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دِر فوتبال ایران
 باید تخته شود

50 درصد اماکن
 مسکونی تا سال آینده
 بیمه حوادث می شوند

نامه جان کری به ظریف؛

اصال نگران نباشید!
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معاون وزیر جهاد کش��اورزی با تأکید بر اینکه خرید 
برنج از آمریکا مربوط به تیرماه س��ال جاری اس��ت، 

گفت: 60 هزار تن برنج از آمریکا خریداری ...

قرار است، س��ازمان انتقال خون، خونی را که رایگان 
از مردم می گیرد، به مبل��غ ٣0 هزار و ٥00 تومان به 

مردم بفروشد«...

تفاهم نامه ای میان دانش��گاه اصفه��ان و یک خیر به 
منظور ایجاد موزه علوم و فناوری در این دانشگاه امضا 

شد.فرقدانی خیری که خواهان ساخت این موزه...

 پس از واقع��ه تلخ تخری��ب بقعه تاریخ��ي امامزاده 
حمزه علي، هم اکنون حمام تاریخي شهر باباحیدر در 

چهارمحال و بختیاري ...

خرید 60 هزار تن برنج 
ازآمریکا

فرآورده های خونی پولی 
شدند

احداث موزه علوم و فناوری 
در دانشگاه اصفهان

حمام تاریخي شهر باباحيدر 
ویران شد

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان با اشاره 
به نقش والدی��ن در الگو بودن براي فرزن��دان در عرصه 

ترافیک، گفت: اعضاي جامعه باید ...
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نایب رییس اتحادیه مبل اصفهان:

شهرک صنعتی مبل اصفهان به دنبال جذب اسپانسر

جای خالی نظام مالی اسالمی
 درکشورحس می شد

عل��ی صال��ح آب��ادی دریک نشس��ت خب��ری که ب��ه منظور 
اطاع رس��انی در خصوص فعالیت های انجمن مالی اس��امی 
ایران و برگزاری نخس��تین همایش مالی اس��امی برگزار شد 
اظهار داشت: از چند سال قبل جای خالی نظام مالی اسامی در 
کشور حس می شد این در حالی بود که بسیاری از کشورهای 
دیگر به این موض��وع پرداخته بودند. وی اف��زود: ما ابتدا گروه 
نظام مالی اس��امی را دردانش��گاه امام صادق ایج��اد کردیم 
که ب��ه پژوهش و مطالع��ه درخصوص بازاره��ای بین المللی و 

سایرکشورها پرداختیم که نتایج آن چاپ و منتشرشد. 
ام��ا عاقه من��د بودی��م درب��ازاراوراق بهادارنیزچنی��ن 
ب��ازاری را راه ان��دازی کنی��م ک��ه درای��ن راس��تا ام��کان 
 تش��کیل کمیت��ه فقه��ی را پیش بین��ی کردی��م. بی��ن 
سال های 82 تا 8٣ موفق شدیم تا قانون س��اختار فقهی را به 
تصویب برس��انیم. وی با بیان اینکه درس��ازمان بورس و اوراق 
بهادارازظرفیت های این قانون استفاده شد گفت: ابزارسازی را 

به سازمان بورس و شورای بورس پیشنهاد دادیم ...

فرهنگ ترافيک باید به طور 
جهت دار و هدفمند تغيير کند

روحانی پس از ثبت نام در انتخابات خبرگان:

در سایه والیت فقيه از همه مشکالت عبور می کنيم
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رييس جمهور گفت: امروز اگر اتحاد، انسجام و هماهنگى 
در كشور وجود دارد و اينكه مى توانيم از مشكالت متعدد 
ــى فقيه ــخص ول ــايه واليت فقيه و ش ــور كنيم، در س عب

(مدظله العالى) است.
به گزارش  مهر، حجت االسالم حسن روحانى رييس جمهور 
ــور، براى  ــتاد انتخابات در وزارت كش با حضور در محل س
ــرى  ــرگان رهب ــس خب ــن دوره مجل ــات پنجمي انتخاب
ثبت نام كرد. وى در جمع خبرنگاران با تبريك آغاز امامت 
حضرت وليعصر(عج) گفت: اين روز مبارك را به همه ملت 
ايران و همه خاندان رسالت و اهل بيت(ع) تبريك و تهنيت 
عرض مى كنم و ان شاء اهللا روزهاى مباركى براى ملت ايران 

در پيش رو باشد.
رييس جمهور ادامه داد: اين روزها به دليل حضور داوطلبان 
ــر كشور، شور خوبى را در ميان  در مراكز ثبت نام در سراس
ــت و براى ما اهميت دارد كه به دنيا  ــده اس مردم ايجاد ش
اعالم كنيم كه تصميم گير اصلى براى مديريت كشور، آراى 

مردم و صندوق هاى انتخاباتى است.
روحانى تصريح كرد: ما اولين كشور هستيم در اين منطقه 
كه نظام پارلمانى و انتخاباتى را در مشروطه قبول و به آن 
ــال هاى بعد اين مساله دچار  عمل كرديم، ولو اينكه در س
ــور بوديم كه مديريت كشور را در  انحراف شد و اولين كش

مسير آراى مردم قرار داديم.

وى افزود: ما اولين كشورى بوديم كه مردمساالرى دينى را 
در منطقه پياده و نظام اسالمى را تاسيس كرديم.

ــومين  ــروز براى سى وس ــان اينكه ام ــور با بي رييس جمه
انتخابات در نظام جمهورى اسالمى آماده مى شويم، گفت: 
ــوراى اسالمى انتخاب  با آراى مردم، نمايندگان مجلس ش
مى شوند و با آراى همان نمايندگان مجلس است كه وزراى 

دولت مجوز فعاليت را دريافت مى كنند.
واليت فقيه سـتون اركان نظام جمهورى اسـالمى 

است
روحانى با اشاره به انتخابات خبرگان رهبرى گفت: مجلس 
ــتون اين نظام يعنى رهبرى  خبرگان رهبرى مهم ترين س
ــجام  معظم نظام را انتخاب مى كند و امروز اگر اتحاد، انس
ــه مى توانيم از  ــود دارد و اينك ــور وج و هماهنگى در كش
مشكالت متعدد عبور كنيم، در سايه واليت فقيه و شخص 

ولى فقيه(مدظله العالى) است.
ــام جمهورى  ــتون اركان نظ ــم ترين و باالترين س وى مه
ــت و گفت: خبرگان رهبرى  ــالمى را واليت فقيه دانس اس
همواره براى روز مبادا آماده است كه اين مساله براى ثبات 
ــور اهميت دارد و مردم احساس مى كنند كه  سياسى كش
ــور به وجود نخواهد آمد،  در هيچ موقعيتى خالئى در كش
بنابراين خبرگان رهبرى براى ما بسيار حائز اهميت است.

ــفندماه براى  ــردم در اس ــرد: م ــد ك ــور تاكي رييس جمه

ــالمى و نمايندگان  ــوراى اس تعيين نمايندگان مجلس ش
ــاى آرا مى روند و  مجلس خبرگان رهبرى پاى صندوق ه

هر دو انتخابات ان شاء اهللا براى ملت ما مبارك خواهد بود.
ــه آنهايى كه خود را صالح به  روحانى با بيان اينكه ما از هم
ــرگان و چه در مجلس  ــردم مى دانند چه در خب خدمت م
دعوت مى كنيم كه به صحنه بيايند و ثبت نام كنند، گفت: 
ــه و كنار گفته  اين افراد به برخى دغدغه هايى كه در گوش
ــور ما يك كشور قانونى  ــود اعتنا نكنند؛ چرا كه كش مى ش
ــوراى نگهبان بر مبناى قانون عمل خواهد  است، يعنى ش
ــور و هيات هاى اجرايى  كرد و همچنين دولت، وزارت كش

انتخابات نيز بر مبناى قانون عمل مى كنند.
با شدت با هر تخلف انتخاباتى برخورد مى كنيم

ــه اى از اجرا  ــداى ناكرده در گوش وى تصريح كرد: اگر خ
ــورد خواهد كرد.  ــدت با آن برخ ــد، دولت با ش تخلف باش
ما به دنبال انتخابات صددرصد سالم، شكوهمند و رقابتى 
ــت با هماهنگى  ــاركت حداكثرى خواهيم بود و دول با مش

شوراى نگهبان اين مهم را تامين مى كند.
ــاره به حضور بانوان در عرصه انتخابات  رييس جمهور با اش
ــيار خوبى  ــطح بس ــور در س گفت: حضور خانم ها در كش
در امور سياسى و اجتماعى ديده مى شود و ما در اين زمينه 
ــرفته منطقه و حتى جهان هستيم.  ــورهاى پيش جزو كش
امروز در همه مشاركت هاى مهم اجتماعى و سياسى، بانوان 
ــان پررنگ تر از  حضورى فعال و موثر دارند و اگر حضورش

آقايان نباشد، كمرنگ تر هم نيست.
تاكيد بر حضور بانوان در انتخابات

ــاره به ضرورت ثبت نام بانوان براى انتخابات  روحانى با اش
مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: اين تركيب در مجلس 
ــالمى براى ما در دنيا اهميت دارد، فرقى هم  ــوراى اس ش
ــد، اما تعداد قابل مالحظه خانم ها  نمى كند آقا يا خانم باش
در مجلس براى افكار عمومى دنيا اهميت دارد و اين مهم را 
نشان مى دهد كه هيچ چيز در اين كشور بر مبناى جنسيت 

نيست، بلكه بر مبناى شايستگى هاست.
وى تاكيد كرد: اين انتخابات منشأ وحدت و انسجام بيشتر 
ما خواهد بود. امروز ما در شرايطى در منطقه و جهان قرار 
ــرى داريم. امروز اقوام  گرفته ايم كه نياز به وحدت حداكث

مختلف در سايه قانون اين وحدت را احساس مى كنند.
ــت، اما  ــت: رقابت در انتخابات خوب اس رييس جمهور گف
ــا در آن حضور پيدا كنند و  رقابت اخالقى كه همه جناح ه

اگر رقابت نباشد، انتخابات حرارت الزم را نخواهد داشت.
ــى را مى خواهيم  ــان تاكيد كرد: ما انتخابات روحانى در پاي
ــتر ملت  ــجام بيش ــى و انس ــب دلگرم ــش موج كه پايان

باشد.
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ــه (afp) در  ــگاه خبرگزارى فرانس به گزارش  جام نيـوز، وب
يادداشتى به بررسى نقش ايران و روسيه در حمايت از دولت 
ــور در معادالت منطقه  ــوريه و تاثير روزافزون اين دو كش س
ــرى خاورميانه را  ــيه رهب ــت كه ايران و روس پرداخت و نوش

به دست خواهند گرفت.
در ابتداى اين يادداشت با اشاره به حمايت هاى هوايى روسيه 
ــيان و تروريست ها، آمده  از دولت اسد براى مبارزه با شورش
است: « ... و بعد از سال ها تحريم هاى فلج كننده و جداشدن از 
جامعه جهانى، تهران نيز به عنوان يك قدرت منطقه اى نوظهور 
جايگاهى در مذاكرات صلح سوريه به دست آورده كه نشان از 

مشروعيت بين المللى روبه افزايش آن است.»
ــكده امور استراتژيك و  ــوول تحقيقات انديش كريم بيتار مس
ــه مى گويد: «ايران و  بين الملل (IISA) با خبرگزارى فرانس
ــده از عقب نشينى آمريكا  روسيه در تالشند تا خالء ايجاد ش
در منطقه را پر كنند. حضور اين دو كشور در سوريه مشهودتر 
است. روسيه با حمالت هوايى طيف وسيعى از دشمنان سوريه 
از شورشيان مورد حمايت آمريكا تا گروه هاى تكفيرى را هدف 

قرار مى دهد.»
اين خبرگزارى با ادعاى اينكه سوريه آخرين جاى پاى روسيه 
در خاورميانه است كه از دست دادن آن باعث تنزل اين كشور 
به يك قدرت مرتبه دوم خواهد شد؛ افزود: «انعطاف ناپذيرى 
ــى از تمايل اين كشور به حفظ  روسيه در موضوع سوريه ناش
ــت. البته روسيه  روابط دوجانبه با متحدش در خاورميانه اس

خود را حافظ اقليت مسيحيان در خاورميانه نيز مى داند.»
آجار كورتوف رييس ژورنال مشكالت راهبردى ملى در روسيه 
ــيه از سوريه مى گويد: «منافع  در رابطه با دليل حمايت روس
ــور در خاورميانه وارد عمل  ملى روسيه باعث شد كه اين كش
شود تا مجبور نشود با آتشى (ايدئولوژى تكفيرى) در نزديك 
ــران روسيه مى خواهند جايگاه اين  مرزهايش مقابله كند. س
ــوروى سابق  ــت بين الملل مانند آنچه ش كشور را در سياس

داشت؛ بازيابند.»
ــيه با  ــه با نام بردن از برقرارى ارتباط روس خبرگزارى فرانس
مصر، اردن و كشورهاى عربى به عنوان ثمره حضور در سوريه 
اضافه كرد: «جان كرى وزير امور خارجه آمريكا نقش روسيه 
ــرمايه هاى زيادى براى  ــازنده توصيف كرد. ايران نيز س را س

محافظت از دولت دمشق خرج كرده است.»
ــت با بيان اينكه نفوذ منطقه اى ايران از  نويسنده اين يادداش
ــته اى افزايش يافته است؛ ادعا كرد:  زمان امضاى توافق هس
«ايران براى كاهش قدرت عربستان سعودى به عنوان رقيب 
منطقه اى اش، نفوذ خود را در عراق و لبنان افزايش داده است. 
ــيه و ايران براى جلوگيرى از  محمد مرندى معتقد است روس

فروپاشى منطقه همكارى با يكديگر را آغاز نموده اند.»

به گزارش  جام نيـوز، سايت خبرى «الجزيره مباشر» در تحليلى 
گزارش داد: «توافق هسته اى كه شوراى امنيت سازمان ملل ميان 
ــت ايران را در منطقه  ــورهاى 1+5 تصويب كرد، دس ايران و كش
عربى باز گذاشت.» اين سايت خبرى در ادامه گزارش داد:«ايرانى 
كه بازيگر مهمى در منطقه به شمار مى آيد، بعد از لغو تحريم ها و 
تقويت روابط با غرب و همپيمانى آشكار با روسيه به چه سطحى از 

قدرت و تاثير در منطقه پيش خواهد رفت؟»
الجزيره مباشر در ادامه افزود: «توافق هسته اى با ايران كه «توماس 
ــكا آن را زلزله منطقه اى  ــته آمري فريدمن» روزنامه نگار برجس
ــه هم بود. توافقى  توصيف كرد، بايد منتظر تاثيرات آن بر منطق
كه دست ايران را در منطقه بازگذاشت و به يقين آن را در خدمت 

اهدافش در خاورميانه به كار خواهد گرفت.»
ــادى، با رفع  ــزود: «از لحاظ اقتص ــايت خبرى در ادامه اف اين س
ــراه درآمدهاى نفتى به خزانه  تحريم ها ده ها ميليارد دالر به هم
ــاظ نظامى، ايران  ــت. عالوه بر اين هم از لح ايران بازخواهد گذش
هر از چند گاهى از موشك هاى پيشرفته خود رونمايى مى كند.»

ــان كرد: «از لحاظ سياسى هم  الجزيره مباشر در ادامه خاطرنش
ــتيم. بدين ترتيب مى توان  ــاهد نفوذ تهران در منطقه هس كه ش
گفت، سال جديد ميالدى، «سال ايران» خواهد بود و همه منتظر 
ــى به ويژه براى  ــورهاى عرب چالش هايى بزرگ وجدى براى كش

كشورهاى حاشيه خليج (فارس) باشند.»

ــت و تعهد  ــه گفت:كرى نامه اى به ظريف نوش معاون وزيرخارج
حقوقى كتبى داد كه مانع خلل در اجراى برجام خواهيم شد و به 
ــاره ايجاد خلل در  ــاى كرى براى رفع نگرانى درب نظرمان تعهد آق
ــيد عباس عراقچى  ــت.  به گزارش  مهر، س اجراى برجام كافى اس
با حضور در بخش خبرى ساعت 14 شبكه اول سيما درباره قانون 
ــدن به موعد  ــا در حال نزديك ش ــره آمريكا، گفت: م جديد كنگ
ــتيم و خيلى از مسائل ريز و جزئى توسط  اجراى نهايى برجام هس
كارشناسان ما در حال بررسى و نهايى شدن است. حقيقتا روزهاى 
ــپرى مى كنيم. رييس ستاد پيگيرى  ــخت و نفس گيرى را س س
اجراى برجام گفت: در اين شرايط طبعا مخالفان توافق هسته ايران 
و 1+5 كه نتوانستند مانع انجام اين توافق شوند بيكار ننشسته اند 
و آخرين اقدام شان ورود بندى به قانون بودجه 2016 آمريكا بود تا 
به نحوى مانع اجراى برجام شوند. وى افزود: جان كرى نامه اى به 
آقاى ظريف نوشت و تعهد حقوقى كتبى داد كه مانع خلل در اجراى 
برجام خواهيم شد. در حقوق بين الملل امضاى دو مقام هر كشور 
يعنى رييس جمهور و وزير خارجه براى هر كشورى الزام آور است. 
ــد آقاى كرى براى رفع نگرانى  عراقچى تاكيد كرد: به نظرمان تعه

درباره ايجاد خلل در اجراى برجام كافى است.

ــتان در جلسه  ــوى نژاد نماينده مردم دشتس ــيدمهدى موس  س
علنى مجلس و در طرح سوال از وزير آموزش و پرورش با انتقاد از 
به كارگيرى مديران ناكارآمد و بازنشسته و بى توجهى به حقوق و 
مزاياى بازنشستگان در آموزش و پرورش، گفت: سوال و اعتراض 
اول ما به آقاى روحانى و دولت است كه در اين رابطه توجه جدى به 
آموزش و پرورش نداشته اند و حساسيت الزم را نسبت به اين بخش 

زيربنايى جامعه نشان نداده اند.
ــش لطمات  ــه اين بخ ــدى ب ــدم توجه ج ــان اينكه ع ــا بي وى ب
جبرا ن ناپذيرى داشته است، گفت: بى توجهى به حقوق و مزاياى 
ــدن  ــده و در بوق و كرنا ش ــث بى انگيزگى آنان ش فرهنگيان باع

پرداخت حقوق قانونى آنها، باعث ضربه به حيثيت آنها شده است.
ــوى نژاد خطاب به وزير آموزش و پرورش گفت: در سال هاى  موس
اخير اعتراضات رسمى و غيررسمى از سوى فرهنگيان در سراسر 
ــور صورت گرفته؛ فكر نمى كنيد كه عدم پاسخگويى و بعضا  كش
سركوب اين اعتراضات، آنها را به آتش زيرخاكستر تبديل مى كند.

نماينده مردم دشتستان در مجلس با بيان اينكه اجراى ناقص نظام 
ــان محروم كرده  ــان آنها را از حقوق قانونى ش رتبه بلندى فرهنگي
ــت: فرهنگيان به دليل اجراى ناقص و سليقه اى  است، اظهار داش
ــوال دارند. وى ادامه داد: مجلس تاكنون چند  اين سند گاليه و س
ــتخدام مربيان پيش دبستانى يا  فرصت مناسب از جمله قانون اس
به كارگيرى فارغ التحصيالن تربيت معلم را براى آموزش و پرورش 
ــبى براى آنها نشده است؛ بيش  فراهم كرده، اما برنامه ريزى مناس
از 10 ماه از ورود دانشجويان جديد دانشگاه فرهنگيان مى گذرد، 
ــده است و اين دانشجويان بالتكليف  اما هنوز احكام آنها صادر نش
ــوى نژاد در ادامه با بيان اينكه پاداش پايان خدمت  هستند. موس
ــت كه پرداخت نشده، خطاب به  بازنشستگان فرهنگى 15 ماه اس
ــازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: اگر  رييس جمهور و رييس س
شماها بازنشسته شويد پاداش شما كه قطعا بيش از 300 ميليون 
ــود، اما پاداش 40 تا 50  ــت در يك هفته وصول مى ش تومان اس
ميليون تومانى بازنشسته فرهنگى چرا بايد تا 15 ماه طول بكشد!؟ 
چرا از محجوب بودن فرهنگيان سوء استفاده مى كنيد. وى همچنين 
با انتقاد از انتصاب برخى مديران مدارس و ادارات تصريح كرد: در 
ــده دين هم ندارند، چه برسد به  برخى شهرها مديران منصوب ش
ــدم توجه به وضعيت  ــالب.وى همچنين از ع اعتقاد به نظام و انق
دانش آموزان روستايى به ويژه در طرح «روستامركزى» انتقاد كرد 
و گفت: براى اياب و ذهاب دانش آموزان روستايى در يك ماه فقط 
7 هزارتومان پرداخت شده است كه اين فقط هزينه يك روز اياب 
ــوى نژاد در پايان خطاب به وزير آموزش و  و ذهاب آنهاست. موس
پرورش گفت: من و شما مبارزه با تبعيض و بى عدالتى را از معلمان 
اين مرز و بوم آموخته ايم؛ آيا اين درست است كه وقتى به پست و 
مقام رسيده ايم در حق آنها تبعيض روا بداريم!؟ يا خبر نداريد كه در 
بدنه آموزش و پرورش چه مى گذرد و يا توان حل مشكل را نداريد.

ــدن  ــوزش و پرورش و قانع نش ــات وزير آم ــا توضيح در نهايت ب
ــوال به راى گذاشته شد كه نمايندگان با  نماينده سوال كننده، س
ــف و 8 راى ممتنع از مجموع 194  78 راى موافق، 83 راى مخال
نماينده حاضر در صحن از پاسخ هاى على اصغر فانى قانع نشدند و 
به اين ترتيب، وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم سومين كارت 

زرد خود را از مجلس دريافت كرد.

نفوذ روزافزون ايران و روسيه 
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اخبار اخبار

ــالمى گفت:  ــوراى اس ــيون اجتماعى مجلس ش ــس كميس ريي
ــاركت اجتماعى در كشور است،  انتخابات بزرگ ترين آزمون مش
بنابراين مردم دنبال كسانى هستند كه ضمن دفاع از منافع ملى 
در چارچوب ترويج فرهنگ همدلى و همزبانى از سياسى كارى و 

پرداختن به منافع حزبى و گروهى خوددارى مى كنند.
ــت: اتفاق مهمى  ــزى در  جام جم آنالين گف دكترعبدالرضا عزي
ــوع مى پيوندد، حذف  ــتانه انتخابات مجلس دهم به وق كه در آس
ــال عملى خواهد شد، بنابراين بعد  تحريم هاست كه پس از 36 س
ــانى بايد انتخاب شوند كه از اين موقعيت  از دوران پساتحريم كس

به نفع منافع ملى استفاده كنند.
عزيزى افزود: مردم به كسانى راى خواهند داد كه اهل كار وعمل 
باشند و هدف آنها بهبود معيشت مردم، اشتغالزايى و به طور كلى 
به حركت درآوردن چرخ هاى اقتصاد كشور باشد. به طور طبيعى 
ــتفاده كرده و با سياسى كارى  ــانى از منافع ملى سوء اس اگر كس

به دنبال منافع حزبى و گروهى باشند، مردم آسيب مى بينند.
وى با اشاره به تاثيرات توافق برجام در افزايش مشاركت مردم در 
انتخابات گفت: انتظار ما بعد از توافق هسته اى رونق اقتصادى در 
ــت كه ايجاد فضايى آرام را  ــاركت اجتماعى اس كنار افزايش مش
مى طلبد، بنابراين اگر عده اى بخواهند آرامش را از مردم بگيرند، 

پايگاه اجتماعى خود را از دست مى دهند.

ــيه ساز  ــانى راى دهند كه حاش به گفته عزيزى مردم بايد به كس
نباشند زيرا اگر حاشيه سازان در جايگاه قانونگذارى قرار بگيرند 
ــد و نمايندگان بايد در چارچوب  مشكالت مردم بيشتر خواهد ش
ــتاى  ــات رهبرى در راس ــت هاى نظام و بر مبناى فرمايش سياس

تامين معيشت مردم و منافع ملى حركت نمايند.
نماينده مردم شيروان در مجلس تاكيد كرد: مردم بايد برنامه هاى 
انتخاباتى كانديداها را بررسى كنند تا صحت و سقم آن مشخص 
ــود، آنها نبايد تحت تاثير فريب وعده هاى دروغين كانديداها  ش

قرار بگيرند.
وى افزود: هر كس كه صادق باشد و مردم عملكرد صادقانه اى از او 
مشاهده كنند، قطعا از اقبال بيشترى برخوردار است. بنابراين آنها 
كه بدون حاشيه و در راستاى سياست هاى رهبرى و منافع مردم 

باشند، بايد در اولويت قرار گيرند.
ــالمى با اشاره به  رييس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اس
نقش رسانه ملى در افزايش مشاركت هاى اجتماعى تصريح كرد: 
اطالع رسانى، آگاهى دادن و هيجان مثبت ايجاد كردن بين مردم 
وظيفه رسانه هاست، صدا و سيما در اين خصوص پيشتاز است و 
ــائل مهم اجتماعى و اقتصادى دارد و  نقش مهمى در تبيين مس
شايسته است در راستاى فرمايشات مقام معظم رهبرى با گسترش 

همدلى و همزبانى از اين آزمون بزرگ سربلند خارج شويم.

رييس كميسون اجتماعى مجلس :

انتخابات بزرگ ترين آزمون همدلى و هم زبانى

ــال» (WSJ) در  ــتريت ژورن روزنامه آمريكايى « وال اس
گزارشى تحت عنوان « آمريكا در رابطه با محدوديت هاى 
ويزا، به ايران اطمينان مجدد داد» از نامه جان كرى، وزير 
ــواد ظريف در اين رابطه  امور خارجه آمريكا، به محمد ج

خبر داد.
ــت: «دولت آمريكا كه بر حمايت  در اين گزارش آمده اس
ــران تاكيد دارد، به حاكمان اين  از تجارت بين المللى با اي
كشور اطمينان داده است كه نسبت به قانون جديد وضع 
شده در آمريكا كه محدوديت هايى را بر كسانى كه به ايران 

سفر مى كنند اعمال مى كند، نگران نباشند.
ــكايت كرده  مقامات ايرانى علنا از قوانين جديد آمريكا ش
ــورت ناعادالنه اى  ــد كه اين قوانين به ص و عنوان كرده ان
مسافران به ايران را هدف گرفته و مى تواند موجب كاهش 

عالقه به سرمايه گذارى در كشورشان شود.»
ــرى،  ــان ك ــت: «ج ــده اس ــزارش آم ــن گ ــه اي در ادام
وزير امور خارجه آمريكا،نامه اى را خطاب به همتاى ايرانى 
ــت تا به او اطمينان دهد كه تغييراتى كه هفته  خود نوش
گذشته توسط كنگره در قوانين ويزا صورت گرفته است، 
فرصت هاى تجارتى در ايران را تضعيف نمى كند و نقض 

توافق هسته اى نيز نيست.
ــال راه هايى  ــه دنب ــت ب ــه دول ــت ك ــرى گف ــاى  ك  آق
ــافران به  ــت كه مس ــن موضوع اس ــان از اي براى اطمين
ــته  ــه از ورود به آمريكا بازداش ــورت ناعادالن ايران به ص

نمى شوند. 

ــه [آمريكا]  ــى وزارت خارج ــه تواناي ــاص ب او به طور خ
ــافرتى  ــف اوراق مس ــزا و تعري ــدور وي ــريع ص براى تس
ــاره كرده  بلند مدت تر و داراى قابليت ورود چندگانه اش

ــدرت را  ــفيد اين ق ــن گفت كه كاخ س ــت. او همچني اس
ــراد را از قوانين و  ــدور مجوزهايى، برخى اف دارد كه با ص

محدوديت هاى جديد مسافرتى معاف كند. 

ــت:  ــف آمده اس ــه ظري ــاب ب ــرى خط ــت ك در يادداش
« من همچنين مطمئن هستم كه تغييرات اخير در شرايط 
اخذ ويزا كه در كنگره تصويب شده است، به هيچ وجه مانع 
ــاس توافق هسته اى  از پايبندى ما به تعهدات مان بر اس
ــد. ما اين تغييرات را به گونه اى اجرا مى كنيم  نخواهد ش
ــروع ايران ايجاد  كه هيچ مانعى براى منافع اقتصادى مش

نكند.»
وال استريت ژورنال در ادامه نوشت: «محمد جواد ظريف، 
ــه در نيويورك گفت كه  وزير امور خارجه ايران روز جمع
ــد عمال به  ــا ويزا، مى توان ــده در رابطه ب مقررات وضع ش
منزله وضع تحريمى جديد عليه ايران باشد و نقض توافق 

هسته اى به حساب آيد.
 او همچنين گفت كه تهران مى تواند قوانين ويزا را نقض 
ــه در مصاحبه با  ــته اى اعالم كند. او روز جمع توافق هس
پايگاه خبرى المانيتور گفت: « اكنون روشن است كه اين 
قانون جديد، كامال پوچ و بى معنا است؛ چرا كه هيچ كدام 
ــور، هيچ گونه ارتباطى با  از ايرانيان و مسافران به اين كش
فجايعى كه در پاريس يا در سان برنادينو و يا هرجاى ديگر 

اتفاق افتاده، نداشته است.»
ــاس عراقچى نيز  ــل از عب ــران به نق ــون دولتى اي تلويزي
ــته اى مغاير  ــق هس ــون با تواف ــن قان ــرد كه اي عنوان ك
ــون بر مراودات  ــت. عراقچى گفته بود: « قطعا اين قان اس
ــتى تاثيرى منفى  ــى و توريس ــادى، فرهنگى، علم اقتص

خواهد داشت.»

روحانى پس از ثبت نام در انتخابات خبرگان:

در سـايه واليت فقيـه از همه مشكالت عبـور مى كنيم

رييس جمهور با اشاره به عالقمندى جمهورى اسالمى ايران براى 
ــاس روابط ايران با  ــبات با ديگر كشورها، گفت: اس توسعه مناس

كشورهاى ديگر، احترام متقابل و منافع مشترك است.
به گزارش (ايسنا)، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در 
ديدار «جوزف مانگفيون» سفير جديد آكروديته مالت در تهران، 
با بيان اينكه «كشور مالت جايگاه جغرافيايى مناسب و جاذبه هاى 
فراوان توريستى دارد» گفت: ايران و مالت مى توانند در زمينه هاى 
مختلف اقتصادى، فرهنگى و سياسى روابط گسترده ترى داشته 

باشند.
ــعه روابط  ــرورت تالش براى توس ــاره به ض رييس جمهور با اش
گردشگرى و ايجاد تسهيالت الزم براى استفاده مردم از جاذبه هاى 
طبيعى و فرهنگى دو كشور، گفت: معرفى فرصت ها و ظرفيت هاى 
كشور مالت به سرمايه گذاران ايرانى مى تواند، تحركى را در روابط 

دو كشور ايجاد كند.
ــالمى ايران  ــوى جمهورى اس ــچ مانعى از س روحانى افزود: هي

در مسير گسترش مناسبات و همكارى با مالت وجود ندارد.
ــاط جهان از جمله  ــتر نق رييس جمهور با بيان اينكه «امروز بيش
ــتند»  ــم هس ــه گرفتار معضل تروريس ــرق مديتران جنوب و ش
ــرايط فعلى منطقه، بايد در زمينه مبارزه با تروريسم  گفت: در ش
همكارى هاى نزديك تر و گسترده ترى با هم داشته باشيم، چرا كه 

اين مشكل تنها در سايه اراده جدى همه كشورها و همكارى هاى 
مشترك برطرف خواهد شد.

ــز در اين  ــه مالت ني ــد آكروديت ــفير جدي ــوزف مانگفيون س ج
ــورمان و  ــود به رييس جمهور كش ــتوارنامه خ ديدار با تقديم اس
ــته اى، گفت: مردم ايران تبريك موفقيت ايران در مذاكرات هس
ــان دادند كه منطق و اراده الزم براى گفت وگو و دستيابى به   نش

موفقيت را دارند.
ــاره به اين كه «عزم و اراده دولت مالت  ــفير جديد مالت با اش س
ــالمى ايران است» خواستار  ــبات با جمهورى اس بر توسعه مناس

ارتقاء سطح همكارى ها و روابط همه جانبه ميان دو كشور شد.

روحانى در ديدار سفير جديد مالت در تهران:

اساس روابط ايران با كشورها، احترام متقابل و منافع مشترك است

نامه جان كرى به ظريف؛

اصـال نـگران نبـاشيد!



خبر خبر 
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سوییچ ش��اپرک و س��امانه چکاوک قله های برترین طرح های تجارت 
الکترونیک آس��یا را فتح کردند. س��وییچ شاپرک و س��امانه چکاوک به 
ترتیب مقام اول برترین طرح های تج��ارت الکترونیکی دولتی و جایگاه 
 س��وم طرح تج��ارت الکترونیک��ی خصوص��ی اجالس عموم��ی ایفکت 
)AFACT ( را از آن خود کردند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی 
، دربخش��ی ازبرنامه های این اجالس که هر دوس��ال یکبار تحت عنوان 
برترین طرح های الکترونیکی آس��یا برگزار می ش��ود، سوییچ شاپرک 
توانست درجمع سه طرح راه یافته به بخش نهایی، رتبه اول را ازآن خود 
کند.  این اجالس در قالب دو رویداد ش��امل نشست عمومی با سه گروه 
کاری با عنوان های کمیته دامنه کس��ب و کار، کمیته پشتیبانی جامعه 
اعضا و  کمیته متدلوژی و فناوری و دیگری ش��امل  مس��ابقه دوساالنه 
 e- Asia برترین طرح های تجاری الکترونیکی در آس��یا موس��وم ب��ه
Awards برگزارمی شود . این مسابقه  درس��طح آسیا به جهت حضور 
نمایندگان اصلی و فنی کشورهای دیگر، فرصت مغتنمی را برای تبادل 
نظر و عرضه توانمندی های کش��ور فراهم آورد. با در نظر گرفتن حضور 
برترین های این ح��وزه، رتبه بندی طی چند مرحل��ه صورت می گیرد 
که ش��اپرک موفق ش��د، به نمایندگی از ش��رکت خدمات انفورماتیک، 
طرح محاس��به مالیات ازچین تایپه و طرحی درخصوص سازمان بنادر و 

دریانوردی ایران را پشت سربگذارد. 
گفتنی است؛ سامانه چکاوک نیزبه عنوان دومین نماینده شرکت خدمات 
انفورماتیک در جایگاه سوم طرح های تجارت الکترونیک خصوصی قرار 
گرفت. دربخش رقابتی اجالس، دو رس��ته دیگر نیز رتبه بندی ش��دند؛ 
 کاهش ش��کاف دیجیتالی و تس��هیل تجاری؛ که پس از بررس��ی های 
صورت گرفته در چند مرحل��ه 11 طرح به مرحله نهایی راه یافت، س��ه 
طرح در حوزه طرح های تجارت الکترونی��ک دولتی، چهار طرح تجارت 
الکترونیک خصوصی، دو طرح در بخش تس��هیل تجاری و دو طرح نیز 
به بخش پایانی رس��ته کاهش ش��کاف دیجیتال��ی راه یافتند.  اجالس 
عمومی ایفکت در حوزه تسهیل تجاری با همکاری مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در زمینه موضوع��ات تخصصی »استانداردس��ازی کدها و 
پیام های تجاری«، »ساده سازی و همگون سازی فرایندهای تجاری«، 
»سیس��تم متمرکز برای جمع آوری اطالعات خانه های گردش��گری با 
مقیاس کوچک« و »تبادل اس��ناد تجاری در بستری امن« در دهه سوم 

آذرماه سال جاری در تهران برگزار شد. 
 Asia Pacific Council for Trade Facilitation and
Electronic Business ی��ا ش��ورای تس��هیل تج��اری و کس��ب و 
کار الکترونیکی س��ازمان ملل در آس��یا و اقیانوسیه موس��وم به ایفکت 
)AFACT( ، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای 
 عض��و و متخصصانی از بخ��ش خصوصی در منطقه آس��یا و اقیانوس��یه 
به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت 

می کنند.

سیاست هایی که در گذشته اتخاذ ش��د به ویژه در اسفندماه سال گذشته 
بر وجوه و تنخواه دولت و بانک مرکزی تاثیرگذار بود. حیدر مس��تخدمین 
حس��ینی در گفتگو با ایلنا؛ درخصوص انتش��ارآمار۶ ماه��ه بانک مرکزی 
ازنقدینگی گفت: آماری که ازسوی بانک مرکزی درخصوص آمار نقدینگی 
۶ ماهه اول سال منتشر شده اس��ت و گفته می شود افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار 
میلی��اردی درآن مربوط به اصالح ج��داول آماری مؤسس��ات و بانک های 
 مالی غیرمجازی اس��ت که پیش ازاین اعتبارات آن ها درجداول نقدینگی

 بانک مرکزی لحاظ نشده بود و این مؤسسات به تازگی ازبانک مرکزی مجوز 
گرفته اند، درست به نظر نمی آید زیرا سال گذشته نیز این آمار لحاظ شده 
بود.این کار شناس بازار سرمایه با بیان اینکه این موضوع فرار رو به جلو تلقی 
می شود؛ گفت: سیاست هایی که در گذشته اتخاذ شد به ویژه در اسفندماه 
س��ال گذش��ته، بر وجوه و تنخواه دولت و بانک مرکزی تاثیر گذاشت. وی 
خاطرنشان کرد: این تغییرات درپایه پولی که عمده آن بحث بدهی دولت 
به بانک مرکزی اس��ت ازجمله مجموعه عناصری است که موجب افزایش 
نقدینگی دربازار شدند.مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا 
این میزان نقدینگی نتوانست بر میزان تورم تاثیرگذار باشد؟ افزود: دراین 
بخش دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه آثار و سیاست های مربوط 
به بسته خروج از رکود )که بخشی از آن در مورد خودرو لحاظ شد و ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان به این بخش تزریق ش��د( بالفاصله مشخص نمی شود و آثار 
تورمی آن به مرور زمان نمایان خواهد شد. این اقتصاددان ادامه داد: مساله 
بعدی این است که در سال گذشته که موضوع افزایش نقدینگی مطرح بود 
برخی از مس��وولین بانک مرکزی اعالم کردند موسس��ات مالی که تاکنون 
تحت نظارت بان��ک مرکزی نبوده اند به زیرمجموعه این بانک پیوس��ته اند 
و از این پس آمار آن ها لحاظ خواهد شد. این کار ش��ناس بازار مالی با بیان 
اینکه در گزارش ۶ ماهه نقدینگی، به موضوع پایه پولی که به لحاظ افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته توجهی نشده است؛ گفت: نکته 
دیگراینکه درحال حاضرس��اختارمجموعه نقدینگی دربرخی ازپروژه ها و 
سرمایه گذاری ها و مس��تغالت و واحدهای تولیدی قفل شده است که این 
موضوع به دلیل رکود دربازاراست. وی با بیان اینکه میزان نقدینگی حدود 
۸۵۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که ۴۵۰ هزار میلیارد آن قفل است؛ افزود: 
البته به همین میزان هم سپرده درنزد بانک ها داریم. مستخدمین حسینی 
تصریح کرد: از این میزان ۴۵۰ ه��زار میلیارد توم��ان آن یعنی حدود ۵۰ 
درصد از نظر بانکی قفل شده است زیرا ازاین رقم 1۵۰ هزار میلیارد تومان 
استمهالی است که بخش مسکن و مستغالت از نظام بانکی گرفته و اصل وام 
را تبدیل کرده اند و نتوانس��تند بپردازند. این کار شناس بازار سرمایه افزود: 
همچنین بدهی دول��ت به نظام بانکی که رقمی بالغ ب��ر 1۵۰ هزار میلیارد 
تومان است بیشتر دربخش خریدهای تضمینی است که وجوه آن را دولت 
 ندارد تا بپردازد.  مس��تخدمین حس��ینی در خاتمه با بی��ان اینکه گزارش

 ۶ ماهه منطقی به نظر نمی رسد؛ افزود: پارام تر لحاظ کردن اعتبار مؤسسات 
مالی تنها بهانه است و بانک مرکزی باید اطالعات خود را شفاف ترارائه دهد.

کار شناس بازار سرمایه:

گزارش ۶ ماهه نقدینگی بانک 
مرکزی منطقی نیست

در اجالس عمومی ایفکت ؛

شاپرک و چکاوک ، برترین های تجارت 
الکترونیک

رئیس بانک توس��عه صادرات دریک نشست خبری 
که به منظور اطالع رس��انی در خصوص فعالیت های 
انجمن مالی اس��المی ای��ران و برگزاری نخس��تین 
همایش مالی اس��المی برگزار ش��د اظهار داشت: از 
چند س��ال قبل جای خالی نظام مالی اس��المی در 
کشور حس می ش��د این در حالی بود که بسیاری از 

کشورهای دیگر به این موضوع پرداخته بودند. 
علی صال��ح آبادی افزود: م��ا ابتدا گ��روه نظام مالی 
اسالمی را دردانشگاه امام صادق ایجاد کردیم که به 
پژوهش و مطالعه درخص��وص بازارهای بین المللی 
و سایرکش��ورها پرداختی��م ک��ه نتای��ج آن چاپ و 

منتشرنیزشد. 
اما عالقه مند بودی��م درب��ازاراوراق بهادارنیزچنین 
بازاری را راه ان��دازی کنیم که دراین راس��تا امکان 
 تش��کیل کمیته فقه��ی را پیش بین��ی کردیم. بین 
س��ال های ۸۲ تا ۸3 موفق ش��دیم تا قانون ساختار 

فقهی را به تصویب برسانیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه درس��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادارازظرفیت های این قانون اس��تفاده شد گفت: 
ابزارس��ازی را به س��ازمان بورس و ش��ورای بورس 

پیشنهاد دادیم و به تصویب هیات وزیران رسید
 تا درکنارکمیته های مختلف ما نیزبتوانیم ابزارهای 
مالی را درکش��ور راه اندازی کنیم که خوش��بختانه 
درهی��ات مدیره س��ازمان بورس نیزتصویب ش��د و 
درنهایت این کمیته فقهی شکل گرفت. صالح آبادی 
با بیان اینکه بین سال های ۸۵ تا 9۰ ابزارهای اسالمی 
دوره های مالی اسالمی معرفی شد گفت: هم اکنون 
این س��اختار در بازار سرمایه ایجاد ش��ده و دربانک 
مرکزی نیز کمیته فقهی نیزش��کل گرفته است که 

اخیرا هم رسمی شده است.
وی اف��زود: دراین می��ان جای ی��ک NGO خالی 
بود. این درحالی است که مش��ابه آن درکشورهای 

دیگرشکل گرفته است. به عنوان مثال انجمن مالی 
اسالمی اروپا یا مالزی این NGO را دارد. ما نیز در 
 ساختار رس��می کش��وراین انجمن را وارد کردیم تا
 به عنوان یک تشکل علمی غیر دولتی فعالیت کند. 
 وی اف��زود: کلیه اف��رادی ک��ه می توانن��د مطالب

تولید محور درقالب اهداف این انجمن داشته باشند 
می توانند برای توسعه آن یاری برسانند.

رییس بانک توسعه صادرات گفت: درنهایت درآذرماه 
93 این انجمن به ثبت رس��ید و دراس��فندماه سال 
گذش��ته هیات مدی��ره آن انتخاب و مج��وز ثبت را 
از وزارت عل��وم دریافت کرده ایم و شهریورامس��ال 
مراحل ثبت آن کامل ش��د و فعالیت رسمی خود را 
آغاز کردیم. وی گفت: هدف اصلی ما از راه اندازی این 
انجمن ارتقای دانش مالی اسالمی در کشور و توسعه 

کمی و کیفی امور مالی اسالمی است.
وی گفت: با توجه به اینکه انجمن های مش��ابهی در 
س��ایر کش��ورها نیز وجود دارد می توانیم به تبادل 
استاد، دانشجو و مطالب بپردازیم و این انجمن تنها 
منحصر به مرزهای داخلی نیست اما برای رسیدن به 

هدف نیازمند برنامه عملیاتی هستیم. 
صالح آبادی بابیان اینکه کارگروه های متعددی برای 
این انجمن پیش بینی ش��ده گفت: کمیته آموزش، 
کمیته توسعه بازار کار اس��المی، کمیته پژوهش و 
انتش��ارات کتبی، کمیته پذیرش و روابط عمومی از 
جمله مواردی هستند که برای گسترش این انجمن 

پیش بینی شده است.
وی ادام��ه داد: البته ما تنها در حوزه مالی اس��المی 
منظورمان بازار سرمایه اس��المی نیست و به جز آن 
بانکداری اسالمی است و بیمه اسالمی )تکافل( نیز 
در این حوزه مطرح است. همچنین درحوزه پژوهش 
با حوزه علمیه داخل به خص��وص قم و حوزه علمیه 
خارج از کش��ور نیز همکاری خواهیم داش��ت. وی 

در ادامه با اش��اره به برگزاری همایش س��االنه مالی 
اس��المی گفت: ای��ن همایش در شش��م دی ماه در 
دانشگاه الزهرا از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر برگزار 
می شود که مهم ترین محورهای این همایش شامل 
معرفی فرصت های توسعه ابزار مالی اسالمی، جایگاه 
تامین مالی اس��المی و نقش ابزارهای مالی اسالمی 

است و تاکنون ۲۵ مقاله دریافت کرده ایم.
وی گفت: آقایان سیف، مصباحی مقدم، تسخیری و 
عصمت پاشا از اساتید مالی اسالمی برای حضور در 

این همایش اعالم آمادگی کرده اند.
گفنی اس��ت انجمن مالی اس��المی ایران، به منظور 
گس��ترش و پیش��برد و ارتقاي علم��ي دانش مالی 
اسالمی و توسعه کیفي نیروهاي متخصص و بهبود  
بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمینه مالی 

اسالمی، تشکیل شده است. 
 وظایف ای��ن انجم��ن آن گونه که درپای��گاه اطالع 

رسانی آن آمده به شرح زیراست:
1.انجام تحقیقات علمي و فرهنگي در س��طح ملي و 
بین المللي با محقق��ان و متخصصاني که به گونه اي 
با علم مالی اسالمی، اعم از بازار س��رمایه، بازار پول 
و صنعت بیمه و س��ایر حوزه های مرتب�ط س�ر وکار 

دارند.
۲.همکاري ب��ا نهادهاي اجرایي، علمي و پژوهش��ي 
در زمینه ارزیاب��ي و بازنگ��ري و اج��راي طرح ها و  
برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه 

علمي موضوع فعالیت انجمن.
3.ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان 

و است�ادان ممت�از.
۴.ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

۵.برگ��زاري گردهمایي هاي علمي در س��طح ملي، 
منطقه اي و بین المللی

۶.انتشار کتب و نشریات علمي.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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معاون وزیر جهاد کش��اورزی با تأکید ب��ر اینکه خرید برن��ج از آمریکا مربوط به 
 تیرماه سال جاری است، گفت: ۶۰ هزار تن برنج از آمریکا خریداری شده که هنوز

1۰ هزارتن آن به کشوروارد شده است. علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی درباره واردات برنج آمریکایی به ایران، گفت: خرید برنج از آمریکا  قبل از 
ابالغ بخشنامه ممنوعیت کاالهای مصرفی آمریکا به ایران انجام شده است. وی 
افزود: خرید برنج آمریکایی در سوم تیرماه سال جاری انجام شده است درحالی 
 که بخش��نامه مربوط ب��ه ممنوعیت کاالهای مصرف��ی آمریکا به ای��ران در نهم

 آبان ماه س��ال جاری توس��ط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ ش��ده اس��ت. 

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: البته دربخشنامه مذکور، برنج 
جزء کاالهای تحریمی نبوده است و کاالهایی که برند آمریکایی و ترویج کننده 
فرهنگ آمریکا درداخل کشورباشند ممنوع شده است. قنبری افزود: اما باوجود 
اینکه برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده اس��ت بعد از از ابالغ بخش��نامه مذکور 
شرکت بازرگانی دولتی هیچ کاالیی حتی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری 
نکرده است. وی افزود: پروسه خرید، بارگیری و ارسال یک کاال برای واردات یک 
پروسه زمان بر است و از زمان خرید برنج آمریکایی تا زمان ورود آن به کشور ۵ ماه 
طول کشیده است. وی با تأکید بر اینکه این برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک 
خریداری شده است، گفت:  تکلیف قانونی شرکت بازرگانی برای تأمین 3۰۰ هزار 
تن برنج است که بخشی از آن خریداری و وارد کش��ور شده و در حال خریداری 
بخش دیگری از برنج مورد نیاز هستیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
برنج از کش��ورهای اوروگوئه، آرژانتین ویتنام، تایلند، هند و تمام کشورهایی که 
دارای گواهی استاندارد مطابق استانداردهای داخلی کشور باشند و همچنین از 
کشورهایی خریداری می شود که خرید از به صرف اقتصاد کشور باشد. وی افزود: 
کل برنج خریداری شده از آمریکا ۶۰ هزار تن و در قالب 3 کشتی است که تا کنون 
1۰ هزار تن از این برنج وارد کشور شده است. براس��اس این گزارش، درآبان ماه 
سال جاری وزیرصنعت، معدن وتجارت درنامه ای به معاونین و روسای سازمان 
 های صنعت، معدن وتجارت استان ها اعالم کرد، با توجه به فرمایشات وتاکیدات

 مقام معظم رهبری اج��ازه عرضه کااله��ای مصرفی آمریکا ک��ه جنبه نمادین 
حضورآمریکا درکشورمی باشند را ندهند.

 یک مسیر جدید به محورهای ریلی حمل خودرو با قطار اضافه 
شد. 

 شرکت رجا اعالم کرده در مسیر کرج- مش��هد از ۲۷ آذر ماه و
 به صورت هر ۴ روز یک بارامکان جابه جای��ی خودرو با قطاربه 

وجود آمده است.
براساس اعالم این ش��رکت، هزینه حمل هرخودرو دراین مسیر 
یک میلیون و 39۰ هزار ریال خواهد ب��ود و درصورت باال بودن 

تقاضا به سرویس های آن اضافه می شود.
این مسیر پانزدهمین محوری خواهد بود که امکان حمل خودرو 

با قطار درآن به وجود آمده است.
پیش از ای��ن محورهای تهران-مش��هد، تهران-تبری��ز، تبریز-

مش��هد، تهران-ش��یراز، شیراز-مش��هد، تهران-بندرعب��اس، 
اصفهان-بندرعب��اس، بندرعباس-مش��هد، تهران-ی��زد، 
یزد-مش��هد، تهران-زاه��دان، تهران-کرمان، کرمان-مش��هد 
 و تهران-اه��واز ب��ه واگن ه��ای حم��ل خ��ودرو مجهز ش��ده 

بودند.
نرخ جابجایی خودرو با قطار در مس��یرهای پر تردد بر اس��اس 

آخرین اعالم شرکت رجا به این  شرح  است:

معاون وزیرجهاد کشاورزی؛

خریـد ۶0 هـزار تن برنـج ازآمـریکا
شرکت رجا؛

خـودروی تان را می توانیـد با قـطار جابه جا کنیـد

سقوط قیمت نفت به کمترین بها 
در۱۱ سال گذشته

بودجه ۹۵ با دالر زیر۳ هزار تومان 
بسته شد

آمادگی کره جنوبی برای سرمایه گذاری 
در حمل و نقل عمومی مشهد

یک مقام مسوول:
نیازبخش برق و انرژی به بودجه ۱40 

میلیارد تومانی برای تحقیقات
قیمت نفت با ۲ درصد کاهش به 3۶/۲9 دالر درهربشکه رسید که کمترین 

قیمت از سال ۲۰۰۴ تاکنون محسوب می شود.
به گ��زارش فارس ب��ه نقل از رویت��رز، قیمت نف��ت برنت به عل��ت تجدید 
دوباره نگرانی ها درمورد اش��باع بازاره��ای نفتی به کمترین رقم از س��ال 
 ۲۰۰۴ س��قوط کرد و ازپایین ترین قیمت بحران مالی سال ۲۰۰۸ پایین تر 

رفت.
این درحالی است که رقم تولید نفت در جهان نزدیک به این  رکورد بی سابقه 

قراردارد.
نفت خام آمریکا نیزبا 3۶ س��نت کاهش 3۴/3۷ دالر در هر بشکه فروخته 
ش��د. هردو نوع ش��اخص نفت از نیمه ۲۰1۴ تاکنون دو سوم ارزش خود را 

ازدست داد. 
 به گفته تحلیلگ��ران، تقویت ارزش دالر به دنبال افزای��ش نرخ بهره آمریکا 
در هفته گذش��ته که مصرف نفت را گران تر می س��ازد به هم��راه افزایش 

دکل های نفتی آمریکا برقیمت نفت تاثیرگذاشته  است.
بانک گلدمن س��اکزاعالم ک��رد: »تع��داد دکل های نفتی آمری��کا 1۷عدد  
 در هفت��ه گذش��ته افزایش یاف��ت وب��ه ۴ هفته متوال��ی کاهش��ی پایان 

داد.«
 بانک ای ان زد نیزاعالم کرد: »افزایش تعداد دکل های نفتی آمریکا حتی در 
زمان قیمت پایین نفت نشان دهنده این است که تولیدکنندگان نفت شیل 

سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد.«

به گزارش ایمنا، اعضای دولت این روزها به ش��دت درگیر بررسی جزئیات 
الیحه بودجه سال 9۵ هستند و رایزنی ها و بحث ها درباره قیمت دالر و نفت 

به عنوان بخش های مهم و تاثیرگذار به اوج رسیده است.
برهمین اساس، درآخرین جلسه دولت ارقام کالن الیحه بودجه سال آینده 
نهایی شده است، برخی از منابع مطلع از پیش بینی نرخ دالر ۲99۷ تومانی 
در الیحه بودجه س��ال 9۵ خبر می دهند؛ اگرچ��ه هنوزهیچ یک ازمقامات 

دولتی به صورت رسمی، این نرخ را اعالم نکرده اند. 
بودجه 9۵ درحالی با دالر ۲99۷ تومانی بسته ش��ده است که پیش ازاین، 
ارقام دیگری ازجمله نرخ 31۰۰ توم��ان، ۲9۵۰ تومان و 3۰1۰ تومان هم 

مطرح شده بود.
 محمدباق��ر نوبخت س��خنگوی دول��ت، چندی پی��ش این ن��رخ را معادل

 قانون بودجه 9۴ یعنی ۲۸۵۰ تومان اعالم کرد.
همچنین ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی دراین زمینه گفته است: 
بعید اس��ت که نرخ دالردرحد نرخ بودجه امس��ال و کمتراز دالرمبادله ای 

فعلی باشد.
 درهمین ح��ال، ن��رخ دالرمبادله ای ه��م اکن��ون 3۰11 تومان ازس��وی

 بانک مرکزی قیمت گذاری می ش��ود، براین اس��اس نرخ تعیین شده برای 
بودجه 9۵ از ن��رخ دالر مبادله ای بانک مرکزی کمتر اس��ت، همچنین نرخ 
دالردربازار آزاد حدود 3۶3۸ تومان اس��ت که اختالف قیمت معناداری با 

نرخ تعیین شده دارد.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد ازاعالم آمادگی سرمایه گذاران کره جنوبی 
برای اجرای پروژه های شهری به ویژه درحوزه حمل و نقل عمومی و فرودگاه 

مشهد خبر داد.
محمدرضا مزجی افزود: اجرای خط سوم قطارش��هری مشهد ازمهم ترین 
پروژه هایی است که سرمایه گذاران کره ای عالقه زیاد به مشارکت دراجرای 
آن دارند و برای اجرای این پروژه حاضر به گرفتن وام و تسهیالت بلندمدت 

ازبانک های خارجی برای شهرداری مشهد هستند. 
وی گفت: نماینده ش��رکت فرودگاه ه��ای اینچئون )بزرگ ترین س��ازنده 
فرودگاه های جه��ان( نیزاعالم آمادگ��ی کرد تا س��قف ۵۰ درصد درطرح 
 های فرودگاه مش��هد س��رمایه گذاری کند که این موضوع به اس��تانداری

 خراسان رضوی ارجاع شد.
 وی اظهار ک��رد: صورتجلس��ه ای نیزدراین ارتباط تنظیم و مقررش��د طی 
یک ماه س��رمایه گذاران کره ای تفاهم نامه ای با ساختار مداخله در اجرای 
پروژه های مختلف دربخش های حمل و نقل عمومی، قطارشهری و انرژی 

پاک تنظیم و برای بررسی به شهرداری مشهد ارائه دهند. 
مزجی گفت: بسترهای خوبی برای سرمایه گذاری در مشهد وجود دارد که 

می تواند مورد توجه سرمایه گذاران سراسردنیا قرار گیرد.
هیات ش��ش نفره ک��ره ای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه با حضور در مش��هد و بازدید از 
 پروژه های ش��هری با مدیران ش��هری در بخش های مختل��ف به مذاکره 

پرداختند.

قائم مقام پژوهش��گاه نیرو گفت : صنعت برق و انرژی دربخ��ش تحقیقات درقالب 
برنامه ششم توس��عه ، نیازمند 1۴۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری است تا تحولی 
 در بخش پژوهش ایجاد ش��ود. سیدمحس��ن مرجان مهراظهارداش��ت: براس��اس

 برنامه ریزی به عمل آم��ده اعتبارات صندوق پژوهش و فن��اوری صنعت برق برای 
 یک دوره پنج س��اله به ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رس��ید که م��ی تواند تحولی در

 شرکت های دانش بنیان ایجاد کند. به گفته وی ، اکنون ۴۰ درصد اعتبارات صندوق 
دولتی اس��ت و بقیه به بخش خصوصی تعلق دارد و اینک 1۰ میلیارد تومان اعتبار 
دارد . مرجان مهر یادآور شد: صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق تعامل مناسبی 
با صندوق نوآوری و ش��کوفایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دارد و با 
 س��ایر صندوق هایی که به نوعی ماهیت پژوهشی دولتی داش��ته باشند ، همکاری 
می کند.  مرجان مهر افزود: پژوهشگاه یاد شده با ایجاد زیرساخت های مرکز رشد، 
پارک توس��عه فناوری برق و انرژی ، صندوق پژوهش و فناوری، حمایت از ش��رکت 
های دانش بنیان در زمنی��ه تحقیقات صنعت برق را در دس��تور کار خود قرار داده 
است . به گفته مرجان مهر، پژوهش��گاه نیرو امروز به جای انجام تحقیقات کاربردی 
و توسعه ای، به مدیریت تحقیقات پرداخته و با جریان سازی، دوره » ایده تا پدیده« 
را در مجموعه صنعت دنبال می کند و وظیفه این پژوهش��گاه با تغییر ساختاری که 
در وزارتخانه ایجاد شده، تقویت تحقیقات حوزه صنعت برق و انرژی است . این مقام 
مسوول در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در باره بودجه های پژوهشگاه اظهار داشت : 
امسال در بودجه ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای این بخش پیش بینی شده 
بود که طی 9 ماهه گذشته ،بدلیل محدودیت های اعتباری، 3۵ درصد آن جذب شد.

صالح آبادی :

جای خالی نظام مالی اسالمی
 درکشورحس می شد



خبر خبر

رییس انجمن علوم خاک کشور با بیان اینکه ساالنه حداقل 
۱۰ هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی به سایر کاربری ها 
تبدیل می شود، گفت: در صورت ادامه روند فعلی، ۲۰ سال بعد 

در ایران قحطی خواهد شد.
منوچهر گرجی با بیان اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار وس��عت 
کش��ور تنها ۱8/۵ میلیون هکت��ار آن در طول تاریخ بش��ر 
توانسته در کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد، اظهارداشت: 
از این میزان تنها ۱/3 میلیون هکت��ار خاک های درجه یک 
 حاصل خیز و بقیه ش��امل خاک های درجه دو، س��ه و چهار 

با کیفیت پایین هستند.
 وی با اش��اره به اینکه می��زان خاک های حاصلخیز کش��ور 
 به ش��دت در ح��ال کاهش اس��ت، گف��ت: س��االنه حداقل 
۱۰ ه��زار هکت��ار اراض��ی حاصلخیز کش��اورزی به س��ایر 
کاربری های مسکونی، شهری، صنعتی و غیره تبدیل می شود، 
ضمن اینکه این ع��دد در برخی نقاط تا 3۰ ه��زار هکتار هم 

برآورد شده است.
گرجی با بیان اینکه خانه، کارگاه، کارخانه و شهرک صنعتی 
باید جایی که خاک حاصلخیز ندارد، س��اخته ش��ود، افزود: 
 این یک فاجعه اس��ت که دارد رخ می دهد و در صورت ادامه 

روند فعلی، ۲۰ سال بعد در ایران قحطی خواهد شد.
رییس انجمن علوم خاک کش��ور ضمن ابزار نگرانی شدید از 
مشکالتی که در پی این اقدام به وجود خواهد آمد، اضافه کرد: 
اگر این روند ادامه پیدا کند، امنیت غذایی کشور دچار مشکل 
خواهد شد، بنابراین مسووالن باید به طور جدی مانع این کار 

شوند و نباید به هیچ متخلفی در این زمینه رحم شود. 
تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ خاک کشور 

گرجی همچنین با اشاره به اینکه س��ازمان ملل متحد سال 
۲۰۱۵ را به عنوان س��ال جهانی خاک نام گذاری کرده است، 
افزود: علت این امر آن است که مشکالت خاک در دنیا تقریبا 

برای همه، در حال ملموس شدن است.
وی با بیان اینکه روز ۵ دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی 
خاک نام گذاری شده اس��ت، ادامه داد: وضعیت خاک نه در 

سطح جهان و نه در کشور ما وضعیت خوبی نیست.
گرجی با بیان اینکه منابع خاک بسیار با ارزش و االن ۱۲ هزار 
سال است که در کش��اورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد، 
ادامه داد: ای��ن بهره ب��رداری باید ده ها هزار س��ال دیگر نیز 
ادامه یابد و ما نیازمند این منابع با ارزش هستیم اما متاسفانه 
برخورد با آن به گونه ای است که اگر سر و صدا و دقت نشود، در 

دو نسل کل خاک های حاصلخیر از بین می رود.
رییس انجمن علوم خاک کش��ور تصریح کرد: در کشور ما به 
علت شرایط اقلیمی موجود وضعیت شکننده تر و بی برنامگی ها 

در این زمینه نسبت به جهان مقداری بیشتر است.
گرجی با بیان اینکه در برخی نقاط دنیا این مس��اله از حدود 
3۰ تا ۴۰ س��ال قبل در حال پیگیری است و از تخریب خاک 
جلوگیری می شود، گفت: مسووالن کشور ما تازه دارند متوجه 

این شرایط می شوند.
رییس انجمن علوم خاک با اشاره به اینکه خوشبختانه مقام 
معظم رهبری بزرگ ترین تاکید را در این زمینه داشته اند و در 
صحبت های شان تاکید کردند مساله خاک از مساله آب هم 
مهم تر است، اظهارداش��ت: در پی این سخنان، مسووالن نیز 

توجه بیشتری به این امر داشته اند.
وی با بیان اینکه احساس��ی که مس��ووالن درباره بحران آب 
 دارند و نگران آن هستند، درباره خاک وجود ندارد، اضافه کرد: 
این در حالی است که خاک زیربنای آب است و یکی از دالیلی 
که ما در زمینه آب به مشکل برخوردیم، این بوده که خاکمان 

تخریب شده است. 
 گرجی اف��رود: وقتی خاک تخریب می ش��ود، آب به آن نفوذ 

نمی  کند تا سفره های آب زیرزمینی تغذیه شود.
قاچاق خاک های قرمز جزیره هرمز

رییس انجمن علوم خاک کشور با اشاره به اینکه وضعیت خاک 

در ایران به مرحله هش��دار رسیده اس��ت، تصریح کرد: اصل 
مشکل ما این است که خاک در کشورمان هیچ متولی ندارد 
و مشخص نیست مس��وول کیفیت خاک در کشور کیست؟ 
ضمن اینکه خیلی از دس��تگاه ها خود را مسوول می دانند اما 
هیچ کاری انج��ام ندادند.گرجی تاکید ک��رد: بنابراین اولین 
 قدم تعیین متولی برای خاک کش��ور اس��ت. رییس انجمن 
علوم خاک کشور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر قاچاق 
خاک از کشور با بیان اینکه این موضوع حدود ۲ تا 3 هفته قبل 
مطرح ش��د، افزود: ما بالفاصله به معاونت آب وخاک وزارت 
جهاد نامه نوشتیم و آنان هم به گمرک اعالم کردند که هیچ 
خاکی نباید از کشور خارج شود، ضمن اینکه میزان این قاچاق 

جزئی بود. 
گرجی اضاف��ه ک��رد: طی دو، س��ه هفت��ه قبل خب��ری به 
ما رس��ید که این اتفاق ب��رای خاک های قرم��ز جزیزه هرمز 
افتاده اس��ت که انجمن مجددا به مس��ووالن نامه نوش��ت تا 
 موضوع را پیگیری کنند و مانع آن شوند.وی با اشاره به اینکه 
قاچاق خاک به میزان گس��ترده و عمده انجام نش��ده است، 
تصریح کرد: به هرحال باید جلوی این کار گرفته شود، چون ما 

خاک حاصلخیز در کشور کم داریم.

یکی از دوربین های نصب شده انجمن یوزپلنگ ایرانی در 
پارک ملی س��اریگل از یک گربه پاالس »گونه ارزشمند و 

نادر ایران«، چندین عکس گرفت.
 مرزهای ش��مالی خراس��ان نخس��تین جای��ی در ایران 
 بوده ک��ه حدود نیم ق��رن پیش وجودگربه پ��االس برای 

نخستین بار در کشور گزارش شد. 
بسیاری از گزارش هایی که طی س��ال های بعد به دست 
آمد، این فرضیه را تقویت کرد ک��ه گربه پاالس عمدتا در 
نیمه شمالی کشور، به خصوص شمال شرقی حضور دارد. 
حال آن که در سال های اخیر حتی از مناطقی چون یزد و 

کرمان نیز گزارش شده است.
گربه پاالس عمدتا در مناطق استپی مرتفع آسیای مرکزی 
و غربی زندگی کرده و زندگی در مناطق صخره ای باعث 
شده که به ندرت در طبیعت مشاهده شود. با این حال، در 
س��ال های اخیر، به صورت فزاینده ای در مناطق مختلف 

کشور رؤیت شده است.
جثه کوچ��ک و غیرقابل پیش بینی بودن مس��یر حرکت 
این جانور باعث ش��ده که نت��وان از دوربین ه��ای تله ای 
به عنوان یک اب��زار کارآمد ب��رای بررس��ی وضعیت این 
گون��ه در کش��ورهای مختل��ف به��ره جس��ت و تع��داد 
 تصاویری ک��ه در کش��ورهای مختلف با اس��تفاده از این 
دوربین های خودکار گرفته شده است، شاید به ۱۰ مورد 

هم نرسد.
در آخرین مورد آنه��ا )پایی��ز ۱39۴( و در جریان پروژه 
پلنگ شمال شرقی ایران، یکی از دوربین های نصب شده 
انجمن یوزپلنگ ایرانی در پارک ملی ساریگل چند تصویر 
از یک گربه پاالس گرفت. این گربه پاالس که با کنجکاوی 
دوربین تله ای را مورد بررسی قرار می دهد، پس از دقایقی 
از آن محل دور می ش��ود. پی��ش از این نیز در س��اریگل 
گربه پاالس توس��ط محیط بانان و کارشناسان مشاهده و 

تصویربرداری شده بود.

سرشماری زمستانه گونه های ش��اخص همچون قوچ و میش 
در منطقه حفاظت ش��ده قمصر و برزک در شهرستان کاشان 

انجام شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیست اصفهان»پاما«، 
سرشماری فصل سرد منطقه حفاظت ش��ده قمصر - برزک با 
مشارکت کارشناس��ان و محیط بانان حفاظت محیط زیست و 
همراهی نیروهای بازنشس��ته، هیات کوهنوردی و سمن های 

زیست محیطی انجام گرفت.
عملیات سرشماری توسط 9 اکیپ پیاده و دو اکیپ سواره دو و 
س��ه نفره به مدت دو روز به روش مشاهده مستقیم و دشتبانی 

انجام شد.
ارزیابی نتایج آماربرداری اولیه بیانگر افزایش چشمگیر جمعیت 
حیات وحش در منطقه حفاظت ش��ده قمصر – برزک کاشان 

می باشد. 
منطقه حفاظت شده قمصر- برزک با وس��عت ۶۰ هزار هکتار 
به محدوده ای از منابع طبیعی کش��ور اعم از مرتع و دش��ت و 
آب و کوهستان اطالق می ش��ود که از لحاظ ضرورت حفظ و 
تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیای رستنی ها و وضع 
طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و از سال 89 جزو مناطق 

حفاظت شده کشور قرار گرفته است. 
سرشماری جمعیت حیات وحش برنامه ای است که به منظور 
اطالع از جابه جایی وحوش و علل آن، میزان زاد و ولد، مرگ و 
میر، بررس��ی عوامل تهدید کننده و نقاط قوت مناطق مستعد 
برای ارتقای س��طح حفاظتی آنها و شناس��ایی زیستگاه های 
مناس��ب برای احیای جمعیت گونه های مختلف وحوش اجرا 

می شود.
مناطق حفاظت شده به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم 
از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطالق می شود که از 
لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نس��ل جانوران وحشی یا حفظ یا 
احیای رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده 

و تحت حفاظت قرار می گیرد.

تصویربرداری تازه از گربه پاالس 
در کشور

سرشماری گونه های شاخص 
قوچ و میش در کاشان

عکس روز  )شاهین(
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هشداردرباره تخریب خاک های حاصلخیز؛

۲۰سالدیگردرایرانقحطیمیشود

ببر سیبری به قفسی در باغ وحش ارم منتقل شد تاثیر کاهش حیوانات جنگل های استوایی در انتشار کربن

بررسی ها حاکیس��ت کاهش جمعیت میمون ها و پرندگان در جنگل های 
استوایی میزان انتشار گاز کربن را افزایش می دهد.

در ای��ن بررس��ی آم��ده اس��ت ش��کار بی��ش از ح��د میمون ه��ا و 
پرن��دگان در جنگل ه��ای اس��توایی ک��ه ب��ه از دس��ت رفت��ن ای��ن 
گونه ه��ای جان��وری منج��ر ش��ده باع��ث افزای��ش انتش��ار گاز کربن 
 می ش��ود زی��را ای��ن حیوان��ات تاثی��ر چش��مگیری در پخ��ش ک��ردن 
 دانه ه��ا و بذره��ا و در نتیجه حقظ بق��ای درختان بزرگ و س��خت چوب 

دارند.
جنگل ه��ای اس��توایی ۴۰ درص��د تمام��ی کرب��ن موج��ود در س��طح 
زمی��ن را ذخیره می کنن��د و بریدن درخت��ان موجب انتش��ار حدود ۱۵ 
 درصد گازه��ای گلخانه ای می ش��ود ک��ه گرم��ای جهانی را ب��ه همراه 

دارد.
درختان چوب س��خت و کلفت و ضخیم ذخایر خوبی از کربن به حس��اب 
می آیند اما دارای دانه ها و بذرهای بزرگی هستند که تنها از طریق فضوالت 

پرندگان درشت منتشر می شوند. 
هرچند این موجودات بزرگ جثه به دلیل ش��کار بی رویه متحمل آسیب 
شده و به این مفهوم خواهد بود که درختان چوب سخت با درختان چوب 
نرم که دارای دانه های کوچک تر هستند و کربن کمتری ذخیره می کنند، 

جایگزین می شوند.
پرفس��ور »کارلوس پرس« از دانشگاه آنگلیای ش��رقی انگلیس گفت: در 
بسیاری از مناطق اس��توایی این جانوران عظیم بیرون از مناطق حفاظت 
شده و حتی داخل نواحی حفاظت شده از بین رفته اند در حالی که درختان 
 چوب سخت برای پخش ش��دن دانه و بذرهای ش��ان به این حیوانات نیاز 

دارند.
پرس همچنین افزود: سیاست ها برای کاهش انتشار گاز کربن از کشورهای 
اس��توایی در ابتدا روی جنگل زدایی تمرکز دارند اما بررسی های ما نشان 
می دهد کاهش جمعیت این حیوان��ات بزرگ خطر جدی را متوجه حفظ 

ذخایر کربن جنگل های استوایی می کند.

ببر س��یبری پس از تحمل ۵ س��ال قرنطینه به دلیل احتم��ال ابتال به 
مشمشه، سرانجام با دریافت برگه س��المت از قرنطینه خارج و به قفس 

تازه ای در باغ وحش ارم منتقل شد.
 بب��ر س��یبری از ای��ن پ��س در قفس��ی در ب��اغ وح��ش ارم در 
مع��رض تماش��ای بازدیدکنن��دگان خواهد ب��ود و از آنجای��ی که باید 
حتم��ا در ه��وای گ��رم باش��د، ب��ه گفت��ه مس��ووالن ب��اغ وح��ش 
 ی��ک مس��وول ب��رای نگه��داری، تغذی��ه و داروی ای��ن حی��وان 
 انتخاب ش��ده اس��ت که تمام این اقدام��ات را برای ببر س��یبری انجام 

می دهد.
سال ۱389 دو ببر نر و ماده با هدف احیای نسل ببر در میانکاله از روسیه 
به کشور وارد شدند که ببر نر به دلیل شرایط نامناسب و تغذیه از گوشت 
االغ آلوده، به بیماری مشمشه دچار شد و در نهایت جان خود را از دست 

داد. 
بب��ر م��اده از آن زم��ان ت��ا کن��ون ب��ه دلی��ل احتم��ال ابت��ال ب��ه 
 مشمش��ه در قرنطین��ه و در ش��رایطی بس��یار س��خت نگه��داری 

می شد.
مشمش��ه یکی از قدیمی ترین بیماری ه��ای عفونی واگیردار اس��ت 
و از آنج��ا ک��ه ای��ن بیم��اری قابل انتقال بین حیوانات و انسان است 
مسووالن از حضور ببر سیبری در ب��اغ وحش و در قفسی که در نزدیکی 
 دیگر حیوان��ات و در مع��رض بازدید از انس��ان است جلوگی��ری کرده 

بودند. 
سازم��ان دامپزش��کی سرانج��ام پ��س از پن��ج س��ال قرنطین��ه 
حی��وان ب��ا انج��ام آزمایش ه��ا و خون گی��ری هفت��ه گذش��ته 
نتیج��ه آزمای��ش مشمش��ه بب��ر سیب��ری را منف��ی و حی��وان را 
 »پ��اک« اع��الم ک��رد و بع��د از بازدی��د از مح��ل نگه��داری ک��ه در 
باغ وحش ارم برای ببر سیبری در نظر گرفته ش��ده بود ب��ا انتقال ببر به 

آنجا موافقت کرد.



خانواده خبر 

طنزنوشته 

ــل يكى از  ــت حداق ــزل بر مى  گردد الزم اس ــى تان به من ــى فرزند كالس اول وقت
والدين اش درانتظاراوباشند وبه تغذيه اوهم رسيدگى كنند.

رفتاروالدين با كالس اولى  ها
ازهمان ابتدا به كودك تان ياد بدهيد چگونه دوست پيدا كند يا چه دوستى را انتخاب 
ــان دل خوشى ندارند اما هيچ وقت هم به  كند. والدين اغلب ازدوستان فرزندان ش
فرزند خود آموزشى دراين زمينه نداده اند. كالس اول كه سرآغازرسمى اجتماعى 
شدن فرزند ماست زمان خوبى براى اين آموزش است. به كودك تان ياد بدهيد كه 
ازهمان ابتدا كودكان باهوش و با ادب را شناسايى كنند وسعى كنند با آنها دوست 

بشوند.
ظاهر آراسته

كودك خود را تميز و مرتب و با ظاهرى آراسته به مدرسه بفرستيد و بدون اينكه او 
را مضطرب كنيد به او ياد بدهيد كه بايد دقت كند تا لباس  هايش را كثيف و نامرتب 
نكند. سعى كنيد وسايلى را كه قرار است همه دانش آموزان كالس به مدرسه ببرند 
براى كودك تان فراهم كنيد تا ناراحت نشود، احساس كمبود نكند و جلوى ديگران 

خجالت نكشد.
درس و يادگيرى

ــار نياوريد. در ــق و تكاليف به كودك خود فش ــتن مش براى درس خواندن و نوش
ــت نظارت داشته و گاه برنامه ريزى كنيد  عين حال كه براى انجام تكاليف الزم اس
ــت كودك تان را اذيت كنيد و براى درس خواندن يا انجام تكاليف به  اما الزم نيس
ــذت ببرد. وگرنه تا  ــاربياوريد. كمك كنيد تا ازيادگيرى و انجام تكاليفش ل او فش
آخرعمرازدرس خواندن بيزارخواهد شد. درزمان انجام تكاليف حواستان باشد كه 

توانمندى اصلى كودكان درچه زمينه اى است. 
نگهدارى از لوازم و وسايل در مدرسه

اگركودكتان وسايل يا لوازم تحرير خود را درمدرسه گم كرد ازاوبخواهيد كه روز بعد 
به دنبال آنها بگردد و با كمك معلم و ناظم و حتى سايركودكان، لوازم خود را پيدا 
كند. ازسال اول نگهدارى از لوازم و وسايل را به او بياموزيد. نحوه استفاده ازكيف و 
گذاشتن وسايل در كيف و جمع كردن مدادها و پاك كن و مداد تراش را به كودكتان 

ياد بدهيد.
رقابت سازنده

به كودك تان ياد بدهيد به جاى حسادت يا رقابت مخرب با همكالسى  ها با خودش 
رقابت كند. يعنى هر روز وقتى نسبت به روز قبل درس يا مهارت جديدى را مى  آموزد 
ــويق كالمى و گاه نوازش كنيد. اگر كودكتان نسبت به ساير كودكان عقب  او را تش
ــورت كنيد تا عملكرد او را بهبود  است اول با معلم و سپس با مشاور تحصيلى مش
ببخشيد و اعتماد به نفس او را حفظ كنيد. اما دست به مقايسه  هاى تخريب كننده 
نزنيد. همچنين كودك تان را به خاطر انجام نامناسب تكاليف تنبيه نكنيد واو را از 

درس و مدرسه و معلم نترسانيد.
هماهنگ شدن با تغييرات

روش تدريس كالس اولى  ها با روشى كه به ما آموزش داده مى  شد تفاوت فاحشى 
دارد. براى اين كه كودك ما بين اين دو روش سر درگم نشود خودتان را با روش جديد 
هماهنگ كنيد. شركت در جلساتى كه مدارس براى والدين برگزارمى  كنند دراين 
زمينه كمك كننده است. همچنين مى  توانيد با معلم و آموزگاران مشورت كنيد اما 

نگذاريد فرزندتان بين روش شما و روش جديد معلق باقى بماند.

ــال پيش  ــطه وزارت آموزش و پرورش با اظهاراينكه چند س معاون آموزش متوس
ــور  ــمال غربى كش ــتان هاى ش تعداد زيادى جعل مدرك تحصيلى دريكى ازاس
ــتان  ــتان و شهرس ــود وازطرفى قابل توجه بود كه چرا هيچ فردى دراس رخ داده ب
پيگيرى نكرده كه اين واحد آموزشى كه 100 دانش آموزدارد چطور2 هزارو500 
ــان كرد يك كارگروه ويژه درسطح نفر را يك جا فارغ التحصيل مى كند، خاطرنش
 وزارت آموزش و پرورش به منظوربررسى پديده جعل مدرك تحصيلى تشكيل شده 
است وتمام روش هايى كه جاعالن براى كارخود استفاده مى كردند مطابق با آنچه 
ــت استخراج و به معاونت هاى وزارتخانه  دربازجويى ها ازجاعالن به دست آمده اس

ابالغ شده است.
ــده است، استان ها  ــتانى كه اكنون انجام ش  زرافشان افزود: با تقسيم وظايف اس
ــوند. زرافشان به  ــوول رسيدگى و پيگيرى پديده جعل مى ش در اين خصوص مس
ــامانه «سناد» كه  ــاره و تصريح كرد: پيش ازاين فقط س ــيم كاراش نتايج اين تقس
ــامانه «بكفا» تحت وب با سامانه  سيستم دانش آموزى بود را داشتيم كه امسال س
ــت و كالس بندى دانش آموزومعلم به هم مرتبط و ازطريق سناد تنظيم شده اس

 نرم افزارى جلوى جعل گرفته شده است. 
ــود، قراراست سامانه  ــال قول داده شده كه انجام ش وى افزود: كارى كه تا پايان س
ــن وزارتخانه تحت وب  ــناد اي ــامانه هاى بكفا و س ــوزش و پرورش با س «دانا» آم
ــد و  ــورت يكپارچه خواهد ش ــره دانش آموزان هم به ص ــتم نم قرار گيرد و سيس
ــاره به بخش نظارتى براى برخورد با جاعالن،  ــود. وى با اش جلوى آن گرفته مى ش
ــطح وزارت آموزش و پرورش  ــته اين ستاد نظارتى درس خاطرنشان كرد: درگذش
ــت مديركل ــوركارگروه نظارتى را به رياس ــتان هاى كش ــا االن درتمام اس بود ام
ــه  ــگيرى ب ــووليت پيش ــم و مس ــكيل داده اي ــتان تش ــرورش اس ــوزش و پ  آم
استان ها واگذارشده است. زرافشان درپاسخ به اين پرسش كه « افرادى كه مدارك 
جعلى دريافت كرده اند ازادامه تحصيل آنها خوددارى مى شود؟»، گفت: بله، مدارك 
ــگاه هم رفته باشند، مدارك آنها  تحصيلى اين افراد باطل مى شود و حتى اگردانش
باطل خواهد شد. وى افزود: تك تك اين مدارك تحصيلى بررسى مى شود زيرا بين 
اين افراد دانش آموزان عادى هم حضور داشته است كه مدارك آنها تأييد و مدارك 

افرادى كه جعلى است بايد از ابتدا شروع به درس خواندن كنند. 
ــازى  ــاره به آماده س ــرورش با اش ــطه وزارت آموزش و پ ــوزش متوس معاون آم
دستورالعملى براى يكپارچه سازى نظارت درمناطق مختلف كشور، عنوان كرد: با 
توجه به تنوعى كه درنوع مدارس داريم كارنظارت برپديده جعل مدرك تحصيلى 
يكپارچه مى شود. وى ادامه داد: با اين فعاليت ها جلوى بخش قابل توجهى ازجعل 
مدرك تحصيلى گرفته مى شود، درعين حال جاعالن هم هيچ وقت بيكارنخواهند 
ــن كاراقدامات آنها را محدود  ــت و به دنبال ديگر روش ها خواهند بود ولى اي نشس

خواهد كرد. 
ــان با تأكيد بر اينكه بزرگترين جعل مدرك تحصيلى درفضاى مجازى رخ  زرافش
ــامانه مدارس  مى دهد، گفت: درفضاى فيزيكى جعل مدرك اتفاق نمى افتد واز س
اطالعات توليد و به مدرسه ديگرى در استان ديگرى مى رود، اما با يكپارچه  سازى 
اقدامات جلوى اين كارها گرفته شده است. وى همچنين درپاسخ به اين پرسش كه 
«چه زمانى پديده جعل مدرك تحصيلى به صفر خواهد رسيد؟»، اظهار كرد: پديده 
جعل به صفر نخواهد رسيد، زيرا اكنون گذرنامه، پول و شناسنامه ضريب امنيتى 
زيادى دارد و كسى نمى تواند آن برگه ها را جعل كند، اما اطالعات داخل آن را جعل 

مى كنند كه براى پيشگيرى از اين امربايد همواره ازجاعالن جلوتر باشيم.

ــعيدى در جديدترين طنز خود ، نوشت:  به گزارش جهان، وحيد حاج س
روزى پادشاه يكى از ممالك دورتصميم گرفت دختر يكى يك دانه اش را 
راهى خانه بخت كند. فلذا طبق سنت همه پادشان در سراسر تاريخ، تصميم 
گرفت از طريق اعالن عمومى اين موضوع را به اطالع مردم برساند تا داماد 

آينده اش را براساس معيار هاى خانوادگى قصرانتخاب كند.
ــرايط خواستگارى از   مسئول روابط عمومى دربارهم طى اطالعيه اى ش
دختر يكى يك دانه پادشاه و مدارك الزم جهت ثبت نام را روى وب سايت 
قصرقرار داد و ازطريق صدا و سيما، شبكه هاى ماهواره اى، پيامك، شبكه 
هاى اجتماعى، تيزر هاى تبليغاتى قبل و بعد از برنامه هاى ورزشى و فيلم ها 
و سريال هاى چند صد قسمتى، بيلبورد هاى تبليغاتى بزرگراه ها، تبليغات 
ــگاه ها و جرايد مكتوب و خبرگزارى ها هم اطالع رسانى انجام  دور ورزش
ــد. ازصبح روز بعد، هر روز چند هزار درخواست به همراه رزومه و فيش  ش
واريزى مبلغ 800000 پوانگ( واحد پول آن كشور) به حساب خزانه قصر، 

درسايت دربارثبت مى شد. 
ــاه يك تير و دو نشان بود. هم براى دختر  اين ثبت نام براى مالزمان پادش
ــرى بودجه تشريفات  ــوهر پيدا مى شد و هم كس يكى يك دانه پادشاه ش
مراسم دندان فشان نوه پسرى پادشاه از همين محل تامين شد. مالزمان 
ــى مى كردند و خالصه  و خواص پادشاه نيز هر روز درخواست ها را بررس
ــرات نهايى  ــت ازدواج، 150 نفر به عنوان نف ــزار درخواس از بين 300 ه
ــد. پدر پادشاه  ــدند تا ... پادشاه وارد ش ــدند و به قصردعوت ش انتخاب ش
ــل تحقيقات محلى و  ــتگار گفت:« من اه بدون مقدمه به جماعت خواس
اين سنتى بازى ها نيستم. وقت اضافى و حال و حوصله هم ندارم. شناسه 
ــا همين جا با ويدئو  ــا تلگرام تان تان را بدهيد ت و كلمه عبور فيس بوك ي
پروجكشن درانظارهمه، وارد صفحه كاربرى تان شوم تا ببينم اوضاع از چه 
ــتگاران كه به مرحله ماقبل نهايى رسيده بودند،  قراراست!» ازبين خواس
ــاه زدند و از تاالرخارج  140 نفرعطاى ازدواج با دختر يكى يك دانه پادش
شدند! ده نفرباقيمانده كه مثل حقير گوشى نوكيا چراغ قوه يا همان يازده 
دو صفرداشتند، 4 نفرشان در تست پزشكى رد شدند ... اين آگهى در چند 
مرحله تمديد شد و وقتى پدر پادشاه كوتاه آمد حاال نوبت دختر يكى يك 
دانه پادشاه كه طاقچه باال بگذارد و خواستگاران را رد كند. تا اينكه آهسته 
ــد ... دخترك تا صبح نخوابيد و  آهسته بوى ترشى از محوطه قصر بلند ش
ــتاتوس هاى غمناك نوشت و ازاين  از طريق وى چت براى دوستانش، اس
ــتند فرستاد. صبح كله  شكلك هاى زرد رنگ كه درحال گريه كردن هس
ــحرنگاهبانان قصريك جوان ضايعاتى را كه در حال جمع آورى شيشه  س
ــر موزى دنت از سطل  ــابه خانواده و ظرف هاى پالستيكى دس هاى نوش
ــتگير كردند و به قصر آوردند... فرمان  آشغال مكانيزه جلوى قصر، بود دس
پادشاه جارى شد و مراسم مختصر ازدواج برگزار شد و دخترك با موتور سه 
ــش رفت. جوان از صبح تا غروب  چرخه جوان ضايعاتى به خانه ها روياهاي
ــاه مجبور بود آنها را از  ضايعات جمع مى كرد و دختر يكى يك دانه پادش
هم تفكيك كند. او روز ها با خودش فكر مى كرد اگر طرح تفكيك زباله از 
مبداء كه اين همه در جرايد روى آن مانور دادند و اجرا نشد، به مرحله اجرا 
در بيايد، چقدر كارش سبك تر مى شود. بنابراين به پدر پادشاه پيامك داد 
ــت به عنوان كادويى عروسى اش، اين طرح به صورت ضربتى  و از او خواس
ــاه نيز بالفاصله اجراى طرح تفكيك زباله  وارد فاز نهايى و اجرا شود. پادش
از مبدا را به صورت دستور الزم االجرا اعالن كرد و زباله ها تفكيك شدند. 
بعد از اجراى اين طرح دختر يكى يك دانه پادشاه وقت بيشترى پيدا كرد 
تا با دوستانش در تلگرام و وى چت و فيس بوك و ... همراه شود و به جمع 

آورى اليك بپردازد.

مامان باباهاى كالس اّولى ها
 بخوانند

كشف دوهزاروپانصد مدرك تقلبى ازيك مدرسه ؛

تشكيل يك كارگروه ويژه مبارزه با 
جعل مدرك تحصيلى

5روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1758 | سه شنبه 1 دى 1394 | 10 ربيع االول 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1758 |  December 22 .2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER khajehzadeh.zayanderoud@gmail.

ــال» براى  ــودكان زير يك س ــرح داوطلبانه «نوازش ك ط
اولين بارتوسط سازمان بهزيستى اجرا مى شود. مسووالن 
بهزيستى مى گويند اين طرح با اين شكل اجرا دردنيا سابقه 
نداشته و براى نخستين بار درايران آزمايش خواهد شد. به 
ــد روانى و عاطفى كودكان  گزارش ايران، هدف طرح، رش
ــيرخوارگاه ها اعالم شده، آنها كه  زير يك سال ساكن در ش
ــتند و كمبود نوازش و محبت مى تواند  بى سرپرست هس
ــان ثبت نام  ــر قراردهد. داوطلب ــان را تحت تأثي آينده ش
ــش ساعت  مى كنند وبعد ازپذيرش مى توانند هفته اى ش
از وقت شان را به اين نوزادان اختصاص دهند. با آنها بازى 
كنند وعشق ومحبت نثارشان كنند.اين طرح براى اولين 
باربراى نوزادان زيريك سال شيرخوارگاه شهيد تركمانى به 
 صورت آزمايشى اجرا مى شود.براساس گفته روان شناسان 
ــترين نياز به نوازش و برقرارى ، كودك زير يك سال، بيش
ــت  ــى را دارد. نيازى كه اگربه  موقع و درس ــاط عاطف  ارتب
سازمان دهى نشود، آسيب هاى عميقى روى روان كودك بر 
جا مى گذارد، آسيب هايى مانند خشونت، كمبود اعتماد به  

نفس و منزوى شدن دربزرگسالى. 
ــتى براى جلوگيرى ازاين آسيب ها طرح  ــازمان بهزيس س
ــت و زنان و مردان  ــنهاد داده اس داوطلبان نوازش را پيش
ــد آورى دارند  ــاله كه تجربه فرزن متأهل بين 28 تا 50 س
مى توانند داوطلب اين طرح باشند. درفراخوان طرح تأكيد 
ــگرمهم نيست وآن  ــده تحصيالت براى داوطلب نوازش ش
ــتى توضيح مى دهند،  ــووالن سازمان بهزيس طور كه مس
نوازش ربطى به تحصيالت ندارد. درفرمى كه براى ثبت نام 
ــده  ــتى قرارداده ش ــازمان بهزيس ــايت س داوطلبان درس
به جزثبت مشخصات فردى داوطلب قصد و نيت اوازانجام 

خدمات داوطلبانه هم پرسيده شده است.
ــبه خانواده»  ــناس دفترامور«ش ــه، كارش ــاس افروش  عب
ــتى تأكيد مى كند كه آن چهار پنج نفرى  سازمان بهزيس
ــده اند هنوز درمراحل اوليه مصاحبه  كه تا حاال انتخاب  ش
و بررسى صالحيت هستند. چراكه داوطلبان ازنظرسالمت 
ــن الگوهاى  ــمى، روانى، صالحيت اخالقى، همچني جس
ــى  مراوده اى، ميزان تاب آورى وپختگى فردى مورد بررس
دقيق قرارگرفته و فيلترهايى چون مصاحبه فردى، تعيين 
ــازمان، ويزيت روانپزشك،  ــت س صالحيت توسط حراس
انجام آزمايش هاى مربوط به سالمت جسمى و آموزش هاى 
ــد. محدوديت  ــر مى گذرانن ــت س گروهى كاربردى را پش
ــيتى دراين طرح وجود ندارد، اما بيش از90 درصد  جنس

متقاضى ها زن هستند.
او تأكيد مى كند:«ثبت نام از داوطلبان همچنان ادامه دارد، 
تاكنون در ايران و جهان (به اين شكل) سابقه اجراى چنين 
طرحى را نداشته ايم. در كشورهاى ديگر معموالً فرزندان 
پرورشگاه ها به خانواده هاى خارج ازآنجا سپرده مى شوند؛ اما 

درايران به دليل محدوديت هاى قانونى درحال حاضرچنين 
ــب دراين  امكانى وجود ندارد.» اوانتخاب داوطلبان مناس
ــاى آن مى داند: «دراين  طرح را يكى ازمهم  ترين بخش ه
ــتند كه ظرفيت هاى عميق  جامعه انسان هاى زيادى هس
انسانى براى نثارمحبت را دارند و اين مهارت ماست تا آنها 
را پيدا كنيم.» او درباره اساس ارائه اين طرح بيشتر توضيح 
مى دهد: «انسان تا زير يك سال فرصت دارد، محرك هاى 
عاطفى و روانى الزم را دريافت كند. دريك سال اول زندگى 
ــيناپس هاى مغزى اتفاق مى افتد كه اين  انسان، تراكم س
ــرد دريافت مى كند  تراكم در اثرمحرك هاى عاطفى كه ف
ــود. اگرفرد فاقد تجربه دريافت اين محرك ها  ايجاد مى ش
باشد تراكم الزم درسيناپس هاى سلول هاى مغزى ايجاد 
نمى شود كه در تمام زندگى تأثيرات آن برجا خواهد ماند و 
مى تواند مشكالت عاطفى، انزوا، افسردگى و اختالل روانى 
به وجود بياورد. براى همين ضرورت نوازش كودكان زير يك 
سال براى ما ثابت  شده است.» الگوى دلبستگى يا وابستگى 
ــت كه روان شناسان همواره برآن تأكيد  يكى ازمواردى اس
ــتگى ناايمن بين كودك و افرادى كه به  دارند. الگوى وابس
ــيارى ازمشكالت  ــق مى ورزند مى تواند منشأ بس آنها عش

روحى و روانى دردوره بزرگسالى باشد. 
درطرح نوازش كودكان چقدر به اين مسأله توجه شده است 
ــگرارتباط برقرار مى كند، چطوربعد  و كودكى كه با نوازش
ازمدتى با جدايى ازاو كنار مى آيد؟ آيا نوازشگر براى ماندن 

در كنار كودك تعهدى هم مى دهد؟
ــناس دراين باره مى گويد: «بهتر  ــاد رضايى، روان ش فرش
است مراقبان يا نوازشگران كودك افراد مشخصى باشند و 
مدام عوض نشوند؛ يعنى اگر نوازشگرى وجود دارد همان 

ــدن دائمى مراقب ها  ــود. عوض ش يك نفر تا آخرحفظ ش
دركودكان ايجاد اضطراب مى كند. ارتباط بايد حمايتى و 
ــد و به  طورناگهانى قطع نشود.» او به  قابل پيش بينى باش
ــال 56 در پرورشگاه هاى  پژوهشى اشاره مى كند كه در س
ــخص شد: «بچه هايى كه  ايران انجام دادند و طبق آن مش
ــد فيزيكى بهترى هم  مهر و محبت ديده بودند، حتى رش

داشتند.»
 افروشه درباره الگوى دلبستگى اين كودكان هم مى گويد: 
«ما مراقبيم تا يك دلبستگى عميق بين كودك و نوازشگر 
ــد جاى مادر  ــراد به هرحال نمى توانن ــود، اين اف ايجاد نش
ــتند كه  ــد و فقط يك محرك بيرونى هس كودك را بگيرن
ــتند و با بازى و  ــا بچه ها در ارتباط هس به صورت محدود ب
ــودكان به محبت  ــى از نياز اين ك بغل كردن بچه ها بخش
ــد. در ــى را تأمين مى كنن ــروط عاطف ــر مش ــه غي و توج

 حال حاضر در برخى موارد اين كودكان حدود 20 ساعت 
ــبانه روز را بدون دريافت محرك روانى و  ــان در ش از وقتش
ــاختار قانونى و سازمانى  عاطفى مى گذرانند و به خاطر س
نمى توانند خارج از پرورشگاه هم به سر ببرند. مادريار هم 
نمى تواند براى همه كودكان زمان الزم را بگذارد. ما با اين 
ــا را وارد زندگى  ــالش مى كنيم اين محرك ه طرح فقط ت
كودك زير يك سال كنيم و درعين حال تالش مى كنيم از 
وابستگى عميق او با داوطلبان جلوگيرى كنيم. البته امكان 
ــل داوطلبانى انتخاب  ــتگى وجود دارد به همين دلي وابس
مى شوند كه امكان حضور درطرح را درساليان درازداشته 
ــروط جذب داوطلب چون سقف  باشند و تعيين برخى ش
سنى 50 سال، تأهل، رضايت همسر داوطلب و... به همين 

دليل در طرح ديده  شده است.»

با شروع طرح داوطلبانه «نوازش» براى اولين بار؛

نوزادان شيرخـوارگاه 
دست هاى مهـربان مـادررا لمس مى كننـد

ــازمان مديريت بحران  معاون بازسازى و بازتوانى س
ــوادث اماكن  ــد 10 درصدى بيمه ح ــور، از رش كش
ــال جارى خبر داد و ابراز اميدوارى  مسكونى طى س
ــاركت مردم و حمايت منابع مالياتى تا  كرد كه با مش
سال آينده(1395) حداقل 50 درصد اماكن مسكونى 

كشور بيمه همگانى حوادث شوند.
ــنبه و در نخستين روز  محمد فريد لطيفى روز دوش
ــه و كاهش اثرات بالياى  از هفته ايمنى در برابر زلزل
ــكونى در  طبيعى افزود: اكنون 20 ميليون واحد مس
كشور وجود دارد كه فقط 20 درصد آنها تحت پوشش 
ــال 93، فقط 10  بيمه هستند. وى گفت: پيش از س
ــور بيمه حوادث بودند  ــكونى كش درصد اماكن مس
ــازمان مديريت بحران،  ــده س كه با اقدامات انجام ش
ــال جارى به 20 درصد رسيده يعنى  اين تعداد در س
ــت. لطيفى از پوشش ــته اس 10 درصد افزايش داش

ــر داد و افزود:  ــه اى مددجويان كميته امداد خب  بيم
ــكونى مدد  ــون واحد مس ــال جارى دو ميلي طى س
ــارد تومان تحت  ــش ميلي جويان با مبلغى معادل ش
پوشش بيمه قرار گرفته است. وى با بيان اينكه بيمه 
بايد جايگزين پرداخت خسارت حوادث شود، گفت: 
ــكونى، منابع دولتى  ــرح بيمه اماكن مس با اجراى ط
ــى از حوادث  ــارت ناش كه اكنون صرف جبران خس
ــده و هزينه هاى ناشى از  ــود حذف ش طبيعى مى ش

ــد. معاون  ــط بيمه جبران خواهد ش ــارات توس خس
ــازمان مديريت بحران كشور  ــازى و بازتوانى س بازس
ــارت ديده  ــكونى خس گفت: اكنون به هر واحد مس
ناشى از بالياى طبيعى در روستاها پنج ميليون تومان 
ــهيالت بالعوض تعلق مى گيرد و در صورتى كه  تس
ــش بيمه حوادث باشد اين  واحد مسكونى تحت پوش
ــد.  لطيفى همچنين  ــر افزايش مى ياب رقم به دو براب
پرداخت تسهيالت مربوط به جبران خسارات اماكن 
ــت و افزود: در صورتى كه  ــكونى را زمان بردانس مس
واحد مسكونى خسارت ديده تحت پوشش بيمه باشد، 
تسهيالت مربوط به جبران خسارات بدون اتالف وقت 
از سوى بيمه پرداخت خواهد شد.  وى با اشاره به بيمه 
اماكن شهرى و روستايى گفت: طى سه تا چهار سال 
ــتان گلستان  ــكونى در اس اخير، 500 هزار واحد مس
ــش بيمه قرار گرفتند و بقيه نيز در دستور  تحت پوش
ــازمان  ــازى و بازتوانى س كار قرار دارد.  معاون بازس
ــكونى  ــور افزود: بيمه اماكن مس مديريت بحران كش
استان هاى هرمزگان و خراسان شمالى نيز دردستور 
كاراست. لطيفى همچنين ميزان تسهيالت مربوط به 
اماكن مسكونى شهرى را نيز شش ميليون تومان ذكر 
كرد و گفت: اين رقم نيز درصورتى كه واحد مسكونى 
ــد حداقل به دو برابر افزايش  تحت پوشش بيمه باش

مى يابد.

ــام SwanLuv روى طالق  ــا ن ــركتى در آمريكا ب ش
ــد. آنها ابتدا  ــرط  بندى مى كن ــان ش زوج ها با خودش
وامي 10هزار دالري را به زوج ها مي دهند كه شرايط 
ــدي براي  ــه آنها پس ازچن ــبي دارد اما چنانچ مناس
طالق اقدام كنند شركت ياد شده افزون برپس گرفتن 
ــا دريافت  ــدن آنه ــودي هم بابت جدا ش مبلغ وام، س
ــان اقتصادي، اين شركت  مي كند.  به گفته كارشناس
روي آمار40تا 50درصدي طالق درآمريكا به سوددهي 
رسيده است. هم اكنون دركشورما بنا به گفته مديركل 
ــازمان ثبت احوال  دفتر اطالعات و آمار و جمعيت س
ــته 724 هزار و 176 مورد ازدواج  طى يك سال گذش

به ثبت رسيده كه اين نسبت آمارتعداد طالق به ازاى
ــخص مى كند.  بنا به اظهارات   هر 100 ازدواج را مش
ــد با روند  ــان مى ده ــزون تحليل ها نش على اكبرمح
افزايش تحصيالت درميان زنان و مردان، نسبت درصد 
طالق به ازدواج كاهش پيدا كرده است. به عنوان مثال 
ــواد  29/5 درصد مردان و 29/6 درصد زنان داراى س
ــتن بدون مدرك، ازدواج شان منجر به  خواندن و نوش
ــت كه اين آمارها با افزايش تحصيالت  طالق شده اس

كم شده است. 
ــبت درصد طالق درميان زنان و مردان  محزون به نس
ــردان داراى  ــت: 16درصد م ــاره كرد و اظهارداش اش
ــگاهى و 19 درصد زنان  ــا پيش دانش مدرك ديپلم ي
ــانس  ــدرك، 8/3 درصد مردان داراى ليس با همين م
ــن ــانس و همچني ــان داراى ليس ــد زن و 9/4 درص
ــد و 8/9  ــى ارش ــد مردان داراى كارشناس  7/5 درص
ــان منجر  درصد زنان داراى همين مدرك زندگى  ش
به طالق شده است. وى با اشاره به اينكه در مقابل هر
ــته دركل كشور ــال گذش  100 ازدواج، 23 طالق س
به ثبت رسيده است، گفت: هرچه سطح تحصيلى باال 
رفته، نسبت طالق به ازدواج هم در زنان وهم در مردان 

كاهش پيدا كرده است.

ــتقل  رييس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مس
ــخيص مصلحت نظام  ــدر مجمع تش مبارزه با مواد مخ
گفت: در حال حاضر ميزان اعتياد در محيط هاى كارى 
ــت كه نيازمند اقدامات  ــور حدود 20 درصد اس در كش

جدى پيشگيرانه اعتياد است.
ــه اعتياد درمحيط  ــعيد صفاتيان افزود: در صورتى ك س
ــكالت جدى به وجود مى آيد كه  ــود، مش كارى رفع نش
به همين منظوربايد برنامه هاى پيشگيرانه براى فعاالن 
عرصه كارى به ويژه كارگران شاغل در واحدهاى صنعتى 
و توليدى به عنوان يك ضرورت در دستور كار مسووالن 

مرتبط قرار گيرد.
ــود، با ــر اعتياد در محيط كارى حل ش وى ادامه داد: اگ

 33 درصد كاهش مرخصى استعالجى، 65 درصد كاهش 
حوادث، 40 درصد صرفه جويى در از دست دادن زمان 
ــات كارگران مواجه خواهيم  و 40 درصد كاهش اعتراض
ــاد كارگران نيز  ــد كه مى تواند حتى در كاهش اعتي ش

تاثيرگذار باشد. 
ــركت هاى  ــيارى از ش ــرد: از آنجا كه بس وى تصريح ك
ــام اقدامات  ــل زيادى براى انج توليدى و صنعتى تماي
ــد برنامه هاى  ــد، باي ــوزه اعتياد دارن ــگيرانه در ح پيش
ــرى تقويت  ــاد در محيط هاى كارگ ــگيرى از اعتي پيش

ــاى كارى را  ــر در محيط ه ــود. صفاتيان عوامل خط ش
ــاى كارى  ــيفت ه ــى كار، ش ــنگينى و يكنواخت س
ــم، درآمد ناكافى، سهيم نبودن  نامناسب، استرس، خش
ــغلى عنوان  ــتن امنيت ش ــم گيرى ها و نداش در تصمي
ــالمت  ــم به س ــالمت جس كرد و افزود: بايد عالوه بر س
ــه اعتياد آنان  ــود تا منجر ب روانى كارگران نيز توجه ش

نشود.
ــتقل  رييس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مس
ــخيص مصلحت نظام،  ــواد مخدر مجمع تش مبارزه با م
تشكيل سازمان هاى مردم نهاد و يا گروه هاى خوديارى 
ــان  ــت و خاطرنش در محيط هاى كارى را ضرورى دانس
كرد: از آنجا كه برنامه هاى پيشگيرانه زمان بر است بايد 
ــانى كه متوليان در محيط هاى كارى هستند،  همه كس

براى انجام اين اقدامات گام بردارند.
ــده روز به روز  ــت: اميدواريم درآين صفاتيان اظهار داش
شاهد كاهش اعتياد كارگران و فعاالن عرصه هاى توليد 
واقتصاد دركشور باشيم چرا كه اين افراد بيشتر درمعرض 

خطراعتياد هستند. 
ــم اكنون  ــا موادمخدر، ه ــتاد مبارزه ب ــاس آمارس براس
ــرف كننده  ــزار نفرمص ــون و 325 ه حداقل يك ميلي

موادمخدردركشورهستند.

 شرط  بندى
 شركت آمريكايى روى طالق زوج ها 

اعتياد20 درصدى 
در محيط هاى كارى كشـور

معاون سازمان مديريت بحران كشور:

50 درصـد اماكن مسكـونى تا سال آينـده
 بيمه حوادث مى شـوند
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ــت هاى اين  ــازه ترين فعالي ــا اعالم ت ــت گروه «داركوب» ب سرپرس
ــن و  ــيقايى، ازهمكارى دوباره با نوازنده جهانى پركاش مجموعه موس
اعالم موجوديت اركستر سازهاى كوبه اى تهران سخن گفت. همايون 
نصيرى سرپرست گروه موسيقى «داركوب» درباره فعاليت اين روزهاى 
گروهش به مهرگفت: به تازگى ضبط كارهاى جديد گروه «داركوب» را 
آغاز كرديم و بنا داريم بعد از تمرين هايى كه با اعضا داريم تك آهنگى را 

در فضاى مجازى منتشر كنيم.
ــدارد و طبق ــرتى ن ــال جارى كنس ــا پايان س ــزود: داركوب  ت وى اف
ــت كه بهارسال آينده   برنامه ريزى هايى كه انجام گرفته قراربراين اس
ــم. البته برنامه هاى  ــرتى دريكى ازتاالرهاى پايتخت برگزاركني كنس
ــم كه به زودى اطالع  ديگرى را نيزبراى اين مجموعه درنظرگرفته اي

رسانى خواهيم كرد.
ــوان  ــا عن ــدى ب ــه جدي ــكيل مجموع ــن از تش  وى همچني
ــتر كوبه اى تهران» خبر داد و گفت: اركستر سازهاى كوبه اى  « اركس
تهران در هشتمين روز از برگزارى سى ويكمين جشنواره بين المللى 
ــما خود را به عنوان يك گروه جديد و تازه تاسيس  موسيقى فجر رس
ــين رضايى نيا،  به مخاطبان معرفى خواهد كرد. در اين گروه كه حس
ــد مهرگان و بنده به عنوان  ــداللهى، مرش كامبيز گنجه اى، وحيد اس
اعضاى اصلى حضور داريم تالش شده تا تركيب جديدى از سازهاى كوبه 

اى در قالب يك اركستر ويژه و مجزا آثارى را به مخاطبان ارائه دهند.
نصيرى در پايان بيان كرد: به نظر من جاى خالى چنين آنسامبلى در 
مجموعه اركسترهاى موسيقايى كشور به شدت خالى بود و من اميدوارم 
با توجه به توانايى هايى كه در اعضاى گروه سراغ دارم بتوانيم كارهاى 
متفاوت و جديدى را به مخاطب ارائه دهيم. به هر ترتيب اجراى اركستر 
كوبه اى تهران در جشنواره به نوعى آغاز كار ما است و به طور حتم بعد 
از پايان جشنواره به تناسب محتواى رپرتوارى كه طراحى مى كنيم از 
نوازندگان بومى هرمنطقه نيز براى اجراى برنامه دعوت مى كنيم كه 

ترديد ندارم برنامه هاى جذابى خواهند بود.
ــاعت 18 در تاالر  ــتر كوبه اى تهران روز 28 بهمن ماه امسال س اركس

وحدت تهران اولين كنسرت رسمى خود را برگزار مى كند.

حوزه هنرى استان كرمانشاه با هدف شناسايى و كشف استعدادها و 
فرآيندهاى هنرى هنرمندان تجسمى و ايجاد انگيزه بين هنرمندان 

اقدام به برگزارى مسابقات استانى «راه روشن» كرده است.
فراخوان اين مسابقات كه در رشته هاى پويانمايى، عكس و كاريكاتور 
ــده و عالقه مندان  ــوى حوزه هنرى اعالم ش ــود از س برگزار مى ش

مى توانند براى اطالع از جزئيات و ثبت نام به آدرس اينترنتى 
www.artkermanshah.ir مراجعه كنند.

بسترسازى براى ايجاد فضاى سالم و خالقانه، بهره بردارى از ايده هاى 
تخصصى و مهارت هاى نو هنرمندان در بيان ارزش ها، باورها و مبانى 

ملى و اعتقادى و... از ديگر اهداف اين مسابقات عنوان شده است.

دومين جشنواره «سرودهاى حماسى و انقالبى» دردو بخش سرود 
و با نگاهى ويژه به خوانندگان جوان انقالبى فراخوان خود را منتشر 

كرد.
ــى و انقالبى، با هدف شناسايى  دومين جشنواره سرودهاى حماس
ــد و برنامه ريزى براى  ــّالق، متعه ــتعدادهاى جديد، جوان، َخ اس
ــرود، موسيقى  ــودن دريچه هاى تازه در رويكرد س ــد آنها، گش رش
ــا، ايجاد ــر هنره ــا ديگ ــكارى ب ــترهاى هم ــاد بس ــه، ايج و تران
 بستر مناسب جهت ارتقا، گسترش سطح علمى و فعاليت گروه هاى 
ــيج و كمك به فرآيند توليدات هنرى در دو بخش اصلى  سرود بس
ــوان انقالبى برگزار  ــرود و نوازندگى و بخش ويژه خوانندگان ج س

مى شود.
ــتگى و  ــنواره پذيراى آثارى با موضوعات همبس دبيرخانه اين جش
ــالمى، وحدت اسالمى و  انسجام اسالمى در حمايت از مقاومت اس
مقابله با انديشه هاى تكفيرى، بسيج ارزش ها و آرمان هاى انقالب 
اسالمى، بصيرت در مواجهه با فتنه، 9 دى (سالروز بصيرت)، سبك 
زندگى ايرانى- اسالمى و ائمه اطهار، دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و 

شهادت تا 15 دى ماه است.
شركت در بخش ويژه خوانندگان جوان انقالبى براى عموم برادران 
ــركت كنندگان 35 سال تمام  آزاد است، همچنين حداكثر سن ش
ــنتى ــنواره در قالب دو پاپ و س ــت و ارائه اثر با موضوعات جش اس

 قابل پذيرش است.
شركت كنندگان مى توانند آثار خود را تا 15 دى ماه به نشانى شيراز، 
ــقان ثاراهللا(ع) مركز آموزشى  ــداران، جنب حسينيه عاش بلوار پاس
ــى تربيتى شهيد  ــين(ع)، طبقه همكف، قرارگاه مهندس امام حس
شريف قنوتى ارسال نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 

09382558415 تماس حاصل كنند.

كارگردان نمايش « نام من ريچل كورى است» 
با اشاره به ويژگى هاى اين اثركه درباره يك فعال صلح 
ــت عنوان كرد، ترجيح مى دهد درسالنى به صحنه  اس
برود كه به كارش احترام گذاشته شود. احمد ساعتچيان 
ــت» درباره  كارگردان نمايش «نام من ريچل كورى اس
تجربه كارگردانى اين اثر گفت: من پيش ازاجراى اين اثر، 
نمايش «مالقات» را به صورت مشترك با شهاب حسينى 
در سال 91 در فرهنگسراى نياوران اجرا كرده بوم ولى 
نمايش «نام من ريچل كورى است» اولين تجربه مستقل 

من در زمينه كارگردانى تئاتر محسوب مى شود.
ــنواره سراسرى  وى ادامه داد: اين نمايش در قالب جش
ــالنى  ــتوديو نمايش روايت كه س تئاتر مقاومت در اس
ــالن ــى رود. اين س ــه صحنه م ــت ب ــيس اس تازه تاس
 بلك باكس 51 نفر گنجايش دارد و مناسب اجراى آثار 
ــت. اين بازيگر با اشاره به اينكه هميشه  كم پرسوناژ اس
ــت، بيان كرد:  ــته اس ــه و عالقه كارگردانى داش وسوس
اينكه چه متنى را براى اجرا انتخاب كنم برايم مهم بود. 
ترجيحم اين بود كه در حوزه تئاتر مستند و نمايش تك 
پرسوناژ كه به صورت مونولوگ اجرا مى شود اثرى را به 
ــال قبل با نمايشنامه «نام من  صحنه ببرم. حدود دو س
ريچل كورى است» آشنا شدم كه اين اثر توسط همسرم 
فرانك حيدريان ترجمه شده و او نيز در اين نمايش ايفاى 
نقش مى كند. اين نمايشنامه توسط انتشارات كوله پشتى 
منتشر شده است. وى درباره تحقيقاتى كه براى اجراى 
اين نمايش كرده است، عنوان كرد: براى اجراى اين اثر 
نمايشى تحقيقات بسيارى كردم چون اين نمايش اثرى 
مستند است و درباره ريچل كورى دخترى است كه عضو 
ــت و تصميم مى گيرد از آمريكا به غزه  كمپين صلح اس

برود و جلوى بولدوزرهايى را كه مى خواهند خانه مردم را 
خراب كرده و به جاى آن شهرك بسازند، بگيرد. 

او قصد دارد قعاليتى صلح طلبانه انجام دهد كه در نهايت 
منجر به كشته شدنش مى شود. ريچل كورى شخصيت 
ــت كه آخرين دادگاه رسيدگى به شكايت  معروفى اس
ــه و در نهايت رژيم  خانواده اش به تازگى پايان پذيرفت
صهيونيستى و راننده بولدوزرى كه منجر به كشته شدن 

او شد، تبرئه شدند.
ــتان اين نمايش براساس ــاعتچيان متذكر شد: داس س
ــتاده، نوشته و   نامه هايى كه ريچل براى مادرش فرس
تبديل به تك گويى شده است. اين نمايشنامه يكى از آثار 
تك گويى اعتراضى بوده كه اجراهاى بسيارى در جهان 
ــت كارگردان را براى  داشته است. متن نمايشنامه دس
ايده پردازى و فضاسازى اثر بازمى گذارد. دراين نمايش 
بخش هايى كه ريچل درباره زندگى، خانواده و دوستانش 
صحبت مى كند به وسيله عكس ها و فيلم هاى واقعى 

نمايش داده مى شود. 
ــاره فردى صحبت مى  به عنوان نمونه زمانى كه او درب
ــخص بر پرده نقش مى بندد و كند عكس واقعى آن ش
ــترى با  ــاس نزديكى بيش ــن طريق مخاطب احس از اي

واقعيت و شخصيت هاى نمايش مى كند.
بازيگرنمايش «خواب درفنجان خالى» درباره استقبالى 
ــت، عنوان كرد: به دليل  كه تا كنون ازاين اجرا شده اس
ــترگى عمومى تاالرهاى نمايشى و اينكه مشخص  گس
نيست مخاطب درهرسالن قراراست به ديدن چه نمايشى 
ــاگران دچارترديد در انتخاب نمايش  ــيند، تماش بنش
ــفانه چون تئاتر حرفه اى،  براى ديدن مى شوند. متاس
ــجويى ازهم تفكيك نشده است مخاطب  آماتور و دانش

ــت به ديدن چه  ــخيص دهد كه قرار اس نمى تواند تش
نمايشى بنشيند. اگرسالن ها مشخص كنند كه پذيراى 
چه نوع آثارى هستند مخاطبان نيز راحت تر مى توانند 
با توجه به سليقه شان به ديدن نمايش ها بنشينند. اما 
با وجود مواردى كه عنوان كردم تاكنون استقبال ازاين 
ــت. البته من بيشتر ذات نمايش  نمايش خوب بوده اس
ــداد مخاطبانى كه به ديدن اثر  برايم اهميت دارد نه تع

مى آيند. 
ــرد: عالقمندم كه  ــان صحبت هايش بيان ك وى درپاي
ــته باشم.  بازهم در زمينه كارگردانى تئاتر فعاليت داش
چند متن نيزبه سالن هاى مختلف تئاترى ارائه داده ام كه 
اميدوارم پذيرفته شوند ولى در حال حاضر اكثر سالن ها 
ــتند و درباره متون مختلف موضع  به دنبال چهره هس
مى گيرند. من وارد اين بازى نمى شوم و ترجيح مى دهم 
در صورتى كار كنم كه به نمايش و كارم احترام گذاشته 
ــليقه اى كه تبديل به  ــاهد اعمال نظرهاى س شود و ش

الگوهاى غلط شده اند، نباشم.
نمايش «نام من ريچل كورى است» برگرفته از خاطرات 
ــط آلن ريكمن  ــت كه توس ريچل كورى فعال صلح اس
ــده كه يكى  ــى تبديل ش و كاترين واينربه متن نمايش
ــكا و اروپا  ــال اخيرآمري ــن آثارچند س ازجنجالى تري
ــود و بارها از اجراى آن درايالت متحده  محسوب مى ش
ــنامه به روز شمار ــت. اين نمايش ــده اس جلوگيرى ش
ــفر كرده   ريچل كورى يكى از فعاالن صلح كه به غزه س
بود مى پردازد. اين اثر نمايشى تا 18 دى ماه در استوديو 
نمايش روايت به نشانى ميدان فردوسى، ابتداى خيابان 
سپبهد قرنى، روبروى پمپ بنزين، پالك 16 به صحنه 

مى رود.

داركوب ها هم به فضاى مجازى 
مى آيند

فراخوان مسابقات 
هنرهاى تجسمى «راه روشن»

فراخوان دومين جشنواره 
«سرود هاى حماسى و انقالبى»

كارگردان نمايش «نام من ريچل كورى است» :

با ديدن اين نمايش يك فعال صلح را بشناسيد

مفاد آرا
9/354 آگهـى موضـوع مـاده 3 قانـون ومـاده 13 آييـن نامـه قانـون
 تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـى واراضـى وسـاختمانهاى فاقـد

 سند رسمى
برابر آراء صادره هيــأت موضوع تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد ســند 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 تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1- رأى شــماره 10482 هيــأت : آقــاى مصطفــى نعيمــى بيدگلــى
ششــدانگ  ،  117 شناســنامه  شــماره  عليجــان  فرزنــد   
شــماره مترمربــع   403 /10 مســاحت  بــه  كارگاه  يكبــاب    
 پالك 408 فرعى از پالك 1 اصلى واقع در سرداريه  بخش 3   حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.   
2- رأى شــماره 10483 هيــأت : آقاى ماشــااله خاركــن بيدگلى فرزند 
على شــماره شناســنامه 309 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 86 
مترمربــع شــماره پــالك 2890 فرعــى مجــزا از پــالك 3 اصلــى

 واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از 
عيسى اربابى

3-رأى شماره 10489 هيأت : خانم  طاهره خانم عصيرى بيدگلى فرزند 
سيد حسين شماره شناسنامه 4827 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
163/05 مترمربع شــماره پالك 2892 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع 
در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حسين 

عنايتى
4- رأى شــماره 10494 هيأت : آقاى اميرحســين لبافيان بيدگلى فرزند 
اكبر شــماره شناســنامه 6190003788 و خانم فاطمه مجيدى بيدگلى 
فرزند حسن شماره شناســنامه 195  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 226/90 مترمربع شماره پالك 2894 فرعى مجزا از شماره 5 
و 6 فرعى از پالك 3 اصلى واقــع در معين آباد بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.
5- رأى شــماره 10409 هيــأت : آقاى حســن جوى بار فرزند اســداله 
شــماره شناســنامه 7544 و خانم منيره محســن زاده بيدگلــى فرزند 
161  (بالمناصفــه) ، ششــدانگ   آقارضــا شــماره شناســنامه 
يكبابخانــه به مســاحت 106/40 مترمربع شــماره پــالك 2895 فرعى
 مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.
6- رأى شــماره 10407 هيأت : آقاى ابوالفضل فتحى بيدگلى فرزند على 
شماره شناســنامه 59 و خانم ام البنين عابدين زاده بيدگلى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 7858  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
169/85 مترمربع شماره پالك 2893 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين 

آباد بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على فتحى
7- رأى شماره 10404 هيأت : آقاى عليرضا كويرى فرزند رحمت شماره 
شناسنامه 8037 و خانم مليحه سادات سجادى بيدگلى فرزند سيد محمود 
شماره شناســنامه 153  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
142/75 مترمربع شماره پالك 2889 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين 

آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى

8- رأى شماره 10405 هيأت : آقاى محمدعلى مندعلى زاده بيدگلى فرزند 
عباس شــماره شناســنامه 88 و خانم رقيه چلوئى بيدگلى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 107  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
149/50 مترمربع شــماره پالك 2891 فرعى از پــالك 3 اصلى واقع در 
معين آباد بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على مينائى

9- رأى شماره 10433 هيأت : آقاى على حسين زاده فرزند حسن شماره 
شناســنامه 261 و خانم ليال صادقى ويدوجى فرزند حســينعلى شماره 
شناسنامه 349  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 117/85 
مترمربع شماره پالك 200 فرعى مجزا از شــماره 2 فرعى از پالك 112 
اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسين 

حسين زاده
10- رأى شــماره 10414 هيأت : خانم مريم دافعى بيدگلى فرزند حسن 
شماره شناســنامه 6087  ،215 سهم مشــاع از 231,63سهم  ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 231/63 مترمربع شماره پالك 196 فرعى مجزا از 
شماره 2 فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت مشاعى
11- رأى شــماره 10417 هيأت : آقاى محمد حســين زاده فرزند حسن 
شــماره شناســنامه 7777 و خانم مريم رحيمى بيدگلى فرزند مرتضى 
شماره شناســنامه 285  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
122/63 مترمربع شماره پالك 197 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 
112 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

حسين حسين زاده
12-رأى شماره 10422 هيأت : آقاى ابوالفضل حسين زاده فرزند حسن 
شماره شناسنامه 8905 و خانم فاطمه صغرى معروفى آرانى فرزند محمد 
شماره شناســنامه 241  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
121/81 مترمربع شماره پالك 198 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 
112 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

حسن حسين زاده
13- رأى شــماره 10135 هيــأت : آقــاى حســن حســين زاده فرزند 
لطفعلى شــماره شناســنامه 5182 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 
136/98 مترمربع شــماره پالك 199 فرعــى مجزا از شــماره 2 فرعى 
از پــالك 112 اصلى واقع در اماكــن بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل

مالكيت مشاعى
14- رأى شــماره 10279 هيــأت : آقاى حســين رافعــى بيدگلى فرزند 
على محمد شــماره شناســنامه 225 و خانم فاطمه مظاهرى فرد فرزند 
على محمد شــماره شناســنامه 6190036589  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانــه بــه مســاحت 119/82 مترمربع شــماره پــالك 10 فرعى 
مجزا از شــماره 5 و قســمتى از مشــاعات 9 فرعى از پالك 412 اصلى
 واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از زهرا لطف 

آبادى
15- رأى شــماره 10275 هيأت : آقاى محمد نيــك روش بيدگلى فرزند 
محمود شماره شناســنامه 7914 ، ششــدانگ  يكباب حصار و طويله به 
مساحت 219/16 مترمربع شــماره پالك 282 فرعى مجزا از شماره 24 
فرعى از پالك 1965 اصلى واقــع در اماكن بخش 3 حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى از محمد نيك روش
16- رأى شــماره 10526 هيــأت : آقــاى ماشــااله خــادم بيدگلــى
8029 ، ششــدانگ   فرزنــد علــى محمــد شــماره شناســنامه 
 يكبابخانــه بــه مســاحت 103/75 مترمربــع شــماره پــالك 8127 
فرعــى مجــزا از شــماره 1251 فرعــى از پــالك 2637 اصلــى 
واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از خانم 

رضازاده بيدگلى

17- رأى شــماره 10527 هيأت : آقاى وحيد مهدويــان فرد آرانى فرزند 
منصور شــماره شناســنامه 11194 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
279/70 مترمربع شماره پالك 8126 فرعى مجزا از شماره 1189 فرعى 
از پالك 2637 اصلى واقع در مســعود آباد بخش 3 حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت عادى
18- رأى شــماره 10412 هيــأت : آقاى ســعيد شــكورى فرزند احمد 
شــماره شناســنامه 628 ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه مســاحت 
268/25 مترمربع شــماره پــالك 2669 فرعــى از پــالك 2638 اصلى 
واقع در احمد آباد بخــش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از عبداله 

خان اكرميان
19- رأى شماره 10399 هيأت : آقاى رضا دالوريان آرانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 137 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 117/70 مترمربع 
شماره پالك 2668 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حاج احمد مالنژاد
20- رأى شــماره 10396 هيأت : آقاى احســان حاجــى محمدى آرانى 
فرزند محمد حسين شماره شناســنامه 101 و خانم فاطمه رشيدى فرد 
فرزند حسين شماره شناسنامه 1250078301  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 129/46 مترمربع شماره پالك 2667 فرعى از پالك 

2638 اصلى واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل.
21- رأى شــماره 10515 هيأت : آقاى حســن خانى آرانى فرزند محمد 
شــماره شناســنامه 9825 و خانم مهين قديريان آرانى فرزند ابوالقاسم 
شماره شناســنامه 137  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
150 مترمربع شــماره پالك 1684 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از 
پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ماليكت عادى
22- رأى شــماره 10498 هيــأت : آقــاى حميــد اكبــرزاده آرانــى

 فرزنــد ماشــااله شــماره شناســنامه 812 و خانــم بهــاره ابراهيــم 
زاده آرانــى فرزنــد نعمــت الــه شــماره شناســنامه 6190020216  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالك 
1686 فرعى مجزا از شماره 865و 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 

در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.عباس اكبرزاده
23-رأى شــماره 10394 هيــأت : خانــم  زهــرا جارچى آرانــى فرزند 
يدالــه شــماره شناســنامه 191 و آقاى  رحمــت اله آران دشــتى مقدم 
آرانــى فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 469  (بترتــب نســبت به 
2 و 4 دانــگ مشــاع) ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه مســاحت 277/95 
مترمربع شــماره پــالك 1687 فرعى مجــزا از شــماره 235 فرعى از
 پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت عادى
24-رأى شماره 10522 هيأت : آقاى زهرا حيدردخت آرانى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 359 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 176/85 مترمربع 
شماره پالك 1683 فرعى مجزا از شماره 376 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آران دشت  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از محمدعلى 

نيكبخت بيدگلى
25-رأى شماره 10400 هيأت : آقاى ميثم جعفرى ويدوجى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 182 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 149/5 مترمربع 
شماره پالك 1682 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آران دشــت  بخش 3   حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از حاج 

عباس صدرى پناه 

26-رأى شــماره 10267 هيأت : آقاى محمد نوذرى فرزند دوســت على 
شماره شناسنامه 16 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 81  مترمربع 
شماره پالك 3779 فرعى مجزا از شماره 2977 فرعى از پالك 40 اصلى 

واقع در نوش آباد  بخش 4   حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/10/1

عباس عباس زادگان  - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)

پرونــده:  شــماره   139403902127000024 آگهــى: شــماره 
9204002127000073 براســاس پرونــده اجرايى به شــماره بايگانى  
9200073 تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 210 فرعى از 62 اصلى واقع 
در روستاى وشاره بخش يك ثبتى شهرضا به مساحت 549/37 مترمربع 
مورد ثبت دفتــر 420 صفحه 334 با حدود اربعه ذيل شــماال به طولهاى 
6/65 متر و 12/79 متر ديواريســت به ديوار پالكهاى 62/211و62/212 
شرقا در سه قسمت كه قسمت دوم جنوبى محسوب به طولهاى 3/29 متر 
و 0/35 متر و 25/48 متر ديــوار به ديوار پــالك 62/206 جنوبا به طول 
18/82 متر در و ديواريســت به كوچه عمومى غربا بــه طول 28/12 متر 
ديواريســت به كوچه حقوق ارتفاقى ندارد به نام صفدر شفيعى وشاره 
ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنى شماره 41689 مورخ 
1389/12/26 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبرده در 
رهن بانك كشاورزى شعبه شهرضا قرار گرفته كه به علت عدم پرداخت 
بدهى بســتانكار تقاضاى صدور اجراييه نموده و پس از ابالغ اجراييه به 
درخواست بانك بســتانكار و باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى 
قانون ثبت و آيين نامه اصالحى مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابى قرار 
گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمى توسط مامور اجرا و برگ ارزيابى 
كارشناس رســمى دادگســترى بدين شــرح توصيف و ارزيابى گرديد 
محل مورد بازديد عبارت است از يك باب منزل مسكونى داراى 549/37 
مترمربع عرصه و حدود 270 مترمربع اعيانى در يك طبقه كه با اســكلت 
آجرى و سقف آهن و كف موزاييك سطوح داخلى اندود گچ و رويه درب 
و پنجره هاى خارجى فلزى – دربهاى داخلى چوبى – ســرويس و حمام 
و آشپزخانه كاشــى با كابينت فلزى نماى خارجى و حياط آجرى و كف 
حياط موزاييك و اشتراكات آب و برق و گاز با قدمت حدود هفت سال مى 
باشد با توجه به موارد فوق و موقعيت محل و مساحت عرصه و اعيان و 
نوع بنا و مشتركات و متعلقات و امتيازات ارزش ششدانگ پالك ثبتى فوق 
مبلغ يك ميليارد و دويست و بيست ميليون ريال ارزيابى مى گردد و طبق 
اعالم بانك مورد رهن فاقد بيمه مى باشد در جلسه مزايده كه از ساعت 9 
صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/11/07 در واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا تشكيل مى گردد مزايده از مبلغ كارشناسى يك ميليارد و 
دويست و بيست ميليون ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى و به 
هركس كه خريدار باشدفروخته مى شود طالبين مى توانند قبل از تشكيل 
جلسه از مورد مزايده به آدرس شهرضا – روســتاى وشاره – خيابان 
چهارده معصوم – كوچه شــهريور – پالك شــش بازديد به عمل آورند 
الزم به ذكر است كه كليه هزينه هاى قانونى اعم از هزينه هاى انتقال سند 
در دفاتر اسنادرسمى و ماليات دارايى و عوارض شهردارى و بدهى هاى 
مربوطه به حق انشــعاب و آبونمان و آب و برق و گاز و ساير هزينه هاى 
متعلقه بر عهده برنده مزايده مى باشــد اين آگهى يــك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 1394/10/01 درج و منتشر مى شود.

محمدمهدى يوسفيان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا 
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اخبار خبر

ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــزرگ  ــوزه ب ــدى م ــرفت 60 درص ــارى از پيش ــال و بختي چهارمح
ــس از پايان  ــت: پ ــر داد و گف ــهركرد خب ــع در ش ــتان واق ــن اس اي
ــزرگ  ــوزه ب ــاختمان م ــفت كارى س ــاز اول س ــى ف ــات اجراي عملي
ــاي  ــقف ه ــراي س ــامل اج ــاز دوم ش ــي ف ــات اجراي ــتان، عملي اس
ــتور كار ــا در دس ــي جداره ه ــه چين ــن تيغ ــي ورودي و همچني الب

 است.
ــامل دو طبقه و  ــور ش ــوزه مذك ــه م ــان اينك ــا بي ــگرى ب بهمن عس
ــالن  ــامل كتابخانه، س ــاي مرتبط ش ــري ه ــا كارب ــن گالري ب چندي
اجتماعات، كافي شاپ، مخزن اشياء و كارگاه هاي مرمتي است افزود: 
ــرآورد 50 ميليارد ريال  ــال 1389 با ب عمليات اجرايي اين پروژه از س

آغاز شد.
وى گفت: در سال جاري با پيگيري هاي انجام شده از اعتبارات ابالغي 
ملي تا كنون بالغ بر چهار هزار و 300 ميليون ريال براي پروژه مذكور 

اختصاص يافته است.
ــهركرد،  ــاري واقع در ش ــال و بختي ــتان چهارمح ــزرگ اس ــوزه ب م
ــراث فرهنگى،  ــب اداره كل مي ــمالى، جن ــي ش ــوار فاراب ــاى بل انته

صنايع دستى و گردشگرى در حال احداث است. 

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان چهارمحال 
و بختيارى گفت: پل تاريخى فرهنگى مصلى بروجن به بخش خصوصى 

واگذار شد.
ــوادجانى، از واگذارى پل تاريخى فرهنگى مصلى  ــگرى س بهمن عس
ــل مصلى يكى از  ــر داد و اظهار كرد: پ بروجن به بخش خصوصى خب
ــت آن به دوره  ــت كه قدم ــتان بروجن اس مكان هاى تاريخى شهرس

قاجاريه مى رسد.
ــت، گفت:  ــن اداره كل اس ــك اي ــل در تمل ــان اين كه اين پ ــا بي وى ب
اين مجموعه با كاربرى موزه بلديه و بازارچه صنايع دستى به شهردارى 

بروجن واگذار شد.
ــاس ماده 88 قانون  ــوادجانى افزود: واگذارى اين اثر بر اس عسگرى س
ــورت قراردادى  ــى منابع در اختيار بخش دولتى و به ص تنظيم بخش

يك ساله تحويل شده است.
ــى مزارع و  ــير ارتباط ــته مس ــاره به اين كه اين پل در گذش وى با اش
ــان كرد: پل تاريخى مصلى بروجن  ــت، خاطرنش شهر بروجن بوده اس
ــيده و متعلق به دوره قاجار  ــور به ثبت رس ــت آثار ملى كش در فهرس

است.

ــتاد راهبرى  ــادى و س ــتكى در كارگروه اقتص ــليمانى دش ــم س قاس
ــرد:  ــار ك ــارى اظه ــال و بختي ــى چهارمح ــاد مقاومت ــور اقتص ام
ــتان ايجاد  ــاد اس ــول در اقتص ــك تح ــت كه ي ــته من اين اس خواس
ــه اقتصاد  ــائل مربوط ب ــادى براى مس ــود به همين دليل وقت زي ش

مى گذارم.
ــه  ــون از جمل ــرايط گوناگ ــفانه در ش ــرد: متاس ــان ك وى خاطرنش
ــرايط تحريم و يا  ــت، اقتصاد در ش ــاد مقاومتى، اقتصاد بدون نف اقتص
ــرايط رونق همه طرح ها و برنامه ها يكى است و فقط لحن  اقتصاد در ش

تغيير مى كند.
ــيم، خالقيت نشان  ــليمانى در ادامه گفت: بايد به دنبال راهكار باش س
ــايى نماييم تا  ــتان را شناس دهيم و نقاط قوت، ضعف و چالش هاى اس

بتوانيم براى اين استان گام هاى عملى برداريم.
ــتان و طى دو سال گذشته  ــگرى اس وى افزود: در بحث مناطق گردش
ــامان و چغاخور به همين  ــيدا، كوهرنگ، س ــرايط مناطقى چون ش ش
شكلى كه االن است بوده و تغيير محسوسى در اين زمينه صورت نگرفته 

است.
ــال 95 و هم در  ــم در بودجه س ــاد مقاومتى كه ه ــليمانى به اقتص س
ــاره و عنوان كرد: اقتصاد مقاومتى  برنامه ششم توسعه لحاظ شده اش
ــتاد فرماندهى تبديل شده است  از يك برنامه با روال معمول به يك س
ــال جديد  ــراى اجراى اين برنامه همزمان با آغاز س و بايد خودمان را ب

آماده كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه در چهارمحال و بختيارى جمعيت زيادى داريم كه 
روستانشين هستند تصريح كرد: در سفر معاون اول رييس جمهور به 
اين استان مقرر شد تسهيالت بلندمدت با سود 4 درصد به روستاييان 
ــت مدت ها هنوز دستگاه هاى مربوط حتى  اعطا شود ولى بعد از گذش

يك مورد در اين زمينه معرفى نكرده اند.  
ــات را ضرورى  ــورد عملى مصوبات جلس ــوول عينيت و بازخ اين مس
ــاق بازرگانى عالوه  بر  ــش خصوصى و ات ــت و ادامه داد: نقش بخ دانس
ــووالن، صاحبان  ــن بخش دعوت از مس ــل امور مربوط به اي حل و فص
قدرت، صاحب نظران اقتصادى و مقامات سيستم بانكى در سطح كالن 
ــت و از اين نهاد مى خواهم كه در اين زمينه يك تحول  ــتان اس به اس

اساسى ايجاد كنند.
وى تاكيد كرد: مديران استان دچار روزمرگى شده اند اين در حالى است 
كه مدير بايد خالقيت داشته باشد و به دنبال ارائه طرح ها و برنامه هاى 
ــتفاده را  ــهيالت ارزان قيمت نهايت اس ــد از تس ــد تا بتوان جديد باش

كنند.
ــاره به نقش جهادكشاورزى در  ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اش اس
ــووالن جهادكشاورزى اين استان  بحث اقتصاد مقاومتى گفت: از مس
ــتاى عمل به اقتصاد مقاومتى به كشت انواع  درخواست دارم تا در راس
ــارى براى  ــتم هاى آبي ــا گل محمدى و اجراى سيس گل ها مخصوص

صرفه جويى در مصرف آب نگاه ويژه اى داشته باشند.

پيشرفت 60 درصدي 
عمليات ساخت موزه بزرگ 

واگذارى پل تاريخى مصلى 
به بخش خصوصى

استاندار:

ــي امامزاده مديران دچار روزمرگى شده اند ــخ تخريب بقعه تاريخ پس از واقعه تل
حمزه علي، هم اكنون حمام تاريخي شهر باباحيدر 

در چهارمحال و بختياري تخريب كامل شد. 
ــتاني مملو از  ــال و بختياري اس ــتان چهارمح  اس
ــگري است كه در هر  جاذبه هاي تاريخي و گردش
گوشه از اين استان يك مكان و ساختمان تاريخي 

وجود دارد. 
ــي امامزاده  ــه تاريخ ــه بقع ــي ك ــال در حال امس
حمزه علي در نيمه اول سال تخريب شد، هم اكنون 

شاهد تخريب مكان تاريخي ديگري هستيم. 
بقعه امامزاده حمزه بن علي يكي از قطب هاي مهم 
ــتان چهارمحال و بختياري  سياحتي و زيارتي اس
ــترين زائران  ــود كه پذيراي بيش ــوب مي ش محس

استان است. 
اين بقعه باالي تپه اي مرتفع قرار گرفته و در اطراف 
آن دشتي وسيع و گسترده  وجود دارد كه به دليل 
ــي و آب و هوا  ــت و همچنين موقعيت طبيع قداس
ــاالنه مسافران و  و ديگر جاذبه هاي پيرامون آن س
زائران بسياري از استان هاي همجوار به اين منطقه 

مي آيند. 
ــي مربوط به  ــه امامزاده حمزه عل قدمت بناي بقع
ــت كه امسال به صورت  دوره تيموريان تا قاجار اس

نامعلومى تخريب شد. 
ــي امامزاده  ــخ تخريب بقعه تاريخ پس از واقعه تل
ــهر  ــال جاري، حمام تاريخي ش حمزه علي در س

باباحيدر نيز تخريب كامل شده است.
ــهر باباحيدر يكي از تاريخي ترين  حمام تاريخي ش
ــتان چهارمحال و بختياري  حمام هاي تاريخي اس
ــام تاريخي  ــن حم ــون اي ــه هم اكن ــت ك بوده اس

تخريب كامل شده است و خبري از ساختمان اين 
حمام تاريخي نيست. 

حمام تاريخي تخريب شده داراي شماره ثبت ملي 
ــت مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  اس
ــتان چهارمحال و بختياري در اين  گردشگري اس
خصوص اظهار داشت: حمام تاريخي« سفلي» در 
ــهر باباحيدر از توابع شهرستان فارسان تخريب  ش

شده است.
ــام تاريخي  ــرد: اين حم ــگري عنوان ك بهمن عس
ثبت ملي شده بود و يكي از تاريخي ترين حمام هاي 
ــت. وي اظهار داشت: طي  تاريخي استان بوده اس
ــط شهرداري با  ــي ها تخريب اين حمام توس بررس
ــت. وي با  ــهر انجام شده اس هماهنگي شوراي ش

ــي در دوره قاجار در  ــام تاريخ بيان اينكه اين حم
شهر باباحيدر ساخته شده است، اظهار داشت: اين 
بناي تاريخي داري شماره ثبت 38172 بوده و در 
ــت. مدير روابط عمومي  اداره  1388 ثبت شده اس
ــتي و گردشگري  كل ميراث فرهنگي، صنايع دس
استان چهارمحال و بختياري نيز در اين خصوص به 
مهر گفت: متاسفانه اين بناي تاريخي به طور كامل 
ــدالهي عنوان كرد:  ــت. مسلم اس تخريب شده اس
ــي به يك زمين  هم اكنون محل اين حمام تاريخ

تبديل شده است.
وي بيان كرد: هم اكنون تخريب اين بناي تاريخي 
ــووالن ميراث فرهنگي استان از طريق  توسط مس

مراجع مربوطه در حال پيگيري است.

تخريب دومين مكان تاريخي در استان؛

حمام تاريخي شهر باباحيدر ويران شد 

ــتان چهارمحال و بختيارى  رييس جهاد كشاورزى اس
ــتان  ــاراز اراضى اس ــزار هكت ــش ه ــت: بيش از ش گف
چهارمحال وبختيارى به كشت سيب زمينى اختصاص 

دارد.
ــاره به اينكه بيش از شش هكتاراز  ذبيج اهللا غريب با اش
ــت  ــارى به كش ــال وبختي ــتان چهارمح ــى اس اراض
ــت: امسال از  ــيب زمينى اختصاص دارد، اظهار داش س
ــطح حدود 220 هزار تن سيب زمينى در استان  اين س

برداشت شده است.
وى عنوان كرد: امسال سطح زير كشت سيب زمينى در 

سطح استان چهارمحال و بختيارى افزايش يافته است 
و اين افزايش نسبت به سال گذشته 25 درصد است.

رييس جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى با 
ــاره به اينكه افزايش توليد و نبود بازار موجب پايين  اش
ــطح كشور شده است،  آمدن قيمت سيب زمينى در س
ادامه داد: خريد تضمينى سيب زمينى در سطح استان 
ــده است.ذبيج اهللا غريب  چهارمحال و بختيارى آغاز ش
گفت: سيب زمينى هاى استان چهارمحال و بختيارى 
ــتان  ــردخانه هاى اس ــط دولت خريدارى و در س توس
ذخيره سازى مى شود. وى با اشاره به اينكه سيب زمينى 

توليدى استان چهارمحال و بختيارى يكى از با كيفيت 
ترين نوع سيب زمينى است، اظهار داشت: سيب زمينى 
استان چهارمحال و بختياى بازارپسندى بااليى در سطح 

كشور دارد.
ــتان چهارمحال و بختيارى  رييس جهاد كشاورزى اس
ــرايط آب و هوايى استان چهارمحال و  اظهار داشت: ش
بختيارى و سردسير بودن اين استان موجب شده است 
ــموم براى توليد محصوالت كشاورزى  ميزان مصرف س
بسيارى پايين بيايد،  از همين رو محصوالت كشاورزى 

چهارمحال و بختيارى داراى كيفيت بااليى است.

رييس جهاد كشاورزى استان:
6000 هكتاراز اراضى استان به كشت سيب زمينى اختصاص دارد

مفادآرا
9/269 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 10266 هيأت : آقاى على اكبر ســالمى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 497 و خانم زهرا سالمى بيدگلى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 7379  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 155 
مترمربع شماره پالك 6 فرعى مجزا از شماره 5 و قسمتى از مشاعات 
پالك 499 اصلى واقع در اماكن بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از غبدالقدار سالمى
2) رأى شــماره 10306 هيأت : آ خانم كبرى اوقانى فرزند ارباب على 
شماره شناسنامه 1928  ، ششــدانگ  يكباب مغازه به مساحت 89/93 
مترمربع شــماره پالك 2 فرعى مجزا از پالك 1173 و 1174 و 1176 
اصلى واقع در اماكن بخش ســه حــوزه ثبتــى آران و بيدگل.مالكيت 

مشاعى
3) رأى شــماره 10310 هيأت : خانم كبرى اوقانــى فرزند ارباب على 
شــماره شناســنامه 1928 و خانم منصوره اكرميــان آرانى فرزند 
عزيزاله خان شــماره شناســنامه 8146 و خانم اعظم اكرميان آرانى 
فرزند عزيزاله خان شماره شناسنامه 206 و خانم آذر اكرميان آرانى 
فرزند عزيزاله خان شماره شناسنامه 40654 و خانم ناهيده اكرميان 
آرانى فرزند عزيزاله خان شماره شناســنامه 41227 و خانم اشرف 
اكرميان آرانى فرزند عزيزاله خان شــماره شناســنامه 298 و خانم 
مرواريد اكرميان آرانى فرزند عزيزاله خان شماره شناسنامه 421 و 
خانم بهيه اكرميان آرانى فرزند عزيزاله خان شــماره شناسنامه 356 
(هركدام يك سهم از 14 سهم) و آقاى حشمت اله اكرميان آرانى فرزند 
عزيزاله خان شماره شناسنامه 209 و آقاى نصرت اله اكرميان آرانى 
فرزند عزيزاله خان شــماره شناســنامه 91 و آقاى عزت اله اكرميان 
آرانى فرزند عزيزاله خان شماره شناســنامه 44 (هركدام دو سهم از 
14 سهم) ، ششدانگ  يكبابخانه و مغازه به مساحت 402/81 مترمربع
 شماره پالك 1 فرعى مجزا  از پالك 1176 اصلى واقع در اماكن بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. وراث مرحوم عزيــز اله اكرميان و كبرى 

اوقانى
4) رأى شماره 10302 هيأت : خانم ســيده معصومه شريفيان آرانى 
فرزند صادق شماره شناسنامه 392  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
323/63 مترمربع شماره پالك 3 فرعى مجزا از پالك 1176 اصلى واقع 
در اماكن بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.وراث مرحوم عزيز اله 

اكرميان و كبرى اوقانى
5) رأى شماره 10525 هيأت : خانم فاطمه شكيبا فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 39  ، ششــدانگ  يكباب ســاختمان به مســاحت 151/10 
مترمربع شماره پالك 8128 فرعى مجزا از شماره 729 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت مشاعى

6) رأى شماره 10524 هيأت : خانم رضوان آسوده آرانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 203  ، ششدانگ قسمتى از يكبابخانه به مساحت 18/5 
مترمربع شماره پالك 8129 فرعى مجزا از شماره 573 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت مشاعى
7) رأى شــماره 10397 هيأت : آقاى حســين محبوبــى فرزند جواد 
شماره شناسنامه 1250119693 و خانم زهرا رحيمى فرزند پنجعلى 
شماره شناســنامه 6190056849  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 123/80 مترمربع شماره پالك 2670 فرعى مجزا از شماره 
6 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش ســه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى از على محمد حقيقت
8) رأى شــماره 10520 هيأت : آقاى حجت انيسى آرانى فرزند حسين 
شماره شناســنامه 10994 و خانم ليال دالوريان آرانى فرزند ماشااله 
شــماره شناســنامه 11929  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مســاحت 70/86 مترمربع شــماره پالك 1685 فرعى مجزا از شماره 
169 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشــت بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حجت انيسى
9) رأى شــماره 10534 هيأت : آقاى حســين محلوجى بيدگلى فرزند 
على اكبر شماره شناسنامه 53 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 
مترمربع شــماره پالك 285 فرعى مجزا از شماره 252 فرعى از پالك 
2704 اصلى واقع در دســتجرد و غياثيه بخش سه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از هادى حميد پناه
10) رأى شماره 10411 هيأت : آقاى عباس سلطانى ابوزيدآبادى فرزند 
على شماره شناسنامه 64 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 268/80 
مترمربع شماره پالك 3898 فرعى مجزا از شماره 3260 و 3261 فرعى 
از پالك 2715 اصلى واقع در ابوزيدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.عباسعلى رشيدى و سكينه حمرائى
11) رأى شــماره 10496 هيأت : آقاى محسن ســلمانى فرزند سلمان 
شماره شناسنامه 2559 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 220 مترمربع 
شماره پالك 1356 فرعى مجزا از شــماره 152 فرعى از پالك 2809 
اصلى واقع در محمدآباد ابوزيدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مصطفى سرفرازى
12) رأى شــماره 10413 هيــأت : آقاى ســيد جمال حســينى فرزند 
سيد حســين شــماره شناســنامه 70464 ، ششــدانگ  يكباب انبار
 مصالح فروشــى به مســاحت 6010 مترمربع شــماره پالك 5374 
فرعى مجــزا از شــماره 122 فرعى از پــالك 2840 اصلــى واقع در

 ريگستان ديم كار آران بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت 
مشاعى

13) رأى شماره 10497 هيأت : آقاى مهدى حاجى زاده بيدگلى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 9594 ، ششــدانگ  يكباب مغازه به مساحت 
32/35 مترمربع شماره پالك 5369 فرعى مجزا از شماره 205 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از عباس اجدادى
14) رأى شــماره 10528 هيأت : آقاى عباس ســرمدى بيدگلى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 8884 و خانم زينب وحيدنژاد فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 304  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
210/70 مترمربع شماره پالك 5349 فرعى مجزا از شماره 695 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
15) رأى شــماره 10530 هيأت : خانم زينب ســادات حسينى بيدگلى 

فرزند سيد اكبر شماره شناســنامه 9001  ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 142/07 مترمربع شــماره پالك 5376 فرعى مجزا از شماره 
599 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش 
ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از نعمت اله يزدان بخت و تاج 

مظلومى
16) رأى شماره 10531 هيأت : آقاى سيد مهدى زهرى بيدگلى فرزند 
سيد احمد شماره شناسنامه 1950 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
174/50 مترمربع شماره پالك 5373 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى 
از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على ناظمى
17) رأى شــماره 10532 هيأت : آقاى محمد حــداد زاده نيرى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه 210 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 
457 مترمربع شماره پالك 5371 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از 
پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى از حسين حاجى بابازاده
18) رأى شــماره 10535 هيــأت : آقــاى حســين مندعلــى زاده 
آرانــى فرزند عليــل اكبــر شــماره شناســنامه 8051 ، ششــدانگ
  يكباب كارگاه بــه مســاحت 201/50 مترمربع شــماره پالك 5375 
فرعى مجــزا از شــماره 138 فرعى از پــالك 2840 اصلــى واقع در 
ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از 

حيدر كوزه پز
19) رأى شماره 10402 هيأت : خانم فاطمه جندقيان  فرزند حسينعلى 
شماره شناســنامه 7558  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 91/75  
مترمربع شماره پالك 5370 فرعى مجزا از شماره 558 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت مشاعى
20) رأى شماره 10401 هيأت : خانم فاطمه فائضى آرانى فرزند هاشم 
شماره شناســنامه 645  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 124/40  
مترمربع شــماره پالك 5372 فرعى مجزا از شماره 59 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى
21) رأى شماره 10266 هيأت : آقاى احمد سلطانى نوش آبادى فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 19  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
159/50  مترمربع شماره پالك 3780 فرعى مجزا از شماره 321 فرعى 
از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از عزيزاله صالحى نوش آبادى
22) رأى شــماره 10269 هيأت : آقاى قاســم مومن زاده فرزند احمد 
شماره شناســنامه 459  ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 116/75  
مترمربع شماره پالك 3778 فرعى مجزا از شماره 834 و 2432 فرعى 
از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از محمد صادق چاوشى
23) رأى شماره 10259 هيأت : آقاى على غفارى فرد فرزند غالمحسين 
شماره شناسنامه 42  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120  مترمربع 
شماره پالك 3781 فرعى مجزا از شماره 1702 و 1704 و 2516 فرعى 
از پالك 40 اصلى واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از حسين رعيت
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/10/1

عباس عباس زادگان -رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

تحديد حدود اختصاصى 
9/348 شــماره:1394/04/141778-1394/9/9 چــون تمامــى 
ششــدانگ يكــدرب بــاغ مشــجر معــروف ميــرزا عليجــان پالك 
شماره 45 فرعى از 215-اصلى واقع درالدريجه بخش 11 ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام محمد ضابطى فرزند خسرو و غيره 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/11/10 ســاعت 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 يــا مجاورين مطابق ماده

 20 قانــون ثبت از تاريــخ صورتمجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.تاريخ انتشــار:1394/10/01 م الف:272 رئيس ثبت اسناد 

وامالك نطنز
احضار متهم

شــماره   9410100352703872 ابالغيــه: شــماره   9 /617
پرونده:9409980362000827 شماره بايگانى شعبه:940896 محاكم 
كيفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست در 
پرونده كالسه 9409980362000827 شــكايت آقاى منصور نارانى 
براى سيد ماكان ماجدى و سيد اشــكان ماجدى به اتهام عدم رعايت 
نظامات منجر به ايراد صدمه بدنى غيرعمدى بر اثر حوادث كار به ميزان 
30 درصد تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/11/05 ساعت 8:30 تعيين 
گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد 
آمد. م الف:26783 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (101 

جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100351008483 ابالغيــه: شــماره   9 /622
پرونــده:9409980351000760 شــماره بايگانى شــعبه:940846 
خواهان/شــاكى ســيد محمــد على خيــام نكوئــى دادخواســتى به

 طرفيت خوانده/متهم على حمامى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى 
و مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير تاديــه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 10 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2

 اتاق شــماره 223 ارجاع و بــه كالســه 9409980351000760 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/06 و ســاعت 08:00 تعيين 
شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد.م الف:26780 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
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يافته هاى يك پايان نامه نشان مى دهد كه گياه گوجه فرنگى در محلول غذايى 
حاوى نانو ذرات سولفيد روى، رشد و عملكرد نهايى بهترى پيدا مى كند.

ــد مهندسى كشاورزى به بررسي  رضا ابوالقاسمى دانشجوى كارشناسى ارش
روش هاى مديريت پسماندهاي كشاورزي با تاكيد بر بازيافت و سنتز نانو ذرات 
روى و سپس كاربرد اين نانو ذرات به عنوان منبع روى در محلول غذايى براى 

گوجه فرنگى پرداخته است.
ــاده، يعني فناورى هايى كه در ابعاد نانو عمل  نانو فناوري در تعريفي بسيار س
مى كنند. كاربردها و توانايى هاى بالقوه در فناوري نانو، اميدها و چشم اندازهاى 

جديدي در راستاي حفظ محيط زيست ايجاد كرده است. 
ميزان ضايعات گياهي از جمله پسماندهاي گياهان دارويي يكى از بزرگ ترين 
ــت و بنابراين در فرآيند  ــال هاى اخير كشور اس مشكالت زيست محيطى س
توسعه صنعتي - اقتصادي استفاده از پسماندها و بازيافت آنها به محصوالت با 
ارزش، يك امر ضروري است. اين مطالعه با هدف بررسي روش هاى مديريت 
ــنتز نانو ذرات روى و سپس  ــاورزي با تاكيد بر بازيافت و س پسماندهاي كش
كاربرد اين نانو ذرات به عنوان منبع روى در محلول غذايى براى گوجه فرنگى 

انجام شد. 
ــه منظور توليد  ــان دارويى مختلف ب ــماندهاى گياه در مطالعه حاضر از پس
ــى هاى اوليه انجام گرفته روى عصاره  نانو ذرات روى استفاده شد. طى بررس
ــد كه از بين عصاره گياهان دارويى  پسماندهاى گياهان موجود، مشخص ش
 Timus) ــن ــماند آويش ــگك، عصاره پس ــن و مش ــنى، ختمى، آويش كاس
 Ducrosia) براي سنتز نانو اكسيد روي و عصاره پسماند مشگك (vulgaris
anethifolia) براي سنتز نانو سولفيد روي مناسب است. بدين منظور عصاره 

ــماندهاى گياهى تهيه و اين عصاره در مرحله بعدى براى سنتز نانو ذرات  پس
ــده با استفاده از ــد. نانو پودرهاى توليد ش اكسيد و سولفيد روى استفاده ش

ــى (SEM)، اسپكتروفتومترى   رنگ ظاهري، ميكروسكوپ الكترونى روبش
UV-VIS، FTIR و پرتو اشعه ايكس (XRD) مشخصه يابى شدند. 

ــان داد كه در محدوده جذبى مورد  بررسى حاصل از دستگاه UV-VIS نش
انتظار براى نانو ذرات، جذب صورت گرفته است. 

ــى بيانگر توليد موفقيت آميز نانو ذرات از  نتايج ميكروسكوپ الكترونى روبش
ــخصه يابى نانو ذرات نشان  پسماندهاى گياهان دارويى است. در نهايت مش
داد كه پسماند آويشن توانايي توليد نانو ذرات اكسيد روي و پسماند مشگك 

توانايي توليد نانو ذرات سولفيد روي را دارد. 
ــوان منبع تأمين كننده روى  در آزمايش بعد كارايى نانو ذرات توليدى به عن
ــولفات روى تجارى  ــت هيدروپونيك گوجه فرنگى با استات روى و س در كش
موجود در بازار مقايسه شد.  به همين منظور آزمايشى به صورت فاكتوريل در 
ــى دانشگاه صنعتى اصفهان  قالب طرح كامًال تصادفى در گلخانه هاى پژوهش
با چهار منبع روى (سولفات روى، استات روى، نانو اكسيد روى و نانو سولفيد 
روى) و سه سطح روى (2 ، 1 و 2/0 ميكروموالر) با سه تكرار براى هر تيماربه 

اجرا درآمد. 
ــنتز، تعداد برگ، تعداد  نتايج نشان داد قطر ساقه، شاخص سبزينگى، فتوس
ــك اندام هوايى، وزن تر و خشك ريشه، حجم  گل، ارتفاع بوته، وزن تر و خش
ــت تأثير منبع تأمين  ــه، غلظت روى اندام هوايى به طور معنى دارى تح ريش

روى قرار گرفت. 
ــه و غلظت  ــك ريش همچنين ارتفاع بوته، وزن تر اندام هوايى، وزن تر و خش

ــطوح مختلف روى قرار  ــى دارى تحت تأثير س روى اندام هوايى به طور معن
ــطوح مختلف روى بر وزن تر و خشك اندام  گرفت. برهمكنش بين منابع و س
ــان داد بيش ترين مقدار در تمام  هوايى معنى دار شد. مقايسه ميانگين ها نش
ــاقه، مربوط به تيمار نانو سولفيد روى  صفات اندازه گيرى شده به جز قطر س
ــاقه در تيمار نانواكسيدروى و كمترين ميزان در  بود. بيشترين ميزان قطر س
سولفات روى ديده شد، همچنين كمترين ميزان فتوسنتز، تعداد برگ، ارتفاع 
ــولفات روى مشاهده شد. بيش ترين و كمترين  بوته و حجم ريشه در تيمار س
وزن تر و خشك اندام هوايى و ريشه به ترتيب در تيمارهاى نانو سولفيد روى 

و سولفات روى مشاهده شد. 
ــودى در وزن تر اندام هوايى و وزن  همچنين با افزايش غلظت روى روند صع
تر و خشك ريشه ديده شد. بيشترين شاخص سبزينگى مربوط به غلظت دو 
ميكروموالر و كمترين شاخص سبزينگى در غلظت 2/0 ميكروموالر مشاهده 
شد. غلظت روى در اندام هوايى با افزايش سطح روى در محلول غذايى به طور 

معنى دارى افزايش يافت. 
ــت آمده گياه گوجه فرنگى در محلول غذايى حاوى نانو  بر اساس نتايج به دس
ذرات سولفيد روى، رشد و عملكرد نهايى بيشترى در مقايسه با شاهد داشت. 
ــيد روى نيز برترى عملكرد در مقايسه با شاهد را نشان  عالوه بر اين نانو اكس

داد، ولى اين برترى به اندازه نانو سولفيد روى نبود. 
ــولفيد روى توليدى با استفاده از  به طور كلى مى توان بيان كرد نانو ذرات س
ــبز به دليل اينكه در كليه صفات مورد اندازه گيرى برترى نشان داد،  روش س
ــبى براى تأمين روى مورد نياز گوجه فرنگى در محلول جانسون  منبع مناس

است.

تأثير مثبت نانو ذرات سولفيدروى 
بر گوجه فرنگى

مديران شركت هاى دانش بنيان مطرح كردند:

ضرورت اجراى قانون كپى رايت محصوالت دانش بنيان
رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات مطرح كرد؛

توسعـه همكـارى هاى علمـى با 7 كشـور

ــم رونمايى از  ــان در دومين مراس ــش بني ــركت هاى دان مديران ش
ــراى قانون  ــتار اج ــركت هاى دانش بنيان خواس ــتاوردهاى ش دس

كپى رايت براى محصوالت دانش بنيان دركشور شدند.
ــانس به نمايندگى از سوى  الله حجازى مديرعامل شركت باريج اس
ــاره به برخى از مشكالت شركت هاى  ــركت ها با اش مديران ساير ش
دانش بنيان، نگرانى اين شركت ها را در زمينه كپى كردن محصوالت 

خود بيان كرد.
ــان به دليل  ــه محصوالت دانش بني ــان اينكه توليد و عرض وى با بي
ــودن نياز به زمان دارد، افزود:  برخوردارى آنها از نوآورى و ابتكارى ب
شركت هاى دانش بنيان همواره نگران اين هستند كه محصوالت آنها 

بدون در نظرگرفتن حق پديد آورنده اثر، كپى شود.
ــه مجموعه اى از  ــى رايت، ب ــر، حق تكثير و يا كپ اصطالح حق نش
ــر يا پديد آورنده يك اثر  حقوق انحصارى اطالق مى شود كه به ناش
اصل و منحصر به فرد تعلق مى گيرد و حقوقى از قبيل نشر، تكثير و 

الگوبردارى از اثر را شامل مى شود. 
دارندگان حق تكثير براى كنترل تكثير و ديگر بهره بردارى ها از آثار 
خود براى يك زمان مشخص حقوق قانونى و انحصارى دارند و بعد از 

آن اثر وارد مالكيت عمومى مى شود. 
ــتفاده و بهره بردارى از اين آثار منوط به دريافت اجازه از  هرگونه اس

ناشر يا پديدآورنده آن اثر است.
اهميت تحقيق و توسعه در شركت هاى دانش بنيان

حجازى همچنين در زمينه بخش تحقيق و توسعه در شركت ها اظهار 
كرد: تحقيق، توسعه و نيروى انسانى دانشمند و فرهيخته مهم ترين 
عواملى هستند كه شركت هاى دانش بنيان را از ساير شركت ها جدا 

مى كند.وى گفت: راه اندازى واحد تحقيق و توسعه در شركت ها نياز 
به سرمايه گذارى دارد و برخى از مديران شركت ها آن را هزينه بيهوده 
ــا به اين امر توجه  ــت ناپذير مى دانند، در صورتى كه در دني و بازگش
ويژه شده و يكى از هزينه هاى اصلى شركت ها، اختصاص بودجه به 

تحقيق و توسعه است.
ــته و در اين  حجازى افزود: اخيرا دولت توجه ويژه اى به اين امر داش
ــركت هاى كوچك و بزرگ، ارائه تخفيف هاى  ــايى ش راستا، شناس
گمركى و معافيت مالياتى در زمينه هاى مختلف، حمايت از برگزارى 
ــور براى حضور در  ــركت ها به خارج از كش همايش ها و نيز اعزام ش
نمايشگاه هاى مختلف و نيز ارايه تسهيالت از طريق صندوق نوآورى 
و شكوفايى را براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان در نظرگرفته 

و در حال اجرا است.
ــهيالت براى بازاريابى و تبليغات محصوالت  وى يادآور شد: ارايه تس
ــيما از محصوالت  ــدا و س ــت ص ــكارى و حماي ــان، هم ــش بني دان
ــگاه ها به صورت  ــه كار گرفتن فارغ التحصيالن دانش دانش بنيان، ب
ــاير  ــان و نيز وضع قوانين براى س ــركت هاى دانش بني امريه در ش
سازمان ها در جهت ارائه خدمات و اوليت قرار دادن شركت ها، از ديگر

 درخواست هاى شركت هاى دانش بنيان براى توسعه اين شركت ها 
و اين فرهنگ در كشور است. 

حجازى افزود: براى ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت نيز الزم است كه 
ــاتيد با صنايع، براى اساتيد امتيازاتى از قبيل  در صورت همكارى اس
ــود، همچنين اگر  ــغلى و درآمد در نظر گرفته ش ارتقاء گروه، پايه ش
ــتفاده مى كنند، صنايع نيز مورد  صنايع نيز از اساتيد دانشگاه ها اس

حمايت صندوق هاى موجود دركشور قرار گيرند.

ــعه همكارى هاى  ــاورى اطالعات از توس ــگاه ارتباطات و فن  رييس پژوهش
ــا وزراى ارتباطات  ــب انعقاد تفاهم نامه ب ــور در قال علمى و فناورانه با 7 كش
ــگاه  ــاره به اقدامات پژوهش ــارى با اش ــورها خبر داد.محمد خوانس اين كش
ارتباطات و فناورى اطالعات به عنوان مشاور مادر و بازوى تحقيقاتى وزارت 
ــت: همكارى پژوهشگاه ارتباطات و  ارتباطات و فناورى اطالعات اظهار داش
معاونت نوآورى وزارت ارتباطات به منظور بومى سازى فناورى اطالعات در 
ــت.وى با بيان اينكه دراين پژوهشگاه، تعامالت و  دستور كار قرار گرفته اس
همكارى هاى گسترده و نزديكى با دانشگاه ها، مراكز رشد و پارك هاى علم و 
فناورى، نمايندگان صنعت از جمله سنديكاى مخابرات ايران و سازمان نظام 
ــور، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و شركت  صنفى رايانه اى كش
هاى فعال و دانش  بنيان حوزه فاوا وجود دارد ادامه داد: در راستاى نيازهاى 
بخش فاواى كشور، برنامه هاى مركز تحقيقات مخابرات در جهت اولويت هاى 
تحقيقاتى مصوب وزارتخانه، هيات امنا و شوراى پژوهشى، اجرايى مى شود. 
ــبرد برنامه هاى تحقيقاتى، پژوهشكده سياستگذارى و  همچنين براى پيش
ــكل دهى گروه آينده پژوهى در  ــيس شد و با ش مديريت راهبردى فاوا تاس
اين پژوهشكده، رصد فناورى و روندهاى آنها با استناد به روش هاى علمى، 

نيازهاى پژوهشى آتى را مدنظر قرار مى دهد.
ــاورى اطالعات از  ــت وزارت ارتباطات و فن ــارى در مورد نحوه حماي خوانس
ــوآورى و فناورى وزارت  ــوزه ICT گفت: با ايجاد معاونت ن پژوهش هاى ح
ارتباطات و فناورى اطالعات، فعاليت هاى حمايتى اين وزارتخانه در خصوص 
توسعه علم و فناورى بسيار پر رنگ تر شده و برنامه هاى گسترده اى در جهت 

توسعه همكارى با پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد تهيه شده است.
وى بر ايجاد ارتباط نزديكتر با صنعت ICT در كشور تاكيد كرد و ادامه داد: 
اين ارتباط چه از طريق نمايندگان صنعت فناورى اطالعات در سازمان نظام 

صنفى رايانه اى و سنديكاى مخابرات و چه از طريق حمايت و ارايه تسهيالت 
به شركت هاى كوچك و متوسط و همچنين از طريق صندوق وام وجوه اداره 

شده وزارت ارتباطات انجام شده و در دست اقدام است.
ــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه داد: همچنين وزارت  رييس پژوهش
ــت جمهورى  ــاورى اطالعات با معاونت علمى و فناورى رياس ارتباطات و فن
ــو اين كميته  ــش بنيان به عنوان عض ــركت هاى دان و كارگزارى ارزيابى ش
همكارى دارد.  وى بيشتر شدن فضاى تعامالت بين المللى را مثبت ارزيابى 
كرد و افزود: با هدف تقويت و توسعه همكارى هاى علمى، پژوهشى و فناورانه 
ــوت وزراى فاواى  ــتره اى با دع ــطح منطقه و جهان نيز تعامالت گس در س
ــتان، فنالند، عراق، افغانستان،  ــوئد، مجارس كشورهاى مختلف از جمله س
ــى و فناورى ميان  ــده و تفاهم نامه هاى علم ــيه و آذربايجان انجام ش روس
ــت كه مركز تحقيقات مخابرات نيز به سهم خود در  طرفين مبادله شده اس
ــاورى و نوآورى و امور  ــا وزارت ارتباطات و معاونت هاى فن اين فعاليت ها، ب
بين الملل همكارى دارد. خوانسارى در تبيين چگونگى تاثيرگذارى وزارت 
ــت از پژوهش هاى حوزه ICT گفت:  ارتباطات و فناورى اطالعات، درحماي
ــتم علم  ــدن اركان مختلف اكوسيس ــات، زمينه نزديك تر ش وزارت ارتباط
ــگاه ها،  ــد كه از جمله بخش دانش ــور را فراهم مى كن و فناورى فاوا در كش
پژوهشگاه، پارك ها و مراكز رشد و صنعت است كه مى تواند در جهت بومى 
ــعه محصوالت و خدمات دانش بنيان و مورد نياز كشور  سازى فناورى و توس

تاثيرگذارباشد.
ــن قوانين حمايتى در  ــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات تدوي رييس پژوهش
جهت تقويت صنعت و پژوهش حوزه فاواى كشور را تاثيرگذار دانست و افزود: 
در اين زمينه نشست هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات با شركت هاى 

خصوصى فعال حوزه فاوا، برگزار مى شود.

محققان يك شركت دانش بنيان مستقر در دانشگاه صنعتى شريف موفق به ساخت 
اولين دستگاه اكسيژن ساز خانگى در ايران شدند كه نقش مهمى در تصفيه هوا 
و مقابله با آلودگى هوا دارد.مديرعامل شركت دانش بنيان زيست تجهيز شريف 
اظهار داشت: فرآيند دستيابى به دانش فنى، طراحى و ساخت دستگاه اكسيژن 
پالس حدود يك سال و نيم به طول انجاميد و خوشبختانه اين محصول االن به 
مرحله تجارى سازى رسيده است.پيمان بخشنده نژاد توضيح داد: اين دستگاه 
ــيژن با خلوص 30 تا 90 درصد با دبى 1 تا 6 ليتر برخوردار  از توانايى توليد اكس
ــت به گونه اى كه افراد سالم مى  است و قابليت تنظيم خلوص اكسيژن را داراس
ــتند از  ــى هس ــكالت تنفس توانند از درجه خلوص كمتر و افرادى كه داراى مش
ــتفاده كنند.وى ادامه داد: دستگاه اكسيژن پالس در خلوص بيشتر اكسيژن اس
ــده و امكان نصب آن در منزل، محل كار  ابعاد 30 *30*16 طراحى و ساخته ش
ــبك بودن و قابليت ضدعفونى كردن  و حتى خودرو وجود دارد. بخشنده نژاد س
محيط اطراف را از ديگر ويژگى هاى اين دستگاه اختراعى برشمرد. وى گفت: با 
توجه به اينكه ساختار چربى بدن انسان از مولكول هاى كربن و هيدروژن و اكسيژن 
تشكيل شده و اكسيژن موجب افزايش فعاليت گلبول هاى قرمز مى شود، اضافه 
كردن مقدار اضافى اكسيژن به ساختار چربى بدن، موجب سوختن چربى خواهد 
شد. وى يادآور شد: با اضافه شدن مقدار اضافى اكسيژن به ساختار چربى بدن، اين 
ساختار به دو بخش تقسيم مى شود كه در جريان آن، مولكول هاى هيدروژن و
ــيژن اضافى، آب ايجاد مى كنند كه اين آب با جريان خونى به كليه ها رفته   اكس
و توسط ادرار از بدن فرد دفع مى شود و مولكول كربن و اكسيژن اضافى تشكيل 

كربن دى اكسيد مى دهند كه توسط تنفس فرد خارج خواهد شد.

محققان ايرانى دانشگاه كمبريج با استفاده از نوعى ماده موفق به افزايش 
بازده ديودهاى نورى صفحه نمايشگرها شدند.

ــروژه خود را «ديودهاى  دكتر رضا صابرى مقدم، مجرى طرح عنوان پ
نورى بر اساس مواد هيبريدارگانيك و غير ارگانيك پروفسكايت» عنوان 
ــاختار بلورى شكل است كه در  ــكايت ماده اى با س كرد و گفت: پروفس
سال 2010 گزارش شد اين ماده توانسته بازده سلول هاى خورشيدى 

را افزايش دهد.
ــدند كه  ــات محققان متوجه ش ــه در اين مطالع وى با تاكيد بر اين ك
پروفسكايت به ميزان 10 درصد بازده سلول هاى خورشيدى را افزايش 
ــت: با توجه به خواص اين ماده ، از  آن در ساخت  داده است، اظهار داش

ديودهاى نورى استفاده شد.
صابرى، ديودها را ابزارى دانست كه در صفحه نمايشگرها به كار مى رود 
و خاطرنشان كرد: نتايج اين مطالعات نشان داد كه پروفسكايت استفاده 

شده موجب افزايش بازده ديودهاى نورى شده است.
مجرى طرح ادامه داد: نتايج اين مطالعات نشان داد كه ماده پروفسكايت 
ــا نور مرئى موجب  ــف از نزديك مادون قرمز ت در طول موج هاى مختل

افزايش كارايى ديودهاى نورى مى شود.
صابرى مقدم در خصوص ميزان افزايش بازدهى ديودهاى پروفسكايت 
اظهار داشت: بازده ديودهاى بدون پروفسكايت 5 درصد است ولى بعد از 
استفاده از اين ماده، شاهد افزايش 10 درصدى ديودهاى پروفسكايت 

هستيم.

ــايت  ــازمان فناورى اطالعات ايران از ميزبانى حدود 100 هزار وبس  معاون س
ــعه ظرفيت  ــور و برنامه هاى حمايتى وزارت ارتباطات براى توس در داخل كش
ــايت هاى  ميزبانى هاى داخلى خبر داد. على اصغر انصارى در مورد ميزبانى س
ــور به عنوان يكى از الزامات شبكه ملى اطالعات اظهار  اينترنتى در داخل كش
داشت: در حال حاضر تعداد سايت هايى كه در ايران ميزبانى مى شوند در حدود 
ــت كه البته يكى از برنامه هاى مهم وزارت ارتباطات،  ــايت اس 100 هزار وبس
ــت ميزبانى و  ــعه ظرفي ــرمايه گذارى براى توس حمايت از اقتصادى كردن س
ــت.وى گفت: طبق برنامه هاى مدنظر  بهره بردارى توسط بخش خصوصى اس
قصد داريم شرايطى فراهم كنيم تا حتى االمكان سايت هاى ايرانى كه خارج از 
ــوند و به دليل گرانى قيمت ميزبانى، به خارج رفته اند، به  كشور ميزبانى مى ش
داخل كشور منتقل شوند.انصارى تاكيد كرد: اين 100 هزار وبسايت كل سايت 
ــوند اعم از خصوصى و دولتى را شامل مى  هايى كه در اينترنت مشاهده مى ش
شوند. در اين زمينه سهم سايت هايى با دامنه سطح باال دات آى آر (.IR ) تقريبا 
ــطح باال از جمله  ــت و 50 درصد ديگر را سايت هايى با دامنه س 50 درصد اس
دات كام، دات نت و دات org شامل مى شوند. وى از امكان ميزبانى سايت هاى 
پربازديد غير ايرانى در داخل ايران در صورت حضور مراكز توزيع محتواى بين 

المللى در كشور خبر داده بود.
ــور مراكز توزيع  ــات ايران، امكان حض ــازمان فناورى اطالع به گفته معاون س
محتواى بين المللى با هدف انتقال ميزبانى هاى خارج از كشور به ايران وجود 
ــرايط  ــن المللى در ايران مى توان ش ــورت حضور CDN هاى بي دارد و در ص

ميزبانى سايت هاى پربازديد غير ايرانى را در داخل كشور فراهم كرد.

ــى و فناورى  ــاون علم  مع
ــر حمايت  رييس جمهور ب
ــدازى مراكز علمى  از راه ان
ــاختى در ــكى بازس پزش
ــگاهى كشور   3 قطب دانش
شامل تبريز، شيراز و تهران 

تاكيد كرد.
سورنا ستارى در نخستين 
ــتگذارى و  ــه سياس جلس
راهبرى كميته ملى توسعه 
پزشكى بازساختى با اشاره 

به لزوم راه اندازى مراكز علمى پزشكى بازساختى در 3 قطب دانشگاهى كشور 
شامل تبريز، شيراز و تهران گفت: بايد از تجارى سازى ايده ها و توليد محصوالت 

پزشكى بازساختى حمايت شود.
ــعه علوم و فناورى هاى سلول هاى بنيادى  ــتاد توس اميرعلى حميديه، دبيرس
ــكى بازساختى در منطقه و  معاونت علمى نيز در اين جلسه گزارش روند پزش
جهان را ارائه و شاخص هاى توليد و توسعه اين دانش راهبردى را تشريح كرد. 

رضا ملك زاده، معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت نيز در اين جلسه بر 
ــگاه حيوانى و مطالعات پيش بالينى تاكيد كرد و  ضرورت فعال سازى آزمايش
افزود: ما تالش مى كنيم تا زيرساخت هاى مورد نياز براى توسعه اين دانش در 

دانشگاه هاى مختلف كشور فراهم شود.  

محصول فناورى محققان صنعتى 
شريف به جنگ آلودگى هوا آمد

موفقيت محقق ايرانى در افزايش بازده 
ديودهاى صفحه نمايشگرها

ميزبانى 100 هزار
 وبسـايت در ايـران

حمايت از راه اندازى مراكز علمى 
پزشكى بازساختى
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آران و بیدگل شهر نمونه قرآنی 
کشور است

مس��وول ش��ورای هماهنگ��ی 
تبلیغات اس��امی شهرضا گفت: 
ی��وم اهلل 22 بهم��ن و دهه فجر 
مهم تری��ن واقع��ه تاریخی ملت 
ایران اس��ت ک��ه نش��ان دهنده 
وح��دت و همدل��ی گروه ه��ای 
مختل��ف مردم��ی و هم چنی��ن 
اعتقاد راسخ مردم به آرمان های 
امام راحل )ره( و اس��ام را نشان 

می دهد.
مرتض��ی ملکی��ان در جلس��ه 
س��تاد دهه فج��ر شهرس��تان با 
تأکی��د بر ل��زوم تبیی��ن اهداف 
و آرمان ه��ای انق��اب ب��رای 
نسل های س��وم و چهارم انقاب 

اظهار کرد: تبیین و تش��ریح این اهداف و آرمان ها 
زمینه تربیت نیروهایی مؤمن و متعهد نس��بت به 
مبانی انق��اب را فراهم م��ی آورد.وی اضافه کرد: 
امام راح��ل )ره( بزرگ تری��ن و اثرگذارترین واقعه 
تاریخ معاص��ر جه��ان را ایجاد و رهب��ری کردند، 
 وقوع انقاب اسامی محاس��بات استکبار جهانی 
در غلب��ه بر ملت های اس��امی را بر ه��م ریخت و 
زمینه بی��داری جهان اس��ام را فراهم س��اخت.

مس��وول ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات اس��امی 
ش��هرضا با تأکید ب��ر ل��زوم اس��تفاده از ظرفیت 
 تمام��ی گروه ه��ا و نهادهای مردم��ی در برگزاری 
جش��ن های ویژه دهه فج��ر اظهار ک��رد: مردم در 
تمامی ادوار انقاب سعی کرده اند در هر شرایطی 

موقعیت انقاب را تثبیت و از آرمان ها و موجودیت 
آن دفاع کنند.

ملکی��ان با اش��اره ب��ه اهمی��ت بصی��رت افزایی 
و آگاه��ی بخش��ی نس��ل ج��وان در برگ��زاری 
گف��ت:  مختل��ف  مراس��م های  و  جش��ن ها 
 محت��وای برنامه ه��ای برگ��زار ش��ده بای��د 
 بر اس��اس امید بخش��ی و ایجاد امی��دواری برای

 نس��ل ج��وان و س��ایر اقش��ار جامع��ه نس��بت 
باش��د.وی دش��من شناس��ی و  آین��ده  ب��ه 
اقتص��اد مقاومت��ی را از برنامه ه��ای مح��وری 
جش��ن ها و برنامه ه��ای ده��ه فج��ر برش��مرد 
 و اظه��ار کرد: یک��ی از مهم تری��ن و ضروری ترین

 نیازهای کش��ور در ح��ال حاضر، حف��ظ وحدت 

و همدل��ی تمام��ی اقش��ار 
جامع��ه  گروه ه��ای  و 
 اس��ت، برنامه ه��ای وی��ژه 
گرامی داشت دهه فجر باید 
یاد و خاط��ره همدلی مردم 
در پیروزی انقاب اس��امی 

را تداعی کند.
مسوول ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اس��امی ش��هرضا 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در 
 س��خنان خ��ود،  با اش��اره 
س��ازنده  نق��ش   ب��ه 
گروه��ی  ه��ای  رس��انه 
شهرستان در انعکاس خبری 
برنامه های ویژه ایام اهلل دهه 
فجر گفت: در سال گذش��ته شهرستان شهرضا در 
بین سایر شهرس��تان های استان بیش��ترین آمار 

خبری در این زمینه را داشته است.
ملکی��ان تصری��ح ک��رد: برگ��زار کنن��دگان 
 جش��ن های ویژه ایام اهلل دهه فجر بای��د اهداف و 
چشم انداز نظام در طوالنی مدت را مد نظر داشته 
و با تش��ریح این برنامه ه��ا برای م��ردم، موقعیت 
 و جای��گاه ممت��از نظ��ام در منطق��ه و جه��ان را

تبیین کنند.
 بر اساس اعام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
ش��هرضا، در س��ال جاری،  19 کمیته مسوولیت 
برگزاری جش��ن های ویژه دهه فجر در شهرستان 

را بر عهده دارند.

حصر وراثت
9/634 آقای ابوتراب علی زاده دارای شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 407/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حجت ا... علی زاده بشناسنامه 1180080981 
در تاریخ 1394/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پدر و یک مادر که عبارتند از:1- ابوتراب علی 
زاده به ش��ماره شناس��نامه 87 متولد 1347/1/17 صادره از اردس��تان )پدر 
متوفی( 2 فاطمه کمرانیان زاده حس��ین آباد به ش��ماره شناسنامه 201 متولد 
1350/5/5 صادره از اردستان )مادر متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:837 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

9/635 آقای س��ید محمد فاطمی کهنگی دارای شناس��نامه شماره 20 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 463/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین فاطمی کهنگی بشناسنامه 
4 در تاریخ 94/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار پسر به نامهای 1- سید محمد فاطمی کهنگی به 
شماره شناسنامه 20 و 2- سید علی اکبر فاطمی کهنگی به شماره 113 و 3- سید 
مجتبی فاطمی کهنگی به شماره شناسنامه 30 و 4- سید ابوالفضل فاطمی کهنگی 
به شماره شناس��نامه 29 و یک دختر به نام زهرا بیگم فاطمی کهنگی به شماره 
شناسنامه 29 و یک همسر دائمی به نام زینت سادات بنی طبا کهنگی به شماره 
شناسنامه 16والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:840 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 

حصر وراثت
9/636 آقای سید مجتبی فاطمی کهنگی دارای شناس��نامه شماره 30 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 465/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محیاسادات فاطمی کهنگی بشناسنامه 
6926308-127 در تاریخ 94/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدرش به نام سید مجتبی فاطمی کهنگی 
به شماره شناسنامه 30 و مادرش به نام مریم نظری کهنگی به شماره شناسنامه 
7-001341-118 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:838 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 

حصر وراثت
9/637 آقای س��ید محمد فاطمی کهنگی دارای شناس��نامه شماره 20 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 464/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینت سادات بنی طبا کهنگی بشناسنامه 
16 در تاریخ 94/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار پسر به نامهای 1- سید محمد فاطمی کهنگی 
به شماره شناسنامه 20 و 2- سید ابوالفضل فاطمی کهنگی به شماره شناسنامه 
29 و 3- سید علی اکبر فاطمی کهنگی به شماره شناسنامه 113 و 4- سید مجتبی 
فاطمی کهنگی به ش��ماره شناس��نامه 30 و یک دختر به نام زهرا بیگم فاطمی 
کهنگی به شماره شناسنامه 29 و مادرش به نام خاور جوکار کهنگی به شماره 
شناسنامه 83 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:839 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

9/584 خانم نصرت محمدی مبارکه دارای شناس��نامه ش��ماره 17 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 517/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم رمضانی مبارکه بشناس��نامه 
17 در تاریخ 94/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- نصرت محمدی مبارکه ش.ش 17 ت.ت1344 
)م��ادر( 2- احمد رمضانی مبارک��ه ش.ش 3 ت.ت1343 )پ��در(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:291 شورای 

حل اختالف بخش کرون  
مزایده

9/576 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی در نظر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید پرونده کالسه 930307ج.ح28 له م محمود قربانی 
فرزند تقی و حس��ن روح االمین گرگابی فرزند نعمت ا... محکوم علیه غالمعلی 
رهنما کالته جعفرابادی به نش��انی اصفهان – میدان آزادی – خیابان سعادت 
آباد – چهارراه ش��یخ صدوق – ش��رکت خدمات بازرگانی – منطقه10 مورد 
مزایده: فروش )شصت و پنج حبه( /65 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 90/699و89 
بخش 20 به خاطر مجموع بدهی 4/803/201/913 ریال در حق محکوم له فوق 
و 108/750/000 ریال حق االجرا که مورد مزایده طبق نظر کارشناسی عبارت 
است از: مشخصات ملک فوق الذکر: ملک مورد نظر زمین مسطح و محصوری 
است با کاربری گاراژ به مساحت 1373/93 مترمربع که از شمال مجاور گذر 
)خیابان کانال( از جنوب و غرب مجاور ملک همس��ایه و از شرق مجاور ملک 
همسایه و گذر 4 متری می باشد این ملک توسط دیوار آجری به ارتفاع متوسط 
2 متر و دو درب فلزی )در ضلع شمال و شرق( محصور شده است و در داخل 
این گاراژ یک اطاق و سرویس بهداشتی با زیربنای حدود 40 مترمربع با سازه 
دیوار باربر و سقف تیرآهن موجود می باشد مضافا اینکه این ملک دارای امتیاز 
مشترکات مورد نیاز )آب و برق و تلفن( می باشد. مشخصات ثبتی ملک:شش 
دانگ ملک مذکور دارای یک سند منقوله دار به شماره چاپی 549832الف/82- 
به ش��ماره ملک 90/699و89- واقع در بخش 20 زیار – به مس��احت 1373/9 
مترمربع – به ش��ماره 4858 در صفح��ه 254- در دفتر 21 ب��ه مالکیت خانم 
دریا ناطور می باش��د که به عنوان ش��خص ثالث و معرف مال جهت پرداخت 
بدهی محکوم علیه ملک خود را معرفی نموده اس��ت. اظهار نظر کارشناسی در 
خصوص ارزیابی: با توجه به جمیع جهات و کلیه عوامل تاثیرگذار در قضیه)از 
نظر مساحت و نوع کاربری ملک – موقعیت و فاصله تا بر خیابان اصلی و سایر( 
5/430/000/000 ریال معادل پانصد و چهل و س��ه میلی��ون تومان برآورد و 
اظهار نظر می گردد که مقدار 65 حبه از 72 حبه آن 4/911/951/913 ریال می 
باشد. محل ملک طبق نظر کارشناس: شهرزیار – میدان امام رضا)ع( – خیابان 
حافظ – مقابل کانال آب- جنب نیروگاه برق مکان: اصفهان – خیابان نیکبخت 
– 200 متر بعد از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان – ساختمان 
اجرای احکام حقوقی طبقه دوم – دفتر اجرای احکام شعبه 28 حقوقی اصفهان. 
زمان:94/10/22 ساعت 9/30 صبح. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10% ارزش اموال به 
شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده ش��رکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود 
پیش��نهاد باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:26770 اجرای احکام 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده

9/577 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 2047/93 ش.ج/دوم له خانم مهی��ن مقضی و علیه آقای 1( علی زیرکی 

فرد 2( خانم عطیه زیرک��ی فرد 3( خانم آس��یه زیرکی فرد همگ��ی به آدرس 
اصفهان – خ.عسگریه – خ.فرسان شمالی – کوچه الرغاب – کوچه 54 بن بست 
قائم – پالک286 بابت محکوم به و هزینه ه��ای اجرایی به مبلغ 715/678/584 
ریال اموال توقیفی محکوم علیها به ش��رح ملک به نش��انی اصفهان – خیابان 
ابن سینا – کوچه نواب13- پالک222- کدپس��تی8148837731 که ششدانگ 
یکبابخانه دارای پالک ثبتی به شماره اصلی 1166 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
و مس��احت عرصه حدود دویس��ت  هش��تاد مترمربع در حد یک طبقه ساخت 
مسکونی با مشخصات دیوارهای آجری باربر پوشش تیرآهن و آجر و تیر و 
تخته چوبی مصالح سطوح رویه:کفهای سیمانی موزاییک فرش دیوارها اندود 
گچ و نقاشی دربهای داخلی چوبی پنجره ها پروفیل فلزی آشپزخانه کاشی با 
کابینت فلزی دارای نمای آجر لفتون و انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز با 
مساحت اعیانی حدود یکصد و نود و س��ه مترمربع و قدمت ساخت بیش از 35 
سال می باشد پالک مذکور به نام آقای محمدحسین زیرکی فرد و خانم ملوک 
ضامیان اصفهانی سهم هر کدام سه دانگ می باشد طبق نظریه کارشناس ارزش 
ملک به مبلغ 8/820/000/000 ریال و مقدار محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 715/687/584 ریال معادل 5/842 حبه از شش دانگ 72 حبه می باشد که 
طبق نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین 
واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/10/22 ساعت 10 تا 
9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ 
صدوق نبش چهارراه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت در جلسه مزایده می 
توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 روز قبل از مزایده از اموال بازدید نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:26751 شعبه دوم اجرای 

احکام شورای حل اختالف اصفهان
مزایده

9/578 شعبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده های 2703/94ش.ج/3و1376/94ش.ج/3 له آقای 1- حس��ن س��اطع 
2- سوفیا ساطع با والیت آقای محسن ساطع و علیه آقای علی اصغر اسماعیلی 
شهرستانی به آدرس اصفهان – خ.مشتاق دوم – خ.بازارچه – روبروی مدرسه 
سیامکی – پالک193 جنب قصابی کرمی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
در پرونده ها جمعا به مبلغ 65/476/052 ریال ام��وال توقیفی محکوم علیه به 
شرح یک باب منزل مس��کونی قدیمی واقع در خیابان مشتاق خیابان بازارچه 
مقابل خیابان علیخانی نبش بن بست صابر به ش��ماره ملک 11604/3 شماره 
ثبت 747/7 دفتر 363 خوراسگان صفحه 53 بخش پنج ثبت اصفهان در حد یک 
طبقه همکف با دیوارهای باربر  سقف تیرآهن و طاق ضربی که در سقف و بدنه 
اندود گچ و در کف پالستر ماسه سیمان دارای درب پروفیلی شیشه خور با نمای 
سنگ چینی 7 سانتی کف حیاط موزاییک و نمای ضلع غربی مشرف به خیابان 
از نوع سنگ باربر سرویس��های بهداش��تی دارای درب پروفیلی دارای آب  و 
فاضالب و برق و گاز می باشد که طبق نظریه کارشناسی قیمت کل ششدانگ به 
مبلغ 3/510/000/000 ریال و مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی معادل 1/34 
حبه از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی فوق می باش��د در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 94/10/27 در س��اعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خیابان ش��یخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به 
شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن 5 روز قبل از مزایده 
از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م 

الف:26750 شعبه  سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

9/579 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان درخصوص 
پرونده 1344/93ش.ج/اول له خانم فوزیه رحیمی خواجه با وکالت خانم زهره 
روشنی و علیه آقای علیرضا کرمانی حبیب آبادی به آدرس خ.امام خمینی بعد 

از خیابان کوجان – نرس��یده به پمپ بنزین کوچه فروردین 91 پالک55 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبل��غ 1/057/696/000 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح سرقفلی مغازه به آدرس اصفهان – خیابان عالمه مجلسی 
– پاس��اژ جعفری – طبقه فوقانی پالک37/3 که محل مذکور دارای به مساحت 
تقریبی 10 مترمربع واحد تجاری در طبقه فوقانی پاساژ جعفری روبروی مزون 
عروس شهر و مغازه کاموا فروشی رنگارنگ در تصرف آقای کرمانی و موجر 
بنیاد ازدواج انقالب اسالمی اصفهان می باشد واحد مذکور به صورت دو نبش 
و سقف تیرآهن و گچبری شده با قدمت حدود 40 ساله با کف سرامیک و دیوار 
با رنگ بلکا و با درب ورودی فلزی دارای انش��عابات برق و تلفن می باشد که 
طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 1/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 94/10/27 در س��اعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خیابان ش��یخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به 
شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن 5 روز قبل از مزایده 
از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م 

الف:26636 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

فرماندار اردستان مطرح کرد:

باید از بنیه علمی اردستان در پیشرفت 
و توسعه مسائل آموزشی استفاده کرد

ایجاد نخستین کرسی علمی 
در دانشگاه کاشان

مسوول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

باید به قرآن نگاه علمی داشته باشیم

فرماندار اردستان با توجه به اینکه مردم ارتقای سطح آموزشی را انتظار دارند، گفت: 
باید از بنیه علمی در پیشرفت و توسعه مسائل آموزشی استفاده کرد.

 علیرضا غیور در جلسه شورای آموزش  و پرورش شهر اردستان در محل این اداره، 
شورای آموزش و پرورش را ضروری ترین شورا در شهرستان عنوان کرد و گفت: این 

شورا بنیه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دارد.
وی یکی از اهداف واالی تشکیل ش��وراهای آموزش و پرورش را تحقق مشارکت 
و نظارت مردم در راستای سیاس��ت نظام دانس��ت و افزود: در آموزش و پرورش 
تاکنون شاهد اثرات مفید ش��وراها بوده ایم که باید از این فرصت به نحوه شایسته 

استفاده کرد.
فرماندار اردستان با اشاره به اینکه افراد باید برای نظریه های خود کار کارشناسی 
انجام دهند و پس از بررس��ی آس��یب ها برای آن راهکار ارائه دهن��د، اظهار کرد: 
باید مشکات اولویت بندی شود تا در پایان جلس��ه مصوبه خوبی را در خروجی 
شاهد باشیم.وی با تاکید بر اینکه مشکات ما فقط عمرانی و مالی نیست و نباید 
 فقط با این دید به مش��کات آموزش و پ��رورش نگاه کرد، بیان داش��ت: مردم از

آموزش و پرورش ابتدا ارتقای کیفیت آموزشی را انتظار دارند که اگر این امر محقق 
ش��ود، مردم خود به یاری این اداره خواهند آمد.غیور در ادام��ه با توجه به اینکه 
تاکنون نیز 80 درصد کمبودهای مدارس را نیز م��ردم و خیرین تقبل کرده اند، 
گفت: نگاه تعاملی و مش��ارکتی در بعضی از دس��تگاه های شهرس��تان مشاهده 
 نمی شود که این خود یک ضعف است و باید رفع شود.فرماندار اردستان با توجه به 
پتانسیل علمی شهرستان، افزود: باید از افراد با بنیه های علمی در پیشرفت و توسعه 

  نخس��تین کرس��ی علم��ی ب��ه هم��ت مهن��دس عل��ی س��عیدی، موس��سمسائل آموزشی استفاده کرد.
 بنیاد نخبگان سعیدی در دانشگاه کاشان ایجاد شد.

 مهندس علی س��عیدی، صاحب کرس��ی علمی دانشگاه کاش��ان هدف از ایجاد
این کرس��ی را کمک به ارتقای علم و پژوه��ش و حمای��ت از تحقیقات علمی و 
بین المللی دانس��ت و گف��ت: از آنجا که پژوه��ش، موتور محرکه توس��عه علمی 
است، باید س��عی کرد تا با مردمی کردن فعالیت های علمی، پژوهش ها کاربردی 
 ش��ود.مهندس س��عیدی بر ایج��اد مراکز پژوهش��ی تاکی��د و اظهار ک��رد: اگر 
100 مرکز پژوهش��ی درست در کش��ور داشته باشیم، کش��ور متحول می شود.

وی خاطرنش��ان کرد: در ایجاد مراکز پژوهش��ی باید نیازهای م��ردم مورد توجه 
 قرار گیرد و مش��کات ش��ان رفع و فضایی هم ب��رای نخبگان فراهم ش��ود.وی

نخس��تین گام برای ارتقای پژوهش را دادن فرصت به استادان و صاحبان تجربه 
عنوان کرد و افزود: با ایجاد این کرسی ها مدیرانی در بخش پژوهش وارد می شوند 
که می توانند پژوهشگاه ها را حرکت دهند و از پژوهش هایی که فقط به دنبال این 
هستند که حقوق بگیرند، جدا می شوند.مهندس سعیدی خاطرنشان کرد: دومین 
اقدام نیز برای پژوهشگاه ها این است که نخبگان را از طریق پژوهش بورسیه کنند.

مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی، انعقاد قراردادهایی بین دانشگاه و صنعت را از دیگر 
راهکارها برای تحول پژوهش عنوان ک��رد و افزود: اگر این موارد نهادینه ش��ود، 
 در ظرف سه سال کش��ور متحول می شود.در پایان این مراس��م قرارداد تأسیس 
 کرس��ی علم��ی مهن��دس س��عیدی می��ان دانش��گاه کاش��ان ب��ه نمایندگی

 دکتر عباس زراعت به عنوان رییس دانش��گاه، مهندس علی س��عیدی به عنوان 
صاحب کرسی منعقد ش��د و به امضا رسید.تدریس در رش��ته فیزیک، راه اندازی 
پژوهشکده نجوم، تأسیس و اداره اندیشگاه کاشان، برپایی حداقل سه اندیشگان 

در طول مدت قرارداد و سایر امور محوله از موضوع این کرسی علمی است.

مسوول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اگر 
چه قرآن کتاب مقدس است اما برای فهم آن باید با نگاه علمی، محتوای آن را فرا 

گرفت و ترویج کرد.
حجت االس��ام علیرضا ش��اه فضل، در گرامیداش��ت هفته قرآن در دبیرس��تان  
 محمودیه کاشان افزود: متاسفانه در جامعه امروز ما، عموم مردم به قرآن فقط نگاه 
مقدس گرایانه دارند.وی تاکید کرد: اگرچه نگاه مقدس به قرآن الزم است اماکافی 
نیست، چراکه قرآن یک کتاب علمی است و تاکنون 150دوره تفسیر پنج تا چهل 
جلدی برآن نوشته شده است.مسوول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان، خواندن مستمر روزانه قرآن را به دانش آموزان توصیه کرد 
و گفت: حضرت امیرالمومنین عل��ی )ع(، در آخرین لحظات زندگی خود به فهم، 
تدبیر و عمل به مفاهیم قرآن تاکید کرد و به مسلمانان هشدار می دهد مبادا دیگران 

درفهم و عمل به قرآن از شماسبقت بگیرند.
حجت االسام شاه فضل افزود:  امروز دشمنان اسام و بشریت، شبهاتی را در جامعه 
و فضای مجازی، مطرح می کنند و چون اغلب افراد جامعه با مفاهیم قرآن آشنایی 

ندارند، دچار شک و تردید می شوند.

 مدیراداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی آران و بیدگل گفت: از سال 1389 تاکنون
 آران و بیدگل به عنوان شهر نمونه ی قرآنی در کشور شناخته شده است.

 میثم نمکی اظهار ک��رد: روحیه و فرهنگ مذهبی- قرآنی م��ردم آران و بیدگل، 
دایر ب��ودن انجمن های قرآن��ی محلی در بیش��تر محات شهرس��تان و حضور 
چش��مگیر در آزمون های سراس��ری قرآنی از جمله دالیل انتخاب آران و بیدگل 
به عنوان ش��هر نمونه قرآنی اس��ت.وی ادامه داد: وجود چهار شعبه رسمی مهد 
قرآن در سطح شهرس��تان، وجود 12 مرکز آموزش قرآنی که زیر نظر موسسات 
 قرآنی فعالیت دارند، حضور قاریان برجس��ته این شهرس��تان در مسابقات ملی و

 بین المللی و همچنین برگزاری آیین ملی جزء خوانی در حرم حضرت محمد هال 
 بن علی )ع( از دیگر دالیل معرفی این شهرستان به عنوان شهر نمونه قرآنی است.

مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی آران و بیدگل خاطر نش��ان کرد: هم اکنون 
 فعالیت موسس��ات و نهادهای مختلف قرآنی مانند مجمع قاریان و حافظان حرم 
محمد هال بن علی)ع( موجب شده که حدود 300 حافظ کل در سطح شهرستان 
داشته باشیم که این خود از مزیت های شهر نمونه های قرآنی آران و بیدگل است.

نمکی با اشاره به تشکیل توسعه فرهنگ قرآنی آران و بیدگل افزود: در این شورا 
تدوین شاخص های ش��هر نمونه قرآنی، ایجاد بانک اطاعات قرآنی و ساماندهی 

فعالیت های قرآنی مجامع و انجمن های مختلف درحال برنامه ریزی است.

فرماندار نطنز گفت: نرخ بیکاری در شهرستان 
نطنز4/6درصد است.

یوسف حسنی فرماندار نطنز در جلسه کارگروه 
اشتغال شهرس��تان، خواستار تاش و همکاری 
 دس��تگاه های اجرای��ی شهرس��تان در زمینه

ایجاد اش��تغال ش��د و اظهار داش��ت: تعهدات 
 اش��تغال شهرس��تان نطن��ز در س��ال ج��اری

یک هزار و 122 شغل بوده و تاکنون 8۷9 شغل؛ 
بیش از 80 درصد محقق و در س��امانه رصد به 

ثبت رسیده است.
وی بر تحق��ق باقیمانده س��همیه اش��تغال در 

شهرستان در جهت رونق کسب و کار تاکید کرد 
و گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی در 

جهت تحقق این سند قابل تقدیر است.
وی ب��ر ض��رورت ت��اش مس��ووالن ادارات و 
بانک های عامل جهت هموار کردن مسیر جذب 
اعتبارات تخصیصی و کاهش موانع اداری برای 

انجام تعهدات شهرستان تاکید کرد.
فرماندار نطنز تصریح کرد: ب��ا توجه به فرصت 
باقیمانده از س��ال و به منظور بهره برداری کافی 
از موقعیت به وجود آم��ده، ادارات و بانک های 
 عامل بایستی برنامه ریزی الزم برای ایجاد زمینه 

رشد و ش��کوفایی توانمندی های شهرستان در 
زمینه اشتغال را فراهم نمایند.

 وی همچنی��ن از تصوی��ب پرداخ��ت وام 
مشاغل خانگی برای هر شغل 30 میلیون ریال 
خبر داد و با اش��اره به نرخ بیکاری4/6درصدی 
در شهرستان نطنز، خاطرنش��ان کرد: با توجه 
 به محدودی��ت تس��هیات خانگی مقرر ش��د

10 درصد سهمیه تسهیات مشاغل خانگی به 
بسیج سازندگی اختصاص یابد تا بین متقاضیان 
توزیع نماید و مابقی به افراد بی کاری که قبا از 
این تسهیات استفاده نکرده اند، اختصاص یابد.

فرماندار نطنز:

تشکیل 19 کمیته برگزاری جشن های ویژه دهه فجر در شهرضا

نرخ بیکاری در شهرستان نطنز 4/6درصد است

1
۷

 مزایده
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص  575/9

روز  61/61/6999خ جلسه مزایده ای مور 9ج.خ/99/77کالسه پرونده اجرایی 
ماربینی فرزند برگزار نماید پرونده لها خانم افسانه رجایی  9الی  8چهارشنبه ساعت

سعید با وکالت آقای حمیدرضا ادهمی علیه آقای منوچهر بخت آور مورکانی با 
انتهای حکیم  –خیابان پروین  –قیمومیت آقای محسن کبیری راد به نشانی اصفهان 

 –مجتمع شقایق  –مجتمع مسکونی حکیم شفاهی  –رهنگ خیابان ف –شفاهی سوم 
عدد سکه بهارآزادی که حسب استعالم  911. محکوم به عبارتست از پرداخت 66طبقه

ریال اعالم گردیده  111/511/755/7از اتحادیه صنف طال و جواهر اصفهان به مبلغ 
مبلغ  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 111/171/6است و مبلغ 

ریال بابت حق االجرای  111/551/7کارشناسی و مبلغ ریال بابت هزینه  111/111/9
عدد سکه بهارآزادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله  911دولتی که جمعا با احتساب

ریال می  111/671/717/7وکیل و هزینه کارشناسی و حق االجرای دولتی به مبلغ 
سهم االرث آقای منوچهر بخت آور  باشد موضوع مزایده عبارتست از فروش

فرعی  6116مورکانی از مرحوم آقای حسن بخت آور مورکانی از پالک ثبتی شماره 
حبه مشاع که  999/8ثبت اصفهان به میزان  1اصلی بخش  7799فرعی از  918از 

مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد محل وقوع ملک به آدرس 
بازدید و معاینه به  9نبش کوچه کاشانک -بعد از مسجدالکعبه -ازشیر –جاده اصفهان 

عمل آورده که نتیجه معاینات و مشاهدات و بررسی ها به شرح ذیل اعالم می گردد 
محل مورد بازدید براساس فتوکپی سند ارائه شده توسط وکیل خواهان که اظهار می 

آن گردیده است دارای  صادر گردیده اقدام به ابطال 98دارند چون براساس ماده 
می باشد که با دیوار آجر حصارکشی شده و در  مترمربع عرصه 5/9919مقدار 

کوچه و به طرف جاده شیراز درب آهنی ماشین رو دارد و دارای کنتور برق و 
 –مترمربع با اسکلت فلزی  771ساختمانی قدیمی ساز در حد سفتکاری به متراژ 

است که باتوجه به موقعیت محل  زی بدون شیشهدرب و پنجره فل –سقف آهن و آجر 
مشاعی بودن و با توجه به کلیه  –اشتراکات و امکانات  –نوع کاربری  –متراژ  –

اینکه  عوامل موثر در قضیه ارزش مقدار متراژ مذکور در این تاریخ با توجه به
مقداری از آن در طرح عقب نشینی اتوبان قرار خواهد گرفت در این تاریخ جمعا برابر 

به گواهی های حصر وراثت ریال برآورد می گردد با توجه  111/511/556/79با 
وراث مرحوم حسن بخت آور شامل دو دختر و شش پسر هستند که سهم آقای 

ریال می شود که معادل  111/511/919/9مبلغ فوق برابر      منوچهر بخت آور معادل
حبه ششدانگ این قسمت حصارکشی شده می باشد. مزایده  77حبه مشاع از  781/61

از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین 
بین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند طال

روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند  5خرید میتوانند 
مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید 

 –طبقه دوم  –متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق  711 –نیکبخت 
ب گزارش کالنتری محل در تصرف محکوم علیه برگزار می گردد ضمنا حس 9واحد 

 دادگاه خانواده اصفهان  9اجرای احکام شعبه  71776م الف:می باشد.
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عزم تان را جزم کرده اید که خیلی زود الغر ش��وید؟ ب��رای این کار باید 
انرژی بیش��تری بس��وزانید. اما گاهی وقت ها طول روز برای این میزان 

انرژی سوزی کافی نیست. 
 به همین دلیل الزم اس��ت ک��ه این م��دت را افزایش دهی��د.در نتیجه 

به شب ها نیز نیاز دارید. 
 بای��د بدانید که ب��ا مص��رف برخی م��واد غذایی حت��ی م��ی توانید در 
 رختخواب تان و به صورت ش��بانه نی��ز به هدف الغ��ری و کاهش وزن 

نزدیک تر شوید.
ماهی

ماهی برای فعال کردن متابولیسم بدن مفید است. 
پروتئین ها نق��ش مهمی در ای��ن کار دارن��د. بنابراین خ��وردن ماهی 
 برای وعده ی ش��ام باعث فعال تر شدن متابولیس��م بدن در طول خواب 

می شود.
کیوی

کیوی میوه ای است حاوی فیبر زیاد و کالری اندک. این میوه به دلیل دارا 
بودن ویتامین C زیاد، باعث تحریک متابولیسم بدن می شود و استرس 
اکسیداتیو را کاهش می دهد. با مصرف کیوی برای عصرانه می توانید به 

هدف تان نزدیک تر شوید.
زنجبیل

زنجبیل یک همیار انرژی سوز شبانه اس��ت. این ریشه مفید متابولیسم 
 را تحریک می کن��د و کالری هایی ک��ه در طول روز جذب ک��رده اید را 

می سوزاند.
گوشت قرمز

گوشت قرمز برای هضم شدن نیاز به انرژی باالیی دارد. همین کار باعث 
افزایش کالری سوزی مربوط به متابولیسم می ش��ود البته یادتان باشد 
که دچار افراط نشوید. مصرف روزانه بین 100 تا 200 گرم گوشت قرمز 

کافی است.
جوز بویا

جوز بویا که فرانس��وی ها به آن موس��کاد م��ی گویند مانن��د زنجبیل 
روی متابولیس��م بدن تأثیر می گ��ذارد. مصرف آن در غذاها، س��وپ ها 
 و همچنین س��س ها س��احی ش��بانه در مقابل کالری ه��ای دریافتی 

است.
دارچین

 دارچی��ن خ��واص زی��ادی دارد و صرف��ا ب��رای طع��م دهی ب��ه غذاها
 نیست. 

این ادویه حاوی مواد معدنی زیادی اس��ت که باعث تحریک متابولیسم 
بدن می شوند و شما را به هدف تان نزدیک تر می سازد. در وعده شام از 

این ادویه پرخاصیت غافل نشوید.
تخم مرغ

تخم مرغ به دلیل دارا ب��ودن پروتئین به افزایش کالری س��وزی کمک 
زیادی م��ی کند. یادتان باش��د که می��زان تخم مرغ مصرف��ی در هفته 
 نباید بیش از 8 عدد باش��د؛ چون امکان دارد کلس��ترول خون تان را باال

 ببرد.

یک کارشناس طب س��نتی گفت: مصرف دم نوش برگ کرفس خشک 
شده با چای سبز به الغری و کاهش قند خون افراد دیابتی کمک می کند.

سید جواد علوی درباره اثرات کرفس اظهار داشت: کرفس گیاهی است 
کم کالری و به عنوان یک ماده غذایی الغر کننده می توان از آن استفاده 

کرد.
ب��ه گفت��ه وی کرفس از دی��دگاه ط��ب س��نتی دارای طبیع��ت گرم و 
 خشک است که موجب تحلیل رطوبت ها ش��ده و در کاهش وزن بسیار 

کمک کننده است.
این کارشناس طب س��نتی افزود: آنچه که کرفس را به عنوان یک ماده 
غذایی الغر کننده از دیگر سبزی ها متمایز کرده است دیر هضم بودن آن 
بوده و فرد پس از مصرف آن احساس گرسنگی کمتری احساس می کند.

علوی ادامه داد: کرفس به دلیل اینکه گرس��نگی را ب��ه تعویق می اندازد 
نیاز بدن را به برخی از مواد غذایی مانند برنج, نان و دیگر غذاهای حاوی 

کربوهیدرات ها کاهش می دهد.
وی بیان داشت: چای س��بز نیز در کاهش وزن بسیار کمک کننده است 
و دارای موادی به نام پلی فنول بوده ک��ه در افزایش حرارت بدن کمک 

می کند و به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کند.
چای سبز قند خون افراد را نیز کاهش می دهد

این کارشناس طب س��نتی عنوان کرد: چای س��بز قند خون افراد را نیز 
کاهش می دهد و ترکیبی مفید برای افراد دیابتی اس��ت البته در مصرف 

چای سبز نباید زیاده روی کرد چون به کبد آسیب وارد می کند.
 علوی یادآور ش��د: اگر از برگ های خش��ک ش��ده کرفس و چای س��بز 
دم نوشی تهیه کنید و حداقل یک بار در روز مصرف کنید بسیار بر الغری 

تاثیر خوبی می گذارد. 
دو قاشق چای خوری چای سبز همراه با نصف قاشق چای خوری کرفس 
آسیاب ش��ده را با یک و نیم لیوان آب جوش به مدت 10 تا 15 دقیقه در 

حرارت غیر مستقیم دم کنید.

با این مواد غذایی، 
در خواب کالری بسوزانید

یک کارشناس طب سنتی مطرح کرد:

دمنوشی برای کاهش قند خون و الغری

دریچه

از آنجا که دویدن هزار کیلو کالری می س��وزاند، مطمئنا 
راه سودمندی برای کاهش وزن محس��وب می شود. اما 
بعضی دونده ها، ب��ه این نتیجه می رس��ند که برخاف 
کوشش های بسیار با دویدن، وزن کم نمی کنند و حتی 
برخی از آنها با مقداری اضافه وزن هم مواجه می شوند.

اگر ش��ما به قصد کاهش وزن یا تنها به امید ثابت ماندن 
وزن تان می دوید، سعی کنید از این اشتباهات اجتناب 

نمایید تا شاهد افزایش عدد ترازو نباشید!
اشتباه اول: مصرف مواد خوراکی با کالری های 

بیش از حد نیاز
حتی اگر در هفته چند دقیقه می دوید، اما بیش از کالری 
مصرفی خود نمی سوزانید، حتما قصد کاهش وزن ندارید! 
شاید شما نسبت به قبل از ش��روع ورزش هم گرسنه تر 
شوید و کالری های بیش از نیاز دریافت کنید.راهبردی 
که بس��یاری از دوندگان آن را مفید می بینند، تقس��یم 
کالری های مصرفی در طول روز است. پنج یا شش وعده 
غذای کم حجم را امتح��ان کنید؛ بدین ترتیب حریص و 
پرخور نمی شوید.و مطمئن شوید غذاهای سالمی مانند 
 میوه ها و غذاه��ای گیاهی میل می کنی��د؛ نه غذاهای 
 کم ارزش که کالری باالیی دارند، شما را سیر نمی کنند و 
می توانند موجب گرسنگی شوند. همچنین بعد از دویدن، 
از وسوسه » می توانی از خودت پذیرایی کنی« با غذای 
پرچ��رب و دارای کالری باال، پرهیز نمایی��د. برای اینکه 
پیشرفت خود را جشن بگیرید، یک پاداش غیر خوراکی 
مانند ماساژ یا یک دست لباس جدید مخصوص دویدن، 
انتخاب کنید.خ��ورد و خ��وراک خود را ط��وری برنامه 
 ریزی کنید که، انتخاب وعده ه��ا و میان وعده های تان 
سنجیده تر و سالم تر باش��د. بعضی دونده ها برای اینکه 
 بدانن��د دقیقا چقدر کال��ری مصرف می کنن��د، ترجیح 
می دهند برنام��ه غذایی خود را از ی��ک مجله تخصصی 

انتخاب کنند.
شما نیز باید از میزان دقیق کالری مورد نیاز روزانه خود 
مطلع باشید. دانس��تن میزان کالری مورد نیاز روزانه به 
ش��ما کمک خواهد کرد که تشخیص دهید تا رسیدن به 
یک کاه��ش 3500 کالری)معادل یک پون��د( در هفته، 
 چقدر فاصله داری��د. بنابرای��ن اگر هفت��ه ای 15 مایل 
می دوید؛ یعنی حدود 1500 کالری در هفته می سوزانید 
)با این فرض که هیچ ورزش دیگ��ری انجام نمی دهید(. 
برای رس��یدن به یک کاهش 3500 کالری الزم اس��ت، 
هفته ای 2000 کالری دیگر یا روزانه حدود 280 کالری 
دیگر از دست بدهید تا در هفته یک پوند کم کرده باشید. 
اگر در حال جذب کالری به میزان مورد نظر خود یا حتی 
بیشتر از آن هستید، کاما روشن است چرا شاهد کاهش 

وزن خود نیستید!
اشتباه دوم: مسافت کافی ندویدن

اگر مدتی است در حال دویدن هس��تید و کاهش وزنی 
نداش��ته اید یا حتی وزن تان یکی دو پوند بیش��تر شده 

است، احتماال با افزایش مس��افت هفتگی خود موفق تر 
خواهید بود.وقتی اقدام به کاه��ش وزن کرده اید، واقعا 
هیچ عدد جادویی مشخصی برای مسافت هفتگی دویدن 
وجود ندارد. در عین حال، هرچه کالری بیشتری از دست 
دهید، احتمال بیشتری برای کاهش وزن یا حداقل ثابت 

ماندن آن وجود دارد.
اداره ثب��ت بررس��ی کاهش وزن ب��ه عنوان ی��ک گروه 
تحقیقات��ی که درب��اره ی افراد موف��ق در کاهش وزن و 
ثابت نگه داشتن آن مطالعه می کند، تاکید دارد که برای 
کاهش موفقیت آمیز وزن، باید از طریق ورزش در هفته 
به طور ثابت 2800 کالری سوزاند.از نظر دویدن، 2800 
کالری برای یک دون��ده ی معمولی تقریب��ا معادل 28 
مایل در هفته می باش��د. این موضوع بدین معنی نیست 
که، ش��ما مجبورید برای کاهش وزن، 20 مایل یا بیشتر 
از آن در هفته بدوید، اما اگر چنی��ن کاری می کنید )یا 
برای تکمیل اثر دویدن ورزش دیگری انجام می دهید(، 

احتماال موفق تر خواهید بود.
اشتباه سوم: آش�امیدن نوشیدنی های حاوی 

کالری باال هنگام دویدن
 مس��اله دیگری ک��ه دون��ده ه��ا خصوصا دون��ده های 
مس��افت زیاد، مانند نیمه ماراتن یا ماراتن را با مش��کل 
مواجه می کند، مصرف آش��امیدنی ه��ای دارای کالری 
های بیش از حد است. ش��ما به جز مواقعی که مسافتی 
طوالن��ی را به م��دت بی��ش از 90 دقیقه م��ی دوید، به 
آشامیدن نوشیدنی ورزش��ی، هنگام دویدن یا بعد از آن 

احتیاجی ندارید. 
چنانچه طوالن��ی تر از میزان فوق می دوی��د، می توانید 
برای جب��ران الکترولیت های ازدس��ت رفت����ه ب�دن، 

از نوش��ابه های ورزش��ی اس��تفاده 
 کنید. برای هیدراته ماندن بدن 
) تنظی��م آب ب��دن( هن��گام 
دوی��دن و هیدرات��ه ش��دن 
مج��دد آن پ��س از دوی��دن، 
نوش��یدن آب س��اده مناسب 
اس��ت.اما وقتی نم��ی دوید، 

مص��رف  کنی��د   س��عی 
نوشابه های ورزشی، آب 
میوه ه��ا و نوش��ابه های 
معمولی را محدود کنید؛ 
چون آن ه��ا نی��ز بدون 
اینکه احساس سنگینی 
کنید، کالری زیادی وارد 

رژیم شما می کنند.

اشتباه چهارم: عدم تغییر در وضعیت دویدن
اگر همیشه یک اندازه ثابت از مسافت را با سرعت یکسانی 
می دوید، بدن تان ممکن اس��ت قدری ب��ه آن وضعیت 
عادت کند. ماهیچه های ش��ما همیش��ه با وظایفی که 
خودتان به آنها محول می کنید سازگاری پیدا می کنند. 
بنابراین اگر کمی انتظارات خود را باال نبرید، پیش��رفت 
زیادی نخواهید داش��ت. با تمرین، بدن شما در دویدن 
ورزیده تر می شود. بنابراین اگر به روش سابق به دویدن 
خود ادامه دهید، ممکن اس��ت تدریج��ا کالری کمتری 
بس��وزانید. به همین دلیل اس��ت که، بعضی از دوندگان 
تازه کار در ابتدا مقداری وزن ک��م می کنند و پس از آن 
پیشرفتی حاصل نمی شود )و یا حتی شاید چند پوندی 
وزن کاهش یافته خود را بازیابند(. اگر همیشه یکنواخت 
می دوید، توصیه می شود روش گام های تلفیقی سرعت 
را حداقل یک نوبت در هفته به کار برید. می توانید حین 
گرم کردن بدن، اقدام به افزایش سرعت در یک مسافت 
یک مایلی کنید، آنگاه به مدت یک دقیقه سریعتر بدوید 
)طوری که تنفس س��خت و هنوز تحت کنترل باشد( و 
س��پس به مدت یک دقیقه با گام های س��بک تر بدوید. 
با این الگو تا 2 مایل پیش بروید، س��پس 5 تا 10 دقیقه 

استراحت کنید. 
وقتی این الگو بیش از حد برای تان ساده شد، همیشه می 
توانید مدت زمان دوره های سرعت خود را بیشتر کنید یا 
در عوض، آن الگو را در یک زمین شیب دار تکرار کنید. 
به خاطر داشته باشید که کاهش وزن، تنها با عدد ترازو 

سنجیده نمی شود. 
چنانچه ش��ما از اش��تباهات مذکور اجتناب کرده اید و 
تغذیه مناسبی داشته اید، اما هنوز با افزایش وزن مواجه 
هستید، خیلی هم به عدد ترازو 
اتکانکنید. 

بسته به اینکه در چه زمانی از روز یا ماه، خود را وزن می 
کنیم، وزن م��ا متغیر خواهد بود. بنابراین ممکن اس��ت 
این ع��دد، دقیق نباش��د. همچنین ممکن اس��ت در اثر 
ورزش، وزن ماهیچه های نسبتا الغرتر بدن که سنگین 
تر از چربی ها هس��تند، افزایش یابد. بنابراین به جز عدد 
ترازو، به معیارهای دیگری برای سنجش، از قبیل اندازه 
بودن لباس های تان، احساس��ی که نسبت به ورزیدگی 
خود دارید، درص��د چربی و یا ابعاد از دس��ت رفته بدن، 
توجه نمایید. و اگر واقعا قصد کاهش وزن دارید، س��عی 
کنید صبور باش��ید و به خاطر داش��ته باشید که کاهش 
وزن توام با سامتی، نیاز به زمان دارد.حتی اگر زیاد می 
دوید سعی کنید بیشتر از یک پوند در هفته، کاهش وزن 

نداشته باشید.
اش�تباه پنجم: عدم تغییر در برنام�ه باوجود 

آسیب دیدگی
بعضی از دونده ها وقتی دچار آسیب دیدگی می شوند و 
قادر به دویدن نیس��تند، همچنان به برنامه غذایی زمان 
تمرینات خود می پردازند. حتی برخی از آنها نس��بت به 
زمان تمرینات نیز، بیش��تر می خورند. چرا که آنها زمان 
آزاد خود را با رفت و آمد با دیگ��ران و انجام کارهایی که 
همراه با استراحت و خوردن می باشد، سپری می کنند. 
 بدین ترتیب بیش��تر کالری های از دست رفته را جذب 
می کنند که، بی ش��ک باعث افزایش وزن خواهد ش��د. 
در اینج��ا راه هایی برای پیش��گیری از آس��یب دیدگی 
ارائه می گ��ردد ک��ه، باعث می ش��ود ش��ما از افزایش 
وزن مرب��وط ب��ه دوره درم��ان ب��ه دور باش��ید. توصیه 
م��ی ش��ود، تمرین��ات س��خت را در تمرین��ات عادی 
خ��ود ادغام نمایی��د. تمرین��ات بدنی پای��ه ای و اصلی، 
مخصوص��ا از این حیث که باعث پیش��گیری از آس��یب 
 دیدگی می ش��وند، حائز اهمیت هس��تند. بس��یاری از 
آس��یب دیدگی ه��ای دوندگ��ی، مخصوصا مش��کات 
 مربوط به زانو و باسن، ناش��ی از ضعف ها و عدم تناسب 

ماهیچه هاست.
عایم هشداردهنده ی آسیب دیدگی ها را جدی بگیرید. 
اگر سعی کنید با درد خود کنار بیایید، ممکن است باعث 
شود آسیب دیدگی تان به مراتب بدتر شود. یکی دو روز 

استراحت، واقعا تاثیری بر تمرینات شما ندارد.
از تمرینات خیلی زیاد یا زودهن��گام، از دویدن با کفش 
های کهنه یا نامناس��ب و از سایر اش��تباهات مربوط به 
دویدن که باعث آسیب دیدگی می شود، اجتناب کنید. 
اگر شما برای رهایی از آسیب دیدگی به بهترین نحو عمل 
می کنید، ولی هنوز از عرصه تمرینات به دور هستید، با 
دکتر یا متخصص فیزیوتراپی خ��ود درباره فعالیت های 
تمرینی متقابل)دو نفره( بی خطر که می توانید در طول 
دوره ی توان بخشی خود انجام دهید، صحبت کنید. وقتی 
که در وضعیت فراغت از دویدن قرار دارید، ممکن است 

هنوز روند کاهش وزن فعال باشد )و کالری بسوزانید(.

قرار اس��ت، س��ازمان انتقال خون، خونی را ک��ه رایگان 
از مردم می گی��رد، به مبل��غ 30 ه��زار و 500 تومان به 
مردم بفروش��د«. این خب��ر ک��ه س��وال برانگیز به نظر 
می رسید و فرهنگ اهدای خون را نیز زیر سؤال می برد. 
مردمی که ش��اید برای روز مبادای خودش��ان در دوران 
س��امتی برای اه��دای خون ب��ه این س��ازمان مراجعه 
 می کنن��د، در قب��ال دریاف��ت آن باید هزین��ه پرداخت 

کنند. 
همین ماجرا باعث ش��د رییس س��ازمان انتقال خون، با 
تکذیب این ادع��ا، اعام کند همچنان ی��ک واحد خون 
کامل قیمتی ندارد، اما فراورده ه��ای خونی از فروردین 

سال جاری، قیمت گذاری شده اند.
دکتر علی  پورفتح اهلل با اشاره به اینکه اقتصاد انتقال خون 
نقش بسیار مهمی در چرخه انتقال خون و فراورده های 
خون��ی دارد، گف��ت: »واقعی��ت این اس��ت ک��ه هزینه 
پروسسینگ و آماده س��ازی فراورده های خونی و هزینه 
محصوالت نوینی که امروزه در دنیا عرضه شده، روزبه روز 
در دنیا در حال افزایش است. هزینه های مرتبط با تست و 
آزمایش های مختلفی که روی خون و فراورده های خونی 

انجام می شود، به شدت افزایش پیدا کرده است. 
بر اساس آمار گرفته شده، در 1٧ کشور صنعتی دنیا خون 
داوطلبانه و ایثارگرانه اهدا می شود، اما هزینه های مرتبط 
با فرایندها و فراورده های خون��ی و هزینه های مرتبط با 
تولید خون محاسبه ش��ده و دریافت می شود. بر همین 
اساس با تاش هایی که س��ازمان انجام داد و با همکاری 
س��ازمان نظام پزش��کی و کمیس��یون بهداشت مجلس 
شورای اس��امی و پیگیری وزیر بهداش��ت و همچنین 
شورای عالی بیمه، سال گذش��ته ارزش گذاری خدمات 
انتقال خون در ش��ورای عالی تصویب ش��د و سپس در 
فروردین س��ال جاری، به تصویب هیأت دولت رس��ید و 
خدمات مرتبط با انتقال خون در 1٤ خدمت ارزش گذاری 
 ش��د«. ریی��س س��ازمان انتق��ال خ��ون تاکی��د کرد: 
»این 1٤ خدمت بخشی از آن خدماتی است که قبا در 

س��ازمان انتقال خون یا در مراکز درمانی انجام می شد و 
مردم هزینه هایش را پرداخت می کردند و وسایل، موارد 
و تجهیزات موردنیاز آن را تهیه می کردند. به عنوان مثال 
بیماران تمام خدمات پاس��ما فرزیس را تا سال گذشته 
و ماه های آغازین امسال پرداخت می کردند و هرکس به 
این خدمات نیاز داش��ت، باید کیت و تجهیزات و کیسه 
ویژه را خریداری می کرد و در اختیار سازمان انتقال خون 
قرار می داد و ما برایش فراورده مربوطه را تهیه می کردیم. 
اما در حال حاضر این خدمات خوش��بختانه در ش��ورای 
عالی بیمه ساماندهی شده و بیمه ها عاوه بر اینکه ارزش 
خدمت را پذیرفتند، ارزش ملزوم��ات مصرفی آن را نیز 

پذیرفته اند«.
پورفتح اهلل در ادامه س��خنان خود می افزاید: »مثا برای 
 خدم��ت تولید پاکت ب��ه روش فرزیس چی��زی حدود 
٦00  هزارتومان هزینه مواد مصرفی ب��ود که به بیماران 
تحمیل می ش��د و ح��دود 200  هزارتوم��ان ارزش آن 
خدمت بود ک��ه به س��ازمان انتقال خون داده می ش��د. 
خوشبختانه با این ارزش گذاری، پرداختی مردم به شدت 
کاهش پیدا کرده. یعنی در بیمارستان های دولتی برای 
خدماتی که بیمه ش��هری دارند، حدود هفت درصد و در 
بخش روس��تایی پنج درصد را م��ردم پرداخت می کنند 
و بقیه ب��ر عه��ده بیمه ها خواه��د بود. بخ��ش دوم این 
خدمات، خدماتی بود که اصوال در س��ازمان انتقال خون 
به علت هزینه سنگین ارائه نمی شد. مثا خدمت حذف 

گلبول های سفید از فراورده های خونی که امروز در تمام 
کشورهای پیشرفته انجام می شود. ما به علت اینکه هزینه 
فیلتراس��یون و هزینه حذف گلبول های سفید بسیار باال 
بود، قادر به انجام این خدمت برای ش��هروندان نبودیم. 
در همین راس��تا با توافقی که با معاون��ت درمان وزارت 
بهداشت انجام شده بود، این خدمت ساالنه فقط در مورد 
بیماران تاالسمی انجام می شد که هزینه آنها را معاونت 

درمان وزارت بهداشت متقبل شده بود. 
حدود 15 میلیارد تومان هزینه حذف گلبول های سفید 
از حدود 300  هزار واح��د خونی بود که ب��رای بیماران 
تاالس��می انجام می ش��د. اما خوش��بختانه امروز برای 
فراورده های حذف لگوسیتی، ما تعرفه جداگانه داریم و 
بیمه ها آن را تقبل کرده اند«. وی با اش��اره به اینکه فقط 
هزینه های مرتبط با حذف گلبول های سفید ارزش گذاری 
شده نه اینکه روی خون، قیمت گذاشته شود، خاطرنشان 
کرد: »در مورد چهار خدمتی ک��ه قبا به صورت رایگان 
ارائه می دادیم و امروز تعرفه گذاری شده، قاطعانه می گویم 
امروز جزء خدماتی هستند که از رده خارج شده اند. مثا 
ما گلبول قرم��ز متراکم را در اختیار مراک��ز درمانی قرار 
می دادیم که امروزه این فراورده بدون حذف گلبول سفید 
در اختیار مراکز قرار می گیرد، همچنین جانش��ین های 
بسیار خوبی برای پاسما ارائه و در دنیا عرضه شده که در 
کش��ور ما امکان تولیدش وجود ندارد. اما به دلیل اینکه 
پاسمای ما رایگان در اختیار مراکز قرار می گیرد، امکان 

ورود این فراورده ها به کشور وجود ندارد. 
همچنی��ن پاکت ه��م به روش��ی که در گذش��ته تهیه 
می کردیم، تهیه نمی شود. بلکه پاکت را به روش حذف 
گلبول های سفید پودرشده و مجموعه های پنج واحدی در 
اختیار مراکز قرار می دهند و آن چیزی که ارزش گذاری 

شده، فقط هزینه تولید است. 
بنابراین آن چیزی که اتفاق افتاده، ارزش گذاری خدمات 
مرتبط با فراینده��ای تولید خ��ون و فراوردهای خونی 
در کشور اس��ت و من باید این اطمینان را بدهم که این 
ارزش گ��ذاری خدم��ات ما ب��رای همه افراد ی��ک بازی 
اس��ت که همه در آن برنده هس��تند. بیم��اران خدمات 
 بهتری می گیرند و به فراورده های جدید دسترسی پیدا 
می کنند.  کیفیت خدمت افزایش پیدا می کند و همچنین 
برای بیمه ها نیز کاما منفعت خواهد داشت چراکه به نفع 
آنهاس��ت امکان مدیریت خون بیمه ه��ا و امکان مصرف 

منطقی خون و فراورده های خونی فراهم  شود.
باید توضیح ده��م در مطالعات��ی که انجام ش��ده، ثابت 
ش��ده کس��انی که خون و فراورده های خونی را دریافت 
می کنند در برابر کس��انی که این فراورده ه��ا را دریافت 
 نمی کنن��د، مرگ ومیرش��ان دوبراب��ر افزای��ش پی��دا 

می کند.
 بنابراین وقتی تولید وارد فراورده هایی مثل حذف گلبول 
با روش نوین می ش��ویم، به نفع بیمه ها هم هست؛ مثا 
در فراورده های حذف گلبول س��فید، ده ها مطالعه نشان 
داده حذف گلبول سفید 1/2 روز بستری بیمارانی را که 
از خون و فراورده های خونی اس��تفاده می کنند، کاهش 

می دهد. 
 چ��ون یک��ی از بزرگ تری��ن مش��کات مص��رف خون 
القاع تثبیت سیستم ایمنی به واسطه حضور گلبول های 

سفید است. 
چون گلبول های س��فید باعث تضعی��ف ایمنی گیرنده 
خون می شوند و بیماری که در بیمارستان بستری است، 
سیس��تم ایمنی تضعیف یافته دارد؛ بنابراین این مساله 
به نفع بیمه هاس��ت زیرا با فراورده ه��ای نوین تخت روز 

بیماران کاهش پیدا می کند«. 
رییس سازمان انتقال خون در پایان سخنان خود تأکید 
کرد: »امیدواریم با اجرائی شدن این کار این اطمینان را به 
همه بدهم که به هیچ وجه این برنامه به اهدای داوطلبانه 
لطمه نخواهد زد و به هیچ وجه روی خون قیمت گذاری 
نشده بلکه بر فرایندها ارزش گذاری شده. به همین دلیل 

تعرفه گلبول کامل همچنان صفر است. 
س��ازمان انتقال خون، خون کامل را رای��گان در اختیار 
مراکز درمانی قرار می دهند. بنابراین آنچه ارزش گذاری 
ش��ده اس��ت، بر روی فرایندهای تولید اس��ت که کاما 
منطقی اس��ت و بای��د خیل��ی زودت��ر از اینه��ا صورت 
می گرفت و مطمئن��م پرداختی از جی��ب مردم کاهش 

پیدا خواهدکرد«.

رییس سازمان انتقال خون:

فـراورده های خونـی پولـی شـدند

بیشتر بدانیم

طب سنتی

این طور دویدن باعث اف�زایش وزن می ش�ود!
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داستان تاريخى

ــث گوناگونى نقل  ــه و آله احادي ــا صلى اهللا علي از پيامبر گرامى م
ــاره  ــت كه به علو مقام و منزلت حضرت ام المؤمنين اش ــده اس ش

دارند.
ابن عباس نقل مى كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند:

«با فضيلت ترين زنان اهل بهشت چهار نفرند: خديجه دختر خويلد، 
فاطمه دختر محمد (ص)، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم 

همسر فرعون.»
همچنين امامان معصوم عليهم السالم در خطبه ها و سخنان شان 
ــالم اهللا عليها افتخار  ــرت خديجه س ــتن مادرى چون حض به داش

مى  كردند.
امام حسن مجتبى عليه السالم در يكى از سخنان شان در جواب به 

ناسزاگويى هاى معاويه لعنه اهللا عليه فرمودند:
ــدرت صخر  ــى معاويه و پ ــت، توي ــن و پدرم على اس «...منم حس
ــول  ــد، جد من رس ــادر تو هن ــت و م ــت، مادر من فاطمه اس اس
ــت و مادر مادر  ــت و جد تو حرب، مادر مادر من خديجه اس خداس
ــب  ــا آن كس كه نامش پليدتر و حس ــدا لعنت كند از م تو؛ پس خ
ــابقه  اش بدتر، و كفر و نفاقش پيش  تر بوده  و نسبش پست  تر و س

است...» 
ــراى معرفى خويش  ــورا ب ــالم در روز عاش ــين عليه الس امام حس
ــالم و  ــادرش فاطمه عليها الس ــاى بيدار، به م و آگاه كردن دل  ه
ــاره نموده و  ــداكارش حضرت خديجه اش ــته و ف مادربزرگ شايس

فرمود:
«شما را به خدا قسم مى  دهم، آيا مى  دانيد كه مادر من فاطمه (س) 

دختر محمد (ص) است؟! 
گفتند: آرى به خدا! 

فرمود: شما را به خدا قسم مى  دهم، آيا مى  دانيد كه مادر بزرگ من 
خديجه دختر خويلد، نخستين زنى است كه اسالم را پذيرفت؟!

گفتند: آرى به خدا!» 

حضرت خـديجه (س) در آيينـه 
حـديث 

ــهر مكه غرق در  ــال قبل از هجرت) ش دهم ربيع االول (27 س
ــم عروسى جوانى از بنى هاشم  جشن و سرور بود، چرا كه مراس
است كه شهرت و امانتدارى او سراسر جزيرةالعرب را فرا گرفته 
بود، مهدى پيشوايى در كتاب تاريخ اسالم درباره نحوه آشنايى 
ــم ازدواج آنها  پيامبر اكرم(ص) با حضرت خديجه(س) و مراس

اين چنين مى نويسد:
چگونه خديجه(س) شيفته محمد(ص) شد

ــه، با شرافت و ثروتمند  خديجه  دختر خويلد  زنى تجارت پيش
ــت و سرمايه اى را براى  بود، افرادى را براى بازرگانى مى گماش
تجارت در اختيارشان قرار مى داد و مزدى به آنان مى پرداخت، 
ــالگى رسيد،  ابوطالب به او  وقتى محمد(ص) به بيست و پنج س
ــده ام و روزگار سخت شده است، اكنون  گفت: من تهيدست ش
كاروانى از قريش رهسپار شام مى شود، كاش تو هم نزد خديجه 
كه مردانى را براى تجارت مى فرستد، مى رفتى و كار تجارت او 

را به عهده مى گرفتى.
ــتگويى، امانت و اخالق پسنديده  از سوى ديگر، خديجه از راس
محمد(ص) آگاهى يافت و در پى او فرستاد كه: اگر كار تجارت 
مرا عهده دار شوى، بيش از ديگران به تو مى پردازم و غالم خويش 
ميسره را نيز براى دستياريت مى فرستم. حضرت محمد(ص) اين 
پيشنهاد را پذيرفت و همراه ميسره رهسپار شام شد، در اين سفر 

بيش از سفرهاى گذشته سود عايدشان شد.
ــفر از حضرت محمد(ص) كراماتى مشاهده  ــره در اين س ميس
ــفر راهب از پيامبرى  ــه او را به حيرت انداخت، در اين س كرد ك
او در آينده بشارت داد، همچنين ميسره محمد را ديد كه بر سر 
تجارت،  با شخصى اختالف پيدا كرد، آن مرد گفت: به الت و عزى 
سوگند ياد كن تا سخنت را بپذيرم، او پاسخ داد: در عمرم هرگز 
ــوگند ياد نكرده ام، ميسره در بازگشت از سفر،   به الت و عزى س
ــاهده كرده بود، براى خديجه  كرامات محمد(ص) آنچه را مش

بازگو كرد.
ــرافتمند بود و از نظر  خديجه بانويى خردمند، دورانديش و ش
ــازات اخالقى و  ــود، او در اثر امتي ــر ب ــب از زنان قريش برت نس
اجتماعى متعددى كه داشت، در زمان جاهليت،  طاهره و سيده 
قريش ناميده مى شد، بنابر مشهور، او قبًال دو بار ازدواج كرده و 
ــته بودند، بزرگان قريش همه عالقه مند به  همسرانش درگذش
ــردان نامدارى همچون عقبة بن ابى معيط،  ازدواج با او بودند، م
ــتگارى كرده بودند و او موافقت  ابوجهل و ابوسفيان از او خواس
نكرده بود. از سوى ديگر، خديجه با محمد(ص) خويشاوند بود 
ــيد، او اطالعاتى از آينده  ــب هر دو در قصى به هم مى رس و نس

درخشان محمد(ص) داشت و عالقه مند به ازدواج با او بود.
ــرد و محمد(ص) با  ــنهاد ازدواج ك خديجه به محمد(ص) پيش
ــت و در يك جمع  ــنهاد را پذيرف موافقت عموهايش، اين پيش
خانوادگى ازدواج صورت گرفت، بنا بر قول مشهور در اين هنگام 

خديجه 40 سال و حضرت محمد(ص) 25 سال داشت.
داليل ظاهرى و باطنى ازدواج پيامبر با خديجه به روايت 

آيت اهللا سبحانى
ــى از تاريخ پيامبر  ــبحانى در كتاب «فرازهاي آيت اهللا جعفر س
اسالم» درباره علل ظاهرى و باطنى اين ازدواج اين چنين بيان 

مى كند:
مردان مادى كه همه چيز را از دريچه ماديگرى مطالعه مى كنند، 
ــون خديجه ثروتمند و  پيش خود چنين تصور مى كنند كه چ
تجارت پيشه بود، براى امور تجارتى خود، به يك مرد امين بيش 
از هر چيزى نيازمند بود، از اين لحاظ، با محمد(ص) ازدواج كرد 
و محمد نيز از وضع زندگى آبرومندانه او آگاه بود، با اينكه توافق 

سنى نداشتند؛ تقاضاى او را پذيرفت .
ولى آنچه را تاريخ نشان مى دهد، اين است كه محرك خديجه 
ــله جهات معنوى بود، نه  براى ازدواج با امين قريش، يك سلس

جنبه هاى مادى، اينك شواهد ما:
ــفر جوان قريش را  ــت س ــره، سرگذش 1ـ هنگامى كه از ميس
ــفر از او ديده بود و  ــد؛ او كراماتى را كه در طول اين س مى پرس
ــنيده بود، براى او نقل مى كند، خديجه  آنچه را از راهب شام ش
ــمه آن عالقه به معنويت محمد(ص)  شوق مفرطى كه سرچش
بود در خود احساس مى كند و بى اختيار به او مى گويد: ميسره! 

ــردى، برو من تو  ــت، عالقه مرا به محمد؛ دو چندان ك كافى اس
ــب و لباس  ــت درهم و دو اس ــرت را آزاد كردم و دويس و همس

گرانبهايى در اختيار تو مى گذارم.
ــنيده بود، براى «ورقة بن نوفل» كه  سپس آنچه را از ميسره ش
ــد، او مى گويد: صاحب اين كرامات  داناى عرب بود، نقل مى كن

پيامبر عربى است.
ــته بود و دور او را كنيزان و  2ـ روزى خديجه در خانه خود نشس
غالمان گرفته بودند، يكى از دانشمندان يهود نيز در آن محفل 
بود، اتفاقا جوان قريش از كنار منزل آنها گذشت و چشم دانشمند 
يهود به پيامبر افتاد، فورا از خديجه درخواست كرد كه از محمد 
ــد دقيقه در اين  ــود و چن تقاضا كند، از مقصد خود منصرف ش

مجلس شركت كند.
ــه مبنى بر  ــود را ك ــاى يه ــى(ص) تقاضاى دان ــول گرام رس
ــان دادن عاليم نبوت در بدن او بود پذيرفت، در اين هنگام  نش
ــمند يهودى كرد و گفت: هرگاه عموهاى او  خديجه رو به دانش
ــان  از تفتيش و كنجكاوى تو آگاه گردند، عكس  العمل بدى نش
ــانند،  ــان از گروه يهود به برادرزاده خود هراس مى دهند، زيرا آن
ــى  ــود به محمد كس در اين موقع، داناى يهود گفت: مگر مى ش
صدمه اى برساند! در صورتى كه دست تقدير، او را براى ختم نبوت 
و ارشاد مردم پرورش داده است، خديجه گفت: از كجا مى گويى 

ــن عاليم پيامبر  ــود؟ وى گفت: م كه او حايز چنين مقام مى ش
آخرالزمان را در تورات خوانده ام و از نشانه هاى او اين است كه پدر 
ــوى وى از او حمايت مى كنند و از   و مادر او مى ميرند و جد و عم
قريش زنى را انتخاب مى كند كه سيده قريش است، سپس اشاره 
به خديجه كرد و گفت: خوشا به حال كسى كه افتخار همسرى 

او را به دست آورد.
3ـ خواب حضرت خديجه(س) و تعبير جالب آن

ــود و اطالعات فراوانى  ــه، از دانايان عرب ب ورقه، عموى خديج
ــت و مكرر مى گفت كه مردى از ميان  درباره كتب عهدين داش
ــود و  قريش، از طرف خدا براى هدايت مردم بر انگيخته مى ش
ــش را مى گيرد و چون خديجه،  يكى از ثروتمندترين زنان قري
ثروتمندترين زنان قريش بود؛ از اين لحاظ گاه و بيگاه به خديجه 
ــريف ترين مرد روى زمين  مى گفت: روزى فرا رسد كه تو با ش

وصلت مى كنى!
4- خديجه شبى در خواب ديد: خورشيد باالى مكه چرخ خورد 
و كم كم پايين آمد و در خانه او فرود آمد، خواب خود را براى ورقه 
نقل كرد، وى چنين تعبير كرد: با مرد بزرگى ازدواج خواهى كرد 

كه شهرت او عالم گير خواهد شد.
ــت كه بعضى از مورخان نقل كرده اند و در  اينها جريان هايى اس

بسيارى از كتب تاريخى نيز ثبت شده است.

به مناسبت سالروز ازدواج پيامبر رحمت(ص) ؛

داليـل ازدواج خديجـه با پيـامبر(ص) از زبـان آيت اهللا سبحـانى

مزايده 
9/367 شــماره پرونده:930374ج3 اجراى احكام شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقــى اصفهان در نظــر دارد جلســه مزايده اى در خصــوص پرونده 
اجرايى كالسه 940374ج/ح/3 خواهان محمدحسين – ناهيد – مينا – ملك 
– عليرضا – حســن – فاطمه همگى هفت برادران با وكالت حسن سليمانى 
و خوانــده محمدعلى هفــت برادران مبنى بــر فروش 6 دانــگ پالك ثبتى 
5000/402 بخش 5 ثبت اصفهان به نشــانى اصفهان –آپادانا اول – كوچه 
آئينه – باالتر از دبستان ابراهيمى – روبروى بن بست فيض – جنب پالك10 
–پالك8 با وصف كارشناسى ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع 
گرديده اســت در مورخ 94/10/17 ســاعت 9 الى 9/30 صبح در محل اين 
اجراء واقع در اصفهان – خيابان نيكبخت – 200 متر پايين تر از ساختمان 
مركزى دادگسترى كل استان اصفهان – جنب بيمه پارسيان – ساختمان 
اجراى احكام حقوقى طبقه چهارم برگزار نمايد در خصوص ملك مورد نظر 
اعمال ماده 111 قانون اجراى احكام مدنى صورت گرفته است. طالبين خريد 
5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود 
تا با توديع 10٪ قيمت كارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 نزد بانك ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فيش واريزى 
به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع 
و پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهــد بود. اوصاف ملك 
براساس نظريه كارشناس: پالك مذكور واقع در خيابان آپادانا اول – كوچه 
آئينه – باالتر از دبستان ابراهيمى – روبروى بن بست فيض – جنب پالك 
10- به شماره پالك8 در بخش 5 ثبت اصفهان واقع گرديده است و داراى 
عرصه اى در حدود 205 مترمربع (دويســت و پنج مترمربع)  مى باشد كه 
در آن ســاختمانى با عمر بيش از 40 سال بنا شده اســت و مدتى است كه 
از آن استفاده نشده اســت ملك مذكور داراى اشتراك آب و برق و گاز مى 
باشد و راه دسترسى به پالك مذكور تنها از طريق بن بست واقع در غرب 
پالك بوده كه عرض بن بســت در حدود 4 متر مى باشــد و درب ورودى 
به پالك با توجه به وضعيت پالكهاى مجاور تنهــا در حدود 2/08 متر مى 
باشد. با توجه به مراتب فوق الذكر و در نظر گرفتن قدمت موقعيت محل و 
جميع عوامل موثر در ارزيابى كل ششــدانگ عرصه و اعيان پالك مذكور 
به مبلغ 8/920/000/000 ريال (هشــت ميليارد و نهصد و بيســت ميليون 
ريال) برآورد مى گردد.م الف:25873 اجراى احكام شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

10/1 در خصوص پرونده كالســه 940930 خواهــان ابراهيم قرهى قهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه بيست ميليون ريال وجه يك فقره چك به طرفيت 
محمدصادق آذرى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه 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 آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26666 

شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

10/2 در خصوص پرونده كالســه 940929 خواهــان ابراهيم قرهى قهى 

دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ 12/900/000 يــك فقره چك به طرفيت 
محسن محمودى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه 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 آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26667 

شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/611 در خصوص پرونده كالســه 941/94 خواهان ابراهيم قرهى قهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت هوشيار دست باز تقديم نموده است 
وقت رســيدگى براى مورخ 94/11/4 ســاعت 9/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر 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 نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26677 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/612 در خصوص پرونده كالسه 945/94 خواهان احمد فاتحى با وكالت 
آقاى رضيان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت احمدرضا بياتى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخه 94/11/4 ساعت 10 صبح تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 6 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.م الف:26650شعبه ششم حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/613 در خصــوص پرونده كالســه 940901 خواهان ســيد ابوالفضل 
كالهدوزان با وكالت امير هنرى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به 
طرفيت ابراهيم چهرازى فرزند شيرمحمد تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است 
با توجه 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26680 شــعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/614 در خصــوص پرونــده كالســه 655/94 خواهان بتــول معتمدى 

دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت على توكلى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخ 94/11/5 ســاعت 16 تعيين گرديده است با توجه 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 شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26628 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/615 در خصوص پرونده كالسه 765/94 خواهان مسعود باقرى كيچى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلــغ 50/000/000 ريال بــه طرفيت كبرى 
صادقى دينانى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخه 94/11/5 
ساعت 8/30 تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى 
پور – جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى 
حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26760 

شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/616 در خصــوص پرونده كالســه 941103 خواهــان عليرضا فتاحى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه بــه طرفيت آرزو قديــرى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 8/30 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهــول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26675 شعبه 11 

حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/618 در خصــوص پرونده كالســه 941102 خواهــان عليرضا فتاحى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت صالح سعادت فر تقديم نموده است 
وقت رســيدگى براى روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ســاعت 9صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهــول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26676 شعبه 11 

حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/619 در خصــوص پرونده كالســه 1465/94 خواهان محمد حســين 
دادخواه دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت اميرحسين سعيد مهر تقديم 

نموده است وقت رســيدگى براى مورخه 94/11/5 ساعت 11صبح تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 13 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 شــود.م الف:26641 شعبه 13 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/620 در خصــوص پرونــده كالســه 591/94 خواهــان عليرضا دباغ 
دادخواستى مبنى بر اعاده دادرسى به طرفيت محمدرضا دباغ تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/6 ساعت16 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر 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 نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26737 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ 

9/621 شــماره ابالغنامــه:9410100350108472و9410100350
94 9410100350108475و 9410100350108474و 108473و
94101003501 9410100350108477و 10100350108476و

08478و9410100350108479و9410100350108480 شــماره 
پرونده:9409980350100472 شماره بايگانى شعبه:940554 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى: 1- هوشنگ مقربى 2- حسن مقربى 3- حسين مقربى 
4- احمد مقربى 5- زهره مقربى 6- پرى مقربى 7- صديقه مقربى 8- طلعت 
مقربى 9- ناهيد مقربى همگى فرزندان يدا... به نشانى مجهول المكان تاريخ 
حضور:1394/11/06 سه شــنبه ســاعت: 11:15 محل حضور: اصفهان 
– خ.چهارباغ باال – خ.شــهيد نيكبخت – ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق شــماره333 علت حضــور: در خصوص دعوى 
اصغر زارعى هفدانى به طرفيت شــما مبنى بر الزام به تنظيم ســند رسمى 
پالك3 اصلــى بخش 18 اصفهــان در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 
اين شعبه حاضر شويد.م الف:26719 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/623 در خصــوص پرونده كالســه 1167/94 خواهــان حميد صدقى 
دهنوى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت هوشــنگ سليمانى فرزند 
على تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/11/6 
ســاعت8/30صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م 
الف:26739 شعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان



خبر خبر 

قائم مقام معاونت خدمات ش��هری ش��هرداری تهران گفت: اقدامات 
شهرداری اصفهان در راستای ارتقای ابزارهای نوین ترافیکی و استفاده 

از حمل و نقل هوشمند خدمت بزرگی به شهروندان این شهر است.
منص��ور باقرصاد اظهار ک��رد: ش��هرداری اصفهان با بهره ب��رداری از 
دوربین های ترافیکی، خدمت بزرگی به شهروندان اصفهانی انجام داده 
و این کار در دوره جدید مدیریت شهری یک گام مهم و رو به جلو است.

 وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خ��ود با اش��اره ب��ه اینکه 
در طول س��ال به دلیل عدم رعای��ت قوانین و مق��ررات راهنمایی و 
رانندگی ش��اهد وارد آمدن خس��ارات مالی و جانی فراوانی به مردم 
هستیم، ادامه داد: مهندس��ی، اعمال قانون و آموزش به عنوان مثلث 
رعایت قوانین یا مثلث زیرساخت ترافیک مطرح است که در این بین 
آموزش مهم ترین ضلع به حساب می آید اما متاسفانه در کشور ما کمتر 
به آن توجه شده اس��ت. قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری 
تهران تصریح کرد: هنوز بُعد آموزش��ی در زمینه های ترافیکی کامل 
نیست که همین عامل سبب می شود بسیاری به قانون عمل نکنند و 

مشکالتی در امر ترافیک به وجود آید.
وی وجود س��االنه 1200 م��رگ و میر در اس��تان اصفه��ان به علت 
تصادفات را آمار تکان دهنده ای عنوان کرد و ادامه داد: هر اقدامی که 
بتواند این آمار را کاهش داده و تخلفات را کنترل کند، اهمیت باالیی 
دارد و باید به آن توجه کرد و نصب این 120 دوربین در شهر اصفهان 

جزو همین اقدامات با ارزش است.
باقرصاد گفت: اگر مردم در هنگام رانندگی بدانند دید نامحسوسی آنها 
را کنترل می کند و آن دید نامحسوس برای آنها ضرر مالی دارد، تالش 

خواهند کرد که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
وی با بیان اینک��ه هر مق��دار از تکنولوژی در مباح��ث حمل و نقل و 
ترافیک اس��تفاده کنیم به نفع مردم اس��ت، تاکید کرد: با وجود این 
دوربین ها می توان امیدوار بود که س��رعت خودروها به عنوان یکی از 

عوامل اصلی ایجاد تلفات مالی و جانی در شهر، کاسته شود.
قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت 
نصب ای��ن دوربین ه��ا در دو مقوله مه��م امنیت��ی و انتظامی گفت: 
 در ش��هرهایی همچون تهران ش��اهدیم ک��ه کارایی ای��ن دوربین ها 
در کنترل مسائل امنیتی و انتظامی چه میزان باالست و کمک فراوانی 

به حل بسیاری از مشکالت ایجاد شده در شهر می کند.

 مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: صنایع س��بز باید 
همیش��ه قبل از وقوع اتفاق��ات منجر به آلودگ��ی، پیش بینی های 
 الزم را انجام دهن��د چراکه بعده��ا ادعای ورود اتفاقی در لیس��ت 

صنایع آالینده پذیرفتنی نیست.
حمید ظهرابی با بیان اینکه فهرست صنایع آالینده اصفهان در سایت 
محیط زیست موجود است، اظهار داشت: عالوه بر اینکه برای وجهه 
یک کارخانه خوب نیست که نام آن در لیست صنایع آالینده باشد 
پرداخت یک درصد عوارض آلودگی که در قال��ب مالیات بر ارزش 
افزوده از آنها دریافت می شود بر اقدامات این کارخانجات در راستای 
استانداردسازی شرایط و تالش برای کاهش آلودگی تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه صنایع بزرگ ما تالش زیادی دارند تا از فهرس��ت 
صنایع آالینده خارج ش��وند، افزود: البته محیط زیست اصفهان به 
این امر بسنده نکرده است و وضعیت صنایعی که آلودگی آنها بسیار 

محرز و مشهود باشد از طریق قانونی نیز پیگیری می شود.
فوالدمبارکه همچنان در لیست صنایع آالینده اصفهان

مدیرکل محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان در ارتباط ب��ا خروج  
فوالدمبارکه از لیس��ت صنایع س��بز در سال های گذش��ته و قرار 
گرفتن آن در لیس��ت صنای��ع آالینده نی��ز بیان داش��ت: با وجود 
اینکه این ش��رکت مدعی اس��ت که در اثر یک اتفاق، دقیقا در روز 
 بازدید مس��ووالن محیط زیس��ت میزان آالیندگی ای��ن کارخانه 
از حد استاندار خارج شده اما این نکته قابل ذکر است که واحدهای 
سبز باید همیش��ه قبل از وقوع این اتفاقات پیش بینی های الزم را 

انجام داده باشند.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باش��یم در واحدی که خطا رخ داده 
اس��ت امکان تکرار این اش��تباه وجود دارد؛ با این وجود باید درباره 
شرکت فوالدمبارکه به این نکته اش��اره کنم که گرچه شرایط این 
شرکت نسبت به دیگر واحدهای فوالدسازی کش��ور از نظر میزان 
تولید آالیندگی مناسب تر اس��ت اما هنوز نتوانسته استانداردهای 

محیط زیست را کسب و از فهرست صنایع آالینده خارج شود.

استفاده از حمل و نقل هوشمند، 
خدمتی بزرگ به شهروندان اصفهانی

مدیرکل محیط زیست استان:

صنایع سبز باید برای مقابله با 
رخدادهای منجر به آلودگی مجهز باشند

نایب ریی��س اتحادیه مبل اصفه��ان گفت: احداث 
شهرک صنعتی مبل و دکوراسیون استان اصفهان 
از مرحله طراح��ی و تکمیل نقش��ه گذش��ته و به 
 دنبال جذب اسپانسر مناس��ب برای ساخت و ساز 

هستیم.
محسن امانی فر با اش��اره به برگزاری سیزدهمین 
نمایش��گاه تخصصی صنایع و مبل و دکوراس��یون 
خانگی در تاری��خ اول ت��ا چهارم دی م��اه جاری، 
 اظه��ار ک��رد: س��ال گذش��ته ب��ه منظ��ور هرچه 
تخصص��ی ت��ر ک��ردن نمایش��گاه صنع��ت مبل و 
دکوراس��یون خانگ��ی اصفه��ان، بح��ث ف��روش 
محصوالت حذف شد اما امسال بخش فروش به این 

نمایشگاه باز خواهد گشت.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر وج��ود رک��ود در بخ��ش های 
مختلف صنعتی کش��ور ک��ه دامن صنع��ت تولید 
و بازار فروش مب��ل ای��ران را گرفته، یادآور ش��د: 
بحث فروش به نمایشگاه مبل امس��ال اضافه شده 
تا به رفع رک��ود و افزایش س��طح ف��روش فعاالن 
 این صنف در ماه ه��ای پایانی س��ال جاری کمک 

کند.
 نایب رییس اتحادیه مبل اصفهان با بیان اینکه بیش 
از 90 درصد غرفه داران در س��یزدهمین نمایشگاه 
صنعت مبل و دکوراس��یون خانگ��ی، هم در بخش 

تولید و هم فروش مبلمان فعال هستند، خاطرنشان 
کرد: در انتخاب مش��ارکت کنندگان در نمایشگاه 
مبل امس��ال با هماهنگی ش��رکت نمایشگاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان، اولویت با افرادی بوده 
که سال گذش��ته بحث عدم فروش در نمایشگاه را 
رعایت کرده و همچنین در زمینه تولید مبل حرفی 

برای گفتن دارند.
 وی بیان ک��رد: برگ��زاری برخی نمایش��گاه های 
بدون مجوز و ب��ی کیفیت به می��زان فروش صنف 
مبل اصفهان ضربه زده و امیدواریم با اضافه ش��دن 
بحث فروش به نمایش��گاه امس��ال این ضرر و زیان 

جبران شود.
امانی فر با بیان اینکه در س��ه س��ال اخی��ر تعداد 
 نمایش��گاه ه��ای مبل ب��دون مج��وز ب��ا تولیدات 
بی کیفیت در ش��هر اصفه��ان افزای��ش یافته بود، 
تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات اطالع رسانی 
 و آگاهی بخش را افزایش داده و در یک س��ال اخیر 
6 نمایشگاه مبل بدون مجوز را پلمپ کرده و درباره 
6 نمایشگاه نیز اطالع رسانی وسیع درباره نامشخص 
بودن برگزارکنندگان این نمایشگاه ها وعدم قبول 
مس��وولیت در قبال تولیدات بی کیفیت ارائه شده 
در این نمایش��گاه ها از س��وی اتحادیه مبل انجام 

داده ایم.

وی با اش��اره به اینکه عم��ده برگزارکنندگان این 
نمایشگاه ها فروشندگانی دوره گرد هستند، گفت: 
بازرسان اتحادیه به شدت با تولیدات بی کیفیت با 
قیمت های نازل برخورد و به کلیه شکایات ارسالی 

در این زمینه رسیدگی می کنند.
نایب ریی��س اتحادیه مبل اصفه��ان گفت: احداث 
شهرک صنعتی مبل و دکوراسیون استان اصفهان 
از مرحله طراحی و تکمیل نقشه گذشته و به دنبال 
جذب اسپانسر مناسب برای ساخت و ساز هستیم 
چرا ک��ه تولیدکنن��دگان مبل چنین س��رمایه ای 
برای احداث ش��هرک صنعت��ی در اختی��ار ندارند 
 و ه��م اکنون ش��رکت ه��ای انب��وه س��از از جمله 
گزین��ه ه��ای حامی مال��ی ش��هرک صنعتی مبل 

اصفهان هستند.
وی بیان کرد: در زمی��ن 40 هکتاری که در خیابان 
امام خمینی واقع شده و از سوی شهرداری اصفهان 
ب��رای احداث ش��هرک صنعتی مبلم��ان اصفهان، 
اختصاص یافت��ه اس��ت، 700 فروش��گاه در کنار 
پارکینگ، انبار، مجموعه اداری، مسجد و رستوران 

مستقر خواهند شد.
امانی فر درباره روند برندس��ازی در زمینه مبلمان 
 در اصفهان، گفت: در این زمینه موفقیتی نداش��ته 

و به قطعیت نرسیده ایم.

تفاهم نامه ای میان دانش��گاه اصفهان و یک خیر به منظور 
ایجاد موزه علوم و فناوری در این دانشگاه امضا شد.

فرقدانی خیری که خواهان س��اخت این موزه است با اشاره 
به اینکه هزینه های اداره این موزه در ادامه هم به عهده بنده 
خواهد بود، گفت: می خواهم رفت و آمد به موزه در اختیار 
هیات  امنای آن قرار بگیرد تا حت��ی در روزهای تعطیل هم 
بازدید آزاد باشد و گردشگران نیز بتوانند از این موزه استفاده 

الزم را داشته باشند.
 همچنی��ن ریی��س دانش��گاه اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
این کار ب��زرگ خیر یادگاری برای همه م��ردم خواهد بود، 
افزود: موزه علوم و فناوری می تواند برای دانش��گاه اصفهان 
یک سرمایه به حس��اب بیاید و امیدوارم مکمل خوبی برای 

دانشکده فناوری های نوین باشد.
هوش��نگ طالبی با بیان اینکه چنین موزه ای ش��اید به این 
حجم در کشور وجود نداشته باشد، اضافه کرد: در دنیا موزه 
علم و فناوری مرس��وم اس��ت، حتی در ایران نیز چند شهر 
شاید چنین موزه ای داشته باشند اما در بقیه شهرهای ایران 

به چنین حجمی دیده نشده است.

وی ب��ا بیان اینک��ه امی��دوارم این 
موزه وسیله ای باش��د تا شهرمان را 
بیش از پیش نش��ان دهی��م، ادامه 
داد: اصفهان به لحاظ صنعتی بودن 
رتبه اول را داراس��ت و نگاه دیگری 
 به آن می شود و می توان گفت یک 
فن و دارای جایگاه همیش��گی در 

اصفهان بوده است.
رییس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان اگ��ر در زمینه ای ش��روع 
کننده نب��وده، اما توس��عه دهنده 
علمی بوده است که این موضوع به 
هوش فنی اصفهانی ها برمی گردد، 
اضافه کرد: مساله راه و اینکه مردم 
به راحتی بتوانند از موزه اس��تفاده 
کنند هم ب��رای ما اهمی��ت دارد و 
خیر محت��رم مطمئن باش��د راهی 
کوتاه و شدنی را برای بازدید عموم 

قرار می دهیم تا به راحتی از این موزه 
استفاده کنند.

طالبی ادامه داد: متأسفانه در کشور به 
لحاظ بومی بودن،  دانشگاه های مان 
دی��وار دارد و ای کاش فضایی ایجاد 
می شد که دیواری هم نبود، اما شرایط 
اقتضا می کند که این دیوار باشد ولی 
باید تدابیری صورت گیرد که به صورت 
مرحله ای این دیوارها برداش��ته شود 
البته این به معنی خراب کردن دیوارها 
نیست بلکه اعتقاد دارم که ورودها به 

دانشگاه باید راحت تر باشد.
وی با اش��اره به صحبت ه��ای خیر و 
اینکه خواهان است حتی در روزهای 
تعطیل نی��ز م��ردم بتوانن��د از موزه 
اس��تفاده کنند، افزود: در دانش��گاه 
یک هتل دانش��جویی داری��م که در 
ای��ام عی��د و تعطیالت برای اس��کان 

 مس��افران اس��تفاده می ش��ود که هیچ مش��کلی هم بابت 
رفت و آمد نداش��ته اند. پس نگرانی برای رفت و آمد نیست 
زیرا دانشگاه اصفهان موظف اس��ت زمینه دسترسی بدون 

مشکل مخاطبان را فراهم کند.
ای��ن تفاهم نامه تأکی��د بر مکان یابی مناس��ب و اس��تفاده 
 بلندمدت تم��ام اف��راد از آن دارد به این منظ��ور  تصمیم 
 بر آن ش��د تا ی��ک طبق��ه در م��کان س��اختمان س��ابق 
علوم و فناوری برای احداث این موزه اختصاص یابد و بیرون 
ساختمان نیز فضای پنج هزار متری برای سازه روباز مدنظر 

قرار گرفته شود.
چنین تفاهم نامه ای برای نخستین بار است که در دانشگاه 
تعریف می شود و قرار است تا پایان س��ال جاری به صورت 

قرارداد رسمی در هیات امنای دانشگاه تصویب شود.
در این تفاهم نامه هیات امنایی هفت نفره برای موزه تعریف 
شده و رفت وآمد عالقه مندان برای بازدید این موزه در اختیار 
هیات امنا قرار دارد.همچنین تا هر زمانی که استانداردهای 
موزه در این فضا برقرار باش��د، این موزه پابرجا خواهد بود و 

ذیل هیات امنا اداره خواهد شد.

ارائه خدمات پزشکی به صورت 
رایگان در بازارهای کوثر 

نخستین موزه موسیقی 
در اصفهان افتتاح می شود

مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفهان گفت: جهت ارتقاء سالمت شهروندان باهمکاری مرکز سالمت 
ایرانیان در13 بازار روز کوثر خدمات پزشکی به صورت رایگان به مراجعه 
کنندگان ارائه می ش��ود.اصغر کش��اورز راد اظهار کرد: بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده در راستای سالمت جس��مانی شهروندان تست 
های اولیه غربالگری، فشار، قندخون و دیابت در بازارهای روز کوثر انجام 
می شود.وی تصریح کرد: در بازارهای روز کوثر هدف فروش محصوالت 

نیست بلکه سالمت جسمی شهروندان دراولویت قرار دارد.
مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفهان افزود: در حال حاضر 13 بازار روز کوثر در س��طح شهر اصفهان 

فعال است و به شهروندان خدمات رسانی می کند.

 نخستین موزه موس��یقی با س��رمایه گذاری بخش خصوصی و مش��ارکت سازمان 
میراث فرهنگی اصفهان در اصفهان افتتاح می شود.

یکی از سرمایه گذاران این موزه گفت: روند احداث این موزه از دو سال قبل آغاز شد 
و پس از کس��ب مجوزهای الزم جهت راه اندازی آن سرمایه گذاری های الزم صورت 
گرفت.شهریار شکرانی از حمایت همه جانبه سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 
در راه اندازی این موزه خبر داد و عنوان کرد: س��ازمان می��راث فرهنگی همکاری و 
 حمایت بسیار قابل توجهی از این پروژه انجام داد که موجب دلگرمی ما شد و همچنین 
نقطه عطفی در زمینه مشارکت بخش خصوصی و دولتی در احداث و راه اندازی چنین 
اماکنی شد.وی از مشارکت برخی از هنرمندان سرشناس موسیقی اصفهان در تکمیل 
امکانات موسیقایی موزه نیز خبر داد و تصریح کرد: تکمیل موزه در بخش های مختلف 
به امکاناتی نیازمند بود که از سوی هنرمندان بزرگ موسیقی اصفهان انجام شد. مثال 
 برخی از ایش��ان با تقدیم یک یا چند س��از به موزه، به تکمیل گنجینه آن در بخش 

آالت موسیقی پرداختند.
افتتاح نخستین موزه خصوصی موسیقی در کشور

این مسوول با اشاره به اینکه موزه موسیقی اصفهان به احتمال بسیار زیاد نخستین 
م��وزه تخصصی موس��یقی در بخش خصوصی اس��ت عنوان داش��ت: تاکن��ون راه 
 اندازی چنین موزه ای در کشور مشاهده نشده که با س��رمایه گذاری کامل از سوی 
بخش خصوصی راه اندازی شود و گمان می رود اصفهان در این امر پیشقدم بوده است. 

تاالر سازهای ملی و محّلی
شکرانی با اش��اره به اینکه موزه موس��یقی اصفهان از دو بخش تاالر سازهای ملی و 
محلی برخوردار است اظهار داشت: در بخش تاالر سازهای ملی سازهای اصلی ایرانی 
 از اقصی نقاط کش��ور به نمایش گذاشته شده و در بخش تاالر س��ازهای محلی نیز 
س��ازهای مختلف به تفکیک مناطق مختلف ایران همچون آذربایجان، کردستان، 
لرستان، مازندران، گیالن، جنوب کشور، سیستان و بلوچستان و سایر نقاط دیگر در 

معرض بازدید و تماشا قرار گرفته است.
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احداث موزه علوم و فناوری در دانشگاه اصفهان

رییس پلیس راهور استان:

فرهنگ ترافیک باید به طور جهت دار و هدفمند تغییر کند

نایب رییس اتحادیه مبل اصفهان:

شهرک صنعتی مبل اصفهان به دنبال جذب اسپانسر

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان 
با اشاره به نقش والدین در الگو بودن براي فرزندان 
 در عرص��ه ترافیک، گف��ت: اعض��اي جامعه باید 
به صورتي هدفمن��د و با آموزش مداوم نس��بت 
به تغیی��ر فرهن��گ ترافیکي و جه��ت دار کردن 
این تغییر، جامعه را به س��وي یک فرهنگ سالم 

ترافیکي هدایت کنند.
 سرهنگ حسین غالمي اظهار کرد: نبود یا کمبود 
فرهنگ ترافیک در جامعه، همیش��ه مي تواند به 
بروز تخلف��ات رانندگی منجر ش��ود و تکرار این 
تخلفات نیز امنیت عب��ور و مرور ش��هروندان را 

تهدید می کند.
وی با بیان اینکه پلیس ب��ه تنهایي نمي تواند هم 
مجري قانون و هم به وجود آورنده فرهنگ باشد، 
اف��زود: در واقع نهاده��ا و س��ازمان هاي دولتي و 
غیردولتي دخیل در امر آموزش و ترویج فرهنگ 
صحی��ح و نیز اعض��اي جامع��ه باید ب��ه صورتي 
هدفمند و ب��ا آموزش مداوم نس��بت ب��ه تغییر 
فرهنگ ترافیک��ي و جهت دار ک��ردن این تغییر، 
جامعه را به س��وي یک فرهنگ س��الم ترافیکي 

هدایت کنند.
رییس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان 
با بیان اینکه تغییر مذک��ور، همکاري، هماهنگي 
و اهتمام اولین و مهم ترین نه��اد تربیتي، یعني 
خان��واده را نیاز دارد، تصریح ک��رد: نقش والدین 

در آم��وزش ک��ودکان در خصوص ای��ن تغییر و 
 فرهنگ سازي، بس��یار اساس��ي و مهم است زیرا 
 هر انس��اني با صفات و ویژگي هاي خاص و بالقوه 
به دنیا آمده و به مرور تحت تاثیر محیط اجتماعي، 

به جذب و پذیرش صفات دیگر مي پردازد.
غالمی خاطرنشان کرد: کودکان تمام رفتارهاي 
کالم��ي و غیرکالمي بزرگس��االن و والدین خود 
را مدنظر قرار مي دهند و در ذهن خود ش��روع به 
سرمشق سازي کرده و در رفتار، آموخته هاي خود 
را به نمایش مي گذارند، بنابراین پدران و مادران 
قانونمند می توانند با رعایت قوانین و مقررات و در 
عمل با رعایت آداب اجتماعي موجود، سرمش��ق 

مناس��بي به خص��وص در عرصه ترافی��ک براي 
فرزندان خود باشند.

 وی اظه��ار ک��رد: والدی��ن بای��د کاري کنند که 
قبح تخل��ف از مق��ررات راهنمای��ي و رانندگي و 
مزایاي رعایت آنها در ذهن فرزندان ش��ان نقش 

بسته و ملکه رفتار آنها شود.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفه��ان افزود: باید 
متذکر ش��د، کودکان تا سن 8 سالگي، رفتارهاي 
بد و خوب بزرگس��االن مخصوصا والدین خود را 
کس��ب و آنها را در ذهن خود ضبط می کنند و در 
واکنش هاي مختلف اجتماعي، از خود به نمایش 

خواهند گذاشت.
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ــب سهميه المپيك در بخش پيست براى ركاب زنان ايران بستگى  كس
ــد و عملكرد  ــيا 2016 مى گيرن ــه در قهرمانى آس ــى ك ــه امتيازهاي ب

ركاب زنان آسيايى در كاپ هاى جهانى دارد.
ــب سهميه المپيك در  ــانس ايران براى كس مصطفى چايچى درباره ش
ــرعت و نيمه استقامت دوچرخه سوارى بيان كرد: براى كسب  بخش س
ــهميه المپيك در بخش سرعت قوانين خاصى وجود دارد به طورى  س
كه اگر كشورى در تيم اسپرينت سهميه بگيرد، در كايرين و اسپرينت 
ــهميه مى گيرد. همچنين طبق قانون از آسيا تنها دو سهميه در  هم س
ــود كه يكى از سهميه ها را ژاپن گرفته  ــپرينت داده مى ش كايرين و اس
ــاى جهانى باقى مانده  ــزى. ژاپن اگر بتواند در كاپ ه ــرى را مال و ديگ
ــهميه انفرادى اش باطل مى شود و  ــهميه تيم اسپرينت را بگيرد، س س
در اين صورت محمد دانشور شانس براى كسب سهميه المپيك دارد.

ــيم.  ــه داد: بنابراين ما بايد تا پايان كاپ هاى جهانى منتظر باش او ادام
ــور  ــت بدهيم از اين رو دانش ــانس خود را از دس البته نمى خواهيم ش
ــيا در ماده كايرين اول شود تا امتياز  ــابقه هاى قهرمانى آس بايد در مس
ــترى بگيرد. اگر ژاپن نتواند سهميه تيم اسپرينت را بگيرد شانس  بيش

محمد دانشور براى كسب سهميه المپيك كمرنگ مى شود.
ــت: با توجه به اينكه محمد رجبلو در  ــورد ماده اومنيوم نيز گف او در م
ــيا 2015 نتيجه خوبى نگرفت و پنجم شد،  ــابقه هاى قهرمانى آس مس
ــيا تحت شرايطى  ــهميه هاى اومنيوم آس ــانس كمى دارد. تعداد س ش
ــت و رجبلو اكنون در رده هفتم قرار دارد، البته فاصله اش  پنج نفر اس
با نفر ششم كم است و مى تواند جاى او را بگيرد. از آنجا كه آسيايى ها 
ــى خوب نتيجه نمى گيرند،  ــاى جهانى در ماده اومنيوم خيل در كاپ ه
ــيا 2016 اول شود تا  ــابقه هاى قهرمانى آس بنابراين رجبلو بايد در مس
ــت چه  امتياز خوبى بگيرد. همچنين بايد ديد رقيبش كه نفر پنجم اس
ــيا كسب مى كند تا وضعيت او نيز براى كسب  امتيازى در قهرمانى آس

سهميه المپيك معلوم شود.
ــهميه در  ــب س ــش كه اميدى به كس ــخ به اين پرس ــى در پاس چايچ
كوهستان وجود دارد؟ بيان كرد: خير، از كوهستان قطع اميد كرد ه ايم.

او ادامه داد: مهم ترين موضوع براى يك فدراسيون اين است كه مطابق 
ــيا تالش خواهيم كرد در كايرين  حقايق حركت كند و در قهرمانى آس
ــترى شركت كنيم زيرا سهميه ها براى كشورها  و اومنيوم با قدرت بيش
است و اميدمان را از دست نمى دهيم. البته تجربه خوبى براى المپيك 
ــد و قول مى دهم با اين وضعيت كه جلو مى رويم به احتمال  2020 ش

90 درصد در المپيك 2020 بيشتر از 4-5 سهميه داشته باشيم.

ــك داور توانمند  ــورمان گفت:  اگر ي ــال كش ــناس داورى فوتب   كارش
ــد همچنين مسابقه اى را به او نمى دهند. اين مسابقه يك اعتبار  نباش
ــگاه ها  ــت و قرار بود قهرمان جام جهانى باش بين المللى ويژه اى داش

در آن مشخص شود.
ــان خارج از  ــگاه هاى جه ــى در فينال جام باش ــاوت عليرضا فغان قض
ــه بحثى من باب كيفيت قضاوت او و همكارانش، افتخار بزرگى  هرگون
ــابقه اى به  ــپردن داورى همچنين مس ــا بود و قطعا س ــور م براى كش

كوبل ايرانى نشان از توجه ويژه فيفا به آنها دارد.
ــى در ــاوت فغان ــزود: قض ــرزاده اف ــنگ نصي ــه هوش ــن رابط در همي

ــگاه ها نشان داد داورى ايران از فوتبالش جلوتر  فينال جام جهانى باش
ــور ما طورى تصور مى شود كه انگار  ــت. در حالى كه در داخل كش اس
ــت و خارج از اين آب و  ــتند ولى اين گونه نيس فوتبالى ها جلوتر هس

خاك داورهاى ما را بيشتر از بازيكنان و مربيان ايرانى قبول دارند.
ــيون فوتبال  ــاره اينكه آيا صحبت غياثى مبنى بر البى فدراس وى درب
ايران براى دادن قضاوت اين بازى به داوران ايرانى درست است يا خير 
ــت: ايشان نظر خود را گفته اند و من نمى خواهم نقد كنم.  اذعان داش
اما مى خواهم بگويم اگر يك داور توانمند نباشد همچنين مسابقه اى 
را به او نمى دهند. اين مسابقه يك اعتبار بين المللى ويژه اى داشت و 

قرار بود قهرمان جام جهانى باشگاه ها در آن مشخص شود.
ــوال كه آيا با دادن  ــخ به اين س ــورمان در پاس ــناس داورى كش كارش
قضاوت اين بازى به فغانى مى توان به حضور او در المپيك سال آينده 
و جام جهانى 2018 اميدوار بود يا خير، گفت: صد در صد همين طور 
است. مطمئن باشيد با اين روند فغانى در المپيك و جام جهانى سوت 

خواهد زد.
ــده درباره فريد كريمى بهزادى  نصيرزاده در پايان درباره راى صادر ش
ــت بود و نشان داد اين بازيكن  ــان كرد: راى صادر شده درس خاطرنش

نبايد بازى مى كرده است.

سيرى در دنياى ورزش

ركاب زنان پيست ايران چقدر شانس 
المپيكى شدن دارند؟

داورى ايران ازفوتبالش جلوتراست 

ــو كرد، به تنهايى ــش 10 گل وارد دروازه تيم 9 نفره راي گرت بيل در روزى كه تيم
 چهار گل زد تا بهترين هديه كريسمس را به خانه ببرد.

لنز دوربين

بهترين هديه كريسمس براى ستاره رئال

ــين بايرن مونيخ، هامبورگ و بوخوم   گفته هاى بازيكن پيش
ــران حاوى نكات  ــاختار فوتبال اي ــوص انتقاد از س در خص
ــر به بهبود ــه به آن مى تواند منج ــت كه توج ارزنده اى اس
وضعيت نابسامان اين رشته شود اما گوش شنوايى نيست!

ــواره پرطرفدارترين  ــال هاى اخير هم ــران در س ــال اي فوتب
ــيه ترين بوده و البته از اين آب  ــويى پرحاش ــته و از س رش
ــتى نصيب سودجويان شده و براى  گل آلود ماهى هاى درش

عاشقان واقعى، فقط گل و الى باقى مانده است.
ــى پيروى مى كند كه الزامى  فوتبال دنيا از يك اصل اساس
ندارد در خصوص آن داد سخن داد چرا كه توضيح واضحات 
است. اينكه باشگاه ها بايد از حق پخش تلويزيونى برخوردار 
ــند، اينكه هر باشگاه دست كم  ــند و به درآمدزايى برس باش
بايد يك زمين اختصاصى داشته باشد، اينكه وضعيت چمن 
ــاختمانى آنها بايد استاندارد  ــگاه ها و البته شرايط س ورزش
ــت هاى ما بايد بتوانند ابتدايى ترين  باشد و اينكه فوتباليس
ــت كه  ــول فوتبال را به نمايش بگذارند، موضوعاتى نيس اص

كسى از آن اطالع نداشته باشد.
هوادارزدايى به جاى هوادارزايى:پرسپوليس و استقالل 
ــيا  ــاى ايران و با كمى اغراق آس ــگاه ه پرطرفدارترين باش
ــر درى مى زنند تا  ــردمداران فوتبال دنيا به ه ــتند. س هس
ــرق و غرب جهان سفر مى كنند  هوادار جمع كنند و به ش
ــاگران از  ــا در فوتبال ما تمام تالش بر اين بوده كه تماش ام
ــاگران  ــوند. نگاهى به وضعيت حضور تماش فوتبال رانده ش
ــت. تا زمانى كه  ــاى ليگ بيانگر اين موضوع اس در بازى ه
ــتى بر آنها  ــوند و سازمان درس ــگاه ها مستقل نش اين باش
ــت؟  ــود چگونه مى توان انتظارى غير از اين داش حاكم نش
جايگاه آموزش كجاسـت؟:گل سوم تيم فوتبال بارسلونا 
ــگاه هاى جهان را  ــام باش ــژو اورگرانده در ج ــل گوانگ مقاب
ــالى در  ــوآرس توپ ارس بارها و بارها مرور كنيد. لوييس س
ــرل مى كند و در حالى كه  ــينه كنت محوطه جريمه را با س
ــج دروازه حريف قرار  ــيده، آن را در كن ــوز به زمين نرس هن
ــراى چه فوتبال  ــا بياييم فكر كنيم مردم ب ــى دهد. اساس م

ــا مى كنند. غير از اين است كه فوتبال وسيله تفريح  تماش
ــى مهارتى را  ــت؟ در فوتبال ما اگر بازيكن ــرگرمى اس و س
ــردد و كمتر  ــعى و تالش خودش بازمى گ ــت به س بلد اس
اتفاق مى افتد كسى به او آموزش داده باشد. نمونه گلى كه 
سوآرس زد در فوتبال دنيا بسيار است اما در فوتبال ما چند 
ــد؟ در فوتبال ما چند مربى  گل اين چنينى به ثمر مى رس
ــى  ــود دارد كه براى آينده اين ورزش كار جدى و اساس وج
ــايد تعداد آنها به  ــه جرات مى توان گفت ش ــد؟ ب كرده باش

انگشتان يك دست هم نرسد.
حـرف هـاى وحيـد هاشـميان را جـدى نگيريم:اگر 
ــر اينكه تا ــميان مبنى ب ــرف هاى وحيد هاش بخواهيم ح
باشگاه ها تضمين مالى نداشته باشند را جدى بگيريم بايد 
ــرف هايش را جدى  ــن فوتبال را تخته كنيم. پس ح دِر اي
ــاكان در اين  ــتى توفان زده كم ــم. بگذاريم اين كش نگيري
ــو رود و هرگز به گل  ــو و آن س ــم به اين س ــاى متالط دري
ننشيند. در تمام دنيا از بادها استفاده مى كنند تا به مقصد 

برسند اما اينجا «باد ما را به هر آن سو كه دلش مى خواهد 
مى برد». اينجا كدام فلسفه واحد بر فوتبال ما حاكم است؟ 
ــى ملزم بوده با  ــودش را مى زند. كدام مرب ــاز خ هر تيم س
ــود؟ اينجا چه  ــو ش مدرن ترين اتفاقات فوتبال جهان همس
ــم كرده اند؟ اينجا چند  ــارى با بازيكنان ملى پوش قدي رفت
ــان برگزار كرده اند؟ اينجا  بازى خداحافظى براى ملى پوش

چقدر فوتبالى ها را در راس فوتبال به بازى گرفته اند؟
ــت.  ــميان گفت اينجا از اين خبرها نيس بايد به وحيد هاش
اينجا بسيارى از كميته هاى فدراسيون فوتبال بوى كهنگى 

و افكار قديمى مى دهند.
حـق بـا كارلـوس كـى روش اسـت يـا بـا مربيان؟
وحيد هاشميان بى آنكه بخواهد از سرمربى پرتغالى تيم ملى 
ــق دارد فوتبال را دو هفته  ــاع كند مى گويد كى روش ح دف
ــانى بر فوتبال  ــفه يكس تعطيل كند. از آنجا كه نظام و فلس
ايران حاكم نبوده اين مربى بايد بازيكنان را دو هفته تمرين 
دهد تا همسان سازى شوند. اينجا مانند آلمان نيست، مانند 
كويينز پارك رنجرز نيست، مانند بايرن مونيخ نيست، مانند 
ــعار واحد داشته باشند. اينجاها  ــلونا نيست كه يك ش بارس
ــتند اما از پس پرداخت  ــگاه ها فرهنگى - ورزشى هس باش
بدهى بازيكنان خود برنمى آيند. اينجا شعار ما اخالق گرايى 
ــكوها كه با مسووالن باشگاه ها  ــت اما ليدرهاى روى س اس

بيگانه هم نيستند، دشنام مى دهند.
فوتبال ما و شاهكار شـازده كوچولو:وضعيت مسووالن 
ــاگران، همان ذهنيتى است كه شازده  فوتبال ايران با تماش
ــنت اگزوپرى»، نسبت به آدم  ــاهكار «آنتوان س كوچولو، ش
ــووالن  ــاگران بايد مس بزرگ ها دارد.بله در فوتبال ما تماش
ــا دنبال عدد  ــند. اينجا بعضى ه ــال را ببخش ورزش و فوتب
ــر از آب  ــاى هرچه بزرگ ت ــتند. دنبال ماهى ه ــم هس و رق
ــت  ــاگرى نيس ــى به فكر تماش هرچه گل آلودتر. اينجا كس
ــت. اينجا كسى سراغى از  ــمعدونى و كبوتر اس كه دنبال ش
ورزشگاه هاى خالى نمى گيرد. اينجا شوت هوايى زدن براى 

كسى مهم نيست. اينجا...

ــان داد كه با ستاره هاى سپاهان  سرمربى كروات سپاهان نش
ــتباه تر ــه بازيكنان كم اش ــعى مى كند ب ــوخى ندارد و س ش

 بازى بدهد.
ــپاهان در طى اين چند هفته اخير و  ــرايط تيم فوتبال س  ش
ــين فركى تغيير  ــتيماچ به جاى حس بعد از حضور ايگور اس
ــدان باانگيزه  ــت و تيم بحران زده و نه چن آنچنانى نكرده اس
سپاهان درست همان نتايجى را به دست مى آورد كه در زمان 
ــد  ــن رون ــود. اي ــرده ب ــب ك ــم كس ــى ه ــين فرك حس
ــگ در  ــى لي ــوان قهرمان ــع عن ــا مداف ــد ت ــث ش باع
ــتم  ــه هش ــر روى پل ــن ب ــرار گرفت ــا ق ــل ب ــان نيم فص پاي
ــه با توجه به ــان دهد كه البت جدول ليگ به كار خودش پاي
 بازى معوقه نفت تهران در برابر استقالل اهواز احتمال سقوط 
يك پله اى سپاهان هم وجود دارد ولى در هر حالت اين جايگاه 
به هيچ عنوان براى هواداران سپاهان كه عادت كرده بودند هر 
ــان را در جمع مدعيان ليگ ببينند راضى كننده  سال تيم ش
نيست.از طرف ديگر اصغر باقريان مديرعامل باشگاه سپاهان 
هم كه هدفش از تغيير سرمربى رسيدن به يك ثبات الزم در 
ــاى خودش از  ــود اوضاع بود در مصاحبه ه تركيب تيم و بهب
عملكرد سپاهان ابراز نارضايتى دارد و شايد خودش هم تصور 
ــتيماچ آنچنان تفاوتى به حال تيمش  نمى كرد كه حضور اس
نداشته باشد. البته در اين ميان تصميم گيرى در مورد عملكرد 
سرمربى كروات سپاهان كمى زود است و حداقل بايد 5 مسابقه 
ــا با دقت نظر  ــم به او فرصت داد ت ابتدايى نيم فصل دوم را ه
بيشترى در مورد شرايط سپاهان و سرمربى جديدش اظهارنظر 

منطقى داشت.در طى اين چند بازى گذشته استيماچ آنقدر 
ــت و مصدوميت هاى  ــكل روبه رو بوده و آنقدر محرومي با مش
ناگهانى شرايط را براى او سخت كرده كه هنوز تركيب اصلى 
ــت و طبيعى است كه  ــپاهان در اختيارش قرار نگرفته اس س

ــده هم بهاى  ــوان و كمتر ميدان دي ــتفاده از بازيكنان ج اس
ــپاهان در چند بازى اخير آن را پرداخت  سنگينى دارد كه س
كرده است. با اين وجود يك نكته بسيار مثبت و حرفه اى در كار 
استيماچ ديده شده كه معموال در كمتر مربيان ايرانى وجود 

دارد و آن هم نداشتن رودربايستى با ستاره هايى است كه به 
هر دليلى كيفيت الزم را از خودشان به نمايش نگذاشته اند. 

ــابقه آخر خودش در نيم فصل اول  تركيب سپاهان در دو مس
ــپاهان به همراه داشت  ــورپرايز ويژه براى هواداران س دو س
ــريفى در بازى مقابل راه آهن  كه اولى سكونشينى مهدى ش
ــپاهان  و دومى عدم حضور هادى عقيلى در تركيب اصلى س

در برابر پديده بود.
در نگاه اول شايد بازى ندادن به ستاره هاى اسمى تيمى كه از 
لحاظ بازيكن به شدت در مضيقه است كارى حرفه اى نباشد 
اما استيماچ به خوبى اين موضوع را درك كرده كه تعدادى از 
بازيكنان سپاهان در حد و اندازه هاى خودشان ظاهر نشده اند 
ــده از طريق سكونشينى و قرار گرفتن  و و شايد شوك وارد ش
ــابقات  ــا بتواند آنها را به جريان مس بر روى نيمكت ذخيره ه
بازگرداند درست همان طور كه اين اتفاق براى مهدى شريفى 

افتاد و او در بازگشت دوباره باز هم پايش به گل باز شد.
ــا حضور  ــپاهان ب ــط دفاعى س ــر عملكرد خ ــرف ديگ از ط
عبداهللا كرمى و هادى عقيلى در اين هفته ها راضى كننده نبود و 
استيماچ اين بار كاپيتان دوم تيمش را هم در كنار كاپيتان اول 
بر روى نيمكت ذخيره ها نشاند تا شايد از اين طريق تلنگرى به 
هادى عقيلى وارد كند كه با امضاى قرارداد 3 ساله با سپاهان 
جايگاه خودش را در تركيب اصلى تيم هميشگى مى دانست 
ــتيماچ  ولى اين بار عقيلى هم با رفتارى حرفه اى از جانب اس
ــر آن را در بازى بعدى  ــد كه بايد منتظر ماند و تاثي روبه رو ش

سپاهان در خانه استقالل خوزستان ديد.

تاملى بر گفته هاى وحيد هاشميان؛

دِر فوتبال ايران بايد تخته شود

ــدف باقى مانده اين  ــورمان به تنها ه ــيون واليبال اظهار اميدوارى كرد كه تيم ملى كش رييس فدراس
فدراسيون در 10 سال اخير برسد.

ــال حاضر  ــيون واليبال در ح ــت فدراس ــه اولوي ــاره اينك ــا داورزنى درب محمدرض
صعود به المپيك است، يا موفقيت در ليگ جهانى و يا ايجاد ساختار مناسب در تيم 
ــال اخير ما تنها هدفى كه  و جوان گرايى، گفت: از مجموع اهداف و برنامه هاى 10 س
باقى مانده، حضور در المپيك است كه اميدوارم با تغييراتى كه انجام شده، اين اتفاق 
ــرايطى كه داريم و انتظارى كه مردم دارند، بايد  رخ دهد.وى ادامه داد: با توجه به ش
ــرات در كادرفنى و  ــيم. تغيي ــته باش ــا در المپيك 2016 حضور داش تالش كنيم ت
برنامه ريزى ما براى اين بود كه نمى خواستيم براى حضور در المپيك ريسك كنيم. 
ــى كرديم و در نهايت  ــتيم، آسيب شناس با توجه به عملكردى كه در مدت اخير داش
تغييراتى در كادرفنى به وجود آورديم.رييس فدراسيون واليبال تصريح كرد: اكنون 
اولويت ما راهيابى به المپيك 2016 ريو است و پس از اين مسابقات مى توانيم دست به 

جوان گرايى بزنيم و البته براى المپيك 2020 برنامه ريزى كنيم.

هافبك تيم فوتبال نفت تهران تأكيد كرد كه با ادامه نيمكت نشينى، بهتر است كه از اين تيم جدا شود.
ــت: در ابتداى فصل  ــينى اش در نفت تهران گف ــوص نيمكت نش مهدى مؤمنى در خص
پيشنهادهاى خوبى داشتم، ولى نفت را به دليل بازى هاى آسيايى و همچنين رسيدن به 
تيم ملى انتخاب كردم. نمى دانم چرا نيمكت نشين هستم و همه  چيز به كادر فنى مربوط 

مى شود. 
ــا اين حال فكر مى كنم  ــتم. ب چند بازى هم براى نفت انجام دادم كه عملكرد بدى نداش

عليرضا منصوريان اعتقادى به من ندارد و اگر غير از اين بود، بازى مى كردم.
وى ادامه داد: من به تصميم سرمربى احترام مى گذارم و تاكنون هيچ اعتراضى نكرده ام. 
ــت ندارم ــوم. دوس ــتم و واقعا اذيت مى ش من از اينكه بازى نمى كنم خيلى ناراحت هس

آينده فوتبالى ام به خطر بيفتد و وقتى منصوريان اعتقادى به من ندارد بهتر است جدا شوم. 
ــپاهان گفت: هنوز از نفت جدا نشده ام  ــايعه حضورش در استقالل يا س مؤمنى درباره ش
ــدا بايد با كادر فنى  ــاس بگيرد يا من بخواهم مذاكره كنم. ابت كه تيمى بخواهد با من تم

صحبت كنم تا ببينم نظر آنها چيست.

تنها هدف باقى مانده واليبال ايران در 10 سال اخير واكنش هافبك نفت به پيشنهاد استقالل و سپاهان

ــت: بانوان  ــپاهان اصفهان گف ــگاه س ــوان باش ــى بان ــر ورزش قهرمان مدي
ــتند با قهرمانى مجوز حضور در  ــال سپاهان توانس ــت كم سن وس هندباليس

ليگ برتر هندبال در سال آينده را كسب كنند.
 ليال نيك خواه اظهار كرد: تيم هندبال بانوان سپاهان با تلفيقى از بازيكنان 
ــابقات ليگ دسته يك در  ــال در مس ــن و س نونهال، نوجوان و جوان كم س
ــال شركت داشتند،  مصاف با حريفان كه اكثرا با بازيكنان جوان و بزرگ س
توانست با تصاحب سكوى اول قهرمانى به ليگ برتر سال آينده صعود كند.

ــته يك با حضور 14 تيم از سراسر كشور در  وى افزود: رقابت هاى ليگ دس
ــپاهان  ــد و به  صراحت مى توان گفت هندبال بانوان س بندرعباس برگزار ش
ــجم و هماهنگ؛ از  با تركيب نونهاالن، نوجوانان و جوانان در يك تيم منس
ــيار بااليى برخوردار بوده و توانست با نشان دادن اين قابليت ها  ظرفيت بس

در ليگ دسته يك، توانايى خود را به اثبات برساند.
ــارى تمام عملكرد  ــال ج ــفند س ــوول تصريح كرد: در بهمن و اس اين مس
ــال بانوان  ــم و در مورد هندب ــى قرار مى دهي ــان را مورد بررس ــاى م تيم ه
ــر هيات مديره بودجه اين  ــن ترتيب عمل خواهيم كرد و با نظ ــز به همي ني

رشته ورزشى بر اساس تيم ليگ برترى محاسبه مى شود.
ــراى تقويت  ــراى برنامه هاى ما ب ــرد: طرح ريزى و اج ــان ك ــر نش وى خاط
تيم هندبال بانوان سپاهان با حضور نيروهاى خوب و فعال و جذب بازيكنان 
ــب بومى همراه بوده و نيز با توجه به عملكرد موفق  ــه اى با حفظ تركي حرف
ــعى مان بر اين است كه از  ــته يك؛ س ــت و مربى تيم در ليگ دس سرپرس

همين كادر فنى در مسابقات ليگ برتر سال 95 استفاده كنيم.

تيم هاى استقالل و تراكتورسازى امروز در تبريز به مصاف هم مى روند تا حريف 
ذوب آهن در فينال جام حذفى مشخص شود.

در حالى كه مسابقه هاى ليگ برتر به پايان نيم فصل نخست رسيده و كمى تب 
و تاب آن فروكش كرده،  جام حذفى در روزهاى اوج خود به سر مى برد. امروز، 
ــازى با امير قلعه نويى به مصاف يكديگر  ــتقالل با پرويز مظلومى، تراكتورس اس

مى روند تا ديگر فيناليست جام حذفى نيز مشخص شود.
ــه فينال راه ــپاهان ب ــهرى اش س ــت تيم همش پيش از اين ذوب آهن با شكس
يافته بود.استقالل براى رسيدن به اين مرحله شهردارى سمنان، فوالد خوزستان 
ــازى براى رسيدن به نيمه نهايى از ــت داده و تراكتورس و نفت تهران را شكس

سد نيروى زمينى، صبا و سايپا عبور كرده است.
ــد روز قبل در چارچوب ليگ برتر به مصاف هم رفته بودند كه  ــن دو تيم چن اي
حاصل آن بازى در طول 90 دقيقه تساوى بدون گل بود. اين بار اما بازى بايد 
ــايد با توجه به شرايط تقابل دو تيم و مخصوصا مربيان  ــته باشد و ش برنده داش

آنها، تكليف فيناليست جام حذفى در ضربات پنالتى مشخص شود.
همچنين تقابل قلعه نويى و تيم سابقش آن هم براى بار دوم در فاصله 10 روز 
ــن اينكه قلعه نويى براى باز كردن جا  ــاى خاص خودش را دارد، ضم جذابيت ه
ــازى به كسب پيروزى در اين بازى خانگى نياز مبرم  در دل هواداران تراكتورس
دارد. در صورتى كه اين برد حاصل شود، قلعه نويى حضورش را در تبريز تا پايان 
فصل پانزدهم ليگ برتر بيمه مى كند و مى تواند با آرامش به كارش ادامه دهد.

تيم هاى نفت تهران و استقالل اهواز امروز در ديدارى معوقه از هفته ششم به 
ديدار هم مى روند تا پرونده نيم فصل اول ليگ برتر به طور كلى بسته شود.

ــت به پايان  ــال در نيم فصل نخس ــاى ليگ برتر فوتب ــه رقابت ه ــى ك در حال
رسيده و تيم ها اكنون در تدارك تقويت نيروى انسانى خود هستند، تيم هاى

ــتقالل اهواز، امروز در ديدارى معوقه از هفته ششم به ديدار  نفت تهران و اس
هم مى روند تا تمام رقابت هاى نيم فصل اول ليگ پانزدهم به سرانجام رسيده 

باشد.
نتيجه اين ديدار در تركيب تيم هاى باال و پايين جدول تاثيرى نخواهد داشت 
اما نفت مى تواند با پيروزى در اين بازى خود را به نيمه بااليى جدول برساند 

و تا حدودى از بحران پيش آمده در نيم فصل اول خود را رها شود.
ــه و در صورتى كه  ــاز در رده دهم جدول قرار گرفت ــون با 19 امتي ــت اكن نف
ــين استقالل اهواز را شكست دهد تا رده هشتم باال مى آيد.  بتواند تيم قعرنش
ــت دهد حتى  البته اگر نفت بتواند با اختالف بيش از 3 گل حريفش را شكس

مى تواند جاى تراكتورسازى را در رده هفتم جدول بگيرد.
ــب تنها 6 امتياز در قعر جدول 16 تيمى قرار دارد و  ــتقالل اهواز اما با كس اس
ــود به دليل تفاضل گل بسيار  ــت دهد و 9 امتيازى ش حتى اگر نفت را شكس
بدش (18-) نمى تواند در جدول صعود كند. امروز ساعت 14:45 در ورزشگاه 
تختى تهران، نفت و استقالل اهواز به ديدار يكديگر مى روند تا نيم فصل اول 

ليگ پانزدهم رسما به اتمام برسد.

پيغام پرمعناى استيماچ به سپاهانى ها؛
بد باشى جايت روى نيمكت ذخيره هاست

كسب سهميه ليگ برتر توسط 
تيم هندبال بانوان سپاهان

تراكتورسازى – استقالل؛ 
نيمه نهايى داغ در نخستين روز زمستان

نفت – استقالل اهواز، 
نقطه پايان نيم فصل نخست ليگ پانزدهم
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بازی های محلییـلدا

۱۱- مهم ترین مانعی را که بین شما و هدف تان قرار گرفته مشخص کنید 
و از همین امروز برای برداشتن آن دست به کار شوید .

۱۲-افکارتان را بر روی کاغذ بیاورید و مرتباً آنها را مرور و بازنویسی کنید .
۱۳- حداقل ش��رط الزم برای موفقیت در هر زمین��ه ای یادگیری مداوم 

است .
۱۴- از سالمت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید . نیرو و نشاط 

برای موفقیت و خوشبختی ضروری است 
۱۵-آنچه بی��ش از هر چیز ب��ا موفقیت و خوش��بختی همس��ویی دارد 

خوش بینی است .
۱۶- وقتی خدا بخواهد برای ش��ما هدیه ای بفرس��تد آن را در مش��کلی 

می پیچد . هرچه مشکل بزرگ تر باشد ، هدیه هم بزرگ تر است .
۱۷- همیشه با خودتان مثبت و قاطعانه حرف بزنید .

۱۸-هر روز با این جمل��ه آغاز کنید : » می دانم ام��روز اتفاق خوبی برایم 
می افتد« و خواهید دید که همین طور هم می شود .

۱۹- اگر با تمام وجود به چیزی اعتقاد داش��ته باشید سرانجام به واقعیت 
می پیوندد .

۲۰- لباس های تان را با دقت انتخاب کنید . طرزلباس پوش��یدن باید در 
شما قدرت و توانایی ایجاد کند .

۲۱- همه از همه چیز باخبر می ش��وند ، هرگز حرفی را که مایل نیستید 
کسی بداند به هیچ کس نگویید .

۲۲- از کسانی که به ش��ما کمک می کنند تش��کر و قدردانی کنید و این 
احساس قدردانی را دربرخوردهای تان داشته باشید .

۲۳- هرگز تصور نکنید که همه چیز را می دانید ، سؤال کنید ، زیرا آینده 
متعلق به کسانی است که می پرسند .

۲۴- دوراندیش باشید و برای داشتن یک زندگی مستقل و امن در آینده 
از امروز برنامه ریزی کنید .

۲۵- حداقل ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را پس انداز کنید .
۲۶- مدیریت زمان در حقیقت مدیریت زندگی است و زنانی موفق هستند 

که از وقت شان خوب استفاده می کنند .
۲۷- همواره سعی کنید با مردان و زنان موفق ارتباط برقرار کنید .

۲۸- در سخن گفتن صریح باشید و در بیان منظور خود حاشیه نروید .
۲۹- بدانید که هیچ موفقیت پایداری بدون پشتکار به دست نمی آید .

 هوا نابهنگام گرم بود . 
به همی��ن خاطر توقف جلوی مغازه بس��تنی فروش��ی امری کامال 
طبیعی به نظر می رس��ید. دختر کوچولویی که پولش را محکم در 

دست گرفته بود ،وارد بستنی فروشی شد .
بستنی فروش قبل از آن که او کلمه ای بر زبان جاری نماید با اوقات 
تلخی به او گفت از مغازه خارج شده و تابلوی روی در را بخواند و تا 

وقتی کفش پایش نکرده وارد مغازه نشود.
 دخترک ب��ه آرامی از مغزه بی��رون رفت ،و مرد درش��ت هیکلی به 
دنبال او از مغازه خارج ش��د.دختر کوچولو مقابل مغازه ایس��تاد و 
تابلوی روی در را خواند :ورود پابرهنه ها ممنوع!دخترک در حالی 
 که اشک چشمانش بر روی گونه هایش می غلتید راهش را گرفت 

تا برود .
در این لحظه مرد درشت هیکل او را صدا زد . او کنار پیاده رو نشست، 
کفش های بزرگ نمره ۴۴ خود را در آورد و در مقابل دخترکوچولو 

جفت کرد و گفت : بیا بکن تو پاهات.
 درس��ته که با این کفش ه��ا نمی تونی خ��وب راه ب��روی ، امااگر 
 بتونی یه ج��وری آنها را با پاهات بکش��ی، می تونی بس��تنی ات را 

بخری.
مرد دختر کوچولو را بلند کرد و پاهای او را توی کفش ها میزان نمود 
و گفت: عجله نک��ن ، بس که این کفش رو با پاه��ام این ور و اون ور 
کشیده ام خس��ته ام. تا بری و برگردی من اینجا راحت می شینم و 

بستنی ام را می خورم.
 چش��مان براق دختر کوچولو هنگام هجوم او به سمت پیشخوان و 
خریدن بس��تنی صحنه ای نبود که از ذهن زدوده شود. بله، او مرد 
درشت هیکلی بود، شکم گنده ای داشت ، کفش های بزرگی داشت ،

 اما مهم تر از همه ، قلب بزرگی داشت.

موش و کاسبحکایت

گفت با موش کاسبی هشیار
که چرا می دهی مرا آزار

می خوری در دکان خوراکی را
در شکر فضله می کنی هر بار
می جوی تو قماش با دندان
می نمایی تو رخنه در دیوار
عاجزم دست کار و رفتارت
بخدا دست از سرم بردار

گفت در گوش کاسب آهسته
سخنی راست، موشک مّکار
موش کورم بصر ندارم من
در دکان تو مانده ام ناچار

فضله ی بنده داخل هر جنس
می فروشی به خلق ای غّدار
قند ارزان بخورده ام دیروز

قیمت افزوده هر تومن شش زار
گشته ای با فروش فضله ی من

صاحب پول و ثروت بسیار
تویی الکاسب حبیب اهلل؟

خواب غفلت بس است شو بیدار
گر اذیت بد است جان دلم

تو به مردم مکن چنین رفتار
فضله ی موش هم ترقی کرد

چون گران گشت جنس در بازار
قصه ی موش و کاسب است چنین
گفته ی سرخوش است این اشعار

کاریکاتور )بدون شرح(
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در زمان قدیم گروه��ی دزد غارتگر بر س��ر کوهی در 
کمین گاهی به سر می بردند و سراه غافله ها را گرفته 

به قتل و غارت می پرداختند.
این گروه باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده 
بودند و نیروهای ارتش ش��اه نیز نمی توانستند بر آنها 
دست یابند، زیرا در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و 

کسی جرأت رفتن به آنجا رانداشت.
فرماندهان اندیشمند کشور برای مشورت به گرد هم 
نشستند. س��رانجام چنین تصمیم گرفتند که یک نفر 
از نگهبانان با جاسوسی به جستجوی دزدان بپردازد و 
اخبار آنها را گزارش کند و هرگاه آنان از کمینگاه خود 
بیرون آمدند، گروهی از جنگاوران دالور را به سراغ آنها 

بفرستند. این طرح اجرا شد و هنگامی که گروه دزدان 
ش��بانه از کمینگاه خود خارج شدند.جاسوس بیرون 
رفتن آنها را گزارش داد. دالورمرادن ورزیده بی درنگ 
خود را تا نزدیکی های کمینگاه دزدان رس��اندند و در 

آنجا خود را مخفی کردند و به انتظار دزدان نشستند.
طولی نکشید که دزدان بازگشتد و همین که مقداری از 
شب گذشت و هوا تاریک شد، دالورمردان از کمینگاه 
بیرون آمدند و خود را به دزدان رساندند. دست یکایک 
را بر شانه های شان بس��تند و صبح همه را به نزد شاه 

بردند.
ش��اه دس��تور اعدام همه دزدان را صادر کرد. در بین 
دزدان جوانی وجود داشت. یکی از وزیران  به وساطت 

 جوان پرداخت و پادش��اه هم پذیرفت. این جوان را در 
ناز و نعمت پروردانند و اس��تادان بزرگ��ی به او درس 
زندگی آموختند و مورد پس��ند دیگران قرار گرفت و 
وزیر هر روز از جوان و خصوصیاتش برای پادش��اه می 
گفت و پادشاه می گفت : عاقبت گرگ زاده گرگ شود   

گرچه با آدمی بزرگ شود
دو سال از این ماجرا گذشت و عده ای از اوباش تصمیم 
گرفتند وزیر را بکشند. پسر جوان که دلش می خواست 
خودش به جای وزیر بنشیند، او را کشت، شاه که این 

ماجرا را شنید گفت:
نکویی با بدان کردن چنان است
که بد کردن به جای نیک مردان

دهقانی تعدادی گوس��فند برای فروش 
به شهر برد .

 نصف آنها را به اضافه نیم گوس��فند به 
یک نفر فروخت.

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی 
مانده را به نفر دوم فروخت.

و نصف ب��ه اضافه نیم از گوس��فند های 
موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

و با ۳ گوس��فند که باقی مانده بود به ده 
برگشت .

او چند گوسفند به شهر برده است؟

حاصل ۷۰ است  )تقسیم بر نیم معادل 
ضرب در ۲ است(.

خروس که تخم نمی ذاره...!! 
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عاقبت گرگ زاده گرگ شود

داستان

کبدی با یک پا

تاپ تاپ خمیر

اهداف بازی: افزایش استقامت قلبی تنفسی و عضالنی، تقویت عضالت 
پا،هماهنگی عصبی، عضالنی، تعادل، سرعت و چابکی

تعداد بازیکنان: ۶ تا ۱۲ نفر
ابزار بازی: به ابزار نیاز ندارد

محوطه بازی: فضای باز
شرح بازی:

بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و هر گروه در جایگاه خود که 
از قبل مشخص شده است، می ایستند.

یک نفر از بازیکنان گروه اول پش��ت خط میانی )خطی ک��ه دوگروه را از 
یکدیگر جدا می کند( می ایستد.

 بازیکن یک پایش را بلن��د می کند و روی یک پا می ایس��تد و به صورت 
لی لی کردن به زمین تیم مقابل وارد می شود.

او سعی می کند به طرف بازیکنان گروه دوم برود و آن ها را لمس کند او 
به هر نفری که دست بزند او را می س��وزاند و باید از بازی خارج شود و در 
مقابل بازیکنان گروه دوم باید از دسترس��ی او فرار کنند تا نتوانند به آنها 

دست بزند.
 بازیکن گروه اول بای��د به همان حالت یک پا و قبل از خس��ته ش��دن و 
زمین خوردن پایش به سمت گروه خود برگردد ولی اگر قبل از بازگشت 
و گذشتن از خط میانی، پایش به زمین بخورد می س��وزد و باید از بازی 

خارج شود.
 این بازی به همین روش ب��ا بازیکن گروه دوم آغاز می ش��ود و بازیکنان 
به نوبت به اج��رای بازی می پردازند تا جایی که تم��ام بازیکنان یک تیم 

بسوزند و تیم مقابل برنده بازی می شود.

 اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت
 تعداد بازیکنان: ۲ تا ۱۰ نفر

 ابزار بازی: به ابزاری نیاز ندارد
محوطه بازی: فضای بسته

 شرح بازی: یک نفر بزرگ تر )اوستا( یکی از بچه ها را به حالت سجده 
 می خواباند و به او می گوید، چش��م هایش را ببندد، سپس دست یکی از 
بچه ها را باال می برد و در حالی که آرام آرام به پشت او می زند، این شعر را 
می خواند: تاپ تاپ خمیر شیش��ه پر پنیر دس��ت کی باال؟در این موقع 
 بازیکن باید حدس بزند اس��م شخصی که دس��تش باال برده شده است، 

چیست.
اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می گیرد و شخصی که دستش 
باال برده شده بود، باید جای او را بگوید و اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی 
می گیرد و باید خودش بازی را تکرار کند، این بازی هم چنان ادامه دارد تا 
زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری می کنند و 

امتیاز هر کس بیشتر بود، برنده است.

رازهای موفقیت زنان

دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر 
رفت ول��ی هرگ��ز نمی توانس��ت با 
مادرش��وهرش کنار بیاید و هر روز با 

هم جرو بحث می کردند.
عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی 
که دوست صمیمی پدرش بود رفت و 
از او تقاضا کرد تا س����می به او بدهد 

تا بتواند مادر شوهرش را بکشد!
داروساز گفت اگر س����م خطرناکی 
به او بدهد و مادر ش��وهرش کش��ته 
شود، همه به او ش��ک خواهند برد، 
پس معجونی به دختر داد و گفت که 
هر روز مقداری از آن را در غذای مادر 
شوهر بریزد تا س������م معجون کم 
کم در او اثر کند و او را بکشد و توصیه 
کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا 

کند تا کسی به او شک نکند.
دختر معجون را گرفت و خوشحال به 

خانه برگشت و هر روز مقداری از آن 
را در غ�ذای مادر شوه�ر می ریخت و 

با مهربانی به او می داد.
هفته ها گذش��ت و با مه��ر و محبت 
عروس، اخالق مادر ش��وهر هم بهتر 
و بهتر ش��د تا آنجا که یک روز دختر 
نزد داروس��از رفت و به او گفت: آقای 
دکتر عزی��ز، دیگر از مادر ش��وهرم 
متنفر نیستم. حاال او را مانند مادرم 
دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد 
که بمیرد، خواه��ش می کنم داروی 
دیگری به من بدهید تا س����م را از 

بدنش خارج کند.
داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم، 
نگ��ران نب��اش. آن معجون��ی که به 
تو دادم س������م نبود بلکه س��م در 
ذهن خود تو بود که حاال با عش��ق به 

مادرشوهرت از بین رفته است.

نقل است که در روزگاری نه چندان دور 
کاروانی از تج��ار به همراه م��ال التجاره 
فراوان ب��ه قصد تج��ارت راه��ی دیاری 
دوردست شد. در میانه راه حرامیان کمین 
کرده به قصد غارت اموال به کاروان یورش 
بردند. طولی نکشید که محافظان کاروان 
از پای درآمده یا تسلیم گشته و دزدان به 
جمع آوری اموال و اثاث از روی ش��تران 
مشغول شدند. حرامیان هر چه بود گرد 
آوردند از مسکوکات و جواهرات و امتعه 
و هر چه ارزش��مند بود به زور ستاندند. 
 در بین اموال مس��روقه یکی ازحرامیان 
کیس��ه ای پر از س��که های زر یافت که 
بسیار مایه تعجب بود چه آنکه در داخل 
همان کیس��ه به همراه سکه های زر تکه 
کاغذی یافت که روی آن آیه ای از قرآن در 
مضمون دفع بال نوشته شده بود. حرامی 
ش��ادی کنان کیس��ه را به نزد سر دسته 

دزدان برد و تمسخر کنان اشارتی نیز به 
دعای دفع بال نم��ود. رییس دزدان چون 
واقعه بدید دس��تور داد صاحب کیسه را 

احضار کنند. 
 طولی نکش��ید ک��ه تاجری فل��ک زده 
مویه کنان به پای سردسته حرامیان افتاد 
که آن کیسه از آن من بود و لعن و نفرین 
بسیار نثار عالم دینی نمود و همی گفت که 
من گول آن عالم را خوردم و تا آن لحظه 
معتقد بودم که دعای دفع بال واقعا کارگر 
خواهد بود. رییس حرامیان اندکی به فکر 
فرو رفت سپس دستور داد کیسه زر را به 
صاحبش ب��ر گردانند. یک��ی از حرامیان 
 برآشفت که این چه تدبیری است و مگر ما 
قط��اع الطریق نیس��تیم و رییس دزدان 
پاس��خ چنین داد: ای ابله، درست است 
که ما دزد مال مردم هستیم اما هرگز قرار 

نبود که دزد ایمان مردم باشیم.

دزدی ایمان تنفر از مادرشوهر 

پای بزرگ، قلبی بزرگ تر

ایستگاه ضرب المثل

شش سال گذشته است و من هنوز بابت این قضیه جایی 
لب ترنکرده ام. دوستانم از اینکه مرا دوباره زنده می دیدند 
سخت شاد ش��دند. من غم زده بودم اما به آنها می گفتم اثر 

خستگی است.
حاال کمی تسالی خاطر پیدا کرده ام. یعنی نه کامال.. اما این 
را خوب می دانم که او به اخترکش برگشته. چون آفتاب که 
زد پیکرش را پیدا نکردم. پیکری هم نبود که چندان وزنی 
داشته باشد.. و شب ها دوست دارم به ستاره ها گوش بدهم. 

عین هزار زنگوله اند.
اما موضوع خیلی مهمی که هس��ت، من پاک یادم رفت به 
پوزه بندی که برای شهریار کوچولو کشیدم تسمه ی چرمی 
اضافه کنم و او ممکن نیست بتواند آن را به پوزه ی بَّره ببندد. 
این است که از خودم می پرس��م: »یعنی تو اخترکش چه 

اتفاقی افتاده؟ نکند بره هه گل را چریده باشد؟..«
گاه به خودم می گویم: »حتما نه، شهریار کوچولو هر شب 
گلش را زیر حباب شیشه ای می گذارد و هوای بره اش را هم 
دارد..« آن وقت است که خیالم راحت می شود و ستاره ها 

همه به شیرینی می خندند.
گاه به خودم می گویم: »همین کافی است که آدم یک بار 
حواسش نباشد. آمدیم و یک شب حباب یادش رفت یا بَّره 
شب نصف شبی بی سروصدا از جعبه زد بیرون..« آن وقت 

است که زنگوله ها همه تبدیل به اشک می شوند!..
یک راز خیلی خیلی بزرگ این جا هست: برای شما هم که 
او را دوست دارید، مثل من هیچ چیِز عالم مهم تر از دانستن 

این نیست که تو فالن نقطه ای که نمی دانیم، فالن بره ای که 
نمی شماسیم گل سرخی را چریده یا نچریده..

خب. آس��مان را نگاه کنید و بپرس��ید: »بَّره گل را چریده 
یا نچری��ده؟« و آن وقت با چش��م های خودتان تفاوتش را 
ببینید.. و محال است آدم بزرگ ها روح شان خبردار بشود 

که این موضوع چه قدر مهم است!
اگر پ��اداد و گذارتان ب��ه آن جا افت��اد به التم��اس ازتان 

می خواهم که عجله به خرج ندهید و درس��ت زیر س��تاره 
چند لحظه ای توقف کنید. آن وقت اگر بچه ای به طرف تان 
آمد، اگر خندید، اگر موهایش طالیی بود، اگر وقتی ازش 
سوالی کردید جوابی نداد، البد حدس می زنید که کیست. 
در آن صورت لطف کنید و نگذارید من این جور افس��رده 

خاطر بمانم:
بی درنگ بردارید به من بنویسید که او برگشته.

شـازده کـوچولـو –  قسمت پـایـانی
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خبر

جانشين فرمانده انتظامي استان از كشف 342 كيلو و 500 گرم ترياك در 
شهرستان شهرضا خبر داد .

ــتقر در ايستگاه ايست  سرهنگ حسين حسين زاده گفت: ماموران مس
ــهرضا حين كنترل خودروهاي  ــتان ش ــهيد امامي شهرس و بازرسي ش
ــده و آن را متوقف  ــكوك ش ــنده مش ــتگاه تريلر كش عبوري به يك دس

كردند.
ــو و 500 گرم ترياك  ــن خودرو 342 كيل ــي از اي وي ادامه داد: در بازرس
ــف  ــده بود كش ــاز ش ــمت بار تريلر جاس ــرز ماهرانه اي در قس كه به ط

شد.
حسين زاده اظهار داشت: در اين زمينه راننده دستگير و جهت سير مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شد.
ــان كرد:  ــتان اصفهان در پايان خاطر نش ــين فرمانده انتظامي اس جانش
ــوداگران  ــتاي وظايف خود با قاچاقچيان مواد مخدر و س پليس در راس
ــا نخواهد ــازه جوالن به آنه ــي كند و اج ــه قاطع و قانوني م مرگ مقابل

داد.

رييس بيمارستان شهداى 
ــن اجتماعى  ــام تامي گمن
ياسوج گفت: زنى 30 ساله 
ــان خود  ــومين زايم در س
ــرى با وزن شش  فرزند پس

كيلوگرم به دنيا آورد.
ــزود: تولد  ــى صديقى اف عل
نوزاد با اين وزن تاكنون در 
كهگيلويه و بويراحمد سابقه 

نداشته است.
وى اظهار كرد: اين زايمان به 

صورت طبيعى انجام شد و حال فرزند پسر و مادر مطلوب است.
ــوزاد بيمارى ديابت  ــى از داليل وزن زياد اين ن صديقى با بيان اينكه يك
ــه و نيم  ــده س باردارى مادر بود گفت: وزن نرمال فرزندان تازه متولد ش
ــتان  ــم كيلوگرم هم در اس ــى تا پنج و ني ــت و تولد نوزادان كيلوگرم اس
ــان طبيعى ــن وزن به صورت زايم ــورد با اي ــته ايم اما اين اولين م داش

 است.
ــت هزار و 253 نوزاد در كهگيلويه و  در شش ماه اول امسال بيش از هش
ــده كه از اين ميزان چهار هزار و 321 نوزاد پسر و سه  بويراحمد متولد ش

هزار و 932 نوزاد دختر بوده است.

كشف 342 كيلو گرم ترياك 
در شهرضاي اصفهان

تولد نوزاد 6 كيلوگرمى 
در كهگيلويه و بويراحمد

ــان در تازه ترين  ــلحانه از طالفروش اعضاى باند سرقت مس
ــش كيف پر از طال و مجروح كردن  اعتراف خود به سرقت ش

يكى از طالفروشان اعتراف كردند.
رسيدگى به اين پرونده با شكايت مرد طالفروشى از تير سال 
ــتور كار كارآگاهان اداره مبارزه با سرقت هاى  گذشته در دس
ــلحانه پليس آگاهى كهگيلويه و بويراحمد قرار گرفت.  مس
شاكى در اظهاراتش گفت: در زمينه خريد و فروش طال به طور 
كيفى فعاليت دارم . شب حادثه پس از خريد طال آن را داخل 
كيفى گذاشتم و به سمت شهرمان ياسوج به راه افتادم. پس 
از آنكه از خودرو پياده شدم و به سمت خانه ام در حركت بودم 
ناگهان خودرويى مقابلم متوقف شد و راه را بر من بست. همين 
كه خواستم از خودرو فاصله بگيرم، سرنشينان خودرو كه سر 
و صورت خود را پوشانده بودند، پياده شدند و به سمتم آمدند. 
آنها مسلح بودند و مرا به مرگ تهديد كردند. پس از آنكه كتكم 

زدند با سرقت كيف پر از طال متوارى شدند.

ــت آمده از او،  همزمان با شكايت اين مرد و اطالعات به دس
تحقيقات پليس براى شناسايى و دستگيرى سارقان آغاز شد. 
در حالى كه هيچ ردى از سارقان به دست نيامده بود، سرقت 
مسلحانه از مرد طالفروشى در اطراف شهر ياسوج به پليس 
گزارش شد. ماموران وقتى از مرد طالفروش تحقيق كردند، 
ــد وى نيز زمانى كه كيفى پر از طال با خود حمل  مشخص ش
مى كرده در دام سارقان مسلح گرفتار شده و آنها با زور وتهديد 

به مرگ، كيف طال را از او دزديده و گريخته اند.
ــدند شيوه  ــى اين دو پرونده متوجه ش كار آگاهان در بررس
ــان بوده و احتمال اينكه هر دو طالفروش در  سرقت ها يكس
دام اعضاى يك باند گرفتار شده باشند، وجود دارد. ماموران 
با توجه به حساسيت موضوع به  طور شبانه روزى به تحقيقات 
براى رازگشايى از اين سرقت ها ادامه دادند تا اينكه با گذشت 
يك سال از وقوع اين دو سرقت مسلحانه، تير امسال سومين 
ــهر ياسوج رخ  ــلحانه از طالفروشان كيفى در ش سرقت مس

ــاهده كردند  ــرقت مش داد. كار آگاهان با حضور در محل س
ــده  ــلح زخمى ش ــارقان مس مرد طالفروش در جدال با س

است. 
ــكى از  ــالش تيم پزش ــد و با ت ــتان منتقل ش او به بيمارس
ــتان از  ــان با حضور در بيمارس ــات يافت. كار آگاه مرگ نج
ــد او و دو نفر از  ــخص ش مرد طالفروش تحقيق كردند و مش
طالفروشان ديگر به صورت كيفى طال حمل مى كرده اند. آنها 
پس از خريد طال به ياسوج آمده و قصد داشتند وارد خانه يكى 

از طالفروشان شوند كه در دام سارقان مسلح گرفتار شدند.
ــارقان مقاومت كرده كه آنها او را با  مرد طالفروش در برابر س
ــرقت كيف حاوى سه كيلو طال  شليك گلوله مجروح و با س

گريختند.
ــه پرونده را بارديگر بررسى كردند و مطمئن  ماموران هر س
شدند سارقان اعضاى يك باند تبهكارى هستند كه در هر سه 

سرقت نقش داشته اند.
ــت تا اينكه ماموران به  عمليات پليسى همچنان ادامه داش
ــان مى داد متهمان از افرادى  ــيدند كه نش ــرنخ هايى رس س
سابقه دار هستند. با كشف سرنخ هاى جديد از هويت سارقان 

ــبانه روزى و  ــاى احتمالى آنها به طور ش فرارى، مخفيگاه ه
نامحسوس زير نظر گرفته شد و ماموران وارد خانه دو نفر از 
متهمان در شهرستان گچساران شدند و آنها را دستگير كردند. 
ــه عضو ديگر باند در يكى از روستاهاى  در ادامه مخفيگاه س
ــد و دو نفر از آنها دستگير شدند؛ اما  گچساران شناسايى ش
سركرده باند اقدام به فرار كرد كه با شليك پليس زمينگير شد.
اين در حالى بود كه ماموران در عمليات ديگرى، هشت نفر 
ــروش طالها، در اختيار  ــن باند در زمينه ف را كه با اعضاى اي
ــرار فعاليت  ــم كردن مقدمات ف ــراردادن مخفيگاه و فراه ق

داشتند، شناسايى و دستگير كردند. 
سرهنگ خداكرم پاكروان، رييس پليس آگاهى كهگيلويه و 
ــخص شد  بويراحمد در اين باره گفت: با تحقيقات اوليه مش
اعضاى اين باند تبهكارى در سه فقره سرقت از دو طالفروش 
ياسوجى و طالفروشى كه اطراف اين شهر فعاليت مى كرده، 
ــرقت نقاب به چهره زده بوده و  نقش داشته اند و در هر سه س
ــلحانه دزدى ها را انجام داده اند. سرقت هاى شان همه با  مس
برنامه بوده و پيش از هر سرقت رفت و آمد طالفروش ها را زير 

نظر گرفته و بعد دستبردها ر ا انجام داده اند.

ــتانى پس از اينكه از سوى مدير مدرسه اش  يك دختر دبيرس
تنبيه شد، به طرز مرموزى در خانه خود جان باخت. اين دختر 
پيش از مرگش به خاطر داشتن تلفن  همراه در مدرسه، از سوى 

مديرش تنبيه سختى شده بود.
روى تخت يكى از مراكز درمانى در رباط كريم دختر نوجوانى 
ــد. اين دختر 15 ساله سه روز  خوابيد كه ديگر نفس نمى كش
ــه روز به دليل  ــترى شده و پس از س بود كه در اين مركز بس
ــرگ او عجيب و  ــپرد. اما گويا علت م حال وخيمش جان س
نامعلوم به نظر مى رسد. خانواده اش از مدير مدرسه اين دختر 
شاكى هستند و او را مقصر مرگ دختر نوجوان شان مى دانند. 

آنها داستان عجيبى را براى پزشكان تعريف مى كنند.
ماجرا از اين قرار بود كه چند روز پيش مهسا كه در سال دوم 
دبيرستان در يك هنرستان در رباط كريم درس مى خواند، با 
حال بدى به خانه شان رفت. مادر مهسا با ديدن دخترش ترسيد 
و سعى كرد كمى او را آرام كند. مهسا زمانى كه آرام تر شد، در 
ــت به مادرش گفت: مديرم مرا تنبيه  مورد حال بدى كه داش

كرده و اصال حال خوبى ندارم.
ــروز مدير  ــادرش گفت: ام ــر در توضيح ماجرا به م اين دخت
مدرسه تلفن همراهم را گرفت و در مقابل همه دانش آموزان 
ــى هايم مرا تنبيه كرد. اين زن مرا سه ساعت تمام و همكالس

 سر پا نگه داشت و جلوى همه تحقيرم كرد.
مادر مهسا پس از شنيدن صحبت هاى دخترش مى خواست 
ــه پيگيرى  ــوهر خود تماس بگيرد تا موضوع را در مدرس با ش
ــه او گفت: تحت  ــد و ب ــر مانع مادرش ش كند ولى اين دخت
هيچ شرايطى موضوع را به پدرم نگو. اگر او متوجه ماجرا شود، 

فكرش مشغول مى شود و ممكن است اتفاقات بدترى بيفتد.
با اين صحبت ها، مادر مهسا قبول كرد كه موضوع را از شوهرش 

پنهان نگه دارد و با همين صحبت ها از خانه خارج شد تا به دكتر 
برود. او مى خواست مهسا را هم همراه خود به دكتر ببرد تا شايد 
حالش كمى بهتر شود اما مهسا در اين باره هم مخالفت كرد و 
از مادرش خواست تا اجازه دهد در خانه تنها بماند و استراحت 

كند. اين آخرين مكالمات بين مهسا و مادرش بود.
صحنه اى دردناك

مادر مهسا براى رفتن به دكتر از خانه خارج شد و چند ساعتى 
ــت. حاال اين زن به خانه برگشته و در را باز  از اين ماجرا گذش
مى كند. كليد كه روى در چرخيد و در خانه باز شد، صحنه اى 
ــمان اين زن ديده شد. مهسا بى حال  دردناك در مقابل چش

روى زمين افتاده بود و گويا نفس هاى آخرش را مى كشيد. مادر 
مهسا با ديدن اين صحنه سراسيمه با اورژانس تماس گرفت. 
دختر نوجوان به بيمارستان منتقل و در بخش مراقبت هاى ويژه 
بسترى شد. آنجا بود كه مادر مهسا موضوع اتفاقى كه در مدرسه 
براى دخترش افتاده بود را با شوهرش در ميان گذاشت. تا آن 
ــخص نبود كه چه باليى سر مهسا آمده است.  لحظه اصال مش
تنها پزشكان حال اين دختر را وخيم اعالم مى كردند و حتى 

معده او را هم شست وشو دادند.
مرگ تلخ

ــا حالش بهتر نشد. او  ــت و مهس ــه روز از اين ماجرا گذش س

همچنان در بخش مراقبت هاى ويژه به سر مى برد و پزشكان 
هم خبرهاى خوبى به خانواده اين دختر نمى دادند. اين دختر 
كه در مركز درمانى در رباط كريم بسترى بود به خاطر وخامت 
حالش به بيمارستان سينا منتقل شد تا اينكه در نهايت قلب اين 
دختر از حركت ايستاد و او به خاطر ايست قلبى جان سپرد. او 
ديگر نفس نكشيد و بدون اينكه درباره علت بدحال شدن خود 
حرفى بزند، جان سپرد و به اين ترتيب اعضاى بدن اين دختر 
با رضايت خانواده اش به بيماران نيازمند اهدا شد. با مرگ اين 
دختر بود كه پرونده اى پيش روى قاضى حسين پور بازپرس 

شعبه پنجم دادسراى جنايى تهران قرار گرفت.
شكايت از مدير مدرسه

ــه دخترش را در اين ماجرا مقصر  ــا كه مدير مدرس پدر مهس
ــت: دخترم وقتى  ــه بازپرس گف ــكايت خود ب مى داند، در ش
ــت. او به خاطر تنبيهى  ــت حال خوبى نداش از مدرسه برگش
ــده بود، بى حال بود و بعد از  ــه اش ش كه از سوى مدير مدرس
ــد. دخترم  ــده بود، بيهوش ش اينكه مادرش از خانه خارج ش
نخستين بارى بود كه تلفن همراه مادرش را با خود به مدرسه 
مى برد كه چنين اتفاقى برايش افتاد. براى همين گمان مى كنم 
ــپردن دخترم نقش زيادى داشته  كه مدير مدرسه در جان س
ــر جوانم را به دليل  ــد. از آنجا كه چند  سال پيش هم پس باش
ــت دادم، برايم سخت است كه  خوردن داروهاى نيروزا از دس
مرگ دخترم را هم باور كنم. اين دختر هيچ مشكل يا بيمارى 
نداشت و اگر تنبيه نمى شد، شايد االن زنده بود. براى همين از 

مدير مدرسه شكايت دارم.
با اعالم اين شكايت، بازپرس دستور تحقيقات بيشتر در باره 
مشخص شدن علت اصلى مرگ دختر نوجوان و ميزان تنبيه 

مدير مدرسه را صادر كرد.

ابالغ وقت رسيدگى
9/624 در خصوص پرونده كالســه 1433/94 خواهان سيد مجيد هوايى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه بابت يك فقره چك به طرفيــت مجيد حبيبى 
گهروئى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخه 94/11/3 ساعت 
11 تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب 
ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف 
اصفهان – شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26661 شعبه 32 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/625 در خصوص پرونده كالســه 1432/94 خواهان سيد مجيد هوايى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه 30/000/000 ريال بابت فقره چك به طرفيت 
مجيد حبيبى گهروئى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى بــراى مورخه 
94/11/3 ســاعت 10/30 تعيين گرديده با توجه به مجهــول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى 
مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م 
الف:26662 شــعبه 32 حقوقى مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/626 در خصــوص پرونده كالســه 693/94 خواهان ثريــا ميرگمارى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه خســارت به مبلغ شش ميليون و پانصد هزار 
ريال به انضمام مطلق خسارات دادرسى به طرفيت زهرا زارع تقديم نموده 
است وقت رســيدگى براى روز شــنبه مورخه 94/11/3 ساعت 16 تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 20 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 شــود.م الف:26669 شعبه 20 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/627 در خصــوص پرونده كالســه 1635/94 خواهــان ابراهيم قرهى 
قهى دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلــغ 25/000/000 ريال بابت يك فقره 
چك به طرفيت عباس حصيرى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى 
مورخ 94/11/3 ســاعت 11صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر مــاده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 

مى شود.م الف:26665 شعبه 14 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 
اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
9/628 در خصوص پرونده كالسه 691/94 خواهان عصمت بديعى خوزانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه يك فقره چك به طرفيت ايمان شيشه گر تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى روز شنبه 94/11/3 ساعت 17عصر تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 20 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 شــود.م الف:26670 شعبه 20 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/629 در خصوص پرونده كالسه 692/94 خواهان عصمت بديعى خوزانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه يك فقره چك به طرفيت ايمان شيشه گر تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى روز شنبه 94/11/3 ساعت 17/15عصر 
تعيين گرديده با توجه به مجهــول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب 
ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف 
اصفهان – شعبه 20 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26671 شعبه 20 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/630 در خصوص پرونده كالسه 765/94 خواهان عصمت بديعى خوزانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه مبلغ سى و پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك 
به طرفيت حســن عالى پوراحمدى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
روز شنبه 94/11/3 ساعت 16/30 عصر تعيين گرديده با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روى مدرســه نيلى پور – جنب ســاختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان – شعبه 20 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود.م الف:26672 شعبه 20 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/631 در خصوص پرونده كالســه 776/94 خواهــان عليرضا صفدرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت وحيد اكبرى زمانى تقديم نموده 
است وقت رســيدگى براى مورخه 94/11/3 ســاعت 16/30عصر تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 41 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 شــود.م الف:26629 شعبه 41 حقوقى مجتمع 
شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
9/632 در خصــوص پرونــده كالســه 1630/94 خواهان حامــد گلبان 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال ســند اتومبيل پژو206 به طرفيت رضا 
محمدى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/11/4 ساعت 
11/30صبح تعيين گرديده اســت با توجه 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 آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:26663 

شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/633 در خصوص پرونده كالسه 1354/94 خواهان ايمان حسامى نژاد 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد فتوت تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز يكشــنبه مورخه 94/11/4 ســاعت 9/30صبح تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روى مدرسه نيلى پور – جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان – 
شعبه 13 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 شــود.م الف:26740 شعبه 13 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ 

شــماره   9410100350108163 ابالغنامــه: شــماره   9 /528
پرونــده:9409980350100633 شــماره بايگانــى شــعبه:940749 
مشخصات ابالغ شــونده حقيقى: سعيد پاكدل به نشــانى مجهول المكان 
تاريخ حضــور:1394/11/14 چهارشــنبه ســاعت:12:00 محل حضور: 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شــهيد نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان طبقه3- اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوى 
عليرضا شريفى به طرفيت شما مبنى بر مطالبه 93/000/000 ريال در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد ضمنا به پيوست نسخه 
ثانى دادخواست و ضمايم ارسال مى گردد.م الف:25876  شعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ

شــماره   9410100350107777 ابالغنامــه: شــماره   9 /510
پرونده:9409980350100260 شماره بايگانى شعبه:940302 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى: ناصر اشــرفى فرزند عبدالخالق به نشانى شهرستان 
اصفهان – خ.جابرانصارى – ابونعيم شمالى – ك.ميالد – بن بست سامان 
– پ125- واحد3 تاريخ حضور:1394/11/21 چهارشــنبه ساعت 10:30 
محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شــهيد نيكبخت – ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه3- اتاق شماره333 علت حضور: در 
خصوص دعوى محمدرضا شــاه سنايى به طرفيت شــما مبنى بر مطالبه 
1/100/000/000 ريال در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه 
حاضر شويد.م الف:24756 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
9/638 آقاى اكبر محتشم فرزند مهدى دادخواستى به انتقال سند پژو پارس 
به شماره 861ص69-ايران13 به طرفيت آقاى 1- مجيد قربانى فرزند محمد 
2- عليرضا كردبچه كه اعالم شــده مجهول المكان است تقديم و به كالسه 
659/94 در شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گرديده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى 
شود در مورخ 94/11/3 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همين 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد در غير اينصورت وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و شورا غيابا رسيدگى 
و اتخاد تصميم خواهد نمود.م الف:108 شعبه سوم حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100353402636 ابالغيــه: شــماره   9 /495
پرونده:9309980358901003 شــماره بايگانى شــعبه:941085 شاكى 
آقاى مصطفى ميرزايى فرزند بهرام على دادخواستى به طرفيت متهم خانم 
نرگس قربانى ساران به خواسته سرقت گوشــى همراه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 108 دادگاه 
كيفرى دو شهر اصفهان (108 جزايى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شــماره 205 ارجاع و به كالســه 9309980358901003 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/11/03 و ســاعت 08:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى حاضر گردد.م الف:25865 شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (108 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100351208073 ابالغيــه: شــماره   9 /522
پرونده:9409980351200706 شماره بايگانى شعبه:940793 خواهان/
شاكى زرير بخشى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم عابدى جزينى به 
خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه و تامين خواسته 
و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 12 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به كالسه 
9409980351200706 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/17 
و ســاعت 08:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:21406 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

مرگ مرموز دختر دبيرستانى پس از تنبيه در مدرسه

راز سرقت 6 كيف طال در سينـه دزدان مسـلح
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــم كيلو، ــرغ 250 گرم،پيازچه ني ــون م ــرغ دو عدد،ژامب ــينه م مـواد الزم :س
ــت به ميزان الزم،ماست يك سوم سس مايونز  گردو دويست و پنجاه گرم،نان تس

مصرفى،سس مايونز به ميزان الزم،خامه صدگرم.

ــپس ــون مرغ را هم ريز خرد كنيد. س ــردو را ريز خرد كنيد، ژامب  طرز تهيه: گ
ــه و ريش ريش كنيد.  ــيــنه مرغ را با پياز و نمك و فلفل و كمى آب ليمو پخت س
ــم خود پياز هم  ــه حلقه خرد كنيد ( ه ــته و ريز به صورت حلق پيازچه ها را شس
برگ هاى آن را)، حاال سس مايونز و ماست و خامه را با هم مخلوط كنيد، بهتر است 
كه اين سس را در چند مرحله و به اندازه كم درست كنيد چون ميزان مصرفى سس 
بستگى به مواد شما دارد كه چقدر سس جذب كند. حاال همه مواد خرد شده را باهم 
داخل آسياب سبزى خورد كن بريزيد، سس را به نسبت يك به سه ماست و سس به 

مواد اضافه كنيد تا مايه كيك به صورت مالت نرم در بيايد.
ــت را بريده، نان هاى تست را يك رديف منظم كف  حاال لبه هاى قهوه اى نان تس
ــانتى روى نان ها  ــوادى كه آماده كرده ايد يك اليه دو س ظرف بچينيد، حاال از م
بماليد، وقتى تمام سطح نان تست ها را با مايه پوشانديد حاال يك اليه ديگر نان روى 
آن به همان ترتيب قرار بدهيد، و باز هم روى آن را با مواد بپوشانيد، دوباره روى مواد 
را با نان بپوشانيد. بهتر است كه كيك همين دو طبقه باشد، اگر ارتفاع كيك بيش 
از اين بشود ممكن است اليه هاى كيك از هم جدا بشوند، روى اليه آخر و ديواره 
ــانيد، براى رنگى كردن اليه روى كيك مى توانيد از اطراف را با سس مايونز بپوش
آب هويج، آب لبو، آب تره، سس گوجه فرنگى و... استفاده كنيد. حاال ديواره هاى 
اطراف كيك را با كاهوى ريز خرد شده يا همان پيازچه هاى خرد شده تزيين كنيد، 
روى كيك را هم با سليقه خودتان با هويج رنده شده يا پودر گردو يا پيازچه و يا هر 

مواد ديگرى كه عطر و طعم كيك را تغيير ندهد مى توانيد تزيين كنيد.

ــت. با اين حال تصور  ــانده اس ــطح زمين را آب پوش حدود 70 درصد از س
ــد. در  ــى به نظر مى رس ــى و خيال ــناور در آب همچنان جادوي ــهرى ش ش
ــا از جنس  ــه  و خيابان ه ــودرو را گرفت ــاى خ ــب قايق  ج ــهرها اغل اين ش

ــناور آهنگ زندگى آرام و دلپذير است  ــهرهاى ش ــتند. در ش رودخانه هس
ــت  ــت و آب و پارو ... در اين پس ــت ازدحام قايق اس و ترافيكى هم اگر هس
ــى آنان را  ــريان هاى حيات ــه آب ش ــهر بزرگى ك ــه 12 ش ــى داريم ب نگاه

شكل مى دهد.
ــه جهانيان را از طريق  دبى در امارات متحـده عربى:دبى به تازگى توج
ــى و همين طور  ــازهاى بزرگ و عظيم از جمله جزاير مصنوع ــاخت و س س

رويدادهاى تفريحى و ورزشى هيجان انگيز به خود جلب كرده است.
ــى در  ــهر تاريـــــخ ــن ش ــى اي ــته اصل  آمسـتردام در هلند:هس
ــت.  ــعه ياف ــانزدهم توس ــرن ش ــد و در ق ــود آم ــه وج ــطى ب ــرون وس ق
ــترده اى از  ــبكه گس ــتردام مى گذرد و ش ــط آمس ــِتل از وس رودخانه آمس
ــم وصل  ــى را به ه ــهر قديم ــف ش ــاى مختل ــا بخش ه ــا و نهره كانال ه

مى كند.
ــن  ــزرگ تري ــه ب ــگاوان ب ــرى ب  بنـدر سـرى بـگاوان در برونئى:س
روستاى آبى جهان معروف است. گفته شده كه عالوه بر راه هاى آبى حدود 
19 مايل پل چوبى اين منطقه را به بخش هاى ديگر اين كشور متصل مى كند.
ــش از اينكه  ــودكان در آلپى پي ــود كه ك  آلپى كراال در هند:گفته مى ش
ــواده بر روى  ــردن را مى آموزند. حدود 500 خان ــنا ك بياموزند راه بروند ش

قايق هاى خود در اين منطقه زندگى مى كنند.
ــهرى ويرانه در ميانه   نان ماندول در كشـور ميكرونزى:نان ماندول ش
ــه 600 جزيره بزرگ و  ــت. ميكرونزى از مجموع ــاى اقيانوس آرام اس آب ه
كوچك تشكيل شده  است. نان ماندول اگرچه سال هاست  كه خاموش است 

ولى ديدن آن خالى از لطف نيست.

ــورى، رمانى كه  ــح اهللا منص ــور»و ترجمه ذبي ــته« ژان گ ــدار نوش خواجه تاج
ــان زندگى  ــار تا پاي ــاه افش ــاى تاريخى ايران از هنگام مرگ نادرش به رخداده

آقامحمدخان قاجار به ديدى داستان گونه مى پردازد.
ــى نزديك به  ــا1211 هجرى قمرى يعن ــال 1193ت آقا محمد خان قاجار از س
ــله قاجاريه بود. وى در چهار سالگى 18 سال پادشاه ايران بود. او پايه گذار سلس
 به وسيله عليقلى خان ملقب به عادلشاه  برادرزاده نادر شاه و به سبب دشمنى كه  با 
پدرش داشت اخته شد. آقا محمد خان در جنگاورى توانا بود اما بيشتر شهرتش در 
تاريخ  را به خاطر ظلم ،ستم،بى رحمى ،سنگدلى و جناياتش به دست آورده است.

شيوه كشتن آخرين شاه زند و قتل عام مردم كرمان و جنايات و غارت هايى كه در 
گرجستان انجام داد از جمله اقداماتى است كه از او به ياد گار مانده گرچه بسيارى 
ــب قاجارها اطالعات  در طول تاريخ به كفايتش گواهى داده اند.درباره اصل و نس
درستى در دست نيست . اما اين طور كه بر مى آيد آنها از نژاد ترك بودند.قاجارها 
ازتركان غربى بودند آنها ازدوره صفويه در تاريخ ايران پيدا شدند.وآن مطالبى كه 
آنها را به مغوالن منتسب مى كند نامعتبر مى باشد. سلطنت قاجار به عنوان يكى 
ــتان و  ــن دوران  ايران و مقطعى از تاريخ كه دو قرارداد ننگين گلس از تاريك تري
تركمانچاى در آن امضاشد در طول تاريخ اين سرزمين به ثبت رسيده است.عالوه 
بر اين در اين دوران امتياز هاى بزرگى  به كشور هاى بيگانه داده شده ولى به دور 

از همه اينها ،امنيت در كشور حاكم نبوده  است.
ــاه افشار  كتاب خواجه تاجدار به  رخدادهاى تاريخى ايران از هنگام مرگ نادرش
ــتان گونه مى پردازد. گرچه  ــار به ديدى داس تا پايان زندگى آقامحمدخان قاج
ــه رخدادهاى اين كتاب بر پايه  چهره هاى اين كتاب همگى تاريخى اند ولى هم
ــت  ــن كتاب آغامحمدخان قاجار اس ــت. قهرمان اي واقعيت هاى تاريخى نيس

ــى هايى را كه او و پيروان  ــت كه خونريزى ها و ددمنش ــنده كوشيده اس و نويس
ــاپ چهل و پنجم  ــر امير كبير چ ــام داده بودند را توجيه كند. نش و يارانش انج

رمان خواجه تاجدار را چاپ و روانه بازار نشر كرده است.

كيك مرغ

خواجه تاجداربزرگ ترين شهرهاى شناور در جهان(2)

خانه دارى

ــد مى تواند به شما بگويد لكه هاى نوشيدنى خيلى  هر كس كه بچه داشته باش
ــيارى از  ــفيد. بس ــتند، مخصوصا روى فرش هاى س ــمج و جدا ناپذير هس س
ــده را پاك كنند. ولى  ــى توانند فرش هاى رنگى ش پاك كننده هاى فرش، نم
نگران نباشيد، يك روش موثر وجود دارد تا از شر آن لكه ى بدنما خالص شويد.

چيزهايى كه براى تميز كردن شربت رنگى از روى فرش نياز داريد:
آب كربناته يا گازدار، آب، مايع تميز كننده فرش، بطرى اسپرى، اتوى لباس، 

حوله سفيد، جاروبرقى.
اگر لكه هنوز خيس است، آب گازدار روى آن بريزيد و محوطه را پوشش دهيد.

روى لكه يك حوله يا كهنه بگذاريد تا هر چقدر كه ممكن است مايع را استخراج 
ــد هيچ وقت قالى را نماليد، اين كار باعث عميق تر شدن  كنيد، حواس تان باش
ــود.اتو را در باالترين دماى ممكن  ــيدنى و بزرگ تر شدن لكه مى ش نفوذ نوش
تنظيم كنيد.در ضمن، محلولى از مايع تميز كننده فرش و آب داغ را در بطرى 
اسپرى بريزيد.محلول را توسط بطرى اسپرى روى لكه اسپرى كنيد، يك حوله 
سفيد را روى آن بگذاريد.از حوله رنگى استفاده نكنيد چرا كه رنگ آن به قالى و 

فرش منتقل مى شود.روى حوله را اتو كنيد و هر 10 ثانيه آن را حركت دهيد.
ــى جلوگيرى كنيد،  ــدن قال ــوختگى و ذوب ش اتو را مدام تكان دهيد تا از س
ــپس حوله را سروته كنيد تا يك محيط  نوشيدنى بايد به حوله منتقل شود، س
ــتفاده كنيد)، وقتى  ــرد (مى توانيد از يك حوله ديگر اس تميز روى قالى را بگي
ــده را روى آن  ــدن رفت، يك بار ديگر محلول پاك كنن ــك ش فرش رو به خش

ــود.بگذاريد  بريزيد و مراحل تميز كردن را انجام دهيد تا وقتى كه لكه پاك ش
ــيد تا نرمى و حالت خود را ــپس آن را جاروبرقى بكش ــود، س فرش خشك ش

 بگيرد.

نحوه تميز كردن شربت رنگى از روى فرش سفيد

ــواالت مطرح درباره حضرت بقيه اهللا عجل اهللا فرجه اين است كه حضرت،  يكى از س
موقع ظهور با چه نيرويى با اين حكومت هاى جهانى و اين ابرقدرت ها مى جنگد، آيا 

به اسلحه هاى آتش زاى روز مجهز است؟دو جواب براى اين سوال، قابل طرح است.
ــان را نابود  ــلحه آنها مى آورد و تمام ش ــلحه اى فوق اس  جواب اول:حضرت، يك اس
مى كند. به دليل روايتى از امام صادق عليه السالم كه فرمود:أَبَى اهللاُ أَْن يْجِرى األَْْشياَء 
ــالم  ــباب پيش مى برد.از حضرت آدم عليه الس اب؛خداوند هر كارى را با اس ــبَ إِالَّ بَِأْس
تا به حال، تمام حكومت هاى الهى، با وسايل روز جلو رفته اند. همه انبيا با وسايل روز با 
ــوب. حضرت  ــدند يا مغل ــب مى ش ــه يا غال ــى جنگيدند ك ــاى باطل م حكومت ه
ــايل روز مى آيد و خدا اِبا مى كند از اين كه برخالف  بقيه اهللا عجل اهللا فرجه هم با وس

طبيعت، امرى را ايجاد بكند.اين حرف عده اى از روشنفكرهاى امروز است.
ــل بيت عصمت و طهارت  ــخ، از اه جواب دوم:ما جواب اول را قبول نداريم و براى پاس
ــوال مى كنيم. آن بزرگواران  ــطه غيب و شهود هستند س كه مخزن اسرار الهى و واس
ــت كه ايجاد امور و تحقق بعضى مسايل با اسباب  مى فرمايند: جريان طبيعى اين اس
ــت؛ اما در طول تاريخ، گاهى اوقات هم بر خالف وسايل عادى، حق بر باطل  عادى اس

غالب شده است؛ براى نمونه:
ــالم  ــمنان حضرت ابراهيم عليه الس مقابله هاى غير طبيعى در طول تاريخ:دش
ــتند. جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل،  آتش افروخته و اين بزرگوار را روى منجنيق گذاش
ــر امرى داريد، بفرماييد.»  ملك موّكل آب و ملك موّكل باد، همه آمدند و گفتند: «اگ
ــه كار داريد؟»  ــدارم». گفتند: «پس با ك ــما كارى ن حضرت ابراهيم فرمود: «نه؛ با ش
ــت و  ــى! االن منجنيق حاضر اس ــى! چه حقيقت ــدا را دارم.» چه معرفت ــود: «خ فرم
ــرت جبرئيل  ــدا را دارم. حض ــه، من خ ــى مى گويد: ن ــى اندازند؛ ول ــش م او را در آت
ــَؤالِى ِعلُْمُه  ــِبى ِمْن ُس گفت: «خوب! از او بخواه». گفت: «خدا خودش مى داند؛ َحْس
ــر كارى خودش صالح  ــت؟ ه ــه حاجت به بيان اس ــت، چ بَِحالِى»آنجا كه عيان اس
ــت. خدا را قسم مى دهيم به عزت  مى داند، انجام مى دهد. اين، مرتبه كمال ايمان اس
محمد و آل محمد:، چنين ايمانى را به همه ما عنايت بكند. حضرت ابراهيم را در آتش 
انداختند. يك دفعه وضع تغيير كرد. از طرف حضرت حق خطاب شد: «يا ناُر كونى برداً و 

سالما» بر خالف طبيعت و با اسباب غير عادى و معنوى، حق بر باطل غالب شد.
 نجات كعبه:همه شنيده ايم كه ابرهه با فيل هاى جنگى آمد خانه خدا را خراب بكند. 
ــتور داد شترهاى حضرت  ــان را فرود آوردند. ابرهه دس قبل از ورود به مكه، بارهاى ش
عبدالمطلب را بگيريد. شترها را گرفتند. حضرت عبدالمطلب با چند نفر آمد. گفتند: 
«اين، رييس و بزرگ مكه و بزرگ بنى هاشم است». ابرهه خودش را جمع و جور كرد كه 
حاال عبدالمطلب آمده است و مى خواهد شفاعت بكند كه كعبه را تخريب نكنيد. گفت: 
«براى چه آمده اى؟» گفت: «چرا شترهاى من را گرفتند؟» ابرهه گفت: «گمان كردم 
ــرت عبدالمطلب گفت: ــه را خراب نكنم». حض ــفاعت كنى كه كعب اينجا آمده اى ش
ــم مالك و خدايى  ــتم و اين خانه ه ــترها هس ؛ من مالك ش «انا َربُّ االِبِل و لِلَْبْيت ربُّ
ــرو آن را خراب كن]». ابرهه تصميم  دارد [خودش نگه دارى مى كند. اگر مى توانى، ب
ــت و نشان هاى اين لشكر  ــكر خدا رسيد. چقدر هم دس گرفت بيايد كه يك دفعه لش
ــنگ هايى آتشين كه يكى از اين سنگ ها خطا  الهى عالى بود. پرنده هايى آمدند با س
ــنگ را رها مى كردند،  ــر آنها مى آمدند س ــدام از اين ابابيل باالى س نمى رفت. هر ك
مى خورد مغز سرش و پايين مى افتاد و مى مرد. اينجا خدا بر خالف طبيعت اين كار را 

كرد.

ــجاد عليه السالم مشهور  نجات حضرت سـجاد عليه السالم:داستان حضرت س
ــو؛ مى خواهم تو را  ــت كه در بيابان، دزدى يقه حضرت را گرفت و گفت: «پياده ش اس
بكشم و مالت را هم ببرم». حضرت فرمود: «بيا هر چه داريم، برادروار قسمت مى كنيم 
و نصفش را تو حالل بردار و برو، نصف آن هم مال من باشد». گفت: «به جز اين كه تو را 
بكشم و تمام مالت را ببرم، راضى نمى شوم». حضرت فرمود: «خوب حاال كه اين طور 
است، بيا هر چه داريم مال تو باشد. فقط مقدارى آب و يك لقمه نان براى من بگذار؛ به

 اندازه اى كه به مدينه برسم. همه آن را تو بردار حالل و طيب و طاهر و برو». گفت: «نه، 
ــم». حضرت فرمود: «[خدا را در نظر بياور] پس خدا كجاست؟» گفت:  بايد تو را بكش
«خدا خواب است». وقتى گفت خدا خواب است، حضرت فرمود: «بگيريد دشمن خدا 
ــر او را گرفت و يكى پايش را و او را بلعيدند.اين ماجرا  را». دو تا شير پيدا شدند يكى س

هم برخالف طبيعت بود.
جنگ حضرت بقيه اهللا عليه السالم:حكومت حضرت بقيه اهللا روحى له الفداء نيز 
بر خالف جريان عادى محقق مى شود. خدا و انبيا و اهل بيت: همه از حكومت جهانى او 

خبر دادند و اينكه اين مرد الهى مى آيد و دنيا را پر از عدل و داد مى كند.
ــى از   داسـتان آيـت اهللا شـيخ حسـنعلى اصفهانـى رحمـه اهللا عليه:يك
ــيخ  ــوت حاج ش ــل از ف ــال قب ــد س ــل كرد:چن ــن نق ــن چني ــراى م ــتان، ب دوس
ــد: «حضرت كه مى آيند، با چه ــوال ش ــنعلى اصفهانى رحمه اهللا عليه از وى س حس

ــم».  ــو بروي ــد: «پاش ــى گوي ــواب م ــد؟» در ج ــى جنگن ــلحه اى م اس
ــاره  ــان اش ــاره. ايش ــمس العم ــال ش ــم ترمين ــم رفتي ــران بودي ــت: ته ــى گف م
ــتادند.  ــه ايس ــد، هم ــى كردن ــان حركت م ــه در خياب ــى ك ــا ي ــين ه ــرد؛ ماش ك

ــا راه  ــد؛ ام ــى كن ــين دارد كار م ــرد. ماش ــى ك ــت نم ــينى حرك ــچ ماش هي
ــنعلى  ــيخ حس ــد؟ مرحوم حاج ش ــدند كه چطور ش نمى رود. اينها همه متعجب ش
ــين ها  ــرد كه برويد و ماش ــاره ك ــدى؟» گفت: «بله» بعد اش ــش گفت: «دي به رفيق
ــتاد؟  ــى فرس ــت و چه كس ــى نگه داش ــى نفهميدند چه كس ــت كردند ول هم حرك
ــان حضرت  ــت كن هاى مالزم ــى از كفش جف ــنعلى گفت: «من، يك ــيخ حس آقا ش
ــرت چه؟ خود  ــت. آن وقت مالزمان حض ــن داده اس ــتم. خدا اين قدرت را به م هس
ــالم  ــت».حضرت اباعبداهللا عليه الس ــع عالم وجود به اختيار او اس حضرت چه؟ جمي
ــت كه از ما متابعت بكند.عالوه بر  ــتور داده اس فرمود:آنچه خدا ايجاد كرده، به او دس
ــرت، آيات الهى و  ــت. حض ــرت بقيه اهللا «ُمْبِدُئُ اآليات» اس اينكه يكى از القاب حض
ــود. در  ــيله حضرت ظاهر مى ش ــى كند. قدرت الهى به وس معجزات الهى را ظاهر م
كشف الغّمه و منابع ديگر هم هست كه بر سر حضرت، ابرى سايه مى اندازد. كسى در آن 
ابر هست كه فرياد مى كشد: «اين، حضرت مهدى و خليفه خداست از او تبعيت كنيد». 
ــت كه در زمان حضرت،  ــف الغّمه و الزام الّناصب و نجم الثاقب و. .. هس در كتاب كش
ــالم  ــن عليه الس ــرت اميرالمؤمني ــى كنند.حض ــرا م ــا چ ــك ج ــرگ و ميش ي گ
ــرت جبرئيل  ــن و حض ــن و كروبي ــن و منزلي ــه موقني ــور، مالئك ــت ظه فرمود:وق
ــه اينكه  ــى كنند.ن ــارى م ــرت را ي ــه، حض ــر مالئك ــرافيل و ديگ ــل و اس و ميكائي
ــم همين طور  ــداهللا ه ــرت اباعب ــد، حض ــته باش ــى به حضرت داش ــا اختصاص اينه
ــازه ورود  ــه اج ــه مالئك ــالم ب ــين عليه الس ــرت امام حس ــه حض ــت. البت بوده اس
ــى خواهد». ــه او م ــر چ ــم. ه ــليم حق ــن تس ــه! م ــود: «ن ــداد و فرم ــگ ن به جن

چرا امام زمان عليه السالم با سالح روز نمى جنگد؟
ــات جالل و جمال  ــداء، َمْظَهر و ُمْظِهر جميع صف ــى و ارواح الف حضرت بقيه اهللا روح
ــريف «يا عدل» و «يا حكيم»  ــماء ش ــت. حضرت بقيه اهللا، َمْظَهر و ُمْظِهر اس حق اس
ــت. امام زمان مى خواهد عدل واقعى را پياده كند. حاال اگر بنا شد كه دشمن مثال اس
ــد، چقدر مظلوم  ــتفاده كن ــدازد و حضرت هم يك بمب اتم باالترى اس  بمب اتم بين
ــن برخالف  ــود؟ اي ــى ش ــته م ــاه كش ــى گن ــه ب ــدر بچ ــود؟ چق ــى ش ــته م كش
ــدم را  ــك دانه گن ــت ي ــچ قيمتى حاضر نيس ــه هي ــام زمان ب ــت. ام عدل الهى اس
ــور بود.  ــالم هم همين ط ــدش اميرالمؤمنين عليه الس ــرد. ج ــان مورچه بگي از ده
ــا از كار خواهد  ــلحه ه ــن اس ــام اي ــى آورد، تم ــريف م ــه تش ــه اهللا ك ــرت بقي حض
ــته  ــاره، اين قدرت را داش ــره با يك اش ــنعلى قدس س ــيخ حس افتاد. وقتى حاج ش
ــى را از بين  ــدارد اين ماده اتم ــدازد، آن حضرت قدرت ن ــايل را از كار بين كه آن وس
ــكر عظيمى را همراه  ــت موقعى كه حضرت تشريف مى آورد، لش ببرد؟!در روايت  اس
ــتد. به نماينده هم مى فرمايد هر مطلبى كه  نماينده اى به طرف قسطنطنيه مى فرس
ــتت نگاه بكن، روى آن، تكليفت نوشته شده است.  ــتى عمل بكنى، به كف دس خواس
ــده  ــته ش ــت نگاه مى كنند و به مطلب نوش ــده هاى حضرت، به كف دس تمام نماين
ــطنطنيه بشوند.  ــند و مى خواهند وارد قس عمل مى كنند. بعد به درياچه اى مى رس
ــد و روى آب راه مى روند. مردم  اصحاب حضرت دعايى مى خوانند و ذكرى مى گوين
ــطنطنيه مى گويند: «عجب! اگر اينها كه روى آب راه مى روند، لشكر او هستند،  قس
ــهرها را به روى لشكر  ــت؟». همگى تسليم مى شوند و درهاى ش خودش ديگر چيس
ــد. حضرت اين گونه جلو مى روند. در  امام زمان باز مى كنند و از آنها پذيرايى مى كنن
روايت است كه شانزده فرسخ راه، لشكرگاه حضرت است. با آنها مى خواهد دنيا را بگيرد. 

اين كار با نيروى الهى انجام مى شود.

برگرفته از سخنرانى آيت اهللا ناصرى دامت بركاته؛

چـگونگى غلبـه امام عصر عليه السالم
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