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بايد مراقب راه هاى نفوذ
دشمن باشيم

ــات  ــات و عملي ــاون اطالع مع
ــل  ــد غيرعام ــازمان پدافن س
ــور گفت: خيلى بايدمراقب  كش
ــمن  دش ــوذ  نف ــاى  ه راه 
ــه ايران و نظام  براى ضربه زدن ب
ــيم. همايش پدافند  اسالمى باش
ــور  امير خلبان  غيرعامل با حض

عزيز نصيرزاده معاون هماهنگ 
ــى ارتش،  ــروى هواي كننده ني
ــاون   ــان مع ــردار منصوري س
ــازمان  اطالعات و عمليات س
ــور،  ــل كش ــد غيرعام پدافن

سردار رسولى ...

12

2

No. 1729 November 14 .2015    16 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com شنبه 23  آبان  1394 | 2 صفر 1437   شمار ه  1729   / 16  صفحه  |    قيمت:500 تومان روزنامه فرهنگى ،اجتماعى ،سياسى ،اقتصادى  و ورزشى

13

12

3

6

10

رييس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با اشاره به اينكه نقد رسانه ها به معناى 

مچ گيرى نيست، اظهار كرد: كارگزاران بايد ...

ــاق  ــرمايه ات ــول و س ــازار پ ــيون ب ــس كميس ريي
ــرايط فعلى با  ــت: بانك ها در ش بازرگانى تهران گف

محدوديت هايى روبه رو هستند ...

ــپاهان به قدرى تعجب  تصميمات اخير مديران باشگاه س
برانگيز بوده كه اهالى فوتبال را درباره اينكه سپاهان توسط 

سيستم باشگاه دارى اداره مى شود، به شك انداخته ...

« شهر اصفهان سه عنوان جهانى بسيار مهم دارد. در 
سال 2006 پايتخت فرهنگ جهان اسالم شد،  امسال 

به عنوان شهر خالق صنايع دستى ...

به گزارش پايگاه اينترنتى «اوتاوا سيتيزن»، ديون روز 
ــادا در صورت  ــد كان ــرال جدي ــت ليب ــت: دول گف
ــه، ابايى از انتقاد  ــدن صلح در خاورميان تهديد ش
ــرائيل يا فلسطينى ها نخواهد داشت.  كردن از اس
ــى در  ــت كانادا براى احراز يك كرس وى درخواس

شوراى امنيت ...

ــودرو و تاثير  ــوش درباره اعطاى وام خ مرتضى دلخ
آن اظهار كرد: سياست دولت براى دادن وام خودرو 
ــد كه دولت آن را  مى تواند تاثير مقطعى داشته باش
براى نجات از كمپين نخريدن خودرو به كار برده اما 

در بلند مدت سياست آنچنان معقولى ....

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران معتقد است كه نوع 
نگاه به «ايدز» در كشور، اين بيمارى را «تابو» كرده است.

دكتر على اكبر پورفتح اله با اشاره به آمار 100 ...

نقد رسانه هـا به معناى 
مچ گيرى نيست

بانك هـا تحمـل كاهش نرخ 
سود را ندارند

اين روز ها چه كسى 
براى سپاهان تصميم مى گيرد؟

سـه عنـوان جهانـى براى 
اصفهان كم است

 آمـاده تعـامـل دوبـاره با 
ايـران هستيم

تاثيـر اعطـاى وام خـودرو 
ايدز در كشور، «تابو» مقطعى است

شده است
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پيرو آگهى مزايده شماره 12646 مورخ 94/6/12 شهردارى آران و بيدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 1339 مورخ 94/5/29 شوراى اسالمى شهر آران و بيدگل نسبت به 
فروش قطعه زمين به شماره 17M واقع در شهرك سليمان صباحى بيدگلى به مساحت 
4000 م. م با قيمت پايه هر متر مربع 800/000 ريال از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد، 
ــرايط، اخذ مدارك  ــرايط دعوت به عمل مى آيد جهت اطالع از ش لذا از كليه واجدين ش
ــار نوبت دوم اين آگهى به  ــركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش و ش
ــهردارى آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهى به عهده برنده مى باشد  ش

(كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد). 

شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/722 مورخ 94/08/19 شوراى اسالمى شهر فالورجان و بودجه سال 94 و پيشنهادى 95 در نظر 
ــركت هاى واجد شرايط به  دارد عمليات جمع آورى، حمل زباله، نظافت و رفت و روب معابر را با اعتبارى بالغ بر 12/000/000/000 ريال به ش

مدت يكسال شمسى به شرح ذيل واگذار نمايد.
1) شركت كنندگان بايد داراى صالحيت فنى بوده و تاييديه از معاونت مديريت و برنامه ريزى استان داشته باشند.

2) شركت كنندگان بايد جهت اخذ آگهى مناقصه و فرم انجام كار و برگ پيشنهاد قيمت مبلغ 300/000 ريال به حساب 0107030747001 
شهردارى فالورجان نزد بانك ملى واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهادات خود نمايند.

3) پيشنهاددهندگان بايد جهت شركت در مناقصه مبلغ 600/000/000 ريال به صورت وجه نقد به حساب شماره 3100003444002 شهردارى 
نزد بانك ملى شعبه فالورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكى ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

ــنبه مورخ 94/09/05 به واحد دبيرخانه حراست شهردارى  ــنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج ش 4) پيشنهاددهندگان بايد پيش
ارسال نمايند.

5) كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهاداتى كه بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه رسيده و يا مبهم و مخدوش 
يا بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6) كليه هزينه ها از جمله ماليات، بيمه، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و ... به عهده برنده مز ايده مى باشد.
7) جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

آگهى مـزايده (مرحله دوم) 

آگهى مناقصه واگذارى خدمات شهرى 

حسن ستارى  - شهردار آران و بيدگل

اميراحمد زندآور - شهردار فالورجان

نوبت دوم

نوبت اول 

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى ؛

نابودى نصف جهان با عدم توجه به كاهش اثرات آالينده ها

ــد  ــهر جدي ــران ش ــركت عم ــل ش ــر عام مدي
ــت دانشگاه صنعتي  ــهر در ديدار با رياس فوالدش
ــرايط را  ــهر ش ــيل فوالدش ــت: پتانس فوالد گف
ــى علمي  ــهرك تحقيقات ــك ش ــاد ي ــراي ايج ب
ــه همين  ــت و ب ــوده اس ــاعد نم ــاوري مس و فن
ــكن  ــي جنب مس ــاي آن در اراض ــور جانم منظ
ــم اكنون  ــت و از ه ــه اس ــورت پذيرفت ــر ص مه
ــم اندازهاي علمي و آموزشي بالقوه طراحي  چش
نموده ايم كه مي طلبد در اين زمينه دانشگاه ها 
به عنوان ناشران علم همكاري ويژه اي با ما داشته 
ــركت عمران آماده انعقاد تفاهم نامه  باشند و ش

مي باشد.
ــگاه صنعتي فوالد  ــت دانش ــن ديدار رياس  در اي
ــركت عمران  هدف از ديدار خود با مدير عامل ش
را همكاري هاي علمي برشمرد و افزود: آماده ايم
ــد دوره هاي  ــي مانن ــاي آموزش ــا در زمينه ه ت
ــران، برق،  ــاي عم ــوزه ه ــت در ح ــن خدم حي
ــران همكاري ــركت عم ــه با ش ــك و رايان مكاني

 نماييم.

ــود  ــاي خ ــت ه ــي از صحب ــش در بخش آهومن
ــي فناوري در  ــهرك علم ــتقبال از ايجاد ش با اس
ــه در اطراف  ــه اينك ــهر گفت: با توجه ب فوالدش
ــهرك هاي صنعتي  فوالدشهر صنايع بزرگ و ش
ــاز به فناوري  ــود دارد و اين صنايع ني متعدد وج
علمي دارند ، اين ابتكار مدير عامل شركت عمران 
ــداث اين  ــى جهت اح ــاص دادن مكان در اختص
شهرك تحقيقاتى،علمى و فناورى ،كمك شاياني 
به منطقه و كشور خواهد نمود و ما از اين پيشنهاد 
بسيارخرسنديم و حاضر به مشاركت و همكاري 

جدي هستيم. 
ــت در پايان اين ديدار طرفين  الزم به توضيح اس
مقرر كردند تا دانشگاه صنعتي فوالد براي شروع 
ــه راه را به  ــاي كاربردي و نقش اوليه كار، ايده ه
ــه نمايد و  ــركت عمران ارائ صورت مكتوب به ش
ــرمايه گذار واختصاص  شركت عمران با جذب س
ــي و عمراني ، روند  ــاوره فن اراضي و خدمات مش
ــاوري را پيگيري  ــهرك علمي و فن ايجاد اين ش

نمايد.

مدير عامل شركت عمران شهر جديد فوالدشهر خبر داد: 

شهرك تحقيقاتى علمي فناوري در فوالدشهر ايجاد مي شود
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ــد غيرعامل  ــازمان پدافن ــات و عمليات س ــاون اطالع مع
ــمن  ــب راه هاى نفوذ دش ــى بايد مراق ــور گفت: خيل كش

براى ضربه زدن به ايران و نظام اسالمى باشيم.
ــان عزيز  ــور امير خلب ــد غيرعامل با حض ــش پدافن هماي
ــروى هوايى ارتش،  ــاون هماهنگ كننده ني نصيرزاده مع
ــازمان  ــاون اطالعات و عمليات س ــردار منصوريان مع س
ــولى معاون آموزش  ــردار رس ــور، س پدافند غيرعامل كش
ــاد نيروى هوايى  ــازمان و جمعى از كاركنان دو نه اين س
ــالن  ــور، در س ــد غيرعامل كش ــازمان پدافن ــش و س ارت
ــى  ــهيد خضراي ــى ش ــاى هواي ــوزش ه ــز آم 9 دى مرك

برگزار شد.
در اين همايش، سردار منصوريان به ارتباط خوب ارتش و 
ــاره كرد و گفت: تعامل  سپاه در حوزه پدافند غيرعامل اش
سپاه و ارتش در اين زمينه از ابتداى جنگ تا كنون به نحو 

مطلوب ادامه داشته است.
ــه  ــل را در كلي ــد غيرعام ــث پدافن ــه مباح ــه ب وى توج
ــمرد و افزود:  ــم برش ــور مه ــف كش ــمت هاى مختل قس
ــت و  ــده اس ــد غيرعامل با زندگى همگان عجين ش پدافن
ــورهاى قدرتمند دنيا در  ــيارى از كش به همين خاطر بس
زمينه دفاعى و نظامى كه تا كنون نيازى به پدافند غيرعامل 

احساس نمى كردند، اكنون براى اين موضوع سازمان هاى 
ــيار  ــى دهند و بودجه هاى بس ــكيل م عريض و طويل تش

زيادى خرج مى كنند.
ــان زلزله  ــت: در زم ــوص گف ــن خص ــان، در اي منصوري
ــران  ــان و امدادگ ــى از كارشناس ــم، گروه ــراش ب دلخ
ــن گروه  ــوان اولي ــا به عن ــد هواپيم ــك فرون ــى با ي روس
ــان  ــد، اين نش ــران آمدن ــه اي ــك ب ــراى كم ــى ب خارج
ــا رخ مى دهد براى  ــه اتفاقاتى كه در دني مى دهد كه كلي
ــى درباره آن  ــى كارشناس ــت و به بررس كشورها مهم اس

مى پردازند.
معاون عمليات سازمان پدافند غيرعامل كشور جنگ را به 
ــى از واقعيت دنياى امروزى برشمرد و گفت:  عنوان بخش
به دليل شرارت هاى آمريكا و ساير ايادى استكبار جهانى، 
در 35 سال گذشته تمام جنگ ها، در كشورهاى مسلمان 
ــت، به همين خاطر خيلى بايد مراقب  به وقوع پيوسته اس
ــران و  ــه زدن به اي ــراى ضرب ــمن ب ــوذ دش ــاى نف راه ه

نظام اسالمى باشيم.
ــل و غيرعامل  ــودن پدافند عام ــه لزوم توام ب منصوريان ب
ــدات فقط با  ــاره كرد و گفت: همان طور كه رفع تهدي اش
ــدات را فقط با  ــت، اين تهدي پدافند غيرعامل ممكن نيس

ــوان از بين برد و اين دو در كنار هم  پدافند عامل نيز نمى ت
كارآيى الزم را دارند.

معاون اطالعات و عمليات سازمان پدافند غيرعامل كشور 
گفت: از آنجايى كه نيروى هوايى موثرترين عامل واكنش 
ــريع در كليه مباحث پدافند عامل و غيرعامل محسوب  س
ــود، بايد در برنامه ريزى هاى نيروهاى مسلح، جزو  مى ش

اولويت ها قرار گيرد.
ــم، امير خلبان حسينى نيك فرمانده  در ابتداى اين مراس
ــى ضمن  ــهيد خضراي ــى ش ــاى هواي ــوزش ه ــز آم مرك
ــركت كنندگان، از تشكيل پژوهشكده اى  خيرمقدم به ش
ــى خبر  ــد غيرعامل در اين مركز آموزش درخصوص پدافن
ــورمان  ــه اينكه تهديدات عليه كش ــزود: با توجه ب داد و اف
ــزى هاى  ــم برنامه ري ــود، ما ه ــوض مى ش روز به روز ع
ــدات به روز  ــرايط تهدي ــب با ش ــى خود را متناس آموزش

كرده ايم.
ــركت كنندگان از  ــمت ديگرى از اين همايش، ش در قس
ــگاه پدافند غيرعامل و عمليات  ــى و نمايش كارگاه آموزش

روانى بازديد كردند.
ــال در زمينه پدافند  ــان از فرماندهان و كاركنان فع در پاي

غيرعامل تجليل شد.

ــيتيزن»، ديون روز  ــى «اوتاوا س ــزارش پايگاه اينترنت به گ
در گفت و گو با اين پايگاه اينترنتى گفت: دولت ليبرال جديد 
ــدن صلح در خاورميانه، ابايى از  كانادا در صورت تهديد ش

انتقاد كردن از اسرائيل يا فلسطينى ها نخواهد داشت. 
وى درخواست كانادا براى احراز يك كرسى در شوراى امنيت 
سازمان ملل را رد نكرد و در اين زمينه گفت: نمى توانم بگويم 
ــت دوباره در شورا مطرح خواهد  كه چه موقع اين درخواس
شد، اما بى ترديد بايد به اين موضوع توجه داشت كه جهان 

به نقش اصلى كانادا در روند تصيم گيرى ها نياز دارد.
ــت كانادا براى احراز يك كرسى در  در سال 2010 درخواس
ــد. اين امر عمدتا به دليل مخالفت با  ــوراى امنيت رد ش ش

سياست خارجى دولت محافظه كار كانادا قلمداد شد. 
ــازمان ملل و  ــل دوباره با س ــال وعده تعام ترودو، با اين ح
ــب كرسى در  ــت دوباره دولت متبوعش براى كس درخواس
شورا را نشانه عالقه مندى دولت جديد كانادا به اين سازمان 

خواند.
يكى از نخستين وعده هاى «جاستين ترودو» نخست وزير 
ــته اين بود كه  ــس از روى كار آمدنش در ماه گذش كانادا پ
ــك دوره حاكميت محافظه كارانه و در دولت  كانادا پس از ي
ــرى» در جهان ايفا  ــازنده ت ليبرال وى، «موضع ماليم و س
خواهد كرد. ديون به عنوان وزير خارجه جديد ترودو، وظيفه 

خواهد داشت كه چنين ديدگاهى را اجرايى كند. 

ــادا در قبال  ــه كار قبلى كان ــت محافظ از رويكردهاى دول
ــختگيرانه در مقابل  ــع س ــاذ موض ــن المللى، اتخ ــور بي ام
ــور آنها را دشمن مى پنداشت.  كشورهايى بود كه اين كش
ــامل قطع روابط ديپلماتيك با ايران در  چنين رويكردى، ش

سپتامبر 2012 (شهريور 91) بود. 
ــتين وعده ترودو در ژوئن (خرداد) گذشته اين بود كه  نخس
ــروزى در انتخابات بار ديگر با  دولت ليبرالش در صورت پي
ــت. وى گفت تعامل دوباره با ايران  ايران تعامل خواهد داش
جزو برنامه هايش است، و اين رويكرد ساير كشورهاى گروه 

هفت نيز هست.
ــم، چطور  ــت و گو نكني ــا تهران گف ــه اگر ما ب وى گفت ك

مى توانيم به كشورهاى منطقه كمك كنيم.
ــادا هنوز به طور دقيق  ديون افزود: اعضاى دولت جديد كان
ــى نكرده اند، به ويژه  چگونگى تعامل دوباره با ايران را بررس
ــت  ــت قبلى كانادا، ايران را در فهرس با توجه به اين كه دول

حاميان تروريستى اش قرار داده بود. 
وى تاكيد كرد كه اين رويكرد دولت كانادا در تعامل دوباره 
ــراه خواهد بود. اما  ــادى احتياط» هم با ايران با «مقدار زي
ــى اين است كه ما نياز داريم بيش  مساله بسيار مهم و اساس
از گذشته با حكومت هايى كه با آنها مشكل داشتيم، تعامل 

داشته باشيم.
وزير خارجه كانادا همچنين اشاره كرد كه كشورش به زودى 

رويكردى جديد در قبال روسيه به كار خواهد بست. 
وى توضيح داد كه ترودو از دولت روسيه با توجه به اقداماتش 
ــاله را در  ــت و دولت جديد اين مس در اوكراين راضى نيس
موضع گيرى اش در قبال مسكو تكرار خواهد كرد اما كانادا 
ــيه در  ــد زيرا روس بايد همچنين به فكر منافع ملى اش باش

منطقه قطب شمال همسايه ما است. 
ــختگيرانه ترى نسبت به آمريكا  دولت قبلى كانادا موضع س
و بسيارى از كشورهاى اروپايى در قبال روسيه اتخاذ كرد و 
همه معاهداتش با مسكو را به بهانه الحاق كريمه به روسيه 

و حمايت اين كشور از مخالفان شرق اوكراين تعليق كرد.
ــات كانادايى با همتايان روس  ديون از بيان اين كه آيا مقام
خود بار ديگر مذاكره خواهند كرد يا نه، خوددارى كرد. اين 
مساله را «ژان كرتين» نخست وزير اسبق (1993-2003) 

قبال خواستار شده بود.
وزير خارجه جديد كانادا با اين حال گفت كه با وجود تداوم 
تعامل آمريكا و شركاى گروه هفت با كرملين، روسيه تعهد 
ــت و ما اين  ــته اس كمترى را در قبال كمك به اوكراين داش

را مى دانيم.
وى افزود: نخست وزير بسيار مصمم است كه به نتايج مثبتى 
درباره اوكراين دست يابد اما در روابط با روسيه تالش خواهد 

كرد؛ بهترين روش اين كار را انجام دهد.
دولت محافظه كار قبلى كانادا از حاميان پر و پا قرص رژيم 
صهيونيستى بود. «استفان هارپر» نخست وزير وقت كانادا 
ــت بهترى به غير از كانادا در  ــرائيل دوس گفته بود كه «اس
عرصه جهانى ندارد» و در هر حال تالش مى كرد كه از انتقاد 

كردن از رژيم صهيونيستى خوددارى كند.
ــتى را يك «دوست» و «هم پيمان»  ديون، رژيم صهيونيس
خواند، اما گفت كه شالوده تعامل دولت كانادا در خاورميانه 
را يافتن راه حلى پايدار تشكيل مى دهد زيرا «اسرائيل نيز از 

صلح نفع خواهد برد.» 
ــا  ــت ب ــامل مخالف ــرائيل، ش ــا اس ــل ب ــزود: تعام وى اف
شهرك سازى ها در اراضى فلسطينى ها خواهد بود. سياست 
ــازى ها كمكى به  ــهرك س ــمى كانادا اين است كه ش رس
ــكلى با تكرار اين قضيه ندارم. اين  صلح نمى كند و من مش
سياستى است كه همه كشورهاى گروه هفت نيز آن را دنبال 
مى كنند و كانادا دست كم در دولت ترودو از بيان اين مساله 
ــازى ها كمكى به صلح نخواهد  مشكلى ندارد كه شهرك س
ــت شهرك سازى ها  كرد و ما عالقه مند هستيم كه سياس

متوقف شود. 
ديون در عين حال از كمپين بين المللى براى تحريم 'كاالها 
و خدمات اسرائيلى موسوم به «بايكوت،منع سرمايه گذارى 
و تحريم» انتقاد كرد. دولت محافظه كار كانادا نيز از مخالفان 

جدى اين كمپين بود.

وزير خارجه كانادا:

 آماده تعـامل دوباره با ايـران هستيم

مصطفى افضلى فرد،  نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى 
اسالمى، در پاسخ به سوالى درباره صحت و سقم موضوع عدم 
ــت در پرونده گردنه حيران  برخورد با برخى عوامل دانه درش
ــور گفت: پرونده زمين خوارى،  و ديگر زمين خوارى هاى كش
ــد.وى با اشاره  ــتان بررسى مى ش پيشتر در محدوده پنج اس
به گسترش بررسى زمين خوارى به تمامى استان هاى كشور 
ــان كرد: فراگير بودن بررسى زمين خوارى در كشور  خاطرنش

امرى بسيار مثبت است.
كارچاق كن هـا نباشـند، زمين خوارى و ساخت وسـاز 

غيرمجاز صورت نمى گيرد
ــتم هاى دولتى و  ــرادى در سيس ــر اف ــت: اگ افضلى فرد گف
ــند كه به عنوان «كارچاق كن» عمل كنند،  اين  قضايى نباش

زمين خوارى و يا ساخت و ساز غير مجاز شكل نخواهد گرفت.
وى از وابسته بودن به برخى مسووالن به عنوان يكى از عوامل 
ــوارى و عدم برخورد  ــترش پديده زمين خ تاثيرگذار در گس
ــوان از آنها به عنوان  ــت: مى ت با متخلفان ياد كرد و اظهار داش

كانون هاى قدرت و ثروت نام برد.
بـدون پشـتوانه اجرايى و قضايـى نه زمينـى تصرف 

مى شود و نه ويالى غيرمجازى ساخته مى شود
ــالمى گفت: هم  ــوراى اس نماينده مردم اردبيل در مجلس ش
متصرفان اراضى و هم سازندگان متخلف اگر پشتوانه قضايى 
ــت به اين  ــند نمى توانند دس ــته باش ــى محكم نداش و اجراي

قانون شكنى ها بزنند.
مرتب، اسـامى جديد به كميسـيون اصـل 90 معرفى 

مى شود
وى از كند شدن موقتى رسيدگى به پرونده هاى زمين خوارى 
به علت معرفى اسامى جديد سخن گفت و افزود: مواردى از اين 
ــور و وزارت جهاد كشاورزى گزارش  دست را ما به وزارت كش

كرده ايم.
انتظار اين بود كه مسووالن متخلف عزل شوند

افضلى فرد با انتقاد از عدم برخورد با برخى متخلفين در وزارت 
ــووليت هايى نيز بوده اند گفت:  كشور كه حائز سمت ها و مس
انتظار اين بود كه دست كم اين دسته از متخلفان از سمت هاى 
ــه داد: به  ــد.وى ادام ــوند ولى اين كار انجام نش خود عزل ش
عكس، آن مسوولى را كه با كميسيون اصل 90 درباره پرونده 
ــود در تهران از  ــكارى كرده ب ــوارى همكار خود هم زمين خ
ــيون اصل نود  ــخنگوى كميس ــووليت عزل كرده اند. س مس
مجلس شوراى اسالمى با ابراز اميدوارى نسبت به استفاده اين 
ــيون از ظرفيت هاى قانونى خود گفت: مجدد با وزارت  كميس
كشور مكاتبه شده است كه چرا در برابر مستنداتى كه ارائه شده 

است ساكت مانده اند.

ــت: برجام  در بيانيه مجمع نمايندگان طالب قم آمده اس
ــه پيچيدگى هايش، از  ــى هاى دقيق و فنى، با هم با بررس
مجارى قانونى عبور كرد و نظام اسالمى بر اساس تاكتيك 
«نرمش قهرمانانه» توانست زورگويى ها و بهانه هاى واهى 
دشمنان زياده خواه را نقش بر آب كند و تالش هاى دولت 
محترم به ويژه تيم مذاكره كننده، مجلس شوراى اسالمى 
و شوراى عالى امنيت ملى، سرانجام به تاييد مشروط رهبر 
معظم انقالب اسالمى رسيد. بر اساس اين بيانيه، « اكنون بر 
هر شخص حقيقى و حقوقى الزم است بيش از پيش وحدت 

ملى و مصالح عالى كشور را رعايت كند».
بيانيه ادامه يافته است: خداوند را شاكريم كه نعمت رهبر 
خردمند، دور انديش و شجاع و عالم و آگاه را برما ارزانى كرده 
ــيد نگاه او در امتداد افق خمينى كبير  است كه افق خورش

«رحمت اهللا عليه» همواره مى درخشد. 
امروز مهم تر از ديروز الزم است دستگاه هاى ذيربط براى 
ــى، اقتصادى و  جلوگيرى از نفوذ فكرى، فرهنگى، سياس
ــمنان را در اين  امنيتى، بيش از گذشته فعاليت هاى دش
زمينه رصد كنند. در بخش ديگرى از اين بيانيه آمده است: 
باور قلبى، التزام عملى و عملكرد مطلوب مبتنى بر تاكيدها 
و الزام هاى 9گانه رهبر فرزانه انقالب اسالمى درباره برجام 
ــت كه بايد جمله به جمله و حرف به حرف كلمات  آن اس
ُدربار و پر از عزت و دانايى معظم له را مورد دقت قرار دهند 
ــنگرانه رهبرى معظم انقالب حضرت امام  ــور روش و منش
خامنه اى بايد مبناى هر اقدامى در اين زمينه باشد و معيار 
سنجش و ميزان حركت صحيح و سنجيده در ديپلماسى 
ــود.  ــن الزام ها خارج ش ــه مويى از اي هرگز نبايد به فاصل
در بيانيه تاكيد شده است: ما اذعان مى كنيم نشست 1+5 با 
حضور هيات ايرانى، ماهيت گرگ صفتى آمريكا را آشكارتر 
ــيطنت بر همگان برمال  و دروغ پردازى آنها را از شيپور ش
ساخته و ارتباط استكبار و صهيونيست ها را در منطقه شرق 
آسيا با همكارى دولت هاى مزدور منطقه لحظه به لحظه 
ــت دولتمردان نظام مقدس  آشكارتر كرده است.«الزم اس
جمهورى اسالمى همچون گذشته بر اساس قانون اساسى 
تمامى هدف ها و آرمان هاى انقالب اسالمى را با ايستادگى 
بر مواضع و حقانيت اصول جمهورى اسالمى ايران حفظ و 
ــت كنند و طبق فرمان رهبر معظم انقالب اسالمى  حراس
ــكيل «هيات نظارت بر اجراى برجام» هوشمندانه با  با تش
نظارت و دقت حساب شده و كارشناسانه در مفاد برجام و 
تعهدهاى بين المللى و با رصد كامل همه مواضع را زير نظر 
داشته باشند». در قسمت ديگرى از اين بيانيه آمده است: 
ما با حمايت قاطع از اين منشور جاودانه رهبر فرزانه، آگاه 
و بصير انقالب اسالمى اجراى مفاد 9گانه آن را از مسووالن 
ذيربط به ويژه رييس قوه هاى سه گانه و شوراى عالى امنيت 
ــيرازه  ملى خواهانيم؛ چرا كه كالم معظم له ُمّر قانون و ش

اصلى كالم است.

برخى مديران متخلف در 
پرونده هاى زمين خوارى، 

ارتقا ءگرفته اند

مجمع نمايندگان طالب قم : 
دولتمردان، مواضع برجام را 

رصد كنند

اخبار

ــوى گفت: تشكيل  ــيد عبدالرحيم موس امير سرتيپ س
دوره رزم مقدماتى مشترك درجه دارى ارتش جمهورى 
ــور و ارتش ــراى كش ــيارى ب ــالمى ايران بركات بس اس

 دارد.
ــيد عبدالرحيم موسوى در مركز آموزش  امير سرتيپ س
درجه دارى جواداالئمه (ع) نزاجا با اشاره به نقش تعيين 
ــورمان گفت:  ــه داران در تربيت جوانان كش كننده درج
ــت مديريت  ــالمى تح ــادى از جوانان ايران اس تعداد زي
ــران و  ــى گيرند و اگر افس ــران قرار م درجه داران و افس
درجه داران تربيت صحيح و اسالمى داشته باشند، جوانان 
ــرد و اين پيامدهاى  خوبى را به جامعه تزريق خواهند ك

ارزشمندى خواهد داشت.
ــت: اگر  ــين فرمانده كل ارتش در ادامه اظهار داش جانش
مردم فرزندان خود را با خيال آسوده به سربازى بفرستند؛    
يعنى درجه داران ارتش مربيان خوبى براى فرزندان آنان 

هستند.
ــوى گفت: تشكيل  ــيد عبدالرحيم موس امير سرتيپ س
دوره رزم مقدماتى مشترك درجه دارى ارتش جمهورى 

اسالمى ايران بركات بسيارى براى كشور و ارتش دارد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به تحوالت 
ــراى ايران  ــتاورد ارتش ب منطقه گفت: بزرگ ترين دس

ــه تمام  ــت و امروز ك ــت و بازارندگى اس ــالمى امني اس
ــره  ــران جزي ــوزد، اي ــى س ــه م ــش فتن ــه در آت منطق
ــمنان مى دانند  ــت و دش ــت در منطقه اس ــات و امني ثب
ــالمى  ــه اى به ايران اس ــك ترين خدش ــى كوچ اگر كس
ــته ــخ ها را داش ــازد بايد انتظار محكم ترين پاس وارد س

 باشد.
ــخنان خود  ــوى در بخش پايانى س ــرتيپ موس امير س
تأكيد كرد: ايمان، دين، علم، مهارت و انضباط براى يك 
نظامى امتياز بوده و نرده بان اصلى رشد و ترقى در ارتش 

جمهورى اسالمى ايران است.

ــيون آموزش و تحقيقات مجلس، سياست  رييس كميس
ــى و عزل و نصب ها را  زدگى و دغدغه هاى حزبى و جناح

عامل كاهش سرعت رشد علمى كشور دانست.
ــگاه  ــيه بازديد از نمايش ــدى، در حاش محمدمهدى زاه
ــات مقام  مطبوعات و خبرگزارى ها، در خصوص فرمايش
ــش دو رتبه اى  ــر نارضايتى از كاه معظم رهبرى مبنى ب
جايگاه علمى ايران گفت: شايد كاهش دو رتبه اى جايگاه 
علمى ايران به تعبيرى درست و به تعبيرى نادرست باشد. 
اما آنچه مهم است اين است كه شيبى كه در توسعه علم و 
ــته از بين رفته و روند پيشرفت علمى  فناورى وجود داش
ــت. وى در خصوص علت اين كاهش  كشور كند شده اس
سرعت رشد علمى، گفت: فضاى وزارت علوم طى دو سال 
گذشته فضايى سياست زده است. در حالى كه بايد فضاى 
ــاتيد و  ــد كه تمام هم و غم اس وزارت علوم به گونه اى باش

دانشجويان موضوعات علمى و پژوهشى باشد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهارداشت: 
ــى و گروهى  ــفانه امروز دغدغه هاى باندى، جناح متاس
ــى، غالب  ــگاه ها بر دغدغه هاى علمى و پژوهش در دانش
ــازى هاى اخير،  ــكل س ــت: تش ــت.زاهدى اظهارداش اس
عزل و نصب ها و ايجاد محدوديت ها براى جريانات سياسى 
و برخى تشكل ها نشان مى دهد فضاى سياسى بر وزارت 

علوم غالب است.وى ادامه داد: سياست بازى در دانشگاه ها 
بر قدرت علمى كشور اثرمى گذارد. قدرت علمى در كشور 
ــه عنوان قدرتى  ــود كه ما در دنيا بتوانيم ب موجب مى ش
ــيون  ــت كنيم. رييس كميس ــى صحب اقتصادى و سياس
ــى را موجب  ــتقالل علم ــوزش و تحقيقات مجلس اس آم
ــت: در اين صورت ــتقالل اقتصادى خواند و گف ايجاد اس

الهام بخشى انقالب در دنيا اثرگذار خواهد بود.وى تصريح 
كرد: توجه به شركتهاى  دانش بنيان، حضور جدى صنعت 
در  دانشگاه ها، موجب رشد و پيشرفت علمى دانشگاه ها 

خواهد شد.

بزرگ ترين دستاورد ارتش، امنيت و بازدارندگى 
براى ايران اسالمى است

سياست زدگى و دغدغه هاى جناحى، 
عامل كاهش سرعت رشد علم در كشور است

ــزوم توجه به  ــر ل ــن تاكيد ب ــارس ضم ــتاندار ف اس
ــراد در گزينش آنها  ــه اف ــى وتجرب صالحيت، داناي
ــان هاى داراى صالحيت و توانمند كه  گفت: اگر انس
ــك كنند را  ــكالت مردم كم ــى توانند به حل مش م
ــدان را براى حضور افراد  حذف كنيم، در حقيقت مي

فرصت طلب باز كرده ايم.
ــوراى  ــه ش ــانى، در جلس ــى افش ــيد محمد عل س
ــتان فارس در  ــته هاى گزينش اس هم انديشى هس
شيراز افزود: گزينشگران بايد توجه داشته باشند كه 
مسائل شخصى و سليقه اى را در گزينش افراد مالك 
ارزيابى افراد قرار ندهند و افرادى را گزينش كنند كه 

از هر جهت در بين ساير افراد بهترين باشند.
ــه صالحيت ها و  ــزوم توجه ب ــن تاكيد بر ل وى، ضم
ــش ها ادامه داد: بايد  توانمندى علمى افراد در گزين
ــراد در گزينش آنها توجه ويژه  به دانش و تخصص اف
شود؛ چرا كه اين گونه افراد مى توانند زمينه رشد و 

بالندگى سازمان را فراهم كنند.
ــى باالتر و  ــطح علم ــراد با س ــاب اف ــت: انتخ او گف
فارغ التحصيالن برجسته دانشگاهى باعث مى شود 
كه ساير نخبگان نيز به حضور در كشور ترغيب شده 

و روند مهاجرت نخبگان كاهش يابد.
ــق و تنگاتنگ گزينش  ــاره به ارتباط دقي وى، با اش
ــراد تصريح كرد: اگر  ــان ها و زندگى اف با حقوق انس
ــه تاييد  ــوان افرادى ك ــش به عن ــته هاى گزين هس
ــان را بر  ــيدن به حقوق ش صالحيت افراد براى رس
ــتى انجام دهند  ــه خود را به درس عهده دارند وظيف
ــور ايفا  ــعه كش ــى موثرى در توس ــد نقش مى توانن

كنند.
ــاس  ــر اس ــراد ب ــش اف ــتار گزين ــانى، خواس افش
ــازمانى از سوى هسته هاى  ماموريت هاى خاص س
گزينش شد و گفت: نيروهاى دولتى بايد توانمندتر 
ــى  ــش خصوص ــاغل در بخ ــاى ش ــر از نيروه و برت
ــند؛ چرا كه مجموعه هاى دولتى بايد بتوانندبر  باش
فعاليت هاى بخش خصوصى نظارت و اشراف داشته 

باشند.
ــتاندار فارس اضافه كرد: امروز كشور با مشكالت  اس
متعددى از جمله بيكارى مواجه هست كه برخى از 
ــت كه توانايى انجام  آنها به دليل وجود نيروهايى اس
ــته اند كه بايد  ماموريت هاى سازمانى خود را نداش
تالش شود با استفاده ازنيروهاى كارآمد، متخصص 

و متعهد در مسير رفع اين مشكالت گام برداريم.

استاندار فارس: 
حذف انسان هاى توانمند، 
ميدان را براى افراد فرصت 

طلب باز مى كند

سردار  منصوريان:

بايد مراقب 
راه هاى نفوذدشمن 

باشيم
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ــودرو با وام  ــد خ ــراى طرح خري ــار روز از اج  چه
25 ميليون تومانى گذشت. بازار خودرو كساد بود، 
كسادتر هم شده است. اكنون قيمت ها در بازار آزاد به 
شدت ريزش كرده و متقاضيان انگيزه اى براى خريد 

خودرو ندارند.
ــد خودرو با  ــت كه اجراى طرح خري چند روزى اس
ــت. مردم هم  ــده اس وام 25 ميليون تومانى آغاز ش
ــتقبال خوبى كرده اند و آن گونه كه اعالم شده،  اس
بيش از 60 هزار نفر براى خريد خودرو در قالب اين 

طرح، تاكنون ثبت نام كرده اند.
ــد اين فرصت  ــازان مى گوين آن گونه كه خودروس
ديگر تكرار نخواهد شد و بنابراين زمان خوبى است 
ــا اين وام، وارد  كه متقاضيان واقعى خريد خودرو ب
بازار شده و خريد كنند. دليل شان هم اين است كه 
خريد خودرو با پيش پرداخت اندك، با سودى كمتر 
از متعارف اين روزهاى بانك ها و در نهايت با اقساط 
چهار ساله كه معموال از سوى خودروسازان در نظر 

گرفته نمى شود، كمتر زمانى وجود داشته است.
ــه در اين طرح وارد  اما بخش عمده اى از افرادى ك
شده  و براى دريافت خودرو ثبت نام كرده اند،  اولين 
ــودرو بخرند، آنها  ــت كه مى خواهند خ بارى نيس
مى خواهند خودروهاى فعلى خود را بفروشند و به 
ــد؛ بنابراين زمان خوبى  عنوان پيش پرداخت بدهن
است كه از اين شرايط استفاده كنند  اما روى ديگر 
سكه، بازارى است كه اين افراد مى خواهند خودروى 

خود را در آن بفروشند؛  همان بازار آزاد.
ــت كه از رمق افتاده است.  بازار خودروها مدتها اس
ــودرو را در  ــود بازار خ ــود كه رك چند ماهى مى ش
ــت. از همان زمانى كه مردم به داليلى  برگرفته اس
همچون كيفيت، ديگر نمى خواستند خودروهاى 
داخلى را بخرند و بنابراين جوى بازار را فرا گرفت كه 
در آن، كمتر كسى خودرو مى خريد. كمتر كسى هم 
ــدت افت كرده بود و  خودرو مى فروخت. بازار به ش
قيمت ها به اندازه اى پايين بود كه مشترى را ترغيب 
ــايد  به خريد نمى كرد. چراكه او احتمال مى داد ش

قيمت از اين هم كه هست، پايين تر آيد.
اين اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزى 
وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو ديگر 
كابينه در نامه اى به رييس جمهور خواستار تسريع 
ــرايط رونق اقتصادى شد. در  در به وجود آوردن ش
آن نامه اظهار شده بود كه 100 هزار خودرو در انبار 
ــت. بنابراين دولت هم  خودروسازان باقى مانده اس

دست به كار شد و طرحى را ارائه كرد كه با استفاده از 
تسهيالت آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند 
ــازان هم خودروهاى توليدى خود  و البته خودروس

را بفروشند.
ــتريان  ــرايط هم جذاب براى مش در اين طرح،  ش
ــتقبال خوبى هم از  در نظر گرفته شد،  بنابراين اس
ــه گونه اى بود  ــتقبال هم ب طرح صورت گرفت. اس
ــازان در پاسخ  كه نمايندگى هاى فروش خودروس
ــتريان اعالم مى كردند كه ظرفيت  به تقاضاى مش
فروش برخى مدل ها، به اتمام رسيده است؛ به همين 
دليل برخى از انواع مدل هاى خودرو، روز گذشته با 
اعالم افزايش ظرفيت مواجه شدند و بنابراين شرايط 
اندكى بهتر شد و مردم مى توانستند خودروهايى كه 
ــازان پيش از آن،  نمايندگى هاى فروش خودروس
ــواردى با اتمام ظرفيت  تعداد آنها را محدود و در م

فروش اعالم مى كردند را هم خريد كنند.
ــه در نمايندگى هاى  ــى ك ــوازات هياهوي اما به م
خودروسازان براى ثبت نام و استفاده از اين تسهيالت 
صورت مى گيرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانى 
خود را ادامه مى دهد، البته مراجعه برخى ها به اين 
بازار يا مراكز خريد و فروش خودرو كه در نقاطى از 
شهر مشغول به كار هستند، باال رفته است اما اكثر 

ــه خانه باز  ــتريان بدون فروش خودرو خود، ب مش
ــزش قيمت ها  ــد كه با ري ــد و يا مجبورن مى گردن
ــودروى خود  ــار آيند و در نهايت خ يك طورى كن
ــد را با وام  ــودروى جدي ــد هم خ ــند و بع را بفروش

25 ميليون تومانى ثبت نام كنند.
گزارش ميدانى از برخى نمايشگاه هاى اتومبيل هم 
ــگاه داران، خريد اتومبيل  حكايت از اين دارد كه بن
ــر از حد معمول،  ــا قيمتى پايين ت نمى كنند و يا ب
ــگاه داران  حاضرند خودرو را بخرند. يكى از نمايش
مى گويد: مراجعات براى فروش خودروى اين روزها 
بيشتر از خريد است. مردم مى خواهند خودرو خود 
را بفروشند و به همين دليل، عرضه خودرو بر تقاضا 

پيشى گرفته و قيمت افت كرده است.
ــه توانايى  ــا هم ك ــد: البته برخى ه ــى افزاي وى م
ــاط را ندارند، ترجيح  خريد قسطى و پرداخت اقس
مى دهند كه با پول اندك، خودرو خريدارى كرده و 
از همان استفاده كنند، برخى ها هم ضامن ندارند كه 
بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادى كه 
مى خواهند خودرو بفروشند بيشتر از كسانى است 
كه مى خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خريد و 
فروش خودروها اندكى رونق گرفته، اما اين رونق به 

نفع فروشندگان خودرو نيست.

سرپرست دفتر امور سبزى، گياهان زينتى 
ــاورزى از توليد 7/1  ــى وزارت كش و داروي
ــال  ــيب زمينى و پياز در س ــون تن س ميلي
ــزار هكتار  ــر داد و گفت: 200 ه جارى خب
ــور امسال به  از اراضى سبزى و صيفى كش

آبيارى ميكرو تجهيز شده اند.
ــن خدنگى اظهار كرد: سبزى و صيفى  حس
ــا را مى توان  ــت كه آنه جزو محصوالتى اس
در زمستان هم توليد كرد، در حالى كه اين 
امكان در بسيارى كشورها وجود ندارد و با 
توجه به مزيت نسبى كه در مناطق مختلف 
كشور وجود دارد مى توان به ارتقاى كمى و 

كيفى توليدات سبزى و صيفى توجه ويژه اى داشت.
ــيب زمينى و پياز وجود ندارد، پيش بينى  وى با بيان اين كه هيچ محدوديتى براى توليد س
ــيب زمينى و حدود دو ميليون و 100 هزار تن پياز در  كرد امسال حدود پنج ميليون تن س
كشور توليد شود كه تقريبا با توليد سال گذشته برابرى مى كند. به گفته خدنگى امسال هم 

صادرات بدون محدوديت انجام مى شود.
ــاورزى ادامه داد: فاصله  ــبزى، گياهان زينتى و دارويى وزارت كش ــت دفتر امور س سرپرس
ــبزى و صيفى وجود دارد و هم اكنون كه در پيك برداشت  قيمت مزرعه تا بازار براى انواع س

سيب زمينى قرار داريم، كشاورزان از قيمت محصول شان رضايت ندارند.
ــتفاده از آبيارى ميكرو براى 200  ــال امكان اس خدنگى تصريح كرد: طى برنامه ريزى، امس
هزار هكتار از مزارع سبزى و صيفى فراهم شده است؛ به گونه اى كه 19 هزار هكتار از مزارع 
ــيب زمينى، 17 هزار هكتار از مزارع پياز، 19 هزار هكتار از مزارع خيار، 67 هزار هكتار از  س
ــزارع هندوانه به تجهيزات آبيارى قطره اى  مزارع گوجه فرنگى و بيش از 33 هزار هكتار از م

و ميكرو مجهز شده اند.

معاون وزير راه و شهرسازى و رييس سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: 400 
ــوده در كشور  ــتگاه راهدارى فرس هزار دس

وجود دارد.
ــازمان حمل و  ــاورزيان افزود: س داوود كش
ــازى ناوگان  ــور براى نوس نقل عمومى كش
ــل منابع داخلى  حمل و نقل عمومى از مح
اين سازمان يارانه مابه التفاوت سود پرداخت 

مى كند.
ــتاى نوسازى ناوگان  وى بيان كرد: در راس
حمل و نقل كشور 70 درصد قيمت خودرو 
به صورت وام به متقاضيان پرداخت مى شود.

ــازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى تصريح كرد:  معاون وزير راه و شهرسازى و رييس س
ــازمان مابه التفاوت سود را به افراد متقاضى پرداخت  متقاضيان به بانك ها معرفى شده و س

مى كند.
ــود  ــور وج ــوده در كش ــدارى فرس ــتگاه راه ــزار دس ــرد: 400 ه ــوان ك ــاورزيان عن كش

دارد.
وى گفت: به دليل حجم گسترده ناوگان فرسوده بارى كشور منابع داخلى توانايى انجام حجم 

بزرگ نوسازى اين تعداد دستگاه را ندارد.
معاون وزير راه و شهرسازى و رييس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى خاطر نشان كرد: 
در اين راستا به وزارت نفت اجازه داده شده كه در پروژه هايى كه صرفه جويى قيمت سوخت 
دارد، كمك كرده و بخشى را برگرداند. كشاورزيان بيان كرد: مقدمات كار انجام شده و منتظر 

آغاز كار از سوى وزارت نفت هستيم.
وى افزود: اميد مى رود با توجه به سياست دولت براى خروج از ركود و تحريك بخش تقاضا 

اين مجوز قانونى نيز عملياتى شود.

ــرمايه اتاق بازرگانى تهران گفت: بانك ها در شرايط فعلى با  رييس كميسيون بازار پول و س
ــود ها را تحمل كنند و اينكه  ــتند كه نمى توانند كاهش نرخ س محدوديت هايى روبه رو هس

بانك ها براى كاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بيشتر يك نمايش بود.
على سنگينيان اظهار كرد: با افزايش يا كاهش دستورى نرخ  سود بانكى موافق نيستم، چرا 

كه تجربه نشان داده است كه اين روش نمى تواند موفق باشد.
وى افزود: بانك ها در شرايط فعلى با محدوديت هايى روبه رو هستند كه نمى توانند كاهش 
نرخ سود ها را تحمل كنند. اينكه بانك ها براى كاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بيشتر يك 
نمايش و پز سياسى بود، چرا كه در شرايطى كه بانك ها عمال تحمل كاهش نرخ سود را ندارند 
ــكان را از آن ها مى گيرد. ــذب نقدينگى وجود دارد اين ام و رقابتى كه بين بانك ها براى ج

ــود كاهش پيدا كند بهتر است در راستاى بسته  ــنگينيان ادامه داد: اگر قرار است نرخ س س
جديد اقتصادى باشد كه قرار است اسناد بانك ها را تنظيم كند و به بازار بين بانكى نظم بدهد، 
حركت كند.اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اينكه بسته جديد تا چه ميزان در فضاى 

اقتصادى اثرگذار خواهد بود؟
 گفت: مشكل اقتصاد ما بزرگ تر و بنيادى ترى از اجراى اين بسته است. البته اين طرح جديد 
ــوق در بعضى بخش ها حركتى ايجاد كند اما با توجه به عمق ركود و  مى تواند به عنوان مش
حجم مشكالت، اثر گذارى زيادى نخواهد داشت.وى افزود: به هر حال دولت براى خروج از 
ركود ابزار ديگرى ندارد. تنها ابزارى كه دولت و بانك مركزى در حال حاضر در اختيار دارد 
ــود مطمئنا باعث افزايش تورم  نقدينگى و پولى است. اگر ابزار پولى با حجم زياد تزريق ش
خواهد شد؛ بنابراين دولت در اين شرايط يك راه ميانه را انتخاب و از ابزار پولى استفاده كرده 
ــد حجم كوچكى را براى اين پول تعريف كرده است  ــت اما براى اينكه نگران تورم نباش اس
ــنگينيان با بيان اينكه طرح جديد  بنابراين اين طرح اثرات تورمى زيادى نخواهد داشت.س
مى تواند به قدرت خريد مردم در برخى بخش ها از جمله خودرو كمك كند، گفت: در حال 
حاضر يكى از مشكالتى كه ايجاد شده پايين آمدن تقاضا و فروش محصوالت صنايع است و 
اينكه ركود باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است؛ بنابراين با اين طرح مى توان به مشكل 

فروش برخى صنايع كمك كرد.

توليد 7 ميليون تن سيب زمينى و پياز بانك ها تحمل كاهش نرخ سود را ندارند400 هزار دستگاه راهدارى فرسوده در كشور وجود دارد

خبرخبر

ــعه صادرات با بيان اينكه براى كاهش نرخ سود  مديرعامل بانك توس
بانكى توافقى انجام نشده بود، آثار اجراى برجام روى بانك ها را زودتر 

از توليدات صنعتى دانست.
على صالح آبادى در بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزارى ها 
درباره جلسه شوراى هماهنگى بانك ها براى تعيين نرخ سود و توافقى 
ــده بود، گفت: بحث هايى  ــه انجام ش ــود در اين جلس كه گفته مى ش
ــرا كه ما  ــد اما تصميم گيرى قطعى نبود چ ــه مطرح ش در اين جلس
ــوراى هماهنگى بانك ها موضوعات مختلفى را مورد ــات ش در جلس

ــى تصميم  ــا به معن ــن لزوم ــم اما اي ــرار مى دهي ــى ق بحث و بررس
نيست.

وى افزود: درباره نرخ سود بانكى نظرات متفاوتى وجود داشت اما نظر 
كلى اين است كه به تدريج متناسب با نرخ تورم به سمت كاهش حركت 
كنيم اما اينكه زمانش كى و چگونه باشد بايد در شوراى پول و اعتبار 

مورد بحث قرار گيرد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه جلسه شوراى هماهنگى 
بانك ها براى تبادل نظر بين مديران بانك هاست، ادامه داد: نمى توانم 
ــرات مخالف  ــود چرا كه هم نظ ــه توافق ب بگويم بحث هاى اين جلس
ــه 18 درصد وجود  ــى ب ــود بانك ــاره كاهش نرخ س ــم موافق درب و ه

داشت.
ــت و  ــتر براى تبادل نظر اس ــات بيش به گفته صالح آبادى، اين جلس
ــت و بانك ها صرفا  ــتگذار اصلى در اين زمينه بانك مركزى اس سياس

مجرى سياست هاى اين نهاد هستند.
ــت بانك ها و  ــام روى فعالي ــر اجراى برج ــن درباره تاثي وى همچني
ــراى برجام در  ــرد: طبيعتا اج ــار ك ــور، اظه ــت اقتصادى كش وضعي
ــط  ــه رواب ــرا ك ــذارد چ ــا مى گ ــش را روى بانك ه ــاز اول اثرات ف
ــى نيز فراهم  ــاز كردن ال س ــده و امكان ب ــزارى بانكى برقرارش كارگ

مى شود.
ــال حواله جات ارزى و صدور ضمانتنامه ها  ــوى ديگر امكان ارس از س
ــى از بازارهاى  ــت و مى توان تامين مالى خارج نيز وجود خواهد داش
ــر  ــورها از طريق فاينانس، رى فاينانس و يوزانس را از س ــاير كش س

گرفت.
وى ادامه داد: در فاز بعدى اجراى برجام خود را در اقتصاد كشور نشان 
مى دهد و شركت هاى توليدى نيز مى توانند راحت تر تامين مالى كرده 
ــده اوضاع بهترى پيدا  ــال آين و صادرات و واردات مواد اوليه نيز در س

مى كند.
ــام روى بانك  ــراى برج ــر اج ــاره تاثي ــن درب ــادى همچني صالح آب
ــا 20 درصد  ــك م ــه اينكه بان ــه ب ــت: با توج ــادرات گف ــعه ص توس
ــى دارد و  ــت بين الملل ــت ماهي ــد ارزى اس ــى و 80 درص ريال
ــا خواهد  ــتر از بقيه بانك ه ــا بيش ــام روى بانك م ــر برج ــا تاثي قطع

بود.

ــر آن اظهار كرد:  ــودرو و تاثي ــاره اعطاى وام خ مرتضى دلخوش درب
ــته  ــت دولت براى دادن وام خودرو مى تواند تاثير مقطعى داش سياس
باشد كه دولت آن را براى نجات از كمپين نخريدن خودرو به كار برده 

اما در بلند مدت سياست آنچنان معقولى نيست.
اين كارشناس اقتصادى درباره افزايش تسهيالت خودرو براى تحريك 
تقاضا در اين بخش، با اشاره به اين كه صنعت خودروسازى پس از نفت 
و پتروشيمى مهم ترين صنعت ايران به حساب مى آيد، اظهار كرد: اما 
دليل نخريدن خودرو مى تواند نبود نقدينگى و عدم توان خريد كافى 

و يا كيفيت پايين باشد.
ــت كه  دلخوش تصريح كرد: نياز اصلى مردم در زمينه خودرو اين اس
قيمت محصول با توجه به كيفيت آن متناسب شود، در حالى كه اين 

قيمت االن خيلى باال است.
ــت كه دولت با دادن تسهيالت  وى خاطرنشان كرد: اين در حالى اس
براى خريد خودروهايى مانند پرايد يا ساير محصوالت ايران خودرو و 
ــطحى را برطرف مى كند و پس از مدتى به دليل  سايپا يك مشكل س
بى كيفيت بودن خودروهاى فروخته شده همان نارضايتى هاى گذشته 

پيش خواهد آمد و همان كمپين نخريدن به راه خواهد افتاد.
ــهيالت خريد  ــكن دانستن ارائه تس ــناس اقتصادى با مس يك كارش
ــيدن به اين بخش  ــدت براى رونق بخش خودرو درباره راهكار بلندم
ــره ورى خود را  ــودرو كيفيت و به ــت صنعت خ ــه كرد: الزم اس اضاف
ــز ارزان تر  ــت نهايى محصول را ني ــن طريق قيم افزايش داده و از اي

كند.
ــرض مثال همين وامى را كه براى  دلخوش عنوان كرد: اگر دولت بر ف
ــته بود و  ــپرده گذاش ــازان س خودرو مى دهد در بانك براى خودروس
خودروسازان از محل سود آن قيمت خودرو را كاهش مى دادند مردم 
ــدند و اين گونه كاغذبازى ها نيز به راه  ــتر ترغيب به خريد مى ش بيش

نمى افتاد.
ــاره وام خودرو ــگاه عالمه درب در همين حال عضو هيات علمى دانش
ــام وزير صنعت اعالم ــزار خودرويى كه قائم مق  اظهار كرد: آمار12ه
ــراى وامى  ــزار تقاضا ب ــود، بلكه 12ه ــودرو نب ــار فروش خ  كرد، آم
ــرى دارد، بنابراين  ــرايط راحت ت ــبت به وام  هاى ديگر، ش بود كه نس
ــد نه متقاضى  ــن دو روز متقاضى وام بودن ــردم در اي بايد گفت كه م

خودرو.
ــكل توليد ندارند. مشكل  على خاكسارى ادامه داد: خودروسازان مش
ــترى  ــد مى كنند كه با اين قيمت مش ــت كه كااليى تولي آنها اين اس

ندارد.
ــودرو به  ــراى خريد خ ــد روز ب ــه در اين چن ــانى ك ــزود: كس وى اف
ــايپا مراجعه كرده اند كسانى نبودند  نمايندگى هاى ايران خودرو و س

كه واقعا نياز به خودرو داشته باشند.
ــگاه با بيان اينكه طرح وام 25 ميليون تومانى خودرو  اين استاد دانش
ــيد خودروها به اين زودى  ــت خواهد خورد گفت: مطمئن باش شكس
ــيمان خواهند  ــودرو پش ــد و متقاضيان خ ــت مردم نمى رس به دس

شد.

صالح آبادى: 

توافقى درباره كاهش نرخ سود بانكى 
نبود

تاثير اعطاى وام خودرو مقطعى است

ريزش قيمت خودرو در بازار آزاد

حـال وهـواى بـازار پس از وام 25ميليـونى

ــمگير خارجى ها  ــتقبال چش ــاره به اس قائم مقام وزير نيرو با اش
ــداث نيروگاه هاى جديد در ايران،  به خصوص اروپايى ها براى اح
ــيدى و  گفت: اولويت ما در اين زمينه احداث نيروگاه هاى خورش

تجديدشونده در مناطق مورد نياز است.
ــى ها براى  ــش تمايل خارج ــوص افزاي ــتار محمودى در خص س
احداث نيروگاه هاى جديد در كشور گفت: با شرايط جديد كشور 
و توافق برجام، شاهد افزايش حضور خارجى ها براى مشاركت در 

عرصه هاى صنعتى و سرمايه گذارى هستيم.
ــور اروپايى ها و  ــز حض ــرق ني ــت آب و ب ــه داد: در صنع وى ادام
ــبت به گذشته  ــيايى در اين صنايع نس ــرفته آس كشورهاى پيش
ــت. قائم مقام وزير نيرو افزود: اين شركت ها  ــته اس افزايش داش
ادبيات و خواست ما كه «همكارى در قالب سرمايه گذارى و انتقال 
ــت» را به خوبى دريافت كرده و مى دانند ديگر دوران  فناورى اس

قطعه فروشى و ابزار فروشى به ايرانى ها به سرآمده است.
ــويى ديگر، طرف اصلى مذاكرات آنها بخش  محمودى افزود: از س
ــت تنها به عنوان  ــت و دول خصوصى (و نه بخش دولتى) ايران اس
ظرفيت ساز، كارگشا، ناظر، كمك كننده به بازار و تسهيل كننده 

مقررات داخل كشور وارد عمل مى شود.
ــركت هاى خارجى اكنون به دنبال يافتن  وى خاطرنشان كرد: ش

ــتند كه از گذشته با  ــركا و يا در حال بازتعريف ارتباطاتى هس ش
شركت هاى ايرانى داشته اند.

ــى، دو طرف در  ــرايط كنون ــرو ادامه داد: در ش قائم مقام وزير ني
ــتند؛ بيشتر اين شركت ها از  حال انجام مذاكرات و مراودات هس
ــتند؛ در چند مورد كارها به خوبى پيش  ــورهاى اروپايى هس كش

رفته اما قطعى نشده است.
ــيدى و  وى با بيان اينكه اولويت ما با احداث نيروگاه هاى خورش
تجديدشونده است، افزود: هر چند ظرفيت اين نيروگاه ها كوچك 
است، اما به صورت گسترده مى توان آنها را در كشور احداث كرد.

ــداث نيروگاه هاى  ــاره به برنامه ريزى ها براى اح محمودى با اش
حرارتى، گفت: هر چند نگاه اصلى ما به شبكه برق سراسرى است، 
اما در عمل در برخى مناطق كمتر توسعه يافته كشور نظير بخش 
ــرقى و يا مناطقى  ــتان و بلوچستان و آذربايجان ش هايى از سيس
كه قطب توليدى اند نيز به احداث نيروگاه هاى حرارتى خواهيم 

پرداخت.
در حال حاضر امكان پرداخت همه بدهى هاى وزارت نيرو 

وجود ندارد
ــى درخصوص پرداخت بدهى هاى وزارت  وى در پاسخ به پرسش
نيرو، خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه بدهى هايى به طلبكاران خود 

در صنعت، ساخت، توليد و مشاوره دارد و به اين منظور، دو سالى 
ــده تا صنعت كماكان رونق داشته و پويايى  است كه وارد عمل ش

خود را حفظ كند.
اين مقام مسوول يادآورشد: اين وزارتخانه اخيرا با پيگيرى مواردى 
همچون صكوك و دريافت كمك هايى از خزانه اسالمى، به دنبال 
ــى از مطالبات اضطرارى پيمانكاران و سازندگانش  پرداخت بخش

است كه موافقت اوليه آن نيز اخذ شده است.
ــكان دريافت از خزانه  ــاى وزارت نيرو كه ام وى مجموع بدهى ه
ــته، حدود 10 هزار ميليارد ريال  اسالمى با عنوان صكوك را داش
عنوان كرد و گفت: طى موافقت اخذ شده مقرر است اين مبلغ به 
ــت و بايد فرآيند  20 هزار ميليارد ريال افزايش يابد، اما زمانبر اس

خاص خود را طى كند.
محمودى اضافه كرد: هر چند صكوك شرايطى دارد و ممكن است 
ــن محل جذاب و براى  دريافت طلب براى برخى پيمانكاران از اي

بعضى ديگر جذابيتى نداشته باشد.
ــالش خود را براى بازپرداخت  وى با بيان اينكه وزارت نيرو همه ت
ــى به بخش صنعت انجام مى دهد، تاكيد  بدهى ها و تحرك بخش
ــه بدهى هاى وزارت نيرو  كرد: در حال حاضر امكان پرداخت هم

وجود ندارد.

استقبال چشمگير خارجى ها براى احداث نيروگاه هاى 
جديد در ايران
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خبر

ــد خاك ،  ــند و پابن ــبز باش ــت چه س ــداران اس ــاز جان هوا ني
ــاكن خاك ، چه چهارپا بر زمين بزيند، ــند و س چه كوچك باش
ــا؛ همه و همه  ــند و چه وفادار به دري ــمان ها باش  چه شناگرآس
نيازمند هوا هستند تا آن را در تمام جان خويش بدوانند و جسم 

را با آن بپااليند و به بودن ادامه دهند .
ــت اما  ــى و اوليه حيات اس اگرچه هواى پاك از نيازهاى اساس
مدت هاست دست خيانت انسان ها ، اين عنصر شگرف  را آلوده 
و شفافيت و زاللى آن را دستخوش نابخردى ها و نادانى ها و جاه 

طلبى خويش ساخته است. رشد جمعيت در برخى مناطق باعث 
قطع درختان و از بين رفتن فضاهاى سبز شده كه زمانى اساسى 

ترين متولى ايجاد اكسيژن و پيدايش هواى پاك بودند. 
ــه خصوص  ــهرها و ب ــردم كالن ش ــى كه م ــزات بزرگ از معج
ــر روز آن را تجربه مى كنند و از اين اعجاز تهرانى ها، هر روز و ه

ــس و زندگى  ــپاس مى گذرند، تنف ــى توجه و بى س  بى همتا ب
ــهر به منظره دودى و  در هوايى بس آلوده است كه اگر از بام ش
خاكسترى فضاى شهر بنگريد انگشت به دهان خواهيد ماند كه 
ــياه، زيست و نفس كشيد  مگر مى توان در اين هواى آلوده و س

و زنده ماند !
ــى زند  ــم را م ــياهى اش چش ــى كه س ــه در هواي ــاف ك و انص
ــا و ... هنوز  ــت كه ريه ها و قلب ها و مغزه ــكارى اس اعجاز آش
ــت و  ــوا موضوع تازه اى نيس ــاله آلودگى ه كار مى كنند . مس
ــهرها به خصوص پايتخت با اين  سال هاست كه مردم كالن ش
مساله دست به گريبانند. سال هاست كه مردم تهران آسمان آبى 
ــمانى خاكسترى است كه گمان  نديده اند ، آنچه مى بينند آس
ــت .  ــمان همه جا يكرنگ و به همين بدرنگى اس مى كنند آس
سال هاست ستاره ها نتوانسته اند در آسمان شب ها عرض اندام 
كنند و سال هاست كه درختان، دنيايى دى اكسيد كربن روى 
دست شان باد كرده و نمى دانند چگونه همه آنها را به اكسيژن 

تبديل كنند .      
ــوا، تدابيرى  ــش آلودگى ه ــك و كاه ــش ترافي اگر براى كاه
ــويم به زور پليس و قانون و جريمه،  انديشيده شود و مجاب ش
طبق قوانين زوج و فرد از اتومبيل شخصى استفاده كنيم به همه 
ــرار از پليس و يافتن ــيم و همه جوانب را براى ف چيز مى انديش

ــنجيم وتمام  ــر مى س ــيرهاى احتمالى بى خط ــا و مس  راه ه
ــيدن به مقصد را يك شبه كشف  ــيرهاى مخفى  براى رس مس

مى كنيم.
ولى با اين وجود هيچ كس را ياراى رفتن از اين شهر شلوغ نيست. 
هيچ كس را ياراى آن نيست كه اراده اى به خرج دهد و اتومبيل 
شخصى اش را اندكى كمتر در خيابان ها جوالن دهد واندكى با 
آسمان اين شهر مهربان تر باشد. هيچ كس را ياراى آن نيست تا 
قدمى براى زيبايى آسمان و ساكنان زمين بردارد. خود آسمان 
ــازيم و هر دم در انتظار  ــياه مى كنيم، زمين را آلوده مى س را س
ــيرينى بخشد.  ــتيم تا تلخ كامى مان را اندكى ش معجزه اى هس
ــانى جان خويش را در اثر آلودگى هوا از دست  اگر بشنويم كس
ــف  ــر افتاده ، ناراحت و متاس ــالمت آنها در خط داده اند و يا س

مى شويم. همين !
 نكته اينجاست كه فقط ناراحت و متاسف مى شويم ولى هرگز 
ــرد را تهديد مى كند، مقصر  خود را براى خطرى كه جان آن ف
نمى دانيم و هرگز به ذهن مان هم خطور نمى كند كه مى توانيم 
ــتر از وسايل نقليه  ــخصى و بيش چند روزى كمتر از اتومبيل ش
عمومى استفاده كنيم. اگر براى كاهش ترافيك و كاهش آلودگى 
هوا، تدابيرى انديشيده شود و مجاب شويم به زور پليس و قانون 
ــخصى استفاده  و جريمه ، طبق قوانين زوج و فرد از اتومبيل ش
كنيم به همه چيز مى انديشيم و همه جوانب را براى فرار از پليس 

و يافتن راه ها و مسيرهاى احتمالى بى خطر مى سنجيم وتمام 
ــيدن به مقصد را يك شبه كشف  ــيرهاى مخفى  براى رس مس
ــن و تاثيرات آن ها را  مى كنيم، ولى به هيچ وجه علل اين قواني
مدنظر قرار نمى دهيم : چرا كه نهايت همه چيز تنها و تنها به ما 

و گرفتارى ها و مشكالت ما ختم مى شود!
ــگ اجتماعى و  ــاختارهاى اقتصادى و فرهن ــوى ديگر س از س
باورهاى عرفى همه با هم درتضاد و ستيزند و  هيچ كدام جايگاه 
ــند، از اين رو هرپديده يا راه حل جديدى  خويش را نمى شناس
كه مى خواهد جايى براى خود باز كند و چاره اى براى رفع اين 
ــت آخر وامانده و بالتكليف  ــود، دس گره هاى دودى و آلوده ش
ــتنى  برجاى مى ماند و با صرف هزينه هاى گزاف ، نتيجه خواس

ميسر نمى شود .
به عنوان مثال ، دو چرخه به عنوان يك پديده دوست داشتنى 
ــت نيافتنى به نظر مى رسيد امروز به راحتى و با  كه سال ها دس
ــهردارى به مردم ارائه مى شود ،  ولى  قيمت مناسب از سوى ش
در راستاى ترويج و استفاده گسترده از آن براى رفت و آمدهاى 
عادى روزمره، تبليغات و فرهنگ سازى موثر و عمده اى صورت 
نمى گيرد تا اين وسيله  در اجتماع چهره موجه تر و عرفى ترى 
ــايل نقليه موتورى شود .   به خود بگيرد و به نوعى جايگزين وس
هم اكنون صرف اين همه هزينه براى فراهم نمودن تعداد زيادى 
ــيله تفريحى ورزشى ختم شده  دوچرخه، تنها به ارائه يك وس
است. اگرچه گسترش اين فرهنگ نيز به جاى خود بسيار نيكو و 
قابل تحسين و ستايش است ،اما نكته اينجاست كه فارغ از اينكه 
ــت، فضاى شهر براى استفاده  فرصت براى تفريح بسيار كم اس
ــيرهاى مناسب براى استفاده از  از دوچرخه هموار نيست و مس

آن ها وجود ندارد .
متاسفانه كشور ما به عنوان يكى از آلوده ترين كشورها از نظرآب 
و هوا شناخته شده وهر سال افراد بسيارى قربانى تنفس در اين 
هواى آلوده مى شوند، ولى تدابير موثر و كاربردى چندانى براى 
ــده  و اين هواى آلوده همچنان درصدد  ــيده نش رفع آن انديش
گرفتن جان قربانيان بيشترى است. قربانيانى كه بيشتر آنها را 
كودكان و كهنساالن تشكيل مى دهند . البته اين يكى از موارد 
ــيار كوچك ولى قابل تامل در اين خصوص است . متاسفانه  بس
ــورها از نظرآب و هوا  ــور ما به عنوان يكى از آلوده ترين كش كش
شناخته شده وهر سال افراد بسيارى قربانى تنفس در اين هواى 
ــوند، ولى تدابير موثر و كاربردى چندانى براى رفع  آلوده مى ش
آن انديشيده نشده  و اين هواى آلوده همچنان درصدد گرفتن 
جان قربانيان بيشترى است. قربانيانى كه بيشتر آنها را كودكان 
و كهنساالن تشكيل مى دهند . وظيفه مسووالن اين است كه با 
توجه به رشد روز افزون تكنولوژى فكرى به حال تجمع جمعيت 
ــالم و  ــوخت س ــهرها، تعداد عرضه اتومبيل ها با س در كالن ش
استاندارد و ايجاد فضاهاى سبز كافى كنند و الگوهاى استاندارد 
موثر و كاربردى در زمينه پاكيزگى و سالمت هوا را به كارگيرند.

ــتر به سالمت  ــهريان و هموطنان عزيز لطفا بيش جا دارد همش
ــهرتان  ــمان ش ــت دهيد و با آس ــان اهمي ــدان ت ــود و فرزن خ

مهربان تر رفتار كنيد . 

ــوراى اسالمى ضمن انتقاد از  نماينده مردم اردكان در مجلس ش
ــكار» گفت: قوانين صيد و شكار نيازمند  عنوان «قوانين صيد و ش

بازنگرى صريح و سريع است.
 محمدرضا تابش در حاشيه بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات 
ــى قوانين صيد و  ــا ، در خصوص ميزان بازدارندگ و خبرگزارى ه
ــكار گفت: اينكه بگوييم قوانين صيد و شكار يعنى از اول مجوز  ش
ــود و بعد قوانين بازدارنده مى گذاريم كه  مى دهيم شكار انجام ش
ــكار نيازمند بازنگرى  ــت، البته قوانين صيد و ش اين مطلوب نيس

صريح و سريع است.
ــعه پايدار مجلس شوراى  رييس فراكسيون محيط زيست و توس
ــالمى در خصوص اينكه آيا در حال حاضر ورود بنزين يورو 4  اس
تاثيرى در بهبود وضعيت هوا داشته يا نه، توضيح داد: اين موضوع 
ــترده تاثيرات خود را نشان داده و در  در كالن شهرها به طور گس
ــاهد  ــارى كه نهادهاى ذيربط اعالم كردند، ش تهران هم طبق آم
بهبود وضعيت بوده ايم و در مجموع ورود بنزين استاندارد و مطلوب 
توانسته تاثيرات مثبتى داشته باشد اما بايد سعى كنيم براى حفظ 
ــى توليد بنزين  ــگاه هاى خودمان را به تواناي منافع ملى، پااليش
ــترده اى توسط وزارت نفت  باكيفيت برسانيم البته اقدامات گس
در اين خصوص در حال ساماندهى است كه الزم است از مهندس 

زنگنه تقدير كنيم.
ــوارى و درياخوارى  ــوط به جنگل خ وى در خصوص قوانين مرب
ــف هايى وجود دارد،  نيز گفت: گرچه در بخش قانون گذارى ضع
ــت، هم اجراى مطلوب  اما در اين رابطه هم قانونِ  خوب موثر اس

و هم نظارت.
تابش در اين رابطه تشريح كرد: اگر مأموران اجرايى و قضايى خوب 
عمل نكنند، قانونِ  خوب به درد نمى خورد. در عين حال اگر قانون 
ــد و مجرى و قاضى توانمند  حتى اشاراتى به اين بحث داشته باش

باشند، از همان روزنه ها مى توانند استفاده كنند.
وى در خصوص تبديل مناطق حفاظت شده به مناطق گردشگرى 
افزود: هيچ وقت مناطق حفاظت شده نمى تواند تبديل به مناطق 
ــايد با ايجاد زوم هايى بتوان از اين فضاها  گردشگرى شود، اما ش

استفاده بهينه كرد.
تابش تاكيد كرد: اينكه بخشى را به منطقه حفاظت شده محصور 
ــت و به طور  ــته نيس ــه امان خدا رها كنيم، شايس كرده و آن را ب
ــراث فرهنگى  ــه بحث مي ــى بريم. البت ــا را از بين م طبيعى آنه
ــراى ايجاد  ــن معتقدم بايد ب ــت. م ــت متفاوت اس با محيط زيس
زوم هايى كه قابليت انجام فعاليت هاى مثبت در آنها وجود دارد، 
اقدام شود تا از درآمد آن براى حفظ و احياء استفاده بهينه و منطقى 

صورت گيرد.

رييس فراكسيون محيط زيست مجلس:

قوانين صيد و شكار،  نيازمند 
بازنگرى صريح و سريع است

مديرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان:

يــادتان هست آسمـان آبى بـود؟

عكس روز 

ديدنى هاديدنى ها

بزرگ ترين درياچه نمكى دنياجنگل سنگ در چين
ــيلين (Shilin) (به معناى  جنگل سنگ (Stone Forest) و يا ش
ــتان يوننان در جنوب غربى چين و در حدود ــنگ ) در اس جنگل س

85 كيلومترى شهر كونمينگ قرار دارد. 
ــنگ ها و  ــاحت دارد، س ــر مربع مس ــه 350 كيلومت ــه  ك در منطق
ــت  ــرار دارند و مانند اين اس ــگفت انگيزى ق صخره ها  به صورت ش
ــيده شده  ــر به آسمان كش ــده از سنگ  س ــاخته ش كه درختانى س

باشند.
ــد و گفته مى شود كه بيش از  جنس اين صخره ها از كراست مى باش

270 ميليون سال پيش  تشكيل شده اند.
ــره ها ،  ــوان در ميان اين صخ ــه مى ت ــت ك نكته قابل توجه اين اس
ــانى را  ــان و حتى چهره هاى انس ــكال حيوانات، پرندگان ، گياه اش

يافت.
ــوار  و در واقع هر  ــى از آنها ناهم ــا  زيبا ، بعض بعضى از اين صخره ه
ــش  ــد. اين  منطقه تحت پوش ــود را دارن يك ويژگى هاى خاص خ
ــيم ــه ديگر تقس ــه هفت منطق ــد و ب ــيلين مى باش ــارك ملى ش پ

 مى شود.
ــط  ــنگى توس ــيار زيبايى از اين جنگل س ــانه هاى متعدد و بس افس
ــده  ــانى (Sani people) نقل ش ــردم س ــه ، م ــان اين منطق بومي

است.

اين سطح عظيم نمكى، با 10 هزار و 582 كيلومتر مربع مساحت، در 
آمريكاى جنوبى و جنوب غرب كشور بوليوى قرار گرفته است.

ــت كه هنگام  ــزرگ ترين درياچه فلت نمكى جهان اس اين درياچه ب
بارش باران به دليل صيقل يافتگى سطح آن، آينه اى به بزرگى درياچه 

درست شده و تصاوير منحصر به فردى را خلق مى كند.
 Potosi and Oruro ــش ــا ارتفاع 3650 متر در بخ اين منطقه ب

در جنوب غربى كشور بوليوى و نزديك رشته كوه هاى آند قرار دارد.
وقتى اين سطح گسترده با آب پوشيده مى شود، بازتاب بسيار زيبايى 
از آسمان را پوشش مى دهد. به طورى كه اين رويداد طبيعى در طول 

سال گردشگران فراوانى را به اين نقطه جذب مى كند.
در اين نقطه از كره زمين مى توان بازتاب هر يك از كوه ها و يا ابرها را 
ديد در حالى كه نمى توان فاصله آنها را نسبت به نقطه اى كه قرار داريم 
تشخيص داد. سطوح نمكى اين منطقه در فصل خشك، به شكل كامال 
صاف و دست نخورده درآمده و نمك خشك كل منطقه را مى پوشاند.

ــيده  ــا اليه نازكى از آب پوش ــطح ب اما در فصل مرطوب، كل اين س
مى شود. 

با وجود اين كه ساالنه حدود 25 هزار تن نمك از اين منطقه استخراج 
مى گردد، عمق نمك آن به بيش از 10 متر مى رسد و طبق تخمين ها 

حدود 10 ميليون تن نمك در اين منطقه وجود دارد.
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عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تهران با بيان اينكه اموال سازمان 
تامين اجتماعى متعلق به كارگران و بازنشستگان است و به دولت تعلق ندارد، 
ــاس اداره اين اموال نياز به حكميت ندارد و مناقشه بر سر  گفت: بر همين اس

مديريت آن غير قانونى و غير شرعى است.
ــن صادقى در خصوص تجميع بيمه هاى درمانى، اظهار داشت: سازمان  حس
ــت كه از پرداخت حق بيمه كارگران  تامين اجتماعى صندوق بين النسلى اس

ايجاد شده و اين سازمان به نوعى خانه كارگران است.
به گفته وى اين روز ها در هيات دولت گوش شنوايى براى شنيدن خواسته هاى 

قانونى كارگران بيمه شده سازمان تامين اجتماعى وجود ندارد.
وى ادامه داد:برخالف اينكه به دولت روحانى عالقه منديم و به شخص ايشان 
ــران در مقابل  ــتيم جهت دفاع از منافع كارگ ــق مى ورزيم اما ناگزير هس عش
دست اندازى وزارت بهداشت اين دولت، از تمام توان جامعه كارگرى براى دفاع 
از كيان سازمان تامين اجتماعى و جلوگيرى از انشعاب در اضالع اين سازمان 
ــخص وزير  ــد، ش ــتا حادث خواهد ش بهره گرفته و پيامدهايى كه در اين راس

بهداشت مسوول آن است.
ــته حاضرم با وزير بهداشت مناظره  صادقى افزود: به عنوان يك كارگر بازنشس

كرده و قضاوت را به مردم ايران واگذاركنم.
وى اعالم كرد: كارگران به استناد اصل 27 قانون اساسى، بايد از حق قانونى خود 
بهره مند شوند. صادقى بر اين باور است كه در ميان مسووالن و افكار عمومى 
ــيوه نادرست مديريتش در طرح  فردى نيست كه از وزير بهداشت در مورد ش
تحول سالمت سوال كند كه اين منابع كالن را چگونه مديريت كرده است كه 
امروز دچار كسرى منابع شده و دنبال منابع سازمان تامين اجتماعى مى گردد.

به گفته وى حتى پيش از انقالب هم چنين هجمه اى به اموال كارگران سابقه 
نداشته و جامعه كارگرى نمى تواند در مقابل اين ادعاهاى واهى و قصد تصرف 

اموال سكوت كند.

ــالمت ايران از ادامه يافتن پوشش بيمه سالمت  ــازمان بيمه س مديرعامل س
ــار آسيب پذير  ــدگان در اين طرح كه از اقش همگانى براى 90 درصد بيمه ش

هستند خبر داد.
ــت و يكمين  ــنا در بيس ــر در بازديد از غرفه خبرگزارى ايس محمدجواد كبي
نمايشگاه مطبوعات، درباره شعار اين خبرگزارى مبنى بر «صداقت، اعتماد و 
اعتبار»گفت: ماموريت اصلى اصحاب رسانه آگاه سازى است، هرچقدر از سوى 
رسانه ها اطالعات معتبر به مردم ارائه شود به گونه اى كه بتوان آنها را آماده كرد 
تا در تصميمات شان بر اساس عقل و قضاوت درست حركت كنند، اقدام موثرى 

انجام شده است.
وى در ادامه درباره وضعيت پرداخت حق بيمه در طرح بيمه سالمت همگانى 
در آينده گفت: بيش از 90 درصد از جمعيت تحت پوشش ما در اين طرح اقشار 

آسيب پذير هستند كه بيمه بايد براى آنها رايگان ادامه يابد.
ــالمت ايران افزود: براى 10 درصد باقى مانده كه  ــازمان بيمه س مديرعامل س
وضعيت شان بهتر است، دولت در حال بررسى سياست هايى چون آزمون وسع 

است تا تمكن افراد و نحوه مشاركت آنها در پرداخت حق بيمه مشخص شود.
كبير ادامه داد: اگر اين سياست ها مشخص و تصويب شوند ما آنها را عملياتى 

مى كنيم.

ــور با بيان اينكه يكى از  ــازمان آموزش فنى و حرفه اى كش رييس س
مشكالت كشور بحث بى كاران فارغ التحصيالن است گفت: هم اكنون 
از هر 100 فارغ التحصيل تقريبا 19 نفر بى كار و در جمعيت بى كاران 
ــتند و در اين راستا  ما بيش از 30 درصد داراى تحصيالت عاليه هس

طرح توانمندسازى مهارتى براى دانشجويان در دست است.
كوروش پرند در نشست كارآفرينى  رفع محروميت اظهار كرد: يكى از

 سياست هاى ويژه كه مى توان در استان ها عالوه بر ايجاد كارخانه ها 
و توسعه صنايع ايجاد كرد، توسعه كارهاى كوچك و متوسط و مشاغل 
ــور، اگر بخواهيم در  ــرايط كش ــت كه با توجه به ش خرد و خانگى اس
كوتاه مدت و ميان مدت موفقيتى در اشتغال داشته باشيم، نخستين 

كار، توسعه كسب و كارهاى كوچك و متوسط است.
وى افزود: نخستين طرحى كه سازمان آموزش فنى و حرفه اى اعالم 
آمادگى براى اجراى آن را داشته و مصوبه شوراى عالى اشتغال است، 
توانمندسازى و آموزش هاى مهارتى براى روستاييان، عشاير، مناطق 

مرزى و محروم است.
ــازمان فنى  ــال س پرند تصريح كرد: اين مدل، تجربه بيش از 30 س
ــاس و روش بر  ــيب شناسى كامل شده و اس و حرفه اى است كه آس

آموزش هاى سيار است.
ــور بيان كرد: اين مدل  ــازمان آموزش فنى و حرفه اى كش رييس س
ــنجى و آخرين فاز ارزشيابى  ــتين فاز نيازس هشت فاز دارد كه نخس
ــت يعنى نيازسنجى در كل كشور انجام  را شامل مى شود و فاز نخس

شده است.
ــاه اجتماعى گفت: موضوع ديگر كه يكى  معاون وزير كار، تعاون و رف
از مشكالت كشور ماست، فارغ التحصيالن بى كار است و نرخ بااليى 

را دارند.
ــيده ايم كه در  ــن نتيجه رس ــتضعفان به اي ــزود: با بنياد مس پرند اف
شهرستان قلعه گنج مستقر شده و فعاليت كنيم و بعد از انعقاد قرارداد 
در اين شهرستان حضور يافته و برنامه هاى بلند مدتى در حوزه اجراى 

اقتصاد مقاومتى داريم.

عضو هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تهران:

اداره اموال بيمه شدگان و مستمرى 
بگيران نياز به حكميت ندارد

تمكن مالى افراد تحت پوشش 
بيمه سالمت بررسى مى شود

از هر 100 فارغ التحصيل،
 19 نفر بى كارند

ــر در نظام  ــال ديگ ــگاهى فقط دو س جامعه پيش دانش
آموزشى ما خواهد ماند. مهر 97 كه آغاز شود، اولين گروه 
دانش آموزان نظام تحصيلى 3-3-6 (شش سال ابتدايى و 
دو دوره سه ساله متوسطه) وارد پايه دوازدهم مى شوند و 
پيش  دانشگاهى خود به خود حذف مى شود.به اين ترتيب 
كنكور سال 97 نخستين كنكورى خواهد بود كه داوطلبان 

نظام 3-3-6 تجربه مى كنند.
 اما اين كه پس از حذف مقطع پيش دانشگاهى، سرنوشت 
كنكور چه خواهد شد، نكته اى است كه گوش داوطلبان 
ــژه آنهايى كه بهترين  ــگاه را به وي ادامه تحصيل در دانش

رشته هاى دانشگاهى را نشانه رفته اند، تيز مى كند.
كنكور شايد هيچ وقت در كشورمان حذف نشود؛ اين يك 
ــت بلكه مستند است به سوابقى  پيش بينى بدبينانه نيس

تاريخى.
قانون حذف كنكور سال 86 به تصويب رسيد، اما قرار شد 
از اولين سال برنامه پنجم توسعه اجرايى شود؛ البته از سال 
90 اجرا نشد و از اين سال به بعد همواره بساط كنكور برپا 
بود، با اين تفاوت كه سوابق تحصيلى دانش آموزان نيز در 

ميزان موفقيت آنها در كنكور دخيل شد.
ــد كنكور بود  ــال ها اما اصلى كه ثابت مان در تمام اين س
ــال هاى متمادى  ــود كنكور تا س البته پيش بينى مى ش
ــگاهى از نظام  دوام بياورد حتى پس از حذف پيش دانش

آموزشى كشور.
3 روش براى پذيرش دانشجو

قانون حذف كنكور گرچه نتوانست كمر كنكور را بشكند، 
ــجو پيشنهاد داده كه هم  اما سه روش براى پذيرش دانش
ــش بينى ها اين  ــود و پي اكنون نيز كم و بيش اجرا مى ش
ــت كه پس از حذف پيش دانشگاهى از نظام آموزشى،  اس
موج اين حذف، شرايط پذيرش دانشجو را نيز دستخوش 

تغييرات اساسى كند.
ــگاه و ارائه راه هاى ــدن ورود به دانش ــان ش در واقع آس
 بى دردسر براى دانشجو شدن، اتفاقى است و پيش بينى 
مى شود گفت وگوى ما با على زرافشان، معاون متوسطه 

وزير آموزش و پرورش نيز آن را تاييد كرد.

ــنهادى براى جذب دانشجو  ــه روش پيش او در تشريح س
ــى داوطلبان يعنى  ــابقه تحصيل گفت كه در روش اول س
ــتان (متوسطه  ــال سوم دبيرس معدل امتحانات نهايى س
دوم) به طور 100 درصد در پذيرش آنها تاثير دارد و هركه 

معدل بهترى دارد راحت تر به دانشگاه راه مى يابد.
اما روش دوم، تلفيقى است از سوابق تحصيلى و نمره آزمون 
ــابقه تحصيلى  ــوم تلفيق س عمومى در كنكور و روش س
ــه داوطلب از  ــار نمره اى ك ــون عمومى در كن و نمره آزم
ــب مى كند بنابراين در  آزمون اختصاصى در كنكور كس
اين دو روش برخالف روش اول، كنكور برقرار خواهد بود 
و پذيرفته شدن در دانشگاه دلخواه منوط است به حضور 
در رقابت نفس گير كنكور. در حالى كه در قانون مورد نظر 
ــاى آن تاكيد  ــت اما در اجرا به بق هدف، حذف كنكور اس

مى شود، كه تناقضى آشكار است.
مبناى اجراى روش هاى سه گانه

ــوزش و پرورش  ــر آم ــطه وزي ــال معاون متوس با اين ح
ــا تعداد  ــگاه ها ي ــت پذيرش دانش ــد، اگر ظرفي مى گوي
ــود، احتمال جذب دانشجو  داوطلبان كنكور كم و زياد ش
ــاى ديگر غلبه  ــيوه ه ــق يكى از اين روش ها بر ش از طري

مى كند.
ــان كمتر از نياز  ــان مى گويد: هرگاه تعداد داوطلب زرافش
ــابقه تحصيلى به طور 100 درصدى  دانشگاه ها باشد، س
در پذيرش دانشجو اعمال مى شود؛ مانند وضعيت كنونى 
ــته هاى دانشگاه آزاد،  كه به گفته او بيش از85 درصد رش
ــى از  ــگاه هاى غيردولتى و بخش علمىـ  كاربردى و دانش
رشته هاى دانشگاه هاى روزانه دولتى و نيز آموزشكده هاى 
فنى در19 رشته فنى و حرفه اى، بدون كنكور و برحسب 

سابقه تحصيلى داوطلبان دانشجو جذب مى كنند.
ــا ظرفيت ــداد داوطلبان ب ــى كه تع ــه اما زمان اين معادل

ــود، به هم مى ريزد و روش دوم   دانشگاه ها تقريبا برابر ش
ــود (تلفيق سابقه تحصيلى  پذيرش دانشجو اعمال مى ش
ــان،  ــون عمومى) كه البته به گفته على زرافش و نمره آزم
ــنجش فعال به جز در كنكور زبان به اين روش  سازمان س

رو نياورده است.

و اما روش سوم كه تلفيقى از سابقه تحصيلى داوطلبان و 
نمره آزمون عمومى و تخصصى آنها در كنكور است، بيش 
از دو روش ديگر اعمال شده و پيش بينى مى شود همچنان 
ــاون وزير آموزش و پرورش،  در صدر بماند كه به گفته مع
به رشته هاى پرطرفداركه رقابت زيادى بر سر آنها وجود 

دارد، مربوط مى شود.
كنكور چقدر عمر مى كند؟

كنكور چقدرعمر مى كند؟ پاسخ اين پرسش را هيچ كس 
به طور قطع نمى داند. البته اگر حذف كنكور در رشته هاى 
ــور بگيريم، منظورمان  ــازار كار را فاكت كم طرفدار و بى ب
ــته هاى پرطرفدار و رقابتى است كه  حذف كنكور در رش
هنوز هم با اين كه ورود به برخى دانشگاه ها و رشته ها مثل 
سركشيدن يك ليوان آب است، افراد زيادى حاضرند براى 
رسيدن به يك صندلى از دانشگاه هاى پرآوازه و تحصيل 

در يكى از رشته هاى آينده دار پول خرج كنند.
اين نظريه وقتى بيشتر قوت مى گيرد كه حسين توكلى، 
ــنجش كشور در گفت وگو  مشاورعالى رييس سازمان س
ــوابق تحصيلى در  ــد كه فعال تاثير س با ما توضيح مى ده
كنكور همان 25 درصد سال هاى گذشته است و اگر قرار 
باشد اين سهم باال برود بايد كميته سنجش و پذيرش در 
كارگروه اجراى قانون حذف كنكور درباره راه هاى افزايش 
ــن اتفاقى رخ  ــه البته فعال چني آن تصميم گيرى كند ك

نداده است.
اين جمالت در باطن يك مفهوم بيشتر ندارد و آن پابرجا 
ــرات آزمون هاى عمومى و  بودن كنكور و برترى كامل نم

تخصصى در كنكور سراسرى بر سوابق تحصيلى است.
ــدنى نيست  حذف كامل كنكور البته به يك دليل مهم ش
ــور براى  ــر و مطمئن تر از كنك ــزارى قوى ت وآن نبود اب
ــى تحصيل در  ــطح علمى داوطلبان متقاض ــنجش س س
رشته هاى پرطرفدار دانشگاهى است به طورى كه حتى 
ــوابق تحصيلى يعنى نمراتى كه دانش آموزان در سال  س
ــب كرده اند نيز به پايش  سوم متوسطه (دبيرستان) كس
نمى رسد به اين دليل كه هنوز نسبت به استاندارد بودن 

امتحانات نهايى مدارس ترديدهاى جدى وجود دارد.

خبر 

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح دستياران 
جوان مديران، با موافقت دولت در چند فاز به زودى اجرا خواهد شد، كه در 

فاز اول 750 دستيار مشغول به فعاليت مى شوند.
ــاى اداره  هاى ورزش و جوانان استان فارس بيان  ــتمى در جمع روس رس
ــير موازى يكى  ــكل گيرى تاكنون دو مس كرد: حوزه جوانان از ابتداى ش
ــه خود ديده كه  ــتگذارى و هماهنگى و ديگرى در بخش اجرا را ب سياس

مديران نيز مكلفند در اين حوزه ها وارد عمل شوند.
وى با تاكيد براينكه ستاد ملى ساماندهى امور جوانان بايد حداقل يك بار در 
طول ماه تشكيل شود، درباره بودجه حوزه جوانان اين وازرتخانه گفت: در 
دوره هاى گذشته فهم شكل گرفته در بدنه دولت و مجلس به شكل كامال 
غلط به سمت اين تفكر پيش رفته بود كه قرار نيست در اين حوزه كارى 
انجام شود كه به همين دليل هيچ گاه بيشتر از 10 ميليارد تومان به اين 

بخش اختصاص نيافت.
رستمى ادامه داد: امروز دولت پذيرفته كه ما يك تكليف اجرايى در رابطه 
با جوانان داريم، براين اساس برنامه سال 95 تهيه و به دولت ارائه و تقاضاى 
بودجه 250 ميليارد تومانى كرده ايم كه اميد است تا 125 ميليارد تومان 

آن محقق شود.
وى با اشاره به اعتبار ناچيز وام ازدواج در برابر وام خودرو كه در حال حاضر 
دولت در اختيار مردم قرار مى دهد، گفت: تا زمانى كه صنعت و فضاى توليد 
در كشور حركت خود را آغاز نكند مابقى مسائل تحت تاثير آن حل نخواهد 

شد كه به همين دليل بايد نگاه مان به موضوعات را تغيير دهيم.
به كارگيرى سربازان تحصيلكرده در بخش جوانان

معاون وزير ورزش و جوانان همچنين از به كارگيرى سربازان تحصيلكرده 
در بخش جوانان از سال آينده خبر داد و در اين خصوص بيان كرد: تعدادى 
سرباز ليسانس و فوق ليسانس تا قبل از اتمام دوره خدمت در وزارت ورزش 

و جوانان مشغول به كار خواهند شد.
رستمى به استخدام 100 نيرو در اين وزارتخانه براى سال آينده اشاره كرد 
و افزود: 40 نفر از كسانى كه استخدام مى شوند در بخش جوانان مشغول 

به فعاليت خواهند شد.
ــخنان خود خطاب به مديران ادارات ورزش و  وى در بخش ديگرى از س
جوانان استان فارس خاطرنشان كرد: اگر كسى نمى تواند در حوزه جوان 

كار كند، استعفا دهد.
وى اضافه كرد: اگر بخواهيم از حوزه جوانان سلب مسووليت كنيم كارى 
غيرمنطقى است؛ چرا كه در حكم مديران عنوان نشده كه شما تنها مسوول 

حوزه ورزش هستيد.
رستمى تاكيد كرد: غفلت از اين حوزه در نهايت به آسيب ديگر حوزه  هاى 

اجتماعى ختم مى شود.
وى اعتقاد دارد مسووليت گرفتن مديران در شرايط تنگناى مالى به معناى 
قابليت آنها در مديريت اداره متبوع خود است و اگر ضعفى وجود دارد بايد 

آن را موشكافانه و با تدبير حل كرد.
ــى  ــائل سياس ــان كرد: درك مس معاون وزير ورزش و جوانان خاطرنش
ــى جامعه حركت  ــمت پوياي ــوان كمك مى كند به س و اجتماعى به ج

كند.

معاون وزير ورزش و جوانان انتقاد كرد

اعتبار ناچيز وام ازدواج 
در برابر وام خودرو

خبر 

معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى گفت: سازمان تأمين اجتماعى درنظر 
دارد كه كارها و وظايف جديدى را به كارگزارى ها واگذار كند و امور حسابرسى 

دفاتر قانونى يكى از اين وظايف است.
ــوولين كارگزارى هاى رسمى اظهار   محمدحسن زدا، در نشست تخصصى مس
داشت: يكى از مشكالت فعلى سازمان تأمين اجتماعى تعداد باالى پرونده هاى در 
انتظار حسابرسى است و بهترين راهكار براى رفع اين مشكل استفاده از ظرفيت 

كارگزارى ها است.
زدا،  در اين نشست با اشاره به گستره فعاليت و گردش مالى قابل توجه سازمان 
تأمين اجتماعى، گفت: هرماه براى هدفمند سازى يارانه ها 3200 ميليارد تومان 
از سوى دولت پرداخت مى شود كه اين مبلغ با استفاده از تمامى منابع عمومى 
ــازمان تأمين اجتماعى بدون وابستگى به بودجه  ــت مى آيد اما س كشور به دس

عمومى كشور ماهيانه 4200 ميليارد تومان براى ارائه خدمات هزينه مى كند.
وى با بيان اينكه در سال جارى تا كنون ماهيانه به طور متوسط 3500 ميليارد 
تومان حق بيمه دريافت شده است، افزود: اين كار بزرگ با همكارى و تالش بدنه 
نيروى انسانى متخصص و با تجربه انجام مى شود و اين ساختارى است كه در طول 

سال هاى طوالنى فعاليت سازمان شكل گرفته و جاى افتخار دارد.
زدا ادامه داد: بودجه سال جارى سازمان تأمين اجتماعى 59 هزار و 800 ميليارد 
تومان است كه در مقايسه با بودجه كل كشور، معادل يك سوم بودجه كل كشور 

است.
ــازمان تأمين اجتماعى و محدوديت هايى  وى با اشاره به گستردگى فعاليت س
كه در رابطه با استخدام و گسترش شعب وجود دارد، گفت: سازمان چاره كار را 

در برون سپارى فعاليت ها و واگذارى برخى امور به بخش خصوصى ديده است.
معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى با تأكيد بر استفاده از خدمات شبكه 
كارگزارى هاى رسمى اين سازمان گفت: سازمان تأمين اجتماعى به سرعت به 
ــپارى حركت مى كند و اميدواريم از اين طريق  ــدن و برون س سوى مكانيزه ش

بتوانيم خدمات مناسب ترى به جامعه هدف ارائه دهيم.
ــمى اعتقاد داريم و  ــت كارگزارى هاى رس ــترش فعالي زدا تأكيد كرد: ما به گس
معتقديم كه كارگزارى ها مى توانند نسخه نجات بخش سازمان تأمين اجتماعى 

باشند.

يك روانشناس گفت: كودكان امروز دچار يك بى پدر و مادرى مدرن شده اند، زيرا 
والدين با توجه به شرايط اقتصادى و اجتماعى صرفا به دنبال تامين مسائل رفاهى 
ــت كه فقط 25 درصد از نيازهاى كودك مسائل رفاهى  هستند و اين در حاليس

بوده و 75 درصد نيازمند توجه، آرامش و امنيت است.
مهدى بياتى افزود: در حال حاضر به شدت نيازمند يك سازمان تخصصى براى 
ــت گذارى هاى صحيح براى آينده كودكان امروز و  كودكان هستيم تا با سياس
جوانان فرداى كشور برنامه ريزى كند؛ زيرا در حوزه كودك در كشور بسيار كم 

كار شده است.
ــده ايم؛ بايد به خود احترام بگذاريم  وى افزود: در جامعه دچار خود فراموشى ش
ــا معتقدند تنها  ــفانه در ايران برخى از مادره ــذت ببريم، اما متاس و از زندگى ل
ــت، درحالى كه وقتى به  ــال از خودگذشتگى بوده اس لذت زندگى شان، 50 س
ــناس مدعى مى شوند براى اينكه  سن 60سالگى مى رسند با مراجعه به روانش
ــود، مجبور به تمكين از تمام حرف هاى شوهرشان  ــيرين ش ــان ش زندگى ش

بوده اند.
اين روان شناس با اشاره به تاثير تكنولوژى بر تربيت كودكان گفت: خانواده ها بايد 
بدانند كامپيوتر يك وسيله شخصى نيست و والدين با بى توجهى و بدون نظارت 
ــان در فضاى اينترنت، باعث بروز آسيب هاى اجتماعى و  برعملكرد فرزندان ش
گرايش آنها به انحراف مى شوند و حتى ديده شده برخى از والدين سواد استفاده 

از كامپيوتر را ندارند.
ــائل فرهنگى بايد تغييركند، گفت: بايد  بياتى با تاكيد بر اينكه الگودهى در مس
سازمان هاى مردم نهاد را تقويت كرد، چرا كه آنها دغدغه ذهنى دارند و همچون 

سازمان هاى دولتى در پى رفع تكليف نيستند.
اين روانشناس در پايان با اشاره به اينكه يكى از مشكالت مسائل جامعه ما صدا و 
سيماست، افزود: صدا و سيما هنوز با 20 شبكه تلويزيونى نتوانسته با يك شبكه 
ماهواره اى رقابت كند؛ درحالى كه اگر بخواهيم در مقابل اين شبكه ها بايستيم، 
بايد دست از تعصبات خشك و بى جا برداريم و در صدا و سيما از شوراى مشورتى 

استفاده كنيم.

ــوراى اسالمى گفت:  بيژن نوباوه عضو كميسيون فرهنگى مجلس ش
ــكل اعتياد و  ــراى مبارزه با مش ــف نظام بايد ب همه بخش هاى مختل
كارتن خوابى، پاى كار بيايند و حتى اگر يك بخش ورود نكند، موفقيتى 

متصور نخواهد بود.
نوباوه، با اشاره به اين كه برخوردها با پديده كارتن خوابى نبايد احساسى 
باشد، افزود: برخورد احساسى، هيچ مشكلى را حل نخواهد كرد. براى 
ساماندهى معتادان و كارتن خواب ها بايد سراغ زيرساخت ها رفت و تا 

زيربنايى فكر نكنيم، هيچ اتفاقى نخواهد افتاد.
نوباوه تصريح كرد: اين كه معتادان و كارتن خواب ها را از سطح شهر به 
ــهرى پايتخت، مخدوش نشود  محلى موقت منتقل كنيم تا فضاى ش
ــهردارى تهران هم انصافا دراين باره زحمت مى كشد؛  خوب است و ش
ــكلى را حل نخواهد كرد و بايد همه  اما ورود شهردارى به تنهايى، مش
ــه تا دولت،  ــاد اجتماعى گرفت ــا به عنوان اولين نه نظام، از خانواده ه
ــاير نهادهاى مسوول پاى كار باشند  مجلس، رسانه ها، شهردارى و س
ــاختى حل  ــى و اعتياد را به صورت زيرس ــوان معضل كارتن خواب تا بت

كرد. 
ــادان و  ــود تا معت ــكيل ش ــتم كمپينى تش ــت داش ــزود: دوس وى اف
ــوند تا در  ــه اردوگاه هاى كار منتقل ش كارتن خواب ها جمع آورى و ب
ــد. برخورد با  ــالم، به زندگى و جامعه برگردن ــوند و س آنجا كنترل ش
ــن را هم مى دانيم  ــه مى دانيم. ولى اي ــون دارد و اين را هم معتاد، قان
ــار آوردن هم حل  ــا فش ــا معتادان، ب ــكالت مان در برخورد ب كه مش

نمى شود.
ــالمى افزود: اين كه براى  عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اس
برخورد با اعتياد، به دنبال متولى خاصى باشيم، درست مثل اين است 
كه براى مقوله «تربيت» به دنبال متولى بگرديم. اين، تأكيد مقام معظم 
رهبرى است كه براى مقابله با آسيب هاى اجتماعى نظير اعتياد، همه 
ــت هم دهند و با اين معضل به صورت ريشه اى  نظام بايد دست به دس
برخورد كنند؛ بنابراين تا زمانى كه شهردارى تهران در بحث ساماندهى 

معتادان تنها باشد، نبايد منتظر هيچ اتفاق خاصى باشيم.

وظايف وخدمات جديد به 
كارگزارى هاى رسمى تأمين 

اجتماعى واگذارمى شود

بى پدر و مادرى 
« مدرن » 

كودكان امروز

بررسى تغيير روش  بورسيه كردن 
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگيان

همه نظام بايد براى مقابله 
با اعتياد و كارتن خوابى 

وارد گود شوند

وزير آموزش و پرورش گفت: روش پذيرش دانشجومعلمان و بورسيه 
كردن آنان در هيات امناى دانشگاه فرهنگيان بررسى مى شود.

ــش خبرنگار  ــخ به پرس على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش در پاس
ــجو معلمان در دانشگاه  ــيوه بورسيه كردن دانش مهر درباره تغيير ش
فرهنگيان بيان كرد: در جلسه هيات امناى دانشگاه فرهنگيان همين 

موضوع بررسى مى شود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه بورسيه كردن دانشجومعلمان موجب 
مى شود تا افراد به جايگاه معلمى به عنوان يك شغل نگاه كنند و عالقه 
ــود، افزود: همين موضوع هم در هيات امناى  خيلى كم مطرح مى ش

دانشگاه فرهنگيان بررسى مى شود.

گزينه هاى 
روى ميز براى 

حذف كنكور
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ــيوه  ــالمى با ش ــر قرآن جمهورى اس مصحف بريل با همت مركز طبع و نش
عالمت گذارى اين مركز چاپ و عرضه شد. مصحف «بريل» جهت استفاده 
ــر  ــذارى مركز طبع و نش ــيوه  نگارش و عالمت گ ــاس ش ــندالن براس روش
ــد. اين مصحف براى اولين بار است كه در  جمهورى اسالمى ايران منتشر ش
كشور انتشار يافته و جهت استفاده در اختيار روشندالن عزيز قرار مى گيرد. 

خط بريل
نابينايان براى نوشتن و خواندن از خطى به نام خط بريل بهره مى گيرند. اين 
ــط «لوئى بريل» كه خود نابينا بود اختراع شده است. خط بريل از  خط توس
ــكيل شده كه در همه كشورها و ملت ها  نشانه هايى براى حروف و صداها تش
يكسان است و مانند اعداد رياضى از چپ به راست نوشته و مانند كتاب هاى 
ــود. در اين روش كلمات به صورت آوانگارى نگارش  التين از چپ آغاز مى  ش
ــوند. بنابراين، خط بريل از نشانه ها و رموزى  يافته و به يكديگر متصل نمي ش
تشكيل شده كه حكم حروف و كلمه را ندارد و نابينايان با لمس اين نشانه ها، 

به مقصود نويسنده پى  برده و قادر به خواندن مى شوند.
تاريخچه مصحف بريل در جهان

ــيده  ــالم به چاپ رس قرآن كريم به خط بريل، تاكنون چند بار در جهان اس
است؛ براى مثال، در سال 1952 در اردن، سال 1966 در مصر، سال 1976 
ــال 2005 در كويت و سال 2006 و  ــال 1988 در تونس، س در عربستان، س
2007 در ليبى به چاپ رسيده است.چاپ و صحافى اين مصحف توسط بنياد 
فرهنگى قرآنى روشندالن اصفهان صورت گرفته است. رسم الخط اين مصحف 
نيز طبق استانداردهاى بين المللى قرار دارد و بنابراين مى تواند مورد استفاده 
ــنا به خط بريل در سراسر دنيا قرار گيرد. اين مصحف در  تمامى نابينايان آش
قطع رحلى و در تيراژ 10 هزار دوره منتشر شده كه هر دوره شامل 10 جلد و 

هر جلد شامل 3 جزء است.
ويژگى ها

هر سه جزء از قرآن هاى بدون ترجمه به خط بريل در يك جلد جداگانه تنظيم 
شده كه جمعا ده جلد مى شود كه به منظور استفاده هر جزء در جلسات قرآن، 

حمل و نقل تنها يك جلد براى نابينا ميسر باشد.
رسم الخط اين مصحف به گونه اى تنظيم شده كه با قواعد بين المللى بريل و 
رسم الخط رايج در جهان اسالم نيز مطابقت داشته باشد و همچنين ضوابط 
ــده به شكلى كه مطالعه آن براى همه  و قواعد رسم الخط قرآن نيز رعايت ش

مسلمانان نابينا در ساير كشورها امكان پذير است.
عالئم وقف مورد استفاده در اين مصحف بر طبق آخرين تحقيقات مركز طبع 
ــت كه راهنماى بريل اين عالئم در  ــالمى ايران اس و نشر قرآن جمهورى اس
ابتداى هرجلد از اين مصحف درج شده است.هر آيه از ابتداى پاراگراف آغاز 
و شماره آيه در پايان آن درج شده است كه اين امر سهولت در قرائت را براى 
قرآن پژوهان نابينا به دنبال خواهد داشت. همچنين صفحات فرد شماره جزء 
و شماره صفحه بريل قرار داده شده كه راهنماى خوبى براى نابينايان است.
در باالى هر صفحه شماره صفحه بينايى برطبق صفحات قرآن هاى رايج در 
جهان اسالم مشخص شده و اگر صفحه بينايى برطبق قرآن هاى رايج در وسط 
صفحات اين مصحف تمام شود، شروع صفحه بعدى با خط كشى بريل و در 
ــده است كه ويژگى  ــماره صفحه بينايى مربوطه درج ش پايان خط كشى ش

منحصر به فرد اين مصحف هاى بريل است.

ــريال هاى در دست ساخت و زمان   مديركل امور نمايش سيما درباره س
پخش آنها توضيحاتى را ارائه كرد.

محمودرضا تخشيد، مديركل امور نمايش سيما در بازديد از پشت صحنه 
سريال «پشت بام تهران» به كارگردانى بهرنگ توفيقى، در جمع خبرنگاران 
به توليد مجموعه هاى نمايشى براى ايام نوروز اشاره كرد و گفت: ما 4 طرح 
ــتند و از جمله آنها مى توان  براى ايام نوروز داريم كه در حال نگارش هس

به سريال «زعفرانى» در شبكه 2 و سريال «ويال» در شبكه 3 اشاره كرد.
وى گفت: سريال «زعفرانى» به تهيه كنندگى ايرج محمدى و با نويسندگى 
و كارگردانى حامد محمدى با حال و هواى طنز ساخته مى شود. همچنين 
ــاخته ــبكه 3 س ــال» به تهيه كنندگى مهران مهام براى ش مجموعه «وي
 مى شود كه در آن مجموعه اى از نويسندگان زير نظر مرضيه برومند در 

حال نگارش متن هستند.
ــاره به طرح هاى ديگر مركز امور نمايشى سيما عنوان كرد:  تخشيد با اش
براى شبكه يك نيز در حال صحبت با محمد حسين لطيفى هستيم و او 
ــگاه بزرگ» ارائه كرده است. همچنين  طرحى را با عنوان موقتى «فروش
عليرضا بذرافشان نيز طرحى را براى ايام نوروز به مركز ارائه كرده است و 
همه اين كارها فضايى طنز گونه دارند چراكه ايام نوروز است و مردم در اين 

ايام طنز دوست دارند.
فاز سوم «سرزمين كهن» طى 3 تا 4 ماه آينده كليد مى خورد

وى در پاسخ به سوالى درباره مجموعه «كاله قرمزى» و پخش آن در ايام 
ــه در ايام نوروز هنوز قطعى  نوروز عنوان كرد: توليد و پخش اين مجموع

نيست و اگر عوامل طرح خوبى بدهند آن را مى پذيريم.
تخشيد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعيت سريال «سرزمين 
ــه فاز دارد كه فاز اول و دوم آن كامل  كهن» تصريح كرد: اين مجموعه س
شده است. ما در حال پيش توليد فاز سوم هستيم كه طى 3 تا 4 ماه آينده 

كليد مى خورد و تصويربردارى آن شروع خواهد شد.
ــوال ديگرى درباره اصالحات  ــيما در پاسخ به س مديركل امور نمايش س
سريال «سرزمين كهن» در فاز يك يادآور شد: اين سريال نياز به اصالحات 
ــت تنها الزم بود كه بعضى از نام هاى خانوادگى در سريال  چندانى نداش
ــوءتفاهم شدند دوبله دوباره  تغيير پيدا كند و تنها اسامى كه منجر به س
ــريال هاى «در حاشيه» و «پشت  خواهند شد.تخشيد در ادامه درباره س
ــيه» بعد از ماه هاى محرم و صفر پخش  بام تهران» عنوان كرد: «در حاش
ــت بام تهران» نيز هم اكنون در حال توليد است.  ــريال «پش مى شود. س
ــت  ــر خانواده محور و جذاب اس ــى دارد و يك اث اين كار فضاى اجتماع
ــش ــائل حوزه اجتماعى را پوش ــاير مس كه روابط والدين و فرزندان و س

 مى دهد.
حاشيه هاى «نفس گرم» به تدريج رفع شد

ــريال «نفس گرم»  ــوالى درباره حاشيه هاى س تخشيد در واكنش به س
ــمت هاى اول و دوم  ــانى در آن بيان كرد: در قس و استفاده از لهجه كاش
ــت اما خوشبختانه به  بحث هايى درباره بازى مرجانه گلچين وجود داش
تدريج رفع شد. در اين سريال يك مشاور كه خودش اهل كاشان بود روى

ــت و ما تالش مان اين بود كه لهجه ها به درستى در   لهجه ها نظارت داش
بياييد.

مصحف جمهورى اسالمى با خط بريل 
چاپ و عرضه شد

مديركل امور نمايش سيما:

«كاله قرمزى» طرح خوب بياورد

سه عنوان جهانى براى اصفهان كم است
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« شهر اصفهان سه عنوان جهانى بسيار مهم دارد. در سال 2006 پايتخت فرهنگ 
جهان اسالم شد،  امسال به عنوان شهر خالق صنايع دستى مطرح شد و انشاءاهللا 

سال آينده نيز پايتخت گردشگرى اسالمى در جهان مى شود.»
ــنا در بيست ويكمين  ــهردار اصفهان در بازديد از غرفه ايس مهدى جمالى نژاد، ش
نمايشگاه مطبوعات درباره برنامه هاى پيش رو براى اين شهر به عنوان شهر خالق 
در صنايع دستى كه چندى پيش ثبت جهانى شد بيان كرد: سه عنوان براى يك 
شهر بسيار زياد است و اين موضوع وظيفه شهردارى و شهردار اصفهان را زيادتر 
مى كند. يقين داشته باشيد اصفهان نه تنها اين سه عنوان، بلكه شايسته است ده ها 
عنوان ديگر را هم بگيرد. اما متاسفانه تاكنون كسب نكرده و مطمئن هستيم در 
آينده كسب خواهد كرد. او افزود: در بخش صنايع دستى در حال حاضر از عنوانى 
كه كسب كرده ايم به مراتب جلوتر هستيم، حتى اگر هيچ فعاليتى در اين زمينه 
انجام ندهيم. در حال حاضر بسيارى از شهرهاى جهان كه عضو شبكه شهرهاى 
خالق صنايع دستى هستند  هنرهاى صنايع دستى كه دارند در حد انگشت شمار 
است؛ در حالى كه اصفهان 192 رشته صنايع دستى را كار مى كند كه اين موضوع 
كمى نيست.شهردار اصفهان بيان كرد: نكته مهمى كه در شهر اصفهان وجود دارد 
اين است كه هيچ گاه صنايع دستى در آن غيرفعال نمى شود، زيرا هنرمندان از اين 
طريق امرار معاش مى كنند. در حالى كه در بسيارى از شهرهاى دنيا اين حرفه به 
صورت تفننى انجام مى گيرد. به همين دليل ما هيچ گاه شاهد ركود صنايع دستى 
ــرط آنكه بازار فعلى جهانى را آماده كنيم و در اين  در اصفهان نخواهيم بود، به ش

زمينه با توجه به استاندارد سازى صادرات مان را افزايش دهيم.
ــده در اين حوزه براى شهر خالق  «جمالى نژاد» درباره برنامه هاى پيش بينى ش
صنايع دستى جهان افزود: در اين حوزه با دوستان مان در سازمان ميراث فرهنگى،  
ــهردار اصفهان از  ــگرى در تعامل هستيم. من به عنوان ش صنايع دستى و گردش
همين جا اعالم آمادگى كامل از هرجهت مى كنم تا در حوزه صنايع دستى هر كمكى 
ــت مان برمى آيد انجام دهيم. كما اينكه قرار است پاركى را با اين عنوان  كه از دس
نامگذارى كنيم و صنايع دستى اصفهان را به عنوان ابرسازه در آن داشته باشيم. 
همچنين از نمادهاى مختلف شهر اصفهان در نقاط مختلف استفاده كنيم. حتى 

تصميم داريم موزه فرش را به زودى در اصفهان راه اندازى كنيم.

استاد سيدرضا طباطبايى، مدرس و خواننده مكتب آوازى اصفهان و شاگرد 
مرحوم تاج اصفهانى در ششمين شب آواز ايرانى به اجراى آواز مى پردازد.

ــنبه 30 آبان ماه با حضور اساتيد، هنرجويان و   ششمين شب آواز ايرانى ش
عالقه مندان آواز و موسيقى ايرانى از ساعت 18 در سالن سوره حوزه هنرى 
ــيدرضا  ــتاد س ــود كه در يكى از مهم ترين بخش هاى آن، اس برگزار مى ش
ــوت را استاد  طباطبايى به اجراى آواز مى پردازد. آواز اين هنرمند پيشكس
حسن منصورى، نوازنده شناخته شده نى و استاد سعيد مزدك، نوازنده بنام 

تار، همراهى مى كنند.
ــب آواز ايرانى در حالى با حضور اساتيد موسيقى مزين  ششمين محفل ش
مى شود كه اجراى آواز بداهه  استاد طباطبايى در مكتب آوازى اصفهان در 
كنار نى نوازى استاد حسن منصورى، از مفاخر نى نواز ايران و تارنوازى استاد 
ــته تار، لحظات به ياد ماندنى را براى  سعيد مزدك، مدرس و نوازنده برجس

مخاطبان به ارمغان خواهد آورد.
ــتاد عاليقدر موسيقى ايران، استاد جالل تاج  آشنايى استاد طباطبايى با اس
اصفهانى، نقطه عطفى در زندگى او به شمار مى آيد. وى رموز و فنون آواز را 
از محضر اين هنرمند كم نظير فرا گرفته و از آموزه هاى وى به خوبى استفاده 

كرده است.
استاد منصورى كه شيوه نوازندگى خود را متاثر از نوازندگى استاد بى همتا، 
استاد حسن كسايى مى داند تنها رديف دانى است كه تا كنون اقدام به انتشار 

رديف سازى و آوازى مكتب اصفهان كرده است.
همچنين استاد مزدك كه كتا ب هاى (دستور مقدماتى تار و سه تار) و (پيش 
درآمد و رنگ به نام بهارانه) از سوى وى منتشر شده است، در شيوه نوازندگى 
ــود تا به اكنون  ــهناز بهره   برده و به گفته  خ ــتاد جليل ش خود از مكتب اس

شاگردى مكتب استاد مرحوم را با افتخار به دوش مى كشد.
ــز محافل و  ــيقى و مرك ــت مركز موس ــب آواز ايرانى به هم ــمين ش شش
جشنواره هاى حوزه هنرى، شنبه 30 آبان ماه ساعت 18 در سالن سوره حوزه 
هنرى واقع در خيابان سميه نرسيده به حافظ برگزار مى شود. ورود به اين 

برنامه براى عموم عالقه مندان آزاد است.

با حضور سيدرضا طباطبايى

ششمين شب آواز ايرانى برگزار مى شود
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داستـان هاى كـوتـاهى كه «جـالل» پسنـديد

ــتان كوتاه هشتمين   نگاهى هر چند كوتاه به نامزدهاى بخش داس
دوره جايزه جالل آل احمد نشان از سيطره ميان مايگى و نيز ناتوانى 
نويسندگان اين عرصه در كشف سوژه هاى بكر و پرداخت داستانى 
ــى جالل آل احمد  ــتمين دوره جايزه ادب ــه هش آنها دارد. دبيرخان
نامزدهاى دريافت اين جايزه ادبى در بخش مجموعه داستان كوتاه 

را معرفى كرد.

ــان از سيطره ميان مايگى و نيز   نگاهى هر چند كوتاه به اين آثار نش
ناتوانى نويسندگان اين عرصه در كشف سوژه هاى بكر و نيز پرداخت 
داستانى آن ها دارد و در نهايت همين مساله منجر به انتخاب آثارى 
در اين بخش شده است كه كمتر مى تواند ذهن و روان مخاطب خود 
ــه اين آثار و موضوع  ــغول به متن خود كند.  در ادامه نگاهى ب را مش

آن ها انداخته ايم.

مجموعه داستان «آيا بچه هاى خزانه 
رستگار مى شوند» نخستين اثر داستانى 
ــب مجموعه  ــدزاده در قال ــدى اس مه
ــوى نشر پيدايش  داستان بود كه از س
ــد. اين مجموعه داستان در  منتشر ش
زمان انتشار و توزيع خود شايد آنچنان 
كه بايد مورد توجه جرايد و رسانه ها قرار 
نگرفت و معدود نقد و نظرهاى منتشر 
شده بر اين اثر نيز حاكى ازعدم پذيرش 
ــت.  ــتقبال منتقدان از اين اثر اس و اس
ــدزاده در اين كتاب و داستان هاى  اس
ــكل بيانى،  ــاده ترين ش كوتاه آن به س
ــان معاصر در زيست  دغدغه هاى انس
خود درون جامعه شهرى را به نمايش 
و چالش كشيده است. او در كتاب خود 

ــتان با زاويه ديدهاى مختلف درباره چالش هاى ذهنى انسان شهرنشين روايت كرده كه هر  هشت داس
كدام از آنها داراى زاويه ديد و نگاهى تازه و متفاوت در پرداخت داستانى است.

ــه در برخى از  ــت تا جايى ك ــتان هاى اين مجموعه اس تنهايى و ترس دو عنصر جدايى ناپذير در داس
ــژه در نهايت تصميم به خود  ــتان هاى اين كتاب راوى از ترس و واهمه تنها ماندن در موقعيتى وي داس
ويرانگرى و نابودى خود مى گيرد و به همين خاطر برخى از منتقدان رويكرد داستانى اسدزاده را در اين 
كتاب خلق نوعى نگاه روانشناسانه به انسان معاصر شهرى در قالب داستان دانسته اند. سرك كشيدن به 
زير و بم تهران و نيز بازگويى برخى از احساسات نوستالژيك نويسنده درباره تهران كه پيش از اين بارها در 
داستان هايى از اين دست ديده شده از ديگر موضوعاتى است كه اسد زاده در داستان هاى كوتاه خود در 

اين كتاب به آن توجه ويژه اى داشته است.

سمفونى سه شنبه ها دومين اثر داستانى و سومين كتاب منتشر شده از افسانه احمدى است. 
احمدى با وجود ذهن شاعرانه و تفاوت حيطه شعر و فضاى داستان، در اين كتاب تالش چندانى 
ــش مجزا كند و به همين دليل او خالق  ــاعرانه خود را از قالب داستان نويس نكرده تا قالب ش
ــاعرانه و درون گرا به درون يك شخصيت و راوى  داستان هايى شده كه گاه آنقدر با نگاهى ش
سر مى زند كه كمتر مخاطب عادى مى تواند از كنار آن عبور و يا با آن ارتباط برقرار كند و گاه 
ــود كه مخاطب به هيچ وجه حس نمى  كند در مواجهه با  آنقدر ساده و بى پيرايه روايت مى ش

اين اثر با يك داستان روبه رو است.
افسانه احمدى با اين وجود بنا به گفته خودش در روايت هاى داستان هاى اين كتاب، تعارض 
جبر و عجز، موقعيت  هايى را فراهم آورده اند كه آدم  هاى قصه سعى دارند از اين موقعيت  ها به 
ــكلى خاص بگريزند و تقابل اين دو حس، تن دادن به جبر و يا گريختن از آن است كه قصه   ش
زندگى اين آدم  ها را مى سازد.احمدى همچنين سعى كرده در داستان هاى كوتاه خود نگاهى 
محورى به مقوله زن داشته باشد و به دور از هر نوع جانبدارى و تعصب فمينيستى، به جايگاه 

اجتماعى زن در قاموس ذهنى خود تجسم ببخشد كه تالشى قابل تامل به نظر مى رسد.
ــده موقعيت هاى روايى  ــتان در عم ــنده در اين مجموعه داس ــى منتقدان، نويس به باور برخ
ــارت طرح مباحث نتوانسته  ــدت محافظه كارانه عمل كرده و به دليل نداشتن جس خود به ش

داستان هايش را به اوج برساند و آنها را به طور عمده در نيمه رها كرده است.

ــندگان  ــتان كوتاه همواره يكى از نويس ــه در حيطه رمان و داس مجيد قيصرى با وجود اينك
تاثيرگذار بوده است و آثار در خور اعتنايى خلق كرده است اما نام وى همواره با داستان كوتاه 
بيش از رمان عجين بوده است و گاه خودش نيز در مصاحبه هايش بر اين مساله اذعان داشته 
كه ذهنى خالق تر براى خلق داستان كوتاه دارد هرچند كه هرگاه حس كرده سوژه اى را بايد 

به شكل رمان واكاوى كند، از اين مساله استنكاف نداشته است.
ــه وى آن را ــت ك ــتانى قيصرى اس ــه داس ــه گان ــت از س ــى» مجلد نخس ــان تاريك «نگهب
ــود نگاهى  ــال هاى اخير خ ــتانى س ــاير آثار داس ــه مانند س ــت و در آن ب ــر كرده اس  منتش
ــت.قيصرى در  ــته اس ــه را به جنگ داش ــر موقعيت و حادث ــه مبتنى ب ــانى و تازه و البت انس
ــه در حوزه  ــى ك ــاى كوتاه ــتان ه ــا و داس ــيارى از رمان ه ــد بس ــى همانن ــان تاريك نگهب
ــت و  ــان گرايانه از جنگ رفته اس ــراغ اليه هاى پنهان و نگاه انس ــت به س ــته اس جنگ نوش
ــاتى كند با نگاهى نو و بديع از مفهوم انسان  ــعى مى كند مخاطب خود را بى آنكه احساس س
مواجهه با جنگ روبه رو كند. به باور يكى از منتقدان صاحب نام قيصرى در اين كتاب مخاطبش 
را با آدم هايى روبه رو مى  كند كه گرچه از جنگ لطمه ديده اند و به دنبال صلح هستند تا جنگ، 
اما به نوعى شرافت و انسانيت خود را لحاظ مى كنند و بر همين باور او ارزش وجودى هر رزمنده 

حاضر در جنگ را در داستان هايش ديده است.

ــان جوانان  ــزى در مي على چنگي
ــش  ــتاد بي ــه هش ــنده ده نويس
ــش  ــا رمان هاي ــز ب ــر چي از ه
ــود اما با اين حال  ــناخته مى ش ش
ــود  ــتانى خ ــه داس وى در تجرب
ــتان  ــگارش داس ــه ن در حيط
ــان ــق دو رم ــس از خل ــاه پ كوت
 «پرسه زير درختان تاغ» و «پنجاه 
ــگارش  ــر» و ن ــاالى صف درجه ب
مجموعه داستان «بزهايى از بلور»، 
ــى از داورى شدن در  با تجربه ناش
چندين جايزه ادبى معتبر داخلى 
ــار دومين مجموعه  به سراغ انتش

داستان خود به نام «بزهايى از بلور» رفت كه البته نتوانست اقبالى هم سنگ رمان هايش براى او 
به ارمغان بياورد.چنگيزى در اين كتاب به جاى خلق تعدادى داستان كوتاه سه داستان نسبتا 
كوتاه از خود را گنجانده است تا بار ديگر عالقه خود را به داستان بلند و رمان حتى در موقعيت 
خلق داستان كوتاه به اثبات برساند و شايد همين مساله را بتوان پاشنه آشيل اين كار نيز دانست.
اين داستان ها برخالف سنت هميشگى چنگيزى در استفاده از فضاهاى كويرى و گرم به عنوان 
ــتانى بهره برده و به گفته  كاراكتر داستانى از موقعيتى يخى و سرد به عنوان جغرافياى داس
نويسنده تركيبى است از سفر، خشونت و حركت. از اين منظر ورود نويسنده به فضاهاى كمتر 

تجربه شده توسط وى مى تواند براى او همانند حركت به روى لبه تيغ تعبير شود.

«پل ها» عنوان نخستين مجموعه داستان و اثر نوشتارى از احمد ابوالفتحى است كه پس 
ــت. او داستان هاى خود در اين  ــار با نقدهاى مثبت فراوانى براى او همراه بوده اس از انتش
ــخصيت هاى معاصر تاريخى همچون ميرعماد، هوشنگ  مجموعه را با الهام از برخى ش
ــخصيت هاى تاريخى را از وراى ذهن ــعى كرده تا اين ش سيحون و... نوشته و در آنها س

 شخصيت هاى اصلى داستانش به زمانى جلوتر برساند و به اصطالح معاصرشان كند كه در 
نوع خود ايده اى جذاب و قابل اعتناست. او در داستان هايش به وضوح نشان داده كه شهر به 
معناى مختصات و جغرافياى رخ داد داستان هايش براى وى اهميت زيادى دارد. به عبارت 
ديگر براى ابوالفتحى مهم است كه روايتش در كدام جغرافيا و با چه شرايطى اقليمى، فكرى 

و زيستى در حال رخ دادن است.
 از اين زاويه ابوالفتحى نيز در يافتن سوژه هاى داستانى خود نتوانسته خودش را از چنگ 
جغرافياى رخداد داستان نجات دهد و به نوعى در حيطه شهرنويسى گام نهاده است كه 

تجربه اى است تكرارى. 

زير پوست شهر

ذره بين روى انسان در جنگخيلى ساده، خيلى سخت

تجربه يخى نويسنده كويرى

يك فنجان داستان با طعم تاريخ
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اخباركوتاه خبر

و  ــالمت  س اداره  ــس  ريي
ــت آموزش و پرورش  بهداش
چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــالم در  ــگاه تغذيه س نمايش
ــتان برپا  ــر اس مدارس سراس

مى شود.
ــار  ــماعيلى، اظه ــام اس بهن
ــه  ــگاه تغذي ــت: نمايش داش
ــاركت دانشگاه  ــالم با مش س

ــكى از 25 آبان ماه تا 10 آذرماه به مدت 15 روز با هدف ارتقاء  علوم پزش
سطح آگاهى تغذيه اى دانش آموزان در مدارس سراسر استان برپا مى شود. 
وى افزود: يك آلبوم شامل 7 پوستر با موضوع تغذيه سالم در نمايشگاه در 
معرض ديد دانش آموزان گذاشته مى شود و آنها پس از بازديد از نمايشگاه 
متناسب با موضوع پوسترها در مسابقات نقاشى، داستان نويسى، فيلم و 
عكس شركت مى كنند. رييس اداره سالمت و بهداشت آموزش و پرورش 
ــب دانش آموزان به اداره كل  چهارمحال و بختيارى بيان كرد: آثار منتخ
ــود.  ــال و به 180 دانش آموز جوايزى اهداء مى ش آموزش و پرورش ارس
ــگاه هزار و 900 آلبوم به  اسماعيلى گفت: در راستاى برپايى اين نمايش
مدارس سراسر استان ارسال شده و 175 هزار دانش آموز از نمايشگاه هاى 

سالمت بازديد مى كنند.

فرمانده انتظامى استان چهارمحال و بختيارى گفت: محموله الستيك خودروى 
قاچاق به ارزش 3 ميليارد و 200 ميليون ريال در استان كشف و ضبط شد.

ــتيك خودرو و دستكش  ــردار نورعلى يارى، اظهار داشت: يك محموله الس س
ــون ريال در محور  ــاختمانى خارجى قاچاق به ارزش 3 ميليارد و 200 ميلي س

ياسوجـ  لردگان كشف و ضبط شد.
وى افزود: در پى دريافت خبر مبنى بر حمل كاالى قاچاق از محورهاى مواصالتى 
استان، مأموران اداره مبارزه با كاال و ارز، يك دستگاه كاميون كشنده FH را در 

حين كنترل خودروهاى عبورى متوقف كردند.
فرمانده انتظامى استان چهارمحال و بختيارى گفت: ماموران پس از هماهنگى با 
مقام قضائى، كاميون حامل كاالى قاچاق را بازرسى و 205 حلقه الستيك خودرو 
و 5 هزار و300 جفت انواع دستكش ساختمانى فاقد مدارك مثبت گمركى كشف 
و ضبط كردند. سردار يارى بيان كرد: راننده كاميون حامل كاالى قاچاق پس از 

تشكيل پرونده به مراجع قضائى تحويل داده شد.

مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى گفت: از ابتداى امسال تاكنون 2 هزار 
و 465 تن خوراك آبزيان توليد شده در استان به خارج از كشور صادر شده است. 
ــتان به  ــده در اس ــت: خوراك آبزيان توليد ش عبدالمحمد نجاتى، اظهار داش
كشورهاى تاجيكستان، عراق، قرقيزستان، آذربايجان، لبنان و ارمنستان صادر 
شده است.وى افزود: توليد خوراك آبزيان براى صادرات با نظارت و پيگيرى هاى 

اداره كل دامپزشكى استان، ارزآورى خوبى براى استان به همراه داشته است.
مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه استان در زمينه توليد 
ــت، بيان كرد: توليد خوراك  خوراك آبزيان از قابليت هاى خوبى برخوردار اس
آبزيان و بچه ماهى با كيفيت باال از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر توليد و توسعه 

پايدار آبزى پرورى در استان هستند. 
ــال تاكنون 11 هزار راس دام زنده با رعايت قوانين  نجاتى افزود: از ابتداى امس
ــورهاى كويت و قطر صادر شده است. بهداشتى و قرنطينه اى از استان به كش
ــرورش دام و طيور  ــاى خوبى در حوزه پ ــتان از ظرفيت ه وى با بيان اينكه اس
برخوردار است، تصريح كرد: مسووالن بايد با برنامه ريزى صحيح زمينه افزايش 
ــتاى رشد و شكوفايى اقتصاد ملى  توليد خوراك آبزيان و پرورش دام را در راس

فراهم كنند.

معاون ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى گفت: شوراى عالى و اتاق 
فكر جوانان با هدف رسيدگى به مشكالت جوانان تشكيل  شود.

 حسين زمانى، اظهار داشت: ادغام 2 سازمان ورزش و جوانان غيركارشناسى و 
سبب ناديده گرفتن امور جوانان شده است و در راستاى رسيدگى به مشكالت و 
افزايش مشاركت جوانان در امور اجتماعى شوراى عالى و اتاق فكر جوانان تشكيل 
 شود.وى با بيان اينكه چهارمحال و بختيارى رتبه دوم در ارزيابى عملكرد ستاد 
ــتاد ساماندهى جوانان كشور  ساماندهى جوانان را كسب كرده است، افزود: س
ــتغال و مشاركت جوانان فعاليت  در 4 حوزه ازدواج و تعالى خانواده، هويت، اش
مى كند. معاون ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: مديران 
ــاماندهى امور جوانان بايد فضاهايى به عنوان پاتوق فرهنگى در  عضو ستاد س

راستاى تبادل نظر جوانان در اختيار آنها قرار دهند. 
ــرمايه اوليه 90 ميليون تومان در  زمانى با بيان اينكه مجمع خيران ازدواج با س
شهرستان بروجن تشكيل شده افزود: همه شهرستان ها موظف به تشكيل مجمع 
ــازى در راستاى ازدواج آسان و  خيران ازدواج هستند.وى بيان كرد: فرهنگ س

پايدار و جذب كمك هاى مردمى از وظايف مجمع خيران ازدواج است.
معاون ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى ادامه داد: مسابقه كتابخوانى 
ــانه و با ارائه 4 كتاب  ــتان با محوريت سبك زندگى در عصر رس ويژه جوانان اس
مديريت اينترنت، مديريت موبايل در خانواده، مديريت رايانه و بازى هاى رايانه اى 

در خانواده و مديريت تلويزيون و ماهواره در خانواده برگزار مى شود. 
ــكاران 31 آبان ماه برگزار  ــان و ورزش ــابقات قرآنى ويژه جوان زمانى افزود: مس

مى شود.

رييس اداره سالمت و بهداشت 
آموزش و پرورش:

نمايشگاه تغذيه سالم برپا مى شود

فرمانده انتظامى استان:

محموله الستيك خودروى قاچاق، 
كشف شد

مديركل دامپزشكى استان:

صدور بيش از 2 هزار تن خوراك آبزيان

شوراى عالى جوانان تشكيل  شود

ــگرى  ــتى و گردش مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
چهارمحال و بختيارى گفت: يك ميليارد ريال براى تعمير، 
مرمت و بهسازى مقبره دهقان سامانى در استان چهارمحال 

و بختيارى هزينه شد.
ــوادجانى گفت: يك ميليارد ريال براى  بهمن عسگرى س
ــازى مقبره دهقان سامانى در استان  تعمير، مرمت و بهس
ــال(93 و 94) هزينه  ــى دو س ــال و بختيارى ط چهارمح

شده است.
ــون  ــر 700 ميلي ــغ ب ــارى بال ــص اعتب وى از تخصي
ــر،  ــراى تعمي ــتانى 93 ب ــارات اس ــل اعتب ــال از مح ري
ــر داد  ــامانى خب ــان س ــره دهق ــازى مقب ــت و بهس مرم
ــرده  ــراى ن ــل اج ــى از قبي ــت: اقدامات ــار داش و اظه
ــنايى اثر، مرمت و ايزوله كردن  ــتم روش حفاظتى، سيس
ــرح و  ــالح ط ــرش، اص ــف ف ــى ك ــد كش ــگاه، بن آرام
ــه  ــالح محوط ــردرب ورودى و اص ــيون س ايزوالس

و پله هاى ورودى انجام شده است.
ــگرى  ــتى و گردش مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
چهارمحال و بختيارى، بابيان اينكه در سال جارى اعتبارى 
بالغ بر300 ميليون ريال نيز از محل اعتبارات استانى براى 
ــاخت هاى مقبره دهقان سامانى  تكميل و بهسازى زيرس
ــت، گفت: اين عمليات شامل تكميل  تخصيص يافته اس
ــى و ايجاد فضاى سبز هزينه  ــازى، راه دسترس محوطه س

شده است.
ــگرى  ــتى و گردش مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس
استان چهارمحال و بختيارى افزود: پس از پايان عمليات 
ــذارى مجموعه به  ــامانى واگ ــان س ــى مقبره دهق اجراي
ــن اداره كل  ــتور كار اي ــز در دس ــى ني ــش خصوص بخ

قرار دارد.
ــامان و  ــتان س ــامانى در شهرس ــان س ــره دهق مقب

حدود 25 كيلومترى مركز استان واقع شده است.

مدير كل ميراث فرهنگى:

هزينه يك ميليارد  ريالى، براى مرمت 
مقبره دهقان سامانى

مفادآرا
7/486 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آيين نامــه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 

نمايند.
1) رأى شماره 8893-1394/6/21 هيأت : خانم محترم ميرزازاده  آرانى 
فرزند غالم شماره شناســنامه 157  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
77/60 مترمربع شماره پالك 2636 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع 

در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
2) رأى شــماره 8612-1394/6/5 هيــأت : آقاى حســين مهدوى مطلق 
فرزند على شماره شناسنامه 236 و خانم مهرى على مهدى آرانى فرزند 
نصراله شماره شناسنامه 111  (بترتيب نسبت به چهار و دودانگ مشاع) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 232/35 مترمربع شماره پالك 2624 
فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت عادى
3) رأى شماره 8623-1394/6/5 هيأت : آقاى على نوروزى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 159 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 185 مترمربع 
شــماره پالك 2622 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد 

بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
4) رأى شــماره 8627-1394/6/5 هيأت : آقاى سيد مصطفى شريفيان 
آرانى فرزند رضا شماره شناسنامه 251 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
96 مترمربع شماره پالك 2628 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
5) رأى شماره 8676-1394/6/8 هيأت : خانم فاطمه صميمى نژاد فرزند 
قدرت اله شماره شناسنامه 9830 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 115 
مترمربع شــماره پالك 2625 فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
6) رأى شــماره 9113-1394/7/7 هيأت : آقاى محمــد اكرميان فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 6190023339 و خانم خديجه ابوالحسن زاده 
آرانى فرزند ابراهيم شــماره شناســنامه 6190024701  (بالمناصفه) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 108/50 مترمربع شماره پالك 2539 
فرعى مجزا از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت عادى
7) رأى شــماره 9154 هيــأت : آقاى ســعيد ارباب فرزند تقى شــماره 
شناســنامه 10710 و خانم اشرف ســادات ميرحســينى آرانى فرزند 
سيد جواد شماره شناســنامه 662  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 144/30 مترمربع شــماره پالك 2640 فرعى مجزا از پالك 
2638 اصلــى واقع در  احمد آباد بخش ســه حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
8) رأى شــماره 9333-1394/7/11 هيأت : خانم مريــم چاقزاده آرانى 
فرزند على شــماره شناســنامه 11626 و آقاى رضا ملكيان فرزند على 
اكبر شماره شناسنامه 5  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
160/50 مترمربع شماره پالك 2642 فرعى مجزا از شماره پالك 2638 
اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى

9) رأى شــماره 9347-1394/7/12 هيأت : آقاى مهدى بذرافشان فرزند 
محمد حسين شماره شناسنامه 665 و خانم فاطمه سادات سيادتيان آرانى 
فرزند سيد جالل شماره شناسنامه 763  (بالمناصفه) ، ششدانگ  قسمتى 
از يكبابخانه به مساحت 90 مترمربع شــماره پالك 2637 فرعى مجزا از 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
10) رأى شــماره 9137-1394/7/7 هيأت : آقاى اميرحسين عبداله زاده 
آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 81 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
130 مترمربع شــماره پالك 2641 فرعى مجزا از شماره 18و31 فرعى 
مجزا از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
11) رأى شــماره 8687-1394/6/8 هيأت : آقاى عباســعلى مرنجابيان 
آرانى فرزند على اكبر شماره شناسنامه 319 و خانم طيبه چوپانى فرزند 
محمود شماره شناسنامه 11251  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 125/85 مترمربع شــماره پالك 2627 فرعى مجزا از شماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
12) رأى شــماره 8738-1394/6/9 هيأت : آقاى ســيد حسين سيديان 
فرزند سيد صادق شماره شناســنامه 209 و خانم ناهيده دشتبان آرانى 
فرزند احمد شماره شناسنامه 504  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 185/30 مترمربع شماره پالك 2629 فرعى مجزا از پالك مجزا 
از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.. مالكيت عادى
13) رأى شــماره 8693-1394/6/8 هيأت : آقاى حــوراء رحمتى آرانى 
فرزند محمود شماره شناسنامه 9182 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
198/50 مترمربع شماره پالك 2626 فرعى مجزا از پالك مجزا از شماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
14) رأى شــماره 8736-1394/6/9 هيأت : آقاى عباس حكيميان آرانى 
فرزند ابوالقاسم شماره شناســنامه 1881 و خانم مريم شيدائيان آرانى 
فرزند مهدى شماره شناســنامه 6190016111  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 117/45 مترمربع شماره پالك 2630 فرعى مجزا از 
پالك مجزا از شماره پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. خريدارى مع الواسطه از شهردارى
15) رأى شــماره 8728-1394/6/9 هيــأت : آقاى ابوالفضل ســتارى 
فرزند حسن شماره شناســنامه 66 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
175 مترمربع شــماره پالك 2623 فرعى مجزا از پالك مجزا از شــماره 
پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
16) رأى شــماره 8912-1394/6/22 هيأت : آقاى حشــمت اله قديريان 
آرانى فرزند صفرعلى شــماره شناســنامه 1250194415 ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 106/70 مترمربع شماره پالك 1649 فرعى مجزا 
از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
17) رأى شماره 8848-1394/6/19 هيأت : آقاى روح اله مسجدى آرانى 
فرزند ماشااله شــماره شناســنامه 222 و خانم زهره نوذرزاده آرانى 
فرزند احمد شماره شناســنامه 615  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 70 مترمربع شــماره پالك 1648 فرعى مجزا از شماره 235 
فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكبت عادى
18) رأى شــماره 8885-1394/6/21 هيأت : آقاى علــى اكبر نوروزيان 
آرانى فرزند حســينعلى شــماره شناســنامه 379 و خانم فاطمه حاجى 

مومن آرانى فرزند حسن شماره شناسنامه 520  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 304/6 مترمربع شماره پالك 1650 فرعى مجزا از 
شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
19) رأى شــماره 8727-1394/6/9 هيأت : آقاى حمزه نوروزيان آرانى 
فرزند على اكبر شماره شناسنامه 758 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
131/62 مترمربع شــماره پالك 1642 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى 
از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش ســه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت عادى
آقــاى  : هيــأت   1394 /6 /15 -8764 شــماره  رأى   (20

 عبــاس عموصادقــى آرانى فرزنــد رمضانعلى شــماره شناســنامه 
1250032652 و خانــم شــكيبا اســمعيل بيگى فرزند ســعيد شــماره 
شناسنامه 6190003559  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
82/25 مترمربع شماره پالك 1647 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از 
پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
21) رأى شماره 8880-1394/6/21 هيأت : آقاى ماشااله صيادى آرانى 
فرزند عبدالحسين شماره شناسنامه 424 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به 
مساحت 40/70 مترمربع شماره پالك 8048 فرعى مجزا از شماره 909 
فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت عادى
22) رأى شماره 8625-1394/6/5 هيأت : آقاى عليرضا رحيمى بيدگلى 
فرزند حسين شماره شناسنامه 8533 و ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
100/50 مترمربع شــماره پالك 2851 فرعى مجزا از شماره 437 فرعى 
از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش ســه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت عادى
23) رأى شماره 8669-1394/6/8 هيأت : خانم فاطمه مصباحى  فرزند 
على شماره شناسنامه 169 و خانم زهراسادات مصباحى بيدگلى فرزند 
سيد عليرضا شماره شناســنامه 180(بترتيب چهار و دو دانگ مشاع) ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 285/50 مترمربع شماره پالك 2858 
فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى 

آران و بيدگل مالكيت عادى
24) رأى شماره 8913-1394/6/22 هيأت : آقاى محمدحسين واليتى فرد 
فرزند محمدتقى شماره شناسنامه 6190046746 ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 109/12 مترمربع شــماره پالك 2859 فرعى مجزا از پالك 
3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش ســه حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت عادى
25) رأى شماره 8914-1394/6/22 هيأت : خانم فاطمه سادات سيارى 
بيدگلى فرزند ســيد مهدى شماره شناسنامه 97 ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 176/35 مترمربع شــماره پالك 2860 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
26) رأى شماره 9134-1394/7/7 هيأت : آقاى مهدى واليتى فرد فرزند 
محمدتقى  شــماره شناســنامه 8748 و خانم طيبه قنبرى بيدگلى فرزند 
عليرضا شماره شناســنامه 9248 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 140/55 مترمربع شــماره پالك 2862 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
27) رأى شــماره 8734-1394/6/9 هيأت : آقاى سيد مهدى ميرحسينى 
بيدگلى  فرزند سيد احمد شماره شناسنامه 214 و سيد رضا ميرحسينى 
بيدگلى  فرزند سيد احمد شماره شناسنامه 8679 (بالمناصفه)، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 132/40 مترمربع شماره پالك 2853 فرعى مجزا از 

شماره 953 فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش 
سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

28) رأى شماره 9123-1394/7/7 هيأت : آقاى عباس دخيل پور بيدگلى  
فرزند جعفر شــماره شناسنامه 227 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
147/80 مترمربع شماره پالك 2867 فرعى مجزا از شماره 35 و قسمتى 
از مشاعات 4 فرعى, فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  

بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
29) رأى شــماره 9136-1394/7/7 هيــأت : آقــاى رمضــان پورغالم 
جعفرآبادى  فرزند امراله شماره شناسنامه 277 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 112/30 مترمربع شماره پالك 2868 فرعى مجزا از شماره 453 
فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش ســه  حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.خريدار عادى
30) رأى شــماره 9119-1394/7/7 هيأت : خانم فاطمــه توكلى بيدگلى 
فرزند على محمد  شــماره شناســنامه 102 و آقاى عباس قليائى بيدگلى 
فرزنــد غالمرضا شــماره شناســنامه 6545 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مساحت 145 مترمربع شــماره پالك 2869 فرعى مجزا از 
پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
31) رأى شــماره 9335-1394/7/11 هيأت : آقاى حسن قليائى بيدگلى 
فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 6546 و خانم طاهره باقرزاده فرزند 
حسينعلى شماره شناسنامه 254 (بترتيب 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 123/20 مترمربع شماره پالك 2871 فرعى مجزا 
از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
32) رأى شماره 9129-1394/7/7 هيأت : آقاى حميدرضا اربابى بيدگلى 
فرزند اســداله شماره شناســنامه 9630 و خانم انسى ســادات كيوانى 
بيدگلى فرزند سيد ماشااله شماره شناسنامه 22 (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 124 مترمربع شــماره پالك 2874 فرعى مجزا از 
پالك 3  اصلى واقع در معين آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت مشاعى
33) رأى شماره 8629-1394/6/5 هيأت : آقاى محمدعلى كچوئى بيدگلى  
فرزند حسن شماره شناســنامه 6190063322 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 137/50 مترمربع شماره پالك 1040 فرعى مجزا از شماره 77 
فرعى مجزا از پالك 2875  اصلى واقع در آران و بيدگل  و شــماره پالك 
2852 فرعى مجزا از پالك 3  اصلى واقع در معين آباد بيدگل  بخش ســه  

حوزه ثبتى آران و بيدگل . مالكيت مشاعى
34) رأى شماره 8729-1394/6/9 هيأت : آقاى غالمرضا جوزائى بيدگلى  
فرزند على اكبر شماره شناسنامه 274 و زهرا على آبادى بيدگلى فرزند 
رمضانعلى شماره شناســنامه 26 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 141/31 مترمربع شــماره پالك 2854 فرعى مجزا از پالك 
3  اصلى واقع در معين آباد  بخش سه  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
35) رأى شــماره 8652-1394/6/5 هيأت : خانم زهره حسينى بيدگلى 
فرزند سيد احمد شــماره شناســنامه 9721 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 139/52 مترمربع شــماره پالك 2857 فرعى مجزا از شماره 
3 فرعى از پالك 3  اصلــى واقع در معيــن آباد  بخش ســه  حوزه ثبتى

 آران و بيدگل. مالكيت مشــاعى  4بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول:  1394/08/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  1394/08/23 

عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــت: احداث اين  ــتكى،اظهار داش قاسم سليمانى دش
زائرسرا،به منظور تسهيل در اسكان نيازمندان و زائران 

كم بضاعت مشهد مقدس انجام مى شود.
وى تاكيد كرد: احداث زائرسراى چهارمحال و بختيارى 
ــدام و پروژه مهم  ــهد مقدس، به عنوان يك اق در مش

فرهنگى در دولت تدبير و اميد صورت گرفت.
ــركل نهاد  ــا مدي ــت ب ــتكى ،در نشس ــليمانى دش س
ــال  ــتان افزود:در دو س ــا و كتابداران اس كتابخانه ه
ــراوان به حوزه هاى  ــته، با اختصاص اعتبارات ف گذش
ــيار خوبى  ــى و اقتصادى، تحول بس ــى، عمران فرهنگ
ــارى  ــال و بختي ــف چهارمح ــاى مختل ــش ه در بخ

رخ داد.
وى تصريح كرد: برنامه ريزى براى افزايش ميزان سرانه 

مطالعه مفيد، به عنوان يكى از اولويت هاى مسووالن 
فرهنگى چهارمحال و بختيارى قرار گرفته است.

ــت:  ــان داش ــارى بي ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
بهره بردارى از پروژه هاى فرهنگى مانند فرهنگسراى 
بزرگ شهركرد در ارتقاى شاخص هاى فرهنگى تاثير 

به سزايى داشته است.
ــرانه مطالعه،باعث ارتقاى  ــرد: افزايش س وى اضافه ك
ــراد و خروج آن ها از تنهايى  وضعيت روحى و روانى اف
ــتكى عنوان داشت:برگزارى  ــليمانى دش مى شود. س
ــرداران و شهداى چهارمحال  نخستين كنگره ملى س
و بختيارى،مهم ترين اقدام فرهنگى مسووالن استان 

بوده است.
ــاى چهارمحال  ــى كتابخانه ه ــاد عموم مديركل نه

ــم اكنون  ــت گفت:ه ــز در اين نشس ــارى ني و بختي
61 كتابخانه در استان فعاليت دارد.

فرهاد خليل مقدم اظهار كرد:از اين تعداد 48 كتابخانه 
ــاركتى مشغول  به صورت نهادى و بقيه به صورت مش

فعاليت است.
وى ادامه داد: در اين كتابخانه ها 844 هزار و 625 جلد 

كتاب وجود دارد.
خليلى مقدم بيان كرد: هم اكنون 35 هزار و 618 نفر 
در چهارمحال و بختيارى، عضو كتابخانه هاى عمومى 

استان هستند.
ــمى  ــت و چهارم آبان تا دوم آذر، در تقويم رس از بيس
ــه كتاب و  ــوان هفت ــران به عن ــالمى اي جمهورى اس

كتابخوانى نامگذارى شده است.

30ميليارد ريال براى احداث زائرسراى چهارمحال و بختيارى در مشهد اختصاص يافت
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اخبار كوتاه  خبر 

ــى هوشمند  ــت كمپانى كره اى خريداران گوش اين طور كه پيداس
ــه زودى اندرويد  ــت ب ميان رده ى خود را فراموش نكرده و قرار اس

1. 1. 5  را براى گلكسى E7 ارسال كند.
ــونگ را خريدارى كرده ايد، احتماال حسى  ــى E7سامس اگر گلكس
شبيه به اين داريد كه قرار است با اندرويد 4/4 كيت كت اين دستگاه 
هميشه همراه بمانيد؛ در حالى كه نسل قبلى اين دستگاه، گلكسى
E5، اندرويد آبنبات چوبى را خيلى وقت است كه دريافت كرده. اما 

صبر كنيد؛ به ظاهر خبرهاى خوبى در راه است.
ــيده  ــا رس ــت اپراتور ه ــه دس ــه ب ــى PDA ك ــماره اختصاص  ش
ــانى  ــت اين بروزرس ــرار اس ــت و ق E700HXXU1BOJ7 اس
ــود. ــال ش ــه زودى ارس SM-E700H  ب ــدل  ــراى م ب

 همچنين با در نظر گرفتن اينكه اندرويد 5/1 اوايل همين ماه براى 
خريدار هاى اين گوشى در سريالنكا ارسال شده، خيال ما از انتشار 
ــادى راحت  ــى E7 تا حدود زي ــخه از اندرويد براى گلكس اين نس

مى شود.

ــد درويد  ــى جدي ــوروال درباره محكم بودن گوش ــس  ازآنكه موت پ
توربو 2 صحبت كرد، سازنده چينى را مجبور كرد تا شاهكار خود را 

تبليغ كرده و به نمايش بگذارد.
كمپانى چينى OUkitel گوشى هوشمند خود بنام Pro U7 را به 
نمايش گذاشت كه مى توان از آن به عنوان تخته آشپزخانه استفاده 

كرده و روى آن سبزى خرد كرد.
ــابه  ــت (مش ــى 5/5 اينچى همچنين يك پروژكتور نيز هس  گوش
گلكسى بيم سامسونگ) تا بتواند تصاوير را در ميتينگ هاى تجارى 
ــان دهد. البته گلكسى بيم رزولوشن 480 در  روى پرده نمايش نش
ــن 1280 در 720  ــان مى داد و مدل pro U7  رزولوش 480 را نش

پيكسل را به نمايش مى گذارد.
ــيدن حروف روى نمايشگر است تا  ــى كش شاهكار ديگر اين گوش
حركت تعريف شده را اجرا كند. مثًال اگر حرف M را بنويسيد، آهنگ 
  C .بكشيد پيامك ها را باز مى كند W شروع به خواندن مى كند، اگر
براى دوربين،e  براى مرورگر و O براى فروشگاه تعريف شده است. 
اگر دو انگشت خود را جلوى دوربين به شكل V نشان دهيد به طور 

خودكار جسچر آن فعال شده و دوربين شروع به ضبط مى كند.
ــت كه به صورت   پردازنده Pro U7 از نوع مدياتك MT6580 اس

چهار هسته اى با سرعت 1/3 گيگاهرتز تعريف شده است.
ــلفى آن مجهز به برنامه  ــلى نيز دارد و س  دوربين 13 و 2 مگاپيكس
ــده را باكيفيت تحويل شما و  ــت تا عكس هاى گرفته ش ويرايش اس

ديگرى دهد!

ــبيه ناهيد (زهره) را در  ستاره شناسان يك سياره فراخورشيدى ش
منظومه شمسى كه نزديك زمين است، كشف كردند.

ــدود 16  ــه 1132b GJ ح ــوم ب ــنگالخى موس ــياره س ــن س اي
ــطح  ــون ناهيد، گرماى س ــت و همچ ــر از زمين اس ــد بزرگ ت درص
ــت.  ــود آب را منتفى كرده اس ــكان وج ــت كه ام آن چنان زياد اس
ــاظ يافتن حيات  ــياره به لح ــمندان معتقدند كه اين س برخى دانش

فرازمينى ارزش نخواهد داشت.
ــد، 1132b GJ در فاصله براساس مطالعه اى كه در نيچر منتشر ش
ــنگالخى  ــياره س ــك ترين س ــرار دارد و نزدي ــورى ق ــال ن  39 س

فراخورشيدى است كه تاكنون كشف شده است.
سياره فراخورشيدى يا فراسياره، سياره اى است كه به دور يك ستاره 
(غير از خورشيد) در حال گردش است. تاكنون بيش از 1000 سياره 
فراخورشيدى كشف شده و اين تعداد روز به روز در حال افزايش است.
ــه هر 1/6  ــن و اين واقعيت ك ــبى 1132b GJ  به زمي نزديكى نس
ــتاره  ــت كه س ــتاره خود مى چرخد، به اين معنى اس روز به دور س
ــى مهمى براى مطالعه درباره اتمسفر ساير  شناسان به بستر آزمايش
ــت يافته اند كه  ــت از طريق تلسكوپ هايى دس سياره هاى دوردس
ــيميايى حيات را همچون متان  ــانه هاى ش مى توانند نخستين نش

اتمسفرى، در خارج از منظومه شمسى بيابند.
ــتاره اش نزديك است كه به  ــياره 1132b GJ  چنان به س گرچه س
واسطه دماى سوزان آن امكان حيات در 1132b GJ وجود ندارد، اما 
حرارت به حدى نيست كه اتمسفر اين سياره از بين رفته باشد و همين 
امر دانشمندان را اميدوار كرده است كه با استفاده از تلسكوپ بتوانند 
تركيب شيميايى اتمسفر، سرعت بادها و حتى رنگ غروب خورشيد 

آن را تجزيه و تحليل كنند.
ــميت  ــى هاروارد-اس ــك كيهان ــز فيزي ــاربونوو از مرك ــد ش ديوي
ــت،  ــه عهده داش ــت مطالعه را ب ــه هداي ــج ك ــونيان در كمبري س
ــابه  ــرى با وضعيت مش ــياره ديگ ــا يافتن س ــدف نهايى م گفت: ه
ــرده ايم. ــد را پيدا ك ــت ناهي ــير، جف ــا در اين مس ــت ام زمين اس

 به گمان ما اين سياره نيز همچون ناهيد اتمسفر دارد. 
همچنين ستاره شناسان سياره 1132b GJ را از طريق رصد و اندازه 
گيرى نوسانات نورى كوچك حاصل از ستاره Gliese 1132 هنگام 
ــف كردند. دانشمندان محاسبه  عبور سياره ياد شده از برابر آن كش
كردند كه سياره در فاصله 1/4 ميليون مايلى از ستاره اش مى چرخد، 

در حالى كه فاصله ميان زمين و خورشيد 36 ميليون مايل است. 
ــتيتوى فناورى ماساچوست،  ــون از انس به گفته زاچورى برتا تامپس
اگر ثابت شود كه اين سياره بسيار گرم توانسته است اتمسفر خود را 
ــته حفظ كند، امكان دارد سياره هاى در طول ميلياردها سال گذش
ــتاره هاى كوچك  ــفر دارند و دور س ــردترى را كه آنها نيز اتمس  س
مى چرخند، بيابيم و در مرحله بعد، اتمسفر آنها را براى يافتن مولكول 

هاى حاصل از حيات بررسى كنيم.

كمپانى كره اى؛

E7 اندرويد 1. 1. 5 براى گلكسى

روى اين موبايل سبزى خرد كنيد 

كشف يك سياره فراخورشيدى 
جديد در نزديكى زمين

ــاى  نانوكامپوزيت ه
ى  ــته بند بس
ــد تولي ــى  خوراك

ــگران   مى شودپژوهش
در  ــران  ته ــگاه  دانش

طرحى مشترك با شركت 
تعاونى دانش بنيان انونوين 

ــى امكان  ــال بررس ــر در ح پليم
توليد بيوفيلم هاى نانوكامپوزيتى رنگى 

هستند كه خوراكى و زيست تخريب پذير باشند. 
در صورت تكميل مطالعات و دستيابى به توليد انبوه، 
از نتايج اين طرح مى توان در صنايع توليد بسته بندى 
ــتى و يا مواد  ــژه فرآورده هاى گوش ــه وي خوراكى ب
ــت تخريب پذير و همچنين ظروف  بسته بندى  زيس

يكبار مصرف استفاده كرد.
امروزه همزمان با افزايش شيوع بيمارى هاى خاص 
در جهان، نگرانى مردم نسبت به مواد غذايى، ظروف 

و بسته بندى اين مواد افزايش يافته است. 
ــى، براى  ــواد غذاي ــط با م ــع مرتب ــن صناي بنابراي
ــه رويكردهاى جديدى  ــخ به اين نياز عمومى ب پاس
ــل  ــى تماي ــوالت گياه ــتفاده از محص ــد اس مانن

يافته اند.
ــت تخريب پذير بودن   ايجاد ويژگى خوراكى و زيس
ــر راهكارهاى  ــته بندى هاى مواد غذايى از ديگ بس
مورد استقبال صنعت غذايى است. هدف اين طرح، 
ــب و  ــتيابى به دانش فنى توليد پليمرى مناس دس
كاربردى در صنعت بسته بندى مواد است كه عالوه بر 
خواص مطلوب مكانيكى و حرارتى، قابليت خوراكى و 

زيست تخريب پذيرى نيز داشته باشد.
ميالد روحى، مجرى طرح در خصوص اهميت طرح 
ــده عنوان كرد: «همان گونه كه اشاره شد  انجام ش
ــته بندى مورد نياز است كه عالوه بر  امروزه مواد بس

فزايش  ا
ــظ  ــدگارى و حف ــت مان كيفي

غذا، زيست تخريب پذير بوده و به محيط زيست نيز 
ــواد مى توان به فيلم هاى  صدمه نزند. از جمله اين م

خوراكى يا بيوفيلم ها اشاره كرد.»
وى در ادامه افزود: «بيوفيلم هايى بر پايه  پليمرهاى 
سنتزى معموال استحكام، قابليت نگهدارى و كاربرد 
ــد. در بين  ــبت به انواع طبيعى دارن ــترى نس بيش
ــنتزى، انواع آبدوست آن ها مانند پلى  پليمرهاى س
ــتفاده از حالل هاى قطبى  ــكل به دليل اس وينيل ال
ــر و كم خطر بوده و آلودگى  نظير آب و الكل، ارزان ت

كمترى براى محيط زيست ايجاد مى كنند.
عالوه بر اين، اينگونه پليمرها معموالً خوراكى بوده 
ــترى دارند.  ــت تخريب پذيرى بيش ــت زيس و قابلي
ــبت به فيلم  ــم حاصل از آن ها نس با اين وجود، فيل
پليمرهاى سنتزى آبگريز، حساسيت بيشترى به آب 
ــار رطوبت بيشترى دارند. در  نشان مى دهند و انتش
اين طرح، از روش هاى جديدى براى بهبود كارايى 
ــته بندى مواد غذايى استفاده شده  اين پليمر در بس

است.»
ــدف با افزودن  ــتيابى به اين ه به گفته  روحى، دس
ــتال هاى سلولز به همراه  نسبت خاصى از نانوكريس

ى  شبكه ا
ن  د ــر ك
در  آن 
ــس  يك تر ما
ى  ــر پليم
ــل  ويني ــى  پل
ــده ــكل دنبال ش ال

ــج  ــق نتاي ــت. طب  اس
حاصل، اين عمل باعث بهبود 
چشمگير خواص مكانيكى، حرارتى و 
ــت. الزم به ذكر  ماندگارى فيلم حاصل شده اس
ــبكه اى كردن پليمر پايه به روشى ساده  است كه ش
ــت. در واقع با استفاده  و كم هزينه صورت گرفته اس
ــنهادى، مقادير مواد پليمرى مصرفى  از روش پيش
ــده نيز افزايش يافته  كاهش و كيفيت فيلم توليد ش

است.
از طرفى به منظور ايجاد فيلمى رنگى از كانتاگزانتين 
كه يكى از رايج ترين رنگدانه هاى طبيعى است، بهره 

گرفته شده است.
ــيدانى  ــواص آنتى اكس ــى از خ ــگ طبيع ــن رن  اي
ــاد ظاهر  ــت و عالوه بر ايج ــبى برخوردار اس مناس
مشترى پسند، سبب جلوگيرى از عبور نور و كاهش 
ــيون  ــاس به نور (مثل اكسيداس واكنش هاى حس
ــى داراى ليپيد  ــواد غذاي ــا) مخصوصاً در م ليپيده
ــبكه اى مورد  ــاده  ش ــالوه بر اين، م ــد. ع خواهد ش
ــتفاده در اين طرح، داراى خاصيت ضدميكروبى اس

 است.
ــگ كانتاگزانتين  ــرد آن به همراه رن  بنابراين كارب
ــيميايى شده و  ــاد ميكروبى و ش باعث كاهش فس
ــى را افزايش مى دهد و كاهش  ماندگارى مواد غذاي
ضررهاى اقتصادى در صنايع غذايى را سبب خواهد 

شد.

وزارت راه وترابرى كشور آلمان از آغاز طرح جديد ارتباط سازى يا مكالمه 
بين  خودروها با فناورى نسل پنجم تلفن همراه خبر داد.

استفاده از زيرساخت هاى ارتباط سازى بين خودروها به رانندگان كمك 
مى كند تا بيشتر به خودروهاى خود اعتماد كنند، چرا كه با اين فناورى 
مى توان به خودروها اجازه داد تا به صورت خودكار از شرايط اضطرارى 
ــدارهاى الزم را به راننده اعالم كرده و يا به  پيش آمده آگاه شوند و هش

صورت هوشمندانه از خطر پيشگيرى كنند.
الكساندر دوبرينت، وزير راه وترابرى كشور آلمان در مورد اين سيستم 
ــتين  بار و با فناورى ارسال داده در  اظهار كرد: اين سيستم براى نخس
نسل پنجم تلفن همراه به خودروها اجازه مى دهد تا با سرعت بسيار باال 

با هم در ارتباط باشند.
ــتفاده از اين سيستم براى ــى اس ــرايط آزمايش وى در ادامه افزود: ش
 اولين بار در بزرگراه هاى ايالت باواريا واقع در جنوب آلمان با موفقيت 

انجام شده است.
دوبرينت در مورد علت انتخاب شبكه هاى تلفن همراه براى ارتباط سازى 
بين خودروها گفت: فناورى هاى ديگرى نيز براى ارتباط سازى بى سيم 
ــبكه هاى تلفن همراه عالوه  ــتفاده از ش ــا وجود دارد، اما اس با خودروه
ــدن اين فناورى  ــرعت همگانى ش بر كاهش هزينه ها باعث افزايش س

مى شود.
ــل پنچم تلفن همراه به خودروها اجازه مى دهد  استفاده از فناورى نس
ــند و اين در حالى  تا تنها با تاخير 20 ميلى ثانيه اى با هم در ارتباط باش
است كه در نسل چهارم فناورى شبكه تلفن همراه اين زمان حدود 100 

ميلى ثانيه است.

روبات ها حاال ديگر در هر جايى سر و كله شان پيدا مى شود. يك شركت 
ــاگرد  آمريكايى روبات بلند قدى را توليد كرده كه مى تواند به عنوان ش
سوپرماركت ها به صورت دقيق و مرتب اجناس همه قفسه ها را كنترل 

كند.
مهم ترين تخصص اين روبات اسكن قفسه سوپرماركت ها و فروشگاه هاى 
بزرگ مواد غذايى است تا اين اطمينان خاطر را براى اداره كنندگان آنها 
ايجاد كند كه مشتريان هيچگاه با دست خالى از آنجا خارج نمى شوند.

 روبات Tally همواره در حال گشت زنى در راهروى سوپرماركت هاست 
و طى آن تمامى قفسه ها را اسكن كرده تا در صورت نياز پر شدن هر يك 

از آنها، به همكاران انسانى خود اطالع رسانى كند.
 اين فناورى جديد توسط شركت دانش بنيان Simbe Robotics در 
آمريكا ارائه شده و در واقع تازه ترين تالش جهانى براى خودكارسازى 

امورى همچون اداره فروشگاه ها و سوپرماركت ها به شمار مى آيد.
ــتفاده از سطحى از هوش مصنوعى است   مبناى عملكرد اين روبات اس
ــن مخصوص نه تنها  ــف مجهز بودن به چهار دوربي به طورى كه به لط
مى تواند خالى شدن قفسه ها را گزارش دهد بلكه نحوه چيدمان درست 
محصوالت و انطباق برچسب قيمت با محصول مورد نظر را نيز به دقت 

بررسى كند.
 روبات بر روى پلت فورم چرخدارى حركت مى كند و قابليت آن را دارد 
تا گردن خود را به ارتفاع 2/4 مترى برساند. بدين ترتيب عمال هيچ قفسه 

خالى و نامرتبى از چشمان تيزبين او پنهان نمى ماند.

محققان ناسا در تحقيقات جديد خود اعالم كرده اند كه بزرگ ترين قمر سياره 
مريخ در اثر نيروهاى جزرومدى در حال از هم پاشيدن بوده و انتظار مى رود تا 30 

تا 50 ميليون سال آينده از بين برود.
يافته هاى محققان مركز پرواز گودارد ناسا نشان مى دهد كه شيارهاى طوالنى و 
كم عمق روى سطح قمر فوبوس نشانه هاى زودهنگامى از نقص ساختارى است 

كه در نهايت آن را از بين خواهد برد.
فوبوس كه در ارتفاع نزديك به 6000 كيلومترى سطح مريخ گردش مى كند، 
نسبت به ساير قمرهاى منظومه شمسى به سياره ميزبان خود نزديك تر است. 

گرانش مريخ هر 100 سال، فوبوس را نزديك به دو متر به سوى خود مى كشد.
ــتند  ــن قمر، ترك هايى هس ــيارهاى روى اي ــد كه ش تا مدت ها تصور مى ش
ــوس ايجاد ــه Stickney بر روى فوب ــكل دهنده دهان ــورد ش كه در اثر برخ

 شده اند.
اما مدلسازى جديد محققان ناسا از اين ديدگاه حمايت مى كند كه شيارها بيشتر 
شبيه نشانگرهاى كشش ناشى از نيروهاى جزرومدى هستند و اينكه احتماال 
درون اين قمر شامل توده اى از آوار بوده كه به سختى در كنار هم قرار گرفته اند و 

با اليه اى از سنگپوش پودر شده  با ضخامت 100 متر احاطه شده اند.
ــيارها در اثر دهانه برخوردى شكل  ــمندان همچنين دريافتند كه اين ش دانش
ــده اند.  ــان ايجاد ش ــه كانونى در نزديكى ش ــه در نتيجه يك نقط نگرفته ، بلك
ــاى جزر و مدى ــى بين مريخ و فوبوس باعث ايجاد اين نيروه ــش گرانش كش

 مى شود.تقدير مشابهى ممكن است در انتظار قمر تريتون سياره نپتون باشد كه 
به آرامى به سمت آن كشيده شده و از سطح ترك برداشته مشابه برخوردار است. 
به گفته دانشمندان، اين يافته ها همچنين در مورد سيارات فراخورشيدى نيز 

كاربرد خواهد داشت.

هدفون جديدى توليد شده كه پس از 60 ثانيه شكل گوش كاربرانش را به خود 
مى گيرد تا موسيقى گوش دادن در دراز مدت اذيت كننده نباشد.

ــى در زمان انجام  ــيقى در مترو، اتوبوس، پياده روى يا حت گوش دادن به موس
ــت.  ــده اس كارهاى روزمره تبديل به يكى از عادات روزمره كاربران امروزى ش
كمپانى هاى بسيارى در توليد و عرضه هدفون ها فعاليت دارند كه اين موضوع 
ــب از ميان برندهاى متفاوت كارى دشوار  باعث مى شود انتخاب هدفون مناس
ــد. هدفونى كه گوش را اذيت نكرده و از صدا و كيفيت خوبى نيز  ــخت باش و س
برخوردار باشد. يكى ديگر از مشكالت متعدد هدفون ها را مى توان در عدم تطابق 
ــت كه كاربر پس از مدتى خسته شده و مجبور  آنها با گوش هاى كاربران دانس
ــود. برخى از كمپانى هاى فناورى به توليد و  به كنار گذاشتن هدفون ها مى ش
ــى مى پردازند كه مى تواند بر اساس مدل و همين  عرضه هدفون هاى سفارش
ــود اما قيمت گزاف اين هدفون ها باعث  طور اندازه گوش كاربرانش ساخته ش
شده كه با استقبال چشمگيرى مواجه نشده و به توليد انبوه نرسند. اكنون نسل 
جديدى از هدفون ها با نام Revols عرضه شده كه مى تواند خدمات و قابليت 
هاى جديدى را در اختيار كاربرانش قرار دهد. اين هدفون ها به شكلى طراحى 
شده اند كه پس از يك دقيقه مى توانند با مدل گوش كاربران تطبيق پيدا كنند.  
بخشى از اين هدفون كه با داخل گوش افراد در تماس است از جنس پالستيك 
نرم و انعطاف پذير است. زمانى كه كاربران اين هدفون را داخل گوش خود قرار 
مى دهند، بخش پالستيكى با شكل طبيعى گوش منطبق شده و به كاربران اجازه 
مى دهد تا هدفون با اپليكيشنى كه روى اسمارت فون ها نصب مى شود، ارتباط 
برقرار كند. در پايان، سيگنال الكتريكى به هدفون ها ارسال شده و باعث سفت 
شدن و همين طور شكل پذيرى بخش پالستيكى مى شود. به اين ترتيب كاربران 

در مدت يك دقيقه اى مى توانند هدفونى منطبق با گوش خود داشته باشند.

اين روبات شاگرد سوپرماركت است!رونمايى از فناورى مكالمه بين  خودروها هدفونى كه شكل گوش تان مى شود بزرگ ترين قمر مريخ در معرض فروپاشى

هرچه بر قابليت هاى فضاى مجازى افزوده مى شود، ميزان 
هك شدن و تعداد حمله هاى سايبرى نيز در جهان روندى 

صعودى به خود مى گيرد.
ــت كه  ــن اس ــان، اي ــن مي ــه در اي ــب توج ــوع جال موض
ــه  ــاالن عرص ــن فع ــت، س ــاى اينترن ــاى دني جذابيت ه
ــاال ديگر با  ــت و ح ــايبرى را نيز كاهش داده اس جرايم س
ــدن اطالعات  ــتيم كه در هك ش ــى رو به رو هس نوجوانان
ــت دارند.  ــكا دس ــات امري ــن مقام ــخصى امنيتى تري ش
يكى از نمونه هاى بارز هكرهاى نوجوان گروه CWA است. 
ــس از چند حمله  ــكل از نوجوانان پ اين گروه هكرى متش
ــه مقامات و  ــه حمله هاى خود را ب ــايبرى، اين بار دامن س
ــانده اند تا  اداره هاى دولتى ديگر اياالت متحده امريكا كش
باز هم بر امنيت نه چندان مناسب شبكه هاى امنيتى اين 

كشور تأكيد كنند.
همچنين پيش از اين ايميل شخصى «جان برنان»رييس 
سازمان CIA امريكا را مورد حمله سايبرى قرار داده و هك 
كرده بودند، اين بار به پرتال پليس فدرال امريكا راه يافتند 
ــتم هاى اجراى قانون پليس  و عالوه بر دسترسى به سيس
ــو» معاون پليس  امريكا، ايميل خصوصى «مارك جوليان

فدرال امريكا(FBI) را نيز هك كردند.
ــال  ــك فع ــه ي ــر گفت ــم ب ــاز ه ــروه ب ــن گ ــرد اي عملك
ــه  ــت ك ــته اس ــه گذاش ــايبرى صح ــت س ــوزه امني ح
ــراف  ــه از اط ــى ك نان ــت نوجوا ــچ وق ــد: هي مى گوي

ــد. نگيري ــم  ك ــت  دس را  ــده اند  ش ــته  خس ــود  خ
ــى و  ــاال ديگر به اطالعات اساس  اين هكرهاى نوجوان ح
ــتگيرى پليس امريكا دسترسى دارند و  ــتم دس پايه سيس
ــايبرى خود، اسكرين شاتى از  براى اثبات ادعاى حمله س
ــده را روى توئيتر اين گروه قرار دادند.  اين صفحه هك ش
اين اطالعات، دقيقا در همان حساب كاربرى منتشر شده 
است كه پيش از اين ايميل هاى جان برنان رييس سازمان 

سيا از طريق آن منتشر شده بود.
ــه حاال  ــتمى ك ــق سيس ــس از طري ــود پلي ــه مى ش گفت
ــا فاش  ــن هكره ــراى اي ــرارش ب ــيارى از اس ــر بس ديگ
ــدون  ــه و ب ــود را بالفاصل ــاس خ ــات حس ــده اطالع ش
ــى داد. ــالح قرار م ــع ذيص ــار مراج ــت در اختي فوت وق

 اين حمله سايبرى مطمئناضربه اى بزرگ به FBI خواهد 
ــكا هنوز اين حمله را تأييد  بود و هرچند پليس فدرال امري
ــت ولى در مقام انكار آن نيز برنيامد و در ايميل  نكرده اس
ــت: «ما در اين زمان حرفى  منتشر شده اين مركز آمده اس

براى گفتن نداريم».
مقابله به مثل از نوع هكرى

 Cracka ــود را ــه خ ــروه ك ــن گ ــاى اي ــى از اعض يك

ــازمان  ــر رييس س ــالوه ب ــا ع ــت: م ــه اس ــد گفت مى نام
ــكا را نيز  ــدرال امري ــاون پليس ف ــيا، اكانت ايميل مع س
ــم كه اين  ــم و بايد بگوي ــرار دادي ــايبرى ق مورد حمله س
ــيد.  ــود كه به نظر مى رس ــان تر از چيزى ب ــيار آس كار بس
وى حاضر نشد از نحوه هك شدن اين اكانت و پرتال پليس 
فدرال امريكا پرده بردارد ولى در پاسخ به اصرار وى گفت: 
به هر حال يك آسيب پذيرى عمده در اف بى آى پيدا كرديم 
ــازمان و ساير  كه به ما اين امكان را داد به اطالعات اين س

سيستم هاى اجراى قانون در امريكا دسترسى پيدا كنيم.
ــر «مارك  ــا ورود به ايميلى كه به نام همس وى افزود: ما ب
ــيارى به دست  ــده بود، اطالعات بس جوليانو» ساخته ش
ــماره  ــديم ش ــم و در كمترين زمان ممكن موفق ش آوردي
ــت  ــه در فهرس ــدرال امريكا ك ــس ف ــاون پلي ــن مع تلف
ــدا كنيم.  ــد را پي ــل ديده مى ش ــت اين ايمي تماس اكان
ما از طريق voicemailبا «مارك جوليانو» تماس گرفتيم، 
ولى وقتى موضوع را شنيد نخواست هك شدن ايميلش را 
باور كند و تماس را قطع كرد، پس از آن نيز تماس چند باره 
ــد گوشى خود را  ما با وى بى نتيجه ماند و هرگز حاضر نش

بردارد و با ما حرف بزند.

 CWA ــروه ــه اينكه گ ــاره ب ــا اش ــوان ب ــن هكر نوج اي
ــات خاصى را  ــرقت اطالع ــايبرى، س ــه س ــن حمل در اي
ــك مقابله به  ــا تنها ي ــت گفت: كار م ــته اس مد نظر نداش
ــال  ــه دنب ــكا ب ــدرال امري ــس ف ــون پلي ــود چ ــل ب مث
ــن عمل به  ــتيم با اي ــم خواس ــت و ما ه ــتگيرى ماس دس
ــت بردارند.  ــب ما دس ــت از تعقي ــا بفهمانيم بهتر اس آنه
ــت داريم و  ــيارى در دس ــا حاال اطالعات بس به هرحال م
براى اثبات ادعاى خود در زمينه هك شدن اين ايميل نيز 

اسكرين شات هايى را روى توئيتر خود قرار داده ايم.
ــوع  موض و  ــت  نيس ــرا  ماج ــه  هم ــن،  ي ا ــه  لبت ا
ــدن  ــار ش ــا بى اعتب ــايعات ي ــش ش ــر از پخ بغرنج ت
ــت. ــتمداران اس ــروف و سياس ــراد مع ف ــى ا احتمال

ــت ها و اعضاى گروه هاى  ــات مربوط به تروريس  اگر اطالع
ــود  ــر ش ــوى اين هكرها منتش ــى موادمخدر از س مافياي
مطمئنا مشكلى جدى در تحقيقات پليس ايجاد مى شود. 
اطالعات پرونده برخى دستگيرشدگان مانند تروريست ها 
و اعضاى گروه هاى مواد مخدر و مافيا هم در پليس فدرال 
امريكا به طور كامل محرمانه است و پس از بررسى جزئيات 
پرونده، شايد طى ماه ها يا سال ها بعد در دسترس عموم قرار 

گيرد ولى حاال اين موارد در اختيار چند هكر نوجوان است 
كه اگر اراده كنند به سرعت مى توانند آن را برمال سازند.

سخت شدن به دام افتادن هكرهاى نوجوان
ــن هكرها آمده  ــز از زبان اي در گزارش مجله Wired ني
ــال و ترانسفر اطالعات،  است كه اين گروه به سرويس ارس
ــورى پليس  ــرويس چت ف ــس امريكا و س ــاى پلي فايل ه

دسترسى پيدا كرده اند.
       اين گروه هكرى نوجوان جزئيات هزاران اطالعات پليس 
امريكا را ازطريق عملى كه خود آن را doxxing مى نامند 

به صورت آنالين منتشر كرده اند. 
ــت  ــات به دس ــن در اطالع ــرى همچني ــروه هك ــن گ اي
ــن نيز  ــش از اي ــه پي ــد ك ــال FBI دريافتن ــده از پرت آم
ــده  ــراى قانون امريكا ش ــتم اج چنين حمله اى به سيس
ــاده و وى را مجبور  ــرعت به دام افت بود ولى آن هكر به س
ــه دام  ــه، براى ب ــن محرمان ــوان خبرچي ــد به عن كرده ان
ــد.  ــته باش ــاى ديگر با آنها همكارى داش انداختن هكره
ــدند جزئيات  آنها همچنين در آخرين هك خود موفق ش
دستگيرى هكرى به نام Jeremy Hammond را كه در 
سال 2013 به علت هك كردن پنج ميليون ايميل شخصى 
ــترى به 10سال حبس  و رمز كارت اعتبارى 60 هزار مش
محكوم شده بود را پيدا كنند و اين موضوع، شايد بتواند به 
آنها كمك كند تا از خود حفاظت بيشترى كنند و به راحتى 

به دام پليس فدرال امريكا نيفتند.
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ــاى  نانوكامپوزيت ه
ى  ــته بند بس
ــد تولي ــى  خوراك

ــگران   مى شودپژوهش
در  ــران  ته ــگاه  دانش

طرحى مشترك با شركت 
تعاونى دانش بنيان انونوين 

ى  شبكه ا
ن  د ــر ك
در  آن 
ــس  يك تر ما
ى  ــر پليم
ــل  ويني ــى  پل
ــده ــكل دنبال ش ال

نانوكامپوزيت هاى بسته بندى خوراكى توليد مى شود

جوالن هكرهاى نوجوان در دنياى فناورى

تعاونى دانش بنيان انونوين 
ــى امكان  ــال بررس ــر در ح پليم

توليد بيوفيلم هاى نانوكامپوزيتى رنگى 
هستند كه خوراكى و زيست تخريب پذير باشند. 

فزايش در صورت تكميل مطالعات و دستيابى به توليد انبوه،  ا

ــده ــكل دنبال ش ال
ــج  ــق نتاي ــت. طب  اس
حاصل، اين عمل باعث بهبود 
چشمگير خواص مكانيكى، حرارتى و 
ــت. الزم به ذكر  ماندگارى فيلم حاصل شده اس
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مهندس رحيم جافرى، شهردارجديد شهرضابا حضور  زاينده 
ــهردارى از رود در محل اجراى تعدادى از پروژه هاى ش

ــراى كار اين پروژه ها قرار  نزديك در جريان روند اج
ــوولين واحدهاى  ــدادى از معاونين و مس ــن بازديد كه تع گرفت.در اي
شهردارى ، شهردار را همراهى مى كردند ، پروژه هاى خيابان برج عسگر، 
ــتوران و مجموعه تجارى  مجموعه فرهنگى اختصاصى باغ بانوان ، رس
پارك خانه شهر و مجتمع تجارى و پاركينگ باغملى و پاركينگ خيابان 
ــتى مورد بازديد قرار گرفت.در بازديد از مجتمع تجارى و  ــهيد بهش ش
ــوول واحد  ــبزوارىـ  مس ــات س ــد از توضيح ــى بع ــگ باغمل پاركين
سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى ، شهردارشهرضا ضمن تقدير از 
اقدامات انجام شده و تاكيد بر ادامه تكميل پروژه ، ورود بيشتر شهردارى 
به پروژه هاى عمرانى بيشتر از اين دست با مشاركت بخش خصوصى را 
مورد تاكيد قرار داد و عنوان نمود كه تشويق و ترغيب بخش خصوصى به 
سرمايه گذارى در اين گونه پروژه ها موجب تسريع در امر عمران شهرى 

خواهد شد.
ــا گزارش  ــگر ب ــروژه خيابان برج عس ــهرضا در بازديد از پ ــهردار ش ش
غالمحسين جعفرى معاونت شهرسازى شهرضا در جريان روند اجراى 
ــرفت فيزيكى كار در خصوص تملك و  كار قرار گرفت و با توجه به پيش
ــروع فاز اول اجراى خيابان  ــازى خيابان مذكور بر ش آزادسازى و زيرس
شامل جدول گذارى و دفع آب هاى سطحى و... تاكيد كرد.وى در بازديد 
ــهر از جمله خيابان صاحب الزمان (عج) و  از بخشى از هسته مركزى ش
ــى موجود تاكيد  و  ــهيد باهنر بر رفع موانع و معضالت ترافيك ميدان ش
راهكارهائى ارائه نمود.شهردارشهرضا در بازديد از پاركينگ خيابان شهيد 
بهشتى ، پشت بيت العباس، احداث مجتمع تجارى خدماتى و پاركينگ 
با مشاركت بخش خصوصى را مورد تاييد قرار داد. و همچنين با حضور در 
پروژه مجموعه فرهنگى اختصاصى بانوان با توضيحات مهندس طبيبيان 
معاونت عمران شهرى شهردارى شهرضا از نزديك درجريان پيشرفت 
ــكر از اقدامات انجام شده  فيزيكى پروژه قرار گرفت و ضمن تقدير و تش

تسريع در امر ادامه كار را خواستار شد.

مدير آبفاى شهرضا گفت : تنها راه حل مشكل كم آبى شهرضا، يافتن 
منابع جديد آبى يا انتقال آب از سفره هاى آبى ديگر به شهرستان است.

 محمدحسين صالح، در جلسه شوراى اسالمى اين شهرستان، با بيان 
اينكه در حوزه تأمين آب شهرضا مدت هاست از مرز بحران گذشته ايم

ــانى و تأمين آب شرب  ــت: مديريت وضعيت وخيم آبرس عنوان داش
شهرستان، نيازمند مشاركت و همدلى تمامى مسووالن و مردم است.

وى در ادامه هدر رفت آب از شبكه آبرسانى را يكى از مهم ترين معضالت 
اين بخش برشمرد و گفت: در شبكه آبرسانى شهرضا حدود 24 درصد 
پِِرتى آب وجود دارد كه با تمام تالش هاى انجام گرفته، تنها 1 درصد از 
اين موارد كاهش يافت.مدير آبفاى شهرضا با بيان اين مطلب كه براى 
حفظ مصالح عمومى الزم است مصارف آب شرب از غير شرب جدا شود، 
گفت: در شرايطى كه وضعيت آب از نقطه بحران هم گذشته، نبايد آب 
ــاميدن روانه هرز آب ها شود.صالح مقابله با قهر  قابل مصرف براى آش
ــگيرانه وعلمى منطبق با واقعيت  طبيعت را مستلزم اتخاذ تدابير پيش
دانست و اظهار داشت: صنعت آبرسانى كشور بسيار مستهلك و در عين 
حال نيازمند تجهيز به ابزارهاى روزآمد است؛ طبيعت ده سال است كه 
با كاهش تدريجى بارش ها به ما اخطار داده اما هم اكنون الزم است تا 
تدابير جدى در اين خصوص اتخاذ شود.وى در بخش ديگرى از سخنان 
ــت: در 27 خردادماه و 27 مردادماه سال جارى با دو  خود عنوان داش
مورد بحران در حوزه آبرسانى مواجه شديم كه با همكارى مسؤوالن رفع 
شد.مدير آبفاى شهرضا گفت: سرانه مصرف آب شرب در شهرضا حدود 
ــه با  ــت كه در مقايس ــبانه روز اس 165 ليتر بر ثانيه براى هر نفر در ش

شهرهاى بزرگ نسبت به بعد جمعيت قابل قبول است.

مدير آبفاى شهرضا:
مدت هاست از مرز بحران گذشته ايم

بازديد شهردار شهرضا از تعدادى
 از پروژه هاى عمرانى شهر

ــيايى، افزايش  ــهرداران آس ــع ش ــر كل مجم دبي
ــگرى در جذب گردشگر را  مديريت خالق گردش

ضرورى دانست.
ــت: جذب  ــت گف ــدادادى در اين نشس  محمد خ
توريست علم خاصى مى خواهد كه بايد مديريت و 
دقت و تامل فراوان در شيوه ها و نوع آن با تبليغات 
هنرمندانه و خالق و ابتكارى در معرفى جاذبه هاى 
ــود.وى تصريح كرد: در زمان  گردشگرى انجام ش
فعلى نوع معرفى جذابيت هاى گردشگرى و تاريخى 
ــيار دقيق و  ــگران نيازمند مديريتى بس به گردش
هوشمندانه است.به گفته دبيركل مجمع شهرداران 
ــب با  ــيايى عالوه بر اجراى برنامه هاى متناس آس
جذب گردشگران، برگزارى نشست ها و همايش ها

ــب با  نيز خارج از فضاى هتل ها در فضاهاى متناس
ــت كه مى تواند  هنر و فرهنگ ايرانى موضوعى اس

مدنظر برگزاركنندگان و مجريان آن قرار گيرد.
ــوب و جذاب نيز  ــد بر اينكه تبليغات خ وى با تاكي
ــاير  ــى و رقابت با س ــر در زمان كنون خود يك هن

ــت، اظهار داشت:  جاذبه هاى گردشگرى دنيا اس
ــگر خارجى در فضاى سنتى خانه  زمانى كه گردش
ــل قرار  ــارى زيبا و اصي ــا آن معم هاى تاريخى ب
ــيار برايش  مى گيرد و حتى اقامت در آن دارد بس
ــت. ــدنى اس خاطره انگيز و جذاب و فراموش ناش

خدادادى، ايده جالب و خوب افتتاح دبيرخانه،خانه 
مجمع جهانى شهرهاى اسالمى در فضاى سنتى و 
اصيل خانه تاريخى آل ياسين كاشان را تاكيد كرد 
و گفت: كاشان داشته هاى بسيارى براى كار دارد 
ــه و خالقانه در معرفى  كه نيازمند تدابير مبتكران
ــتر افزايش جذب  ــايى هر چه بهتر و بيش و شناس

گردشگر است.
ــت جذب باالى  ــاره به اينكه ايران ظرفي وى با اش
توريست و جاى كار فراروان دارد، افزود: متاسفانه 
تبليغات منفى عليه ايران تاثير مستقيم در حضور 
گردشگران داشته است اما زمانى كه آنها خودشان 
در ايران حضور پيدا مى كنند و وضعيت مطلوب و 
شرايطى عكس مطالب تبليغ شده را مى بينند به 

امنيت خاطر و آرامش مى رسند.سيد محمد ناظم 
ــان، نيز افزايش گردشگران  ــهردار كاش رضوى ش
خارجى را خاطرنشان كرد و گفت: اين شهرستان 
ــه ويژه  ــگر ب ــذب گردش ــى در ج ــيل باالي پتانس
خانه هاى تاريخى با معمارى سنتى چشم نواز ترين 

و مهندسى ترين خانه هاى جهان را دارد.
ــبات دوجانبه بين  ــالت و مناس ــش تعام وى افزاي
ــيايى  ــهرداران آس ــان مجمع ش ــهردارى كاش ش
ــه  ــتانه و صميمان ــت دوس ــن نشس ــدف از ي را ه
ــه  ــن و خان ــد از اماك ــزود: بازدي ــمرد و اف برش
ــهرداران  ــت با ش ــان، نشس ــى كاش ــاى تاريخ ه
ــوع تقويت و  ــا موض ــى تاريخى ب ــه فرهنگ منطق
ــهرى از جمله برنامه هاى ــى ش ــعه ديپلماس توس

ــهرداران آسيايى در اين  حضور دبير كل مجمع ش
شهرستان است.نشست شهردار كاشان با دبير كل 
مجمع شهرداران آسيايى پيرامون افزايش تجارب 
گردشگرى با موضوع هنر تبليغات و مديريت خالق 
و ابتكارى در معرفى جاذبه هاى تاريخى برگزار شد.

رييس سازمان تبليغات اسالمى سميرم از برگزارى 
دوره آموزشى مقتل خوانى به صورت غير حضورى 
با ارائه مدرك از دانشگاه علمى كاربردى و سازمان 

تبليغات اسالمى در اين شهرستان خبر داد.
ــالم اين خبر  ــالم مصطفى نظرى با اع حجت االس
ــطح  ــى با هدف ارتقاى س گفت: اين دوره آموزش
ــا رويكرد ــتان ب معارف تخصصي مداحان شهرس

مقتل خواني به صورت غير حضورى برگزار شد.
وي افزود: در اين دوره آموزشي در خصوص ميزان 
اعتبار و مستند بودن مقاتل مطالبي تشريح و مقاتل 

ضعيف و معتبر معرفي مى شوند.

ــن تبيين ابزار مورد  نظرى گفت: در اين دوره ضم
ــق مداحان از  ــي دقي ــر لزوم آگاه ــاز مداحان ب ني
ــالم و ائمه (ع)، جريان شناسي فرهنگي  تاريخ اس
و اعتقادي ، شناخت فرقه هاي مختلف، آشنايي با 
تجويد قرآن، مفاهيم ادعيه، احكام، احاديث، شعر 
ــتگاه هاي موسيقي و  ــعر، آشنايي با دس و اوزان ش

مديريت مجالس مذهبي منابعي معرفي مى شود.
رييس سازمان تبليغات اسالمى سميرم اين دوره 
ــزار مى گردد و هر فرد  به صورت غير حضورى برگ
داراى يك سامانه شخصى براى حضور در اين دوره 

مى شود.

برگزارى  دوره آموزشى
 مقتل  خـوانى 

غير حضورى در سميرم

تحديد حدود اختصاصى
8/553 شــماره صادره: 1394/04/130846 چون تمامى ششدانگ يك باب 
اطاق پالك شــماره 1627فرعى از25- اصلى واقع در چيمــه بخش 10 ثبت 
نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام سيد حسن جاللى چيمه فرزند سيد 
اسداله  در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/09/14 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م/الف: 248تاريخ 

انتشار: 1394/08/23 عباسعلى عمرانى رييس ثبت اسناد و امالك نطنز 
تحديد حدود اختصاصى

8/554 شــماره صادره: 1394/04/130847چون تمامى ششدانگ يك باب 
خانه پالك شماره 493 فرعى از25- اصلى واقع در چيمه بخش 10 ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام رضا دشتبان چيمه فرزند عباس  و غيره در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/09/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه 
در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م/الــف: 247تاريخ انتشــار: 1394/08/23 

عباسعلى عمرانى رييس ثبت اسناد و امالك نطنز 
تحديد حدود اختصاصى

8/507 شماره صادره:1394/04/129310 چون تمامى ششدانگ يكبابخانه 
و به مساحت 579 متر مربع پالك شــماره 74  فرعى ا ز277- اصلى واقع در 
نسران بخش11 ثبت نطنز كه طبق ســوابق وبه موجب راى اصالحى شماره 
-139460302033000539 -94/08/17 هيات قانون تعيين تكليف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت نطنز پرونده ثبتى به نام 
آقاى حسن رحمانى  فرزند جليل برقرار گرديده است و بنامش  در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم درروز شنبه مورخ 1394/09/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. م/الف: 245تاريخ انتشار: 1394/08/23 عباسعلى 

عمرانى رييس ثبت اسناد و امالك نطنز 
مفاد آراء

1394 برابــر راى شــماره  /04 8 شــماره صــادره: 128670 / /508
139460302033000463- 94/07/25 هيات قانــون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك نطنز 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى رضا فالح به شماره شناسنامه 
1 كد ملى 1239777248  فرزند محمد در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 
578/40 متر مربع و به شــماره پــالك 118 فرعــى از 215- اصلى واقع در 
الدريجه جزء بخش 11 ثبت نطنز  خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين مقيمى 
گل ملى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايد بديهى است در صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م/الف: 243 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/08/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/09/08

عباسعلى عمرانى رييس ثبت اسناد و امالك نطنز 
ابالغ اجراييه

8/514 نظر به اينكه در پرونده كالســه 642/94 اجراى احكام شوراهاى حل 
اختالف شهرستان لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 493 صادره از شعبه 
يك حقوقى محكوم عليه 1-  حميد كاروان پور 2- عبدالرضا مسلمى محكوم 
به پرداخت تضامنى مبلغ 40/000/000 ريال وجه چك شــماره 134536 – 
87/11/12 به عهده بانك ملت شعبه زرين شــهر بابت اصل خواسته و مبلغ 
150/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خســارت تاخير تاديه وجه 
چك از تاريخ سر رسيد آن 87/11/12 لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم 
له اكبر سلطانى و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت راى صادره 
غيابى است. حسب محتويات پرونده محكوم عليه مذكور مجهول المكان مى 
باشد عليهذا مراتب يك نوبت آگهى ميگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس 
از انتشار آگهى نســبت به اجراء مفاد حكم اقدام نمايد واال وفق مقررات اقدام 

ميگردد. م الف 895 اجراى احكام شوراهاى حل اختالف لنجان
ابالغ راى

8/504 شــماره دادنامــه: 9409970351701013، شــماره پرونــده: 
9309980351701366، شــماره بايگانى شــعبه : 931555، پرونده كالسه 
9309980351701366 شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصميم 
نهايى شماره 9409970351701013، خواهان : خانم پوران عسگرپور قطب 
آبادى فرزند هوشنگ با وكالت آقاى مهرداد تيمورى جروكانى فرزند محمد به 
نشانى اصفهانـ  خيابان شريعتى رو به روى درب بزرگ اورژانس شريعتى 
پالك 34 همكف واحد دوم و خانم بنت الهدى شاهمرادى فرزند على اصغر به 
نشانى خيابان شريعتى مقابل درب بزرگ اورژانس شريعتى پالك 34  همكف 
واحد دوم، و خانم بنت الهدى شاهمرادى فرزند على اصغر به نشانى خيابان 
شريعتى مقابل درب اورژانس بيمارستان شريعتى پالك 34 واحد 2. خوانده : 
آقاى مسعود عسگرپور فرزند منوچهر به نشانى شهرستان اصفهان مجهول 
المكان، خواســته: طالق به درخواســت زوجه و مطالبه خسارت دادرسى، 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه: درخصوص دادخواست تقديمى خانم پوران عسگرپور 
قطب آبادى با وكالت آقاى مهرداد تيمورى و خانم بنت الهدى شاهمرادى به 
طرفيت آقاى مسعود عســگرپور اقامه دعوى و به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد تقاضاى طالق نموده اســت مدعى شده است خوانده پسرعموى وى مى 
باشد از تيرماه سال 1391 بدون هيچگونه عذر موجه و شرعى زندگى مشترك 
را ترك و از اقامتگاه وى مطلع نمى باشــد و بنده هشتم از شروط ضمن عقد 
نكاح محقق شده است شهود خواهان در دادگاه حاضر و اظهارات خواهان را 
گواهى نموده اند . خوانده از طريق درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشار محلى 
دعوت الكن در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد دفاعى در مقابل خواسته خواهان 
معمول نداشته است على هذا دادگاه به كيفيت مطروحه ترك زندگى زناشويى 
از ناحيه خوانده و تحقق بند هشتم از شروط ضمن عقد نكاح را احراز دعوى 
خواهان را ثابت تشخيص و به لحاظ عدم توفيق داوران انتخابى در امر سازش 
بين زوجين و مستندا به ماده 1119 قانون مدنى و رعايت مواد  26و29 قانون 
همايت خانواده حكم به احراز شرايط اعمال وكالت در طالق را صادر و اعالم 
مى نمايد خواهان مى تواند پس از قطعيت دادنامه به يكى از دفاتر رسمى طالق 
مراجعه و طبق بند ب از شروط ضمن عقد نكاح نوع طالق را مشخص و خود 
را مطلقه نمايد . خواهان مدخوله و فاقد فرزند مشترك است و در اين پرونده 
مطالبه حقوق مالى خويش را ننموده است لهذا دادگاه در خصوص حقوق مالى 
وى در اين پرونده با تكليفى مواجه نمى باشد . راى صادره ظرف شش ماه از 

تاريخ ابالغ دادنامه قطعى قابل اجرا و رعايت ترتيب شرعى اجراى صيغه ى 
طالق به عهده ى سردفتر مجرى طالق مى باشد. راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است. م/الف 

21921 رييس شعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/517، درخصوص پرونده كالسه 94/756 خواهان عباس بينا دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت حســين مختارى تقديم نموده است؛ وقت رسيدگى 
براى مورخ 94/9/23 ساعت 17 تعيين گرديده است. باتوجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ مى نماييد. درصورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 23000  

مدير دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف  اصفهان
احضار

8/518 چون آقاى سيدحســن ميرعلى اكبريان فرزند سيدتقى دادخواستى 
بطرفيت آقاى فرشيد صادقى فرزند رضا مبنى بر اعسار از پرداخت محكوم 
به مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 940694 ك 120 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگى براى روز 94/9/24 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مى باشد لذا حسب قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور 
دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود ود ر صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد 

نمود. مدير دفتر شعبه 121 دادگاه كيفرى اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/519 در خصوص پرونده كالسه 1234/94 خواهان حميد روحانى قهساره 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت سارا سادات شــريفى دهنوى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/24 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد، اول ارباب، روبه روى مدرسه نيلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود. مدير شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/503 كالســه پرونده 94-548 مرجع رســيدگى شــعبه 24 شــوراى حل 
اختالف اصفهان شــماره دادنامه: 609-94/7/30 خواهان: ساسان فرازمند 
به نشانى اصفهان، خ پروين، خ شيخ طوســى شرقى، ك شهيد خرازى پ 59 
خوانده: مجتبى على نژاد مجهول المكان خواسته: الزام خوانده به حضور در 
دفتر اسناد رســمى و انتقال رسمى يك دســتگاه اتومبيل به شماره انتظامى 
194 م 96 ايران 13 شعبه 24 شوراى حل اختاف به تصدى امضاء كننده زير 
تشكيل پرونده كالسه 548-94 مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى شورا: در خصوص درخواست آقاى ساسان فرازمند  فرزند بهمن ساكن 
اصفهان، خ پروين، خ شيخ طوسى شــرقى ك ش خرازى پ59. بر عليه آقاى 
مجتبى على نژاد فرزند عباس مجهول المكان بخواسته الزام خوانده به انتقال 
سند خودرو، خواهان اعالم نموده كه طى مبايعه نامه عادى مورخ 94/2/18 
يك دستگاه خودرو نيسان يخچال دار مدل 1382 به شماره انتظامى 194 م 96 
ايران 13 شماره موتور 219805 شماره شاسى D 17812 را از آقاى مجتبى 
على نژاد خريدارى نموده ام و ايشان در قولنامه متعهد شده كه سند را به نام 

من انتقال دهد و حال خوددارى مى نمايد و تقاضاى رسيدگى را نموده است 
شورا با بررسى اوراق پرونده و ضمن استماع اظهارات طرفين انتقال سند به 
نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادى با فروشنده مى باشد كه 
خواهان با ارائه تعداد يك برگ تصوير قولنامه 94/2/18 رابطه قراردادى خود 
را با فروشــنده مجتبى على نژاد احراز نموده و در مورد مالكيت خودرو طى 
نامه شماره 1413/6/94 از معاونت راهور شهرستان اصفهان استعالم، كه 
مالكيت خودرو مذكور را به نام مجتبى على نژاد اعالم نموده است لذا خواسته 
خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 ق. آ. د. م و مواد 220 و 219 
و 225 قانون مدنى حكم به محكوميت آقاى مجتبى على نژاد به تنظيم و انتقال 
ســند خودرو فوق الذكر به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى دادگسترى اصفهان مى 

باشد. م الف 22294 شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/499 آقاى مجتبى صادقى داراى شناســنامه شــماره 1180047613  به 
شرح دادخواست به كالســة 348/94  از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد صادقى جعفرآبادى 
بشناســنامه 1 در تاريخ 1394/6/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- رضوان رمضانى ش.ش 
1181 فرزند حســين به عنوان همســر دو دختر به نام هــاى زهرا صادقى 
جعفرآبادى بــه ش.ش 1180017080 و زهره صادقــى جعفرآبادى ش.ش 
20 و يك پســر به نام مجتبى صادقى جعفرآبــادى ش.ش 1180047613 و 
يك پدر به نام حســين صادقى جعفرآبادى ش.ش 68115 فرزند رحمت اله 
. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد

 از تاريــخ نشــر نخســتين آگهى ظــرف يك مــاه به شــورا تقديــم دارد 
واال گواهــى صــادر خواهد شــد. م الف 798 شــعبه اول حقوقى شــوراى 

حل اختالف اردستان 
مزايده اموال منقول (نوبت اول) 

8/500 شــماره درخواســت: 9410463630400008 شــماره پرونــده: 
9209983753300655 شماره بايگانى شــعبه: 940093 به موجب اجرائيه 
كالسه 940093 ارجاعى اجرايى در اجراى احكام حقوقى دادگسترى تيران و 
كرون له خانم هدا احمدى قهريزجانى فرزند رمضان با وكالت آقاى مسعود 
جعفرى و محكــوم عليه آقاى ابراهيــم جعفرى فرزند علــى مبنى بر فروش 
اموال منقول زير كه حسب درخواســت محكوم له توسط كارشناس رسمى 
دادگســترى به شــرح ذيل ارزيابى و توصيف اجمالى گرديده است. مورد 
مزايده عبارت اســت از بنز بارى ال پى كا 46/1632 ، مــدل 1973-16 تن 6 
چرخ و دو محور به شماره موتور 35598300260547 و به شماره شاسى 
335/462/10/635135 كه موتور در حد نرمال است بدنه سالم است الستيك 
ها كاركرده و شيشــه هاى جلو ترك هاى متعدد دارد كه بايد تعويض گردد 
قيمت كاميون با در نظر گرفتن شــرايط فــوق 800/000/000 ريال (برابر با 
هشتاد ميليون تومان بر آورد گرديده است. مقرر گرديد خودروى موصوف 
در روز سه شــنبه مورخه 1394/9/17 از ساعت 9/30 صبح الى 10 صبح از 
طريق مزايده در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى به فروش برسد و قيمت 
پايه از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شــد ده درصد مبلغ پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف اســت حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقــدام نمايد در غير اين صورت ده درصــد اوليه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد طالبين در صورت تمايل مى توانند پنج 
روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از مال مورد 
مزايده داده شود. م الف 291 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى تيران و 

كرون (كارشناس رسمى دادگسترى) 

دبير كل مجمع شهرداران آسيايى:

افـزايش
 مديريت خالق گردشگرى 

در جـذب گردشگر 
ضـرورى است

رها سازى يك بهله عقاب صحرايى
 در نطنز

رييس اداره حفاظت محيط زيست نطنز گفت: يك بهله عقاب صحرايى 
ــد.  ــط محيط  بانان به دامان طبيعت بازگردانده ش بعد از درمان؛ توس
ــت نطنز اظهار كرد:  مهدى صادقى، رييس اداره حفاظت محيط زيس
ــت زنى با  ــت نطنز، هنگام گش محيط  بانان اداره حفاظت محيط  زيس
يك بهله عقاب صحرايى كه به علت ناتوانى جسمى قادر به پرواز نبود؛ 
ــط محيط  بانان  برخورد كردند.صادقى گفت: اين عقاب صحرايى توس
ــت، به دامن طبيعت  ــد و پس از 10 روز مداوا، تيمار و مراقب گرفته ش
ــت شهرستان نطنز ضمن  بازگشت.رييس اداره حفاظت محيط  زيس
قدردانى از احساس مسووليت محيط  بانان، وجود چنين پرندگانى را در 
طبيعت ضرورى دانست و گفت: اين پرندگان نقش مؤثرى را در چرخه 
ــا اين گونه پرندگان  ــانى كه ب طبيعت ايفا مى كنند.وى خطاب به كس
ــوند، گفت: اين افراد مى توانند پرندگان بيمار را به اداره  مواجه مى ش
ــت تحويل دهند تا با همكارى شبكه دام پزشكى  حفاظت محيط  زيس

پس از بهبودى به دامان طبيعت برگردند.
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زبان خوراكى ها

نكته ها

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران معتقد است كه نوع نگاه به «ايدز» 
در كشور، اين بيمارى را «تابو» كرده است.

ــزار مبتال به ايدز در  ــاره به آمار 100 ه دكتر على اكبر پورفتح اله با اش
كشور كه ناشناخته مانده اند، اظهارداشت: يكى از مشكالت ما در كشور، 

نوع نگاه به ايدز است كه اين بيمارى را تبديل به تابو كرده است.
ــتباه بعد از آن منجربه مخفى  وى افزود: اين وضعيت و حركت هاى اش
شدن بيمارى ايدز شده است. مثال بسيارى از متخصصين زنان و زايمان 
ــكان، قبل از اينكه بيمار خود را انتخاب كنند،  ــيارى از دندانپزش يا بس
ــراى او آزمايش ايدز تجويز  ــن بيمارى دارند ب به خاطر نگرانى كه از اي

مى كنند.
ــتباهات  ــكان را يكى از بزرگ ترين اش ــن نوع نگاه پزش پورفتح اله، اي
ــت كه منجر به شيوع ويروس اچ آى وى در كشور جامعه پزشكى دانس
 مى شود. در حالى كه اين حق بيمار است كه پزشك خود را انتخاب كند.

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران ادامه داد: وقتى پزشك بيمار خود 
را از طريق آزمايش خون انتخاب مى كند،  طبيعتا در هيچ آزمايشگاهى 
ــت، به  ــود. فردى كه مبتال به اچ آى وى اس تعيين هويت انجام نمى ش
آزمايشگاه مراجعه مى كند و نمونه خون برادر خود را مى دهد. پزشك 
ــار او HIV ندارد و  ــك فكر مى كند كه بيم متخصص زنان و دندانپزش

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كند.
ــكان ما بايد انگ ايدز را بردارند وى ادامه داد: مساله اينجاست كه پزش

ــد، مبتال به اين  ــا مراجعه مى كن ــر بيمارى به آنه  و تصور كنند كه ه
ــت  ــتى را رعاي ــاى بهداش ــب آن پروتكل ه ــت و متعاق ــارى اس بيم

كنند. 
ــاد كند كه وقتى  ــك ما بايد اين اطمينان را براى بيمار ايج دندانپزش
روى ست درمان او نشست، تمام سيستم او يكبار مصرف بوده، تعويض 
شده و امكان آلودگى وجود ندارد. به نظر مى رسد اين حركت خوبى است 

كه منجر مى شود بيمارى ايدز از تابو بودن خارج شود.
ــى رفتار پرخطر دارد، براى  پورفتح اله با طرح اين سوال كه وقتى كس
ــده يا خير، چه بايد بكند،  ــود به اين بيمارى مبتال ش اينكه مطمئن ش
ــون مراجعه كند و  ــز انتقال خ ــت كه به مرك گفت: اولين فكر اين اس
ــگاهى ما دوره پنجره آزمايشگاهى را  ــت هاى آزمايش مى دانيد كه تس

نمى تواند تشخيص دهد. 
ــخيص  ــت C را در يك نفر تش ــه هپاتي ــال ب ــه بتوانيم ابت ــراى اينك ب
ــتم  ــد كه سيس ــى برس ــروس به جاي ــود وي ــزان ل ــد مي ــم، باي دهي
ــه ماه طول  ــل دو تا س ــن فرآيند حداق ــد كه اي ــى را تحريك كن ايمن

مى كشد. 
ــيم كه اگر كسى رفتار  ــتم جايگزينى داشته باش بنابراين ما بايد سيس
ــتم كامال محرمانه مراجعه كند و  پرخطرى داشت بتواند در يك سيس

تست دهد.
ــود تا  ــت و بايد تبليغ ش ــرح اقدامى خوب اس ــرد: اين ط وى تاكيد ك
ــود.  ــى مردم به آزمايش هاى اچ آى وى و هپاتيت C فراهم ش دسترس
ــتم محرمانه  ــه آزمايش در يك سيس ــى ب بنابراين بايد امكان دسترس
ــد. بنابراين ترويج اين نوع امكانات، يك نقطه عطف ــته باش وجود داش

 است.

ــتر  ــيدن همزمان «دلس ــت: نوش ــوق تخصص تغذيه معتقد اس يك ف
ــته  ــنگ كليه داش ــو» مى تواند نقش موثرى در دفع س تلخ» و «آبليم

باشد.
ــت ليوان  ــيدن روزانه هش ــا بيان اينكه نوش ــور، ب دكتر كيومرث دانش
ــور كه  ــن تص ــت: اي ــت، گف ــى اس ــا كاف ــالمت كليه ه ــراى س آب ب
ــت  ــالمت كليه ها كمك كند درس ــد به س ــيدن آب زياد مى توان نوش
ــت ليوان  ــالم در حد هش ــراد س ــرف آب در اف ــزان مص ــت و مي نيس

كفايت  مى كند.
وى افزود: متاسفانه بيماران كليوى نيز بر اساس همين تفكر اشتباه كه 
نوشيدن آب به سالمت كليه هاى آنها كمك مى كند همواره به نوشيدن 

آب زياد توصيه مى شوند.
ــور اظهار كرد: اين در حالى است كه چنانچه فردى دچار نارسايى  دانش
ــد، بلكه  ــه او نمى كن ــه تنها كمكى ب ــيدن آب زياد ن ــد نوش كليه باش
ــراى كليه ها  ــاى او وارد مى كند كه ب ــه كليه ه ــار مضاعفى را نيز ب فش

مضراست.
ــاد آب بر  ــيدن زي ــوص تاثير نوش ــه در خص ــوق تخصص تغذي اين ف
ــيدن آب  ــت و اظهار كرد: نوش ــنگ كليه نيز آن را بى اثر دانس دفع س
ــنگ موثر  ــى در جابه جايى س ــه ميزان اندك ــايد تنها بتواند ب زياد ش
ــع آن را  ــنگ و دف ــته مركزى س ــتن هس ــد، اما هرگز توان شكس باش

ندارد.
ــيدن  ــه توصيه ما نوش ــنگ كلي ــع س ــرد: در جهت دف ــار ك وى اظه
ــخ و آبليمو ــتر تل ــيدن دلس ــژه نوش ــراه آب ليمو به وي ــات هم مايع

 است. 
ــنگ كليه كمك كرده و نوشيدن دلستر  ــتن س مصرف آبليمو به شكس
تلخ موجب مى شود تا بدنه شكسته شده سنگ و شن ايجاد شده آن در  

كليه ها دفع شود.

ايدز در كشور، 
«تابو» شده است

دفع سنگ كليه با 
دلستر و آبليمو

دريچه

ــه اى كه به اين  ــا وجود عالق ــدن، ب آيا صبح زود بيدار ش
ــت؟ پس شما هم  ــما هم عذاب آور اس كار داريد براى ش
ــره ورى، تمركز و  ــدن، به خوب مى دانيد كه زود بيدار ش

انگيزه تان را باال خواهد برد. 
ــت كه كارآفرينان موفقى مثل  درست به همين دليل اس
ــركت هاى چند  ــون و مديرعامل هاى ش ــارد برانس ريچ
ميليارد دالرى مثل تورى برچ و ايندرا نويى، پيش از طلوع 

آفتاب از خواب بر مى خيزند.
ــدن زودتر از  ــت كه اكثر ما از بيدار ش مشكل كار اينجاس
زمانى كه واقعا مجبور به اين كار مى شويم متنفريم و اين 

حس آشنايى براى اكثريت ماست.
 اگر شما هم به ايده ى صبح زود بيدار شدن و عادت كردن 
به اين كار عالقه داريد، اما با شنيدن صداى ساعت از مواجه 
ــاس انزجار مى كنيد، نگران  شدن با يك روز جديد احس

نباشيد.
ــاده ى زير به شما  ــتراتژى هاى بسيار س  به كارگيرى اس
ــر از رختخواب خود بيرون  كمك مى كند هر روز مثل فن
بپريد، روز خود را بهتر آغاز كنيد و از مزاياى سحرخيزى 

لذت ببريد.
1- از شب قبل شروع كنيد

ــواب REM و ميزان  ــان خ ــيارى مي ــاى بس پژوهش ه
ــادارى يافته اند.  ــول روز ارتباط معن ــزه ى فرد در ط انگي
ــود كه  ــه مرحله اى از خواب گفته مى ش خواب REM ب
ــخص در آن رويا  ــريع چشم همراه است و ش با حركات س

مى بيند.
ــما از كيفيت الزم، و همچنين چندين  ــتراحت ش  اگر اس
ــطح انگيزه و  ــد، س چرخه خواب REM برخوردار نباش
ــتن از رختخواب  ــدن و برخاس انرژى تان هنگام بيدار ش

هنگام صبح پايين خواهد بود.
يكى از راه هاى مقابله با اين مشكل اين است كه برنامه ى 
ــت كنيد كه شما را  روتينى براى پيش از خواب خود درس
براى استراحتى با كيفيت آماده كند. برخى از راهكارهايى 
كه كارآفرينان موفق براى به خواب رفتن و حفظ كيفيت 

خواب خود مورد استفاده قرار مى دهند از اين قرار اند:
 محدود كردن مصرف كافئين. ايالن ماسك، مؤسس 
ــپيس اكس، اعتراف مى كند زمانى تمام روز  ــال و اس تس
ــيدنى هاى كافئين دار مصرف مى كرده است، اما در  نوش
حال حاضر مصرف آن را حد اكثر به يك تا دو ليوان در روز 

كاهش داده است تا به اين ترتيب بتواند بهتر بخوابد.
ــايل الكترونيكى. قرار گرفتن در  دورى كردن از وس
معرض روشنايى نمايشگر موبايل، تبلت يا لپتاپ درست 
ــما اثر  ــى تواند بر الگوهاى خواب بدن ش قبل از خواب، م
ــه آريانا  ــت ك ــن دليل اس ــد. به همي ــته باش منفى داش
هافينگتون، يكى از موسسان و سردبير هافينگتون پست، 

هنگام خواب موبايل خود را در اتاق ديگرى مى گذارد.
ــش از خواب يك  ــب پي  مطالعه. بيل گيتس، هر ش
ساعت (معموال بيوگرافى، كتاب هاى تاريخى، و نشريات 

دوره اى) مطالعه مى كند تا بتواند بهتر به خواب برود.

ــت خواب كمك  ــب نيز به كيفي ايجاد فضايى مناس
مى كند. اتاق خواب خود را تا حد ممكن تاريك كنيد، روى 
ــمتى ديگر برگردانيد و اگر در  ساعت زنگدار خود را به س
ــى توانيد از  ــر و صدا زندگى مى كنيد، م منطقه اى پر س
ــى  ــاى محيط ــده ى صداه ــد كنن ــاى تولي ــتگاه ه دس
ــن  ــش دادن اي ــراى پوش ــه ب ــل پنك ــيله اى مث ــا وس ي

سر و صدا ها استفاده كنيد.
2- ببينيد چرا صبح زود بيدار شدن براى شما مهم 

است
ــتن علت اهميت آن در  ايجاد هر نوع تغييرى بدون دانس
ــت. چرا صبح زود بيدار  وهله ى اول، براى افراد دشوار اس

شدن براى شما اهميت دارد؟
ــته باشيد؟  ــترى داش  چرا مى خواهيد صبح ها بازده بيش
آيا فكر مى كنيد عادت كردن به سحرخيزى در نهايت به 
كاهش وزن و بهبود تركيب اندام تان كمك خواهد كرد و 
باعث مى شود در طول روز اعتماد به نفس و انرژى بيشترى 

داشته باشيد؟
شايد هم زود بيدار شدن را راهى براى بهره مندى از وقت 
ــد آن را براى انجام  ــتر مى دانيد؛ وقتى كه مى تواني بيش
ــل مطالعه،  ــرف كنيد (مث ــت داريد ص كارهايى كه دوس

نوشتن، و يا مراقبه).

اگر بدانيد چرا مى خواهيد صبح زود بيدار شويد، خواهيد 
ديد كه تغيير براى تان آسان تر خواهد شد.
3- از دكمه ى «اسنوز» استفاده نكنيد

ــتفاده  ــنوز اس ــار از دكمه ى اس ــح ها چند ب معموال صب
مى كنيد؟ يك بار؟ دو بار؟ پنج بار؟ بيشتر؟

شايد تصور كنيد وقتى ساعت زنگ مى خورد، چند دقيقه 
ــاس خوبى به شما بدهد، اما  خواب بيشتر مى تواند احس
واقعيت درست خالف اين است. استفاده از دكمه ى اسنوز 

شما را خسته تر مى كند.
ــى زند و باعث  ــما را بر هم م ــن كار چرخه ى خواب ش  اي
مى شود تمام طول روز احساس خستگى و خواب آلودگى 

داشته باشيد.
عالوه بر اين، وقتى اولين كارى كه در آغاز روز جديد انجام 
مى دهيد فشردن دكمه ى اسنوز است، عمال روز خود را با 

تعلل آغاز كرده ايد. 
اين كار پيامى به ناخودآگاه شما مى فرستد مبنى بر اينكه 
ــم از خودفرمانى  ــرون آمدن از رختخواب ه حتى براى بي
ــروع خوبى براى يك روز  الزم برخوردار نيستيد و اين، ش

تازه نيست.
ــنوز را  ــتفاده از دكمه ى اس بنابراين چطور بايد عادت اس
ــاعت يا موبايل خود  ترك كرد؟ براى اين كار مى توانيد س

ــه اى كه براى  ــر از تخت قرار دهيد، به گون را جايى دور ت
ــيد از رختخواب خود  خاموش كردن زنگ آن مجبور باش

بيرون بياييد.
 پيشنهاد ديگر اين است كه دكمه ى اسنوز ساعت خود را با 
چسب يا هر شيوه ى ديگرى از كار بيندازيد. به اين ترتيب 

ديگر شانس استفاده از آن را نخواهيد داشت.
4- عـادات صبحگاهى خـود را «به آرامـى» تغيير 

دهيد
ــى با مثًال 4 صبح بيدار  تغيير يك باره ى عادات صبحگاه
ــدن در حالى كه در حالت عادى تا ظهر مى خوابيديد،  ش
ــراى تان  ــه ى جديد را ب ــن برنام ــروى از اي مى تواند پي

غير ممكن يا حد اقل بسيار دشوار كند.
ــه بتوانيد  ــرات كوچكى كار كنيد ك در عوض، روى تغيي
ــان بيفزاييد. اين كار به شما انگيزه ى  كم كم بر شدت ش
بيشترى مى بخشد، تمركزتان را افزايش مى دهد، آرامش 
شما را باال مى برد و كمك مى كند راه درست براى دست 

يافتن به تغييرات پايدار را ياد بگيريد.
ــح بيدار  ــاعت 7 صب ــر در حالت عادى س ــراى مثال، اگ ب
ــاعت خود را روى 6:45 تنظيم  ــويد، براى فردا س مى ش
ــدن در ساعت 6:45 عادت كرديد،  كنيد. وقتى به بيدار ش
ــدن خود را  ــاعت بيدار ش 6:30 را امتحان كنيد. هر بار س
ــيد و به اين ترتيب تقريبا بدون  تنها 15 دقيقه عقب بكش
ــح زود بيدار  ــود هر روز صب ــى قادر خواهيد ب هيچ زحمت

شويد.
5- فعاليت هايى را براى صبح خود انتخاب كنيد كه 

از انجام دادن شان لذت مى بريد.
ــوار  ــدن پيش از طلوع آفتاب به خودى خود دش بيدار ش
است، چه برسد به اينكه بخواهيد در اين زمان به كارهايى 
ــد. اين باعث  ــان نداري ــد كه عالقه اى به انجام ش بپردازي
ــود برنامه ى جديد براى تان حكم شكنجه را پيدا  مى ش

كند.
به همين دليل است كه بايد برنامه ى صبح هاى خود را با 
فعاليت هايى پر كنيد كه واقعا به آنها عالقه داريد؛ كارهايى 
كه باعث مى شوند نسبت به خودتان احساس بهترى پيدا 

كنيد و جهت بهترى به زندگى تان بدهيد.
ــان در صبح اول وقت  ــت هايى كه انجام ش از جمله فعالي
براى خيلى ها لذت بخش و سازنده است مى توان حركات 
كششى، مديتيشن، شكرگزارى، و وقت گذراندن با ديگر 
ــتى تهيه  ــام برد. براى خودتان فهرس اعضاى خانواده را ن
كنيد كه كشش الزم براى بيرون كشيدن شما از رختخواب 

را داشته باشد و روز خوبى براى تان رقم بزند.
اين هم از 5 ترفند ساده اى كه با استفاده از آنها مى توانيد 
ــيد. حال، تنها  ــازنده ترى داشته باش صبح دلپذير تر و س
ــك يا همه ى  ــت كه ي ــه بايد انجام دهيد اين اس كارى ك

آن ها را امتحان كنيد.
 كسى چه مى داند، شايد رابطه ى «عشق و نفرت» شما با 
صبح زود، تبديل به رابطه اى صد درصد عاشقانه شود كه 

تا آخر عمر در كنار شما باشد.

درخت توت از درختان بزرگ و مرتفعي است كه ارتفاع آن به 20 متر و قطرش به يك متر 
مي رسد. اين درخت بومي چين است و در چين مركزي و شرقي به صورت بومي وجود 
دارد. توت قرن ها پيش به اروپا برده شد. اين درخت در آمريكا در اوايل دوران استقالل اين 

كشور به عنوان منبع غذايي براي كرم ابريشم مورد استفاده قرار گرفت.
پوست شاخه هاي جوان نيز براي بسته بندي و بستن پيوند مورد استفاده قرار مي گيرد. 
برگ درخت توت سفيد، به عنوان تنها غذاي كرم ابريشم، اهميت اقتصادي ويژه اي  دارد 

و گاه درخت توت اساسا به همين منظور كاشته مي شود.
- توت ميوه اي پرخاصيت و البته پركالري است.

- يكصد گرم توت كه تقريبا معادل يك فنجان است حاوي 61 كالري انرژي است.
- هر فنجان توت حاوي 0/9 گرم پروتئين است.

- البته بايد توجه داشت كه پروتئين توت، پروتئين گياهي است.
- اين حجم توت 1/1 گرم چربي دارد و حاوي 16 ميلي گرم كلسيم است.

- ميزان كلسيم توت قابل توجه است.
- بد نيست بدانيد ميزان توصيه شده  كلسيم 800 ميلي گرم در روز است.

- يكصد گرم توت همچنين حاوي:
    0/8 ميلي گرم آهن 

 A 280 واحد بين المللي ويتامين   
1 B 0/02 ميلي گرم ويتامين    
2 B 0/06 ميلي گرم ويتامين    
 B3 1/1 ميلي گرم ويتامين   

 C 16 ميلي گرم ويتامين   
- توت همچنين حاوي مقادير بااليي آب، فيبر، تانن و منيزيم است.

- بد نيست بدانيد هر 100گرم توت خشك 360 كالري انرژي توليد مي كند.
خواص درماني توت

- قند موجود در توت سفيد براي كساني كه مبتال به مرض قند هستند ضرر ندارد.

به همين علت به آنها توصيه مي شود به جاي قند، چاي را با توت خشك بخورند.
- اين ميوه خوشمزه داراي آنتي اكسيداني به نام آنتوسيانيد است.

ــالمتي دارد كه يكي از آنها  ــيدان موجود در اين ميوه فوايد بسياري براي س - آنتي اكس
كاهش ميزان كلسترول بد خون و جلوگيري از ابتال به بيماري هاي قلبي و عروقي است.

- نقش ديگر آنتي اكسيدان ها پيشگيري از سرطان است،
- به همين دليل مصرف توت براي پيشگيري از سرطان توصيه مي شود.
- توت سفيد حاوي فيبر فراواني است، به همين دليل ملين خوبي است.

- توت در سهل كردن جريان ادرار نيز نقش دارد.
- مصرف اين ميوه وزن را كاهش مي دهد.

- طبق يافته هاي پژوهشگران فيبرهاي نامحلول موجود در توت، كالري جذب شده در 
بدن را كاسته و موجب كاهش وزن مي شود.

- توت حاوي مقدار قابل توجهي ويتامين c و آهن است،
- از اين رو مصرف آن براي كساني كه كم خوني دارند توصيه مي شود.

ــاخه هاي جوان و تازه درخت اين ميوه، ملين و روان كننده  - جوشانده پوست خشك ش
مزاج است.

ــع ترس، عصبانيت،  ــتن انواع ويتامين هاي گروه B در كاهش و رف - توت به علت داش
خمودي، اضطراب و هيجان موثر است.

- ويتامين A موجود در توت باعث رشد ناخن ها و تقويت چشم مي شود.

بيشتر بدانيم

ــد، كه يك  ــمت دندان مى باش   مينا قابل رويت ترين قس
ــاب آوردن در مقابل  ــت و براى ت ــخت هس ماده كامال س
ــه علت  ــت. ب ــده اس ــن، طراحى ش ــدن و گاز گرفت جوي
ــن هم اين  ــا افزايش س ــدان، ب ــودن ميناى دن ــادوام ب ب
ــتعد  ــتن مس ــمت از دندان براى خرد كردن و شكس قس
ــواد معدنى  ــى م ــدازه كاف ــه ان ــا ب ــر مين ــد. اگ مى باش
ــفيدتر ــا س ــن تر ي ــدان روش ــگ دن ــد، رن ــته باش داش
ــترى  ــفاف، خاكس ــد. با اين وجود، اغلب نيمه ش  مى باش
ــا از ماده  ــن رنگ ه ــد. كه اي ــن يا زرد رنگ مى باش روش
ــتخوانى مانند زير مينا- عاج دندان- نشات مى گيرند. اس
ــدان  ــاختار دن ــتر س ــت و بيش ــوى اس ــت ق ــن باف  اي
ــا  ــظ مين ــوان محاف ــه عن ــد و ب ــكيل مى ده را تش
 pulp cavity  ،ــاج ــر ع ــدان، زي ــته دن ــد. هس مى باش
ــى،  ــاى خون ــمت از رگ ه ــن قس ــود. اي ــده مى ش نامي
ــتن دندان را  ــذى حياتى براى زنده نگهداش (كه مواد مغ

فراهم مى كنند) بافت و اعصاب تشكيل يافته است. 
ــه قرار دارد، كانال  قسمتى از pulp cavity كه در ريش
ــود و از طريق آن رگ هاى خونى  ــه اى ناميده مى ش ريش
ــود تا قسمتى از pulp بشوند.  و اعصاب وارد دندان مى ش
ــن دندان ها يكى از  ــن در از بين رفت همچنين افزايش س

عوامل مى باشد.
ــت زمان  ــر اثر گذش ــيد ب ــاله هم باش ــر 45 س  حتى اگ
ــه،  ــود. در نتيج ــراب مى ش ــما خ ــدان ش ــاى دن مين
ــا را منعكس  ــاج درون مين ــى ع ــگ طبيع ــا رن دندان ه

مى كنند. 
داليل تغيير رنگ دندان 

هر چند كه خيلى از افراد دندان هاى سفيد و خيلى روشن 

دارند، اما گروهى از افراد دندان هاى زرد رنگ دارند. كليد 
اين مساله در اين است كه بدانيد رنگ طبيعى دندان چه 
مى باشد. سپس مى توانيد از دندانپزشك علت تغيير رنگ 
ــل براى اين  ــويد. در زير چند دلي ــود را جويا ش دندان خ
ــت: لكه هاى خارجى رنگ ساختار  موضوع آورده شده اس
ــت تاثير قرار  ــدان) را تح ــدان (معموال عاج دن درونى دن
مى دهند، چه بعد و چه قبل از ظاهر شدن در دهان. شرايط 
ــارى (hyperbilirubinemia و غيره)،  وراثتى، بيم
ــبب لكه هاى قهوه اى و  ،ميزان بيش از حد فلورايد (كه س
ــخص (مثل تتراسايكلين)  سفيد مى شود)، داروهاى مش
ــوند، از داليل اين تغيير  ــالگى استفاده ش كه قبل از 8 س

مى باشند. 
به عالوه، شوك و ضربه جسمى و روحى منجر به خونريزى 
درون pulp دندان و در پى آن تغيير رنگ دندان مى شود. 
ــس از روش root-canal تيره تر  ــدان پ ــن دن همچني
ــامل يك تغيير رنگ به طور  مى شود. لكه هاى خارجى ش
ــكاف هايى روى سطح  ــتقيم روى ميناى دندان، يا ش مس

دندان مى شوند. 
عوامل اين لكه ها موارد زير مى باشند: 

غذاها (بلوبرى ها، كارى، سس سويا) و نوشيدنى ها (قهوه، 
ــته از  ــراب قرمز، آب جو)، به ويژه آن دس چاى، كوال، ش
نوشيدنى ها كه اسيدى هستند، استعمال توتون، بهداشت 
دندانى ضعيف كه منجر به پالك و جرم مى شود و لكه ها به 
آسانى روى دندان ها انباشته مى شوند.مواد دندانپزشكى 
ــفاف  ــاده احياءگر كه باعث ظاهر نيمه ش از قبيل رنگ م
ــاوى آهن.  ــل ح ــواد مكم ــوند. م ــدان مى ش ميناى دن
ــويه هاى حاوى كلرهگزيدين  ــتفاده بيش از دهان ش اس

ــدازه فلورايد  ــتيلپريدينيوم. ورودى بيش از ان و كلريد س
ــا از طريق  ــول در آب ي ــاال و غير معم ــطوح ب به خاطر س
ــويه ها.  ــته فلورايد خمير دندان يا دهان ش مصرف پيوس
ــايكوتيك  ــتامين، آنتى س داروهايى كه حاوى آنتى هيس
ــار خون باال. براى  ــتند يا داروهاى كنترل كننده فش هس
ــك خود  ــتر در اين مقوله از پزش ــت اطالعات بيش درياف

سوال بفرماييد. 
جلوگيرى از تغيير رنگ 

خوشبختانه، راه هاى زيادى براى جلوگيرى از تغيير رنگ 
بيشتر دندان ها وجود دارد. براى شروع، از عوامل خارجى 

لكه ها تا حد امكان اجتناب كنيد. 

ــواك  ــذا مس ــر غ ــد از ه ــب بع ــور مرت ــه ط ــپس ب س
ــيله  ــه وس ــده ب ــاد ش ــاى ايج ــا از لكه ه ــد ت بزني
ــد. ــل آوري ــه عم ــرى ب ــيدنى ها جلوگي ــا و نوش غذاه

 همچنين با استفاده از نخ دندان مى توانيد تشكيل باكترى 
و جرم هاى بين دندان ها را كاهش دهيد و سالمت دهان و 

دندان خود را بهبود ببخشيد. 
ــگ دندان ها  ــر رن ــا و تغيي ــردن لكه ه ــن ب ــراى از بي  ب
ــد  ــه كني ــص مراجع ــك متخص ــه دندانپزش ــا ب حتم
ــد.  ــوع نكني ــص رج ــر متخص ــراد غي ــه اف ــز ب و هرگ
ــيله مواد مخصوص دندان ها را سفيد  دندانپزشك به وس

مى سازد يا از روكش استفاده مى كند.

5 راهكار بى دردسر براى سحر
خيز شدن

خواص توت

چگونه از زرد شدن دندان ها جلوگيرى كنيم؟
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دريچه

داستان تاريخى

جواهر لعل نهرو، اولين نخست  وزير هند در 14 نوامبر سال 1889م در 
اهللا آباد هند به دنيا آمد. وي پس از اتمام تحصيالت خود در رشته حقوق 
دانشگاه كمبريج انگلستان به قضاوت در هند مشغول شد. نهرو در سال 
1918م به پارلمان هند راه يافت و در 1929م به رياست پارلمان رسيد. 
ــري مهاتما گاندي با هدف آزادي هند  او در1920 درنهضتي كه به رهب
از سلطه سياسي انگلستان به راه افتاد شركت كرد و با نهضت هاي ملي 

همراهي كرد. 
ــتعماري خويش 10 بار دستگير و زنداني  نهرو در طول مبارزات ضداس
ــال از عمر خود را در زندان  ــيزده س ــد و روي هم رفته، در حدود س ش
ــت و به نگارش كتب  ــال هاي زندان هم بيكار ننشس گذراند. نهرو در س
مختلفي پرداخت. جواهر لعل نهرو پس از استقالل هند، به عنوان اولين
 نخست وزير اين كشور انتخاب شد و تا زمان مرگ، به مدت هفده سال، 
ــن مدت در صحنه  ــت. نهرو در اي رهبري بالمنازع هند را برعهده داش
ــخصيت  ــيد و همواره به عنوان يك ش ــت بين المللي نيز درخش سياس

برجسته و صلح دوست مورد احترام مجامع جهاني  بود. 
وي بنيادهاي سياسي - اقتصادي هند را پايه گذاري كرد و از يك كشور 
استعمارزده و بال ديده و دستخوش تفرقه، قدرت يكپارچه اي را درجنوب 
ــيا پديد آورد. كار عمده نهرو براي هند، اصرار وي بر اين امر بود كه  آس
هند به صورت يك دموكراسي غيرمنفك از آرمان هاي دنيايى و غيرديني 
ــد را برانداخت و  ــدن قانوني، نظام طبقه در هن باقي بماند. وي با گذران
كارهايى كه براي از بين بردن فقر و عقب ماندگي انجام داد، سبب ايجاد 
انقالب اساسي اجتماعي و اقتصادي شد. نهرو از قهرمانان استقالل هند 
و از رهبران متفكر مبارزات مردمي اين كشور طي سال هاي استقالل به 
شمار مي رود.  او هم چنين به اتفاق جمال عبدالناصر، ژوزف تيتو و احمد 
سوكارنو رهبران وقت مصر، يوگسالوي و اندونزي از بنيان گذاران جنبش 

عدم تعهد به شمار مي رود و حيثيتي بين المللي دارد. 
ــد و نيمي از  ــار حمله قلبي ش ــرو در ژانويه 1964م دچ جواهر لعل نه
ــالگي  ــرانجام در 27 مه 1964م در 75 س ــد، تا اين كه س بدنش فلج ش

درگذشت.

ــك اصفهان  ــتاى نزدي ــيد فالن روس ــان صفوى خبر رس در دودم
ــت  ــردم ده روز اس ــرده م ــى ريزش ك ــت و كوه ــيل آمده اس س

گرسنه اند.
 چند روزى گذشت...

ــغول خوردن غذا بود، ياد آن روستا افتاد؛   شاه سلطان حسين مش
ــا ميزان  ــتاد ت ــظ فرس ــا پنج محاف ــود را ب ــكان خ ــى از نزدي يك
ــا را گزارش  ــى كنند و نيازهاى آنه ــتا را وارس ــارات آن روس خس
ــده  ــتا پيچي ــكل آن روس ــل مش ــراى ح ــخه اى ب ــا نس ــد ت دهن

شود . 
ــرى از ِگل و الى روستا را  ــيدند ديدند قش ــتا رس چون به آن روس
ــردم  ــود، م ــى ش ــده نم ــقف دي ــا س ــه اى ب ــه و خان در برگرفت
ــام  ــوى مردار به مش ــيدند و ب ــى كش ــود را م ــر زمين خ رنجور ب

مى رسيد . 
ــتند؛ فقر و بيچارگى  ــتا گش ــده و كمى در روس ــب پياده ش از اس
ــخت مى كرد؛  ــيار س ــانى به آنها را بس در حدى بود كه كمك رس
اشراف زاده گفت برگرديم و بگوييم هيچ چيزى اينجا درست نيست 

و هر چه زودتر غذا و كمك بفرستند.
ــته  ــب ها بس ــى در جايى كه اس ــتند ديدند جماعت ــون بازگش چ
ــده و چون آنها را ديدند، مى دويدند. خوب كه نگاه  بودند جمع ش
ــه و از آنها دور  ــت گرفت ــتى در دس كردند ديدند هر يك تكه گوش

مى شوند. 
ــب ها را پاره پاره كرده و از استخوان ها را نيز  مردم از گرسنگى اس
نگذشته بودند. هوا نزديك تاريكى بود در گوشه ايى نشستند تا فردا 

از همان راهى كه آمده بودند باز گردند. 
ــب خواب بدى ديد و همان نيمه شب  ــين، آن ش شاه سلطان حس
ــش  ــاوند خوي ــال خويش ــه دنب ــل ب ــا زره كام ــوار ب 200 س

فرستاد.
ــده بود اشراف زاده نزديك چون سواران به روستا رسيدند صبح ش
ــود آورده ايد،  ــراه خ ــى به هم ــذا و خوراك ــد و گفت آيا غ آنها ش
ــالمت ــما را س ــم تا ش ــر ، آمده اي ــت خي ــواران گف ــده س فرمان

برگردانيم.
اشراف زاده كه شب تا به صبح ناله هاى آدم هاى رو به مرگ را شنيده 
ــب ها پياده شويد و با من بياييد سربازان  بود به سربازان گفت از اس
ــدند؛ اين در حالى بود كه  پياده شده و از همان جا عازم اصفهان ش
ــت سر  ــدن بودند از پش ــب هايى كه در حال پاره پاره ش صداى اس

شنيده مى شد. 
ــين پس از ديدن اشراف زاده با سواران  مى گويند شاه سلطان حس
ــتور داد پرچم هاى سياه  ــتا دس ــنيدن مرگ و مير روس پياده و ش
ــوگوارى بود كه اگر باز هم  ــود و آنقدر مشغول س همه جا نصب ش
ــتا را فراموش  ــردم آن روس ــراف زاده نبود، م صحبت هاى آن اش

مى ساخت.

«جواهر لعل نهرو»
نخست وزير مصلح هند 

كمك خواندنى سلطان حسين 
به سيل زدگان

  برگى از تاريخ

ــال  ــي، امپراتوريس چين، در س ملكه تزوهس
ــه چين و در  ــه رود يانگ تِس 1835م بر كران
ــد. وي در ابتدا از  خانواده اي گمنام به دنيا آم
ــيفته جنوب بود.  شهر پكن نفرت داشته و ش
ــد و پس از  ــه ش ــي اين منطق ــن رو راه از اي
ــتعداد خود، عالوه  چندي به ياري هوش و اس
ــتن، در رشته هاي  بر فراگيري خواندن و نوش

ادبيات و تاريخ نيز به مراحلي باال رسيد. 
ــي و نقاشي را  وي در همان زمان خوش نويس
ــت كه نمونه هاي آثارش با  نيز تا بدان جا آموخ

تحسين همگان مواجه مي گرديد.
ــد تا پاي تزوهسي به دربار   اين مساله باعث ش
ــدت زمان  ــود و در م ــوري چين باز ش امپرات
ــگاه نقاشي خود را  ــتين نمايش كوتاهي، نخس
ــي پس از  ــلطنتي داير كند. تزوهس در كاخ س
ــود، در حالي كه  ــت و تدبير خ چندي، با دراي
ــمار زنان حرم سراي  نوجواني بيش نبود در ش
ــه آن چنان جاي  ــد و رفته رفت امپراتور درآم
ــوهرش  پاي خود را محكم كرد كه به جاي ش
ــم مي گرفت و  ــود تصمي ــه امپراتور چين ب ك

بر ميليون ها چيني فرمان روايى مي كرد. 
ــال 1861م،  پس از مرگ امپراتور چين در س
تزوهسي كه در آن زمان 26 ساله بود، به عنوان 
ــور را به  ــن، زمام امور كش ــلطنه چي نايب الس

دست گرفت و قدرت خود را در اركان مختلف 
حكومت، افزايش داد.

 تزوهسي حتي پس از رسيدن تنها پسرش به 
سن بلوغ، زمام امور كشور را به او نسپرد و وقتي 
كه پسر 18 ساله، در سال 1874م درصدد قطع 
نفوذ مادر و تمركز قدرت در دست خود برآمد، 
به طرز مرموزي درگذشت. تزوهسي پس از آن، 
ــلطنت برگزيد  برادرزاده امپراتور فقيد را به س
ــود گرفت.  ــت خ و عمال مهار قدرت را به دس
ــال 1899م درصدد  ــور جديد نيز در س امپرات
ــي خارج كند  برآمد قدرت را از چنگ تزوهس
ــتگير و زنداني  ــي دس ــتور تزوهس ولي به دس

شد.
 تزوهسي درباره شخص خويش، خودخواهانه 
ــواره خودم  ــچ مي دانيد من هم مي گفت: هي
ــتم،  ــوي زمين مي دانس ــمندترين بان را هوش
چنان كه كسي را ياراي برابري با او نيست. ملكه 
ــاليان طوالني حكومت  ــي در طول س تزوهس
ــردي عادل و  ــتن را، ف ــن، خويش خود بر چي
ــت اما تنها هنگامي كه به  ــته مي دانس شايس
سبب هجوم ارتش ژاپن در سال 1894م مجبور 
ــمانش  ــن گرديد، در تبعيد چش به فرار از پك
ــد و براي نخستين بار،  به روي حقيقت باز ش
ــر رعايايش  ــون نف ــد ميلي ــي چهارص زندگان

ــن در اين  ــد. هنگامي كه چي ــم دي را به چش
ــي بار ديگر به  جنگ شكست خورد و تزوهس
ــيد تا با انجام  ــت، كوش ــلطنتي بازگش كاخ س
ــتباهات خود را جبران  برنامه هاي عمراني، اش
ــي  ــده بود و ملكه تزوهس كند اما ديگر دير ش
سرانجام در چهاردهم نوامبر 1908م پس از 47 
سال سلطنت، در هفتاد و سه سالگي درگذشت. 
ملكه تزوهسي در واقع آخرين حكمران بزرگ 
سلسله چينگ وابسته به امپراتوري منچو بود. 
پس از تزوهسي، در حالي كه مداخالت فراگير 
ــاد دربار و  بيگانگان در امور داخلي چين، فس
فقر مردم روز به روز بيشتر مي شد، يك كودك 
دو ساله به امپراتوري چين برگزيده شد و اين 
ــوري را در  ــقوط حكومت امپرات امر زمينه س
ــاخت. به طوري كه تنها  ــور فراهم س اين كش
چهار سال پس از مرگ تزوهسي، فرمان روايي 
منچو، جاي خود را به يك رژيم سيوسياليستي 

داد.
 به گفته تاريخ نويسان، ملكه تزوهسي واپسين 
ــي از چهره هاي  ــن، يك ــه قدرت مند چي ملك
ــت كه انواع و اقسام نام ها و  ستيزه گر تاريخ اس
شهرت ها هم چون خودكامه بي ريشه، عروسك 
پوشالي و آدم كش بي رحم را از مردمان گرفته 

است.

در بلوار شبلي ( خسرو آباد سابق) شهر سنندج قرار دارد. 
ــخص  ــاي اوليه عمارت و باغ به طور دقيق مش تاريخ بن
نيست و ليكن پاره اي منابع تاريخي زمان ساخت اوليه 
ــان اول اردالن (همزمان با  ــرو خ ــه زمان خس مربوط ب

حكومت كريم خان زند) مي دانند.
ــاى عظيم و مقر  نظريات گوناگونى در خصوص اين بن
ــى صاحب نظران  ــتان وجود دارد بعض حكومت كردس
ــرقى بنا را كه قصر ناميده مى شود مربوط به  قسمت ش
ــعه و تكميل آن را توسط  دوران زنديه مى دانند و توس
ــروآباد  ــى دانند. عمارت خس ــان اردالن م امان اهللا خ
ــار و والي  ــاه قاج ــم فتحعلي ش ــه اي دارد كه اس كتيب
كردستان امان اهللا خان و تاريخ 1223 هـ . ق بر روي آن 

حك شده است. 
عمارت خسروآباد شاخص ترين بناى استان كردستان 
ــان اردالن مورد  ــت كه به عنوان مقر حكومت والي اس
ــارت و باغ  ــت. درمجموعه عم ــتفاده قرار مى گرف اس
خسروآباد افزون بر دو بخش اصلى ، يعنى قصر سلطنتى 
با ورودى ستون دار،باغ خسرو آباد نيز از اهميت خاصى 
برخوردار بوده است. اين باغ بوسيله 4 خيابان و اطراف 
عمارت خسرو آباد عمًال به 4 باغ خسروآباد تبديل شده 
ــيله 4 خندق در طرفين باغ و كاخ  بود و اطراف آن بوس

ــده كه جلوه  ــرو آباد با درختان مختلف احاطه ش خس
خاصى را به اين مجموعه داده است.

ــش هايى از  ــان 4 باغ و بخ ــر تنها درخت در حال حاض

ــت. از سال 1373 عمليات  4 خيابان آن باقى مانده اس
ــال  ــاى تاريخى آغاز گرديد اگر چه در س مرمت اين بن
1379 بيشترين مرمت و باز سازى اين بنا انجام گرديد. 

عمارت خسروآباد با شماره 1491 در فهرست آثار ملى 
ايران ثبت گرديده است.

ــخص  ــاي اوليه عمارت و باغ به طور دقيق مش تاريخ بن
ــاخت  ــاره اي منابع تاريخي زمان س ــت و ليكن پ نيس
ــرو خان اول اردالن (همزمان با  اوليه آن را به زمان خس
ــال 1223  حكومت كريم خان زند) مي دانند كه در س
ــان اردالن حكمران  ــط امان اله خ هجري قمري توس
ــان ناكام  ــرو خ ــتان براي فرزندش خس مقتدركردس
بخش هايي از جمله عمارت سر در رابه آن اضافه نمود. 
ــالوه بر دو بخش  ــروآباد ع مجموعه عمارت و باغ خس
اصلي (قصر سلطنتي با ورودي ستوندار در بخش غربي 
ــرقي با غالم گردش ها و ايوان ستوندار  ــاختمان ش و س
ــا ) داراي  ــرف بر صحن عمارت و فضاي بيروني بن مش
ــاق قاپوچيان و  ــون حمام ، اط ــاي ديگري همچ فضاه

خدمتكاران است.
ــر كاري  ــامل : گچبري ،آج ــاري آن ش ــات معم تزئين
ــي هاي زيبا ( پنجره هاي رنگي ) و حوض صليبي  اروس
ــاخته شده كه از  ــكل داخل حياط عمارت س چليپا ش
ــروآباد است عمارت  ــاخص عمارت خس ويژگي هاي ش
خسرو آباد شاخص ترين بناي استان كردستان است كه 

به عنوان مقر حكومت واليان اردالن  بوده است.

دوران سلطنت ناصرالدين  شاه كه مصادف با رقابت شديد 
ــيه در ايران بود بر اهميت ايران  دولت هاى بريتانيا و روس
زمين به مثابه پل ارتباطى ميان شرق و غرب بيش ازپيش 
ــورهاى  ــتانى را مطمح نظر كش ــتره باس افزود و اين گس

اروپايى قرار داد.
ــت  ــى اهمي ي ــه نوگرا ــوان ب ــاه ج در آن روزگار ش
ــدرت  ــود در راه آن ذره اى از ق ــل نب ــك ماي ــى داد، لي م
ــات را آغاز  ــام اصالح ــردى به انج ــد رويك خويش بكاه

كرد.
 انجام اين اصالحات به دليل عدم آمادگى جامعه ايران و 
استبداد و خفقان حاكم بر جامعه تنها به صورت روبنايى 
ــى جذب جامعه  ــت و پس از مدت زمان اندك اعمال گش

سنتى شد. 
ــى در وضعيت ادارى  ــى هاي ــان البته دگرگون در اين مي
ــتى جديد  ــكيالت پس ــاد تش ــت ايج ــد و جه پديد آم
ــان اياالت و  ــريع تر مي ــرارى ارتباطات س به منظور برق
ــم وضعيت  ــتگاه حكومتى و تنظي ــى و دس واليات داخل
ــط دقيق تر ميان  ــاد رواب ــرى و همچنين ايج ماليات گي
ــبك  ــور ايران، چاپ تمبر به س دولت هاى خارجى و كش

اروپايى انجام شد.
ــكيالت پستى  ــت متاثر از ايجاد تش  البته اين اقدام نخس
ــه از ديرباز روابط تجارى  جديد در امپراطورى عثمانى ك
ــت صورت گرفت به ويژه  قوى و گسترده اى با ايران داش
ــابقه همجوارى با ايران و نيز  آن كه اين كشور به دليل س
تعلق خاطر ايرانيان به زيارت عتبات، مكه معظمه و مدينه 
ــياحتى، تجارتى آن عصر به  منوره از كانون هاى مهم س

شمار مى آمد. .
ــخ  ــى از تاري ــورى عثمان ــات در امپراط ــن اصالح اي
1863م) صورت گرفت و به ويژه ساكنان  (1280هـ .قـ 
ــا قبل به دليل  ــال ه بخش هاى جنوبى ايران زمين از س
ــارس به ويژه  ــان در نواحى خليج  ف فعاليت هاى خارجي
بازرگانان انگليسى با سامانه و تشكيالت پستى انگلستان 
ــنا بوده و با ايجاد دفاتر پستى كمپانى  در هندوستان آش
ــرقى در بنادر خليج  فارس از جمله بندرعباس  و  هند ش
بوشهر، با استفاده از تمبر در محموالت پستى آشنا شده 
ــق ضوابط از اين خدمات  بودند و بازرگانان ايرانى نيز طب

استفاده مى كردند. 
جمع آورى و ارسال مكاتيب و مرسوالت به گونه اى منظم 
ــتمر هفته اى يكبار ميان كليه بنادر خليج  فارس با  و مس
تمبرهاى مستعمراتى هند و انگليس (كمپانى هند شرقى) 

صورت مى گرفت.
ــتى و نايب  ــال ميان ماموران پس تمبرهايى كه در اين س
ــر باقرى  ــد، بعدها به تمب ــا توزيع ش ــاى چاپارخانه ه ه
ــايد ماخوذ از محل چاپ يا توزيع باشد.  معروف شد كه ش
ــهرهاى  ــن تمبرهاى باقرى در ش ــدت اندكى اي ظرف م
ــتفاده  ــران مورد اس ــان، قزوين و ته ــه، زنج تبريز، ميان

قرار گرفت.

آشنايى ايرانيان با جوامع مختلف اروپايى به ويژه محصلين 
كه از خارج كشور به ايران باز مى گشتند و تدوين نوشته ها 
ــاكن خارج كشور كه به منظور  و سفرنامه هاى ايرانيان س
ــاه، به حضور وى تقديم مى شد و يا آن بخش از  آگاهى ش
ــت به ميهن بازگو مى شد همه   نوشته ها كه پس از بازگش
ــت هم داد تا ناصرالدين  شاه تصميم  و همه دست  به  دس
ــرد. مهم ترين اين  به انجام اصالحاتى در امور ادارى بگي

اصالحات شامل:
1.  اعزام محصلين ايرانى به اروپا

2. استفاده از افراد تحصيلكرده و جوان در اداره امور كشور
3. احداث خطوط تلگراف

4. تهيه اوراق دولتى مخصوص با نشان شيروخورشيد
5. ايجاد راه هاى جديد پستى

6. ايجاد چاپارخانه ها
7. گسترش كاروانسراها

8. تهيه و به كار بردن تمبر در تشكيالت پستى 
ــاه به منظور مدون  به دنبال تصميم جدى ناصرالدين  ش
ــن على خان اميرنظام گروسى،  ــت ايران، حس كردن پس
وزيرمختار ايران در پاريس به علت معاشرت با امپراتورى 
ناپلئون سوم و ارتباط با رجال فرانسوى به ايران احضار شد 
و از او خواسته شد تا با كارشناسان وزارت پست و ضرابخانه 
ــه و چاپ تمبر ارتباط  ــه و متخصصان تهيه كليش فرانس
ــه اى براى ايجاد اولين تمبر پستى در  برقرار كند تا كليش

ايران تهيه كند. 
ــاه  ــى اميرنظام به ناصرالدين  ش ــه از نامه هاى قبل چنانچ
ــح  ــاط صحي ــرارى ارتب ــراى برق ــران ب ــد، اي ــر مى آي ب
ــتفاده از تمبر  ــه اس ــورى ب ــاز ف ــه ني ــت فرانس ــا دول ب
در  ــام  اميرنظ ــن  ي بنابرا ــت  داش ــا  تذكره ه در 
ــاى  ــى از اعض ــا بعض ـــ.ق ب ــال 1282ه ــل س اواي
ــرتيپ ، ــن خان س ــى محس ــه با حاج ــفارت از جمل س

ــس از  ــد و پ ــران آم ــه ته ــفارت ب ــب اول س  ناي
ــرويس هاى  ــت وضع س ــتورات كافى جه ــت دس درياف
ــتفاده  ــراى اس ــب ب ــه تمبر مناس ــتى و تهي ــد پس جدي
در مراسالت پستى ايران، مجددا در آخر شوال همان سال 

به فرانسه بازگشت. 
ــرتيپ در سال 1275هـ .ق بدين ترتيب حاجى  محسن خان س

ــراه با  ــفارت هم ــب  اول س ــرهنگى و ناي ــه س ــا درج  ب
حسن على  خان اميرنظام گروسى به پاريس رفت و در آنجا 
ــه تهيه تمبر براى  ــتور اميرنظام عامل اجراى برنام با دس

پست ايران گشت. 
ــن خان صنيع الدوله  او همراه با حكيم الملك و محمدحس
ــس  ــه پاري ــس از ورود ب ــدى) پ ــلطنه بع (اعتمادالس
ــات  ــاير موسس ــت و س ــتقيما با خبرگان وزارت پس مس
ــه  ــور فرانس ــت ايران در كش ــه تمبر پس ــوط به تهي مرب
ــب وارد مذاكره  ــه طرح مناس ــه، براى تهي مثل ضرابخان

شد. 
ــرانجام با  ــى هاى فراوان س اين هيات ايرانى پس از بررس

ــط آقاى آلبرت بار (Bar) كارمند  ــه هايى كه توس كليش
ضرابخانه پاريس تهيه شده بود، به علت تجانس بيش از حد 
ــرقى آن كه الهام گرفته از شيروخورشيد  طرح و زمينه ش
ــود، موافقت  ــى ب ــتانى ايران ــى باس ــاى قديم و طرح ه

كرد. 
ــه ــار ب ــاى ب ــه ها و نمونه ه ــس از آوردن كليش پ

ــالت  ــت در مراس ــتفاده از تمبر پس ــان اس ــران جري  اي
ــم به بوته  ــال و ني ــى نامعلوم حدود يكس ــه علت باز هم ب
ــد تا اين كه باالخره در سال 1285  ــپرده ش فراموشى س
ــه ها چاپ و تكثير  هـ .ق پس از تغييرات جزئى در كليش
ــد و ــووالن چاپارخانه ها داده ش ــا به مس و توزيع تمبره

ــتفاده تمبر در  ـــ .ق اس ــال 1285 ه ــب از س بدين ترتي
مراسالت پستى به تقليد از ممالك اروپايى ولى به صورت 

ناقص در ايران رواج يافت. 
بدين ترتيب پست ايران كه پس از بركنارى شهاب الملك 
ــان  ــده محمدناصر خ ــه عه ـــ .ق ب ــال 1283ه در س
ــى  ــيك  آغاسى باش ــار و ايش ــر درب ــه وزي ظهيرالدول
ــس از اندكى به  ــود پ ــده ب ــذار ش ــاه واگ ناصرالدين  ش
ــى محمدناصر خان  ــت كاف ــى و فرص ــدم تواناي دليل ع
ــى  ــه معروف به چاپارچى باش ــه ميرزاتقى خان نامى ك ب
ــاع  ــت او اوض ــدت مديري ــا در م ــد، ام ــول ش ــود مح ب
ــال 1286هـ .ق  ــد ولى بار ديگر در س ــفته ش ــت آش پس

جان تازه اى يافت. 
مبلغ اين تمبرها پنج شاهى بود كه جهت استفاده در روى 
يك پاكت حاوى نامه و يك ريال براى پاكتى حاوى 2 نامه 

تا 5 نامه اخذ مى شد. 

چگـونگى پيـدايش تمبـر دولتـى 
(عصـر ناصرى) 

«تزوهسي»  امپراتوريس مستبد چين

عمارت خسرو آباد
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ــازى  ــكن و شهرس ــس مركز تحقيقات راه، مس ريي
ــم ملى براى  ــرمايه عظي ــه اصفهان س گفت: منطق
كشور از لحاظ آثار باستانى، منطقه اى و رتبه جهانى 
ــا دچار مخاطره  ــت كه با كاهش اثرات آالينده ه اس

مى شود.
ــأت آلمانى  ــه همراه هي ــكرچى زاده كه ب محمد ش
ــه موضوع  ــان اينك ــا بي ــفر كرده ب ــان س به اصفه
ــورهاى جهان از جمله  ــدن در همه كش صنعتى ش
ــت  ــار منفى زيس ــعه آث ــورهاى در حال توس كش
ــت:  ــت، اظهار داش ــته اس ــه همراه داش محيطى ب
ــن منجر به كاهش  تغيير اقليم و گرمايش كره زمي
ــده ــهرها ش ــهرها و كالنش ــت زندگى در ش كيفي

 است.
ــرفته از چند دهه قبل،  ــورهاى پيش وى افزود: كش
ــا اين موضوع پيش  راهكارهاى علمى براى مقابله ب
گرفتند و بر اساس آن راهكارها توانستند تا حدودى 

آثار منفى تغييرات اقليمى را كاهش دهند.
ــازى  ــكن و شهرس ــس مركز تحقيقات راه، مس ريي
ــم  ــت به اس ــور مقوله اى اس ــرد: در كش تصريح ك
ــرد و  ــاس آن، عملك ــه براس ــرزمين ك ــش س آماي
ــور تعيين مى شود  ــووليت هر منطقه اى از كش مس
ــم اندازهاى درازمدت آن تعريف مى شود كه  و چش
ــه طور عمده رويكرد صنعتى براى منطقه اصفهان ب

 است.

ــفانه در ايران مسائل جنبى  ــت: متأس وى بيان داش
ــوده و  ــورد توجه ب ــدن كمتر م ــير صنعتى ش مس
گسترش بى رويه صنعت در خيلى از نقاط از جمله در 
كالنشهر اصفهان پيشرفت و گازهاى گلخانه اى، گرد 
و غبار ناشى از صنعت و مسائل جنبى كه مى تواند از 
لحاظ اقتصادى و اجتماعى بر زندگى و زيست محيط 
ــه قرار  ــورد توج ــر م ــذارد كمت ــر بگ ــردم تأثي م

گرفت.
ــرى و آمايش  ــه بازنگ ــان اينك ــكرچى زاده با بي  ش
ــور  ــرزمين عملكرد و نقش مناطق مختلف كش س
رويكرد امروزه دولت است، گفت: اجراى اين مساله از 
جمله در منطقه اصفهان كه سرمايه عظيم ملى براى 
كشور از لحاظ آثار باستانى، منطقه اى و رتبه جهانى 

است، اهميت بسيارى دارد.
ــير  وى افزود: نگرانى بزرگى وجود دارد كه اگر مس
ــد اصفهان در  ــدن همين گونه ادامه ياب صنعتى ش
ــت بدهد و اين  ــده نقش خود را از دس دهه هاى آين
ــت دچار  ــرمايه ملى اس ــوان س ــه كه به عن گنجين

مخاطره شود.
ــكن و شهرسازى به  رييس مركز تحقيقات راه، مس
دستور وزير راه و شهرسازى اشاره كرد و گفت: مقرر 
شده با برگزارى نشست هائى، تغيير عملكرد اصفهان 
را در فضاى آمايش سرزمين مورد بررسى قرار گيرد 
و در سلسله نشست ها و گفتمان هاى علمى متكى بر 

ظرفيت هاى استانى و بر واقعيت هائى كه در استان 
ــتان گرفته شود،  وجود دارد هر تصميمى كه در اس

مسائل جنبى آن نيز مورد عنايت قرار گيرد.
وى به ارتباط با كشورهاى ديگر و به خصوص كشور 
آلمان كه يكى از كشورهاى پيشتاز در حوزه مقابله 
با آثار و تخريبات ناشى از تغييرات اقليمى در سطح 
كشورهاى اروپايى و در سطح بين الملى  كه تجارب 
مختلف دارد اشاره كرد و بيان داشت: آلمان شرايط 
ــا در جهان  ــاص دارد، در صورتى كه م ــى خ اقليم
اقليم هاى مختلف داريم و در كشور ما تنوع اقليمى 

وجود دارد.
شكرچى زاده افزود: همكارى ايران با آلمان از چند 
ــده و طى بازديدى كه قائم مقام  سال قبل شروع ش
ــت آلمان در كشور دارند  وزير مسكن و محيط زيس
اين موضوع را از جنبه هاى مختلف مورد تأكيد قرار 
مى دهد، اميدواريم انتقال تجربه آنها كمك كننده 
در زمينه بازتعريف نقش مناطق مختلف كشور باشد.

ــازى با  ــكن و شهرس رييس مركز تحقيقات راه، مس
اشاره به اينكه بخشى از اين سرمايه ها، سرمايه هاى 
ــى ديگر سرمايه هاى تاريخى  محيط زيستى و بخش
است، خاطر نشان كرد: ما در اصفهان پيشينه چند 
هزار ساله داريم كه تبلور، برجستگى و درخشندگى 
اين تمدن در دوران صفويه بوده و اصفهان گنجينه 

عظيم تاريخ كهن ايران است.

ــالمى شهر  ــوراى اس ــيون فرهنگى اجتماعى ش رييس كميس
اصفهان با اشاره به اينكه نقد رسانه ها به معناى مچ گيرى نيست، 
ــته باشند و بپذيرند  اظهار كرد: كارگزاران بايد آستانه نقد داش
ــير حركت سازمانى و برنامه  نقد رسانه ها در جهت تصحيح مس

اى است.
مهندس اصغر آذربايجانى گفت: شبكه رسانه اى شهر اصفهان به 
واسطه حضور پرشور در نمايشگاه مطبوعات توانستند با پوشش 
ــد  ــكالت و معضالت اصفهان را از مديران ارش اخبار متنوع مش

كشور مطالبه گرى كنند.
ــگاه مطبوعات مبنى بر«نقد  وى با اشاره به شعار امسال نمايش
ــووالنه» افزود: يكى از مهم ترين شاخصه  ــخ مس مسووالنه، پاس

هاى رسانه ها حريت و آزادگى آنهاست.
ــالمى شهر  ــوراى اس ــيون فرهنگى اجتماعى ش رييس كميس
ــانه ها بگيريم  اصفهان تصريح كرد: اگر حريت و آزادى را از رس
ــانه ها در  ــم جايگاهى براى تاثيرگذارى فرهنگى رس نمى تواني

عرصه اطالع رسانى و هدايت افكار جامعه داشته باشيم.
ــه دغدغه هاى اوليه همه  آذربايجانى بيان كرد: با توجه به اينك
ــعار امسال بر همين  ــانه ها نقد مى باشد، ش مجموعه هاى رس

اساس انتخاب شده است.
وى اظهار كرد: نقد وجوه مختلفى دارد و اگر به دنبال اين هستيم 

كه رسانه ها نگاه نقدانه داشته باشند بايد نگاه مديران نسبت به 
رسانه ها تغيير نمايد.

ــالمى شهر  ــوراى اس ــيون فرهنگى اجتماعى ش رييس كميس
اصفهان ادامه داد: عدم يكجانبه گرى در قضاوت رسانه اى بايد 
مورد توجه قرار گيرد بنابراين بايد تحليل از موضوعات مختلف 

صورت گيرد و قضاوت بر عهده مخاطب قرار گيرد.
ــته  ــتانه نقد داش آذربايجانى اضافه كرد: كارگزاران نيز بايد آس
ــانه ها به دنبال نقد هستند، نقد آنها  باشند و بپذيرند كه اگر رس

در جهت تصحيح مسير حركت سازمانى و برنامه اى مى باشد.
ــانه ها به معناى مچ گيرى نيست،  وى با تاكيد بر اينكه نقد رس
گفت: نگاه مخاطبان از حوزه نقد نيز بايد صحيح باشد بنابراين 
مخاطبان بايد رسانه ها را به عنوان مجموعه هاى بدانند كه عالوه 
بر اينكه مدافع اصلى نظام هستند، بايد آسيب ها و چالش ها را 

نيز ارائه نمايند.
ــالمى شهر  ــوراى اس ــيون فرهنگى اجتماعى ش رييس كميس
اصفهان افزود: در حوزه سياسى با بداخالقى هايى مواجه هستيم 

كه باعث مى شود كه رسانه ها در محدوديت قرار گيرند.
ــفانه اين بداخالقى هاى سياسى  آذربايجانى تصريح كرد:  متاس
موجب مى شود كه رسانه ها نتواند كاركرد اصلى خود مبنى بر 

حريت و آزادگى را به درستى انجام دهند.

اخباراخبار

ــاورزى ايران گفت: در شرايط  رييس اتاق بازرگانى ،صنايع ،معادن و كش
ركود اقتصادى تشكل ها با همكارى و همگرايى مى توانند دولت را در اتخاذ 

تصميم هاى صحيح يارى كنند.
ــن جالل پور در ديدار با رييس اتاق بازرگانى اصفهان اظهار داشت:  محس
اتاق بازرگانى بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار نقش مهمى 
در حمايت از تشكل هاى اقتصادى دارد و از اين رو آماده هر گونه همكارى 
با خانه صنعت و معدن است .وى افزود: در شرايط ركود اقتصادى تشكل ها 
ــت را در اتخاذ تصميم هاى صحيح  ــكارى و همگرايى مى توانند دول با هم
ــكل هاى اقتصادى در تصميم سازى  يارى كنند. همكارى و همگرايى تش
دولت نقش موثرى داردرييس خانه صنعت ، معدن و تجارت ايران در اين 
ديدار گفت: همكارى و همگرايى تشكل هاى اقتصادى در تصميم سازى 
دولت نقش موثرى دارد .سيدعبدالوهاب سهل آبادى بيان كرد: تشكل هاى 
ــت و معدن مى توانند  ــوان نمايندگان جامعه توليد، صنع اقتصادى به عن
ــى  ــنهادات بديل و كارشناس نقش مهمى در انعكاس واقعيات و ارائه پيش
ــترى ايفا كند .وى همراهى خانه صنعت  شده به دولت ، مجلس و دادگس
ــا تحريم مهم و موثر ارزيابى و تصريح  و اتاق بازرگانى ايران را در دوران پس
ــووالن و  ــت هاى خود را به مس كرد: بخش خصوصى بايد يك صدا خواس
ــت،  تصميم گيران ارائه كند و تعدد نظرات كه برخى متضاد با يكديگر اس
سبب تضعيف اين بخش مى شود.رييس خانه صنعت ، معدن و تجارت ايران 
خواستار هم انديشى خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانى در تدوين برنامه 
ــان كرد: مخاطب اصلى برنامه ششم ،  ششم توسعه كشور شد و خاطرنش
بخش خصوصى جامعه است و بايد اين بخش با يك صدا در تدوين برنامه 
ــت: خانه صنعت ، معدن و تجارت  نقش فعالى داشته باشد .وى اظهار داش
ايران در 30 استان نمايندگى و در چندين شهرستان شعب فعال داير كرده و 
از اين رو مى تواند آمار و اطالعات دقيقى از وضعيت صنعت و معدن هر استان 
به صورت مجزا و كارشناسى به خانه ايران همچنين اتاق بازرگانى ايران ارائه 
كند.سهل آبادى افزود: در بسيارى از استان ها روساى هيئت مديره خانه هاى 
ــتند كه اين  صنعت و معدن عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى نيز هس
موضوع مى تواند همگرايى دو تشكل را بيش از پيش به دنبال داشته باشد.

در دوازدهمين دوره ارزيابى ملى كيفيت ايران، شركت مخابرات استان 
ــه مديريت كيفيت دو  ــتهار ب اصفهان  موفق به دريافت گواهينامه اش

ستاره شد.
درهمايش ارزيابى ملى كيفيت ايران كه مصادف با روز ملى كيفيت با 
حضور محمد شريعتمدارى معاون اجرايى رييس جمهور، نعمت زاده 
ــازمان ملى  ــارت، نيره پيروز بخت رييس س وزير صنعت، معدن و تج
استاندارد ايران، فرزين انتصاريان رييس انجمن مديريت كيفيت ايران 
و جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و مديران صنعت كشور 
برگزار شد، گواهينامه اشتهار به مديريت كيفيت  دو ستاره به شركت 
مخابرات استان اصفهان اعطاء شد.گفتنى است، شركت مخابرات استان 
اصفهان در راستاى ارتقاى كيفيت ارائه خدمات به مشتريان خود مدل 
تعالى ارزيابى ملى كيفيت را سرلوحه فعاليت خود قرار داده و در همين 
ــابقه جايزه ملى كيفيت ايران كه توسط  راستا از دو سال پيش در مس
انجمن مديريت كيفيت ايران و زير نظر سازمان استاندارد و تحقيقات 
صنعتى فعاليت مى كند شركت نموده است.جايزه ملى كيفيت ايران در 
سه سطح اهتمام به كيفيت، اشتهار به كيفيت و تنديس دسته بندى و 
سطح اشتهار به كيفيت اين ارزيابى  نيز  به چهار سطح اشتهار به كيفيت 
يك تا چهار ستاره تقسيم مى شود.شايان ذكر است شركت مخابرات 
استان اصفهان در سال 1393 موفق به دريافت اشتهار به كيفيت يك 
ستاره  شده بود.همچنين به گزارش دفتر روابط عمومى و ارتباطات بين 
الملل سازمان ملى استاندار ايران،  در ارزيابى دوازدهمين دوره جايزه 
ملى كيفيت ايران، جايزه تنديس برترين به گروه صنعتى بارز، تقديرنامه 
اشتهار به كيفيت دوستاره به شركت مخابرات اصفهان، تقديرنامه اشتهار 
به كيفيت يك ستاره به سيمان اصفهان، گواهينامه اهتمام به كيفيت 
به فرآورده هاى نسوز آذرشهاب تبريز ، گواهينامه اهتمام به كيفيت به 
تعاونى توليد رنگ و رزين الوان، گواهينامه اهتمام به كيفيت به شركت 
سرمايه گذارى صنايع شيميايى ايران ، گواهينامه اهتمام به كيفيت به 
شهردارى منطقه 15 تهران و گواهينامه اهتمام به كيفيت به شهردارى 

منطقه 22 تهران اعطا شد.

رييس اتاق بازرگانى در اصفهان:
تشكل هاى اقتصادى در تصميم سازى 

دولت ايفاى نقش كنند

مخابرات استان اصفهان موفق به ؛
دريافت گواهينامه اشتهار به كيفيت 

دو ستاره شد

استاندار اصفهان گفت: بعد از ركود به طور تقريبى دو ساله در اين امر در 3 هفته 
ــه راه و برنامه اجرايى دولت الكترونيك در استان اصفهان رونمايى  آتى نقش
مى شود.رسول زرگرپور اظهار داشت: مديريت استان اصفهان نگاه ويژه اى به 
نمايشگاه اتوكام اصفهان دارد، چرا كه محور توسعه استان كريدور علم و فناورى 
است، كه از فعاليت هاى اصلى استاندارى پيگيرى استقرار اين كريدور بوده و 
به  جرأت مى توان گفت در شش ماه اخير به اندازه 10 سال در اين حوزه فعاليت 
كرده ايم.وى افزود: در كريدور علم و فناورى، توجه به IT و ICT و اكولوژى 
محور اصلى بوده، به همين دليل مديريت استان به شدت پيگير تقويت اين 
صنعت است.استاندار اصفهان با اشاره به شروع عمليات طرح دولت الكترونيك 
در استان اصفهان بيان كرد: بسيارى از معضالت زيست محيطى و آلودگى هايى 
كه در كالن شهر اصفهان با آن رو به رو هستيم را مى توان با دولت الكترونيك 
به حداقل رساند.وى تصريح كرد: بعد از ركود به طور تقريبى دو ساله در اين 
امر در 3 هفته آتى نقشه راه و برنامه اجرايى دولت الكترونيك در استان اصفهان 
رونمايى مى شود.زرگرپور به ظرفيت  باالى اصفهان در حوزه فناورى اطالعات 
اشاره كرد و گفت: بايد به  كارگيرى اين ظرفيت ها در دستور كار قرار گيرد و 
ــتان وظيفه خود مى داند كه با قوت در اين زمينه اقدام و  ــد اس مديريت ارش
پيگيرى كند.وى خاطرنشان كرد: امروز همگان، فناورى اطالعات و ارتباطات 
را به عنوان يك فناورى تحول گرا و توانمند ساز پذيرفته و بر نقش آن در توسعه 

اقتصادى و اجتماعى اذعان دارند.استاندار اصفهان به بيان بعد اقتصادى فناورى 
اطالعات پرداخت و اظهار داشت: در بعد اقتصادى، اين فناورى عالوه بر اينكه 
به طور ذاتى يك صنعت دانش بنيان و با بازده اقتصادى باال محسوب مى شود، 
سبب رشد اقتصادى ساير بخش ها نيز مى شود.وى افزود: تحوالتى كه امروزه 
ــاهد هستيم را  ــالمت، تجارت ش در بخش هاى خدمات عمومى، آموزش، س

نمى توان بدون حضور ICT تصور كرد.

ــت گفت: تأمين حق آبه رودخانه  رييس سازمان محيط زيس
زاينده رود و تاالب گاوخوني در دستور كار دولت قرار دارد و 

يكي از سياست هاي اصلي دولت است.
ــاي رودخانه زاينده رود و تاالب  معصومه ابتكار در مورد  احي
گاوخوني اظهار داشت: مهم ترين اقدام ما اين بوده كه بررسي 

كاملي روي همه تاالب هاي ايران انجام داده ايم.
وي افزود: تاالب گاوخوني از مهم ترين تاالب هاي ايران است 
و با هماهنگي هايي كه با دولت صورت گرفته، تأمين حق آبه 
رودخانه زاينده رود و تاالب گاوخوني در دستور كار دولت قرار 

دارد و يكي از سياست هاي اصلي دولت است.
ــم در اين بين، موضوع  ــائل مه ابتكار گفت: البته يكي از مس
ــالي  ــرايط خشكس ــت كه ما دليل ش ــود منابع آبي اس كمب
ــراي حفظ تاالب  ــدودي داريم و ب ــور، منابع آبي مح در كش
گاوخوني، الگوي كشاورزي در استان اصفهان و حوضه آبريز 
زاينده رود بايد اصالح شود و ميزان برداشت آب بايد كنترل 

شود.
وي ادامه داد: بخشي از اين كار بر عهده جهاد كشاورزي است 
ــت و شهرداري بايد  و بخشي بر عهده شهرداري اصفهان اس

در نوع گونه هاي چمني كه كاشته مي شود بازنگري كند تا 
بتوانيم با مديريت صحيح اين منابع محدود آبي، آب را همواره 

در تاالب گاوخوني و زاينده رود جاري ببينيم.
ابتكار در پايان گفت: ما همه تاالب هاي كشور را در كنار هم 
ــران نيازمند مديريت متوازن  مي بينيم و همه تاالب هاي اي

منابع آب هستند.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

رييس سازمان محيط زيست:

تأمين حق آبه زاينده رود يكي از سياست هاي اصلي دولت است
استاندار اصفهان:

برنامه هاى اجرايى دولت الكترونيك در اصفهان رونمايى مى شود

رييس كميسيون فرهنگى شوراى 
شهر اصفهان؛

نقد رسانه هـا 
به معناى 

مچ گيرى نيست

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى ؛

نابودى نصف جهان
 با عدم توجه به كاهش 

اثرات آالينده ها



ــتانه اعزام تيم ملى به مسابقات انتخابى  ــيون هندبال در آس رييس فدراس
ــتم كه به صعود ملى پوشان ايران به  ــايد تنها كسى هس المپيك گفت: ش
ــوم شود  ــابقات دوم يا س المپيك اميدوارم و حتى اگر تيم ملى در اين مس

تالش مى كنم ميزبانى مسابقات انتخابى بعد را بگيرم.
نشست خبرى ابوالحسن مهدوى رييس فدراسيون هندبال در آستانه اعزام

تيم ملى به مسابقات انتخابى المپيك در محل فدراسيون برگزار شد.
ــخنانى درباره عملكرد فدراسيون پرداخت و گفت:  مهدوى ابتدا به ايراد س
براساس برنامه اى كه قبل از انتخابات داشتم تغيير محور اصلى كار بود. تغيير 
در ساختارسازى، برنامه سازى و برنامه ريزى كه خوشبختانه در همين راستا 
كارها را دنبال كرديم. سعى كرديم شعارها را به عمل تبديل كنيم. عمده 
كار ما در حوزه پايه هندبال بود. چيزى حدود 40 تيم استانى در مسابقات 
ــته در ورزش ايران  ــركت كردند كه غير از يكى دو رش نونهاالن هندبال ش
ــابقه بود. سعى كرديم نهايت توجه را به رده سنى پايه و نونهاالن و  بى س
ــيم.وى افزود: كارهاى جارى فدراسيون مثل  نوجوانان هندبال داشته باش
ــودم اعالم مى كنم  ــد. خ ــزارى ليگ و اردوهاى تيم ملى پيگيرى ش برگ
اگرچه تالش زيادى كرديم اما هنوز كارها راضى كننده نبوده است. شايد 
ــتيم به نقطه هدف  ــكالتى در كار پيش آمد كه نتوانس گرفتارى ها و مش
خود برسيم اما خودمان را مكلف مى دانيم با كمك هايى كه از اسپانسرها 
ــزود: همان طور كه مى دانيد حاميان  ــم كارها را پيش ببريم.وى اف گرفتي
مالى هم بيشتر به رشته هايى ورود مى كنند كه عناوين آسيايى و جهانى 
ــته باشند و خوشحاليم كه با توجه به روابط شخصى 4 موسسه كمك  داش
ــم ملى را نيز  ــش ببريم. برنامه هاى تي ــم برنامه ها را پي ــد تا بتواني كردن
ــم ملى آماده كنيم.  ــتر خوبى را براى تي ــعى كرديم بس دنبال كرديم و س
ــته  ــور اكثريت خانواده هندبال را داش ــعى كرديم با نهايت تالش حض س
باشيم. همچنين از حضور لژيونرها استفاده كنيم. در جلسه كنگره جهانى 
ــرباز مى زنند از حضور  ــد بازيكنانى كه از حضور در تيم ملى س مصوب ش
ــگاهى هم محروم شوند. خوشبختانه به جز يك نفر بقيه  در مسابقات باش

همكارى كردند.
ــده درباره غيبت ايمان جمالى  مهدوى با گاليه از برخى مباحث مطرح ش
در تيم ملى گفت:  تيم ملى بايد براى هركسى مقدس باشد و بازيكن بايد 
ــور  ــرباز بجنگد. ما مكلفيم كه براى كش تالش كند تا در تيم ملى مثل س
ــاهد حضور همه بازيكن ها در تيم ملى  خود تالش كنيم . من اميدوارم ش
ــروع كار 15 نيروى جديد داشتيم و  ــيم.وى خاطرنشان كرد: ما در ش باش
گفتيم و تاكيد كرديم كه هيچ كس قرار نيست لزوما تا پايان 4 سال كنار 
ما باشد و در صورت نياز تغييراتى مى دهيم. ما به اين نتيجه رسيديم كه 
نايب رييس بانوان نمى تواند بحثى كه موردنظرمان است را تامين كند به 
ــن دليل در اين حوزه تغييراتى داديم.مهدوى درباره اردوى تداركاتى  همي
در كرواسى گفت: ما ابتدا سه چهار برنامه براى تيم ملى داشتيم در نهايت 
اردوى تداركاتى كرواسى هماهنگ شد. خودمان از بازى هايى كه در آنجا 
ــجم  ــتيم اما از اينكه بازيكنان در يك محيط منس ــد راضى نيس برگزار ش
ــيون فوتبال گفت: من تنها  ــتيم.رييس فدراس با هم كار كردند راضى هس
ــدت به راهيابى تيم ملى به المپيك اميدوارم بودم.  ــى بودم كه به ش كس
ملى پوشان تمرينات گسترده اى انجام دادند و ما از نظر شرايط فنى بسيار 
ــگفتى خلق كنيم.وى گفت:  ــتيم و اميدواريم كه بتوانيم يك ش خوب هس
ــتم  ــيه حضور داش يك مژده بدهم و آن اينكه در همين كنگره كه در روس
ــيون جهانى به من قول داد در صورتى كه تيم ايران به  نايب رييس فدراس
ــابقات المپيك قاره اى برسد ميزبانى مسابقات انتخابى بعدى  مدال در مس
ــاى ديگر مبارزه كنيم. ما  ــه در آنجا با نمايندگان قاره ه ــه ما بدهد ك را ب
ــتيم و تالش مى كنيم.مهدوى درباره نقش  ــب سهميه هس اميدوار به كس
ــووليت خود هستم و رسانه ها نيز  ــانه ها گفت: من مكلف به انجام مس رس
ــانه ها گاليه دارم چرا كه در ــان را انجام دهند. از رس بايد وظيفه خودش
سه برنامه اى كه تيم ملى انجام داد حضور پررنگى نداشتند. من هيچ وقت 
ــخصا مورد تعريف قرار بگيرم. من معتقدم تعريف و تمجيد  نمى خواهم ش
و انتقاد بى مورد مى تواند براى هر سيستمى مخرب باشد. من اعتقاد دارم 
ــعه هندبال ايفا كنند و قطعا به  ــانه ها مى توانند نقش موثرى در توس رس

دنبال بهره بردن از متخصصان رسانه اى هستيم.
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سيرى در دنياى ورزش

شايد تنها كسى هستم كه به المپيكى 
شدن هندبال باور دارم

ــدن  ــبت به ثبت نش ــف نس ــار تاس ــا اظه ــتى ب ــوت كش پيشكس
ــتى ــور، گفت: كش ــمى كش ــم رس ــتى» در تقوي ــى كش «روز مل

ــت و بايد يك روز به نام روز  ــوم ايران اس جزو فرهنگ، آداب و رس
ملى كشتى در تقويم ثبت مى شد.

ــفم و نمى دانم به چه  ــرد: من واقعا متاس ــور برزگر تصريح ك منص
ــذارى روزى به  ــى انقالب فرهنگى مخالف نامگ ــوراى عال دليلى ش
نام روز ملى كشتى بود.وى افزود: انتقاد من بر اين است كه اگر ما 
ــى دانيم، بايد بگويم كه  ــتيم و فرهنگ خود را ايرانى م ايرانى هس
ــوم ايران است.برزگر خاطر  نشان  ــتى جزو فرهنگ، آداب و رس كش
ــت  ــتى» از واجبات اس ــرد: نامگذارى روزى به نام «روز ملى كش ك
ــرور كنيد مى بينيد  ــاى المپيك و جهان را م ــر تاريخ ر قا بت ه و اگ
ــاى المپيك و جهان ورزش ايران  ــه بيش از 80 درصد از مدال ه ك
ــت.اين پيشكسوت كشتى گفت: من نمى دانم  متعلق به كشتى اس
چرا آقايان از ثبت روزى به نام «روز ملى كشتى» ناراحت هستند. 
ــى كه الزم باشد مى روم تا  ــخصه هر كجا و پيش هر كس من به ش
ــان همچنين در   ــود.وى در پاي ــتى ثبت ش چنين روزى به نام كش
رابطه با گذشت كادر فنى تيم ملى از شكايت عليه صادق گودرزى 
ــت و اگر  ــور اس گفت: گودرزى از مدال آوران و قهرمانان نامى كش
ــتباهى نيز انجام داده، نبايد كار به دادگاه كشيده مى شد،  بلكه  اش

مشكل وى را بايد اهالى كشتى خود حل و فصل كنند .

ــازمان ليگ فدراسيون كاراته مشكل آغاز سوپرليگ را در  رييس س
فصل جديد همچنان كمبود سالن مى داند.

محمدعلى زمانى رييس سازمان ليگ فدراسيون كاراته عنوان كرد: 
براى آغاز مسابقات سوپرليگ كاراته زمان گذاشتيم و 16 تيم اعالم 
ــدن تعداد تيم ها قرعه كشى مسابقات  آمادگى كردند. با قطعى ش
ــا برگزارى در روز  ــم ها در دو گروه قرار گرفتند ام ــد و تي انجام ش
ــابقات براساس تعداد تيم ها خواهد بود.وى افزود: ممكن است  مس
ــابقات تيم ها انصراف دهند كه در آن صورت مجبوريم  در روز مس
ــر تعداد تيم ها بيش از 10 تيم  ــه برگزارى را تغيير دهيم. اگ برنام
ــود اما اگر اين تعداد كم  ــد، مسابقات در دو گروه انجام مى ش باش
ــى مجددى را انجام دهيم.رييس سازمان  شود مجبوريم قرعه كش
ليگ كاراته گفت: هم اكنون تيم جندى شاپور تغيير نام داده است 
ــت.او ادامه  ــازمان ليگ عالم نكرده اس و هنوز نام جديدش  را به س
داد: بنابر درخواست تيم هاى شركت كننده، قرار بود مسابقات را 5 
ــكاران  يا 6 آذر ماه آغاز كنيم اما براى عقد قراردادهاى جديد ورزش
و تحويل مدارك به سازمان ليگ فدراسيون به تيم ها تا هفتم آذر 
ــت.زمانى تصريح كرد: در صورت تامين سالن  ــده اس مهلت داده ش
ــابقات، سوپرليگ را از 12 يا 13 آذرماه آغاز مى كنيم. اگر  براى مس
13 آذر سوپرليگ را داشته باشيم يك روز قبل از آن هم ليگ برتر 

را برگزار مى كنيم.

برزگر: چرا آقايان از ثبت روز ملى كشتى 
ناراحت مى شوند

سالن باشد، سوپرليگ را استارت 
مى زنيم

ــرمربى محبوب صباى قم به عنوان گزينه وزارت  برخى منابع از س
ورزش براى تصدى منصب رياست فدراسيون فوتبال نام مى برند.

ــال  ــيون فوتب ــت فدراس ــات رياس ــه انتخاب ــدن ب ــك ش ــا نزدي ب
گمانه زنى ها در خصوص اينكه وزارت ورزش از چه كسى حمايت 
ــده و اذهان عمومى تصور مى كنند شخص  ــروع ش خواهد كرد ش
ــيون  ــدى نايب رييس كنونى فدراس ــورد نظر وزارت عليرضا اس م
ــكل گرفته كه  ــه اين دليل ش ــن تصورات تنها ب ــت. اي فوتبال اس
ــيون فوتبال  ــه عنوان دبير كل به فدراس ــدى را ب وزارت ورزش اس
توصيه كرده است. اما از يك منبع موثق شنيديم وزارت در انتخابات 
فدراسيون فوتبال قصد حمايت از اسدى را ندارد و وزير ورزش براى 
فوتبال به يك رييس آرام تر كه مديريت بدون تنش را بلد باشد، فكر 
ــخص نشده اما همين قدر بدانيد  مى كند. هنوز نام اين رييس مش
كه اسدى در انتخابات رياست فدراسيون فوتبال ثبت نام نمى كند 
ــال رايزنى و انتخاب يك گزينه از ميان  ــال در ح و وزارت ورزش فع
ــه پيشنهاد است؛ يك پيشكسوت فوتبال كه سابقه مربيگرى هم  س
ــال ها  ــب) يك مدير فوتبالى كه س دارد (احتماال بيژن ذوالفقارنس
ــته و يك چهره محبوب كه احتماال  در مناصب فوتبالى حضور داش
نامش على دايى است! گفتنى است، على كفاشيان، محمد دادكان، 
ــالميان به عالوه نامزد مورد نظر  على فتح اهللا زاده، مهدى تاج و اس

وزارت، براى رياست فدراسيون فوتبال رقابت مى كنند.

على دايى گزينه وزارت براى جانشينى
 آقاى خنده؟!

ــتى بزرگ اتفاق افتاده ، ديگر كارلوس كى روش مشكلى با  ــيون فوتبال يك آش در فدراس
عباس ترابيان ندارد!كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى با دشمن 3 سال 
ــته اش مصالحه كرده است. اين دو كه پيشتر همديگر را به شكايت  گذش
ــكلى با هم ندارند. حتى با هم تماس تلفنى  تهديد كرده بودند ، ديگر مش
هم داشته اند. عباس ترابيان ، سرپرست اسبق تيم ملى كه از اردوى قبل 
از بازى با اندونزى چيزى حدود 3 سال قبل با كارلوس كى روش به مشكل 
خورده بودند ، حاال ديگر با هم اختالفى ندارند و دعوايى ندارند.ترابيان كه 
كارلوس كروش را براى اولين بار به ايران آورد و با او قرارداد بست ، حاال 
بعد از مدت ها اختالف سليقه و دلخورى بين خود مربى تيم ملى با او به 
ــمنى هم نكنند و  ــيدند كه اگر با هم كار نمى كنند ، دش نقطه تعامل رس
در حالت آشتى ، بى آنكه از هم رو برگردانند ، به هم انرژى منفى ندهند 

و عليه همديگر اقدامى نكنند. اين شايد يكى از مهم ترين آشتى هاى چند ساله اخير در 
فدراسيون فوتبال كفاشيان باشد.

ــابقات سازمان ليگ، برنامه مرحله يك چهارم و نيمه نهايى جام حذفى را اعالم كرد.  كميته مس
كميته مسابقات سازمان ليگ، برنامه يك چهارم و نيمه نهايى جام حذفى يادواره 

آزادسازى خرمشهر فصل 95-94 را اعالم كرد.
برنامه رقابت هاى فوق به شرح زير است:

ــپاهان - سه شنبه 3 آذر 94   نيمه نهايى جام حذفى: ذوب آهن - فوالد مباركه س
ساعت 14:30- ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

ــورد ميزبانى  ــگ در م ــازمان لي ــابقات س ــروان، رييس كميته مس ــا به غالمرض
تراكتورسازى تبريز در مرحله نيمه نهايى جام حذفى اظهار داشت: طبق بند 6 ماده 
5 دستورالعمل برگزارى مسابقات جام حذفى، اگر تيمى در دو بازى پشت سر هم 
ميهمان يا ميزبان باشد در بازى بعدى نيازى به قرعه كشى نيست.وى افزود: تيمى 
كه بيشترين ميهمانى را دارد ميزبان و تيمى كه بيشترين ميزبانى را دارد ميهمان 
ــود.وى در پايان گفت: تيم تراكتورسازى به دليل اينكه در دو بازى قبل خود ميهمان بوده  مى ش
است بازى مرحله نيمه نهايى در برابر برنده بازى نفت تهران-استقالل تهران را ميزبان خواهد بود.

آشتى بزرگ در فدراسيون فوتبال سوم آذرماه، تاريخ دربى فوتبال اصفهان در جام حذفى

راهيابى تيم بسكتبال با ويلچر
 مخابرات اصفهان، به مرحله دوم ليگ 

برتر باشگاه هاى كشور
ــه دوم ليگ برتر  ــرات اصفهان، به مرحل ــكتبال با ويلچر مخاب تيم بس

باشگاه هاى كشور راه يافت.
تيم بسكتبال با ويلچر شركت مخابرات استان اصفهان با پيروزى مقابل 

حريفان به مرحله دوم ليگ برتر باشگاه هاى كشور راه يافت.
ــكتبال با  ــت تيم بس به گزارش اداره روابط عمومى و به نقل از سرپرس
ــتان اين  مسابقات در دو گروه الف و ب  و  ــركت مخابرات اس ويلچر ش

به ميزبانى شهردارى تبريز برگزار گرديد.
ــرات اصفهان  در گروه  ــركت مخاب ــعادت  با بيان اينكه تيم ش رضا س
ــتان   ــهردارى آمل ،هيات خوزس ــاى ش ــا تيم ه ــابقات ب ــن مس ب  اي
هم گروه بود، افزود : مخابرات اصفهان توانست با نتايج 82- 46  ،67 - 56 و

ــتان و  ــهردارى تبريز ،هيات خوزس ــل ش ــب مقاب ــه ترتي 93 – 88 ب
شهردارى آمل به پيروزى دست يابد و با اقتدار  به عنوان سرگروه  به 

مرحله دوم مسابقات راه يابد.
وى جدول برنامه هاى مرحله دوم مسابقات را كه به ميزبانى شهردارى 

آمل برگزار خواهد شد  به شرح زير  اعالم كرد.
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جمعه
شهردارى تبريزمخابرات اصفهانساعت 9 29 آبان

ــد تاكنون  ــروع ش ــال ايران از روزى كه ش ــگ برتر فوتب لي
ــاله اى تازه در  ــته و هر سال مس ــيه هاى متعددى داش حاش
ــار توپ هاى مورددار، بار ديگر معطل  آن رخ مى دهد. يك ب
ــتباه، داورى ها،  ــرى و رمالى، زمانى برنامه ريزى پراش جادوگ
ــازى و  ــگاه ها، چالش استانداردس بدهى هاى ميلياردى باش
ــازى و … تنها گوشه اى از  ــب مجوز حرفه اى با سندس كس

نقاط تيره فوتبال ايران هستند.
ــت كه كم و  ــه تاريكى هس ــياهى ها، نقط ــان اين س در مي
ــكالت و هياهوى فوتبال پنهان است اما  ــايه مش بيش در س
ــت پرده بيرون  ــده و از پش ــتش رو ش امروز تاحدودى دس
ــران بيداد مى كند و اين  ــت؛ «داللى» در فوتبال اي آمده اس
مساله اى نيست كه به راحتى بشود تكذيب يا پنهانش كرد.

ــگ برتر فوتبال ايران كه به هفته دوازدهم  فصل پانزدهم لي
رسيد، رد پاى دالل ها و كار چاق كن هاى فوتبالى هم نمايان 
ــروع آن  ــه از ابتداى فصل و حتى قبل از ش ــد؛ افرادى ك ش
ــد و «چاله هاى» الزم  ــه كار بودن ــغول ب ــت پرده مش از پش
ــر از الك درآورده اند و مى خواهند  ــاال س ــده بودند، ح را كن
ــان كنند.نمونه بارز  ــد و در چاله ها پنه ــا» را بدزدن «مناره
ــى – حرفه اى، ماجراى تلخى  ــن فاجعه فرهنگى – اخالق اي
ــوالد هم در حال  ــپاهان رخ داد و براى ف ــت كه براى س اس
ــتان پس از پايان فصل چهاردهم ــت.فوالد خوزس انجام اس

ــد؛ مربى كه  ــكوچيچ وارد مذاكره ش ليگ برتر با دراگان اس
ــت در فوالد هم  با ملوان نتايج خوبى گرفته بود و مى توانس
ــومين بار اين تيم را به قهرمانى  ــود و شايد براى س موفق ش

ــى از دالل هاى  ــن مذاكره يك ــطه اي ــاند. واس ليگ هم برس
نام آشناى فوتبال ايران بود كه سابقه درخشانى در انتقال هاى 

بى نتيجه و مخرب دارد!
ــرد اما نكته مهم  ــكوچيچ آغاز ك ــوالد فصل جديد را با اس ف
حضور اين مربى كروات در اهواز نبود بلكه بازيكنانى بود كه 
آقاى واسطه و دوستانش به مربى معرفى كردند و خيالش را 
ــاختند اما فصل كه شروع شد،  از بابت تركيب تيم راحت س
ــتن جام آرزوهاى  ــت ها بر زمين افتادند و صداى شكس تش
ــيد.نتيجه اين اقدامات جايگاه  ــا به گوش همه رس فوالدى ه
امروز فوالد در جدول رده بندى ليگ است. افراد پشت پرده با 
فوالد كارى كردند كه اكنون در رده هاى پايين جدول دست 
و پا بزند و هر روز سايه شوم سقوط را باالى سر خود ببيند. 
جالب تر اين كه مسووالن باشگاه فوالد خوزستان به دليل آنچه 
ــراى اداره دو تيم ليگ برترى» عنوان  ــدم توانايى مالى ب «ع
ــد، امتياز تيم دوم خود يعنى فوالد نوين را كه به ليگ  كردن
ــواز فروختند و حاال  ــتقالل اه ــود كرده بود به اس برتر صع
ــقوط فوالد، در فصل شانزدهم ليگ برتر  ــت با س ممكن اس
هيچ نماينده اى نداشته باشند.از سوى ديگر، هم داستان هاى 
ــپاهان هم  ــاندند، براى س ــى كه فوالد را به فيض رس بخش
ــوان مدافع عنوان  ــپاهان اصفهان به عن ــتند. س برنامه داش
ــد آغاز كرد كه  ــى در فصل جدي ــى كارش را در حال قهرمان
ــين فركى از همان هفته هاى ابتدايى پيام هاى  به گفته حس
تهديد از سوى افرادى نامعلوم به دستش مى رسيده و نهايتا 
ــالق، كارش را رها كند و از  ــن مربى با اخ ــد اي هم باعث ش
ــپاهان هميشه به عنوان باشگاهى با ساختار  اصفهان برود.س

حرفه اى و الگويى براى ساير باشگاه ها معروف بوده است. اين 
ــگاه اما امروز درگير مساله اى شده كه اصال از آن انتظار  باش
نمى رفت. حسين فركى با جنجال و حاشيه زياد از كار كنار 
ــه ــت و گزينه هاى مربيگرى يكى پس از ديگرى به جلس رف
ــه جالب توجه  ــدا كردند.نكت ــگاه راه پي ــه باش هيات رييس
ــپاهانى ها براى  ــت كه گزينه اصلى س ــن زمينه اى اس در اي
ــوالد را قهرمان  ــى بود كه قرار بود ف ــه ليگ همان كس ادام
ــد اما گفته  ــپاهان نزديك ش ــكوچيچ كروات به س كند. اس
ــد. اين گونه بود كه  ــح داده در فوالد بمان ــود كه ترجي مى ش
ــاله  ــرى به روى ميز آمدند.در مس ــاى ويچ دار ديگ گزينه ه
ــپاهان هم رد پاى همان دالل ها كه  مذاكره اسكوچيچ با س
ــوال اين  ــت. س ــن مربى كروات را به فوالد بردند هويداس اي
ــپاهان مدافع عنوان قهرمانى در حالى كه  ــت كه چرا س اس
ــم است به  با صدر جدول فقط پنج امتياز فاصله دارد و شش
سراغ مربى اى مى رود كه تيمش در انتهاى جدول قرار دارد 
ــد اخراجش) از فوالد  ــر روز احتمال جدايى اش (بخواني و ه
ــپاهان چطور و با چه ادله اى  ــووالن س ــتر مى شود؟مس بيش
ــه  ــان انديش ــيده اند كه دواى درد تيم ش به اين نتيجه رس
ــت كه تمام گزينه هاى شان يك ويچ دنبال اسم  كروات هاس
ــام اين كروات ها يك نفر يا  ــفيق تم خود دارند؟ آيا رفيق ش
يك گروه خاص است؟ به نظر مى رسد دست هاى پشت پرده 
ــت يافته اند كه پرده ها را كنار بزنند و ديگر به آن جرات دس
رو بازى كنند.داللوويچ ها اين روزها جوالن مى دهند و انگار 
ــى ندارند. در هياهوى دعواى اين و آن در  از چيزى هم ترس
فوتبال ايران و اعتراض به داورى ها و ورود نهادهاى باالدستى 
در اين موارد كه باعث شده نگاه و توجه رسانه ها و مسووالن 
ــوق پيدا كند، دالل ها با خيال راحت  ــمت و سو س به آن س

كار خود را مى كنند. 
ــازى هاى اين روزهاى  ــازى و حاشيه س ــا جنجال س چه بس

فوتبال هم كار همان ها باشد.

تصميمات اخير مديران باشگاه سپاهان به قدرى تعجب 
ــپاهان  ــز بوده كه اهالى فوتبال را درباره اينكه س برانگي
ــود، به شك  ــگاه دارى اداره مى ش ــط سيستم باش توس

انداخته است.
ــيم،  ــگاه را بپرس اگر از اهالى فوتبال ايران، نام يك باش
ــپاهان  ــپاهان را مى گويند. س همگى متفق القول نام س
ــت. از  ــا اين روز ها مانند يك تيم هم عمل نكرده اس ام
اشتباهات سهوى در ثبت قرارداد دو بازيكن خارجى تا 
بازيكن ساالرى و بركنارى بهترين مربى ايران در دوسال 
ــكوهاى اين ورزشگاه را  ــى روى س اخير گرفته تا فحاش

مى توان دليل بر اين موضوع دانست.
ــراى هدايت تيم  ــين فركى ب ــى كه نام حس در روز هاي
ــپاهانى ها در اقدامى  ــده بود، س ــى فوتبال مطرح ش مل
هوشمندانه، شاه ماهى نقل و انتقاالت را به نصف جهان 
آوردند تا اين مربى در كسب قهرمانى دبل كند. بالفاصله 
پس از اين اتفاق بود كه آن ها فرصت را غنيمت دانستند 
ــپاهان ــرعت قرارداد فركى را تمديد كردند تا س و به س

ــيا  ــار براى حضور قدرتمند در ليگ قهرمانان آس اين ب
ــكوهاى نا آرام  ــود.هر چقدر فركى آرام بود، س آماده ش
فوالد شهر پس از چهار برد متوالى و كسب يك تساوى، 
ــت تا فركى  ــن تيم ايران گرف ــش را از متمول تري آرام
خواسته يا ناخواسته تن به بازيكن ساالرى بدهد. محرم 
ــپاهان  نويدكيا كه بيش از دو ماه به دليل اختالف با س

ــاطت  ــركت نمى كرد و با وس ــات اين تيم ش در تمرين
ــت اما هيچ گاه از  ــپاهان بازگش بازيكنان اين تيم به س
موضعش كوتاه نيامد تا دست باالتر را داشته باشد.حتى 
ــاز نبود و كارى كه نبايد مى شد  حضور محرم هم كارس
ــپاهان عملى كردند و با پيام هايى كه به  را هوادران س
ــپاهان را به  فركى داده بودند، اين مربى عطاى كار با س
لقايش بخشيد و بدون اينكه مانند مربيان خارجى تمام 
ــتمزدش را بگيرد از سپاهان كنار رفت. پس از اين  دس
اتفاق سپاهانى ها كه به قول خودشان بيش از 50 مربى 
ــاب را انجام داده اند،  ــى كرده اند و بهترين انتخ را بررس
دراگان اسكوچيچ، سرمربى فوالد انتهاى جدولى را براى 
ــب ديدند.اما سپاهانى ها كه به  هدايت زرد پوشان مناس
واسطه تصميمات عجيب و غريب چند ماه گذشته مورد 
ــد، بار ديگر بازى خوردند. اين  انتقاد اهالى فوتبال بودن
ــكوچيچ كه از عقد قرارداد با سپاهانى ها مطمئن  بار اس
ــود، پس از كش و قوس فراوان در فوالد ماند تا زمان  نب
ــپاهان  را از اين تيم بگيرد. پس از حدود 10 روز كه س
بدون سرمربى مانده و بررسى ها ى طوالنى اعضاى اين 
باشگاه به پايان رسيده، نام يك كروات ديگر براى هدايت 
زرد پوشان نصف جهان مطرح مى شود. لوكا بوناچيچ. او 
كه سابقه حضور در ايران را دارد و اين روز ها به واسطه 
نتايج ضعيفى كه در تيم هاى مختلف كسب كرده، بدون 
ــران هم به حضور  ــت. آخرين تجربه لوكا در اي تيم اس

ــب  در مس باز مى گردد كه نتايج خوبى با اين تيم كس
ــانه اى از آينده  نكرد.در هيچ كدام از اين تصميمات نش
ــود. همانطور كه باقريان مديرعامل  نگرى ديده نمى ش
ــد آن ها تا نيم  ــرارداد مربى جدي ــپاهان گفته بود ق س
فصل خواهد بود.با كنار هم گذاشتن تمام اين اتفاقات،

 مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين روز ها سپاهان از حالت 
ــگاه دارى خارج شده و مدتى است جاى خود را به  باش
يك باشگاه بى برنامه داده است. سپاهان اين روز ها شايد 

به صورت تيمى هم تصميم نمى گيرد و حتى شايد يك 
نفر است كه كار را در سپاهان مى گرداند. پس از جدايى 
فركى هم، سپاهانى ها با انتخاب محرم نويدكيا كه بار ها 
اعالم كرده با مجموعه سپاهان مشكل دارد، نشان دادند 
ــه با بازيكنان خود را هم ندارند. محرم  كه توانايى مقابل
ــكل دارد اما  ــم گفت با همه مش ــى پس از بازى ه حت
ــنوا بودن در مقابل  ــگاه تصميم به ناش مديريت اين باش

تصميمات محرم گرفته  است.

ماجراى غم انگيز 
باشگاه فوالد و دالل ها!

از ناشنوا شدن مقابل محرم تا 
بى تدبيرى هاى مكرر در انتخاب مربى؛

اين روز ها چه كسى 
براى سپاهان 

تصميم مى گيرد؟
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مفادآرا
8/476 آگهى موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا 
تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهى ميشود و درصورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى نســبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به 
بندب)بمدت يكماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا را 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
بند الف)

شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه
1- راى شــماره 5952 – 94/5/29 – مرتضــى رضائى فرزند عباس 
به شناسنامه شــماره 1106 شهرضا و شــماره ملى 1198967714 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 121 به مســاحت 110/60 

مترمربع.
2- راى شــماره 2667 – 94/3/30 – ســيدنبى الــه ميرطالب فرزند 
سيدميرزا به شناســنامه شماره 20 حوزه 2 شــهرضا و شماره ملى 
1199708313 ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى 

آن مفروزى از پالك 121/6 به مساحت 143 مترمربع.
3- راى شماره 6880 – 94/6/29 – توران رضائى فرزند عبدالرسول 
به شناسنامه شماره 827 شــهرضا و شماره ملى 1198805781 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 235 به 

مساحت ششدانگ 206/30 مترمربع.
4- راى شماره 6881 – 94/6/29 – ولى اله سلطانى فرزند ابراهيم به 
شناسنامه شماره 14009 شهرضا و شماره ملى 1198420022 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 235 به 

مساحت ششدانگ 206/30 مترمربع.
5- راى شماره 4497 – 94/4/18 – اميرحسين نازى فرزند محمدعلى 
به شناســنامه شماره 587 شــهرضا و شــماره ملى 1199214574 

ششدانگ :
الف: قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2072 به مســاحت 
13/63 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 2075 جمعا تشكيل يك 

باب مغازه را داده است.
ب : قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2075 به مساحت 14/13 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 2072 جمعا تشكيل يك باب 

مغازه را داده است.
6- راى شماره 4498 – 94/4/18 – اميرحسين نازى فرزند محمدعلى 
به شناســنامه شماره 587 شــهرضا و شــماره ملى 1199214574 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 2072 به مساحت 30/98 

مترمربع.
7- راى شــماره 5708 – 94/5/27 – زهره ســامع فرزنــد رحيم به 
شناسنامه شــماره 1310 شــهرضا و شــماره ملى 1198995319 
ششــدانگ يك باب مغازه با ســاختمان فوقانى آن كه تحتانى متعلق 
به پالك 2117 مى باشــد مفروزى از پالك 2119 به مساحت 12/78 

مترمربع.
8- راى شماره 6319 – 94/6/10 – مهدى سخائى فرزند عبدالمحمد به 
شناسنامه شماره 320 شهرضا و شماره ملى 1199211907 ششدانگ 
قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2143 باقيمانده به مساحت 
61/70 مترمربع كه به شماره 8097 تبديل شده و به انضمام ششدانگ 

پالك 4395 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
9- راى شــماره 5890 – 94/5/29 – الهــام بكــى فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 412 شهرضا و شماره ملى 1199249191 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2427 به مساحت 

ششدانگ 99 مترمربع.
10- راى شــماره 5891 – 94/5/29 – مجيد اميــرى فرزند مختار به 
شناسنامه شماره 1693 شهرضا و شــماره ملى 1199282901 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 2427 به 

مساحت ششدانگ 99 مترمربع.
11- راى شماره 5649 – 94/5/26 – مجيد رزى فرزند رمضانعلى به 
شناسنامه شماره 444 شهرضا و شماره ملى 1199230170 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 2696 به 

مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
12- راى شــماره 5650 – 94/5/26 – مرضيه هادى فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 1022 قمشه و شماره ملى 1199255297 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 2696 به 

مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
13- راى شــماره 2134 – 94/3/5 و راى اصالحى 6175 – 94/6/8 
– مرضيه هدايتى فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 117 حوزه 9 
اصفهان و شماره ملى 12909799502 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 2850 به مساحت 42/60 مترمربع.
14- راى شــماره6283 – 94/6/10 – اكرم مميز فرزند ابوالقاسم به 
شناسنامه شماره 222 شهرضا و شــماره ملى 1199227951 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3496 

به مساحت ششدانگ 168/60 مترمربع.
15- راى شماره6284 – 94/6/10 – محمدرضا رفيعى فرزند حجت اله 
به شناسنامه شماره 1102 شهرضا و شماره ملى 1199189731 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3496 

به مساحت ششدانگ 168/60 مترمربع.
16 - راى شماره 7231 – 94/6/31 – حســين طحانيان فرزند مسيح 
اله به شناســنامه شماره 2100 حوزه 1 شــهرى قمشه و شماره ملى 
1199855952 ششــدانگ يك باب مغازه دو طبقــه مفروزى از پالك 

5253 به مساحت 111/20 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

17- راى شــماره 5941 – 94/5/29 – مريم خدادادى شهرضا فرزند 
عباس به شناســنامه شــماره 553 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 
1199380628 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 79 به 

مساحت 202/60 مترمربع.
18- راى شــماره 11788 – 93/11/28 – اكرم بهراميان فرزند رضا 
به شناســنامه شماره 649 شــهرضا و شــماره ملى 1198884657 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 269 به مســاحت 

332/38 مترمربع.

19- راى شــماره 11494 – 93/11/20 – ولى اله حاج محمدى فرزند 
مانده على به شناسنامه شماره 14 حوزه 1 روستايى شهرضا و شماره 
ملى 1199530530 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

641 به مساحت 162/5 مترمربع.
20- راى شماره 5753 – 94/5/28 – امراله رحيمى فرزند رمضانعلى 
به شناســنامه شــماره 8 حوزه 1 مركزى شــهرضا و شــماره ملى 
1199584983 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 743 به مساحت ششدانگ 120/51 مترمربع.
21- راى شــماره 5754 – 94/5/28 – شــهين رحيمى اسفه ساالرى 
فرزند نعمت اله به شناسنامه شــماره 15 حوزه 1 مركزى شهرضا و 
شــماره ملى 1199604437 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 743 به مساحت ششدانگ 120/51 مترمربع.
22- راى شــماره 5653 – 94/5/26 – محمدمهدى همت فرزند حبيب 
اله به شناسنامه شــماره 55 شهرضا و شــماره ملى 1199226289 

ششدانگ:
الف:قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 824 كه به شــماره 
14165 تبديل شــده و 10234 و 10235 به مساحت ششدانگ 99/45

 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 825 كه به شــماره 13542 
تبديــل شــده و 10152 و 10232 جمعــا تشــكيل يــك بــاب خانه 

را داده است. 
ب:قســمتى از يك باب خانــه مفروزى از پــالك 825 كه به شــماره 
13542 تبديل شــده و 10152 و 10232  به مساحت ششدانگ 70/85 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 824 كه به شــماره 14165 
تبديــل شــده و 10234 و 10235 جمعــا تشــكيل يــك بــاب خانه 

را داده است. 
23- راى شماره 5663 – 94/5/26 – مســعود آقائى فرزند بهرام به 
شناسنامه شماره 1191 شهرضا و شــماره ملى 1199083003 سه 
و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 842 به 

مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.
24- راى شــماره 5664 – 94/5/26 – فرشته ميرنيام شهرضا فرزند 
سيدمحمد به شناسنامه شــماره 148 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199376574 دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 842 به مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.
25-راى شماره 5889– 94/5/29 – محمدرضا تاكى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه شماره 19867 شهرضا و شــماره ملى 1198478578 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
11/05 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشكيل يك 
باب مغازه را داده اســت. درازاءتمامت ســى وســه صدم حبه مشاع 
از72حبه ششــدانگ انتقــال عادى مع الواســطه ازطرف ســيف اله 

سبزوارى. 
26- راى شماره 5894 – 94/5/29 – محسن تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 264 شهرضا و شماره ملى 1199144436 ششدانگ 
قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مســاحت 11/58 
مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل يك باب 
مغازه را داده است.درازاءتمامت سى وپنج صدم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى.
27- راى شماره 5897– 94/5/29 – پريوش تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 202 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199345593 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
1/92 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشكيل يك 
باب مغازه را داده است. درازاءتمامت شش دهم حبه مشاع از72حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى.  
28- راى شــماره 5898– 94/5/29 – زهــرا تاكــى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه شــماره 1424 شهرضا و شــماره ملى 1199280216 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
19/05 مترمربــع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل 
يك باب مغازه را داده اســت. درازاءتمامت پنجــاه وهفت صدم حبه 
مشاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله 

سبزوارى.  
29- راى شماره 5899– 94/5/29 – منوچهر تاكى فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 225 شهرضا و شماره ملى 1199013048 ششدانگ  
از يك باب انبارى مفروزى از پالك 904 به مساحت 10/10 مترمربع. 
درازاءتمامت سه دهم حبه مشــاع از72حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه ازطرف سيف اله سبزوارى. 
30- راى شــماره 5901– 94/5/29 – منوچهر تاكى فرزند غالمرضا 
به شناســنامه شماره 225 شــهرضا و شــماره ملى 1199013048 
ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 904 به مساحت 
15/11 مترمربــع كه به انضمام قســمتى از پالك 897 جمعا تشــكيل 
يك بــاب مغــازه را داده اســت.درازاءتمامت چهل وپنــج صدم حبه 
مشاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيف اله 

سبزوارى.
31- راى شــماره 4736 – 94/4/24 –  پروانــه نصيريان فرزند يداله 
به شناسنامه شــماره 1257 شهرضا و شــماره ملى 1199191280 
تمامت20حبه و چهار- شــصت و يكم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 به مســاحت ششدانگ 

345/50 مترمربع.
32- راى شــماره 4740 – 94/4/24 –  ســيداحمدرضا بحرينــى 
فرزند سيدســراج به شناسنامه شماره 863 شــهرضا و شماره ملى 
1199173371 تمامت43 حبه و پنج - شــصت و يكم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 به مساحت 

ششدانگ 345/50 مترمربع.
33- راى شــماره 4741 – 94/4/24 – عطيــه ســادات بحرينــى 
فرزنــد احمدرضا بــه واليت پــدرش به شناســنامه و شــماره ملى 
1190321270شهرضاتمامت 8 حبه و پنجاه و دو - شصت و يكم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 942 

به مساحت ششدانگ 345/50 مترمربع.
34- راى شماره 6293 – 94/6/10 – حسام هادى فرزند حبيب اله به 
شناسنامه شماره 47 شهرضا و شماره ملى 1199245542 ششدانگ 
يك باب خانــه مفــروزى از پالك 951 بــه مســاحت 180 مترمربع.

درازاءشصت-شــصت وهفتم ســهم مشــاع از10ســهم ششدانگ 
انتقال عادى مع الواســطه ازطرف جعفرهادى احدى ازورثه مرحوم 

غالمحسين هادى.
35- راى شــماره 5234 – 94/5/12 – ســيد امين اله موسوى فرزند 
سيد امان اله به شناسنامه شماره 168 حوزه 3 سميرم و شماره ملى 
1209382253 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 958 

به مساحت 162/45 مترمربع.
36- راى شماره 5910 – 94/5/29 – سيف اله صفدريان فرزند سهراب 
به شناسنامه شماره 75 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199784974 
ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 985 به مساحت 

238/90 مترمربع.
37- راى شماره 5755 – 94/5/28 – سيد مرتضى رهنمائى فرزند سيد 
على به شناسنامه شماره 123 شهرضا و شماره ملى 1198852674 
ششدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

203/63 مترمربع.
38- راى شماره 5960 – 94/5/31 – سيد مرتضى رهنمائى فرزند سيد 
على به شناسنامه شماره 123 شهرضا و شماره ملى 1198852674 
ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 1008 به مساحت 
288/20 مترمربع.درازاء278ســهم مشــاع از2682ســهم سه دانگ 
ازششدانگ،كه139سهم مشــاع آن انتقال عادى ازطرف خانم مهديه 

اسحاقى مى باشد.
39- راى شــماره 5974 – 94/5/31 – فيروز ســعيدى دهكى فرزند 
حجت اله به شناســنامه شــماره  15 حوزه 1 مركزى قمشه و شماره 
ملى 1199945463 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 

1048 به مساحت 102/60 مترمربع.
40- راى شماره 5810 – 94/5/28 – حســن يوسفى فرزند قربانعلى 
به شناسنامه شماره 1511 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى و شماره 
ملى 5129462556 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1051 به 

مساحت 237/90 مترمربع.
41- راى شــماره 4098 – 94/4/10 – ســيدمهدى بحرينــى فرزند 
سيدســراج بــه شناســنامه شــماره 33 شــهرضا و شــماره ملى 
1199286532 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالكهاى 1054 باقيمانده كه به شماره 13439 تبديل شده و 11647 و 

11649 به مساحت ششدانگ 219/60 مترمربع.
42- راى شــماره 4099 – 94/4/7 – الهــه عدالت فرزنــد عليرضا به 
شناسنامه و شماره ملى 1190049767 شــهرضا سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهــاى 1054 باقيمانده كه به 
شماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به مساحت ششدانگ 

219/60 مترمربع.
43- راى شــماره 5727 – 94/5/27 – مــژگان دهقانپــور فرزنــد 
محمدرضا به شناسنامه و شــماره ملى 1190062542 شهرضا سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالكهاى 1054 
باقيمانده كــه به شــماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به 

مساحت ششدانگ 184/79 مترمربع.
94 – ســيدمجيد بحرينــى  /5 /27 44- راى شــماره 5728 – 
فرزند سيدســراج به شناســنامه شــماره 5307 حوزه يك شــهرى 
شــهرضا و شــماره ملــى 1199888028 ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهــاى 1054 باقيمانده كه به
 شماره 13439 تبديل شــده و 11647 و 11649 به مساحت ششدانگ 

184/79 مترمربع.
45- راى شماره 2674 – 94/3/30 – محسن تاكى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 187 شهرضا و شماره ملى 1199154865 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 250/21 مترمربع.
46- راى شماره 2675 – 94/3/30 – سعيده متقى فرزند محمدمهدى به 
شناسنامه شماره 1684 قمشه و شماره ملى 1199261912 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 250/21 مترمربع.
47- راى شــماره 4215 – 94/4/13 – امير تاكى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 675 قمشه و شماره ملى 1199251828 چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 207/62 مترمربع.
48- راى شــماره 4216 – 94/4/13 – شيبا رســتمى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 269 قمشه و شــماره ملى 1199334596 دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1079 به 

مساحت ششدانگ 207/62 مترمربع.
49- راى شماره 8031 – 94/8/5 – فرج اله يزدان پرست فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 8842 شهرضا و شماره ملى 1198368357 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مساحت 254/62 

مترمربع.
50- راى شماره 5647 – 94/5/26 – حسين ذوالفقارى فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شــماره 99 شهرضا و شــماره ملى 1199209694 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1552 به 

مساحت ششدانگ 195/05 مترمربع.
51- راى شماره 5648 – 94/5/26 – الهام اخوان فرزند محمدابراهيم 
به شناسنامه شماره 177 قمشه و شماره ملى 1199333670 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1552 به مساحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.
52- راى شماره 7209 – 94/6/31 – مجتبى رضائيه شهرضا فرزند 
يداله به شناسنامه شماره 122 قمشه و شماره ملى 1199287423 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1606 

و 8329 به مساحت ششدانگ 162/67 مترمربع.
53- راى شماره 7210 – 94/6/31 – فاطمه مطهرى فرزند حبيب اله به 
شناسنامه و شماره ملى 1190007215 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1606 و 8329 به مساحت ششدانگ 

162/67 مترمربع.
54- راى شماره 7805 – 94/7/27 – فضل اله فرشادنيا فرزند حسين 
به شناســنامه شماره 378 شــهرضا و شــماره ملى 1198911646 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1634 به مساحت 29/11 

مترمربع.
55- راى شماره 4439 – 94/4/16 – احسان خادم فرزند رمضانعلى 
به شناسنامه شماره 1591 شهرضا و شماره ملى 1199224618 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 

1644 به مساحت ششدانگ 343/20 مترمربع.
56- راى شماره 4440 – 94/4/16 – مريم براهيمى فرزند مسعود به 
شناسنامه شماره 21489 شهرضا و شماره ملى 1198494761 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 

1644 به مساحت ششدانگ 343/20 مترمربع.
57- راى شــماره 5838 – 94/5/28 – ســيدمحمدابراهيم رهنمائــى 
فرزند ســيدمرتضى به شناســنامه شــماره 86 حوزه 3 شهرضا و

 شــماره ملى 1199403067 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 1714 و 1716 به مســاحت ششدانگ 242/75 

مترمربع.
58- راى شماره 5839 – 94/5/28 – مهديه اسحاقى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 970 شــهرضا و شماره ملى 1199218405 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1714 و 1716 

به مساحت ششدانگ 242/75 مترمربع.
93 – مســعود ظفريانــى  /12 59- راى شــماره 12629 – 18/
اصل فرزنــد نوروزعلى به شناســنامه شــماره 278 گچســاران و

 شــماره ملى 4269469730 چهار دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب
 خانــه دو طبقه مفروزى از پالك 1761 به مســاحت ششــدانگ 160 

مترمربع.
60- راى شــماره 12638 – 93/12/18 – مريــم پناه پــورى فرزند 
جهانشــير بــه شناســنامه شــماره 18 گچســاران و شــماره ملى 
4269489847 دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 

مفروزى از پالك 1761 به مساحت ششدانگ 160 مترمربع.
61- راى شــماره 6629 – 94/6/19 – صمد رضائــى فرزند فرج آقا 
به شناســنامه شــماره 387 حوزه 1 مركزى ســميرم و شماره ملى 
1209313596 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1761 به 

مساحت 218/25 مترمربع.
62- راى شــماره 2758 – 94/4/31 – قربانعلــى عبدالى بارند فرزند 
كريم قلى به شناســنامه شــماره 1 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره 
ملى 1209739992 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1762 به 

مساحت 142/28 مترمربع.
63- راى شــماره 5880 – 94/5/29 – ســيد جالل ميرمسيب فرزند 
ســيد حبيب اله به شناسنامه شــماره 112 شهرضا و شــماره ملى 
1199021342 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1957 به 

مساحت 69 مترمربع.
64- راى شــماره 4428 – 94/4/16 – ناصــر ســليمانى پور فرزند 
عيدى محمد به شناسنامه شــماره 37 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 
1199802093 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3541 

به مساحت 186/45 مترمربع.
65- راى شــماره 2760 – 94/3/31 – بهنام عاطفت دوســت فرزند 
رضا به شناسنامه شماره 544 بروجن و شماره ملى 4650509221 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3755 به مساحت 

214 مترمربع.
66- راى شماره 7113 – 94/6/30 – رحمت اله محمديان فرزند جواد 
به شناسنامه شماره 61 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199811521 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3755 به مساحت 149/40 

مترمربع.
67- راى شــماره 2301 – 94/3/10 – رضــا محمــدى فرزند بهرام 
به شناسنامه شــماره 1442 شهرضا و شــماره ملى 1199208061 
ششدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 3761 به مساحت 

119/09 مترمربع.
68- راى شــماره 6369 – 94/6/11 – مريم دانشور فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 363 قمشــه و شماره ملى 1199269603 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 5799 كه قبال 

467/1 بوده به مساحت ششدانگ 141/25 مترمربع.
69- راى شــماره 6370 – 94/6/11 –  ســيدمجيد طيبــى فرزنــد 
ســيدمصطفى به شناسنامه شــماره 1406 شــهرضا و شماره ملى 
1199207705 سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالك 5799 كه قبال 467/1 بوده به مســاحت ششــدانگ 

141/25 مترمربع.
70- راى شــماره 6313 – 94/6/10 – منــور خادمــى فرزنــد
 فضل اله به شناسنامه شماره 56 شهرضا و شماره ملى 1198932309 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 6560 به مساحت 135/60 

مترمربع.
71- راى شــماره 6800 – 94/6/28 – حميدرضا فردوســيان فرزند 
فالمرز به شناســنامه شماره 2274 حوزه 1 شــهرى قمشه و شماره 
ملى 1199857696 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 7556 به 

مساحت 195/40 مترمربع.
72- راى شماره 4724 – 94/4/24 – مسعود زمان زاد فرزند خدابخش 
به شناســنامه شماره 257 شــهرضا و شــماره ملى 1198910437 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 7867 به مســاحت 121 

مترمربع.
73- راى شــماره 6464 – 94/6/15 – جواد پــور غالم فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 1113 شهرضا و شماره ملى 1199220035 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالكهــاى 8739 الى 8745 و 

1456باقيمانده به مساحت 33/58 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 3- اصلى موغان

74- راى شــماره 4446 – 94/4/16 – غالمرضــا بــرزوك فرزنــد 
عباســعلى بــه شناســنامه شــماره 856 شــهرضا و شــماره ملى 
1198990775 ششــدانگ يك باب مغازه با طبقه تحتانى مفروزى از 

پالك 409 به مساحت 55/50 مترمربع.
75- راى شــماره 5948 – 94/5/29 – عبدالرســول ســامع فرزنــد 
ابوالقاســم بــه شناســنامه شــماره 379 شــهرضا و شــماره ملى 
1199104760 ششــدانگ يك باب مغازه دو دهنــه و راه پله متصله 
مفروزى از پــالك 912 و 913 و 914 به مســاحت 54/14 مترمربع.
درازاءيكسهم وپنجاه وسه-دويست وپنجاهم سهم مشاع از32/5سهم 
ششدانگ كه تمامت چهارصدونودوسه هزارم آن انتقال عادى ازطرف 
زهراميربد وتمامت هفتصدونوزده هزارم سهم مشاع آن انتقال عادى 
ازطرف ورثه مرحــوم محمدرضاميربدبنامهاى ابوالقاســم وخانم 

ميربدمى باشد.
76- راى شــماره 5950 – 94/5/29 – حجت اله طيبى فرزند لطف اله 
به شناسنامه شــماره 1060 حوزه مركزى شــهرضا و شماره ملى 
1198536640 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 976 به مساحت ششدانگ 263/5 مترمربع.
77- راى شماره 5951 – 94/5/29 – مهرالسادات على عسگرى فرزند 
ابوالقاسم به شناسنامه شماره 117 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره 
ملى 1198629381 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى 

از پالك 976 به مساحت ششدانگ 263/5 مترمربع.
78- راى شــماره 4801 – 94/4/24 – مريــم قيام فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 55 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199364126 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 1127 به مســاحت 30 

مترمربع.
79- راى شــماره 6294 – 94/6/10 – نرگس جاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 139 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198498145 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به 
مساحت ششــدانگ 43 مترمربع. درازاء26سهم وششصدونوزده-

هفتصدوسى دوم ســهم مشاع از2770سهم ششــدانگ انتقال عادى 
ازطرف محمدجاورى.

80- راى شــماره 6295 – 94/6/10 – مريم جــاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شــماره 742 شهرضا و شــماره ملى 1199108391 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به 
مساحت ششــدانگ 43 مترمربع. درازاء26سهم وششصدونوزده-
هفتصدوسى دوم ســهم مشاع از2770سهم ششــدانگ انتقال عادى 

ازطرف محمدجاورى. 
ادامه در صفحه 15
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81- راى شــماره 6306 – 94/6/10 – عصمت جاورى فرزند محمد 
به شناســنامه شــماره 399 حوزه 1 شــهرى قمشه و شــماره ملى 
1199312231 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از 
پالك 1127 به مساحت ششدانگ 22 مترمربع.درازاء13سهم ودويست 
وشــصت ونه-سيصدوشــصت وششم سهم مشــاع از2770سهم 

ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى.
82- راى شــماره 6307 – 94/6/10 – عفت جاورى فرزند محمد به 
شناســنامه شــماره 6226 حوزه 1 شهرى شــهرضا و شماره ملى 
1199897213 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى 
از پالك 1127 به مســاحت ششــدانگ 22 مترمربع. درازاء13سهم 
ودويســت وشــصت ونه-سيصدوشــصت وششم ســهم مشاع 

از2770سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى. 
83- راى شماره 6308 – 94/6/10 – نصرت جاورى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 134 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199403547 
ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1127 به مساحت 26/50 
مترمربع. درازاء33ســهم وشــصت وپنج-هفتصدوسى ودوم سهم 

مشاع از2770سهم ششدانگ انتقال عادى ازطرف محمدجاورى. 
84- راى شــماره 3000 – 94/4/7 – زهرا كرمانى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 428 شــهرضا و شــماره ملى 1199119131 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1246 به مســاحت 139 

مترمربع.
85- راى شــماره 7125 – 94/6/30 – حســن ســالك پــور فرزند 
محمدرضا به شناســنامه شــماره 19957 شهرضا و شــماره ملى 
1198479426 ششــدانگ يك باب خانه قديمى مخروبه مفروزى از 

پالك 1246 به مساحت 217/98 مترمربع.
86- راى شماره 13028 – 93/12/27 – شمسى انصارى پور فرزند 
يداله به شناسنامه شماره 9 حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره ملى 
1199451150 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1278 به 

مساحت 181 مترمربع.
87- راى شماره 895 – 94/2/5 – عبدالحسين صدرى فرزند صادق به 
شناسنامه شماره 343 شهرضا و شماره ملى 1198775572 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى 

از پالك 1327 به مساحت ششدانگ 304/80 مترمربع.
88- راى شــماره 897 – 94/2/5 – فاطمه صغرى رحمتى شهرضا 
فرزند سيف اله به شناســنامه شماره 677 شــهرضا و شماره ملى 
1198914637 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 1327 به مساحت ششدانگ 304/80 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 4 - اصلى برزوك آباد

89- راى شــماره 5855 – 94/5/29 – كــرم الــه عســگرى نــژاد 
فرزند نصرت اله به شناســنامه شــماره 24 ســميرم و شماره ملى 
1209458551 ششدانگ يك باب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانى 

مفروزى از پالك 833 به مساحت 200 مترمربع.
90- راى شماره 5652 – 94/5/26 – روح اله بقائى فرزند جمشيد به 
شناسنامه شماره 151 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199824951 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1044 كه به شماره 2603 

تبديل شده و 2602 به مساحت 162/82 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

91- راى شــماره 6291– 94/6/10 – محمدرضــا ابــاذرى فرزند 
مصطفى بــه شناســنامه شــماره 6832 شــهرضا و شــماره ملى 

1199903272 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 475 به مســاحت 
ششدانگ 114/90 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 476 جمعا 

تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 475 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
92- راى شــماره 6292– 94/6/10 – آرزو جاورى فرزند ولى اله به 
شناسنامه و شــماره ملى 1190135027 شهرضا سه دانگ مشاع از 

ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 475 به مســاحت 
ششدانگ 114/90 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 476 جمعا 

تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 476 به مساحت ششدانگ 
93/80 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 475 جمعا تشكيل يك 

باب خانه را داده است.
93- راى شماره 5811 – 94/5/28 – مريم برزوكى فرزند عبدالخليل 
به شناسنامه شماره 610 شــهرضا و شــماره ملى 1199184802 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 745 به مســاحت 77/90 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

94- راى شــماره 5884 – 94/5/29 – شــهين دخــت خليــل زاده 
فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 112بروجن و شــماره ملى 
4650566071 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 50 باقيمانده 

و 850 الى852 و 1076 به مساحت 18/12 مترمربع.
95- راى شــماره 5888 – 94/5/29 – حميدرضــا افشــارى فرزند 
ابوالقاســم به شناســنامه شــماره 247 شــهرضا و شــماره ملى 
1199372072 ششــدانگ يك بــاب خانه مفروزى از پــالك 244 به 

مساحت 110/75 مترمربع.
96- راى شماره 5913 – 94/5/29 – ابراهيم افشارى فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه شــماره 1026 شهرضا و شــماره ملى 1199203912 
تمامت پنجاه و چهار حبه و چهل و دو - يك هزار و ششصد و شصت 
و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

244 به مساحت ششدانگ 167/50 مترمربع.
97- راى شــماره 5915 – 94/5/29 –  صاحب عموهادى شــهرضا 
فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 518 حوزه 1 شهرى قمشه و 
شماره ملى 1199291374 تمامت هفده حبه و يك هزار و ششصد و 
بيست وهفت- يك هزار و ششصد و شصت و نهم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 244 به مساحت ششدانگ 

167/50 مترمربع.
98- راى شــماره 7133 – 94/6/30 – ســيد محســن فاطمى فرزند 
ســيد مهدى به شناســنامه شــماره 4325 شهرضا و شــماره ملى 
1199878200 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 294 مترمربع.
99 - راى شــماره 7135 – 94/6/30 – الهــه جلى شــهرضا فرزند 
محمدرضا به شناســنامه شــماره 6002 حوزه 1 شهرى شهرضا و 

شماره ملى 1199894974 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 294 مترمربع.

100- راى شــماره 4533 – 94/4/18 – نصــرت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضابه شناســنامه شماره 755 شــهرضا و شماره ملى 
1199018341 ششــدانگ يك باب خانه و مغازه متصله مفروزى از 

پالك 428 به مساحت 417 مترمربع.
101- راى شــماره 4531 – 94/4/18 – عــزت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضا به شناســنامه شماره 504 شــهرضا و شماره ملى 
1199129127 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 429 

به مساحت 298 مترمربع.
102- راى شــماره 4532 – 94/4/18 – عــزت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضا به شناســنامه شماره 504 شــهرضا و شماره ملى 
1199129127 ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 429 به 

مساحت 52/13 مترمربع.
103- راى شــماره 4663 – 94/4/22 – محمدرضــا جانــى فرزند 
رمضانعلى به شناســنامه شــماره 764 شــهرضا و شــماره ملى 
1199233374 سى و دو حبه و ششصد و شصت و چهار - دو هزار 
و دويست و شصت و سوم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 429 به مساحت ششدانگ 103/90 مترمربع.

104- راى شــماره 4664 – 94/4/22 – نصــرت جانــى شــهرضا 
فرزند غالمرضابه شناســنامه شماره 755 شــهرضا و شماره ملى 
1199018341 سى و نه حبه و يكهزار و پانصد و نود و نه - دو هزار 
و دويست و شصت و سوم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك باب 
مغازه مفروزى از پالك 429 به مساحت ششدانگ 103/90 مترمربع.

105- راى شــماره 2291 – 94/3/9 – محمدرضا گلى اميرى فرزند 
حسين به شناسنامه شماره 172 شهرضا و شماره ملى 1199150177 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 779 به مســاحت 

262/60 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

106- راى شــماره 6562 – 94/6/16 – مهين پورغالم فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 شــهرى بويراحمد و شماره ملى 

4231633101 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 121 به مســاحت 
ششــدانگ 93/85 مترمربع كه به انضمام ششــدانگ پالك 2184 و 

قسمتى از پالك 126 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 126 به مساحت ششدانگ 
34/28 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 2184 و قسمتى از پالك 

121 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
107- راى شــماره 6563 – 94/6/16 –  غالمرضــا شــفيعى فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 10 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 

1199597661 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف : قســمتى از يك باب خانه مفــروزى از پالك 121 به مســاحت 
ششــدانگ 93/85 مترمربع كه به انضمام ششدانگ از پالك 2184 و 

قسمتى از پالك 126 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است. 
ب: قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 126 به مساحت ششدانگ 
34/28 مترمربع كه به انضمام ششــدانگ از پالك 2184 و قسمتى از 

پالك 121 جمعا تشكيل يك باب خانه را داده است.
108- راى شــماره 5903 – 94/5/29 – حميدرضا سبزوارى فرزند 
نبى اله به شناسنامه شماره 1248 قمشه و شماره ملى1199320722 
تمامت 23 ســهم مشــاع از 145/33 سهم ششــدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 مترمربع.
109- راى شماره 5904 – 94/5/29 – مجيد صالحپور شهرضا فرزند 
محمد به شناسنامه شماره 931 شهرضا و شماره ملى 1199275281 
تمامت 47/40 سهم مشاع از 145/33 ســهم ششدانگ يك باب مغازه 

مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 مترمربع.
94 – افســانه فردوســيان  /5 110- راى شــماره 5907 – 29/
فرزند فالمرز به شناســنامه شــماره 923 شهرضا و شــماره ملى 
1199217931 تمامت74/93 سهم مشاع از 145/33 سهم ششدانگ 
يك باب مغازه مفروزى از پالك 1188 به مساحت ششدانگ 145/25 

مترمربع.
شماره هاى فرعى از 33 - اصلى مهر قويه

111- راى شــماره 5795 – 94/5/28 – محمدرضا آقاســى فرزند 
رحمت اله به شناسنامه شــماره 240 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199384046 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 16 و 17 به 

مساحت 106 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد

112- راى شماره 5668 – 94/5/26 – امراهللا اميرحاجى ونكى فرزند 
نصرت به شناسنامه شماره 584 حوزه يك روستايى گندمان و شماره 
ملى 6299571616 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 

10 به مساحت 171 مترمربع.
113- راى شــماره 5791 – 94/5/28 – كشــور على عسگرى فرزند 
نعمت اله به شناسنامه شماره 3 حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره 
ملى 1199545899 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 12 به 

مساحت 202 مترمربع.
114- راى شماره 5845 – 94/5/28 – جنت ضيائى فرزند غالمحسين 
به شناسنامه شماره 800 شــهرضا و شــماره ملى 1198842296 
ششــدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 22 به مساحت 

145/85 مترمربع.
مرتضــى   -94 /06 شــماره10-6316/ راى   -115
خيرمندفرزندمحمدعلى به شناســنامه شماره50شهرضاوشــماره 
ملى1199226238تمامت1/5دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه 

دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت ششدانگ142مترمربع.
116- راى شماره6317-94/06/10- زينب حميديافرزندعبدالجواد 
بــه شناســنامه شماره2119حوزه1شــهرى قمشــه وشــماره 
ملى1199856142تمامت1/5دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه 

دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت ششدانگ142مترمربع.
117- راى شماره6318-94/06/10- مصطفى خيرمندفرزندمحمدعلى 
به شناسنامه شماره297شهرضاوشماره ملى1199289175سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزى ازپالك25به مساحت 

ششدانگ142مترمربع.
118- راى شماره 7211 – 94/6/31 – اكبر صيادى فرزند گنجعلى به 
شناسنامه شماره 58 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199766550 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 63 

و 954 و 956 به مساحت ششدانگ 289/75 مترمربع.
119- راى شــماره 7212 – 94/6/31 – صديقــه دوالــى شــهرضا 
فرزند عباســعلى به شناسنامه شماره 475 شــهرضا و شماره ملى 

1199091154 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالك 63 و 954 و 956 به مســاحت ششــدانگ 289/75 

مترمربع.
120-  راى شماره 4763 – 94/4/24 – اسماعيل سعيد فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 701 شهرضا و شماره ملى 1199043494 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 99 باقيمانده و 

1379 به مساحت ششدانگ 122 مترمربع.
121- راى شماره 4764 – 94/4/24 – شهرزاد رزمجو فرزند پرويز 
به شناسنامه شماره 603 شهرضا و شماره ملى 1199184731 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالكهاى 99 باقيمانده 

و 1379 به مساحت ششدانگ 122 مترمربع.
122- راى شــماره 4793 – 94/4/24 – عبدالرســول بزمــى فرزند 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 383 شــهرضا و شــماره ملى 
1199074926 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفــروزى از پالك 

1201به مساحت 299/80 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68  - اصلى سيدآباد

94 - محمدعلــى غضنفــرى  /6 123- راى شــماره 6785 -28/
فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره 6240 شــهرضا و

شــماره ملى 1199897353 يــك و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يك بــاب خانه دو طبقــه به مســاحت ششــدانگ 131/20 مترمربع.
درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع از84حبه هفتدانگ
 انتقال عادى مع الواســطه ازطرف سيداسماعيل مدنى فرزندمرحوم 

سيداسماعيل.
124- راى شــماره 6786 – 94/6/28 – مــژگان اســحاقى فرزنــد 
احمدرضا به شناسنامه و شماره ملى 1190090546 شهرضا يك و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به مساحت ششدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل.
125- راى شــماره 6787 – 94/6/28 – مهرداد يوسفى فرزند امراله 
به شناسنامه و شماره ملى 1190922746 شــهرضا يك و نيم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به مســاحت ششــدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل.
126- راى شماره 6788 – 94/6/28 – شــيرين عسگرپور شهرضا 
فرزند احمد به شناسنامه و شماره ملى 1190140691 شهرضا يك و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به مساحت ششدانگ 
131/20 مترمربع. درازاءيكچهارم مشاع ازپنجاه ويكهزارم حبه مشاع 
از84حبه هفتدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف سيداسماعيل مدنى 

فرزندمرحوم سيداسماعيل. 
شماره هاى مفروزى از 71 - اصلى مزرعه طيب

127- راى شــماره 4430 – 94/4/16 – عبدالرســول بزمــى فرزند 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 383 شــهرضا و شــماره ملى 
1199074926 ششــدانگ يك باب كارگاه تيرچه بلوكى با استخر و 

ساختمانها و متعلقات موجود در آن به مساحت 1841/69 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

128- راى شماره 2126 – 94/3/5 – نيازعلى سالخورده فرزند على 
به شناسنامه شماره 10 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 5129842030 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك هاى 13 و 14 و 90 و 91 به 

مساحت 249/75 مترمربع.
129- راى شماره 1710 – 94/2/23 – چنگيز نصيرى فرزند كرم به 
شناسنامه شماره 1861 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209539969 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقــه مفروزى از پالك 71 به مســاحت 

251/45 مترمربع.
130- راى شــماره 5857 – 94/5/29 – ولى الــه بهرامى قصرچمى 
فرزند حسينقلى به شناسنامه شماره 618 حوزه مركزى شهرضا و 
شماره ملى 1198617160 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 

از پالك 208 به مساحت 197/40 مترمربع.
131- راى شــماره 5836 – 94/5/28 – اســماعيل محمدپور فرزند 
جهانشير به شناســنامه شماره 645 حوزه 2 ســميرم و شماره ملى 
1209469170 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 263 

به مساحت 169/50 مترمربع.
132- راى شــماره 7500 – 94/7/14 – ســيدعين اله قريشى فرزند 
سيدهادى به شناسنامه شماره 1959 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 
1209540940 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 494 

به مساحت 131/20 مترمربع.
133- راى شماره 12609 – 93/12/17 – محمد محمودى فرزند الياس 
به شناسنامه شماره 62 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209814501 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 495 به مســاحت 

200/29 مترمربع.
134- راى شماره 9904 – 93/10/20 – ابراهيم پارسايى فرزند جواد 
به شناسنامه شماره 19662 شــهرضا و شماره ملى 1198476524 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 510 به 

مساحت ششدانگ 27/25 مترمربع.
135- راى شماره 9907 – 93/10/20 – زهره گالبى فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 803 شهرضاو شماره ملى 1199132111 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 510 به مساحت 

ششدانگ 27/25 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

136- راى شــماره 6397 – 94/6/12 – رســول خــوش نظر فرزند 
عطااله به شناسنامه شماره 55 شهرضا و شماره ملى 1199814156 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 278 به مساحت 151/53 

مترمربع.
137- راى شماره 2684 – 94/3/30 – محمد حسين انصارى فرزند 
على به شناسنامه شماره 248 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 
1198635304 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 320 

به مساحت 197/65 مترمربع.
بند ب)

شماره فرعى از 2- اصلى فضل آباد
138- راى شماره 1358 – 94/2/15 و راى اصالحى 7854 – 94/7/28 
–  الهام طاهر فرزند ناصر به شناســنامه شــماره 7788 شهرضا و 
شماره ملى 1199912832 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 769 به مســاحت ششــدانگ 215/06 مترمربع.كه 
درراى وآگهى اوليه مالكيت متقاضى اشتباها1/5دانگ قيدگرديده اينك 

تجديدآگهى مى گردد.

شماره فرعى از 23 - اصلى سود آباد
139- راى شماره8520- 93/09/12 و راى اصالحى 8017– 94/8/4 
- حسن كاظمى فرزند مانده على به شناسنامه شماره 268شهرضا و 
شماره  ملى1198972017چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك بابخانه 
مفروزى ازپالك385 و 647 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع. 
كه درراى وآگهى اوليه شماره پالك مفروزى اشتباهافقط385فرعى 

قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
140- راى شماره 8521 – 93/9/12 و راى اصالحى 8016– 94/8/4 – 
زهرا سودائى فرزند حسين به شناسنامه شماره 515 حوزه 6 شهرضا 
و شماره ملى 1199346284دو دانگ مشــاع از ششدانگ يكبابخانه 
مفروزى ازپالك 385 و 647 به مساحت ششدانگ 321/05 مترمربع.
كه درراى وآگهى اوليه شماره پالك مفروزى اشتباهافقط385فرعى 

قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
شماره فرعى از 58 - اصلى جعفرآباد

141- راى شماره 2146 – 94/3/5 و راى اصالحى 7799 – 94/7/26 
–  عباس انصــارى پور جرم افشــادى فرزند محمود به شناســنامه 
شماره 261 حوزه 8  تهران و شــماره ملى 0068814641 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 85 به مساحت 
ششدانگ 261/84 مترمربع.درازاء2/1حبه مشاع از72حبه ششدانگ 
انتقال عادى مع الواسطه ازطرف خليل،رحمت اله،مسيح اله واشرف 
آغاهمگى ميربدبه قانون ارث،كه درراى وآگهى اوليه پالك مفروزى 

اشتباها86قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
142- راى شماره 2147 – 94/3/5 و راى اصالحى 7800– 94/7/26 
– ناهيد انصارى فرزند احمد به شناســنامه شــماره 672 شــهرضا 
و شــماره ملى 1199251798 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 85 به مساحت ششــدانگ 261/84 مترمربع.
درازاء2/1حبه مشــاع از72حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه 
ازطرف خليل،رحمت اله،مسيح اله واشرف آغاهمگى ميربدبه قانون 
ارث،كه درراى وآگهى اوليه پالك مفروزى اشتباها86قيدگرديده اينك 

تجديدآگهى مى گردد. 
شماره فرعى از 100 - اصلى فيض آباد

اصالحــى  93وراى  /12 شــماره24-12922/ راى    -143
شــماره8189-94/08/12- ماشــاءاله قاســمى موســى آبــادى 
فرزندرمضانعلى به شناســنامه شماره9ســميرم ســفلى وشماره 
ملى5129871847ششــدانگ يكباب خانه مفــروزى ازپالك277به 
مســاحت168/50مترمربع.كه درراى وآگهــى اوليــه پــالك اصلى 

اشتباها2- اصلى قيدگرديده اينك تجديداگهى مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/08/23 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/09/08   
م الف 467 ســيدمهدى ميرمحمدى  رئيس اداره ثبت اســناد وامالك 

شهرضا
ابالغ راى

8/501  كالسه پرونده اصلى: 94-179 شماره دادنامه: 94/6/28-593 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى حسين معنوى به نشانى اصفهان، خ شيخ طوسى اول، ك شهيد 
ماموريــان، ك 16، پ 4 خوانده: آقاى احمدرضــا دايى زاده مجهول 
المكان خواســته: مطالبه مبلغ 6/000/000 ريــال وجه 4 فقره چك به 
انضمام مطلق خسارات قانونى و تاخير تاديه به تاريخ 94/6/22 شعبه 
23 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
پرونده كالسه 94-179 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى شورا: درخصوص دعوى حسين معنوى به طرفيت آقاى 
آقاى احمدرضا دايى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال 
موضوع 4 فقره چك به شماره هاى 591932-77/2/20 و 591929-
76/12/20 و 591931-76/12/27 و 591930-76/12/15 به انضمام 
هزينه دادرسى و خســارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه داللت بر اســتقرار دين و 
اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رســيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مــدرك و دفاع موجهى 
در خصــوص دعوى مطروحه مبنــى بر برائت ذمــه خويش به عمل 
نياورده لذا شــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشــخيص داده و 
مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته و  مبلغ 
355/000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارات تاخير در تاديه از 
تاريخ سررســيد (فوق الذكر) تا تاريخ اجراى حكم بر اساس آخرين 
شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد نظر 
خواهــى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى باشــد.

 م الف 22307 قاضى شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/502  كالسه پرونده اصلى: 94-362 شماره دادنامه: 94/7/27-499 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى سهراب سعيدى به نشانى اصفهان، خ كشاورزى بن بست آبان 
پ 187. خوانده: آقاى مهرداد موزرمنى مجهول المكان به تاريخ  شعبه 
29 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
پرونده كالسه مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
شورا: درخصوص دعوى سهراب ســعيدى به طرفيت آقاى مهرداد 
موزرمنى به خواســته مطالبه مبلــغ 31/200/000 ريال موضوع دو 
فقره چك به شماره هاى 659813-89/2/20 و 88/12/10-659812 
به انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى 
در جلســه رســيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع 
موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنــى بر برائت ذمه خويش به 
عمل نياورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده 
و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 31/200/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خسارات تاخير در 
تاديه از تاريخ سررسيد (چكهاى فوق) تا تاريخ اجراى حكم بر اساس 
آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در 
همين شعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف 20 روز ديگر قابل تجديد 
نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. 

م الف 22295 قاضى شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

ــدد، جعفرى  ــاز  1 ع ــود  300 گرم، پي مـواد الزم بـراى تهيـه فالفل:نخ
ــياه  ــق غذا خورى،فلفل س ــير 3 حبه،آرد نخودچى 2 قاش ــتكان، س  نصف اس
ــورى، خ ــاى  چ ــق  قاش  1 ــبز  س ــره  خورى،زي ــاى  چ ــق  قاش  1
ــورت تمايل)، ــدد (درص ــم مرغ 1 ع ــق چاى خورى،تخ ــنيز 1 قاش تخم گش

نمك به ميزان كافى.

طرز تهيه فالفل خانگى با نخود:
ــوردن نخود كمى طول  ــود را بايد خيس كنيم. خيس خ براى تهيه فالفل، نخ
ــدارى نمك اضافه كنيم  ــد، ولى اگر به نخود درحال خيس خوردن مق مى كش
ــه ساعت نخود آب  ــود و در عرض دو س زمان خيس خوردن نخود نصف مى ش
ــود از اين روش استفاده  را به خودش جذب مى كند. براى همه حبوبات مى ش
ــت كه عجله داريم و از قبل فكرش را نكرديم.  كرد. اين راه حل براى مواقعى اس
راحت ترين راه براى طرز تهيه فالفل اين است كه بعد از خيس خوردن نخود، آن 
را به همراه پياز و سير و ادويه و جعفرى داخل ميكسر يا همان مخلوط كن بريزيم.
بعد از اينكه  مواد را ميكس كرديد، آرد را اضافه مى كنيم. تخم مرغ را هم به مواد
 اضافه مى كنيم و مواد را خوب ورز مى دهيم. بعد هم به شكل توپ در مى آوريم 

و در روغن سرخ مى كنيم .
نكات مهم براى طرز تهيه فالفل خوشمزه:  براى طرز تهيه فالفل نخود به 
خاطر آن كه نفاخى نخود گرفته شود، بهتر است كه آن را چند روز قبل خيس 
ــانيد و  كنيد و هر بار آب آن را دور بريزيد. حتى مى  توانيد آن را چند بار بجوش
آبش را خالى كنيد و سپس نخودها را چرخ كنيد. به اين ترتيب كمتر باعث نفخ 
مى  شوند.  بهترين ادويه براى پخت فالفل زيره است البته فرقى نمى  كند كه شما 
زيره سياه اضافه مى كنيد يا سبز. افزودن زيره به فالفل به هضم بهتر آن كمك 
خواهد كرد.  مى  توانيد به مايه فالفل كمى هم نعناع خشك اضافه كنيد به اين 

ترتيب فالفل عطر بهترى پيدا خواهد كرد.

ــت كمى از صنعت پرسروصداى درآمد فروش كتاب در آمريكا چندان هم دس
ــاس گزارش مالى بزرگ ترين كتاب فروشى هاى اين  ــازى ندارد، براس  فيلم س
كشور، فروش داخلى كتاب در سال 2008 در مجموع 13/20 ميليارد دالر بود. 
ــگاه  ــارد دالر، فروش ــل» 4/68 ميلي ــز و نوب ــره اى «بارن ــگاه زنجي فروش

ــارد دالر و ــازون 4/63 ميلي ــايت آم ــوردر3/41 ميليارد دالر، س زنجيره اى ب
ــايت BN.com م 477 ميليون دالر فروش داشته اند. در عين حال، آمارى   س
كه مجله تجارت كتاب سوئد با مقايسه فهرست كتاب هاى پرفروش يك سال در 
ــپانيا،  ــه، اس ــتان، فرانس ــوئد، انگلس ــد، س ــى (فنالن ــور اروپاي 10 كش
ــت،  ــه داده اس ــكا) ارائ ــش و آمري ــان، اتري ــارك، آلم ــد، دانم ــروژ، هلن ن
ــور  ــى در كش ــور هاى اروپاي ــب كش ــندگان اغل ــه نويس ــد ك ــان مى ده نش
ــط حدود  ــور متوس ــى به ط ــد يعن ــده را دارن ــن خوانن ــش تري ــان بي خودش
ــان  ــور خودش ــاى كش ــا را كتابخوان ه ــدگان آنه نن ــد از خوا 60 درص

تشكيل مى دهند و اين آمار براى آمريكا به 91 درصد مى رسد. 
طبق گزارش چهار ساله اتحاديه كتابفروشان انگلستان، آمار خريدارى كتاب در 
اين كشور از سال 2003 تا 2007 با رشد چشمگيرى رو به رو بوده است: اما اگر 
قرار باشد به مقايسه ميزان هزينه هايى كه ساالنه صرف خريد كتاب و دى وى دى 
ــتان در اين ميان، مقام اول را  ــورهاى اروپايى مى شود، بپردازيم، انگلس در كش
كسب مى كند و در مقام هاى بعدى به ترتيب آلمان، ايرلند، هلند، فرانسه، ايتاليا و 
اسپانيا قرار مى گيرند .بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه در انگلستان، آمار خريد 
كتاب نسبت به ساير كشورهاى اروپايى باالتر است و اگر بتوان معيار كتابخوانى 
را تعداد كتاب هاى خريدارى شده در هر سال در نظر گرفت، مى توان گفت كه 

كتابخوان ترين مردم اروپا در كشور انگلستان زندگى مى كنند. 
ــده در ــار ارائه ش ــق آم ــرا كه طب ــت چ ــراه هم نيس ــرى پربي ــن نتيجه گي اي
ــايت  60booksellers. org.uk درصد اروپايى هايى كه در هر سال يك   س
ــتان و 40 درصد در آلمان و اسپانيا زندگى مى كنند و  كتاب مى خرند در انگلس
انگلستان در فهرست آمارى تعداد اروپاييانى كه در هر سال 10 كتاب مى خرند 
ــت، كشور فرانسه  ــت و در جايگاه بعدى اين فهرس نيز همچنان صدرنشين اس

قرار گرفته است. 

تاريخ بلعمى از مجموعه تاريخ و ادبيات ايران نوشته محمد دهقانى است 
كه نشرنى آن را روانه بازار نشر كرده است.

كتاب «تاريخ بلعمى» ترجمه اى است كه ابوعلى محمد بن محمد بلعمى 
ــهور نوشته  ــل و الملوك يا همان تاريخ طبرى مش از كتاب تاريخ الرس
محمد جرير طبرى ترتيب داده است. تاريخ آغاز ترجمه 352 قمرى/342 
خورشيدى بوده است. تاريخ طبرى، تاريخ جهان از ابتداى آفرينش آدم 
تا آغاز سده چهارم هجرى را به تفصيل بيان كرده است و تاريخ بلعمى، 

ترجمه آزاد فارسى اين كتاب به طور مختصر است.
ــت كه  هم اكنون  ــى اس تاريخ بلعمى از كهن ترين نمونه هاى نثر پارس
موجود است. شمار واژه هاى تازى در آن بسيار اندك است و سبك نثر آن 
بسيار ساده است و از واژه هاى دشوار و شعرى در آن استفاده نشده است. 
همچنين به مانند زبان پهلوى، جمله هاى آن كوتاه است و نمونه هايى 
ــم مى خورد. اين از مشخصات بارز نثر مرسل  از تكرار فعل در آن به چش
سامانى است كه نثر بلعمى نماينده آن است و نوشته هاى دوران ساسانى 

و بلكه سنگ نبشته هاى دوره هخامنشى را به ياد مى آورد.
سبك نگارش اين كتاب هرچند كه تا اندازه اى تحت تأثير ترجمه متن 
عربى است كه خواه ناخواه در طرز اسلوب فارسى تأثيرگذار بوده است. اما 
مترجم كوشش كرده است كه به جاى واژگان عربى از كلمه هاى فارسى 
بهره جويد و اسلوب فارسى را از دست ندهد. به همين خاطر اين كتاب از 
كتاب هاى تاريخ بيهقى و كليله و دمنه نصراهللا منشى، فارسى تر، ولى از 

مقدمه شاهنامه ابومنصورى عربى تر است.
ــن را به كارگيرد و از  ــاده و روش ــته است كه نثرى س بلعمى سعى داش
واژه هاى شعرى و كلمه هاى ناآشنا دورى كند و اگر برخى واژه ها امروزه 
سخت و عجيب جلوه مى كنند به دليل گذشت زمان و منسوخ شدن اين 

واژگان است. معموال پادشاهان عالقه به كتاب هايى با نثر ساده و روشن 
داشته اند و يك دليل سادگى نثر كتاب را همين موضوع مى توان دانست؛ 
ــامانى به  ــتور منصور بن نوح س چون ابوعلى بلعمى اين كتاب را به دس

فارسى برگردانده است.

طرز تهيه فالفل خانگى خوشمزه و ترد 

تاريخ بلعمىكتاب خوان ترين مردم جهان

خانه دارى
سبزى ها را بعد از پاك كردن خوب بشوييد

وقتى آب سبزى ها رفت، آن ها را پهن كنيد تا خشك شوند. البته نه در حدى كه 
پالسيده شوند  و نتوان آن ها را به خوبى خرد كرد.سبزى ها را بايد ريز خرد كنيد. 
اگر بخواهيم اندازه اى براى آن تعيين كنيم، بين سبزى هاى آش، پلويى و قورمه 
ــد.اكنون بايد سبزى ها را تفت  سبزى، سبزى خورش تان بايد از همه ريزتر باش
ــبزى ها را تفت دهيد و دهيد. به حفظ خواص سبزى ها اهميت دهيد و فقط س
ــد. ــك گردن ــده و خش ــرخ ش ــا س ــوند ت ــه ش ــتر پخت ــد بيش ــازه ندهي اج

ــزان  ــه مي ــد ب ــى دهي ــت م ــه تف ــى ك ــر ظرف ــا را در ه ــبزى ه س
ــدازد ــبزى آب نين ــا س ــد ت ــت كني ــرف دق ــه ظ ــبت ب ــبزى نس س

 و تيره نشود.
سبزى و روغن را همزمان روى حرارت بگذاريد و صبر نكنيد تا سبزى روى حرارت 
خشك شود بعد روغن را اضافه كنيد. اين كار باعث تيره شدن رنگ سبزى و نهايتا 

خورش خواهد شد. 
ولى اگر روغن را از ابتدا به خورش اضافه كنيد رنگ خورش روشن تر خواهد بود.

زمانى كه سبزى ها خنك شدند، براى هر وعده مصرف به صورت جداگانه در كيسه 
ــا براى هر بار مصرف تنها به  فريزرى ريخته و صاف كنيد و در فريزر قرار دهيد؛ ت
همان ميزان از حالت انجماد خارج شود و بقيه سبزى خواص خود را از دست نداده 

و مستعد فاسد شدن، نشوند.
نكات و هشدارها

ــرخالى،  ــوپ خورى س ــق س ــازه از يك قاش ــنبليله ت ــاى ش ــد به ج مى تواني

ــد  ــبزى، از خري ــد س ــگام خري ــد و هن ــتفاده كني ــك اس ــنبليله خش ش
ــدى ــاى بع ــتفاده ه ــراى اس ــا آن را ب ــد، و ي ــر كني ــرف نظ ــنبليله ص ش

 خشك كنيد.
ــا را در خردكن  ــنده آن ه ــبزى را خرد كرده مى خريد هنگامى كه فروش اگر س

مى ريزد به او ميزان ها را گوشزد كنيد.

نحوه آماده كردن سبزى خورش سبزى

رفتار پرخاشگرانه رفتارى است كه آسيب جسمى و روحى زيادى 
به فرد وارد مى كند. از توهين هاى زبانى تا نابودى اموال را مى توان 
در حيطه رفتارهاى پرخاشگرانه به حساب آورد. افرادى كه چنين 
ــان هايى تحريك پذير، بى  رفتارهايى از خود بروز مى دهند، انس
ــگرانه عمدتا عمدى محسوب  فكر و بى قرار هستند.رفتار پرخاش
ــود به اين معنى كه با هدف انجام مى گيرد. افراد پرخاشگر  مى ش
ــه خوب را به  ــى را نقض مى كنند و يك رابط هنجارهاى اجتماع
ورطه نابودى مى كشانند. علت اصلى چنين رفتارهايى، مشكالت 
ــت. طغيان گاه به گاهى رفتارهاى  ــگر اس عاطفى شخص پرخاش
ــت اما رفتار پرخاشگرانه  ــگرانه، عادى و حتى طبيعى اس پرخاش
ــود زيرا به طور مكرر رخ مى دهد و  ــوب مى ش يك مشكل محس
ــگرانه از ناتوانى  اطرافيان را عصبى مى كند. در واقع، رفتار پرخاش
ــگر از رفتارهاى  ــأت مى گيرد و يا فرد پرخاش در كنترل رفتار نش
ــد.ممكن است علت  مناسب آگاه نيست و در نتيجه رنج مى كش
ــا واكنش عصبى  ــرف مقابل ي ــام از رفتار ط چنين رفتارى، انتق
ــد. اين احتمال هم وجود دارد  نسبت به حرف يا رفتارى از او باش
ــد و به نحوى مى  ــگر به دنبال تحريك قربانى باش كه فرد پرخاش
ــان دهد. چنين فردى  ــبت به او نش ــاس خود را نس خواهد احس
مى تواند احساس خود را كارگردانى كند و به طرف مقابل بقبوالند. 
براى حل مشكالت رفتارى افراد پرخاشگر، بايد با علت هاى اصلى 

رفتارهاى پرخاشگرانه آشنا شويم و آنها را حل و فصل كنيم.
علل رفتارهاى پرخاشگرانه

ــرد رفتارهاى  ــود ف ــل گوناگونى وجود دارد كه باعث مى ش عوام
ــان دهد. در ادامه به برخى از اين عوامل  ــگرانه از خود نش پرخاش

اشاره مى كنيم:
 ساختار خانوادگى

 رابطه با ديگران
محيط مدرسه يا محيط شغلى

عوامل اجتماعى يا عوامل اقتصادى – اجتماعى
 ويژگى هاى فردى

 بهداشت و روان
 مشكالت روانشناختى

 تجربه هاى زندگى
  رفتارهاى پرخاشگرانه در كودكان

پرخاشگرى در كودكان معموال يكى از نتايج ثانويه تربيت بد والدين، 
عوامل بيولوژيكى يا فقدان مهارت هاى ارتباطى است. در بسيارى 
ــونت و رفتارهاى پرخاشگرانه قرار  از موارد كودك در معرض خش

مى گيرد و همان رفتار را تكرار مى كند.
همين تقليد از رفتار ممكن است توجه والدين، معلمان يا همساالن 
ــند كه با  ــود جلب كند. بزرگ ترها بايد مراقب باش كودك را به خ
عدم توجه به چنين رفتارى ممكن است كودك را به تكرار دوباره 

آن تشويق كنند. عالوه بر اين، مواظب باشيد كه ناخواسته چنين 
ــويق نكنيد.در برخى از كودكان، رفتار پرخاشگرانه  رفتارى را تش
ــت. عالوه بر اين،  يكى از علت هاى جنون در اختالل دو قطبى اس

افسردگى هم مى تواند موجب تحريك پذيرى كودك شود.
گاهى اوقات به دليل ترس يا سوءظن، كودك چنين رفتارهايى را 
از خود بروز مى دهد. اين موارد به خصوص در بيمارى هاى روانى 
چون اسكيزوفرنى و پارانويا ديده مى شود.يكى از علت هاى ديگر 
ــاتى چون  ــگرى را مى توان به ناتوانى در مقابله با احساس پرخاش
سرخوردگى نسبت داد. اين ويژگى معموال در كودكانى مشاهده 
مى شود كه اوتيسم دارند يا از نوعى اختالل عقب ماندگى ذهنى رنج 
مى برند. اگر چنين كودكانى سرخورده شوند، ممكن است نتوانند 
ــخيص داده و به خوبى كنترل كنند.كودكانى كه از  شرايط را تش
اختالل بيش فعالى يا ساير اختالل هاى مخرب و آزار دهنده رنج
مى برند، ممكن است توجه ضعيف، درك پايين و تكانشگرى باال 
داشته باشند. چنين رفتارهايى اگر جامعه را به هم بريزد و آشفتگى 

ايجاد كند، در زمره رفتارهاى پرخاشگرانه قرار مى گيرد.
رفتارهاى پرخاشگرانه در بزرگساالن

ــاالن معموال از تجربه هاى بد  ــگرانه در بزرگس رفتارهاى پرخاش
زندگى در گذشته يا بيمارى هاى روانى نشأت مى گيرد. در برخى 
از موارد افرادى كه از افسردگى، اضطراب يا اختالل اضطراب پس 
از سانحه رنج مى برند، پرخاشگرانه رفتار مى كنند. درباره افرادى 
ــكى رنج نمى برند، رفتار پرخاشگرانه  كه از اختالل عاطفى يا پزش
معموال نتيجه سرخوردگى و نااميدى است. اگر فرد بزرگسال مورد 
بى مهرى قرار گيرد و به او توجه نشود، ممكن است با پرخاشگرى 

رفتار كند.
 تاثير رفتارهاى پرخاشگرانه

عوامل زيادى وجود دارند كه موجب رفتارهاى پرخاشگرانه در افراد 
مى شوند. البته خيلى از اين علت ها ناشى از بيمارى هاى جدى در 
افراد پرخاشگر است. اگر پرخاشگرى و فرد پرخاشگر را رها كنيم و به 
فكر چاره درمان نباشيم، پيامدهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
مختلف گريبان شخص پرخاشگر و جامعه را مى گيرد. به برخى از 

اين پيامدهاى خطرناك اشاره مى كنيم:
ــب در محيط هاى مدرسه،  ــكالت ارتباط و تعامل مناس مش

شغل، خانه و جامعه
 فقدان ارتباط اجتماعى

 روابط مشكل دار ميان والدين و كودك
 اخراج از مدرسه يا از دست دادن شغل

 بيكارى
 مصرف مواد مخدر

 افزايش خطر آسيب پذيرى
 نقض قوانين و هنجارهاى اجتماعى

 صدمه به خود
 خودكشى يا خشونت

درمان رفتارهاى پرخاشگرانه
رابطه رفتار پرخاشگرانه و بيمارى ها

ــود تا فرد، رفتار پرخاشگرانه  ــبب مى ش بيمارى هاى مختلفى س
ــرماخوردگى  ــى موارد، يك س ــان دهد. حتى در برخ از خود نش
ــگر مى كند اما بيمارى هاى روانى يكى از  ساده نيز فرد را پرخاش
ــانه هاى پرخاشگرى  ــگرى هستند. نش علت هاى اصلى پرخاش
ــالل  ــى، اخت ــالل دو قطب ــردگى، اخت ــاى افس ــارى ه در بيم
ــود. ــكيزوفرنى و زوال عقل ديده مى ش ــخصيت پارانوئيد، اس ش

ــارى زوال عقل  ــرادى كه از بيم ــوم اف با اين حال، بيش از يك س
ــان مى دهند.  ــگرانه از خود نش ــد، رفتارهاى پرخاش رنج مى برن
ــه  ــود دارد ك ــى وج ــن رفتارهاي ــراى چني ــى ب ــل مختلف دالي
ــان آنها  ــاران و مراقب ــى در بيم ــترس و نگران ــاد اس ــث ايج باع
ــگرانه اشاره  ــود. در ادامه به برخى از اين رفتارهاى پرخاش مى ش

مى كنيم.
كالمى: فحش دادن، فرياد كشيدن، جيغ زدن و تهديد كردن.

ــيدن روى  رفتارى: كتك زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، ناخن كش
پوست و كشيدن موها.

اين بيماران معموال قبل از اينكه به زوال عقل مبتال شوند، افرادى 
تندخود و تا حدى پرخاشگر بوده اند كه اين بيمارى باعث تشديد 
ــت. مراقبان بايد حواس شان به  چنين رفتارهايى در آنها شده اس
چنين رفتارهايى جمع باشد و در صورت تشديد اين عالئم، حتما 

بيمار را به پزشك نشان بدهند و از او مشاوره بخواهند.
درمان رفتارهاى پرخاشگرانه

در كوتاه مدت، رفتار پرخاشگرانه منفعالنه روش راحت ترى براى 
ابراز خشم است تا اينكه به جسارت و مستقيم حرف زدن متوسل 
ــويم اما در بلندمدت، تاثير مخرب چنين رفتارى بسيار بيشتر  ش

است و آثار سوء بيشترى به جامعه وارد مى كند.
بهتر است احساس خود را مستقيم و بى پرده بيان كنيم اما سعى 
كنيم آرام باشيم و حرف بزنيم. براى درمان رفتارهاى پرخاشگرانه، 
ــايى و  ــن رفتارهايى را شناس ــه و ثانويه چني بايد علت هاى اولي
ــا كاهش رفتارهاى  ــى كنيم. رايج ترين روش براى درمان ي بررس
ــن روش ها، رفتار  ــت. يكى از اي ــگرايانه، روان درمانى اس پرخاش
درمانى شناختى است. اين روش درمانى، كنترل رفتارها را به فرد 
آموزش مى دهد. عالوه بر اين، بايد به فرد پرخاشگر كمك كرد تا 
مكانيسم هاى مقابله با چنين رفتارهايى را ياد بگيرد و پيامدهاى 
ــل و درمان كند. ــرده و آنها را ح ــى را ارزيابى ك چنين رفتارهاي

ــذاب براى مقابله با چنين  گفتار درمانى هم يكى از روش هاى ج
ــاس اين روش، فرد پرخاشگر از علت هاى  رفتارهايى است؛ بر اس
اصلى پرخاشگرى آگاه مى شود و مقابله با آنها را ياد مى گيرد. اين 

ــايى محرك ها و  ــات، شناس روش هاى درمانى به تنظيم احساس
توسعه مهارت هاى مقابله با چنين رفتارهايى كمك مى كند.

تفاوت ساختار مغز افراد پرخاشگر و معمولى
پژوهشگران در تحقيقات اخير خود با تصويربردارى از مغز دريافتند 
ساختار مغزى افراد پرخاشگر و خشن با ساختار مغزى افراد معمولى 
متفاوت است. گروهى از پژوهشگران براى بررسى نوع فعاليت مغز 

هنگام تماشاى فيلم هاى خشن، مطالعه اى را به انجام رساندند.
ــد تا به  ــته ش ــركت كننده خواس ــش ابتدا از 54 ش در اين پژوه
ــخ ها، اين افراد به  ــخ دهند. پس از بررسى پاس پرسشنامه اى پاس
ــدند. افراد پرخاشگر  دو گروه پرخاشگر و غيرپرخاشگر تقسيم ش
ــونت هايى نظير درگيرى فيزيكى در  كسانى بودند كه سابقه خش
زندگى داشتند و گروه دوم فاقد چنين سوابقى بودند.در مرحله بعد، 

فعاليت مغزى شركت كنندگان حين تماشاى فيلم هاى مختلف 
ــدند طى دوره اى كه شركت  ــمندان متوجه ش بررسى شد. دانش
ــى هم انجام ــتند و كار خاص ــا نداش كنندگان فيلمى براى تماش
 نمى دادند ،فعاليت در «شبكه پيش فرض» افراد پرخاشگر بيش تر 
از افراد معمولى بود. منظور از «شبكه پيش فرض»، بخشى از مغز 
است كه وقتى كار خاصى داريم فعاليت مى كند. اين يافته نشان 
ــگر با ساختار مغزى افراد  مى دهد كه ساختار مغزى افراد پرخاش
معمولى و غيرپرخاشگر متفاوت است.همچنين در حين تماشاى
 صحنه هاى خشن، قشر اوربيتوفرانتال مغز افراد پرخاشگر فعاليت 
ــر از مغز افراد غيرپرخاشگر داشت.  ــبت به همين قش كمترى نس
ــاى هيجانى خودكنترلى  ــز، در تصميم گيرى ه اين بخش از مغ

نقش دارد.

مديريت پرخاشگرى از كودكى تا بزرگسالى
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