعاليت روزانه ب  تعدي
نشستن طوالنى مدت خوددارى شود.

ــول روز نيز كمك  ــاى كوتاه مدت در ط  قدم زدن ه
ــكان از بلند كردن  ــت. همچنين درصورت ام كننده اس
اجسام سنگين خود دارى كرده و در صورت لزوم نيز موقع 

بلند كردن اجسام از نگهدارى نفس اجتناب شود.
ــه منظور  ــدن به پهلو ب ــاردار خوابي  در خانم هاى ب
ــار بر عروق لگنى توصيه مى شود؛ زيرا اين  اجتناب از فش
ــير  ــايز و اندازه هموروئيد يا بواس ــبب كاهش س اقدام س

مى شود.
 دكتر غروبى پيشنهاد هاى زير را براى پيشگيرى از تشديد 

هموروئيد ارايه مى كند:
ــپس با  ــو داده س ــت مزاج، محل را شتش 1- بعد از اجاب

دستمال كاغذى نرم كامال خشك شود.
ــوان از داروهايى  2- به منظوركاهش درد و خارش مى ت
ــد درد و داروهايى مانند  ــتامينوفن به عنوان ض مثل اس

بروفن يا ناپروكسن جهت كاهش التهاب استفاده كرد.
ــپس  ــتفاده از كمپرس يخ به مدت 10 دقيقه و س 3- اس

كمپرس گرم به مدت 10 تا 20 دقيقه .

4- نشستن در آب گرم به مدت 15 دقيقه و سه بار در روز 
توصيه مى شود؛ ولى بايد مراقب بود كه سوختگى ناحيه 

ايجاد نشود.
5-دراز كشيدن در  طول روز به بهتر شدن شرايط كمك 
ــه پهلو خوابيدن و در افراد  مى كند. در خانم هاى باردار ب
ــكم در حالتى كه زير لگن  ــيدن به روى ش ديگر دراز كش
بالش گذاشته اند، سبب كاهش التهاب منطقه و هموروئيد 

مى شود.
6- از نشستن و ايستادن طوالنى مدت خوددارى به عمل 
آورده و در صورت نياز به نشستن طوالنى، زيرنشيمنگاه 

يك بالش قرار داده شود. 
درمان جراحى هموروئيد

اين متخصص جراحى عمومى در مورد روش هاى درمان 
اين بيمارى گفت: بستن باند پالستيكى به دور برجستگى 
هموروئيدى به منظور چروكيده كردن آن به عنوان يك 

روش توصيه شده است. 
ــو تراپى  ــز و كراي ــعه مادون قرم ــزر، اش همچنين از لي
(درمان به روش منجمد كردن) هم در درمان اين بيمارى  
استفاده شده، ولى شانس عود در اين روش ها بيشتر است.

ــيار شديد و  ــان كرد: در موارد بس وى در پايان خاطر نش
ــزرگ از روش  ــن هموروئيد هاى ب عود كننده و همچني
ــود. اين روش نياز به بى هوشى  ــتفاده مى ش جراحى اس
ــا 10 روز  ــن 7 ت ــت آن بي ــته و دوره نقاه ــى داش عموم

است.

سال هاست كه مردم به نارگيل و روغن نارگيل عالقمند شده اند. 
روغن نارگيل يك روغن معجزه آسا در سالمت و زيبايى است و 
ــتفاده از آن مى تواند به يكى از عادت هاى روزانه شما تبديل اس

 شود.
 روغنى كه عصاره خود نارگيل است، يك روغن كامال طبيعى است 
ــد هيچ كدام از اثرات نامطلوب مواد شيميايى  كه اگر خالص باش
ــتر حتى روغن هاى نارگيل  را نخواهد داشت. براى خلوص بيش
ــان را از هر نظر درباره اثرات  ارگانيك نيز وجود دارند  كه خيال ت

نامطلوب آن راحت مى كنند. 
ــت و يك شيشه از آن تا  روغن نارگيل اصال ماده گرانقيمتى نيس
ــان دوام مى آورد و روغن  ــود،  براى ت ماه ها بدون اينكه خراب ش
نارگيل را براى ماندگارى بيشتر در جاى خنك نگهدارى كنيد. 

بسيارى از عطارى ها روغن نارگيل خالص را مى فروشند.
1- پاك كردن آرايش با روغن نارگيل: بسيارى از محصوالت 
تجارى پاك كننده آرايش حاوى الكل فراوان، پتروليوم و پارابن و 
كارسينوژن هستند كه اين مواد باعث حساسيت و آسيب پوست 
مى شوند.  اين مواد حتى مى توانند اختالالت هورمونى ايجاد كنند. 
ــى را به روغن نارگيل آغشته كنيد و روى پوست  يك پنبه آرايش
بكشيد و آرام پاك كنيد. اگر از محصوالت آرايشى ضد آب استفاده 
كرده ايد، اجازه بدهيد كمى روغن نارگيل روى پوست تان بماند و 

سپس آن را به راحتى پاك كنيد.
ــن يكى از  2-روغـن نارگيل نـرم كننده پوسـت: اين روغ
بهترين نرم كننده ها و رطوبت رسان هاى طبيعى پوست است. 
ــن را روى  ــت به راحتى كمى از روغ ــوى پوس بعد از شست وش
ــاژ بدهيد. هر بخشى از پوست كه خشكى بيشتر  پوست تان ماس
دارد زمان بيشترى ماساژ بدهيد تا خوب جذب شود. روغن نارگيل 

راحت تر و بيشتر از هر لوسيون ديگرى جذب پوست مى شود. اگر 
استفاده از آن را بيشتر كنيد متوجه لطافت و شفافيت پوست تان 

مى شويد.
3- نرم كننده  و حالت دهنده عميق مو: خشكى و وز شدن 
موها را با قدرت روغن نارگيل از بين ببريد.  موها را با روغن نارگيل 
ــانيد و 30 دقيقه صبر كنيد. روغن كامال پوست سر  كامال بپوش
ــانى مى كند و درخشندگى و نرمى و  و تارهاى مو را  رطوبت رس
لطافت ويژه اى به موها مى دهد و اين روغن همچنين مانع از دست 
رفتن پروتئين مو بر اثر شست وشو مى شود. بعد از 30 دقيقه موها 

را با شامپو بشوييد و آب كشى كنيد.
4- نارگيل، اليه بردار پوست: با تركيب روغن نارگيل و نمك 
دريايى، اسكراب مخصوص خودتان را تهيه كنيد. نمك اليه هاى 
مرده پوست را بر مى دارد و روغن نارگيل مانند يك صابون عمل 
مى كند و پوست را نرم مى كند. اين روغن باعث مى شود مدت ها 
بعد از شست وشو هم پوست تان مرطوب بماند.  اين اسكراب ساده 

را يك بار امتحان كنيد.
ــى و  ــرم  كنندگ ــى ن 5-درمـان لب هـاى خشـك: ويژگ
رطوبت رسانى روغن نارگيل از آن يك كرم ساده، اما فوق العاده 
براى درمان خشكى و ترك لب ها مى سازد.  كمى روغن نارگيل 
را روى لب ها بماليد و صبر كنيد تا در معرض هواى اتاق خشك 
شود. هميشه مى توانيد كمى از روغن نارگيل را براى استفاده روى 

لب ها همراه داشته باشيد.
6- التيام پوست بعد از مانيكور: در مانيكور و پديكور ممكن 
ــتفاده شود كه باعث  ــت از موادى روى ناخن يا اطراف آن اس اس
ــود. روغن  ــت دور ناخن ش ــيت و قرمزى پوس ــاب، حساس الته
ــرف كردن  ــى براى برط ــفا بخش طبيع نارگيل يك عصاره ش

اين التهاب هاست. اين روغن براى 
ريشه ها و پوسته هاى اطراف ناخن 
ــد از مانيكور  ــت. بع هم مفيد اس
ــى روغن نارگيل به  يا پديكور كم
ــا درد و  ــت هاى تان بماليد ت دس

التهاب آن آرام بگيرد.
7- حالت دهنده مو: كمى روغن 
ــرم مو  ــاى انواع ك ــل را به ج نارگي
استفاده كنيد. اين روغن بدون ايجاد 
ــاس سنگينى  ــفتى و احس زبرى،  س
ــر حالتى كه مى خواهيد موها را در ه

 نگه مى دارد.
8- دندان هاى زيبا: روغن نارگيل 
ــى باكتريال و ضد  يك محصول آنت
عفونى كننده است  و براى سالمت 
ــا هم فوق العاده  دهان و دندان ه

مفيد است.  اگر دهان خوشبو 
ــى روغن را  مى خواهيد كم

روى زبان تان نگه داريد 
ــيدها و  ــه اس ــا هم ت

باكترى ها را از روى 
زبان تان پاك كند. 
ــن براى  اين روغ
ــردن  ك ــفيد  س

ــيار  دندان  هم بس
مفيد است.

بيشتر بدانيم

 درصد بالغين براى دوره 
ــد نظير خارش،  ــوارض هموروئي ــى خود با ع اى از زندگ

ــناخته  ــايع  ش امروزه هموروئيد يك بيمارى مزمن و ش
 درصد بالغين براى 
دوره اى از زندگى خود با عوارض هموروئيد نظير خارش، 

خوشبختانه امروزه با پيشرفت علم پزشكى، راه حل هاى 
ــود دارد. خبر  ــراى هموروئيد وج ــترده اى ب درمانى گس
خوب تر آنكه بيشتر افراد قادر خواهند بود، با به كار گيرى 
روش هاى درمانى خانگى و نيز ايجاد تغييراتى در سبك 

ــى و  ــى عموم ــص جراح ــى، متخص ــواد غروب ــر ج دكت
ــتى در تعريف بيمارى  ــهيد بهش ــگاه ش ــتاديار دانش اس
ــه اين بيمارى  ــگيرى از ابتال ب هموروئيد و چگونگى پيش
ــتقر در  ــبكه هاى وريدى مس مى گويد: هموروئيد ها ش
انتهاى تحتانى روده بزرگ هستند كه در زير مخاط انتهاى 
ركتوم يا دور مقعد قرار گرفته اند. البته ما زمانى اصطالح 
هموروئيد را به كار مى بريم كه اين وريد ها متسع و متورم 

ــته داخلى و  ــد: هموروئيد ها به دو دس وى ادامه مى ده
ــوند: هموروئيد داخلى در قسمت  خارجى تقسيم مى ش
انتهايى راست روده و هموروئيد خارجى در زير پوست دور 

- نشستن در آب گرم به مدت 

ــالگى بسيار  ــبت به 40 تا 50 س ــالگى، بدن تان نس در 20 تا 30 س
ــالم، خوش اندام،  ــال هايى كه جوان تريد، س ــت. در س متفاوت اس
ــت.  ــيار راحت تر اس ــازى بس ــن عضله س ــدن، و همچني ــر مان الغ
اما از آن طرف هر چه پا به سن بگذاريد، سخت تر و سخت تر خواهد 

شد.
ــيديد سالم باشيد (و  ــت داريد زمانى كه به 40 سالگى رس اگر دوس
البته حتى تا 60 يا 70 سالگى تان)، وقتش رسيده تا هنوز كه جوانيد، 

عادات تناسب اندامى را در زندگى تان شكل دهيد.
1ـ آب بيشترى بنوشيد

كمبود آب، باعث ذخيره ى آب در بدن، سالخوردگى پوست، سوخت 
و ساز كند، و بسيارى مشكالت ديگر مى شود. اگر به خودتان عادت 
ــترى بنوشيد، خواهيد توانست  دهيد تا وقتى هنوز جوانيد آب بيش

سرعت روند سالخوردگى تان را كاهش دهيد.
2ـ مرتب با وزنه تمرين كنيد

به مرور كه پيرتر مى شويد، هم حجم عضالت تان را از دست خواهيد 
داد و هم قدرت شان را. از طرفى هرچه عضالت كمترى داشته باشيد، 
در روز كالرى كمترى خواهيد سوزاند. اگر دوست داريد تا خوش اندام 
بمانيد، حاال وقتش است كه به صورت منظم با وزنه تمرين كنيد؛ به 
سمت تمرين با وزنه يا تمرينات قدرتى با استفاده از وزن بدن برويد.

3ـ فرم صحيح را ياد بگيريد

ــيره نماليد كه تمرينات قدرتى تان را صحيح انجام  سر خودتان را ش
مى دهيد! درست است كه وقتى جوانيد، زياد نگران آسيب ديدگى ها 
ــر با فرم صحيح  ــن مى گذاريد، اگ ــتيد، اما به تدريج كه پا به س نيس
تمرين نكنيد، بدن تان آسيب خواهد ديد. پس حاال وقتش است كه 

فرم صحيح تمرينات را دقيقا ياد بگيريد.
4ـ  تمرينات خود را تغيير دهيد

اگر مرتبا تمرينات تان را تغيير دهيد، بدن تان را در مسير صحيحى 
نگاه خواهيد داشت. پس به جاى اينكه به يك تمرين روتين با وزنه و 

كارديوى خاص بچسبيد، هر ماه تمرينات تان را تغيير دهيد.
5ـ پس از ورزش ذخاير انرژى تان را پر كنيد

ــس از ورزش،  ــدن پ ــرژى ب ــاره ى ذخاير ان ــردن دوب ــايد پر ك ش
ــاندن  ــت كه رس ــت اين اس ــا حقيق ــد، ام ــم نرس ــان مه به نظرت
ــه پس از ورزش، كمك  ــدرات و پروتئين به بدن تا 30 دقيق كربوهي
ــان بدون  ــد عضالت ت ــرژى بگيريد و رش ــا دوباره ان ــد كرد ت خواه

عيب و نقص باشد.
6ـ كفش ورزشى تان را مدام عوض كنيد

ــيد، اما پس از 6 ماه  ــى تان راحت باش ــت با كفش ورزش ممكن اس
ــادت دهيد كه پس  ــد. به خودتان ع ــا را عوض كني دويدن بايد آنه
ــوض كنيد تا از  ــتفاده از كفش هاى تان آنها را ع از هر 6 تا 8 ماه اس
ــت  ــيب هايى كه بين دوندگان متداول اس ــارهاى بيهوده و آس فش

در امان بمانيد.
7ـ  ورزش را در برنامه قرار دهيد

ــت كه وقتى براى تمرين تان باز  ــخت تان اس اگر در حال حاضر س
ــود، چقدر سخت تر  ــن تان بيشتر ش كنيد، تصور كنيد كه وقتى س
ــت كه  ــخت اس ــت چقدر براى تان س ــد. اصال مهم نيس خواهد ش
ــى از زندگى تان تبديل  ــد، ورزش را به بخش وقتى برايش پيدا كني

كنيد.
8ـ به سراغ پيالتس و يوگا برويد

ــت قرارگيرى  ــد تعادل، وضعي ــازيد، بلكه باي ــد عضله بس فقط نباي
ــيد. هم پيالتس  بدن، و البته انعطاف پذيرى تان را نيز بهبود ببخش
ــب  ــتن اندامى متناس ــى براى داش ــوگا، انتخاب هايى عال ــم ي و ه
در هر مرحله اى از زندگى هستند. پس حداقل يك يا دو روز در هفته 

را به اين تمرينات اختصاص دهيد.
9ـ از ورزش لذت ببريد

اگر ياد بگيريد كه از ورزش تان لذت ببريد، براى تان خيلى راحت تر 
ــبيد.  ــه برنامه تان بچس ــال هاى پيش رو ب ــه براى س خواهد بود ك
ــان كنيد، مثال  ــنى تمرين ت ــيد كه چاش پس به دنبال راه هايى باش
ــى كه  ــى، انجام ورزش ــا كتاب هاى صوت ــه موزيك ي گوش دادن ب
عاشقش هستيد، يا مطالعه ى كتاب هنگامى كه روى دوچرخه ثابت 

نشسته ايد.

اگر مى خواهيد
به اين بيمارى 
دچار نشويد 

به اين توصيه ها 
عمل كنيد
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راحت تر و بيشتر از هر لوسيون ديگرى جذب پوست مى شود. اگر 
استفاده از آن را بيشتر كنيد متوجه لطافت و شفافيت پوست تان 

خشكى و وز شدن 
موها را با قدرت روغن نارگيل از بين ببريد.  موها را با روغن نارگيل 
 دقيقه صبر كنيد. روغن كامال پوست سر 
ــانى مى كند و درخشندگى و نرمى و  و تارهاى مو را  رطوبت رس
لطافت ويژه اى به موها مى دهد و اين روغن همچنين مانع از دست 
 دقيقه موها 

 با تركيب روغن نارگيل و نمك 
دريايى، اسكراب مخصوص خودتان را تهيه كنيد. نمك اليه هاى 
مرده پوست را بر مى دارد و روغن نارگيل مانند يك صابون عمل 
مى كند و پوست را نرم مى كند. اين روغن باعث مى شود مدت ها 
بعد از شست وشو هم پوست تان مرطوب بماند.  اين اسكراب ساده 

ــى و  ــرم  كنندگ ــى ن ويژگ
رطوبت رسانى روغن نارگيل از آن يك كرم ساده، اما فوق العاده 
براى درمان خشكى و ترك لب ها مى سازد.  كمى روغن نارگيل 
را روى لب ها بماليد و صبر كنيد تا در معرض هواى اتاق خشك 
شود. هميشه مى توانيد كمى از روغن نارگيل را براى استفاده روى 

در مانيكور و پديكور ممكن 
ــتفاده شود كه باعث  ــت از موادى روى ناخن يا اطراف آن اس اس
ــود. روغن  ــت دور ناخن ش ــيت و قرمزى پوس ــاب، حساس الته
ــرف كردن  ــى براى برط ــفا بخش طبيع نارگيل يك عصاره ش

اين التهاب هاست. اين روغن براى 
ريشه ها و پوسته هاى اطراف ناخن 
ــد از مانيكور  ــت. بع هم مفيد اس
ــى روغن نارگيل به  يا پديكور كم
ــا درد و  ــت هاى تان بماليد ت دس

التهاب آن آرام بگيرد.
7- حالت دهنده مو: كمى روغن 
ــرم مو  ــاى انواع ك ــل را به ج نارگي
استفاده كنيد. اين روغن بدون ايجاد 
ــاس سنگينى  ــفتى و احس زبرى،  س
ــر حالتى كه مى خواهيد موها را در ه

 نگه مى دارد.
روغن نارگيل - دندان هاى زيبا: روغن نارگيل - دندان هاى زيبا: روغن نارگيل  8
ــى باكتريال و ضد  يك محصول آنت
عفونى كننده است  و براى سالمت 
ــا هم فوق العاده  دهان و دندان ه

مفيد است.  اگر دهان خوشبو 
ــى روغن را  مى خواهيد كم

روى زبان تان نگه داريد 
ــيدها و  ــه اس ــا هم ت

باكترى ها را از روى 
زبان تان پاك كند. 
ــن براى  اين روغ
ــردن  ك ــفيد  س

ــيار  دندان  هم بس
مفيد است.

8 كاربرد زيبايى 
روغن نارگيل
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ــارى تلفيق كردند و  ــت خود را با معم ايرانى ها هنر و خالقي
ــاختند كه امروز از آن ها  ــاليان دراز، بناهايى را س در طول س

به عنوان شگفتى هاى معمارى دنيا ياد مى شود.
ــد. در اصول  ــر اجتماعى مى دانن ــارى را يك هن امروزه معم
ــط و اجتماع  ــازش بنا با محي ــارى، اجتماعى بودن و س معم

اهميت زيادى دارد.
ــابقه معمارى ايران را مربوط به هزاره هفتم قبل از ميالد  س
ــى ويژگى هايى را در  مى دانند. از همان دوران معماران ايران
طرح هاى خود به كار گرفتند كه معمارى ايران را شناسنامه دار 
ــيد.  ــاص و منحصربه فردى به آن بخش كرد و ويژگى هاى خ
ــش، رعايت مسايل فنى  ــبات دقيق، فرم درست پوش محاس
ــتون هاى بلند و  ــاختمان، ايوان هاى رفيع، س و علمى در س
باالخره تزئينات گوناگون بودند كه معمارى ايران را باشكوه 

و زيبا كردند.
ــارى برخى از اين  در ادامه مرورى داريم بر ويژگى هاى معم

بناهاى شگفت انگيز.
تخت جمشيد

ــگفتى هاى طراحى و ساخت بنا  معمارى تخت جمشيد از ش
در دنياست. در آن زمان ساخت اين بنا هدفى جز بيان شكوه و 

عظمت امپراطورى و باالخص شخص پادشاه نداشت. 
ــنگ هاى خوب و مناسب محلى،  در تخت جمشيد وجود س
زمينه را براى معمارى كاخ هاى ستون دار با تزيينات حجارى 
و رنگ آميزى شده و نيز استفاده از آجرهاى لعاب دار در برخى 

قسمت ها را فراهم آورده بود.
ــد  ــه كه به نظر مى رس ــالف آن چ ــتون هاى اين بنا برخ س
يكپارچه نيستند و به صورت تكه تكه روى هم سوار شده اند. 
ــده كه  ــرب مذاب ريخته ش ــن تكه ها س ــل اتصال اي در مح
ــه مى دارد.  ــرزه اى مقاوم نگ ــر تكان و ل ــازه را در مقابل ه س
نخستين بار در تخت جمشيد بود كه ستون ها تا آخرين حد 

ممكن از هم فاصله گرفتند.
ــوش، ظرافت  ــراى تزيين نق ــاى گرانبها ب ــتفاده از فلزه اس
ــوارد جالب معمارى  ــكان از م ــا، رنگ آميزى و تعدد پل آن ه
ــرن پيش در  ــاخت اين بنا 25 ق ــت. س ــيد اس تخت جمش
ــينانش  ــط جانش ــت داريوش آغاز و بعدها توس زمان حكوم

كامل شد. 
ــت كه  ــيد اين اس ــى از هنرهاى معمارى در تخت جمش يك
ــر درها به عرض آن ها و همين طور نسبت  ــبت ارتفاع س نس
ارتفاع ستون ها به فاصله بين دو ستون «نسبت طاليى» است. 
ــبت مهمى در هندسه است كه در طبيعت  نسبت طاليى نس
وجود دارد. به كار بردن اين نسبت در ساخت تخت جمشيد 
ــران در قرن ها پيش  از ويژگى هاى منحصربه فرد معمارى اي

بوده است.
ــال پيش از ميالد مسيح با حمله  ــكوه 330 س اين بناى باش
اسكندر مقدونى سردار يونانى به آتش كشيده شده و بخش 
عظيمى از كتاب ها، فرهنگ و هنر دوره هخامنشى نابود شد. 

طاق كسرى
طاق كسرى يا ايوان مداين، بزرگ ترين طاق خشتى جهان، 

ــت. اين سازه را مهم ترين  از معمارى هاى دوره ساسانيان اس
معمارى اين دوره مى دانند. گفته شده پادشاهان ساسانى براى 
ساخت طاق كسرى، معروف ترين معماران را از نقاط مختلف 
ــاخت آن به كار گمارده  فراخواندند و سه هزار كارگر براى س
شدند. به گفته مورخين ساخت اين بنا 20 سال طول كشيد.

مهم ترين قسمت اين كاخ مدخل اصلى آن است كه به شكل 
ايوانى عريض و مرتفع رو به خارج ساخته شده و تاالر مستطيل 
ــت. طاق بزرگ اين سازه  ــت آن قرار داشته اس شكلى در پش
ــده و در طرفين آن  ــتون بنا ش ــا و بدون س بر روى ديواره ه
ــدى و گهواره اى  ــش گنب ــاق ها و تاالرها با پوش راهروها، ات
ــمت جلويى هالل بزرگ و بخشى از نماى  قرار گرفته اند. قس

اصلى كاخ هنوز پا برجا است.
ــد و  ــال ها از قلمرو ايران خارج ش ــول س ايوان مداين در ط
هم اكنون خرابه هاى آن در 37 كيلومترى جنوب شهر بغداد 

در ساحل خاورى رود دجله قرار دارد.
مسجد شيخ لطف اهللا

مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان كه در ضلع شرقى ميدان نقش 
جهان واقع است، از معروف ترين مساجد دنيا از نظر معمارى 
به شمار مى رود. اين مسجد بين سال هاى 1602 تا 1619 و 

به دستور شاه عباس صفوى بنا شد. 
مسجد شيخ لطف اهللا مجموعه اى از هنرهاى متنوع تجسمى 
ــوده و در  ــيوه اصفهانى ب ــه ش ــبك معمارى آن ب ــت. س اس
كاشى كارى هاى معرق داخل و بيرون گنبد از خط ثلث به قلم 

عليرضا تبريزى عباسى، استفاده شده است. 
ــى كارى هاى معرق و  ــل كاش ــه دلي ــجد ب محراب اين مس
ــاهكارهاى بى نظير معمارى به  ــف آن از ش مقرنس هاى ظري

شمار مى رود.
گنبد سلطانيه

ــتين گنبد  ــن گنبد آجرى و نخس ــى بلندتري معماران ايران
دوجداره جهان را با ساخت گنبد سلطانيه زنجان به نام خود 
ــر و قطر دهانه اش 24/40  ثبت كردند. ارتفاع آن 48/50 مت

است.
ــول عظيمى در  ــود به عنوان تح ــاخت خ  اين بنا در زمان س

معمارى اسالمى ايرانى به حساب مى آمد. 
ــاهكارهاى معمارى اسالمى  از اين گنبد به عنوان يكى از ش
ــال هاى 704 تا  ــلطانيه بين س ــود.گنبد س ــرده مى ش نام ب
ــول – معروف  ــاه مغ ــتور الجايتو پادش 712 قمرى و به دس
ــد. دو جداره  ــاخته ش ــده – س ــد خدابن ــلطان محم ــه س ب
ــر زلزله  ــودن آن در براب ــيب ناپذير ب ــد باعث آس بودن گنب

شده است.
براى تزئين گنبد از كاشى هايى به رنگ آبى فيروزه اى استفاده 

شده است.
نورگير هاى خارق العاده گنبد سلطانيه هر بيننده اى را مبهوت 
مى كند. اين نورگيرها مانند يك ساعت آفتابى عمل مى كنند. 
اگر نور از سوراخ گنبد اصلى بتابد زمان اذان ظهر است. نورى 
كه از پنجره هاى بزرگ مى تابد ساعت را نشان مى دهد و نور 

پنجره هاى كوچك، حدود دقيقه را به نمايش مى گذارد.

چهلستون
ــكوفايى هنر معمارى ايران  دوره حكومت صفويان، دوران ش
ــاخت  ــاه به معمارى و س بود. در اين دوران به دليل عالقه ش
ــن معماران  ــان ميزبان بهتري ــهر اصفه ــكوه، ش بناهاى باش
ــاخته شدند، امروز به  ايران بود و بناهايى كه در اين دوره س

پربازديدترين مكان هاى كشور تبديل شده اند.
عمارت چهلستون به دليل معمارى خاص و نام رازآلود خود از 

اهميت خاصى برخوردار است.
ــارت به صورت  ــته اصلى عم ــاس اول هس ــاه عب در دوره ش
كوشك ساخته شد و در زمان شاه عباس دوم توسعه يافت و 

چهلستون نام گرفت. 
معمارى اين كاخ را تركيبى از هنر معمارى چينى و ايرانى و 

فرنگى مى دانند. 
مسجد گوهرشاد

مسجد گوهرشاد مشهد نيز از زيباترين مساجد ايران و حاصل 
ــجد به  ــت. اين مس ــرزمين اس هنر بى نظير معماران اين س
دستور گوهرشاد بيگم، همسر شاهرخ تيمورى، در كنار حرم 
ــجد كه به شيوه معمارى  ــاخته شد. اين مس امام رضا (ع) س
ــيرازى بنا شده است.  ــت، به دست قوام الدين ش تيمورى اس
مسجد گوهرشاد شامل چهار ايوان است كه در فواصل آن ها 

هفت شبستان قرار گرفته است.
ــاى ويژگى هاى  ــت كه گوي ــجد يكى از بناهايى اس اين مس
ــاى  ــت. از ويژگى ه ــران اس ــنتى اي ــل و س ــارى اصي معم
ــتفاده از رنگ هاى شاد در آن  ــجد اس منحصر به فرد اين مس
است. رنگ هاى آبى كبالتى و فيروزه اى، سفيد، سبز روشن، 
زرد، زعفرانى، ارغوانى و سياه براق با انعكاس در بنا و تلفيق با 
ــايه هاى مختلف جلوه خاصى را به مسجد داده است كه بر  س

زيبايى آن مى افزايد.
باغ ارم شيراز

ــيراز از زيباترين معمارى هاى ايرانى است.  عمارت باغ ارم ش
بناى اوليه عمارت باغ ارم در زمان فتحعلى شاه قاجار، توسط 

يكى از معماران معروف آن دوره ساخته شد.
عمارت اصلى در زمان سلطنت ناصر الدين شاه قاجار توسط 
ــد كه با مرگ وى،  حسين على خان نصيرالملك پى ريزى ش
ــاغ ارم را  ــك امور ب ــم خان نصيرالمل ــرزاده او ابوالقاس خواه

به دست گرفت و عمارت نيمه كاره را تكميل كرد.
ــبك  ــه و به تقليد از س ــبك زمان قاجاري ــارت به س  اين عم

معمارى زنديه ساخته شده است.
ــه طبقه به گونه اى است كه  ــاخت اين بناى س طراحى و س
ــتراحت در  ــواى خنكى دارد، براى اس طبق زيرين آن كه ه
روزهاى تابستان ساخته شده و در قسمت جلويى ستون هاى 
ــه كار رفته ــى هاى هفت رنگ ب ــوم نيز كاش طبقه دوم و س

است. 
ــى كارى و گچ برى هاى به كار رفته در  نقاشى، حجارى، كاش
اين عمارت از شاهكارهاى معمارى و هنر دوره قاجار است. در 
مقابل عمارت، استخر بزرگى ساخته شده كه تصوير عمارت 

در آن نمايان مى شود.

دريچه

ــته اند و در تمام آن ها  جنگ ها و نبردها در تمام تاريخ وجود داش
انسان هاى بى شمارى جان خودشان را از دست داده اند؛ اما برخى 

از اين نبردها كشته هاى بسيارى داشته اند.
ــدادى از بزرگ ترين و  ــت به تع در اين مطلب نگاهى خواهيم داش

خونين ترين نبردهاى تاريخ :
جنگ هاى ناپلئون

ــتبدترين و خونخوارترين فرماندهان دنيا بود،  ناپلئون يكى از مس
ــادى انجام  ــيار زي ــاى حكومتش نبردهاى بس ــال ه كه در طى س
ــاهى  ــدار حكومتى بعد از دوره پادش ــوان اولين زمام داد.  او به عن
فرانسه شناخته مى شد و در سال 1799 زمام حكومت را به دست 

گرفت. 
ــتن حكومتش انجام داد  ــگ هايى كه براى نگه داش ناپلئون در جن
نزديك به 5 ميليون نفر را قربانى كرد تا در آخرين نبردش در واترلو 
شكست خورد. اين جنگ ها در سال هاى 1804 تا 1815 انجام شد.

نبردهاى تيمور لنگ
ــود به  ــى فتوحات خ ــه در ط ــت ك ــى از حاكمانى اس ــور يك تيم
ــيارى را قتل عام  ــاه بس ــراد بى گن ــه كرده و اف ــور ما نيز حمل كش

كرده است.  
ــر را نيز  ــه هن ــت ك ــى اس ــن در حال ــود و اي ــدرت ب ــنه ق او تش
ــه  ــا ب ــودش باره ــى خ ــى زندگ ــت. در ط ــت داش ــيار دوس بس
ــه 17 ميليون  ــياى مركزى حمله كرد و نزديك ب ــورهاى آس كش
ــى نابود  ــل ها را به كل ــن برخى از نس ــرد و همچني نفر را از بين ب
ــا را  ــن نبرده ــا 1405 اي ــاى 1369 ت ــال ه ــن س ــرد. او در بي ك

انجام داد.
فتوحات چنگيزخان مغول

ــايد هيچ چيز به اندازه حمالت چنگيزخان به كشور ما دردناك  ش
ــار هنرى  ــورهاى مختلف آث ــا ورودش به كش ــد؛ فردى كه ب نباش
ــران نيز  ــى برد. در اي ــور را از بين م ــان آن كش ــن مردم و همچني
ــدان او در  ــام داد. خان ــيارى انج ــاى بس ــى ه ــل كش نس
ــيعى  ــه وس ــر منطق ــا 1472 ب ــاى 1207 ت ــال ه ــن س بي
ــراى فتح  ــد. چنگيز ب ــن) حكومت كردن ــره زمي ــد از ك (20 درص
ــر را  ــون نف ــه 45 ميلي ــك ب ــزرگ، نزدي ــيار ب ــه بس ــن منطق اي

نابود كرد.
جنگ جهانى دوم

ــخ نبوده  ــى دوم در تاري ــگ جهان ــر از جن ــردى خونين ت هيچ نب
ــون نفر  ــش از 56 ميلي ــدن بي ــته ش ــت. نبردى كه باعث كش اس

شد. 
اين نبرد كه در سال هاى 1939 تا 1945 انجام شد با حمله آلمان 
ــد و هيتلر آتش اين جنگ افروزى را آغاز كرد. ــتان آغاز ش به لهس
ــه گونه  ــدند؛ ب ــروح ش ــيار زيادى مج ــراد بس ــگ اف ــن جن در اي
ــرد در برخى از  ــرب آن نب ــز اثرات مخ ــن روزها ني اى كه حتى اي
ــود.  ــى ش ــده م ــف دي ــورهاى مختل ــروم كش ــق مح مناط
ــا  ــگ دني ــن جن ــن تري ــوان خوني ــه عن ــى دوم ب ــگ جهان جن

شناخته مى شود.

نگاهى بر جنگ هاى 
خونين تاريخ

 دريچه

ــد:  ــى كن ــاره م ــا اش ــى ه ــاب ايران ــان در كت كاتوزي
«اسطوره هاى ايرانى متنوع، غنى، وسيع و رنگارنگ است. 
ــدو ايرانى گرفته  ــنت ها ى كهن هن ــطوره ها از س اين اس
ــطوره شناسى ايرانى موجب  شده اند. بعدها گسترش اس
تاريخ اسطوره اى شد كه در دوران ساسانيان (651-224) 
ــد. اين كتاب از ميان  در كتاب خداى نامگ جمع آورى ش
ــفاهى و كتبى بعد از اسالم مبتنى بر آن  رفت؛ اما منابع ش
ــى شد و  ــاهنامه ى فردوس تمام يا بخش هايى از كتاب ش
ــاهنامه مبتنى بر سه دوره است:  به صورت شعر درآمد. ش
ــروع و  ــانيان. اولين دوره ش ــداديان، كيانيان و ساس پيش
ــطوره  ــان مى دهد و اس ــداديان را نش ــاز دوره ى پيش آغ
ــان را در دوره  ــرو ايراني ــن دوره قلم ــت. دومي ى ناب اس
ــتان طوالنى دوره ى  ــان مى دهد كه داس ى كيانيان نش
قهرمانى است كه اسطوره و تاريخ درهم آميخته مى شود تا 
ــوند. محل داستان ها ى دو  ــه هاى كهن ساخته ش حماس
ــرق ايران واقع شده  ــاهنامه در منطقه ى ش بخش اول ش
است و داستان هاى قسمت سوم شاهنامه در جنوب و غرب 
رخ مى دهد. اين داستان ها تاريخ واسطوره را با هم تركيب 
مى كند و درعين حال سلسله مراتب حكومتى ساسانيان 

را پيش از اسالم نشان مى دهد».
داستان آرش 

ــود را ميان  ــرو امپراطورى خ ــاه ايران، قلم فريدون پادش
ــيم مى كند: غرب را  ــلم، تور و ايرج) تقس سه پسرش (س

به سلم، شمال و شرق را به تور و  ايران كه مركز امپراطورى 
ــلم و  ــود ايرج مى دهد. س ــر خ ــه جوان ترين پس او بود ب
ــادت مى  ــد و به ايرج حس ــيم را نمى پذيرن تور اين تقس
ــند.  ــرزمين او حمله مى كنند و او را مى كش ورزند. به س
ــود، و اين  ــپس رابطه ى ايران و توران تيره  و تار مى ش س
ــمنى و جنگ از زمان  ــمنى طوالنى مى شود. اين دش دش
ــداديان ادامه  ــيد و در تمام دوران  پيش كيومرث تا جمش
ــدادى،  ــاهى منوچهر پيش ــد. در زمان پادش پيدا مى كن
ــاه ايران پس  ــياب و پادش ــركردگى افراس تورانيان به س
ــد و قرار  ــح مى گذارن ــگ، قرار صل ــى جن از دوران طوالن
ــاب كند و در  ــران تيرى پرت ــود كه تيراندازى از اي مى ش
ــران  و توران   ــى آيد، مرز ميان اي نقطه ا ى كه تير فرود م

تعيين شود.
آرش پيك لشكر ايران، براى اين كار انتخاب مى شود. 

اسفندارمذ، تير و كمانى به آرش مى دهد و به او مى گويد 
اين تير تا دوردست مى رود، اما تيرانداز جانش را برسر اين 
كار مى گذارد. آرش مى پذيرد و صبح به  قله ى دماوند مى 
ــرى در تركش مى گذارد و با  رود، هنگام  طلوع آفتاب، تي

تمام توان اين تير را به سمت شرق نشانه مى رود. 
ــروب كنار رود  ــر درهنگام غ ــا اين تي ــى ميرد. ام آرش م
ــرود مى آيد.  ــت گردويى ف ــاخه هاى درخ جيحون بر ش
كه آن جا مرز ميان دو كشور ايران و توران تعيين مى شود. 

آرش نماد جان فشانى در راه ميهن است. 

ــل  ــتان 518 – 519 قب ــز و زمس ــوش در پايي داري
ــپوليس را طراحى كرد  ــاخت پرس ــه س از ميالد، نقش
ــه آن را با كمك  ــرام مصر، نقش ــام گرفتن از اه و با اله
ــذ  ــه روى كاغ ــرى ب ــاران مص ــن از معم ــن ت چندي

آورد.
ــودى برده را  ــل، 25 هزار يه ــد از تصرف باب كورش بع
ــل بودند،  ــاه باب ــر زير يوق بردگى ش ــهر ب كه در آن ش

آزاد كرد.
ــاهراه  ــود ش ــاهى خ ــم پادش ــال ده ــوش در س داري
ــاده  ــاند و ج ــام رس ــه اتم ــورش را ب ــزرگ ك ب
ــان به  ــه از خراس ــرد ك ــيا را احداث ك ــرى آس سراس
ــم  ــاده ابريش ــه بعدها ج ــت ك ــى رف ــرب چين م مغ

نام گرفت.
اولين بار پرسپوليس به دستور داريوش بزرگ به صورت 
ماكت ساخته شد تا از بزرگ ترين كاخ آسيا شبيه سازى 

شده باشد.
ــه سال طول كشيد و  ساخت ماكت كاخ پرسپوليس س
ــال و به قولى 150 سال به طول  كل ساخت كاخ 80 س

انجاميد.
ــپوليس كه نمايشگاه  ــاخت كاخ پرس داريوش براى س
ــاعت  ــزار كارگر به صورت 10 س ــيا بوده 25 ه هنر آس
در تابستان و 8 ساعت در زمستان به كار گماشته بود و 
به هر استادكار، هر 5 روز يكبار يك سكه طال ( داريك ) 

مى داده است.
ــر از مزد آنها  ــواده از كارگران به غي داريوش به هر خان
ــل و  ــت همراه با روغن ،كره، عس روزانه 250 گرم گوش

پنير مى داده است.
كارگران در زمان داريوش، هر 10 روز يكبار استراحت 

داشتند.

ــه كارگران  ــاخت كاخ ب ــال براى س داريوش در هر س
ــت كه  ــى داده اس ــال مزد م ــم ميليون ط ــش از ني بي
ــوب  ــن كاخ دنيا محس ــران تري ــان گ ــه گفته مورخ ب

مى شده است. 
ــت كه در همان زمان در مصر كارگران  اين در حالى اس
ــت مزد؛  ــدون پرداخ ــوده اند ب ــغول ب ــه بيگارى مش ب
ــوده  ــراه ب ــز هم ــالق ني ــا ش ــگارى ب ــن بي ــه اي ك

است.
ــتور داريوش  ــه دس ــاه 30 روز ) ب ــى ( م ــم كنون تقوي
ــالح تقويم  ــراى اص ــد و او هياتى را ب ــذارى ش پايه گ
ــيج  ــمند بابلى «دنى تون» بس ــت دانش ايران به رياس

كرده بود. 
ــوش، روز اول و  ــد داري ــم جدي ــق تقوي ــر طب ب
ــال داراى  ــوده و در طول س ــل ب ــاه تعطي ــم م پانزده
ــه  ــمى ك ــى رس ــى و 31 روز تعطيل ــد مذهب 5 عي
ــياوش  ــوگ س ــرى س ــوروز و ديگ ــا ن ــى از آنه يك

بوده است.
ــران  ــه را در اي ــام وظيف ــادگان و نظ ــوش، پ داري
ــام جوانان چه  ــبت آن تم ــزارى كرد؛ و به مناس پايه گ
ــت بروند و  ــر بايد به خدم ــاه و چه فرزند وزي فرزند ش
ــرزمين پارس  ــى ببينند، تا بتوانند از س تعليمات نظام

دفاع كنند.

ــران، وزارت راه، ــار در اي ــن ب ــراى اولي ــوش ب داري
ــات ،  ــازمان اطالع ــالك، س ــازمان ام وزارت آب، س
ــان  ــه ) را بني ــراف ( چاپارخان ــت و تلگ ــازمان پس س

نهاد.
ــده در جهان توسط  ــازى ش ــه و زير س اولين راه شوس

داريوش ساخته شد.
ــى آب در  ــرى از قحط ــراى جلوگي ــوش ب داري
ــران  ي ــورى ا ــزوى از امپراط ــه ج ــتان ك هندوس
ــا  ــند، بن ــه روى رود س ــم ب ــدى عظي ــوده، س ب

نهاد.
ــور خود گريخته  فيثاغورث كه به داليل مذهبى از كش
ــط داريوش كبير  ــاه آورده بود، توس ــران پن بود و به اي
ــتمرى دائم  ــا مس ــوب همراه ب ــك زندگى خ داراى ي

شد.
ــزرگ 242 حكمران  ــوش ب ــلطنت داري ــول س در ط
ــاهى  ــد و او پادش ــرده بودن ــورش ك ــه او ش ــر علي ب
ــرد و همه را  ــورش مقابله ك ــورد ش ــوده كه با 242 م ب
ــر ايران  ــت را در سرتاس ــاند و عدال ــود نش ــاى خ بر ج

بسط داد . 
ــره  ذخي ــاهى  پادش ــر  آخ ــال  س در  ــوش  داري
ــاى  ــر ج ب ــى  دولت ــه  ن ــى در خزا ــى عظيم مال

گذاشت. 

نكات جالب در مورد 
تاريخ ايران باستان

عجايب  معمارى 
ايران

اسطوره ها و افسانه هاى ايران؛ 

داستان آرش
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استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه در  زاينده رود
سال جارى كم حادثه ترين محرم را 
ــتيم، گفت: در اين  پشت سرگذاش
ــى و اجرايى  ــى، امنيت ــور، نظام ــاى راه ــتا نيروه راس

فعاليت هاى خود را به خوبى اجرا كردند.
 رسول زرگرپور در نشست خبرى خود با اصحاب رسانه 
ــان براى برگزارى  ــتان اصفه ضمن قدردانى از مردم اس
ــوراى حسينى اظهار  عزادارى باشكوه در تاسوعا و عاش
ــات  ــه برگزارى جلس ــاس با توجه ب ــت: بر اين اس داش
ــته براى برگزارى اين مراسم  هماهنگى از دو ماه گذش

هماهنگى الزم حاكم بود.
وى با تاكيد بر اينكه در سال جارى كم حادثه ترين محرم 
را پشت سرگذاشتيم، افزود: در اين راستا نيروهاى راهور، 
ــاى خود را به خوبى  نظامى، امنيتى و اجرايى فعاليت ه

اجرا كردند.
دو برابر شدن تعداد عزاداران در امسال 

استاندار اصفهان با اشاره به دو برابر شدن تعداد عزاداران 
ــال نسبت به سال  ــوعا و عاشوراى امس حسينى در تاس
گذشته افزود: در برخى از هيات هاى مذهبى، جمعيت 

باالى 10 هزار نفر حضور داشتند.
ــان براى  ــور به اصفه ــفر وزير كش ــن به س وى همچني
ــاره كرد و ــاز اول خط يك مترو اصفهان اش راه اندازى ف

 ابراز داشت: همچنين با حضور وى بسيارى از مشكالت 
استان در بخش هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ... 
ــكالت مورد  ــد تا در دريافت مصوبات اين مش مطرح ش
توجه باشد. زرگرپور عدم وجود توازن بين منطقه اى در 
ــتان اعالم كرد و افزود: بر  استان را از جمله مشكالت اس
اين اساس هر 15 روز يكبار جلساتى را در شهرستان هاى 
مختلف با مسووالن امر براى حل مشكالت هر شهرستان 
ــكالت شش  ــتور كار قرار داده ايم و تاكنون مش در دس

شهرستان مورد بررسى قرار گرفته است.
ــتان و عدم  ــرق اس وى عدم فعاليت صنايع بزرگ در ش
ــرمايه گذارى هاى خوب در اين منطقه را از مهم ترين  س
چالش هاى شهرستان هاى شرق استان اعالم كرد و افزود: 
براى حل اين مشكالت دريافت مجوز براى بهره بردارى 
و اكتشاف 50 هزار كيلومتر معدن فلزات در دستور كار 

قرار گرفت.
توسعه گردشگرى در شرق اصفهان از برنامه هاى 

الزم االجراست
ــگرى در شرق استان  ــعه گردش استاندار اصفهان توس
ــت  ــز  از ديگر برنامه هاى الزم االجرا دانس اصفهان را ني
ــت تاريخى كه  ــا توجه به قدم ــاس ب و افزود: بر اين اس
ــتان دارند، مى توان در اين زمينه ــرق اس ــهرهاى ش ش

 سرمايه گذارى  هاى مناسبى را داشته باشيم.
وى با اشاره به بى توجهى مسووالن استان طى دهه هاى 
ــبت به پدافند غير عامل در استان اصفهان  ــته نس گذش
ــاى مختلف در  ــود موقعيت ها و فضاه ــت: با وج نيز گف

ــت كه به صورت ويژه  سطح استان اصفهان ضرورى اس
ــته اى و شيميايى  در خصوص ظرفيت  هاى مختلف هس

استان پدافند غير عامل تدوين شود.
ــتان  زرگرپور،  نبود طرح جامع پدافند غير عامل در اس
ــتراتژيكى كه دارد را نيز  اصفهان با توجه به موقعيت اس
ــاس تدوين اين  ــى خواند و گفت:  بر اين اس ضعف بزرگ
طرح طى دو هفته گذشته در دستور كار ويژه قرار گرفته 
است. وى با اشاره به اينكه راه اندازى بندرخشك يكى از 
مهم ترين راهكارهاى توسعه اى در شرق اصفهان است، 
افزود: بر اساس آخرين مصوبات صورت گرفته،  راه اندازى 
اين بندر با همكارى بخش خصوصى و اصالح آيين نامه 

قبلى در دستور كار قرار گرفته است.
ــوص جانمايى  ــات موجود در خص ــاره اختالف وى با اش
اين پروژه ابراز داشت: يزد، نايين و شرق اصفهان مجوز 
ــال حاضر مطالعات  ــن بندر را دارند و در ح راه اندازى اي
زيست محيطى بندر خشك در شرق اصفهان در دست 

بررسى است.
ــتاندار اصفهان همچنين به آخرين وضعيت مصوبه  اس
ــوراى عالى آب در خصوص استان اصفهان  9 ماده اى ش
ــه در بازه  ــت: اجراى اين مصوب ــاره كرد و ابراز داش اش
ــا 65 درصدى ــرفت 60 ت زمانى 6 ماهه تاكنون با پيش

روبه رو بوده است.
اجراى مصوبه 9 مـاده اى آب زاينـده رود به مانع 

برخورد كرد
ــال حاضر اجراى  ــه اينكه در ح ــاره ب وى در ادامه با اش
ــوراى عالى آب در خصوص حوضه  مصوبه 9 ماده اى ش
آبريز زاينده رود با مانع برخورد كرده است، اضافه كرد: 
ــوراى عالى آب وزارت نيرو درخواست  ــووالن ش از مس
ــكالت بررسى هاى  ــبت به حل اين مش كرده ايم كه نس

الزم را انجام دهد.
ــاره به وجود برخى از مشكالت اجتماعى  زرگرپور با اش
براى حل مشكالت حوضه آبريز زاينده رود گفت: براى 
ــود تا با  ــرو وارد ميدان ش ــكالت وزارت ني رفع اين مش

برداشت هاى غير مجاز و اضافه برداشت ها برخورد كند.
استاندار اصفهان در خصوص آخرين وضعيت ورزشگاه 
ــگاه  ــت: فضاى فيزيكى اين ورزش نقش جهان ابراز داش
ــد و چمن آن نيز تا  تا پايان سال به بهره  بردارى مى رس

خرداد ماه قابل استفاده خواهد بود.
ــاره به برخى از بى توجهى هاى شركت توسعه  وى با اش
ــازمان ورزش و جوانان كشور  و تجهيز اماكن ورزشى س
در بهره  بردارى از ورزشگاه نقش جهان بيان داشت: اين 
ــركت فوالد مباركه نسبت به انجام  در حالى است كه ش

تعهدات خود همكارى الزم را داشته است.
وجود سه كانون فرسايشى در استان اصفهان

زرگرپور در ادامه با اشاره به اينكه ريزگردهاى داخلى و 
خارجى استان اصفهان را تهديد مى كند، اضافه كرد: در 
استان اصفهان سه محور برخوار تا تاالب گاوخونى، آران 
ــى  و بيدگل تا نايين و خور و بيابانك محورهاى فرسايش
استان اصفهان هستند كه نياز به برنامه ريزى الزم دارند.

وى با بيان اينكه در حال حاضر پنج هزار هكتار طاق زار 
دراستان اصفهان براى جلوگيرى از فعاليت كانون هاى 
ــت، گفت: در هفته  ــتان ايجاد شده اس ريزگردى در اس
ــزان موجود اضافه  ــز 500 هكتار طاق زار به مي آينده ني

خواهد شد.
استانداراصفهان درباره صحبت هاى وزير كشور در سفر 
ــتگيرى مجرم اسيدپاشى و  خود به اصفهان درباره دس
تكذيب آن توسط رييس كل دادگسترى اصفهان گفت: 
فردى كه دستگير شده ، جناياتى نزديك به جنايت فرد 
ــته؛ ولى قضات دادگسترى اظهارات اين  اسيدپاش داش
ــى را تاييد نكرده و اين فرد را  فرد در خصوص اسيدپاش
ــيدپاش معرفى نكردند  و حرف هاى رييس  به عنوان اس
ــتان اصفهان دراين خصوص قابل  ــترى اس كل دادگس

استناد است.

خبر 

ــتان اصفهان گفت: برخورد قاطع و سريع  مديركل اداره بازرسى اس
ــن اداره كل قرار  ــه هاى اي ــوارى، در برنام ــوم زمين خ با پديده ش

دارد.
ــول محمود آبادى اضافه كرد:  حجت االسالم و المسلمين سيد رس
ــبت به اجراى احكام محاكم قضايى در خصوص مبارزه با  تعلل نس
ــتگاه هاى متولى مرتبط، موجب تجرى  زمين خوارى از جانب دس

افراد خاطى مى شود.
ــن  ــه اي ــبت ب ــور نس ــى كش ــازمان بازرس ــرد: س ــح ك وى تصري
ــورد قاطع  ــراد خاطى برخ ــژه دارد و با اف ــيت وي ــوع حساس موض

مى كند.
ــور كه در شوراى ادارى  ــازمان بازرسى كل كش رييس منطقه 6 س
ــخن مى گفت، مديران دستگاه هاى  ــهر س ــاهين ش شهرستان ش
اجرايى را به خود مراقبتى توصيه كرد و گفت: با وجود اينكه مديران 
از ديدگاه ما سرمايه ملى هستند و سعى تمام در مراقبت از نيروهاى 
خوب و متدين داريم اما مهمترين توصيه ما به مديران دستگاه هاى 

اجرايى، خود مراقبتى است.
ــاب نظام  ــرد مثبت و منفى مديران به حس وى با بيان اينكه عملك
ــتگاه هاى اجرايى  ــود بر ضرورت تكريم مردم در دس نوشته مى ش

تاكيد كرد. 
ــته مركزى  ــرد: هس ــه ك ــادى اضاف ــود آب ــالم محم حجت االس
رضايتمندى مردم، تكريم آنان است زيرا مردم سرمايه اصلى نظام

 هستند. وى بااشاره به اينكه جايگاه ارباب رجوع در بدنه نظام ادارى 
به خوبى هويدا نيست، تصريح كرد: داور نهايى در ارزيابى رفتارهاى 
ــتند؛ بنابراين اگر مردم راضى نبودند به  ادارى، توده هاى مردم هس

معنى منفى بودن عملكرد دستگاه است.
ــن(ع)  ــه امام حس ــى(ع) ب ــرت عل ــه نصايح حض ــاره ب ــا اش وى ب
ــاب  ــاى ارب ــخ تقاض ــم پاس ــى تواني ــر نم ــرد: اگ ــح ك تصري
ــت كنيم،  ــول اجاب ــل قب ــات قاب ــل و توجيه ــه دالي ــوع را ب رج
ــه ــوردى محترمان ــان و برخ ــان مهرب ــا ايش ــد ب ــل باي حداق

 داشته باشيم.
ــتان اصفهان افزود: زبان مردم بهترين  ــى اس مديركل اداره بازرس

ميزان براى عملكرد خوب يا بد يك مسوول يا يك اداره است.
ــاره به اصول 156 و 174 قانون  حجت االسالم محمود آبادى با اش
ــتادى فرا نظارتى و توجه به امر  ــور را س ــى كل كش اساسى، بازرس

نظارت را اقدامى ضرورى دانست.
ــش متمركز  ــابقه و آبروي ــر بايد به حفظ س ــان اينكه مدي وى با بي
ــه ناحق و  ــت المال را ب ــال از بي ــر مديرى يك ري ــود، افزود: اگ ش
ــام خيانت  ــه مردم و نظ ــخصى هزينه كند ب ــراى مقاصد ش ناروا ب

كرده است. 

مديركل اداره بازرسى استان اصفهان؛

مقابله با زمين خوارى
 از برنامه هاى ماست

اين روزها ورود جك استراو به اصفهان،  با حواشى زيادى رو 
به رو شده است. برخى از نهادها و مسووالن، ورود  وزير سابق 
ــه بزرگ مى دانند و  انگليس به اصفهان را مقدمه  يك فتن

برخى ديگر، او را يك شهروند عادى و گردشگر مى نامند.
به گزارش ايرنا، نماينده وزارت امورخارجه در اصفهان در اين 
رابطه گفت: جك استراو،  وزير اسبق امورخارجه انگليس به 
عنوان يك شهروند عادى انگليس و همانند ساير گردشگران 

خارجى به اصفهان سفر كرده است.
ــتراو از طريق يك  محمد كارشناس تصريح كرد: جك اس
ــده و در راستاى اين سفر  شركت گردشگرى وارد ايران ش

تفريحى پس از شيراز به اصفهان،  سفر كرده است.
ــتراو به اصفهان توسط يك  ــفر جك اس وى تاكيد كرد: س
ــگرى ترتيب يافته و به صورت رسمى انجام  شركت گردش

نشده است.
ــاره به اينكه  ــده وزارت امورخارجه در اصفهان با اش نماين
نمايندگى وزارت خارجه در اصفهان از سفر جك استراو به 
اين شهر بى اطالع نبوده است، تصريح كرد: اين نمايندگى 
ــورهاى  ــابق و فعلى كش ــفر هريك از ديپلمات هاى س س
ــفر آنها  مختلف به اصفهان را رصد مى كند و در جريان س

قرار مى گيرد.
ــد، سفر جك استراو  وى ادامه داد: اما همانگونه كه بيان ش
ــمى انجام شده و اين  ــخصى و غير رس به اصفهان كامال ش
ــفر هيچ مالقات رسمى  ــى در اين س ــتمدار انگليس سياس

نداشته و ندارد.
ــتراو به  ــفر شخصى جك اس ــناس،  درعين حال س كارش
اصفهان را مثبت ارزيابى كرد و افزود: وزير سابق امور خارجه 
انگليس در سطح بين الملل چهره اى مشهور و قابل احترام 

براى كشورهاى اروپايى است؛  بنابراين 
حضور شخصى وى در اصفهان مى تواند 
ــش جاذبه هاى  ــش از پي به معرفى بي
تاريخى و فرهنگى اين شهر به جهانيان 

موثر باشد.
ــال هاى  ــه اينكه در س ــاره ب وى با اش
گذشته موج تبليغات منفى عليه ايران 
ــده بود،  ــطح بين الملل ايجاد ش در س
ــتراو در سفر اخير خود  افزود: جك اس
ــاى ايران پرده  به اصفهان از واقعيت ه
ــاد آرامش و امنيت  بردارى كرده و ايج
در ايران را بى بديل توصيف كرده است.

ــور خارجه در اصفهان  نماينده وزير ام
ــخصى افرادى مثل  اظهاركرد: سفر ش
جك استراو ،كه چهره اى شناخته شده 
در سطح بين المللى هستند، مى تواند 

پروژه ايران هراسى را از بين ببرد.
 سـفر جك اسـتراو بـه اصفهان،

 كليد فتنه بزرگ تررا مى زند
ــى مجلس  ــيون فرهنگ رييس كميس
ــالمى گفت: امروز انگليس  شوراى اس
ــفارت در تهران و ورود  ــدن س با باز ش
جك استراو به اصفهان و ديگر استان ها 
فتنه بزرگ تر را تعقيب مى كند و كليد 
ــه دارند ارتباط  مى زند و با عناصرى ك
ــتر نفوذ را در آينده فراهم  برقرار و بس

مى كنند.

ــد  ــلمين احم ــالم  والمس حجت االس
ــتراو به  ــالك پيرامون سفر جك اس س
ــتراو،   ــت: جك اس اصفهان اظهار داش
عامل بسيارى  از جنايات در كشورهاى 
ــاس  ــت، كه امروز بر اس ــالمى اس اس
ــور ــتان هاى كش ــه اى وارد اس برنام

 شده است.
ــت كه  وى افزود: پيش بينى ما اين اس
اين برنامه دقيقاً بر اساس اهدافى است 
و آن اهداف در جريان به دنبال نفوذ در 
اليه هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى و 

اجتماعى است.
ــت كه  ــت اس ــان اينكه درس وى با بي
ــتراو در قالب يك هيات  سفر جك اس
ــت؛  اما اين سفر بدون  گردشگرى اس
ــد، تصريح كرد:  ــد باش هدف نمى توان
ــت و سابقه  انگلستان استعمار پير اس
ــا جمهورى  ــدى در ارتباط ب ــيار ب بس
ــاً قابل  ــالمى دارد، هيچ زمان قطع اس

اعتماد نيست.
وى بيان كرد: انگليس با سفارتى كه در 
تهران باز شده، همچنان كه در فتنه 88 
نقش اساسى به عهده داشت، امروز هم 
با بازگشايى اين سفارت و با ورود جك 
ــتان ها،  ــتراو به اصفهان و ديگر اس اس
فتنه بزرگ تر را تعقيب مى كند و كليد 
ــه دارند ارتباط  مى زند و با عناصرى ك

برقرار و بستر نفوذ را در آينده فراهم مى كنند.
ورود جك استراو به دانشگاه هنر اصفهان ممنوع شد

ــگاه هنر اصفهان گفت: نه براى  مسوول نهاد رهبرى دانش
ــتراو به  بازديد، بلكه تحت هيچ عنوانى اجازه ورود جك اس

اين دانشگاه داده نخواهد شد.
ــيد محمد تقى ، در رابطه با حضور جك  حجت االسالم س
ــگاه هنر اصفهان اظهار كرد: ظاهرا وى در  استراو در دانش
اصفهان حضور دارد؛  ولى بحث حضور ويژه اش در دانشگاه 
ــتراو بازديدى از اين  ــت اس ــده كه قرار اس نبوده و گفته ش

دانشگاه داشته باشد.
ــگاه به كلى  ــور ويژه وى در اين دانش وى افزود: بحث حض
مطرح نبوده و صرفا قرار بر بازديد جك استراو از اين دانشگاه 
بود كه بر اساس اعالم مسووالن حراست دانشگاه مجوزى 
براى ورود اين فرد به دانشگاه هنر اصفهان صادر نشده است.
ــان در ادامه ــر اصفه ــگاه هن ــوول نهاد رهبرى دانش مس

ــه براى  ــده ن ــگاه ابالغ ش ــرد: به انتظامات دانش  تاكيد ك
ــتراو به  ــازه ورود جك اس ــچ عنوانى اج بازديد بلكه با هي
ــه پيش از اين  ــگاه را ندهند.ابطحى در رابطه با اينك دانش
ــگاه هنر را انجام  چه گروهى هماهنگى حضور وى در دانش
ــگاه انجام نشده  داده، تصريح كرد: هيچ هماهنگى با دانش
ــت، فقط  ــده اس و بحثى در رابطه با حضور وى مطرح نش
ــتراو به عنوان يك توريست از ساختمان هاى  قرار بوده اس
تاريخى دانشگاه هنر بازديد كند كه اين مسئله نيز منتفى

ــه  ــبق امورخارج ــر اس ــتراو،  وزي ــت.جك اس  اس
ــت روز  ــده اس ــورمان ش ــه از 27 مهر وارد كش انگليس ك
ــيراز، وارد ــزد و ش ــهرهاى ي ــفرى به ش ــنبه پس از س ش

 اصفهان شد.

بخش بازرسى تخلفات شهرى كه روزى براى ساماندهى 
امور شهر و شناسايى متخلفان تشكيل شد، در حال حاضر،  
ــان با متخلفان شهرى  به علت نحوه برخورد برخى بازرس
ــان  ــردم قرار گرفته است.بازرس ــهردار و م زير ذره بين ش
ــاماندهى امور شهرى، گاهى  تخلفات شهرى به دنبال س
ــدان متعارف  ــل به روش هاى نه چن اوقات مجبور به توس
مى شوند، تا بتوانند به نوعى از حقوق ديگر شهروندان دفاع 
كرده و آرامش و امنيت را در شهر برقرار كنند؛  اما امروزه 
اين نوع برخوردها به گونه اى شده كه به گفته عضو شوراى 
اسالمى شهر اصفهان  بيشتر به «سبك برخورد چهل سال 
ــبان از نحوه برخورد اين بازرسان گاليه  قبل است» و كاس
دارند. گاليه از برخورد فيزيكى با مغازه داران، خطابه كسبه 

با صداى بلند  و نقض حقوق شهروندى بيشترين مواردى 
ــبان را حتى براى احقاق حقوق شخصى به  بوده كه كاس
شوراى شهر كشانده تا از حيثيت فردى و قانونى خود دفاع 
كرده و صداى اعتراض خود را به نحوه برخورد توهين آميز 
بازرسان به گوش نمايندگان مردم در شوراى اسالمى شهر 
ــان در  ــورد بازرس ــوه برخ ــن نح ي لبته ا ا ــانند. برس
ــراى  ــان ب ــن بازرس ــه گارد گرفت ــت ك ــى اس حال
ــر  ــوى ديگ ــودك از س ــوان و ك ــت فروش هاى نوج دس
ــوال مطرح  ــن س ــاى اي ــت و ج ــل اس ــدرى قابل تأم ق
ــهرى به چه  ــاط ش ــم و انضب ــرارى نظ ــود كه برق مى ش

قيمت؟
ــخ به اين  ــهر اصفهان در پاس ــالمى ش ــوراى اس عضو ش

ــان تخلفات  ــه اندازه بازرس ــؤال خبرنگار مهر كه تا چ س
ــهرى حق دارند اگر خطاكارى ديدند وارد عمل شده و  ش
ــد به چه صورتى ــد و اين برخورد باي با آن ها برخورد كنن
ــون،  درصورتى كه  ــاس قان  انجام گيرد، اظهار كرد: بر اس
ــد، در ابتدا تذكر لسانى  خطاكار در هر صنفى مشاهده ش
ــاعه  ــود كه اين تذكر نبايد با هيچ توهين و اس داده مى ش
ادبى همراه باشد.عدنان زاد هوش بيان كرد: در مرتبه دوم 
ــوم،  فرد خطاكار به عنوان  ــمول جريمه و در مرتبه س مش
ــوى  ــورد در كمال احترام از س ــايى و برخ متخلف شناس
قوه قضاييه دنبال مى شود و در هيچ يك از مراحل بازرس 
ــراه با توهين ــدن يا برخورد تند هم ــت به يقه ش حق دس

 را ندارد.
ــهر اصفهان تأكيد كرد: در اين  ــالمى ش عضو شوراى اس
جلسات يك راهكار را حّالل اين مشكل دانستيم و آن هم 
ــان تخلفات شهرى  ــى براى بازرس برگزارى دوره آموزش
ــت كه در اين دوره ها نحوه برخورد با متخلفان شهرى  اس
ــود.وى با اعالم اينكه مسوول خدمات  آموزش داده مى ش

شهرى شهردارى سابق اصفهان حتى زير بار برگزارى اين 
دوره آموزشى هم نرفت كه به دنبال پيگيرى اين موضوع 
با مسوول جديد اين بخش از شهردارى هستيم، گفت: در 
همه كشورها،  متخلف شهرى وجود دارد؛ اما روش برخورد 
با متخلفان بايد مدبرانه باشد نه اينكه از روش بزن بهادرى 

چهل سال پيش استفاده شود.
ــهرى گرچه متخلف  ــرد: متخلفان ش ــوش اعالم ك زاد ه
ــتند و بايد به بهترين صورت و  هستند، اما از مردم ما هس

باكمال احترام با آن ها برخورد شود.
تذكر جدى شـهردار اصفهان به بازرسان تخلفات 

شهرى
ــن  ي ــرى ا ــن در پيگي ــان  همچني ــهردار اصفه ش
ــن  ــم اي ــول مى ده ــه ق ــوان اينك ــا عن ــوع ب موض
ــه  ب ــع  به طورقط و  ــم  كن ــرى  پيگي را  ــوع   موض
ــم داد ــر خواه ــهرى تذك ــش تخلفات ش ــان بخ بازرس

ــهرى به گونه اى  ــر تخلفات ش ــى ب  گفت: موضوع بازرس
ــوان آن را  ــت كه هيچ گاه با دل رئوف و مهربان نمى ت اس

ــايد ضرورت دارد يك چهره جدى و  ــاند و ش به انجام رس
ــگيرى از تخلفات لحاظ شود؛ اما  برخورد قاطع براى پيش
ــى حق زير پا گذاشتن  ــت كه هيچ بازرس بايد اين را دانس

كرامات انسانى و حقوق شهروندى را ندارد.
ــر بخواهيم خيلى  ــت: اگ ــژاد اظهار داش مهدى جمالى ن
ــان برخورد  ــى متخلف ــا حت ــاكاران ي ــه با خط منعطفان
ــوى  ــت؛  اما از س ــبى نيس كنيم،  به طورقطع روش مناس
ــت  ــادرى و ايجاد رعب و وحش ــم برخورد بزن به ديگر ه
ــا  ــد م ــورد تايي ــز م ــبان ني ــازه داران و كاس ــر دل مغ ب

نيست.
ــان  ــه تمام بازرس ــار اينكه ب ــا اظه ــان ب ــهردار اصفه ش
ــه از برخورد  ــم ك ــر جدى مى ده ــهرى تذك تخلفات ش
ــانى كه  ــد، گفت: بازرس ــالمى پرهيز كنن ــر اس تند و غي
ــى را از حد  ــرده، بداخالق ــر ك ــود درازت ــا را از گليم خ پ
ــد تذكر  ــر پا بگذارن ــهروندى را زي ــده و حقوق ش گذران
ــر ذره بين  ــرد آن ها زي ــت و عملك ــد گرف ــدى خواهن ج

قرار مى گيرد.

استاندار اصفهان:

وزارت نيرو، با برداشت هاى 
غيرمجاز زاينده رود

 برخورد كند

گردشگر يا فتنه گر؛

اصفهان و يك جك انگليسى

بازرس، حق برخورد تند همراه با توهين با متخلف را ندارد؛

هشدار شهردار، به بازرسان تخلفات شهرى



ــورى مظلومى از برهانى،  ــى كه اين روزها برخى در مورد دلخ  درحال
ــتقالل مى خواهد  ــرمربى اس گمانه زنى مى كنند، برخى هم معتقدند س
ــنگى براى بازى به دربى 81 برساند كه اين مهم، عصر  برهانى را با تش

روز جمعه مشخص مى شود.
ــال قبل  ــگاه تختى دوس ــايد از ورزش ــاى آرش برهانى ش پيچيدگى ه
ــروع شد، آن روزها كه امير قلعه نويى وى را از تركيب بيرون كشيد  ش
ــكو ها  ــويق كردند و در نهايت كار به درگيرى روى س و مردم او را تش
ــول يكى از  ــتى اف ــيد.از آن روز مى توانس ــا كش ــردم و ليدره ــن م بي
ــتقالل را حدس بزنى، پسر سرعتى استقالل  محبوب ترين بازيكنان اس
ــرعتش  ديوار دفاعى حريفان را از بين برده و ضربات  را كه بارها با س

پاى چپش همه را گيج كرده است.
بيشترين گل و بيشترين از دست دادن فرصت

برهانى موقعيت زياد از دست مى داد، اين كار امروزش نيست، هميشه 
ــت و آن ــزرگ هم در اين نكته نهفته اس ــوده؛ اما يك راز ب ــه ب اينگون

ــد و در هر بازى  ــت موقعيت خلق كن ــه برهانى بلد اس ــت ك  اين اس
ــتند موقعيت  ــم بارها چنين مى كند اما ديگران به اندازه او بلد نيس ه
ــازند و اينچنين است كه او هم، فرصت زياد از دست مى دهد و هم  بس

گلزن ترين بازيكن تاريخ باشگاه استقالل هم هست.
ــود، گاهى نبود،  ــد، گاهى ب ــت ش از همان روزها ، جايگاه برهانى سس
ــى آورد، در واقع  ــداى همه را در م ــوق العاده بود و گاهى ص ــى ف گاه
ــت نداشت  ــى دوس ــيبى قرار گرفت چون انگار كس برهانى روى سراش
ــته است، او در هيچ كدام  ــتد.برهانى دنياى خودش را داش پاى او بايس
ــتقاللى ها قرار نگرفت، نه بازيكن امير قلعه نويى بود، نه  از معادالت اس

پرويز مظلومى، او فقط بود، بدون بازى هاى جناحى.
ــى پاى چهارتا بازى براى برهانى نمى ايستد  شايد به همين دليل كس
ــوب در ابتداى فصل  ــد از آن ديدار خ ــه اوج برگرداند يا بع ــا او را ب ت
ــايد هم او زود در حال  ــياه جامگان از تركيب بيرون رفت، ش مقابل س
ــدن است اما هر چه هست حاال برهانى، آقاى گل استقالل در  تمام ش
ــن 32 سالگى و در حالى كه مى تواند بيشتر از اين  تمام ادوارش در س
ــد و اين را در بازى هاى ابتداى فصل  ــتقالل مفيد باش حرف ها براى اس

نشان داد حاال باز هم از ليست 18 نفره استقالل خارج شده است.
عصر آدينه

ــتى  ــتقالل هم او نه امير قلعه نويى و نكونام را آش در ماجراى اخير اس
ــت بلكه فعال ــتى دادن با او لج كرده اس داد و نه مظلومى بابت اين آش

ــتد و  ــى پاى او بايس ــا بايد مظلوم ــا اينكه ي ــت و نهايت ــت اس  در اف
ــا آنكه برهانى بايد  ــتقالل را به كورس برگرداند ي ــرعتى اس گل زن س
ــت در دربى عايد  ــن فرصت كار را بگيرد.اين فرصت ممكن اس در اولي
ــرعت  ــود چون در اين بازى تجربه حرف اول را مى زند و س برهانى ش
ــپوليس هم هست. شايد هم مظلومى برهانى  بالى جان مدافعان پرس
ــته تا او را بمب انگيزه كند كسى نمى داند،  را براى دربى بيرون گذاش

براى ديدن آينده برهانى بايد تا عصر آدينه صبر كرد.  

رييس كميته داوران گفت:اصال به انتخاب داور خارجى فكر نمى كنيم 
ــه توانايى قضاوت در  ــورمان داريم ك ــته اى در كش چون داوران شايس

دربى را دارند.
ــود تركى به  ــه گفته مى ش ــا اينك ــه ب ــان، در رابط ــدون اصفهاني فري
ــت، اظهار داشت:  به هيچ عنوان ــده اس عنوان داور دربى 81 معرفى ش

 اينطور نيست. هنوز هفته دهم برگزار نشده، چطور مى گويند ما داور 
ــاب كرده ايم. بعد  ــود را انتخ ــى كه در هفته يازدهم برگزار مى ش درب
ــود و در نهايت  ــى هاى الزم انجام مى ش از بازى هاى اين هفته بررس

بهترين گزينه را براى قضاوت در دربى انتخاب مى كنيم.
وى درباره اينكه تركى در هفته دهم قضاوت نمى كند و اين شانس او 
ــتر كرده، عنوان كرد: اين صحبت ها ديگر چيست؟  را براى دربى بيش
ــه داور دربى  ــه وجود آورده ك ــى ب ــم اين فرضيه را چه كس ــى دان نم
ــى از داوران ما دوهفته  ــى كند. خيل ــل از آن قضاوت نم ــه قب در هفت
ــتگى به عملكردشان دارد.  ــر هم قضاوت مى كنند و اين بس ــت س پش
ــه در هفته دهم  ــد ك ــى از داورانى باش ــت داور دربى يك ــن اس ممك
ــانس او را  ــن هفته ش ــى در اي ــتراحت ترك ــد و اس ــى كن ــاوت م قض

افزايش نخواهدداد.
ــس كميته داوران درباره اينكه عنايت اعالم كرده دپارتمان داورى  ريي
ــرده،  تصريح  ــه داوران معرفى ك ــود را به كميت ــنهادى خ گزينه پيش
ــه با او صحبتى  ــر نه عنايت را ديده ام و ن ــن در چند روز اخي ــرد:  م ك
ــته ام. اصال نمى دانم گزينه دپارتمان داورى كيست اما قطعا بعد  داش
ــى تصميم گيرى  ــاى مربوطه درباره داور درب ــورت با همه اعض از مش

خواهد شد.
ــخ به اين سوال كه كدام داوران براى قضاوت در دربى 81  وى در پاس
ــترى دارند،  گفت:  برخى از داوران قبال تجربه قضاوت در  ــانس بيش ش
اين بازى را دارند و نمى توانم بگويم كه شانس كدام يك بيشتر است. 
بايد در چند روز آينده بررسى كنيم و سپس بهترين گزينه را انتخاب 
ــوم كه چرا  ــيت ها نمى ش ــم كرد. من اصال متوجه اين حساس خواهي

رسانه ها اينقدر به بحث انتخاب داور دربى ورود مى كنند.
ــابقه بيشترش در دربى  اصفهانيان در خصوص اينكه تركى به دليل س
ــت يا خير، افزود:  درست است كه تركى  ــانس بيشترى خواهد داش ش
ــن ديدار را  ــراى اولين بار اي ــا او هم يك روز ب ــابقه زيادى دارد ام س
ــوال كه حضور داور خارجى براى  ــخ به اين س قضاوت كرد.وى در پاس
دربى منتفى شده،  بيان داشت:  از ابتدا هم قرار نبود داور خارجى براى 

اين بازى بياوريم. 
ــون داوران  ــم چ ــى كني ــر نم ــى فك ــاب داور خارج ــه انتخ ــال ب اص
شايسته اى در كشورمان داريم كه توانايى قضاوت در اين بازى را دارند.

ــه داوران وجود دارد و  ــس كميته داوران درباره هجمه اى كه علي ريي
ــخت نمى كند، اذعان داشت: هجمه و  اين موضوع كار داور دربى را س

فشارى عليه داوران وجود ندارد.
ــى هم  ــه انتقادات ــود ك ــتباهات رخ داده ب ــى اش ــال برخ ــر ح ــه ه ب
ــرايط قضاوت  ــه در هفته هاى اخير ش ــكر ك صورت گرفت. خدا را ش
داوران بهتر شده است و ديگر شاهد انتقادات زيادى نيستيم. اميدوارم 
ــازى بيرون  ــربلند از اين ب ــى را قضاوت كرد،  بتواند س ــى درب هر كس

بيايد.
ــروى كه گفته بود اصفهانيان  وى در پايان در واكنش به اظهارات خس
ــا مى زنند اما  ــد، گفت:  خيلى ها ،خيلى حرف ه ــوام فريبى مى كن ع
رزومه هر فرد نشان دهنده خيلى از مسايل است. از قول من بنويسيد 

كه عاقالن دانند.
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سرخابى ها 

راز گلزن ترين بازيكن تاريخ استقالل

اين آقا داور دربى نيست
ــود را به  ــى كار خ ــه، در حال ــيون كارات ــت فدراس سرپرس
ــه فعاليت و  ــه اين روزها زمزم ــت آغاز كرد ك صورت موق
ــيون به  ــه رأس فدراس ــس داده ها ب ــان پ ــت امتح بازگش

ــرد»،  ك ــتعفا  اس ــمندر  مى رسد.«س ــوش  گ
ــته  ــه هفته گذش ــود ك ــرى ب ــن خب اي

ــجادى، معاون ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت  نصراهللا س
ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران مطرح و خيال منتقدان را

 راحت كرد.
ــث بركنارى  ــى آلمان، بح ــابقات جهان ــس از پايان مس پ
ــه مطرح بود،  ــيون كارات ــمندر از راس فدراس عليرضا س
ــابقات جهانى  ــانى كه تيم ملى در مس اما نتايج درخش
ــب كرد،  ــون كس ــيايى اينچئ ــاى آس ــان و بازى ه آلم
ــت روى صندلى  ــى راح ــا خيال ــمندر ب ــد س باعث ش
ــا اين پايان  ــيون جلوس كند، اما گوي ــت فدراس رياس
ــى پيش از  ــرات كادرفن ــى تغيي ــود و حواش كار نب
ــيا و شكايات مكرر ــابقات قهرمانى آس اعزام به مس

ــووالن  ــمندر به مس ــواده كاراته از س ــاى خان  اعض
ــان( گاه به حق و گاه به ناحق)  وزارت ورزش و جوان
ــند. ــين ها در فكر تغيير باش ــد وزارت نش ــث ش باع

ــيون كاراته باعث شد  ــى در فدراس تكرار حواش
ــيون  ــار رفتن رييس فدراس ــناريوى كن س
ــوى ديگر  ــه دوباره كليد بخورد. از س كارات
ــابقات قهرمانى  ــم، در مس ــى ه ــم مل تي
ــب كرد و  ــج ضعيفى را كس ــيا نتــــاي آس

ــم  بادامى ها هديه  ــتى قهرمانى قاره كهن را به چش دو دس
ــت تا پروژه بركنارى سمندر با سرعت  داد و به ايران بازگش
ــترى پيش برود. ناكامى تيم ملى در يوكوهاما، فرصت  بيش
ــود اما  ــمندر مطرح ش ــتعفاى س دوباره اى بود تا بحث اس
ــى  ــيار بزرگ ورزش وى كه كارنامه خوبى در دو رويداد بس
داشت، خيلى تمايلى براى ارايه استعفا نداشت، اما سرانجام 
ــحال  ــتعفا، منتقدانش را خوش ــاق رخ داد تا با اس ــن اتف اي
ــه  ــووالن وزارت ورزش و جوانان كه مثل هميش ــد. مس كن
ــيون ها  ــتى در فدراس ــراى سرپرس ــاى زيادى ب ــه  ه گزين
ــابق  ــت س ــم طباطبايى جوان (سرپرس ــد اين بار ه ندارن
ــردارى) را به عنوان  ــى و وزنه ب ــيون هاى دووميدان فدراس
ــروژه بركنارى  ــاب كردند.پ ــد كاراته انتخ ــت جدي سرپرس
ــرانجام رسيد  ــوى منتقدان و مخالفان به س ــمندر از س س
ــراى مدت كوتاهى  ــت طباطبايى ب ــنبه ماموري و از روز ش
ــات را براى  ــاى انتخاب ــد تا فض ــمى آغاز ش به صورت رس
ــوال اين  ــال مهم ترين س ــا كند، ح ــيون مهي ــن فدراس اي
ــت انتخابات فدراسيون كاراته  ــت كه چه زمانى قرار اس اس
ــته  ى  ــووالن وزارت ورزش براى رش ــود؟ آيا مس برگزار ش
ــش دارد،  ــا نياز به آرام ــه كه اين روزه ــى مثل كارات مهم
ــه اى دارند؟خانواده كاراته بى صبرانه منتظرند تا زمان  برنام

ــود،  ــيون كاراته اعالم ش ــزارى مجمع انتخابات فدراس برگ
ــراى گزينه  هاى  ــازار گمانه زنى ب ــر حال اين روزها ب به ه
ــان ــى امتح ــت و حت ــيون داغ، داغ اس ــت فدراس رياس
ــروع به تبليغات خود در لفافه كرده  اند؛   پس داده ها نيز ش
آنهايى كه در امتحان بزرگ خانواده كاراته در گذشته يك 
بار رفوزه شده اند.عليرضا سمندر در دوره دوم رياست خود 
ــيون كاراته مثل دوره اول كارنامه  قابل  بر مجموعه فدراس
ــى او  ــت، اما در برخى مواقع تصميمات احساس قبولى داش
باعث شد تا مسير چهار ساله دوم خود را نيز نتواند تا انتها 
طى كند، او كنار رفت تا پروسه تغييرات در كاراته همچنان 
ــت كه مثل فرزندخوانده هر  ادامه يابد و اين تنها كاراته اس
روز به يك نفر ديگر سپرده مى شود.مسووالن وزارت ورزش 
ــيدن به  ــد، اين روزها كاراته براى رس ــان بايد بدانن و جوان
آرامش نيازى به رييس ندارد، بلكه اين مجموعه نياز به يك 

مدير خوب و با تجربه دارد.
ــاب  ــك ق ــا ي ــت ت ــر اس ــه منتظ ــزرگ كارات ــواده ب خان
ــاق  ات ــوار  دي روى  ــاى  قاب ه ــار  كن ــر  ديگ ــس  عك
رييس فدراسيون نقش ببندد. قاب عكس رييسى كه شايد 
ــدن، نتواند چهار زمستان را در فدراسيون  بعد از انتخاب ش

كاراته ببيند!

ــتى  ــايل اخير پيرامون تيم فوتبال اميد هفته آينده نشس ــتاى مس كميته ملى المپيك در راس
ــم برگزار  ــن تي ــى اي ــاى كادر فن ــال و اعض ــيون فوتب ــووالن فدراس ــا مس ب
ــا پيش برگزارى  ــى المپيك كه از مدت ه ــووالن كميته مل ــد كرد.مس خواه
ــور آگاهى از  ــه منظ ــيون هاى المپيكى ب ــا فدراس ــى ب ــت هاى تخصص نشس
ــو را در  ــك ري ــور در المپي ــازى حض ــراى آماده س ــا ب ــاى آنه برنامه ريزى ه
ــيون ها  ــت هاى زيادى با فدراس ــد، طى اين مدت نشس ــه قرار داده ان برنام
ــووالن  ــن وجود مس ــيون فوتبال.با اي ــه فدراس ــد از جمل ــرده ان ــزار ك برگ
ــت دوباره با فدراسيون فوتبال را در برنامه  كميته ملى المپيك برگزارى نشس
قرار داده اند. برگزارى اين نشست در راستاى اتفاقات اخير پيرامون تيم فوتبال 
اميد و استعفاى سرمربى اين تيم به خاطر برخى مشكالت كه البته بعد از چند 
روز حل شد و خاكپور هم به تيم برگشت، در دستور كار كميته ملى المپيك 
ــت. در اين نشست برنامه هاى  و مركز نظارت بر تيم هاى ملى قرار گرفته اس

تيم اميد براى ادامه حضور در ميادين گزينشى المپيك برزيل مورد بررسى قرار مى گيرد.

ــات دريايى و ــين تأسيس ــازى دو تيم باالنش ــا ب ــال ايران ب ــگ برتر فوتس ــل دوم لي ــم فص ني
ــال با هفت  ــگ برتر فوتس ــود.هفته چهاردهم لي ــروع مى ش ــونگون ش  مس س
ــين ــن ديدار تيم صدرنش ــه در مهم تري ــود ك ــروز برگزار مى ش ــدار عصر ام دي

ــونگون  ــگ برتر يعنى مس س ــم دوم جدول لي ــى ميزبان تي ــات درياي  تأسيس
ــا اختالف يك امتياز از  ــونگون در صورت پيروزى با 31 امتياز و ب ــت.مس س اس
ــود و با توجه به بازى هاى آينده اش مى تواند به فكر  ــات صدرنشين مى ش تأسيس
ــازى مى كند و به اين  ــات در خانه ب ــد. هرچند تاسيس ــت اين رتبه هم باش تثبي
ــوم  ــند اصفهان نيز كه در رتبه س راحتى به هيچ تيمى امتياز نمى دهد.گيتى پس
ــاف مقاومت البرز مى رود كه در رده دوازدهم  ــدول ليگ برتر جاى دارد به مص ج
ــت.در ديدارى ديگر دبيرى تبريز كه در رتبه چهارم جدول جاى دارد  جدول اس
به مصاف شهروند سارى مى رود كه در صورت برد، مجموع امتيازهاى خود را به 
26 امتياز مى رساند. همچنين در صورت برد شهروند سارى اين تيم 18 امتيازى 

مى شود.تيم قعرنشين كاشى نيلو اصفهان نيز به مصاف ياسين پيشرو قم مى رود.

نشست كميته ملى المپيك با فدراسيون فوتبال و تيم اميد آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر فوتسال با جنگ صدرنشين ها

ــگاه نقش جهان  ــى از پروژه ورزش ــان گفت: بخش ــتاندار اصفه  اس
اصفهان به زودى مورد افتتاح قرار مى گيرد.

ــگاه ــردارى از ورزش ــزوم بهره ب ــاره به ل ــا اش ــور، ب ــول زرگرپ رس
ــگاه  ــال، پروژه ورزش ــارى خداوند متع ــت: به ي ــش جهان گف  نق
ــام خواهد  ــال به اتم ــى تا پايان س ــاظ فيزيك ــش جهان از لح نق
ــرايط فصلى تا  ــدن چمن آن به دليل ش ــيد كه البته آماده ش رس
خرداد ماه سال آينده به طول مى انجامد.وى با اشاره به اتمام بخشى 
ــگاه نقش جهان طبق  ــگاه نقش جهان افزود: ورزش از پروژه ورزش
گزارشاتى كه داريم با برنامه زمان بندى جلو مى رود كه در چند روز 
ــى از اين پروژه  ــت؛ بخش آينده بازديدى از اين پروژه خواهيم داش
ــود  به زودى مورد افتتاح قرار مى گيرد تا مردم باور كنند كه مى ش
اين پروژه ها را تمام كرد.استاندار اصفهان خاطر نشان كرد: شركت 
ــگاه  فوالد مباركه اصفهان منابع مالى الزم را در اختيار پروژه ورزش
ــعه و  ــركت توس ــش جهان مى گذارد كه جاى تقدير دارد؛ اما ش نق
تجهيز اماكن ورزشى كشور با آن سرعتى كه انتظار مى رود حركت 

نمى كند و ما مجبور به پافشارى در اين  ارتباط  هستيم.
ــان ــش جه ــكاران در نق ــاى پيمان ــه فعاليت ه ــان اينك ــا بي وى ب

 رصد مى شود، اظهار داشت: حدود 250 تا 300 كارگر در ورزشگاه 
ــت؛ ريز  ــتند و اين پروژه فعال اس ــغول به كار هس نقش جهان مش
ــه از طريق  ــن مجموع ــه كار در اي ــاى روزان ــا و برنامه ه فعاليت ه

كارشناس استاندارى روزانه به ما گزارش مى شود.

ــى  قهرمان ــودو  ج ــابقات  مس در  ــر  حاض ــى  اصفهان ــوش  ملى پ
ــابقات  ــت برابر رقباى خود از گردونه مس ــان جهان، با شكس جوان
ــان جهان كه  ــابقات جودو قهرمانى جوان ــد.در ادامه مس حذف ش
ــران در اوزان 81- و 90-  ــه نماينده اي در ابوظبى جريان دارد ،س
كيلوگرم با يك پيروزى و يك شكست از دور رقابت ها حذف شدند.

ــرم كه  ــى وزن 81- كيلوگ ــوش اصفهان ــال، ملى پ ــان نيك اقب ايم
ــت  ــى را با امتياز «وازارى» شكس ــدار «الچير» لبنان ــن دي در اولي
ــود ،دور دوم مقابل «فرانك دى ويت» از هلند با ضربه فنى  داده ب
بازنده شد. اين هلندى نفر 45 رنگينگ بزرگساالن جهان، دو مدال 
ــته،  ــلم پاريس و زاگرب در دو ماه گذش ــز رقابت هاى گراند اس برن
ــه دارد.  در وزن  ــان را در كارنام ــالى اروپا و نقره نوجوان ــدال ط م
ــيا نيز  ــك زاده قهرمان نوجوانان آس ــرم، حميدرضا مل 90- كيلوگ
ــت «جك هاتون» از آمريكا را شكست داد. وى در مبارزه  دور نخس
بعدى به مصاف «ايگولينكوف» از روسيه رفت و مقابل نايب قهرمان 
دوره قبل و قهرمان نوجوانان جهان با ضربه فنى بازنده و از جدول 
ــابقات خارج شد.حامد رشيدى ديگر نماينده كشورمان در اين  مس
ــپس در ثانيه پايانى  ــت و س ــتراحت داش ــت اس وزن كه دور نخس
«هوم برتو» از برزيل را ضربه فنى كرده بود در دومين مبارزه خود 
مقابل «بكا» نفر سوم رنكيگ بزرگساالن جهان از گرجستان ضربه 

فنى و حذف شد.

ــيا آخرين شانس  ــابقات قهرمانى آس چهار تيرانداز اصفهانى در مس
خود را براى كسب سهميه المپيكى امتحان مى كنند.

ــامى نفرات اعزامى به مسابقات تيراندازى  ــيون تيراندازى، اس فدراس
ــكار اصفهانى  ــار ورزش ــام چه ــالم كرد كه ن ــيا را اع ــى آس قهرمان
ــته تفنگ،  ــرى در رش ــين باق ــده مى شود.حس ــت دي ــن ليس در اي
و  ــين  محمدحس و  ــه  تپانچ ــته  رش در  ــبقت اللهى  س ــوش  گلن
مرضيه پرورش نيا در رشته تراپ ورزشكاران اصفهانى اعزامى به اين 
ــته همواره يكى از  ــتند.باقرى كه طى سال هاى گذش مسابقات هس
ملى پوشان تيم تيراندازى كشورمان بوده است، با تصميم فدراسيون 
به اردوى هانوفر اعزام شد و با توجه به نتيجه گيرى وى در مسابقات 
ــب سهميه توسط وى اميدوار باشيم. جهانى آلمان، مى توانيم به كس
ــت ــابقه ملى كمى برخوردار اس ــالف باقرى از س ــبقت اللهى برخ س

ــركت در مسابقات جهانى را دارد و اين تجربه مى تواند   اما تجربه ش
ــا خواهر و برادر  ــين و مرضيه پرورش ني ــه كار وى بيايد.محمدحس ب
اصفهانى نيز در مسابقات قهرمانى جهان ايتاليا و مسابقات آذربايجان 
ــابقات قهرمانى آسيا آخرين فرصت  ــب مدال بازماندند تا مس از كس
براى اين دو ورزشكار به منظور كسب سهميه قلمداد شود.مسابقات 
قهرمانى آسيا از 10 آبان ماه جارى به ميزبانى كويت برگزار مى شود 
ــهميه  ــان خواهد بود.در اين رقابت ها 35 س ــز در جري و 10 روز ني
ــركت كننده،  ــكاران اصفهانى ش ــود كه ورزش ــك توزيع مى ش المپي

مى توانند شانس خود را براى كسب سهميه امتحان كنند.

ناكامى نمايندگان ايران درمسابقات جودو افتتاح بخشى از پروژه ورزشگاه نقش جهان
قهرمانى جهان

شليك 4 تيرانداز اصفهانى به سيبل المپيك 

ــرد»،  ك ــتعفا  اس ــمندر  مى رسد.«س ــوش  گ
ــته  ــه هفته گذش ــود ك ــرى ب ــن خب اي

ــث بركنارى  ــى آلمان، بح ــابقات جهان ــس از پايان مس پ
ــه مطرح بود،  ــيون كارات ــمندر از راس فدراس عليرضا س
ــابقات جهانى  ــانى كه تيم ملى در مس اما نتايج درخش
ــب كرد،  ــون كس ــيايى اينچئ ــاى آس ــان و بازى ه آلم
ــت روى صندلى  ــى راح ــا خيال ــمندر ب ــد س باعث ش
ــا اين پايان  ــيون جلوس كند، اما گوي ــت فدراس رياس
ــى پيش از  ــرات كادرفن ــى تغيي ــود و حواش كار نب
ــيا و شكايات مكرر ــابقات قهرمانى آس اعزام به مس

ــووالن  ــمندر به مس ــواده كاراته از س ــاى خان  اعض
ــان( گاه به حق و گاه به ناحق)  وزارت ورزش و جوان
ــند. ــين ها در فكر تغيير باش ــد وزارت نش ــث ش باع

ــيون كاراته باعث شد  ــى در فدراس تكرار حواش
ــيون  ــار رفتن رييس فدراس ــناريوى كن س
ــوى ديگر  ــه دوباره كليد بخورد. از س كارات
ــابقات قهرمانى  ــم، در مس ــى ه ــم مل تي
ــب كرد و  ــج ضعيفى را كس ــيا نتــــاي آس

امتحان پس داده ها برمى گردند؛

تغـييرات دوبـاره كـاراته، در راه است

ــروز با برگزارى  ــر فوتبال ايران، ام ــه دهم ليگ برت هفت
ــه در مهم ترين بازى،  ــد ك ــدار به پايان مى رس پنج دي

تراكتورسازى و ذوب آهن بايد به مصاف هم بروند.
پديده مشهد – نفت تهران، 

ــر مى روند كه  ــه مصاف يكديگ ــم در حالى ب ــر دو تي ه
ــود را با پيروزى  ــتند ديدارهاى خ ــته توانس هفته گذش
ــاگردان رضا مهاجرى به مانند  ــر بگذارند. ش ــت س پش
ــته، در ليگ پانزدهم هم وضعيت مطلوبى  ــال گذش س
ــل گل بهتر در  ــف تفاض ــاز به لط ــا 13 امتي ــد و ب دارن
رتبه هفتم قرار گرفته اند.تيم عليرضا منصوريان هم پس 
ــت 9 هفته باالخره توانست راه آهن را شكست  از گذش
دهد و با كسب نخستين پيروزى  در ليگ برتر تا حدودى 

از بحران خارج شود.
تراكتورسازى – ذوب آهن

ــازى  تراكتورس را  روز  ــن  اي ــازى  ب ــن  تري ــاس  حس
ــزار مى كنند. تراكتورى ها كه تا  و ذوب آهن مدعى برگ
ــتانه ورود  ــطه نتايج ضعيف در آس دو هفته قبل به واس
ــت دادن فوالد و  ــتند با شكس ــران بودند، توانس به بح
ــان را تا  ــدى در جدول بردارند و خودش ــايپا گام بلن س
ــه دنبال اين  ــند. تراكتورى ها ب ــاال بكش ــم ب رتبه شش
ــب پيروزى ــت ذوب آهن در كس ــتند كه با شكس هس

ــدان ذوب آهن  ــر مي ــوى ديگ ــك كنند.در س هت تري
ــته مقابل ديگر  رده چهارمى حضور دارد كه هفته گذش
ــا دو امتياز  ــد ت ــهر متوقف ش تيم تبريزى، در فوالدش
ارزشمند خانگى را از دست دهد و نتواند از رتبه چهارم 
ــه دوم مقابل  ــت هفت ــر برود. ذوبى ها بعد از شكس باالت
سپاهان، در ديدار ديگرى شكست نخورده اند و مظاهرى، 
ــش از پنج بازى  ــوان و ملى پوش اين تيم هم بي گلر ج
ــت كه مقابل حريفان گلى را دريافت نكرده و به نظر  اس

مى رسد تراكتورى ها براى گلزنى با مشكل مواجه شوند.
سايپا – صباى قم

ــايپا ميزبان صباى قم  ــنبه س ــر ديدار روز سه ش در ديگ
ــه دهم و صبا با  ــايپا با 13 امتياز در رتب ــد بود. س خواه
ــد. اختالف  ــم حضور دارن ــگاه پنج ــاز در جاي 14 امتي
ــدن ــاس ش ــم امتيازات در باالى جدول موجب حس ك
ــى ــد جالل ــت مجي ــت. شكس ــده اس ــازى ش ــن ب  اي

ــازى باعث  ــا دو گل مقابل تراكتورس ــم ب ــه نه  در هفت
ــود اما جاللى  ــايعه بركنارى او شنيده ش ــد حتى ش ش
ــار ديگر به رتبه هاى  ــد با پيروزى در اين بازى ب مى توان
ــايعات هم پايان دهد. باالى جدول بازگردد و به اين ش

ــايپا و فعلى صبا هم تا  ــابق س ــرمربى س على دايى، س
ــته و  ــى در فاز تدافعى داش ــم عملكرد مثبت ــه ده هفت
توانسته رقبايش را با حداقل اختالف گل شكست دهد. 

ــروزى در اين بازى مى توانند تا رتبه دوم  صبايى ها با پي
جدول هم باال بيايند.

راه آهن – گسترش فوالد 
ــوالد مى روند  ــترش ف ــه مصاف گس ــان ب لوكوموتيوران
ــران كنند.  ــل نفت را جب ــه قبل مقاب ــت هفت تا شكس
ــان جوان مهدى تارتار كه از ابتداى ليگ عملكرد  بازيكن
ــل كرده اند،  ــا ثبات عم ــته اند و كمتر ب ــى داش سينوس
ــش بازيكنان جوان خود از جمله  ــم انتظار درخش چش
ــا پيروزى در اين  ــتند تا ب ميالد و مهرداد محمدى هس
ــه بگيرند.فراز كمالوند هم  ــازى از انتهاى جدول فاصل ب
ــبت به فصل گذشته با  در اين فصل نتايج بهترى را نس
گسترش فوالد كسب كرده  و تيمش با 13 امتياز در رتبه 

نهم جاى گرفته  است.
فوالد خوزستان – سياه جامگان

ــر جدولى فوالد  ــه را دو تيم قع ــن بازى اين هفت آخري
ــايد امتيازهاى ــزار مى كنند تا ش ــياه جامگان برگ و س
ــد.  ــرايط دو تيم را بهبود ببخش  اين بازى تا حدودى ش
ــيزدهم، در اين فصل  فوالد خوزستان، قهرمان ليگ س
ــب  ــد و با كس ــف و دور از انتظار ظاهر ش ــيار ضعي بس
ــت سقوط به  ــش شكست نامزد نخس ــه تساوى و ش س
ــت و از طرفى پايه هاى نيمكت كادر فنى  دسته يك اس
ــكوچيچ مى تواند با  ــت. اس ــده اس اين تيم هم لرزان ش
ــب پيروزى در اين بازى، موج اعتراض ها به تيمش  كس
ــياه جامگانى ها  را كمتر كند و اميدوار به آينده بماند.س
هم كه با كادر فنى جديد تيم شان تا به حال يك تساوى 
ــت به دست آورده اند و با9   امتياز در رتبه  و يك شكس
چهاردهم قرار دارند. آنها هم به مانند فوالد نياز مبرمى 
به كسب پيروزى دارند تا حداقل تا رتبه دوازدهم جدول 

صعود كنند.

هفته دهم ليگ برتر ايران؛

تالش تراكتور و ذوب آهن براى صعود به باالى جدول



مفادآرا
7/209 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهى ميشود و درصورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا 
را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه

1. راى شماره 4280 – 94/4/13 – سيدمحمد قرشى فرزند سيدجواد به شناسنامه شماره 
506 شهرضا و شماره ملى 1199076155 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1878 و 1879 به مساحت ششدانگ 33/29 مترمربع.
2. راى شماره 4281 – 94/4/13 – طيبه كيفر فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 449 
شهرضا و شماره ملى 1199183199 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى 

از پالك 1878 و 1879 به مساحت ششدانگ 33/29 مترمربع.
3. راى شماره 5678 – 94/5/26 – محمدرضا تاكى فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
1005 شهرضا و شــماره ملى 1198966701 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

2678 به مساحت 157/07 مترمربع.
4. راى شماره 4270 – 94/4/13 – سيد محمد على شريفى فرزند مسيح اله به شناسنامه 
شماره 1123 شهرضا و شماره ملى 1198967889 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 2706 به مساحت 424/66 مترمربع.
5. راى شماره 5714 – 94/5/27 – غالمرضا طالبيان فرزند يداله به شناسنامه شماره 865 
شهرضا و شماره ملى 1198928425 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك 
2999/1 به مساحت ششدانگ 140/81 مترمربع.درازاءسه دانگ مشاع ازششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه ازطرف توران طبيبيان.
6. راى شماره 5715 – 94/5/27 –  ايران آقاسى فرزند محمد به شناسنامه شماره 1260 
شهرضا و شماره ملى 1199008710 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك 
2999/1 به مساحت ششدانگ 140/81 مترمربع. درازاءسه دانگ مشاع ازششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه ازطرف توران طبيبيان.
7. راى شماره 2596 – 94/3/27 – سليمه داســتار شهرضائى فرزند سيدمرتضى به 
شناسنامه شماره 21544 شــهرضا و شــماره ملى 1198495316 دو دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 4373 به مساحت ششدانگ 163/50 مترمربع.
8. راى شماره 2597 – 94/3/27 – سيدمرتضى داستار شهرضائى فرزند سيدجالل به 
شناسنامه شماره 266 شهرضا و شماره ملى 1198998776 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 4373 به مساحت ششدانگ 163/50 مترمربع.
9. راى شماره 4691 – 92/9/16 – زهره اسحاقى فرزند ذبيح اله به شناسنامه شماره 398 
شهرضا و شماره ملى 1199335886 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 4427 

به مساحت 27/63 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

10. راى شماره 4331 – 94/4/15 – نصرت محرابى فرزند على به شناسنامه شماره 582 
شهرضا و شماره ملى 1198962471 شصت و سه حبه و سه - يازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 به مساحت ششدانگ 165/20 مترمربع.
11. راى شماره 4333 – 94/4/15 – محمد ســجاد عرفان فرزند محمدعلى به قيوميت 
مادرش نصرت محرابى به موجب قيم نامه شماره 57/86 -86/6/10 دادسراى شهرضا 
به شناسنامه و شماره ملى 1190255448 هشت حبه و هشت - يازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 به مساحت ششدانگ 165/20 مترمربع.
12. راى شماره 4738 – 94/4/24 – محسن دهقانزاد فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 
246 شهرضا و شماره ملى 1199181161 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 259 

به مساحت 116/15 مترمربع.
13. راى شماره 4750 – 94/4/24 – فضل اله خانى فرزند حيدر به شناسنامه شماره 123 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199403431 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

277 به مساحت 146/30 مترمربع.
14. راى شماره 2514 – 94/3/21 – محمد كديور فرزند اكبر به شناسنامه شماره 1845 
حوزه 1 شهرى شهرضا و شماره ملى 1199304654 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 464 به مساحت ششدانگ 101/40 مترمربع.
15. راى شماره 2515 – 94/3/21 – نرجس السادات مدينه فرزند سيداحمد به شناسنامه 
شماره 2252 حوزه 1 شــهرى قمشه و شــماره ملى 1199857475 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 464 به مساحت ششدانگ 101/40 مترمربع.
16. راى شماره 6286 – 94/6/10 – سيدمجتبى طبائيان فرزند سيدمصطفى به شناسنامه 
شماره 2137 شهرضا و شماره ملى 1199307572 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 486 به مساحت ششدانگ 112/60 مترمربع.
17. راى شماره 4781 – 94/4/24 – سيدعمادالدين موسوى فرزند سيدخليل به شناسنامه 
شماره 1601 شهرضا و شماره ملى 1199324264 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه سه طبقه مفروزى از پالك 738 به مساحت ششدانگ 185/36 مترمربع.
18. راى شماره 4782 – 94/4/24 – ســيدعليرضا موسوى فرزند سيدخليل به واليت 
پدرش به شناسنامه و شماره ملى 1190265117 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 738 به مساحت ششدانگ 185/36 مترمربع.
19. راى شماره 1357 – 94/2/15 – قدرت اله دهقان فرزند رسول به شناسنامه شماره 
624 شهرضا و شماره ملى 1198902981 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 769 به مساحت ششدانگ 215/06 مترمربع.
20. راى شماره 1358 – 94/2/15 – الهام طاهر فرزند ناصر به شناسنامه شماره 7788 
شهرضا و شــماره ملى 1199912832 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 769 به مساحت ششدانگ 215/06 مترمربع.
21. راى شــماره 4275 – 94/4/13 – حبيب اله رحمتى فرزند عبدالجواد به شناسنامه 
شماره 165 شهرضا و شماره ملى 1199195316 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 829 كه به شماره 13595 تبديل شده و 8901 به مساحت ششدانگ 

150/73 مترمربع.
22. راى شماره 4276 – 94/4/13 – سعيده كريمى فرد شهرضا فرزند حسن به شناسنامه 
شــماره 5212 حوزه 1 شهرى قمشه و شــماره ملى 1199887072 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 829 كه به شماره 13595 تبديل شده و 8901 به 

مساحت ششدانگ 150/73 مترمربع.
23. راى شماره 5756 – 94/5/28 – زهرا خادم فرزند عباس به شناسنامه شماره 4815 
شهرضا و شماره ملى 1199883107 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالكهاى 856 باقيمانده كه به شماره 14341 تبديل شده و 6740 به مساحت 

ششدانگ 133/90 مترمربع.
24. راى شماره 5757 – 94/5/28 – محســن كاظمينى فرزند حسينعلى به شناسنامه 
شماره 574 شهرضا و شماره ملى 1199271713 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه دو طبقه مفروزى از پالكهاى 856 باقيمانده كه به شماره 14341 تبديل شده و 6740 

به مساحت ششدانگ 133/90 مترمربع.
25. راى شماره 5646 – 94/5/26 – محمدرضا فهيم فرزند حبيب به شناسنامه شماره 
462 شهرضا و شماره ملى 1199105597 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 862 

به مساحت 296/05 مترمربع.
26. راى شماره 5769 – 94/5/28 – نبى اله زارعى فرزند غريبعلى به شناسنامه شماره 
917 شهرضا و شماره ملى 1199234907 سه و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك  976/1 به مساحت ششدانگ 131/60 مترمربع.
27. راى شماره 5770 – 94/5/28 – راضيه كاظمينى فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1535 شهرضا و شماره ملى 1199241075 دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك  976/1 به مساحت ششدانگ 131/60 مترمربع.
28. راى شماره 771 – 94/2/1 – حسام كريمى فرد شهرضا فرزند عباسعلى به شناسنامه 
شماره 5721 حوزه 1 قمشه و شماره ملى 1199892165 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 998 به مساحت ششدانگ 223/6 مترمربع.
29. راى شماره 772 – 94/2/1 – فريناز رحمتى فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره 
ملى 1190093278 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 998 به مساحت ششدانگ 223/6 مترمربع.
30. راى شماره 5102 – 94/5/6 – محمد رحيمى فرزند كريم به شناسنامه شماره 816 
شهرضا و شماره ملى 1199123013 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 

1027 به مساحت 121/91 مترمربع.
31. راى شماره 4703 – 94/4/23 – ســيده كافيه موسوى فرزند ولى اهللا به شناسنامه 
شماره 2926 حوزه 1 مركزى سميرم و شــماره ملى 1209240130 ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1048 به مساحت 139/50 مترمربع.
32. راى شماره 5655 – 94/5/26 – سيده گلزار موسوى فرزند سيد كرم اله به شناسنامه 
شماره 2705 سميرم و شماره ملى 1209236291 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از 

پالك 1048 به مساحت 75/34 مترمربع.
33. راى شماره 5717 – 94/5/27 – محمدمهدى عابدى فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
1621 شهرضا و شماره ملى 1199261289 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از 

پالك 1072 به مساحت 200/42 مترمربع.
34. راى شماره 5680 – 94/6/18 – سيد اسماعيل هندى فرزند سيدعلى به شناسنامه 
شماره 1658 شهرضا و شماره ملى 1199851531 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1194 و 8155 به مساحت 100/25 مترمربع.
35. راى شــماره 4913 – 94/4/31 – مجيد نقوى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
719 شهرضا و شماره ملى 1199293385 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1331 و 8783 به مساحت ششدانگ 23/10 
مترمربع.درازاء11,43سهم مشاع به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از659,7سهم ششدانگ 

انتقال عادى ازطرف قربانعلى موالئى احدى ازورثه عباس موالئى.
36. راى شماره 4914 – 94/4/31 – حبيب اله نقوى فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 
512 شهرضا و شماره ملى 1198948736 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1331 و 8783 به مساحت ششدانگ 23/10 
مترمربع. درازاء11,43سهم مشاع به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از659,7سهم ششدانگ 

انتقال عادى ازطرف قربانعلى موالئى احدى ازورثه عباس موالئى. 
37. راى شماره 2698 – 94/3/30 – محمدعلى جمالى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
399 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198500743 پنج دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

مغازه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 29/48 مترمربع.
38. راى شماره 2699 – 94/3/30 – مهناز طبائيان فرزند مسيح اله به شناسنامه شماره 
1776 حوزه 6 شهرى قمشه و شماره ملى 1199303968 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب مغازه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 29/48 مترمربع.
39. راى شماره 4950 – 94/5/1 – محمدعلى جمالى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 
399 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198500743 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 190/38 مترمربع.
40. راى شماره 4953 – 94/5/1 – مهناز طبائيان فرزند مسيح اله به شناسنامه شماره 
1776 حوزه 6 شهرى قمشه و شماره ملى 1199303968 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 1343 به مساحت ششدانگ 190/38 مترمربع.
41. راى شــماره 5414 – 94/5/18 – مصطفى گالبى فرزند رضا به شناسنامه شماره 
19063 شهرضا و شماره ملى 1198470534 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 
1345 به مساحت 27/40 مترمربع.درازاءتمامت27,40سهم مشاع از430سهم ششدانگ 

انتقال عادى بالواسطه ومع الواسطه ازطرف نوراله مهدوى. 
42. راى شماره 5869 – 94/5/29 – جهانگير پشام فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
138 حوزه 4 شهرضا و شماره ملى 1288055080 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1373 به مساحت ششدانگ 186/53 مترمربع.
43. راى شماره 5871 – 94/5/29 – سميه شيرى شهرضا فرزند عليرضا به شناسنامه 
شماره 1498 قمشه و شماره ملى 1199323233 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 1373 به مساحت ششدانگ 186/53 مترمربع.
44. راى شماره 1733 – 94/2/24 – سيد مهدى سيدى فرزند سيد نصراله به شناسنامه 
شماره 90 شهرضا و شماره ملى 1198821078 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

1484 به مساحت 260/52 مترمربع.
45. راى شماره 5706 – 94/5/27 – بهمن فصيحى هونجانى فرزند حسنقلى به شناسنامه 
شماره 1843 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1198738553 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
46. راى شماره 5707 – 94/5/27 – مهين ثقفى فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 633  
شهرضا و شماره ملى 1198893184 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 1484 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
47. راى شماره 2562 – 94/3/25 – على اكبر رضائى فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
1569 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209537011 ششدانگ يك باب خانه دو 

طبقه مفروزى از پالك 1719 به مساحت 159/07 مترمربع.
48. راى شماره 5712 – 94/5/27 – حبيب اله پور غالم فرزند رضا به شناسنامه شماره 
1006 شهرضا و شماره ملى 1198906804 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 1735 باقيمانده كه به شماره 13736 تبديل شده و 9649 كه به شماره 

13737 تبديل شده به مساحت ششدانگ 889/37 مترمربع.
49. راى شماره 5713 – 94/5/27 – جنت دهقان فرزند احمد به شناسنامه شماره 1039 
شهرضا و شماره ملى 1198992603 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
از پالك 1735 باقيمانده كه به شماره 13736 تبديل شده و 9649 كه به شماره 13737 تبديل 

شده به مساحت ششدانگ 889/37 مترمربع.
50. راى شماره 9920 – 93/10/20 – مهناز مطلوبى جزى فرزند محمدحسن به شناسنامه 
شماره 193 شهرضا و شماره ملى 1199143723 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1763 باقيمانده و 8193 به مساحت 287 مترمربع.
51. راى شماره 4791 – 94/4/24 – بتول ريسمانى شهرضا فرزند عباسعلى به شناسنامه 
شماره 1211 شهرضا و شماره ملى 1199068411 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 3754 به مساحت 154/93 مترمربع.
52. راى شماره 2754 – 94/3/31 – على توكل پور فرزند جبار به شناسنامه شماره 377 
حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 1209307014 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه 

مفروزى از پالك 3755 به مساحت 155/62 مترمربع.
53. راى شماره 4585 – 94/4/20 – طاهره محمديان كرويه فرزند مظاهر به شناسنامه 
شماره 17 حوزه 2 قمشه و شماره ملى 1199814768 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 3756 به مساحت 221/60 مترمربع.
54. راى شماره 5673 – 94/5/26 – يداله جهان بخش فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
21 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129764609 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 5237 به مساحت 165/75 مترمربع.
55. راى شــماره 5882 – 94/5/29 – ســيد محمد جعفر بحرينى فرزند سيدهاشم به 
شناسنامه شماره 306 شهرضا و شــماره ملى 1198863161 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 5799 كه قبال 467/1 بوده است به مساحت 129/70 مترمربع.
56. راى شماره 4758 – 94/4/24 – شــهناز نرئى فرزند نورعلى به شناسنامه شماره 
2496 حوزه 3 مرودشت و شماره ملى 2431618171 بيست و هشت حبه و يكصد و سى 
و شش - سيصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 6209 به مساحت ششدانگ 170/30 مترمربع.
57. راى شماره 4857 – 94/4/29 – طاهره عبدالى فرزند خداوردى به شناسنامه شماره 
18 حوزه 1 مركزى سيمرم و شــماره ملى 1209772078 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8456 به مساحت ششدانگ 45/35 
مترمربع كه به انضمام پالك 12472 جمعا تشــكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است.

موردتقاضابموجب سندشماره15883-91,12,27دفتر247شهرضادررهن بانك ملت 
شعبه مدرس شهرضاقراردارد.

58. راى شماره 4858 – 94/4/29 – كريم كيانى فرزند زرير به شناسنامه شماره 1221 
حوزه 3 سيمرم و شماره ملى 1209266725 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8456 به مســاحت ششدانگ 45/35 مترمربع كه به 
انضمام پالك 12472 جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است. موردتقاضابموجب 
سندشماره15883-91,12,27دفتر247شــهرضادررهن بانــك ملت شــعبه مدرس 

شهرضاقراردارد. 
59. راى شماره 4815 – 94/4/25 – فرهاد فرهادزاد فرزند على به شناسنامه شماره 1147 
شهرضا و شماره ملى 1199190187 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 13349 به مساحت ششدانگ 164/85 مترمربع.
60. راى شماره 4816 – 94/4/25 –  اكرم همت شهرضا فرزند عبدالحميد به شناسنامه 
شماره 449 شهرضا و شماره ملى 1199213195 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 13349 به مساحت ششدانگ 164/85 مترمربع.
61. راى شماره 1499 – 94/2/19 – مسعود شبانى فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
5464 حوزه 1 شهرى شهرضا و شماره ملى 1199889598 ششدانگ يك باب خانه دو 

مفروزى از پالك 13355 به مساحت 119/70 مترمربع.
62. راى شماره 4754 – 94/4/24 – مهران اسحاقى فرزند عزيزاله به شناسنامه و شماره 
ملى 1190035121 شهرضاچهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 13919 كه قبال 1186 و 1188 بوده به مساحت ششدانگ 210/45 مترمربع.
63. راى شماره 4755 – 94/4/24 – مريم السادات خليفه سلطانى فرزند سيد عبدالحسين 
به شناسنامه و شماره ملى 1190151162شهرضادودانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه دو طبقه مفروزى از پالك 13919 كه قبال 1186 و 1188 بوده به مساحت ششدانگ 

210/45 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 3- اصلى موغان

64. راى شــماره 4539 – 94/4/18 – رسول كاظمى فرزند عوض به شناسنامه شماره 
26452 حوزه 1 شهرى خرمشهر و شماره ملى 1827914505 ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 365 و 4508 به مساحت 137 مترمربع.
65. راى شماره 4399 – 94/4/16 – مرتضى فخار شهرضا فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1113 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199400327 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 399 به مساحت 160/60 مترمربع.
66. راى شماره 5726 – 94/5/27 – عليرضا باقرپور فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
749 شهرضا و شماره ملى 1199273465 ششدانگ يك باب مغازه باطبقه فوقانى آن 

مفروزى از پالك 516 و 518 و 518/1 به مساحت 73/43 مترمربع.
67. راى شماره 5660 – 94/5/26 – مهدى خانى فرزند حيدر به شناسنامه شماره 1726 
شهرضا و شماره ملى 1199262331 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 528 به مساحت ششدانگ 189/75 مترمربع.
68. راى شماره 5661 – 94/5/26 – نصيبه سامى فرزند محمد به شناسنامه شماره 670 
شهرضا و شماره ملى 1199841641 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 528 به مساحت ششدانگ 189/75 مترمربع.
69. راى شماره 5682 – 94/5/26 – محمدكاظم سامى فرزند محمد به شناسنامه شماره 
746 شهرضا و شماره ملى 1199122491 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 810 

به مساحت 228/75 مترمربع.
70. راى شماره 4794 – 94/4/24 – محمد صبورى فرزند رضاقلى به شناسنامه شماره 

2156 قمشه و شماره ملى 1199307769 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 
طبقه مفروزى از پالك 813 به مساحت ششدانگ 128/64 مترمربع.

71. راى شــماره 4800 – 94/4/24 –  شيرين اسكندرى شــهرضا فرزند حبيب اله به 
شناسنامه شماره 3494 شهرضا و شماره ملى 1199869899 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 813 به مساحت ششدانگ 128/64 مترمربع.
72. راى شماره 1879 – 94/2/28 – رضا جوهرى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
187 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 1199957429 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 874 و 875 به مساحت ششدانگ 99/47 مترمربع.
73. راى شــماره 1881 – 94/2/28 –  مرجان غضنفرى فرزند عليرضا به شناسنامه و 
شماره ملى 1190117991 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 874 و 875 به مساحت ششدانگ 99/47 مترمربع.
74. راى شماره 5683 – 94/5/26 – عبدالحسين نمازيان فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
22 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129744313 ششدانگ يك باب مغازه 

با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 903 و 3767 به مساحت 39 مترمربع.
75. راى شماره 1648 – 94/4/22 – مهين سبزوارى فرزند فريدون به شناسنامه شماره 
86 شهرضا و شماره ملى 1199101834 ششــدانگ يك باب مغازه با طبقه فوقانى آن 

مفروزى از پالك 967 به مساحت 54/89 مترمربع.
76. راى شماره 2537 – 94/3/21 – اميرحسين نصيريان فرزند حبيب اله به شناسنامه 
شماره 1727 قمشه و شماره ملى 1199242993 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 971 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
77. راى شماره 2538 – 94/3/21 – مهرى نصيريان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
147 شهرضا و شماره ملى 1198844353 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 971 به مساحت ششدانگ 244/30 مترمربع.
78. راى شماره 5679 – 94/5/26 – حميده رحمتى فرزند حسن به شناسنامه شماره 732 
حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199361909 ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مفروزى از 

پالك 1050 به مساحت 150 مترمربع.
79. راى شماره 4787 – 94/4/24 – مريم كاويانى فرزند عبدالحسين به شناسنامه شماره 
20295 شهرضا و شماره ملى 1198482850 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه و 

طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1092 به مساحت ششدانگ 101/12 مترمربع.
80. راى شماره 4788 – 94/4/24 –  الهام عسگرى فرزند حسينعلى به شناسنامه شماره 
781 شهرضا و شماره ملى 1199273783 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه و 

طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1092 به مساحت ششدانگ 101/12 مترمربع.
81. راى شماره 5265 – 94/5/13 – نرجس كالمى فرزند على اصغر به شناسنامه شماره 
2324 سارى و شماره ملى 2091885851 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 1140 به مساحت ششدانگ 270/72 مترمربع.
82. راى شماره 5266 – 94/5/13 – قاسم معينى نجف آبادى فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 19419 شهرضا و شماره ملى 1198474092 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 1140 به مساحت ششدانگ 270/72 مترمربع.
83. راى شماره 4314 – 94/4/14 – سيدحسين مير شــهرضا فرزند سيدنعمت اله به 
شناسنامه شماره 229 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199366846 ششدانگ يك باب 

خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1230 به مساحت 149/54 مترمربع.
84. راى شماره 2512 – 94/3/21 – معصومه بيات فرزند قربانعلى به شناسنامه شماره 4 
فالرد و شماره ملى 6329864381 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء 

ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1246 به مساحت ششدانگ 124/06 مترمربع.
85. راى شماره 2513 – 94/3/21 – بهرام حيدريان فرزند اكبر به شناسنامه شماره 13 
حوزه 2 شهرضا و شــماره ملى 1199706574 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1246 به مساحت ششدانگ 124/06 

مترمربع.
86. راى شماره 2609 – 94/3/27 – مريم كاويانى فرزند عبدالحسين به شناسنامه شماره 
20295 شهرضا و شماره ملى 1198482850 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1319 به مساحت ششدانگ 151/60 مترمربع كه به 
انضمام قسمتى از حريم رودخانه خريدارى متقاضى از شهردارى شهرضا جمعا تشكيل 

يك باب خانه دو طبقه را داده است. 
87. راى شــماره 2610 – 94/3/27- مســيح اله غضنفرى فرزند مرحوم مسيح اله به 
شناسنامه شماره 191 شهرضا و شماره ملى 1199125997 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1319 به مساحت ششدانگ 151/60 
مترمربع كه به انضمام قسمتى از حريم رودخانه خريدارى متقاضى از شهردارى شهرضا 

جمعا تشكيل يك باب خانه دو طبقه را داده است. 
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

88. راى شماره 4345 – 94/4/15 – مصطفى جاورى فرزند مختار به شناسنامه شماره 
716 شهرضا و شماره ملى 1198926937 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 

طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 مترمربع.
89. راى شماره 4353 – 94/4/15 – فريبا رحمتى شهرضا فرزند عليرضا به شناسنامه 
شماره 415 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199249221 يك دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 

مترمربع.
90. راى شماره 4354 – 94/4/15 – محسن جاورى فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 
12 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199153117 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14 و 1500 به مساحت ششدانگ 228 مترمربع.
91. راى شماره 5681 – 94/5/26 – اكرم مختارى فرزند عليرضا به شناسنامه شماره 
17 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199308412 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 103 به مساحت 119/50 مترمربع.
92. راى شــماره 4719 – 94/4/24 – ذبيح اله خانى سوالرى فرزند رضا به شناسنامه 

شماره 12 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 1199543926 :
الف : ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 
400 به مساحت 96 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 401 جمعا تشكيل يك باب 

مغازه را داده است. 
ب : ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 401 
به مساحت 13 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 400 جمعا تشكيل يك باب مغازه 

را داده است. 
93. راى شماره 2073 – 94/3/20 – ولى اله يعقوبى فرزند رسول به شناسنامه شماره 
19230 شهرضا و شماره ملى 1198472200 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 463 و 1253 به مساحت ششدانگ 215/16 مترمربع.
94. راى شماره 2074 – 94/3/20 – زهرا اميرى شهرضا فرزند اكبر به شناسنامه شماره 
256 شهرضا و شماره ملى 1199073652 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 463 و 1253 به مساحت ششدانگ 215/16 مترمربع.
95. راى شماره 4327 – 94/4/14 – مجيد عمرانپور فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 
6381 حوزه 1 شهرى شهرضا و شــماره ملى 1199898767 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالكهاى 559 باقيمانده و 1011 به مساحت 80/35 مترمربع.
96. راى شماره 5618 – 94/5/25 – مريم اميرزاده فرزند شهريار به شناسنامه شماره 74 
حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199821373 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 618 و 618/1 به مساحت ششدانگ 158/80 مترمربع.
97. راى شماره 5619 – 94/5/25 – محسن شاه چراغى فرزند حسين به شناسنامه شماره 
274 شهرضا و شماره ملى 1199144533 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 618 و 618/1 به مساحت ششدانگ 158/80 مترمربع.
98. راى شــماره 5902 – 94/5/29 – مهديقلى طاوسى شــهرضائى فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 724 شهرضا و شماره ملى 1198885408 پنجاه و سه حبه و سه هزار 
و شصت و هفت - چهار هزار و هشتصد و چهل و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 1638 به مساحت ششدانگ 235 مترمربع.
99. راى شماره 5905 – 94/5/29 – صولت نصيريان فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
755 شهرضا و شماره ملى 1198850434 هجده حبه و يك هزار و هفتصد و هشتاد و دو 
_ چهار هزار و هشتصد و چهل و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 1638 به مساحت ششدانگ 235 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

100. راى شماره 5786 – 94/5/28 – عباس معرفت فرزند حجت اله به شناسنامه شماره 
382 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199406023 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 48 به مساحت ششدانگ 194/45 مترمربع.
101. راى شماره 5787 – 94/5/28 – اشرف ذوالفقارى فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1730 شهرضا و شماره ملى 1199262374 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 48 به مساحت ششدانگ 194/45 مترمربع.
102. راى شماره7229-94/06/31- احمدرضااباذرى فرزندعبدالحسين به شناسنامه 

شماره1524شهرضاوشماره ملى1199223948سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72به مساحت201/50مترمربع كه به 
انضمام قسمتى ازپالك72/1جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.تمامت27سهم 

مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف كمال جانقربان مى باشد..
ب:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72/1به مساحت3مترمربع كه به انضمام 

قسمتى ازپالك72جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.
103.راى شماره7230-94/06/31- معصومدخت افالكى فرزندنعمت اله به شناسنامه 

شماره1271شهرضاوشماره ملى1199401900سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72به مساحت201/50مترمربع كه به 
انضمام قسمتى ازپالك72/1جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.تمامت27سهم 

مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف كمال جانقربان مى باشد..
ب:قسمتى ازيكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك72/1به مساحت3مترمربع كه به انضمام 

قسمتى ازپالك72جمعاتشكيل يكباب خانه دوطبقه راداده است.
104. راى شماره 4164 – 94/4/11 – حسام رضائى فرزند عزيزاله به شناسنامه شماره 
116 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199382809 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 140 به مساحت ششدانگ 284/19 مترمربع.
105. راى شماره 4165 – 94/4/11 –  مريم صالحپور فرزند سيف اله به شناسنامه شماره 
972 شهرضا و شماره ملى 1199162711 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 140 به مساحت ششدانگ 284/19 مترمربع.
106. راى شماره 5078 – 94/5/6 – مسعود كبريتى فرزند مهدى به شناسنامه شماره 
8653 شهرضا و شماره ملى 1199921483 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از 

پالك 148/1 به مساحت 126/05 مترمربع.
107. راى شماره 12917 – 93/12/24 – ملوك هاشميان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
452 شهرضا و شماره ملى 1198986735 بيست حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 258/35 مترمربع.
108. راى شماره 12918 – 93/12/24 – سيف اله هاشميان فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 695 شــهرضا و شــماره ملى 1198867051 پنجاه و دو حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 258/35 مترمربع.
109. راى شماره 12934 – 93/12/25 – حميد هاشميان فرزند سيف اله به شناسنامه 
شماره 324 شهرضا و شماره ملى 1199228974 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 176/76 مترمربع.
110. راى شماره 5262 – 94/5/13 – فاطمه سپهرى فرزند سراج به شناسنامه شماره 
3387 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199868825 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 366 به مساحت ششدانگ 176/76 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

111. راى شــماره 4772 -94/4/24 – عليرضا محمودى فرزند حســين به شناسنامه 
شماره 51 شهرضا و شــماره ملى 1199027847 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شماره 2315 تبديل شده به مساحت ششدانگ 

36 مترمربع.
112. راى شماره 4773 -94/4/24 – على اصغر محمودى فرزند حسين به شناسنامه 
شماره 183 حوزه 3 آبادان و شماره ملى 1818159546دودانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب مغازه مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شــماره 2315 تبديل شده به مساحت 

ششدانگ 36 مترمربع.
113. راى شماره 4774 – 94/4/24 – حسين محمودى فرزند يداله به شناسنامه شماره 8 
حوزه 2 جرقويه و شماره ملى 5649759741 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه 
مفروزى از پالك 4/3 باقيمانده كه به شماره 2315 تبديل شده به مساحت ششدانگ 36 

مترمربع.
114. راى شماره 362 – 94/1/23 – حبيب اله عسگرى فرزند غالمعلى به شناسنامه شماره 
911 شهرضا و شماره ملى 1198928883 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 37 

به مساحت 149 مترمربع.
115. راى شماره 3043 – 94/4/7 – صديقه مســيبى عمروآبادى فرزند عبدالكريم به 
شناسنامه شماره 996 شهرضا و شماره ملى 1198953578 چهار و نيم دانگ مشاع از 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 210 به مساحت ششدانگ 147/57 مترمربع.
116. راى شماره 3044 – 94/4/7 – هيبت اله ذهبى فرزند اسماعيل به شناسنامه شماره 8 
حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره ملى 1199472492 يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 210 به مساحت ششدانگ 147/57 مترمربع.
117. راى شــماره 1810 – 94/2/27 – شكوفه شــجاعى امنيه قمشه فرزند شكراله به 
شناسنامه شماره 246 شهرضا و شــماره ملى 1199038946 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 334 به مساحت 109/90 مترمربع.
118. راى شماره 13051 – 93/12/27 – ابراهيم برخوردار فرزند منوچهر به شناسنامه 
شماره 26 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره ملى 5129937635 ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 924 و 925 به مساحت 80/26 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 33 - اصلى مهر قويه

119. راى شــماره 5709 – 94/5/27 – محمدرضا عدنانى ساداتى فرزند على صالح به 
شناسنامه شماره 466 حوزه 2 بروجن و شماره ملى 6299594561 ششدانگ :

الف: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 3 به مساحت 10/40 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 4 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 

ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 4 به مساحت 132/74 متر مربع كه به انضمام 
قسمتى از پالك 3 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 

شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد
120. راى شماره 4243 – 94/4/13 – سروش ناظم فرزند محمود به شناسنامه شماره 
28 كنسولى ميالن و شماره ملى 4723602526 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 39 به مساحت ششدانگ 335/14 مترمربع.
121. راى شماره 4245 – 94/4/13 – محمود ناظم فرزند عباسعلى به شناسنامه شماره 37 
شهرضا و شماره ملى 1198908238 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 39 به مساحت ششدانگ 335/14 مترمربع.
122. راى شماره 4659 – 94/4/22 – اعظم يونسى فرزند على به شناسنامه شماره 1516 
حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199850111 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 199 به مساحت ششدانگ 185/64 مترمربع.
123. راى شماره 4660 – 94/4/22 – منصوررضاشهرضا فرزند حسين به شناسنامه 
شماره 589 شهرضا و شماره ملى 1199292087 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه مفروزى از پالك 199 به مساحت ششدانگ 185/64 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68/1 – اصلى ميرآبادكه به 225 - اصلى تبديل شده است

124. راى شــماره 4831 – 94/4/29 – غالمرضا مســلمى زاده فرزنــد عبدالكاظم به 
شناسنامه شماره 609 آبادان و شــماره ملى 1817273108 ششدانگ يك باب خانه به 
استثناء بهاء ثمنيه اعيانى به مساحت 221/60 مترمربع.درازاءچهار- سى ونهم حبه مشاع 
به استثناءبهاءثمنيه اعيانى از72حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف حبيب اله 

يوسفيان وصديقه ميرفتاح.
125. راى شماره 5716 – 94/5/27 – فريبرز مشهدى فرزند يحيى به شناسنامه شماره 
1027 حوزه 5 آبادان و شماره ملى 1819165493 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام به 
مساحت 185/65 مترمربع.كه تمامت سيزده صدم حبه مشاع آن انتقال عادى ازطرف خانم 

معصومه يحيى آبادى مى باشد.
شماره هاى فرعى از 69 - اصلى شاهرضا

126. راى شماره 2987 – 94/4/7 – اكبر قديرى شاهرضائى فرزند قدمعلى به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائى شهرضا و شــماره ملى 1199538108 چهار دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 46 به مساحت ششدانگ 107/10 

مترمربع.
127. راى شماره 2989 – 94/4/7 – مهرى همتيان سوركى فرزند غالمعلى به شناسنامه 
شماره 741 حوزه 3 شهركرد و شماره ملى 6339512798 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك 

باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 46 به مساحت ششدانگ 107/10 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

128. راى شماره 2629 – 94/4/13 – محمد آسال فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 
1150 شهرضا و شماره ملى 1199256579 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 149 

به مساحت 241/20 مترمربع.
129. راى شماره 4538 – 94/4/18 – جمشيد نيكرو فرزند صالح به شناسنامه شماره 
446 حوزه 1 قشقائى شيراز و شماره ملى 2293836541 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 265 به مساحت 169/17 مترمربع.
130. راى شماره 12612 – 93/12/17 – محمدتقى نصيرى فرزند عزيزاله به شناسنامه 
شماره 31 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 1209791749 ششدانگ يك باب خانه 

دو طبقه مفروزى از پالك 380 به مساحت 171/90 مترمربع.
131. راى شماره 5866 – 94/5/29 – امراله انصارى فرزند حمداله به شناسنامه شماره 
3523 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209556782 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 495 به مساحت ششدانگ 150/23 مترمربع.
132. راى شماره 5867 – 94/5/29 – مريم قربانى فرزند شاميرزا به شناسنامه شماره 
3893 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209560501 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 495 به مساحت ششدانگ 150/23 مترمربع.
133. راى شماره 1651 – 94/2/22 – ولى اله حيدرى فرزند على به شناسنامه شماره 3930 
حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 1209560879 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 516 به مساحت 176 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

134. راى شماره 4212 – 94/4/13 – پروين نعيم فرزند حسن به شناسنامه شماره 180 
حوزه 1 مسجد سليمان و شماره ملى 1971308404 ششدانگ يك باب ساختمان نيمه تمام 

مفروزى از پالك 300 به مساحت 65/95 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 157 - اصلى محموديه

135. راى شماره 4661 – 94/4/22 – فرج اله محمدى فرزند سهراب به شناسنامه شماره 
1057 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 6299576367 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه به مساحت ششدانگ 105 مترمربع.
136. راى شماره 4662 – 94/4/22 – الهام مرادى فرزند اردى خان به شناسنامه شماره 
10 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 6299915250 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

به مساحت ششدانگ 105 مترمربع.
137. راى شماره 8664 – 93/9/16 – جهانگير بابادى عكاشه فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 510 حوزه 1 روستائى بروجن و شماره ملى 6299570873 ششدانگ يك باب 

خانه به مساحت 250 مترمربع.
تاريخ انتشارنوبت اول:94/07/20      تاريخ انتشارنوبت دوم:94/08/05   

م الف 396 سيدمهدى ميرمحمدى 
رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا                                                                                                                                                            
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اخبار

ــر 20 ميليارد ريال  ــرقتي بالغ ب ــك هاي جعلي و س ــتفاده از چ فردي كه با اس
ــي فرماندهي  ــس آگاه ــات كارآگاهان پلي ــود در عملي ــرده ب كالهبرداري ك
ــتگير ــايي و دس ــتان اصفهان، شناس ــهر اس ــتان خميني ش انتظامي شهرس

 شد.
ــهر  ــتان خميني ش ــي شهرس ــده انتظام ــدي، فرمان ــرو احم ــرهنگ خس س
ــتان چهار محال  ــت قضائي از اس ــت: در پي نياب ــالم اين خبر گف اصفهان با اع
ــالت خميني  ــاكن يكي از مح ــاله س ــه فردي 24 س ــي بر اينك بختياري مبن
ــرداري  ــدام به كالهب ــرقتي اق ــي و س ــاي جعل ــتفاده از چك ه ــا اس ــهر ب ش
ــوع به صورت  ــت، موض ــده اس ــال كرده و متواري ش ــغ 20 ميليارد ري به مبل
ــرار  ــي ق ــن فرمانده ــي اي ــس آگاه ــان پلي ــتور كار كارآگاه ــژه در دس وي

گرفت.
ــورت گرفت و  ــت: در اين زمينه تحقيقات الزم ص ــوول بيان داش اين مقام مس
سرانجام با اقدامات تخصصي و ويژه كارآگاهان مخفيگاه اين فرد شياد شناسايي و 
در عملياتي ويژه دستگير شد.وي افزود: متهم با وجود اينكه منكر هرگونه جرم و 

بزهي بود اما هنگامي كه با مدارك 
ــتندات و ادله جرم روبه رو  و مس
شد به كالهبرداري صورت گرفته 
ــرهنگ احمدي با  اعتراف كرد.س
ــكيل  بيان اينكه متهم پس از تش
پرونده جهت سير مراحل قانوني 
به مراجع قضائي تحويل داده شد 
گفت: توصيه ما به شهروندان اين 
است كه در انجام معامالت تجاري 
ــناس كه  ــز از افراد ناش خود هرگ
ــد، چك قبول  ــار كافي ندارن اعتب
ــاز از بانك  ــد و درصورت ني نكنن
عامل استعالم نمايند و به محض 
ــدن فقدان يا سرقتي  مشخص ش
بودن چك و اوراق بهادار در اسرع 
ــع انتظامي اطالع  ــه مراج وقت ب

دهند.

ــى «دهدز» حين كنترل خودروهاى  ــت و بازرس ماموران انتظامى ايس
ــكوك و جهت بررسى  ــراك» به سه كاميون مش عبورى در گلوگاه «س
بيشتر، آنها را متوقف كردند.سرهنگ رضا محمدى زاده افزود: در بازرسى 
از سه كاميون توقيفى، 42 تن و 400 كيلوگرم برنج، فاقد مجوز گمركى 
ــد. وى ادامه داد:  ــف ش به ارزش يك ميليارد و 820  ميليون ريال كش

رانندگان هر سه كاميون دستگير شدند.

دستگيري كالهبردار 20 ميليارد ريالي 
در «خميني شهر»

برنج هاى قاچاق به مقصد نرسيد

خبر كوتاه

دو سارق تبهكار با تيراندازى پليس به آخر خط رسيدند و يكى از آنان 
بر اثر اصابت گلوله زخمى شد.

ــوده  ــاط آل ــش نق ــال پوش ــه دنب ــال ب ــر امس ــن 26 مه  همچني
ــد كه به  ــى كردن ــت زن ــدام به گش ــرى قلهك اق ــوران كالنت مام
ــده و  ــكوك ش ــى در خيابان ميرداماد مش ــكى رنگ ــودروى مش خ
ــرقتى ــودروى مذكور، س ــه خ ــد ك ــخص ش ــتعالم مش پس از اس

 است.
ــده با  ــت داده كه رانن ــتور ايس ــودرو دس ــه خ ــريعا ب ــوران س مام
ــرد و عمليات  ــرار ك ــه ف ــدام ب ــتور پليس اق ــه دس ــى توجهى ب ب
تعقيب و گريز عوامل كالنترى قلهك براى دستگيرى متهمان آغاز 

شد.
پس از دقايقى تعقيب و گريز در خيابان هاى اطراف، ماموران جهت 
ــارقان  جلوگيرى از هرگونه حادثه احتمالى، جهت متوقف كردن س
ــلحه بردند و با تيراندازى موفق به پنچر كردن الستيك  دست به اس

عقب خودرو شدند.
ــان  ــى از آن ــتگير و يك ــم دس ــودرو دو مته ــدن خ ــف ش ــا متوق ب
ــه بود،  ــرار گرفت ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــدازى م ــر تيران ــر اث كه ب
ــتان منتقل  ــه بيمارس ــان ب ــس جهت درم ــل اورژان ــط عوام توس

شد.
ــرى 124قلهك با اعالم  ــرهنگ منصور حميدوند، رييس كالنت س
ــتر و كشف  ــيدگى بيش اين خبر، گفت: پرونده دو متهم جهت رس

جرايمشان در اختيار مقام قضايى قرار گرفت.

ــى قم گفت:  ــدر فرماندهى انتظام ــارزه با مواد مخ رييس پليس مب
ــد يك باند  ــتان در پى رص ــدر اين اس ــا مواد مخ ــوران مبارزه ب مام
ــتان  ــهرهاى جنوبى را به مقصد اس قاچاق مواد مخدر كه يكى از ش
ــاوه  ــلفچگان- س ــتقرار در محور س همجوار قم ترك كرده بود با اس
ــده و آن را متوقف  ــكوك ش ــودرو پژو پارس مش ــتگاه خ به يك دس

كردند. 
سرهنگ غالم عباس بلفكه افزود: خودرو مذكور توسط قاچاقچيان به 
ــتفاده مى شده كه دو نفر در  عنوان راه پاك كن خودرو حمل مواد اس

اين رابطه دستگير شدند.
ــن محور يك  ــردد خودروها در اي ــه وى در ادامه با كنترل ت  به گفت

دستگاه تريلى متعلق به قاچاقچيان شناسايى و متوقف شد.
ــى  بلفكه تصريح كرد: با انتقال خودرو مذكور به اين پليس در بازرس
از داخل كابين 181 كيلوگرم ترياك در قالب 18 بسته باندرول شده 

كشف و راننده خودرو دستگير شد.

سارقان با شليك پليس به
 آخر خط رسيدند

كشف بيش از 180 كيلوگرم
 مواد مخدر در قم

مفادآرا
8/6 آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيــات تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گرديده 
است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد و در صورتى كه افراد نسبت 
به صدور سند متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ انتشار اولين نوبت 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك ميمه ارائه و 
پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائى تسليم نمايند:
1-راى شــماره 139460302020000096 آقــاى حميدرضا صادقين فرزند 
على شناســنامه شــماره 164 ميمه و كد ملى 6229906414 ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 228,76 متر مربع پالك شماره 1937 فرعى از 26 اصلى واقع 
در ونداده مع الواســطه خريدارى عادى از مالكين رسمى ام سلمه زين الدينى 
فرزند بزرگ و غالمرضا بهراميان فرزند على و صغرا بهراميان فرزند حاجى. 
2-راى شــماره 139460302020000482 آقاى رمضانعلى صانعيان فرزند 
عباس شناسنامه شــماره 16 ميمه و كد ملى 6229841878 ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 281,65 متر مربع قسمتى از پالك 1337 فرعى اطز يك اصلى 

واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
3- راى شــماره 139460302020000480 خانم زهرا مختارى فرزند مختار 
شناســنامه شــماره 111 ميمه و كد ملى 6229980045 پنج دانگ مشــاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 303,05 متر مربع قســمتى از پالك 1337 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.

4- راى شماره 139460302020000481 آقاى ابوالفضل ظهيرى فرزند محمد 
شناسنامه شماره 2 ميمه و كد ملى 6229902079 يك دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت 303,05 متر مربع قسمتى از پالك 1337 فرعى از يك 

اصلى واقع در ميمه به ازاء مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
5- راى شــماره 139460302020000427 خانم فاطمــه صغرى حاجى پور 
فرزند غالمحسين شناسنامه شماره 1 ميمه و كد ملى 6229879085 ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 328,85 متر مربع شماره  3097 فرعى از 30 
اصلى واقع در قريه زياد آباد به اســتناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم 

فاطمه بيگم موسويان فرزند حسن
6- راى شماره 139460302020000426 آقاى غالمحسين طهماسبى فرزند 
رضا شناسنامه شماره 11 ميمه و كد ملى 6229811340 ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 774,30 متر مربع  پالك 730 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد آباد به اســتناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى حسين گرامى 

فرزند امامقلى
7- راى شــماره 139460302020000425 آقاى حسين اســد فرزند عباس 
شناشنامه شماره 63 ميمه و كد ملى 6229896532 ششدانگ يكباب مغازه به 
مساحت 166,55 متر مربع قسمتى از پالك 25 فرعى از 2 اصلى واقع درمزرعه 

محمد سعيد ميمه به استناد مالكيت رسمى مشلعى خريدارى شده
8- راى شماره 139460302020000424 خانم فرشته متقى فرزند محمدعلى 
شناسنامه شــماره 2264 و كد ملى 6229692661 ششــدانگ يكباب خانه به 
مساحت 213 متر مربع قسمتى از پالك 1959 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه 

به استناد خريدارى عادى از مالكين رسمى
9-راى شماره 139460302020000407 خانم فاطمه صانعيان فرزند محمد 
ابراهيم شناسنامه شماره 51 ميمه و كد ملى 6229829274 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 408,20 متر مربع قسمتى از پالك 1671 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت  رسمى مشاعى خريدارى 

شده.

10-  راى شــماره 139460302020000408 آقاى حسينعلى مختارى فرزند 
عباسعلى شناســنامه شــماره 70 ميمه و كد ملى 6229818655  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 408,20 متر مربع قسمتى از پالك 
1671 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت  رســمى مشــاعى 

خريدارى شده.
11-راى شماره 139460302020000404 آقاى محمد بهرامى فرزند مصطفى 
شناسنامه شــماره و كد ملى 6220000196 صادره ميمه در ششدانگ يكباب 
انبارى و زمين متصله به آن به مســاحت 345,41 متر مربع قســمتى از پالك 
شماره 7971 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده
12- راى شــماره 139460302020000405 آقاى حجت اله طهماسبى فرزند 
صفدر شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229969823 در ششدانگ يكباب 
خانه به مســاحت 160 متر مربع پالك 2236 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حيدر على طهماسبى 

فرزند حفيظ.
13 - راى شماره 139460302020000406 آقاى حجت اله طهماسبى فرزند 
صفدر شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229969823 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 64,90  متر مربع پالك 2237 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حيدر على طهماسبى 

فرزند حفيظ.
14 - راى شــماره 139460302020000394 آقــاى احمئــد صمديان فرزند 
حسين شناسنامه شماره 29 ميمه و كد ملى 6229812541 در ششدانگ يكباب 
بوم كن به مساحت 289 متر مربع شماره 5041 فرعى از يازده اصلى واقع در 
وزوان به استناد خريدارى عادى از مالمك رسمى آقاى عباس صمديان فرزند 

محمدحسن
15 – راى شــماره 139460302020000544 خانم معصومــه اقدامى فرزند 
فرهاد شناسنامه شماره 45 ميمه و كد ملى 6229875454 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 303,15 متر مربع قسمتى ازپالك 1088 فرعى از 35 اصلى به 

استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
16-راى شــماره 139460302020000543 خانم آسيه عربى فرزند على آقا 
شناسنامه شماره 5 ميمه و كد ملى 6229821842 در ششدانگ يكباب خانه به 
مساحت 274,50 متر مربع قســمتى از پالك 2342 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى احمدرضا محمدى 

فرزند محمد.
17 – راى شــماره 139460302020000534 اقاى بابك اسگرى فرزند احمد 
شناسنامه شــماره 16 ميمه و كد ملى 6229891530 در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ يكدرب باغ مزروعى به مساحت 721,40 متر مربع شماره 393 فرعى 
از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى خانم رقيه 

اسگرى  فرزند حاجى شناسنامه شماره 1043 ميمه
18 – راى شماره 13946030202000529 اقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق 
شناسنامه شماره 19 ميمه و كد ملى 6229827727 در ششدانگ يكباب خانه 
و زمين محصور متصل به آن به مســاحت 302,19 متر مربع قسمتى از پالك 
391 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به اســتناد مالكيت رســمى مشاعى 

خريدارى شده
19 - راى شماره 139460302020000528 اقاى حبيب اله اقدامى فرزند صادق 
شناسنامه شماره 19 ميمه و كد ملى 6229827727 در ششدانگ يكباب خانه 
و زمين محصور متصل به آن به مســاحت 277,07متر مربع قسمتى از پالك 
390 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به اســتناد مالكيت رســمى مشاعى 

خريدارى شده.
20 – راى شماره 139460302020000531 خانم معصومه خدادوست فرزند 
قدرت اهللا شناســنامه شــماره 37 ميمه و كد ملى 6229849275 در ششدانگ 

يكباب خانه به مســاحت 375 متر مربع قسمتى از پالك شماره 3922 فرعى از 
35 اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده

21 - – راى شــماره 139460302020000530 آقاى مسلم خدادوست فرزند 
ابراهيم شناسنامه شماره 10 ميمه و كد ملى 6229849003 در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 286,81  مربع قسمتى از پالك شماره 3922 فرعى از 35 اصلى 

واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
22 – راى شماره 139460302020000439 آقاى على كريم زاده فرزند حسين 
شناسنامه شماره 1853 ميمه و كد ملى 6229794462 در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 185,23 متر مربع شــماره 1469 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه 
ونداده جزء بخش ثبتى ميمه خريدارى عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 

داود عادل فرزند اسداله شناسنامه شماره 398 ونداده.
23 – راى شــماره 139460302020000497 اقاى على خــداداد فرزند رضا 
شناسنامه شــماره 11 ميمه و كد ملى 6229978040 در ششدانگ قطعه زيمن 
مزروعى به مساحت 413,25 متر مربع شماره 1883 فرعى از 30 اصلى واقع 
در قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم گل بانو بخشنده 

فرزند استاد على.
24 -  راى شــماره 139460302020000496 اقاى على خــداداد فرزند رضا 
شناسنامه شــماره 11 ميمه و كد ملى 6229978040 در ششدانگ قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 490متر مربع شــماره 3376 فرعى از 30 اصلى واقع در 
قريه زياد ّآد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى  خانم گل بانو بخشنده 

فرزند استاد على.
25 – راى شماره 139460302020000490 آقاى حســين هادى پور فرزند 
رمضان شناسنامه شماره 14 ميمه و كد ملى 6229939045 در ششدانگ يكباب 
خانه و زمين متصل به آن به مســاحت 490,73 متر مربع شماره 1182 فرعى 
از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به اســتناد خريدارى عادى از ماكيت رسمى 
مصطفى و جميله و صغرى شــهرت همگى ســرطاقى و همگى فرزندان احمد 

شناسنامه هاى شماره 649و651و650 صادرات از ونداده.
26 – راى شماره 139460302020000491 آقاى محمدرضا مهدويان فرزند 
شمس الدين شناسنامه شماره 23 ميمه و كد ملى 6229884267 در ششدانگ 
يكباب مغازه به مساحت 142 متر مربع قسمتى از پالك 7823 باقى مانده فرعى 

از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
27 – راى شــماره 139460302020000489 اقاى محمد جــواد كريم فرزند 
حيدر شناسنامه شماره 3976 حوزه يك اصفهان و كد ملى 1285071891 در 
ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 295,56 متر مربع قسمتى از پالك يك فرعى 
از 60 اصلى واقع در مزرعه محمد آباد به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى 

آقاى محرم آهى فرزند عباس شناسنامه شماره 4 ميمه.
28 – راى شماره 13946032020000538 خانم مريم هاشمى فرزند مسعود 
شناسنامه شماره و كد ملى 6220010760 صادره از ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
29 - راى شماره 13946032020000537 خانم ميترا دهقان فرزند مصطفى 
شناســنامه شــماره و كد ملى 5100009039 صادره ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
30 - راى شــماره 139460302020000536 آقــاى احســان عمرانى فرزند 
مسلم شناسنامه شــماره و كد ملى 51000017317 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5543 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.

31 - راى شماره 139460302020000535 آقاى محسن عمرانى فرزند مسلم 
شناسنامه شماره 26 ميمه و كد ملى 51000017317 در يك دانگ و نيم مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 190 متر مربع قسمتى از پالك شماره 5543 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
32 - - راى شــماره 139460302020000541 آقاى محســن عمرانى فرزند 
مســلم شناســنامه شــماره 26 ميمه و كد ملى 6229925451 در يك دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
33 - - راى شــماره 139460302020000540 خانــم ميتــرا دهقان فرزند 
مصطفى شناسنامه شماره و كد ملى 5100009039 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
34 - - راى شــماره 139460302020000539 آقاى احســان عمرانى فرزند 
مسلم شناسنامه شــماره و كد ملى 51000017317 صادره ميمه در يك دانگ 
و نيم مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
35 - راى شماره 139460302020000542 خانم مريم هاشمى فرزند مسعود 
شناسنامه شماره و كد ملى 6220010760 صادره از ميمه در يك دانگ و نيم 
مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
شماره 5541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد مالكيت رسمى مشاعى 

خريدارى شده.
36 – راى شــماره 139460302020000573 خانم ربابه زمانى فرزند ميرزا 
آقا شناسنامه شماره 1730 ميمه و كد ملى 6229683075 در ششدانگ يكباب 
انبارى و زمين محصور متصل به آن به مساحت 450 متر مربع شماره 1444 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
37 – راى شماره 139460302020000548 خانم ثريا منصورى فرزند نعمت 
اله شناســنامه شــماره 2 تهران و كد ملى 0452257875 در ششدانگ يكباب 
انبارى به مساحت 104,11 متر مربع قسمتى از پالك 1182 فرعى از 26 اصلى 

واقع در قريه ونداده به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
38 – راى شماره 139460302020000546 خانم ثريا منصورى فرزند نعمت 
اله شناسنامه شماره 2 تهران و كد ملى 0452257875 در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت 127,07 متر مربع قسمتى از پالك 1182 فرعى از 26 اصلى واقع در 

قريه ونداده به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده.
39 – راى شــماره 139460302020000547 آقاى محمدرضا ماليان فرزند 
حسين شناسنامه شماره و كد ملى 6220012518 صادره از ميمه در ششدانگ 
يكباب انبارى به مساحت 254,93 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1182 فرعى 
از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به اســتناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى 

شده.
40 – راى شماره: 139460302020000545 آقاى محمدرضا حيدرى فرزند 
مصطفى شناســنامه شــماره 15 ميمه و كد ملى 6229884437 در ششدانگ 
يكباب مغازه به مساحت 51,53 متر مربع قســمتى از پالك 8030 فرعى از يك 
اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى حسينعلى 

هاشمى فرزند محمد شناسنامه شماره 1028 ميمه.
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1394/08/05

تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1394/08/20
م الف 21424 حسين نوروز- رئيس اداره ثبت اسنادو امالك ميمه 

ــايه را با چاقو به قتل  ــر همس ــال كه پس مرد ميانس
ــانده بود، با پرداخت ديه و رضايت اولياى دم از  رس

قصاص نجات يافت.
ــال 88  ــت آذر س ــده مهدى متهم اس در اين پرون
ــانده  ــه قتل رس ــا چاقو ب ــايه خود را ب ــر همس پس
ــتگيرى و محاكمه  ــاله پس از دس است. مرد 52 س
ــد.  ــاى دم به قصاص محكوم ش ــت اولي با درخواس
ــور تائيد  ــوان عالى كش ــم در دي ــاص ه حكم قص

شد.
ــراى اجراى حكم  ــمارش معكوس ب در حالى كه ش
آغاز شده بود متهم با پرداخت ديه توانست رضايت 
اولياى دم را بگيرد. متهم به قتل پس از نجات از حكم 
قصاص، بار ديگر از جنبه عمومى جرم در شعبه دهم 
دادگاه كيفرى و به رياست قاضى قربان زاده پاى ميز 

محاكمه قرار گرفت.
ــتان با تشريح  ــه نماينده دادس در ابتداى اين جلس
ــه  ــت گفت: در اين پرونده مهدى، با س كيفرخواس
ــم و امنيت  ــه اخالل در نظ ــابقه كيفرى، متهم ب س

ــت كه براى او  ــرى از قتل عمد اس جامعه با بيم تج
تقاضاى مجازات قانونى دارم.

سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش 
ــته  گفت: روز حادثه تازه از ماموريت به خانه بازگش
بودم. سه روز بود نخوابيده بودم. با صداى گريه پسرم 

از خواب بيدار شدم. 
ــيدم، عنوان كرد براى  وقتى علت گريه اش را پرس
برداشتن توپ به پشت بام رفته بود كه در آنجا با على  

مقتول  كه خانه آنها كنار ما بود، درگير شده بود. 
على پسرم را كتك زده و وقتى همسرم براى اعتراض 
ــز كتك زده  ــه بود، او را ني ــان رفت به مقابل خانه ش

بود.
وى اضافه كرد: خواستم از خانه خارج شوم كه پسرم 
گفت، على چاقو دارد. من هم از آشپزخانه چاقويى 
برداشتم و به مقابل خانه آنها رفتم. وقتى به مقابل در 

آمد، ضربه اى به صورتش زدم.
 او با چاقو به طرفم حمله كرد كه در جريان درگيرى 
ــينه على اصابت كرد. تصور  ضربه چاقوى من به س

ــد. به سوپر ماركت  نمى كردم اين ضربه مرگبار باش
ــد دقيقه اى آنجا  ــيگار خريدم. چن محل رفتم و س
ــود كه خبر دادند على فوت  ماندم تا اعصابم آرام ش

كرده است.
ــاهدان اعالم كردند مقتول چاقو  رييس دادگاه: ش

نداشته است.
متهم: مى دانم، اما من چاقو دستش ديدم.

ــر و  ــس دادگاه: دو بار به اتهام كتك زدن همس ريي
رئيست به زندان محكوم شدى. چه تضمينى وجود 

دارد بعد از آزادى دوباره مرتكب قتل نشوى؟
متهم: در مدتى كه زندان بودم، متوجه رفتار اشتباه 
خودم شدم. ديگر سمت درگيرى و چاقو نمى روم و 

گذشته ام را جبران مى كنم.
ــب  رييس دادگاه: چگونه رضايت اولياى دم را كس

كردى؟
متهم: ديه پرداخت كردم.

ــل مدافعش،  ــن دفاعيات متهم و وكي پس از آخري
قضات دادگاه براى صدور حكم وارد شور شدند.

نجـات قـاتل خشمـگين از چـوبه دار



 امام جواد عليه السالم :
اعتماد به خدا بهــاى هر چيز گرانبها اســت و 

نردبانى به سوى هر بلندايى.
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ــف، قيمه  ــاى مختل ــردم در هيأت ه ــاى م ــد نذرى ه 90 درص
ــزرگ و ... اين ــدر و پدرب ــال دقيقا از زمان پ ــاليان س ــت. س اس
ــته هاى عزادارى  ــمزه ايرانى، جزو جدانشدنى دس  غذاى خوش

بوده است.
ــف در مناطق  ــاى مختل ــات ه ــش هي ــا افزاي ــا و ب ــن روزه اي
ــى هم  ــوع غذاي ــا تن ــتان ه ــى شهرس ــران و حت ــف ته مختل
ــدن  ــرآورده ش ــراى ب ــى را ب ــردم نذرهاي ــده و م ــتر ش بيش
ــب و غريب  ــه كمى عجي ــى كنند ك ــان ادا م ــاى ش حاجت ه
ــزا و ــا پيت ــه ت ــك گرفت ــكافه و لواش ــيرموز و نس ــت؛ از ش اس
 كباب برگ و چنجه و البته ميگوى سوخارى! حتى آقايى هست 
كه به قاليبافان نخ مى دهد يا هستند كسانى كه تصميم مى گيرند 
يك حسينيه يا امامزاده را به تنهايى جارو بزنند يا پاى پياده و يا
ــين (ع) تا حرم حضرت  ــير بين حرم امام حس ــينه خيز مس  س

ابوالفضل (ع) را طى كنند.
ــام نذرى هاى جالب و عجيب كه در  در اين گزارش با انواع و اقس

تهران و بعضى از شهرستان هاى ايران ادا مى شود، آشنا شويد:
شيرموز در ايستگاه صلواتى

در يكى از ايستگاه هاى صلواتى منطقه 18 تهران (محله توليدارو) 
ــتگاه صلواتى  ــوال در اين ايس ــى افتاد. معم يك بار اتفاق جالب
ــينى ــن بين عزاداران حس ــاده و گاهى چاى با دارچي چاى س
 تقسيم مى شود؛ اما بارها مشاهده شده كه مردم نذورات خودشان 
ــته و ... را تحويل ايستگاه  از جمله شير، شربت، عدسى، آش رش
ــود؛ اما جالب  ــينه زنان و زنجيرزنان توزيع ش داده اند تا بين س
اينجاست كه دو سال پيش يك نفر چند كارتن موز را براى خيرات 
آورد؛ موزهايى كه با پيشنهاد يكى از افراد داخل ايستگاه با شير و 
شكرهايى كه از ساعاتى قبل به ايستگاه آورده شده بود شيرموز 

را تحويل عزاداران داد.
ــت در اين ايستگاه صلواتى فعاليت  يكى از نفراتى كه سال هاس
مى كند، در اين مورد مى گويد: «سه چهار ساعت طول كشيد. 
ــيرموز داديم. اما  چند تا مخلوط كن قرض گرفتيم و به مردم ش

جالب بود و با استقبال مردم هم روبه رو شده بود.»
پيتزا در روز عاشورا

ــد؛ آن هم به دليل اينكه  شايد اين اتفاق براى يك بار افتاده باش
ــرار دارد تازه  ــروزى تهران ق ــى كه در منطقه پي اين پيتزافروش
تاسيس بود و به عزاداران حسينى پيتزا مى داد؛ نذرى اى كه شايد 
در آن منطقه براى نخستين بار مشاهده شده و ديگر كسى نديده 
ــى در ماه محرم با اين غذاى فرنگى از عزاداران  كه آن پيتزافروش

پذيرايى كند.
ــورده در اين مورد  ــانى كه آن زمان پيتزاى نذرى خ يكى از كس
ــزا بود و كمتر ــد. به هر حال پيت مى گويد: «خيلى زود تموم ش
 كسى است كه دوست نداشته باشد اما در كل جالب بود و مردم 
خيلى زود پيتزاها را خوردند. بعضى ها هم با كارتن آنها را مى بردند 
اما يادم هست كه خيلى زود تمام شد. البته تعدادش هم مثل قيمه 

و قرمه سبزى زياد نبود؛ اما در هر صورت نذرى بود.»

ــت. در  البته نذرى پيتزا فقط مربوط به محله پيروزى تهران نيس
محله 15 خرداد هم عزاداران با پيتزا پذيرايى مى شوند. هم چنين 
ــيده كه در اصفهان هم در يكى از هيات ها مثل تهران،  خبر رس
پيتزا را به عنوان نذرى بين سينه زنان تقسيم مى كنند؛ غذايى كه 
پخت و پز آن سخت و زمان بر است اما چون نذرى است، مردم آن 

را در روزى كه نذر كرده اند ادا مى كنند.
چلوكباب برگ، كوبيده، ميگوى سـوخارى و كباب 

تركى در ظهر عاشورا
هياتى در خيابان پاسداران. غذاهاى اين هيات در طول 10 شب 
ــتوران هاى معروف  ــت و معموال از يكى از رس محرم متفاوت اس

تهران تهيه مى شود.
يك روز كباب كوبيده، يك روز كباب برگ و البته مشاهده شده كه 

يك روز هم ميگو داده اند.

ــم از عزاداران  ــورا با كباب تركى ه ــال آنها در ظهر عاش با اين ح
پذيرايى كرده اند و به نظر اين تبديل به يك عادت شده است كه 

در روز دهم محرم كباب تركى مى دهند.
چنجه هاى معروف در ظهر عاشورا، منطقه نياوران

يكى از هيات هاى معروف در منطقه نياوران، ظهر روز عاشورا با يك 
غذاى ويژه از عزاداران حسينى پذيرايى مى كند. غذاهاى اين هيات 
به اندازه اى هست كه به همه عزاداران يك پرس چنجه برسد. نظم 
ــت كه به خانه  در اين هيات حرف اول را مى زند و جالب اينجاس

هاى نزديك هيات هم از اين غذاى نذرى داده مى شود.
تجريـش، هيـات كاشـف الكـرب و آبگوشـت، 

حسينيه ثاراهللا و فسنجان
يكى از قديمى ترين هيات هاى تهران در منطقه تجريش است. آنها 
سال هاست كه در كنار كباب كوبيده و قيمه به مردم آبگوشت مى 

دهند.اين در حالى است كه نزديك اين هيات، حسينيه ثاراهللا قرار 
دارد كه آنها هم با خورشت فسنجان از مردم پذيرايى مى كنند.

الهيجانى هاى مقيم تهران و غذاى شمالى
ــرور  ــات جواداالئمه براى س ــه در هي ــمالى هم ك هم وطنان ش
ــمالى  ــهيدان عزادارى مى كنند، با انواع غذاهاى ش ــاالر ش و س
ــتر خود ــد البته در اين هيات بيش ــزاداران پذيرايى مى كنن از ع
 الهيجانى ها حضور دارند و غذاهايى نذرى مى دهند كه باب طبع 

خودشان است.
حسينيه سادات عراقى، چهارراه گلوبندك

ــه، قرمه  ــت و قيم ــب نيس ــينيه عجي ــن حس ــاى اي ــذرى ه ن
ــينيه در اين  ــده تا اين حس ــت اما آنچه باعث ش ــبزى و ... اس س
ــط به بانوان ــت كه در اين هيات فق ــت قرار بگيرد اين اس فهرس

 نذرى مى دهند.

خورشت بادمجان در بهارستان
هياتى با قدمت 50 ساله در منطقه بهارستان وجود دارد كه بيشتر 

ورزشكاران و كشتى گيران در اين هيات حضور دارند.
در اين هيات بادمجان هايى سرو مى كنند كه باعث شده شهرت 
آن به سراسر ايران برسد. ورزشكارانى مثل عباس جديدى هر سال 

سرى به اين هيات مى زنند.
رشت، نذرى لواشك با آب انار و مسقطى

ــال نذرى عجيبى را به كودكان  ــت آقايى هست كه هر س در رش
مى دهد. ماجرا از اينجا شروع مى شود كه پسر اين بنده خدا براى 
برآورده شدن حاجتش اين نذر را مى كند و پس از اينكه به مراد 
ــتچينى (نوعى لواشك)، ــد تركيبى از لواشك دس دلش مى رس
ــى هايش تقسيم ــقطى را بين 30 نفر از همكالس  آب انار و مس

ــال از آن  ــه تقريبا 9 س ــد تا امروز ك ــال به بع  مى كند. از آن س
ــذر را ادا مى كند و  ــال اين ن ماجرا مى گذرد، پدر خانواده هر س

لواشك ها را بيشتر بين كودكان و خردساالن تقسيم مى كند.
نخ هاى نذرى براى بافت قالى

ــت كه يكى از تاجران و طراحان  اين نذرى عجيب در بجنورد اس
فرش آن را ادا مى كند. او هر سال نفرى يك كيلو نخ و از هر رنگ 
ــتند اما براى  ــه فقرايى مى دهد كه بافنده فرش هس 200 گرم ب
خودشان كار نمى كنند يا اگر براى خودشان كار مى كنند توانايى 
زيادى براى خريد نخ هاى قالى ندارند. آقاى على حصورى هر سال 
اين كار را انجام مى دهد تا شايد گره هاى اين نخ ها وسيله اى شود 

براى اينكه گرهى از كار كسى باز شود.
ساندويچ كالباس با برندى معروف در بلوار فردوس

دو سال پيش و در ظهر عاشورا وقتى دسته هاى عزادارى از يكى 
ــد، با صحنه جالبى  ــوار فردوس عبور مى كردن از خيابان هاى بل
ــدند. يكى از بانوان عزادار در حال پخش كردن نذرى  روبه رو ش
بود. او از يكى از برندهاى معروف در تهران، ساندويچ هاى كالباس 
ويژه اى را تهيه كرده بود و بين عزاداران توزيع مى كرد؛ اتفاقى كه 
براى خيلى ها عجيب به نظر مى رسيد اما هر چه هست نذر اين 

بنده خدا بوده است.
عروسـك،جارو كـردن تنهايـى يـك امامـزاده و

 اهداى كتاب به مساجد و امام زاده ها
ــاى محرم و صفر  ــه از ابتدا تا انته ــذرى هاى خوراكى ك جدا از ن
ــتند كه براى  ــى از مردم هس ــود، خيل ــزاداران داده مى ش به ع
شفاى بيماران خود نذرهاى جالبى مى كنند. مثال يكى از بانوان 
ــد، نذر مى كند اگر خدا به او بچه  ايران زمين كه بچه دار نمى ش
بدهد تاهفت سال تن او لباس هاى دست دوم بپوشاند؛ اتفاقى كه 

افتاد و او به هيچ عنوان تا هفت سالگى تن بچه اش لباس نو نكرد.
ــا، دادن كتاب به  ــزاده ه ــردن امام ــر، جاروك ــاى ديگ از نذره
ــه نيت حضرت  ــك ب ــت كردن يا خريدن عروس ــاجد، درس مس
ــه آنها ــزارش ب ــوان در اين گ ــى ت ــه م ــت ك ــه (ع) و ... اس رقي

 اشاره كرد. 

آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــه پيمانه)،  ــفيد300 گرم(س مـواد الزم براى مرغ حلقه اى : آرد س
ــنيز  ــق مرباخورى، گش ــق سوپخورى،نمك1/2قاش ــه قاش ــه س خام
ــوپخورى،آب300ميلي ليتر ، ــق س ــك دو-سه قاش خرد شده يا خش
ــك عدد ، ــده ي ــرغ پخته خرد ش ــينه م ــعير1/4پيمانه، س ــاء الش م

زرشك سه-چهار قاشق سوپخورى،آبليموبه ميزان  دلخواه،نمك و فلفل 

به ميزان كافى ،پنير پيتزا به  ميزان دلخواه،پياز درشت يك عدد،روغن 
براى سرخ كردن

طرز تهيه مرغ حلقه اى : ابتدا آرد و نمك و خامه و گشنيز و ماء الشعير 
ــى كنيم تا خمير لطيفى  را با هم مخلوط كرده و آب را كم كم اضافه م
به دست بيايد و به دست نچسبد . خمير را در نايلون گذاشته و به مدت 

20-15 دقيقه استراحت مى دهيم.
ــينه مرغ خرد شده و فلفل دلمه  پياز را خرد كرده و سرخ مى كنيم. س
ــپس زرشك را  را به پياز اضافه كرده و با نمك و فلفل تفت مى دهيم. س
ــر پيتزا را اضافه ــوط مى كنيم. در پايان آبليمو و پني اضافه كرده و مخل

 مى كنيم. و بعد از پختن اجازه مى دهيم تا مواد سرد شود.
ــمت را به صورت  ــيم كرده و هر قس ــمت تقس ــت قس خمير را به هش
مستطيل (خيلى نازك) پهن كرده و مقدارى از مواد را روى خمير چيده 
(از هر طرف يك سانت فاصله داشته باشد. و بصورت رولت مى پيچانيم.)

ــرخ  ــار مى دهيم و در روغن س ــر رولت را به هم وصل كرده و فش  دوس
ــه هاى  ــد حلق ــاف كني ــر ص ــر را نازكت ــدر خمي ــر ق ــم .ه ــى كني م
ــس قرمز  ــت با س ــذا را بهتر اس ــت. اين غ ــد داش ــرى را خواهي تردت

ميل كنيد.
ــس  ــك از ژامبون دودى مرغ و س نكته: مى توانيد به جاى مرغ و زرش
ــواد درونى بايد ــتفاده كنيد، در كل م خردل و كمى پنير خامه اى اس

 ترش مزه باشد.

ــاه داراى  ــاريكا، اين گي ــى گواتماال و كوش ــت بوم آنتوريوم گياهى اس
يك  ساقه اصلى بوده و ارتفاع آن به بيش از 30 تا 40 سانتيمتر مى رسد، 
ــبز تيره و به طول بيش از 18 سانتيمتر داراى برگ هاى كمى پهن، س

ــفيد در اواخر بهار  ــپات قرمز، صورتى، زرد و يا س  مى باشد گل ها با اس

ــپات، گل آذين سنبله اى  ــتان ظاهر مى شوند از وسط اس يا فصل تابس
بيرون مى آيد كه زرد يا قرمز رنگ است.

ــه ماه پايدارمى ماند،آنتوريوم به  دوام گل آنتوريوم زياد بوده و دو تا س
طور كلى به سرما و آب سنگين و نمك دار، حساس است و در زمستان 
ــتراحت داد يعنى مقدار آب را  بايد حدود شش تا هشت هفته به آن اس

كم كرده و حرارت را 15 درجه سانتيگراد نگه داشت.
آنتوريوم به نور متوسط ، هواى گرم، آبيارى فراوان، رطوبت نسبى 70 تا 

90 درصد و خاك اسيدى احتياج دارد.
كود مورد نياز اين گياه را مى توان به ميزان دو گرم در ليتر، هر سه هفته 
يك بار، از اسفند تا آذر ماه مورد استفاده قرارداد. بهتر است از كودهاى 

آلى نيز استفاده شود.
ــى ــا كم ــورب ب ــت از ت ــارت اس ــوم عب ــدان آنتوري ــاك گل خ

 ماسه.
ــگ پريده اى  ــد ريز و رن ــرگ هاى جدي ــما ب در صورتى كه  گلدان ش
ــروع  ــود. تغذيه مصنوعى را ش ــاى آن ظاهر نمى ش ــد و گل ه مى ده
ــر فقط با ظاهر  ــت. و اگ كنيد چون ظاهرا خاك گلدان خيلى فقير اس
ــب و كافى  ــديد، نور محيط رشد گياه مناس ــدن گل ها روبه رو ش نش
ــتقيم آفتاب  ــعه مس ــت، پس آن را به محل پرنورتر؛ اما دور از اش نيس

منتقل كنيد. 
ــد. در  ــت مربوط به آبيارى زياد از اندازه هم باش اين عارضه ممكن اس

زمستان هفته اى يك بار آبيارى كافى است.
ــت؛ اما بدون گل، بيانگر غنى بودن زياده از حد  برگ هاى خيلى پر پش
ــض و تعديل  ــتان خاك گلدان را تعوي ــد. و بايد در زمس خاك مى باش

كرد.

ــا مقد ارى  رفع بـوى نامطبوع سـنگ كنار ظرف شـويى: ب
 پوست ليمو ترش يا پرتقال مى توان د ر رفع بوى بد  موفق بود .

ــبزيجات بود ار  ــت ماهى و يا س  رفع بوى تخته نان :وقتى گوش
ــود   ــه خ ــا را ب ــوى آنه ــد ، ب ــرد  مى كني ــرى خ ــان ب ــه ن را روى تخت

جذب مى كند .
ــرش را از  ــى يك ليمو ت ــير و يا ماه ــوى پياز ، س ــراى از بين برد ن ب  ب
ــه خميرى از  ــا آنك ــه بماليد  و ي ــطح تخت ــرد ه روى س ــط نصف ك وس
ــپس  ــته س ــرد ه و روى تخته گذاش ــت ك ــيرين و آب د رس ــوش ش ج

آب بكشيد .
 تميز كرد ن رند ه :براى تميز كرد ن رند ه، مقد ارى نان خشك روى 

آن بماليد  و سپس به راحتى آنرا بشوييد .
 ظروف و بوى نامطبوع غذا: جهت از بين برد ن بوى نامطبوع غذا 
ــت ظرف را د ر آب محتوى كمى سركه، مد تى  از روى ظروف، كافى اس

خيس كنيد  و سپس بشوييد .
ــتان  ــاز، مى توانيد  د س ــرد ن بوى پي ــت از بين ب  بوى پيـاز :جه
ــته  ــركه آغش ــد ن پياز، به كمى س ــت كن ــد  از پوس ــود  را قبل و بع خ

كنيد .
 تميز كرد ن غذا از قابلمه: براى تميز كرد ن غذا از قابلمه، آن را پر 
ــاعت، قابلمه را با آب و مايع ظرفشويى به  از سركه كرد ه و بعد  از نيم س

راحتى بشوييد .

 ضد عفونى كرد ن ظرفشويى آشپزخانه: براى ضد عفونى كرد ن 
سينك (ظرفشويى) آشپزخانه، از محلول هاى شيميايى استفاد ه نكنيد ، 
ــر رعايت  ــا عالوه ب ــتفاد ه كنيد  ت ــك اس ــا از محلول نم ــاى آنه به ج
نكات بهد اشتى از آسيب هاى ناشى از مواد  شيميايى روى بد ن خود تان 

د رامان باشيد . 

ـــالم )دختر ــام حضـرت رقيه (عليهاالس ــان ش ـــتارة درخش كتـاب «س
ـــالم» ، زندگى نامه غم بار طفل معصوم و مظلومى   امام حسـين عليه الس
است كه مطالعـة آن هر كسى را منقلب مى كنـد؛ كودكى كه بـا مظلوميت 
ــوا ساخته و  ــورا ، ظالمين را براي ابـد رس خود ، در ادامه قيـام خونين عاش
ـــند جاويد مظلوميت  ــبز معاويه و يزيد  ، س قبر كوچك او در كنار كاخ س
ـــاگر  ــم اجمعين، و افش ـــالم ااهللا عليه ــت و طهارت س ــت عصـم اهل بي
ـــد كه قرآن كريم از آن هـا تعـبير به  مظـالم خانـدان پليـد اموي مى باش

شـجرة ملعونه كرده اسـت.
ــش اول :  ــش گفتار» بخ ــت از :«پي ــن كتاب عبارت اس عناوين اصلى  اي
ــش دوم : ــا) در اوراق تاريخ»بخ ــالم اهللا عليه ــه (س ــرت رقّي «حض
ــجره ملعونه ــوم : «ش ــخ» بخش س ــت و تاري ــا ، جمعي ــام ؛ جغرافي  «ش
ــراه با  ــش پنجم :« هم ــجره طّيبه»بخ ــارم : «ش ــش چه ــى امّيه»بخ  بن
ــام»بخش ششم : «رويارويى شجره طّيبه و شجره  كاروان اسرا از كوفه تا ش
ــتم :  ــّجاد در يك نگاه» بخش هش ــام»بخش هفتم : «امام س خبيثه در ش
ــام»بخش دهم  ــت انتقام حق»بخش نهم : «ُدّر يتيم اهل بيت در ش «دس
ــروده شاعران»  ــالم اهللا عليها) در س ــوز حضرت رقيه (س : «رحلت جانس
ــا) و زيارتنامه  ــالم اهللا عليه بخش يازدهم :« حرم مطهر حضرت رقيه (س
حضرت رقيه (سالم اهللا عليها)»بخش دوازدهم : «اهل بيت (سالم اهللا عليها) 
ــيزدهم : «كرامات حضرت رقيه  ــام به مدينه باز مى گردند»بخش س از ش

عليه السالم»بخش چهارهم : «آثار و ابنيه تاريخى شام» و  پى نوشت ها
ــن ديدار ــام  درباره ى آخري ــان ش ــتاره ى درخش ــى ازكتاب س  در بخش

 امام حسين(ع) با حضرت رقيه مى خوانيم:
ــورا با اهل بيت عليه السـالم  «وداع امام حسـين عليه السـالم در روز عاش
صـحنه اي بسـيار جانسوز بود ، ولى آخرين صـحنه دلخراش و جگر سوز ، 

وداع ايشـان بـا دختري سه سـاله بود.
ــام، حضرت رقيه دختر امام حسين(ع)»  ــان ش ــتاره ى درخش كتاب«س
ــين»  ــب الحس ــارات «مكت ــى» را انتش ــى خلخال ــى ربان ــم «عل ــه قل ب

منتشر كرده است.

مرغ حلقه اى

آنتوريوم 

نكته هاى طاليى خانه د ارى

«ستاره درخشان شام» حضرت رقيه 

نذرى هاى عجيب و غريب در محرم كدامند؟
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