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سند  جامع فرهنگى شهر 
اصفهان رونمايى شد

فسخ قرارداد با فوالد؛ 
آخرين قدم براى حضور 

اسكوچيچ در سپاهان
راه اندازي خط توليد انسولين 

در اصفهان
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ــورهاى  ــترش همكارى با كش ــور، گس رييس جمه
ــى جمهورى  ــت خارج ــى را از اصول سياس آفريقاي

اسالمى ايران دانست و گفت: تهران در ...

ــع بيمه  ــن اجتماعى قط ــازمان تامي مديرعامل س
ــيد تقى نوربخش، در  تاكسيران ها را تكذيب كرد.س

واكنش به اظهاراتى كه اخيرا از سوى وى  ...

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان اعالم 
كرد : شهردارى الكترونيك در سال 95 به طور كامل 

محقق مى شود ...

مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
ــدف صادرات  ــور هاى ه ــارى از افزايش كش و بختي

چهارمحال و بختيارى خبر داد ...

 توسعه و ارتقاء همكارى هاى 
تهران - پرتوريا  

بيمه تاكسيران ها قطع 
نشده است 

«شهردارى الكترونيك» 
در سال 95محقق مى شود

افزايـش كشـورهاى مورد 
هدف در صادرات 

رسانه هاى دولتى،
حق انتقاد از دولت را دارند

ــانه ها حق انتقاد  ــاد با بيان اينكه همه رس وزير ارش
ــانه خصوصى،  ــد كردن، رس ــد گفت: ما در نق دارن

نهادى و دولتى نداريم...
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آگـهى برگزارى مـناقصـه عمـومى 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان (سهامى خاص) 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين ( ريال )برآورد(ريال)محل تامين اعتبارموضوع مناقصه   شماره  مناقصه

10/166/558/310374/500/000 جارىعمليات بهره بردارى تعمير و نگه دارى شبكه آبرسانى و خدمات عمومى منطقه نجف آباد94-3-272

4/839/435/000215/000/000جارىنصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعويض كنتور منطقه لنجان94-3-273

3/501/047/941175/000/000جارىترميم ترانشه هاى آسفالت منطقه دو 94-3-274

مهلت تحويل اسناد  به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1394/8/30 

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1394/9/1 

دريافت اسناد: سايت  اينترنتى شركت آب و فاضالب استان اصفهان   www.abfaesfahan.ir                                                                                                                           نام روزنامه : زايندرود

 پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات: www.iets.mporg.ir                                    شماره تلفن  گويا: 5-  36680030-031 (داخلى 388)                             تاريخ انتشار :94/8/19                                                                                         

نوبت اول

فرآيند توزيع كارت اعتبارى 
خريد كاال اعالم شد

بر اساس آخرين خبرها از طرح خريد كاالى ايرانى با 
كارت اعتبارى كه تا سقف 10 ميليون تومان براى هر 
شهروند در نظر گرفته شده است، 53 گروه كاالها در

 45 برند معرفى شده است. البته در اولين مرحله، اين 
ــمول كارمندان دولت مى شود كه قرار است  طرح مش
ــاى اعتبارى در ارگان هاى  فرآيند ادارى ارائه كارت ه
ــاس آنچه اعالم شده در  دولتى كشور آغاز شود.  براس
مرحله اول طرح خريد كاالهاى ايرانى با كارت اعتبارى 
پيش بينى شده كه ارگان ها و كارمندان دولتى از آن 
استفاده كنند و در مرحله بعد استفاده براى عموم، آزاد 
خواهد بود.براين اساس، كارت خريد كاالى ايرانى ابزار 
اعتبارى معرفى شده كه توسط بانك هاى كشور براى 
عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتى دارند صادر مى 
شود كه دارنده كارت مى تواند تا سقف تعيين شده كه 

متناسب با درآمد ماهانه و  ...

شهردار اصفهان:

نظـام شهـرى اصفهـان بيمـار است

ظريف در همايش سفرا و استانداران:

بى برنامگى در پسا برجام 
خطرات جـدى
 به همراه دارد
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ــور در نشست مشترك  معاون امنيتى انتظامى وزارت كش
ــاى جمهورى  ــاى محترم نمايندگى ه ــتانداران و روس اس
اسالمى، كه در وزارت كشوربرگزار شد، گفت: در منطقه اى 

قرار گرفتيم كه امنيت با چالش جدى روبه روست.
ــايه  ــورهاى همس ــه داد: در يكى از كش ــارى، ادام ذوالفق
ــور به سمت اروپا شكل  مهاجرت هاى غيرقانونى از اين كش
ــور  ــت، اما اتحاديه اروپا كمك هاى مالى را به اين كش گرف
ــه بايد از  ــود،  ك ــا از اين امر جلوگيرى ش ــاص داد ت اختص
ــته ايم از اين فرصت هاى  ــوال كنيم كه آيا ما توانس خود س
ــا در اين حيطه  ــايد زبان م ــتفاده كنيم و ش بين المللى اس
ــت. وى، با ارائه آمارى در زمينه مقابله  ــته اس كارايى نداش
ــا هزار و  ــواد مخدر گفت: م ــاى پخش كننده م ــا گروه ه ب
ــش از 350 هزار  ــى و بي ــواد مخدر را متالش ــد م 200 بان
قاچاقچى را شناسايى كرديم كه در اين راه 4 هزار شهيد و 
ــروح براى مبارزه با مواد مخدر تقديم به انقالب كرديم.  مج
ذوالفقارى، با اشاره به مهاجران مجاز و غيرمجاز در كشومان 
تصريح كرد: 400 هزار دانش آموزان از اين مهاجران حدود 
1000 مدرسه 10 كالسه و دو شيفته را به خود اختصاص 
ــغلى اتباع مجاز بوده  ــد و بيش از 360 هزار فرصت ش دادن
كه بايد به دنبال آن باشيم كه با اين حجم از مهاجرين در 

فرصت هاى بين المللى استفاده كنيم.
ــران  ــالمى اي ــورى اس ــات جمه ــه اقدام ــاره ب ــا اش وى ب
ــا حدود  ــا در مرزه ــت ه ــا انتقال تروريس ــراى مقابله ب ب
ــتقر كرديم اقدامات  ــتا مس ــگاه مرزى در اين راس 721 پاي
الكترونيكى و پوشش هوايى را در اين زمينه برقرار كرديم. 
ذوالفقارى با اشاره به امضاى اسناد همكارى با ديگر كشورها 
ــان كرد: با 36 كشور اسناد همكارى امنيت امضا  خاطر نش
ــور يادداشت  ــور موافقتنامه،  22 كش كرديم كه با 16 كش
ــور قرار داد چند جانبه و تفاهم نامه داشتيم.  تفاهم و 9 كش
معاون امنيتى انتظامى وزارت كشور با انتقاد از برخوردهاى 
نامناسب برخى كشورها همسايه در توقف ترانزيت جمهورى 
اسالمى ايران تصريح كرد: اخيرا يكى از كشورهاى همسايه 
ــته بود، اما  3 يا 4 روز كاميون هاى ما را در داخل نگه داش
ــتيم براى آنان محدوديت متقابل ايجاد كنيم،  وقتى خواس

وحدت در اين مسير وجود نداشت.
وى با اشاره به ضرورت تسهيل در صدور ويزا به عنوان يكى 
ــت جلوگيرى و مهاجرت  ــور در جه از اقدامات وزارت كش
ــتاد  ــى اعالم كرد و تصريح كرد: به روايت آمار س غيرقانون
ــاالى 90 درصد كاالى قاچاق  ــارزه با قاچاق كاال و ارز ب مب
ــى هم كه وارد نمى شود  ــود و آن بخش ــور مى ش وارد كش
ــوند  ــور مى ش ــيرى و به طريقى وارد كش ــس از طى مس پ
ــادى را براى برخورد با اين امر متقبل  كه ما هزينه هاى زي
ــويم مطرح مى كنيم كه آيا زمان آن نرسيده است  و مى ش
ــى در اين زمينه انجام شده و حقوق  كه كارى پايه و اساس
دولت نيز در اين مسير مورد توجه قرار بگيرد. بنابراين بايد 

فكر اساسى براى مقابله با كاالى غير مجاز داشته باشيم.

ــران در مجلس  ــردم ته ــده م ــى نماين ــد توكل احم
ــت پيگيرى  ــالمى، درباره آخرين وضعي ــوراى اس ش
ــوم «المهدى»،  ــركت آلوميني ــذارى ش موضوع واگ
ــذارى آن، گفت: ما  ــكايت از واگ ــومين ش با تاييد س
ــذارى را  ــم براى اين واگ ــكايت درباره لغو تصمي ش

تجديد كرديم.
ــكال  ــديم كه راه اش ــا از راهى وارد ش ــزود: م وى اف
قانونى نداشته باشد، البته راه قبلى هم اشكال قانونى 
ــتيم ديوان (عدالت ادارى)  ــت، اما ما مى خواس نداش
بپذيرد كه درصدد رسيدگى به آن هست. عالوه بر آن 
ــكايت ديگرى ارائه كرديم  به هيات عمومى ديوان ش
ــه تصميم آن گروه از وزرا كه آلومينيوم المهدى را  ك
ــت واگذارى قرار  برخالف بزرگ و مادر بودن در ليس
دادند، باطل كنيم.توكلى در پاسخ به اين سوال كه آيا 
ــهام اين شركت واگذار شده است يا نه، گفت: آثار  س

مالكيت غيرقانونى هميشه قابل حذف كردن است.

استقرار 721 پايگاه مرزى براى 
مقابله با تروريست ها 

سومين شكايت نمايندگان مجلس 
از چگونگى واگذارى شركت 

«آلومينيوم المهدى»

خبر 

رييس جمهور، گسترش همكارى با كشورهاى آفريقايى 
ــالمى ايران  ــت خارجى جمهورى اس را از اصول سياس
ــت  ــران در چارچوب اين سياس ــت: ته ــت و گف دانس
ــا آفريقاى جنوبى  ــترش روابط ب اصولى، همواره از گس
ــتقبال مى كند. ــورد عالقه، اس ــه زمينه هاى م در هم
ــى رييس جمهور  ــن روحان ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
ــاون رييس جمهور  ــدار «رامافوزا» مع ــورمان در دي كش
آفريقاى جنوبى، به ظرفيت ها و توانمندى هاى گسترده 
موجود در ايران و آفريقاى جنوبى اشاره كرد و بر ضرورت 
بهره گيرى از اين توانمندى ها در مسير توسعه مناسبات 

و همكارى هاى همه جانبه دو كشور، تاكيد كرد.

روحانى با بيان اينكه آفريقاى جنوبى و مردم اين منطقه 
همواره جايگاه خاصى نزد ملت ايران داشته اند و پس از 
پيروزى انقالب اسالمى يكى از مواضع روشن و انقالبى 
ــت آفريقاى  ــتقالل و حقوق مل ــران دفاع از اس ملت اي
جنوبى بوده است، گفت: جمهورى اسالمى ايران همواره 
آفريقاى جنوبى را به عنوان كشور دوست و همراه خود 
ــته و از مواضع انقالبى و استقالل طلبانه مردم اين  دانس

كشور حمايت كرده است.
ــى و  ــراودات فرهنگ ــا و م ــكارى ه ــترش هم وى، گس
ــور را  ــت و آمد مردم دو كش ــهيل رف ــگاهى و تس دانش
ضرورى دانست و اظهارداشت: مراكز علمى و تحقيقاتى 

ــل جوان و دانشگاهى آفريقاى جنوبى  ايران به روى نس
باز است و مى توانيم همكارى هاى خوبى را در اين بخش 

شاهد باشيم.
ــترده اى  ــا بيان اين كه امروز زمينه هاى گس روحانى ب
ــعه روابط اقتصادى - تجارى و همكارى هاى  براى توس
ــاورزى  ــت، معدن، كش ــاى صنع ــترك در بخش ه مش
ــود دارد كه بايد  ــور وج ــاورى هاى نو ميان دو كش و فن
ــت:  ــتفاده كرد، اظهار داش ــكل از آنها اس به بهترين ش
ــته اى  در فرصت جديد به وجود آمده پس از توافق هس
ايران با 1+5 و رفع تحريم ها، بايد بتوانيم مناسبات ايران 
و آفريقاى جنوبى را بيش از پيش توسعه و ارتقا دهيم.

رييس شوراى عالى امنيت ملى افزود: جمهورى اسالمى 
ــر به فردى در  ــاظ راهبردى جايگاه منحص ايران از لح
ــواحل و بنادر جنوبى ايران مى تواند  منطقه داشته و س
ــرق اروپا  ــياى مركزى و حتى ش نقطه پيوند مناطق آس
ــور را تبديل به پل  ــد و دو كش ــا آفريقاى جنوبى باش ب

ارتباطى ميان اين دو منطقه كند.
ــكارى  هم ــرورت  ض ــه  ب ــاره  اش ــا  ب ــن  همچني وى 
ــم به عنوان  تهران – پرتوريا  در زمينه مبارزه با تروريس
معضلى جهانى، خاطرنشان كرد: جمهورى اسالمى ايران 
ــطح جهان  ــونت و افراطى گرى در س ــارزه با خش در مب
جديت دارد و معتقد است كه همگان بايد در اين مسير 
مشاركت و تالش كنند. روحانى همچنين ضرورت توجه 
ــارزه با اين پديده را  ــم در روند مب به همه ابعاد تروريس
ــت: مبارزه با اين معضل جهانى  ــد و اظهارداش يادآور ش
نياز به يك برنامه جامع فرهنگى - اطالعاتى و مشاركت 
ــران و آفريقاى جنوبى  ــورها دارد كه اي همه جانبه كش
ــه اى و بين المللى نيز  ــه اين معضل مهم منطق در زمين
مى توانند رايزنى، برنامه ريزى و همكارى هاى گسترده اى 

داشته باشند.
ــران و  ــر اي ــتراك نظ ــه اش ــه ب ــور در ادام رييس جمه

ــيارى از مسايل مهم بين المللى  آفريقاى جنوبى در بس
ــران با  ــالمى اي ــورى اس ــزود: جمه ــرد و اف ــاره ك اش
ــت و معتقديم كشورهاى در  يكجانبه گرايى مخالف اس
ــعه مى بايست همكارى هاى نزديك ترى با هم  حال توس

داشته باشند.
«رامافوزا» معاون رييس جمهور آفريقاى جنوبى نيز در 
ــتانه و صميمى ايران  ــاره به روابط دوس اين ديدار با اش
ــالمى  ــى و حمايت هاى جمهورى اس ــاى جنوب و آفريق
ــر آپارتايد گفت:  ــارزات مردم آفريقا در براب ــران از مب اي
ــا، حمايت ها و  ــاى جنوبى هيچگاه كمك ه ملت آفريق
ــتى را فراموش  مواضع ايران در دوران مبارزه با نژادپرس

نمى كند.
ــاره به  ــورى آفريقاى جنوبى با اش ــاون رييس جمه مع
ــايل گوناگون  ــور در مس ــان دو كش ــاى يكس رويكرده
را  ــترك  ــع مش ــن مواض اي ــى،  بين الملل و  ــه  دوجانب
ــان كرد:  ــت و خاطرنش ــبات دانس موجب تحكيم مناس
ــدى براى  ــا فرصت  جدي ــدن تحريم ه ــته ش ــا برداش ب
ــده و ما  ــران فراهم ش ــبات با اي ــتر مناس ــعه بيش توس
ــترك و روابط بر  ــاى مش ــاء همكارى ه ــتار ارتق خواس
ــالمى ايران  ــورى اس ــترك با جمه ــاس منافع مش اس

هستيم.
ــزان كنونى مبادالت تجارى  ــوزا با بيان اين كه مي راماف
ــطح قابل قبولى نيست و  ايران و آفريقاى جنوبى در س
ــم، افزود: توانايى  ــته ارتقا دهي بايد آن را بيش از گذش
ــور  ــت  زيادى در بخش هاى مختلف بين دو كش و قابلي
ــن ظرفيت ها به بهترين  ــود دارد كه مى توانيم از اي وج

شكل استفاده كنيم.
ــاى جنوبى همچنين در  معاون رييس جمهورى آفريق
ــور در خصوص مبارزه با معضالت  اشتراك نظر دو كش
ــتفاده از تجارب  ــم  و اس ــى از جمله تروريس بين الملل

مشترك در اين خصوص تاكيد كرد.

ــالم نصراهللا پژمان فر، نماينده مردم مشهد  حجت االس
ــاره به تناقض در  ــالمى، با اش ــوراى اس در مجلس ش
رفتار و گفتار مسووالن دولتى در برخورد با رسانه هاى 
منتقد، گفت: اينكه يك ديكتاتورى در فضاى رسانه اى 
ــود كه رسانه ها  ــود و اجازه داده نش ــور ايجاد ش كش
ــتبدادى است  بتوانند حرف هاى خود را بزنند يك اس

كه نگرانى هاى شديدى را  ايجاد مى كند.
وى ادامه داد: محدود كردن منابع مالى يا بعضا قطع 
كردن حمايت هاى حداقل مالى به بهانه هاى مختلف 
و رفتارهايى از اين دست متاسفانه موجب نگرانى هايى 

در كشور مى شود.
ــت: ما  ــيون فرهنگى مجلس اظهار داش عضو كميس
نگران اين هستيم كه كسانى كه با شعار آزادى بيان و 
شعارهايى از اين قبيل كار خود را شروع كردند به يك 
ــانه و ديكتاتورى در فضاى  ديكتاتورى در فضاى رس
ــند و در سطح جامعه نيز اين مسائل را  اجتماعى برس

به پيش ببرند.
پژمان فر، اضافه كرد: الزم است تا اين افراد به گذشته 
كشور توجه كنند كه در آن روزها بعضا چارچوب نظام 
را رعايت نمى كردند و از اين چارچوب خارج مى شدند 
ــد.وى در پايان گفت:  ــن فضا فعاليت مى كردن و در اي
ــانه ها فضاى مناسبى  من اين فضا را در ارتباط با رس
ــبت به اين موضوع  ــم و حتما مجلس نيز نس نمى بين

واكنش نشان خواهد داد.

نگران ايجاد ديكتاتورى 
رسانه اى هستيم

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به اينكه فضاى پسابرجام 
ــبرد اهداف جمهورى اسالمى ايجاد  يك فرصت براى پيش
كرده است، گفت: اگر برنامه ريزى نكنيم، با خطرات جدى 

مواجه خواهيم شد.
ــفرا و  ــواد ظريف در همايش س ــر، محمدج به گزارش مه
استانداران كه در وزارت كشور برگزارى شد، گفت: ما امروز 
در يك شرايط بسيار جدى و خطرناكى قرار داريم كه خطر 
ــاب  و بى حد و  ــاب و كت فرقه گرايى و افراط گرايى بى حس

مرز است.
وى اين سياست ها را ناشى از سياست هاى غلط، كوتاه بينانه 
ــت و افزود:  ــى دانس ــه بين الملل ــه در عرص و افراط گرايان
گروه هايى با نام اسالم در منطقه ما حضور دارند كه جوانان 
ــش فكرى و يك  ــه را دچار يك تن ــن منطق و نوجوانان اي
نابسامانى اعتقادى كرده اند.وى با اشاره به عمليات انتحارى 
جوانان عضو گروه هاى افراطى و تصاوير زننده منتشر شده 
ــان كرد: اين اقدامات هيچ  از بعضى از اين گروه ها خاطرنش
ــد روزافزون  ــل قبولى ندارد و در منطقه ما با رش منطق قاب
اين اقدامات مواجه هستيم كه يك خطر امنيتى براى كل 

جهان است.
همسايگان ما افراط را به عنوان يك برگ بازى 

مى دانند نه يك خطر
وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه برخى از همسايگان 
ما افراط را به عنوان يك برگ بازى مى دانند و نه يك خطر، 
ــايگان ما روشن  گفت: تا زمانى كه اين وضعيت براى همس

ــرمايه نيست و  ــد كه افراط براى هيچ كس س ــده باش نش
ــره بريم، همچنان  نمى توانيم به عنوان ابزار بازى از آن به

شاهد گروه هاى تكفيرى خواهيم بود.
ــاره به وجود چنين خطراتى در اطراف ايران،  ظريف با اش
همفكرى استانداران و سفرا را يك ضرورت دانست و گفت: 
ــى كنيم كه چگونه مى توانيم با اين خطر مبارزه  بايد بررس

كنيم و مانع از رشد آن شويم.
ــده پس  وى همچنين نحوه بهره بردارى از فرصت ايجاد ش
ــرد و گفت: ما نگران اين  از تصويب برجام را مهم ارزيابى ك
هستيم كه شرايط پسابرجام چگونه مى تواند به نفع مردم 

كشور، نظام و انقالب ما باشد.
ــاره به تاكيدات رهبرى  ــورمان با اش وزير امور خارجه كش
ــتفاده بدخواهان از فرصت  در خصوص خطر نفوذ و سوءاس
ــبرد  ــابرجام يك فرصت براى پيش برجام گفت: فضاى پس
ــمند  ــاد كرده و اگر هوش ــالمى ايج ــداف جمهورى اس اه
ــمن از اين فرصت بهره  ــيم و برنامه ريزى نكنيم، دش نباش

مى برد.
ــد برنامه ريزى با همدلى و همزبانى  وى ادامه داد: ما نيازمن
هستيم و با توجه به اينكه رهبر معظم انقالب امسال را سال 
«همدلى و همزبانى» دانسته اند، اگر برنامه ريزى نكنيم، با 

خطرات جدى مواجه خواهيم شد.
ــاى داخلى در  ــاره به بحث ها و اختالف نظره ظريف با اش
ــه آنها باعث  ــت: اين بحث ها و توجه ب خصوص برجام، گف
ــند كه از  ــته باش ــردم فرصتى داش ــود بدخواهان م مى ش

ــم يك كوچه  ــا همچنان اندر خ ــابرجام بهره ببرند و م پس
ــورمان افزود: امروز در منطقه  باشيم.وزير امور خارجه كش
ــتى  ــالمى، رژيم صهيونيس ــان جمهورى اس ــا، بدخواه م
ــتان ما در  ــى و همچنين دوس ــت هاى آمريكاي و تروريس
ــده اند، طراحى مى كنند  ــتپاچگى ش منطقه كه دچار دس
ــن دهه  ــوند. در طول چندي ــن ش ــع از اي ــه مان كه چگون
ــرمايه گزارى درازمدتى را عليه جمهورى اسالمى انجام  س
داده و تالش كرده اند يك چهره امنيتى در دنيا از ايران ارائه

 دهند.
وى تاكيد كرد: من بارها گفته ام كه برجام هر چه بود سپرى 
ــما مى توانيد با يك ديد بدبينانه و بدون توجه به  ــد و ش ش
ظرف زمانى كه در آن قرار داشته ايم، به آن نگاه كنيد چرا 
ــرايطى بوديم.  كه بعضى ها فراموش مى كنند ما در چه ش
ــكه ظرف دو سال به  فروش نفت ما از دو و نيم ميليون بش
900 هزار بشكه رسيده بود و همان ابزارى كه توانست ظرف 
چند ماه فروش نفت ايران را كاهش دهد، در صدد اين بود 

كه فروش نفت ايران را به صفر برساند.
ــازى به طرف مقابل  ــا بدون اينكه امتي ظريف ادامه داد: م
ــد امروز با صادرات نفتى  بدهيم، اگر توافقى حاصل نمى ش
صفر مواجه بوديم. بعضى ها به اين واقعيت توجه نمى كنند 
ــى كرديم و به  ــد نزولى اقتصادى را ط ــال 90 رش كه از س
ــيديم.وى تصريح كرد: اگر با  ــش درصد رس رشد منفى ش
ــايد نمره پنج بدهيم و  ديد بدبينانه به برجام نگاه كنيم، ش
اگر هم با توجه به شرايط امروز كشور به برجام نگاه كنيم، 

ممكن است نمره 95 بدهيد. چه برجام را پنج بگيريم و چه 
ــتفاده كنيم و اگر دچار دعوا شديم  95، حال بايد از آن اس
چه نمره آن پنج باشد و چه 95 هيچ چيز گيرمان نمى آيد 
ــتفاده كنيم؛  ــد صفر نيز از آن اس و نمى توانيم حتى در ح
ــنهاد مى كنم اين  بنابراين به طرفداران دولت و تعامل پيش
بحث را تمام كنند. ما بر اساس تالش جمعى، براى اجماع 

ملى بايد پيش برويم.
وزير امور خارجه كشورمان همچنين با اشاره به نفوذ گفت: 
نفوذ را مقام معظم رهبرى مطرح كردند، ما هم نگران نفوذ 
هستيم بنابراين وزارت خارجه همه راه هاى نفوذ را مد نظر 
ــوذ و بهترين راه براى اينكه  دارد اما بهترين راه مقابله با نف
بتوانيم مقابله كنيم، اين است كه ابتكار عمل داشته باشيم.

وى افزود: حركت واكنشى، حركتى است كه الجرم امتياز 
بيشترى را به طرف مقابل مى دهد، بنابراين زمان آن است 
كه به فكر برنامه ريزى و ابتكار عمل براى استفاده از برجام 
ــووليت ما در وزارت  ــيم. ظريف با بيان اينكه نوع مس باش
خارجه ايجاب كرده است كه خيلى در حوزه توسعه و اقتصاد 
ــتانداران كه مسووليت  ــته باشيم، گفت: اس تخصص نداش
ــتان خود را بر عهده دارند، بايد ما را راهنمايى  ــعه اس توس
ــتفاده  كنند كه چه امكاناتى دارند كه ما مى توانيم از آن اس
كنيم و يا چه نيازهايى دارند كه ما مى توانيم به آنها كمك 
ــورمان تاكيد كرد: ارتباط بين  كنيم. وزير امور خارجه كش
ــتان ها و نمايندگى ها براى تامين استان ها و استفاده از  اس

امكاناتى كه دارند، ضرورى است.

ظريف در همايش سفرا و استانداران:

بى برنامه گى در پسا برجام

خطرات جـدى

به همراه دارد

ــورمان با اشاره به اينكه در زمينه مسائل  وزير امور خارجه كش
ــى با وزير خارجه بلژيك گفتگو كرديم، گفت: يادداشت  سياس
ــترش تعامالت سياسى بين دو كشور امضاء  تفاهمى براى گس

شد.
ــورمان، در كنفرانس  ــواد ظريف وزير امور خارجه كش محمدج
ــترك با همتاى بلژيكى خود با اشاره به گفتگوهاى  خبرى مش
ــور، گفت: در مالقاتى كه  ــه با وزير امور خارجه اين كش دوجانب
ــتيم، در حوزه هاى مختلف فنى،  با آقاى «ديديه ريندرز» داش

تكنولوژيكى و اقتصادى گفتگو و تبادل نظر كرديم.

ــترش مناسبات دو كشور  وى افزود: افزايش همكارى براى گس
ــعه اى از جمله مباحثى بود كه  در زمينه هاى اقتصادى و توس

در جريان مالقات با وزير خارجه كشور بلژيك مطرح كرديم.
ــبات دو  ــاره به اينكه يقين داريم مى توان از مناس ظريف با اش
ــان كرد: در اين  ــور بهترين استفاده را انجام داد، خاطرنش كش
ــت  ــى گفتگو كرديم و در نهايت يادداش ديدار در زمينه سياس
ــور و  ــى بين دو كش ــترش تبادالت سياس ــى براى گس تفاهم
ــازمان هاى بين المللى امضاء كرديم تا  نمايندگى هايمان در س
در حوزه هاى مختلف دوجانبه بين المللى، منطقه اى، خطرات 
ــت و حقوق بشر مورد استفاده  ــم، محيط زيس افراط و تروريس

قرار گيرد.
وزير امور خارجه كشورمان خاطرنشان كرد: گفتگو پيرامون اين 
موضوعات بين جمهورى اسالمى ايران و بلژيك با ديدگاه هاى 
ــترك در موضوعات مختلف يا ديدگاه متفاوت، مى تواند به  مش

طور گسترده تر، نهادينه تر و منسجم تر ادامه داشته باشد.

ــاد با بيان اينكه همه رسانه ها حق انتقاد دارند  وزير ارش
گفت: ما در نقد كردن، رسانه خصوصى، نهادى و دولتى 

نداريم.
ــالمى در نشست  ــاد اس على جنتى وزير فرهنگ و ارش
ــگاه مطبوعات در  ــن نمايش ــت و يكمي ــرى در بيس خب
ــخنان، ــى بر اينكه مطابق س ــوال مهر مبن ــخ به س پاس

رييس جمهور كه برخى رسانه ها با پول بيت المال عليه 
ــانه هاى  دولت حرف مى زنند، آيا از نگاه دولت تنها رس
خصوصى حق انتقاد از دولت را دارند و براى رسانه هايى 
كه از يارانه و حمايت دولت استفاده مى كنند، نبايد اين 

ــته باشد، اظهار كرد: همه رسانه ها حق  حق وجود داش
ــانه خصوصى، نهادى  انتقاد دارند؛ ما در نقد كردن، رس

و دولتى نداريم.
جنتى افزود: شعار نمايشگاه مطبوعات «نقد منصفانه و 
پاسخ مسووالنه» است، يعنى همه مى توانند نقد كنند و 

بارها نيز اين حرف گفته شده است.
ــخنان  س از  ــن  م ــه  ك ــه  آنچ ــرد:  ك ــح  تصري وى 
ــانه ها  ــت كه برخى رس رييس جمهور فهميدم اين اس
ــه تخريب دولت  ــتفاده مى كنند ب ــه از بيت المال اس ك
مى پردازند، يعنى دروغ پردازى، تحريف و شايعه سازى

مى كنند.
ــرد: وقتى  ــالمى تاكيد ك ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزي
ــد نبايد  ــتفاده مى كن ــال اس ــت الم ــه اى از بي مجموع
ــه و تمثال  ــردازد، بلكه بايد نمون ــت بپ ــه تخريب دول ب

واقع گرايى، صداقت و ايجاد اعتماد باشد.

ظريف در نشست خبرى مشترك 
با همتاى بلژيكى؛

امضاى يادداشـت تفاهم گسـترش 
تعامالت سياسى، ميان ايران و بلژيك

وزير ارشاد؛

رسانه هاى دولتى،
حق انتقاد از دولت را دارند

روحانى در ديدار معاون رييس جمهور آفريقاى جنوبى:
 توسعه و ارتقاء همكارى هاى تهران - پرتوريا 
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ــد كاالى ايرانى با  ــاس آخرين خبرها از طرح خري بر اس
ــقف 10 ميليون تومان براى هر  كارت اعتبارى كه تا س
ــت، 53 گروه كاالها در ــهروند در نظر گرفته شده اس ش

ــت. البته در اولين مرحله، اين   45 برند معرفى شده اس

ــمول كارمندان دولت مى شود كه از  قرار است  طرح مش
ــارى در ارگان هاى  ــه كارت هاى اعتب فرآيند ادارى ارائ

دولتى كشور آغاز شود.
ــده در مرحله اول طرح خريد  ــاس آنچه اعالم ش  براس

ــده كه  ــا كارت اعتبارى پيش بينى ش كاالهاى ايرانى ب
ــتفاده كنند و در  ــدان دولتى از آن اس ارگان ها و كارمن

مرحله بعد استفاده براى عموم، آزاد خواهد بود.
ــى ابزار اعتبارى  ــاس، كارت خريد كاالى ايران براين اس
ــور براى عموم  ــط بانك هاى كش ــده كه توس معرفى ش
مردم كه درآمد مشخص و ثابتى دارند صادر مى شود كه 
دارنده كارت مى تواند تا سقف تعيين شده كه متناسب 
ــادل 10 ميليون تومان  ــر مع ــد ماهانه و حداكث با درآم
ــت، پنج بخش كاال در قالب 53 گروه از زيرمجموعه  اس
ــاك، صنايع  ــاجى و پوش هاى لوازم خانگى، صنايع نس
ــيميايى و  برق و الكترونيك، صنايع معدنى و صنايع ش
ــط ماهانه و با  ــلولزى را خريدارى كند و طى 18 قس س

سود 12 درصد بازگرداند.
فرآيند توزيـع كارت اعتبـارى خريد كاالى 

ايرانى بين كارمندان
ــت  ــدن سياس ــتورالعمل اجرايى ش بانك مركزى دس
ــاس  ــى را به بانك ها ابالغ كرد و براس خريد كاالى ايران
ــرده «حداكثر  ــالم ك ــزى اع ــاون بانك مرك ــه مع آنچ
ــارى 10  ــاى اعتب ــدور كارت ه ــراى ص ــار روز ب چه
ــكل  ــت و مش ــون تومانى خريد كاال زمان الزم اس ميلي
ــدت اعالم  ــن كارت ها به م ــدور اي ــان ص اصلى در زم
ــا مربوط ــازمان ها به بانك ه ــوى س ــت از س درخواس

 مى شود».
فرآيند دريافت كارت هاى اعتبارى 10 ميليون تومانى 
ــركت هاى  ــت كه ش خريد كاالى داخلى به گونه اى اس

خصوصى بايد از طريق وزارت رفاه اقدام كنند.
ــت  ــازمان ها و وزارتخانه ها نيز بايد اول فرم درخواس س
ــبت به  را در اختيار كارمندان قرار دهند و پس از آن نس
ارائه فهرست متقاضيان به بانك ها اقدام كنند. در ادامه

ــازمان ها و  ــادر كرده و مجدد به س بانك ها كارت را ص
ــا كارت ها بين كارمندان  وزارتخانه ها باز مى گردانند ت

آنها توزيع شود.
ــان، قابليت خريد  ــان تحويل به متقاضي كارت ها از زم
ــده را  ــخص ش در مراكز فروش حضورى و اينترنتى مش

خواهد داشت.
عموم مردم؛ مشموالن مرحله بعد براى ارائه 

كارت هاى اعتبارى خريد كاال
ــب با  همچنين براى دارندگان كارت در هر ماه و متناس
زمان صدور كارت صورت حسابى از طريق پيامك ارسال 
ــامل ريز اقالم خريد در هر دوره به عالوه  مى شود كه ش

مجموعه تسهيالت اعطايى است.
مشتريان مى توانند با اطالعات پيامك دريافتى، نسبت 
به بازپرداخت اقساط تسهيالت خود همانند ساير قبوض 

خدماتى اقدام كنند.
ــت كارت خريد  در مراحل بعدى طرح، امكان درخواس
ــورت انفرادى از  ــردم به ص ــى براى عموم م كاالى ايران
ــات اعتبارى  ــعب بانك ها و موسس طريق مراجعه به ش

وجود خواهد داشت و به تدريج متناسب با اعالم آمادگى 
ــان ذيربط، اين طرح  ــتگاه هاى اجرايى يا كارفرماي دس
ــرايط و نحوه  ــترى پيدا خواهد كرد. ش گستردگى بيش
عمل و فهرست كاالها متناسب با شرايط توليد در كشور، 
ــانى  ــود و به تدريج اطالع رس ــوع و متغير خواهد ب متن

خواهد شد.
كاالهاى مشمول خريد با كارت اعتبارى و برندها
ــوى  ــروه كااليى كه در قالب 45 برند تاكنون از س 53 گ
وزارت صنعت اعالم شده، بدين شرح است: يخچال فريزر، 
يخچال تك درب، فريزر تك درب، يخچال روميزى، چرخ 
ــردوز، اجاق گاز، كولر آبى،  خياطى و گلدوزى، چرخ س
ــتاده - گازى  بخارى گازى و برقى، انواع آبگرمكن (ايس
ــويى، انواع اجاق  - برقى - دوگانه سوز)، ماشين لباسش
ــه اى)، انواع ماشين  گاز (مبله - صفحه اى تو كار شيش
ظرفشويى آشپزخانه، كولر اسپليت، تلويزيون، دستگاه 
ــتگاه مدوالتور،  ــال، دس ــو، تيونر ديجيت پخش، بلندگ
ــى، مايكروفر،  ــارو برق ــار، ج ــرى، اتوى بخ آبميوه گي
ــى و گازى،  ــر برق ــومينه اى، ف ــيب دار و ش ــود ش ه
ــينى،  ــت، كناره ماش ــينى، موك ــرش ماش ــه و ف قاليچ
ــون،  ــروف تفل ــواع ظ ــى، ان ــاى خودروي ــرى ه بات
ــى،  ــه اى و چين ــورى شيش ــاى غذاخ ــرويس ه س
ــوار، بخارپز،  ــيور، سش ــوش، تصفيه آب، وكيوم س كفپ
ــاختمان،  ــى س ــزات گرمايش ــى، تجهي ــز برق كباب پ
ــوفاژ،  ــتر، پنكه، رادياتور ش ــت، پلوپز، توس چرخ گوش
تخم مرغ پز، سرخ كن، آسياب، مخلوط كن، سبزى خرد 
ــارژى، ميوه خشك كن، چايساز،  كن، غذاساز، جارو ش
ساندويچ ساز، انواع پنكه (سقفى - ايستاده)، بخار شوى 

و مبلمان و سرويس چوب.
ــران، فيلور،  ــاى كاچي ــى از برنده ــوازم خانگ صنايع ل
ــبحان، استيل البرز،  سينجر، سپهرالكتريك، تهران س
ــيونال، يخساران،  اسنوا، الكترواستيل، ايران گرما، ناس
ــلن،  ــزر، س ــارس خ ــوگاز، پ ــازان، تاكن ــش س گرماي
صنايع آلومينيوم گيالن شكيبا، ايران رادياتور و مشعل 

كار رى معرفى شده است.
ــاك نيز از برندهاى فرش مشهد،  صنايع نساجى و پوش
ــاجى  ــر يزد، پاالز، آرتا ونس ــليمان، خاطره كوي قالى س

همدانيان انتخاب شده است.
صنايع برق و الكترونيك از سه برند سپاهان باترى، صبا 

باترى و آذرباترى منتخب شده است.
صنايع معدنى نيز از بين چهار برند چينى اسپيدار، زرين، 

سپيده و توس معرفى شده است.
ــيميايى و سلولزى (مبلمان) كه روز  همچنين صنايع ش
گذشته به فهرست كاالهاى خريد با كارت اعتبارى اضافه 
ــامل برندهاى كم جا چوب، آپادانا، ايتال فوم،  ــد، ش ش
ــتاز مبلمان خوى، صنايع چوب  نقشينه، ياسمين، پيش
حيدرى، صنعت چوب ثمين، ليوتاب، نيلپر، تن آساى و 

مبل وينرال مى شود.

عضو كميسيون كشاورزى مجلس در شوراى اسالمى گفت: كشاورزان با تعيين 
به موقع و عادالنه نرخ خريد تضمينى گندم، دستمزد تالش و سود خود را كسب 
مى كنند.  على ايرانپور پيرامون نرخ مصوب 1270 تومانى خريد تضمينى گندم، 
اظهار داشت: قيمت خريد تضمينى گندم نسبت به سال گذشته افزايش داشته، 
اما همچنان از نرخ خريد جهانى پايين تر است.وى با بيان اينكه طى سال جارى 
توليد گندم در كشور رشد چشمگيرى داشته است، افزود: توليد اين محصول به 
ــت، چنانچه مى توان با نرخ خريد تضمينى  شرط تداوم، حركت ارزشمندى اس
عادالنه، سيلوهاى استاندارد و فرهنگ سازى و تشويق كشاورزان شاهد خود كفايى 
ــوراى اسالمى در خصوص  ــيون كشاورزى مجلس ش محصول بود.عضو كميس
ــته، تصريح كرد: گندم توليد كشور  كيفيت گندم توليدى نسبت به سال گذش

ــتان، فارس، اصفهان و خراسان از نظر كيفيت قابل قياس با  در استان هاى گلس
گندم هاى وارداتى نيست.

وى بيان داشت: از آنجا كه قوت غالب مردم كشور نان است و توليد آن هم وابسته 
به توليد گندم و آرد بوده، بنابراين اين محصول از جمله محصوالت استراتژيك 

براى كشور به شمار مى رود.
ايرانپور اظهار داشت: طى سال هاى گذشته عوامل مختلفى در كشور مانع حفظ 
آستانه خودكفايى توليد گندم شد كه شايد يكى از عوامل تأثيرگذار بر اين مساله 
ــاهد  ــد تضمينى گندم عنوان كرد.وى با بيان اينكه ش را بتوان تعيين نرخ خري
ــان باالتر در هر  ــيله دولت با قيمتى حدود 200 تا 300 توم واردات گندم بوس
كيلوگرم هستيم، گفت: اگر افزايش تعرفه وارداتى همراه با نرخ خريد تضمينى 
داخل متناسب با نرخ جهانى نباشد نه تنها سودى براى كشور ندارد بلكه مسبب 
افزايش واردات گندم خواهد شد.نماينده مردم مباركه در مجلس پيرامون تاخير 
دولت در اعالم نرخ خريد تضمينى گندم، گفت: دولت طبق قانون موظف است هر 
ساله قبل از فصل كاشت نرخ خريد تضمينى محصوالت كشاورزى را اعالم كند 
تا براساس نرخ مصوب كشاورز اقدام به كشت كند.وى در پاسخ به اينكه آيا نرخ 
1270 تومانى خريد تضمينى گندم از سوى دولت براى كشاورزان به صرفه است، 
اظهار داشت: در مقايسه با هزينه هاى توليد و نرخ تورم، قيمت خريد تضمينى اين 
محصول بايد به بهاى جهانى نزديك تر باشد، اما كاهش منابع مالى دولت و ديگر 

هزينه ها را نيز بايد مورد توجه قرار داد.
ــت و  ــه تاخير در اعالم نرخ خريد تضمينى گندم در كاش ايرانپور پيرامون اينك
برداشت و واردات آن تاثيرگذار است، افزود: به طور حتم با كاهش سطح زيركشت 
و تنزل حجم توليد مواجه مى شويم و در مقابل اگر نرخ خريد تضمينى درست 

انجام شود؛ ميزان توليد روند رشد را دنبال مى كند.

 معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى گفت: با تمهيدات انديشيده شده 
و با همكارى شركت گاز، حجم گاز تحويلى به نيروگاه ها افزايش يافته 
ــتان  ــانى به مردم در طول پاييز و زمس و هيچ وقفه اى در خدمات رس

ايجاد نمى شود.
هوشنگ فالحتيان  در خصوص برنامه هاى وزارت نيرو براى تامين گاز 
ــات مستمر با مسووالن  پايدار براى نيروگاه ها گفت: با برگزارى جلس
گاز كشور، ميزان گاز تحويلى به نيروگاه ها در سال جارى افزايش يافت 

و به اين منظور دو سناريو پيش بينى شد.
ــور،  ــاره به نياز گازى روزانه 150 ميليون متر مكعبى در كش وى با اش
ــبينانه، پيش بينى شده است كه شركت گاز  گفت: در سناريوى خوش
بتواند روزانه بيش از 100 ميليون مترمكعب گاز در اختيار نيروگاه ها 

قرار دهد.
ــه 50 ميليون مترمكعب ديگر گاز  فالحتيان افزود: در اين صورت بقي
مورد نياز، از ذخيره سوخت هاى مايع براى زمستان تامين خواهد شد.

وى خاطرنشان كرد: در سناريوى بدبينانه نيز فرض را بر آن گرفته ايم 
ــركت گاز كمتر از 90 ميليون مترمكعب در روز گاز تحويل دهد  كه ش
ــتيم تا كه در اين زمينه نيز با انجام پيش بينى هاى الزم، مراقب هس

 وقفه اى در خدمات رسانى ايجاد نشود.
ــرد: هم اينك مجموع  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى تصريح ك
ظرفيت نيروگاهى كشور 74 هزار مگاوات است كه 11 هزار مگاوات آن 
نيروگاه هاى برقآبى، 250 مگاوات آن نيروگاه هاى تجديدپذير و مابقى، 

نيروگاه هاى سيكل تركيبى، بخارى و گازى است.
ــهم قابل توجهى  ــت: در اين ميان، نيروگاه هاى گازى س وى بيان داش
ــد كه براى  ــود اختصاص داده ان ــور را به خ ــت نيروگاهى كش از ظرفي
ــده  ــى برنامه ريزى ش ــيكل تركيب ــروگاه هاى س ــه ني ــل آنها ب تبدي

است.
ــب 99 و 137 ميليون  ــط به ترتي ــال هاى 92 و 93 بطور متوس در س
مترمكعب گاز به نيروگاه ها تحويل شده بود. افزايش حجم تحويل گاز به 
نيروگاه ها، مصرف سوخت مايع را كاهش خواهد داد كه عالوه بر صرفه 

جويى اقتصادى، افزايش روزهاى پاك را نيز به دنبال خواهد داشت.

عضو كميسيون كشاورزى مجلس در شوراى اسالمى:

سود كشاورزان، در نرخ تضمينى گندم است
معاون وزير نيرو ؛

وقفه اى در خدمات رسانى به مردم ايجاد نمى شود

خبر

ــى  ايمن و  ــاختمان  س ــت،  زيس ــط  محي ــر  وزي ــاون  مع
ــرب ايران  ــش از 60 درصد آب ش ــان اينكه بي ــته اى آلمان با بي هس
ــان ايرانى و آلمانى  ــوند، گفت: كارشناس در شهرها به مصرف مى ش
مى توانند در ارائه راهكارهاى مناسب در اين بخش با يكديگر همكارى 

كنند.
ــترك ايران و آلمان با عنوان توسعه شهرى   گونتر آدلر در كارگاه مش
ــى ها منجر  ــه افزايش آلودگ ــهرها ب ــعه ش پايدار، با بيان اينكه توس
مى شود، گفت: ارائه راهكارهاى مناسب براى جلوگيرى از هدر رفت 

انرژى و آب در شهرهاى ايران را بسيار ضرورى دانست.
ــهرها به افزايش آلودگى ها منجر مى شود كه  ــعه ش وى افزود: توس
براى جلوگيرى از اين آلودگى ها بايد با انجام برنامه ريزهاى مناسب، 
ــه انرژى با  ــهرى و مصرف بهين ــوزه ش ــود را در ح همكارى هاى خ

متخصصان ايرانى را توسعه دهيم.
وى با بيان اينكه مهاجرت به شهرها مشكالت زيادى را به وجود آورده 
است، بر استفاده از ظرفيت هاى ايران و آلمان در حوزه هاى مختلف 

شهرسازى و مصرف بهينه انرژى و آب تاكيد كرد.
ــى  ــى و مهندس ــاى فن ــكارى ه ــراى هم ــور ب ــزود: دو كش وى اف
ظرفيت هاى خوبى دارند و بايد تالش كنيم با استفاده از تجارب موفق 
و ارايه راهكارهاى مناسب، مصرف انرژى در ساختمان ها بيش از 20 

درصد كاهش يابد.
ــور حفظ ذخاير زيرزمينى  آدلر تاكيد كرد: مديرت منابع آب به منظ
ــى و آلمانى مى  ــان ايران ــد و كارشناس ــت زيادى دارن براى ما اهمي
ــب در اين بخش با يكديگر همكارى  توانند در ارايه راهكارهاى مناس

كنند.
ــته اى آلمان از  ــاختمان و ايمنى هس ــت، س معاون وزير محيط زيس
برگزارى كنفرانس آب و هوا در 30 نوامبر(9آذرماه) در پاريس خبرداد 
و اظهارداشت: در صورتى كه از ظرفيت هاى دو كشور استفاده شود، 

ايران مى تواند در اين كنفرانس نقش مهمى را ايفا كند.
وى تاكيد كرد: بهسازى مصرف انرژى و مصرف آب در حوزه شهرى، 
ــا برگزارى  ــه اميدواريم ب ــتند ك ــداف و برنامه هايى هس برخى از اه

كارگاه هاى آموزشى مختلف آنها را در ايران عملى كنيم.
ــاتيد و كارشناسان ايرانى  وى همكارى هاى فنى دانشگاه برلين با اس
ــه توافق نامه اى نيز در اين  را مثبت ارزيابى كرد و گفت: در صورتى ك
زمينه به امضا رسد دو طرف مى توانند همكارى هاى بين المللى خود 

را به سرعت دنبال كنند.
همچنين با حضور كارشناسان، متخصصان و اساتيد دانشگاهى ايران 
ــى مديريت آب و فاضالب، ساختمان و  ــه كارگاه آموزش و آلمان، س
شهرسازى و بهينه سازى مصرف سوخت در ساختمان هاى جديد، در 

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى برگزار شد.

مقام آلمانى: 

تهران و برلين براى مديريت منابع آب 
مى توانند راهكار مناسب ارائه دهند

فرآيند توزيع كارت اعتبارى خريد كاال 
اعالم شد

ــر اينكه نظام  ــكده پولى و بانكى با تأكيد ب رييس پژوهش
ــوئيچ هاى بين المللى در بخش  بانكى در نحوه اتصال به س
ــت، گفت:  ــكالتى مواجه اس ــدارى الكترونيك با مش بانك
ــتريان هم  ــل ارائه به مش ــويه كارت هاى قاب در بخش تس
مشكالتى داريم و تا زمانى كه ارز تك نرخى نشود نمى توان 

اين مشكل را رفع كرد.
ــات پرداخت خرد در  ــت:  خدم على ديواندرى اظهار داش
كشور در حد استاندارد هاى بين المللى است و مشكلى در 
اين زمينه نداريم اما در بخش اتصال به خارج با مشكالتى 

مواجه هستيم .
وى با بيان اينكه  در زمان تحريم امكان رفع موانع اتصال به 
سوئيچ هاى بين المللى و امضاى پروتكل ها وجود نداشت، 
ادامه داد: در بخش تسويه كارت هاى قابل ارائه به مشتريان 
نيز با مشكالتى مواجه هستيم و تا زمانى كه ارز تك نرخى 

نشود نمى توان اين مشكل را رفع كرد.
ــاره به برنامه بانك  ــكده پولى و بانكى  با اش  رييس پژوهش
ــردن ارز، گفت: هر چند قابليت  مركزى براى تك نرخى ك
اتصال به سوييچ برخى از كشورها وجود دارد اما نحوه تسويه 
در بحث هاى ارزى با مشكل مواجه است زيرا در زمان حاضر 
نرخ ارز مسافرتى با بازار آزاد متفاوت است كه با تك نرخى 

كردن ارز اين مشكل رفع مى شود.
ــدارى  ــش بانك ــن هماي ــزارى پنجمي ــدرى از برگ  ديوان

ــر داد و گفت: اين  ــت خب ــك و نظام هاى پرداخ الكتروني
همايش توسط پژوهشكده پولى و بانكى با همكارى شركت 
ــزى برگزار  ــى بانك مرك ــك و بخش آى ت ملى انفورماتي

مى شود.
ــت در كنار ساير موضوعاتى  ديواندرى اضافه كرد:  الزم اس
كه بانك مركزى ساالنه براى آن همايش برگزار مى كند در 
ــش هاى الزم برگزار  حوزه بانكدارى الكترونيك هم هماي
ــود؛ زيرا موضوعى حياتى و زيربنايى براى نظام بانكى و  ش

الزم است به صورت ساليانه اين اقدام صورت بگيرد.
ــك موضوعى  ــدارى الكتروني ــدرى تاكيد كرد: بانك ديوان
ــوده و يكى از  ــركت هاى دانش بنيان ب ــعه ش مهم در توس
دستاوردهاى آن جذب نخبگان حوزه آى تى و جلوگيرى 
ــش و فعاليت هاى بانكدارى  از مهاجرت مغز ها در اين بخ

الكترونيك است.
ــد حاكميتى، نهادى همانند  وى ادامه داد: همچنين از بُع
بانك مركزى بايد فرصتى پيدا كند كه دستاوردهاى خود 

ــال در حوزه  ــريح كند؛ در عين ح را براى نظام بانكى تش
ــركت هايى كه مى توانند در پيشبرد  ــگاهى نيز ش نمايش
اهداف بانكدارى الكترونيكى نقشى ايفا كنند مى توانند در 

اين همايش دستاوردهاى خود را بيان كنند.
ــن همايش را فرصتى  ــكده پولى و بانكى  اي  رييس پژوهش
براى طرح اين ديدگاه ها و تبادل نظرها دانست و گفت: اين 
ــرفتى در حوزه بانكدارى  برنامه كمك خواهد كرد كه پيش

الكترونيك صورت بگيرد.
ــن همايش  ــور اصلى پنجمي ــى افزود: مح اين مقام بانك
ــات بين المللى ،  ــترش ارتباط بانكدارى الكترونيك «گس
ــه برجام  ــه دليل اينك ــت و ب ــا و چالش ها» اس فرصت ه
ــروج از انزواى  ــت و در حال خ ــدن اس در حال اجرايى ش
بين المللى هستيم، پيش بينى مى شود بعد از اجراى برجام 

فرصت هاى الزم براى تعامل بين المللى فراهم شود.
ــى كه در اين  ــت: يكى از فرصت هاي ديواندرى اظهار داش
تعامالت بين المللى فراهم مى شود اين است كه  بانك هاى 

ما بايد روابط بين المللى خود را از سر بگيرند و در اين زمينه 
استانداردها تغيير كرده است.

ــكده پولى و بانكى  افزود: در حوزه تعامالت   رييس پژوهش
ــا را در ــتانداردهاى بانك هاى دني ــد اس ــى باي بين الملل

ــمندان و  ــود رعايت كنيم و انديش  فعاليت هاى بانكى خ
ــى در اين همايش فرصتى  مديران اجرايى داخلى و خارج
ــد و نظام  ــد را بيان كنن ــات جدي ــا الزام ــدا مى كنند ت پي
ــوالت بانكدارى الكترونيك  بانكى ما در جريان آخرين تح

قرار بگيرد.
ــاى آى تى در  ــركت ه وى ادامه داد: نكته ديگر حضور ش
ــركت هاى صاحب  ــت؛ ش ــور بعد از اجراى برجام اس كش
فناورى فرصتى پيدا مى كنند تا محصوالت خود را به بازار 
ايران وارد كنند و اين همايش مى تواند نقطه شروعى براى 

اين تعامالت باشد.
ــكده پولى و بانكى، بررسى روندهاى كالن  رييس پژوهش
ــك، ايجاد فضاى  ــى در حوزه بانكدارى الكتروني بين الملل

ــت گذاران و بانكداران داخل، معرفى  مناسب براى سياس
نقشه راه نظام هاى پرداخت ملى، بررسى قوانين و مقررات 
موجود در حوزه بانكدارى الكترونيك و ارائه دستاوردهاى 
ملى و بين المللى در حوزه بانكدارى الكترونيك را از جمله 

اهداف كالن اين همايش برشمرد.
وى اضافه كرد: همچنين اين همايش فرصتى براى به روز 
ــان حوزه بانكدارى الكترونيك  ــدن اطالعات كارشناس ش
ــوزه آى تى محصوالت و  ــركت هاى فعال در ح و اينكه ش

خدمات خود را ارائه دهند.
ــزارى اين  ــاى اصلى برگ ــوص محوره ديواندرى درخص
همايش نيز گفت: نظام هاى پرداخت، صنعت بانكدارى، زير 
ساخت هاى بانكدارى ديجيتال و هوش تجارى، محورهاى 

اصلى اين همايش هستند.
 رييس پژوهشكده پولى و بانكى  افزود: همايش «بانكدارى 
ــه لحاظ محتواى  ــك و نظام هاى پرداخت» نيز ب الكتروني
ــن همايش در حوزه  ــم تكنولوژيكى، معتبرتري علمى و ه
بانكدارى الكترونيك است و حضور بانك مركزى و صاحب 
نظران فرصت مغتنمى، براى حضور پژوهشگران در عرصه 

بانكدارى الكترونيك محسوب مى شود.
ــك و نظام هاى  ــدارى الكتروني ــش «بانك پنجمين هماي
پرداخت» روزهاى 21 و 22 دى ماه در مركز همايش هاى 

برج ميالد برگزار خواهد شد.

رييس پژوهشكده پولى و بانكى مطرح كرد؛
رفع موانع تسويه كارت   قابل ارائه به مشتريان منوط به تك نرخى شدن ارز
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عكس روز 

خبر
ــاك  ــه اى از خ ــه قطع ــت ك ــى اس ــوم شناس ــزن، ب ــل جان دني
جنگل هاى استوايى كاستا ريكا را كه مساحتى به اندازه نيويورك 
ــراه با  ــرده و هم ــاب ك ــيه اى آن دارد، انتخ ــاى حاش ــش ه و بخ
34 كارمند تمام وقت خود در آن به جمع آورى كرم ها و هزارپايان 
ــپس آنها را به مرحله كمال شان يعنى پروانه شدن  مى پردازد و س

مى رساند.
ــغول تهيه مجموعه جانورى عظيمى است كه ساالنه  اين تيم مش
40000 عدد هزارپا در آن پرورش داده مى شوند، اما از اين ميان تنها 
20 عدد (يا رقمى حول آن) عنوان زيباترين و بى نظيرترين نمونه 

جانورى را از آن خود مى كنند.
ــان  ــز، هزارپاى جواهرنش ــگفت انگي ــاى ش ــن گونه ه يكى از اي
ــت كه  ــا و فريبنده اس ــه قدرى زيب ــر اين موجود ب نام دارد. ظاه
ــت يا  ــرار داده و به دس ــد آن را روى قطعه اى طال ق ــت داري دوس
ــت  ــت اين كار را نكنيد، نخس گردن خود آويزان كنيد. اما بهتر اس
ــاده مخاطى  ــه علت وجود نوعى م ــود حيوان و ديگر ب به خاطر خ
شيشه اى شكل كه اين هزارپا براى حفاظت در برابر دشمنانش به 

آن مجهز شده است.
ــده از اين هزارپا، اينطور تصور كنيد  شايد با ديدن تصاوير گرفته ش
ــان  ــى دارد، اما اين هزارپايان جواهرنش كه جانور ابعاد قابل توجه
ــش از آنچه تصورش  ــوند، بي كه عاقبت نيز به پروانه تبديل مى ش
ــان در  ــن خاطر پيدا كردن ش ــتند و به همي را كنيد،كوچك هس
ــت. نكته ديگر در مورد  انبوه شاخ و برگ درختان بسيار دشوار اس
اين گونه خاص، سرعت بااليش در قياس با موجودات هم رده است، 
ــم بر هم زدن از مقابل ديدگان شما  چراكه اين كرم ها در يك چش

دور مى شوند.
ــز  ــور ني ــن جان ــدن اي ــه اى ب ــطح شيش ــر س ــت در زي درس
ــم مى خورند كه از داخل پوشش سخت آن  برآمدگى هايى به چش
ــكننده هستند و  ــيار ش ــر بر آورده اند. اين بيرون زدگى ها بس س
ــت با دو انگشت  ــوند. كافيس به راحتى هم از بدن جانور جدا مى ش
خود يكى از آنها را فشار دهيد تا مايع لزجى كه درونش است با اندك 

اشاره اى بيرون بريزد.
اين برآمدگى هاى قابل جدا شدن و ماده مخاطى درون آنها ظاهرا 
ــتند كه جانور را در برابر موجودات ديگر  نوعى مكانيزم دفاعى هس
حفظ مى كنند. جانزن، مى گويد: زنبورها يا موجودات ديگرى كه 
قصد خوردن هزارپا را داشته باشند، جانور را در دهان مى گيرند اما 
ــده اند در  عاقبت تنها همين برآمدگى ها كه از بدن طعمه جدا ش
دهان شان باقى مى ماند. البته اين بوم شناس نظرى در مورد سمى يا 
بى ضرر بودن ماده لزج خارج شده از آنها به ميان نياورده با اين همه، 
اظهار داشته اين ماده مى تواند آرواره هاى موجودى كه قصد حمله 

دارد را به يكديگر بچسباند.
ــه بگريزد.  ــا از مخمص ــد ت ــان مى ده ــا زم ــه هزارپ همين امر ب
ــنايى  ــوران همچون نور و روش ــيد كه اين جان ــته باش به ياد داش
ــمت خود جلب كند. پس از آنكه  مى توانند موجودات ديگر را به س
ــرگرم كنار زدن بافت مخاطى از دهان خود شد، هزار پا  مهاجم س
مى تواند راه فرار خود را باز كند و حتى با جدا كردن برگ زيرينش از 

درخت از مخمصه بگريزد.

ــما را  ــى بخواهد ش ــل اين مى ماند كه كس ــى گويد: مث جانزن، م
ــده  ــده ناگهان پاره ش ــا لباس تان كه كهنه و مندرس ش بگيرد، ام
ــتانش  ــاس تان را در دس ــه اى از لب ــما، تنها تك ــرد به جاى ش و ف

داشته باشد.
در اين قسمت قصد داريم شما را با پاره اى مشاهدات علمى در مورد 

تعامالت ميان طعمه و مهاجم آشنا كنيم. 
ــگران در دهه 90 ميالدى تعدادى  ــتين و ديگر پژوهش مارك اپس
ــد و در جريان آن  ــا را در معرض مورچه ها قرار دادن از اين هزارپاه

به نتايج جالبى دست پيدا كردند.
ــتند  ــاخك هاى خود مى توانس در اغلب اين موارد، مورچه ها با ش
ــاالى آنها امكان  ــرعت ب ــايى كنند، اما به خاطر س هزارپا را شناس
ــا هم موفق  ــن مورچه ه ــتند. تعدادى از اي ــان را نداش گرفتن ش
ــوند و عاقبت هم آنها مى ماندند  ــدند به هدف نزديك تر ش مى ش
ــقت و  ــزج برآمدگى هاى بدن هزارپا كه با مش و دهانى پر از ماده ل
ــد. در هر صورت،  ــود پاك مى كردن ــختى فراوان از روى بدن خ س
در انتهاى اين پژوهش مشخص نشد كه ماده چسبناك سمى است 

يا اينكه هيچ ضررى براى مهاجمان ندارد.
ــت كه اين مكانيزم، در نوع خود بسيار سودمند  البته ترديدى نيس
ــان هيچ گونه ابايى از  ــت؛ چراكه هزارپايان جواهرنش و دفاعى اس
ــاخ و برگ آنها ندارند و اين درحالى  ــه زدن روى درختان و ش پرس
ــر برگ ها  ــان معموال در زي ــت كه گونه هاى معمولى هزارپاي اس

ــار را براى  ــايد حكم نوعى قم خود را پنهان مى كنند و اين كار ش
ــد؛ چراكه فضاى بى پايان جنگل هاى  ــته باش جواهرنشان ها داش
ــه هايى كه  ــا و مورچ ــده ها و زنبوره ــت از پرن ــتوايى مملو اس اس

هر گوشه اى را به دنبال يافتن غذا زير و رو مى كنند.
ــاوندانى  ــان خويش ــه هزارپايان جواهرنش ــت بدانيد ك جالب اس
ــه اى متفاوتى بهره  ــه از اقدام مقابل ــام limacodid دارند ك به ن

مى گيرند: نيش زهرآلود. 
اين گونه نسبت به انواع جواهرنشان كندتر حركت مى كند.

انواع limacodid مى توانند دشمن را با يك نيش نابود كرده و براى 
اين كار هم نيازى به سرعت باال ندارند. 

ــى كنند و  ــته حركت م ــن موجودات آهس ــى گويد: اي جانزن، م
ــدن،  ــدار مى دهند كه در صورت لمس ش ــمنان خود هش به دش

آسيب هاى جدى خواهند ديد.
ــوى گونه ياد شده  سوال اينجاست، علت اين ميزان خشونت از س
چيست؟ در واقع مشكل اين است كه اين گوشت هاى متحرك زمانى 
كه با سرعت پايينى حركت مى كنند، به طعمه اى لذيذ و بسيار خوب 
براى جانوران ديگر بدل مى شوند و به همين دليل معموال خود را زير 
برگ ها پنهان مى كنند؛ يا اينكه پس از حضور در فضاى آزاد دست 

به اقدامات مقابله اى ياد شده مى زنند. 
اين نيش ها، فوق العاده اثرگذار هستند؛ اما گونه جواهر نشان ترجيح 

داده كه شيوه اى ژالتينى را براى مقابله با دشمنانش انتخاب كند.

البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه مكانيزم غيرقابل نفوذ هزارپاى 
جواهر نشان نيز ايرادات و ضعف هاى خود را دارد. 

ــالع از اين  ــود دارد كه با اط ــگل وج ــوع خاصى از ان براى نمونه ن
ــكم به هزارپاى جواهرنشان حمله  ــمت ش مكانيزم دفاعى، از قس
ــده و در آن زندگى خود را ادامه  ــپس وارد بدن آن ش مى كند و س
مى دهد. هزارپا همچنان مواد مغذى بدن خود را در اختيار آن انگل 
قرار مى دهد و هرچه وزنش بيشتر مى شود، انگل نيز به منابع غذايى 

بيشترى دسترسى پيدا مى كند.
ــره درون بدن هزارپا از نقطه اى شروع به خوردن  ــپس كرم حش س
ــان ممكن كل  ــرف كوتاه ترين زم ــود مى كند و ظ بدن ميزبان خ
ــيار  ــره بس ــدن آن را مى خورد. حاال يك كرم حش فضاى درونى ب
ــا برايش  ــور بدن هزارپ ــاى محص ــم كه تحمل فض ــزرگ را داري ب
ــره اى درون آن،  ــاد حف ــا ايج ــت و ترجيح مى دهد ب ــوار اس دش
ــى موارد نيز همين  ــاند يا اينكه در برخ خود را به جهان خارج برس
خانه كوچك را بهتر از هر جاى ديگرى مى داند و همانجا تبديل به 

شفيره مى شود.
ــدن به پروانه را  ــوارد نيز، هزارپا فرايند تبديل ش اما در پاره اى از م
ــده و  ــتى روبه رو ش درون پيله اش آغاز كرده كه با چنين سرنوش
آنچه مى بينيد صرفا پوسته اى درخشان و زيبا از بدن يك هزارپاى 
ــت كه درون پيله اش قرار دارد و هيچگاه به پروانه  جواهر نشان اس

تبديل نمى شود.

ــتان اصفهان اعالم كرد: در ارتباط  مديركل محيط زيست اس
ــه وارد خاك  ــيانيدى معدن طالى موته ك با آلودگى هاى س
ــت: هر فعاليت توليدى با آلودگى هايى  ــود، اظهار داش مى ش
ــيانيدى  ــز از مواد س ــد توليد طال ني ــت و در فرآين همراه اس

استفاده مى شود.
ــت كه خروجى اين  ــزود: نكته مهم اينجاس حميد ظهرابى، اف
تركيبات به شكل نمك است و در بخشى به نام سد باطله ذخيره 
مى شود و بر اين اساس به نظر نمى رسد اين موضوع مشكلى 

در برداشته باشد.
ــت اصفهان با توجه به صدور مجوزهاى  مديركل محيط زيس
ــت:  جديد براى برخى معادن اصفهان از جمله موته، ابراز داش
ــت اصفهان هيچ گونه مجوز جديدى براى معدن  محيط زيس
ــود و  ــازى ش طالى موته تا زمانى كه تخريب هاى قبلى بازس
ــا و بازيافت  ــاب ه ــاندن پس ــه حداقل رس ــه اى براى ب برنام

مواد معدنى تهيه شود، صادر نخواهد كرد.
ــالى موته طرحى  ــووالن معدن ط ــه مس ــه داد: البت وى ادام
ــول داده اند كه  ــود دارند و ق ــازى تخريب هاى خ براى بازس
بهره بردارى هاى آينده خود را بر روى شيوه هايى متمركز كنند 

كه تخريب زيست محيطى كمترى دربرداشته باشد.
ــن زيادى  ــت از لج ــت: همچنين قرار اس ــى، ابراز داش ظهراب
ــورت گرفته و  ــود تغليظ ص ــره مى ش ــد باطله ذخي كه در س
ــتخراج ــار ديگر براى تبديل به طال اس باقى مانده طالى آن ب

 شود.
ــى  ــت آلودگ ــا نش ــاط  ب ــوالى در ارتب ــه س ــخ ب وى در پاس
ــه درون خاك  ــدن ب ــه اين مع ــد باطل ــيانيدى از س هاى س
ــت  ــازمان محيط زيس ــاى س ــى ه ــت: در بررس اظهار داش
ــت  ــيانيدى در خاك اين منطقه به دس هيچ گونه آلودگى س

نيامده است.

معدن طالى موته مجوزى براى 
فعاليت مجدد دريافت نكرده است

هـزارپـايى كه بـا زيبـايى خـود دشمنـان را فـريب مى دهد

  دريچه   در خطر انقراض

اثرات سوء آلودگى نفتى بر دلفين هاى خليج مكزيكرودك عسل خوار

ــت  ــى اداره كل حفاظت محيط زيس ــت طبيع ــط زيس معاون محي
ــتان به دليل  ــل خوار خوزس ــتان، گفت: رودك عس ــتان خوزس اس
ــيرى دز و كرخه  ــاى نيمه گرمس ــتگاهش در جنگل ه تخريب زيس

در خطر انقراض قرار گرفته است. 
ــرد:  ــار ك ــوار، اظه ــل خ ــت رودك عس ــوص وضعي ــوال، در خص م
ــفانه اين روزها به دليل تخريب  ــتان متاس رودك عسل خوار خوزس
طبيعى و غير طبيعى زيستگاهش در جنگل هاى نيمه گرمسيرى دز 

و كرخه در معرض تهديد جدى قرار گرفته است.
ــاى مخرب،  ــيل ه ــدات طبيعى چون س ــرد: تهدي ــح ك وى تصري
ــالى هاى اخير و تهديدات غير طبيعى چون  ــوزى و خشكس آتش س
ــاورزان در توسعه  ــده از سوى ورود احشام و كش تصرف هاى واقع ش
ــيب هاى وارده بر حيات اين گونه در  اراضى و فعاليت هاى آنها از آس

خطر انقراض است.
ــت  ــى اداره كل حفاظت محيط زيس ــت طبيع ــط زيس معاون محي
ــمارى  ــر ش ــات و س ــه مطالع ــان اينك ــا بي ــتان، ب ــتان خوزس اس
ــده،  ــام نش ــون انج ــا كن ــوار ت ــل خ ــى رودك عس اختصاص
ــمند در  ــه ارزش ــن گون ــه اي ــمارى و مطالع ــام سرش ــزود: انج اف
ــده و به زودى اجرا  برنامه هاى حفاظتى از رودك عسل خوار قيد ش

خواهد شد.
ــت جلوگيرى و  ــده در جه ــام ش ــات انج ــوص اقدام ــوال، در خص م
ــراض، تصريح كرد:  ــه در خطر انق ــت اين گون كنترل كاهش جمعي
ــتان خوزستان به آموزش جوامع  اداره كل حفاظت محيط زيست اس
محلى و مردم بومى جهت شفاف سازى در خصوص اينكه اين حيوان 
هيچ تهديد و آسيبى به باغات و اراضى آنها وارد نمى كند و وجودش 
ــدام همچنان  ــه و اين اق ــت پرداخت ــتى منطقه اس الزم حيات زيس

ادامه دارد.

مطالعات كارشناسى در آمريكا، كاهش زادولد و نيز افزايش مرگ ومير 
دلفين هاى خليج مكزيك را آشكار ساخته است.

ــان حيات وحش در اين بررسى ها دريافته اند كه  گروهى از كارشناس
ميزان ناتوانى توليدمثلى در دلفين هايى كه در معرض آلودگى نفتى 

ناشى از كشتى «ديپ واتر هرايزون» بوده اند، افزايش يافته  است.
ــتى اداره ملى مطالعات اقيانوسى و  ــى به سرپرس اين تيم كارشناس
جوى آمريكا، پنج سال پس از وقوع اين فاجعه زيست محيطى و انتشار 

آلودگى نفتى در خليج «باراتاريا» در خليج مكزيك، اين دلفين ها را 
مورد بررسى قرار داده اند.

ــوء لكه نفتى در خليج  ــت كه تاثير س يافته هاى آنان حاكى از آن اس
ــى توليدمثل و  ــى تواناي مكزيك بلندمدت خواهد بود. در اين بررس
شانس بقاى دلفين هاى خليج باراتاريا ارزيابى شد. در سال 2011 براى 
ارزيابى هاى سالمتى از اين دلفين ها نمونه گيرى شده و مشخص شد 
كه بيمارى هاى ريوى و نارسايى فوق كليوى در آن ها شايع شده است.

ــد دلفين هاى  ــد تنها 20 درص ــى دريافتن ــن تيم تحقيقات اكنون اي
ــده كه باردار بودند بچه هايى به دنيا آوردند كه شانس  نمونه گيرى ش
ــاردارى موفق در جمعيت  ــتند. در حالى كه ميزان ب زنده ماندن داش
ــوتا» كه تحت تاثير اين آلودگى نفتى قرار  دلفين هاى خليج «ساراس

نگرفته اند 83 درصد بوده است.
ــان به ارزيابى  ــت تقريبا چهار سال، كارشناس همچنين پس از گذش
ــال 2011 پرداخته  شانس بقاى دلفين هاى نمونه گيرى شده در س
ــالم به در  ــال جان س و دريافتند كه تنها 86/8 درصد دلفين ها هر س

مى برند در حالى كه اين رقم پيش از اين 95 درصد بوده است.
به گزارش ساينس ديلى، كاهش قدرت بارورى همراه با كاهش شانس 
بقاى اين آبزيان در بلندمدت پيامدهاى جدى بر جمعيت دلفين هاى 

خليج باراتاريا داشته است.
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دريچه

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى قطع بيمه تاكسيران ها را تكذيب 
كرد.

سيد تقى نوربخش، در واكنش به اظهاراتى كه اخيرا از سوى وى مبنى 
بر قطع بيمه تامين اجتماعى 1500 تا 3000 خانواده رانندگان تاكسى 
در برخى محافل خبرى مطرح شده،گفت: بيمه هيچ تاكسيرانى قطع 

نشده است.
وى ادامه داد: در عين حال نيز پوشش بيمه اى جديد براى تاكسيرانان 

نداريم، زيرا حق بيمه سهم دولت پرداخت نشده است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى همچنين درباره پرداخت مستمرى 
به اعضاى خانواده آن دسته از جانباختگان فاجعه منا كه تحت پوشش 
تامين اجتماعى بودند نيز عنوان كرد: امر برقرارى مستمرى براى اين 

افراد در حال پيگيرى است و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.

مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاى اجتماعى شهردارى 
تهران از آمادگى اين سازمان براى دريافت لباس و غذاى گرم اهدايى 

مردم براى كارتن خواب ها خبر داد.
ــكان  ــازمان براى اس ــى اين س ــاره به آمادگ ــيار، با اش ــرزاد هوش ف
ــان اينكه تمام گرمخانه هاى پايتخت  كارتن خواب هاى پايتخت با بي
آماده پذيرايى از كارتن خواب ها در شب هاى سرد هستند، گفت: در 
اين مراكز براى كارتن خواب ها امكاناتى همچون غذاى گرم، استحمام 

و جاى خواب گرم و مناسب پيش بينى  شده است.
ــيدن فصل  ــدن هوا و فرا رس ــا توجه به سردترش وى با بيان اينكه ب
ــكان كارتن خواب ها و  ــرما، آمادگى كاملى در اين مراكز براى اس س
بى خانمان هاى تهرانى وجود دارد، اظهار كرد: گرمخانه هاى شهردارى 
ــانى به حداكثر5000 كارتن  ــب گنجايش خدمات رس تهران هر ش

خواب را دارند.
ــادان و  ــكان و غذاى معت ــل اس ــه تأمين مح ــيار با بيان اينك هوش
كارتن خواب ها، جزو وظايف و مأموريت هاى شهردارى تهران نيست، 
اما اين اقدام در راستاى ساماندهى و كاهش آسيب هاى اجتماعى در 
پايتخت انجام خواهد شد، گفت: مردم مى توانند براى اهداى لباس، 
ــا همكاران ما در  ــامانه تلفنى «4379» تماس بگيرند ت غذا و... با س
ــازمان رفاه براى دريافت اين هدايا هماهنگى هاى الزم را به عمل  س

آورند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى:

بيمه تاكسيران ها قطع نشده است

 «4379»
آماده دريافت كمك هاى مردمى

ــهرها مثل تابلو بزرگى از زيبايى هستند و هركدام   ش
داراى ويژگى وخصوصياتى هستند كه آنها را نمى توان 
درجاى ديگر ديد و همين باعث مى شود تا يك شهر در 
سراسر دنيا   برجسته شود.اصفهان ، انعكاسى از تاريخ آن شهر است .بسيار 
سخت است بخواهيم چيزى در باره اصفهان بگوييم كه تا به حال در شعر و 
متون ادبيات آورده نشده باشد ،از نماد جديد سالن اجالس سران كه مظهر 
اصفهان نصف جهان است ، گرفته تا مناره هاى زيباى ساختمان مصلى ، كه 
سر به آسمان سوده است و پل هاى زيبا،  مساجد باشكوه ، ميادين تاريخى 
وزاينده رود ،شهر اصفهان پر از زيبايى هايى است كه در سراسر آن پراكنده 

است.
ــيار  ــان آب در هر غروب بس ــگام جري ــكوه خيابانها ، هن ــردازى باش نورپ
هيجان انگيز است. مردم در روزهاى جديد سال ،جشن ها، اعياد ، در شگفتى 
ــزار جريب و خواجو،  ــوند ،خيابان چهار باغ باال وپايين ، ه و نور غرق مى ش
گيرايى خاصى با خود دارند . اگر بخواهيد تمام هنرهاى به كار رفته در آثار 

اين شهر را بررسى كنيد چندين روز زمان مى برد .
ــگاه ،هنر ومعمارى يكى  ــتن علم ودين ،ورزش ،ورزش ــهر زيبا، باداش اين ش
ــرش خواهر خوانده  ــهرهاى نظي ــت ، كه اورا باش ــز فرهنگى دنيا اس از مراك
ــهر ــد اصفهان را ش ــه كن ــهر خوب توج ــه اين ش ــى ب ــازد، اگركس مى س

 افسانه اى خواهد يافت كه براى هميشه زنده وپاينده  است ، چنانچه يك اسم 
منحصر به فرد در دنيا وجود داشته باشد مى توان آن را به اين شهر تاريخى داد .

با فرا رسيدن عصر و هنگامه غروب و روزهاى تعطيل ، خانه و ساختمان هاى 
اطراف رودخانه پر آب زاينده رود ،شروع به درخشيدن و نورافشانى مى كند و 
اين نورها در آب منعكس شده وسبب ايجاد فضايى فوق العاده براى سياحت 
ــود آن روزها كه مردم در نور  كنندگان مى گردد و چه زيبا وخاطره انگيز ب
ماه، وچراغانى اطراف سى و سه پل ، همراه بچه هاى كوچك خود قايق رانى 
مى كردند . همه گوياى اين است كه هنر از خون مردم اين شهر مى جوشد .

رنگ ها در اين شهر به طور خارق العاده اى با هم تركيب شده اند و اين شهر  
همانند تابلويى خيره كننده از افق گردنه زينل تا كوه آتشگاه ديده مى شود. 
گنبد وپل هاى روى جاده ها در فاصله اى با يكديگر در آميخته  و منظره اى 
زيبا را خلق كرده اند تا اين شهر با جمعيت باال را به عنوان مركز اصلى تمدن 
و اسالم در جهان معرفى كنند و صنعت توريسم آن را به نمايش بگذارند .اين 
شهر در روز، سحرساز و در شب چشم نواز است، زاينده رود آن را به دوبخش 
شمالى وجنوبى تقسيم كرده است كه زيارتگا ه زينبيه درشمال و امام زاده 
ابراهيم ( ردان) درجنوب به زيبايى آن افزوده است .چهره اين شهر در روز 

بسيار پرزرق وبرق ،و درشب  هيجان انگيز است .
پل هاى روى رودخانه با تاريخ آن گره خورده و ساختمان هايش در جنوب 
رود خانه و حاشيه هاى زيبا با برج هاى كبوتر و فضاى گلستان شهدا و تخت 

پوالد ش بسيار روح بخش وشگفت انگيز است . 
ــران حس كنيد اصفهان  ــفر در زمان كنونى را از اي اگر مى خواهيد تاثير س
ــفر به اين شهر شما را  ــت .براى اين كه س ــاس آن اس يكى از راه هاى احس
ــى دهد .كوچه  ــوق م ــين اين پايتخت س ــق تاريخ و دوره هاى پيش به عم
ــده است، بيشتر  ــاعرانه چيده ش ــكل غير قابل تصورى ش هاى شهر به ش
ــت نخورده است و با وجود چشم  معمارى هاى باستانى اين شهر هنوز دس
اندازهاى وسيع در تمام اين شهر ،اصفهان يك بهشت ، براى عكاسى به شمار 
مى رود.اصفهان خواهر خوانده بيشتر شهرهاى اروپايى ،آسيايى وآمريكايى 
ــود .عكس هاى  ــفر به ايران بدون بازديد از اصفهان كامل نمى ش ــت .س اس
درختان در آب رودخانه ، زمانى كه رودخانه جارى است مانند هنرمندانى 

است كه در كف خيابان نقاشى مى كشند. 

ــته هاى گويا و مناره هاى بلند مصلى كه از ــكوه با گلدس معمارى هاى با ش
 دور دست به انسان لبخند مى زند، الهيات را در ديد و ذهن انسان تداعى مى 
ــازند، همراه با تاريخى كه به هزاران  كند و همه اينها شهر اصفهان را مى س
سال قبل برمى گردد .شهر اصفهان به عنوان زادگاه تمدن در جهان  شناخته

ــجد امام ،جامع ، شيخ لطف اهللا ،  ــگفت آور مس  مى شود، معمارى هاى ش
كليساى وانك ،يادگارزيباى ابدى آن است.درهر ميدان وايوان آن ، تاريخى 
غنى نهفته است و در هر گذرى تابلويى با تاريخ يك دوره اى خاص ، انتظار 

شما را مى كشد .
اصفهان شهرى است كه هر فردى در طول زندگى در اين دهكده جهانى بايد 
ــه و كنار بخش قديمى  حداقل يكبار آن رابازديد كند .كانال هايى در گوش
اصفهان ، كافى شاپ هاى جديد و جاهاى ديدنى ديگر در اصفهان مى تواند 
براى هركسى جذاب و ديدنى باشد، اين شهر مى تواند ساليانه هزاران، بلكه 
ــهر زيبا با موزه ها و  ــت را ميزبانى كند، همچنين اين ش ميليون ها توريس
گالرى ها، كانون پرورش كودكان وفيلم هاى بين المللى كودك، جايگاهى 
ــبانه در كنار رودخانه  پرآب،  سرشار از خالقيت تهيه ديده است. بازديد ش

جذابيت خاصى دارد .
ــبز پارك ها و مناطق بيابانى شرق آن، براى  ــتن طبيعت س اين شهر با داش
تكميل تصاوير ، گويى زيباترين شهر در دنيا ست .اين شهرجلگه اى، از لحاظ 
ــت .اين شهر در چشم اندازى با درجه باال كه  پاكيزگى ، بخشى از بهشت اس
از بلنداى كوه صفه كه گلدسته هاى مصلى و سالن  اجالس سران با آن نماد 
زيباى نيم كره جهان كه در منظومه كهكشان زمينى قرار گرفته ، منظره اى 

عالى و شكوهمند را ايجاد مى كند .
ــت  ــهرهاى ايران اس اصفهان بزرگ ترين و در حقيقب ازمهم ترين كالن ش
ــمار مى آيد اين شهر قشنگ كه   ــهرهاى جهان به ش و يكى از زيباترين ش
ــاحل رود زيباى زاينده رود تكيه داده است،  مغرورانه در دامنه زاگرس و س
ــحور كند . شايد خيابان هاى پاك،وسيع،  مى تواند بيننده را با يك نگاه مس
ــته ، ساختمان هاى قديمى ، معمارى  درختان كهنسال با شاخ وبرگ افراش
خاص و رنگا رنگ ، همراه با خط افق مغرب در آب ، سبب به دل نشستن شهر 

اصفهان شده است .
البته بايد گفت ؛ شهر  با گنبد هاى فيروزه اى  ومساجد زيبا ، ازعوامل تركيب 
تاريخى و فرهنگى شهر اصفهان است كه در هيچ جاى دنيا نمونه اى ندارد و 
ساختمان هاى قديمى مربوط به دوران تاريخى متفاوت را، مى توان در اين 
شهر يافت. منارجنبان ،پل مارنان ،چهل ستون  وخواجو  از نقاط مشهورى 
ــاهده كرد.   ــهر را در آن ها مش ــتند كه مى توان اعجاب تاريخى اين ش هس
ــن دوره مركزيت حكومت  ــالمى و چندي پايتخت فرهنگ وتمدن ايران اس
ــانه كاوه آهنگر.  يك مركز ميراث جهانى متفاوت را  از زمان آل بويه ، تا افس
ــى  بالغ بر  ــت فرهنگى با جمعيت ــن پايتخ ــهر يافت .اي مى توان در اين ش
ــهر را به يك مركز  ــتان اصفهان دردوره كنونى ، اين ش دو ميليون نفردر اس
ــايان ذكر است شهر  ــت. ش ــتى  تبديل كرده اس ميراث جهانى صنايع دس
اصفهان با داشتن ساختمان همايش هاى بين المللى دركنار زيرگذردرحال 
ــرقى ،داراى يكى از معروف ترين سالن هاى  ــكاوند در بخش ش احداث اش
ــود كه پذيراى سران كشور هاى جهان  اجالس بين المللى در جهان مى ش
ــازمان ملل متحد با  ــان خواهد بود. اگر بگوييم كه س و هيأت هاى همراه آن
بودن چنين ساختمان عظيمى درايران درآينده اى نه چندان دور مى تواند 
ــته باشد خيلى دورازذهن  شعبه اى از اين سازمان را در شهر اصفهان  داش
ــات بين المللى و كار گروه هاى آن،  نيست، به دليل ماهيت برگزارى  جلس
ــتان اصفهان كه درمركز ايران و  داشتن اين سالن ها با توجه به موقعيت اس
ــافر زيادى را به سوى  با ده استان مرز مشترك دارد، ساالنه توريست و مس

ــتان هاى زيبا با چهار فصل و  خود مى كشاند. استان اصفهان داراى شهرس
جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى، طبيعى، آداب ورسوم جهانى،موسيقى،زبان، 

مشاهير، سوغات و صنايع است .
ــتانى ، پارك زيبا و زيارتگاه  خصوصا شهر زيباى بهارستان با مناظر كوهس
ــاهكار فوق العاده است، كه  ــهر، ميزبان يك ش شهداى گمنام در جنوب ش

ساختار آن كمك بيشترى مى طلبد .
ــان به طور همه جانبه از لحاظ   خالصه اينكه بر گزارى اين اجالس در اصفه
ــارى آن امتياز  ــهرهاى اقم ــهرو ش اجتماعى ،اقتصادى ، براى اين كالن ش
ــتانه يك جهش بزرگ عمرانى ،  بزرگى را رقم خواهد زد و اصفهان را در آس
فرهنگى، سياسى و بين المللى قرار خواهد داد، و در برگزارى كنفرانس هاى 

ــهر، بين المللى خواهد شد و  مترو  بين المللى در اصفهان، فرود گاه اين ش
ــير در حال احداث اصفهان - تهران، شبانه  ــهرى و قطار سريع الس درون ش

روزى فعال خواهد بود . 
ــتغال تحولى خاص به  ــهر افزايش مى يابد ، اقتصاد و اش  اعتبار و منزلت ش
خود مى گيرد و زمينه گسترش صنعت توريسم و رونق اقتصادى، اجتماعى 
ــت كه قطعا اين مركز همايش هاى  ــود .اما الزم به ذكر اس نيز فراهم مى ش
ــالن هاى بزرگ دنيا در يك شهر مطرح، در  بين المللى به عنوان يكى از س
راستاى برگزارى اجالس سران جهان، عالوه بر اعتبار داخلى شهر، به كمك 
ــت، زيرا كه اصفهان شهرى با هويت ايران زمين  بودجه ملى نيز نياز مند اس

است و نبايد پروژه بزرگ آن مورد بى مهرى مسووالن قرار گيرد.

معاون آموزشى دانشگاه فرهنگيان گفت: دوره آموزشى 
ــتخدامى آموزش وپرورش  پذيرفته شدگان در آزمون اس
ــول دو ترم  ــود و افراد در ط ــداى آذر ماه آغاز مى ش از ابت
ــگا ه هاى مختلف  ــاتيدى از دانش ــا حضور اس تحصيلى ب

آموزش هاى الزم را دريافت مى كنند .
ــزارى دوره هاى  ــى پور درخصوص برگ  نعمت اهللا موس
ــدگان در آزمون استخدامى آموزش  آموزشى پذيرفته ش
ــى از ابتداى آذر ماه  ــت: دوره آموزش وپرورش اظهار داش
آغاز مى شود و براين اساس ترم نخست تحصيلى تا اواخر 
اسفند به پايان رسيده و ترم دوم تحصيل از نيمه فرودين 

آغاز مى شود.
ــل، فرصت  ــرم دوم تحصي ــان ت ــد از پاي ــزود: بع وى اف
ــتان داريم تا آزمون جامعى  يك ماهه اى را در فصل تابس
ــركت كنندگان در دوره  ــى عملكرد ش را به منظور بررس
ــى برگزار كنيم و پس از آن گزارش عملكرد افراد  آموزش
ــرفت تحصيلى آنها به وزارت آموزش  شامل وضعيت پيش

وپرورش ارائه مى شود.
معاون آموزشى دانشگاه فرهنگيان گفت: آزمون جامعى 
كه پس از پايان دوره آموزشى دانشگاه فرهنگيان برگزار 
ــت مربوط  ــت. محور نخس ــود چند مؤلفه اى اس مى ش
ــرم تحصيلى  ــان در دو ت ــت كه داوطلب ــى اس به دروس
ــرد فرد در  ــه عملك ــور دوم مربوط ب ــد. مح ــده ان گذارن
ترم هاى تحصيلى است. محور سوم توان عملكردى افراد را 
بررسى مى كند يعنى اينكه فرد در موقعيت شغل معلمى 

تا چه اندازه قادر به تشخيص و واكنش صحيح است. محور 
ــاتيد از توان تئورى و عملى  چهارم مربوط به گزارش اس

افراد است و به اصطالح پوشه كارى براى آنها تنظيم مى 
شود كه نشان مى دهد در طول دو ترم تحصيلى عملكرد 

واقعى افراد به چه صورت بوده است.
ــگاه فرهنگيان پيشنهادى را  ــى پور بيان كرد: دانش موس
مطرح كرده است مبنى براينكه افراد داراى امتياز پايين 

به آموزش و پرورش وارد نشوند.
ــطح در نظر گرفته ايم، افرادى كه  ــه س ــاس س  براين اس
ــوند به آموزش و  ــه دريافت گواهى معلمى مى ش موفق ب
ــروط اخذ  ــد، افرادى كه گواهى مش پرورش راه مى يابن
ــى يابند اما يك  ــوزش و پرورش راه م مى كنند نيز به آم
ــطح خود را باال  ــود تا س ــال فرصت به آنها داده مى ش س
ــگاه فرهنگيان شركت  ــال بعد در آزمون دانش برده و س

كنند.
افرادى كه امتيازات الزم را كسب نمى كنند نيز به آموزش 

و پرورش وارد نمى شوند.
وى با اشاره به اينكه 1800 نفر در دانشگاه رجايى و 3200 
ــگاه فرهنگيان آموزش هاى الزم را دريافت  نفر در دانش
ــط  خواهند كرد، گفت: آموزش هاى فنى و حرفه اى توس
دانشگاه رجايى و آموزش هاى مربوط به رشته هاى نظرى 
و مراقبان سالمت و مربيان پرورشى در دانشگاه فرهنگيان 

ارائه مى شود.
معاون آموزشى دانشگاه فرهنگيان ادامه داد: تالش شده 
ــدگان در آزمون  ــى را به پذيرفته ش تا آموزش هاى خوب
استخدامى آموزش وپرورش ارائه كنيم و در اين رابطه از 
ــگاه فرهنگيان و اساتيد مطرح ساير  اساتيد خارج از دانش

دانشگاه ها بهره خواهيم برد.

چـه كسانى معلم نمى شوند

همت على 
نادرى

شهراصفهان وساختمان اجالس بين المللى

ــت كه كارى  گمان نكنيد معناى موفقيت فقط اين اس
ــد، زيرا در اين  ــت آوري راه بيندازيد و از آن پولى به دس
صورت شما تنها در شغل تان و از نظر مالى موفقيتى به 

دست آورده ايد.
يك معناى ديگر موفقيت هم مى تواند اين باشد كه دل 

كسى يا موفق تر از آن، دل كسانى را به دست آوريد.
دكتر لعبت گرانپايه، از اين دسته افرادى است كه هم در 
تحصيل و شغلى كه دوست داشته به مدارج باال رسيده، 
هم توانسته با به دست آوردن دل نيازمندان و محرومان 

موفقيتى بيشتر كسب كند.
ــال 1343 به  ــت. او س خانم گرانپايه، جراح عمومى اس
ــتان در  دنيا آمده و تحصيالتش را تا پايان دوره دبيرس

زادگاهش محالت، به پايان رسانده است.
ــب مدرك تخصصى در رشته جراحى  پس از آن با كس
ــگاه علوم پزشكى  ــكى دانش ــكده پزش عمومى از دانش
ــگاه، در  ــر عضويت در هيات علمى دانش تهران، عالوه ب
ــغول به كار شد و  ــتانى نيز مش بخش جراحى بيمارس
ــورش كه دچار سرطان سينه  براى خدمت به زنان كش
ــده بودند مديريت يك، ان جى او را به عهده  و پستان ش

گرفت.
اين استاديار دانشگاه اكنون چند سالى است كه همراه 
ــتاها و مناطق  ــكان متخصص، به روس با گروهى از پزش
محروم سفر مى كند تا درد نيازمندى را شفا بخشد يا رنج 

او را كمتر كند.
ــناخته  ــا نام گروه مدد ش ــكان همراهش كه ب او و پزش
ــى مناطق  ــر از اهال ــش از 50 هزار نف ــوند به بي مى ش
ــد و لبخند و دعاى  محروم خدمات درمانى ارائه داده ان
ــم و پشت روى خود  ــان را پيش چش خير هموطنان ش
داشته اند. خانم دكتر گرانپايه مى گويد: پيش از آن كه به 
منطقه اى برويم، گروهى از پزشكان عمومى اين مناطق و 
بيماران نيازمند به درمان تخصصى را شناسايى مى كنند 
و آن گاه محرومان و نيازمندان به درمان تخصصى را براى 

معاينه به ما ارجاع مى دهند.
ــته به  ــز همراه با متخصصانى كه اغلب بس گروه مدد ني
ــك، ارتوپد، پوست  نياز مناطق، متخصصان چشم پزش
ــه روزه را تدارك ــفرى س ــت س و بيمارى هاى زنان اس

ــه و درمان  ــدت، بيماران را معاين ــد و در اين م  مى بين
مى كند.

ــورپرايز براى وزارت نفت و بانك  متهم پرونده فساد نفتى امروز 2 س
مسكن به دادگاه آورد، اولى حكم توقيف 10 ميلياردى اموال شركت 
ــكن بود. بابك زنجانى در  HK و ديگرى حكم توقيف اموال بانك مس
ادامه اظهارات خود در ششمين جلسه دادگاه گفت: كارهاى ضمانت 
نامه تا حدودى انجام شده و الزم است وزارت نفت بدون اينكه حاشيه 
ــكل با ما همكارى كند نه اينكه حرف هايى  سازى كند براى رفع مش
ــار دارد. اگر  ــان فقط اعتب ــد كه براى خودش را در روزنامه ها بنويس
مى خواهند كار سياسى كنند من خودم را كنار مى كشم و مى گويم 
باشد من گناهكارم و شما زور و قدرت داريد.وى افزود: معاون وزير نفت 
در مجلس مى گويد اگر زنجانى خواست پول بدهد حتى اگر ما شماره 
حساب نداديم مى توانست از قوه قضائيه شماره حساب بگيرد. آخر قوه 

قضائيه حساب ارزى اش در اروپا كجا بود؟
ــود، گفت:  ــى خواهم كار انجام ش ــا بيان اينكه من م بابك زنجانى ب
ــت كه  ــورم اين اس ــم منظ ــوى تر باش ــايد ق ــى گويم ش من اگر م
ــد عقلش هم  ــى كن ــان كار م ــارد توم ــزاران ميلي ــا ه ــى كه ب كس
ــد، قطعا ــد. اگر بنا بر دعوا باش ــارد كار مى كن به اندازه هزاران ميلي
ــيد.اين متهم نفتى با بيان اينكه   نمى توانيد نسبت به من برنده باش
من امروز دو سوپرايز براى وزارت نفت و بانك مسكن آورده ام تا شايد 
ــكلى دارد كه آقايان  با من همكارى كنند، گفت: شركت اچ كى مش

ــركت به دليل پولشويى از سوى اتحاديه  در جريانش نيستند. اين ش
ــده چرا كه پول هاى سنگينى به  اروپا، براى مديرانش حكم صادر ش
ــان آمده بدون اينكه هيچ گونه واردات و صادراتى انجام  ــاب ش حس
ــتندات قطعى بوده،  ــود، به همين جهت هم با توجه به اينكه مس ش
حكم محكوميت براى مديران اين شركت صادر شده و در حال رفتن 

به پليس بين الملل و دستگيرى اين افراد است و ربطى به من ندارد.
ــى گويند زنجانى  ــى كه مى زنم م ــى گفت: من هر حرف بابك زنجان
 FIRST ــدم از طرف ــا را ندهد، من هم مجبور ش مى خواهد پول م
ــكايت كنم و 10 ميليارد  SLAMIC BANK از شركت اچ كى ش
خسارت خواستم و توانستم حكم توقيف اموالش را بگيرم و هر جايى كه 
همين االن هر جايى كه باشد اموالش را ضبط كنم. وى افزود: اين چوب 
من است، به محض اينكه نخواهيد با من همكارى كنيد 10 ميليارد 
وصول مى كنم. اين متهم نفتى ادامه داد: در خصوص بانك مسكن هم 
ــما پولتان را ريجيكت كنيد، پول تأمين اجتماعى هم  بارها گفتم ش
ريجيكت شود و بحث تمام شود، اما آنها در پاسخ من گفتند ما جواب 
دندان شكنى براى زنجانى داريم. من هم براى آنها حكم توقيف اموال 
گرفتم و حتماً براى آنها هم در صورت عدم همكارى اتفاق نادرستى 
ــت كه اگر بخواهيد اذيت كنيد من هم  پيش مى آيد. منظورم اين اس

اذيت مى كنم.

زنان موفق

دكتر لعبت گرانپايه جراح نيازمندان
اگر بنا بر دعوا باشد قطعا نمى توانيد برنده باشيد

سورپرايز بابك زنجانى براى وزارت نفت و بانك مسكن
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ــط نيروهاى يگان حفاظت از  ــىء اصلى و بدل توس نزديك به 29 هزار ش
ــت سال 94 كشف شد. سرهنگ محمد  ميراث فرهنگى، در 6 ماهه نخس
كرباليى، فرمانده يگان حفاظت از ميراث فرهنگى كشور به خبرنگار مهر 
گفت: تعداد 6 هزار و 439 شىء كشف شده اصلى و 20 هزار و 573 شىء 
كشف شده بدل توسط نيروهاى يگان حفاظت از ميراث فرهنگى كشور 
ــىء ديگر نيز هنوز كارشناسى نشده اند. كشف شده و يك هزار و 970 ش

ــىء در 262 عمليات به دست  وى افزود: به اين ترتيب 28 هزار و 982 ش
نيروهاى يگان حفاظت از ميراث فرهنگى كشور رسيده است.وى گفت: 
ــت گزارش هاى  ــار و اطالعات و درياف ــا جمع آورى اخب يگان حفاظت ب
مردمى از طريق مركز كنترل و فرماندهى نسبت به شناسايى محل جرم و 
افراد مظنون اقدام و پس از انجام اقدامات اطالعاتى و امنيتى با استفاده از 
تجهيزات و امكانات در اختيار پس از هماهنگى هاى الزم با مبادى انتظامى 
و مقام قضايى وارد صحنه جرم شده و به دستگيرى مجرمين عليه ميراث 
فرهنگى اقدام و پرونده قضايى و تحويل مجرمين به مقام قضايى مى پردازد.
ــرهنگ كرباليى ادامه داد: انجام اقدامات الزم براى پيشگيرى از وقوع  س
جرائم عليه ميراث فرهنگى، گردشگران داخلى و خارجى و كشف جرم و 
دستگيرى متهمان و مجرمان از قانون و ساير اقدامات پيشگيرانه اعم از تهيه 
و تدوين طرح هاى حفاظتى، گشت زنى در محوطه هاى تاريخى از جمله 

وظايف نيروهاى يگان حفاظت ميراث فرهنگى است.

رونمايى از 349 شئ تاريخى فرهنگى 
بازگردانده شده از بلژيك 

سند جامع فرهنگى شهر اصفهان با حضور  زاينده
ــالمى شهر و  رود ــهردار، رييس شوراى اس ش

ــالمى  ــوراى اس جمعى از ديگر اعضاى ش
شهر و مسووالن شهردارى اصفهان رونمايى شد.

دكتر مهدى جمالى ن ژاد، شهردار اصفهان در خصوص تدوين 
ــت:  بدون شك جامعه اى در مسير  اين سند جامع اظهار داش
ــرفت قرار مى گيرد كه داراى برنامه و هدف باشد و بتواند  پيش
بر اساس يك نقشه راه و تعيين مولفه هاى مهم جامعه خود به 
پويايى الزم برسد، اين نقشه راه بايد در تمامى عرصه ها يعنى 
ــى، فرهنگى و اجتماعى وجود داشته باشد  اقتصادى، سياس
ــان نكته اى كه  ــت، در اين مي و مختص به عرصه خاصى نيس
نبايد از آن غافل بود موضوع فرهنگ است البته اين واژه داراى 
ابعاد مختلفى است كه بايد در خصوص آن برنامه ريزى داشت 
و آن اندازه اين عرصه وسيع است كه دشمن راه نفوذ به داخل 
كشور را از همين مسير انتخاب كرده و خوب مى داند كه با يك 
برنامه ريزى مى تواند جوانان و اقشار مختلف جامعه را به سمت 

خود جلب كند.
وى افزود: به همين دليل است كه مقام معظم رهبرى، فرهنگ 
ــكل دهنده به ذهن و رفتار عمومى و جهت بخش و  را عامل ش

تاثيرگذار در عرصه تصميمات كالن كشور مى دانند و مهندسى 
ــى، پااليش و  ــى، آسيب شناس ــگ را به منزله بازشناس فرهن
ــه هويت اصيل  ــى فرهنگ و جهت دهى آن بر پاي ارتقابخش
ــالمىـ  ايرانى با توجه به شرايط و مقتضيات ملى و جهانى  اس
تبيين كرده اند.شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه «اولويت بندى 
مولفه هاى نقشه فرهنگى شهر اصفهان» با عنايت به اين نكته 
ــهرى چون اصفهان كه پايتخت فرهنگ و تمدن ايران  كه ش
اسالمى است بايد براى پويايى و پيشرفت برنامه و نقشه داشته 
باشد، تدوين شد،  اضافه كرد: جلوگيرى از تكرار حركت هاى 
جزيره اى در اصفهان از اهداف تدوين «اولويت بندى مولفه هاى 
ــت؛ اين مهم مى تواند در  ــهر اصفهان» اس نقشه فرهنگى ش
ــته  ــتگاه ها نقش مهمى بر عهده داش اجماع نظرات ميان دس
باشد، عالوه بر آن بهره جويى از نظرات اساتيد دانشگاه، نخبگان 
فرهنگى و بزرگان سبب شده تا ضمن شناسايى اولويت هاى 
ــتى را انتخاب كنيم.وى  ــهر براى آن مسير درس فرهنگى ش
ــه  ــى از «اولويت بندى مولفه هاى نقش ــا رونماي افزود: حال ب
فرهنگى شهر اصفهان»، اصفهان داراى نقشه راهى است كه 
در آن مولفه هاى بسيارى تعيين شده است؛ اولويت هايى كه 
ــاد خانواده  ــالمى، ايرانى و انقالبى، نه هويت اس
ــالمى-  ــبك زندگى اس و جمعيت، س
ــالق و فرهنگ عمومى  ايرانى، اخ
(فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى)، 
ــرم، ارتباطات و  هنر، قدرت ن
ــه اى و  ــانه، تعامل منطق رس
جهانى، نظام فرهنگى فراگير 
و كارآمد، محصوالت و صنايع 
فرهنگى را در بر مى گيرد.اصغر 
ــيون  آذربايجانى، رييس كميس
ــهردارى  فرهنگى و اجتماعى ش
اصفهان نيز در ادامه اين جلسه در 
ــند  ــوص چرايى لزوم تدوين س خص
ــهر  ــع فرهنگى ش جام

ــوراى  ــت: با آغاز به كار چهارمين دوره ش اصفهان بيان داش
ــال 93  ــهر اصفهان و در زمان تدوين بودجه س ــالمى ش اس
شهردارى به اين مهم دست يافتيم كه به دليل نبود مولفه هاى 
ــهر اصفهان سندى را تدوين  تعريف شده براى فرهنگ در ش
كنيم كه بتوان در آن اين مولفه ها را تعريف كنيم تا از هدر رفت 

بودجه و زمان جلوگيرى شود.
130 مولفه در سند جامع فرهنگى شهر اصفهان ديده 

شده است
ــوراى  ــى ش ــيون فرهنگى،اجتماعى و ورزش رييس كميس
ــند باالدستى در  ــهر اصفهان  با بيان اينكه اين س اسالمى ش
ــت هاى تخصصى  ــه بعد مردمى، نخبگان و برگزارى نشس س
ــخصيت هاى هنرى و حوزوى مورد بررسى قرار گرفته و  با ش
تدوين شده است، ادامه داد: بر اين اساس عالوه بر نظر خواهى 
ــر در اين عرصه و  ــوول فرهنگى، از 50 نخبه برت از 300 مس
دو هزار و 400 شهروند اصفهانى در طبقه بندى مختلف شهر 
ــتفاده از تركيبى از سليقه ها نيز براى تدوين  اصفهان براى اس
سند جامع فرهنگى شهر اصفهان استفاده كرديم.وى، تغيير 
ــهر اصفهان را از جمله  رويكرد نسبت به مقوله فرهنگ در ش
ــند جامع فرهنگى عنوان كرد و افزود: نبايد  اهداف تدوين س
فراموش كنيم كه در گذشته اقدامات زيادى در حوزه فرهنگى 
ــت ولى به دليل نظام مند نبودن  ــده اس در اين شهر انجام ش
برنامه ها برخى از بخش هاى فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته و 

يا كمتر به آن پرداخته شده است.
ــاختى به فرهنگ را نيز از اهداف   آذربايجانى ايجاد نگاه زيرس
تدوين سند جامع فرهنگى شهر اصفهان دانست و ابراز داشت: با 
اين سند نقشه راهى را براى تمام دستگاه هاى فرهنگى تعريف 
كرديم و با اولويت بندى مولفه هاى فرهنگى اصفهان اين نقشه 
ــاخص هاى تعريف شده و زمان بندى  را براى اجرا در قالب ش
ــتگاه هاى فرهنگى قرار خواهيم  ــده در اختيار دس تعريف ش
داد.وى جلوگيرى از تكرار حركت هاى جزيره اى دستگاه هاى 
متولى فرهنگى در اصفهان را نيز از ديگر اهداف تدوين اين سند 
باالدستى دانست و اعالم كرد:  بودجه ريزى مناسب بر اساس 
ــناخت تهديدها و فرصت هاى اين  اولويت هاى فرهنگى و ش
حوزه نيز از اهداف تدوين سند جامع فرهنگى شهر اصفهان بود 
كه مى تواند نحوه اولويت بندى برنامه ها را به مسووالن يادآور 
شود و خوراك فرهنگى شهروندان را نيز در اين زمينه تامين 
كرد. رييس كميسيون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشاره به تعريف 130 مولفه براى سند 
جامع فرهنگى شهر اصفهان گفت: اين مولفه ها در كنار استفاده 
از نظر نخبگان و مسووالن از بازبينى برنامه اصفهان 95  و طرح 

آمايش سرزمين شهر اصفهان نيز استفاده شد است.
ــتى نيز ابراز  ــند باالدس وى در خصوص تاريخ مصرف اين س
ــاس داده هاى فعلى تدوين  داشت:  اين سند باالدستى بر اس
شده است ولى به لحاظ شكلى بايد نسبت به مقتضيات زمان 
به روز رسانى شود. بايد توجه داشته باشيم كه حوزه فرهنگ 
ــه به صورت  ــاى اين عرص ــت و بايد داده ه ــيالى اس حوزه س
ــن بايد توجه  ــى قرار گيرد و همچني ــكافانه مورد بررس موش

ــاخص هاى كمى براى سند جامع  داشته باشيم كه تعريف ش
ــهر اصفهان به مرور زمان خودنمايى خواهد كرد  فرهنگى ش
و بر اساس اين زمان بندى به شاخص ها خواهيم رسيد.فعاليت 
هاى فرهنگى در دل محالت اصفهان نفوذ مى كندعلى قاسم 
زاده،معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان نيز در ادامه 
اين آيين با بيان اينكه در فرهنگ دينى ما دو پديده علم بدون 
ــت، اظهار  ــدون علم مورد مزمت قرار گرفته اس عمل و عمل ب
داشت: اين دو پديده در بسيارى از آيات و روايات مورد مذمت 
قرار گرفته است كه در اين ميان در جامعه كنونى ما عمل بدون 
علم بيشتر به چشم مى خورد ضمن اينكه كمتر مورد مذمت 
واقع شده است.وى با اشاره به اينكه هر گاه كسى اقدامى را بدون 
علم انجام دهد فساد آن بيشتر از مزاياى آن خواهد بود، افزود: 
در اين راستا بايد يادآور شوم كه آفت فرهنگ در شهر اصفهان 

نيز همين پديده است.
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان با تاكيد بر اينكه 
در فرهنگ شهر اصفهان كمبود اعتبار و نيرو نداشته ايم، اضافه 
ــهر اصفهان نبود دانش كافى و  كرد: مشكل عمده فرهنگ ش
ــب در سطح كالن فرهنگى كشور است. نقشه راهبردى مناس

وى ادامه داد: اعتبارات دولتى و مشاركت عمومى شهروندان 
در اجراى برنامه هاى فرهنگى شهردارى بسيار مناسب است 
و اين در حالى است كه بهره ورى از اين اعتبارات بسيار پايين 
ــيارى از برنامه هاى فرهنگى  است.قاسم زاده با بيان اينكه بس
ــاس تصميمات فردى بوده است،  شهردارى در گذشته بر اس
ــخصيت هاى فرهنگى را مى شناسيم و  ادامه داد: اگر چه ما ش
به آنها اعتماد داريم ولى اين امر دليل نمى شود كه براى تمام 
كارها به آنها اعتماد كنيم و اظهارات آنها را مبناى تصميمات و 
برنامه ريزى هاى خود قرار دهيم.وى ادامه داد: البته در برخى 
موارد اين امر امكان پذير است و اين در حالى اتفاق مى افتد كه 
افراد اظهارات خود را بر مبناى علم و شهود كه قابليت دفاع نيز 

داشته باشد ارائه دهند.
ــفاف نبودن  ــهردارى اصفهان ش معاون فرهنگى اجتماعى ش
نسبت ارتباط بخش هاى مختلف فرهنگى در شهردارى را نيز 
از خالءهاى موجود در شهردارى عنوان كرد و ابراز داشت: در 
شهردارى جزاير متعدد فرهنگى از جمله معاونت فرهنگى،تخت 
ــازمان فرهنگى تفريحى و .. فعاليت دارند كه نحوه و  فوالد، س
ميزان ارتباط آنها با هم مشخص نبود و در حال حاضر اين امر 
ــت و از سال 95 هر بخشى براى فعاليت  شفاف سازى شده اس
ــت. وى در ادامه ستادى و مركزى  مدلى خاص را خواهد داش
ــهردارى اصفهان را نيز از ديگر  ــاختار فرهنگى در ش بودن س
ــده در اين حوزه عنوان كرد و گفت:  آسيب هاى شناسايى ش
برنامه هاى فرهنگى شهردارى اصفهان به محالت كانال كشى 
نشده بود و از اين رو با تعريف معاونت هاى فرهنگى اجتماعى 
در مناطق شهردارى اصفهان اين امر نيز مورد توجه قرار گرفته 
است. قاسم زاده اضافه كرد: بر اين اساس از اين پس شهردارى 
ــهر اصفهان بايد بر روند اجراى اين سند  و شوراى اسالمى ش
ــهر اصفهان وفا دار باشند و نسبت به اجراى  جامع فرهنگى ش

مولفه هاى تعريف شده نهايت توجه را داشته باشند.

خواننده و بازيگر مشهور يا دالل 
مواد مخدر؟ 

ــلطان كوكائين ادعا كرده است كه فرانك سيناترا  پسر پابلو اسكوبار س
دالل كوكائين و شريك تجارى پدرش در آمريكا بوده است.سباستين 
ــكوبار در ادعايى تازه فرانك سيناترا  ــاله پابلو اس ماركويين پسر 38 س
خواننده و بازيگر سرشناس آمريكايى را به عنوان شريك تجارى پدرش 
ــاحل فلوريدا دروازه اصلى  در ميامى معرفى كرد. گفته مى شود كه س
ورود مواد مخدر اسكوبار به آمريكا بوده است.سباستين در اين باره به 
ــداد خواننده هايى كه كار هنرى خود را  يك روزنامه برزيلى گفت : «تع
با حمايت مالى قاچاقچيان مواد مخدر شروع كردند، بسيار بيش از آن 
چيزى است كه تصور مى كنيد. مدركى براى اثبات اين موضوع وجود 
ــواره درباره اين موضوع  ندارد، من خيلى به پدرم نزديك بودم و او هم
ــيناترا در كار داللى  با همكارانش صحبت مى كرد.» او اضافه كرد : «س
كوكائين بهتر از خوانندگى و يكى از شركاى تجارى پدرم در ميامى بود.» 
البته پيش از اين نيز شايعات زيادى درباره رابطه سيناترا با گانگسترها 
وجود داشت. در زندگينامه وودى آلن كه همين هفته در آمريكا منتشر 
شد، ادعاى مبنى بر نقشه سيناترا براى قتل وودى آلن مطرح شده است، 
كه بر اساس آن سيناترا به خاطر ازدواج آلن با همسر سابقش ميا فارو از 
مافيا خواسته كه كارگردان «آنى هال» را به قتل برسانند.پسر اسكوبار 
ــكوبار» منتشر كرد و  ــته كتابى پرفروش با نام «پدر من اس سال گذش

همواره در سخنرانى هاى خود عليه خشونت صحبت مى كند.

خبر  خبر 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى از مقاومت هاى بسيار در مقابل افزايش تعرفه 
واردات كاغذ خبر داد و گفت: امسال به هيچ وجه تعرفه و عوارض كاغذ تغيير 
نخواهد كرد. على جنتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در جمع خبرنگاران 
پيرامون مقاومت هاى دولت و وزارت ارشاد در مقابل پيشنهاد افزايش تعرفه 
ورود كاغذ گفت: تا به حال 2 بار هجوم آورده اند تا قيمت كاغذ وارداتى را باال 
ببرند كه طبعا تأثيرگذار بود. يكى براى عوارض كاغذ رول كه كاغذ مطبوعات 
است و ورقى كه براى كتاب استفاده مى شود. ديگرى هم تعرفه كاغذ بود كه در 
هر دو بخش وقتى چنين چيزى در دولت مطرح شد ما به شدت با آن مخالفت 
كرديم. خوشبختانه دولت همراهى كرد و تصويب نشد.جنتى تأكيد كرد: هر 
2 بار مى خواستند 4 درصد اضافه كنند يعنى 8 درصد به تعرفه بيفزايند اما 
وقتى 4 درصد در ورود اضافه مى شود اين ميزان در بازار افزايش 20 درصدى 
مى يابد. خوشبختانه اين مساله ثابت ماند و امسال به هيچ وجه تعرفه و عوارض 
كاغذ تغيير نخواهد كرد و اضافه نمى شود.وزير ارشاد در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالى پيرامون عدم حضور برخى رسانه ها در نمايشگاه مطبوعات 
هرگونه پاسخ را به صبح فردا در محل اين نمايشگاه موكول كرد و گفت: فردا 
ابتدا از نمايشگاه بازديد خواهم كرد بعد از آن هم يك كنفرانس مطبوعاتى 
خواهم داشت تا پيرامون نمايشگاه مطبوعات توضيحاتى ارائه كنم.تحكيم 
ــت كه ما از حدود 10 ماه قبل آغاز كرده ايم به  خانواده جزو اولويت هايى اس
گفته عالى رتبه ترين مقام مسوول در وزارت ارشاد، بحث خانواده مهم ترين 
و در اولويت ترين موضوع در فرهنگ است. تحكيم خانواده جزو اولويت هايى 
است كه ما از حدود 10 ماه قبل آغاز كرده ايم و تا پايان سال هم در دستور كار 

است كه همه ابعاد آن را بايد مورد توجه قرار دهيم.
مفقودين منا 25 نفر هستند

جنتى پيرامون آخرين پيگيرى ها از فاجعه منا افزود: خوشبختانه بسيارى 
از افرادى كه قبال به عنوان مفقود از آنها ياد مى شد شناسايى شده اند. همه 
ــده اند. االن مجموعا  ــت كجا دفن ش ــده اند و االن مشخص اس آنها دفن ش
افرادى كه مانده اند و هنوز به عنوان مفقود معرفى مى شوند 25 نفر هستند 
كه از خانواده هاى شان درخواست كرده ايم اثر انگشت گرفته و ارسال كرده 
اند تطبيق با افراد تدفين شده مى دهند تا مشخص شود دفن شده اند يا نه، 
ــيارى شده تا از ميان 465  اميدواريم به زودى روشن شود. مجموعا كار بس
ــيب ديده و جان باخته اند حداقل وضع اكثر آنها  نفرى كه در اين حادثه آس

روشن است. 
برخى در ايران و برخى در مكه دفن شده اند و تنها 25 نفر مفقود هستند كه 
سعى در شناسايى آنها داريم.به گفته وزير ارشاد، حتى از ايران DNA آنها 

گرفته شده تا از اين طريق باقى مفقودين مشخص شوند.

يك هنرمند پيشكسوت در حوزه نگارگرى گفت: جعل كردن و دروغ 
بستن به تاريخ هنر و فرهنگ ايران نيازمند يك مبارزه شديد و كامال 

جدى است.
مجيد مهرگان درباره انتشار كتابى كه در آن، نگارگرى هاى ايرانى به 
نام جمهورى آذربايجان معرفى شده و توزيع آن در اكسپوى 2015 
ــارزه خيلى جدى نياز  ميالن، اظهار كرد: ما در اين زمينه به يك مب
داريم. جلوگيرى از جعل كردن و دروغ بستن به تاريخ به يك مبارزه 

شديد و كامال جدى نياز دارد تا بتواند تأثيرگذار باشد.
ــور جمهورى آذربايجان اين قدر عالقه دارد كه  او ادامه داد: چرا كش
ــت كه آن ها اسم  هنرهاى ايران را مال خودش كند؟ همين مانده اس
ــان كنند. در دوره اى كه هنرمندان ما آثار  «ايران» را هم مال خودش
نگارگرى ارزشمند خود را خلق مى كردند، كشورى به نام آذربايجان 
اصال وجود خارجى نداشت. تا كنون دزدى فرهنگى نداشتيم كه آن 
ــت. مى خواهند همه چيز را براى خودشان كنند  هم حاال مد شده اس

همان طور كه نسبت به شخصيت هاى ايرانى اين كار را مى كنند.
اين هنرمند همچنين بيان كرد: هنرى كه به ايران مربوط است بايد 
معرفى شود. رسانه هاى ما از جمله تلويزيون و روزنامه ها وظيفه دارند 
ــورت، چنين ادعاهايى  هنر ايران را به مردم معرفى كنند. در اين ص
ــازى در زمينه نياز داريم و تا وقتى  بى معنى مى شوند. ما به برنامه س
هنر ايران به نام ايران معرفى نشود، معلوم است كه كشورهاى ديگر آن 
را به اسم خودشان ثبت مى كنند.مهرگان با تأكيد بر اين كه مسووالن 
بايد در اين زمينه پاسخگو باشند، گفت: مسووالن حوزه فرهنگ و هنر 
ــند. اين موضوع شايد حاال  ــخگو باش صد درصد بايد در اين باره پاس
كوچك به نظر برسد، اما در آينده، يك مساله بزرگ و خطرناك خواهد 

بود. من نمى دانم چرا مسووالن كارى نمى كنند.
ــيارى از ميراث ما هنوز ثبت جهانى نشده اند. اگر اين ها  او افزود: بس
هرچه زودتر ثبت نشوند، خيلى ها منتظر هستند كه فرهنگ،  تمدن و 

تاريخ ايران را به نام خودشان بزنند.
كتاب توزيع شده در پاويون آذربايجان

پاويون كشور جمهورى آذربايجان در اكسپوى 2015 ميالن كتاب 
نفيسى را شامل مينياتورهاى ايرانى با عنوان «مينياتور آذربايجان» به 

بازديدكنندگان عرضه كرد.
ــهرهاى اردبيل، تبريز،  در اين كتاب، با امتناع از ذكر نام «ايران»، ش
مراغه و اروميه (در استان هاى اردبيل و آذربايجان شرقى و غربى ايران) 
ــتان) و باكو (پايتخت جمهورى  تا ايروان (پايتخت جمهورى ارمنس
آذربايجان)، قلمرو هنر اين كشور توصيف شده است.نكته ى عجيب تر 
ــاب، تصويرهايى از كتاب هاى  ــاى متعدد اين كت اين كه در صفحه ه
ــى از مينياتور  ــى به عنوان نمونه هاي ــى و نگارگرى ايران قديمى خط
ــت. در باالى تصويرها نيز نام آثار، اديبان و  ــده اس آذربايجان ارائه ش
داستان هاى مختلفى چون شاهنامه فردوسى، ديوان حافظ، خمسه ى 
ــون، خاورنامه،  ــب نامه، كليله و دمنه، هماى و هماي نظامى، گرشاس
ــى، اما به خط  جامع التواريخ، هفت اورنگ، فال نامه و ... با تلفظ فارس
التين آمده است. محل خلق يا نگهدارى بسيارى از آثار نيز شهرهايى 

مانند تبريز ذكر شده است.

امسال به هيچ  وجه در تعرفه كاغذ 
تغيير نخواهيم داشت

 يك هنرمند پيشكسوت:
همين مانده نام «ايران» را هم مال خود 

كنند!

قديمى ترين قرآن وقفى در بزرگ ترين موزه قرآن جهان
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آستان قدس رضوى با وجود حدود 17 هزار نسخه قرآن و جزوه قرآنى 
ــخ خطى قرآن را در اختيار دارد و بزرگ ترين  بزرگ ترين مجموعه نس
موزه قرآن جهان به شمار مى رود. در اين موزه قديمى ترين قرآن وقفى 

مربوط به دهه چهارم هجرى نگهدارى مى شود.
پس از پيروزى انقالب اسالمى، در سال 1364 اولين موزه قرآن جهان 
توسط آستان قدس رضوى در ساختمانى به مساحت يك هزار متربع با 
نام «گنجينه قرآن و نفايس» گشايش يافت و مجموعه اى از قرآن هاى 
خطى با قدمت تاريخى از قرن سوم تا قرن سيزدهم هجرى و همچنين 
ــر در آن به نمايش  ــات از دوره صفوى تا عصر حاض مجموعه اى از مرقع

درآمد.
نسخ قرآن به خط كوفى منسوب به دست خط ائمه اطهار بر روى پوست 
ــط و تذهيب و تجليد  ــوم هجرى، جزوات قرآنى به خ مربوط به قرن س
ــين وراق مربوط به قرن پنجم هجرى، قرآن هاى  استاد عثمان ابن حس
استاد ياقوت مستعصمى مربوط به قرن هفتم هجرى، برگ هايى از قرآن 
منسوب به خط بايسنقر ميرزا مربوط به دوره تيمورى، قرآن بى نظير و 
ــالطين سلسله مغوالن هندوستان  منحصر به فرد به خط بابر شاه از س
مربوط به قرن دهم هجرى، قرآن هايى به خط استاد عبدالقادر حسينى 
شيرازى مربوط به قرن دهم هجرى كه توسط سالطين قطب شاهى دكن 

وقف شده، برخى از آثار مهم به نمايش درآمده در اين موزه است.
ــخه قرآن و  ــدود 17 هزار نس ــتان قدس با وجود ح در حال حاضر آس
ــرآن را در اختيار دارد  ــخ خطى ق جزوه قرآنى بزرگ ترين مجموعه نس
ــه قديمى ترين  ــى رود ك ــمار م ــوزه قرآن جهان به ش ــن م و بزرگ تري
ــرى و تاريخ وقف  ــت 327 هج ــود در آن داراى تاريخ كتاب قرآن موج
ــت.قديمى ترين قرآن وقفى اين مجموعه اهدايى وزير  329 هجرى اس
سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوى و متعلق به سده چهارم هجرى 

است.
ــت، در  ــن تاريخ وقف را داراس ــه قديمى تري ــزوه قرآنى ك همچنين ج
ربيع االول 393 هجرى قمرى(382 شمسى) از طرف «ابوالقاسم منصور 
بن محمد بن كثير» وزير صاحب ديوان سلطان محمود و سلطان مسعود 
غزنوى وقف آستان قدس رضوى شده است و هم اكنون در موزه آستان 

نگهدارى مى شود.
 اين جزوه قرآن با خط كوفى در 142 ورق از جنس كاغذ ضخيم حنايى 
رنگ دولت آبادى به اندازه 10/7  در 7/8 سانتى متر كتابت شده و شامل 
جزء سيزدهم يعنى از آغاز آيه 53 سوره مباركه «يوسف» تا پايان سوره 
ــت. هر صفحه از اين جزوه قرآن در چهار سطر به  مباركه «ابراهيم» اس

ابعاد 5/5 در 4/3 سانتى متر به كتابت درآمده است.

 فروش انيميشن سينمايى «شاهزاده روم» كه از 13 آبان روى پرده رفته 
است در تهران به 50 ميليون تومان رسيد.

ــاهزاده روم» به كارگردانى هادى  غالمرضا فرجى مدير پخش فيلم «ش
ــتقبال مخاطب از  ــى حامد جعفرى درباره اس محمديان و تهيه كنندگ
ــى از ويژگى هاى  ــينمايى به خبرنگار مهر گفت: يك ــن س اين انيميش
«شاهزاده روم» عالوه بر تكنيك، مضمون داستان است و همين ويژگى 

باعث جذب مخاطب به خصوص نوجوانان شده است.
ــاهزاده روم» از زمان اكران  وى ادامه داد: طبق آمار به دست آمده، «ش
ــى نزديك به 50 ميلييون در تهران  در تاريخ 13 آبان ماه تا امروز فروش
ــه 15 آبان ماه ــت و فروش اين فيلم در تهران در روز جمع ــته اس داش

ــش مخاطب در روزهاى   20 ميليون تومان بوده و اين آمار مبين افزاي
اكران است.

فرجى درباره اكران اين فيلم در شهرستان ها بيان كرد: «شاهزاده روم» 
ــارى، آمل، بابل، اهواز،  همزمان با تهران در شهرهايى چون قزوين، س
كاشان، مشهد، همدان، سنندج، اروميه، بوشهر، كرج، اصفهان، شهرضا، 
شيراز، كرمانشاه، يزد، قم، رشت، بجنورد، اردبيل، بندرعباس، سمنان، 
ــهركرد، بروجرد،  ــاهرود، كرمان، اراك، تبريز، زنجان، خرم آباد، ش ش

گرگان، شهريار، ورامين، بيرجند اكران شده يا مى شود.
مدير پخش فيلم «شاهزاده روم» با اشاره به تقاضاى سينماداران براى 

اكران اين فيلم توضيح داد: استقبال خوب از فيلم «شاهزاده روم» باعث 
شده تا سينماداران در مراكز استان خواهان اكران اين فيلم شوند. ضمن 
اينكه توانستيم حمايت وزارت آموزش و پرورش را براى اين فيلم كسب 
ــور مى توانند براى تا  كنيم. بر اساس اين حمايت، مدارس سراسر كش
قبل از آغاز فصل امتحان ها امكان حضور دانش آموزان را براى ديدن اين 

فيلم سينمايى فراهم كنند.
ــور مى توانند براى تماشاى انيميشن  بر اين اساس تمامى مدارس كش
ــيفت صبح سينماهاى تهران و  «شاهزاده روم» در زنگ سينما و در ش

شهرستان ها اقدام كنند.
ــكوفه، راگا، كيان، تماشا، رازى،  در تهران پرديس هاى ملت، آزادى، ش
ــاهد، جوان، اريكه ايرانيان، زندگى، دهكده  سپيده، كورش، ماندانا، ش
المپيك، فردوسى، كارون، پامچال، ايران، ناهيد، پيام، تيراژه 2، چارسو، 
برج ميالد و ساحل در شيفت صبح (زنگ سينما) و ويژه مدارس، اكران 

اين اثر را برعهده دارند.
ــنى با موضوع مادر عصر (عج) است. اين فيلم،  «شاهزاده روم» انيميش
قصه عاشقى و دلدادگى بانويى پاكدامن و مسيحى از سالله شمعون از 
ــت كه با مردى از نوادگان پيامبر اسالم  حواريون حضرت مسيح(ع) اس
ــن ازدواج فرزندى نيك  ــد(ص) ازدواج مى كند و ثمره اي حضرت محم

سرشت است كه در آينده اى نزديك، جهان را پر از عدل و داد مى كند.

شاهزاده روم در تهران، 50 ميليونى شد
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وى افزود: به همين دليل است كه مقام معظم رهبرى، فرهنگ 
ــكل دهنده به ذهن و رفتار عمومى و جهت بخش و  را عامل ش

در آن مولفه هاى بسيارى تعيين شده است؛ اولويت هايى كه 
ــاد خانواده  ــالمى، ايرانى و انقالبى، نه هويت اس
ــالمى-  ــبك زندگى اس و جمعيت، س
ــالق و فرهنگ عمومى  ايرانى، اخ
(فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى)، 
ــرم، ارتباطات و  هنر، قدرت ن
ــه اى و  ــانه، تعامل منطق رس
جهانى، نظام فرهنگى فراگير 
و كارآمد، محصوالت و صنايع 
فرهنگى را در بر مى گيرد.اصغر 
ــيون  آذربايجانى، رييس كميس
ــهردارى  فرهنگى و اجتماعى ش
اصفهان نيز در ادامه اين جلسه در 
ــند  ــوص چرايى لزوم تدوين س خص
ــهر  ــع فرهنگى ش جام

كرديم و با اولويت بندى مولفه هاى فرهنگى اصفهان اين نقشه 

كه مى تواند نحوه اولويت بندى برنامه ها را به مسووالن يادآور 

كرد. رييس كميسيون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 

آمايش سرزمين شهر اصفهان نيز استفاده شد است.

سنـد
جامع فرهـنگى 

 شهر اصفهـان 
رونمايى شـد
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اخباركوتاه خبر

ــتان در هفته پژوهش  ــهركرد از تجليل پژوهشگران اس سرپرست دانشگاه ش
خبر داد. 

 شايان شامحمدى، در كارگروه هفته پژوهش كه با اعضاى كميته اين كارگروه 
برگزار شد، با اشاره به اهميت پژوهش و تبديل علم به ثروت به تشريح فعاليت هاى 

ستاد استانى هفته پژوهش و فناورى پرداخت.
وى تشويق و تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر و ارزيابى فعاليت هاى پژوهشى 
ــتگاه هاى اجرايى را از مهم ترين اهداف  دانشگاه ها، مراكز پژوهشى، رشد و دس
ــه پژوهش از ــرد و افزود: در هفت ــاى هفته پژوهش عنوان ك برگزارى برنامه ه

 دو واحد فناورى برتر نيز تجليل خواهد شد.
ــنواره دانش آموزان استان،  ــنواره ايده هاى برتر، جش شامحمدى برگزارى جش
جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهشى و فناورى و تبليغات گسترده و هدفمند 

رسانه اى در سطح استان را از ديگر برنامه هاى هفته پژوهش در استان برشمرد.
وى همچنين از برگزارى نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى و رونمايى از 
دستاوردهاى جديد در استان طى هفته پژوهش خبر داد و گفت: اين نمايشگاه 
در 20 غرفه توسط دستگاه هاى اجرايى و پژوهشى و 20 غرفه توسط پارك علم 

و فناورى برپا خواهد شد. 
ــنواره تجليل از برگزيدگان،  سرپرست دانشگاه شهركرد خاطرنشان كرد: جش
شامل پژوهشگران برتر دانشگاه، مراكز تحقيقاتى و دستگاه هاى اجرايى استان، 
فناور و واحد فناورى برتر، دانشجوى پژوهشگر، پژوهشگر بخش غيردولتى و واحد 

تحقيق و توسعه برتر خواهد بود. 

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: رفع مشكالت بيكارى در استان، نيازمند 
ــت كارگروه توسعه  ــت. قاسم سليمانى در نشس ورود و جذب سرمايه گذار اس
ــد در اجراى  ــد كرد: بخش خصوصى باي ــادرات چهارمحال و بختيارى تأكي ص

طرح هاى عمرانى، واگذارى خدمات و توسعه صادرات در استان، فعال تر باشد.
ــاى تجارى و  ــته اى، زمينه حضور هيات ه ــد از توافق هس وى تصريح كرد: بع
بازرگانان خارجى به ايران رونق گرفته كه بايد با بهره گيرى از فرصت پيش آمده، 
برخى موانع داخلى و خارجى پيش روى صادرات برداشته شود. سليمانى ادامه 
داد: اصل اساسى صادرات كاال، رقابت پذيرى در بازار است كه اگر اين موضوع در 
ــكوفايى استان را به دنبال دارد.  چارچوب اصول اخالقى و قانونى انجام شود، ش
استاندار چهارمحال و بختيارى اضافه كرد: واحدهاى توليدى و صنعتى بزرگ و 
متوسط در استان، بايد در رده هاى توليدى مشابه و با هدف تسهيل امور بازاريابى 
ــكيل دهند.وى، از هزينه باالى حمل و نقل و  ــركت بازرگانى تش و تجارت، ش
جابه جايى كاال و صادرات هم گاليه كرد و گفت: هزينه باالى حمل و نقل، توليد 
كنندگان استان را با مشكل جدى مواجه كرده است.در اين نشست، كارشناسان 
و فعاالن بخش خصوصى، اتاق بازرگانى و گمرك، موانع و مشكالت صادرات كاال 

در چهارمحال و بختيارى را تشريح و بررسى كردند.
گفتنى است در نيمه نخست امسال 64 قلم كاال به ارزش 53 ميليون دالر از استان 

چهارمحال و بختيارى به 19 كشور جهان صادر شد.

ــال و بختيارى از  ــتان چهارمح مدير كل صنعت، معدن و تجارت اس
افزايش كشور هاى هدف صادرات چهارمحال و بختيارى خبر داد.

ــدف صادرات  ــور هاى ه ــه اينكه كش ــاره ب ــيد نعيم امامى ، با اش س
ــوان كرد:  ــد، عن ــى كن ــدا م ــش پي ــارى افزاي ــال و بختي چهارمح
ــور جهان  ــتان چهارمحال و بختيارى به 19 كش در حال حاضر از اس

صادرات انجام مى شود.
ــدف صادرات  ــورهاى ه ــتيم كه كش ــال اين هس ــزود: به دنب وى اف
ــور  ــارى افزايش پيدا مى كند و به بيش از 25 كش چهارمحال و بختي
برسد. مديركل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى 
ــتان چهارمحال و  ــت: هم اكنون محصوالت بسيارى از اس اظهار داش
بختيارى به كشورهاى مختلف جهان صادر مى شود كه مهم ترين آنها 

را مى توان فرش، محصوالت كشاورزى، لوازم خانگى و ... عنوان كرد.
ــتان  ــم كاال از اس ــش از 60 قل ــدود بي ــه داد: در كل در ح وى ادام

چهارمحال و بختيارى به كشورهاى مختلف جهان صادر مى شود.
ــعه صادرات و افزايش محصوالت  ــيد نعيم امامى، تاكيد كرد: توس س
ــش توليد و ايجاد  ــارى موجب رونق بخ صادراتى چهارمحال و بختي

اشتغال در استان مى شود.
 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى يادآور 
ــتان بايد با افزايش كيفيت محصوالت خود و  شد: توليد كنندگان اس
ــتانداردهاى موجود و كسب  ــته بندى مناسب طى اس استفاده از بس
ــتانداردهاى جهانى زمينه را براى صادرات محصوالت خود فراهم  اس

كنند.

ــه ريزى و  ــاور برنام ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى و مش سرپرس
ــت: فعاالن بخش  ــال و بختيارى گف ــتاندار چهارمح امور اجرايى اس

توليدى استان، توليد كاالهاى صادرات گرا را رونق دهند.
ــادرات ــعه ص ــت كارگروه توس ــور، در نشس ــد قربانپ ــك محم  مل

ــاى صادراتى  ــايى و بهبود بازاره ــارى، بر شناس  چهارمحال و بختي
كاالهاى استان با توجه به اينكه غيرنفتى بودن اين صادرات تاكيد كرد.

وى گفت: با توجه به گسترش فناورى اطالعات و فضاى مجازى، براى 
ــترى  ــتان بايد تالش بيش انتخاب بازارهاى هدف صادرات كاالى اس

انجام شود.
 سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى و مشاور برنامه ريزى و امور 
اجرايى استاندار چهارمحال و بختيارى ادامه داد: فعاالن بخش توليدى 
در استان بايد هدفمند و مطابق برنامه ريزى، توليد كاالهاى صادرات 

گرا را رونق بخشند.
ــان و فعاالن بخش خصوصى، اتاق بازرگانى  در اين نشست، كارشناس
و گمرك، موانع و مشكالت صادرات كاال در چهارمحال و بختيارى را 

تشريح و بررسى كردند.

از پژوهشگران برتر، تجليل مى شود

رفع مشكل بيكارى، نيازمند ورود و 
جذب سرمايه گذار

مدير كل صنعت، معدن و تجارت :
افزايش كشورهاى مورد هدف در صادرات

ضرورت توليد كاالهاى صادرات گرا

ــت: زمينه پرداخت  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گف اس
ــرمايه گذاران توسط  تسهيالت به واحد هاى صنعتى و س

بانك ها در اين استان تسهيل شود.
ــوراى بانك هاى استان  ــتكى، در ش ــليمانى دش قاسم س
چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه پرداخت تسهيالت 
ــادر چهارمحال و  ــط بانك ه ــاى صنعتى توس به واحد ه
ــت: بايد تالش كرد كه  بختيارى تسهيل شود، اظهار داش
ــال و بختيارى با  ــتان چهارمح واحد هاى صنعتى در اس
ــود. وى  ــتغال آنها حفظ ش ــت كار كنند تا اش تمام ظرفي
ــراى كار و ورود بخش خصوصى و  عنوان كرد: بايد زمينه ب

سرمايه گذارى در استان فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: بايدتسهيالت 
ــوزه صنعت و  ــاالن ح ــار فع ــان در اختي ــرايط آس ــا ش ب
ــرعت  ــرمايه گذاران حوزه هاى مختلف قرار گيرد تا س س

توسعه استان چهارمحال و بختيارى شتاب بگيرد. 
ــتكى افزود: همه مسووالن بايد تالش  قاسم سليمانى دش
كنند كه واحد هاى صنعتى استان فعال بمانند و همچنين 
ــود تا  واحدهاى صنعتى جديد به مجموعه آنها افزوده ش
ضمن حفظ اشتغال موجود، اشتغال جديد درسطح استان 
ايجاد شود.  استاندار ادامه داد: دولت در تالش است كه رونق 
در توليد و بازار ايجاد شده، بسيارى از مشكالت فعلى حل 
شود. قاسم سليمانى دشتكى يادآور شد: رونق توليد و ايجاد 
ــكالت استان را حل  اشتغال براى جوانان، بسيارى از مش
ــرمايه گذارى در استان  خواهد كرد كه اين امر در سايه س

محقق مى شود.

مفادآرا
7/474 آگهي موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
شــماره صادره: 1394/16/113720 برابر آراء صــادره هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك فريدونشهر 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 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف يك ماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند:
 1- برابــر راي شــماره 139460302013000518 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفــات مالكانه 
بالمعارض متقاضي خانم راضيه جنتي فرزند عشقعلي بشماره شناسنامه 
1120099226 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 235/90 
مترمربع پــالك 96 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 1 
فرعي از 223 اصلي واقع در فريدونشهر شهر برف انبار, محله سنگباران 
خريداري از مالك رســمي آقايان غفار عظيمي و كيامــرث يبلوئي محرز 

گرديده است. 
2- برابر راي شماره 139460302013000519 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم طيبه نصيري آخوره سفالئي فرزند قلي بشماره شناسنامه 7 
صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 223 مترمربع پالك 450 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 2 فرعي از 231 اصلي 
واقع در وحدت آباد فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي سيدياسين 

موسوي و سيدمحمد موسوي محرز گرديده است. 
3- برابر راي شماره 139460302013000531 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم عروس بزرگي فرزند ناصر بشماره شناسنامه 4 صادره 
از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 189/90 مترمربع پالك 2394 
فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شــده از پــالك 1104 فرعي از 237 
اصلي واقع در فريدونشهر خريداري مع الواســطه از مالك رسمي آقاي 

علي قلي باتواني محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302013000574 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي روح اله رضائي فرزند علي نقي بشماره شناسنامه 1 صادره 
از فريدونشــهر در يك باب خانه به مســاحت 154/80 مترمربع پالك 97 
فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 223 اصلي 
واقع در فريدونشهر شــهر برف انبار, محله سنگباران خريداري از مالك 

رسمي آقاي علينقي رضائي محرز گرديده است. 
5- برابــر راي شــماره 1392603020130002489 و راي اصالحــي 
139460302013000578 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسنعلي حسيني فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 66 صادره از 
فريدونشهر در ششــدانگ يك باب ســاختمان مجتمع خدماتي رفاهي به 

مساحت 12176 مترمربع پالك 371 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
شــده از پالك 3 فرعي از 231 اصلي واقع در اراضي مزرعه دره سوخته 
وحدت آباد فريدونشهر خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلي حسيني 

محرز گرديده است. 
6- برابــر راي شــماره 139460302013000585 هيــات اول موضوع 
قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شــهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله نجف پور خويگاني فرزندعباس 
بشماره شناســنامه 197 صادره از فريدن در يك باب مغازه به مساحت 
43/55 مترمربع پــالك 451 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شــده
 از پــالك 2 فرعــي از 231 اصلــي واقــع در وحــدت اباد فريدونشــهر 
خريــداري از مالك رســمي آق مرتضي قلي حســيني آخوره ســفالئي

 محرز گرديده است. 
7- برابر راي شماره 139460302013000587 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عبدالرضا رحيمي آخوره عليا فرزند حســينقلي بشــماره 
شناسنامه 4 صادره از فريدونشهر در قسمتى از يك باب خانه به مساحت 
5/50 مترمربع پالك 2533 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شــده از 
پالك 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فريدونشهر خريداري مع الواسطه از 

مالك رسمي آقاي نورمحمد موحدي محرز گرديده است.
 بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/4

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/19.
 محسن مقصودى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر. 

مفاد آرا
7/478 آگهى مفاد آراء از هيــات قانون تعيين تكليــف وضعيت و اراضى 

ساختمانهاى فاقد سند  رسمى مستقر در ثبت اسناد و امالك نطنز
در اجــراى ماده يــك قانــون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتــى  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3قانون مذكور آراء ذيل كه 
از طرف اين هيات مبنى بر تاييد انتقال عادى و يا ســهم مفروزى متقاضى 
صادر گرديده است در دو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود تا شخص 
يا اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار آگهى 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم نموده  و در مهلت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقديم دادخواست 
به دادگاه صالحــه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمايند در اين 
صورت اقدامات ثبت موكول  به ارائه حكم قطعــى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعترض طبق مقررات ســند مالكيت 
صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود
1-راى  شماره 139360302033001379-1393/10/17- خانم عصمت 
توكلى  طرقى فرزند عباس در ســه دانگ  مشاع از ششــدانگ يكباب خانه  
بمساحت 321/25 متر مربع و بشماره پالك 620 فرعى از141-اصلى واقع 
در باغســتان پايين طرق جزء بخش 11 انتقال عادى ازمالك رسمى عباس 

غفورى و عادى از على غفورى 
2-راى شــماره 139360302033001381-1393/10/17آقاى غالمعلى 
كثيرى بيدهندى فرزند محمد ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه 
بمساحت 201متر مربع وبشماره پالكهاى 1877-1876-1857-1856-

1878-1879-1880فرعــى از15-اصلى واقع دربيدهنــد جزء بخش 10 
حوزه ثبتى نطنز 

3-راى شماره 139360302033001383-1393/10/18آقاى رضا كثيرى 
بيدهندى فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
133/40متر مربع و بشماره پالكهاى 1878-1877-1876-1857-1856-

1879-1880 فرعــى از 15- اصلى واقع در بيدهند جــزء بخش 10 حوزه 
ثبتى نطنز

4-راى شماره 139360302033001649-1393/12/11آقاى سيد محمد 
باقر هاشمى نظرى فرد  فرزند سيد محمد على  در هفت سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ يكباب خانه مخروبه و حياط  مشــجر  به مساحت 475/08 متر 
مربع  و بشماره پالك 2971 فرعى از 25- اصلى واقع در چيمه جزء بخش 

10 حوزه ثبتى نطنز انتقالى عادى از ورثه  رضا صفا
5- راى شــماره 139360302033001651-1393/12/11-آقاى عباس 
آگاهى  فرزند جمشيد  درششدانگ حياط خانه به مساحت 95/04متر مربع 
و بشماره پالك 241 فرعى از 37- اصلى واقع در كشه جزء بخش 11 انتقالى 

عاديو مع الواسطه ازمالك رسمى رمضان آگاهى 
6- راى شــماره 139360302033001695-1393/12/16- خانم ناهيد 
شيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه 
بمســاحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 1- 
اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
7-راى شــماره 139360302033001697-1393/12/16- خانــم مهين 
دخت شــيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 
1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
8-- راى شماره 139360302033001699-1393/12/16- خانم فاطمه 
شيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه 
بمســاحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 1- 
اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
9-- راى شــماره 139360302033001701-1393/12/16- خانم زهرا 
شيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه 
بمســاحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 1- 
اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
10- راى شــماره 139360302033001702-1393/12/16- خانــم 
مهوش ســليمى طارى فرزند شكراله  يك دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب 
خانه بمساحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 
1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى 
11-راى شماره 139360302033001704-1393/12/16- آقاى مصطفى 
شيرخدائى طارى فرزند يعقوب  يك دانگ مشــاع از ششدانگ يكباب خانه 
بمســاحت 145/05 متر مربع  و بشــماره پالك 1715 فرعى از شماره 1- 
اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين 

رسمى رضا وخانم جهان شير خدائى طارى
12-راى شــماره 139360302033001710-1393/12/20- آقــاى 
عباس وحيدى بيدهندى فرزند حبيب اله ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 
217/44متر مربع  و بشماره پالك 1306 فرعى از شماره 15- اصلى واقع 
دربيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين رســمى 

محمد و صغرا وحيدى بيدهندى
13- راى شــماره 139360302033001724-1393/12/21- آقاى سيد 
احســان اهللا مير محمد مهدى  فرزند ســيد محمود يك دانگ ونيم مشاع از 

ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمســاحت 981/25 متر مربع  و بشماره 
پالك 1097 فرعى از شــماره 1- اصلى واقع در طار جزء بخش 11 حوزه 

ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكرسمى محمد باقر رفيعى
14- راى شماره 139460302033000010-1394/01/18- آقاى اصغر 
غفورى  فرزند غالمحســين  سه  دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه 
بمساحت 581/86 متر مربع  و بشــماره پالك 991-620 فرعى از شماره 
141- اصلى واقع در باغســتان پاييــن طرق جزء بخــش 11 حوزه ثبتى 
نطنزانتقالى عادى از مالكرســمى قاســم بى طرفان وعادى از غالمحسين 

غفورى 
15راى شماره 139460302033000011-1394/01/18- آقاى امير اولياء  
فرزند عباس در ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 876/06 متر مربع  و بشماره 
پالك 840 فرعى از شماره 118- اصلى واقع درجاريان جزء بخش 9 حوزه 

ثبتى نطنزانتقالى عادى ازورثه مالك رسمى عباس اولياء
16راى شــماره 139460302033000012-1394/01/18- آقــاى اكبر 
غفورى  فرزند غالمحســين  سه  دانگ مشــاع از ششــدانگ يكباب خانه 
بمساحت 581/86 متر مربع  و بشــماره پالك 991-620 فرعى از شماره 
141- اصلى واقع در باغســتان پاييــن طرق جزء بخــش 11 حوزه ثبتى 
نطنزانتقالى عادى از مالك رسمى قاســم بى طرفان وعادى از غالمحسين 

غفورى
17راى شماره 139460302033000026-1394/01/31- آقاى عزيزاله 
بى باك  فرزند عباس ششدانگ يكباب خانه بمساحت 515/70 متر مربع  و 
بشماره پالكهاى 1003و1004 فرعى از شــماره 25- اصلى واقع درچيمه 
جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزانتقالى عادى از مالكين رســمى  فاطمه بى 

باك و صغرى بوم هندى
18راى شــماره 139360302033000186-1394/04/14- آقاى عباس 
لطفى بيدهندى  فرزند قاسم  ششــدانگ يكباب خانه بمساحت 95/92 متر 
مربع  و بشماره پالك 1729-1730-1731 فرعى از شماره 15- اصلى واقع 
در بيدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتى نطنزكه در راى قبلى مساحت اشتباها 

كمتر آگهى گرديده بود 
19-راى شــماره 139460302033000201-1394/04/22- آقــاى 
عباس  دهقانيان فرزند على آقا ششــدانگ يكدرب  باغچه مشجر بمساحت 
162 متــر مربع  و بشــماره پــالك 1537 فرعــى از شــماره 33- اصلى

 واقع در نطنزجزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنزانتقالى ازمالك رســمى ســيد 
جعفر مير سادات 

20-راى شــماره 13946030203300211-1394/04/25-آقاى قاســم 
آگاهى  فرزند جمشيد  درششدانگ يكبخانه به مساحت 831/07متر مربع و 
بشماره پالك 241 فرعى از 37- اصلى واقع در كشه جزء بخش 11 انتقالى 

عادى و مع الواسطه ازمالك رسمى رمضان آگاهى
21-راى شــماره 139460302033000336-1394/05/31-آقاى عباس 
مبينى  فرزند امان اله  در321/96سهم مشــاع از 1130/75سهم ششدانگ  
يكدرب باغ  به مساحت 1130/75 متر مربع و بشــماره پالك 17 فرعى از 
37- اصلى واقع در كشــه جزء بخش 11 انتقالى عادى ازمالك رسمى امان 

اله مبينى 
22-راى شماره 139460302033000337-1394/05/31-آقاى حسين 
مبينى  فرزند امان اله  در808/64سهم مشــاع از 1130/75سهم ششدانگ  
يكدرب باغ  به مساحت 1130/75 متر مربع و بشــماره پالك 17 فرعى از 
37- اصلى واقع در كشــه جزء بخش 11 انتقالى عادى ازمالك رسمى امان 

اله مبينى
تاريــخ انتشــار  نوبــت اول:1394/08/04 تاريــخ انتشــار نوبــت دوم 

  1394/08/09:
عباسعلى عمرانى -رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

استاندار :

پرداخت تسهيالت به واحدهاى صنعتى 
چهارمحال و بختيارى تسهيل شود

امسال 57 هزار تن انگور از تاكستان هاى سراسر استان چهارمحال و بختيارى 
برداشت شد كه نسبت به سال قبل هشت درصد افزايش دارد. مدير امور باغبانى 
جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى، از پايان برداشت انگور در تاكستان هاى 

سراسر اين استان خبر داد.
ــال و بختيارى  ــار از باغات چهارمح ــيد طاهر نوربخش گفت: پنج هزار هكت س
ــط 12 تن در  ــاس متوس به درختان انگور اختصاص دارد. وى اضافه كرد: بر اس
هكتار، محصول انگور باغات چهارمحال و بختيارى امسال به 57 هزار تن رسيد. 
ــبت به سال قبل هشت   ــتان هاى اين استان نس نوربخش افزود: محصول تاكس
ــياه،  ــگرى، س درصد افزايش دارد.وى، ارقام انگور چهارمحال و بختيارى را عس
قرمز قزوينى بى دانه، مهره و ياقوتى برشمرد.مدير امور باغبانى جهاد كشاورزى 
ــتان به صورت  چهارمحال و بختيارى اضافه كرد: نيمى از محصول انگور اين اس
تازه خورى مصرف و مابقى عالوه بر ارسال به استان هاى همجوار، به كشمش، 
شيره و آب ميوه انگور تبديل مى شود. نوربخش يادآور شد: حدود هفت درصد 
ــتان هم تبديل به آبغوره و پودر غوره مى شود.وى  از محصول تاكستان هاى اس
گفت: برداشت انگور در اين استان هر سال از اوايل مرداد در نقاط گرمسير استان 
آغاز و تا اوايل آبان ادامه دارد.بيشترين سطح باغات و ميزان برداشت انگور استان 

چهارمحال و بختيارى مربوط به شهرستان كيار است.

نوراهللا غالميان دهكردى ،  از ارائه تسهيالت بانكى به متقاضيان احياى بافت هاى 
ــتان چهارمحال و بختيارى خبر داد و اظهار كرد:  ــهرى در مركز اس فرسوده ش
اين تسهيالت به منظور تسريع در احياى بافت فرسوده شهركرد و جلوگيرى از 

ساخت وسازهاى خارج از ضوابط ارائه مى شود.
وى با بيان اينكه در همين راستا تخفيفاتى معادل 50 درصد از سوى شهردارى 
ــامل عوارض  ــهروندان تعلق مى گيرد، افزود: اين تسهيالت ش ــهركرد به ش ش
صدور پروانه، تراكم هاى تشويقى در ارتفاع با شرايط خاص و لحاظ ضوابط ويژه 
ــازى بافت فرسوده به مردم  ــوده كه در راستاى باز زنده س مختص به بافت فرس

اعطا مى شود.
ــته به منظور ساماندهى بافت هاى  شهردار شهركرد تصريح كرد: در دهه گذش
ــاكنان، ايجاد درآمد  ــت الگوسازى براى ترغيب س فرسوده، شهردارى با سياس
ــاخت مجموعه هايى در اين عرصه توسط  و ارزش افزوده براى ايشان اقدام به س
سازمان نوسازى و بهسازى اين شهردارى كرد كه خوشبختانه اثرات مثبت آن به 

طور كامل امروزه نمايان شده است.
غالميان دهكردى خاطرنشان كرد: هم اكنون 86 هكتار بافت فرسوده در شهركرد 
وجود دارد كه اين فضا كمتر از دو درصد مساحت پنج هزار هكتارى مركز استان 

را در بر دارد.

برداشت 57 هزار تن انگور 
از باغات چهارمحال و بختيارى

متقاضيان احياى بافت فرسوده در 
شهركرد، تسهيالت دريافت مى كنند
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پژوهشگران دانشگاه تهران براى توليد نانوذرات مورد نياز در صنايع دارويى 
موفق به طراحى و ساخت ميكروراكتورى شدند كه قابليت توليد نانو ذرات 

در سايزهاى كنترل شده را دارد.
ــرفى مقدم، مجرى طرح گفت: تقريبا 40 درصد از داروها داراى  مينا اش
ــا داراى حالليت و نفوذپذيرى پايين  حالليت پايين و نفوذ پذيرى باال و ي
هستند كه در اين دسته از داروها «فراهمى زيستى» به دليل حالليت كم 
ــت.وى با بيان اين كه براى غلبه بر اين مشكل روش هاى  آنها محدود اس
مختلفى مورد مطالعه قرار گرفته است، اظهار داشت: استفاده از ليپوزوم ها، 
امولسيون ها و ساير تركيبات نياز به مقادير زيادى افزودنى دارد كه به لحاظ 

ايمنى با محدوديت هايى مواجه هستيم.
ــن روش ها براى تهيه  ــرفى مقدم، تهيه نانو ذرات را يكى از جديدتري اش
فرموالسيون داروها ذكر كرد و گفت: در صنايع دارويى مورفولوژى داروى 
ــيار اهميت دارد؛ چراكه ممكن است يك فرم از دارو سمى  توليد شده بس
ولى فرم ديگر اثرات درمانى داشته باشد. عالوه بر آن توزيع اندازه ذرات دارو 
ــتا در مطالعات اخير اقدام به طراحى  در بدن بسيار مهم است. در اين راس
ــتگاه ميكرو راكتور براى تهيه نانو ذرات دارويى كرديم. وى  و ساخت دس
ميكرو راكتور ساخته شده را از نوع ميكرو راكتورهاى Y شكل و از جنس 
پلكسى گالس دانست و يادآور شد: اين دستگاه داراى دو كانال ورودى و 
خروجى است و از آن جايى كه دما بر فرآيند رسوب گيرى تاثير گذار است، 
اين سيستم به گونه اى طراحى شده كه به طور مجزا قابليت كنترل هر يك 

از جريان هاى ورودى و خروجى را دارد.
اين محقق تاكيد كرد: پس از انجام واكنش در اين دستگاه، مواد به صورت 
نانو سوسپانسيون خارج و جمع آورى مى شود كه مى توان مواد را خشك 

كرد و يا به صورت نانو سوسپانسيون از آن استفاده كرد.
اشرفى مقدم خاطرنشان كرد: دستگاه ميكروراكتور براى توليد نانو ذرات 
دارويى ساخته شده كه حالليت داروها را افزايش داده و در نتيجه موجب 

ــتى) دارو خواهد شد. اين  افزايش زيست دسترس پذيرى (فراهمى زيس
ــتال دارو و توليد دارو با اندازه يكسان  ــتگاه قابليت كنترل فرم كريس دس
را دارد.اين محقق به نوآورى هاى طراحى اين دستگاه اشاره كرد و گفت: 
سيستم انتقال حرارت اين دستگاه در فضايى كوچك طراحى شده است 
ــرمايش نياز به سيال مبرد ندارد  و بر خالف بسيارى از دستگاه ها براى س
ضمن آن كه امكان توليد كنترل شده ذرات با مورفولوژى و اندازه مطلوب 
فراهم است.مجرى طرح با اشاره به كاربردهاى ميكروراكتور توليد شده، 
ــترده اى از نانو ذرات  ــتگاه مى توان براى توليد طيف گس گفت: از اين دس
دارويى براى افزايش انحالل استفاده كرد و عالوه بر آن مى توان با توسعه 
ــش دهى نانو داروها براى دارو رسانى هدفمند  اين دستگاه، اقدام به پوش
ــرفى مقدم، توليد افزودنى هاى نانو مانند ذرات  در صنايع دارويى كرد.اش
ــده آنها در افزودنى هاى  آلى، معدنى و پليمرى و پوشش دهى كنترل ش
ــتگاه براى مراكز تحقيقاتى جهت ــيميايى و توليد دس صنايع مختلف ش

 آزمايش هاى تجربى را از ديگر كاربردهاى اين ميكرو راكتور نام برد.

محققان در موسسه فناورى الگون مكزيك، از نوعى جوهر ابررسانا 
ــازى لوله هاى آبگرمكن  ــده، براى عايق س كه با نانوذرات غنى ش
ــتفاده كردند تا بهره ورى آنها را 70 درصد افزايش  خورشيدى اس
دهند. اين پوشش جديد به تازگى در سيستم گرمايش خورشيدى 
استخر مجموعه ورزشى مكزيك كه در آن دو ميليون متر مكعب 
ــانتيگراد گرمادهى  ــانتيگراد به 37 درجه س آب از 26 درجه س

مى شود، مورد استفاده قرار گرفته است.
اين ماده به دليل سرعت در زمان خشك شدن و توانايى چندين 
ــدى جوهر قرار  ــورى،در طبقه بن ــه صورت ف اليه رنگ آميزى ب
ــى  ــوذرات  تيتانيوم مغناطيس ــى يكى از نان مى گيرد. اليه داخل
ــت كه گرما را حفظ مى كند؛ اليه بااليى شامل نمك تنگستن  اس
ــت و كل اينها با اليه اى از مس پوشيده  نانو با الكل پلى وينيل اس

مى شوند.
به گفته ساندرا كاسياس بوالنوس، استاد موسسه فناورى الگون 
ــاب قرار مى گيرد به  و رهبر اين پروژه ، لوله اى كه در معرض آفت
دماى 40 درجه سانتيگراد مى رسد، اما اگر جوهر ابررسانا را به آن 

بيفزاييم دماى آن به 68 درجه سانتى گراد مى رسد.
براى كمك به گرمادهى، اليه بيرونى سوزانده مى شود؛ بنابراين به 
منظور به دام انداختن و نگه داشتن حرارت در درون ذرات داخلى، 
ــتر و به طور كارآمدترى گرم مى شود. با گرم شدن  با سرعت بيش
ــتن و در نهايت مس  شديد مركز آن، اول تيتانيوم، سپس تنگس

حرارت مى بيند.
اين روش بسيار كارآمد است، محققان ادعا مى كنند درخانه هايى 
ــه ميزان فقط ــود، جريان آب ب كه اين مواد در آنها اعمال مى ش
ــده با جوهر، تقريبا بالفاصله ــيده ش  پنج متر، از طريق لوله پوش

 به 68 درجه سانتيگراد مى رسد. حتى در هواى ابرى، جوهر براى 

جذب حرارت، بسيار موثرتر از سيستم هاى ديگر عمل مى كند.
جوهر ابررسانا كه در حال حاضر به ثبت رسيده، قرار است در بازار 

با قيمت 40 دالر براى هر ليتر به فروش برسد.
ــى كردن تمام لوله كشى آب  به گفته بوالنوس، با اين حال، نقاش
گرم خورشيدى يك خانه استاندارد بايد تنها حدود 10 دالر هزينه 

دربر داشته باشد.
بوالنوس اظهار كرد: تفاوت بين مواد گروه او و پوشش هاى ديگر كه 
به بازار خواهد آمد، اين است كه براى ساخت آنها از فلزات بسيار 
ــه فناورى الگون  ــتن گروه موسس گران قيمت تر از فلزات تنگس
استفاده مى شود، به اين معنى كه مواد گروه بوالنوس در حدود 40 

درصد ارزان تر است.
مرحله نهايى، جايگزينى گام به گام روند فعلى با اليه دقيق تنظيم 
ــازى ايجاد آن به منظور توليد در حجم  شده نانوذرات و بهينه س

بيشتر است.

افزايش بهره ورى آبگرمكن هاى خورشيدى با جوهر رساناساخت ميكروراكتور توليد نانوذرات صنعت دارو در كشور

ــدند كه مصرف اين نوع  ــه توليد ويتامين k3 با فناورى نانو ش  محققان ايرانى موفق ب
ــود.ليال لطفى، مجرى طرح  ــتخوانى مى ش ــط دام باعث استحكام اس ويتامين توس
ــاورزى از  ــى» گفت: صنعت كش ــتفاده در مدل حيوان ــن K3 جهت اس «نانو ويتامي
ــت  ــور اس ــرفت يك كش ــتقالل و پيش جمله مهم ترين عرصه هاى تعيين كننده اس
ــه آن خواهد كرد.  ــادى را متوج ــتاوردهاى فناورى نانو منافع زي ــتفاده از دس كه اس
ــب از جمله عوامل   ــت در خور و قيمت مناس ــدات با كارايى باال، كيفي وى افزود: تولي
ــا از نظر توليد  ــا بيان اينكه م ــت.لطفى ب ــراى رقابت پذيرى در اين صنعت اس مهم ب
ــد نداريم، عنوان  ــور تولي ــتيم و در داخل كش ــته هس كل ويتامين ها به واردات وابس
ــن K  واردات ــردن ذرات ويتامي ــو ك ــديم تا با نان ــل درصدد ش ــه همين دلي كرد: ب

ــوع ويتامين  ــرف اين ن ــى باعث كاهش مص ــم و به نوع ــا را محدود كني  ويتامين ه
ــا به صورت  ــن K  در هيچ جاى دني ــى ما ويتامي ــويم.به گفته لطفى، طبق بررس ش
ــن ويتامين باز  ــادرات اي ــد راهى براى ص ــن موضوع مى توان ــده  كه اي نانو توليد نش

كند. 
وى با بيان اينكه ويتامين K از ويتامين هاى محلول در چربى است  كه نقش اساسى 
براى انسان و حيوان دارد، اظهار داشت:  اين ويتامين سه شكل مختلف دارد كه اولين 
نوع آن از گياهان و دومين نوع توسط باكترى ها توليد مى شود.وى با اشاره به سومين 
نوع ويتامين K افزود: K 3 كه به صورت مصنوعى توليد مى شود در دارو سازى و مكمل 
سازى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين ويتامين براى انعقاد خون معروف شده و نقش 

مهمى در بدن ايفا مى كند.به گفته لطفى، استحكام استخوان و حفظ ساختار پوست 
از ويژگى هاى برتر اين ويتامين به شمار مى رود. وى با بيان اينكه اين ويتامين مهم به 
شمار مى رود چراكه در مراحل ساخت استخوان بدن به ويتامين K نياز است، گفت: 

ويتامين K مى تواند ازجمع شدن خون در زير پوست جلوگيرى كند. 
ميزان مصرف اين ويتامين در مقياس نانو كمتر از مقياس هاى ديگر است كه اين يك 
ــمار مى رود.اين محقق اظهار داشت: با استفاده  ــتفاده از اين ويتامين به ش مزيت  اس
ــتحكام  ــون جوجه، مى توان فهميد كه اينها از اس از اين ويتامين در حيواناتى همچ
ــتى آنها بهتر از جوجه هايى  ــتخوانى بااليى برخوردار خواهند بود و ساختار پوس اس
است كه از اين ويتامين در شكل هايى به غير از نانويى استفاده كرده اند. در نهايت اين 
ــتفاده از اين ذرات به عنوان منبع تامين  جوجه ها بازار پسند تر هستند.وى افزود: اس
ــتى، موجب افزايش زيست فراهمى،  كننده اين ويتامين در خوراك جوجه هاى گوش
ــتحكام استخوان در اين جوجه ها  جذب 145 درصدى ويتامين و افزايش معنا دار اس
مى شود.  وى گفت: اين  نانو ويتامين در مكمل سازى خوراك دام  و داروسازى كاربرد 

دارد.

توسط محققان ايرانى صورت گرفت؛

توليـد نـانو ويتـامينk 3 براى افـزايش كيفيـت دام

مفادآرا
7/452 آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى» هيات حل اختالف مستقردراداره 

ثبت اسناد وامالك زواره
آگهى مفــاد آراء «قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى» كه در اجراى ماده يك قانون مذكور 
توسط هيات حل اختالف مســتقردراداره ثبت اسناد و امالك زواره 
صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 
ى 15 روز از طريــق روزنامه هاى كثير االنتشــار و محلى آگهى مى 
شــودودر روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى ، رأى هيئت باحضور 
نماينده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى گردد تا شخص يا 
اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار 
اولين آگهى ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند واز تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمــوده و گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت 
اقدامات ثبت  موكــول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت.در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگــردد يا معترض،گواهى تقديم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل راارائه نكنــد ،اداره ثبت زواره 
مبادرت به صدور ســندمالكيت مى نمايد. صدور سند مالكيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1-رأى شماره 139460302021000222 مورخ 94/07/15 – آقاى 
عباس مختاريان فرزند جعفر بشماره ملى 1189533022 ششدانگ 
يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2124 فرعى واقع در زواره 
16 اصلى دهستان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 118 
متر مربع خريدارى رسمى از خانم عذرا قاسمى وآقاى جواد عابدزاده 

زواره.
2- رأى شماره 139460302021000223 مورخ 94/07/15 – آقاى 
حسن جاللى زواره فرزند رضا بشماره ملى 1189575264 ششدانگ 
يكبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك شماره 1812 فرعى واقع در 
زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
194/50 متــر مربع خريدارى رســمى و عادى از ورثه ســيدمهدى 

وسيدحسن وسيدرضا شاهمرادى.
3- رأى شماره 139460302021000224 مورخ 94/07/15 – آقاى 
رضا كشاورزى ده نوى فرزند رحيم بشــماره ملى 1189947218 
ششــدانگ يكبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2338 فرعى 
واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان 
به مســاحت 198/30 متر مربع خريدارى رســمى از ورثه عيدمحمد 

دلبرى نجف آبادى. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/08/04                                                                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/08/19                                                                                                           

ذبيح اله فدائى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره  
مفادآرا

7/451 آگهى مفاد آراء «قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى» هيات حل اختالف مستقردراداره 

ثبت اسناد وامالك زواره
آگهى مفــاد آراء «قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى» كه در اجراى ماده يك قانون مذكور 
توسط هيات حل اختالف مســتقردراداره ثبت اسناد و امالك زواره 

صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 
ى 15 روز از طريــق روزنامه هاى كثير االنتشــار و محلى آگهى مى 
شــودودر روســتاها عالوه بر انتشــار آگهى ، رأى هيئت باحضور 
نماينده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى گردد تا شخص يا 
اشخاصى كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار 
اولين آگهى ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند واز تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمــوده و گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت 
اقدامات ثبت  موكــول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت.در صورتى 
كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگــردد يا معترض،گواهى تقديم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل راارائه نكنــد ،اداره ثبت زواره 
مبادرت به صدور ســندمالكيت مى نمايد. صدور سند مالكيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1-رأى شماره 139460302021000244 مورخ 94/07/28 – آقاى 
داود اكبرى جعفرآبادى فرزند عباس بشــماره ملى 1189512602 
ششدانگ يكبابخانه در حال ســاخت احداثى برروى قسمتى از پالك 
2336 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 227/80 متر مربع خريدارى رسمى از خانم مريم 

اكبرى جعفرآبادى.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/08/04                                                                                                                                 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/08/19                                                                                                           

ذبيح اله فدائى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره    
حصر وراثت

8/420 خانم مرضيه اميرى داراى شناسنامه شماره 3653  به شرح 
دادخواست به كالسة 164/94  از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان فضــل اله اميرى 
بشناسنامه 38 در تاريخ 1394/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرضيه اميرى 
ش.ش 3653 فرزند 2- صديقه اميرى ش.ش 59 همسر و الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى 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 شــد. م الف 873 شــعبه دوم شوراى حل 

اختالف باغبادران
حصر وراثت

8/449 خانم بتول مظاهرى داراى شناســنامه شــماره 96  به شرح 
دادخواست به كالسة 220/94  ش ح 1 شــعبه اول حقوقى و حسبى 
شــوراى حل اختالف تيران از اين شورا درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على فدائى تهرانى 
بشناســنامه 4416 در تاريخ 1394/3/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- بتول 
مظاهرى ش.ش 96 به عنوان همســر متوفى 2- حميد فدائى تهرانى 
ش.ش 238. 3- محســن فدائى تهرانــى ش.ش 266. 4- مهدى فدائى 
تهرانى ش.ش 38 به عنــوان فرزندان ذكور متوفى 5- شــهپر فدائى 
تهرانــى ش.ش 5245 . 6- مهرى فدائى تهرانــى ش.ش 48 و به غير 
از نامبردگان متوفــى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى

 اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامه از متوفــى نزد او باشــد از تاريخ 

نشــر نخســتين آگهى ظرف يــك ماه بــه شــورا تقديــم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف 290 شــعبه اول حقوقى و حسبى 

شوراى حل اختالف تيران
ابالغ راى

8/423  شماره دادنامه: 1201-94/7/26 به تاريخ 94/7/11 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوق شــوراى حل اختالف اصفهان به 
تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-912 تحت 
نظر است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: تيمور زنگنه، اصفهان، خ 
فروغى، كوچه امير كبير ابوذر غربى پالك 35 خوانده: سعيد فرهنگى 
مهماندوست مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك. راى قاضى 
شــورا در خصوص دعوى آقاى تيمور زنگنه فرزند محمد حسين به 
طرفيت آقاى سعيد فرهنگى مهماندوست به خواسته مطالبه وجه  چك  
به ميزان 50/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 814033 
به عهده بانك سپه به انضمام خسارات دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه 
به شخص يا اشــخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ 
قانونى ماده 73 ق. آ. د. م نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته 
و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه 
خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون 
از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيــز مبرى از انكار و 
ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فــوق و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و  
صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن 
از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و 
در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ تجارى 
فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه 
خوانده تا ميزان مورد خواسته دانســته و نظر به  قاعده استصحاب 
دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 
1324 قانون مدنى و مــواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و 
مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده را به پرداخت پنجــاه ميليون ريال 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و پنج هزار 
ريال 175/000 ريال بابت خسارات دادرســى (هزينه هاى دادرسى 
و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديــق منضمات 
به دادخواســت و  هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونــى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى 
از تاريخ هاى سررسيد94/3/21 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شود در 
حق خواهان محكوم مى نمايــد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت 
روز از تاريخ ابالغ قابــل واخواهى از ناحيه محكــوم عليه در همين 
شورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشد. 
م الف21254 دفتر شــعبه 14 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ابالغ راى
8/424  شماره دادنامه: 983-94/9/14 به تاريخ 94/6/4 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 14 حقوق شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل اســت و پرونده كالسه 94-659 تحت نظر 
است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: رضا عابدى زاده به نشانى 
اصفهان، خ آمــادگاه، مجتمع گلديــس، ورودى 3، طبقه 3، واحد 336 
خوانده: 1- محمدرضا مصطفى ء  فرزند محمود2- فريبا بلوچستانى 
هر دو مجهول المكان خواســته: محكوميت تضامنــى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت قسمتى از يك چك و خسارات 
دادرسى و تاخير تاديه. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى 
رضا عابــدى زاده فرزند محمد تقى به طرفيت آقــاى 1- محمدرضا 
مصطفى ء فرزنــد محمود 2- فريبا بلوچســتانى فرزند غالمرضا به 
خواســته 50/000/000 ريال مطالبه وجه  چك  به ميزان موجب يك 
فقره بخشى از چك به شماره 726852 به عهده بانك ملى به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى 
بودن اســناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در 
صورت انتقال اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث 
و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ نشر آگهى در جلسه دادرسى 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت 
دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز 
مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت 
به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى 
مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و 
امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى 
ذليل ســند و در حين حال نظر بــه اينكه وجود/ اصل  ســند/ اصول 
اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين 
و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-

314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م 
و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت پنجاه ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار ريال 
بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و 
اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  
وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد93/2/1 تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء
 محاســبه و تعييــن مــى  شــود در حــق خواهــان محكــوم
 مى نمايد. راى صــادره غيابى و ظــرف بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابــل واخواهــى از ناحيه محكــوم عليه در همين شــورا و ســپس 
ظــرف 20 روز از تاريــخ انقضــاى مهلــت واخواهى قابــل تجديد 
نظر در محاكــم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى  باشــد. م 
الف21255دفتر شــعبه 14 مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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ــى در زمينه ــت باالي ــهرضا ظرفي ــتان ش ــهرضا گفت: شهرس فرماندار ش
 گردشگرى دارد.

ــه اى كه به منظور پيگيرى مشكالت صنايع دستى   محسن گالبى، در جلس
ــهرضا ديار علما، فضال و حكما و ديار  شهرستان برگزار شد با بيان اين كه ش
ــت، اظهار كرد: شهرضا ديار  ــداهللا و حكيم فرزانه اس حكيم زاهد، حكيم اس
شهيدان هميشه جاويد تاريخ ديار سرداران شهيد و شهيد بين المللى شهيد 
ــهرضا در دنيا بى نظير است،  ــت.وى با بيان اين كه صنايع دستى ش همت اس
افزود: شهرضا ديار هنر، زيبايى، همدلى و زيبايى، ديار سفال هاى فيروزه اى، 

فرش هاى برجسته و هزاران هنرمند است.
ــراميك شهرضا يكى از مهم ترين برندهاى  فرماندار شهرضا افزود: سفال و س
صنايع دستى كشور در سطح جهان است و زمينه بسيار مناسبى براى توسعه 

آن فراهم  است.
گالبى با تأكيد بر اينكه آموزش علمى به واسطه وجود دانشكده هاى فنى در 
حوزه صنايع دستى مى تواند مشكالت بسيارى از هنرمندان شهرضا را برطرف 
كند، ادامه  داد: با وجود اين كه در شهرضا تعداد قابل شمارى هنرستان وجود 
دارد، ما يك گام فراتر رفته ايم و دو مركز فنى وحرفه اى خواهران و برادران در 

شهرستان ايجاد شده است.
وى با بيان اين كه شهرضا در زمينه گردشگرى حرفى براى گفتن دارد، تصريح 
كرد: در تور گردشگرى كه در سطح شهرستان بى سابقه بود از نوجوان 9 ساله 

تا بانوى 76 ساله مسير 70 كيلومترى را ركاب زدند.
ــتان را يكى از زمينه هاى گردشگرى  فرماندار شهرضا منازل تاريخى شهرس
مناسب شهرضا خواند و گفت:  در زمينه بازسازى ميراث فرهنگى آثارى داريم 
كه منحصر به فرد است اما متأسفانه به دليل نبود اعتبار، تخريب و بازسازى 

آن به تأخير افتاده است.
وى با بيان اين كه شهرك صنايع دستى جانمايى مناسبى نشده  است، افزود: 
ــهرك صنعتى  ــال پيش نقطه اى در مجاورت با ش ــهرك 15 س مكان اين ش

سپهرآباد در نظر گرفته شد كه اين مجاورت خود يكى از عيوب آن است.
فرماندار شهرضا افزود: در صنايع دستى سرآمدان بسيارى داريم كه آثار و كتب 

فراوانى دارند اما به دليل عدم منبع مالى امتياز آن را به تهران واگذار كردند.
گالبى با بيان اين كه شهرك صنايع دستى بايد در مسير مسافران احداث شود، 
ــير رفت و آمد مسافران باشد مسافران از  تصريح كرد: اگر اين شهرك در مس
آن ديدن و خريد مى كنند كه به همين منظور درصدد احداث آن در مجاورت 
پارك آبشار هستيم.وى با اشاره به طراحى رستوران و فضاى نمايشگاهى در 
اين شهرك، اظهار كرد: در شهرك صنايع دستى شهرستان كوره هاى مركزى 

ديده شده و در چند ماه اخير كار ساخت آن آغاز مى شود.
فرماندار شهرضا با اشاره به اينكه امسال براى صنايع دستى شهرستان اعتباراتى 
در نظر گرفته  شد، بيان  كرد: قيمت زمين شهرك براى هنرمندان صنايع دستى 

مناسب نيست.
ــت: در آينده نزديك تور شهرستان شناسى برگزار   گالبى در پايان بيان داش

مى شود.

ــت: اراضى  ــار در مجلس گف ــگان و خوانس ــردم گلپاي ــده م نماين
ــترى گلپايگان بايد خلع  ــتفاده در شهرستان با تدبير دادگس بالاس

يد شود.
ــى مشكالت  ــه بررس ــين ميرمحمدى در جلس ــيد محمدحس  س
ــتان گلپايگان كه در سالن اجتماعات  شهر ك هاى صنعتى شهرس
فرماندارى برگزار شد، اظهار كرد: شاهد اقدامات موثر و رويكردهاى 
ــتان  ــهرك هاى صنعتى شهرس جديدى در دولت يازدهم براى ش

گلپايگان هستيم.
ــط  ــك و متوس ــع كوچ ــتقرار صناي ــراى اس ــرد: ب ــح ك وى تصري
ــهرك هاى صنعتى  ــى در قوانين شركت ش ــاخت هاى اساس زيرس
ــده كه مى تواند فضا را براى توليد بيشتر آماده و مهيا  پيش بينى ش

كند.
ــود اعتبارات و  ــته به دليل كمب ــدى اذعان كرد: در گذش ميرمحم
مشكالت دولت ها گستره شركت شهرك هاى صنعتى در شهر هاى 
مختلف كشور به دليل مشكالت زيرساختى امكان پذير نبود وليكن 
ــكالت حل شده  ــائل و مش با تدبير و رويكرد دولت يازدهم اين مس

است.
وى با بيان اينكه در حوزه توليد بايد فضا را مهيا كنيم چرا كه امروزه 
ــه در مقابل پرداخت  ــت ك دغدغه و انتظار توليدكنندگان اين اس
ــح كرد: بايد  ــتفاده كنند، تصري ــا از امكانات بهترى نيز اس هزينه ه
نماينده اى براى حل مشكل شهرك هاى صنعتى شهرستان با استان 
انتخاب شود.نماينده مردم گلپايگان و خوانسار با بيان اينكه افرادى 
كه در دو دهه گذشته زمين خريدارى كرده اند اما هنوز زمين آن ها 
ــترى گلپايگان و خارج  بالاستفاده مانده است بايد با تدبير دادگس
ــتان گلپايگان  ــود، گفت: در شهرس از نوبت اين زمين ها خلع يد ش
ــتفاده و ايجاد شهرك هاى صنعتى  دو موضوع خلع يد اراضى بالاس
جديد از مهم ترين اولويت شهرك هاى صنعتى است كه بايد سريع تر 
ــى از صنايع كوچك در شهر گلشهر  پيگيرى شود.وى گفت: بخش
ــود كه با ايجاد  وجود دارد كه در آينده به عنوان مزاحم تلقى مى ش
ناحيه صنعتى اين مشكل مى تواند حل شود.ميرمحمدى با تأكيد بر 
اينكه با استفاده از سرمايه گذاران خصوصى شهرك هاى خصوصى 
ــرمايه گذاران در شهرستان  ايجاد مى شوند، اظهار كرد: برخى از س
ــند اراضى در هنگام مراجعه به بانك ها براى  به دليل عدم صدور س
ــوند كه بايد با استفاده از  ــكل مواجه مى ش گرفتن تسهيالت با مش
ظرفيت تفويض اختيار مشكل سند  شهرك هاى صنعتى شهرستان 

حل شود.
وى تأكيد كرد: براى رونق اقتصادى شهرستان منطقه ويژه اقتصادى 
ــده كه با عبور خط آهن ريلى از داخل اين منطقه  در نظر گرفته ش
ويژه اقتصادى و شهرك هاى خودروسازى شاهد رونق بيشترى در 

شهرستان خواهيم بود.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:
اراضى بالاستفاده در شهرستان با تدبير 
دادگسترى گلپايگان بايد خلع يد شود

فرماندار شهرضا:
شهرك صنايع دستى در مسير 

مسافران احداث مى شود

ــمه سازى  ــمپوزيوم ملى مجس ــتين س دبير نخس
ــمپوزيوم از 17 تا 28  ــان، از برگزارى اين س كاش

آبان ماه در خانه تاريخى طباطبائى ها خبر داد.
 سيدمهدى رضوى زاده، در آيين افتتاحيه  نخستين 
ــان، با اشاره  ــمپوزيوم ملى مجسمه سازى كاش س
ــاخت  به برگزارى اين رويداد هنرى افزود: ايده س
سرديس سرداران شهيد با هدف اداى دين جامعه 
ــهادت سرآغازى شد تا  هنرى به خالقان ايثار و ش
سازمان زيبا سازى شهردارى كاشان در نخستين 

اقدام ملى سمپوزيوم مجسمه سازى را رقم زند.
ــوراى سياست گذارى  ــريح اقدامات ش وى، با تش
سمپوزيوم با شهردار كاشان و همكارى ارگان ها و 
نهادهاى مرتبط افزود: طى برگزارى و نشست هاى 
ــاخت ــن برنامه ها س ــى در تدوي ــه تخصص كميت

 13 سردار شهيد كاشان براى اين سمپويوم انتخاب 
ــتين سمپوزيوم  ــد.به گفته دبير نخس و معرفى ش
ــان، 10 نفر از هنرمندان  ملى مجسمه سازى كاش
خالق سرديس ها كشورى و 3 نفر آنها از شهرستان 
ــتند كه طى 10 روز در خانه تاريخى  ــان هس كاش
ــى را برگزار  ــن رخداد ملى فرهنگ طباطبائى ها اي
ــرام هنرمندان در  مى كنند.وى حضور و اداى احت

گلزار شهدا، برگزارى شب شعر، روايت و خاطره با 
حضور همرزمان اين شهدا را از برنامه هاى جانبى 
اين رخداد فرهنگى، ملى و هنرى برشمرد و افزود: 
ــه اهداف  ــهادت از جمل ــگ ايثار و ش ترويج فرهن

برگزارى اين رخداد است.
رضوى زاده تصريح كرد: امين بالغى، جعفر نجيبى، 
هادى عرب نرمى، سجاد سلمان روغنى، حميدرضا 
بابائى، ملك داديار گروسيان، حميدرضا صادق زاده، 
حسين على عسگرى، بيژن غنچه پور، رضا قره باغى، 
نادر قشقايى، خير اهللا كريمى و على اعتبار ارمكى 
ــرداران شهيد  هنرمندانى هستند كه سرديس س
ــميه، سيد مصطفى  اكبر زجاجى، احسان اهللا قاس
سيد حسن زاده، حسين صنعتكار، حسين ترنجى 
ــى، على معمار  ــى، عباس كريم ــرد، على فارس مف
ــى پكوك،  ــار، محمدتق ــن آبادى، على معم حس
غالمرضا طرق، عليرضا كاشانيان و محمود خادمى 

را خلق مى كنند.
مصطفى جوادى مقدم، رييس اداره فرهنگ و ارشاد 
ــان در ادامه، برگزارى اين سمپوزيوم  اسالمى كاش
را 10 روز هم نشينى هنرمندان با سرداران شهيد 
كاشان دانست و گفت: استفاده از ظرفيت نيروهاى 

بومى كاشان در ساخت سرديس 13 سردار شهيد 
ــان در كنار هنرمندان مطرح كشورى اقدامى  كاش
ارزشمند و قابل تقدير است.وى برگزارى نخستين 
ــان را اقدام  ــمه سازى كاش سمپوزيوم ملى مجس
ــر بصرى  ــين از نظ ــمند و قابل تحس هنرى ارزش
دانست و اظهار داشت: تاكنون شهدا بيشتر شنيده 
شدند اما با انجام اين پروژه فرهنگى هنرى، شهدا و 

خصايص آنها معرفى مى شود.
وى، تالش و اقدامات فرهنگى هنرى ارشاد كاشان 
ــورت ملى و بدون تكرار  در حوزه دفاع مقدس به ص
ــى  ــزود: طرح نمايش نامه نويس ــد كرد و اف را تاكي
ــتر در معرفى دفاع  ــذب مخاطب بيش به منظور ج

مقدس از طريق اين اداره در حال بررسى است.
ــمپوزيوم ملى مجسمه  آيين افتتاحيه نخستين س
ــهردار، رييس اداره  ــخنرانى ش سازى كاشان با س
فرهنگ و ارشاد اسالمى، دبير سمپوزيوم و يكى از 
همرزمان شهدا، آئين روايت خوانى امام سجاد(ع) 
ــهدا و  ــش كليپ معرفى ش ــى و پخ با همنوايى ن
هنرمندان سازنده سرديس هاى آنها همزمان با شام 
ــجاد(ع) در خانه تاريخى عامرى ها  شهادت امام س

برگزار شد.

اخطار  اجرائى
8/429 شماره 228/94 به موجب راى شماره 112-94/04/14 حوزه 
42 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه فرشاد نفيســى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 165/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواســت 93/12/04 لغايت اجراى حكــم در حق محكوم له 
كامران رضايى به نشــانى خ بى ســيم پ 108 و پرداخت نيم عشــر 
اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 22333 دفتر شعبه 42 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/431 شماره 81/93 به موجب راى شماره 416-93/06/02 حوزه 22 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه داود شــباهنگى مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 
48/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ريال 
بابت هزينه خسارت دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى و پرداخت خســارت تاخير تاديه  و هزينه نشر آگهى از تاريخ 
سر رسيد چك به شماره 176746مورخ92/9/7 لغايت اجراى حكم در 
حق محكوم له فرزاد نباتى پور با وكالت مهران اميرى به نشانى انقالب 
پاساژانقالب ط 3 موسســه حقوقى داد و پرداخت نيم عشر اجرايى. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 22332 دفتر شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
8/432 شماره 101/94 به موجب راى شماره 812-94/05/31 حوزه 9 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه 1- محمد رضا دادخواه 2- فهيمه ملك زاده مجهول المكان محكوم 
اســت به: خوانده رديف اول محمدرضا دادخواه محكوم به تعويض 
پالك 169ل62ايران 22به نام محكوم له على خدايى به نشانى مباركه 
صفاييه محله يك ارغوان دوم پالك 28 و خوانده رديف دوم فهيمه ملك 
زاده به حضور در دفتر خانه اســناد رسمى و انتقال سند يك دستگاه 
خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 139م 18 تهران 14به نام محكوم 
له على خدايى و محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000ريال 
بابت هزينه دادرســى و مبلغ 320/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى . 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  

دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف 22322 دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
8/435 شــماره 127/94 به موجــب راى شــماره 94/04/09-325 
حوزه 23 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه ابراهيم باديــه مجهول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت مبلغ 4/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه 
دادرســى(255/000) ريال و پرداخت  هزينه خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چك 92/11/30 چك شــماره 860457 لغايت زمان 
وصول در حق محكوم له محمدرضا كد خدايى به نشانى خ سجاد جنب 
بانك ملــت ط اول. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 22306 دفتر شعبه 23 شوراى 

حل اختالف اصفهان
اخطار  اجرائى

8/436 شماره 1039/93 به موجب راى شماره 192-94/03/30 حوزه 
27 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه فائزه استاد شريف معمار  مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ 15/300/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسى و پرداخت 245/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له داود بياتى كميتكى به نشانى خ 
كاوه سه راه ملك شهر خ گلستان خ صفا كوچه گلستان بن بست شقايق 
و پرداخت نيم عشــر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 22296 دفتر شعبه 27 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/437 شماره 341/94 به موجب راى شماره 961-94/06/03 حوزه 
45 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محمد عبدالهى ســرفته مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت  360/000 ريال بابت 
نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از 
تاريخ سر رسيد چك 94/01/25 لغايت اجراى حكم  در حق محكوم له 
وحيد محمدى به نشــانى تيران و كرون خ رنج  مهر پ 12 منزل پدرى  
و پرداخت نيم عشــر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 22297 دفتر شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان

اخطار  اجرائى
8/438 شــماره 47/93 به موجب راى شماره 276-93/05/04 حوزه 
28 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه زهره جوادى فرزند محمد شــغل : آزاد  مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 39/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت حــق الوكاله وكيــل و 270/000 ريال پرداخت خســارت 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 
451163 به مبلغ 7/000/000ريال به تاريخ 88/11/27 و چك شماره 
720770 به مبلغ 7/000/000 ريال به تاريخ 88/07/15 و چك شماره 
173350 به مبلغ 25/000/000 ريال به تاريخ 88/12/28  لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى  در حق محكوم 
له فرزاد نباتى پور با وكالت مهران اميرى به نشــانى خانه اصفهان خ 
نوبهار كوى بهارستان 24 نشانى وكيل ميدان انقالب مجتمع تجارى 
انقالب ط 3 موسســه حقوقى داد و پرداخت نيم عشــر اجرايى. ماده 
34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت

 جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 22299 دفتر شعبه 28 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
اجراييه

 9410420361700343 اجراييــه:  شــماره   8 /439
9409980361700048 شــماره بايگانــى  شــماره پرونــده:
شــعبه:940051 بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه 
بــه شــماره9410090361702757  و شــماره دادنامــه غيابــى 
مربوطه9409970361700481 محكوم عليه رباب ســادات ميرفتح 
اله صادق پور فرزند ســيد مرتضى  مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ (137/000/000) ريال بابت اصل خواســته ( وجه  يك 
فقره چك شماره 771801-94/01/19) و نيز مبلغ (4/805/000 ريال) 
به عنوان خسارات دادرسى  طبق تعرفه مرحله بدوى و خسارت تاخير 
تاديه از زمان سررســيد لغايت هنگام پرداخت بر اســاس شــاخص 
اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان  سبحان صادقى زاده 
فرزند ابوالقاسم به نشانى اصفهان، خ 22 بهمن، مجموعه ادارى غدير، 
موسسه مالى اعتبارى آرمان، كدپستى 8158713197 و نيز پرداخت 
حق االجراى دولتى به مبلغ (7/090/250) ريال در حق صندوق دولت . 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى 
و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون 
نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.

م الف:22369 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420350300289 اجراييــه:  شــماره   8 /440
پرونــده:9309980350300803 شــماره بايگانى شــعبه:930803 
بموجب درخواســت محكــوم له مبنــى بر اجــراى حكــم مربوطه 
بــه شــماره 9410090350301945 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9409970350300500 ضمــن صــدور حكم مبنى بر تنفيذ تقســيم 
نامه عادى فوق االشاره، محكوم عليه فرهاد رضايى محكوم است به 
انضمام كليه اقدامات جهت تفكيك ملك پــالك ثبتى مذكور و امضاى 
صورت مجلــس تفكيكى پس از تهيــه و تنظيم آن توســط اداره ثبت 
اسناد امالك حسب تقسيم نامه استنادى و سپس انتقال اسناد مالكيت 
آپارتمان هايى كه مازاد بر سه دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى مزبور 
و برابر تقســيم نامه در ســهم اختصاصى خواهان قرار گرفته است 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ چهار ميليــون و پانصد و چهل 
هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 
2918790 ريال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت. الزم 
به ذكر است كه قبال ســه دانگ از ششــدانگ پالك ثبتى مورد نظر به 
محكوم له منتقل شده كه ســه واحد آپارتمان 180 مترى و سه واحد 
آپارتمان 135 مترى و قســمتى از آپارتمان 135 مترى ديگر را كه در 
ســهم اختصاصى محكوم له قرار گرفته اســت را پوشش مى دهد و 
نسبت به باقيمانده آپارتمان مزبور به مساحت نود و پنج متر و نيم بايد 
از سه دانگ مالكيت فعلى محكوم عليه 1- فرهاد رضايى فرزند حيدر 
مجهول المكان 2- اداره ثبت شهرســتان اصفهان به نشانى خ توحيد 
ميانى، اداره ثبت اصفهان به محكوم له على محمد ســالمتيان فرزند 
محمد به نشانى خ امام خمينى بعد از 4 راه شريف روبروى خ درخشان 
نمايندگى سالمتيان منتقل شود و نظر بر اينكه اداره ثبت اسناد امالك 
كه به عنوان خوانده رديف دوم طرف دعوا قرار گرفته ذينفع نمى باشد 
و در صورت فراهم بودن شرايط الزم موظف به انجام عمليات تفكيك 
و تنظيم صورت مجلس تفكيكى نسبت به ملك مورد اشاره مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى 
كه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال 
كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشــد به قانون اجراى 
احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هــاى مالى مصوب 10آبان 1377 
توجــه نمائيد.م الف:22381 شــعبه ســوم دادگاه عمومــى حقوقى 

شهرستان اصفهان 

ــى دو  ــاب و كتابخوان ــت كت ــتانه بزرگداش در آس
نمايشگاه كتاب در شهرستان دهاقان برگزار شد.

ــگاه آزاد اسالمى واحد  ــگاه كتاب در دانش  نمايش
دهاقان با 600 عنوان كتاب آغاز به كار كرد.

اين نمايشگاه كه تا دهم آذر ماه سال جارى در اين 
ــت، صبح و بعدازظهر پذيراى عموم  مكان دائر اس

مردم و دانشجويان مى باشد.
ــاب با تخفيف  ــگاه 20 هزار جلد كت در اين نمايش

50درصدى عرضه مى شود.
ــوازم  ل و  ــاب  كت ــگاه  نمايش ــن  همچني

ــا همكارى  ــژه دانش آموزان ب ــى وي كمك آموزش
ــتان  ــالمى شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــالن  ــه مطبوعاتى موعود(عج) در س دهاقان و دك
ــتان دهاقان دائر ــات معلمان شهرس مركز تحقيق

 شد.
ــاب و با بيش از ــگاه 10هزار جلد كت در اين نمايش

 دو هزار عنوان به نمايش گذاشته شده است.
اين نمايشگاه تا پايان آبان ماه جارى در اين مكان 
پذيراى عالقمندان به كتاب و محصوالت فرهنگى 

مى باشد.

رخداد ملـى فرهـنگى سمپوزيوم 
ملـى مجسمه سازى كاشان

در آستانه هفته كتاب و كتابخوانى 
صورت گرفت؛

برگزارى 
دو نمايشگاه كتـاب 
در شهرستان دهـاقان

با حضور هنرمندان برجسته مجسمه سازى؛

 كليـد خـورد
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زبان خوراكى ها

دريچه

بعد از سن بلوغ به دنبال تعريق و محيط مناسبى كه در كفش به وجود 
ــش پيدا مى كند.  ــا در افراد افزاي ــال به قارچ كف پ مى آيد، احتمال ابت
به خصوص نوجوانانى كه مدام به استخر مى روند، بيشتر در معرض ابتال 

به قارچ كف يا الى انگشتان پا، هستند.
تمام عوامل و شرايط مناسب براى رشد قارچ ها مانند تاريكى، رطوبت و 
گرما داخل كفش ها كامال فراهم است. حاال اگر آلودگى خاصى هم در 
كفش ها وجود داشته باشد، احتمال ابتالى فرد به عفونت «درماتوفيتوز» 
ــت و ايجاد دردسر براى  ــتى» و خارش و زخم شدن پوس يا «قارچ پوس
بچه ها وجود خواهد داشت بنابراين الزم است حتما هنگام خريد كفش 

مدرسه به اين 4 نكته توجه كنيد.
ــد، بايد تهويه  ــدارى مى كني ــدان خود خري ــى كه براى فرزن 1ـ كفش
ــد تا از تعريق بيش از اندازه پا داخل آنها جلوگيرى  مناسبى داشته باش
ــان از  ــش داخلى ش ــود. كفش هاى كتانى و كفش هايى كه در پوش ش
پارچه استفاده شده است، انتخاب هاى مناسبى براى بچه ها محسوب 

مى شوند. 
ــوراخ هاى بسيار ريزى  اين روزها كفش هايى در بازار وجود دارند كه س
ــن كفش ها براى  ــت و تهويه خوبى دارند. اي ــده اس روى آنها تعبيه ش
ــان داخل كفش قرار مى گيرد،  بچه هاى مدرسه اى كه ساعت ها پاى ش

مناسب هستند.
ــت كه به  ــكالتى اس ــيت به جنس كفش، يكى ديگر از مش 2ـ حساس

خصوص در فصل هاى گرم سال، پيش مى آيد. 
ــى با جنس چرم، چرم هاى مصنوعى  رنگ هاى به كاررفته در كفش هاي
ــتيكى مى توانند باعث ايجاد آلرژى و درماتيت هاى تماسى در  و پالس
پوست بعضى از بچه ها بشوند. عاليم اين آلرژى به صورت خارش، تورم، 
ترشح و حتى تاول زدن به دنبال تماس با اين موادى كه روى پوست قرار 

مى گيرند، بروز مى كند.
 استفاده از جوراب هاى نخى براى افرادى كه ممكن است پوست شان 
ــيار موثر است. از آنجا كه  ــيت داشته باشد، بس به جنس كفش حساس
ــت پا با چنين كفش هايى مى تواند باعث  تعريق و تماس مستقيم پوس
ــود، نبايد به هيچ وجه آنها را بدون  ــدن درماتيت و اگزما ش شعله ور ش
جوراب هاى نخى مناسب پوشيد تا عفونت هاى پشت و كف پا به وجود

نيايد. 
3ـ حتما الزم است والدين و خود بچه ها به بهداشت داخل كفش توجه 
كنند. اهميت  توجه به بهداشت درون كفش، به خصوص براى نوجوانانى 
كه با كفش هاى مدرسه به باشگاه هاى ورزشى هم مى روند و امكان دارد 
فرد ديگرى، كفش شان را بپوشد، بيشتر است. امكان افزايش آلودگى ها 
ــه خصوص كفش هايى كه  ــا و قارچ ها داخل كفش، ب و تعداد باكترى ه
تهويه مناسبى ندارند، به مرور زمان وجود دارد؛ به همين دليل توصيه 
ــته و تميز شود تا  مى شود حداقل ماهى يكبار داخل كفش ها هم شس

آلودگى هاى موجود در كفش تا حد امكان از بين برود.
4ـ جوراب بچه ها پس از بازگشتن از مدرسه، حتما بايد با شوينده هاى 
ــوند تا صبح روز بعد، آلودگى هاى  مناسب شسته و در آفتاب خشك ش

باقيمانده در جوراب، به پوست پا و كفش، منتقل نشود.
ــث كاهش آلودگى درون  ــتن روزانه پاها و جوراب ها مى تواند باع  شس

كفش و پيشگيرى از ايجاد بوى بد پاها هم بشود.

ــه همين دليل، انرژى  ــف و مقدار زيادى فيبر در خود دارد، ب موز، قندهاى مختل
زيادى را براى تان فراهم مى كند اما جدا از اين مى تواند بسيار بهتر از قرص و دارو 

بعضى مشكالت جسمى را برطرف مى كند.
ــت بخاطر كالرى بااليى كه اين ميوه دارد، در خوردن آن ترديد كنيد،  ممكن اس
ــكالت و  ــى از فايده بخش ترين موادغذايى براى مش ــوز يك ــد بدانيد كه م اما باي

بيمارى ها است.
1ـ  فشارخون باال

گفته مى شود كه مصرف باالى نمك و كمبود كلسيم تاثيرات منفى بر فشارخون 
ــيم خون را در حد متعادل نگه داريد و موز  دارد. خيلى مهم است كه ميزان پتاس
يكى از بهترين منابع پتاسيم به شمار مى رود. توصيه مى شود كه صبح ها يك عدد 
موز مصرف كنيد تا بتوانيد فشارخون تان را هميشه در بهترين وضعيت نگه داريد.

2ـ  افسردگى
ــح هورمون  ــت كه ترش ــكل پروتئين هايى اس ــود در موز به ش تريپتوفان موج
شادى آورى، سروتونين، را افزايش مى دهد. خوردن يك عدد موز در روز براى باال 
ــت. باال رفتن اين هورمون در بدن طى چند  بردن اين هورمون در بدن كافى اس

دقيقه به شما احساس آرامش و شادى مى دهد.
3ـ  استرس

ــاله باعث پايين آمدن سطح  ــم بدن را باال مى برد و همين مس استرس متابوليس
پتاسيم در بدن مى شود. با مصرف موز به خاطر محتوى باالى پتاسيمى كه دارد 
مى توانيد اين تعادل را ايجاد كرده و عملكرد قلب تان را طبيعى كنيد. همچنين 

موز به حفظ تعادل آب و مايعات در بدن كمك مى كند.
4ـ  يبوست

موز حاوى پكتين است كه نوعى فيبر است كه هضم و گوارش را سرعت داده و به 
خارج شدن سموم از بدن كمك مى كند. عالوه بر آن، موز حاوى خواص پروبيوتيك 
ــار موجود در روده ها به خاطر يبوست را  ــت كه گوارش را تقويت كرده و فش اس

كاهش مى دهد.
5ـ عالئم پيش از قاعدگى

ــطح گلوكز در خون دارد و  موز سرشار از ويتامين B6 است كه تاثير مثبتى بر س
گفته مى شود كه ويتامين B به كاهش عالئم قبل از قاعدگى كمك مى كند. موز 
درد داخل شكم و كمر را كاهش داده، اختالالت روحى و عصبى را تنظيم كرده و 

به حفظ آب داخل بدن كمك مى كند.

كفش تان را ماهى يك بار بشوييد

به جاى قرص، موز بخوريد!

بهداشت فردى

ــرف برخى مواد  ــش به مص ــوارى و گراي گاهى ريزه خ
ــى هاى ــت. نتايج بررس ــرد نيس ــه اراده ى ف ــى ب غذاي

 Academy of Nutrition and Dietetics
ــمت برخى مواد  ــان مى دهد كه كشيده شدن به س نش

غذايى به خاطر وجود برخى كمبودهاى بدن  است.
 يعنى اگر بدن تان دچار كمبودهايى مانند كمبود آهن، 
ــد برخى مواد غذايى  ويتامين B، زينك (روى) و ... باش
مانند آهن ربا شما را به سمت خود خواهند كشيد و شما 

بى اراده به ريزه خوارى دايمى دچار خواهيد شد. 
ــديد و غيرقابل  بنابراين اگر متوجه شده ايد كه ميل ش
كنترلى به خوردن هله هوله، فست فود، گوشت قرمز يا 
ــت آزمايش خون  محصوالت لبنى و غيره داريد بهتر اس
ــيد تا با 6 كمبود ويتامين و مواد معدنى  بدهيد. با ما باش
كه باعث ايجاد گرسنگى و ريزه خوارى مى شوند بيشتر 

آشنا شويد.
كمبود آهن ميل زيـادى به مصرف گوشـت قرمز 

ايجاد مى كند
ــن گياهخوارها  ــن يكى از كمبودهاى رايج بي كمبود آه
ــگى است. كمبود اين  و خانم ها در سنين پيش از يائس
ماده ى معدنى ميل زيادى به مصرف گوشت قرمز ايجاد 
ــتگى  ــن باعث بى انرژى بودن و خس مى كند و همچني

مى شود. 
ــد شما حتى بعد از  زمانى كه بدن دچار كمبود آهن باش
خوردن گوشت قرمز باز با شنيدن بوى همبرگر، بال مرغ 
ــت به سرتان  و ماهى و غيره دوباره هوس خوردن گوش
مى زند. متخصصان حوزه ى تغذيه بر اين عقيده هستند 
كه ميل به مصرف گوشت زياد مى تواند ناشى از اين باشد 
ــى گياهى (آهن غير هم)  كه آهن موجود در منابع غذاي
به سرعت آهن موجود در منابع حيوانى (آهن هم) جذب 
ــوارى مى كنيد  ــوند. با اين حال اگر گياهخ بدن نمى ش
ــوص لوبياها، عدس،  ــات به خص ــت انواع حبوب بهتر اس
ــك را در اولويت  ــاى خش ــا و ميوه ه ــا، دانه ه آجيل ه
قرار دهيد چون حاوى ميزان قابل توجهى آهن هستند. 
ــار از  ــد كه اين آهن را با مواد غذايى سرش فراموش نكني

ويتامين C مصرف كنيد.
كمبود ويتامين B باعث گرسنگى عجيبى مى شود

كمبود ويتامين B باعث بروز گرسنگى عجيبى مى شود 
ــرض بيمارى «پيكا»  به خصوص براى افرادى كه در مع
ــتند. افراد مبتال به پيكا گرايش عجيبى به خوردن  هس
مواد غذايى فاقد ارزش غذايى مانند نشاسته، خاك، يخ، 

گچ و غيره پيدا مى كنند. 
به گفته ى محققان، بيمارى پيكا مى تواند يكى از عالئم 
ــين يا  ــى از كمبود ويتامين B12، فوالس كم خونى ناش
ــتر در كودكان وخانم هاى باردار ديده  آهن باشد و بيش

مى شود.
ميل شديد به خوردن مواد غذايى مانند سبزيجات برگ 
سبز، برنج، غالت غنى شده، غذاهاى دريايى، تخم مرغ، 

ــيب زمينى نيز مى تواند  موز، مرغ، محصوالت لبنى و س
به دليل كمبود ويتامين هاى گروه B باشد. حواس تان 
ــترس و افسردگى و مصرف  باشد كه در اغلب موارد اس
 B ــش احتمال كمبود ويتامين برخى داروها باعث افزاي
مى شود. بهتر است به پزشك مراجعه كنيد تا داروها يا 

داليل ديگر اين كمبود مشخص شود.
ــديد به خوردن  ــيدهاى چرب امگا3  ميل ش كمبود اس

پيتزاى پر از پنير ايجاد مى كند.
ــزو  ــگا 3 ج ــرب ام ــيدهاى چ اس
ــتند كه براى  ــاى خوب هس چربى ه
ــرورى اند. ــالمتى بدن الزم و ض س
ــرورى در  ــيدهاى چرب ض اين اس

ــد تن ماهى،  ماهى هايى مانن
ــاردين و  ماهى آزاد و س

ــم مرغ  همچنين تخ
ــود دارند.  و پنير وج

ــگا 3 در بدن  ــود ام كمب
ــديد  ــود كه ميل ش باعث مى ش
ــر از پنير و  به خوردن پيتزاى پ
ــك قالب پنير  ــورت دادن ي يا ق
داشته باشيد. محققان دانشگاه 
ــه  ــيلوانيا توصي ــت پنس ايال
ــد امكان از  مى كنند كه تا ح
تخم مرغ هاى طبيعى استفاده 

ــاب، تخم  ــد. در حين انتخ كني
مرغ مرغ هايى را خريدارى كنيد كه 

ــته  در مزارع و در هواى آزاد و دل طبيعت گش
ــا منبع  ــن تخم مرغ ه ــرده اند. اي و تغذيه ك

اسيدهاى چرب امگا 3 هستند.
مصرف مواد غذايى سرشـار از قند باعث 

كمبود منيزيم مى شود.
ــده ايد كه هيچ چيز به اندازه ى  آيا متوجه ش

شكالت شما را جذب خود نمى كند؟
اگر بى وقفه و با ميل شديد شكالت مى خوريد 

شايد كمبود منيزيم داشته باشيد. بايد بدانيد كه مصرف 
ــار از قند مى تواند باعث ايجاد كمبود  مواد غذايى سرش
ــى در نتيجه  ــاده ى معدن ــود. كمبود اين م منيزيم ش
ــان تغذيه ى مركز  ــترس نيز بروز مى كند. محقق ى اس
النكاشير عوامل متعددى كه مى تواند باعث بروز كمبود 

منيزيم شود را بررسى كرده اند.
ــيدنى هاى  ــن محققان مصرف زياد نوش به عقيده ى اي
گازدار، قهوه، چاى يا الكل در بروز كمبود منيزيم نقش 
دارند. ميل شديد به خوردن شكالت در دوره ى قاعدگى 
ــت. بهتر است  ــكل اس ــى از همين مش خانم ها نيز ناش
ــكالت هاى حاوى 75 درصد كاكائو را انتخاب كنيد  ش
ــتند. كمبود زينك (روى)  چون منبع خوب منيزيم هس
ــيرين و شور ايجاد  ميل زيادى به مصرف مواد غذايى ش

مى كند.
ــيدن به  ــك (روى) تا رس ــود زين ــال به كمب معموال ابت
ــيار  ــبك زندگى بس ــا در پيش گرفتن س ــن خاص ي س
استرس زا بروز نمى كند. اگر تحت استرس زيادى زندگى 
ــود دور از ذهن  ــن كمب ــه اي ــكان ابتال ب ــد ام مى كني

نيست.  
ــك بدن  ــزان زين ــش مي ــان كاه ــه ى محقق ــه گفت ب
ــمت  ــرد را به س ــى كند و ف ــان را عوض م ــزه ى ده م
ــاند.  ــور مى كش ــيرين و ش مصرف زياد مواد غذايى ش
ــرغ، آجيل ها،  ــا مصرف تخم م ــال مى توانيد ب با اين ح
ــزان زينك  ــت قرمز مي ــى، جگر و گوش غذاهاى درياي
ــرماخوردگى را  ــر ابتال به س ــدن را افزايش داده و خط ب

كاهش دهيد.
كمبود كلسيم و منيزيم ميل زيادى به مصرف قند 

و نمك ايجاد مى كند
كلسيم و منيزيم دو ماده ى معدنى نزديك به هم هستند. 
يعنى اينكه كمبود كلسيم نيز باعث ايجاد ميل و كشش 
ــد. به گفته ى  ــد و نمك ايجاد مى كن زياد به مصرف قن
ــالمت عمومى هاروارد، استرس و  محققان مدرسه ى س
زياده روى در مصرف قند باعث ايجاد ميل شديد به نمك 
و قند مى شود. براى افزايش منبع كلسيم بدن محصوالت 

لبنى مانند شير، ماست و پنير كم چرب ميل كنيد.
ــبت به  ــل الكتوز يا آلرژى نس ــكل عدم تحم اگر از مش
ــبزيجات  ــد مصرف س ــج مى بري ــوالت لبنى رن محص
ــاردين  ــه ها و مغزها و ماهى س ــبز، بروكلى، دان برگ س
ــيم  ــل كلس ــرف مكم ــد. مص ــرار دهي ــت ق را در اولوي
ــن كمبود رها  ــما را از اي ــك نيز مى تواند ش با نظر پزش

كند.

ــيم آن از  ــد. مقدار پتاس ــار از ويتامينC مي باش  كيوي سرش
ــت. همچنين داراي ويتامين  نظر وزني تا حدي كمتر از موز اس
A،E،كلسيم، آهن و اسيد فوليك است. يك عدد كيوي متوسط 

46 كالري انرژي دارد.
كيوي داراي مقادير زيادي آنزيم حل كننده پتاسيم به نام پاپايين 
ــت مفيد است اما  ــت كه از نظر تجاري براي نرم كردن گوش اس
احتمال دارد براي برخي افراد آلرژي زا باشد. به ويژه افرادي كه به 
آناناس حساسيت دارند مستعد حساسيت به اين ميوه نيز هستند. 

اين آنزيم با پختن ميوه به سرعت از بين مي رود.
به اين ترتيب استفاده از كيوي 

خام در دسرهاي 
حـاوي شير 

يا هر فراورده لبني ديگر نامناسب است، زيرا اين آنزيم در عرض 
چند دقيقه در حالي كه بوي بسيار بدي توليد مي كند شروع به 
حل كردن پروتئين شير مي كند. متاسفانه آنزيم هاي كيوي در 
ــيد معده از بين مي رود. اما اسيد معده بعد از  معده به وسيله اس
خوردن غذاهاي گوشتي و لبني زياد، مقداري خنثي مي شود و 
ــي فعاليت كنند و اين  آنزيم هاي كيوي مي توانند مدت كوتاه
زمان كافي است تا مواد پروتئيني در اثر اين آنزيم ها به قطعات 
كوچك تري تجزيه شوند و اين امر عمل هضم غذاهاي سنگين 
ــان تر مي كند.كيوي مانند قرص آسپرين  را در معده و روده آس
ــده از ايجاد پالك  موجب رقيق شدن خون ش
ــي كند. اين ميوه  در خون جلوگيري م
ــت كاهندگي كه  ــل خاصي به دلي
ــيريد دارد ، بر سطح تري گليس

ــون  خ ــت  غلظ از 
ــد و  ــي كاه م

از تنگ شدن عروق و بروز انواع  سكته ها  جلوگيري مي كند.
جالب است بدانيد كه ويتامين C در كاهش عالئم بيماري آسم 
ــان داده كودكاني كه در هفته ــت و مطالعات نش بسيار موثر اس
ــي  ــوه مصرف مي كنند داراي عالئم تنفس  7تا5 عدد از اين مي
كمتري نسبت به كودكاني هستند كه در هفته فقط 1 عدد ميل 
مي كنند. كيوي سيستم حفاظتي بدن را تقويت مي كند و از بروز 

سرطان جلوگيري مي كند.
ــي  ــوه، دو ماده اساس ــيد قه ــتن ويتامينC و اس كيوي با داش

ضد سرطان در اختيار مي گذارد.
كيوي پادزهر سيگار :

ــتري نياز دارند، زيرا مواد سمي   سيگاري ها به ويتامين C بيش
مخصوصا راديكال هاي آزاد موجود در دود سيگار ويتامين ها را 
از بين مي برد. بنابراين سيگاري ها بايد حدود 40درصد بيشتر 
ــوردن 2 عدد كيوي  ــن مقدار با خ ويتامين C مصرف كنند. اي

كسب مي شود.
كيوي بمبي عليه استرس :

ــان اثر مي گذارد. هركس  استرس و كمبود خواب روي بدن انس
ــد در روز 4 عدد كيوي  ــود باي مي خواهد به اين وضع دچار نش
ــيم كنيد. مثالصبح،  ــوي را در طول روز تقس بخورد. 4 عدد كي
 C ــان نمي تواند ويتامين ظهر، بعدازظهرو عصر. چون بدن انس

را ذخيره كند.
6 دليل براي كيوي خوردن وجود دارد:

ــرطان  ــتـرول را كاهش داده از س 1- 3 گرم فيبـر دارد كه كلس
جلوگيـري مي كند و به كنترل انسولين كمك مي كند.

 C ــود، ويتامين ــه با يك عدد پرتقال هم اندازه خ 2- در مقايس
بيشتري دارد.

ــيدان محلول در چربي  3- حاوي مقادير قابل توجهي آنتي اكس
ــكال هاي آزاد  ــراي مبارزه با رادي ــت( ويتامينA و E ) كه ب اس

مفيد است .
ــه كاروتنوئيد و فالوونوئيد  4- حاوي فيتوناتريفت هايي از جمل
است كه تحقيقات نشان داده كه DNA را از آسيب هاي مربوط 
ــيم  ــيژن محافظت مي كند.5- حدود 10درصد از پتاس به اكس

پيشنهادي روزانه را داراست ( حدود 300 ميلي گرم ) .
ــدن را در مقابل  ــه ب ــت ك ــاوي مقادير زيادي فوالت اس 6- ح
ــي كند و  ــره محافظت م ــرطان و غي ــي، س ــاري هاي قلب بيم
ــيژن ضروري  ــل اكس ــن حام ــري هموگلوبي ــكل گي براي ش

است.
مضرات كيوى :

كيوي داراي مقدار زيادي اگزاالت است كه موجب تشكيل سنگ 
در كليه و كيسه صفرا مي شود. به همين دليل براى افراد مستعد 

سنگ كليه و سنگ صفرا مضر است.
بهترين روش نگهداري كيوى :

ــتان خود قرار دهيد و  هنگام خريد اين ميوه آن را در ميان انگش
در صورتي كه بر اثر فشار جزئي، نرمي زير دستان خود احساس 
كرديد از خريد آن صرفنظر كنيد. اين ميوه را مي توانيد در دماي 

اتاق نگهداري كرده و به مدت چند روز ذخيره كنيد.
ــيب ،گالبي و سيب زميني قرار ندهيد  هرگز اين ميوه را كنار س
ــود كه موجب رسيدن  زيرا از اين ميوه ها گازي متصاعد مي ش
ــود. اما اگر نارس باشد مي توان آن را  بيش از حد اين ميوه مي ش
ــده، قرار داد تا فرآيند رسيدن تسريع  در كنار ميوه هاي ذكر ش
شود. هرگز به اندازه ميوه توجه نكنيد و تصور نكنيد ميوه بزرگ تر 

ارزش تغذيه اي بيشتري دارد.

بيشتر بدانيم

ــت: مردم نقاط مختلف جهان  دكتر سميه جوالئى بيان داش
عادت هاى غذايى متنوع و گاه جالب توجهى دارند كه براى 
مردم ساير نقاط چندان خوشايند نيست يا حتى دشوار است.
نمونه ى آن مصرف مواد غذايى مزه دار شده با انواع چيلى و 

فلفل هاى تند است.
ــيارى بر روى چنين رژيم هاى غذايى نيز  پژوهش هاى بس
ــاهد نتايج تأمل برانگيز آنها هستيم.  انجام شده و هر روز ش
ــان  ــد، نتايج پژوهش ها نش ــرف غذاهاى تن مثال براى مص
مى دهد كه مصرف اين غذاها باعث كاهش كلسترول، كاهش 
ــتگاه گوارش مى شود و گاهى  ــرطان دس احتمال ابتال به س

اعالم مى شود كه غذاهاى تند انرژى زا هستند.
اما پيش از اين كه به نتايج مصرف خانواده ى فلفل ها يا مواد 
ــد تعامل بدن در  ــت با فرآين غذايى تند بپردازيم جالب اس
ــنا شويم و بدانيم چگونه  اولين مواجهه با اين نوع غذا ها آش
ــان مى دهد و چگونه  ــا در برابر تندى غذا واكنش نش بدن م
ــيم؟ آيا در  ــته باش مى توانيم در برابر تندى غذا تحمل داش
ــى در بدن صورت  ــاى تند تغيير خاص هنگام خوردن غذاه
مى گيرد؟ يا اين تنها اثر عاملى روانى بر روى ماست كه ما را 

به تحمل و ادامه ى خوردن غذاى تند مى كشاند؟

ــش مى گويند كه تحمل  ــگران در پاسخ به اين پرس پژوهش
ــرد در اين كه  ــأت مى گي غذاى تند از تغييرى فيزيكى نش
ــين مولكول  ــاى درد در بدن به كپسايس ــه گيرنده ه چگون
مسوول براى «داغى » فلفل هاى تند و غذاهايى كه با آنها مزه 
ــخ مى دهد. عوامل روان شناختى معموال  دار شده است پاس

اثر كمى در اين زمينه دارند، اين عوامل در اين كه ما چه قدر 
ــيم دخيل است و  ــاس سوزش داشته باش مى خواهيم احس

نه در اين كه چگونه اين حس سوزش را احساس مى كنيم.
ــه عالوه ى دماى حاصل از  داغى حاصل از خوردن تندى ( ب
مصرف) از طريق گيرنده هايى كه بر روى سلول هاى عصبى 

ــوند. هنگامى كه اين اعصاب با  زبان هستند، دريافت مى ش
كپسايسين مواجه مى شوند، اين گيرنده ها كامال آماده و باز 
هستند براى اين كه يون هاى سديم و كلسيم را رها كنند تا 
ــيله گيرنده ها اين عالئم داغى و سوزش را به مغز  به اين وس

منتقل كنند.
اگرچه در مواجهه هاى كوتاه مدت اما مداوم با كپسايسين اين 
يون هاى كلسيم به طور خاص درب گيرنده را پشت سرشان 
مى بندند تا از انتقال بيشتر حس درد جلوگيرى كرده باشند. 
ــد همه پايانه هاى  در درازمدت با تكرار خوردن غذاهاى تن
ــكلى تنزل پيدا مى كنند و پژوهشگران  انتهايى عصب به ش
هنوز هم در مورد كيفيت اين فرآيند به قطعيت نرسيده اند و 

همچنان در حال مطالعه ى اين فرآيند هستند.
ــه اگرچه  ــيده اند ك ــن اطمينان رس ــگران به اي اما پژوهش
ــد ، در فرد  ــداوم غذاهاى تن ــد مدتى مصرف م اين حس بع
ــيب  ــع، اعصاب به طور دائم آس ــدا كرده، اما در واق تنزل پي
نديده اند؛ و اين حالت موقت و برگشت پذير است. براى همين 
ــاى تند پيروى كرد و  هم مى توان براى مدتى از رژيم غذاه
بعد به حالت اول بازگشت و از خوردن غذاهاى معمولى هم

 لذت برد.

اگر مدام گرسنه ايد اين مطلب را بخوانيد

ــت و ايجاد دردسر براى  ــتى» و خارش و زخم شدن پوس يا «قارچ پوس
بچه ها وجود خواهد داشت بنابراين الزم است حتما هنگام خريد كفش 

ــد، بايد تهويه  ــدارى مى كني ــدان خود خري ــى كه براى فرزن ـ كفش
ــد تا از تعريق بيش از اندازه پا داخل آنها جلوگيرى  مناسبى داشته باش
ــان از  ــش داخلى ش ــود. كفش هاى كتانى و كفش هايى كه در پوش ش
پارچه استفاده شده است، انتخاب هاى مناسبى براى بچه ها محسوب 

ــوراخ هاى بسيار ريزى  اين روزها كفش هايى در بازار وجود دارند كه س
ــن كفش ها براى  ــت و تهويه خوبى دارند. اي ــده اس روى آنها تعبيه ش

ــيم آن از  ــد. مقدار پتاس C مي باش
ــت. همچنين داراي ويتامين  نظر وزني تا حدي كمتر از موز اس
،كلسيم، آهن و اسيد فوليك است. يك عدد كيوي متوسط 

 كالري انرژي دارد.
كيوي داراي مقادير زيادي آنزيم حل كننده پتاسيم به نام پاپايين 
ــت مفيد است اما  ــت كه از نظر تجاري براي نرم كردن گوش اس
احتمال دارد براي برخي افراد آلرژي زا باشد. به ويژه افرادي كه به 
آناناس حساسيت دارند مستعد حساسيت به اين ميوه نيز هستند. 

اين آنزيم با پختن ميوه به سرعت از بين مي رود.
به اين ترتيب استفاده از كيوي 

خام در دسرهاي 
حـاوي شير 

ــي فعاليت كنند و اين  آنزيم هاي كيوي مي توانند مدت كوتاه
زمان كافي است تا مواد پروتئيني در اثر اين آنزيم ها به قطعات 
كوچك تري تجزيه شوند و اين امر عمل هضم غذاهاي سنگين 
ــان تر مي كند.كيوي مانند قرص آسپرين  را در معده و روده آس
ــده از ايجاد پالك  موجب رقيق شدن خون ش
ــي كند. اين ميوه  در خون جلوگيري م
ــت كاهندگي كه  ــل خاصي به دلي
ــيريد دارد ، بر سطح تري گليس

ــون  خ ــت  غلظ از 
ــد و  ــي كاه م

كيوي بمبي عليه استرس :
ــان اثر مي گذارد. هركس  استرس و كمبود خواب روي بدن انس

ــد در روز  ــود باي مي خواهد به اين وضع دچار نش
بخورد. 

ــت: مردم نقاط مختلف جهان  دكتر سميه جوالئى بيان داش
عادت هاى غذايى متنوع و گاه جالب توجهى دارند كه براى 

خواص دارويي كيوي و مضرات آن
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ــيب زمينى نيز مى تواند  موز، مرغ، محصوالت لبنى و س
Bبه دليل كمبود ويتامين هاى گروه Bبه دليل كمبود ويتامين هاى گروه B باشد. حواس تان 
ــترس و افسردگى و مصرف  باشد كه در اغلب موارد اس
B ــش احتمال كمبود ويتامين ــش احتمال كمبود ويتامين Bبرخى داروها باعث افزاي Bبرخى داروها باعث افزاي

مى شود. بهتر است به پزشك مراجعه كنيد تا داروها يا 
داليل ديگر اين كمبود مشخص شود.

ــديد به خوردن  ــيدهاى چرب امگا3  ميل ش كمبود اس
پيتزاى پر از پنير ايجاد مى كند.

ــزو  ــگا 3 ج ــرب ام ــيدهاى چ اس
ــتند كه براى  ــاى خوب هس چربى ه
ــرورى اند. ــالمتى بدن الزم و ض س
ــرورى در  ــيدهاى چرب ض اين اس

ــد تن ماهى،  ماهى هايى مانن
ــاردين و  ماهى آزاد و س

 در بدن 
ــديد  ــود كه ميل ش باعث مى ش
ــر از پنير و  به خوردن پيتزاى پ
ــك قالب پنير  ــورت دادن ي يا ق
داشته باشيد. محققان دانشگاه 
ــه  ــيلوانيا توصي ــت پنس ايال
ــد امكان از  مى كنند كه تا ح
تخم مرغ هاى طبيعى استفاده 

ــاب، تخم  ــد. در حين انتخ كني
مرغ مرغ هايى را خريدارى كنيد كه 

ــته  در مزارع و در هواى آزاد و دل طبيعت گش
ــا منبع  ــن تخم مرغ ه ــرده اند. اي و تغذيه ك
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دريچه

گردشگرى

ظل السلطان حاكم اصفهان در عصر ناصرالدين شاه قاجار در تاريخ 
ــتمى كه در طول زمامدارى  به دو چيز شناخته مى شود: ظلم و س
ــت و ديگر تخريب گسترده بناها و  ــاله خود بر مردم روا داش 34 س

آثار تاريخى برجسته برجا مانده از دوران صفويه.
سلطان مسعود ميرزا ملقب به ظل السلطان شاهزاده و حاكم اصفهان 
در عصر زمامدارى ناصرالدين شاه يكى از ظالم ترين حاكمان عصر 
ــلطنت را دليل آن همه  ــه برخى بازماندن او از تخت س قاجار بود ك

خشم و جنون مى دانند.
ــه از مادرى  ــه خاطر آنك ــر بزرگ ناصرالدين ب ــعود ميرزا پس مس
ــر تاج و تخت از برادرش  غير قجرى متولد شده بود در رقابت بر س

مظفرالدين شاه شكست خورد. 
ــون مجهز  ــارس و بعدها در اصفهان قش او در دوران حكومت در ف
ــب امالك مردم  ــه باج گيرى و غص ــى فراهم كرد و با آن ب و منظم
ــركوب  ــختى س ــى گاه را به س ــاى گاه و ب ــورش  ه پرداخته و ش

مى كرد.
ــرباز در اختيار  ــزار س ــك ه ــت و ي ــش از بيس ــلطان بي ظل الس
ــود اما شاه ــت تا وزارت جنگ به او واگذار ش ــت و اصرار داش داش
ــنهاد او را رد   كه از قدرت گرفتن بيش از اندازه او بيمناك بود پيش
ــلطان يكبار در سال 1261 به  مى كرد؛ حتى نقل است كه ظل الس
ــنهاد كرد كه حاضر است در ازاى دريافت مقام  ناصرالدين شاه پيش
ــاه اين پيشنهاد را  ــكش كند اما ش واليتعهدى، مبلغ هنگفتى پيش

رد كرد.
ــاهزاده قاجارى تخريب  ــن اقدام اين ش با اين حال جنون آميزتري
ــود او بيش از 50  ــه مى ش ــان بود؛ گفت ــاى تاريخى در اصفه بناه
ــان تخريب ــوى را در اصفه ــوط به عصر صف ــر تاريخى مرب بنا و اث

كرد.
ــلطان   «هنرى رنه» جهانگرد اروپايى كه در زمان حكومت ظل الس
از ايران بازديد كرده است در همين باره نوشته است: ظل السلطان 
بسيارى از كاخ هاى عالى و شاهكارهاى ممتاز اصفهان را كه موجب 

حيرت جهانيان بود نابود كرد. 
در واقع، آخرين سال هاى حكومت ظل السلطان در اصفهان به منزله 
طوفان ويرانگر بود، زيرا او كه با به شاهى رسيدن برادرش مظفرالدين 
شاه اميد سلطنت خود را از دست رفته مى ديد به تالفى، بيشتر اين 
شاهكارهاى برجسته را كه در دنيا بى نظير بود خراب كرد و مصالح 

آنها را فروخت. 
گرچه ظل السلطان فضاى رعب و خفقان در اصفهان حاكم كرده بود 
اما در 21 محرم 1325 هنگامى كه ظل السلطان براى تاج گذارى 
محمدعلى شاه به تهران رفته بود مردم اصفهان در اقدامى اعتراضى 
بازارها را بستند و در ميدان نقش جهان تحصن كردند. خواسته آنها 

يك چيز بود؛ عزل ظل السلطان پس از 34 سال. 
اين اعتراضات دو هفته به طول انجاميد و در اين مدت صدها تلگراف 
به تهران زده شد تا اينكه محمد على شاه وى را از حكومت اصفهان 

عزل و نظام السلطنه را جانشين وى كرد. 
ــعود ميرزا در اواخر عمر مدتى را در اروپا گذراند تا اين كه پس  مس
ــدن به اختالل حواس در دهم تير ماه 1297 شمسى در  از دچار ش

حدود هفتاد سالگى از دنيا رفت.

ــه جائى از بناهاى تاريخى و با  خانه قديمى مارتاپيترز معروف به خان
ارزش دوره صفويه است كه با توجه به مدارك موجود و بررسى هاى 
ــاختمان هاى آن بيش از  انجام شده در آن روزگار وسعت زمين و س
مساحت فعلى بوده است. اين خانه كه در تقاطع خيابان حكيم نظامى 
ــاى وانك (محله جلفا)قرار دارد متشكل از بخش هاى  و كوچه كليس
مختلفى است كه شامل چند ساختمان جدا از يكديگر در جبهه هاى 

مختلف است. 
ساختمان اصلى خانه را بخش تابستانى جنوبى آن تشكيل مى دهد. 
ــيارى از آن در تعريض  ساختمان زمستانى شمالى آن كه بخش بس
كوچه كليسا منهدم گشته از بقاياى اصلى خانه به شمار مى رفته است. 

به هرحال اين ساختمان در حال حاضر شامل بخش هاى زير است: 
الف- ساختمان شمالى يك اتاق بزرگ در وسط و دو راهرو در شرق و 
يك راهرو در غرب اين اتاق مى باشد. اين قسمت فاقد تزئينات است. 

ــات بوده و  ــمت نيز بدون تزئين ــرقى كه اين قس ــاختمان ش ب-  س
ــرويس هاى خدماتى را در بر مى گيرد.  آشپزخانه و حمام و ساير س
ــت.  ــاختمان قديمى كه در حقيقت بخش اصلى اين خانه اس ج-  س
ــالن بزرگ با نقاشى و گچبرى و تعدادى  اين ساختمان شامل يك س

پنجره مشبك چوبى قديمى است. 
ــبك و زيبا هستند كه  در اين قسمت اتاق ها داراى پنجره هاى مش
ــمالى و  ــند. ايوان ش بيانگر معمارى و تزئينات دوره صفويه مى باش
اتاق هاى جنوبى تاالر هركدام با تزئينات خاص خود از ارزش بسيارى 
برخوردارند. نماى رو به شمال با نقوش هندسى و آجرى تزئين شده 
ــتند و  ــاى تاريخى دوران صفويه هس ــه ها و بناه كه نمونه بارز خان
نمونه هايى از آنها را در شمال زاينده رود و بافت قديمى شهر اصفهان 
ــاهده كرد. خانه مارتاپيترز كه در زمان صفويه به محل  مى توان مش
سكونت و زندگى جانى كشيش يكى از روحانيون كليساهاى اصفهان 
بوده است در حال حاضر، در اختيار دانشگاه فارابى مى باشد و به دليل 
ــاى وانك و قرار گرفتن در مركز شهر مورد  ــر راه كليس استقرار بر س

بازديد گردشگران خارجى قرار مى گيرد.

ظل السلطان، حاكم ظالم اصفهان

خانه قديمى مارتا پيترز

  در چنين روزى

اعدام دكتر«حسين فاطمى» 
وزير امور خارجه دولت دكتر مصدق 

(1333 ش)

اعالم فضاي باز سياسي 
توسط رژيم شاه 

(1355 ش)

درگذشت «ياسر عرفات» 
رييس تشكيالت خودگردان فلسطين 

(2004م)
ــال 1296 ش در نايين به دنيا آمد. در سال 1315 به  دكتر سيدحسين فاطمى در س
ــال 1324 در روزنامه باختر فعاليت  همراه برادرش وارد كارهاى مطبوعاتى شد و تا س
كرد. وى سپس براى تحصيل در فن روزنامه نگارى عازم اروپا شد و دربازگشت در سال 
1328، روزنامه باختر امروز را تاسيس كرد. دكتر فاطمى پس از مدتى به همراه دكتر 
محمد مصدق رهبرى جبهه ملى را بر عهده گرفت و توسط روزنامه خود، افكار و عقايد 
ــت وزيرى دكتر مصدق، در ابتدا به معاونت  جبهه ملى را انتشار مى داد. او پس از نخس
ــيد و سپس در مهر ــوراى ملى رس ــى و پارلمانى دولت و نمايندگى مجلس ش سياس

ــى او در وزارت  ــد. از جمله كارهاى اساس ــده دار وزارت امور خارجه گردي  1331 عه
ــفارت انگليس در تهران و  ــتان، بستن س ــى با انگلس امور خارجه، قطع رابطه سياس

كنسولگرى هاى آن دولت استعمارگر در شهرستان ها بود. 
ــر روزنامه  ــدق و مدي ــت دكتر مص ــور خارجه دول ــوان وزير ام ــى به عن دكتر فاطم
ــس از كودتاى  ــتان، پ ــتعمارى انگلس ــت هاى اس «باختر امروز» و از مخالفان سياس
ــت تعقيب ماموران رژيم  ــرداد 32 و بركنارى دولت دكتر مصدق، تح امريكايى 28 م
ــفند 1332 دستگير و ــرانجام پس از هفت ماه اختفا، در اس ــاه قرار گرفت. وى س ش

ــت در دادگاه  ــكان خوردن نداش ــه او، توان ت ــده ب ــى كه بر اثر ضربات وارد ش  در حال
ــم در 19 آبان  ــد و اين حك ــه اعدام محكوم ش ــد. دكتر فاطمى در نهايت ب حاضر ش

1333 ش به مرحله اجرا درآمد. 

پس از پيروزي حزب دموكرات آمريكا به رهبري جيمي كارتر، از آنجا كه او، تز حمايت 
ــر را اعالم كرده بود، تصميم گرفت تا اين نمايش تبليغاتي را به صورت  از حقوق بش
ــته اي مثل ايران به آزمايش بگذارد. به اين ترتيب بار ديگر  عيني در كشورهاي وابس
ايران، قرباني شيوه هاي تبليغاتي آمريكا و حل مشكالت داخلي سردمداران اين كشور 
امپرياليستي شد. كارتر نيز همچون كندي رييس جمهور قبلي، به اين نتيجه رسيده 
بود كه ادامه سياست سلطه جويانه آمريكا در كشورهايي كه زير فشار استبداد داخلي و 
سلطه اختناق آور آمريكا به نقطه انفجار رسيده است، امكان پذير نيست و آمارها نشان 
مي داد كه عصيان اين ملت ها چون آتش زير خاكستر، با هر بهانه اي مي تواند شعله ور 
شود. اعالن فضاي باز سياسي در حقيقت پاسخ مثبت محمدرضا پهلوي به كارتر بود 

كه تحوالتي در وضع زندان ها و زندانيان سياسي به وجود آورد. 
همچنين، تغييراتي ظاهري در اين زمينه ها براي نمايش به نمايندگان صليب سرخ 
ــي از محدوديت ها و فشارها عليه پخش  ــد و بخش جهاني و عفو بين المللي ايجاد ش
اعالميه ها، نوارها و رساله هاي عمليه حضرت امام خميني(ره) برداشته شد. سياست 
ــي خود نائل نكرده وتشنج و  ــي، نه تنها رژيم شاه را به اهداف سياس فضاي باز سياس
خشم ملت را نزدوده بود، بلكه مشكالت جديدي نيز بر انبوه مشكالت حل نشده قبل 
افزود، تا اين كه زمينه اي حياتي براي پيروزي نهضت اسالمي و سقوط رژيم پهلوي، 

در بهمن 1357 پديد آورد.

ــر عرفات در ــيني معروف به ياس ــر عبدالرحمن عبدالرؤف القدوه الحس محمدياس
ــر عرفات پس از طي تحصيالت خود، سعي   4 اوت 1929 در قاهره به دنيا آمد. ياس
ــطيني عليه رژيم صهيونيستي كرد و در  ــجويان فلس در ايجاد هماهنگي ميان دانش
ــيس كرد. عرفات پس از چندي  ــتا جنبش فتح براي آزادي فلسطين را تاس اين راس
ــاف» را بر عهده گرفت و در طول سال هاي بعد به عنوان  رياست كميته اجرايى «س
نماينده ملت فلسطين شهرت يافت. با آغاز انتفاضه فلسطين در سال 1987م، ياسر 
ــي از آن، در نيمه نوامبر 1988م  ــام و بهره برداري سياس عرفات ضمن تاييد اين قي
ــپس موجوديت و تشكيل دو دولت يهودي  تشكيل دولت فلسطين را اعالم كرد و س
و فلسطيني در كنار يك ديگر را پذيرفت. عرفات با اتخاذ اين شيوه بر اين باور بود كه 
ــي به راه حل مناسب جهت استيفاي حقوق فلسطينيان  مي توان از راه مبارزه سياس
ــاف با رژيم صهيونيستي آغاز شد و به تشكيل  دست يافت. از اين زمان، مذاكرات س
حكومت خودگردان در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه انجاميد. عرفات كه حدود 
چهل سال داعيه رهبري مردم فلسطين را داشت در كارنامه خود از جنگ چريكي و 
مبارزه طوالني با رژيم اشغال گر قدس تا سازش و تسليم در برابر اين رژيم را ثبت كرد. 
اما در اواخر عمر به نوعي در حاشيه قرار گرفته بود و گاهي نيز از وي به عنوان مانعي در 
جهت تسليم كامل فلسطينيان ياد مي شد. عرفات سرانجام پس از يك دوره بيماري 

در 10نوامبر 2004م در 75سالگي درگذشت و در رام  اهللا مدفون شد.

ــهيد محمدجعفر نصراصفهانى، فرزند تقى در روز دهم شهريورماه 1339ش  ش
ــود. پس از طى  ــتى گش ــم به جهان هس ــان در اصفهان چش در محله منارجنب
ــطه  ــود را تا اخذ ديپلم متوس ــه رفت و تحصيالت خ ــت، به مدرس دوران طفولي
ــاه 1357ش و  ــه داد. محمدجعفر در بهمن م ــته رياضى در اصفهان ادام در رش
ــرد و در مبارزه عليه  ــتان تحصيل مى ك ــى در دبيرس اوج گيرى قيام هاى مردم
ــتانش  رژيم حاكم با فعاليت هايى از قبيل پخش اعالميه امام (ره) به همراه دوس

شركت مى كرد.
پس از اخذ ديپلم متوسطه، در روز پانزدهم بهمن ماه 1358ش به خدمت سربازى 
ــى بيرجند، به گروه 44  ــى اوليه در مركز آموزش اعزام و پس از طى دوره آموزش
توپخانه اصفهان منتقل شد. در گروه 44 - با توجه به روحيه مذهبى و انقالبى كه 
داشت - در فعاليت هاى انجمن اسالمى مركز آموزش توپخانه شركت و طى آن، 
ــوار همكارى  ــهيد بزرگ ــرانى كه با آن ش ــيرازى و ديگر افس ــرگرد صياد ش با س
ــال 1359ش،  ــگ تحميلى در س ــروع جن ــدا كرد. با ش ــنايى پي مى كردند، آش
در   همان ماه هاى اول به اتفاق چند نفر ديگر داوطلبانه تقاضاى اعزام به جبهه كرد 
ــنگرد، مجروح و به بيمارستان  و در روزهاى اول حضور در منطقه عملياتى سوس

منتقل شد. 
در مهرماه سال 1360ش، با انتصاب سرهنگ صياد شيرازى به فرماندهى نزاجا، 
در دفتر وى خدمت خود را ادامه داد. بعد از گذراندن 18 ماه خدمت دوره ضرورت 
و شش ماه خدمت احتياط در تاريخ 15 بهمن 1360ش، خدمت محمدجعفر به 
پايان رسيد، اما هم چنان داوطلبانه به خدمت خود در دفتر فرماندهى نزاجا ادامه 
ــران همكار، با انتخاب يك همسر از  ــاطت يكى از افس داد و در همين زمان با وس
خانواده اى متدين، ازدواج كرد. به توصيه تيمسار صياد شيرازى و همكاران نزديك 

وى، خدمت در ارتش را به عنوان شغل دائم خود انتخاب كرد و در سال 1361ش 
وارد دانشكده افسرى شد. در طول دوره دانشكده، جوانى كاردان، باهوش، داراى 
ــى و بااخالق بود. در زمان جنگ تحميلى، با اين كه مركز  بينش مذهبى و سياس
توپخانه در اصفهان بود، اما وى رسته پياده را برگزيد و دوره مقدماتى را در لشگر 
ــن يگان ها بود -  ــر و از پرمخاطره تري ــنندج - كه در دو جبهه درگي 28 پياده س
ــوان فرمانده گروهان پياده در خط مقدم  انتخاب كرد و به آن يگان منتقل و به عن

جبهه مشغول به خدمت شد. 
ــوان و پنجوين عراق  ــى در منطقه مري ــك عمليات رزم ــال 1367ش در ي در س
به شدت مجروح و به پشت جبهه منتقل گرديد و در همين زمان بود كه به واسطه 

تك شيميايى دشمن بعثى، آلودگى شيميايى نيز پيدا كرد.
ــووليت ها به خدمت  ــا 1373ش، در اين مس ــال 1367ش ت ــى از س نصراصفهان
پرداخت: بازرسى لشگر 28 سنندج - دوره عالى پياده در شيراز؛ فرمانده گروهان 
ــى نزاجا؛ معاون و فرمانده گردان تكاور -  دانشجويان در دانشكده افسرى؛ بازرس
ــرهنگى به عنوان فرمانده  ــال 1373ش با ترفيع به درجه س تيپ 45 تكاور و... س

تيپ 1 لشگر 23 خدمت كرد. 
سال 1374ش نيز به عنوان فرمانده تيپ 1 لشگر 77 پياده ثامن االئمه (ع) با اين كه 
در شرايط جسمانى مناسبى قرار نداشت -  و چند ماه قبل از آن مورد عمل جراحى 
ــال 1375ش حال عمومى وى  از ناحيه معده قرار گرفته بود - خدمت كرد. در س
ــيميايى، بيش از گذشته به وخامت گذاشت و  به واسطه مجروحيت و آلودگى ش
بعد از مدتى بسترى شدن در بيمارستان و منزل و تحمل درد و رنج فراوان، در روز 
نوزدهم آبان ماه سال 1375 هجرى شمسى، روح ملكوتى اش به لقاءاهللا و به خيل 

عظيم شهدا و مجاهدان راه اسالم پيوست.

شهيد محمدجعفر نصراصفهانى 

سرزمين ايران از هزاران سال پيش به اين سو همواره زيستگاه اقوام 
متعدد و گوناگون بوده است . يافته هاى باستان شناسى وتاريخى 
ــرزمين ، ــان مى دهد كه تا قبل از ورود اقوام آريايى به اين س نش
در هزاره سوم پيش از ميالد، دست كم سيزده قوم متفاوت به طور 

همزمان در اين سرزمين مى زيسته اند .
ــاكن  ــه س ــوام اولي ــگ اق ــان و فرهن ــى از زب ــى چندان آگاه
ــت  ــن اقوام در دس ــط ميان اي ــن از رواب ــران ، همچني فالت اي
ــت كه اين اقوام ، در ادوار  ــت اين اس ــلم اس ــت اما آنچه مس نيس
ــه داده اند،  ــود ادام ــات خ ــز به حي ــى ها ني ــس از ورود آرياي پ
گر چه طبعا هويت و ويژگى هاى آنها تحت تاثير ورود و تسلط اقوام 

آريايى،وسپس اقوام ديگر، قرار گرفته است.
ــر اقوام اوليه  ــتر از ديگ اطالعات تاريخى در مورد ايالمى ها بيش
ــاخه اى از اقوام قفقازى بوده اند  ــت . آنها گويا ش ساكن ايران اس
ــوم پيش از  ــرده ودر اوايل هزاره س ــوب زاگرس نفوذ ك كه تا جن
ــتند واز تمدن  ميالد در مناطق جنوب غربى فالت ايران مى زيس
پيشرفته اى برخوردار بوده اند . در حدود 2500 سال قبل از ميالد، 
از به هم پيوستن جماعات ومراكز قدرت پراكنده اين قوم ، تمدن 
ــت در مقابل تمدن ها و  وحكومت قدرتمندى پديد آمد كه توانس
ــراز وجود دارد. اندكى  حكومت هاى بين النهرين (اكد وبابل ) اب

بعد دامنه قدرت ايالمى ها تا مناطق شرقى ايران نيز كشيده شد .
ــارس ها  ــاد ها ، پ ــى – يعنى م ــزرگ آرياي ــه قوم ب هر يك از س
ــى طوالنى  ــدال هاي ــه دنبال ج ــت والبته ب ــه نوب ــارت ها- ب وپ
ــرزمين  ــدى را در اين س ــاى قدرتمن ــت ه ــر، حكوم با يكديگ
ــرن  ــش از دوازده ق ــه بي ــم رفت ــد و روى ه ــيس كردن تاس
ــرزمين هاى اطراف آن فرمانروايى كردند. البته  بر اين فالت وس
آريايى ها درطول اين مدت همواره تحت فشار اقوام ديگرى ، قرار 
داشتند كه درصدد ورود به اين فالت با تسلط سياسى بر آن بودند .
ــل  ــت قاب ــران ، جمعي ــر اي ــلمان ب ــراب مس ــه اع ــس از غلب پ
ــده،  ــرف ش ــق تص ــرب در مناط ــل ع ــه اى از قباي مالحظ
ــانيان،  ــابق ساس ــد . مناطق جنوب غربى قلمرو س اقامت گزيدن
ــر مناطق تحت  ــتان ،بيش از ديگ ــامل بين النهرين و خوزس ش
تاثير اين موضوع قرار گرفت وتركيب جمعيتى آن به سود اعراب 
ــروى هاى  تغيير يافت. از اوايل قرن دوم هجرى كه موج دوم پيش
ــرقى (ماوراءالنهر )وآسياى مركزى آغاز  مسلمانان در مناطق ش
ــلمان شدند  ــهولت تسليم مس ــد،تعدادى از قبايل ترك به س ش
ــالم را پذيرفتند . اين قبايل، بعد ها به صورت مرزداران  ودين اس
ــور گشايى خلفاى عرب  وجنگجويان (غازيان ) مسلمان در كش
نقش مهمى ايفا كردند. تسلط سياسى ونظامى ترك هاى مسلمان 
بر فالت ايران با تشديد جريان مهاجرت ديگر قبايل ترك به اين 
ــترى در تركيب قومى  سرزمين همراه بود و دگرگونى هاى بيش
ــالطين  ــرزمين ايجاد كرد. اين مهاجرت ها از حمايت س اين س
ــالطين  ــران برخوردار بود. براى مثال ، س ترك حاكم بر فالت اي
ــتان  ــلجوقى در موارد متعددى به مناطقى چون زرنگ(سيس س
وبلوچستان)،طبرستان،كردستان وفارس لشكر كشيدند تا مقاومت 
ــاكنان بومى (غير ترك) اين مناطق رادر مقابل قبايل تازه وارد  س
ترك در هم شكنند . برخى از اقوام ترك زبان ،كه امروزه در مناطق 
جنوبى و مركزى ايران ساكن هستند، نظير قشقايى ها و خلج ها،

ــان دوران به  ــتند كه در هم به احتمال زياد بازمانده قبايلى هس
مناطق مزبور مهاجرت كرده اند.

تسلط سياسى ونظامى ترك هاى مسلمان بر فالت ايران با تشديد 
ــرزمين همراه بود و  ــر قبايل ترك به اين س جريان مهاجرت ديگ
دگرگونى هاى بيشترى در تركيب قومى اين سرزمين ايجاد كرد.

ــرى، امواج  ــتم هج ــده هش ــا در س ــوم مغول ه ــال هج به دنب
ــوى  ــزى به س ــياى مرك ــرك آس ــل ت ــوام وقباي ــرى از اق ديگ
ــن دوره تركيب  ــد. در اي ــت در آمدن ــه حرك ــرزمين ايران ب س
ــرك تغيير  ــع قبايل ت ــران به نف ــى اي ــوازن جمعيتى و قوم وت
ــلجوقى خود ، ــالف س ــز همچون اس ــان مغول ني ــرد . ايلخان ك
ــه آنها وارد  ــه دنبال حمل ــرك وتركمن كه ب ــف متعدد ت از طواي
ــن قبايل  ــش اعظم اي ــد. بخ ــت مى كردن ــدند، حماي ايران ش
ــدند،  ــتقر ش ــرق تا غرب مس ــمالى اين فالت ، از ش در نيمه ش
اما بخشى از آنها نيز در مناطق مركزى پراكنده شدند. حكام مغول 
در مواردى به جا به جا كردن قبايلى دست زدند كه پيش از آن در 
ــده بودند. براى مثال ، برخى از طوايف  سرزمين ايران مستقر ش
ــلجوقى در مناطق شمال شرقى ايران  غز (تركمن) كه در دوره س
مى زيستند ابتدا به مناطق شمال غربى ايران و سپس به آناتولى 

منتقل شدند.
ــتم هجرى  ــده ى هش ــران در س ــالت اي ــه ف ــار ها ب حمله تات

ــادى در  ــاى جمعيتى زي ــه جايى ه ــا و جاب ــا دگرگونى ه نيز ب
ــرر تيمور  ــالت مك ــه همراه حم ــود . ب ــراه ب ــرزمين هم اين س
ــدند  ــرزمين ش ــى از تركان جغتايى وارد اين س ــران، انبوه به اي
ــالت مكرر  ــور همچنين  در حم ــد . تيم ــكن گزيدن ودر آن مس
ــاى مكررش به  ــت ه ــر (آناتولى) و بازگش ــياى صغي خود به آس
ــه در دوره  ــر قاجارها را ، ك ــل ترك ، نظي ــدادى از قباي ايران، تع

مغول ها به آناتولى رفته بودند ، به ايران برگرداند. 
ــم  ــرون ده ــان، در ق ــلط صفوي ــى و تس ــدرت ياب ــا ق ب
ــى  ــاى جمعيت ــى ه ــه جاي ــم جاب ــاز ه ــرى، ب ــم هج ويازده
ــت.  ــرزمين به وقوع پيوس ــه اى در اين س ــى قابل مالحظ و قوم
ــيعه  ــاير ترك ش ــالت و عش ــت اي ــا حماي ــه ب ــا ك ــوى ه صف
ــتاى  ــيده بودند در راس ــه قدرت رس ــه قزلباش ها) ب (معروف ب
ــدال با  ــيعه وج ــترش مذهب ش ــت هاى خود،يعنى گس سياس
ــيعه  ــل ش ــوام وقباي ــرت اق ــى، مهاج ــنى عثمان ــت س حكوم
ــهيل  ــويق وتس ــق عثمانى را به قلمرو خود تش ــاكن در مناط س
ــه  ــارج از اتحادي ــه خ ــف، ك ــن طواي ــدادى از اي كردند.تع
ــك ايل جديد  ــاس در ي ــاه عب ــط ش قزلباش بودند، بعد ها توس
ــتون فقرات  ــاه) متحد شدند وس ــون»(وفادار ش به نام «شاهس
ــون  ــود آوردند.طوايف شاهس ــه وج ــاه را ب ــادار به ش ارتش وف
ــمال غربى، مركز  ــف ايران از جمله در ش بعد ها در مناطق مختل

وجنوب اين سرزمين پراكنده شدند.
ــه اى از ارامنه  ــل مالحظ ــش قاب ــن بخ ــى همچني ــاه عباس ش
ــل  ــت خود(اصفهان)منتق ــه پايتخ ــران را ب ــى اي ــمال غرب ش
ــود را با  ــارى خ ــى وتج ــط سياس ــا رواب ــق آنه ــا از طري كرد ت
ــف قاجار  ــد. او همچنين طواي ــهيل كن ــور هاى اروپايى تس كش
ــتند  ــمال غربى ايران مى زيس ــش از آن در مناطق ش ــه پي را ك
ــل تهاجمات مكرر  ــرد تا در مقاب ــرگان ومازندران منتقل ك به گ
ــوى  ــاهان صف ــتند. ش ــزر بايس ــرق خ ــاى ش ــن ه تركم
ــوكالن ها، ــامل گ ــددى از تركمن ها(ش همچنين طوايف متع

آق لى ها،ايمرها و سالورها )را كه درآن سوى رود اترك مى زيستند 
ــد. اين تركمن ها به همراه ديگر  به جنوب رود اترك منتقل كردن
ــوت ها)جمعيت  ــاكن در جنوب رود اترك(يم قبايل تركمن س

امروزى تركمن ايران را تشكيل مى دهند. 
ــده دوازده هجرى قبايل  ــه در اوايل س با تضعيف حكومت صفوي
ــه تا قبل از آن تحت فرمان  نيمه ترك- نيمه افغانى غلجه زايى ك
ــا حمله به  ــد واندكى بعد ب ــورش زدن ــت به ش صفويه بودند دس
ــرده وبر آن  ــرزمين را تصرف ك ــيعى از اين س ــران مناطق وس اي
ــتر طول نكشيد،  ــلط آنها چند سال بيش ــدند. البته تس حاكم ش
ــوم به نام نادر افشار  ــرداران طهماسب س زيرا به زودى يكى از س
ــت  ــم زد وافغان ها را شكس ــار )قدرتى به ه (متعلق به ايل افش
ــلطنت نادر، ــيد. در دوره س ــران رس ــلطنت اي ــود به س داد وخ

بخش اعظم افغانستان زير سلطه او بود، اما بعد از مرگ او،مناطق 
ــرداران وقبايل  ــتان به دست س ــرق و جنوب افغانس مهمى از ش
مختلف افغانى بود. با وجود اين، مناطق غربى ومركزى افغانستان 
ــاى ايران  ــان در قلمرو حكومت ه ــم همچن تا نيمه قرن نوزده

باقى ماند.
ــوب  ــاى جن ــالدى مرزه ــم مي ــرن نوزده ــه دوم ق در نيم
ــرگ نادر، ــد از م ــكل گرفت. بع ــز ش ــروزى ايران ني ــرقى ام ش

ــر مناطق  ــى ب ــلط چندان ــران تس ــزى اي ــاى مرك ــت ه حكوم
ــن مناطق  ــتند. اي ــتان وسيستان)نداش ــوب شرقى(بلوچس جن
ــه تاخت  ــا عرص ــار بومى وي ــود مخت ــران خ ــت امي ــا در دس ي
ــاره هند، ــبه ق ــى ها بر ش ــلط انگليس ــا بود. باتس ــاز افغان ه وت

به ويژه بعد از آنكه هندوستان رسما به امپراطورى بريتانيا ضميمه 
ــى هند به منظور تامين  ــط قرن نوزدهم)حكام انگليس شد(اواس
امنيت بيشترى براى هند،در صدد برآمدند مناطق حايل ويا تحت 
ــترش دهند. انگليسى ها  ــتان گس نفوذ خود را در اطراف هندوس
ــدد برآمدند  ــان قبايل بلوچ،در ص ــتفاده از نفوذ خود در مي با اس
ــتان- از قلمرو حكومت ايران  اين منطقه را نيز- همچون افغانس
ــازند.  ــود در آنجا بر پا س ــوذ خ ــى تحت نف ــدا كنند وحكومت ج
ــنودى  ــه واكنش روس ها وناخش ــى از جمل اما مالحظات سياس
ــاه)آنها را وادار كرد تا به شكل  شديد پادشاه ايران(ناصرالدين ش
ديگرى،يعنى از طريق تقسيم بلوچستان وتعيين مرزهاى جديد 

براى ايران، اهداف امنيتى خود را برآورده سازند.
ــرزمين طى يك  ــران وهمچنين تركيب قومى اين س مرزهاى اي
ــت. البته  ــه خود نديده اس ــر قابل مال حظه اى ب قرن اخير تغيي
مهاجرت هاى داخلى طى اين دوره،به تدريج دگرگونى هايى در 
پراكندگى وتوزيع داخلى گروه هاى قومى-زبانى ايجاد كرده است.

عـلت تـاريخى تنـوع قـومى ايـران
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شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر نظام شهرى كشور و 

به تبع آن نظام شهرى اصفهان بيمار است.
ــت تخصصى  ــن نشس ــژاد در نوزدهمي ــدى جمالى ن مه
ــب  ــازى وبه مناس ــى كه با موضوع شهرس ــهر انديش ش
ــالن اجتماعات دانشگاه هنر اصفهان  روزشهرسازى در س
برگزار شد، با بيان اينكه بحث تمدن نوين اسالمى تمدنى 
خاص است كه با توجه به استفاده از نقاط قوت تمدن هاى 
ــت، تصريح  قبل از خود تمدن جديدى را ايجاد كرده اس
كرد: تمدن نوين اسالمى در برابر تمدن هاى قبل از خود 
موضع خاصى را داشت و به گونه اى عمل كرد كه نه نقطه 
ــد ونه در برابر آنها به صورت  مقابل تمدن هاى ديگر باش

منفعل عمل كند.
ــالمى  ــاره به اينكه ما ميراث  دار تمدن نوين اس وى با اش
ــت: بايد توجه داشته باشيم كه تمدن  هستيم، اظهارداش
ــه همواره  ــت بلك ــالمى تقليد كننده صرف نيس نوين اس
تكميل كننده و تركيب كننده تمدن هاى ديگر بوده و در 
دوران مختلف موجب افتخار كشور در بحث معمارى بوده 
است. شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه در دوران 
ــالمى در  پس ازانقالب اتفاق خاصى در حوزه معمارى اس
كشور اتفاق نيفتاده است، اظهاركرد: انقالب اسالمى صرفا 
ــوع تمدن نوين  ــت و بايد در آن موض ــى نبوده اس سياس

اسالمى به خوبى ديده شود.
ــهرهاى اسالمى بايد برنامه  ريزى  وى با تاكيد بر اينكه ش
ــند، خاطرنشان كرد: ايدئولوژى حاكم  اسالمى داشته باش
برجامعه مى تواند تعيين كننده فضاى فيزيكى و فرهنگى 
آن جامعه باشد و از اين رو اين امر در بسيارى از شهرهاى 
ــه مى توان به  ــت كه از آن جمل ــاهده اس جهان قابل مش
ــرمايه  دارى در جهان اشاره كرد  شهرهايى با حاكميت س

كه شكل و ساختار خاصى دارند.
ــى خود در اين حوزه پرداخت و  ــينه پژوهش وى به پيش
ــگاه  ــتادان دانش ادامه داد: اين پژوهش را با همكارى اس
ــم و به اين نتيجه  اصفهان به صورت تخصصى انجام دادي
ــده و با  ــيديم كه اصول و فروع دين بايد استخراج ش رس
مباحث شهرى تلفيق شود تا به مفاهيمى همچون عدل 

شهرى، معاد در شهر و غيره برسيم.
ــياه اين بحث در حوزه  جمالي ن ژاد تصريح كرد: جعبه س
ــهرى در كشور ما بيمار و  نظام شهرى است، زيرا نظام ش

رنجور است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر نظام شهرى 
كشور و به تبع آن نظام شهرى استان اصفهان بيمار است، 
ــيم كه هر چند  ــته باش ــان كرد: بايد توجه داش خاطرنش
جوادى ها، سقائيان نژادها، جمالى نژادها در شهر اصفهان 
ــاعته كار كنند كافى نيست و نتيجه اى  به صورت 24 س
نخواهيم گرفت جز اينكه همه دستگاه هاى اجرايى استان 

به ميدان بيايند و با همكارى اتفاق خوبى را رقم بزنيم.
ــاره به فعاليت چهار ساله خود در  ــهردار اصفهان با اش ش
ــن اقدامات خود  ــى وهمچني ــووليت هاى قبل حوزه مس
ــتانى به دنبال علت ها رفتم و  افزود: در حوزه معاونت اس
بحث نظام شهرى يكى از آن ها بود كه در استان اصفهان 
ــتان اصفهان در حال  ــاري دارد. زيرا اس وضعيت فاجعه ب
ــتا است  ــهر و يك هزار و 833 روس حاضر داراى 107 ش
كه در صد سال آينده كل استان اصفهان به شهر اصفهان 

تبديل خواهد شد.
ــال 1300 در  دكتر جمالي ن ژاد با بيان اينكه تا قبل از س
ــانى كه يكى از نظام هاى شهرسازى  ــور نظام كهكش كش
ــور حاكم بود، ادامه داد: از سال  بسيار خوب است بر كش
1300 تاكنون نظام زنجيره اى بر شهرسازى ايران حاكم 
ــات، تجهيزات و  ــت كه نتيجه آن تمركز امكان ــده اس ش

خدمات در مركز كالنشهرهاست.
ــهر اصفهان هر چه  ــان اينكه در ش ــهرداراصفهان با بي ش

ــهر و افزايش امكانات توجه داشته  ــعه ش نسبت به توس
باشيم در واقع مهاجران را تشويق به مهاجرت به اصفهان 
كرده ايم، اظهار داشت: البته بايد توجه داشته باشيد كه ما 
از وظيفه ذاتى خود شانه خالى نمى كنيم ولى اگر وظايف 
ــيارى از  ــود بس در ارگان هاى مختلف به خوبى انجام ش

مشكالت برطرف خواهد شد.
جمالى نژاد در ادامه با بيان اينكه بر اساس آمايش صورت 
ــهر اصفهان از  ــال 90 بيشترين مهاجران ش گرفته در س
ــميرم و اردستان  ــتان هاى فريدن، فريدونشهر، س شهرس
ــت كه با توسعه مراكز  ــتند،ادامه داد: بايد توجه داش هس
خدماتى و امكانات در شهرهاى ميانى و كوچك مى توان 

بخش بزرگى از مشكالت اصفهان را برطرف كرد.
وى درخاتمه به تمركززدايى مراكز دولتى و مراكز صنعتى 
را الزمه تقويت زيرساخت هاى شهرهاى كوچك و ميانى 
دانست و افزود:همچنين بايد جلوى رشد و توسعه شهرها 

را با استفاده از فضاى سبز و رينگ هاى ترافيكى بگيريم.

ــهرداري اصفهان اعالم كرد:  معاون شهرسازي و معماري ش
ــور كامل محقق  ــال 95 به ط ــهردارى الكترونيك در س ش

مى شود.
سيد جمال الدين صمصام شريعت گفت: معاونت شهرسازي 
ــهرداري اصفهان يكى از معاونت هاى پررفت و  و معماري ش
ــت كه مهم ترين وظيفه آن صدور  آمد شهردارى اصفهان اس
پروانه هاى ساختمانى، تاييد سفت كارى ساختمان و صدور 
پايان كار است كه اكثر مراجعات به شهردارى به اين منظور 

انجام مى شود.
ــاى معاونت  ــى از زيرمجموعه ه ــه يك ــاره به اينك وى با اش
شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان ، اداره سيما و منظر 
شهرى است، افزود: كليه نماهاى شهرى معابرى كه بيش از 
16 متر عرض دارند، قبل از صدور پروانه ظرف مدت مشخصى 
بايد توسط طراح مربوطه ارائه شود و مورد تصويب قرار گيرد تا 

شاهد ناهنجارى در نماهاى شهرى نباشيم.
ــهرى از ديگر  ــت معمارى و طراحى ش وى ادامه داد: مديري

ــتر قراردادها با  ــت كه بيش زيرمجموعه هاى اين معاونت اس
مهندسان مشاور و امور مربوط به طراحى را انجام داده و دبير 
ــى و تصويب طرح هاى عمرانى شهردارى  كميسيون بررس
ــريعت اضافه كرد: در اين معاونت واحد  ــتند.صمصام ش هس
نقشه بردارى و واحد شهرسازى الكترونيك نيز تحت عنوان 
يك مديريت پيگيرى، استمرار نرم افزار شهردارى الكترونيك 

را پيگيرى مى كند.
وى به واحد پايش و مطالعات معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري اصفهان اشاره كرد و اظهارداشت: اين واحد انجام 
تحقيقات الزم درباره شهر و شهرسازى و چالش هاى فراروى 
شهرسازى، برگزارى همايش ها و سخنرانى هاى مورد نياز را 

به عهده دارد.
ــهرداري اصفهان با اشاره به  معاون شهرسازي و معماري ش
برون سپارى خدمات شهردارى گفت: شهروندان براى دريافت 
ــهردارى  ــك ها و حفارى به ش ــتعالم هاى دفترخانه، بان اس
ــهولت كار ، بحث  هاى مناطق مراجعه مى كردند اما براى س

برون سپارى مطرح شد تا از اين پس شهروندان براى انجام اين 
امور به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه كنند.

ــاكن در  ــهروندان س ــال حاضر ش ــرد: در ح ــح ك وى تصري
ــراى دريافت  ــى توانند ب ــق 4، 6، 7،8،10، 12 و 13 م مناط
استعالم هاى دفترخانه، بانك ها و حفارى به دفاتر پيشخوان 
ــق از نيمه آذرماه اين كار  دولت مراجعه كنند و در بقيه مناط

عملياتى خواهد شد.
ــهروندان براى گرفتن پروانه  ــريعت ادامه داد: ش صمصام ش
ــاختمان و صدور پايان كار  ــاختمان، تاييد سفت كارى س س
ــان مراجعه كنند زيرا  ــهردارى منطقه خودش بايستى به ش
معاونت هاى شهرسازى در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 
ــال آينده شهردارى  ــتند. وى با اعالم اينكه تا س مستقر هس
ــت:  ــد، اظهارداش الكترونيك به طور كامل محقق خواهد ش
ــيارى از مراحل صدورپروانه از طريق كاربر  با اين رويداد بس
داخل منزل و يا دفاتر پيشخوان صورت مى گيرد اما در حال 
حاضر معاونت هاى شهرسازى مناطق پاسخگوى شهروندان 

خواهند بود.
محاسبات بى نقص با سامانه سما

ــهرداري اصفهان بيان كرد:  ــازي و معماري ش معاون شهرس
ــما يكى از كارهاى خالقانه  سامانه محاسبات امور درآمد س
ــه هاى علمى و رويكردهاى دانش بنيانى  و بر گرفته از انديش
ــمندانه  ــت كه داللت تام بر اقدامات ارزنده و تدابير هوش اس
شهردارى اصفهان در هدايت كنش هاى اقتصادى و اجتماعى 

در چهارچوب توسعه پايدار به مفهوم علمى و فرانگر دارد.
ــدور پروانه  ــول عوارض ص ــبه و وص وى گفت: نحوه محاس
ساختمانى به روش هاى سنتى، هرگز از الگويى واحد و اصولى 
مبتنى بر يك چالش برنامه راهبردى و جامع تبعيت نمى كرد 
ــبات آنچنان ناهمگن و متناقض بود كه  و گهگاه شيوه محاس
اغلب منجر به بروز چالش هاى عظيم، تشديد روند نارضايتى 

و سلب اعتماد شهروندان از اين نهاد مى گرديد.
ــت: البته بديهى است كه تنوع و  صمصام شريعت بيان داش
ناهمگونى در شيوه محاسبه عوارض ساختمانى از نبود وحدت 
ــيوه محاسبه به آراء  رويه، غلبه سليقه ها و متكى بودن بر ش
متفاوت محاسبات نشات مى گرفت و اساسا چنين اوضاعى در 
تقابل محض با اهداف عاليه و مردم گرايانه شهردارى اصفهان 

در جلب رضايت و اعتماد آحاد جامعه شهرى بود.
ــى انواع  ــى و كم ــالى كيف ــاء و اعت ــت: ارتق وى اظهارداش
ــازى نحوه محاسبه براى انواع  عمليات محاسباتى، شفاف س
درخواست ها و كاربرى ها، در اختيار گذاشتن فرم محاسبات 
با شرح كامل و منطبق بر مصوبات شوراى اسالمى شهر، صدور 
ــه صورت  مكانيزه  ــازمان تامين اجتماعى ب فرم معرفى به س
ــاختمانى، جايگزينى اطالعات  در ارتباط با بيمه كارگران س
دفترچه تراكم و ارزش افزوده به صورت مكان مند از نقشه هاى 
GIS، انجام محاسبات در سطح مديران، كاربران مناطق، دفاتر 
كارگزارى و مهندسين طراح و شهروندان و قابليت ارتباط با 
سامانه پرداخت بانك و پرداخت وجه در محل، از ويژگى هاى  

برجسته اين سامانه پيشرفته است.
افزايش فاصله بالكن تا كد صفر صفر زمين

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان اشاره اى هم 
به قانون جديد افزايش فاصله بالكن تا كد صفر صفر زمين كرد 
ــت: در ضوابط قبلى طرح تفصيلى حداقل فاصله  و اظهارداش
ــا با توجه به بروز  كد صفرصفر زمين با بالكن 2/5 متر بود ام
ــكالتى در تردد خودروها و برخورد خودروهاى بزرگ با  مش
بالكن، در ضوابط جديد طرح تفصيلى اين مقدار به چهار متر 

افزايش يافته است.
ــهر  ــند در ش ــن در خصوص پالك هاى فاقد س وى همچني
اصفهان، گفت: بعضى از مناطق همچون مناطق 12،2و 11 
اكثر پالك ها فاقد سند مالكيت شش دانگ هستند و خريد 

اين زمين ها به صورت قولنامه اى انجام مى شود.
صمصام شريعت ادامه داد: براى اراضى و زمين هاى مشاع به 
شرطى كه كاربرى آنها مسكونى باشد و تفكيك الزم رعايت 

شده باشد ، پروانه ساخت صادر مى شود.
ــد امالك  ــه از خري ــه كرد ك ــردم توصي ــان به م وى در پاي
ــتند اقدامى  قولنامه اى جدا خوددارى كنند و چنانچه خواس
براى افزايش بنا و طبقه منزل خود انجام دهند ، در قالب ابالغ 
ــتايى ساختمان  پروانه اقدام نمايند و صرفا با اين باور كه ايس
ــرا با رأى تخريب  اجازه افزايش بنا مى دهد ، اقدام نكنند زي
ــايگان مجاور روبه رو خواهند  ــكايت همس شهردارى و يا ش

شد.

خبر اخبار

ــان در اجراي  ــت: اصفه ــس جمهور گف ــان و خانواده ريي ــور زن معاون ام
برنامه هاي حوزه بانوان كشور به عنوان پايلوت انتخاب شده است.

شهيندخت موالوردى با حضور در غرفه اظهار كرد: در اكثر تفاهم نامه هايي 
ــور وجود دارد اصفهان به عنوان  كه در رابطه با برنامه هاي حوزه بانوان كش
پايلوت انتخاب مي شود. وي افزود: نگاه خوبي نسبت به اصفهان در اجراي 

برنامه هاي زنان و خانواده داريم.

رييس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر ايران گفت: اميد است آب در 
رودخانه زاينده رود به صورت دايمى جريان داشته باشد.

فرحناز رافع، از زاينده رود، به عنوان نماد تمدن، فرهنگ و معمارى ياد كرد و  
گفت: بسيار از خشك شدن زاينده رود متاسفم و اميدوارم هرچه زودتر شاهد 
جارى شدن آب در اين رودخانه به صورت دايمى باشيم.وى افزود: هر كس وارد 
اصفهان مى شود به ايرانى بودن خود افتخار مى كند.رييس سازمان داوطلبان 
ــگيرى در مواجهه با حوادث غير مترقبه  جمعيت هالل احمر ادامه داد: پيش
بسيار مهم تر آمادگى براى اقدام پس از رخداد است. وى اضافه كرد: اصفهان 
در حوزه پيشگيرى در ايران پيشرو است. در سال گذشته برنامه هايى توسط 
جمعيت هالل احمر در زمينه تغييرات سبك زندگى و تبديل آموزش ها به 
ارزش هاى پايدار صورت گرفته است كه اصفهان پايلوت اين برنامه در كشور 
است.رافع  تصريح كرد: شهر اصفهان هميشه شاهد حضور خيرين و داوطلبان 

براى شركت در برنامه هاى كشورى و بين المللى بوده و هست.

رييس سازمان شيالت ايران گفت: اصفهان در زمينه پرورش خاويار 
استعداد بااليى دارد.

ــاركت در حوزه  ــرمايه گذاران جهت مش ــن صالحى گفت: س حس
ماهيان خاويارى در استان اصفهان ورود پيدا كنند.

ــى و ماهى قزل آال در  ــان در پرورش ماهيان زينت  وى افزود: اصفه
مناطق كوهستانى بسيار فعال بوده و نيز در بخش صنعتى در توليد 
ــته بندى غذا نيز داراى توانايى هاى بى نظيرى  غذاى آبزيان و بس

است.
ــد و  وى افزود: اصفهان در توليد ماهيان خاويار مى تواند فعال باش
با توجه به تجربيات يزد و قم زمينه مناسب ترى را در بهره بردارى 
ــور تصريح كرد:  ــازمان شيالت كش ــت.رييس س از اين مهم داراس
ــرمايه گذاران مى توانند با توجه به اين توانايى بالقوه با اطمينان  س

خاطر سرمايه گذارى در بخش ماهيان خاويارى را انتخاب كند.

قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گفت: تا پايان سال 94 تمام 
ــور بايد تحت پوشش طرح تحول بهداشت  جمعيت شهرى و روستايى كش

قرار گيرند.
حميد صانعى به مناسبت روز جهانى ديابت با بيان اينكه ديابت يك معضل 
جهانى و كشورى است، اظهار كرد: اهميت اين بيماري به اندازه اى است كه 
سازمان بهداشت جهانى يك روز را براى آن در نظر گرفته است و كشورها را 
موظف كرده كه در زمينه كنترل و درمان ديابت برنامه ريزي داشته باشند.

وى گفت: به همت دولت تدبير و اميد تا پايان سال 94 تمام جمعيت شهرى 
ــت قرار گيرند و  ــش طرح تحول بهداش ــتايى كشور بايد تحت پوش و روس
شهرهايى كه جمعيت آن ها زير 100 هزار نفر است و حاشيه شهرها تحت 

پوشش پروانه بهداشت سالمت قرار مي گيرند.
قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان اضافه كرد: سياست وزارت 
بهداشت براي كاهش شمار مبتاليان و يا كنترل بيماري هايي مانند ديابت، 
پرفشار و چربى خون شناسايي بيماران قبل از مرحله بروز عوارض از طريق 

سيستم ارجاع به متخصصان و انجام غربالگرى است.
ــور كارشناسان متخصص در زمينه  صانعى ادامه داد: براى اولين بار در كش
بيمارى هاى ديابت، فشار خون، چربى خون و چاقى به مراكز بهداشتى اعزام 
ــت را پايش و براي آن ها پرونده  مى شوند تا جمعيت زير نظر مراكز بهداش

بهداشتى تشكيل  دهند.
وى با بيان اينكه 90 درصد داروهاى ديابت در كشور توليد مى شود، گفت: 
ــت خط  ــت و قرار اس اين داروها با كيفيت ترين داروهاى توليد داخلى اس
توليد انسولين هوشمند براى اولين بار در كشور طراحى و در شهر اصفهان 
ــود. قائم مقام رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان با اشاره به  راه اندازي ش
ــالمت تا كنون 32 هزار پرونده الكترونيكى  اينكه از ابتداي طرح تحول س
براى بيماران تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى تهيه شده است، افزود: اين 
بيماران از نظر قلبى و عروقى و سالمت چشمى مدام تحت كنترل هستند.

صانعى به جراحى ها براى درمان ديابت اشاره و اظهار كرد: پيوند پانكراس، 
پيوندهاى سلول هاى پانكراس، كوچك تر كردن معده به روش بالن گذاشتن 
ــكوپى از جمله روش هاى جراحى درمان ديابت  و كليپس به روش آندوس
است كه به خوبى در كشور انجام مى شود و اين روش ها منحصر به يك كشور 
خاص نيست. وى خاطرنشان كرد: درمان قطعى ديابت، جراحى نيست اما 
ــتها و الغركننده مانند  داروهاى اصلى درمان اين بيمارى داروهاى ضد اش
ــكان متخصص به جز اين داروها،  متفورمين و اورلى استات است كه پزش

داروهاى ديگرى را جايگزين نمى كنند.
صانعى با اشاره به اينكه 70 درصد مبتاليان به ديابت در استان به ديابت نوع 
ــتند، اضافه كرد: اين بيماران با روش هاى غير دارويى مانند  دوم مبتال هس

ورزش و تغذيه سالم مى توانند قند خون خود را كنترل كنند.
ــترى ديابت توسط دولت  ــان كرد: 95 درصد هزينه هاى بس وى خاطرنش
ــط  ــرپايى درمان ديابت توس ــود و 75 درصد هزينه هاى س پرداخته مى ش

شركت هاى بيمه گر و 25 درصد توسط خود فرد بيمار پرداخت مى شود.

اصفهان پايلوت اجراي برنامه هاي 
بانوان كشور

زاينده رود بايد دايمى آب داشته باشد

اصفهان استعداد بااليى در پرورش 
ماهيان خاويار دارد

براي نخستين بار در كشور؛

راه اندازي خط توليد انسولين 
در اصفهان

سربازي، 
دوران ناب جواني و خود سازي است

ايجاد اشتغال
 براى 42 هزار مددجوى كميته امداد

نساجى و صنايع هايتك 
براى همكارى اصفهان با اتريش

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان 
اصفهان در مراسم اعطاء سردوشي به كاركنان 
وظيفه اين استان گفت: دوران سربازي، دوران 

كسب تجربه و خود سازي است.
سرهنگ محسن عقيلي معاون هماهنگ كننده 
ــم  ــتان اصفهان در مراس فرمانده انتظامي اس
اعطاء سردوشي به كاركنان آموزشي يگان ويژه 
اين استان بيان داشت: دوران سربازي، دوران 

كسب تجربه و خود سازي است.
وي، ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام محرم 
و صفر خطاب به سربازان گفت: دوران سربازي 
را قدر بدانيد، چرا كه اين دوران، توفيقي براي 
ــت و براي موفقيت در تمامي  شما عزيزان اس
ــوزش و تربيت اين دوره،  مراحل زندگي از آم

بهترين استفاده را ببريد.
ــكر از  ــي، ضمن تقدير و تش ــام انتظام اين مق
عملكرد كاركنان و مربيان مجرب آموزشي اين 
يگان، خاطرنشان كرد: سرباز، جان خود را در 
ــت مي گيرد و با نيت خدايي در نظام  كف دس

ــالمي تالش  واليي و براي حفظ ارزش هاي اس
مي كند.

ــعيد مطهري زاده، فرمانده يگان  ــرهنگ س س
ــاره به اينكه سربازان،  ويژه اين استان نيز با اش
مديران و زحمت كشان آينده كشورند، تصريح 
ــربازي» در يادگيري، گذشت،  كرد: كلمه «س
ــتانه ى تحمل معنا  جوانمردي و باالبردن آس

مي شود.

معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام 
ــت: در حال  ــتان اصفهان گف خمينى(ره) اس
حاضر 41 هزار طرح اشتغال در حال اجرا است 
ــط براى 42 هزار نفر از افراد  كه به طور متوس

تحت پوشش اشتغال ايجاد كرده است.
ــن ملكوتى خواه اظهار كرد: 25 ميليارد  حس
ــتغالى  ــراى اجراى طرح هاى خود اش تومان ب
ــال جارى  ــاغل خانگى در هفت ماهه س و مش

پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه ميزان پرداخت ها براى چنين 
ــته رشدى  ــال گذش ــبت به س طرح هايى نس
نداشته، افزود: البته هرچه به پايان سال نزديك 
مى شويم روند آزادسازى براى اجراى طرح ها 
بهتر مى شود و طرح ها نيز بازدهى مناسب ترى 

خواهند داشت.
معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام 
خمينى(ره) استان اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر 41 هزار طرح اشتغال در حال اجرا است 
ــط براى 42 هزار نفر اشتغال  كه به طور متوس

ايجاد كرده است.
ــل و خوب  ــه همكارى متقاب ملكوتى خواه، ب
فنى حرفه اى با كميته امداد اشاره كرد و گفت: 
در شش ماهه نخست سال جارى 223 خانوار 
كميته امداد در طرح كار آفرينى كميته امداد و 
فنى حرفه اى شركت كرده اند كه در اين طرح 
ــاز كار 75 ميليون تومان  به هر خانوار براى آغ

وام داده مى شود.

 معاون عمرانى استاندار اصفهان با بيان اينكه 
ــتان باال  ــاورزى در اس ظرفيت تكنولوژى كش
است، گفت: در زمينه صنايع هايتك و نساجى 
مى توانيم با اتريش همكارى هاى خوبى داشته 
ــت بررسى  ــيم.محمدعلى طرفه در نشس باش
فرصت هاى تجارى بين استان هاى اصفهان و 
ــالزبورگ اتريش در اتاق بازرگانى اصفهان،  س
ــالزبورگ اميد  ــتاندار س اظهار كرد: حضور اس
ــت و بايد بتوانيم از اين فرصت  ايجاد كرده اس
خوب استفاده كنيم، البته دانشگاهيان حاضر 
ــه نيز بايد با ارائه طرح هاى خود  در اين جلس

زمينه همكارى و ارتباطات را فراهم كنند.
وى، شرايط سياسى كشور و نگاه خوب و قوى 
رييس جمهور اتريش به كشور ايران و استان 
اصفهان را مثبت قلمداد كرد و افزود: بخش هاى 
ــن اتاق بازرگانى  دولتى و خصوصى و هم چني
ــه اين همكارى ها بهتر  بايد تالش كند تا زمين

فراهم شود.
معاون عمرانى استاندار اصفهان گفت: اصفهان 

ــاد، علم و  ــتانى فعال در زمينه هنر، اقتص اس
فرهنگ است و در زمينه گردشگرى نيز رتبه 
ــال حاضر عالوه  ــورى دارد و در ح برترى كش
ــى اصفهان، اين  بر ثبت جهانى پنج اثر تاريخ
شهر به عنوان شهر صنايع دستى جهان ثبت 
شده است. هم چنين با چند شهر جهان رابطه 
خواهرخواندگى دارد.طرفه اضافه كرد: ظرفيت 
باالى آثار باستانى و تاريخى اصفهان مى تواند 
ــگرى  ــاط با بخش گردش ــد و ارتب زمينه رش
ــن هنرمندان،  ــش را فراهم كند. هم چني اتري
ــمندان و صنعتگران فعال و جهانى اين  دانش

شهر نيز مى توانند اين امر را تقويت كنند.
ــاره به  ــتاندار اصفهان با اش معاون عمرانى اس
ــگاهى اصفهان،  ــاالى علمى و دانش ظرفيت ب
ــه صنايع  ــت ك ــال هاى زيادى اس ــزود: س اف
ــتان وجود دارد، ولى  ــتراتژيكى در اين اس اس
ــاجى  ــم بتوانيم در زمينه صنايع نس اميدواري
ــش ايجاد ــات خوبى با اتري ــك ارتباط و هايت

 كنيم.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان:
«شهردارى الكترونيك» در سال 95محقق مى شود

شهردار اصفهان:

نظـام شهـرى اصفهـان بيمـار است



ــتان اصفهان گفت: براى حضور در مسابقات ليگ برتر  ــكى اس رييس هيات اس
ــيار باالى اين رشته، مستلزم حمايت اسپانسر هستيم  با توجه به هزينه هاى بس
ــت اما  ــده اس ــگاه هاى مطرح اصفهان انجام ش و با وجود مكاتبه هايى كه با باش
ــليانى، در مورد شرايط اين هيات  ــيده ايم. محمود يس تاكنون به نتيجه اى نرس
ــاعدى به سر مى برد و  ــكى فريدونشهر در شرايط مس ــت: پيست اس اظهار داش
ــفيد هستيم تا اسكى بازان فعاليت خود را  فقط منتظر بارش برف، اين طالى س
شروع كنند. ورزشكاران درحال حاضر به تمرينات بدن سازى در پايگاه قهرمانى 

مشغول هستند.
ــود.  ــهر تامين مى ش ــت فريدونش ــكى فقط از پيس ــت: درآمد هيات اس وى گف
ــال فدراسيون مبلغ جزئى به ما كمك كرد؛ اما اداره كل ورزش و جوانان در  امس

سال جارى هيچ گونه مساعدت مالى به هيات نداشته است.
ــكى  ــود مكان هاى تمرينى براى ورزش اس ــتان از كمب ــكى اس رييس هيات اس
ــان  اصفه ــتان  اس ــكى  اس ــال  فع ــت  پيس ــا  تنه ــت:  گف و  داد  ــر  خب
ــتان اصفهان  ــرب اس ــت در غ ــون اين پيس ــت كه چ ــهر اس ــت فريدونش پيس
واقع شده، به علت بُعد مسافت همه هم استانى ها قادر به استفاده از اين پيست 
نمى باشند و اگر پيست سميرم هم فعال شود عالقه مندان به اين ورزش راحت تر 

مى توانند تمرين كنند.
ــهر  ــهر افوس كه در 20 كيلومترى فريدونش ــهردارى ش وى افزود: به همت ش
ــال راه اندازى  ــوس امس ــهر اف ــت ش ــه احتمال 90 درصد پيس ــت، ب ــع اس واق

خواهد شد.
ــتان اصفهان ــكى اس ــت هيات اس ــال به رياس ــاه امس ــه خردادم ــليانى ك يس
ــون گفت:  ــه از آن زمان تاكن ــورت گرفت ــورد اقدامات ص ــد، در م ــاب ش انتخ
ــكى چمن در پيست اسكى چمن پارك صفه  ــال پس از 5 سال كميته اس امس
راه اندازى شد كه تمرينات تا چند روز گذشته هم ادامه داشت. استقبال از اين 

پيست بد نبود؛ اما انتظارمان بيشتر از اينها بود اما جاى اميدوارى دارد.
ــنوبرد و  ــازى كميته اس ــت: فعال س ــتان اظهار داش ــكى اس ــس هيات اس ريي
ــت كه  ــوردى از برنامه هاى آتى اين هيات اس ــكى صحران ــن كميته اس همچني
ــيون  ــوردى از طريق فدراس ــكى صحران ــته اس ــزات رش ــرى از تجهي ــك س ي
ــكل تجهيزات و مربى تخصصى اين رشته  ــده ولى در حال حاضر با مش تهيه ش
مواجه هستيم.يسليانى ادامه داد: 9 اردوى آمادگى بدنسازى با حضور رستم كلهر،
ــتان فارس و ــكى اس ــترك با هيات اس ــى به صورت مش ــابق تيم مل ــى س مرب
شهر سپيدان برگزار كرديم. اكثر اين اردوها در پيست فريدونشهر و تعدادى هم 

در شهر سپيدان استان فارس برگزار شد.
ــنهاد ميزبانى  ــر داد و گفت: پيش ــور خب ــابقات قهرمان كش وى از ميزبانى مس
رده سنى نونهاالن و نوجوانان آقايان و به احتمال زياد تمام رده هاى سنى بانوان 

در پيست فريدونشهر را به فدراسيون ارائه داده ايم.
ــرى درجه 3  ــته دوره مربيگ ــال گذش ــفندماه س ــت: اس ــان داش ــليانى بي يس
ــال هم دوره ارتقاى مربيگرى  ــنوبرد و آلپاين را برگزار كرديم و امس ــته اس رش

درجه 3 به 2 را در برنامه كارى خود قرار داده ايم.
ــان كرد: براى  ــگ برتر خاطرنش ــى از اصفهان در لي ــركت تيم ــورد ش وى در م
ــته،  ــيار باالى اين رش ــابقات ليگ برتر با توجه به هزينه هاى بس حضور در مس
ــگاه هاى مطرح  ــم با باش ــتيم. مكاتبه هايى ه ــر هس ــتلزم حمايت اسپانس مس

استان اصفهان انجام شده است اما تاكنون به نتيجه اى نرسيده ايم.
يسليانى در پايان گفت: پيست اسكى جاى تيوپ بازى نيست. تيوپ بازى تفريح 
ــكى انجام مى گيرد كه  ــى پيست اس ــاله در حواش ــت كه همه س خطرناكى اس

متأسفانه شاهد مصدوميت هاى شديد و جبران ناپذيرى هستيم.
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سيرى در دنياى ورزش

پيست اسكى جاى تيوپ بازى نيست؛
 براى تيم دارى در ليگ اسپانسر نداريم

ــى درباره  ــووالن ورزش ــى از مس ــاى يك ــاره به ادع ــام با اش ــواد نكون ج
ــران در  ــازى پايانى اي ــه ب ــرد كه قبل از س ــى روش، فاش ك ــوس ك كارل
ــران به  ــايعه اى در فوتبال اي ــل، ش ــى 2014 برزي ــام جهان ــى ج مقدمات

راه افتاده بود.
ــاگرى  ــت به افش ــابق تيم ملى فوتبال ايران دس جواد نكونام، كاپيتان س
ــووالن ورزش ايران  ــخن مى گويد كه يكى از مس ــن س ــى زده و از اي جالب
ــى را به قطرى ها  ــه بود كارلوس كى روش تيم مل ــال قبل به او گفت دو س

فروخته است.
ــود تيم ملى  ــح مى دهد: «قبل از صع ــام در اين باره به توضي ــواد نكون ج
ــت. من به عنوان  ــى مى گفتند كى روش دلش با قطرى هاس ــه جام جهان ب
ــوم و مى فهمم چه  ــم دارد تمرين مى كند، متوجه مى ش ــن وقتى تي بازيك
اتفاقاتى دارد مى افتد. همان موقع به يكى از مسووالن گفتم كه اين فكرها 
اشتباه است. آن مسوول به من گفت كه كى روش تيم ملى را به قطرى ها 

فروخته است! دوست ندارم زياد در اين باره حرف بزنم.»
ــردازد، در ادامه مى گويد:  ــايل بپ ــام كه نمى خواهد خيلى به آن مس نكون
ــت  ــما از اين فكر ها نكن. گفتم 10 روز اس ــوول گفتم ش «من به آن مس
ــش را مى كند. ما در اردو مى بينيم كه چقدر  كه كى روش دارد تمام تالش
ــان روز كه اين  ــد. از هم ــد براى اينكه تيم ملى برنده باش زحمت مى كش

حرف ها مطرح شد، ما داريم جنگ و دعوا مى كنيم تا همين االن.»

ــركت در  ــن بانوى اصفهانى راه يافته به تيم ملى كاراته ايران، براى ش اولي
مسابقات  كاراته قهرمانى جهانى راهى اندونزى شد.

ــه ــى ب ــه كاى اصفهان ــوى كارات ــن بان ــوان اولي ــه عن ــهپرى، ب ــه ش يگان
ــهپرى كه  ــت. ش ــه اس ــورمان راه يافت ــوان كش ــاى نوج ــى كات ــم مل تي
ــراه  ــرد، هم ــب ك ــى را كس ــم مل ــور در تي ــواز حض ــل ج ــاه قب ــك م ي
ــد. ش ــزى  اندون ــى  جهان ــابقات  مس ــى  راه ــران  اي ــه  كارات كاروان  ــا  ب
ــابقات  ــن مس ــهپرى را در اي ــز ش ــى ني ــى اصفهان ــواه، مرب ــاز رواخ فرن

همراهى مى كند.
ــانى مانند على شاطرزاده و  ــته ملى پوش ــال هاى گذش كاراته اصفهان در س
برادران باتوانى را در بخش مردان داشت؛ اما در سال هاى اخير ملى پوشى به 

تيم هاى ملى ايران معرفى نكرده است.
ــان از 21 آبان  ــنى جه ــابقات كاراته قهرمانى رده هاى س نهمين دوره مس
ــكار از ــود. تاكنون حضور 1425 ورزش ماه در جاكارتاى اندونزى آغاز مى ش

91 كشور جهان در اين رقابت ها قطعى شده است.
ــورمان با  ــان، جوانان و اميدهاى كش ــى كاتا و كوميته نوجوان ــاى مل تيم ه

تركيبى كامل در اين مسابقات حضور خواهند داشت.
ــال  ــابقات، يك بار در س ــته اين مس ــورمان در 8 دوره گذش تيم ملى كش
2003 موفق به كسب عنوان قهرمانى شده و در سال 2005 نيز بر سكوى 
ــابقات با ــته اين مس ــتاد. تيم ملى ايران در دوره گذش ــى ايس نايب قهرمان

يك مدال طال و 2 مدال برنز در جايگاه يازدهم قرار گرفت.

افشاگرى نكونام درباره تيم ملى
 بعد از 2 سال

نخستين بانوى ملى پوش كاراته اصفهان 
مسافر اندونزى شد

ــتان هاى وزارت ورزش و  ــس و هماهنگى امور اس ــاون حقوقى امور مجل مع
جوانان از دستگيرى سركرده باند زمين خوارى ورزشگاه نقش جهان اصفهان 

خبر داد.
ــى ــوزه حقوق ــبانه روزى ح ــاى ش ــا تالش ه ــت: ب ــادم، گف ــا خ  اميررض
ــكارى  ــان و هم ــان اصفه ــان، اداره كل ورزش و جوان وزارت ورزش و جوان
ــركرده باند زمين خوارى  ــتان برخوار، س ــراى عمومى انقالب شهرس دادس
ورزشگاه اصفهان روانه زندان شد.وى ادامه داد: در ادامه شناسايى و برخورد 
ــگاه بزرگ اصفهان، سركرده باند زمين خوارى  با زمين خواران اراضى ورزش
به نام (م.م) با اقدامات متقلبانه و تهيه اسناد مجعول و تبانى بعضى از ادارات 
ــند جمعا در حدود پنجاه هكتار بر روى  ــى، اقدام به اخذ چهار فقره س دولت
اراضى دولتى و همچنين اراضى وقف و اشخاص كرده است.خادم افزود: بعضا 
اراضى به اشخاص غير واگذار و همچنين با انجام توافق با ارگان هاى دولتى 
ــى هاى  و غيردولتى تعدادى زمين معوض دريافت كرده اند كه پس از بررس
فراوان و تالش هاى حوزه حقوقى وزارت ورزش و جوانان، اداره كل اصفهان و 
دادسراى انقالب شهرستان برخوار، نامبرده دستگير و با قرار بازداشت موقت 
ــتان هاى  ــد.معاون حقوقى، امور مجلس و هماهنگى امور اس روانه زندان ش
ــى اراضى فوق را در حدود هزار ميليارد  ــان، ارزش ريال وزارت ورزش و جوان
ــات پرونده زمين خوارى  ــال عنوان كرد.وى در پايان در خصوص تحقيق ري
ــى ها براى شناسايى و دستگيرى ديگر عوامل باند زمين خوارى  گفت: بررس

در اين پرونده ادامه دارد و تا حصول نتيجه نهايى پيگير آن خواهيم بود.

سركرده باند زمين خوارى ورزشگاه بزرگ 
اصفهان دستگير شد

ــى به عنوان نايب قهرمانى  ــال ايران در حال تيم ملى فوتس
مسابقات گرندپرى برزيل رسيد كه عملكرد خوب و شاداب 
ــان  اين تيم در برزيل دوباره اميدها را به موفقيت ملى پوش
زنده كرده است.مدت ها بود كه تيم ملى فوتسال ايران دوران 
ــت سر مى گذاشت. در دوره زمانى  رخوت و نااميدى را پش
كه خسوس كاندالس، سرمربى تيم ملى بود، اين مربى به 
ــوان گرايى تدريجى در تيم ملى روى آورد ولى انتقادات  ج
بعضى از مربيان داخلى نسبت به عملكرد خسوس و ناكامى 
وى در قهرمانى جام ملت هاى آسيا در دوره گذشته، فضاى 
ــال ايجاد كرده بود.بعد از كناره گيرى  ــبى در فوتس نامناس
ــه ايران،  ــت وى ب ــت تيم و عدم بازگش ــوس از هداي خس
ــت سر گذاشت و تقريبا  تيم ملى چند ماه بالتكليفى را پش
ــته اش ــه دوران خوب گذش ــت اين تيم ب ــه از بازگش هم
ــه عنوان  ــريعه ب ــد. انتخاب محمد ناظم الش ــد بودن ناامي
جانشين خسوس هم چندان بى حاشيه نبود و اين حواشى 
ــن مربى، خودش  ــاى ابتدايى كار اي ــكالت در روزه و مش
ــم ملى با  ــال كادر فنى جديد تي ــا اين ح ــان داد. ب را نش
ــازى تيم،  ــاده س ــى براى آم ــان كاف ــتن زم ــود نداش وج
ــيه، ايتاليا و حضور  ــابقه با روس ــان را روانه مس ــى پوش مل
ــى در ــم مل ــل كردند.تي برزي ــرى  ــت گرندپ در تورنمن
ــيه به يك برد و يك مساوى  دو ديدار تداركاتى برابر روس
رسيد و سپس به ايتاليا سفر كرد و در هر دو بازى تداركاتى 

ــم ملى چند هفته بعد و  ــت خورد. تي مقابل آتزورى شكس
ــد و  ــى يك روز تمرينى، عازم برزيل ش ــتن حت بدون داش
توانست در اين مسابقات عملكرد خوبى داشته باشد.ايران 
ــت كلمبيا را از  ــه مقدماتى و در اولين گام توانس در مرحل
ــال ايران  ــياه» فوتس ــش رو بردارد. كلمبيا به «گربه س پي
ــم در دوره  ــام جهانى و ه ــود و هم در ج ــده ب ــل ش تبدي
ــود. با اين  ــده ب ــرى عامل حذف ايران ش ــته گرندپ گذش
ــم ناكامى برابر كلمبيا را بشكند.  حال ايران توانست طلس
ــى تيم هاى آنگوال  ــان همچنين در مرحله گروه ملى پوش
ــم اول راهى  ــد و به عنوان تي ــت دادن ــه را شكس و اروگوئ
ــران پاراگوئه را  ــدند. در نيمه نهايى هم اي ــه نهايى ش نيم
ــل، پرافتخارترين  ــل برزي ــا در فينال مقاب ــت داد ت شكس
تيم دنيا قرار بگيرد.خيلى ها ايران را در فينال مقابل برزيل 
ــتند بخصوص اينكه برزيل در اين  از پيش بازنده مى دانس
مسابقات آمار گلزنى خيره كننده اى داشت. حتى تيم ايران 
ــش  عقب افتاد  ــا نتيجه 4 بر يك از حريف ــن بازى ب در اي
ــم ملى و جنگندگى بازيكنان  ولى عملكرد خيره كننده تي
ــل را در  ــد و برزي ــى دو گل بزن ــم مل ــا تي ــد ت ــث ش باع
ــه لطف  ــذارد. هرچند ب ــار بگ ــت فش ــى تح ــق پايان دقاي
ــازى زيبا  ــاى اين ب ــران، مردم از تماش ــيماى اي صدا و س
ــبكه هاى خارجى  ــانى كه از ش محروم بودند ولى همه كس
ــه تيم ملى به  ــد اذعان دارند ك ــا كردن ــن بازى را تماش اي

ــه  ــت.تيم ملى كمتر از س ــته اس ــاى خوبش بازگش روزه
ــال جام ملت هاى آسيا بايد  ــابقات فوتس ماه ديگر در مس
ــد تيم ملى به  ــرود. به نظر مى رس ــاف حريفانش ب به مص
ــطحى رسيده است كه بايد به آن اميدوار بود؛ تيمى كه  س

ــار ــل را در خانه اش و با حمايت هوادارانش تحت فش برزي
ــتانه جام ملت هاى  ــرار مى دهد و حاال مى رود تا در آس  ق
ــابقات پاى  ــاى مس ــيا، دوباره مردم ايران را براى تماش آس

تلويزيون بكشاند.

ــروات آخرين مرحله  ــد و اين مربى ك ــكوچيچ انجام داده ان ــپاهانى ها مذاكرات خود را با دراگان اس س
ــراردادش را به ــپاهان انجام خواهد داد تا ق ــگاه س ــووالن باش از مذاكراتش را با مس
امضا برساند.سرمربى حال حاضر فوالد خوزستان براى حضور روى نيمكت سپاهان
ــن مربى  ــتند تا اي ــون منتظر هس ــز اكن ــپاهانى ها ني ــرده و س ــالم آمادگى ك  اع
ــود.منوچهر نيكفر،  ــان ش ــد و راهى اصفه ــخ كن ــگاه فوالد فس قراردادش را با باش
ــپاهان درباره آخرين وضعيت مذاكره اسكوچيچ با اين  رييس هيات مديره باشگاه س
ــتيم و بايد بگويم شانس اسكوچيچ  ــگاه گفت: مذاكرات خوبى با اين مربى داش باش
ــت.وى درباره  ــاير گزينه ها بيش تر اس ــپاهان از س ــتن روى نيمكت س براى نشس
ــد، ــاند و معارفه خواهد ش ــراردادش را به امضا مى رس ــن مربى چه زمانى ق اينكه اي
اظهار داشت: ما منتظر اسكوچيچ هستيم تا شرايط حضورش در اصفهان مهيا شود. هر 
زمانى كه او آماده حضور در اصفهان شد و مشكلى براى عقد قرارداد نداشت، قرارداد را 

به امضا مى رسانيم. اين اتفاق هم تا يكى دو روز آينده رخ خواهد داد و مطمئن باشيد نمى گذاريم كار به 
هفته آينده كشيده شود.

ــد مدال برنز مسابقات بولينگ اوپن آنكارا را  على قاسم نژاد جاويد پس از چهل سال موفق ش
از آن خود كند.

ــابقات بولينگ اوپن آنكارا چهاردهم تا هفدهم آبان ماه به ميزبانى كشور  مس
ــد. تيم بولينگ ايران متشكل از حسين و ميالد  تركيه در شهر آنكارا برگزار ش

ونكى و على قاسم نژاد در اين رقابت ها شركت كرد.
على قاسم نژاد جاويد در ميان 110 شركت كننده و بهترين هاى بولينگ جهان 
ــد از حضور در جمع ــد و بع ــانزدهم پايانى ش موفق به صعود به مرحله يك ش

32 نفر به مراحل بعدى راه يافت و در جمع چهار بازيكن برتر فينال مسابقات 
ــابقات را از آن خود ــز اين مس ــوم و مدال برن ــت و در نهايت مقام س قرار گرف

 كرد.
وى در اين مسير از سد بازيكنان بزرگى چون حبيب دوغان گذشت كه سال ها 

از بهترين هاى كشور تركيه بوده است.
نفر اول اين مسابقات نيز در حال حاضر رنكينگ شانزدهم ليگ حرفه اى اروپا را در اختيار دارد.

فسخ قرارداد با فوالد؛ آخرين قدم براى حضور اسكوچيچ در سپاهان كسب مدال برنز مسابقات بولينگ اوپن آنكارا پس از چهل سال

پرچم دارى نعمتى در المپيك؛
برگ برنده كاروان ايران در المپيك 2016 ريو

ــران، اين  ــدار پارالمپيكى اي ــط كمان ــك توس ــهميه المپي ــب س بعد از كس
ــد كه وى بهترين گزينه براى پرچم دارى كاروان ايران در ــنهاد ارائه ش پيش

المپيك 2016 برزيل است.
وقتى پيستوريوس، بعد از سال ها مبارزه با بى عدالتى موفق به كسب سهميه 
ــد تا مدت ها و  ــالم خود ش ــك لندن و رقابت با همتايان س ــور در المپي حض
ــى و مطرح  ــى و حتى غيرورزش ــانه هاى ورزش حتى ماه ها در صدر اخبار رس
ــنيدارى و حتى  ــانه ديدارى، ش ــه طورى كه كمتر رس ــت ب ــان قرار داش جه
تصويرى را مى شد پيدا كرد كه خبرى از موفقيت اين ورزشكار معلول منتشر 

نشده باشد.
ــال ها تالش، ــد از س ــى، بع ــروف آفريقاي ــده مع ــتوريوس، دون ــكار پيس اُس

ــتين ورزشكار معلولى بود كه موفق به كسب سهميه حضور در المپيك  نخس
ــك پينگ پنگ باز ــال هاى دور ي ــود س ــد، البته گفته مى ش ــن ش غيرمعلولي

ــب سهميه حضور در بازى هاى المپيك  ــت) نيز موفق به كس (با قطع يك دس
ــت، اما  ــت نيس ــده بود كه اطالعات چندانى از او در دس ــراد غيرمعلول ش اف
ــال ها اتفاقى مهم نه تنها در عرصه ورزش ايران بلكه در جهان حاال بعد از س

ــتين  ــى در المپيك برزيل به عنوان نخس ــور زهرا نعمت ــت؛ حض رخ داده اس
بانوى داراى معلوليت تاريخ ورزش جهان.

ــك فارغ از هر نتيجه اى، حضور نعمتى در المپيك ريو مى تواند برگ  بدون ش
ــتين زن داراى معلوليت حاضر در  ــى ايران به عنوان نخس برنده كاروان ورزش

المپيك باشد. 
ــا  آنه رأس  در  و  ــران  اي ورزش  ــه  جامع ــاى  اعض ــود  مى ش ــنهاد  پيش
ــا بهره گيرى از اين  ــمرده و ب ــى المپيك اين فرصت را غنيمت ش ــه مل كميت
ــى ايران به نعمتى، ايران را در  ــپردن پرچمدارى كاروان ورزش پتانسيل و س

مركز توجه رسانه هاى جهانى قرار دهند.
ــلمان ايرانى آن هم با حجاب برتر، در جامعه جهانى كه از زن  حضور زن مس
ــك مى تواند احترام ايران به  به عنوان يك ابزار تبليغاتى بهره مى برد، بدون ش
ارزش هاى واالى زنان را نشان دهد چرا كه كم تر كشورى يك ورزشكار زن را 
ــه عنوان پرچم دار انتخاب مى كند و البته در تاريخ ورزش ايران اين موضوع  ب

بى سابقه نيست.
ــالم و تبليغات منفى اى  ــلمان در دين اس ــه جايگاه واالى زن مس ــا توجه ب ب
ــود اين  ــى انجام مى ش ــران و ايران ــه اي ــتكبارى علي ــانه هاى اس ــه در رس ك
بهترين زمان است تا به جهانيان ثابت كنيم كه ارزش زن در جامعه اسالمى 

ايران تا چه اندازه باالست.
ــوان گزينه پرچم  ــال حاضر به عن ــه بتوانند در ح ــكارانى ك ــى ورزش از طرف
ــتند و اوضاع خوبى هم ندارند؛ بهداد  ــند اندك هس دارى المپيك مطرح باش
ــليمى كه مصدوم است و حميد سوريان به عنوان پرافتخارترين كشتى گير س

ــت و اگر هم بشود  ــده اس ــهميه هم نش ــب س تاريخ ايران هنوز موفق به كس
ــوان پرچمدار در  ــورش به عن ــايد حض ــت كه ش ــابقات او به گونه اى اس مس

تمريناتش براى تكرار مدال طالى المپيك لندن او را با مشكل مواجه كند.

ــامى بازيكنانى كه از تيم هاى مختلف به   بررسى اس
ــوند نشان مى دهد مربيانى كه  تيم ملى دعوت مى ش
ــترى  ــته اند نفرات بيش با كى روش اختالف نظر داش
ــال ايران  ــى فوتب ــم مل ــه اردوى تي ــان ب ــم ش از تي

دعوت شده است!
ــگ برتر در  ــازمان لي ــان مهدى تاج، رييس س گفتم
ــوت از ميالد محمدى و دعوت از مورد علل عدم دع

ــتان به  ــازى مقابل تركمنس ــدى براى ب ــم مجي ميث
ــوكه كننده بود.كى روش  ــم ملى  كامال ش اردوى  تي
البته تاكنون زياده روى و عدم نرمش زيادى داشته و 
ــه طور كلى قانون براى كى روش قانون همه يا هيچ  ب
ــب برانگيز بود  ــورد خاص واقعا تعج ــت اما اين م اس
ــپاهان براى  ــه بازى نكردن محمدى مقابل س چرا ك
ــازى تيم ملى  ــك هفته قبل از ب ــن آن هم ي راه آه
ــل فنى نمى تواند  ــتان انصافا دلي مقابل تيم تركمنس

داشته باشد.
و  كـى روش  ليسـت  پيچيـده  ارتبـاط 

شكست خوردگان ليگ
ــيت ها را در مورد  ــا اين خبر حساس ــا اين وجود ام ب
ــش را  ــتر و اين پرس ــامى بازيكنان تيم ملى بيش اس
ــاد كرد كه چرا كى روش براى دعوت از بازيكنان  ايج

به تيم ملى اين همه پيچيدگى دارد؟
ــه با كى روش  ــن پرويز مظلومى ك ــال ها قبل همي س
ــش ترين ملى پوش  ــانه اى پيدا كرد، بي درگيرى رس
ــد. برخى  ــه تيم ملى دعوت ش ــتقالل ب ممكن از اس
روزها تعدادملى پوشان به هشت هم مى رسيد، البته 
ــتقالل با جبارى، مجيدى، ميالد مى داوودى،  آن اس
ــان و ... طبيعى بود كه  ــرى، بيك زاده، تيموري منتظ

بازيكن زياد در تيم ملى داشته باشد.

ــى روش براى اينكه  ــن وجود اما برخى گفتند ك با اي
ــدازه بازيكنان  ــد بيش تر از ان ــتقالل را زمين بزن اس
ــت.  اگرچه آن حرف ها  ــم را دعوت كرده اس ــن تي اي
ــش  ــتقالل ش ــال كه اس ــل قبول نبود اما آن س قاب
ــا  ــود نهايت ــاده ب ــو افت ــران جل ــم از ديگ ــاز ه امتي
ــپوليس ژوزه مانوئل  ــد از آن پرس ــد. بع قهرمان نش
ــران آورد، مربى اى  ــه ته ــراوان ب ــات ف ــا تبليغ را ب
ــت  ــا رويانيان نمى دانس ــنام بود ام ــيار خوش كه بس
ــى از پرتغال  ــكالت اساس ــى روش مش ــه وى با ك ك

دارد.

اختالف ژوزه و كى روش
ــا  ــى روش ام ــل و ك ــى ژوزه مانوئ ــكالت قديم مش
ــت به تيم  ــد. نوب ــاز ش ــپوليس دردسرس براى پرس
ــپوليس اين بار به ــيد 8 بازيكن از پرس ــى كه رس مل

ــا ژوزه بازيكنانش را در خالل  ــد ت تيم ملى دعوت ش
ــه در اردوى  ــم ملى ببيند ن ــابقات در اردوى تي مس
ــى، پوالدى،  ــل على كريم ــپوليس.بازيكنانى مث پرس
ــينى، كريم انصارى فرد و ...همگى  ــيدجالل حس س
ــد تيم ملى ايران بودند و در اين مورد هم  هيچ  درح
ــپوليس ژوزه هم به هر  حرفى باقى نمى ماند؛ اما پرس

حال شكست خورد.
اختالف قلعه نويى و كى روش

سال گذشته كى روش با امير قلعه نويى به مشكالتى 
ــى و  ــدوم و صادق ــك زاده مص ــرد. او بي ــورد ك برخ
ــم ملى  ــدام به تي ــم م ــته را ه ــروحيدرى خس خس
ــود اينكه بيك زاده  ــال اما با وج دعوت مى كرد امس
ــت و با وجود آنكه صادقى خسته نيست  مصدوم نيس

هيچ كدام به تيم ملى دعوت نمى شوند.
كى روش برخى مواقع لجاجت هم مى كرد مثل يكى 
ــود اما كى روش او  ــا كه بيك زاده مصدوم ب از اردوه
ــراض امير قلعه نويى ــا خودش برد و وقتى با اعت را ب
ــد اعالم كرد كه بايد روند درمان بيك زاده  مواجه ش

زير نظر خودش انجام بگيرد.
ــته زمين خورد  ــال گذش اتفاقا اميرقلعه نويى هم س
ــم ملى ايران و  ــه هماهنگى بين تي ــا همه بدانيم ن ت
ــن در نظر  ــع طرفي ــه نف ــود دارد و ن ــگاه ها وج باش
گرفته مى شود. معموال باشگاه هايى كه ملى پوش بيش 
ــوند  ترى را در ابتداى فصل مى گيرند قهرمان نمى ش
ــت كه در دلش حرف هاى بسيارى  و اين يك آمار اس
ــت كه اردوهاى بلند و منحصر به  ــخص اس دارد. مش
ــد و عمال به  ــگاه ها را فلج مى كن ــى روش باش فرد ك
ــون در اين چرخه  ــيب مى زند چ ــى هم آس ــم مل تي
ــن بيش ترى  ــد بازيك ــتى بچرخ ــر چرخ به درس اگ
ــه عدم دعوت از  ــود اما... به بهان توليد و آماده مى ش
ــد  ــته مى ش ــايد بايد اين آمار نوش ميالد محمدى ش
ــان بازيكن از  ــوت  دع روى  ــى روش  ك ــت  لجاج و 
ــى دراين رابطه با  ــايد بايد كس ــد. ش ــى مى ش بررس
ــت و غير قابل  كى روش حرف بزند، او البته لجوج اس

نرم شدن اما...

ژوزه، قلعه نويى، مظلومى و...

رابطه ليست تيم ملـى و شكست تيم  هـا

ردپاى جوانگرايى خسوس؛
نمايش اميدواركننده تيم ملى فوتسال ايران
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

5-  اجتماعى سازى
ــش از تعداد باالى ــاى تان در اينترنت چيزى بي اين روزها مديريت پروفايل ه

 اليك هاست. اين مى تواند تفاوتى بين پيشنهاد كارى عالى و مواجه شدن با رشته 
دنباله دار طرد شدن از كار ايجاد كند. اگر ظاهر پروفايل آنالين خود را حرفه اى 
نگه داريد و به طور مرتب آن را چك كنيد، باعث مى شود كه كارفرمايان بالقوه 
ــند و مدارس واقعا بايد به طور  ــميت بشناس بلوغ تان به عنوان يك فرد را به رس
ــر به فردتان را  ــترده اى هنر و نظم نهفته در ايجاد هويت اينترنتى منحص گس

آموزش دهند.
6-  موارد اضطرارى و كمك هاى اوليه

كمك هاى اوليه بايد در فواصل مشخص، در همه مدارس و همه سنين تدريس 
ــكى ــت تا از لحاظ پزش ــوند. علم به طور مرتب به دنبال راه هاى جديدى س ش

 انسان ها را درمان كند و برخى از آن تكنيك هاى تنفس مصنوعى قديمى كه در 
ــوب مى شود. آموزش  زمان كودكى در تلويزيون ديده ايد امروز خطرناك محس
ــرار و كمك هاى اوليه در مدارس  متناوب و به هنگام نحوه عمل در هنگام اضط
ــى جدى گرفتار  ــد كه در آينده در وضعيت ــك زيادى به فردى كن مى تواند كم

خواهدشد.
7-  تعميرات خانگى

ــويد، متوجه ضرورت توانايى تعميران اوليه  همان طور كه شما بزرگ تر مى ش
خانگى خواهيدشد. يكى از بدترين احساسات دنيا اين است كه يك وسيله خانگى 
ــتيد و ندانيد كه چگونه بايد  خراب شود و شما با چهره اى گنگ روبرويش بايس
تعميرش كنيد. زمانى كه وارد اولين خانه خودتان مى شويد، چند آموزش اوليه در 

مورد نحوه نگهدارى و تعمير وسايل خانه معمولى مى تواند بسيار مناسب باشد.
8-  خودارزيابى

ــا در آن خوب عمل ــود و اعتراف به آن چه كه واقع نگاهى طوالنى و دقيق به خ
 مى كنيد (يا برعكس) شايد يكى از چالش برانگيزترين مسائل زندگى باشد. افراد 
كمى هستند كه مى توانند واقعا اين كار را انجام دهند. اين كار نيازمند تمرين و 
دانستن اين موضوع است كه آن چه بايد در خودتان ارتقا دهيد باعث مى شود كه 

فرد بهترى در تمام جوانى زندگى باشيد.
9-  تعادل

مدرسه به درستى شما را تشويق مى كند تا براى ارتقاى عملكرد آكادميك خود 
به سختى تالش كنيد اما چيزى كه به شما نمى آموزد اين است كه تعادل را در 
ــت يابيد؛  ــطوح باال دس زندگى خود لحاظ كنيد تا در تمام جوانب زندگى به س
ــخت كاركردن يا گذراندن  از داشتن زمانى آرامش بخش با خانواده گرفته تا س
ــت يابى به مفهومى مناسب از تعادل به  بعدازظهرى لذت بخش با دوستان.دس

منظور شادتر و سالم تر زندگى كردن ضرورى ست. 
10- آشپزى

ــان در طى سال هاى  ــجويان زندگى ش ــيارى از دانش دليلى وجود دارد كه بس
دانشجويى را با خوردن نودل هاى آماده مى گذرانند. البته يكى از عوامل پول است 
اما عامل ديگر اين است كه افراد بالغ خيلى كمى وجود دارند كه در هنگام ورود 
به خوابگاه دانشجويى تجربه واقعى آشپزى داشت باشند.درست كردن غذايى كه 
آب دهان تان را راه بيندازد صرفا مختص به سرآشپزهاى موفق نيست. آشپزى 
ــتان و رييس تان را تحت تاثير قرار دهد و از همه  مهارتى ست كه مى تواند دوس
مهم تر سالمتى شما را حفظ كند. البته كالس هاى آشپزى در مدارس وجود دارد 
اما تاكيد بر چند دستور غذاى خوشمزه و سالم واقعا مى تواند به كودكان كمك 

كند تا در هنگام ورود به مقطع جديد زندگى شان بتوانند از پس آشپزى برآيند.
                                                                                                                                                          ادامه دارد ...

پدرى به پسرش وصيت كرد كه در عمرت اين سه كار را نكن: راز دل 
به زن مگو، با نو كيسه معامله نكن و با آدم كم عقل رفيق نشو .

ــت بداند كه چرا پدرش به  ــر خواس بعد از اين كه پدر ازدنيا رفت پس
او چنين وصيتى كرده؟ پيش خودشگفت: امتحان كنم. ببينم پدرم 

درست گفته يا نه.
هم زن گرفت، هم قرض كردو هم با آدم كم عقل دوست شد.

ــفندى  ــرون رفت. مرد فورى رفت گوس ــوان از خانه بي روزى زن ج
آورد و در خانه كشت و خون گوسفند را دور خانه ريخت و الشه اش 
ــوهرش گفت : چه  ــد و به ش رازيرزمين پنهان كرد. زن وارد خانه ش

شده؟ خون ها مال چيست؟
ــته حرف بزن. من يك نفر را كشته ام. او دشمن من  مرد گفت : آهس

بود.
اگر حرفى زدى تو را هم مى كشم. چون غير از من و تو كسى از اين راز 

خبرندارد. اگر كسى بفهمد معلوم مى شود تو گفته اى.
ــت بام رفت و صدا زد:  ــته شدن را شنيد، فورى به پش زن،تا اسم كش

مردم به فريادم برسيد.
ــته، حاال مى خواهد مرا هم بكشد. مردم ده به  شوهرم يك نفر را كش
ــت صميمى آن  خانه آنها آمدند. كدخداى ده كه كم عقل بود و دوس
ــى ببرد. در راه كه مى  مرد بود فورى مرد را گرفت تا به محكمه قاض

رفتند به آدم نوكيسه برخوردند.
ــده بود دويد و گريبان مرد را گرفت  مرد نوكيسه كه از ماجرا خبر ش
ــت  ــه به تو قرض داده ام پس بده. چون ممكن اس و گفت : پولى را ك

توكشته بشوى و پول من از بين برود.
به اين ترتيب، مرد، حكمت اين ضرب المثل را دانست. سپس الشه 

گوسفند را نشان داد و اصل ماجرا را به قاضى گفت و آزاد شد.

شعرحكايت

يـاد من بـاشد
ياد من باشد فردا حتما،
دو ركعت راز بگويم با او

و بخواهم از او، كه مرا دريابد
و دل از هر چه سياهيست، بشويم فردا

روزن دل بگشايم بر عشق
تا كه آن نور بتابد بر دل

تا دلم گرم شود، يخ دل آب كنم، تا كه دلگرم شوم
ياد من باشد فردا حتما،
صبح بر نور سالمى بكنم

سيصد و شصت و چهار غفلت را، من فراموش كنم
سينه خالى كنم از كينه اين مردم خوب

و سالمى بدهم بر خورشيد
گوش بر درد دل ابر كنم

تا كه دل تنگ نباشد ديگر
و ببارد آرام

ياد من باشد فردا دم صبح،
خواب را ترك كنم، زودتر بر خيزم

چاى را دم بكنم
به پدر، شاخه گلى هديه دهم

بوسه بر گونه مادر بزنم
و پتو را آرام، روى خواهر بكشم
تا كه در خواب دلش گرم شود

و در ايوان حياط، سفره را پهن كنم
در جوار گل ياس، در كنار دل غم ديده مادر، آرام

نان و چايى بخورم، بركت را بتكانم به حياط،
ياكريمى بخورد

                                                                                                             ادامه دارد...

كاريكاتور(بدون شرح)

جواب سودوكو  شماره 1725سودوكو  شماره 1726

جواب معما 1725معما 1726
ــى كه يكبار مى دزدد، هميشه  اسپانيولى: كس

خواهد دزديد.
انگليسى: طمع به همه چيز، از دست دادن همه 

چيز است.
عربى: هيچ كس را وادار به دو كار نكن، جنگيدن 

و زن گرفتن.
انگليسـى: ضربات كوچك، درختان بزرگ را از 

پاى در مى آورند.
ايتاليايى: معنى همه چيز دانستن هيچ ندانستن 

است.
ــو را به گريه  ــى كن كه ت ــورت با كس عربى: مش

مى اندازد نه با كسى كه تو را مى خنداند.

ــى كه شكمش خالى است، هر  روسى: براى كس
نوع بارى سنگين است.

ــمان مى بارد گدا  دانماركى: وقتى كه آش از آس
قاشق ندارد.

ايرانى: تير از جراحت به در آيد و آزار در دل بماند.
ــت خوب را با هر دو دستت  آفريقايى: يك دوس

نگهدار.
ايرانى: مرد حكيم خرده نگيرد بر آينه.

ايرانى: يا حرفى بزن كه از خاموشى بهتر باشد يا 
خاموش باش.

ــه كمى  بترس تا هرگز محتاج  فنالندى: هميش
نشوى زياد بترسى.

از آنجا كه در هنگام رعد و برق به دليل 
سرعت نور اول برق ديده مى شود بعد 
ــنيده مى شود، معلوم  صداى رعد ش
ــتان مرد دروغ بوده  مى شود كه داس
چون مرد ادعا كرده بود كه ابتدا صدا 
را شنيده و سپس نور را مشاهده كرده، 
ــتگير  به همين دليل پليس او را دس

كرده است.

ــاده لوح به نظر مى رسيد  ــى كه به ظاهر س پرتقال فروش
ــم رياضى بود به  ــايه ى جديد خود را كه اتفاقا معل همس
ــيد:  ــايه از پرتقال فروش پرس مهمانى دعوت كرد .همس
بچه هاى تان كجا هستند؟ پرتقال فروش گفت : مشغول 
بازى هستند.همسايه پرسيد :چند فرزند داريد  و هريك 

چند سال دارند؟
 پرتقال فروش با زيركى جواب  داد :سه پسر دارم كه حاصل 
ضرب سن آن ها 72  است و مجموع سن آن ها با شماره ى 
خانه مان برابر است !همسايه كه با مساله اى غير منتظره 
ــده بود فورا به در خانه ى پرتقال فروش رفت و  روبه رو ش
شماره ى آن را نگاه كرد.آن گاه بازگشت و گفت: مساله اى 
مبهم است.پرتقال فروش گفت:ببخشيد  حق با شماست 

.بزرگ ترين پسرم به دوچرخه سوارى خيلى عالقه دارد! 
آيا مى توانيد سن هر يك از بچه ها را بدست آوريد؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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ضرب المثل هاى زيبا و خواندنى جهان

داستان كوتاه

روزگارى مريد و مرشدى خردمند در سفر بودند. در 
يكى از سفر هاى شان در بيابانى گم شدند و تا آمدند 
ــيد. ناگهان از دور نورى  راهى پيدا كنند شب فرا رس
ديدند و با شتاب سمت آن رفتند. ديدند زنى در چادر 
محقرى با چند فرزند خود زندگى مى كند. آن ها آن 
ــدند. و او نيز از شير تنها بزى كه  شب را مهمان او ش

داشت به آن ها داد تا گرسنگى راه بدر كنند. 
روز بعد، مريد و مرشد از زن تشكر كردند و به راه خود 
ادامه دادند. درمسير، مريد همواره در فكر آن زن بود 
و اين كه چگونه فقط با يك بز زندگى مى گذرانند و 
اى كاش قادر بودند به آن زن كمك كنند، تا اين كه به 
مرشد خود قضيه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندكى 
تامل پاسخ داد: اگر واقعا مى خواهى به آن ها كمك 

كنى، برگرد و بزشان را بكش! 
ــد ولى از آن جا كه به  ــيار متعجب ش مريد ابتدا بس
ــت، چيزى نگفت و برگشت  مرشد خود ايمان داش

و شبانه، بز را در تاريكى كشت واز آن جا دور شد... 
سال هاى سال گذشت و مريد همواره در اين فكر بود 
كه بر سر آن زن و بچه هايش چه آمد. روزى از روزها، 
مريد و مرشد قصه ما وارد شهرى زيبا شدند كه از نظر 
تجارى نگين آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر 
ــهر  را گرفتند و مردم آن ها را به قصرى در داخل ش
راهنمايى كردند. صاحب قصر زنى بود با لباس هاى 
بسيار مجلل و خدم و حشم فراوان، كه طبق عادتش 
به گرمى از مسافرين استقبال و پذيرايى كرد و دستور 
ــباب راحتى و  ــاس جديد داده و اس داد به آن ها لب
استراحت شان را فراهم كنند. پس از استراحت، آن ها 
نزد زن رفتند تا از رازهاى موفقيت وى جويا شوند. زن 
نيز چون آن ها را مريد و مرشدى فرزانه يافت، پذيرفت 

و شرح حال خود اين گونه بيان نمود: 
سال هاى بسيار پيش، من شوهرم را از دست دادم و 
با چند فرزندم و تنها بزى كه داشتيم زندگى سپرى 

مى كرديم. يك روز صبح ديديم كه بزمان مرده و ديگر 
هيچ نداريم. ابتدا بسيار اندوهگين شديم ولى پس از 
مدتى مجبور شديم براى گذران زندگى با فرزندانم هر 
كدام به كارى روى آوريم. ابتدا بسيار سخت بود ولى 
كم كم هر كدام از فرزندانم موفقيت هايى در كارشان 
كسب كردند. فرزند بزرگ ترم زمين زراعى مستعدى 
ــرم معدنى از فلزات  در آن نزديكى يافت. فرزند ديگ
ــروع به  گرانبها پيدا كرد و ديگرى با قبايل اطراف ش
داد و ستد كرد. پس از مدتى با آن ثروت شهرى را بنا 

نهاديم و حال در كنار هم زندگى مى كنيم. 
مريد كه پى به راز مساله برده بود از خوشحالى اشك 

در چشمانش حلقه زده بود...
 نتيجه گيرى:

 هر يك از ما بزى داريم كه اكتفا به آن مانع رشدمان 
است و بايد براى رسيدن به موفقيت و موقعيت بهتر 

آن را فدا كنيم.

ــد.  ــذا وارد دكان نجارى ش ــراى پيدا كردن غ ــب مار بزرگى ب گويند يك ش
ــايل كارش را روى ميز بگذارد.  ــه موقع ترك كارگاه وس عادت نجار اين بود ك
ــت ــود. همين طور كه مار گش ــته ب ــب، نجار اره اش را روى ميز گذاش آن ش

ــد و  ــد. مار خيلى عصبانى ش ــرد و كمى زخم ش ــش به اره گير ك  مى زد، بدن
ــزى دور دهانش  ــبب خون ري ــود اره را گاز گرفت. اين كار س براى دفاع از خ
ــد و او كه نمى فهميد چه اتفاقى افتاده، با خيال اين كه اره دارد به او حمله  ش

ــار از خود دفاع  ــراى آخرين ب ــت تصميم گرفت ب مى كند و مرگش حتميس
ــار  ــديدتر حمله كند. او بدنش را به دور اره پيچاند و هى فش كرده و هر چه ش
ــه مارى بزرگ  ــد، روى ميز به جاى اره، الش ــه كارگاه آم داد. صبح كه نجار ب
ــم زياد مرده  ــى فكرى و خش ــط به خاطر ب ــد كه فقط و فق و زخم آلود را دي

بود.
 ما در لحظه خشم مى خواهيم به ديگران صدمه بزنيم ولى بعد متوجه مى شويم 
كه به جز خودمان كس ديگرى را نرنجانده ايم و موقعى اين را درك مى كنيم 
كه خيلى دير شده. در زندگى بيشتر الزم است كه گذشت و چشم پوشى كنيم، 
از اتفاق ها، از آدم ها، از رفتارها، از گفتارها... و گذشت و چشم پوشى عاقالنه و 

به جا را به خودمان ياد بدهيم.

راز دل به زن مگو

15 عامل موفقيت كه در مدرسه يادتان 
نمى دهند!

درتمام انسانهاى كره زمين 99/9 ٪ شباهت ژنتيكى وجود دارد.
98/5 ٪ از ژن هاى انسان و شامپانزه يكسان هستند.

قلب انسان به طور متوسط 100 هزار بار در سال مى تپد.
لئوناردو داوينچى مخترع قيچى است.

سطح شهر مكزيكوسيتى ساالنه 25 سانتى متر نشست مى كند.
ــه ويروس آلوده ــطح جهان ب در هر پنج ثانيه يك كامپيوتر در س

 مى گردد.
ظروف پالستيكى 50 هزار سال طول مى كشد تا در طبيعت شروع 

به تجزيه شدن كنند. 
اغلب مارها داراى شش رديف دندان هستند.

90٪ سم مارها از پروتئين تشكيل يافته است.
هرگاه جمعيت كره زمين به 100 نفر كاهش يابد، 50 ٪ پول جهان 

در دست شش نفر قرار خواهد گرفت.
موش هاى صحرايى ساالنه يك سوم منابع و ذخاير غذايى جهان را 

نابود مى سازند.
دو سوم آدم ربايى هاى جهان در كلمبيا به وقوع مى پيوندد.
دو سوم اعدام هاى جهان در كشور چين به وقوع مى پيوندد.

سرود اصلى كشور يونان متشكل از 158 بيت مى باشد.
ــروى 1300 كيلو گرم  ــاح ها قادرند آرواره هاى خود را با ني تمس

ببندند. 
ــاالنه 2 هزار و 300 گالن شير توليد مى  يك گاو به طور متوسط س

كند.
خورشيد از لحاظ وزن از 70٪ هيدروژن، 28٪ هليوم، 1/5٪ كربن 

+ نيتروژن + اكسيژن و 5 درصد عناصر ديگر تشكيل شده است. 
ــتر از سگ هاى  ــهرى به طور متوسط سه سال بيش سگ هاى ش

روستايى عمر مى كنند. 
در امريكا ساالنه 15 نفر بر اثر گاز گرفتگى توسط سگها جان خود 

را از دست مى دهند. 
70٪ فقراى جهان را زنان تشكيل مى دهند. 

نور خورشيد8/5 دقيقه طول مى كشد تا به زمين برسد. 
خودروسازى بزرگ ترين صنعت در جهان مى باشد. 
در هر دو هفته يك زبان در جهان منقرض مى گردد.

ــى هاى خود را به  ون گوگ در طول حيات خود تنها يكى از نقاش
فروش رساند.

گربه هاى خانگى 70٪ وقت خود را در خواب سپرى مى كنند.
فندك قبل از كبريت اختراع شده است.

در آمريكا ميزان فوالد استفاده شده در تهيه تشتك در بطرى هاى 
نوشابه بيشتر از فوالد به كار رفته در تهيه بدنه اتومبيل هاست.

يك تانكر بزرگ كه كامال پر باشد و در حال حركت با سرعت عادى 
باشد، حداقل به بيست دقيقه زمان براى متوقف شدن احتياج دارد.

به طور متوسط يك انسان در طول زندگى خود در حدود 44 پوند 
گرد و خاك را تنفس مى كند.

گذشت 

مـريـد
 و 

مـرشـد 
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اخبار

ــزرگ گردو  ــه از توقيف محموله ب ــتان مراغ ــده انتظامي شهرس فرمان
ــتان  ــال در اين شهرس ــه ميليارد ري ــه ارزش س ــادام چيني ب و مغز ب

خبر داد.
 سرهنگ سهراب رحيم زاده گفت: در پي كسب خبري مبني بر قاچاق 
گردو و مغز بادام خارجي توسط دو دستگاه كاميون و خودروى نيسان، 

بالفاصله ماموران يگان امداد به محل عبور خودروها اعزام شدند.
ــايي و توقيف خودروهاي مورد نظر، در بازرسي  وي افزود: پس از شناس

از آنها هفت تن گردو و مقاديري مغز بادام خارجي قاچاق كشف شد.
ــرهنگ رحيم زاده تصريح كرد: ارزش ريالي اين محموله قاچاق سه  س
ميليارد ريال برآورد شده  كه در اين رابطه دو متهم دستگير و با تشكيل 

پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان مراغه در پايان گفت: برخورد با قاچاقچيان 
ــهروندان در صورت  ــتمر ادامه خواهد داشت و ش كاال و ارز به طور مس
ــس 110 در ميان  ــكوك، موضوع را با پلي ــاهده هرگونه موارد مش مش

بگذارند.

ــتان  ــده انتظامي شهرس فرمان
خدابنده استان زنجان، از كشف 
ــه ارزش تقريبي  كاالي قاچاق ب

سه ميليارد ريال، خبر داد.
ــتاي  بهرام خليلي گفت: در راس
ــاق كاال و ارز و  ــا قاچ ــارزه ب مب
ــدات داخلي،  ــت از تولي حماي
ماموران پليس آگاهي شهرستان 
از حمل مقاديري كاالي قاچاق 

توسط يك دستگاه خودرو مطلع شدند.
اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد: ماموران با ايجاد ايست و بازرسي در 
محور  زنجان – خدابنده موفق شدند يك دستگاه خودروى رانا را متوقف 

و مورد بازرسي قرار دهند.
ــتان خدابنده تصريح كرد: ماموران در بازرسي  فرمانده انتظامي شهرس
ــي و 234 ثوب البسه  ــي تلفن همراه لمس از اين خودرو 294 عدد گوش

قاچاق را كشف كردند.
ــده بيش از  ــف ش ــام انتظامي با اعالم اينكه ارزش كاالهاي كش اين مق
ــود، تاكيد كرد : كاالهاي كشف شده به  سه ميليارد ريال برآورد مي ش
ــير مراحل قانوني تحويل مراجع  همراه متهمان دستگير شده جهت س

مربوطه شدند.

ــاده در شش ماهه  ــرماخوردگى س ــرگيجه و عاليمى شبيه يك س ــردرد، س  تهوع، س
نخست امسال 156 شهروند را به كام مرگ فرستاد و اكنون با سرد شدن هوا، سناريوى 
ــروع فصل سرما قاتل خاموش با  گازگرفتگى روند صعودى پيدا مى كند.  هر سال با ش
بخارى هاى روشن جان مى گيرد و زنگ خطر گازگرفتگى هم به صدا در مى آيد. امسال 
سردشدن زودهنگام هوا، برپا شدن بساط لوازم گرمايشى را جلوتر انداخته است. معلوم 
نيست تا پايان سال چند نفر از همشهريان و هموطنان مان قربانى گازگرفتگى مى شوند 
ــود با رعايت چند نكته باريك تر از مو از وقوع مرگ هاى خاموش توسط قاتل  اما مى ش

نامرئى كه نه رنگ دارد و نه بو جلوگيرى كرد.

ــر از آنچه كه فكرش را بكنيد جان مى گيرد.  اين قاتل بى رنگ و بو و غيرمحرك راحت ت
سال  هاست كه عنوان جديدى در مرگ ومير ايرانيان مطرح شده است و نام آن را «مرگ 

خاموش» يا مرگ توسط «قاتل نامرئى» گذاشته اند.
در آخرين آمار اعالم شده از سوى پزشكى قانونى، در نيمه نخست سال جارى 156 تن 
بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور جان خود را از دست دادند، از اين تعداد 
111 تن، زن و 45 تن، مرد بودند در شهريور ماه امسال نيز 15 تن بر اثر مسموميت با گاز 
ــت دادند كه در مقايسه با مدت مشابه سال  منوكسيدكربن در كشور جان خود را از دس
36/4 درصد بيشتر است. به گفته ملكى سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى، 

عاليم مسموميت حاد با اين گاز شامل سردرد، سرگيجه، تهوع و استفراغ و درد شكمى و 
سپس حالت بيهوشى، تشنج و اغماست و سرانجام مرگ را درپى دارد.

ــته از  ــرى از اتالف حرارت تنها براى آن دس ــتن منافذ به منظور جلوگي درزبندى و بس
شهروندان كه براى افزايش دماى منزل خود از سيستم حرارت مركزى يا همان شوفاژ 
استفاده مى كنند، بالمانع است عاليم گاز گرفتگى بسيار شبيه به عاليم سرماخوردگى 
ــده و مهم ترين كانون نشت آن از  است. گاز منواكسيدكربن از سوختن ناقص توليد ش
ــت، بنابراين شهروندان بايد هنگام نصب  دودكش هاى غيراصولى وسايل گرمايشى اس
دودكش توجه داشته باشند كه انتهاى كليه دودكش ها بايد حداقل يك متر از سطح بام 
ــته باشد و كالهك آن به شكل H باشد.  و حداقل يك متر از ديوار جانبى بام فاصله داش
دودكش و اتصاالت نيز بايد از جنس مقاوم و بدون هيچ گونه منفذ و نشتى در سراسر آن 
باشد و بديهى است كه استفاده از لوله هاى آكاردئونى آلومينيومى در اين زمينه توصيه 
ــيب اين لوله ها بايد مثبت و رو به باال باشد و ارتفاع عمومى آن  نمى شود. ضمن اينكه ش
نيز در بيرون حداقل سه برابر طول افقى آن باشد. قطر لوله هاى دودكش نيز بايد مساوى 

باشد.
ــهروندان كه براى افزايش دماى منزل خود از سيستم  ــته از ش ملكى با اشاره به آن دس
حرارت مركزى يا همان شوفاژ استفاده مى كنند نيز گفت: تنها در چنين شرايطى است 
ــتن منافذ به منظور جلوگيرى از اتالف حرارت بالمانع است، در غير  كه درزبندى و بس
اين صورت اگر شهروندان از بخارى هاى گازسوز يا حتى پكيج نصب شده درون واحد براى 
تامين گرماى محيط خود استفاده مى كنند بايد حتما امكان تهويه از طريق در يا پنجره را 

در فضا ايجاد كرده و از درزبندى و بستن كامل منافذ خوددارى كنند.
اين عاليم را جدى بگيريد

از آنجايى كه نشانه هاى مسموميت با اين گاز بسيار شبيه سرماخوردگى است، بسيارى 
آن را جدى نمى گيرند تا به مرحله بحرانى مى رسد. از اولين نشانه هاى مسموميت با اين 
گاز، ايجاد حالت ضعف و سستى در بدن و در ادامه سردرد، درد شكمى، سرگيجه، تهوع 
و استفراغ، ايجاد حالت دوبينى و تنفس هاى سريع و كوتاه است و اگر افراد كماكان در 
اين محيط آلوده باقى بمانند در حالت تشنج، بيهوشى و حتى كما قرار گرفته و در نهايت 
ــيب ديده با اين گاز ضمن تماس فورى با  مرگ پديدار مى شود.  در برخورد با افراد آس
نيروهاى امدادى (آتش نشانى و اورژانس) به سرعت فرد مسموم را از محل خارج كرده و 
به فضاى باز منتقل كنيد و اگر شدت مسموميت باالست آنان را به مراكز درمانى منتقل 
كنيد. سپس در و پنجره ها را باز كرده و تمام منابع گازسوز و شعله دار محيط را خاموش 
كنيد و حتما توسط افراد متخصص مساله را بررسى و منبع توليد و انتشار اين گاز را بيابيد 

و نسبت به رفع آن اقدام كنيد تا از تكرار آن جلوگيرى  شود.

كشف محموله سه ميلياردي گردو و 
بادام قاچاق در مراغه

كشف محموله قاچاق سه ميلياردي از 
يك خودروى رانا در زنجان

اخطار  اجرائى
8/428 شــماره 82/93 به موجب راى شــماره 430-93/06/2 حوزه 22 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه داود شــاهنگى فرزنــد ابوطالب مجهــول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت مبلغ 11/000/000 ريال بابت اصل خواسته و180/000 ريال به 
عنوان خسارت دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 92/5/7-176745 
لغايت اجراى حكم در حق محكوم له فرزاد نباتى پور با وكالت مهران اميرى 
به نشانى ميدان انقالب پاساژ انقالب ط 3 موسسه داد حقوقى و پرداخت 
نيم عشرحق االجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا 

اعالم نمايد. م الف 22331 دفتر شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420350800314 اجراييــه:  شــماره   8 /441
پرونده:9309980350801030 شماره بايگانى شعبه:931073 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غيابى مربوطه 
9409970350800356  محكوم عليه مجيد عباسى حاجى پيرلو مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج ميليون و 
چهارصد هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 15917000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت دير كرد وفق شــاخص اعالمى بانك مركزى 
از تاريخ صدور چك (شــماره هاى 661/986231 الى 661/986235 به 
تاريخ هاى 1389/09/01 و 1389/10/01 و 1389/11/01 و 1389/12/01 
و 1390/01/15) تا زمان پرداخت در حق محكوم له مهدى خردپيشــه به 
نشــانى اصفهان ميدان جمهورى ابتداى خ رباط تقاطع اول گز و شيرينى 
هانى و پرداخت نيم عشر اجراى در حق صندوق دولت در ضمن حكم به 
صورت غيابى صادر گرديده اســت . محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيــد يا صورت خالف واقع از دارايى خــود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از 
ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجــه نمائيد.م الف:22389 

شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420350800316 اجراييــه:  شــماره   8 /442
پرونده:9309980350801300 شماره بايگانى شعبه:931362 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره9410090350801887 و 
شــماره دادنامه مربوطه9409970350800158 محكوم عليه 1- مهدى 
ايرج پور مجهول المكان 2- ســيد حميد امير شــاه كرمى  مجهول المكان 

محكوم اســت به پرداخت  تضامنى مبلغ يكصــد و ده ميليون بابت اصل 
خواســته و مبلغ 4440000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت دير 
كرد وفق شــاخص اعالمى بانك مركــزى از تاريخ تقديم دادخواســت 
1393/11/05 تا زمان پرداخــت در حق محكوم له اكــرم صمدى فرزند 
محمد حسين به نشانى اصفهان خ بزرگمهر خ مفتح بن بست باربد پ 207 
و نيم عشــر اجرايى در حق صندوق دولت حكم به صورت غيابى صادر 
گرديده است . محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايــد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى 
از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام 
مدنى ميباشــد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى 
مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:22390 شعبه 8 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420352200128 اجراييــه:  شــماره   8 /443
پرونــده:9209980352201300 شــماره بايگانــى شــعبه:921389 
بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه 
مربوطه9209970352202157 محكوم عليه على شريفى فرزند ابوالقاسم 
به نشانى اصفهان اول خ هفتون، لوازم موتورى آقاى على ميرحاج  محكوم 
اســت به پرداخت  مبلغ چهار ميليون و چهارصد و بيست هزار تومان در 
زمان اجراى صيغه طالق و ظرف چهار سال ديگر مطابق همان تاريخ هر 
سال چهار ميليون تومان پرداخت نمايد. حق االجرا بر اساس مبلغ ريالى 
محكوم به زهرا فروتن فرزنــد زين العابدين به نشــانى اصفهان، ميدان 
قدس، خ مصلى، خ نادرى، كوچه آريا، پ 22 محاسبه و پرداخت آن به عهده 
محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت ده روز صورت جميــع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف 
سه ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايــد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيــد يا صورت خالف واقع از دارايى خــود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از 
ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجــه نمائيد.م الف:22394 

شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

8/426  كالسه پرونده: 94-383 شــماره دادنامه:585-94/7/21 مرجع 
رسيدگى شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهيم قرهى 

قهى فرزند داراب به نشــانى اصفهان، بازار خ حكيم، جنب سراى ستوده 
پخش آسيا. خوانده: عبداله عيدى وندى فرزند على محمد مجهول المكان 
خواســته  تقاضاى مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 333600-94/3/20 بانك سپه گردشــكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دادخواست آقاى ابراهيم 
قرهى قهى به طرفيت آقاى عبداله عيدى وندى به خواسته مطالبه مبلغ سى 
ميليون ريال وجه يك فقره  چك به شماره  333600-94/3/20  به انضمام 
خسارات دادرسى و تاخير تاديه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول 
مستندات دعوى و اينكه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار 
كافى در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى نيز حكايت 
از اشــتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان را حكايت مى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرســى مدنى و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانونى تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ســى ميليــون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت يكصد و شــصت و پنج هزار ريال به عنوان خسارت 
دادرسى و هزينه نشر آگهى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 
سررسيد لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه خواهد بود. و پس از مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهــى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 21244 قاضى شــعبه 22 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/427  شــماره دادنامــه: 9409970361701107 شــماره پرونــده: 
9409980361700539 شماره بايگانى شــعبه: 940587 خواهان: آقاى 
ميالد رضائى فرزند محسن به نشــانى اصفهان، خيابان پروين، خ حكيم 
شفائى دوم، روبروى رستوران سى گل، نبش خ معلم، جنب پيرايش فرزاد، 
پ 336. خوانده: آقاى اكبــر صفرى ريزى فرزند امرالــه مجهول المكان 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه 
خســارت تاخير تاديه دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى دادگاه در 
خصوص دعوى آقاى ميالد رضائى فرزند محســن به طرفيت آقاى اكبر 
صفرى ريزى فرزند امراله به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال به 
استناد يك فقره چك به شماره 629327-93/2/10 و گواهى عدم پرداخت 
صادره از بانك محال عليه به انضمام خســارات دادرسى و تاخير تاديه 
دادگاه با توجه به دادخواست تقديمى و تصوير مصدق مستندات ابرازى 
خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به خواهان مى نمايد و نظر به 
اينكه خوانده به وصف ابالغ قانونــى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و 
دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نياورده است فلذا دعوى خواهان را 
به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515، 519 قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/300/000 ريال به عنوان خسارات دادرسى 
طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمى بانك مركزى از 
تاريخ سررسيد لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و سپس ظرف بيســت روز ديگر قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان اصفهان مى باشد.  م الف 21395 رئيس شعبه بيست و 
هشتم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
8/422 شــماره ابالغيــه: 9410103640705234 شــماره پرونــده: 
9409983640700198 شماره بايگانى شعبه: 940202 خواهان/ شاكى 
عباس اسماعيليان دهاقانى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم ناصر 
جاللى موفق به خواســته مطالبه وجــه چك تقديــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان زرين شهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان لنجان (زرين شــهر) واقع در زرين شــهر ارجاع و 
به كالســه 9409983640700198 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/11/19 و ساعت 11/30 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع شهادت شهود حاضر گردد. 
م الف 884 منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان زرين 

شهر 
ابالغ راى

8/425كالســه پرونده: 94-186 شــماره دادنامه: 605 تاريخ رسيدگى: 
94/6/31 مرجع رسيدگى: شعبه هجدهم شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: خانم مريم اسماعيلى به نشــانى اصفهان، خ بالل شرقى، پالك 
236 خوانده: آقاى مهدى زاده حســين مجهول المكان خواســته: الزام به 
انتقال رسمى مقوم به ســى ميليون ريال گردشكار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه 
مشــورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعوى 
خانم مريم اســماعيلى به طرفيت مهدى زاده حســين به خواسته الزام به 
انتقال رســمى ســند يك باب آپارتمان با كاربردى ادارى به شماره ثبت 
15190/44570 واقع در بخش 5 اصفهــان مقوم به 30/000/000 ريال با 
اين توضيح كه خواهان ابراز مى دارند ملك موصوف را برابر مبايعه نامه 
عادى مورخ 1390/11/30 از خوانده دعوى خريدارى و نسبت به پرداخت 
كليه ثمن معامله به وى اقدام نموده وليكن نامبرده تاكنون از انتقال رسمى 
سند خوددارى كرده است نظر به اينكه برابر پاسخ استعالم واصله از اداره 
ثبت اسناد و امالك خوانده مالك پالك ثبتى مذكور مى باشد و با عنايت به 
محتويات پرونده و اظهارات و مدارك ابرازى از ناحيه خواهان و مبايعه 
نامه مورخ 90/11/30 فى مابين طرفين و اينكه خوانده با اطالع از جلســه 
دادرسى در شورا حاضر نشــده و دفاعى در مقابل مستندات ارائه شده 
به عمل نياورده و اليحه اى نيز تقديم ننموده لذا من حيث المجموع دعوى 
خواهان را وارد تشخيص، مستند به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنى حكم 
به محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه اســناد و انتقال رسمى سند 
يك باب آپارتمان با كاربرى ادارى واقع در خ پروين نبش امامزاده اسحاق 
اول مجتمع برنا با شــماره فرعى 44570 اصلى 15190 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان و مبلغ ســيصد هزار ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
از تاريخ تقديم دادخواســت 94/3/2 لغايت اجــراى حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى اســت و ظرف مدت 20 روى 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديد 
نظرخواهى در محاكم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 21243 

شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان

قـاتـل خـاموش بـا بخـارى هـاى 

روشـن جـان مى گـيرد

پرونده دستبرد مرگبار به طالفروشى نگار در مشهد، در كمتر از 10 روز از دستگيرى 
سارقان با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفرى استان خراسان فرستاده شد.

 رسيدگى به اين پرونده همزمان با دستبرد سارقان به طالفروشى در خيابان مفتح، 
ــتور كار پليس قرار گرفت. در ادامه تيمى از ماموران  30 مترى طالب مشهد در دس
ــدند، مجيد مرد طالفروش 34 ساله  اى  خود را به محل سرقت رسانده و متوجه ش
ــينه اش اصابت كرده بود. تيم جنايى به سرپرستى قاضى  بوده كه ضربه چاقو به س
ــته  ــهد به بازبينى فيلم دوربين هاى مداربس ــينى، بازپرس جنايى مش جواد حس

طالفروشى پرداختند.
بررسى فيلم نشان مى داد، دو مرد جوان وارد طالفروشى شدند. آنها به صورت خود 

ماسك آلودگى هوا زده و كاله لبه دار به سر داشتند.
متهمان پس از نيم ساعت از زير كاپشن هاى خود دو اسلحه كلت و وينچستر بيرون 
ــا مجيد به مقاومت  ــه روى زمين بخوابد، ام ــتند ك آورده و از مرد طالفروش خواس
پرداخت كه يكى از سارقان او را با چاقو مجروح كرد. با افتادن مرد جوان روى زمين، 
سارقان بيش از دو كيلو طال را سرقت كرده و با يك دستگاه پرايد سفيد از محل فرار 
كردند. دو روز بعد از اين سرقت دو متهم پرونده به نام حامد و عليرضا دستگير شده 
ــريح ماجرا گفتند: مدتى طالفروشى را  و صحنه قتل را بازسازى كردند. آنها در تش
زيرنظر گرفتيم. به دليل خلوتى محل به راحتى مى توانستيم به آنجا دستبرد بزنيم.

ــديم.  ــرد. بعد به بهانه خريد طال وارد مغازه ش صبح منتظر مانديم تا مغازه را باز ك
ــترى را انتخاب كرده و از آن عكس گرفتيم. به بهانه اين كه مى خواهيم  ابتدا انگش
عكس را براى يكى از بستگان خود ارسال كنيم و نظر او را بپرسيم، حدود نيم ساعت 
ــه را اجرا كرديم. با سالح مرد  در مغازه مانديم. وقتى فرصت را مناسب ديديم، نقش
ــديم با چاقو او را  ــه او مقاومت كرد. بعد هم مجبور ش طالفروش را تهديد كرديم ك
ــالمت روحى و روانى  ــرقت از محل فرار كنيم. پس از بررسى س مجروح و پس از س

متهمان توسط پزشكى قانونى، تكميل تحقيقات محلى و طرح درخواست اولياى دم 
ــرا، متهمان همراه وكالى خود به دادسرا منتقل شده و آخرين دفاع از آنها  در دادس
ــپس براى دو مرد جوان به اتهام مشاركت در سرقت  گرفته شد. بازپرس پرونده س
ــلحانه و مقرون به آزار مقادير طال، مشاركت در مخدوش كردن پالك و حمل و  مس
ــالح غيرمجاز قرار جلب به دادرسى صادر كرد. همچنين براى حامد به  نگهدارى س
اتهام مباشرت در قتل و براى عليرضا به اتهام معاونت در قتل عمدى قرار صادر شد.

ــتان، پرونده با صدور كيفرخواست به  ــط جانشين دادس پس از تاييد اين قرار توس
ــد. در كيفرخواست درخواست  ــان رضوى فرستاده ش دادگاه كيفرى استان خراس
ــده كه حكم مجازات متهمان در مالءعام اجرا شود. سيد جواد حسينى، بازپرس  ش
پرونده گفت: در اين پرونده تمام موازين قانونى رعايت شده و با تالش شبانه روزى 
ــه دادگاه كيفرى  ــت متهمان در كمترين زمان ممكن صادر و پرونده ب كيفرخواس
استان خراسان رضوى ارسال شد. وى افزود: با دستور رييس كل دادگسترى استان، 
ــيدگى مى كند تا حكم مجازات متهمان در صورت  شعبه ويژه اى به اين پرونده رس

اثبات جرم صادر شود.

عامالن سرقت مرگبار از طالفروشى نگار 
پاى ميز محاكمه



امام على (عليه السالم):
پرهيزكار را سه نشــانه است: اخالص در عمل، 

كوتاهى آرزو و بهره گرفتن از فرصت ها.
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اولين ها در مطبوعات ايران

خانه دارى

معرفى كتاب

ــتور غذايى هاى  ــه دس ــرش از مجموع ــارچ و خامه ت ــده با ق نان پر ش
ــت. اين غذا يك وعده ى غذايى عالى بدون گوشت را  مارتا استوارت اس
ــما مهيا مى كند، البته در صورت تمايل مى توانيد از گوشت يا  براى ش

سوسيس نيز در اين تركيب استفاده كنيد.
مـواد الزم بـراى نـان پـر شـده بـا قـارچ و خامـه تـرش: 

ــدد بزرگ،  ــده 1 ع ــوپ خورى، پياز خرد ش ــق س روغن زيتون 2 قاش
قارچ خرد شده 4 بسته ،خمير فيلو (هزارال)  1 برگ،خامه ترش 1 پيمانه. 
ــد خمير طرز تهيه نـان پر شـده با قـارچ و خامه تـرش :با خري

 ورقه اى آماده ، تهيه ى اين غذا بسيار آسان تر و مختصر مى شود.فر را 
روى دماى 425 درجه تنظيم كنيد تا گرم شود. در يك ماهيتابة بزرگ، 
ــى 6 دقيقه تفت دهيد  ــا را اضافه كنيد و 5 ال روغن را گرم كنيد. پيازه
ــوند. قارچ ها را اضافه كنيد و بگذاريد 4 تا 5 دقيقه بپزند تا  تا طاليى ش
ــوند. نمك و فلفل روى آن بريزيد و كنار بگذاريد.روى يك سطح  نرم ش
ــتطيلى 50 در 25 سانتى مترى  ــده، خمير را به شكل مس آردپاشى ش
ــاى خمير را جدا  ــه ه ــتفاده از يك چاقوى تيز، گوش در بياوريد. با اس
ــتطيل 25 در 10 سانتى مترى  ــوند. خمير را به 4 مس كنيد تا صاف ش

تقسيم كنيد.
قارچ ها را به طور مساوى بين 4 مستطيل تقسيم كنيد. قارچ ها را روى  
ــه ها 1 سانتى متر  ــتطيل بگذاريد به طورى كه از گوش نيمه اى از مس
ــه هاى خمير را با قلم مو خيس كنيد و نصف  فاصله داشته باشد. گوش
خالى خمير را روى قسمت پِر آن بخوابانيد. گوشه هايش را فشار دهيد 

تا بچسبد.
با استفاده از كفگير، نان ها را روى سينى فر بگذاريد. با استفاده از چاقو، 
روى هر كدام 3 برش كوچك ايجاد كنيد. حدود 20 تا 25 دقيقه تا وقتى 

كه نان ها پف كنند بگذاريد بپزند. 5 دقيقه صبر كنيد تا خنك شوند.

ــت و سال هاى بعد  از  اولين نمونه هاى شـخصى گرايى:د ر حوالى د هه بيس
ــانى كه د رخواست امتياز نشريه مى كرد ند،  د ر انتخاب  كود تاى 1332، اكثر كس
ــام خانواد گى خود  را  ــكل بر مى خورد ند  و د ر نهايت ن نام روزنامه و مجله به مش
ــود  به مجله طنز «توفيق» اشاره كرد  كه  انتخاب مى كرد ند . د ر اين زمينه مى ش

ــف اهللا ترقى» (پد ر ــتند . «لط ــام خانواد گى خود  را بر آن گذاش براد ران توفيق ن
ــى با يغما و ــه «ترقى»، حبيب اهللا يغماي ــند ه معروف) با مجل  گلى ترقى، نويس

 ملك الشعراى بهار با روزنامه «نوبهار» از د يگر نمونه هاى اين كار بود ند .
اولين مجالت طنز:از اولين هاى مجالت طنز د نياى مطبوعات ما مى شود  به مجله 
«بابا شمل» مهند س رضا گنجه اى اشاره كرد . اين مجله عمر كوتاهى د اشت و بعد  
از آن معروف ترين مجله د نياى طنز، مجله «توفيق» بود  كه براد ران توفيق آن را 
ــريه  ــهرت و تيراژ بااليى بود . اين نش ــريه د اراى ش ــر مى كرد ند  و اين نش منتش
ــى اعالنى تيتر  ــد  و مد يران آن ط ــال 1347 گرفتار تيغ توقيف ش د ر حوالى س
ــز مطبوعات د ر  ــر از مجالت معروف طن ــد!»يكى د يگ زد ند:  «توفيق تو قيف ش
سال هاى بعد  از انقالب، مجله «گل آقا» بود  كه «كيومرث صابرى فومنى» آن را

منتشر مى كرد .
اولين كاريكاتوريست مطبوعات:بى شك د ر اين زمينه بايد  به نام «محسن 
د ولو» اشاره كرد . مطبوعاتيان قد يمى به او لقب «پد ر كاريكاتور ايران» د اد ه اند . 
او بزرگ ترين كاريكاتوريست و طراح مطبوعات ايران د ر د هه بيست و سى بود  و 
عالوه بر طراحى د ر نشريات، آفيش هاى سينمايى را نيز نقاشى  كرده  و به تصوير 
مى كشيد . او برند ه جايزه بهترين كاريكاتور د ر نمايشگاه جهانى مونترال كاناد ا شد  

و بعد ها مجله اى به نام «كاريكاتور» را نيز منتشر كرد .
ــن  اد بــى:اوليـــــــ نشـــــريـــــه  اولــــــيـــن 
ــرد بيرى  ــت و س ــه مد يري ــكد ه» ب ــى «د انش ــه اد ب ــى، مجل ــه اد ب مجــــــل
ــتگرد ى و «مهر» ــان» وحيد  د س ــالت «ارمغ ــعراى بهار» بود . مج «ملك الش
ــد ه اند . اما تنها نشريه اد بى معروف  ــر ش  مجيد  موقر نيز در دوره اى كوتاه منتش
ــال ها مجله «يغما» بود كه مد يرش د كتر «حبيب اهللا يغمايى» و ماند گار آن س
ــر كرد  و خود  د ر روزهاى آخر به صورت د رد ناكى د ر   سى و پنج سال آن را منتش

اوج فقر جان سپرد .

ــياى كوچك خانه است. يكى از اين  يكى از كارهاى خانه تكانى تميز كردن اش
ــتند . با روش زير به آسانى  شى ها ريموت كنترل هاى وسايل الكترونيكى هس

ريموت كنترل ها را تميز كنيد.
ــت، ــريع با چربى هاى پوس ــتگاه هاى الكترونيكى، خيلى س ــاى دس ريموت ه

گرد و خاك، خرده هاى نان و در كل هر گونه چرك، كثيف مى شوند. تميز كردن 
ــد و هم اينكه از  ــا بهينه تر كار كنن ــود آنه مكرر اين ريموت ها، هم باعث مى ش
ــاى خانواده  ــى بين اعض ــد به راحت ــروب كه مى توان ــدن جرم و ميك جمع ش

منتقل شود، جلوگيرى مى كند.
ــه در الكل  ــوب ك ــه اى مرط ــا پارچ ــوت را ب ــدا روى ريم مرحلـه ى اول:ابت
فرو رفته باشد، به آرامى پاك كنيد. مطمئن شويد كه آب پارچه، قبل از استفاده 

كامال گرفته شده باشد.
ــتفاد كنيد.  ــخت اس مرحله ى دوم : از پارچه براى از بين بردن لكه هاى سرس
نوك يكى از انگشت هاى تان را زير پارچه قرار داده و تا وقتى كه لكه از بين برود 

روى آن بكشيد.
مرحله ى سوم :

ــا دكمه ها از  ــاك كنيد ت ــيد. آرام پ ــا مراقب باش ــردن دكمه ه هنگام تميز ك
جاى شان بيرون نيايند. براى تميز كردن بين دكمه ها، بهترين روش استفاده از 

گوش پاك كن است كه آن را هم بايد در الكل فرو كنيد.
ــرز روى ريموت را ــك و بدون پ مرحله ى چهارم :در آخر با يك پارچه ى خش

تميز كنيد تا اگر هنوز ذره اى مانده از بين برود و ريموت هم خشك شود.

مرحله ى پنجم :
ــرار دهيد. يك  ــيده ق ــتفاده نمى كنيد در جايى پوش ريموت را هنگامى كه اس
جعبه ى كوچك با درى محكم بهترين گزينه براى قرار دادن ريموت در مواقعى 
ــود آنها سر راه نباشند، ــتفاده نمى كنيد. اين كار باعث مى ش است كه از آن اس

به راحتى قابل پيدا كردن و از هر گونه خاك و گرد و غبار هم به دور باشند.

ــژاد  ــادى ن ــى نورمحمدكلب ــرات جنگ ــت خاط ــاب «بازمانده»رواي كت
ــمى ــيد ولى هاش ــالم س ــم حجت االس ــه به قل ــت ك ــده مازندرانى اس رزمن

 نگارش شده است.«در گرگ و ميش هوا ناگهان صداى رگبار شنيدم.يك لحظه 
احساس كردم روى سنگر كنارى تيربار گذاشته اند و دارند شليك مى كنند.سنگر 
مى لرزيد.از سنگرپريدم بيرون.آرام سرم را از خاكريز باال بردم.براى اولين بار ديدم 
ــت  ــطرنجى -آرايش گرفته اند.پش ــت بانى-ش ــا رديف و به صورت دش تانك ه
ــداد خاكريز خودمان  ــى به امت ــتاده اند.نگاه ــرتانك ها نفربرهاى زرهى ايس س
ــش خوابيده بودند. ــه نفر از نيروها داخل ــتاده و س انداختم. يك جيپ 106ايس

ــدد نارنجك به  ــى هم زمان دو ع ــم دو نفر كماندوى عراق ــدم به خودم بياي تا آم
ــين  ــدند و نيروهاى  داخل ماش ــرت كردند.نارنجك ها منفجرش داخل جيپ پ
ــمن را در  ــيدند.وقتى نيروهاى دش ــهادت رس ــرى خوردند و به ش تكان مختص
ــنگر بياييد  ــول!از س ــدم.فرياد زدم:رسول!رس ــوكه ش حال پيش روى ديدم ش
ــربازاز آن پياده شدند...» اين  ــده چند س بيرون،عراقيا!عراقيا!نفربرها نزديك ش
ــت.اين كتاب شامل  ــت جلد اين اثر اس ــى از متن كتاب «بازمانده» در پش بخش
ــى  زندگى نامه  ــه در بخش هاي ــت كه البت ــرات نورمحمد كلبادى نژاد اس خاط
ــيد ولى هاشمى در  ــود.  اين اثر به قلم حجت االسالم س وى هم محسوب مى ش
ــى و دوران تحصيل تا ــه كودك ــت كه در فصل اول ب ــده اس 12 فصل نگارش ش

پاسدار شدن نورمحمدكلبادى نژاد مى پردازد.در فصل هاى بعدى خاطرات وى از 
حضور در جبهه هاى مختلف  جنگى در اهواز، كردستان و البته حضورش درشهر و 
زادگاهش, كلباد و گلوگاه مازندران مى پردازد. همپاى خاطرات جنگى و حوادثى 
كه براى او و ساير همرزمانش اتفاق مى افتد زندگى خانوادگى و شخصى، به دنيا 
ــرات وى از روزهاى مرخصى و رفتن به خانه و زادگاهش  آمدن فرزاندانش و خاط

نيز ذكرشده است.
ــور در جنگ تحميلى با  ــى از مرزهاى كش ــال دفاع مقدس رزمندگان ايران  8 س

ــت خاطرات جنگى شنيده نشده  عراق آنقدرى طوالنى بود كه هنوز كه هنوز اس
بسيارى داريم و زخم هايى كه هنوز جاى شان روى قلب و روح و جسم و جان اين 
ــيميايى ها و مجروحان و  مردم مانده.خرابى هايى كه درست شدنى نيستند. ش

جانبازان و مفقوداالثرها...

طرز تهيه نان پر شده با قارچ و خامه ترش 

اولين ها در مطبوعات ايران

چگونه ريموت كنترل ها را تميز كنيم؟ 

بازمانده

ــى از وضعيت موجود  ــه گاه ــاق مى افتد ك براى همه ما اتف
ــويم و با اينكه براى رسيدن به هدفى  ــل و مايوس مى ش كس
مشخص در تالش هستيم؛ اما گاهى اوقات از ادامه راه دل زده 
ــه بايد ــرايط تنها كارى ك ــن ش ــويم. در اي و مايوس مى ش
 انجام بدهيد ادامه دادن و پيوستگى در تالش تان است. وقتى 
با شرايط كسل كننده اى روبرو شديد و احساس كرديد از ادامه 
ــيد  ــتيد به اين حقيقت بينديش و پيگيرى هدف دل زده هس
ــردى موضوعى كامال طبيعى است. كارى  كه كسالت و دلس
ــما بايد انجام دهيد توقف نكردن و ادامه دادن با همان كه ش
ــه هدف تان ــما را ب ــت كه ش  قدم ها و كارهاى كوچكى اس

 مى رساند.
 مانند يك انسان با انگيزه رفتار كنيد

ــد، تصور كنيد كه  ــزه كارى را نداري اگر بى حوصله ايد و انگي
ــن اين كار در اين است كه به محض  سرشار از انگيزه ايد. حس
شروع، آرام آرام احساس مى كنيد كه شور و عالقه، حقيقتا در 

وجود شما زنده شده است.
 يـك كار كوچـك انجـام دهيـد و بـراى انجـام آن 

برنامه ريزى كنيد
ــانيد؛ مثال ميز كارتان  يك كار كوچك را آغاز و به پايان برس
ــد و يا ظرف ها را  ــيد را بپردازي را تميز كنيد، يك قبض يا رس
بشوييد. فقط نياز به اين داريد كه كارى را آغاز كنيد. وقتى اين 
كار را تمام كرديد احساس مى كنيد كه آمادگى انجام كار هاى 
ــال و حوصله  ــد. بنابراين وقتى ح ــدا كرده اي بعدى را هم پي
ــروع كنيد تا  انجام هيچ كارى را نداريد يك كار كوچك را ش

خاتمه يافتن آن شما را بر سر شوق آورد.
ميزان پيشرفت تان را اندازه گيرى كنيد

ــت كه تحت يك رژيم  ــما چند ماهى اس ــتان ش يكى از دوس
ــى او را دوباره  ــاه وقت ــد م ــد از چن ــت. بع غذايى خاص اس
ــادى در او  ــرات زي ــود تغيي ــد متوجه وج ــات مى كني مالق
مى شويد اما جالب اينجاست دوست شما متوجه اين تغييرات
ــت تان قوت قلب مى دهيد كه نسبت به  ــود. به دوس  نمى ش
ــما  ــت. ش ــه او را ديده ايد تغييرات زيادى كرده اس زمانى ك
ــان داريد و به  ــت تان در ذهن ت تصويرى از قبل از رژيم دوس
همين علت وقتى او را با دوران بعد از رژيم مقايسه مى كنيد 

تفاوت فاحش در اندام او را تشخيص مى دهيد.
براى به دست آوردن انگيزه و پيگيرى مجدد اهداف بهتر است 
ــروع فعاليت تان را بنگريد.  قدرى به عقب برگرديد و نقطه ش
ــتيد و حال به چه مرحله اى  ــما در چه مرحله اى قرار داش ش
ــا و موانع اوليه  ــيده ايد؟ به ياد بياوريد كه چگونه ترس ه رس
ــته ايد و حال  ــروع هدف تان را با موفقيت پشت سر گذاش ش
ــرفت تدريجى خود را مرور  ــتيد. وقتى پيش در ميانه راه هس

كنيد از موفقيتى كه تاكنون به دست آورده ايد احساس لذت 
ــتياق براى از سر گرفتن اهداف در  خواهيد كرد و انگيزه و اش

شما به وجود خواهدآمد.
 كار سخت تر را اول شروع كنيد

ــر مى كنيم  ــاى روزمره خود فك ــه به كاره اغلب هنگامى ك
به نوعى دچار نگرانى مى شويم كه كى و چگونه اين همه كار را
ــد. هنگامى  ــروع كني ــخت ترين كار ش ــم. از س انجام بدهي
ــروع كرده و  ــت را ش ــخت ترين كار موجود در فهرس ــه س ك
ــنگينى را از  ــاس مى كنيد كه بار س ــانيد، احس به پايان برس
دوش تان برداشته ايد. در اين هنگام است كه احساس آرامش 
ــه روز اعتماد  ــود و بقي بيش ترى در وجود تان پديدار مى ش
ــت و نگرانى هاى روز مره تان به نفس بيش ترى خواهيد داش

كاهش پيدا مى كند.
موفقيت خود را هميشه به ياد داشته باشيد

ــت ها و  ــه و در همه حال به جاى فكر كردن به شكس هميش
ناكامى ها، موفقيت ها و كاميابى هاى تان را به خاطر بسپاريد. 
بهتر آن است كه آنها را يادداشت كنيد؛ حتى با ذكر جزئيات، 
ــان است و گاه گاهى  ــيار آس زيرا فراموش كردن موفقيت بس
ــرات خوبى را در  ــان مى تواند خاط ــته هاى ت مراجعه به نوش
ــما  ــزه كار و تالش را در وجود ش ــما زنده كند و البته انگي ش

زنده و تازه نگه دارند.
هدف تنها نتيجه نيست

ــفانه اغلب افراد اهداف را تنها به دليل نتيجه اى كه در  متاس
انتهاى مسير به دنبال دارند، دنبال مى كنند. موفقيت تنها در 
ــود.  يك زمينه خاص يا وقوع يك اتفاق خاص تعريف نمى ش
ــر بتوانند 5 كيلوگرم از  براى مثال عده اى تصور مى كنند اگ
ــتند در  ــالم و خوش اندامى هس وزن خود را كم كنند فرد س
حالى كه موفقيت در سالمت تنها به اين اتفاق ختم نمى شود.
آنچه كه هدف را لذت بخش مى كند همراه شدن در جريان و 
روند رسيدن به هدف است درست مانند سفر كه تنها رسيدن 
ــى از سفر ــير نيز بخش ــما نبوده بلكه مس به مقصد هدف ش

تلقى مى شود.
از شكست نهراسيد

به جاى هراس از شكست، آن را به عنوان نوعى اطالعات مفيد 
ــت بپذيريد. يكى از  ــش طبيعى از موفقي و ضرورى و يك بخ
ــهور (مايكل جردن) مى گويد: بيش  ــت هاى مش بسكتباليس
از 9هزار خطا داشتم و تقريبا 300بازى را باختم. 26مرتبه به 
ــدم.  من اعتماد كردند تا ضربه پيروزى را بزنم و من موفق نش
بارها و بارها در زندگى شكست خوردم و به همين دليل است 
ــت هاى تان ــده ام. بنابراين از شكس ــى موفق ش كه در زندگ
تجربه كسب كنيد و از خود بپرسيد اين بار، اين شكست چه 

درسى به من مى دهد؟
 با ديد مثبت براى انجام كار فعاليت كنيد 

ــيد و ياد بگيريد  بياموزيد كه بيشتر اوقات مثبت انديش باش
ــر  ــند، از س ــما باش ــد راه ش كه افكار منفى را قبل از آنكه س
ــه  ــه نتوانيم هميش ــه هم ــت ك ــد. ممكن اس ــرون كني بي
مثبت انديش باشيم، اما باور كنيد كه بيشتر ما مى توانيم اين 
ــه حاصل نيز مى تواند به  حس را در خود تقويت كنيم و نتيج

تالش بيشتر ما كمك كند.
 شعله ور كردن انگيزه

اهداف بزرگ تر نسبت به هدف هاى كوچك تر، انگيزه بيشترى 
در فرد به وجود مى آورند.

 اين احساسات مشترك است
ــهور هم در بعضى اوقات به دام  حتى افراد بسيار موفق و مش
ــالت و بى انگيزگى مى افتند اما تفاوت آنها با ديگر افراد  كس
ــل كننده نيز دنبال  در اين است كه آنها حتى در شرايط كس
راهى براى به كنترل درآوردن حال روانى شان هستند و اجازه 
ــرد. براى  ــق را بگي ــان جاى منط ــات ش نمى دهند احساس
به دست آوردن انگيزه تسليم احساسات زودگذر خود نشويد. 

اطالعات موجود را بازنگرى كنيد
داشتن اطالعات الزم در آغاز هركارى، امرى ضرورى است، اما 
گاهى جامعه و رسانه ها اطالعاتى را به انسان منتقل مى كنند 
كه بار منفى دارد. پس محفوظات ذهنى خود را ارزيابى كنيد. 
نكات منفى را حذف كرده و با توجه به بينش خود، از اطالعات 

مفيد و مثبت براى دستيابى به هدف تان استفاده كنيد.
 در يابيد كه چه چيزى سبب شادى و خوشحالى شما مى شود،
ــاى خاصى  ــژه اى يا كار ه ــرايط وي ــا مى دانيم كه ش همه م
ــوند، پس كارى كه شما را شاد مى كند،  سبب شادى ما مى ش
ــد يا مى خواهيد. البته بايد  انجام دهيد؛ هر اندازه كه مى تواني
مراقب باشيد كه اين خواسته با آداب و رسوم اجتماعى كه در 
ــانى و مذهبى در تضاد  ــد و با باور هاى انس آن زندگى مى كني

نباشد.
زمان و مكان هدف هاى خود را تغيير دهيد

ــر بگيريد. اهداف  ــراى خود در نظ هدف هاى بزرگ و ويژه ب
ــبت به هدف هاى كوچك تر، انگيزه بيش ترى در  بزرگ تر نس
ــر بيش تر و عميق ترى  فرد به وجود مى آورند. هدف بزرگ اث

دارد و مى تواند منشأ توليد انگيزه هاى قوى شود.
كارتان را آهسته آغاز كنيد

ــتين گام ها  ــريع آغاز كنيد، نخس ــه كارتان را س به جاى آنك
ــش و  ــا آرام ــه كارى را ب ــى ك ــد. هنگام ــته برداري را آهس
ــان را دريافت  ــما اين فرم ــروع مى كنيد، مغز ش طمأنينه ش
ــر خاتمه  ــرعت هرچه تمام ت ــن كار بايد باس ــد كه اي نمى كن

ــد برنامه  ــه باي ــاس كند ك ــان احس ــر مغز انس ــد. اما اگ ياب
ــاند چه اتفاقى مى افتد؟ ــرعت به پايان برس كارى اش را با س
ــورد نظر  ــال كار م ــرد اص ــت ف ــن اس ــات ممك ــب اوق  اغل
ــتاب  ــدون ش ــك كار ب ــروع ي ــس ش ــد. پ ــاز نكن را آغ

بهتر از اصال شروع نكردن است.
هميشه خود تان را با خود تان مقايسه كنيد نه با ديگران
ــان چه بوده  ــه خود با ديگران و اينكه نتيجه تالش ت مقايس
ــزه و قوه  ــنده انگي ــرار گرفته ايد، كش ــه جايگاهى ق و در چ
ــمارى هستند كه  ــت. هميشه افراد بى ش خالقيت انسان اس
ــه از همه ــتند ك ــد و معدود افرادى هم هس ــما تواناترن از ش
پيشى گرفته اند؛ هم از بعد مادى و هم معنوى، بنابراين فقط 
ــش داريد و البته  ــود را روى خود، برنامه اى كه در پي قواى خ

ــد و دريابيد كه  ــود، متمركز كني نتيجه اى كه عايدتان مى ش
چگونه مى توانيد برنامه ريزى ذهنى تان را بهبود ببخشيد و به 
مرحله اجرا در آوريد. بررسى مجدد نتايج حاصله نيز اهميت 

زيادى دارد. 
ــته را پيدا كرده و  ــما مى توانيد اشتباه هاى گذش با اين كار ش
ــابه جلوگيرى كنيد.  از تكرار مجدد آن يا انجام خطاهاى مش
يكى ديگر از مزاياى بررسى مجدد نتايج به دست آمده، ايجاد 

انگيزه مضاعف است. 
ــه بوده و در  ــما چ درك اين موضوع كه حاصل تالش هاى ش
ــما را چند  ــتياق ش ــرار گرفته ايد، توان و اش چه جايگاهى ق
ــگفت زده  ــد و اغلب از موفقيت و پيروزى خود ش برابر مى كن

خواهيد شد.

راه هـاى سـاده بـراى ايجـاد انگيزه
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