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رییس انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان؛

بذر»اصالح الگوی کشت«در زمین 
کشاورزان اصفهانی سبز نشد
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گالیه  حدادی 
از وضعیت نابه سامان 

دوومیدانی

فعاالن اقتصادی
  استان اصفهان رتبه بندی 

می شوند

شورای نگهبان 
در بررسی صالحیت ها تفاوتی  

قائل نمی شود

3

12

32

4

6

مدیرکل بازرس��ی اس��تان اصفهان گفت: مساله به 
روز نبودن برخی از قوانین ش��هرداری ها به نوع خود 

چالشی بزرگ است و نیاز دارد تا برخی از قوانین...

ش��رکت راه آهن جمهوری اس��امی ایران و شرکت 
زیمنس آلمان در خص��وص همکاری های جدید در 

حوزه ریلی تفاهم نامه همکاری امضا کردند...

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در کارگروه مل��ی مقابله با 

آلودگی هوا گفت: هر موتورسیکلت...

جش��نواره پدر قصه های ایرانی به مناس��بت نهمین 
سالگرد درگذشت حمید عاملی مشهور به بابا عاملی 

کودکان و نوجوانان نسل های گذشته...

به روز نبودن قوانین شهری، 
بزرگ ترین چالش شهرداری ها

امضا تفاهم  نامه همکاری
 راه آهن ایران و زیمنس

تولید موتورسیکلت کاربراتوری  
ازاول مهر95 ممنوع می شود 

برگزاری جشنواره 
پدر قصه های ایرانی

12

رییس اداره عملیات صادرات شرکت پایانه های نفتی 
ایران گف��ت: هم اکنون ام��کان پهلوگی��ری همزمان 
9 کش��تی نفتکش در پایانه خارگ وجود دارد و حتی 
بزرگ ترین کشتی های نفتکش با ظرفیت 360 هزار 
بش��که هم می توانند پهلوگیری کنند. روابط عمومی 
ش��رکت پایانه های نفتی ایران به نقل از غامحسین 
گرامی درباره آخرین وضعیت آماده س��ازی اس��کله و 
تاسیس��ات پایانه خارگ به عنوان ب��زرگ ترین پایانه 
 صادرات نفت خام ایران در دوران پس��ا تحریم، افزود: 
 در ش��رایط کنون��ی ح��دود 94 درص��د نف��ت خ��ام
  ای��ران از پایانه خ��ارگ ب��ه بازارهای جهان��ی صادر

 می شود.
وی با اع��ام اینک��ه نف��ت تولی��دی در مناطق نفت 
خی��ز از طری��ق پن��ج خ��ط لول��ه زی��ر دریای��ی30 
این��چ )س��ه خ��ط(، 42 این��چ و 52 این��چ پ��س از 
 پمپ��اژ از تلمب��ه خان��ه گ��وره ب��ه خ��ارگ ارس��ال 
 می ش��ود، ادامه داد: این نفت  در مخازن 140 هزار تا 
یک میلیون بش��که ای ذخیره س��ازی می شود. وی با 

یادآوری این که مخازن ذخیره سازی ...

در پایان س��فر عبداهلل عبداهلل ریی��س اجرایی دولت 
جمهوری اس��امی افغانس��تان به جمهوری اسامی 
 ایران، بیانیه مش��ترک هم��کاری های دو کش��ور در 
حوزه ه��ای مختلف منتش��ر ش��د. متن ای��ن بیانیه 
بدین ش��رح اس��ت:  بنا به دعوت اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رییس جمه��ور ، عبداهلل عب��داهلل رییس 
محترم اجرائی دولت جمهوری اس��امی افغانس��تان، 
در راس ی��ک هی��ات عالی رتب��ه از تاری��خ 14 تا 15 
دی)جدی 1394( از جمهوری اس��امی ایران دیدار 
رس��می به عمل آوردند. عبداهلل عبداهلل در این س��فر 
 با حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای مقام معظ��م رهبری 
جمهوری اس��امی و جناب آقای دکتر حسن روحانی 
 رییس محت��رم جمه��وری اس��امی ای��ران ماقات 

نمودند.
 رییس اجرائی دولت جمهوری اس��امی افغانس��تان 
و هیات همراه  از مهمان نوازی گ��رم دولت جمهوری 
اسامی ایران تشکر نموده و از جناب آقای جهانگیری 
برای سفر به کابل دعوت به عمل آوردند. رییس اجرایی 

دولت جمهوری اسامی افغانستان...

ایران آماده میزبانی ازبزرگترین 
کشتی های نفتکش جهان شد

بیانیه مشترک ایـران و 
افغانستان منتشـر شد



ــتان  ــالمى افغانس ــى دولت جمهورى اس ــداهللا رييس اجراي ــداهللا عب ــفر عب در پايان س
به جمهورى اسالمى ايران، بيانيه مشترك همكارى هاى دو كشور در حوزه هاى مختلف 

منتشر شد.
متن اين بيانيه بدين شرح است:

« بسمه تعالى
بيانيه مشترك جمهورى اسالمى ايران و جمهورى اسالمى افغانستان

بنا به دعوت اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهور ، عبداهللا عبداهللا رييس محترم 
اجرائى دولت جمهورى اسالمى افغانستان، در راس يك هيات عالى رتبه از تاريخ 14 تا 15 

دى(جدى 1394) از جمهورى اسالمى ايران ديدار رسمى به عمل آوردند.
ــم رهبرى  ــام معظ ــه اى مق ــت اهللا خامن ــا حضرت آي ــفر ب ــداهللا در اين س ــداهللا عب عب
ــن روحانى رييس محترم جمهورى اسالمى  ــالمى و جناب آقاى دكتر حس جمهورى اس
ــتان و هيات همراه  ــالمى افغانس ايران مالقات نمودند. رييس اجرائى دولت جمهورى اس
از مهمان نوازى گرم دولت جمهورى اسالمى ايران تشكر نموده و از جناب آقاى جهانگيرى 

براى سفر به كابل دعوت بعمل آوردند.
رييس اجرايى دولت جمهورى اسالمى افغانستان ابراز اميدوارى كردند كه اولين سفر شان 
ــد تا مناسبات  ــتان باعث آن خواهد ش به عنوان رييس اجرايى دولت وحدت ملى افغانس
ــتر يافته و روابط و تعامالت در زمينه هاى مختلف  دو كشور توسعه و گسترش هرچه بيش

ميان دو كشور گسترش يابد.
ــراه در معيت جناب آقاى رحيم پور، معاون وزارت  جناب آقاى عبداهللا عبداهللا و هيات هم
امورخارجه جمهورى اسالمى ايران، به منطقه آزاد تجارى و صنعتى چابهار سفر نموده و 
ــتان و بلوچستان مورد استقبال  از سوى جناب آقاى على هاشمى استاندار محترم سيس
قرار گرفتند. در اين سفر تاسيسات بندرى و تسهيالت فراهم آمده در منطقه آزاد چابهار 
ــت، مورد بازديد هيات  ــعه تجارت و ترانزيت كاال به مقصد افغانستان موثر اس كه در توس
قرار گرفت. جناب آقاى دكتر عبداهللا همچنين در جريان فعاليت تجار و فعالين اقتصادى 
افغانستان مقيم چابهار قرار گرفتند. طرفين در مالقات هاى انجام شده، پيرامون موضوعات 
مورد عالقه دوجانبه، منطقه ايى و بين المللى گفتگو و تبادل نظر نمودند. مذاكرات در فضاى 
دوستانه و صميمانه انجام شد و بر تعميق و توسعه مناسبات همه جانبه سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى و امنيتى تاكيد گرديد. در نتيجه مذاكرات به عمل آمده ميان دو هيات به رياست 
جناب آقاى دكتر عبداهللا عبداهللا و جناب آقاى دكتراسحاق جهانگيرى سه سند يادداشت 
ــراث فرهنگى و كار،  ــگرى و مي ــى و جوانان، گردش تفاهم همكارى در زمينه هاى ورزش
تعاون و امور اجتماعى به امضا رسيد. همچنين به منظور تحقق هرچه بيشتر همكارى هاى 
مشترك با توجه به اصول روابط برادرانه، منشور ملل متحد، حسن همجوارى، همزيستى 
ــالمت آميز و اصل عدم مداخله در امور داخلى يكديگر و اعتماد متقابل پيرامون موارد  مس

ذيل گفتگو و روى اصول ذيل به تفاهم رسيدند:
1- طرفين با توجه به اراده جدى مقامات عالى دو كشور در زمينه توسعه همه جانبه روابط، 
بر تسريع روند تنظيم و نهايى نمودن موافقت نامه جامع همكارى ها بين دو كشور تاكيد 

نمودند.
ــته و از روند  ــتان با مخالفين را مثبت دانس ــى مذاكرات صلح دولت افغانس 2- طرف ايران
گفتگوهاى بين االفغانى با رهبرى دولت افغانستان حمايت نموده و در اين زمينه همكارى 

الزم را با دولت افغانستان بعمل خواهد آورد.
ــاس اصول منافع ملى،  ــعه و تقويت هرچه بيشتر روابط بر اس 3- طرفين در راستاى توس
حسن همجوارى، حفظ استقالل، تماميت ارضى، احترام متقابل به حاكميت ملى، منافع 
و مصالح دو كشور، مرزهاى مشترك دو كشور را مرزهاى صلح و دوستى توصيف نموده و 
بر گسترش همكارى هاى انتظامى و امنيتى به منظور مبارزه قاطع با تهديدات مشترك 

تاكيد نمودند.
ــناد و عالئم مرزى و  ــيون اس 4- همچنين طرفين از آغاز مراحل اجرايى طرح مدرنيزاس
ــداوم و اجراى كامل آن روى  ــرفت اقدامات به عمل آمده ابراز رضايت نموده و براى ت پيش
اهميت برگزارى كميسيون مختلط مدرنيزاسيون اسناد و عاليم مرزى به رياست معاونان 
وزارت خارجه دو كشور كه قرار است در آينده نزديك برگزار شود، بر اساس اسناد و مدارك 

موجود تاكيد كردند.
5- جمهورى اسالمى ايران صلح، ثبات و امنيت در افغانستان را براى صلح و ثبات منطقه و 
جهان با اهميت توصيف نموده و بر عزم خود براى كمك به افغانستان در اين زمينه ها تاكيد 
نمود. جمهورى اسالمى افغانستان نيز ضمن مثبت توصيف كردن نقش جمهورى اسالمى 
ايران در زمينه تحكيم صلح و برقرارى ثبات و امنيت در افغانستان، مراتب قدردانى خود را 

از تالش هاى جمهورى اسالمى ايران در اين راستا اعالم نمود.
6- طرفين با درك مشترك از اين كه بخشى از هزينه عمليات گروه هاى تروريستى و افراطى 
ــود و افزايش توليد مواد مخدر و گسترش مصرف  از محل تجارت مواد مخدر تامين مى ش
ــان مى گردد،  ــور، منطقه و جه ــالت امنيتى و اجتماعى در دو كش آن موجب بروز معض
بر افزايش همكارى هاى مشترك در چارچوب توافقات دوجانبه و بين المللى براى مبارزه 

جدى و موثر با اين پديده توافق نمودند.
ــويى،  ــم، قاچاق مواد مخدر، پول ش ــه از ناحيه تروريس ــا درك تهديداتى ك 7- طرفين ب
ــاير جرايم سازمان يافته متوجه هر  گروگان گيرى، آدم ربايى، قاچاق اسلحه و انسان و س
دو كشور است، بر عملى نمودن توافقات صورت گرفته در كميسيون مشترك امنيتى دو 

كشور تاكيد كردند.
8- طرفين با تاكيد بر اهميت فعاليت كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى ميان دو 

كشور خواستار برگزارى هرچه سريعتر جلسات مربوطه اين كميسيون شدند.
ــالمى ايران در زمينه اجراى  9- جمهورى اسالمى افغانستان از كمك هاى جمهورى اس
پروژه هاى زيربنايى در افغانستان قدردانى نمود. جمهورى اسالمى ايران نيز ضمن حمايت 
ــاختارهاى زيربنايى اقتصادى  ــراى ايجاد س ــاى اقتصادى بين المللى ب از ادامه كمك ه
ــه نتيجه آن  ــه تكميل طرح هايى ك ــود در زمين ــتان، بر تداوم كمك هاى خ در افغانس

منجر به ايجاد رفاه اجتماعى در اين كشور مى گردد، تاكيد نمود.
ــور  10- طرفين با توجه به اهميت همكارى هاى تجارى متوازن در تعميق روابط دو كش
بر ضرورت تسهيل امور گمركى، رفع موانع تعرفه اى و غير تعرفه اى و كاهش تدريجى موانع 
تعرفه اى و حذف هرگونه رفتار تبعيض آميز تعرفه اى در انجام مبادالت بازرگانى بين دو 

كشور تاكيد كردند.
ــترش همكارى هاى حمل و نقلى، در خصوص فراهم آوردن  11- طرفين با تاكيد بر گس
تسهيالت هر چه بيشتر براى شركت هاى حمل و نقلى(ترانسپورتى) دو كشور توافق نمودند. 
دو طرف به منظور رفع برخى مشكالت موجود در زمينه حمل و نقل، آنها را در كميته فنى 

مشترك بررسى و حل و فصل مى كنند.
12- در رابطه با احداث خط آهن خواف ـ  هرات و اقدامات صورت گرفته اخير، طرف ايرانى 
متعهد گرديد تا كار باقيمانده قطعه سوم خط آهن خوافـ  هرات را در اولين فرصت ممكن 
ــازد و با توجه به توافقات دو جانبه، مشاوران ريلى را  تكميل نموده و آماده بهره بردارى س

جهت ارايه خدمات مشاوره اى به افغانستان اعزام نمايند. همچنين طرف افغانستان متعهد 
گرديد اقدامات الزم را در خصوص تامين اعتبار و شروع ساخت قطعه چهارم محور مذكور 

انجام دهد.
13- با توجه به نيازمندى راه آهن افغانستان،  راه آهن جمهورى اسالمى ايران موافقت خود 
را جهت ارايه دوره هاى آموزشى كوتاه مدت و ميان مدت در رشته هاى كاربردى راه آهن 

به كارمندان راه آهن افغانستان اعالم نمود.
ــته هاى  ــراى برگزارى دوره هاى آموزش عالى در رش 14- طرف ايرانى موافقت خودرا ب
مختلف راه آهن در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس بصورت حضورى و يا آموزش از راه دور 
ــالمى  (مجازى و غير مجازى) با هماهنگى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى جمهورى اس

ايران براى كارمندان راه آهن افغانستان اعالم نمود.
ــالمى ايران از طريق جمهورى اسالمى افغانستان  15- طرفين اتصال ريلى جمهورى اس
به كشورهاى آسياى مركزى و چين براى ترانزيت كاال و مسافر را براى احياى راه ابريشم 
با اهميت دانسته و بر تكميل آن تاكيد نمودند. در اين زمينه مقرر گرديده نشست بعدى 
نمايندگان پنج كشور كريدور ريلى ايران،افغانستان،تاجيكستان، قرقيزستان وچين در اولين 

فرصت ممكن در تهران برگزار شود.
ــترش  ــر گس ــتان ب ــالمى افغانس ــورى اس ــران و جمه ــالمى اي ــورى اس 16- جمه
ــل و ترانزيت،  ــات، حمل و نق ــدارى، ارتباط ــوازن، بيمه، بانك ــاى تجارى مت همكارى ه
ــى و  ــاورزى، علوم و فنون، خدمات فنى و مهندس ــتخراج معادن، كش انرژى، صنايع، اس
ــتار تعامل هرچه بيشتر تجار و سرمايه گذاران  ساير زمينه هاى مورد عالقه تاكيد و خواس
دو كشور شده و خود را متعهد به تشويق بخش خصوصى به همكارى بيشتر و ارائه تسهيالت 
و فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و توسعه فعاليت هاى آزاد اقتصادى اتباع دو كشور 

مطابق با قوانين و مقررات داخلى خود نمودند.
17- طرفين با توجه به توسعه روزافزون معامالت تجارتى و ترانزيتى و همچنين تشويق 
ــترى را جهت صدور ويزا براى تاجران  بخش خصوصى موافقت نمودند تا تسهيالت بيش
ــعه همكارى هاى بيشتر  ــايط حمل و نقل فراهم نمايند. بعالوه براى توس و رانندگان وس
ــور و تقويت اتاق تجارت مشترك مساعى الزم را  بين سرمايه گذاران و صنعتگران دو كش

بعمل آورده و از آغاز كار رسمى آن در هر دو كشور حمايت مى نمايند.
ــتانـ   واليت هاى همجوار با هدف نيل به  18- طرفين بر گسترش و تقويت همكارى اس

توسعه متوازن تاكيد نمودند و در اين راستا توافق گرديد كه طرح هاى خاصى با مشاركت 
ــعه محلى و بهبود وضعيت  ــود كه اجراى آنها موجب توس ــنهاد ش طرفين مطالعه و پيش
ــدف موضوع اعمال  ــيدن به اين ه ــى گردد. در جهت رس ــاكنان بوم اقتصادى مردم و س
ــتان هاى همجوار به عنوان يكى از  ــده در اس نظام تخفيف تعرفه براى كاالهاى توليد ش
امتيازات كه مى تواند موجب تشويق فعاليت در مناطق مرزى شود مورد توجه قرار گرفت و 
مقرر گرديد طرفين فهرست توليدات استانى را مبادله تا نسبت به تدوين فهرست توليدات 

مشمول تخفيف تعرفه اقدام نمايند.
19- طرفين بر اهميت مسير ترانزيتى بندر چابهار به افغانستان بعنوان مسيرى مطمئن 
براى رفع نيازهاى صادرات و واردات جمهورى اسالمى افغانستان تاكيد نمودند. همچنين 
طرفين بر تسريع روند نهايى سازى و امضاى موافقتنامه سه جانبه حمل و نقل و ترانزيت 

چابهار ميان ايران، افغانستان و هند نيز تاكيد كردند.
20- با توجه به نيازمندى هاى كنترل ترافيك هوايى افغانستان، سازمان هواپيمايى كشورى 
ــته هاى  ــى در رش ــالمى ايران موافقت خود را جهت ارائه دوره هاى آموزش جمهورى اس

كاربردى كنترل ترافيك هوايى به كارمندان اداره هوانوردى ملكى افغانستان اعالم نمود.
ــور،  ــى، تاريخى و اجتماعى دو كش ــق فرهنگ ــتركات عمي 21- طرفين با تاكيد بر مش
ــندى نموده و بر ادامه همكارى در بخشهاى فرهنگى  از همكارى هاى فيمابين ابراز خرس
ــون ها و  ــگاه ها/پوهنت ــط دانش ــترك علمى توس ــادل تجربه و انجام تحقيقات مش و تب
موسسات پژوهشى دو كشور تاكيد نمودند و در زمينه حفظ و تقويت مشتركات فرهنگى 
ــى  ــوع تبادل تيم هاى ورزش ــد آورد. در اين زمينه موض ــل خواهن اهتمام خاص به عم

و گروه هاى هنرى مورد تاكيد قرار گرفت.
ــگى  ــاعدت هاى هميش ــا و مس ــگزارى از كمك ه ــر سپاس ــالوه ب ــتان ع 22- افغانس
جمهورى اسالمى ايران در فراهم سازى زمينه آموزش و تحصيالت عالى براى مهاجرين 
افغان، خواهان لغو يا كاهش شهريه هاى مدارس و دانشگاه/ پوهنتون براى دانش آموزان و 
دانشجويان افغان مقيم ايران و رفع ممنوعيت بعضى از رشته هاى تحصيلى شد. طرف ايرانى 

توافق نمود در زمينه رفع اين مشكالت بررسيهاى الزم را انجام دهد.
ــور، موضوع تبادل استاد  ــعه روابط علمى و آموزشى دو كش 23- طرفين در رابطه با توس
و در اختيار قرار دادن فرصت هاى مطالعاتى و برگزارى سمينارهاى علمى در دو كشور را 
مورد توجه قرار دادند و در زمينه توسعه ارتباطات علمى از طريق دانشگاه ها و مراكز علمى 

اقدام خواهند نمود.
ــت داوطلبانه پناهندگان افغانستان به كشورشان  24- طرفين جهت تسهيل روند بازگش
ــارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد  ــه جانبه با كميس در چارچوب برنامه هاى س
ــهيالت و امكانات تشويقى براى  ــتان تس همكارى مى نمايند. در اين زمينه دولت افغانس
ــتان در نظر خواهد گرفت. همچنين طرفين بر فعال نمودن  داوطلبان بازگشت به افغانس
كميته مشترك اتباع جهت پيگيرى موضوعات مربوط به قانونمند نمودن اقامت اتباع تاكيد 

و خواستار طرح و پيگيرى كليه موضوعات ذيربط در اين كميته شدند.
ــهروندان افغان باعث كاهش در  ــت اينكه صدور ويزاى ايرانى براى ش 25- با در نظرداش
مهاجرت هاى غير قانونى به كشور ايران خواهد شد،  طرفين براى فراهم سازى زمينه هاى 

تسهيل صدور ويزا تاكيد نمودند.
26- طرفين توافق نمودند تا در راستاى تقويت و توسعه همكارى هاى دوجانبه و پيگيرى 
ــات پيگيرى در چارچوب اجالس  ــكيل و برگزارى جلس ــبت به تش مفاد مورد توافق،  نس
كميسيون مشترك همكارى هاى جمهورى اسالمى ايران و جمهورى اسالمى افغانستان،  

جلسات كميسيون مذكور به صورت متواتر ميان دو كشور برگزار گردد.
ــور، طرفين توافق كردند تا ضمن  27- با توجه به اهميت رودخانه هريرود براى هردو كش
ــترك مربوطه، مطالعات را در مورد وضعيت آبى و ظرفيت هريرود  ــكيل كارگروه مش تش
روى دست گيرند، تا در پرتو آن، مذاكرات را به منظور بهره بردارى معقول و عادالنه طبق 
حقوق و اصول قبول شده بين المللى در چارچوب بسته همكارى ميان ايران و افغانستان 

در بخش هاى اقتصادى، ترانزيتى و تجارتى انجام دهند.
ــده 1351 راجع به آب هيرمند و برگزارى  28- طرفين بر اجراى همه جانبه و كامل معاه
ــخص تأكيد ــدول زمانى مش ــى برنامه وج ــاران آب هيرمند ط ــات منظم كميس جلس

 نمودند.
29- طرفين نگرانى خويش را از وضعيت موجود اكوسيستم گودزره و هامون ها در قلمرو 
دو كشور كه نقشى موثر در اقتصاد، معيشت و سالمت مردم منطقه دارد، ابراز كرده و بر انجام 
مطالعات فنى تاكيد نمودند. در اين راستا توافق شد تا گروه مشتركى از كارشناسان دو كشور 

و همچنين سازمان هاى بين المللى ذيربط موضوع را پيگيرى نمايند.»
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ــكى هواپيماهاى عربستان  ــخنگوى وزارت امور خارجه حمله موش س
ــدن  ــالمى ايران در صنعا را كه موجب وارد ش ــفارت جمهورى اس به س
ــفارت و زخمى شدن تعدادى از نيروهاى  خسارت هايى به ساختمان س

حفاظت نمايندگى شد به شدت محكوم كرد.
به گزارش جام جم آنالين،حسين جابرى انصارى افزود: اين اقدام آگاهانه 
ــيون ها و قواعد حقوقى  و عامدانه دولت عربستان نقض تمامى كنوانس
ــت اماكن ديپلماتيك  ــى در زمينه حفاظت از امنيت و مصوني بين الملل
ــدام و همچنين جبران  ــن اق ــووليت اي ــه وضعيت ها بوده و مس در كلي
خسارت هاى وارده به ساختمان و جراحات وارده به تعدادى از كاركنان 

سفارت بعهده دولت عربستان است.
ــالمى ايران حق خود براى  ــت جمهورى اس وى تاكيد كرد : بديهى اس

پيگيرى اين موضوع را محفوظ مى دارد.

رييس جديد سازمان جاسوسى رژيم صهيونيستى، ادعا كرد كه ايران 
كماكان چالش مهم پيش روى اين رژيم است.

ــاد، گفت كه تهديد ايران بعد از  ــى كوهن»، رييس جديد موس «يوس
امضاى توافق هسته اى با گروه 1+5 بيشتر شده است.

به گزارش جروزالم پست، او در مراسم معارفه اش براى تصدى اين سمت، 
گفت: «اسرائيل، در مركز زلزله اى واقع شده كه خاورميانه را در سال هاى 

گذشته در برگرفته است.»
ــال هاى آينده  ــاد در س ــايى اين تهديدها را از وظايف موس وى شناس

خواند. 
ــن  ــران را «مهم تري ــش، اي ــرى از اظهارات ــش ديگ ــن» در بخ «كوه
ــتى خواند و گفت: «ايران، در حال  تهديد» پيش روى رژيم صهيونيس
ــه را تعميق  ــت و نفوذش در منطق ــاى نظامى اش اس ارتقاء توانمنده

مى كند.»
ــتى جايگزين  ــى رژيم صهيونيس ــاور امنيت مل ــى كوهن» مش «يوس

«تامير پاردو» مى شود.
ــى» يا  ــتاد جاسوس ــرائيلى و غربى از او به عنوان «اس ــانه هاى اس رس
ــام دوران كارى خود، عضوى  ــوس» نام مى برند، زيرا در تم «سرجاس
ــله مراتب آن را يكى پس از ديگرى پشت سر  از موساد بود و همه سلس
ــال 2011 تا 2013 به عنوان قائم مقام تامير  گذاشت و در نهايت از س

پاردو، رييس موساد، برگزيده شد.

سخنگوى وزارت امور خارجه خبر داد؛
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رژيم سعودى مسيرش را اصالح نكند 
به زودى دچار فروپاشى مى  شود

سازمان ملل متحد
 اقدامات بازدارنده عليه كره شمالى به كار مى گيرد

اخبار كوتاه

ــپاه پاسداران  ــين فرمانده كل س ــالمى جانش سردار حسين س
ــت آيت اهللا شيخ  ــم گراميداش ــالمى در حاشيه مراس انقالب اس
ــف مردمى كه  ــار مختل ــع اعتراضى روحانيون و اقش نمر و تجم
ــد، در جمع خبرنگاران  در مدرسه عالى شهيد مطهرى برگزار ش
ــرد و گفت:  ــاره ك ــعود اش ــت هاى خصمانه رژيم آل س به سياس
صدام در عراق نيز چنين مسيرى را طى كرد، روحانيون برجسته اى 
ــركوب هاى داخلى و تجاوز  را در عراق اعدام كرد و سرانجام به س
ــت زد اما در نهايت به عاقبت خفت انگيزى  ــورها دس به ديگر كش

دچار شد. 
ــى ــل پناهجويان سياس ــعود مث ــه رژيم آل س ــا بيان اينك وى ب
ــى  ــان كرد: اين رژيم يك پناهنده سياس عمل مى كند، خاطرنش
ــت هايى كه آل سعود براى آمريكايى ها به حساب مى آيد. سياس
ــك دومينوى  ــه مثل ي ــت ك ــت هايى اس  دنبال مى كند سياس
ــن دفن  ــاى اين بهم ــر آوار ه ــعودى ها را زي ــن، س ــار و بهم فش

خواهد كرد.
جانشين فرمانده كل سپاه با تأكيد بر « ما در طول يك سال گذشته 
از آل سعود چيزى به جز بى كفايتى سياسى نديديم» ابراز داشت: 

آنها در حادثه مكه و منا سوء مديريت داشتند و جريانات تكفيرى و 
تروريستى را در سوريه و عراق تقويت كردند. 

سردار سالمى بر همين اساس تصريح كرد: آنها به ايجاد تفرقه هاى 
ــتى را حمايت مالى  ــت زدند، آنها گروه هاى تروريس خونينى دس

كردند و به آنها هدف مى دهند. 
ــالمى در پايان تأكيد كرد: رژيم آل سعود اگر اين مسير  سردار س
ــى و زوال  ــده در معرض فروپاش ــه زودى در آين را اصالح نكند، ب

خواهد بود.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس گفت با تاكيد بر اينكه شوراى نگهبان 
ــى براى  ــا هيچ تفاوت ــى صالحيت ه در بررس
ــود، گفت كه  ــخاص قائل نمى ش شخص يا اش

همه بايد تسليم نظر اين شورا باشيم.
ــينى نماينده مردم  ــين نقوى حس سيد حس
ورامين و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
ــتصوابى شوراى  فارس، با اشاره به نظارت اس
ــس خبرگان  ــان در انتخابات دهم مجل نگهب
ــالمى اظهار  ــوراى اس ــس ش ــرى و مجل رهب
ــى هيات هاى اجرايى در  ــت: نتايج بررس داش
ــى داوطلبان  ــس و آزمون علم انتخابات مجل
ــد، اگر چه آمار تائيد  مجلس خبرگان انجام ش
صالحيت ها در هيات هاى اجرايى براى مجلس 
ــان مى دهد كه  تائيدها با اغماض بسيارى  نش

زيادى صورت گرفته است.
ــت  ــت ملى و سياس ــيون امني ــو كميس عض
ــوراى اسالمى تصريح كرد:  خارجى مجلس ش
شوراى نگهبان از نظارت استصوابى برخوردار 
ــد براى  ــى مى توان ــت و طبق قانون اساس اس
ــتند احراز  ــد صالحيت هس ــانى كه واج كس

صالحيت انجام دهد.

ــينى با تاكيد بر اينكه قطعا شوراى  نقوى حس
نگهبان در بررسى خود هيچ نوع نگاه جناحى، 
ــد صالحيت ها ندارد،  ــى و حزبى به تائي گروه
ــوراى نگهبان تنها با مالك هاى  عنوان كرد: ش
ــوب قوانين  ــت و چارچ ــراز صالحي اصلى اح
ــردازد.  ــراز صالحيت ها مى پ ــه اح مقررات ب
ــان مالحظه هيچ  ــوراى نگهب در اين زمينه ش
ــد كرد.  همه  ــخص و روابط فردى را نخواه ش
داوطلبان شرايط مساوى دارند و اين شورا بدون 
ــم حق الناس بودن  ــن مولفه مه اغماض به اي
ــرى صراحتا  ــه مقام معظم رهب انتخابات را ك

به آن اشاره كردند،عمل مى كند.
«رهبر معظم انقالب چندى پيش در جمع ائمه 
ــد افرادى كه صالحيت  جمعه فرمودند كه باي
ــانى  ندارند نبايد امكان ورود پيدا كنند و كس
ــتند نبايد رد شوند.  ــرايط هس هم كه حائز ش
ــراى تائيد  ــه ب ــالك و مولف ــن م ــن بهتري اي

صالحيت ها است.»
وى با اشاره به اينكه كسانى كه صالحيت دارند 
ــانى كه احراز صالحيت  ــده و كس نبايد رد ش
نشدند به هيچ وجهى نبايد تائيد شوند، تاكيد 
ــوراى نگهبان به صورت قاطع و  كرد: قطعا ش
ــخصى اعمال  ــردى،  گروهى و ش بدون نظر ف

ــى  ــرد و صالحيت ها را بررس قانون خواهد ك
مى كند.

ــت  ــت ملى و سياس ــيون امني ــو كميس عض
ــالمى  يكى ديگر  ــوراى اس خارجى مجلس ش
ــد مقام معظم رهبرى  از مولفه هاى مورد تاكي
در بحث حق الناس را انتخابات اين دوره عنوان 
كرد كه نتيجه بررسى صالحيت ها و انتخابات 
ــراى همه قابل قبول  در چارچوب قانون بايد ب

باشد.
نقوى حسينى با بيان اينكه همه ما بايد تسليم 
ــيم كه قانون و روند خود را طى  نتيجه اى باش
ــوراى  ــان كرد: اگر ش ــت، خاطر نش كرده اس
ــرد و فردى  ــى ك نگهبان صالحيت ها را بررس
ــدام كند؛  ــال قانونى خود اق ــد از كان تائيد نش
ــه را بپذيريم و هر كس  همه ما بايد اين نتيج
ــى دارد از طريق قانونى  ــبت به آن اعتراض نس

اعتراض كرده تا به آن رسيدگى كنند.
ــيار مهم  ــه تصريح كرد: نكته بس وى در خاتم
ــت كه همه بايد تسليم  نتايج انتخابات اين اس
ــيم و اگر هم اعتراضى داريم مسير  نتيجه باش
ــود دارد.  ــه آن وج ــيدگى ب ــى براى رس قانون
اين قطعا يكى از مولفه هاى مهمى است كه بايد 

به آن توجه شود.

ــب هيدروژنى  ــز بم ــش موفقيت آمي ــالم آزماي ــال اع به دنب
در كره شمالى، سازمان ملل متحد در نظر دارد تا سلسله اقدامات 

بازدارنده تازه اى را عليه اين كشور به كار گيرد.
 به گزارش ايمنا به نقل از يورو نيوز،كره شمالى نخستين آزمايش 
ــال 2006 انجام داد. از آن زمان به بعد  ــته اى خود را در س هس
چهار آزمايش هسته اى ديگر از سوى اين كشور گزارش شده 
است. اين بار اما نخستين بارى است كه پيونگ يانگ آزمايش 
بمب هيدروژنى انجام مى دهد. بعد از آزمايش بمب كره شمالى 
ــت آمريكا، ژاپن و كره جنوبى، شوراى امنيت  و در پى درخواس

سازمان ملل در اين زمينه نشست اضطرارى تشكيل داد.
ــده واقعا  ــه آزمايش انجام ش ــورد اين ك ــات آمريكا در م مقام
ــت،  ــوده، ترديد دارند. جاش ارنس ــب هيدروژنى ب بر روى بم
ــفيد گفت: « اين موضوع بسيار جدى است. سخنگوى كاخ س

 بررسى هاى اوليه نشان مى دهد نشانه هايى كه در طول شب 
دريافت شده با ادعاى كره شمالى در مورد آزمايش موفقيت آميز 
ــاعت گذشته  بمب هيدروژنى همخوانى ندارد. در طول 24 س
هيچ اتفاقى نيفتاده كه ما را مجبور به ارزيابى دوباره توانايى هاى 

كره شمالى بكند.»
ــور  ــى گويد كه آزمايش بمب هيدروژنى در كش كره جنوبى م
همسايه شمالى موفقيت آميز نبوده، بلكه شكست خورده است.

ــايى را براى بررسى نشانه هاى  ژاپن نيز يك هواپيماى شناس
احتمالى انفجار اتمى، بر فراز منطقه به پرواز در آورد.

ــته اى  ــه اى آزمايش هس ــام گون ــازمان ملل نيز خبر انج س
در ابعاد بسيار كوچك تر از انفجار گرماهسته اى در كره شمالى 

را تأييد كرد.

در پايان سفر عبداهللا به تهران؛

بيـانيه مشترك ايـران و افغانستـان منتشـر شد

نقوى حسينى :
شوراى نگهبان در بررسى صالحيت ها 

تفاوتى  قائل نمى شود



خبر  خبر

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1772 | شنبه  19 دى 1394 | 28 ربيع االول   1437

ــور ما در بخش  ــب  و كارهاى مغفول يا ناآشنا در كش هنوز هم برخى كس
ساختمان وجود دارد كه  از كسب و كارهاى سنتى فاصله دارد.

در دوره اى كه ركود مسكن يكى از كليدى ترين مشكالت صنعت ساختمان 
به عنوان صنعت پيشران كشور اذهان بسيارى از برنامه ريزان اقتصادى را به 
خود مشغول كرده است، راه اندازى يك كسب و كار مرتبط با اين حوزه نيز 
براى بسيارى از افراد جاى نگرانى دارد و آينده چندان اميدوارانه اى را براى 
سرمايه گذاران در اين بخش ترسيم نمى كند. اگرچه گفته مى شود صنعت 
ساختمان داراى گردش مالى ساالنه 100 هزار ميلياد تومان در دوره رونق 
ــاس آمار و اطالعات مأخوذ از سازندگان و  است، اما در دوره ركود و بر اس
توليدكنندگان مسكن، اين ميزان گردش مالى در سه سال به نصف كاهش 
يافته و سبب خروج بسيارى از سرمايه گذاران و كوچ سرمايه هاى سرگردان 

به بانك ها براى سپرده گذارى شده است.
با اين حال هنوز هم برخى كسب و كارهاى مغفول يا ناآشنا در كشور ما در 
ــاختمان وجود دارد كه عالوه بر اينكه از كسب و كارهاى سنتى  بخش س
فاصله دارد، درآمدزايى خوبى هم براى سرمايه گذاران در اين مشاغل در 

پى خواهد داشت .
ــاغل مى توان به راه اندازى «هايپرماركت مسكن» اشاره   از جمله اين مش

كرد كه در ايران كمتر كسى با آن آشناست. 
ــهام داران اين فرآيند شغلى چه به صورت حقيقى  در اين كسب و كار، س
ــگاه هاى هايپرماركت يا  ــد فروش ــز همانن ــك مرك ــى در ي و چه حقوق
every thing under a roof (فروشگاه هاى «همه چيز زير يك سقف» 
ــت) هر نوع صنعت يا  ــورهاى اروپايى رايج اس كه در آمريكا و برخى كش
خدمات مورد نياز مردم براى خريد و فروش مسكن را جمع آورى مى كنند 
ــكونى يا تجارىـ   تا فرد يا خانوارى كه خواهان خريد يا فروش منزل مس
ادارى خود است، از مراجعه به بنگاه هاى اقتصادى مختلف از قبيل: بانك 
ــفارش دادن  براى دريافت وام، تعداد زيادى بنگاه معامالت ملكى براى س
خريد و فروش واحد مورد نظر، دفتر اسناد رسمى براى ثبت سند، تعدادى 
ــخصى و افزايش  ــراى فروش خودروى ش ــد و فروش خودرو ب بنگاه خري
نقدينگى خانوار براى خريد مسكن، روزنامه ها و سايت هاى دريافت كننده 

آگهى خريد و فروش مسكن و ... بى نياز  شود.
ــد هم خودروى  ــما مى تواني ــكن ش به عبارت ديگر در هايپر ماركت مس
ــكن مورد نيازتان را بيابيد، هم از نمايندگى هاى  تان را بفروشيد، هم مس
بانك هاى ارائه دهنده وام بانكى يا كارگزارى هاى فروشنده اوراق تسهيالت 
مسكن خدمات مشاوره دريافت كنيد، هم اگر ملك يا مسكن ديگرى داريد 
ــكن خود را تبديل به احسن كنيد، هم از  به خريدار آن واگذار كرده و مس
خدمات و صنايع مرتبط با صنعت ساختمان (مانند صنايع برق ساختمان، 
ــى، صنايع تزئينات داخلى مسكن  لوله و تأسيسات، سرمايشى و گرمايش
ــاطى مسكن آشنا  ــويد، هم با انبوه سازان فروشنده اقس و ...) بهره مند ش
شويد، هم با پيش فروشان مسكن به توافق برسيد و بسيارى اتفاقات ديگر 
ــيار محدود (مثال چند ساعته) هر نوع  كه مى تواند در يك بازه زمانى بس
خريدار يا فروشنده مسكن را با هر ميزان درآمدى با دست پر راهى منزل 

كند را مشاهده كنيد.

ــران گفت: ــاى نفتى اي ــركت پايانه ه ــادرات ش ــات ص ــس اداره عملي ريي
ــش در پايانه  ــتى نفتك ــان 9 كش ــرى همزم ــكان پهلوگي ــون ام ــم اكن ه
ــا ظرفيت  ــاى نفتكش ب ــتى ه ــود دارد و حتى بزرگ ترين كش ــارگ وج خ
ــركت  ــرى كنند. روابط عمومى ش ــى توانند پهلوگي ــكه هم م 360 هزار بش
ــين گرامى درباره  ــنبه به نقل از غالمحس ــى ايران روز پنج ش پايانه هاى نفت
ــارگ به عنوان ــات پايانه خ ــكله و تاسيس ــازى اس آخرين وضعيت آماده س
ــم، افزود:  ــا تحري ــادرات نفت خام ايران در دوران پس ــن پايانه ص  بزرگ تري
در شرايط كنونى حدود 94 درصد نفت خام ايران از پايانه خارگ به بازارهاى 

جهانى صادر مى شود.
ــز از طريق پنج خط لوله  ــت توليدى در مناطق نفت خي وى با اعالم اينكه نف
زير دريايى 30 اينچ (سه خط)، 42 اينچ و 52 اينچ پس از پمپاژ از تلمبه خانه 
ــود، ادامه داد: اين نفت در مخازن 140 هزار تا  ــال مى ش گوره به خارگ ارس

يك ميليون بشكه اى ذخيره سازى مى شود.
ــارگ  ــه خ ــازى در پايان ــره س ــازن ذخي ــه مخ ــن ك ــادآورى اي ــا ي وى ب
ــنگين را در خود ــبك و س ــى دو نوع نفت س ــوع نفت و برخ مى تواند يك ن
ــازى نفت  ــمى ذخيره س ــازى كنند، اظهاركرد: اكنون ظرفيت اس ذخيره س
ــت.وى درباره وضعيت پهلوگيرى  خام در پايانه خارگ 28 ميليون بشكه اس
ــرقى  ــارگ، بيان كرد: در ترمينال ش ــتى هاى نفتكش در پايانه نفتى خ كش
ــش را پهلودهى  ــتى نفتك ــش كش ــكله T به طور همزمان مى توان ش يا اس
ــاعت  ــكه در س ــان 67 هزار و500 بش ــه طور همزم ــه هر نفتكش ب كرد و ب
ــه  ــكله T هر س ــرقى يا اس ــان اينكه در ترمينال ش ــال داد.گرامى با بي انتق
ــرد، گفت: ــى توان بارگيرى ك ــنگين و فروزان را م ــبك، س نوع نفت خام س
آبخور اين اسكله 21 متر بوده و كشتى هاى نفتكش با ظرفيت 275 هزار تن 
مى توانند پهلودهى شوند.رييس اداره عمليات صادرت شركت پايانه هاى نفتى 
ايران گفت: همچنين اسكله غربى كه تحت عنوان آذرپاد هم شناخته مى شود، 
مى تواند همزمان سه كشتى نفتكش بارگيرى كند و درمجموع دراين اسكله 
امكان تحويل 360 هزاربشكه نفت خام به سه كشتى نفتكش وجود دارد.وى با 
يادآورى اينكه عمق آبخور اسكله غربى پايانه نفتى خارگ حدود 30 متر است، 
ــتى هاى نفتكش درآن  ــن رو امكان پهلودهى بزرگ ترين كش ادامه داد: از اي
ــتان بوشهردرفاصله 57 كيلومترى  وجود دارد. جزيره خارگ از توابع شهرس

شمال غرب بوشهر درآب هاى خليج فارس واقع است.

«هايپرماركت مسكن » چيست ؟! ايران آماده ميزبانى ازبزرگ ترين 
كشتى هاى نفتكش جهان شد
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نرخ بيكارى كلى در كشور10/9 درصد گزارش شده 
كه در اين ميان نرخ بيكارى مردان 8/9 درصد و نرخ 
ــى معادل 19/9  ــان 2/2 برابر مردان يعن بيكارى زن

درصد گزارش شده است.
ــزارش خود نرخ بيكارى  مركز آمار در جديدترين گ

تابستان سال 94 را منتشر كرده است.
ــردان در  ــكارى م ــزارش نرخ بي ــن گ ــاس اي بر اس
ــت و نرخ  ــتان زير 10 درصد و تك رقمى اس 20 اس
ــدوده 10/9 تا  ــتان ديگر هم در مح بيكارى 11 اس
14/8 درصد در نوسان است. اما اين نسبت در مورد 
زنان قابل توجه است. تنها در يك استان آذربايجان 
ــرقى نرخ بيكارى زنان تك رقمى و در 30 استان  ش
ــى و بين 11 تا 31 درصد  ديگر نرخ بيكارى دو رقم

در نوسان است.
ــد در اكثر  ــان مى ده ــبه مركز آمار نش اين محاس
ــكارى زنان  ــتان ها اختالف زيادى ميان نرخ بي اس
ــردان  ــر از م ــان بيكارت ــود دارد و زن ــردان وج و م
ــتان كهگيلويه و بوير احمد، البرز  ــه اس هستند. س
ــتند.  و فارس داراى باالترين نرخ بيكارى زنان هس
ــه ترتيب  ــتان ها ب ــان در اين اس ــكارى زن ــرخ بي ن
31/2، 28/4 و 28/3 درصد است. كمترين نرخ تورم 
هم مربوط به سه استان آذربايجان شرقى، خراسان 
ــت كه به ترتيب داراى نرخ  ــمالى و هرمزگان اس ش

بيكارى 9/9، 10 و 10/7 درصد است. باالترين نرخ 
بيكارى مردان هم مربوط به سه استان چهارمحال 
ــان رضوى است كه  ــاه و خراس و بختيارى، كرمانش
داراى نرخ بيكارى 14/8، 13/2 و 12/1 درصد است. 
استان هاى داراى كمترين نرخ بيكارى هم عبارتند از 
كرمان (4/5 درصد)، خراسان جنوبى (5/6 درصد) و 

آذربايجان شرقى (6 درصد).
ــه پايين ترين نرخ  ــت ك اما نكته قابل توجه اين اس
ــتان  ــد و مربوط به اس ــان كه 9/9 درص بيكارى زن
ــوب  ــت دو برابر كمترين آمارى محس هرمزگان اس
ــود كه از نرخ بيكارى مردان در استان كرمان  مى ش
گزارش شده است. به عبارتى كم ترين نرخ بيكارى 

زنان دو برابركم ترين نرخ بيكارى مردان است.
ــتان هاى ديگر هم اين نسبت وجود دارد و در  در اس
اكثر استان ها نرخ بيكارى زنان چندين برابر مردان 

است.
همچنين اين گزارش نشان مى دهد اختالف ميزان 
بيكارى در ميان زنان و مردان داراى گروه سنى 20 
تا 24 ساله بسيار بيشتر است. به گزارش مركز آمار 
ــاله 27/8 درصد  ــان 20 تا 24 س نرخ بيكارى جوان
ــت. بيكارى مردان اين رده سنى  ــده اس گزارش ش
22/8 درصد و بيكارى در ميان زنان اين رده سنى دو 
برابر مردان و معادل49/3 درصد گزارش شده است. 

ــنى 20 تا 24 سال  يعنى از هر دو زنى كه در رده س
قرار دارد يك نفر بيكار است.

گفتنى است براساس گزارش ايمنا غالمعلى قادرى 
ــتان  ــاون، كار و رفاه اجتماعى اس ــس اداره تع ريي
ــاره به نرخ بيكارى استان اصفهان كه  اصفهان با اش
ــرد: نرخ بيكارى  ــده اظهار ك 13/6 درصد برآورد ش
استان اصفهان در سال گذشته، 11/8 درصد گزارش 
ــعه به 10/6  ــده كه بايد مطابق برنامه پنجم توس ش
درصد مى رسيد و معادل 1/2 درصد از برنامه عقب 

هستيم.
وى يادآور شد: 8 هزار و 350 واحد توليدى در استان 
ــد در حال فعاليت  ــن 50 تا 100 درص با ظرفيت بي

هستند.
ــور  ــاره به اينكه 40 درصد بيكارى در كش وى با اش
ــت، گفت: آموزش هاى ارائه شده بر  ــاختارى اس س
اساس نيازهاى بازار كار نيست و بين عرضه و تقاضاى 

بازار كار با هم همخوانى وجود ندارد. 
ــتان  ــاون، كار و رفاه اجتماعى اس ــس اداره تع ريي
اصفهان بيان كرد: رشد اقتصادى، منجر به افزايش 

ميزان اشتغال خواهد شد. 
ــال بيش از 11 هزار كارگر در  ــد: امس وى يادآور ش
ــدند و معضل بازنشستگان  استان اصفهان بيكار ش

صندوق فوالد نيز نيازى به تشريح بيشتر ندارد.

ايران توافقى 
براى دريافت طلب نفتى به روپيه ندارد

مينى بوس 
در جاده رشد توليد

احكام جديد طيب نيا 
در وزارت اقتصاد

امضا تفاهم  نامه همكارى
 راه آهن ايران و زيمنس

ــركت هيچ گونه توافقى با ــركت ملى نفت ايران گفت: اين ش مدير امور بين الملل ش
ــد به ايران در قالب  ــر پرداخت بدهى 6/5 ميليارد دالرى هن مقام هاى هندى مبنى ب
ــن قمصرى با رد خبرهاى منتشر شده  ــنا، محس روپيه نداشته است. به گزارش ايس
ــب نفتى هند به  ــران و هند براى پرداخت طل ــانه هاى خارجى مبنى بر توافق اي رس
كشورمان به شكل روپيه تصريح كرد: اگر شركت ملى نفت ايران تصميم به گرفتن طلب 

خود به شكل روپيه داشت پيش از اين نسبت به اين كار اقدام مى كرد. 
ــانه ها از توافق ايران و هند براى پرداخت بدهى  براساس اعالم وزارت نفت، برخى رس

نفتى هند به كشورمان به شكل روپيه خبر داده اند.
 در حال حاضر ايران نفت خود را با دوره بازپرداخت 90روزه، حمل ونقل رايگان و يك 
سرى تخفيف ها در زمينه قيمت 
به خريداران هندى مى فروشد.
ــگاه هاى هندى دومين  پااليش
مشترى بزرگ نفت ايران پس 
از چين هستند كه حدود شش 
ــه ايران  ــارد دالر بدهى ب ميلي
دارند. قمصرى خاطرنشان كرد: 
ــان دريافت طلب  ــران خواه اي
ــه ارزهاى خارجى  نفتى خود ب
ــت اگرچه  ــا يورو اس و ترجيح
مكانيسم دريافت اين طلب ها 

هنوز تعيين نشده است.

ــش  ــال افزاي ــاه امس ــاس در آذر م ــوس و ميدل ب ــواع مينى ب ن ــد ا تولي
ــوالت در  ــن محص ــد اي ــال تولي ــاه امس ــنا، آذر م ــزارش ايس ــه گ ــت. ب ياف
ــش  ــتگاه افزاي ــه 23 دس ــتگاه در آذر 1393 ب ــر دس ــن از صف ــروه بهم گ
ــا  ــاس در آكي ــوس و ميدل ب ــواع مينى ب ن ــد ا ــدت تولي ــن م ــت. در اي ياف
ــش   افزاي ــتگاه  ــك دس ي ــه  ب  1393 آذر  ــتگاه در  ــر دس از صف ــچ  دوي

يافت. 
ــيا نيز يك  ــزل آس ــرو دي ــوالت در پيش ــواع اين محص ــد ان ــال تولي ــاه امس آذر م
ــته  ــال گذش ــركت در آذر ماه س ــبت به توليد اين ش ــتگاه بود كه تغييرى نس دس

نداشت.
ــواع  ــد ان ــدت تولي ــن م در اي
ــاس در  ــوس و ميدل ب مينى ب
ايران خودرو ديزل با افت 36/6 
درصدى از 11 دستگاه در آذر 
1393 به چهار دستگاه كاهش 
ــال توليد  ــت. آذر ماه امس ياف
ــوس و ميدل باس  انواع مينى ب
ــزل با  ــودرو دي ــد خ در هوران
كاهش 37/5 درصدى از هشت 
ــتگاه در آذر 1393 به پنج  دس

دستگاه كاهش يافت.

ــارت جامعه  ــات عالى نظ ــه اى رييس هي ــاد در احكام جداگان وزير اقتص
ــمى ايران را منصوب و حكم دو تن از اعضاى هيات قانون  ــابدران رس حس

ماليات هاى مستقيم را هم تمديد كرد. 
على طيب نيا در حكمى، لطفعلى لطفعليان صارمى را به سمت رييس هيات 

عالى نظارت جامعه حسابداران رسمى ايران منصوب كرد. 
در متن حكمى كه از سوى وزير اقتصاد صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، 
ــتناد به مفاد ماده (16)  ــوابق و تجارب ارزنده جنابعالى و با اس تخصص، س
ــمى ايران، به موجب اين حكم براى مدت  اساسنامه جامعه حسابداران رس
ــوان رييس  ــال به عن دو س
ــى نظارت جامعه  هيات عال
ــمى ايران  حسابداران رس

منصوب مى شويد.
ــاد  ــر اقتص ــن وزي همچني
ــرى، احمد  ــكام ديگ در اح
ــين  غفارزاده و محمدحس
زحمتى را به مدت دوسال 
ــاى هيات  ــوان اعض به عن
ــاده 251 مكرر  ــوع م موض
قانون ماليات هاى مستقيم 

ابقا كرد.

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران و شركت زيمنس آلمان در خصوص 
همكارى هاى جديد در حوزه ريلى تفاهم نامه همكارى امضا كردند.

ــراه، امروز  ــه همراه هيات هم ــش حمل و نقل زيمنس ب اكل مديرعامل بخ
ــا  ــران، ب ــن اي ــا راه آه ــترك ب ــكارى مش ــت هم ــاه در جه 16 دى م
محسن پورسيد آقايى معاون وزير راه و شهرسازى و مديرعامل شركت راه آهن 
ديدار و گفتگو كرد و همزمان با آن طرفين تفاهم نامه همكارى امضا كردند. 
براساس اين تفاهم نامه طرفين توافق كردند تا ضمن همكارى هاى جديد در 
حوزه ريلى، در زمينه هاى برقى كردن خط ريلى تهران-مشهد، خط پر سرعت 

ــان، تامين و  تهران - اصفه
ــتگاه  ــدارى 500 دس نگه
ــعه و  ــافرى، توس واگن مس
ــتم هاى  ــازى سيس بروز س
ــوزش و انتقال  راه آهن، آم
ــكارى هاى  تكنولوژى هم
ــند.  ــته باش ــترك داش مش
شركت زيمنس در نظر دارد 
ــركاى  از طريق انتخاب ش
ــه انتقال  ــبت ب داخلى، نس
دانش فنى و ساخت داخل 

اقداماتى را انجام دهد.

زنان بيكارترند يا مـردان ؟

ــته هايى  ــه رگوالتورى اعالم كرد؛ بس ــى هاى فنى و صدور پروان معاون بررس
همچون طرح مكالمه نامحدود اپراتورها، مهلت زمانى مشخصى دارد.

دو روز گذشته طرح مكالمه نامحدود درون شبكه همراه اول، ايرانسل و رايتل با 
عناوين «هدف رو بزن»، «مكالمه شگفت انگيز» و « ِدكا» با درخواست سازمان 

تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى به پايان رسيد.
ــوان  ــا عن ــى ب ــى گزارش ــنيم ط ــا تس ــد ت ــر ش ــوع منج ــن موض همي
« مكالمه نامحدود با دستور رگوالتورى مسدود شد»، موضوع را اطالع رسانى 
ــتركان موبايل در جريان اين موضوع قرار گرفته و بتوانند مديريت  كند تا مش
درستى بر هزينه هاى ارتباطى خود داشته باشند.در آن گزارش گفته شد كه 
اين طرح ها (امكان مكالمه درون شبكه با هزينه اى ناچيز) رويه جهانى دارد و 
لذا اپراتورهاى موبايل كشور ما نيز همسو با آن و در جهت جلوگيرى از كاهش 
ترافيك مكالماتى و پيامكى، طرح هايى تشويقى را ارائه مى كنند تا به واسطه 
ــاهكوه -معاون  ــى ش آنها ترافيك پايه را حفظ كنند.با اين حال، صادق عباس
ــتدالل رگوالتورى از  ــى هاى فنى و صدور پروانه رگوالتورى- با ارائه اس بررس
اتخاذ چنين تصميمى و با اشاره به اين موضوع اظهار كرد: طرح هاى تشويقى 
ــوى اپراتورها  تلفن همراه با مجوز رگوالتورى و براى دوره زمانى محدود از س
ــه اپراتور تلفن همراه با عناوين  ــود و طرح مكالمه نامحدود س اجرايى مى ش
ــويقى به  ــته هاى تش ــگفتى ها»، «هدف را بزن» و« دكا» هم جزو بس «كد ش

حساب مى آمد كه در زمان محدودى قابل اجرا بود. وى با اشاره به اينكه ادامه 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  اين طرح هاى تشويقى منوط به موافقت س
راديويى است، گفت: در بازه زمانى اجراى طرح هاى فوق به دليل نامحدود بودن 
ميزان مكالمات، بر اساس گزارش هاى دريافتى، بخش هايى از شبكه به دليل 
ــبانه روز از نظر كيفيت با مشكل مواجه و از سوى  ترافيك باال در مقاطعى از ش
ديگر شكايت هايى به سازمان منعكس شده كه به دليل عدم اطالع رسانى دقيق 
و شفاف از سوى اپراتورها، مشكالتى براى مشتركانى كه از اين طرح ها استفاده 

كرده اند، پيش آمده است.
ــه طرح ها منوط به  ــاس ادامه اين گون ــاون رگوالتورى افزود: بر همين اس مع

برطرف شدن اين مشكالت از سوى اپراتورها شده است.
ــاهكوه عنوان كرد: عالوه بر اين موارد، آثار ضدرقابتى اجراى اين  ــى ش عباس
طرح ها نيز براى رگوالتورى بسيار مهم است كه در اين زمينه نيز براى اجراى 
اين طرح ها شروطى براى اپراتورها در نظر گرفته و به آنها ابالغ شده است چرا 
كه از نظر رگوالتورى وجود رقابت سالم براى منافع درازمدت مشتركان داراى 

اهميت حياتى است.
ــويقى اپراتورها گفت: ساير طرح هاى  وى درباره وضعيت ساير طرح هاى تش
تشويقى كه داراى مشكالت ذكر شده نيستند همچنان ادامه دارند، ضمن آنكه 

اپراتورها طرح هاى متنوع جديدى نيز ارائه خواهند كرد.

پرجمعيت ترين كشور همسايه (پاكستان) تقاضاى واردات 1000 مگاوات 
ــئوالن وزارت نيرو به دليل مشكل در تأمين برق  برق از ايران دارد اما مس
به اين درخواست پاسخ مثبتى نداده اند، اين درحالى است كه با مشاركت 

دادن بخش غيردولتى مى توان اين ميزان برق را توليد و صادر كرد.
ــمى 73هزارمگاوات توليد برق، ازاين منظر  ــتن ظرفيت اس ايران با داش
ــا اين وجود  ــه اول را درمنطقه دارد. ب ــان و رتب ــه چهاردهم را درجه رتب
ــاس آمارهاى وزارت نيرو، خالص صادرات برق كشوردرسال گذشته براس

ــت و رقم  707 مگاوات بوده كه تنها 2/3درصد از كل توليد برق كشوراس
بسيار پايينى به شمار مى  رود. 

يكى ازهمسايه  هايى كه مى تواند مقصد صادرات برق ايران باشد پاكستان 
ــا جمعيت  ــرقى ب ــايه ش ــديدى به برق دارد. اين همس ــت كه نياز ش اس
190 ميليون نفر تنها 23 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق دارد. به عبارت 
ديگر اين كشور با جمعيتى بيش از 2/4 برابر كشورمان، كمتر از يك سوم 

كشورمان ظرفيت توليد برق دارد.
ــده است به نحوى  ــور ش اين موضوع باعث كمبود توليد برق در اين كش
ــى ندارند و معموال  ــتان به برق دسترس كه بيش از 30 درصد مردم پاكس
ــور اتفاق  ــاعات اوج مصرف برق در اين كش ــى هاى طوالنى در س خاموش
ــته بيش از 1000 نفر در اين كشور در اثر  مى افتد. در تابستان سال گذش

ــود برق عالوه بر  ــت داده اند. اين كمب گرما و نبود برق جان خود را از دس
ــار بر زندگى عادى مردم پاكستان، مانع بزرگى بر سر راه توسعه  ايجاد فش

اقتصادى اين كشور نيز به شمار مى رود.
ــتند. ــش واردات برق از ايران هس ــور به دنبال افزاي لذا مقامات اين كش
ــتان اعالم  به عنوان نمونه اخيراً خواجه محمد آصف وزير آب و برق پاكس
كرده است كه پاكستان به دنبال واردات 1000 مگاوات برق از ايران است 

و اين رقم مى تواند تا 3000 مگاوات افزايش يابد.
ايران درسال گذشته تنها 51 مگاوات برق به پاكستان صادر كرده است كه 
در مقابل اعالم نياز و تقاضاى اين كشور رقم بسيار پايينى به شمار مى رود. 
هر چند پاكستان تمايل دارد واردات برق از ايران را به ميزان چشم گيرى 
ــئوالن وزارت نيرو به  افزايش دهد اما تاكنون پاسخ مناسبى از سوى مس

پاكستان داده نشده است. 
ــكالت مالى توانايى  ــت كه وزارت نيرو به دليل مش علت اصلى آن اين اس
تأمين برق بيشتر براى صادرات را ندارد همچنان كه اين وزارت خانه براى 
ــكالت عديده اى  ــتان) نيز با مش تأمين برق داخل (به ويژه در فصل تابس
روبه رو است. البته از آن جا كه بخش غيردولتى براى مشاركت در صادرات 
برق ابراز تمايل كرده است، وزارت نيرو مى تواند از ظرفيت اين بخش براى 

افزايش صادرات برق به پاكستان كمك بگيرد. 

تعلل دولت در افزايش صادرات برق به پاكستانچرا مكالمات نامحـدود موبايل متوقف شـد؟
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خبر

همایش اس��تانی ریزگردها و آالینده های زاینده رود، گذشته، حال ، 
آینده ویژه مخاطبین، دبیران و دانش آموزان متوس��طه اول و دوم در 

اردیبهشت ماه 1395  برگزار می شود.
این همایش توسط مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و با همکاری 
بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق )ع(، فرهنگسرا و خانه سالمت موعود 
و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در کتابخانه مرکزی 

استان برگزار می شود. 
آالینده های زیست محیطی،خشکسالی،آب، فرسایش، بررسی انواع 
آالینده های آب و ارائه راهکارهای مناس��ب جهت کنترل آلودگی ها، 
بررسی انواع آالینده های هوا  و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل 
آلودگی ها، بررسی انواع آالینده های صنایع غذایی و ایجاد روش های 
مناسب جهت کنترل آلودگی ها، بهینه سازی مصرف انرژی با هدف 
کاهش آلودگی هوا، تحقیق و بررس��ی پیرامون ریزگردهای داخلی و 
خارجی در اصفهان، بررسی تاثیرآالینده ها و ریزگردها برگردشگری 
اصفهان، بررسی تاثیر آالینده ها و ریزگردها بر آثار تاریخی اصفهان، 
رابطه آالینده های هوا و ریزگردها در ایجاد تغییرات خلق افراد، بررسی 
تاثیر آالینده ها و ریزگردها بر ساعات آموزشی مدارس و ارائه راهکارهای 
مناسب، فرهنگ سازی و ترویج  مسائل مختلف زیست محیطی مرتبط 
با پسماند های جامد با رعایت الگوی توسعه پایدار از جمله محورهای 

این همایش است.
نکات ضروری در ارسال مقاله:

مسوولیت صحت مقاالت ارسالی به عهده نویسنده است، مقاالت ارسالی 
باید حاوی محتوای علمی و پژوهشی باشند.مقاالت پذیرفته شده به 
صورت سخنرانی)هر نفریک عنوان( ارائه می ش��ود، مقاله به صورت 
چاپی به همراه لوح فش��رده به گروه های آموزشی ناحیه یک واقع در 
خیابان آتشگاه، چهارراه سردار مظاهری، کوچه مسجد سجاد گروه های 

آموزشی شهید زهره رضایی، تحویل گردد.

بر اس��اس مطالعات محققین بر روی سوسک ها و چگونگی مقاومت 
بدن آنها در مقابل تشعشعات ناش��ی از بمب اتمی مشخص شده که 
نجات یافتن سوس��ک ها در فاجعه اتمی هیروش��یمای ژاپن صحت 

دارد.
به گزارش جام جم آنالین، با اینکه سوس��ک ه��ا هنگام انفجار بمب 
اتمی زنده می مانند اما تاثیر تشعشعات ناش��ی از انفجار بمب اتمی 
 موجب ناب��اروی آنها می ش��ود و دیگر قادر به تولی��د مثل نخواهند 

بود.
به طور کلی توانایی ارگانیسم بدن موجود زنده در مقابله با تشعشعات 
ناش��ی از انفجار بمب اتمی به متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن 
بستگی دارد که می تواند عاملی برای مقاومت در برابر تاثیرات مخرب 
آن باشد یعنی سلول های بدن در اغلب موارد در حال تقسیم شدن 
هستند، از این رو بعنوان ارگانیسم حس��اس تری در بدن محسوب 

می شوند. 
 عل��ت آن ای��ن اس��ت ک��ه درس��ت در لحظ��ه تکثی��ر ب��ه عنوان 

آسیب پذیر ترین عضو بدن به حساب می آیند.
سوخت و س��از بدن پس��تانداران نسبتا سریع اس��ت اما سوسک ها 
متابولیسم بسیار آهسته تری دارند از این رو بدن سوسک ها در برابر 
تشعشعات بمب اتمی نسبت به بدن انسان مقاوم تر است و در فاجعه 

اتمی هیروشیما توانستند زنده بمانند.
اگر بمبی مشابه بمب اتمی هیروشیما باشد تا شعاع 2 کیلومتر همه 
چیز به خاطر حرارت ایجاد شده ذوب ش��ده و نابود می شود اما بعد 
از شعاع 2 کیلومتری سوسک ها ش��انس زیادی برای زنده ماندن از 

تشعشعات رادیواکتیو دارند.
گفته می شود سوسک قادر اس��ت 6400 واحد راد تابش تشعشعات 
رادیو اکتیو را تحم��ل کند در حالی که انس��ان 500 راد را می تواند 

تحمل کند.

فراخوان مقاله و همایش استانی با 
موضوع ریزگردها وآالینده ها 

زنده ماندن سوسک ها 
در انفجار بمب اتمی

عکس روز  ) مورچه خوار(

س��عید متصدی معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در کارگروه مل��ی مقابله با آلودگی 
هوا گف��ت: هر موتورس��یکلت 4 ت��ا 5 برابر ی��ک خودروی 
اس��تاندارد تولید آالیندگی دارد و با در نظ��ر گرفتن تعداد 
موتورس��یکلت های در حال تردد به ویژه در کالنشهرهای 
آل��وده، س��اماندهی و جایگزین��ی موتورس��یکلت ه��ای 
 کنونی با موتورهای برقی از ضروریات اس��ت. وی با اش��اره 
به تضمین رعایت اس��تاندارد یورو 3 در موتورسیکلت های 
 انژکتوری افزود: جایگزین موتورس��یکلت های کاربراتوری، 
موتورس��یکلت های برقی و انژکتوری اس��ت. وی با اش��اره 
به قیمت ب��االی موتورس��یکلت ه��ای برقی تاکی��د کرد: 
 به منظور ترغی��ب بهره برداران ب��رای خرید و اس��تفاده از 
 موتورس��یکلت های برقی نیازمند مش��وق های تشویقی و 

بسته های حمایتی هستیم.
معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد: فرصت 
ارائه ش��ده به تولید کنندگان موتورسیکلت، جهت تنظیم 
و تطبیق ش��رایط آنها برای حذف تولید موت��ور کاربراتوری 
است. متصدی ضمن تاکید بر عزم دولت و سازمان حفاظت 
محیط زیست برای حذف موتورسیکلت های کاربراتوری و 
 جایگزینی آنها گفت: به همین دلیل سود واردات تمام قطعات 
موتورس��یکلت های برق��ی هیبریدی صفر ش��ده اس��ت. 
وی تصریح ک��رد: جمع بن��دی تصمیمات اتخاذ ش��ده در 
 این کارگ��روه، در هی��ات دولت ب��ه عنوان مصوب��ه حوزه 
موتورسیکلت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  همچنین 
امیرحسین قناتی مدیر کل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارش��ی از اقدامات صورت 
گرفته در راستای توقف تولید موتورس��یکلت کاربراتوری، 
گفت: به رغم تالش های صورت گرفته برای استانداردسازی 
موتورسیکلت های کنونی و تعیین 27 شاخص و ضابطه که 
بدون رعایت آنها از س��وی تولید کنندگان، ش��ماره گذاری 
موتورس��یکلت ها صورت نمی گی��رد، بازهم نم��ی توانیم 
موتورسیکلت کاربراتوری را گزینه مناس��بی برای تردد در 
شهرها بدانیم. وی ضمن تاکید بر اینکه تعهد باید قابل انجام 
باشد، افزود: پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توقف 
تولید موتورسیکلت کاربراتوری از ابتدای مهرماه 95 است.

قنات��ی ادامه داد: برخی از اش��کاالت مطرح ش��ده در بحث 
موتورس��یکلت ها مربوط به رفتار ف��ردی و اجتماعی بهره 
برداران در استفاده از موتورس��یکلت و نبود نظارت دقیق و 

جدی در این خصوص است.
مدیر کل دفتر خودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده 
افزایش تعرف��ه واردات گمرکی موتورس��یکلت کاربراتوری 
است، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام تولید 
 کنندگان اعالم کرده اس��ت که هیچ گونه ثبت سفارشی را 

 درخصوص موتورس��یکلت کاربراتوری نخواه��د پذیرفت. 
در ادامه داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخذ مصوبه دولت 
برای توقف تولید موتورس��یکلت کاربراتوری را پشتوانه ای 
مطمئن برای به نتیجه رسیدن این موضوع دانست و گفت: 
در کنار این موضوع باید نحوه برخورد با موتور سیکلت های 
آالینده در حال تردد کنونی هم مش��خص ش��ود. سرهنگ 
احمد رس��تمی معاون فنی مهندس��ی و خدم��ات ترافیک 
پلیس راهور ناجا نیز ضمن ارائه نظرات و پیش��نهادات خود 
در این زمینه، گفت: حذف فاصله تعریف ش��ده میان توقف 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری تا توقف شماره گذاری، 
اقدام موثری در کسب نتیجه بهتر است. سید جعفر تشکری 
هاش��می معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران 
نیز در این جلس��ه با اش��اره فناوری قدیمی و غیراستاندارد 
موتورسیکلت های کاربراتوری، گفت: آلودگی صوتی و هوا 
ناشی از تردد این موتورسیکلت ها به ویژه در تهران، در کنار 
آسیب ها و تخلفات اجتماعی که با این وسیله نقلیه صورت 
 می گیرد، بهره ب��رداری و اس��تفاده از آن را غیرقابل توجیه 
می کند. وی ضمن اعالم آمادگی شهرداری تهران برای ارائه 
خدمات به موتورسیکلت های برقی همچون ارائه برق رایگان 
برای ش��ارژ باتری موتورها، تخصیص پارکینگ های خاص 
برای حفاظ��ت از موتورهای گران قیم��ت برقی، همچنین 
تخصیص کمک مالی و وام بالعوض برای خرید موتور برقی، 
اظهار کرد: البته در کنار موتور برق��ی، حمایت از دوچرخه 

برقی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران ادامه داد: 
یکی دیگ��ر از پیش��نهادات، افزایش س��خت گی��ری ها و 
نظارت ب��ر معاینه فنی موتورس��یکلت های کنونی اس��ت. 
وی همچنی��ن ب��رای ح��ذف 10 میلیون موتورس��یکلتی 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در ح��ال ت��ردد و ایج��اد آالیندگی 

هس��تند، گف��ت: دولت م��ی تواند ب��ا ایجاد زیرس��اخت و 
 فرآیندی مشابه خروج خودروهای فرس��وده، به حذف این 
موتورسیکلت ها پس از توزیع موتور برقی اقدام کند. تشکری 
هاشمی یادآوری کرد: یکی از مهم ترین دستورالعمل های 
جلسه دی ماه ش��ورای عالی ترافیک، تدوین دستورالعمل 
سختگیرانه برای ساماندهی موتورسیکلت ها است.  مهدی 
نیکدار رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز 
گزارش��ی از روند خروج خودرهای فرسوده ارائه داد و گفت: 
یکی از مهم ترین اقدامات در سالجاری، اسقاط وانت باری، 
مینی بوس، اتوبوس، کامیون های سبک، متوسط، سنگین 
و کشنده است. وی افزود: با توجه به میزان آالیندگی باالی 
وسایل نقلیه س��نگین و معادل س��ازی های صورت گرفته 
در این زمینه، این اقدام بس��یار تاثیرگذار و مهم خواهد بود 
 و به رغم کاه��ش کمی تعداد اس��قاطی ها در س��الجاری، 
 به لح��اظ کیفی، ارق��ام بزرگ تر ش��ده اس��ت. نمایندگان 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، سازمان ملی استاندارد، 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، معاون 
فنی مهندس��ی پلیس راهور از دیگر حاضران در این جلسه 
بودند که به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. الزام 
نهادهای بهره بردار از موتورسیکلت های کاربراتوری همچون 
شرکت پست و شهرداری به استفاده از موتور برقی و حذف 
موتورسیکلت کاربراتوری، توجه به میزان کربن تولید شده 
توسط موتورس��یکلت کاربراتوری با توجه به رتبه ایران در 
تولید گازهای گلخانه ای، زمانبر بودن پذیرش اجتماعی برای 
جایگزینی موتورسیکلت کاربراتوری با برقی، اعالم ممنوعیت 
تردد موتورس��یکلت ه��ای کاربراتوری به ص��ورت اولویت 
بندی در مناطق مختلف کش��ور، حذف رقیب ارزان قیمت 
)موتورسیکلت های انژکتوری( موتورهای برقی، اولویت دهی 
به سیستم حمل و نقل عمومی در خروج خودروهای فرسوده 

از جمله دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

تولید موتورسیکلت کاربراتوری  ازاول مهر95 ممنوع می شود

ماه نورد چینی یوتو، نوع خاصی از س��نگ های بازالتی را در س��طح ماه 
شناس��ایی کرده که به هیچ یک از نمونه های س��نگ های قبلی � که در 
جریان مأموریت های ش��وروی و ایاالت متحده جمع آوری ش��ده بود� 

شبیه نیست.
ابزارهای ماه نورد چینی یوت��و، گدازه ه�ایی را که ماه شناس��ان حدس 
می زدند حدود سه میلیارد سال پیش به ش��کل مواد مذاب آتشفشانی 
جریان داشته، آزمایش کردند. البته آنچه یافتند به اندازه ای هیجان انگیز 
 نبود که ش��ب هنگام مردم عادی را بیدار کنند و پای رسانه ها بنشانند، 

اما برای دانشمندان سیاره شناس بسیار شگفت آور بود. 
دانشمندانی که در زمینه شیمی زمین شناس��ی ماه پژوهش می کنند، 
می توانند تاریخچ��ه و چگونگی جریان یافتن گدازه ه��ا و مواد مذاب را 
که به تش��کیل صخره  های بازالتی انجامیده، از راِه بررس��ی مواد معدنی 
و گدازه های س��رد بازسازی کنند. ارتباط بین ش��یمی سنگ ها و سن و 
قدمت صخره ها، چگونگی تغییر رفتار آتشفش��انی ماه در طول زمان را 

توصیف می کند.
بازالت، نوعی سنگ آذرین )آتشفشانی( مرس��وم است که از سرد شدن 
س��ریع گدازه های آتشفشانی در س��طح یا بیرونی ترین الیه های پوسته 
سیارات تشکیل می شود. تا پیش از این مواد بازالتی ماه )که فضانوردان 

آمریکایی یا سفینه لونای روس��یه جمع آوری کرده بودند( با دو ویژگی 
مهم شناخته می شدند. 

این دو ش��یوه به فراوانی عنصر تیتانیوم ارتباط دارد. بازالت های سطح 
ماه دو گونه بودند؛ بخش��ی از آنها ذخیره تیتانیوم بس��یار کم و بخشی 
دیگر تیتانیوم زیاد داشتند، اما اکنون دانشمندان، بازالتی با ویژگی های 
ترکیبی منحصربه فرد یافته اند. کش��ف جدید نشان می دهد، موادی در 
سطح ماه وجود دارند که هم مقدار متوسطی تیتانیوم و هم اکسید آهن 

بسیار زیاد دارند. 
یافته جدید نشان می دهد، پوسته و گوشته بیرونی ماه در مقایسه با زمین 

ناهمگنی بیشتری دارد.
پیام تحقیق چینی ها بر سطح ماه

ماه نورد بدون سرنش��ین یوتو که بخش��ی از مأموریت چینی موسوم به 
 چانگه 3 محسوب می ش��ود، س��اعت 17 و 30 دقیقه )به وقت جهانی( 
دهم آذر 1392 پرتاب ش��د و 13 روز بعد در س��طح ماه فرود آمد. این 
نخستین فرود آرام بر س��طح ماه پس از س��ال 1976 بود و ماه نورد آن، 
اولین ماش��ینی بود که بعد از پایان دوره مأموریت های لوناخود شوروی 
سابق در س��ال 1973 در ماه قرار می گرفت.  هدایت ماه نورد یوتو بعد از 
گذشت 14روز با مشکالتی روبه رو شده بود، طوری که دیگر نمی توانست 

در سطح ماه حرکت کند. 
با این حال یوتو در همان وضعیت تا مدت ها ب��ه جمع آوری اطالعات از 
سطح ماه ادامه داد تا این که مهر امسال، رکورد بیشترین زمان حضور یک 
ماه نورد در سطح ماه را به خود اختصاص داد.  در مأموریت هایی که ایاالت 

متحده در فاصله سال های 1969 تا 1972 و شوروی سابق حدود سال 
1976 انجام دادند، ماه شناس��ان نمونه هایی از سنگ ها و مواد صخره ای 
سازنده سطح ماه را بررسی و شناسایی کرده اند. تاکنون به سبب شباهت 
ساختاری زیادی که بین این نمونه ها وجود داشت، گمان بر این بود که 
سطح ماه، ساختاری یکنواخت دارد و س��نگ های سازنده قسمت های 

مختلف آن از یک نوع هستند. 
کشف جدید چینی ها از متفاوت بودن ساختار سطحی ماه حکایت دارد.

دانشمندان آمریکایی، پس از پایان برنامه های آپولو، کاوش های مربوط 
به ماه را بیش��تر با اس��تفاده از مدارگردهایش��ان ادامه دادن��د. اخباری 
که از نتایج کاوش دانش��مندان چین��ی در یکی از ع��وارض برخوردی 
ناحیه ای موس��وم به دریای باران ها منتش��ر می ش��ود، افزون بر این که 
دانسته های سیاره شناسان را از روند تکوین و ساختار ماه افزایش می دهد، 
دربردارنده نکته ای مهم تر و تلنگری است بر این که بررسی ها و اکتشافات 
 س��یاره ای دیگر در انحصار روس ها، آمریکایی ه��ا و آژانس فضایی اروپا 

نیست!
ژاپن، چین و هند کشورهای نوظهور در عرصه کاوش های ماه هستند که 
توانسته اند با استفاده از پرتابگرهای بومی خودشان مدارگردهایی به دور 
ماه ارسال کنند یا ماه نوردهایی بر سطح آن بنشانند. این در حالی است که 
کشوری مانند بریتانیا بعد از این که ماهواره اختصاصی اش به نام پروسپرو 
)Prospero( را س��ال 1971 با موشک بلک آرو )Black Arrow به 
معنی پیکان س��یاه( از پایگاه وومرا )Woomera( در استرالیا پرتاب 

کرد، از رقابت های فضایی کناره گیری کرد.

در اعماق فضا

دانشمندان نوع جدیدی از سنگ »بازالت« را در ماه شناسایی کرده اند؛

سنگ های جدید ماه
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دریچه

خبر 

عده ای از ساکنان شهر کلِن آلمان در اعتراض به آزار جنسی زنان در 
این شهر راهپیمایی کردند.

به گزارش ایسنا، پلیس کلن می گوید: طی جشن های شب سال نو 
میالدی ده ها زن به دست صدها مرد جوان ناشناس که بیشترشان 
الکل مصرف کرده بودند درمرکزاین شهر مورد آزار و اذیت جنسی 

قرار گرفتند.
یکی از زنانی که در آن شب قربانی آزارهای جنسی شده می گوید: 
»آنها به زن ها تعرض می کردند. دوستم مرا از آنجا دور کرد. جمعیت 
زیادی آنجا بود. نمی دانس��تیم به چه کسی اعتماد کنیم و همه اش 

می خواستیم افرادی را که اطرافمان بودند از خودمان دور کنیم.«
به گزارش یورونیوز، یکی دیگر از قربانیان می گوید: شنیدم که چیزی 
درون کاله کاپشنم افتاد و سعی کردم آن را در بیاورم. یک ترقه بود 

که داخل لباسم افتاد و همه جایم را سوزاند. 
جای سوختگی روی بدنم مانده است. شانس آوردم که ترقه منفجر 

نشد.
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان نیز روز سه شنبه گفت که از شنیدن 
این خبر یکه خورده است. به گفته اتحادیه پلیس  آلمان، در شهرهای 
هامبورگ و اشتوتگارت هم برخی از زنان قربانی آزار جنسی در شب 

سال نو شده اند.
 از س��وی دیگر ش��هردار کلن ش��ایعات مبنی بر دس��ت داش��تن 
پناه جویان خارجی در این آزارها را تکذیب کرده اس��ت. وی گفت 
 که هیچ نشانه ای مبنی بر دست داش��تن افرادی که در کلن سکنی 

داده شده اند در این ماجرا وجود ندارد.
رییس پلیس کلن روز سه ش��نبه به نقل از برخی قربانیان گفت که 
مهاجمان چهره ای ش��بیه اتباع کش��ورهای عربی و ش��مال آفریقا 
داشته اند اما وزیر دادگستری آلمان این شایعه را »استفاده ابزاری از 

بحث روز« خوانده است.
بنابر این گ��زارش، پلیس کل��ن از افزای��ش بزه ه��ای کوچک در 
 منطقه مرکزی شهر و به ویژه در ایستگاه اصلی قطار این شهر خبر 
داده اس��ت. از آنجا که از چند ماه پیش موجی از مهاجران جدید به 
آلمان وارد شده، این خبر به شایعات مربوط به دست داشتن این افراد 

در بزهکاری ها دامن زده است.
دویچه وله نیز گزارش کرد که وزیر دادگستری آلمان، این اقدامات 
را محکوم کرد و گفت: تعرض نفرت انگیز به زنان تحمل نخواهد شد 
و همه عامالن باید محاکمه ش��وند. وی از جرایمی با ابعاد جدید و 

سازمان یافته سخن گفته است.
»آرنولد پلیکرت«، رییس اتحادیه پلیس در ایالت نوردراین وستفالن 
هم گفت: شواهد نش��ان می دهند که این اقدامات سازماندهی شده 
بوده و باید روش��ن ش��ود که چگونه چنین حوادثی توانسته اتفاق 

بیفتد.

بر اساس قانون تصویب شده محروم کردن والدین از ارث پایه و اساس حقوقی 
و قانونی ندارد و هیچ کس نمی تواند دیگری را از چنین حقی محروم کند.

والدی��ن مخصوص��ا پدره��ا پ��س از مش��اهده اندک��ی نافرمان��ی از 
فرزندان خود ک��ه مورد دلخ��واه آن ها نباش��د بالفاصله از س��الح جدید و 
به روز خود یعن��ی محروم ک��ردن آنها  از ارث اس��تفاده می کنن��د. میراث 
 افراد پ��س از م��رگ آنه��ا معموال  ب��ه دو گ��روه مال��ی و معنوی تقس��یم  
می شود اما آنچه اکثر اوقات  با ش��نیدن کلمه ارث در ذهن متبادر می شود 
جنبه ی مالی و به جای گذاش��تن مال  و اموال از سوی والدین برای فرزندان 

است.
شنیدن کلمه از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها 
دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله  وجاهت قانونی 
ندارد از این رو در بسیاری از کشور ها قوانین مربوط به تقسیم اموال متوفی 

تدوین و تهیه شده است.
** **                                                                                       

وصیت تملیکی یا عهدی چیست؟
وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای 
زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص 

می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند .
وصیت عهدی نیز عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام 
امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا 

بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند.  
 در وصیت عهدی، وصیت کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخش��ی از اموال 
خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می کند و مسئولیت را به 
آنها می سپارد و این در حالی اس��ت که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از 
اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می کند که این فرد یا افراد 

می توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشند.
در حقیقت وصیت کننده حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت 
کند و وصیت او نیز برای این میزان، صحیح و نافذ اس��ت و چنانچه نسبت به 
بیشتر از این میزان وصیت کند، صحیح بودن چنین وصیتی به اجازه سایر ورثه 
بستگی دارد. زیرا به استثنای یک سوم اموال، بقیه ترکه متعلق به ورثه است 
و شخص صاحب این اموال که همان وصیت کننده است، حق دخالت در آنها 
را ندارد و اموال مزبور به طور طبیعی در اختیار همه ورثه قرار می گیرد تا طبق 

ضوابط و مقررات مربوط به ارث، میان آنها تقسیم شود.
****

آیا متوفی حق دارد وراث را از ارث محروم کند؟
قانونگذار در ماده 837 قانون مدنی ایران، اعالم کرده است که اگر شخصی  به 
موجب وصّیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور 
نافذ نیست. به اعتقاد فقهای امامیه، هر گاه شخص وصیتی کند که بر اساس 
آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. 
به عنوان مثال شخص وصیت کند که به دلیل فساد اخالقی فرزندش، او را از 
ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می کند. در حقیقت اکثر فقها این وصیت را 

به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می دانند.
در پایان گفتنی است مطابق ماده 837 قانون مدني ایران، وصیت پدر به محروم 
کردن فرزند از ارث، نافذ نیست اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از 
این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقي، در صورتي که پدر صراحتا فرزند 

خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است.

اعتراض به آزار جنسی گسترده 
زنان در آلمان

آیا محروم کردن فرزندان از ارث 
قانونی  است؟

چندی پیش صفحات اجتماعی را در بر گرفته بود ولی 
اکنون چه بر سر او آمده است؟ آیا او فراموش شده و یا به 

قهرمان داستان خودش تبدیل شده است؟
به گزارش خبرآنالین؛ فعال های حقوق بش��ر مدت ها 
 به دنبال کسی بودند که او را » خودکار فروش بیروت« 
راه��رو  در  ه��ا  آن  اکن��ون  و  نامیدن��د  م��ی 
هم��ان  ی��ا  العط��ار  عبدالحلی��م  تاری��ک   خان��ه 
»خودکار فروش بیروت«ایستاده اند.چندی پیش عکس 
هایی از عبدالحلیم عطار که دخترش بر روی شانه اش، 
در حال فروش خودکار در خیابان ه��ای بیروت بود در 
فضای مجازی پخش شد، س��پس کمپین مجازی برای 
کمک مالی به او درس��ت ش��د و فعالین حقوق بشر در 
خیابان های بیروت به دنبال او گشتند تا این کمک مالی 

را به او بدهند.
 آنها با ش��ادی به پناهن��ده نیازمند بی��روت گفتند که

ده ها هزار دالر به صورت آنالین به او پول داده شده است 
و در حالی که داشتند به او عکسش را نشان می دادند به 
عبدالحلیم توضیح دادند که عکسش در اینترنت پخش 
شده است.با این وجود قلب عبدالحلیم شکسته شده بود. 
او در این رابطه گفت: این زمانی بود که من ناراحت شدم 
و با آنها دعوا کردم: » چرا باید کس��ی از من فیلم گرفته 
باشد ؟! چرا کسی با من چنین کاری انجام داده است؟« 
یک عکس از او که در حال فروش خودکار بود و دخترش 
روی شانه اش قرار داشت توجه جهان را به روایت زندگی 

این مرد 33 ساله جذب کرد.
حالت چه��ره او در این عکس چیزی اس��ت که کاربران 
صفحات اجتماعی را بیشتر جذب کرد. به نظر می رسد 
او ناراحت بود، در آستانه اشک ریختن بود و خودکار آبی 
پالستیکی تنها چیزی است که در جهان دارد. ولی برای 
او، با این عکس آخرین چیزی هم که در دنیا داش��ت از 

دست داده است؛ مقام و منزلتش.
او در ای��ن باره گفت: ای��ن خیلی غم انگیر اس��ت، ما در 
سوریه اینگونه نیس��تیم. چگونه ممکن است که من در 
خیابان دختر را به این شکل روی شانه ام بگذارم؟ و او را 
به بهترین مدرسه نفرستم. آیا من او را برای کار با خودم 

برده بودم؟
او همچنین از انسان های بشر دوست تقلبی این سوال را 
پرسید که هر پناهنده ای در هنگام جنگ حق پرسیدن 

آن را دارد؛ » چرا باید جهان نگران من باشد؟«
عبدالحلیم حق داشت، چرا باید جهان غرب نگران یک 

پناهنده دیگر سوری باشد ؟!
اکنون بیش از 4 میلیون پناهنده س��وری ب��ه اجبار در 
اردوگاه های موقتی ساکن هس��تند، در سواحل یونان 
خود را شست وشو می دهند و به سختی از فنس هایی 
که آن ها را از غرب اروپا جدا می کن��د، عبور می کنند. 

کاهش 40 درصدی  بودجه در سال 2015 ، سازمان ملل 
را مجبور کرد تا کمک هایشان را به صد ها هزار خانواده 
آس��یب پذیر قطع کند. مردی که دو کودک داشت هم 

یک داستان تراژدی دیگر بود.
عبدالحلیم می گوید او در هنگام جنگ در سال 2012 
از اردوگاه پارم��وک ف��رار ک��رد. ای��ن اردوگاه نزدیک 
 دمشق بود. او گفت: موش��ک ها از هر سمت روی سر ما 
می باریدند و م��ا حتی نمی دانس��تیم این بم��ب ها از 
کجا می آیند. من ب��رای دختر کوچکم می ترس��یدم، 
وقتی صدای هواپیمایی را می ش��نید وحش��ت زده می 
 ش��د، فهمیدم هیچ راه حلی ب��ه جز فرار وج��ود ندارد. 
نمی توانس��تم دختر کوچکم را تنها بگ��ذارم. برای کار 
کردن به چندجا رفتم ولی آنها اجازه نمی دادند دخترم 
با من باشد برای همین فهمیدم تنها راه فروش خودکار 
است.فروختن خودکار در مرکز شهر بیروت به استادها 
و پروفس��ورها در بهترین حالت روزانه چند دالر برای او 
درآمد داشت. با این وجود که عکس، غمی عمیق را نشان 
می داد، عبدالحلیم به علت لبخند هنگامی که دخترش 
روی شانه اش بود معروف بود.او دراین باره گفت: مردم 
 از من می پرس��ند چرا لبخند می زنی و من در پاس��خ 
می گویم از من می خواهی��د چه کار کنم؟! می خواهید 

گریه کنم؟! خدا به من این لبخند را داده است.
خودکار فروش بیروت هر روز اینکار را می کرد تا وقتی 

که از او عکسی گرفته شد.
 او گفت: من اص��ال نمی دانس��تم از من عک��س گرفته 
ش��ده اس��ت. من وقتی این آدم ها به س��متم آمدند و 
 عکسم را در موبایلشان دیدم. از آنها پرسیدم چه چیزی 

می خواهید؟!
چیزی که آنها می خواستند این بود که به زندگی حلیم 

یک پایانی افسانه ای بدهند.
یک نجات در رسانه های اجتماعی

وقتی عکس آماتور عبدالحلیم در رسانه های اجتماعی 
پخش شد و جس��تجوها برای پیدا کردن او شروع شد، 
خبرنگاران گیج ش��ده بودند. چه چیزی در رابطه با این 
داستان عجیب بود که این را با بقیه داستان ها متفاوت 

ساخت؟!
عبدالحلی��م فکر می کند ج��واب را می دان��د: به خاطر 
دخترم، شکلی که او روی شانه ام قرار گرفته بود به نظر 

بسیار مظلوم می آمد.
در چند روز آینده مردم به کمک شبکه های مجازی 190 

هزار دالر به او کمک کردند.
ولی داس��تان اینجا تمام نمی ش��ود، عبدالحلیم شروع 
به کمک به دیگر پناهنده ها کرده اس��ت او دو رستوران 
 در بی��روت س��اخته اس��ت و 24 پناهن��ده اس��تخدام 
 ک��رده اس��ت. او همچنین ب��رای آش��نایانش هم پول 
می فرستد. عبدالرحیم منزلتش را پس گرفت اکنون او 

قهرمان زندگی خودش و ده ها انسان دیگر است.

زندگی یک دوره گرد مهاجر؛  

تصـویرمظلومانه ای که سرنوشت یک زندگـی را تغییر داد

 رییس پلی��س آگاه��ی ناج��ا گف��ت: اح��داث گودهای 
زورخان��ه ای ناجا باید به گونه ای باش��د ک��ه باعث ایجاد 
ارتباط ناجا با عموم افراد جامعه شود و افراد عادی هم قادر 

به استفاده از آن باشند.
سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه پنجمین نشست هیأت 
ورزشی پهلوانی و زورخانه ای ناجا با اشاره به سابقه ورزش 
باستانی کشور، گفت: ورزش باستانی یک ورزش سنتی - 
ایرانی اس��ت که از دیرباز همواره قداست خویش را حفظ 
 کرده و نیز پیام ها و مضامین اخالق��ی و عرفانی زیادی را 
در بردارد؛ ضمن اینکه این ورزش، افراد بزرگ و شریفی را 
در دامان خود پرورانیده است لذا این بزرگان را باید الگوی 
خود قرار دهیم. رییس هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
ناجا افزود: جانمایی و ایجاد گود زورخانه ای در یگان های 
ناجا و استان ها، مورد توجه سازمان است که البته این امر 
مس��تلزم احصاء مقدورات و قابلیت های گود زورخانه ای 

است که باید در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
س��ردار مقیمی گفت: احداث گوده��ای زورخانه ای ناجا 
باید به گونه ای باش��د که باعث ایجاد ارتباط ناجا با عموم 

افراد جامعه ش��ود و درهای آن محصور به اماکن انتظامی 
نباشد، بلکه افراد عادی هم قادر به اس��تفاده از آن باشند. 
وی با اش��اره به موضوع تعیین روس��ای کمیته های این 
هیأت ورزشی، گفت: توانایی انجام این مسئولیت، مستلزم 
وقت گذاشتن و اس��تفاده حداکثری از قابلیت ها درجهت 
پیش��برد برنامه ها و اهداف فراروی این هیأت اس��ت و به 
همین منظورافرادی براساس شایس��تگی، توان، تجربه و 
تخصص های مربوطه، به س��مت روسای کمیته های  این 

هیأت منصوب شدند.

سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور با بیان اینکه در 
برنامه شش��م دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف 
ما ارتقاء و محوری��ت دادن به پای��گاه اطالعات جمعیت 
کش��ور در تراکنش های حض��وری به منظ��ور تصدیق و 
احراز هویت اس��ت. محمدابراهیم طریق��ت افزود: اصرار 
داریم که موضوع نش��انی دسترس��ی، جدی گرفته شود 
و براس��اس قانون، شماره ملی و کدپس��تی، نشانی محل 
سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطالعات 
 جمعی��ت کش��ور اس��تعالم کنی��م و تدابیری ب��رای به 

روز نگه داشتن آن داشته باشیم. این نیاز جدی در فضای 
آماری و خدمت دهی است.

وی با بیان اینکه خیلی مواقع به علت سیال بودن جمعیت، 
اعداد دقیق��ی درب��اره آن  نمی توانیم ارائ��ه دهیم،گفت: 
این آمارها ثبتی اس��ت و نس��بت به آمارهای سرشماری، 
 هزینه ها را به ش��دت کاه��ش می دهد البت��ه مرتب باید

به روز شود. سخنگوی س��ازمان ثبت احوال درباره هدف 
دوم ثبت احوال برای برنامه ششم توسعه اظهارکرد: هدف 
دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی 
ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی 
اس��ت. یکی بحث ارتقای پایگاه اس��ت و دیگری استفاده 
از کارت هوش��مند ملی برای مدیریت هوی��ت در فضای 
مجازی اس��ت. طریقت در پایان درباره اقدامات سازمان 
ثبت احوال ب��رای تصوی��ب راهبرد مدیری��ت در فضای 
مجازی در کمیس��یون های برنامه ششم توسعه گفت: ما 
در کمیسیون های دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و 
ارتباطات و به ویژه اجتماعی برنامه ششم توسعه این موارد 

را مطرح کردیم و در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.

رییس پلیس آگاهی ناجا گفت:

گودهای زورخانه ای راه ارتباطی بین ناجا با افراد جامعه باشد
اهداف ثبت احوال در برنامه ششم توسعه؛

تعیین هویت در فضای مجازی با کارت هوشمند ملی

با اینکه ممکن است وقتی مجرد هستید، احساس تنهایی 
بیشتری کنید، اما به طور کلی تجربه ای عالی است. مجرد 

بودن فوق العاده است.
مجرد بودن نه تنها به ش��ما این امکان را می دهد که کمی 
تفریح کنید، بلکه امکان آشنا شدن با نفر اول زندگی تان را 

هم در اختیارتان قرار می دهد.
صدف بختیاری روانشناس و مشاور در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران در خصوص چگونگ��ی دوران مجردی گفت: 
وقتی کسی در زندگی تان نیست، الزم نیست برای انجام 

هر کاری از قبل با کسی هماهنگی کنید.
مجرد بودن ش��ما فرصتی اس��ت برای گذران��دن وقتی با 
کیفیت کنار کس��انی که در زندگی  تان بیشترین اهمیت 

را دارند.
زندگ��ی مجردی فق��ط برای خ��ود شماس��ت، پس یک 
 چی��ز جدی��د امتح��ان کنی��د و حس��ابی از آن ل��ذت 

ببرید.
 زندگ��ی مج��ردی و بای��د و نبایده��ای آن دوران 
مج��ردی ه��م می توان��د دوران خ��وش و زیب��ا باش��د 

 ول��ی بای��د برخ��ی از محدودیت ه��ای آن را در نظ��ر 
 گرفت.بای��د در انتخ��اب دوس��ت و معاش��رت ب��ا اف��راد 
غی��ر از اعضای خانواده بس��یار دق��ت کرد. زیرا دوس��ت 

تأثیرگذارترین فرد روی هر انسانی است.
در دوران مج��ردی با دوس��تان خ��ود به س��فر بروید و از 

لحظه ها لذت ببرید.
شغلی برای خود انتخاب کنید و سعی کنید مستقل باشید.

در دوران مجردی حتما با برنامه  ریزی کارهایتان را پیش 
ببرید این کار سبب می  شود تا برنامه  ریزی تبدیل به عادت 

شود و در زندگی زناشویی این روند ادامه پیدا کند.
به گفته کارشناس��ان یکی از ابزارهای موثر بروز ش��ادی 
ورفع افسردگی سحرخیزی است. براساس یک مطالعه ای 
که از بین تعدادی دانش��جوگرفته شده اس��ت، میانگین 
میزان افس��ردگی در دانشجویان س��حرخیز کمتر از غیر 
س��حرخیز بوده است. این درحالی اس��ت که در تعلیمات 
دینی نیز توصیه های بس��یاری به سحرخیزی شده است. 
سحرخیزی عامل آرامش اعصاب انسان, مانع افسردگی و 

بی حوصلگی است .

در دوران مجردی هم می توان شاد بود
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ــازمان  ــينما تاكيد كرد با تغيير مديريت در س ــه ملى س مديرعامل مدرس
سينمايى فعاليت اين مدرسه دچار اختالل نخواهد شد زيرا همه امور آن به 

اهالى سينما سپرده خواهد شد.
روح اهللا حسينى مدير عامل مدرسه ملى سينما درباره آغاز فعاليت هاى اين 
مدرسه سينمايى به مهر، گفت: پس از صدور احكام جديد از سوى رييس 
سازمان سينمايى در حوزه هاى مختلف مديريتى در مدرسه ملى سينما، 
نياز به برگزارى جلسه هاى متعدد با اين افراد داريم تا به جمع بندى نهايى 

براى طرح جامع نظام آموزشى مدرسه ملى سينما برسيم.
وى ادامه داد: نظام آموزشى در مدرسه ملى سينما با نظام ترمى و واحدى 
ــت و آموزش دروس سينما بر اساس نظام استاد  در دانشگاه ها متفاوت اس
ــه زودى جزئيات  ــى تلفيق و ب ــت و با نظام مدرن آموزش ــاگردى اس و ش
ــه ملى سينما طى فراخوانى اعالم  حضور هنرجويان در كارگاه هاى مدرس

خواهد شد.
مدير عامل مدرسه ملى سينما درباره دعوت از استادان سينماى ايران براى 
تدريس در مدرسه گفت: از اساتيد سينماى ايران يعنى كسانى كه به معناى 
ــى كنيم و تعداد  ــتند دعوت به همكارى م ــتاد هس واقعى برازنده لقب اس
ــرايط ويژه اى مورد ارزيابى قرار مى گيرد و  حضور هنرجويان بر اساس ش
افراد پس از پذيرفته شدن به مدت دو سال آموزش مى بينند و اميد است از 

آينده داران سينماى ايران شوند.
ــه ملى سينما گفت:  ــاره به نظام آموزش كارگاهى در مدرس حسينى با اش
همان طور كه گفتم يكى از تفاوت هاى اصلى در نظام آموزشى مدرسه ملى 
سينما، تدريس دروس به شكل كارگاهى است و پشتيبان اصلى در اجراى 
طرح كارگاهى مدرسه ملى سينما نيز گروه كارگردانى و دوره هاى مربوط به 
آموزش فيلمسازى است. از همين رو دوره هاى آموزشى مدرسه ملى سينما 
با كارگروه كارگردانى آغاز خواهد شد. هنرجويان متقاضى براى حضور در 
كارگاه كارگردانى بايد به فنون ديگر سينما يعنى فيلمنامه نويسى، تدوين، 
ــنا باشند. ما معتقديم  ــينماى ايران نيز آش صدابردارى و صداگذارى در س

كارگاه هاى كارگردانى بدون آشنايى با ساير حوزه ها كامل نيست.
اين مدير سينمايى با اشاره به اين مطلب كه تسلط بر زبان انگليسى شرط 
مهم در پذيرفتن هنرجويان درمدرسه ملى سينما است، گفت: درمدرسه 
ملى سينما از تجربيات اساتيد جهان استفاده خواهيم كرد و قراربراين است 
ــينما درعرصه هاى بين الملل  كه كارگاه هاى متعددى با حضور اساتيد س
ــت كه هنرجويان متقاضى بايد مسلط  ــيم بنابراين طبيعى اس داشته باش
ــه ملى سينما در پايان صحبت  به زبان انگليسى باشند. مدير عامل مدرس
ــاره به چگونگى انتخاب هنرجويان در گارگاه مدرسه ملى  هاى خود با اش
سينما گفت: طى هفته هاى آينده فراخوان حضور هنرجويان سينما اعالم 
ــر مراكز خواهد بود  ــد. معيار پذيرش هنرجويان متفاوت از ديگ خواهد ش
ــف و رشد  ــت و كش و روش ما به هيچ عنوان متمركز بر مدرك گرايى نيس

استعداد و خالقيت عامل مهم ترى خواهد بود.
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مديرعامل مدرسه سينما گفت:

آخرين جزييات از نظام آموزشى 
مدرسه سينما

اخبار  فراخوان

ــگاهى  ــين خاتون آبادى در نمايش مجموعه اى از آثار زنده ياد ميرسيدحس
باعنوان حيات خلوت در گالرى خانه هنرمندان اصفهان برگزارخواهد شد.

ــامل  ــگاه ش ــاط در اين باره عنوان كرد: اين نمايش نواده اين هنرمند خط
ــن هنرمند و 10 اثر خطى و همچنين  35 قاب عكس در ابعادA3  از آثار اي
ــادى خلق  ــط خاتون آب ــا در دهه 40 توس ــت كه تمامى آنه 4 طومار اس

شده است.
ــما در اين نمايشگاه  ــتند و ش ــداهللا ربانى افزود: طومارها پارچه اى هس اس
ــى بر روى پارچه را مشاهده كنيد  ــى همراه با نقاش مى توانيد خوشنويس
ــت. وى با اشاره  ــامل خطوط ثلث، نسخ و نستعليق اس و آثار خطى نيز ش
ــان مى دهند  ــن هنرمند را نش ــده اي ــه تابلوهايى كه عكس آثار توليد ش ب
ــور و در  ــار در نقاط مختلف كش ــتردگى آث ــان كرد: به علت گس خاطرنش
ــه از روى  ــخصى عكس هايى ك ــر مالكيت ش ــترس نبودن آنها از نظ دس
ــش گذارده  ــاد A3 به نماي ــت در ابع ــده اس ــط هنرمند تهيه ش آثار توس
مى شود. وى ادامه داد: تابلوهاى ارائه شده در اين نمايشگاه شامل گونه اى 
از نقاشى خط  و با موضوع احاديث ، آيات قرآن و اشعار شعراى بزرگ است.

ــوان كتاب در  ــر نگارش 21 عن ــون آبادى عالوه ب ربانى تصريح كرد: خات
زمينه هاى تاريخ، نجوم ، ادبيات و ... داراى ديوان اشعار است كه شعرهاى 

آن با تخلص آزاد منتشرشده است.
ــاعت 17 بعدازظهر  ــگاه خوشنويسى حيات خلوت از س وى افزود: نمايش
ــنبه 17 ديماه در گالرى خانه هنرمندان اصفهان افتتاح خواهد  روز پنج ش
ــنبه 23 دى ماه در اين مكان جهت بازديد عموم داير  ــد و تا روز چهارش ش

خواهد بود.

وركشاپ سينمايى « ابولفضل جليلى» در اصفهان برگزار مى شود.
مسوول امور سينمايى موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) در اصفهان 
ــى با اكران  در گفتگو با ايمنا ضمن اعالم اين خبر گفت: اين كارگاه آموزش
ــته اين كارگردان آغاز و با  دو فيلم « گال »  و «  ابجد »، از آثار مهم و برجس

برپايى وركشاپ تدوين و كارگردانى توسط وى برگزار مى شود.
ــتكى افزود: در روز 21 دى ماه فيلم گال از ساعت 10 تا 12 ، فيلم ابجد  اس
ــاپ تدوين و كارگردانى ابولفضل جليلى از  از ساعت 14 تا 15:30 و وركش

ساعت  15:30 تا 19:30 در نگارستان امام خمينى (ره) برگزار مى شود.
وى خاطرنشان كرد: اين كارگاه به صورت آزاد و رايگان ويژه عالقمندان به 
سينما و حرفه كارگردانى برگزار مى شود و متقاضيان مى توانند جهت ثبت 

نام با شماره تلفن 36615558 تماس حاصل كنند.
ــته و  ــندگان برجس ــت، ابولفضل جليلى از كارگردانان و نويس گفتنى اس
باسابقه سينماى ايران است كه مسائل اجتماعى و به ويژه پرداختن به حوزه 

نوجوانان موضوع اصلى آثار او را تشكيل داده است.
ــالى  ــاى بين المللى متعددى از جمله جايزه اوس جليلى تاكنون جايزه ه
طاليى جشنواره ونيز ، جايزه پلنگ نقره  جشنواره لوكارنو و  جايزه بهترين 

فيلم جشنواره دوربان را به دست آورده است.

ــنواره مردمى فيلم عمار اسامى نامزدهاى بخش  در آستانه اختتاميه جش
مستند «ايران و آمريكا، هفت تير و بيدارى اسالمى و جهان» اعالم شد.

ــن بخش، 13 اثر را به  ــنواره عمار در اي بنابراين گزارش، هيات داوران جش
عنوان نامزدهاى كسب فانوس ششمين جشنواره عمارمعرفى كرد.

ــوم» به كارگردانى محمد رخشانى صابر،  ــل س ــاس اين گزارش «نس براس
ــه كله پوك» به كارگردانى سيدمحسن موسوى،  «ماجراهاى هكتور و س
ــتاده برموج»،  ــيرزاديان، «ايس «عدالت آمريكايى» به كارگردانى على ش
«شطرنج با گرگ ها» به كارگردانى عليرضا بوالى، «444 روز» به كارگردانى 
ــا مراوندى، «چريك  ــته اى» به كارگردانى رض ايمان گودرزى، «نان و هس
كوچك» به كارگردانى محمد برادران، «هشت بهانه كوچك براى يادآورى» 
ــمير» به كارگردانى سعيد فرجى، «رد  به كارگردانى محمد سمى پور، «س
پاى فرشته» به كارگردانى ناصر نادرى،«مرز بى پايان» به كارگردانى محمد 
ــالم زاده  ــن اس حبيبى منصور و «تنها ميان طالبان» به كارگردانى محس
ــنواره عمار در بخش  ــمين جش ــوان نامزدهاى دريافت فانوس شش  به عن
مستند «ايران و آمريكا، هفت تير و بيدارى اسالمى و جهان» معرفى شدند.

ــنواره پدر قصه هاى ايرانى به مناسبت نهمين سالگرد درگذشت حميد  جش
عاملى مشهور به بابا عاملى كودكان و نوجوانان نسل هاى گذشته در دهه فجر 

امسال در زادگاهش برگزارمى  شود.
42 سال پيش برنامه قصه ظهر جمعه با شما در پنجمين روز از ماه ارديبهشت 
با روايت بدون متن قصه خاله سوسكه و با صداى گرم و شيرين اين مرد بزرگ 
ــال هر ظهر جمعه ميهمان خانه هاى كودكان و  كليد خورد و به مدت ده س
ــكه كه حميد عاملى به  نوجوانان ايرانى بود. بعدها قصه موزيكال خاله سوس
ــرايى كرده بود با صداپيشگان بزرگى همچون  شكل شعرى بلند آن را بازس

مرتضى احمدى اجرا و به صورت نوار كاست به كتاب صوتى بدل شد.
مسوول پژوهش و آموزش كودكان پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى 
با اشاره به اينكه جمعى از فرهنگ دوستان بادرود، شهر پدرى حميد عاملى، 
كتابخانه اى به نام ايشان تاسيس كرده اند، افزود: آنها قصد دارند به مناسبت 
دهه فجر جشنواره اى به نام پدر قصه هاى ايرانى با حضور كودكان و نوجوانان 
برپا كنند زيرا حميد عاملى جلسات شب شعرى در اين شهر براى عالقه مندان 

به شعر برپا كرده بود كه به طور منظم هر ماه يكبار برگزار مى شد.
ــوزه كودك و نوجوان  حميد عاملى افزون بر قصه گويى حدود 100اثر درح
تاليف كرده كه بيشتر آنها از بازآفرينى ادبيات فاخر و كالسيك ايرانى اقتباس 
شده اند. آثارى همچون هفت دالور، پادشاه و كنيزك، چنين گفت راى و هفت 
قصه براى هفت روز از جمله اين دسته اند. خاله سوسكه، كدو قلقله زن، تقى 
لجبار، سايه و سپيده و آقا موش شكمو نيز از جمله آثار صوتى اين پژوهشگر 

حوزه قصه و داستان است.
مهمترين و تاثيرگذار ترين اثر پژوهشى حميد عاملى مجموعه داستان هاى 
ــت كه خود ميراث مكتوب و ماندگار ادبيات ايران  ــب اس فاخر هزار و يك ش

زمين به شمار مى رود.

آثار خاتون آبادى به 
« حيات خلوت » مى آيند!

ورك شاپ كارگردان برجسته 
سينماى ايران در اصفهان اعالم اسامى نامزدهاى بخش مستند 

جشنواره مردمى فيلم عمار 

برگزارى جشنواره 
پدر قصه هاى ايرانى

تاالر افتخار

«اوسنه» منتشر شد؛

روايت هاى موسيقايى با گويش خراسانى

بهناز جعفرى ؛
بـازيگرپركـارجشنـواره سى وچهـارم

ــارى، خوانندگى  ــزدا انص ــازى م ــه آهنگس ــنه» ب ــيقى «اوس ــوم موس آلب
ــط انتشارات سروش روانه  غالمرضا رضايى و شعرخوانى مرتضى كاخى توس

بازار موسيقى شد.
ــه انجمن  ــال ب ــادى آن به مدت پنج س ــى حقوق م ــوم كه تمام در اين آلب
« ام اس» ايران اهدا شده قطعه هاى «مروايه اشك»، «ماه عُرس»، «زندگى»، 
ــفر»، «بهارمو»، «زلفاى تو»،  ــبانه»، «پيرى و معركه گيرى»، «س «گريه ش
«خوانش شعرها» با كالم شاعرانى چون ملك الشعراى بهار و عماد خراسانى به 

عالقه مندان موسيقى ارائه شده است.
ارسالن كامكار ويولن، على جعفرى پويان ويولن، ميثم مروستى ويولن، عماد 
رضا نكويى ويولن، سهراب برهمندى ويوال، دانيال جورابچى ويوال، آتنا اشتياقى 
ويولنسل، پورنگ پور شيرازى كنترباس، ناصر رحيمى فلوت، سايورى شقيعى 
كالرينت، آزاد ميرزاپور تار و سه تار، على رحيمى تنبك و سازهاى كوبه اى و 

مزدا انصارى پيانو نوازندگان اين آلبوم موسيقايى هستند.
آلبوم موسيقى «اوسنه» با شماره 16510 كتابخانه ملى و شماره 948908 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى توسط انتشارات سروش و همكارى گالرى بوم 

در بازار موسيقى منتشر شده است.
مزدا انصارى آهنگساز آلبوم موسيقى «اوسنه» در يادداشتى به مناسبت انتشار 

اين آلبوم آورده است:

« اوسنه (افسانه) حاصل همدلى، دوستى و همكارى ياران هنرمند فرهيخته 
ــان توانستم مجموعه اى با گويش سرزمين  و عزيزم با من است كه با يارى ش
ــكش كنم. از يكايك نوازندگان و  ــما مهربانان پيش ــهد را به ش مادرى ام مش
ــان را به  ــپاس را دارم و دستش صدابرداران و همه عوامل اين آلبوم نهايت س

گرمى مى فشارم.»

ــينما، تئاتر و تلويزيون ايران است.  بهناز جعفرى (زاده 1353، تهران) بازيگر س
خانم جعفرى فارغ التحصيل رشته ادبيات نمايشى از دانشگاه آزاد اسالمى است. 
اولين فيلم او كه در نقش كوتاهى حضور داشت روسرى آبى در سال 1373 بود. 
او براى بازى كوتاهش در فيلم «خانه اى روى آب»، از بيستمين جشنواره فيلم 
فجر، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مكمل زن را گرفت. همچنين ديپلم افتخار 
ــنواره فيلم فجر به خاطر بازى درفيلم  بهترين بازيگر زن را ازسى امين دوره جش

تلفن همراه رييس جمهوركسب كرده  است.
برخى از فيلم هاى سينمايى كه بهنازجعفرى درآن نقش آفرينى كرده:

   تلفن همراه رييس جمهور (1390) جيب  برخيابان جنوبى (1390) خرمشهر 
(1390)   ترانه كوچك من (1388)  حوالى اتوبان (1387) زمانى براى دوست 
ــو آرزو  ــى، 1383)   بيدارش ــوس (ايرج كريم ــتن (1386)  باغ هاى كندل داش
(كيانوش عيارى، 1382)  چند تار مو (ايرج كريمى، 1382) تهران، ساعت هفت 
صبح (اميرشهاب رضويان، 1381) غوغا (سعيد سهيلى، 1381)  خانه اى روى 
ــافر رى  آب (بهمن فرمان آرا، 1380)  آب و آتش (فريدون جيرانى، 1379) مس
(داود ميرباقرى، 1379) كاپوچينو (فيلم كوتاه – فريدون جيرانى، 1378)  تخته 
سياه (سميرا مخملباف، 1378) عشق طاهر (محمدعلى نجفى، 1378)   سينما 
سينماست (ضياءالدين درى، 1375)   روسرى آبى (رخشان بنى اعتماد، 1373)
ــوريدگى (مجموعه _  خانم جفرى درمجموعه هـاى تلويزيونى:   زمان ش
ــم حاتمى كيا –  ــرخ (مجموعه – ابراهي ــى نجفى – 1378)  خاك س محمدعل

1379)  دوران سركشى (مجموعه – كمال تبريزى – 80 – 1379)  مختارنامه 
ــد – 1392) نيز  ــا (مرضيه برومن ــدارى 1386 - آب پري (داوود ميرباقرى) بي

هنرنمايى كرده است.
ــم و هياهو» و « به دنيا  ــه فيلم «النتورى»، «خش بهناز جعفرى امسال نيزبا س
ــال ترين هنرپيش=گان زن  ــنواره فيلم فجر به عنوان يكى از فع آمدن» در جش

سينماى ايران حضور خواهد داشت.

پله هاى تنگ و باريكى دارد. داخل اين بنا مثل كندوى عسل مى ماند كه به 
جاى زنبور كبوتران در آن زندگى مى كنند و به كبوترخانه معروف است. جايى 

كه به عنوان كارخانه ساخت مرغوب ترين كود جهان شناخته شده است.
اهميت كبوترخانه در اقتصاد ايران چنان بوده است كه «غازان خان مغول» 
دركنارسايراقداماتى كه براى احياى كشاورزى ايران انجام داد، فرمان هايى 
براى حفظ و بازسازى و نگه  دارى كبوتران و كبوترخانه ها صادركرد اما امروزه 
عملكرد پرسود اين بناهاى ارزشمند كه نقش حياتى در كاركشاورزى داشته، 

فراموش شده است.
دركتاب «جستارى در تاريخ معمارى و شهرسازى ايران» نوشته حسن اصانلو 
ــت: روزگارى پيش از اين،  و آرش مروتى درباره معمارى كبوترخانه آمده اس
كبوترخانه ها درنظام كشاورزى سنتى ايران كاربرد پراهميتى داشتند و امروز 
نيز به عنوان يك فن آورى فرهنگ ايرانى قابل بررسى هستند. كبوترخانه ها 
ــا، آب انبارها،  ــل بادگيرها، يخچال ه ــتند كه مث ازاين منظر قابل توجه هس
ــوب مى شوند.  ــراها، جزو «بناهاى زادبومى» ايران محس قنات ها و كاروان س
اين گونه بناها با توجه به ارتباطى كه با سبك زندگى مردم و دانش بومى آنان 
دارند، دردنياى امروزى بسيار اهميت دارند. همچنين با توجه به زيبايى بنا، 
از لحاظ گردشگرى، كبوترخانه ها اهميت ويژه اى دارند كه شايد تاحاال هرگز 

درمقاصد مورد بازديد گردشگرى قرار نگرفته اند.
ــتان، تركيه و مصر نيز  ــورهاى افغانس كبوترخانه  نه تنها درايران بلكه دركش
ــتان اصفهان و شهرهاى  ــتر دراس ــود. كبوترخانه هاى ايران بيش ديده مى ش
ــار و... ديده  ــگان، خوانس ــاد، گلپاي ــهرضا، نجف آب ــه، ش فالورجان، مبارك
ــه قرن پيش ساخته شده اند،  مى  شوند. كبوترخانه هاى باقى مانده حدود س
ــتفاده ازاين بناها درايران احتماال به بيش از يك هزاره  اما سابقه تاريخى اس
مى  رسد. بسيارى از جهانگردان مسلمان و اروپايى از برج هاى كبوتر يا همان 
ــن بطوطه، انگلبرت  ــد كه ازآن ميان مى توان به «اب كبوترخانه ها ياد كرده ان
ــاردن، لرد كرزن و...» اشاره  كمپفر، گوبينو، ليدى شل، ديوالفوا، تاورنيه، ش
ــتند براى كبوتران كه به منظورى خاص  كرد. كبوترخانه ها، مكان هايى هس

بنا شده اند.
ــمار  ــلمانان، پرنده محبوب پيامبر اكرم (ص) به ش «كبوتر» به باورمس
ــاى متبرك  ــتر حرم ه ــم كبوترها را در بيش ــه همين دليل ه مى رود. ب
مى بينيم. كبوترها پرندگانى رام و گوشتى هستند. آن ها تنها يك جفت 
ــرگ هر كدام، بازمانده يك  براى زندگى انتخاب مى  كنند و درصورت م
ــس نر اين پرنده درخوابيدن  جفت ديگر براى خود اختيار مى  كند. جن
بر روى تخم ها به ماده كمك مى  كند. كبوتران درهمه جاى دنيا به جز 
سردترين مناطق و جزاير دوردست زندگى مى  كنند و تاكنون 250 نوع 

از گونه هاى مختلف كبوتران شناخته شده است.
با مطالعه كبوترخانه ها در كشورهاى اروپايى، به ويژه انگلستان، متوجه 
مى شويم كه مهم ترين كاركرد يك كبوترخانه ازعهد باستان تاكنون 

بيشتر توليد گوشت مخصوصا درماه هاى سرد بوده است. اما درايران به داليل 
ــود اين پرنده  ــته و درعوض از ك ــى و مذهبى، صيد كبوتر رواج نداش فرهنگ
استفاده مى  شده است. كبوترخانه ها مثل مجتمع هاى بزرگ مسكونى هستند 
ــن بناها زندگى  ــاكنين آنها كبوترها بوده اند. تعداد كبوترانى كه دراي كه س
مى كردند، به امنيت، غذا و تعداد النه هاى تعبيه شده درآنها بستگى داشت. 
10 هزار جفت شايد بيان گر نسبى فاكتورهاى مناسب در يك كبوترخانه باشد. 
درساخت اين بناها ماده اصلى «خشت خام» بود، كه روى آن را اندود كاهگل 
ــاخت اين بناها، فراهم آوردن بيشترين  مى كشيدند. ابتكار قابل توجه درس

تعداد النه هاى كبوتر با كمترين مقدارمصالح ساختمانى است.
ــليمان صفوى» كبوترخانه هاى  «انگلبرت كمپفر» آلمانى در زمان «شاه س
اصفهان را به اين ترتيب شرح مى دهد: «كبوترخانه ها را به شكل برج قلعه و از 
خشت خام ساخته اند. سقف آن داراى سوراخ هاى متعدد براى كبوترها است 
و كنگره اى نيز براى آن ساخته اند. در داخل آن ها هزارها النه رديف هم ديده 

مى شود كه كبوتران در آنها قرار مى گيرند.»
ــقف، تنظيم و تهويه هواى  ــأله نورگيرى از طريق س در بناى كبوترها به مس
داخل بنا، مسأله «تشديد يا رزونانس» كه بر اثر بال زدن كبوترها در داخل بنا 
بوجود مى آمد، امنيت كبوترها در مقابل مار و برخى از حيوانات گوشت خوار 
ــد. بنا به گزارش سياحان، حدود  ــيار توجه مى ش و همچنين زيبايى بنا بس
ــاال به داليل  ــته، كه ح ــه هزار بناى كبوترخانه اى دراصفهان وجود داش س
ــت. از اين تعداد كم، تنها چند  مختلف تنها تعداد كمى ازآنها باقى مانده اس
ــيدگى نكردن به كبوتران و  مورد هنوز كاربرى دارند. تأخير درتعميربنا، رس

ــيارى از سياحان،  تغيير پايتخت از اصفهان، به تهران داليل از به زعم بس
تخريب كبوترخانه ها بوده رونق افتادن و 

است.

كبوترخانه ها مانند دژ نظامى دربرابردشمنان كبوتر مقاوم و نفوذناپذيربوده 
است. ساختارمعمارى كبوترخانه به گونه اى بوده كه نه تنها دربرابر پرندگان 
ــدگان مهاجم نيز  ــده، بلكه پرن ــكارچى مانند قوش، جغد و كالغ فكر ش ش
نمى  توانستند به درون برج ها داخل شوند؛ زيرا نحوه ساخت اين كبوترخانه 
ــران را تأمين  ــايش كبوت ــت همراه با آرامش و آس ــه اى بوده كه امني به گون
ــت كه  ــت. دقت دراجراى اين برج هاى كبوتر، به حدى بوده اس مى  كرده اس
ــتباه ورود پرندگان مزاحم را به صفر مى رسانده، زيرا اگر حتى يك  درصد اش
مورد پرنده يا حيوان مهاجم به درون اين كبوترخانه راه مى يافت، هرگز هيچ 
كبوترى احساس امنيت نمى  كرد و كبوترخانه خالى ازحضور كبوتران مى شد.
ــد.  فضاى داخلى كبوترخانه گاهى محل تجمع حدود 25 هزاركبوتر مى  ش
ــكل و از مصالح كاه ِگل ساخته  آشيانه ها آن چنان منظم با ُمدل هاى يك ش
شده بود كه درتابستان بسيار خنك و به گونه اى بوده است كه باد درفضاى آن 
جارى (بادگير) بوده و برعكس در زمستان گرم و از وزش بادهاى سرد محلى 
درامان بوده است. همه اين تمهيدات منجر به خلق اين شاهكارهاى معمارى 

يعنى كبوترخانه هاى ايرانى شده است.
ــاخته  ــا به اندازه اى س ــه داخل برج ه ــوراخ هاى ورودى كبوتران ب ــر س قط
ــوند و پرندگان مهاجم  ــت كه تنها كبوتران مى توانستند وارد آن ش شده اس
قادربه ورود به داخل آن نبودند. جالب توجه اين كه براى دقت يك اندازه بودن 
قطر سوراخ هاى كبوتر به ويژه در كبوترخانه هاى «سبك گلپايگان و خمين» 
از لوله هاى سفالى استفاده مى شده است تا سوراخ ها يكسان اجرا شود؛ نه به 
اندازه اى كه پرندگان مهاجم وارد شوند و نه كوچك  تر كه كبوتران بزرگ  تر 

نتوانند وارد كبوترخانه ها شوند.
ــتثنايى است؛ عظمت اين بناها هم به دليل  معمارى داخلى كبوترخانه ها اس
سترگى و شكوه و هم به دليل تنوع در فرم اعجاب برانگيز است و مانند ساير 
آثار معمارى ايرانى هم از عملكرد وافر و هم از فرم زيبايى پيروى كرده است. 
ــاخت كبوترخانه با فضاهاى  ــايت هاى دايره اى براى س طراحى و انتخاب س
ــده است كه مارها قادر  تو در تو مقاومت باالى آن نقش داشته است. نقل ش
ــتوانه نيستند. «شاردن، سياح بزرگ  به باال رفتن از سطوح منحنى مانند اس
ــد: «كبوترخانه هاى عظيم  ــمتى ازسفرنامه خود مى  نويس فرانسوى» درقس
ايران شش بار بزرگ تر از بزرگ ترين پرورشگاه هاى ماست. اين برج ها را از آجر 
بنا مى كنند و رويش را گچ و آهك مى كشند و در تمام سطوح داخلى ديواره 

برج از باال به پايين سوراخ هايى تعبيه شده تا كبوتران درآنها آشيانه كنند.»
ــاخت كبوترخانه هاى پلكانى  توجه به ابعاد طرح توسعه افقى و عمودى و س
ــته است.  ــازى و مرمت را به دنبال داش و طبقه طبقه بودن بنا، راحتى بازس
ــوده، با احداث  ــك كه حضور آب جارى امكان پذير نب در مناطق گرم و خش
ــتفاده كبوتران از آب را فراهم  چاه و ايجاد جايگاه هاى «آبشخور» امكان اس

مى  ساختند.

ــار و... ديده  ــگان، خوانس ــاد، گلپاي ــهرضا، نجف آب ــه، ش فالورجان، مبارك
ــه قرن پيش ساخته شده اند،  مى  شوند. كبوترخانه هاى باقى مانده حدود س
ــتفاده ازاين بناها درايران احتماال به بيش از يك هزاره  اما سابقه تاريخى اس
مى  رسد. بسيارى از جهانگردان مسلمان و اروپايى از برج هاى كبوتر يا همان 
ــن بطوطه، انگلبرت  ــد كه ازآن ميان مى توان به «اب كبوترخانه ها ياد كرده ان
ــاردن، لرد كرزن و...» اشاره  كمپفر، گوبينو، ليدى شل، ديوالفوا، تاورنيه، ش
ــتند براى كبوتران كه به منظورى خاص  كرد. كبوترخانه ها، مكان هايى هس

بنا شده اند.
ــمار  ــلمانان، پرنده محبوب پيامبر اكرم (ص) به ش «كبوتر» به باورمس
ــاى متبرك  ــتر حرم ه ــم كبوترها را در بيش ــه همين دليل ه مى رود. ب
مى بينيم. كبوترها پرندگانى رام و گوشتى هستند. آن ها تنها يك جفت 
ــرگ هر كدام، بازمانده يك  براى زندگى انتخاب مى  كنند و درصورت م
ــس نر اين پرنده درخوابيدن  جفت ديگر براى خود اختيار مى  كند. جن
بر روى تخم ها به ماده كمك مى  كند. كبوتران درهمه جاى دنيا به جز 
سردترين مناطق و جزاير دوردست زندگى مى  كنند و تاكنون 250 نوع 

از گونه هاى مختلف كبوتران شناخته شده است.
با مطالعه كبوترخانه ها در كشورهاى اروپايى، به ويژه انگلستان، متوجه 
مى شويم كه مهم ترين كاركرد يك كبوترخانه ازعهد باستان تاكنون 

ــيدگى نكردن به كبوتران و  مورد هنوز كاربرى دارند. تأخير درتعميربنا، رس
ــيارى از سياحان،  تغيير پايتخت از اصفهان، به تهران داليل از به زعم بس

تخريب كبوترخانه ها بوده رونق افتادن و 
است.

اندازه اى كه پرندگان مهاجم وارد شوند و نه كوچك  تر كه كبوتران بزرگ  تر 
نتوانند وارد كبوترخانه ها شوند.

ــتثنايى است؛ عظمت اين بناها هم به دليل  معمارى داخلى كبوترخانه ها اس
سترگى و شكوه و هم به دليل تنوع در فرم اعجاب برانگيز است و مانند ساير 
آثار معمارى ايرانى هم از عملكرد وافر و هم از فرم زيبايى پيروى كرده است. 
ــاخت كبوترخانه با فضاهاى  ــايت هاى دايره اى براى س طراحى و انتخاب س
ــده است كه مارها قادر  تو در تو مقاومت باالى آن نقش داشته است. نقل ش
ــتوانه نيستند. «شاردن، سياح بزرگ  به باال رفتن از سطوح منحنى مانند اس
ــد: «كبوترخانه هاى عظيم  ــمتى ازسفرنامه خود مى  نويس فرانسوى» درقس
ايران شش بار بزرگ تر از بزرگ ترين پرورشگاه هاى ماست. اين برج ها را از آجر 
بنا مى كنند و رويش را گچ و آهك مى كشند و در تمام سطوح داخلى ديواره 

برج از باال به پايين سوراخ هايى تعبيه شده تا كبوتران درآنها آشيانه كنند.»
ــاخت كبوترخانه هاى پلكانى  توجه به ابعاد طرح توسعه افقى و عمودى و س
ــته است.  ــازى و مرمت را به دنبال داش و طبقه طبقه بودن بنا، راحتى بازس
ــوده، با احداث  ــك كه حضور آب جارى امكان پذير نب در مناطق گرم و خش
ــتفاده كبوتران از آب را فراهم  چاه و ايجاد جايگاه هاى «آبشخور» امكان اس

مى  ساختند.

عمـارتى  به نـام كبوترهـا ، به كـام ... ؟!



7 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1772   شنبه 19 دى 1394  28 ربيع االول 1437

خبراخبار كوتاه

ــعه  ــك مدل توس ــى گرم وخش ــدل آب وهواي ــا م ــورهايى ب در كش
ــبى در حاشيه  ــازى نيستپرويز گرشاس و بهره ورى منابع آب، سد س
دومين كارگاه آموزشى توانمندسازى آبخيزنشينان و انسجام سازمانى 
ــور  ــدهاى كش ــزرگ گفت: ظرفيت مخزن س ــز كارون ب حوزه آبخي
47 ميليارد مترمكعب است كه تاكنون 30 ميليارد مترمكعب ازحجم 

اين مخزن ها آبگيرى شده است.  
ــد بدون ــارد مترمكعب مخزن س ــاخت 17 ميلي ــوص س وى در خص

ــت المال  ــا اتالف بي ــن مخزن ه ــت: احداث اي ــتفاده اظهار داش اس
ــورهايى با مدل آب وهوايى گرم وخشك  در كشور بوده و اصوال در كش
ــد سازى  ــعه منابع آب و بهره ورى منابع آب، س مانند ايران مدل توس

نيست.
ــارد مترمكعبى بدون  ــت 17 ميلي ــبى افزود: عالوه بر ظرفي  گرشاس
آب گيرى سدهاى كشور، 12 ميليارد مترمكعب آب نيز از سفره هاى 
ــود كه باعث صدمه هرچه بيشتر به منابع  ــت مى ش زيرزمينى برداش

شده است. 
وى گفت: با توجه به شرايط كشور براى توسعه منابع آب و بهره ورى از 
ــزدارى و مديريت حوزه جايگزين  اين منابع، بايد آبخوان دارى و آبخي
ديگر روش ها مانند سد سازى شودكه اين مهم فراموش شده و اعتبارات 

حوزه آب صرف امور ديگر شده است. 
ــا،  ــگل ه ــازمان جن ــان س ــع و بياب ــزدارى امورمرات ــاون آبخي مع
ــعه منابع آب  ــه در طرح توس ــور با بيان اينك ــع وآبخيزدارى كش مرات
ــازى  ــود تصريح كرد: سدس ــيم ش ــه ها نيز تقس ــع رودخان بايد مناب
ــت و بايد  در كارون و تعدادى از رودخانه هاى بزرگ آبى از واجبات اس
درسدسازى اين حوزه ها مطالعات دقيق ترى انجام شود، اما در برخى 
ــدهاى بزرگ  ــاخت س ــا با توجه به حجم منابع آب، نياز س رودخانه ه

نيست.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى از افتتاح 12 طرح 

توليدى در اين استان همزمان با دهه مبارك فجر خبر داد.
نعيم امامى از تكميل 12 طرح توليدى و صنعتى در اين استان خبر داد و اظهار 

كرد: اين طرح ها در دهه مبارك فجر بهره بردارى مى شود.
وى افزود: با بهره بردارى از اين طرح هاى توليدى و صنعتى، 120 فرصت شغلى 

جديد در استان چهارمحال و بختيارى ايجاد مى شود.
ــتان هاى شهركرد، بروجن، لردگان،  امامى بيان داشت: اين طرح ها در شهرس
ــرمايه گذارى انجام شده در اين  ــده و ميزان س ــان، بن و بروجن اجرا ش فارس
طرح ها 299 ميليارد و 500 ميليون ريال است. رييس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: طرح هاى آماده بهره بردارى در دهه فجر 
ــاخته، مصنوعات چوبى، شن و  در زمينه توليد خوراك آبزيان، ديوار پيش س
ــكالت است. هم اكنون حدود  ــه، روغن خودرو، نيترات و پتاسيم، گز و ش ماس

يك هزار و 250 واحد صنعتى در چهارمحال و بختيارى وجود دارد.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت: كميته فرهنگى 
ــى از فعال ترين  ــه فجر يك ــاخص ده ــزارى بيش از 60 برنامه ش هنرى با برگ

كميته هاى ستاد دهه فجر در استان است.
ــال و بختيارى،  ــالمى چهارمح ــاد اس ــران، مديركل فرهنگ و ارش جواد كارگ
ــات شهيد مردانى  ــتان كه در سالن جلس ــتاد دهه فجر اس در دومين جلسه س
ــد، گفت: كميته فرهنگى هنرى فرهنگ و ارشاد اسالمى با  استاندارى برگزار ش
برگزارى ويژه برنامه هاى مختلف دهه فجر يكى از فعال ترين كميته هاى استان 
است. وى در ادامه افزود: با هماهنگى شوراى هماهنگى و تبليغات اسالمى استان 
برنامه محورى 12 بهمن كه هرساله در مصالى امام خمينى (ره) برگزار مى شد، 

امسال رأس ساعت 10 صبح در فرهنگسراى بزرگ شهركرد برگزار مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال و بختيارى به ويژه برنامه هاى كميته 
ــاره و تصريح كرد: بيش از 60 برنامه شاخص  فرهنگى هنرى ستاد دهه فجر اش
فرهنگى هنرى در ايام اهللا دهه فجر در سطح استان چهارمحال و بختيارى برگزار 
مى شود. كارگران به اجراى برخى از برنامه هاى كميته فرهنگى هنرى در ايام اهللا 
ــن انقالب، برگزارى عصر شعر،  دهه فجر اشاره و خاطرنشان كرد: برگزارى جش
جنگ شادى، اجراى موسيقى در ايام اهللا دهه فجر، برپايى نمايشگاه هاى عكس 
ــينمايى انقالبى را از جمله برنامه هاى كميته  وقايع انقالب و اكران فيلم هاى س

فرهنگى هنرى در ايام اهللا دهه فجر عنوان كرد.
وى يادآور شد: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن برنامه هاى كميته فرهنگى هنرى 
كه يكى از مهم ترين كميته هاى ستاد دهه فجر است،الزم است ساير كميته ها 

نيز همكارى الزم را با كميته فرهنگى هنرى داشته باشند.

بيش از 60 برنامه شاخص دهه فجر 
در استان برگزار مى شود

7 ميليارد مترمكعب ازحجم مخزن 
سدهاى كشور به دليل كم آبى، 

آبگيرى نشده است

12 طرح توليدى در استان
بهره بردارى مى شود

ــازمان  ــع و بيابان س ــزدارى، امور مرات ــاون آبخي مع
ــور گفت: تفكر و  ــع و آبخيزدارى كش جنگل ها، مرات
ــا مديريت منابع  ــتانى در بخش آب ب برنامه ريزى اس
آب همخوانى ندارد و اين نگرش بايد در برنامه ششم 

توسعه اصالح شود.
ــى  ــن كارگاه آموزش ــبى، در دومي ــز گرشاس پروي
توانمندسازى آبخيزنشينان و انسجام سازمانى حوزه 
ــهركرد افزود: جهت گيرى  آبخيز كارون بزرگ در ش
ــعه از رويكرد مديريت آب در سطح  برنامه پنجم توس
حوزه به مديريت استانى تغيير كرد كه در برنامه ششم 

پيشنهاد شده اين رويكرد اصالح شود.
وى اظهار داشت: در استان چهارمحال وبختيارى كه 
حدود 11 درصد آب كشور را تامين مى كند(اين ميزان 
ــالى هاى پى درپى حدود  هم اكنون به دليل خشكس
ــع، با پرداخت  ــت)، بايد در مديريت جام 7 درصد اس
مواهبى به استان باالدست عالقمندى الزم براى توليد 

آب با كيفيت براى انتقال به پايين دست ايجاد شود.
ــكيل صندوق آب گفت: در بحث  وى در خصوص تش
مديريت جامع آب استان هايى كه از منابع آب ديگر 
استان ها برخوردار مى شوند بايد به استان باالدست 

خدمات بپردازند كه اين امر در كشور وجود ندارد.
گرشاسبى افزود: در بحث مديريت حوزه كارون يكى 
ازپيشنهادات است كه درآينده از فروش آب كشاورزان 
ــب شده  ــتان به صنعت برق، درآمدهاى كس خوزس
به مرتع داران باالدست كه آب سالم توليد مى كنند، 

پرداخت شود.
وى يادآور شد: نظام ملى مديريت آب در برنامه پنجم 
باعث شده تا دراين نظام هر استان گوى سبقت را در 
برداشت از منابع آب از ديگر استان ها ربوده و بيشتر از 

منابع آبى محدوده خود استفاده كنند.
ــاى منابع آبى  ــرد برنامه ه ــبى تغيير رويك گرشاس
ــرار داد و اظهار  ــورد تاكيد ق ــمت توليد آب را م به س
ــت: هم اكنون 413 ميليارد مترمكعب متوسط  داش
حجم بارش كشور است كه 293 ميليارد متر مكعب 

آن تبخير مى شود.
ــازمان  ــع و بيابان س ــزدارى، امور مرات ــاون آبخي مع
ــور گفت: وضعيت  جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كش
ــارش در آن اتفاق  ــه ب ــترهاى ك منابع طبيعى و بس
ــت كه آب در آن نفوذ كند و  مى افتد به گونه اى نيس

بخش قابل توجهى از بارش ها تبخير مى شود.
ــاء مراتع و جنگل  ــا اجراى طرح هاى احي وى گفت: ب
ــوان ميزان نفوذ  ــن احياء خاك، مى ت هاى و همچني
ــل 20 درصد از  ــش داد تا حداق آب در زمين را افزاي

تبخير 72 درصدى منابع آب كشور كاهش يابد.
ــارد تا 12 ميليارد  وى گفت: هم اكنون حدود 9 ميلي
متر مكعب از حجم سفرهاى زير زمينى كشور استفاده 
شده كه استفاده بيش از حد اين منابع و افزايش تبخير 
در سال هاى خشكسالى به معضلى جدى براى كشور 

تبديل شده است.
ــعه بايد به آبخيزدارى  وى گفت: در برنامه ششم توس
ــه قرار گيرد  ــوان دارى بيش از پيش مورد توج و آبخ
ــب از تبخيرها آب  ــارد مترمكع ــدود 100 ميلي تا ح
ــطحى اضافه  جلوگيرى و به منابع آبى زيرزمينى و س

شود.
گرشاسبى در خصوص خشكسالى سال هاى اخير نيز 
گفت: اين پديده در بخش مراتع تاثير زيادى در كاهش 
توليد علوفه داشته به طورى كه متوسط ساالنه توليد 
10 ميليون تن علوفه از حالت نرمال بارش ها را به شش 
تا هفت ميليون تن كاهش و فشار دام مازاد بر مراتع و 

تلفات دام را افزايش داده است.
ــال اخير ساالنه  وى اظهار داشت: خشكسالى سه س
ــور  ــه هاى بيابانى كش ــار به عرص يك ميليون هكت
افزوده و اين عرصه ها به كانون گرد وغبار تبديل شده

 است.
ــا 330 هزار هكتار  ــق اين كانون ه وى گفت: مصادي
ــتان و  در درياچه اروميه، 340 هزار هكتار در خوزس

600 هزار هكتار در جازموريان است. 
گرشاسبى با بيان اينكه خشكسالى در همه جا اتفاق 
ــت ، افزود:  ــه طور كامل قابل كنترل نيس مى افتد و ب
مى توان با سازماندهى و همچنين ايجاد يك سيستم 
ــير كاهش خسارت هاى ناشى از  پيش آگاهى در مس

خشكسالى قدم برداشت.
وى يادآور شد: چهارمحال وبختيارى در قلب كارون 
قرار دارد و ستاد هماهنگى حوضه كارون بزرگ است 
ــتان پروژه پايلوت جايكا و مناريد  بنابراين در اين اس
ــگاه مديريت جامع در  به صورت بين المللى اجرا و ن
حوزه آبخيز كارون از استان چهارمحال وبختيارى به 

ساير استان ها تعميم مى يابد.
ــير نگرش استانى كه  ــبى گفت: در اين مس گرشاس
چقدر آب داريم و چقدر سهم داريم اشتباه بوده و بايد 
مجموعه حوضه كارون بزرگ ديده شود كه اين مهم با 

مديريت جامع محقق مى شود.
ــت  ــت جامع در دس ــته مديري ــت: در گذش وى گف
استان هاى هدف نبوده تا منافع استان هاى سرچشمه 
ــه اى رايج  ــود و با روش هاى مديريت حوض ديده ش
ــع را در  ــوان مديريت جام ــه اى نمى ت در آب منطق

حوضه هاى آب حاكم كرد.
ــبى گفت: هم اكنون وزارت جهاد كشاورزى  گرشاس
ــور در تدوين برنامه ششم توسعه از اكثر  و وزارت كش
دستگاه هاى به دليل كم اهميتى به حفاظت منابع پايه 
ــوزه اى تنها راه برون رفت از  گاليه مندند و آمايش ح

شرايط موجود است.
به گزارش ايرنا، دومين كارگاه آموزشى توانمندسازى 
ــازمانى حوزه آبخيز كارون  آبخيزنشينان و انسجام س
ــتان هاى  ــان اس بزرگ با حضور مديران و كارشناس
ــتان هاى چهارمحال  حوزه آبخيز كارون بزرگ از اس
وبختيارى، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، 
اصفهان، مركزى و لرستان در شهركرد به مدت دو روز 

در حال برگزارى است. 

معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور؛

تفكرو برنامه ريزى استانى با مديريت منابع آب كشور همخوانى ندارد
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برخورد با متخلفان واحدهاى 
پخت نان خانگى در شهركرد

افزايش 3 برابرى حمايت مالى
 از نخبگان

حمايت دستگاه هاى اجرايى استان
از توليدات دانش بنيان

صادرات 10 هزار تن سيب زمينى
 از استان

فرماندارشهرستان شهركرد 
ــت: واحدهاى پخت نان  گف
ــه از افرودنى هاى  خانگى ك
غيرمجاز مثل جوش شيرين 
استفاده مى كنند، در صورت 
مشاهده برخورد و مجازات 
ــر گرفته  براى آن ها در نظ

مى شود.
ــا بيان  ــد ملك پور، ب حمي

اينكه هيچ يك از نانوايى هاى خانگى در سطح شهرستان از افزودنى هاى 
ــتفاده نمى كنندف اظهار داشت: نان  غيرمجاز مثل جوش شيرين اس
ــبت به  ــت و بايد نس ــبد خوراك خانواده اس جزءاصلى ترين كاالى س

كيفيت و بهداشت نان توجه ويژه اى داشت.
ــان خانگى  ــون واحدهاى پخت ن ــفانه تاكن ــان اينكه متأس وى با بي
ــاى پخت نان  ــزود: واحده ــده اند، اف ــنامه دار نش ــتان شناس در اس
ــوردار ــدارى برخ ــت فرمان ــى از حماي ــكيل تعاون ــا تش ــى ب خانگ

مى شوند.
ــط  ــر قيمت نان توس ــارت ب ــان اينكه نظ ــا بي ــهركرد ب فرماندار ش
ــدارى و قله  ــرات، فرمان ــدن، تعزي ــت و مع ــازمان صنع ــان س بازرس
ــد از آرد مصرفى واحدهاى  ــود، بيان كرد: 20 تا 30 درص انجام مى ش
ــورت دولتى تهيه  ــى به ص ــورت آزاد و مابق ــى به ص پخت نان خانگ

مى شود.
ــى اين واحدها توسط مركز بهداشت  ملك پور با اشاره به امكان بازرس
ــن مالى و كمك به  ــان كرد: برخى از خانواده ها به قصد تأمي خاطرنش
معيشت خانواده در منزل اقدام به پخت نان مى كنند و بازرسى از اين 
ــطح جامعه براى آن ها  ــكالت اجتماعى در س واحدها سبب بروز مش

مى شود.

ــگان  نخب ــاد  بني ــس  ريي
ــال و بختيارى گفت:  چهارمح
ــت از نخبگان  ــال حماي امس
استان نسبت به سال گذشته، 
ــت. ــر افزايش يافته اس 3 براب
ــت  مجتبى بنياديان در نشس
ــگان و  ــا نخب ــى ب هم انديش
ــاره  ــتان، با اش ــان اس مخترع
ــت:  به اين مطلب، اظهار داش

ــال گذشته 800 ميليون ريال  ميزان حمايت مالى بنياد از نخبگان استان، س
ــال به 2 ميليارد و 400 ميليون ريال افزايش پيدا مى كند. بود و اين رقم امس
وى افزود: امسال، بودجه جارى اين نهاد 20 درصد، بودجه تملكى 138 درصد 
ــت كه حدود 80 درصد بودجه  و بودجه فرهنگى 400 درصد رشد داشته اس

فرهنگى جذب شده است و تا پايان سال نيز همه آن محقق مى شود.
ــهاب با همكارى  ــگان چهارمحال و بختيارى اجراى طرح ش رييس بنياد نخب
ــت علمى با هدف افزايش تعامل و ارتباط بين  آموزش و پرورش و طرح دوس
ــتان را از برنامه هاى مهم بنياد دانست  اجتماعات نخبگانى و دانش آموزان اس
ــه محصول و  ــتاى تبديل ايده ب ــت از مخترعين در راس و تصريح كرد: حماي
ــى و كارآفرينى در  ــازى آن، همكارى در برگزارى رويدادهاى علم تجارى س
ــتان و برگزارى اردوهاى جهادى با هدف افزايش شناخت از نيازها و  سطح اس
ــتفاده از توان ايشان، از ديگر برنامه هاى  شرايط واقعى موجود در جامعه و اس

بنياد نخبگان استان است.
بنياديان به راه اندازى موزه مفاخر و مشاهير و موزه اختراعات و دستاوردهاى 
ــاره كرد و گفت: هم اكنون 267 نفر در  ــتان در آينده نزديك اش نخبگان اس
ــنواره ها،  ــرى، جش گروه هاى مختلف مانند مخترعين، المپياد، آزمون سراس
ــورى و دانش آموختگان برتر از حمايت بنياد نخبگان  ــجويان نمونه كش دانش

استان برخودار هستند.

استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــتگاه هاى  گفت: متوليان و دس
ــتند از  ــف هس ــى موظ اجرائ
توليدات دانش بنيان در استان 

حمايت كنند.
ــليمانى در نشست  ــم س قاس
ــگان و  ــا نخب ــى ب هم انديش
مخترعان استان، اظهار داشت: 
ــى از حالت ايده  وقتى اختراع

خارج و به محصول تبديل مى شود مديران و متوليان امر بايد در جهت حمايت از 
اين محصوالت تا رسيدن به توليد انبوه گام بردارند.

وى افزود: نخبگان و استعدادهاى برتر نقش و تاثير به سزايى در توسعه همه جانبه 
ــرفت و تعالى را براى جامعه  ــتان دارند و مى توانند زمينه هاى توسعه، پيش اس

فراهم كنند.
ــاد مقاومتى  ــه پايه اقتص ــاره به اينك ــارى با اش ــتاندار چهارمحال و بختي اس
ــگاه ها و صنايع استان بايد  بر محور توليدات دانش بنيان است، بيان كرد: دانش
ــمت اقتصاد دانش بنيان حركت كنند تا بتوانيم با استفاده از پتانسيل ها و  به س
ظرفيت هاى موجود، عالوه بر فراهم كردن زمينه توسعه استان و ايجاد اشتغال، 
اقتصاد مقاومتى را نيز تحقق ببخشيم. سليمانى به نبود سند علمى مدون و بر پايه 
مطالعه در استان اشاره كرد و گفت: نبود اين سند موجب شده است كه ما براى 
رسيدن به پيشرفت و توسعه، وقت و هزينه هاى زيادى صرف كنيم كه البته در 

اين راه توفيقات چندانى هم به دست نياورده ايم.
ــان  ــتان، خاطرنش ــگاه هاى اس ــاره به حجم زياد پايان نامه ها در دانش وى با اش
ــتند از همين رو  ــده است اما كاربردى نيس كرد: پايان نامه هاى زيادى تهيه ش
ــكالت استان بپردازند  ــجويان به امور كاربردى و مش الزم است اساتيد و دانش
و در صورت انجام چنين كارى، حمايت هاى مالى الزم از پايان نامه و طرح صورت 

مى گيرد.

معاون جهاد كشاورزى استان 
چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــون  ــال تاكن ــداى امس از ابت
ــيب زمينى به  10 هزار تن س
ــده  ــور صادر ش خارج از كش

است.
ــار  ــش، اظه ــا دان حميدرض
ــال  ــداى امس ــت: از ابت داش
ــزار تن  ــون 10 هــ تاكنـــ

سيب زمينى به خارج از كشور از جمله عراق و كشورهاى آسياى ميانه از طريق 
گمرك استان هاى مرزى صادر شده است.

وى با اشاره به كسب جايگاه ششم استان در زمينه توليد سيب زمينى در كشور 
ــيب زمينى از 6 هزار و 200 هكتار زمين زراعى  افزود: امسال 220 هزار تن س
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــت. معاون جهاد كشاورزى اس برداشت شده اس
ــتان بروجن با 50 درصد  ــترين ميزان سيب  زمينى در شهرس بيان كرد: بيش
توليد و پس از آن در شهركرد توليد شده است.دانش با اشاره به اعالم آمادگى 
جهاد كشاورزى استان براى خريد تضمينى سيب زمينى هر كيلو 360 تومان 
ــان كرد: از زمان آغاز خريد تضمينى سيب زمينى در استان تاكنون  خاطرنش
هيچ مقدارى خريدارى نشده است.وى با اشاره به كاهش قيمت سيب زمينى در 
استان در اوايل فصل برداشت گفت: با آغاز فصل برداشت قيمت سيب زمينى 
ــيب زمينى مرغوب 450 تا 500  اُفت شديدى پيدا كرد ولى اكنون قيمت س

تومان در بازار خريد و فروش مى شود.
ــاورزى استان چهارمحال و بختيارى  معاون بهبود توليدات گياهى جهاد كش
بيان كرد: از مجموع 220 هزار تن سيب زمينى توليد شده در استان 40 هزار 
ــت سال آينده و 30 هزار تن  تن در استان مصرف، 25 هزار تن نياز بذرى كش
ــتان جيرفت براى بذر كشت سال  نيز به استان هاى همدان، اردبيل و شهرس

آينده صادر مى شود.

ــتعدين برتر و  ــت هم انديشى با نخبگان، مس ــم سليمانى دشتكى در نشس قاس
مخترعين چهارمحال و بختيارى اظهار كرد: جلسات سياسى زيادى با جناح هاى 
مختلف برگزار شد ولى اشكال عمده اين جلسات اين بود كه هيچكس برنامه و 
نظر اجرايى نمى داد و در انتها اين جلسات بعد از بحث و جدل هاى زياد به پايان 

مى رسيد.
وى با اشاره به اينكه در انتخابات مديران، شوراها، نمايندگان مجلس هاى مختلف 
و... تنها به تخريب ديگران مى پردازيم بيان داشت: از كسانى كه براى شركت در 
انتخابات اقدام كرده اند برخى به فكر قدرت و مقام اند اما هستند بعضى از اين افراد 

كه فقط و فقط براى كار و خدمت به مردم قدم پيش گذاشته اند. 
ــد  ــه اى  نتواند مدير خوبى باش ــت هر نخب ــوول تاكيد كرد: ممكن اس اين مس
همان طور كه هر مديرى نخبه نيست چراكه ممكن است نخبه اى نتواند در اجرا 

قوى باشد ولى در كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى بسيار خوب عمل كند.
سليمانى با بيان اينكه عارضه افراطى گرايى جناحى، عارضه افراطى گرايى قومى 
ــتان حاكم بودند افزود: اختالف نظر زيادى بين  و تضادهاى مديريتى بر اين اس

نهادها، ارگان ها و سازمان هاى اين استان وجود داشت.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه در تعيين صالحيت ها تالش كنيد 
كه نخبه كشى و خبره كشى به وجود نيايد و كسى را انتخاب كنيد كه دلسوز نظام 
و مردم باشد ادامه داد: ما هنوز كه هنوز است يك سند قابل اعتماد بر پايه مطالعات 
علمى نداريم و چرا كشاورزى، دامپرورى، صنعت و راه هاى ما تاكنون نتوانسته اند 

جايگاه خودشان را پيدا كنند.
ــرف كند ما در  ــتان را برط ــر پايان نامه اى نيازهاى اس ــان كرد: اگ وى خاطرنش
هزينه هاى آن كمك مى كنيم به شرطى كه مشكالت ملى و استانى را مرتفع كند.

ــت كه دنبال يك سند آمايش  سليمانى اضافه كرد: ما نزديك به هفت سال اس
در استان هستيم بنابراين مى بينيم كه ضعف هاى زيادى در اين قسمت داريم.

ــاون علمى و  ــفرى كه مع ــارى تاكيد كرد: در س ــتاندار چهارمحال و بختي اس
فناورى رييس جمهور به چهارمحال و بختيارى داشت قول پرداخت تسهيالت 
ــته باشد اعطاء تسهيالت  ارزان  قيمت و بلندمدت و اگر طرح  توجيه كافى داش

بالعوض را داد ولى تا االن چقدر از اين تسهيالت استفاده شده است.
وى يكى از مزيت هاى كشاورزى چهارمحال و بختيارى را گياهان دارويى عنوان 
و ادامه داد: اين گياهان در جنگل ها و زمين هاى شيب دار ما قابل كشت هستند و 
آب كمى نيز احتياج دارند به همين دليل در شرايط كم آبى كه االن با آن مواجه 

هستيم مى توانند بسيار مفيد باشند.
اين مسوول با اشاره به اينكه سيستم بانكى ما دچار اشكاالت زيادى است تاكيد 
كرد: كسى كه مخترع است الزاما توليدكننده نمى باشد و دستگاه هاى اقتصادى 

در توليد انبوه اختراعات نخبگان بايد مشاركت داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختيارى بيان داشت: پايه اقتصاد مقاومتى بر محور توليدات 
دانش بنيان است و بودجه سال 95 نيز بر اين مبنا قرار دارد كه اين وظيفه بر عهده 

مخترعين و نخبگان است.
سليمانى تاكيد كرد: به عنوان استاندار اين استان و همچنين همه مديران ارشد 

تالش مى كنيم تا برنامه هايمان برپايه تحقيقات علمى باشند.

استاندار چهارمحال و بختيارى:

تأييد صالحيت ها به دور از نخبه كشى باشد
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مفاد آرا
9/639  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی ش��هرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود 
و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک  شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 8383 – 94/8/23 – محمدباقر شریفانی فرزند محمدمهدی به شناسنامه شماره 
450 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199341002 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

365 به مساحت 53/85 مترمربع.
2.رای شماره 7940 – 94/7/29 – سیدمصطفی مدنی فرزند سیدمحمود به شناسنامه شماره 
543 شهرضا و شماره ملی 1199049174 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1406 

به مساحت 31/60 مترمربع.
3.رای شماره 7872 – 94/7/29 – حسین دهقان ضاد شهرضا فرزند اسماعیل به شناسنامه 
شماره 164 شهرضا و شماره ملی 1199116491 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1650 به مساحت ششدانگ 129/20 مترمربع.
4.رای شماره 7873 – 94/7/29 – صدیقه مطهر فرزند رس��ول به شناسنامه شماره 1154 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199220248 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1650 به مساحت ششدانگ 129/20 مترمربع.
5.رای شماره 7818 – 94/7/23 – محمدرضا شاه چراغی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 
5040 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199885355 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 3446 به مساحت 9/55 مترمربع.
6.رای ش��ماره 6301 – 94/6/10 – ابوالفضل صادقی عمروآبادی فرزن��د احمد به قیومیت 
مادرش به شناسنامه و شماره ملی 1190396068 یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3924 به مساحت ششدانگ 104 مترمربع.
7.رای شماره 6302 – 94/6/10 – فردوس همس��ایگان فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
387 و شماره ملی 1199197521 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

3924 به مساحت ششدانگ 104 مترمربع.
8.رای شماره 6303 – 94/6/10 – ایمان صادقی عمروآبادی فرزند احمد به قیومیت مادرش 
به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190475065یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 3924 به مساحت ششدانگ 104 مترمربع.
9.رای شماره 7815 – 94/7/27 – محمدرضا طاهری فرزند عباس به شناسنامه شماره 854 
شهرضا و شماره ملی 1199035874 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4138 به 

مساحت 23/90 مترمربع.
10.رای شماره 7922 – 94/7/29 – سمیه چوقادی شهرضائی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 769 شهرضا و شماره ملی 1199273661 ششدانگ یک باب خانه قدیمی پالک 4472 

مجزی شده از 1616 به مساحت 83/80 مترمربع.
11.رای شماره 7832 – 94/7/27 – محمدرضا ش��اه چراغی فرزند محمدباقر به شناسنامه 
شماره 5040 حوزه 1 شهری قمشه و ش��ماره ملی 1199885355 ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 4830 به مساحت 8/66 مترمربع.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

12.رای شماره 7882 – 94/7/29 – محمداسماعیل ملجائی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 379 شهرضا و شماره ملی 1199168531 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت ششدانگ 247/40 مترمربع.
13.رای شماره 7883 – 94/7/29 – سمیه خسرو فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 1506 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199281034 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت ششدانگ 247/40 مترمربع.
14.رای شماره 4312 – 94/4/14 – محمد س��ودائی فرزند یداله به شناسنامه و شماره ملی 
1190101841 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

309/1 به مساحت ششدانگ 162 مترمربع.
15.رای شماره 4313 – 94/4/14 – رضا سودائی فرزند یداله به والیت پدرش به شناسنامه 
و ش��ماره ملی 1190305321 شهرضا سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 309/1 به مساحت ششدانگ 162 مترمربع.
16.رای ش��ماره 7952 – 94/7/30 – محمدرضا رحمتی فرزند حسین به شناسنامه شماره 
198 شهرضا و شماره ملی 1199166723 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 182/40 مترمربع.
17.رای ش��ماره 7953 – 94/7/30 – مریم السادات کس��ائی فرزند سیداحمد به شناسنامه 
شماره 782 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199294012 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 182/40 مترمربع.
18.رای شماره 7945 – 94/7/30 – محسن خسرو فرزند حسین به شناسنامه شماره 174 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199390933 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 548 

به مساحت 142/30 مترمربع.
19.رای ش��ماره 4168 – 94/4/11 – علیرضا هدا ش��هرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه و 
شماره ملی 1190047853 شهرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 572 

به مساحت 142/67 مترمربع.
20.رای ش��ماره 7676 – 94/7/21 – ولی اله همت فرزند عطاء به شناس��نامه شماره 809 
شهرضا و شماره ملی 1199064394 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 641 به مساحت ششدانگ 221/40 مترمربع.
21.رای شماره 7677 – 94/7/21 – سکینه عمادی فرزند محمد به شناسنامه شماره 3516 
حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209246031 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 641 به مساحت ششدانگ 221/40 مترمربع.
22.رای شماره 7117 – 94/6/30 – جمشید کاظم پور اسفرجانی فرزند کرمعلی به شناسنامه 
شماره 14 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199692131 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 829 که به شماره 13595 تبدیل شده و 8901 به مساحت ششدانگ 

152/83 مترمربع.
23.رای شماره 7118 – 94/6/30 – رضوان نکوئی شهرضا فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
359 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198872896 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 829 که به ش��ماره 13595 تبدیل ش��ده و 8901 به مس��احت ششدانگ 

152/83 مترمربع.
24.رای شماره 4804 – 94/4/24 – رحمت اله آقاسی فرزند رضا به شناسنامه شماره 592 
شهرضا و شماره ملی 1199077011 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 835 به مساحت ششدانگ 154/50 مترمربع.
25.رای ش��ماره 4805 – 94/4/24 – زهرا رضائی فرزند رمضان به شناس��نامه شماره 196 
شهرضا و شماره ملی 1199029297 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 835 به مساحت ششدانگ 154/50 مترمربع.
26.رای شماره 2707 – 94/3/30 – علیرضا س��روری فرزند بهرام به شناسنامه شماره 230 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199371904 چهار دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 842 به مساحت ششدانگ 455 مترمربع.
27.رای ش��ماره 2708 – 94/3/30 – مهدیه نصیریان فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 

1181 حوزه 1 شهری قمشه و ش��ماره ملی 1199256889 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 842 به مساحت ششدانگ 455 مترمربع.

28.رای شماره 7964 – 94/7/30 – عبدالرسول سامع فرزند جواد به شناسنامه شماره 637 
شهرضا و شماره ملی 1199121223 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 849 به مساحت ششدانگ 426/28 مترمربع.
29.رای شماره 7965 – 94/7/30 – مژگان سبزواری فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
619 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199408395 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 849 به مساحت ششدانگ 426/28 مترمربع.
30.رای ش��ماره 5892 – 94/5/29 – محمدحس��ن جلیلی فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
2037 شهرضا و ش��ماره ملی 1199265446 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 276/80 مترمربع.
31.رای شماره 5893 – 94/5/29 – ش��راره مصدقیان فرزند احمدرضا به شناسنامه شماره 
2813 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199863092 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 276/80 مترمربع.
32.رای شماره 6878 – 94/6/29 – مریم عشقی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 465 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199369209 شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 874 به مساحت 300 مترمربع.
33.رای شماره 7915 – 94/7/29 – جعفر خادم فرزند کیامرز به شناسنامه شماره 354 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199392731 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 967/1 به مساحت ششدانگ 174/50 مترمربع.
34.رای ش��ماره 7916 – 94/7/29 – زهرا قادری فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 844 
قمشه و ش��ماره ملی 1199234176 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 967/1 به مساحت ششدانگ 174/50 مترمربع.
35.رای شماره 7824 – 94/7/27 – محبوبه براهیمی ش��هرضا فرزند فضل اله به شناسنامه 
و شماره ملی 1190032155 شهرضا دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1172 به مساحت ششدانگ 205 مترمربع.
36.رای شماره 7825 – 94/7/27 – امین راعی شهرضا فرزند حسین علی به شناسنامه شماره 
2432 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199859273 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 205 مترمربع.
37.رای شماره 7826 – 94/7/27 – شهین دخت محمودی فرزند داود به شناسنامه شماره 
158 شهرضا و شماره ملی 1198958235 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1172 به مساحت ششدانگ 205 مترمربع.
38.رای ش��ماره 8364 – 94/8/23 – بدرالسادات طبائیان فرزند س��یدمنصور به شناسنامه 
شماره 185 شهرضا و شماره ملی 1199072941 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1237 به مساحت 221/53 مترمربع.
39.رای شماره 7966 – 94/7/30 – محسن امیری فرزند حسین به شناسنامه شماره 333 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199118184 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1337 به 

مساحت 263 مترمربع.
40.رای شماره 8621 – 94/8/30 – مجتبی براهیمی فرزند محمدقاسم به شناسنامه شماره 
764 قمشه و شماره ملی 1199315885 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

1562 به مساحت 196/83 مترمربع.
41.رای شماره 8622 – 94/8/30 – فرشته براهیمی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 70 
حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1198497459 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 1562 به مساحت 205/92 مترمربع.
42.رای شماره 7827 – 94/7/27 – مصطفی قدمی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 275 

شهرضا و شماره ملی 1199136638 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالکهای 1572 باقیمانده که به شماره 13943 تبدیل 
شده و 7458 و 9378 به مساحت شش��دانگ 81/74 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

14602که قبال 7493 بوده و حریم رودخانه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 14602 که قبال 7493 بوده است به مساحت 
شش��دانگ 87/55 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالکهای 1572 که به شماره 13943 

تبدیل شده و 7458 و 9378 و حریم رودخانه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
43.رای ش��ماره 7828 – 94/7/27 – فردوس بیات فرزند حس��ن به شناسنامه شماره 300 

شهرضا و شماره ملی 1199384641 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالکهای 1572 باقیمانده که به شماره 13943 تبدیل 
شده و 7458 و 9378 به مساحت شش��دانگ 81/74 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

14602که قبال 7493 بوده و حریم رودخانه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 14602 که قبال 7493 بوده است به مساحت 
شش��دانگ 87/55 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالکهای 1572 که به شماره 13943 

تبدیل شده و 7458 و 9378 و حریم رودخانه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
44.رای شماره 13029 – 93/12/27 – س��یدکمال اولیائی فرزند سیدحسین به شناسنامه 
شماره 707 شهرضا و شماره ملی 1199003182 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1762 به مساحت 135 مترمربع.
45.رای شماره 6797 – 94/6/28 – ایران صفدریان فرزند حسین به شناسنامه شماره 1206 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199068365 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 146/82 مترمربع.
46.رای شماره 6798 – 94/06/28 – ایاز صفدریان کرویه فرزند سرمست به شناسنامه شماره 
105 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199740993 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 146/82 مترمربع.
47.رای شماره 7876 – 94/7/29 – ش��هناز دهقانپور فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
400 شهرضا و شماره ملی 1199047740 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2089 

به مساحت 58/25 مترمربع.
48.رای شماره 7955 – 94/7/30 – سیدکمال طبائیان فرزند سیدرضا به شناسنامه شماره 
293 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199357510 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالکهای 3517 و 10131 الی 10134 به مساحت ششدانگ 270/24 مترمربع.
49.رای ش��ماره 7956 – 94/7/30 – اکرم السادات کهنگی فرزند س��یدداود به شناسنامه 
شماره 615 شهرضا و شماره ملی 1199140031 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالکهای 3517 و 10131 الی 10134 به مساحت ششدانگ 270/24 مترمربع.
50.رای شماره 7972 – 94/7/30 – افسر کاوسی فرزند علی باز به شناسنامه شماره 1 حوزه 

1 روستائی گندمان و شماره ملی 6299827475 ششدانگ :
الف:قس��متی از یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 78/67 مترمربع مفروزی از پالک 3546 

که به انضمام قسمتی از پالک 3547 جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.  
ب:قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 132/86 مترمربع مفروزی از پالک 3547 

که به انضمام قسمتی از پالک 3546 جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.  
51.رای شماره 8460 – 94/8/25 – مظفر سمیرمی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 19411 
شهرضا و ش��ماره ملی 1198474017 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3755 به 

مساحت 358/60 مترمربع.
52.رای شماره 8309 – 94/8/19 – زهرا بیگی فرزند محمود به شناسنامه شماره 3484 حوزه 
5 اصفهان و شماره ملی 1292744642 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3761 به مساحت ششدانگ 396/40 مترمربع.
53.رای شماره 8310 – 94/8/19 – ناصر کریمی فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 327 
شهرضا و شماره ملی 1199156264 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3761 به مساحت ششدانگ 396/40 مترمربع.
54.رای شماره 7884 – 94/7/29 – زینب نصیری فرزند داراب به شناسنامه شماره 16 حوزه 
3 سمیرم و شماره ملی 1209791595 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 

3766 به مساحت 238/26 مترمربع.
55.رای شماره 8619 – 94/8/30 – علی اکبر براهیمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 

749 شهرضا و شماره ملی 1199003603 ششدانگ یک باب مغازه و انبار غیر مسقف متصله 
مفروزی از پالک 3855 به مساحت 62/84 مترمربع.

56.رای شماره 8620 – 94/8/30 – علی اکبر براهیمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
749 شهرضا و شماره ملی 1199003603 ششدانگ یک باب مغازه و انبار غیر مسقف متصله 

مفروزی از پالک 3855 به مساحت 69 مترمربع.
57.رای شماره 8628 – 94/8/30 – علی اصغر براهیمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
1030 شهرضا و شماره ملی 1198966955 ششدانگ یک باب مغازه و انبار غیر مسقف متصله 

مفروزی از پالک 3855 به مساحت 66/39 مترمربع.
58.رای شماره 4779 – 94/4/24 – محمداسماعیل نصیریان شهرضائی فرزند عبدالحسین 
به شناسنامه شماره 1707 شهرضا و شماره ملی 1199303275 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 5273 به مس��احت شش��دانگ 203/66 

مترمربع.
59.رای ش��ماره 4780 – 94/4/24 – س��مانه باقرپور فرزند عبدالکریم به شناسنامه شماره 
8004 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199914991 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 203/66 مترمربع.

60.رای ش��ماره 7880 – 94/7/29 – فضل اله جمالی فرزند جواد به شناسنامه شماره 276 
حوزه 1 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 1209384191 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 5273 به مساحت 178/80مترمربع.
61.رای شماره 7165 – 94/6/30 – سید مسلم موسوی فرزند سید یداله به شناسنامه شماره 
8355 حوزه شهری بویراحمد و شماره ملی 4231959791 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 5439 به مساحت 58/55 مترمربع.
62.رای شماره 7199 – 94/6/31 – زهرا بحرینی فرزند سیدمحمدباقر به شناسنامه شماره 
2158 شهرضا و شماره ملی 1199307785 پنجاه و شش حبه مشاع از 72 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5799 به مساحت ششدانگ 141/50 مترمربع.
63.رای ش��ماره 7200 – 94/6/31 – فاطمه علیقل��ی فرزند مصطفی ب��ه والیت پدرش به 
شناسنامه و شماره ملی 1190411075 شهرضا شانزده حبه مشاع از 72 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5799 به مساحت ششدانگ 141/50 مترمربع.
64.رای ش��ماره 7201 – 94/6/31 – فاطمه علیقل��ی فرزند مصطفی ب��ه والیت پدرش به 
شناسنامه و شماره ملی 1190411075 شهرضا شانزده حبه مشاع از 72 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5799 به مساحت ششدانگ 135/70 مترمربع.
65.رای شماره 7202 – 94/6/31 – زهرا بحرینی فرزند سیدمحمدباقر به شناسنامه شماره 
2158 شهرضا و شماره ملی 1199307785 پنجاه و شش حبه مشاع از 72 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5799 به مساحت ششدانگ 135/70 مترمربع.
66.رای ش��ماره 803 – 94/2/2 – مجتبی نباتی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 915 
حوزه 5 اصفهان و ش��ماره ملی 1288828209 سی و هشت حبه و ش��صت و دو _ یکصد و 
سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13887به مساحت 

ششدانگ 220/65 مترمربع.
67.رای شماره 805 – 94/2/2 – افس��انه فیضی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 144 
شهرضا و شماره ملی 1199180149 سی و سه حبه و پنجاه و یک _ یکصد و سیزدهم حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13887به مساحت ششدانگ 

220/65 مترمربع.
68.رای ش��ماره 7154 – 94/6/30 – فریبا تنهائی فرزند بهرام به شناس��نامه شماره 1057 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199111546 ششدانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 

14298 که قبال 1687 بوده به مساحت 129/28 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

69.رای شماره 7879 – 94/7/29 – حمیدرضا یزدی فرزند علی به شناسنامه شماره 77 حوزه 
1 شهری قمشه و شماره ملی 1199245844 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 430 

به مساحت 134/85 مترمربع.
70.رای ش��ماره 8231 – 94/8/13 – صادق صدری فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 
294 شهرضا و شماره ملی 1199334847 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 443 به مساحت ششدانگ 126/70 مترمربع.
71.رای ش��ماره 8232 – 94/8/13 – مهدیه براتی فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 9159 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199926541 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 443 به مساحت ششدانگ 126/70 مترمربع.
72.رای شماره 8458 – 94/8/25 – محمدحسن باغستانی فرزند جمشید به شناسنامه شماره 
359 شهرضا و شماره ملی 1199059900 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 479 به مساحت ششدانگ 202/33 مترمربع.
73.رای شماره 8459 – 94/8/25 – ناهیده باغس��تانی فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شماره 
147 شهرضا و شماره ملی 1199376566 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 479 به مساحت ششدانگ 202/33 مترمربع.
74.رای شماره 7579 – 94/7/16 – محمدحسن باغستانی فرزند جواد به شناسنامه شماره 
272 شهرضا و شماره ملی 1199022942 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 540 به 

مساحت 276 مترمربع.
75.رای شماره 7924 – 94/7/29 – زاهد موس��وی فرزند نیک آور به شناسنامه شماره 14 
حوزه 3 سمیرم و ش��ماره ملی 1209764725 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 874 و 875 به مساحت ششدانگ 121/11 مترمربع.
76.رای شماره 7926 – 94/7/29 – فاطمه موسوی فرزند نیک آور به شناسنامه شماره 376 
حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209924013 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 874 و 875 به مساحت ششدانگ 121/11 مترمربع.
77.رای شماره 6402 – 94/6/14 – راضیه الس��ادات بطحائی فرزند سیدعلی به شناسنامه 
شماره 3610 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199871052 سی و پنج حبه و پنج هزار 
و چهارصد و هفتاد و سه - پنج هزار و هشتصد و شصت و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت ششدانگ 208 مترمربع.
78.رای شماره 6403 – 94/6/14 – مهدی احمدیان فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 666 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199232394 سی و شش حبه و س��یصد و نود و شش - پنج هزار و 
هشتصد و شصت و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 930 

به مساحت ششدانگ 208 مترمربع.
79.رای شماره 7751 – 94/7/25 – منصور صادقی فرزند محمد به شناسنامه شماره 6 حوزه 
1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199602019 ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی 

بر روی آن مفروزی از پالک 939 به مساحت 153 مترمربع.
80.رای شماره 4440 – 94/4/16 – محمداسماعیل ملجائی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 3798 شهرضا و شماره ملی 1199168531 ششدانگ یک باب مغازه دو طبقه مفروزی 

از پالک 967 به مساحت 49/66 مترمربع.
81.رای ش��ماره 4811 – 94/4/25 – اصغر گالبی فرزند ش��کراله به شناس��نامه شماره 74 
شهرضا و شماره ملی 1199153737 ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 981 

به مساحت 142/75 مترمربع.
82.رای شماره 8461 – 94/8/25 – اس��ماعیل رضائی فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 
1048 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199255556 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1160 به مساحت ششدانگ 155/47 مترمربع.
83.رای ش��ماره 8462 – 94/8/25 – عبدالرضا رضائی فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 
995 شهرضا و شماره ملی 1198906693 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی 

مفروزی از پالک 1160 به مساحت ششدانگ 155/47 مترمربع.
84.رای ش��ماره 8340 – 94/8/20 – محمدرضا عابدی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
764 شهرضا و شماره ملی 1199108618 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 194/90 مترمربع.
85.رای شماره 8341 – 94/8/20 – فرزانه اس��کندری فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
1054 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199399736 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1327 به مساحت ششدانگ 194/90 مترمربع.
86.رای شماره 1310 – 94/2/13 – علیرضا دش��تی فرزند مختار به شناسنامه شماره 494 
شهرضا و ش��ماره ملی 1198847824 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 1481 به مساحت ششدانگ 320/15 مترمربع.بموجب سندشماره13681-

91/05/22دفتر247شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضاقراردارد.
87.رای شماره 1312 – 94/2/13 – مهدی دش��تی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 715 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199293342 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 1481 به مساحت ششدانگ 320/15 مترمربع. بموجب سندشماره13681-

91/05/22دفتر247شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضاقراردارد. 
شماره فرعی از 5- اصلی اسفه ساالر

88.رای شماره 6290 – 94/6/10 – علی رحیمی فرد فرزند بهزاد به شناسنامه شماره 428 
حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209516101 ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله 

مفروزی از پالک 211 به مساحت 256 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

89.رای شماره 434 – 94/1/24 – علی رضا امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 18 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199369780 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 147 مترمربع.
90.رای ش��ماره 4856 – 94/4/29 – مریم عمرانپور فرزند بهمن به شناسنامه شماره 557 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199407771 دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 147 مترمربع.
91.رای شماره 7847 – 94/7/28 – یداله باوفا فرزند خسرو به شناسنامه شماره 582 شهرضا 
و شماره ملی 1199106798 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 587 به مساحت ششدانگ 165/37 مترمربع.
92.رای شماره 7848 – 94/7/28 – زهرا ربیعی فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 6506 
حوزه 6 تهران و ش��ماره ملی 0056039451 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 587 به مساحت ششدانگ 165/37 مترمربع.
93.رای شماره 7562 – 94/7/15 – احمد شاه چراغی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
190 حوزه 4 قم و شماره ملی 0384931936 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2491 

به مساحت 146/20 مترمربع.
94.رای ش��ماره 7961 – 94/7/30 – ابراهیم موس��ائی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 
388 قمشه و شماره ملی 1199312126 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء 
هفت - شصت و چهارم اعیانی مفروزی از پالکهای 2576 که قبال 559 بوده و 100 به مساحت 

65/93 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

95.رای ش��ماره7811-94/07/27- ول��ی ال��ه آری��ان فرفرزندس��یف ال��ه به شناس��نامه 
شماره1074شهرضاوشماره ملی1199081833تمامت209سهم وبیست وپنج- صدم سهم 
مشاع از443سهم وپنج- هشتم سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک22/1به مساحت 

ششدانگ477/50مترمربع.
96.رای ش��ماره7814-94/07/27- منی��ره کوپائ��ی فرزندمحس��ن ب��ه شناس��نامه 
شماره1087شهرضاوشماره ملی1199236608تمامت234سهم وسه- هشتم سهم مشاع 
از443س��هم وپنج- هشتم س��هم شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک22/1به مساحت 

ششدانگ477/50مترمربع. 
97.رای ش��ماره 7904 – 94/7/29 – بهنام نادری فرزند سیروس به شناسنامه شماره 281 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1198499567 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 173/66 مترمربع.
98.رای شماره 7905 – 94/7/29 – مهدیه شفیعی فرزند مسعود به شناسنامه شماره 453 
حوزه 1 قمشه و شماره ملی 1199249602 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 90 به مساحت ششدانگ 173/66 مترمربع.
99.رای ش��ماره 7495 – 94/7/14 – مصطفی میرزائی فرزند ولی اله به شناس��نامه شماره 
47 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199411965 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 127 و 1588 و 1590 به مساحت ششدانگ 188/10 مترمربع.
100.رای شماره 7496 – 94/7/14 – اقدس جاوری ش��هرضا فرزند عبدالرضا به شناسنامه 
شماره 2029 شهرضا و شماره ملی 1199265365 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 127 و 1588 و 1590 به مساحت ششدانگ 188/10 مترمربع.
101.رای شماره 7168 – 94/6/30 – فهیمه رضی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 7987 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199914827 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1355 به 

مساحت 152/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

102.رای شماره 7980 – 94/7/30 – ناصر زنگنه فرزند حس��ین به شناسنامه شماره 255 
حوزه 2 بروجرد و شماره ملی 4132152375 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 102 

به مساحت 150/10 مترمربع.
103.رای شماره 7941 – 94/7/29 – یداله انصاریپور فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 22 
حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199164951 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 116/1 به مساحت 110/55 مترمربع.
104.رای ش��ماره 6794 – 94/6/28 – محمدحسن ش��جاعی واژنانی فرزند عبدالرسول به 
شناسنامه شماره 427 شهرضا و شماره ملی 1199197920 ششدانگ یک باب مغازه با طبقه 

تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 198 به مساحت 33 مترمربع.
105.رای شماره 7844 – 94/7/28 – امان اله رجائی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 505 
شهرضا و شماره ملی 1198787422 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 246 به مساحت ششدانگ 29/5 مترمربع.
106.رای شماره 7845 – 94/7/28 – جمال الدین رجائی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
1056 شهرضا و ش��ماره ملی 1198930330 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 246 به مساحت ششدانگ 29/5 مترمربع.
107.رای شماره 7918 – 94/7/29 – شهین دخت رجائی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
452 شهرضا و شماره ملی 1198901268 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 246 به مساحت ششدانگ 31/75 مترمربع.
108.رای شماره 7920 – 94/7/29 – شهال رجائی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 1144 
شهرضا و شماره ملی 1198968095 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

    
پالک 246 به مساحت ششدانگ 31/75 مترمربع.

109.رای ش��ماره 7122 – 94/6/30 – محمدحسن ش��جاعی واژنانی فرزند عبدالرسول به 
شناسنامه شماره 427 شهرضا و شماره ملی 1199197920 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 306 که به شماره 2377 تبدیل شده به مساحت 160 مترمربع.
110.رای ش��ماره8464-94/08/25- طاه��ره مجیرفرزندابوالقاس��م ب��ه شناس��نامه 
شماره17038شهرضاوش��ماره ملی1198450312شش��دانگ یکب��اب خان��ه مف��روزی 

ازپالک334به مساحت151.52مترمربع.
شماره فرعی از 43 - اصلی خسروآباد

111.رای شماره 7612 – 94/7/18 – بهرام سلطانی فرزند خداخواست به شناسنامه شماره 
1 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199625418 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 43 به مساحت 242/97 مترمربع.
شماره فرعی از 50 - اصلی اله آباد

112.رای ش��ماره 5809 – 94/5/28 – بهمن ونکی ش��یرازی فرزند نورمحمد به شناسنامه 
شماره 1470 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209538008 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 10 به مساحت 147 مترمربع.
شماره های مفروزی از 68/1 - اصلی میرآبادکه به شماره  225 - اصلی تبدیل شده است

113.رای شماره 6879 – 94/6/29 – سلیمه جباری فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 136 
حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209360217 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 
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مدير جهاد كشاورزى شهرستان نطنز خبر داد:

توزيع يك ميليون و يك صد هزار 
ليتر سوخت در بين كشاورزان ــام دوم  ــده مق ــهرى و دارن ــوى خمينى ش بان

ــرآن كريم، در  ــابقات ق ــتمين دوره مس سى وهش
ــه به  ــرويس مدرس ابتكارى نو قرآن كريم را در س

مسافران خردسالش آموزش مى دهد.
و  ــهرى  ــوى خمينى ش بان ــدى،  محم ــرا  زه
ــى صنايع غذايى از  ــته مهندس دانش آموخته رش
ــت. او كه چند سالى  دانشگاه صنعتى اصفهان اس
ــى را آغاز كرده  ــت فعاليت در زمينه هاى قرآن اس
آيات نورانى قرآن را به شيوه اى نو به دانش آموزان 

آموزش مى دهد.
ــا دقايقى كه  ــت، ام ــرآن نيس ــغل او آموزش ق ش
مسافران خردسالش تا رسيدن به منزل يا مدرسه 
همراه او هستند، آموزه هاى قرآنى اين خانم راننده 

را با گوش دل شنيده و به خاطر مى سپارند.
ــه او را برآن  ــهرى  از آنچه ك اين بانوى خمينى ش
ــوزش دهد،  ــيوه اى نو آم ــت تا قرآن را به ش داش

صحبت كرد.
ــت كه در زمينه  ــت: چند سالى اس وى اظهار داش
ــير و هم  قرآن فعاليت مى كنم، هم در بخش تفس
ــى كه در  ــطه آموزش هاي ــه به واس حفظ قرآن ك
ــابقات مختلف هم  ــدم در مس ــال هاى اخير دي س
ــب  ــد دوره موفق به كس ــردم و در چن ــركت ك ش

مقام استانى و كشورى شدم.
ــت كه به عنوان  محمدى افزود: يكى دو سالى اس
ــغول به فعاليت هستم، ابتدا  سرويس مدرسه مش
ــه مى بردم و در زمانى كه  فرزند خودم را به مدرس
ــه يا منزل فرصت داشتم با او  ــيدن به مدرس تا رس
ــير قرآن  قرآن كار مى كردم، آن  چيزى كه از تفس
ــه فرزندم آموزش مى دادم و براى  ياد گرفته بودم ب
حفظ سوره هاى كوتاه قرآن نيز با او تمرين مى كردم 
ــرويس مدرسه مشغول به كار  تا اينكه به عنوان س
شدم.وى با بيان اينكه سال گذشته به ذهنم رسيد 
ــرآن به بچه ها  ــراى آموزش ق تا از حداقل زمان ب
ــه مباحث قرآنى براى  بهره ببرم، گفت: براى اينك
ــد، نخست با  ــته كننده نباش بچه ها سخت و خس
ــروع كردم، بچه ها در روزهاى  چيستان و بازى ش
ــنيدند تا اينكه  ــر و صدا مى ش نخست آرام و بى س
ــدند، يك روز به آنها پيشنهاد  كم كم عالقه مند ش
دادم كه آيا مى خواهيد با هم قرآن را حفظ كنيم؟ 
چون مدتى بود داستان هاى قرآنى را در مسير براى 
ــده بودند،  ــردم و عالقه مند ش آن ها تعريف مى ك

قبول كردند.
اين بانوى خمينى شهرى افزود: البته بچه هايى كه 
ــتند و همچنين آن هايى كه در  پيش دبستانى هس
ــتند؛ در مدرسه، آموزش قرآن  مقطع ابتدايى هس
ــتند و  ــراى يادگيرى تمرينى نداش مى بينند اما ب
ــراى آنها فراهم  ــرويس ب فرصت اين تمرين در س
شد، جالب اينكه خانواده هاى آنها هم به اين مساله 
ــوزش ديده اند و  ــه قرآن را بهتر آم تاكيد كردند ك
ــرويس، فرصت خوبى براى يادگيرى  تمرين در س

بهتر آنها شده است.
وى كه در مدت اخير 20 دختر و پسر خردسال را با 
مفاهيم قرآنى آشنا كرده است، گفت: ابتداى كار با 
حفظ آيه الكرسى شروع كرديم و كم كم سوره هاى 
ــكر  ــن كرديم، خدا را ش ــا تمري ــر را با بچه ه ديگ
هم به خوبى آموزش ديده اند و هم خانواده هاى آنها 

راضى هستند.
ــته صنايع غذايى  محمدى كه با رتبه 400 در رش
ــالى  ــگاه صنعتى اصفهان پذيرفته و چند س دانش
است فارغ التحصيل شده است، در مورد فعاليتش 
به عنوان راننده سرويس مدرسه نيز بيان كرد: بعد 
ــدم در دانشگاه صنعتى  از اينكه فارغ التحصيل ش
ــناس فعاليت  ــوان كارش ــه عن ــد كارخانه ب و چن
ــرى بود. مايل بودم  مى كردم اما عالقه ام چيز ديگ

ــراى همين با  ــه كنم ب ــى را تجرب فعاليت  متفاوت
ــتم و اينكه بسيارى از  ــرايطى كه داش توجه به ش
ــدم وارد ــد موثر مى دي ــائل را در تربيت فرزن مس

 فعاليت هاى قرآنى شدم.
ــه  ــتانى ك ــابقه  اس ــتين مس ــزود: در نخس وى اف
ــدم و در  ــب مقام ش ــركت كردم، موفق به كس ش
ــتر  ــا اينكه رقبايم بيش ــورى نيز ب ــابقات كش مس
دكتراى علوم قرآنى و دانش آموخته حوزه بودند نيز 
موفق به كسب مقام دوم در رشته تفسير قرآن شدم 

و حفظ قرآن را نيز از امسال شروع كرده ام.
اين مربى قرآنى با بيان اينكه الزم است بانوان بيش 
از پيش در آموزش و تفسير كالم خدا فعاليت كنند، 
ــه گونه اى قابل  ــت: آموزش قرآن بايد ب اظهار داش
ــفانه در آموزش تفسير كم كارى  فهم باشد، متأس
شده و نياز است كه هر فردى در اين زمينه آموزش

ببيند.
ــن از آموزش قرآن  وى گفت: آن چيزى كه براى م
ــيد اين بود كه تفكر من راجع  ارزشمند به نظر رس
ــائل اجتماعى بعد از تفسير قرآن  به بسيارى از مس
ــد در همه  ــم آيات خداون ــد بداني تغيير كرد، باي
ــت و اگر به همه آنها  ــائل زندگى تاثيرگذار اس مس
عمل شود بسيارى از مسائل و مشكالت اجتماعى 

ما رفع مى شود.

فرماندار خمينى شهر خبر داد:

صدور مجوز احداث دو كشتارگاه 
صنعتى در خمينى شهر

ــتارگاه صنعتى  ــهر گفت: مجوز احداث دو كش فرماندار خمينى ش
ــر پس از ــورد نظ ــادر و زمين هاى م ــهر ص ــد در خمينى ش جدي

ــاخت  ــراى س ــى ب ــش خصوص ــل بخ ــى، تحوي ــد نهاي تايي
شده است.

ــكى  ــع و معارفه رييس دامپزش ــم تودي ــى در مراس  احمد رضوان
ــهر اظهار كرد: از ديرباز و زمان هاى گذشته،  شهرستان خمينى ش
ــادى زيادى   ــهر رونق اقتص ــرم در خمينى ش ــت و چ صنعت پوس
داشته است.وى افزود: در سال هاى گذشته، به داليل كامال معلوم و 
مشخص تالش هاى زيادى براى تحت تأثير قرار دادن توليد گوشت 

خمينى شهر انجام شده است.
ــت  ــالمتى و بهداش ــهر تصريح كرد: حفظ س ــدار خمينى ش فرمان
ــهر در اولويت ــز خمينى ش ــت قرم ــى، مخصوصا گوش مواد غذاي

ــاى الزم براى  ــرار دارد و مراقبت ه ــتى ق ــووالن بهداش ــور مس  ام
جلوگيرى از بروز هر گونه مشكلى انجام مى شود.

ــت اخذ مجوز  ــورت گرفته جه ــاره به تالش هاى ص وى ضمن اش
دو كشتارگاه تاكيد كرد: قاطعانه از جايگاه توليد گوشت، عرضه دام 
ــتارگاه صنعتى در خمينى شهر دفاع خواهم كرد و  و احداث دو كش
ــائل حاشيه اى براى  با تمام قدرت و توان اجازه ايجاد هيچ گونه مس
جلوگيرى از احداث دو كشتارگاه صنعتى و يا جابه جايى مجوزات 

صادر شده را نمى دهم.
ــتان در قبال حفظ و سالمتى  ــووالن شهرس رضوانى ادامه داد: مس
ــتند و بايد نظارت سازمان  ــوول هس ــت قرمز توليد شده مس گوش
دامپزشكى براى گوشت توليد شده در خمينى شهر همچون گذشته 

تداوم داشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه تا زمان راه اندازى دو كشتارگاه صنعتى جديد، 
ــد اذعان كرد:  ــتارگاه نقش جهان به فعاليت خود ادامه مى ده كش
ــى، مالكين  ــط بخش خصوص ــد توس با توجه به وعده هاى داده ش
ــتارگاه و مصوبه كارگروه مربوطه در شهرستان، در سال آينده  كش

شاهد بهره بردارى و راه اندازى دو كشتارگاه صنعتى خواهيم بود.  

ــاورزى جهت  ــت: در هر فصل بهره برداران بخش كش مهدى بادى گف
ــى تقاضاى  ــفيد و نفت گاز به صورت اينترنت ــوخت نفت س تأمين س
دريافت سوخت مى نمايند كه پس از بررسى جهاد كشاورزى و با توجه 
به دستورالعمل هاى موجود نسبت به تأييد درخواست ها اقدام مى شود.
ــگاران اظهار  ــتان نطنز در جمع خبرن ــاورزى شهرس مدير جهاد كش
ــوخت  ــته توزيع س ــات اين مديريت در ماه گذش كرد: ازجمله اقدام
ــوخت  ــتا كار برآورد و تائيد س ــاورزان بوده و در اين راس موردنياز كش
نفت گاز (گازوئيل) و نفت سفيد بين بهره برداران، شامل مرغدارى ها، 
ــون  ــزان يك ميلي ــه مي ــا ب ــاورزى و دامدارى ه ــين آالت كش ماش
و يك صد هزار ليتر انجام شد.عبدالرضا مهدى بادى افزود: از اين مقدار، 
ميزان چهل و 8 هزار ليتر سوخت مصرفى به صورت نفت سفيد بوده كه 
ــتايى و نيز صنعتى به قيمت دولتى  توسط دامدارى هاى كوچك روس

تأمين شده است.
ــاورزى جهت  ــل بهره برداران بخش كش ــرد: در هر فص وى تصريح ك
ــى تقاضاى  ــفيد و نفت گاز به صورت اينترنت ــوخت نفت س تأمين س
ــاورزى و با  ــى جهاد كش ــه پس از بررس ــوخت مى كنند ك دريافت س
ــبت به تأييد درخواست ها اقدام  توجه به دستورالعمل هاى موجود نس

مى شود.
ــاورزى نطنز در ادامه به عمليات كاشت كلزا در سطح  مدير جهاد كش
12 هكتار از مزارع شهرستان نطنز اشاره و بيان كرد: نظارت بر عمليات 
كاشت محصول كلزا در سطح 12 هكتار از مزارع دشت بادرود با حضور 
كارشناسان زراعت از استان و شهرستان آغاز شده است.وى بيان داشت: 
عمليات كاشت اين محصول شامل مبارزه با شته مومى و علف هاى هرز 
با سموم مناسب و تغذيه گياهى شامل كودهاى ميكرو و آبيارى هست.

ــاورزان  ــدادى از كش ــه اينكه تع ــاره ب ــدى بادى با اش عبدالرضا مه
ــى از مزارع را جهت رعايت تناوب به  ــاله بخش ــتان نطنز هرس شهرس
ــى كلزا به قيمت  ــت كلزا اختصاص مى دهند ادامه داد: دانه روغن كش
ــركت دانه هاى روغنى  ــيصد ريال توسط ش هر كيلوگرم 25 هزار و س

به صورت تضمينى از كشاورزان خريدارى خواهد شد.
وى همچنين از مرمت و بازسازى قنات روستاى خفر خبر داد و گفت: 
ــبت به بازسازى  ــتا در اقدامى جمعى نس خيرين و مالكين قنات روس
يك رشته قنات اقدام كرده و در اين عمليات تعداد 8 حلقه از چاه هاى 
ــى و 40 متر  ــن 700 متر اليروب ــده و همچني ــذارى ش قنات كول گ
كول گذارى موردنياز در مدت 8 ماه بااعتبارى بالغ  بر 800 ميليون ريال 

صورت گرفته است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نطنز ضمن تقدير از اين خيرين گفت: 
با توجه به اعتبارات ناچيز دولتى براى مرمت قنوات و همچنين كثرت 
قنوات شهرستان، الزم است خيرين و مالكين در امر بازسازى و حفظ 

اين آثار باارزش ملى مشاركت كنند.

ــان گفت: در  ــتيبانى و برنامه ريزى مديريت آموزش و پرورش كاش معاون پش
سه ماه آغاز سال تحصيلى 94 تاكنون، چهار واحد آموزشى در اين شهرستان 

به بهره بردارى رسيده است.
  اميرحسين عرب فرد اظهار كرد: مدارس خاتم االنبيا با 9 كالس، اكبر طالبيان 
با 18 كالس، حبيب اهللا واحدى با 11 كالس و تقى زاده با 11 كالس، از جمله 
مدارسى هستند كه با بهره بردارى از آنها تاكنون 51 باب كالس درس با زيربناى 

5 هزار و 750 مترمربع به فضاى آموزشى اين شهرستان اضافه شده است. 
ــايت و كارگاه  ــه باب آزمايشگاه و چهار س ــه باب كتابخانه، س به گفته وى، س
رايانه و چهار باب سالن از جمله فضاهايى است كه در اين مدت به بهره بردارى 

رسيده است. 
ــود كه تا پايان سال جارى، با  ــان كرد: پيش بينى مى ش اين مسوول خاطرنش
بهره بردارى از مدارس سيد محسن عزيزى، زنده ياد تبريزى، زهره اصفهانيان 
ــات در قالب چهار  ــالن اجتماع و بنياد بركت 41 باب كالس درس و چهار س
واحد آموزشى با زيربناى 3 هزار و 930 مترمربع از محل كمك هاى نيكوكاران 

مدرسه ساز در شهرستان كاشان به بهره بردارى برسد.
وى تصريح كرد: شهرستان كاشان يكى از مناطق با بيش ترين مدارس فرسوده 
ــت به طورى كه در حوزه مركزى، فين، راوند و لتحر از مجموع 189 واحد  اس
ــال قبل بوده و 16 درصد مدارس اين  آموزشى، 30 واحد آن مربوط به 45 س

شهرستان بيش از نيم قرن قدمت دارند و تخريبى هستند.

معاون آموزش و پرورش كاشان عنوان كرد:

بهره بردارى از 4 واحد آموزشى
 در كاشان

ــت هاي  ــدار مباركه گفت: يكي از سياس معاون فرمان
ــازي حضور  ــهيل و روان س ــد تس ــت تدبير و امي دول

ــادي در  ــاركت اقتص ــذاران و افزايش مش ــرمايه گ س
روستاها است.جواد سلطانى در جلسه كارگروه اشتغال 

ــن راه هاي ايجاد  ــتان افزود: يكي از بهتري اين شهرس
اشتغال پايدار سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است.

وي افزود: تسهيل و روان سازي حضور سرمايه گذاران 
ــوراهاي  ــي از اقدامات مهمي كه ش ــتاها، يك در روس
اسالمي روستاها و مسووالن بايد انجام دهند.سلطانى 
ــي بايد در اين  ــتگاه هاي متول ــان اينكه همه دس با بي
ــود ظرفيت ها  ــار كرد: با وج ــير گام بردارند، اظه مس
ــتان مباركه، ــاده شهرس ــوق الع ــاي ف ــيل ه و پتانس

ــن راه هاي  ــرمايه گذاري در اين بخش جزو بهتري س
كاهش آمار بيكاري در شهرستان است.

ــى از ارائه خدمات  ــا قدردان ــاون فرماندار مباركه ب مع
مسووالن ادارات و بانك هاي عامل در بخش اشتغال، 
تصريح كرد: يكي از تكاليف اين كارگروه اتخاذ راهكارها 
ــازي و  ــي به روان س ــت ها جهت رونق بخش و سياس
تسهيل فضاي كسب و كار است و اين امر جز با  حضور 
ــرمايه گذاران جهت توليد و عرضه خدمات محقق  س

نخواهد شد.
وى گفت: مسووالن ادارات و بانك ها بايد با توان بيشتر 
حامي سرمايه گذاران  ايجاد اشتغال بوده و با احساس 
ــوان يك تكليف  ــووليت در اين بخش آن را به عن مس

احساس كنند.
ــوز  ــته 30مج ــال گذش ــرد: در س ــلطانى اظهارك س
ــده و 171 نفر از متقاضيان  ــاغل خانگي صادر ش مش

جهت دريافت تسهيالت به بانك ها معرفي شده اند.

ــتغال شهرستان،  ــاره به وظيفه كارگروه اش وى با اش
ــد از مهم ترين  ــغلي جدي گفت: ايجاد فرصت هاي ش
ــن امر با  ــي رود كه اي ــمار م ــروه به ش ــف كارگ وظاي
ــت ها و  ــر فعالي ــتمر ب ــارت مس ــزي و نظ ــه ري برنام

تالش شبانه روزي محقق خواهد شد.
ــه امروزه بيكارى  ــدار مباركه با بيان اينك معاون فرمان
يكي ازمعضالت اصلي جامعه است، تصريح كرد: ادارات 
ــتاي  ــتغال بايد در راس موجود و مرتبط با موضوع اش
ــغل ــام ورزند و با ايجاد ش ــاله بيكاري اهتم حل مس

 اميد به زندگي را درخانواده هاي ايراني هرچه بيشتر 
ارتقاء دهند.

ــم و حياتي خواند و  ــيار مه وي كارآفريني را امرى بس
ــتگاه ها، بايد از فرصت هايي  تصريح كرد: مردم و دس
ــعه اقتصاد و  كه در منطقه مغفول مانده در جهت توس

اشتغال استفاده كنند.
ــذاري در ــرمايه گ ــه بايد با س ــلطانى با بيان اينك س

ــترش طرح هاي اشتغال زايي   بخش خصوصي و گس
نگرش جوانان را نسبت به شغل پشت ميز نشيني تغيير 
دهيم، گفت: اميدواريم در سال جاري با تالش، وحدت 
ــتان  ــتگاه هاي اجرايي شهرس و همدلي مديران دس
ــكالت و اجراي طرح هاي  در جهت توسعه و رفع مش
اشتغال زايي گام هاي خوبي برداشته شود و كارفرمايان 
و پيمانكاران متقاضي كار در شهرستان مباركه جذب 

نيروي بومي را در اولويت كاري خود قرار دهند.

مسوول قرارگاه بسيج سازندگى شهرضا:

انجام 28 مرحله اردوى بسيج سازندگى در شهرضا
فرماندار گلپايگان خبر داد:

رشد 425 درصدى ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس در گلپايگان و خوانسار   
ــهرضا گفت: اردوهاى سازندگى به عنوان  مسوول قرارگاه بسيج سازندگى ش
بخش مهمى از فعاليت هاى بسيج سازندگى، در راستاى تحقق اصول اقتصاد 
مقاومتى و براى كمك به رفع محروميت از مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 

انجام مى شود.
ــتان اظهار كرد: به  ــروان احمدرضا صفابخش در جمع خبرنگاران شهرس س
دنبال ابالغ اصول بيست و چهارگانه اقتصاد مقاومتى به دستگاه ها و نهادهاى 
ــازندگى به اجراى اين اصول در  اجرايى، سپاه پاسداران با تشكيل قرارگاه س

حوزه وظايف خود پرداخت.
وى اضافه كرد: برگزارى اردوهاى سازندگى، اختصاص تسهيالت اشتغال زايى 
و انجام فعاليت هاى عمرانى نظير ساخت خانه هاى عالم در مناطق محروم، از 

جمله رئوس فعاليت هاى بسيج سازندگى است.
مسوول قرارگاه بسيج سازندگى شهرضا تصريح كرد: اردوهاى بسيج سازندگى 
از سوى بسيجيان خواهر و برادر، در قالب اردوهاى يك روزه، جهادى هفت روزه 

و دانش آموزى هجرت 3 برگزار مى شود.
ــيجيان  ــر روز اردوى يك روزه بس ــزارى 345 نف ــاره به برگ صفابخش با اش
ــتان اظهار كرد: اين اردوها در قالب 21 مرحله اعزام بسيجيان جهت  شهرس
ــق مختلف انجام  ــى در مناط ــف فرهنگى و عمران ــام فعاليت هاى مختل انج

شده است.

وى هم چنين از برگزارى 7 مرحله اردوى جهادى هفت روزه در مناطق مختلف 
ــتان خبر داد و افزود: اين اردوها به صورت 128 نفر روز اردو و با اعزام  شهرس
ــعه يافته شهرستان و مناطق اطراف  بسيجيان به مناطق محروم و كمتر توس

انجام شده است.
ــهرضا گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون  مسؤول قرارگاه بسيج سازندگى ش
ــش آموزى هجرت 3  ــيجى در اردوهاى دان 96 نفر برادر و 58 نفرخواهر بس
شركت كرده و هر يك به مدت 10 روز با حضور در عرصه هاى مختلف اقدام به 

فعاليت هاى مختلف عمرانى، فرهنگى و خدماتى كرده اند.
ــاره به آغاز مرحله دوم پرداخت تسهيالت اشتغالزايى اقتصاد  صفابخش با اش
ــتان اظهار كرد: متقاضيان دريافت اين تسهيالت الزم است  مقاومتى شهرس
www. ــه درگاه الكترونيكى ــده، ب ــت و تكميل پرون ــالم درخواس جهت اع

ebsvam.ir مراجعه كنند. وى تصريح كرد: در مهلت آغاز واگذارى تسهيالت 
اقتصاد مقاومتى در شهرستان، 294 نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند كه از 
اين تعداد 98 نفر موفق به دريافت تسهيالت شده و ساير پرونده ها نيز مراحل 

تكميل و ارسال به بانك عامل را طى مى كند.
ــهرضا گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون  مسؤول قرارگاه بسيج سازندگى ش
ــهيالت اقتصاد  ــارد و 700 ميليون تومان تس طى دو مرحله، مبلغ يك ميلي

مقاومتى به شهرستان اختصاص داده شده است.

ــر  ــار 47 نف ــگان و خوانس ــت: در گلپاي ــگان گف ــدار گلپاي فرمان
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــن دوره مجل ــات دهمي ــزدى انتخاب ــراى نام ب
ــد  ــته 425 درصد رش ــه دوره گذش ــبت ب ــه نس ــد ك ــام كردن ــت ن ثب

داشته است.
ــبت پايان بررسى صالحيت  ــت خبرى به مناس حسين فراست، در نشس
ــات دهمين  ــه اول انتخاب ــى در مرحل ــات اجراي ــام كنندگان هي ثبت ن
ــتان هاى گلپايگان و خوانسار  ــالمى در شهرس ــوراى اس دوره مجلس ش
ــن دوره انتخابات  ــام دهمي ــت ن ــروع ثب ــان با ش ــت: همزم اظهار داش
ــده بودند،  ــالمى هيات اجرايى كه از قبل انتخاب ش ــوراى اس مجلس ش
ــد و تا پايان وقت قانونى تعداد 47 نفر از افراد  ثبت نام از داوطلبان آغاز ش
ــدام به ثبت نام  ــرايط مندرج در قانون اين دوره از انتخابات، اق داراى ش

كردند.
ــته  ــبت به دوره گذش وى با بيان اينكه آمار و تعداد ثبت نام كنندگان نس
425 درصد در اين دو شهرستان رشد داشته است، افزود: از اين تعداد ثبت 
ــوراى اسالمى خوانسار بود  نام شده دو نفر آنها كه يكى از آنان اعضاى ش
ــتعفا مى داد، اما اين  ــش ماه پيش از زمان ثبت نام اس برابر قانون، بايد ش

كار را نكرده بود.
ــراد ادعا  ــن اف ــم اينكه اي ــت: عليرغ ــار داش ــگان اظه ــدار گلپاي فرمان

ــتثناء قائل  ــور در اين زمينه اس ــووالن وزارت كش ــتند برخى از مس داش
ــد كه ثبت نام برابر ماده قانونى است و بر اساس  شده اند، به آنها تفهيم ش
ــر انصراف  ــاظ آن دو نف ــه همين لح ــى گيرد كه ب ــن امر صورت م آن اي

دادند.
ــه تصويب هيات اجرايى  ــاره به اينكه 15 نفر از اين 47 نفر بنا ب وى با اش
ــم صالحيت آنها احراز  ــدند و 13 نفر ه تأييد، 17 نفر نيز رد صالحيت ش
نشد، تصريح كرد: افرادى كه صالحيت آنها احراز نشده اغلب به دليل عدم 

شناسايى رد شده اند.
ــاكن  ــن افراد س ــت اي ــرد: ممكن اس ــح ك ــگان تصري ــدار گلپاي فرمان
ــرش از  ــه همس ــردى ك ــا ف ــد و ي ــوده ان ــار  نب ــگان و خوانس گلپاي
ــتان  ــن دو شهرس ــود وى در اي ــا خ ــوده ام ــگان ب ــى گلپاي اهال
ــدام  ــام اق ــت ن ــراى ثب ــته ب ــودن نداش ــى ب ــاظ محل ــابقه اى از لح س
ــوى مراجع چهارگانه، هيات  ــناخت از س ــد كه به علت عدم ش كرده باش

اجرايى، صالحيت آنها را احراز  نكرد.
ــتان گلپايگان در روز انتخابات هفتم اسفند 94  ــد: شهرس وى يادآور ش
ــعبه آن سيار و 54 شعبه  داراى 73 شعبه اخذ رأى خواهد بود كه 19 ش
ــعبه اخذ رأى فعاليت  ــتان خوانسار نيز 41 ش نيز ثابت است و در شهرس

خواهد داشت.
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دريچه

معاون فرماندار مباركه:

تسهيل و روان سازي حضور سرمايه گذاران در روستاها 
از سياست هاي دولت است

بانوى خمينى شهرى مبتكر آموزش قرآن به شيوه اى نو؛

آموزش قـرآن از خـانه تا مـدرسه



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1772   شنبه 19 دی 1394  28 ربیع االول 1437

دریچه خبر

تحقیقات جدید در آمریکا نشان می دهد مصرف روزانه 340 میلی لیتر 
نوشابه و آب میوه های شیرین شده با ش��کر، افراد به ویژه مردان را در 

معرض ابتال به بیماری های قلبی قرار می دهد.
مصرف نوشابه های گازدار و آب میوه های شیرین شده با شکر از عادات 
غذایی روزانه به شمار می رود که همه گروه های سنی تمایل زیادی به 

مصرف آن دارند. 
اما به نظر می رسد که با توجه به نتایج تحقیقات جدید، مردان باید در 

این مورد تجدید نظر کنند.
تحقیقات جدید در آمریکا نشان می دهد مصرف روزانه 340 میلی لیتر 
نوشابه و آب میوه های شیرین شده با ش��کر، افراد به ویژه مردان را در 

معرض ابتال به بیماری های قلبی قرار می دهد.
بر اساس این تحقیقات، مردانی که روزانه معادل 340 میلی لیتر نوشابه 
و آب میوه های شیرین شده با ش��کر مصرف می کنند، 20 برابر بیشتر 
در مقایس��ه با مردانی که اصال از این نوشیدنی ها مصرف نمی کنند، در 

معرض ابتال به بیماری های قلبی قرار دارند.
این تحقیقات از 43000 مرد 40 تا 75 ساله در طول 23 سال به عمل 
آمد و نشان داد که مصرف مداوم نوشابه های گازدار درصد تری گلیسرید 
و پروتئین التهابی )CRP( را باال و سطح کلسترول خوب HDL را که 
از حمالت قلبی جلوگیری می کند، پایین می آورد و در نهایت احتمال 

ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
این تحقیقات به افراد س��الم و به ویژه بیماران قلبی توصیه کرد که به 

مقدار زیاد از نوشابه های گازدار استفاده نکنند. 
همچنین تحقیقات پژوهشگران دانشگاه آدالید آمریکا نشان داده بود 
که مصرف نوشابه های گازدار خطر ابتال به آسم، انسداد ریوی مزمن و 

پوکی استخوان را افزایش می دهد.

 دانشمندان دانشگاه کپنهاگ به صورت تصادفی راهی را برای تبدیل سلول های 
سرطانی به بافت سالم پیدا کرده اند.

دانش��مندان با کش��ف غیر منتظره  پروتئین ماالریا که می تواند سالحی موثر 
در برابر سرطان باش��د، گامی بزرگ در جهت جس��تجوی درمان این بیماری 

برداشتند.
محققان دانمارکی هنگام جستجو برای راهی به منظور حفاظت از زنان باردار 
در برابر بیماری ماالریا که با حمله به جفت جنین می تواند سبب بروز مشکالت 
بزرگی شود، تصادفا دریافتند که پروتئین های مسلح ماالریا همچنین می توانند 
به س��رطان نیز حمله کنند. این رویکرد می تواند گام��ی در جهت درمان این 
بیماری باشد.دانش��مندان مقداری از پروتئین را که واکسن ماالریا برای نفوذ 
به درون سلول اس��تفاده می کند، با نوعی س��م ترکیب کردند که می تواند به 
درون سلول های س��رطانی وارد شده و با آزاد کردن س��م، آن ها را از بین ببرد. 
دانشمندان دریافتند که درهر دو مورد، پروتئین ماالریا خود را به کربوهیدرات 
مشابه متصل می کند. این ش��باهت بین دو شرایط اس��ت که رویکرد درمانی 
از آن اس��تفاده می کند. کربوهیدرات ضامن رشد س��ریع جفت است. اما این 
 محققان چگونگی عملکرد مشابه کربوهیدرات را در تومورها تشریح کردند که 
بر اساس آن، انگل ماالریا خود را به شیوه ای مشابه به سلول های سرطانی متصل 
می کند و می تواند آن ها را از بی��ن ببرد. به گفته محققان دانش��گاه کپنهاگ، 
دهه های زیادی، دانشمندان در جستجوی تشابهی میان رشد جنین و تومور 
بوده اند. جفت اندامی است که در عرض چند ماه و تنها از چند سلول به شکل 
یک اندام با وزنی حدود 453/5 گرم رشد کرده و اکسیژن و مواد مغذی را در یک 
محیط نسبتا خارجی برای جنین فراهم می کند. تومورها نیز به همان نسبت 
 در یک محیط نس��بتا خارجی بطور تهاجمی رش��د می کنند. این روند اکنون 
بر روی سلول ها و موش های مبتال به سرطان در حال آزمایش است. دانشمندان 
امیدوارند که بتوانند این کشف را طی چهار سال آینده بر روی انسان ها آزمایش 
 کنند. در آزمایش هایی که بر روی موش ها انجام ش��د، س��ه ن��وع مختلف از 
سرطان های انسانی در این حیوانات کشت شد. این درمان، اندازه تورمورهای 
 لنفوم غیر هوچکین را تا حدود یک چهارم کاهش داد، س��رطان پروس��تات را 
به طور کلی در دو موش از ش��ش موش از بین برد و پنج مورد از شش موش را 
که به سرطان مغز استخوان متاس��تاز دچار بودند زنده نگه داشت. در مقایسه، 

همه گروه کنترل از بین رفتند. این یافته ها در مجله Cell منتشر شده است.

نوشیدنی هایی که برای مردان
 ممنوع است!

کشف درمان سرطان 
به صورت تصادفی
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کک و مک، لکه های تیره پوست و آکنه از مشکالت شایع پوستی ای هستند که 
تاثیر بسیاری در زیبایی صورت تان دارند. برای برطرف کردن این آثار پوستی از 
این روغن طبیعی استفاده کنید. لکه های سیاه روی صورت یک مشکل متداول 
است و زمانی رخ می دهند که پوست شروع به ترشح بیش از حد رنگدانه  مالنین 
می کند. ترشح بیش از حد مالنین ارتباط نزدیکی با بیش از حد قرار گرفتن پوست 
در معرض اشعه های خورشید، عدم تعادل هورمونی، ویتامین کم بدن، بارداری، 
اس��ترس، خواب به میزان ناکافی و بعضی از داروها دارد. گرچه لکه های سیاه به 
سالمت شما آسیبی وارد نمی کنند، اغلب باعث پایین آوردن اعتماد به نفس در 
شما می شوند. محبوب ترین روش رهایی از این لک ها این روزها از طریق جراحی، 
الیه برداری اسیدی و موارد مشابه است. ولی یک درمان خانگی وجود دارند که 
می تواند به صورت طبیعی باعث روشن شدن لکه های سیاه بدون عوارض جانبی 
شوند. ما برای شما یکی از بهترین درمان های خانگی برای از بین بردن لکه های 

سیاه صورت را آماده کرده ایم.
از بین بردن کک و مک و لکه های تیره پوست با روغن بادام

عامل فعال موج��ود در روغن بادام که باعث از بین رفتن لکه های س��یاه صورت 
می شود ویتامین E است. مزایایی که پوست از روغن بادام می برد برای تمامی ما 
شناخته شده است و استفاده از آن در هر محصول پوستی دیده می شود. عالوه بر 
این، روغن بادام حاوی اسید های چرب اشباع شده است که مانع خشکی پوست 
 B2 و لکه های پوست مرتبط با آن می شوند. روغن بادام همچنین دارای ویتامین
) که تقسیم سلولی را تحریک می کند ( و B6 ) که از بروز مکرر آکنه جلوگیری 
می کند ( به همراه مواد معدنی و فیتواسترول ها ) گروهی از ترکیبات هستند که 
ساختمانی مشابه کلس��ترول و اس��تروئیدها دارند و در گیاهان یافت می شوند. 
محصوالت گیاهی مانند دانه های کتان، کنجد، بادام زمینی، بادام، فندق و جوانه 
گندم دارای فیتواسترول می باش��ند. به نظر می رسد فیتوسترول ها با کلسترول 
برای جذب در روده ها رقابت می کنند لذا موجب کاهش سطح کلسترول خون 
می شوند. ( می باشد. بنابراین، این روغن عیوب و لکه های سیاه صورت را کاهش 
داده، از آن در برابر اشعه ی UV خورشید محافظت کرده و باعث می شود پوستی 

یکدست داشته باشید.
ماسک بادام و عسل

برای درست کردن ماسک بادام و عسل باید چند عدد بادام را درون کاسه ای پر 
از آب برای یک شب بخیسانید. بعد از پوست کندن بادام ها، آنها را خرد کرده و به 
شکل پورد درآورید. مقداری عسل به آن اضافه کنید تا مانند خمیر شود. سپس 
این ماس��ک را روی صورت تان برای چند دقیقه بگذارید . سپس صورت را با آب 

ولرم و به آهستگی بشویید.

رفع کک و مک با این روغن طبیعی

باید به خاطر داشته باش��ید که ریزش مژه ها می تواند نوعی هشدار باشد. 
دلیل ریزش و شکنندگی مژه ها در افراد مختلف متفاوت است.

اکثر افراد درباره ی ریزش موهای شان صحبت می کنند اما به نظر می رسد 
درباره ریزش مژه های شان چندان نگران نمی ش��وند. متأسفانه این باور 
غلط جا افتاده که ریختن مژه ها یک اتفاق خوش-یمن است و خیلی از ما 
حداقل در کودکی وقتی یکی از مژه های مان می ریخت شروع می کردیم 
به آرزو کردن. اما باید به خاطر داش��ته باش��ید که ریزش مژه ها می تواند 

نوعی هشدار باشد. 
دلیل ریزش و شکنندگی مژه ها در افراد مختلف متفاوت است. در این جا 

به برخی علل شایع این مساله اشاره می کنیم:
ممکن است نشانه ی عفونت بارزی باشد

عفونت در چشم ها خصوصا پلک چشم می تواند به ریختن مژه ها بیانجامد.
 این مساله برای چشم های شما هم مضر  است چرا که مژه ها مانع از ورود 
گرد و خاک و مواد آالینده به درون چشم می ش��وند؛ این مواد می توانند 
باعث التهاب چش��م ش��ده و روی بینایی تأثیر گذاش��ته و به عنوان مواد 
حساسیت-زا تلقی شوند. با این همه اگر به خاطر نوعی عفونت باکتریایی 
شدید دچار آماس پلک چشم شدید ممکن است با ریختن مژه ها و تورم 

و خارش هم مواجه شوید. 
سوای این مساله ممکن است ویروسی به چشم شما حمله کرده و منجر به 
تورم یا عفونت شود. در واقع این ویروس ها در منافذ پوستی و پیاز مو قرار 

می گیرند. میزان زیاد آنها می تواند به ریزش مژه ها بیانجامد.
این ریزش می تواند نشانه ی ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن 

باشد
در برخی مواقع ضعیف شدن سیستم ایمنی ش��ما می تواند دلیل ریزش 
مو در بخش های مختلف بدن از جمله چش��م تان باش��د. این بیماری را 
ریزش مو می نامند که طی آن سیستم ایمنی بدن به پیاز مو حمله کرده 
 و منجر به ریزش مو می شود. مصرف آنتی بیوتیک های تجویزی می تواند 

از ریزش مو پیشگیری کند.
می تواند نشانه ی آن باشد که باید نوع آرایش صورت تان را 

تغییر دهید
آرایش چشم هیچ ارتباطی با سالمت چشم ها ندارد، اما می تواند تا حدی 
بر مژه های شما اثر گذاش��ته و آنها را از بین ببرد. استفاده از لوازم آرایشی 
زمخت و زبر مانند ریمل ضخیم می تواند مژه ها را کش داده و آنها را ضعیف 
کند. عالوه بر این اگر هنگام پاک کردن آرایش چشم های تان را بمالید یا 

آنها را خیلی سخت فشار دهید این کار می تواند منجر به شکسته شدن و 
ریختن مژه ها شود.

این ری�زش می تواند نش�انه ی آن باش�د که بی�ش از اندازه 
استرس دارید

استرس می تواند بر سالمت عمومی شما و چش��م های تان تأثیر بگذارد. 
کمبود خواب رژیم غذایی نامناس��ب و خس��تگی عمومی همه و همه به 
شکسته شدن مژه ها و بروز خطراتی برای چشم ها به خاطر تماس با مواد 

حساسیت زا منتهی می شود.
می تواند نشانه ی بحرانی برای سالمتی باشد

معموال عدم کارکرد درس��ت غ��ده ی تیروئید می تواند ب��ه فقدان مژه ها 
بیانجامد ک��ه در ص��ورت مراقبت درس��ت و رعایت اص��ول الزم ممکن 
 اس��ت دوباره رش��د کند. ک��م کاری ی��ا پ��رکاری تیروئی��د می تواند در 
تعادل هورمون��ی بدن اختالل ایجاد کند که این مس��اله ب��ه ریزش مو و 

مژه های تان می انجامد.
 می تواند نشانه پیری باشد

هیچ راه گریزی از این حقیقت نیس��ت. با باال رفتن سن هر بخش از بدن 
 ش��ما در معرض فرس��ایش آهس��ته و ثابتی قرار می گیرد و این مس��اله 
غیر قابل تغییر است. با این حال اگر به شکل خطرناک و هشداردهنده ای 
دچار ریزش مژه شدید بهتر است حتما به یک پزشک یا متخصص پوست 

مراجعه کنید.

گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است.
گشنیز  از زمان های قدیم در بیش��تر نقاط ایران نیز وجود داشته و مورد 
 اس��تفاده قرار می گرفته، و حتی مورد مصرف مصری های باس��تان نیز 

بوده است.
خواص دارویی گشنیز :

گشنیز و تخم گشنیز از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است.
خواص تخم گشنیز :

1( تخم گشنیز را پودر کرده و به نس��بت مساوی با شکر یا عسل  مخلوط 
کنید که برای تقویت بدن بسیار مفید است.

 2( خ��وردن تخم گش��نیز مع��ده را تقوی��ت می کن��د و به هم��راه غذا 
به هضم آن کمک می کند.

 معده و روده را ضد عفونی می کند و کرم کش است. برای این منظور 2 تا 
5 گرم تخم بو داده آن مصرف شود.

3( تخم گشنیز ادرار آور است.
4( برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم گشنیز استفاده می کنند ، بدین 
صورت که 10 تا 30 گرم از آن را در یک لیتر آب دم کرده و مانند چای با 

شکر بنوشید.
5( برای بر طرف کرن تب و سرماخوردگی  مفید است. 

 برای ای��ن منظور ی��ک س��وپ رقی��ق از آب مرغ و گش��نیز ت��ازه تهیه
 کنید و پس از چند مرتبه مصرف ، اثر معجزه آسای آن را ببینید.

6( تخم گشنیز شیر مادران شیرده  را زیاد می کند ، برای این منظور باید 
2 تا 5 گرم از آن را با کمی عسل تناول کنند.

7( تخم گشنیز نیرو دهنده قلب و نشاط آور است.
8( تخم گشنیز قاعده آور است.

9( جوشانده تخم گش��نیز یا خوردن تخم گشنیز بو داده ، اسهال خونی و 
بیماری های عفونی روده مثل تب تیفوئید را بهبود می بخشد، چون شدیداً 

میکروب کش است.
10( برای تسکین درد دندان تخم گشنیز بجوید.

خواص برگ و ساقه گشنیز :
1( آب گشنیز خواب آور  است. 

 ب��رای این منظ��ور باید30 گ��رم از آب گش��نیز خ��ام را همراه با ش��کر 
خورد. 

مصرف بیش از این مقدار موجب حالت سستی می شود.
2( مسکن و آرام کننده است.

3( خوردن گش��نیز با غذا از ترش کرن جلوگیری می کند و کال گش��نیز 
جلوی مسمومیت های غذایی را می گیرد.

4( برای بر طرف کردن بوی بد دهان  سوپ یا آش گشنیز بخورید.
5( گشنیز تشنگی را بر طرف می کند.

 6( ب��رای کاس��تن از نی��روی جنس��ی خ��وردن گش��نیز اث��ر ق��وی
 دارد.

7( گشنیز ضد نفخ است و دل درد را بر طرف می کند.
8( خوردن گشنیز برای دهان و دندان  بسیار مفید است. 

هم لثه  را سالم می س��ازد و هم جلوی خرابی دندان ها را می گیرد و درد 
دندان را بر طرف می کند.

نکته ها

دریچه

پا از ابزارهای تشخیصی ش��گفت انگیز است که دکتر 
می تواند به طور بالقوه از آن به عنوان س��رنخ مشکالت 

بهداشتی استفاده کنند.
 اما نیاز نیس��ت که ی��ک دکتر باش��ید تا نش��انه های 
پای تان در مورد سالمت را درک کنید،فقط باید بدانید 
که چه عالئم هشدار دهنده ای را در پای تان باید جدی 

بگیرید.
نشانه هایی که در پا باید جدی گرفته شود

اگر ش��ما متوجه هر یک نش��انه های زی��ر در پای تان 
شدید،با دکتر مشورت کنید.

1-پوسته پوسته و خشک شدن پوست پا
اگر پوست اطراف پاشنه پای تان خشک، ترک خورده 
و یا پوس��ته پوسته اس��ت، ممکن اس��ت یک عالمت 

هشداردهنده از بیماری تیروئید باشد. 
غده تیروئید هورمون هایی تولید می کند که سوخت و 
ساز بدن ، فشار خون، رشد بافت و توابع سیستم عصبی 
را کنترل می کند. خش��کی پوست می تواند نشانه ای از 

مشکل تیروئید باشد.
 بدیهی اس��ت ، خش��کی پوس��ت همچنی��ن می تواند 
نتیج��ه کم توجهی ب��ه مس��ائل مربوط به س��المت و 
بهداشت باش��د و همچنین گاهی اوقات تغییرات آب 
و هوا پوست را خشک می کند. اما اگر در کنار خشکی 
پوست پا،نش��انه هایی مانند افزایش وزن، بی حسی در 
دس��ت  و مش��کالت بینایی داش��تید،حتما به پزشک 

مراجعه کنید.
2-انگشتان پای تاس

در حالی ک��ه موی انگش��تان پ��ا در مردان ش��ایع تر 
اس��ت ولی به ط��ور کلی در زن��ان نیز موه��ای ریز در 
 انگشتان دیده می شود. اگر متوجه شدید که انگشتان 
پای تان دچار ریزش مو ش��دند و یا اینکه کامال طاس 
می باش��ند،این می توان��د نش��انه ای از جری��ان خون 
ضعیف باشد. یکی از دالیل نرسیدن خون کافی به پا و 
 انگشتان پا، بیماری شریانی محیطی یا  PAD  ضعیف 

است.
اگر فکر می کنید دچار بیماری PAD)بیماری شریانی 
محیطی( هستید،به دکتر مراجعه کنید. شما می توانید 
با نشانه های بیماری PAD ، توسط ترک سیگار، حفظ 
یک رژی��م غذایی متع��ادل، ورزش منظ��م و مدیریت 
بیماری های دیگر مانند فش��ار خون باال و یا دیابت که 

باعث این بیماری)PAD( می شوند، مبارزه کنید. 
3- بی حسی پا

مانند طاسی پا، بی حسی پا به دلیل عدم جریان خون 
PAD  در این منطقه، می تواند نش��انه ای از بیماری

باشد. شما احتماال بی حسی در پاها را  در مواقعی مانند 
نشستن طوالنی مدت تجربه کرده اید اما اگر بی حسی 
پا به طور منظم برای شما  اتفاق می افتد و یا اینکه زمانی 
که شما فعال هستید نیز این مش��کل را دارید، نباید از 

آن چشم پوشی کنید.

بی حس��ی پا یک��ی از 
عالئم شایع نوروپاتی 
محیط��ی مرب��وط 
ب��ه دیابت ن��وع 2 

می باشد، 
که میلیون ها 
نفر را تحت تاثیر 
ق��رار می ده��د. دیابت 
جریان خ��ون پا را، تح��ت تاثیر قرار 
می دهد ب��ه این معنی ک��ه ممکن 
است زمان بیشتری برای بهبودی 
زخم ی��ا بریدگی نیاز  باش��د که 

در نتیجه به همین دلیل افراد دیابتی مس��تعد ابتال به 
عفونت بیشتری هستند.

اگر شما دچار بی حسی پا هستید و زخم روی پای تان 
بهبود نمی یابد،در این رابطه با دکتر متخصص مشورت 
کنید. ورزش منظم و مصرف مواد غذایی س��الم برای 
ترویج جریان خون س��الم و جلوگی��ری از دیابت نوع 

2، الزم است.
4- لکه های سیاه و یا خطوط زیر ناخن پا

وقتی کسی روی انگشتان ش��ما پا می گذارد و یا جسم 
س��نگینی روی آن می افتد،به احتمال زیاد ناخن پای 
شما دچار تغییر رنگ)سیاه( می ش��ود. به طور معمول 
تغییر رنگ تیره زی��ر ناخن،اگر بدانید چه چیزی باعث 
آن شده است،نگران کننده نیست.اما اگر متوجه تغییر 
رنگ بدون دلیلی )خطوط س��یاه و س��فید و قهوه ای( 
زیر ناخن تان شدید، بهتر است با دکتر مشورت کنید. 
خطوط تیره عمودی زیر ناخن ، می تواند نشانه ای از یک 
مالنوم پنهان باشد. ما هرروز،در رابطه با درمان سرطان 
پیشرفت هایی داریم اما مالنومای پنهان، اغلب نادیده 

گرفته شده و درمان نشده باقی می ماند.
تغییر رنگ ناخ��ن نیز می تواند توس��ط ی��ک عفونت 
قارچی ایجاد شود و نباید نادیده گرفته شود. بهتر است 
هرزمانی که ناخن  های تان را کوت��اه می کنید،به رنگ 

ناخن تان توجه کرده و آن را بررسی کنید.
5-درد پا صبحگاهی

س��وزش و درد پا، هنگام برداش��تن اولی��ن قدم های 
صبحگاه��ی، می تواند نش��انه  ای از وجود مش��کالت و 

بیماری های مختلف باشد.
 ،)RA( درد پا، می تواند نشانه ای از آرتریت روماتوئید
که باعث س��وزش و درد مفاصل می شود،باش��د. شما 
می توانید درد پا و سایر عالیم بالینی آرتریت روماتوئید 
را ب��ا دارو و ورزش منظم کنترل کنی��د. از دکتر خود 
راجع به ورزش ها و داروهای مفید برای بهبود آرتریت 
روماتوئید سوال کنید.همچنین ممکن است درد پای 
 plantar(صبحگاهی شما توسط بیماری پالنتار فاسیا
fasciitis( ایجاد شود، بیماری پالنتار فاسیا ، بیماری 
ناشی از التهاب در بافت متصل کننده پاشنه به انگشتان 
پا می باشد؛ پای شما  در هنگام خواب در همین حالت 
باقی می ماند ، هنگامی که ش��ما اول صبح،  اولین گام 
را برمی دارید، بافت پای شما کشش پیدا می کند و اگر 
شما در آن ناحیه،دچار التهاب باشید، درد پا شما را از 
آن التهاب مطلع می کند. کشش پا قبل از خارج شدن از 
رختخواب و یا انجام تمرینات تقویت پا ، می تواند از بروز 

التهاب پالنتار جلوگیری کند 
در نهایت باید گفت، درد پا صبحگاهی می تواند توسط 
یک گرفتگ��ی عضالنی کوچ��ک ایجاد ش��ود که این 
گرفتگ��ی می تواند با حرکات کشش��ی عض��الت پا به 

آسانی رفع شود.

زبان خوراکی ها

خ�واص درمان�ی گشنیز و تخ�م آن

6 دلی�ل 
ریزش و شکنندگ�ی مژه ها

5 نشـانه مهم در پا 
که زنگ خطـر بیمـاری است
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 مزایده
شماره بایگانی  2032210790933321 شماره پرونده: 2403003190133049شماره نامه: 073/03

اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در  243334شعبه:
که به موحب آن محکوم علیهم آقایان احمد احمدی شهرابی فرزند  203099پرونده کالسه مدنی 

ریال در حق محکوم له  710/474/070/4حبیب اهلل و مهدی احمدی فرزند احمد محکوم به پرداخت 
شرکت قند نقش جهان به وکالت آقای عباس خسروی و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 

ریال در حق صندوق دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا درصدد اجرای 702/370/901
 -0می رساند:  مفاد اجراییه برنیامده است فلذا اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش

در سه جلد سند مالکیت به  974تمامت ششدانگ باغ خانم طاهره محمدی شهرابی پالک ثبتی شماره 
 043دفتر  4910و سه دانگ به شماره  030صفحه  79دفتر  4919دانگ به شماره ثبت  5/0میزان 

و شرقا و  با حدود اربعه شماال 033صفحه  79دفاتر  4910دانگ به شماره ثبت  5/0و  20صفحه 
غربا به باغات مجاور با حصار دیوار گلی و جنوبا به دیوار آجری و با درب آهنی واقع در شارع عام که 

مترمربع بوده و دارای سهمیه آب از دو  0333زیر کشت درختان انار چندین ساله به مساحت تقریبی 
92 ی به میزانقطعه ملک مشاعی آقای احمد احمدی شهراب -9رشته قنات موجود می باشد. 

سهم از  9 43
با کاربری  501صفحه  00دفتر  5743اصلی به شماره  91سهم ششدانگ با پالک ثبتی  793

 91اصلی  به شماره ثبت  010کشاورزی با انضمام سه سهم آب دو رشته قنات نیو و بلوچ دارای پالک 
هکتار آن زیر  05د از کل ششدانگ اراضی روستای شهراب حدو -0می باشد.  19دفتر یکم صفحه 

هکتار آن زیر کشت باغات بوده که با دو رشته قنات ذکر شده و جمع آوری آب  93کشت زراعی و 
نی موجود مورد بهره برداری قرار می گیرد و بقیه اراضی به صورت بایر است. اقنوات در استخر سیم

92مبلغ ارزیابی ششدانگ باغ 
ته قنات یاد شده با در نظر سهم مشاعی و نیز سه سهم مشاعی دو رش 9 43

گرفتن کلیه عوامل موثر در امر کارشناسی و موقعیت محلی آن کال طبق نظریه کارشناس رسمی 
ریال )دویست و شصت و پنج میلیون تومان( اعالم می گردد. متقاضیان  333/333/353/9دادگستری 

روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را  خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج
که آگهی شده مالحظه نمایند امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه 

% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی 03نماید برنده مزایده باید 
داخت نماید و در صورتی که مابقی بهای امالک را آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پر

نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.تاریخ مزایده:روز چهارشنبه 
 صبح. مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. 03ساعت  37/00/0024مورخ 
 بخش زواره اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 135م الف:

114.رای شماره 7162 – 94/6/30 – محمدجعفر جاللیان فرزند رمضان به شناسنامه شماره 
1076 شهرضا و شماره ملی 1199255831 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه به مساحت ششدانگ 107/35 مترمربع.
115.رای شماره 7164 – 94/6/30 – راضیه ضیائی فرزند محمدجواد به شناسنامه شماره 
486 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199313106 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه سه طبقه به مساحت ششدانگ 107/35 مترمربع.
116.رای شماره 7901 – 94/7/29 – پریسا فخار شهرضا فرزند اکبر به شناسنامه و شماره 
ملی 1190099705 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 

151/30 مترمربع.
117.رای شماره 7902 – 94/7/29 – محمدمهدی مهلوجی فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 716 و شماره ملی 1199293350 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت ششدانگ 151/30 مترمربع.
شماره فرعی از 76 - اصلی مهیار

118.رای شماره 6486 – 94/6/15- منصور حیدری زاده فرزند اسکندر به شناسنامه شماره 
151 مبارکه و شماره ملی 5419482381 ششدانگ یک واحد دامداری مفروزی از پالک 53 

به مساحت 15976/25 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

119.رای شماره 13103 – 93/12/28 - سرمست افشاری فرزند لهراسب به شناسنامه شماره 
212 حوزه 4 ممسنی و شماره ملی 2391514689 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1 به مساحت 142/15 مترمربع.
120.رای شماره 8800 – 94/9/7 - محمدطاهر کیانی فر فرزند حیدر به شناسنامه شماره 3 
حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209759276 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1 به مساحت 111/30 مترمربع.درازاء111/30سهم مشاع از84000سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضامدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.
121.رای شماره 7886 – 94/7/29 – قاسم قبادپور قورد فرزند پاشا به شناسنامه شماره 150 
حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293797139 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

267 به مساحت 153/20 مترمربع.
122.رای شماره 7219 – 94/6/31 – کرم محمودی فرزند علی به شناسنامه شماره 5 حوزه 
2 مرکزی سمیرم شماره ملی 1209821834 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 278 به مساحت 230 مترمربع.
123.رای شماره 8434 – 94/8/25 – سیدکریم تقوی فرزند ش��کراله به شناسنامه شماره 
3066 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209552159 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 497 به مساحت 168/75 مترمربع.
124.رای ش��ماره1815-94/02/27- فرهادمحم��ودی فرزندش��هبازبه شناس��نامه 
شماره2086حوزه2سمیرم وش��ماره ملی1209542277شش��دانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالک501به مساحت217مترمربع.
125.رای ش��ماره 4320 – 94/4/14 – گنجعلی ذوالفقاری فرزند علی به شناسنامه شماره 
28 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209807491 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 514 به مساحت 205/60 مترمربع.
126.رای ش��ماره 7831 – 94/7/27 – فاطمه همتی زاده فرزند ولی به شناسنامه شماره 2 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129916719 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1082 

به مساحت 152/90 مترمربع.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

127.رای ش��ماره 7539 – 94/7/19 – محمدکاظم امینی فرزند محمدعلی به شناس��نامه 
شماره 138 شهرضا و شماره ملی 1199057691 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 293 به مساحت 165/5 مترمربع.
شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه

128.رای ش��ماره 4524 – 94/4/18 – قرب��ان روح اللمینی فرزند جهانگیر به شناس��نامه 
ش��ماره 937 حوزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 1209472181 شش��دانگ یک باب 
خانه مفروزی از پ��الک 14 ب��ه مس��احت 235/10 مترمربع.بموجب سندش��ماره8908-

92/12/15دفتر303شهرضادررهن بانک مسکن شهرضاقراردارد.
129.رای ش��ماره 7906 – 94/7/29 – محمدعلی کیامرزی فرزند علی به شناسنامه شماره 
165 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209412012 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 54 به مساحت 239/40 مترمربع.
شماره مفروزی از 172 - اصلی مزرعه کامرانیه 

130.رای ش��ماره 7971 – 94/7/30 – پریوش اس��ماعیلی دس��تگردی فرزند گرگعلی به 
شناسنامه شماره 888 حوزه 2 بروجن و شماره ملی 6299559470 ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 94 مترمربع.درازاء94سهم مشاع از318701/28سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف مهین دخت میربد.
تاریخ انتشار نوبت:  اول:94/10/03         

تاریخ انتشارنوبت: دوم:94/10/19                
م الف:564 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا      

مفاد آرا                                                 
10/371 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« که 
در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک 
زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوب��ت به فاصله ی 15 روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی 
هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که 
به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره تسلیم و رسید 
اخذ نمایند واز تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت.در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت 

مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی ش��ماره 139460302021000276 مورخ 94/10/09 – آقای صابر جمالی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189946114 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از پالک 
5366 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

26/55 متر مربع خریداری رسمی از اسماعیل سالمه زاده زواره.
2- رأی شماره 139460302021000277 مورخ 94/10/12 – آقای علیرضا دوالبی فرزند 
محمد بشماره ملی 118884628 شش��دانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 83 
فرعی واقع در تلک آباد 142 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

193/05 متر مربع خریداری رسمی از خانم سمانه عرب خابوری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/19                                                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1394/11/03                                                                                                          
ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                 

تحدید حدود اختصاصی 
8/621 ش��ماره:1394/04/132680-1394/8/24 چون تمامی ششدانگ یکباب دامداری 
پالک 2152 فرعی از ش��ماره 100-اصلی بخش 9 واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا حاجی زاده فرزند محمود در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در مورخ 1394/11/25 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1394/10/19 م الف:250 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
9/640 ش��ماره:1394/04/150532-1394/9/26 نظر به اینکه شش��دانگ یکباب اطاق و 
محوطه کوچک جلوی آن به ش��ماره پالک شماره 405 فرعی از ش��ماره 76-اصلی واقع در 
ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام حسن امینی فرزند 
احمدآقا در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 94/11/18 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/10/19 م الف:289 

عباسعلی عمرانی - رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده مال غیرمنقول)اسناد رهنی(

10/330 شماره آگهی:139403902127000027 شماره پرونده:9100400212700018 
براس��اس پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی 9100018 اعیانی ها و س��اختمانهای با جمیع 
توابع و ضمائم و متعلقات و مس��تحدثات و لوازم برق منصوبه و حق االشتراک آب و فاضالب 
و برق و گاز بدون اس��تثناء چی��زی از آن احداثی در محل اجرای طرح ش��رکت مهندس��ی 
خدماتی و بازرگانی بس��پار شیمی واقع در ش��هرک صنعتی رنگس��ازان که به موجب اسناد 
رهن��ی ش��ماره 2680 م��ورخ 1386/06/24 و 6697 م��ورخ 1388/08/11 دفتر اس��ناد 
رس��می ش��ماره 193 اصفهان از طرف ش��رکت مذکور در رهن بانک تجارت شعبه اصفهان 
قرار گرفته و ب��ه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرایی��ه نموده و پس از 
ابالغ اجراییه به درخواس��ت بانک بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت و آیین نام��ه اصالحی مربوطه پ��الک مذکور م��ورد ارزیابی قرار گرفت��ه و برابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگس��تری بدین 
ش��رح توصیف و ارزیابی گردید م��ورد بازدید عب��ارت اس��ت از یکباب کارخان��ه که دارای 
اعیانی های به شرح ذیل می باش��د: الف: 1- س��اختمان سالن )س��وله( به ابعاد 60*25 به 
مس��احت 1500 مترمربع با دیواره��ای آجر لفتون ب��ه ضخامت 35% متر و اس��کلت فلزی 
 و س��قف با پروفیل ه��ای )زد( و ورق گالوانیزه – توری و پش��م شیش��ه ب��ا در و پنجره های

 فلزی کف بتن – بدنه داخلی به ارتفاع 3/30 متر س��رامیک و بقیه با ورق و پنجره های فلزی 
پوشیده شده است. 2- ساختمان جنب س��الن به ابعاد 60*10 به مساحت 600 مترمربع که 
مقدار 226 مترمربع آن به صورت اداری با کف س��رامیک – بدنه داخلی سرامیک و قسمتی 
نقاشی – سرویس بهداشتی کاشی با درهای داخلی چوبی – دربهای ورودی سکوریت و مابقی 
به صورت کارگاه و انبار )با کف موزاییک و بدنه س��رامیک( و سرویس بهداشتی و قسمتی به 
صورت سفت کاری با سقف پلیت و توری و پشم و شیشه می باشد. 3- فونداسیون سوله به ابعاد 
25*60 به مساحت 1500 مترمربع که با شناژهای ارتباطی به یکدیگر متصل شده و دارای 
 22 دو عدد ستون فلزی که با قوطی های نصب شده در حد فاصل ستون ها به همدیگر متصل 
شده اند. 4- س��اختمان نگهبانی به مس��احت 51/30 مترمربع با دیوارهای باربر لفتون و در 
 و پنجره های فلزی – س��قف تیرچ��ه بلوک – کف س��رامیک و نمای آجر لفتون می باش��د.

 5- محوطه سازی شامل دیوارهای سه طرف محوطه به طول 363 متر و ارتفاع حدود 3 متر 
)زبره چینی زیر دیوار به ارتفاع 60 س��انتی متر – سنگ ازاره تیش��ه ای به ارتفاع 40 سانتی 
متر و دیوار لفتون به ارتفاع حدود دو متر( و در فلزی به عرض 6 متر شن ریزی کف محوطه و 
انبار سقف تیرچوبی با دیوارهای بلوکی که سقف انبار مذکور مخروبه می باشد که با توجه به 
موقعیت محل میزان اعیان – مصالح مصرفی – نوع و قدمت ساخت و شرایط روز حاکم بر عرضه 
و تقاضا و کلیه عوامل موثر به مبلغ هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده 
است. ب: تجهیزات و وسایل موجود در شرکت شامل چهارعدد فن هواکش – چهارعدد کپسول 
هوا – سه عدد کپس��ول گاز یازده کیلویی – چهارعدد رادیاتور 15 پره – دو عدد رادیاتور 17 
 پره – یک دستگاه کولر آبی – دو دس��تگاه گاو صندوق کوچک و بزرگ – پرژکتور – کابل و 
س��ینی های کابل های برق و تعدادی ملزومات اداری ش��امل ش��ش عدد میز اداری چوبی 
مس��تعمل – کمد لباس – فایل س��ه کش��و فلزی – یخچال – پنکه – تلویزیون – آبگرمکن 
مخزنی – مبل و میز جلوی مبلی و انشعاب برق 240 کیلووات با پست هوایی – فاقد سیستم 
گرمایش و سرمایش و گازرسانی و انشعاب آب می باشد ارزش انشعاب فوق وسایل و تجهیزات 
با توجه به کارکرد و قیمت روز بازار مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال برآورد می گردد و عرصه 
مورد مزایده طبق شرایط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی از طرف شرکت مذکور به برنده 
مزایده واگذار می گردد و این اجرا هیچگونه مسئولیتی در مورد واگذاری عرصه ندارد و مورد 
مزایده طبق اعالم بانک بس��تانکار تا تاریخ 1395/07/15 بیمه می باشد در جلسه مزایده که 
از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/12/3 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل می گردد مزایده از جمع مبالغ 
کارشناسی باال هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و 
به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس کیلومتر 25 جاده ش��هرضا /اصفهان ش��هرک رازی بلوار رازی میدان تولید 
خیابان نهم پالک112 کدپس��تی 11968-86391 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت 
که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اس��ناد رسمی و مالیات دارایی 
و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انش��عاب و آبونمان – آب و برق و گاز و سایر 
هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
در تاریخ 1394/10/19 چاپ و منتشر می شود.محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا 
حصر وراثت

10/363 آقای عباس زائری امیرانی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسۀ 
385/94ش1 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه حجازی بشناسنامه 343 در تاریخ 1394/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- رضوان زائ��ری امیرانی فرزند 
یعقوب به شماره شناسنامه 3 )دختر متوفی( 2- عباس زائری امیرانی فرزند یعقوب به شماره 
شناسنامه 4 )پسر متوفی( 3- آقا حسین زائری امیرانی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 2 
)پس��ر متوفی( 4- مهین زائری امیرانی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 27 )دختر متوفی( 
5- فخری زائری امیرانی فرزند یعقوب به شماره شناس��نامه 149 )دختر متوفی( 6- مهری 
زائری امیرانی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 121 )دختر متوفی( 7- احمد زائری امیرانی 
فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 3267 )پس��ر متوفی( و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:312 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز 
مزایده اموال منقول و غیرمنقول اسناد رهنی

10/327 ش��ماره مزایده:139404302132000004به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق 
ششدانگ محل اجرای طرح کارخانه ظهیرالسالم اعم از اعیانی و کلیه ماشین آالت و تاسیسات 
و تجهیزات کارخانه به مساحت 6000 مترمربع که مع الواسطه به شرکت شهرکهای صنعتی 
اصفهان واگذار گردیده است قسمتهای مربوطه به ماشین آالت عبارتند از: الف: بخش دریافت 
شیر- دستگاه تخلیه شیر شامل فیلترها و الکترو پمپ استیل یک دستگاه ترمینال با 16 عدد 
فلنج )سیستم آشغال گیر( سیستم خنک کننده به ظرفیت 5 تن ساخت شرکت بهساز ماشین 
پمپ استیل ارسال به قدرت 5/5 کیلو وات سه فاز ساخت زیمنس آلمان – بوستر شستشوی 
مخازن حمل ش��یر به قدرت یک اس��ب بخار – باالس تانک تیپ 410 – هولدینگ تیوپ به 
ظرفیت 10 تن – ش��یرآالت و ش��یرآالت و لوازمات مربوطه. ب: خط تولید تاسیسات پاسن: 
توریزهسیونر هموژانیزاسیون شیر. 1- یک دستگاه کالریفار )آش��غالگیر( ساخت روسیه به 
ظرفیت 5 تن در س��اعت. 2- یک دستگاه خامه گیر )س��پراتور( به ظرفیت 10 تن در ساعت 
ساخت روسیه. 3- یک دستگاه پاستوریزاتور ساخت ش��رکت بهساز ماشین به ظرفیت 5 تن 
مجهز به پلیت کولر – کنترل سطح – دو دستگاه الکتروپمپ استیل با فیلتر و تابلو برق. 4- یک 
دستگاه هموژنیزه ساخت شرکت بهساز ماشین به ظرفیت 5 تن. 5- یک دستگاه دی اریتور 
جرم گیر شیر با دو دستگاه الکتروپمپ. 6- دو دس��تگاه مخزن اتنلس استیل ساخت 2009 
شرکت رباط مخزن سری 20956 به ظرفیت هر کدام 20 تن. 7- چهار دستگاه الکترو پمپ 

انتقال شیر. 8- رگالتور والو، ترمومتر، شیر سه طرفه، اتصاالت، چهار دستگاه پمپهای تخلیه. 
9- هات واتریونیت با پمپسیرکوالس��یون آب، منبع انبساط و لوازم مربوطه. 10- لوازم اندازه 
گیری و کنترل حرارت و دبی و تابلوهای راه اندازی و کنترل. 11- یک دستگاه بلندر مخلوط 
کن شیر خشک و کاکائو با پمپ بهساز ماشین به قدرت موتور 5/5 کیلو وات و سیستم اختالط 
با آب. 12- دستگاه بوگیر ساخت شرکت بهساز ماشین و الکترو پمپ مربوطه. 13- شبکه لوله 
کشی با شیرآالت و اتصاالت که تماما از جنس استنلس استیل می باشد. 14- بخش cip با سه 
دستگاه مخزن مواد ش��یمیایی 1000 لیتری جنس استنلس اس��تیل و پمپهای شستشو و 
سیرکوالسیون و سیتمهای کنترل ساخت ژاپن. پ: واحد بسته بندی شیر پاستوریزه: 1- دو 
دستگاه ماشین پر کن و بسته بندی شیر کیسه ای برای شیرهای یک لیتری با کد زن ساخت 
حکمایی از نوع پی.ال.س��ی پنوماتیک باظرفیت 2000 بس��ته یک لیتری در ساعت با کلیه 
متعلقات و ملزومات. 2- سه دستگاه پرکن ماست با دهانه ثابت 75-95-125 میلیمتر ساخت 
شرکت مازندفیل. 3- یک دستگاه پرکن ماس��ت دبه ای نیم اتوماتیک 5/2 کیلویی. 4- پنج 
دستگاه مخزن همزن دار برای عمل آوری ماست با ظرفیتهای 5/0-1-3-5 تن با پنج دستگاه 
الکترو پمپ مربوطه. 5- شیرآالت و لوله کشی های مربوطه. 6- اتاق گرم کن ماست مجهز به 
دو دستگاه یونیت هیتر با متعلقات مربوطه. 7- سردخانه ماست ساخت سابکو. ث: واحد تولید 
و بس��ته بندی دوغ: 1- یک دس��تگاه همزن مخزن دار به ظرفیت 5 تن. 2- دستگاه لیبل زن 
بطری opp ساخت شرکت کافل. 3-دستگاه بسته بندی بطری. 4- دستگاه شیرینگ با تغذیه 
نایلون ساخت ش��رکت کافل. 5- دس��تگاه جت پرینتر با متعلقات مربوطه. 6- یک دستگاه 
مجموعه پرکن تری بلوک با ظرفیت 5/7 تن در س��اعت همراه فیلتر در بند با دستگاه تغذیه 
درب و سیستم شستشو ساخت شرکت کافل. 7- لوله کش��ی ها – ترمینال مسیرها – نصب 
شیرآالت با اتصاالت و الکتروپمپ مربوطه. 8- یک دستگاه تسمه نقاله مربوطه. 9- پمپ تزریق 
اوزون)NUVO( 10- سیس��تمهای انتقال مواد به دس��تگاهها و نواره��ا – آلوآتورها. 11- 
سیس��تم دربند 6 هد با مکانیزم تغذیه درب. 12- سیستم شستش��و 20 شیره. ج: تجهیزات 
برودتی و س��ردخانه نگه��داری م��واد لبنی: – مجموعه س��اخت ش��رکت برودت��ی وحید 
)SABCOOL( شامل سیستمهای و تجهیزات کمپرسور، کنداسور، اپراتور، تابلوی برق. – 
تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما و یونیت و سیستمها. – یک واحد سردخانه با ظرفیت 432 
مترمکعب باالی صفر. – یک واحد س��ردخانه با ظرفیت 96 مترمکعب برای نگهداری ماست. 
– یک واحد سردخانه با ظرفیت 72 مترمکعب برای نگهداری شوکر ماست. – سه سیستم کامل 
آیس بانک با تجهیزات کامل. – شش لنگه درب فلزی عایق شده کشویی. – سیستم کولینگ 
مخصوص سردخانه با مارک SABCOOL. ج: تاسیس��ات و تجهیزات آبرسانی و حرارتی و 
برودتی، مکانیکی: – الکترو پمپ تامین آب با لوله و اتصاالت و با سیستم اتوماتیک راه اندازی 
از نوع سانتریفیوژ عمودی ساخت ابارا. – یک دستگاه پمپ 50-315 با الکترو موتور ساخت 
متوژن تبریز با لوله کشی و لوازم مربوطه. – دو دستگاه دیگ بخار 4400 پوند معادل 2000 
کیلوگرم در ساعت ساخت شرکت آروین بخار همراه با مشعل های دوگانه سوز ساخت شرکت 
گرم ایران و تابلو فرمان و راه اندازی بانضمام شیر فشارش��کن و بخار مانومتر و لوازم ایمنی و 
کنترل. – یک دستگاه منبع کویل دار 3000 لیتری جهت آب گرم ساخت شرکت آروین بخار. 
– تاسیسات آب ساخت شرکت ابتکار آوران آب ساز سختی گیر شامل فیلتر شنی با ظرفیت 4 
مترمکعب در ساعت. – فیلتر اکتیو پکیج کامل RO با ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه روز با 
 BW30400 سیس��تمهای ضدعفونی کننده و لوازم اندازه گیری و ملحقات ک��ه ممبان آن
آمریکایی می باش��د. – چهار دس��تگاه تانک ذخیره آب 30 هزار لیتری فوالدی سفید. – دو 
دستگاه تانک ذخیره سوخت 30 هزار لیتری فوالدی س��یاه. – پمپهای انتقال سوخت و آب 
موجود. – مخزن آیس بانک 40 هزار لیتری با پمپ و پروانه. – سیستمهای حرارتی و گرمایشی 
سالنها یوبیت هیتر به همراه 7 دستگاه به همراه لوله کشی ، ساپورتها و اتصاالت. – تاسیسات 
اطفاء حریق،جعبه های ح��وز ریلی با لوله و متعلقات به تعداد 6 ع��دد به همراه پمپ تغذیه و 
شبکه لوله کشی. – تاسیسات تصفیه خانه فاضالب واحد لبنی ساخت شرکت صاف ساز گستر 
به صورت پیچ با دبی 50 مترمکعب در ساعت با مخزن فلزی و استخرها و لوله کشی و متعلقات. 
– کولر گازی اسپلیت TRUST س��اخت چین به ظرفیت 30000 بی تی یو در ساعت چهار 
دستگاه. – دس��تگاه پرده هوا ساخت متسوبیشی یک دس��تگاه. – یونیت هیتر 2 دستگاه. – 
هواکش دیواری 60*60 چهار عدد. – ده دستگاه جک پالت مارک NETLIFT با ظرفیت 
5/3 تن. ح: تاسیس��ات و تجهیزات الکتریکی: - انش��عابات به میزان 245 کیلووات به شماره 
اشتراک 8/9458018 با ولتاژ ثانویه. – تابلو توزیع اصلی برق داخل سالن تولید سه سلول با 
کلیدهای اتوماتیک. – تابلو توزیع اصلی برق کارخانه چهار سلوله با کلیدهای اتوماتیک 400 
آمپ��ر. – تابل��و اص��الح ضری��ب ق��درت 6 پل��ه اتوماتی��ک ب��ا ریگالت��ور و خ��ازن 
50KVJZ*40/2*30/1*25/1*2 س��ینی گذاری و س��اپرت های انتقال کابلهای داخل 
سالنها. – یک دستگاه دیزل ژنراتور 6 سیلندری با ژنراتور استامفورد انگلیسی 214 کیلووات. 
– چراغهای روشنایی صنعتی داخل سالن و محوطه ها و شبکه تغذیه و تابلوهای فرمان جمعا 
20 عدد. جمع کل ارزش اقالم فوق الذکر تاسیسات الکتریکی مبلغ 3/800/000/000 ریال 
)سه میلیارد و هش��تصد میلیون ریال(برآورد می گردد. خ: سیستمهای مخابراتی و ارتباطی: 
– 13 دستگاه دوربین مداربس��ته با مانیتور از نوع HIM620، یک دستگاه دوربین صنعتی، 
دوربین اسپودام با لوازم فرعی. – سیس��تم ارتباط تلفنی با دستگاه سانترال با سیستم انتقال 
دتا رادیویی FX و نانو 5 و آنتن و تجهیزات کامل با 16 دس��تگاه تلفن مدیریتی و معمولی به 
انضمام کابل کشی مربوطه. د: سیستمهای هوای فشرده: – یک دستگاه کمپرسور اسکرو مدل 
122-7/5 با ظرفیت 46/3 مترمکعب بر دقیقه ساخت صنایع هوای فشرده با فشار کار 5/7 بار 
و قدرت موتور 15KW کمپرسور س��اخت COMPAIN آلمان، کولر با کلیه متعلقات به 
صورت پکیج. – یک دستگاه فیلتر و ابگیر مدل EYO-95 با ظرفیت 5/9 مترمکعب در دقیقه. 
– تانک ذخیره هوای فشرده 3000 لیتری. – شبکه تولید هوای فشرده. – تابلوهای فرمان و 
راه اندازی. ذ: وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی: - یک دستگاه آزمایش شیر گریز از مرکز )کاما( 
تیپ 12BR. – دستگاه آب مقطر گیری 4 لیتری )شیماز(. – کوره الکتریکی 1200 وات تیپ 
A10. – دو دس��تگاه انکوباتور حرارتی )شیماز(. – دس��تگاه COLD انکوباتور )شیماز( – 
یخچال آزمایشگاهی یک دستگاه. – اتوکالو مدل RT - T  یک دستگاه. – آون یک دستگاه 
)شیماز(. – یک دستگاه ترازوی دیجیتال 1000 )ANO( گرم با حساسیت 01/0 گرم. – یک 
دس��تگاه ترازوی دیجیت��ال ANO( 610( گرم با حساس��یت 001/0 گرم. – PH س��نج 
)EUTECH( ی��ک دس��تگاه. – دس��تگاه دیجیتال آنالیز س��نجش ش��یر )EU(. – هود 
آزمایشگاهی )ش��یماز( یک دستگاه 80 س��انتی. – کانی کانتز )SANA( یک دستگاه مدل 
)SL902(. – پلت هیتر )TAKSAM (. - آنالیز )BETA( مدل )STAR( یک دس��تگاه. 
– دستگاه بن ماری)TERBATH(. مجموعه مواد،لوازم،ابزارآالت، ظروف مختلف و قطعات 
مربوط به آزمایشگاه. قسمتهای مربوط به بخش ساختمان کارخانه عبارتند از: الف:عرصه محل 
کارخانه: عرصه محل اح��داث کارخانه قطعه زمینی ب��ه مس��احت 6000 مترمربع در ابعاد 
60*100 در ش��هرک صنعتی اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان میباش��د. ب: مستحدثات 
کارخانه: ساختمانها، محوطه سازی حصارکشی و ... 1- محوطه کارخانه شامل خاکبرداری، 
خاکریزی، تسطیح و تراکم و سپس کفسازی از نوع بتنی به ضخامت حدود 10 سانتی متر و به 
مساحت حدود 3000 مترمربع. 2- حصارکشی محوطه به مساحت حدود 850 مترمربع شامل 
زیرسازی، کرس��ی چینی و نماچینی از آجر لفتون و سنگ تیش��ه ای الی بید و دارای سنگ 
درپوش��ی و همچنین دربهای ورودی از نوع پروفیل فلزی و رنگ روغنی می باشد. 3- سالن 
تولید از نوع سوله به مساحت حدود 720 مترمربع و با ارتفاع تاج 5/7 متر و دیوارهای پیرامونی 
به ارتفاع حدود 5 متر، سوله دارای فنداسیون بتنی و ستونها و تیرهای از نوع تیر ورق و رنگ 
آمیزی شده و سقف آن از پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه می باشد 
به لحاظ شیب زمین و همچنین جلوگیری از نشست کف سالن کف سوله با استفاده از سنگ 
الشه و مالت ماسه سیمان به ارتفاع حدود 90 سانتی متر اجرا شده است. کف نهایی سوله از 
سرامیک، نمای دیوارهای داخل سرامیک، سقف کاذب از پوشش مصاله P.V.C و پنجره ها 
ازنوع فلزی و در تراز حدود 5 الی 6 متر اجرا شده است در قسمت غربی سالن تولید آزمایشگاه 
و طبقه فوقانی آن اطاق مدیر تولید به مساحت هر کدام حدود 85 مترمربع و فضای مخصوص 
تحویل شیر احداث شده اس��ت. در آزمایشگاه: کف سازی از س��رامیک ضد اسید، دیوارها از 
سرامیک، سقف س��فید کاری ش��ده و در و پنجره از نوع آلومینیوم و کابینت ها از نوع فلزی و 
دربهای آن از نوع MDF و شیشه می باشد سالن روی آزمایشگاه و محل نظارت مدیر تولید 
کف سازی شده از موزاییک و دیوارها از نوع سرامیک و سقف آن سقف کاذب سوله می باشد. 
رخت کنی ها مخصوص آقایان و خانمها در ابعاد هر کدام حدود 4*5 متر با دیوارهای سرامیکی 
و در داخل هر رختکن حمام بنا شده است در کف سالن کانالهای مخصوص خروج مواد در نظر 
گرفته شده است نمای بیرونی آجر نما و سیمان س��فید تخته ماله ای اجرا شده است. 4- نیم 

سوله واقع در قسمت شمالی سالن تولید به مس��احت حدود 150 مترمربع و ارتفاع متوسط 
حدود 4 متر اسکلت آن از دیوارهای باربر و س��قف از نوع پروفیل قوطی فلزی به ابعاد 4*8 و 
10*10 و پوشش آن از ورقهای موج دار فلزی و عایق پشم شیش��ه و تور مرغی اجرا گردیده 
است. در فضای این نیم سوله سردخانه به مساحت حدود 115 مترمربع، گرمخانه به مساحت 
حدود 35 مترمربع و انبار سبد و اطاق برق اجرا شده است در قسمتهای سردخانه و گرمخانه و 
ابارها کف و دیوارها از نوع س��رامیک و اطاق برق دیوارها سیمان س��فید تخته ماله ای و کف 
موزاییک اجرا شده است. 5- نیم سوله واقع در قسمت جنوبی سالن تولید به مساحت حدود 
200 مترمربع و ارتفاع متوسط حدود 4 متر اسکلت آن از دیوارهای باربر و سقف از نوع پروفیل 
قوطی فلزی به ابعاد 4*8و10*10 و پوشش آن از ورقهای موج دار فلزی و عایق پشم شیشه و 
تور مرغی اجرا گردیده اس��ت که ش��امل اطاق تاسیس��ات، دیگ بخار، تصفیه آب، سرویس 
بهداشتی،اطاق شستشو می باشد که در اطاق تاسیسات و تصفیه خانه کف موزاییک، دیوارها 
سیمان سفید و سرویسهای بهداشتی به ابعاد 3*4 با کف سرامیک و بدنه کاشی و سقف اندود 
گچ اجرا شده است. در مجاورت نیم سوله جنوبی اسکلت فلزی رنگ آمیزی شده در دو طبقه 
و به ابعاد 5*12 متر جمعا 120 مترمربع مساحت جهت قرار گرفتن تجهیزات آیس پک می 
باشد. 6- سالن تولید شماره 2 )فعال انبار( از نوع سوله به مساحت 580 متر و با ارتفاع تاج حدود 
5/7 متر و دیوارهای کناری به ارتفاع حدود 5 متر، س��وله دارای فنداس��یون بتنی و ستونها و 
تیرهای از نوع تیر ورق و رنگ آمیزی شده و سقف آن از پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی 
و عایق پشم شیشه می باشد کف سالن به ارتفاع حدود یک متر با سنگ الشه ای و ماسه سیمان 
کرسی چینی شده است. کف نهایی سوله از سرامیک، دیوارها از نوع سرامیک و سقف کاذب از 
پوشش ورق و پنجره ها و درب ورودی سالن از پروفیل فلزی رنگ آمیزی شده می باشد نمای 
بیرونی سیمانی تخته ماله ای سفید اجرا شده است. 7- سالن تولید شماره 3 )فعال انبار( از نوع 
سوله به مساحت 580 متر و با ارتفاع تاج حدود 5/7 متر و دیوارهای کناری به ارتفاع حدود 5 
متر، سوله دارای فنداسیون بتنی و ستونها و تیرهای از نوع تیر ورق و رنگ آمیزی شده و سقف 
آن از پرلین و پوشش ورقهای موجدار فلزی و عایق پشم شیشه می باشد کف سالن به ارتفاع 
حدود یک متر با سنگ الشه ای و ماسه سیمان کرس��ی چینی شده است. کف نهایی سوله از 
سرامیک، دیوارها از نوع سرامیک و سقف کاذب از پوشش ورق و پنجره ها و درب ورودی سالن 
از پروفیل فلزی رنگ آمیزی شده می باشد نمای بیرونی سیمانی تخته ماله ای سفید اجرا شده 
است. 8- ساختمان اداری به مساحت 380 مترمربع که در دو نیم طبقه اجرا شده است اسکلت 
س��اختمان از نوع فلزی، کف س��ازی طبقات از سرامیک و س��قف و دیوارها سفید کاری کف 
آشپزخانه از سرامیک و بدنه از کاشی و کابینت، نمای ساختمان از نوع آجرنما و بام از ایزوگام 
و پله ها از سنگ گرانیت و دارای تاسیسات روشنایی می باشد محل آسانسور پیش بینی شده 
لکن نصب نشده است چهارچوبهای فلزی و دربهای پیش ساخته همراه قفل و دستگیره اجرا 
شده است. 9- ساختمان کارگری، ناهارخوری، نمازخانه، انبار تجهیزات و مهمانسرا به مساحت 
حدود 100 مترمربع که در یک طبقه احداث شده است اس��کلت از دیوار باربر و سقف از نوع 
پروفیلهای قوطی و پوشش ورق فلزی، کف سازی از سرامیک و موزاییک دیوارها سفیدکاری 
شده و دارای تاسیس��ات روشنایی می باش��د 10 اتاق نگهبان به مساحت حدود 40 مترمربع 
دارای اسکلت نوع دیوارها باربر و سقف فلزی 11 احداث تصفیه خانه فاضالب. به موجب اسناد 
رهنی 42024و42470و42725و43464و44756 دفترخانه 50 اسناد رسمی اردستان در 
قبال مبلغ 25/733/744/902ریال. در رهن بانک صادرات شعبه اصفهان قرار گرفته و طبق 
نظر کارش��ناس رس��می قیمت س��اختمان 20/800/000/000 ریال و مبلغ ماش��ین آالت 
39/200/000/000 ریال و کال به مبلغ 60/000/000/000 ریال ارزیابی شده است کارخانه 
فوق از س��اعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخه 1394/11/5 در اداره ثبت واقع در اردستان از 
طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ شصت میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
وگاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گردد چنانچه روز 
 مزایده تعطیل ش��ود روز مزایده بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار:1394/10/19 م الف:853 مسئول اجرای ثبت اردستان
حصر وراثت

10/364 آقای امیر طیبی دارای شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست به کالسۀ 401/94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرماه 
خانم طیبی بشناسنامه 65 در تاریخ 93/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- فاطمه طیبی فرزند قاس��م به شماره شناسنامه 
5)خواهر متوفی( 2- هوشنگ طیبی فرزند قاسم به شماره شناس��نامه 229 )برادر متوفی( 
3- امیر طیبی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 53 )برادر متوفی( و به جز نامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:313 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز
حصر وراثت

10/369 آقای سید حسن هاشمی دارای شناسنامه شماره 136 به شرح دادخواست به کالسۀ 
312/94ش4 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد هاش��می اردستانی بشناس��نامه 206 در تاریخ 94/7/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سید حسن هاشمی ش.ش 
136، 2- سید حسین هاشمی اردس��تانی ش.ش 30 هر دو فرزند مرحوم و یک دختر به نام 
حمیرا هاشمی ش.ش 124 فرزند مرحوم و یک همس��ر به نام میمنت خانم یزدانیان ش.ش 
73. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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:864 ش��عبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان 



خبر

 دبی��رکل ات��اق بازرگان��ی اصفهان گف��ت: ب��ا افتتاح دفت��ر مرکز
  رتبه بن��دی، فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان م��ورد ارزیابی قرار 

می گیرند.
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان به نقل از محمد گوهریان اعالم 
کرد: راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق ایران در اتاق اصفهان با هدف 

سنجش فعاالن اقتصادی از منظر کارشناسی است.
 وی اف��زود: در نظام اقتصادی ایران، منابع و تس��هیالت بر اس��اس 

رتبه بندی و جایگاه فعاالن اقتصادی تقسیم بندی نمی شود.
گوهریان تصریح کرد:دفت��ر رتبه بندی اعضای ات��اق بازرگانی در 
ساختمان اداری شماره یک مستقر شد و فعاالن اقتصادی می توانند 

با تکمیل مدارک خود در این طرح شرکت کنند.
مسوول رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: این رتبه بندی به 
منظور پاسخ به نیازهای همه ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه 
به حوزه فعالیت متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعاالن اقتصادی 
و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق 
یکی از مدل های رتبه بندی طراحی شده توس��ط مرکز ملی رتبه 

بندی صورت می گیرد. 
 فرید ش��کرخدایی افزود: هس��ته اصلی همه رتبه بندی ها ش��امل 
جمع آوری داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سه 

سال اخیر از متقاضیان بوده است.
وی اظهار کرد: طرح رتبه بندی از سال 85 مطرح شد و از سال 90 

در اتاق ایران به اجرا درآمد.
وی توجه ویژه به نگاه سیس��تمی، نظام ها و مدل های بین المللی 
رتبه بندی، مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه ای و افق 1404 

را از موارد قابل توجه در طرح رتبه بندی برشمرد.
وی گفت: ایجاد تمایز بین اعضای اتاق از طریق بکارگیری روش های 
علمی و عادالنه ارزیابی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی 
اطالع رسانی مناسب از رتبه اعضا و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد 
برای اعطای امتیازات ویژه به اعضای رتبه بندی شده از اهداف اصلی 

این طرح است.
ش��کرخدایی، تقس��یم بندی رتبه فعاالن اقتصادی را در سه بخش 
اصلی زرین، س��یمین و برنزین اعالم کرد و گف��ت: هر بخش اصلی 
دارای سه بخش سه ستاره، دو ستاره و یک ستاره و در آخرین سطح 

به رتبه بندی عادی تقسیم بندی می شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان با 73 متقاضی بعد از تهران، دومین 

استان شرکت کننده در طرح رتبه بندی است.
ش��کرخدایی تصریح کرد: س��امانه تعیین رتبه اعضاء با استفاده از 
رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی داده های مالی، 
مدیریتی، قانونی و حقوق��ی را جمع آوری و تجزی��ه و تحلیل و در 
نهایت به عنوان خروجی سیستم رتبه مربوطه را در قالب معینی در 

کارت بازرگانی صادر شده منعکس می کند.

فعاالن اقتصادی
 جهاد کش��اورزی هدف از اص��الح الگوی کش��ت را کم آبی و  استان اصفهان رتبه بندی می شوند

تنظیم بازار می داند اما کش��اورزان معتقدند ای��ن طرح با نگاه 
افزایش بهره وری باید انجام ش��ود نه اینکه راهی برای فروش 
حقابه کشاورز باشد. 17 سال پیش بود که برای اولین بار طرح 
اصالح الگوی کشت در اصفهان مطرح شد و از آن سال تاکنون 
فقط مرحله مطالعات تئوریک این طرح به پایان رس��یده است 
که البته، مجری طرح اصالح الگوی کشت در اصفهان، عوامل 

متعددی را برای به تأخیر افتادن این طرح عنوان می کند.
علی رضا نیکویی با اعالم اینکه س��ال 78 برای اولین بار استان 
اصفهان آغاز تغییر الگوی کشت کش��اورزان را اجرایی کرد که 
در آن زمان نیز با یک دوره خشک س��الی مواجه شدیم، اظهار 
داشت: درواقع ش��رایط بحرانی آب در سال های گذشته تا این 
حد در نظر مسووالن حاد نشده بود و در طول سال های گذشته 
به ص��ورت یکنواخت ش��رایط کم آبی وجود نداش��ته بلکه این 
شرایط در حالت افت وخیز بروز کرده و به همین دلیل اهمیت 

اجرای اصالح الگوی کشت برای مسووالن شناخته نشده بود.
»بی آب�ی« هدف اجرای ط�رح اصالح الگوی کش�ت در 

اصفهان
وی گفت: اینکه 17 س��ال ب��ه دنبال عملیاتی س��اختن، طرح 
الگوی اصالح کش��ت بودیم و اکنون به مرحل��ه اجرای پایلوت 
آن رسیدیم به دلیل پیگیری های کم  و زیاد مسووالن طی این 

سال ها بوده است .
مجری الگوی اصالح کشت در سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، یکی از اه��داف اجرای این طرح را بی آبی دانس��ت و 
دلیل مخالفت کشاورزان را تصور گرفتن حق آبه آنها اعالم کرد.
نگاه بدبینانه به طرح اصالح الگوی کش�ت و پیش بینی 

شکست طرح
با این وجود رییس انجمن صنفی کش��اورزان اس��تان اصفهان 
گفت: جهاد کشاورزی با اجرای این طرح به دنبال گرفتن بخشی 

از حقابه کشاورزان و فروش آب به افراد دیگر است.
اسفندیار امینی گفت: در باالدست و ارتفاعات کشت را توسعه 
داده اند و اکنون به بهانه اصالح الگوی کش��ت به دنبال انتقال 
آب از کشاورزان شرق به کش��اورزان مناطق دیگر هستند.وی 
با اش��اره به واگذاری مزارع در ارتفاعات به برخی کشاورزان و 
تخصیص آب به این اراضی، اظهار داشت: هر دو کار خطا بوده 
اس��ت چراکه این کار برای آینده مزیت نسبی نخواهد داشت و 
چون برای انتق��ال آب به ارتفاعات باید مس��یری پیچیده  طی 

شود، این اقدام با صرف انرژی فراوان همراه است.
رییس انجمن صنفی کشاورزان اس��تان اصفهان ادامه داد: اگر 
یارانه ها از بخش کشاورزی حذف شود به طورقطع این کار صرفه 
اقتصادی هم نخواهد داش��ت که البته از نظر قانون هم این کار 
خالف است.وی گفت: طرح اصالح الگوی کشت در گذشته با 

شکست مواجه شده است و این بار هم موفق نخواهد شد.

دولت به فکر اصالح اشتباهات گذشته باشد
رییس انجمن صنفی کشاورزان اس��تان اصفهان با اعالم اینکه 
اصالح الگوی کش��ت با نگاه افزایش بهره وری باید انجام گیرد 
نه اینکه آب کم مصرف شود، اعالم کرد: دولت به جای اینکه به 
دنبال اصالح الگوی کشت باشد بهتر است خطاها و اشتباهاتی 

که مرتکب شده تا با بحران آب مواجه شویم را اصالح کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در واگذاری زمین و در حفظ منابع 
آبی خطا ک��رد، گفت: همچنین دولت در اج��رای قانون خرید 
تضمینی، قانون افزای��ش بهره وری و قانون نظام دامپزش��کی 
قصور داشت که اگر تمام این اشتباهات خود را اصالح کند، بازار 
تنظیم ش��ده و نیازی به اجرای اصالح کشت نیست و کشاورز 

سروسامان می یابد.
رییس انجمن صنفی کش��اورزان در ای��ن خصوص که مجری 
الگوی اصالح کش��ت در اصفهان اعالم کرده ک��ه با اجرای این 
طرح کشاورزان به سمت کش��ت محصوالتی می روند که نیاز 
جامعه باشد نه اینکه مثاًل کشاورزان فریدن مازاد بر نیاز اقدام 
به تولید سیب زمینی کنند و روی دست آن ها بماند، اعالم کرد: 
تولیدات ما نباید بر اس��اس نیاز جامعه تنظیم شود بلکه باید با 
نگاه اقتصادی تولیدی انجام گیرد که ضمن رفع مایحتاج مردم 

ایران، صادرات هم صورت گیرد.
پذیرش تغییر الگوی کشت، کش�اورزان را از اختیارات 

صاحب زمینی خارج می کند
امینی با اظه��ار اینکه الگوی کش��ت اصفهان نی��از به اصالح 
ندارد بلکه کش��ت فعلی کش��اورزان بر اساس س��ال ها تجربه 

انجام می گی��رد و با توج��ه به اقلی��م و موقعی��ت جغرافیایی، 
آب وهوا، خاک و شرایط محیطی اصفهان سنجیده شده است، 
گفت: یک کش��اورز که آباء و اجدادش در کش��اورزی فعالیت 
می کردند هیچ گاه زیر بار نظر یک کارشناس جوان کشاورزی 
که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد »بوق آباد« است و برای استخدام 
در یک دس��تگاه دولتی مانند جهاد کشاورزی به این کار اقدام 
کرده ، نمی رود، چه برس��د به اینکه بخواهد کشت زمین خود 

را تغییر دهد.
وی با اع��الم اینکه آن کارش��ناس هی��چ گاه دانش��ی که یک 
کش��اورز بر اس��اس س��ال ها تجربه به دس��ت آورده است، را 
 نخواهد داشت، بیان کرد: سال های پیش نیز جهاد کشاورزی،

 کشاورزان را مجبور به کاش��ت »کلزا« کرد که در اصفهان این 
طرح شکست خورد زیرا این محصول باید در مناطق سردسیر 

به بار آید.
اگرچه، نیکویی، مج��ری طرح اصالح الگوی کش��ت در جهاد 
کشاورزی اصفهان، اذعان دارد که در اجرای این طرح از تجربه 
و دانش کش��اورزان بس��یار بهره بردیم و حتی در مواردی که 
کشاورزان به یکسری از مس��ائل واقف نبودند به آن ها آموزش 
دادیم اما آنچه در اجرای این طرح مشخص است این است که 
کش��اورزان اعتماد چندانی به این طرح و اهداف مجریان این 

طرح ندارند.
اختیار کش��اورز در مورد زمین بعد از اجرای »طرح« مشخص 
نیست. نیکویی در پاسخ به این پرسش که چگونه انتظار دارید، 
کشاورزان فریدن که طبق وعده خرید تضمینی دولت امسال و 

سال گذشته اقدام به کاشت سیب زمینی کردند اما در بدترین 
شرایط و برای نماندن محصوالت در انبارهایشان اقدام به فروش 
محصول خود به دولت کردند، این بار نیز اعتماد کنند و کشت 
خود را تغییر دهند، گفت: حق با کشاورزان است اما باید دانست 
که محصوالت بر اس��اس نیاز جامعه تأمین ش��ود که با اجرای 
طرح الگوی کشت این نیازسنجی انجام می گیرد و به کشاورزان 

برنامه داده می شود.
تسهیالتی که کشاورزان به پاس همراهی با طرح اصالح 

الگوی کشت، می گیرند
مجری طرح الگوی اصالح کشت جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در پاسخ به این سؤال که آیا کشاورزانی که تغییر الگوی کشت 
را قبول می کنند و با ش��ما قرارداد می بندد به معنای این است 
که درواقع اختیار قبلی که یک صاحب زمین داشته از آن فرد 
گرفته می شود و به صورت فرمایشی با آن ها برخورد می شود، 
افزود: چون این طرح به مرحله عملیاتی و اجرا نرسیده بنابراین 
مشخص نیست کشاورزان طی این طرح تا چه میزان اختیارات 

دارند.
هرچند نیکویی منکر برخورد فرماشی و دستوری با کشاورزان 
بعد از پذیرش این طرح از سوی آنها می شود، اما گویا قرار است 
کش��اورزانی که زیر بار اج��رای اصالح الگوی کش��ت می روند 
با کش��اورزانی که به این کار اقدام نمی کنن��د، تفاوت هایی در 

دریافت تسهیالت و خدمات داشته باشند.
وی در خصوص این مزیت ها با بیان اینکه برای کشاورزانی که با 
ما همراهی کنند یکسری تسهیالت با اولویت پرداخت خواهد 
شد، گفت: همچنین بیمه کردن محصوالت کشاورزی این نوع 
کشاورزان زودتر انجام ش��ده و وام هایی را برای اجرای آبیاری 

تحت فشار دریافت خواهند کرد.
دیوار بی اعتمادی مانع اجرای »طرح«

حال با تمام مقاوت هایی که کش��اورزان اصفهانی برای اجرایی 
س��اختن طرح اصالح الگوی کشت داش��ته اند با تالش جهاد 
کشاورزی این طرح در اصفهان پس از 17 سال تنها در منطقه 
دش��ت مهیار شهرس��تان ش��هرضا و آن هم به صورت پایلوت 

اجرایی شده است. 
مجریان طرح الگوی اصالح کش��ت در اصفهان با گذشت 17 
سال همچنان نتوانسته اند کشاورزان را با خود همراه سازند. گاه 
با تشویق و گاه با اعمال فشار غیرمستقیم که همان محرومیت 
از برخی مزایا و گاه با اعالم نظرهای کارشناسانه  که یک کشاورز 
باتجربه هیچ گاه زیر بار آن نخواهد رفت، سعی بر متقاعد کردن 
کشاورزان دارند. کش��اورزانی که خود معتقدند اگر مسووالن 
به علت بی آبی به دنبال اجرای طرح تغییر کش��ت هستند باید 
گفت که یک کشاورز خود می داند همان طور که بی آبی برای بار 
آوردن محصول مضر است استفاده از آب زیاد هم این آسیب را 

برای محصوالت دارد.
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رییس انجمن صنفی کشاورزان استان اصفهان؛

بذر»اصالح الگوی کشت« در زمین کشاورزان اصفهانی سبز نشد

مدیرکل بازرسی اس��تان اصفهان گفت: مساله به روز نبودن 
برخی از قوانین شهرداری ها به نوع خود چالشی بزرگ است و 
نیاز دارد تا برخی از قوانین به روز شود و راهکاری برای به روز 

بودن در قوانین باید ایجاد شود.
حجت االسالم والمس��لمین س��ید رس��ول محمودآبادی در 
گردهمایی شهرداران اصفهان اظهار داشت: زمانی که کسی 
به ما اعتماد می کند و ما را پشت میز مدیریت قرار می دهد باید 
به این اعتماد پاسخ مثبت دهیم و به وظایف خود به بهترین 
نحو عمل کنیم به این دلیل که مردم در مسائل مختلف چشم 
امید به ما دارند تا بتوانیم با بهتری��ن عملکرد آن ها را راضی 

نگه داریم.
وی با اشاره به سخنان پیامبر اسالم در ارتباط با انجام درست 
مسوولیت افزود: اگر کاری انجام می شود باید محکم و با تدبیر 
باش��د و باید 2 پیش فرض عالم بودن به کار و با تدبیر انجام 
دادن کار را رعایت کنیم و در این راس��تا نخست باید درآمد 
پایدار داشته باشیم و باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
بدانیم چگونه درآمد پایدار داشته باشیم و چگونه در این راستا 
اقدام کنیم که بتوانیم زیرس��اخت های درآم��دی را کنترل 

کنیم. مدیرکل بازرسی اس��تان اصفهان با بیان اینکه قوانین 
شهرداری ها به روز نیست، خاطرنشان کرد: این مساله به نوع 
خود چالشی بزرگ است و نیاز دارد تا برخی از قوانین به روز 
ش��ود و راهکاری برای به روز بودن در قوانین باید ایجاد شود 
البته عدم اشراف کارمندان به قوانین مرتبط نیز نوعی اشکال 
است و در این راستا برای کارمندان باید کالس های آموزشی   

برگزار شود.
وی با بیان اینکه برخی از شورای ش��هرها به وظایف خود به 
خوبی عمل نکرده اند، تصریح کرد: به طور قطع کس��انی شما 
را انتخاب کرده اند بر اس��اس علم ش��ما این انتخاب را انجام 
داده اند پس از شما انتظار می رود تا در حفظ بیت المال کوشا 
باشید و به گونه ای عمل کنید تا دستگاه های نظارتی مجبور 
به نظارت بر شما نباشند و از همه مهم تر بتوانید رضایت مردم 
 را کسب کنید و شهرداران باید سعی کنند مشکالت مردم را 
چهره به چهره رفع کنند و زمانی که این مساله رخ دهد قضات 

بهتر انجام می شود.
حجت االسالم والمس��لمین محمودآب��ادی ب��ا بی��ان اینکه 
نخستین مشکل شهرداری ها عدم وجود ثبات درآمد در بدنه 

شهرداری است، گفت: یکی از عوامل ورود به برخی خالف ها 
عدم ثبات در درآمد است البته دیگر مشکل نیز تعریف صحیح 
از رابطه شورای ش��هرها و شهرداری اس��ت که این نیز باید 
اصالح شود اما عدم آشنایی شورای شهر به وظایف شهرداری 
نیز دیگر مساله اس��ت که باید در این زمینه برای ارتقا سطح 
فنی برخی از اعضای ش��ورای ش��هرها آموزش هایی در نظر 

گرفته شود.
وی با بی��ان اینکه کارمندان ش��هرداری ها باید ب��ه گونه ای 
مستمر کنترل شوند، اظهار داشت: آسیب شناسی و شناسایی 
کارکنان ش��هرداری ها برای جلوگیری از فساد و ضرر یکی از 
مهم ترین کارهاس��ت و باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام 
ش��ود، البته برای این مس��اله نیز باید چهره به چهره شدن با 

کارهای زیربنایی و کارکنان صورت گیرد.
مدیرکل بازرسی استان اصفهان افزود: تشکیل کمیسیون های 
غیرقانونی و خودداری از استخدام غیرقانونی نیز از مشکالتی 
اس��ت ک��ه در ش��هرداری ها وج��ود دارد اما مس��اله مهم تر 
خودمراقبتی است که ما در این مس��اله بر شهرداران تأکید 

داریم.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان:

عملیات سفت کاری ایستگاه مترو سی و سه پل 
20 روز آینده تکمیل می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری؛

محورهای تاریخی – فرهنگی ستون فقرات 
اصفهان هستند

مدیر طرح ساماندهی مجموعه ناژوان :

روشن کردن آتش در ناژوان به حداقل 
رسیده است

معاون عمران شهري ش��هرداري اصفهان گفت: 
عملیات سفت کاري ایستگاه مترو سي و سه پل 

ظرف 20 روز آینده تکمیل مي شود.
ایرج مظفر اظهارکرد: به دنبال تس��ریع در روند 
اجرایی خط یک مترو عملیات س��فت کاري سه 
ایستگاه میدان آزادي، ش��ریعتي و سي و سه پل 

در دستور کار معاونت عمران قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ایس��تگاه مترو سی و سه پل 
در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: عملیات سفت 
کاری ایستگاه مترو سی و س��ه پل ظرف 20 روز 

آینده تکمیل می شود.
مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به 
احداث ایستگاه مترو شریعتی تصریح کرد: سفت 
کاري ایستگاه شریعتی تکمیل شده است و  اکنون 

آماده اجرای عملیات نازک کاری می باشد.
مظفر خاطرنش��ان ک��رد: با توجه به آزادس��ازي 
دسترسي غربي ایستگاه مترو در سمت بیمارستان 
ش��ریعتي و دسترسي ش��رقي آن از سمت خانه 
کارگر اج��راي عملیات دسترس��ي به ایس��تگاه 

مترو ش��ریعتی نیز به زودی توسط سازمان قطار 
شهري انجام خواهد گرفت. وی با اشاره به احداث 
ایس��تگاه مترو آزادی اضافه کرد: هسته مرکزی 
ایس��تگاه مترو آزادی تکمیل شده است و اجرای 
مسیرهای دسترسی در دستور کار قرار دارد.وی 
بیان کرد: با توجه به وضعیت ترافیکی س��نگین 
در این محدوده احداث 4 مس��یر دسترس��ی و 2 
تونل هواس��از در حال اجراس��ت.معاون عمران 
شهری ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه 6 پروژه 
در اطراف میدان آزادی در حال اجراست، گفت: 
عملیات اجرایی 5 پروژه شامل احداث تونل های 
جنوب شرقی ، سه دسترسي جنوب غربي، جنوب 
شرقي و ش��مال ش��رقي، پله های فرار شمالی و 
جنوبی آغاز شده است.مظفر با بیان اینکه ایجاد 
مسیرهای دسترسی تاکنون 15 درصد پیشرفت 
داشته اس��ت، افزود: با توافقات انجام شده براي 
رفع معارضات دانشگاه اصفهان سرعت این پروژه 
بیشتر خواهد ش��د و عملیات اجرایی مسیرهای 

دسترسی تا پایان سال تکمیل مي شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان از محورهای تاریخی، فرهنگی به عنوان 
ستون فقرات ش��هر اصفهان یاد کرد و گفت: در 
شهر اصفهان بالغ بر 500 هکتار محور تاریخی، 

فرهنگی وجود دارد.
 حس��ین جعفری اظهارکرد: بی��ش از 400 اثر 
تاریخ��ی ثب��ت ش��ده در محوره��ای تاریخی، 
فرهنگی اصفه��ان حدفاص��ل دروازه طوقچی، 
مس��جد جامع، میدان امام علی)ع( ، بازار بزرگ 
، میدان ام��ام )ره(، دولتخانه صف��وی چهارباغ 
عباسی تا باغ های هزارجریب وجود دارد که یکی 
از پازل های مهم این مح��ور تاریخی ، چهارباغ 

عباسی است.
وی اضافه ک��رد: خوش��بختانه در دوره صفویه 
مکتب شهرسازی اصفهان شکل گرفته و اصفهان 
به عنوان پایتخت اعالم ش��د، از این رو حکومت 
آن زم��ان به دنبال نش��ان دادن اقت��دار خود با 
انجام شهرس��ازی نمونه بودند؛ همان اقدامات 
زیرس��اخت های شهرس��ازی امروز اصفهان به 

شمار می رود.
مدیرعام��ل س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی 
 شهرداری اصفهان با بیان اینکه در دوره صفویه 
چهارباغ عباس��ی به عنوان یک خیابان و یا بلوار 
 که امروزه قلمداد می ش��ود نبود، بلکه ساختار 
چهارباغ عباسی ساختار فضای شهری بوده بدون 
در نظر گرفت��ن اینکه در این مح��ور خودرویی 
 حرکت کن��د، گفت: مح��ور چهارباغ عباس��ی

 در دوره پهلوی اول ش��أن خود را از دس��ت داد 
و همچن��ان این جایگاه تنزل پی��دا کرد تا زمان 
حاضر که همواره طرح پیاده رو سازی چهارباغ 

مطرح است.
 وی بهتری��ن زم��ان ب��رای تحق��ق ط��رح 
پیاده رو سازی چهارباغ عباسی را ، پایان عملیات 
س��اخت ایس��تگاه های مترو امام حس��ین)ع( 
 و انق��الب دانس��ت و تاکی��د ک��رد: امی��دوارم 
مراح��ل نهایی تصوی��ب طرح پیاده رو س��ازی 
چهارباغ عباسی اصفهان هر چه سریع تر انجام 

شود.

مدیر طرح س��اماندهی مجموعه ناژوان گفت: 
با توجه به انجام اقدامات اساسی روشن کردن 
آتش در محدوده ناژوان به حداقل رسیده است.

حسن شفیعی با تاکید بر حفظ پارک جنگلي 
ناژوان تصریح کرد: ناژوان ریه اصفهان اس��ت 
و اکس��یژن خالصی که از 1200 هکتار فضای 
 سبز و درخت ناژوان به ش��هر اصفهان تزریق 
می ش��ود، امتی��ازی ب��زرگ برای این ش��هر 
محسوب می ش��ود، بنابراین شهروندان نباید 
 با روش��ن کردن آتش و ایج��اد آلودگی غیر از 
آس��یب زدن به این پارک طبیعی زیبا، دیگر 

نقاط شهر را نیز آلوده کنند.
وی اضافه کرد: دود ناشی از آتش، شهروندان 
ساکن در س��کونتگاه های اطراف این منطقه 
گردش��گری همچون ب��اغ ف��ردوس، قائمیه، 
آتشگاه، نصرآباد و محله های همجوار را دچار 

مشکالت تنفسی می کند.
مدیر طرح س��اماندهی مجموعه ناژوان اطالع 
رسانی، فرهنگ سازی و نظارت های فیزیکی را 

از جمله اقدامات شهرداری در جهت جلوگیری 
از روشن کردن آتش در این پارک مهم عنوان 
کرد و ادامه داد: الزم اس��ت شهروندان در این 
خصوص هم��کاری کنند؛ البت��ه تاکنون این 
تعامل به طور نسبی وجود داشته به گونه ای که 
هیچ حادثه و حریقی در طی این چند سال در 
ناژوان نداشته ایم و نکات الزم برای جلوگیری 
از بروز هر حادثه احتمالی به شهروندان اطالع 

رسانی شده است.
وی یادآور شد: انتظامات ناژوان با استفاده از 60 
نفر از نیروهای طرح ساماندهی مجموعه ناژوان 
و همچنین نیروهای انتظامی به صورت شبانه 
روزي به ویژه در شب ها و روزهاي جمعه برای 
پیشگیری از روش��ن کردن آتش نظارت ویژه 
اي دارد.ش��فیعی تاکید کرد: خود مردم عامل 
مهمی برای ممانعت از روشن کردن آتش در 
بیشه زیبای ناژوان هستند و نباید اجازه دهند 
ریه نصف جهان طعم��ه زبانه هاي این مهمان 

ناخوانده شود.

مدیرکل بازرسی اصفهان:

به روز نبودن قوانین شهری، بزرگ ترین چالش شهرداری ها 
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ــان جديد گزينه هاى  ــراى مذاكره با دروازه ب ــپوليس ب  درحالى كه پرس
ــم بهترين گزينه براى  ــدارد، بيرانوند و كارنامه انضباطى اش ه زيادى ن

پرسپوليس نيست و نمى توان عمر زيادى براى اين قرارداد دانست.
خيلى ها تصور مى كنند اتفاقى كه براى سوشا رخ داد، يك جور بدشانسى 
براى اين بازيكن و يك جور خوش شانسى براى پرسپوليس از منظر فنى  
بوده است. اما واقعيت اين است كه در فوتبال امروز شانس، در كمترين  
ــر مى برد و همه چيز در يك باشگاه حرفه اى  وضعيت ممكن خود به س
و براى بازيكن حرفه اى بايد برنامه ريزى شود و مورد بررسى قرار بگيرد.

سوشا فعال بازداشت است، نكته اما اينجاست كه پرسپوليس حاال دست 
ــت. پرسش  ــته و در حال گفتگو با اين دروازه بان اس روى بيرانوند گذاش
ــت؟ كارنامه بيرانوند بد نيست، به  ــت كه آيا او گزينه خوبى اس اينجاس
ــت و در نفت  لحاظ فنى او همين حاال دروازه بان دوم تيم ملى ايران اس
هم بد كار نكرده و البته شروع مجدد هاى فوق العاده اى هم دارد. اما آيا 
ــا پيدا كرده فنى بوده يا حداقل  ــكلى كه امروز پرسپوليس با سوش مش

اينكه اولويت اول فنى بود؟ در مورد استقالل و كرار چطور؟
ــت و البته  ــاط كارنامه اش ايده آل نيس ــر نظم و انضب ــد از منظ بيرانون
ــر به آن  ــگاه هاى ايران كمت ــه در باش ــت ك ــن معموال فاكتورى اس اي
توجه مى كنند. در واقع اينجا فقط  نگاه مى كنند كه طرف چقدر دريبل 
مى زند يا  چند كلين شيت داشته است اما واقعيت اين است كه موضوع 

نظم از موضوع فنى در نتيجه گيرى تيم ها مهم تر و موثرتر است.
ــته باشند اما او  ــگاه ها يك بازيكن هفتاد درصدى داش ــت باش بهتر اس
ــند نه يك بازيكن صد در صدى كه البته مدام  ــته باش ــه داش را هميش
محروم بشود و بازداشت شود و.... در كارنامه بيرانوند اما نظم وجود ندارد 
ــتانه مهم ترين ديدارهايى  ــته در آس ــال گذش يا كمتر وجود دارد. او س
ــد، اعتصاب كرد و به  ــم را قهرمان ليگ برتر كن ــت اين تي كه مى توانس

پادرميانى هاى منصوريان هم توجه نكرد.
ــت. در اردوى تيم ملى  ــكل داش ــا ماه ها با منصوريان مش ــس از آن ت پ
ــا مكانى به  ــخت گير هم كارش با همين سوش ــر نظر كى روش س و زي
پرتاب قندان و چنگال به هم رسيده بود و اتفاقا دليل بحث هم  دروازه 

پرسپوليس بود و پيشنهادى كه به بيرانوند شده بود.
ــد، او  ــتباه كرد و اخراج ش اين دروازه بان در تيم ملى هم مقابل گوام اش
ــت و در بى توجهى به  ــت كه در نفت دروازه بان فيكس نيس مدت هاس
سرمربيانش تا جايى جلو رفته كه منصوريان مى گويد از حضور بيرانوند 
در پرسپوليس خبرى ندارم و در جريان آن نيستم در حالى كه حداقل 

توقع اين است كه بيرانوند با منصوريان هماهنگ باشد.
حتى همين امروز بيرانوند از منظر عدد و رقم فاصله زيادى با مسووالن 
ــرارداد را لغزنده و چالش دار  ــه خود اين موضوع  ق ــپوليس دارد ك پرس
ــپوليس  ــم در نظر گرفت كه امروز پرس ــه بايد اين را ه ــى كند. البت م
ــا در پايان فصل مى تواند  ــادى براى عقد قرارداد ندارد ام گزينه هاى زي
ــتباه  ــاى بهتر از نظر كارنامه انضباطى را چك كند و گزينه اش گزينه ه
ــپوليس آن كارنامه حاشيه دار  ــايد هم بيرانوند در پرس را تيك نزند. ش
ــى رخ نمى دهد و بازيكن  ــوال چنين اتفاق ــوض كند كه البته معم را ع

همان گونه كه بوده راه را ادامه مى دهد.
ــت و آنها در پايان  ــپوليس نيس به هر حال اين بهترين گزينه براى پرس

فصل مى توانند گزينه بهترى داشته باشند.

ــان  از مي ــى را  ــد روز يك ــن چن اي ــد در  نتوان ــه  ــى ك ــتقالل در صورت اس
رسول نويدكيا و داريوش شجاعيان جذب كند به سراغ خريد پلى ميكر خارجى 
ــي؛ اين بار پرويز  ــاره يك تقاضاي خارج ــاره بازيكن خارجي؛ دوب ــى رود. دوب م
ــاز التماس دعا دارد؛ بازيكني  ــط يا همان بازيس ــت هافبك وس مظلومي در پس
ــش يك پلي ميكر اما همان طور كه مي دانيد هر وقت نوبت انتخاب بازيكن  در نق

خارجي مي رسد دست و دل مان مي لرزد؛ مي دانيد چرا؟! 
ــاير  ــتقالل و س ــت خورده ايم و اس ــي شكس ــاي قبل ــدر در تجربه ه ــون آنق چ
ــگاه  ــدر در اين زمينه تاوان داده اند كه بعيد مي دانيم اين باش ــاي مان آنق تيم ه

طاقت يك شكست ديگر را داشته باشد.
ــاز ندارد  البته به مظلومي حق مي دهيم در فوتبالي كه پلي ميكر و هافبك بازيس
به دنبال يك نمونه خارجي باشد اما سليقه ما اينجا چه حكمي را صادر مي كند؟ 
كدام بازيكن خارجي و كدام دالل معروف مي تواند براي استقالل يك سورپرايز 
داشته باشد؟ استقالل به ندرت در خصوص خريدهاي خارجي اش سليقه داشته 
ــليقگي در اين بخش جز الينفك باشگاه بوده است اما اين بار  ــه كم س و هميش
چه اتفاقي رخ مي دهد؟ آيا مي توانيم به انتخاب پرويز مظلومي و دوستان اعتماد 

كنيم و آخر سر بگوييم اين بار باشگاه سرمايه اش را بر باد نداد؟

سرخابى ها

مسووالن سرخ، دقت بيشترى كنند؛

بيرانوند هنوز نيامده، حاشيه ساز است!

استقالل و باز خريد خارجى؛
خدا به خير كند!

شايد وقت آن رسيده باشد كه راه حل هاى بهترى جز 
پيوستن به تيم هاى نظامى براى حل مشكل سربازى 

ورزشكاران حرفه اى جستجو شود.
 NBA ارسالن كاظمى كه امسال در ليگ تابستانى
بازى كرد و اوايل پاييز اين اميدوارى به شكلى كامال 
ــره پس از  ــود آمد كه باالخ ــاره او به وج ــدى درب ج
ــه و بعد از حامد چند سال روياى حضورش در ليگ حرفه اى بسكتبال  ــگ واقعيت به خود گرفت آمريكا رن

حدادى دومين ايرانى تاريخ NBA لقب خواهد گرفت ،
ــورش در ــدن حض ــى ش ــس از منتف ــاه پ ــه م س

آتالنتا هاوكس سر از تيم ثامن مشهد در آورد.
ــت به ليگ برتر پس از آن همه نزديك شدن  بازگش
ــكتبال  ــراى لژيونر بس ــه خودى خود ب ــه NBA ب ب
ــوب مى شد اما اين پايان  ايران نوعى عقب گرد محس
تلخ كامى كاظمى نبود و اوضاع براى اين بسكتباليست 
ــد كه كاشف به  ــاله اصفهانى وقتى وخيم تر ش 25 س
ــكالت سربازى امكان  عمل آمد او به دليل مش
بازى در تيم مشهدى را ندارد و بايد براى 
ــر گذاشتن دوران خدمت به  پشت س
ــى برود كه معلوم  يك تيم نظام
هم نيست از حيث فنى چه 
داشت  خواهد  ــرايطى  ش
ــى بازيكنى  ــن يعن و اي
ــال هاى اخير  كه در س
حضور  روياى  همواره 
ــطح  س ــن  باالتري در 
ــا را در  ــكتبال دني بس
ــده حاال  ــر مى پروران س
حتى براى بازى در ليگ كشور خودش 

هم مشكل دارد.
ــالن كاظمى  ــت از بازى ارس ممانع
ــط فدراسيون  در ليگ برتر توس
با  ــا همزمان  ــكتبال دقيق بس
كه  گرفت  وقتى صورت 
به  شريفى  مهدى 
ناگهانى  شكلى 
ــرد  ك ــالم  اع
ــراى  ب ــه  ك
كردن  سپرى 
خدمت سربازى 
ــت تا با  ناچار اس
ــپاهان به  ــرك س ت

تراكتورسازى 
ــرود.  ــز ب تبري

كاظمى 

ــت به ايران  ــكا تحصيل كرده در بازگش ــه در آمري ك
ــه او به  ــود و مداركى ك ــوب نمى ش ــجو محس دانش
ــكتبال ارائه نموده مورد پذيرش قرار  ــيون بس فدراس
ــت. شريفى هم كه تا همين اواخر دانشجو  نگرفته اس
بوده به گفته خودش به خاطر فشرده بودن مسابقات 

ــركت در  ــدم امكان ش ــپاهان و ع س
امتحانات مشروط شده و چاره اى 

ــربازى  ــز گذراندن خدمت س ج
ندارد.

مشكالت اين دو بسكتباليست 
ــى خود  ــت اصفهان و فوتباليس
از  ــيارى  بس ــر  نمايانگر دردس
ورزشكاران ايرانى در ارتباط با 
مقوله سربازى است. معضلى كه 
ــكالت زيادى را براى  بعضا مش
مختلف  ــته هاى  رش ــان  بازيكن
ــير حرفه اى آنها  ورزشى در مس
ــايد اوضاع  به وجود مى آورد. ش
در  دست كم  فوتباليست ها  براى 
ــت هاكمى  ــا بسكتباليس قياس ب
بهتر باشد زيرا با وجود تيمى مثل 

ــازى بازيكنان سرشناس  تراكتورس
مى توانند دوران خدمت خود را در 
ــت سر بگذارند  يك تيم مدعى پش
ــابى  ــد كه اين رويه هم حس هرچن

داد باشگاه هاى بازيكن ساز و مربيان 
ــت كم  ــرور را در آورده و دس بازيكن پ
ــه معضلى  ــارى حتى ب ــل ج در فص
ــاى نظامى بدل  براى خود تيم ه

ــربازى به خصوص براى  ــده است. عالوه بر آن، س ش
آن دسته از بازيكنانى كه سوداى لژيونر شدن در سر 
ــيارى از موارد به مانعى بزرگ براى  دارند هم در بس

حضور در خارج از كشور بدل مى شود.
شايد بايد مشابه جلساتى كه بين روساى فدراسيون 
ــلح  ــاى مس ــتاد كل نيروه ــووالن س ــال و مس فوتب
ــد با حضور دست اندركاران فدراسيون هاى  برگزار ش
ديگر ورزشى و از جمله بسكتبال هم تشكيل شده و 
ــجم تر و هدفمندتر ادامه يابد تا شايد  به شكلى منس
در نهايت راه حل هاى بهترى پيدا شود كه جايگزين 

ــى  قديم ــكار  راه
ــاز  دردسرس و 
ــه  ب ــتن  پيوس
نظامى  تيم هاى 

شود.

ــت. شريفى هم كه تا همين اواخر دانشجو  نگرفته اس
بوده به گفته خودش به خاطر فشرده بودن مسابقات 

ــركت در  ــدم امكان ش ــپاهان و ع س
امتحانات مشروط شده و چاره اى 

ــربازى  ــز گذراندن خدمت س ج

مشكالت اين دو بسكتباليست 
ــى خود  ــت اصفهان و فوتباليس
از  ــيارى  بس ــر  نمايانگر دردس
ورزشكاران ايرانى در ارتباط با 
مقوله سربازى است. معضلى كه 
ــكالت زيادى را براى  بعضا مش
مختلف  ــته هاى  رش ــان  بازيكن
ــير حرفه اى آنها  ورزشى در مس
ــايد اوضاع  به وجود مى آورد. ش
در  دست كم  فوتباليست ها  براى 
ــت هاكمى  ــا بسكتباليس قياس ب
بهتر باشد زيرا با وجود تيمى مثل 

ــازى بازيكنان سرشناس  تراكتورس
مى توانند دوران خدمت خود را در 
ــت سر بگذارند  يك تيم مدعى پش
ــابى  ــد كه اين رويه هم حس هرچن

داد باشگاه هاى بازيكن ساز و مربيان 
ــت كم  ــرور را در آورده و دس بازيكن پ
ــه معضلى  ــارى حتى ب ــل ج در فص
ــاى نظامى بدل  براى خود تيم ه

در نهايت راه حل هاى بهترى پيدا شود كه جايگزين 
ــى  قديم ــكار  راه
ــاز  دردسرس و 
ــه  ب ــتن  پيوس
نظامى  تيم هاى 

شود.

ــب ترين اتفاقات در  ــد نورالهى يكى از عجي خط خوردن احم
فوتبال كشورمان بود كه به خاطر خروج تيم اميد از ايران ،خبر 
دستگيرى سوشا و حواشى جذب بيرانوند باعث شد رسانه ها به 

اندازه كافى و الزم به آن نپردازند.
ــاعت پس از نمايش تحسين برانگيز  درست بيست و چهار س
ــتان بود كه كادر فنى  ــتقالل خوزس احمد نورالهى مقابل اس
ــرد به خاطر  ــده اى اعالم ك ــوكه كنن ــد به صورت ش تيم امي
ــاگردان خاكپور  ــت ش مصدوميت، اين هافبك جايى در ليس

ندارد. 
ــم گير  ــمانى چش ــته بود با آمادگى جس ــى كه توانس بازيكن
ــر دروازه ــل مترى، تي ــهمگين از فاصله چه ــوت س با يك ش
 استقالل خوزستان را به لرزه در بياورد و تا آستانه به اسم زدن 
ــان به زعم كادر فنى  گل فصل به نام خودش پيش برود، ناگه

مصدوم از آب در آمد!
ــا  ــرى را دارد و در اينج ــاى ديگ ــه ه ــناريو الي ــن س ــا اي ام
محمد مايلى كهن نقش بسزايى را ايفا كرد. مدير فنى تيم اميد  
ــمى دارد و با كاپيتان كردن  اعتقاد ويژه اى به بازى روزبه چش
او رسما مى خواهد همه بار تيم را در ميانه ميدان به او بسپارد. 
ــه سال قبل براى  ــت؟ چشمى كه س اما دليل اين عالقه چيس
پشت سر گذاشتن دوران خدمت سربازى بازيكن تيم مقاومت 
ــگاه صباى قم  تهران بود، با انتخاب محمد مايلى كهن به باش
آمد و زير نظر او نخستين بازى هايش در ليگ برتر را انجام داد.

ــمى يكى از آخرين كشفيات محمد مايلى كهن  به نوعى چش
ــود بعدها  ــر او موجب مى ش ــرفت هر چه بهت ــت كه پيش اس
ــد و بگويد اين من  مدير فنى تيم اميد او را به رخ ديگران بكش
بودم كه چشمى را به فوتبال ايران معرفى كردم. اما در آن سو 
ــاده اين روزهاى  ــور دارد. بازيكن كامال آم احمد نورالهى حض
ــف على دايى بود. بازيكن سابق  ــپوليس كه از قضا او كش پرس
ــين برانگيز دايى به پرسپوليس  فوالد يزد، كه با اعتماد تحس
آمد و به همراه مهدى طارمى و اميد عاليشاه موفق شدند لقب 
پديده هاى تيم را از آن خود كنند.  در صورت حضور نورالهى 
ــت و از لحاظ سنى  7 ماه از  كه از قضا او هم هافبك دفاعى اس
روزبه چشمى بزرگ تر، شايد بخشيدن بازوبند به چشمى كمى 
سخت تر مى شد.مخصوصا اين موضوع كه به عقيده بسيارى از 
كارشناسان، نورالهى عالوه بر كارهاى تدافعى، نقش موثرترى 
را نسبت به چشمى در امور هجومى دارد. از اين رو عدم حضور

ــكان  ــى در اردوى بندرعباس كه طبق نظر پزش  احمد نوراله
معتمد و همچنين MRI او موجه بود، از منظر كادر فنى تيم 

اميد يك رياكارى قلمداد شد.
ــت در  از اين رو محمد خاكپور صريحا اعالم كرد چون قرار اس
ــرده هر  بازى هاى مقدماتى المپيك ،بازيكنان به صورت فش
سه روز يك بار وارد زمين شوند، ترجيح مى دهد از بازيكنانى 
استفاده كند كه كامال آماده اند. او با اين توجيه عجيب نورالهى 
ــمى را با بينى شكسته و از جا در آمده  را خط زد اما روزبه چش

ــود رد پاى مايلى كهن را در حمايت  به اردو برد. قطعا نمى ش
آنچنانى از كشف خودش در اين بين ناديده انگاشت اما خدايى 
ــد به المپيك، كادر فنى  ناكرده در صورت عدم صعود تيم امي
بايد پاسخگوى خيلى از مسائل باشد اگرچه به نظر مى رسد در 

صورت ناكامى، خاكپور به محل زندگى اصلى اش يعنى خاك 
آمريكا بر مى گردد و مايلى كهن هم ترجيح مى دهد با انكار هر 
نوع حمايت مخفيانه اى، به مرخصى كى روش بپردازد نه اين 

خط خوردن عجيب.

دورخيز بانوى پارالمپيكى ايران 
براى فتح المپيك

كماندار طاليى ايران در بازى هاى پارالمپيك 2012 لندن كه با حضور در مسابقات 
قهرمانى آسيا براى نخستين بار موفق به كسب سهميه المپيك شد، ابراز اميدوارى 

كرد در پارالمپيك 2016 ريو بازهم صاحب مدال شود.
ــا  ــان ب ــه همزم ــان ك ــى تيروكم ــيون جهان ــدى فدراس ــن رده بن در جديدتري

ــود در رده 38 جهان  ــد، زهرا نعمتى با 4 پله صع ــر ش ــال نو ميالدى منتش آغاز س
ــه وى چندى قبل  ــت آمد ك ــى براى نعمتى به دس ــن صعود در حال قرار گرفت. اي

ــهميه  ــد س ــد و به فاصله چند روز موفق ش ــيايى تايلن ــابقات آس با حضور در مس
ــكار  ــب كند و اولين ورزش ــور در بازى هاى المپيك و پارالمپيك برزيل را كس حض

معلول ايرانى لقب بگيرد كه سهميه المپيك به دست آورده است. 
نعمتى با ابراز خرسندى از موقعيت جديدش در رده بندى جهانى تيروكمان اظهار 
داشت: رنكينگى كه به دست آوردم در ميان بانوان كماندار ايران بى سابقه بوده است .

وى كه در پارالمپيك لندن به مدال طال دست يافت، ادامه داد: تعداد رويدادهايى 
كه اخيرا در آن حضور داشتم در صعود چهار پله اى و رده جديدى كه به دست آوردم، 

ــت. اين كماندار پارالمپيكى و المپيكى ابراز اميدوارى كرد كه از  تاثيرگذار بوده اس
شركت در مسابقات آتى بتواند رنكينگ جهانى خود را بهبود بخشيده و جايگاهى 

بهتر از سى وهشتمى جهان كسب كند.

گاليه  حدادى از 
وضعيت نابه سامان دووميدانى

ــدن از بى نظمى ها و  ــك 2012 لن ــك المپي ــاب ديس ــره پرت ــدال نق ــده م دارن
نابه سامانى هاى موجود در فدراسيون دووميدانى در ادوار مختلف گاليه كرد.

ــان حدادى درباره آخرين وضعيت تمريناتش اظهار داشت: خدا رو شكر كه  احس
ــت اما كار در حال انجام شدن  تمرينات به خوبى پيش مى رود. البته نظمش كم اس

ــيپلين تاكيد دارد.  ــال باال دارد و روى نظم و ديس ــت. كيم بوخونسوف سن وس اس
متاسفانه اردوها يك هفته است كه به دليل سهل انگارى دوستان عقب افتاده است. 

اميدوارم شرايط هرچه زودتر درست شود.
وى افزود: بوخونسوف به كيهانى گفت كه فدراسيونى كه مى خواهد براى المپيك 

آماده شود، مانند ارتشى است كه مى خواهد به جنگ برود و بايد همه چيز مهيا باشد. 
ــه آفريقاى جنوبى برويم اما هنوز كارهاى  قرار بود 10 روز قبل براى برگزارى اردو ب

اعزام انجام نشده است.
ــفانه هيچ چيزى روى نظم نيست و اين  ــك ادامه داد: متاس ملى پوش پرتاب ديس

شرايط هميشه در فدراسيون دووميدانى و در ادوار مختلف وجود داشته است. هيچ 
وقت نديده ايم كه يك اعزام در كشتى انجام نشود اما در دووميدانى اين شرايط ديده 

مى شود. علت اصلى اين مساله نيز اين است ، برخى از افراد امورى كه بر عهده آنها 
گذاشته شده است را  سر وقت انجام نمى دهند.

ــان جديد گزينه هاى  ــراى مذاكره با دروازه ب ــپوليس ب  درحالى كه پرس
ــم بهترين گزينه براى  ــدارد، بيرانوند و كارنامه انضباطى اش ه زيادى ن

پرسپوليس نيست و نمى توان عمر زيادى براى اين قرارداد دانست.
خيلى ها تصور مى كنند اتفاقى كه براى سوشا رخ داد، يك جور بدشانسى 
براى اين بازيكن و يك جور خوش شانسى براى پرسپوليس از منظر فنى  
بوده است. اما واقعيت اين است كه در فوتبال امروز شانس، در كمترين  
ــر مى برد و همه چيز در يك باشگاه حرفه اى  وضعيت ممكن خود به س
و براى بازيكن حرفه اى بايد برنامه ريزى شود و مورد بررسى قرار بگيرد.

سوشا فعال بازداشت است، نكته اما اينجاست كه پرسپوليس حاال دست 
ــت. پرسش  ــته و در حال گفتگو با اين دروازه بان اس روى بيرانوند گذاش
ــت؟ كارنامه بيرانوند بد نيست، به  ــت كه آيا او گزينه خوبى اس اينجاس
ــت و در نفت  لحاظ فنى او همين حاال دروازه بان دوم تيم ملى ايران اس
هم بد كار نكرده و البته شروع مجدد هاى فوق العاده اى هم دارد. اما آيا 
ــا پيدا كرده فنى بوده يا حداقل  ــكلى كه امروز پرسپوليس با سوش مش

ــت و البته  ــاط كارنامه اش ايده آل نيس ــر نظم و انضب ــد از منظ بيرانون
ــر به آن  ــگاه هاى ايران كمت ــه در باش ــت ك ــن معموال فاكتورى اس اي
توجه مى كنند. در واقع اينجا فقط  نگاه مى كنند كه طرف چقدر دريبل 
مى زند يا  چند كلين شيت داشته است اما واقعيت اين است كه موضوع 

نظم از موضوع فنى در نتيجه گيرى تيم ها مهم تر و موثرتر است.
ــته باشند اما او  ــگاه ها يك بازيكن هفتاد درصدى داش ــت باش بهتر اس
ــند نه يك بازيكن صد در صدى كه البته مدام  ــته باش ــه داش را هميش
محروم بشود و بازداشت شود و.... در كارنامه بيرانوند اما نظم وجود ندارد 
ــتانه مهم ترين ديدارهايى  ــته در آس ــال گذش يا كمتر وجود دارد. او س
ــد، اعتصاب كرد و به  ــم را قهرمان ليگ برتر كن ــت اين تي كه مى توانس

ــت. در اردوى تيم ملى  ــكل داش ــا ماه ها با منصوريان مش ــس از آن ت پ
ــا مكانى به  ــخت گير هم كارش با همين سوش ــر نظر كى روش س و زي
پرتاب قندان و چنگال به هم رسيده بود و اتفاقا دليل بحث هم  دروازه 

ــد، او  ــتباه كرد و اخراج ش اين دروازه بان در تيم ملى هم مقابل گوام اش
ــت و در بى توجهى به  ــت كه در نفت دروازه بان فيكس نيس مدت هاس
سرمربيانش تا جايى جلو رفته كه منصوريان مى گويد از حضور بيرانوند 
در پرسپوليس خبرى ندارم و در جريان آن نيستم در حالى كه حداقل 

حتى همين امروز بيرانوند از منظر عدد و رقم فاصله زيادى با مسووالن 
ــرارداد را لغزنده و چالش دار  ــه خود اين موضوع  ق ــپوليس دارد ك پرس
ــپوليس  ــم در نظر گرفت كه امروز پرس ــه بايد اين را ه ــى كند. البت م
ــا در پايان فصل مى تواند  ــادى براى عقد قرارداد ندارد ام گزينه هاى زي
ــتباه  ــاى بهتر از نظر كارنامه انضباطى را چك كند و گزينه اش گزينه ه
ــپوليس آن كارنامه حاشيه دار  ــايد هم بيرانوند در پرس را تيك نزند. ش
ــى رخ نمى دهد و بازيكن  ــوال چنين اتفاق ــوض كند كه البته معم را ع

ــت و آنها در پايان  ــپوليس نيس به هر حال اين بهترين گزينه براى پرس

ــه و بعد از حامد چند سال روياى حضورش در ليگ حرفه اى بسكتبال  ــگ واقعيت به خود گرفت آمريكا رن
NBAحدادى دومين ايرانى تاريخ NBAحدادى دومين ايرانى تاريخ NBA لقب خواهد گرفت ،
ــورش در ــدن حض ــى ش ــس از منتف ــاه پ ــه م س

آتالنتا هاوكس سر از تيم ثامن مشهد در آورد.
ــت به ليگ برتر پس از آن همه نزديك شدن  بازگش
ــكتبال  ــراى لژيونر بس ــه خودى خود ب ــه NBA ب ــه NBAب NBAب
ــوب مى شد اما اين پايان  ايران نوعى عقب گرد محس
تلخ كامى كاظمى نبود و اوضاع براى اين بسكتباليست 
ــد كه كاشف به  ــاله اصفهانى وقتى وخيم تر ش 25 س
ــكالت سربازى امكان  عمل آمد او به دليل مش
بازى در تيم مشهدى را ندارد و بايد براى 
ــر گذاشتن دوران خدمت به  پشت س
ــى برود كه معلوم  يك تيم نظام
هم نيست از حيث فنى چه 
داشت  خواهد  ــرايطى  ش
ــى بازيكنى  ــن يعن و اي
ــال هاى اخير  كه در س
حضور  روياى  همواره 
ــطح  س ــن  باالتري در 
ــا را در  ــكتبال دني بس
ــده حاال  ــر مى پروران س
حتى براى بازى در ليگ كشور خودش 

هم مشكل دارد.
ــالن كاظمى  ــت از بازى ارس ممانع
ــط فدراسيون  در ليگ برتر توس
با  ــا همزمان  ــكتبال دقيق بس
كه  گرفت  وقتى صورت 
به  شريفى  مهدى 
ناگهانى  شكلى 
ــرد  ك ــالم  اع
ــراى  ب ــه  ك
كردن  سپرى 
خدمت سربازى 
ــت تا با  ناچار اس
ــپاهان به  ــرك س ت

تراكتورسازى 
ــرود.  ــز ب تبري

كاظمى 

ــت به ايران  ــكا تحصيل كرده در بازگش ــه در آمري ك
ــه او به  ــود و مداركى ك ــوب نمى ش ــجو محس دانش
ــكتبال ارائه نموده مورد پذيرش قرار  ــيون بس فدراس
ــت. شريفى هم كه تا همين اواخر دانشجو  نگرفته اس
بوده به گفته خودش به خاطر فشرده بودن مسابقات 

ــركت در  ــدم امكان ش ــپاهان و ع س
امتحانات مشروط شده و چاره اى 

ــربازى  ــز گذراندن خدمت س ج
ندارد.

مشكالت اين دو بسكتباليست 
ــى خود  ــت اصفهان و فوتباليس
از  ــيارى  بس ــر  نمايانگر دردس
ورزشكاران ايرانى در ارتباط با 
مقوله سربازى است. معضلى كه 
ــكالت زيادى را براى  بعضا مش
مختلف  ــته هاى  رش ــان  بازيكن
ــير حرفه اى آنها  ورزشى در مس
ــايد اوضاع  به وجود مى آورد. ش
در  دست كم  فوتباليست ها  براى 
ــت هاكمى  ــا بسكتباليس قياس ب
بهتر باشد زيرا با وجود تيمى مثل 

ــازى بازيكنان سرشناس  تراكتورس
مى توانند دوران خدمت خود را در 
ــت سر بگذارند  يك تيم مدعى پش
ــابى  ــد كه اين رويه هم حس هرچن

داد باشگاه هاى بازيكن ساز و مربيان 
ــت كم  ــرور را در آورده و دس بازيكن پ
ــه معضلى  ــارى حتى ب ــل ج در فص
ــاى نظامى بدل  براى خود تيم ه

ــب ترين اتفاقات در  ــد نورالهى يكى از عجي ــمى يكى از آخرين كشفيات محمد مايلى كهن خط خوردن احم به نوعى چش

اوضاع براى اين بسكتباليسـت 25 سـاله 
اصفهانى وقتى وخيم تر شـد كه كاشـف به 
عمل آمد او به دليل مشكالت سربازى امكان 
بازى در تيم مشـهدى را نـدارد و بايد براى 
پشت سر گذاشتن دوران خدمت به يك تيم 
نظامى برودكه معلوم هم نيست از حيث فنى 

چه شرايطى خواهد داشت.

مشكل مشابه فوتباليست و بسكتباليست اصفهانى؛

درد مشترك ارسالن كاظمى و مهدى شريفى

شايد اوضاع براى فوتباليست ها دست كم در 
قياس با بسكتباليست هاكمى بهتر باشد زيرا 
با وجود تيمى مثل تراكتورسازى بازيكنان 
سرشـناس مى توانند دوران خدمت خود را 
در يك تيم مدعى پشت سر بگذارند هرچند 
كه اين رويه هم حسـابى داد باشـگاه هاى 
بازيكن سـاز و مربيـان بازيكن پـرور را در 

آورده است.

ردپاى مايلى كهن در خط خوردن نورالهى

ــد  ــى توانن ــه م ــركت در مناقص ــان ش متقاضي
ــايت  ــه س ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
ــه آدرس  ــان ب ــكى اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت  مديري ــايت  س ــا  ي  www.mui.ac.ir
آدرس ــه  ب ــگاه  دانش ــتيبانى  پش ــات  خدم
 www .afa .mui .ac .ir/khadamat / 

ــماره تلفن 031-37924006  مراجعه و يا با ش
ــاس حاصل  ــات تم ــيون مناقص ــد كميس واح

فرمايند. 

آگهـى تجديد مناقصه عمـومى يك 
مرحله اى خريد، نصب و راه اندازى دو 

دستگاه آسانسور مراكز آموزشى 
درمانى نور و حضرت على اصغر(ع)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى استان اصفهان

م الف: 28924
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بازی های محلیدریچه

ميگويم
پذيرشاست
پذيرشيعني

پذيرفتنشرايطباتمامسختيهاش
پذيرشيعني

پذيرفتنادمهاباتمامنقصهاشون
پذيرشيعني

پذيرفتنمشکالتهستوبايدبهمسيرادامهداد
پذيرشيعني

پذيرفتناينکهگاهيمنهماشتباهميکنم
پذيرشيعني

پذيرفتناينکهمنکاملنيستم
پذيرشيعني

پذيرفتناينکههيچکسمسوولزندگيمننيست
پذيرشيعني

پذيرفتناينکهانتظارازديگراننداشتن
داش��تنپذيرشت��ويزندگييعن��يپاي��اندادنبهتم��امدعواها،

اختالفهاوجدلها!

هرقدرسنمبيشترمیشودکمتربهقضاوتمردمدرموردخودماهميت
میدهم.ازاينروهرچقدرمسنترمیشومبيشتراززندگیلذتمیبرم...

حذفکردنآدمهااززندگيمبهاينمعنینيستکه،
ازآنهامتنفرم!معنایسادهاشايناستکهبرایخودماحترامقائلم...

هرکسیقرارنيستبههرقيمتیتاابدبامنبماند...
لطفبسياربزرگیدرحقخودمانخواهيمکرداگرکسانیکهروحمانرا،

مسموممیکنندرارهاکردهوبهآرامشپناهببريم...
زندگیبهمنآموختکههراشتباهیتاوانیدارد،

وهرپاداشیبهايی...
پنيرمجانیفقطدرتلهموشيافتمیشود...

آهنگریباوجودرنجهایمتعددوبيماریاشعميقابهخداعشق
میورزيد.روزیيکیازدوس��تانشکهاعتقادیبهخدانداش��ت،
ازاوپرسيد:توچگونهمیتوانیخدايیراکهرنجوبيمارینصيبت

میکند،رادوستداشتهباشی؟
آهنگرس��ربهزيرآوردوگفت:وقتیکهمیخواهموس��يلهآهنی
بسازم،يکتکهآهنرادرکورهقرارمیدهم.سپسآنرارویسندان
میگ��ذارمومیکوبمتابهش��کلدلخ��واهدرآيد.اگ��ربهصورت
دلخواهمدرآمد،میدانمکهوس��يلهمفيدیخواهدبود،اگرنهآنرا

کنارمیگذارم.
همينموصوعباعثشدهاستکههميشهبهدرگاهخدادعاکنمکه

خدايا،مرادرکورههایرنجقرارده،اماکنارنگذار...

روزیازروزهاهارونالرشيداز
بهلولديوانهپرسيد:

ایبهل��ولبگ��وببينمن��زدتو
دوس��تترينمردمچهکسی
است؟بهلولپاسخداد:همان
کس��یکهشکممراس��يرکند
دوس��تترينمردمن��زدمن

است!
هارونالرش��يدگفت:اگرمن

شکمتوراس��يرکنممرادوس��تداری؟بهلولباخندهپاسخداد:
دوستیبهنسيهواماواگرنمیشود!

حکایت

بهلول شکم سیر

شعر

چشمخودفرشکنمزيرکفپایدگر
برکفپایدگربوسهنهمجایدگر

بعدازاينرایمنايناستوهمينخواهدبود
منبراينهستموالبتهچنينخواهدبود
پيشاويارنوويارکهنهردويکیاست

حرمتمدعیوحرمتمنهردويکیاست
قولزاغوغزلمرغچمن،هردويکیاست
نغمهبلبلوغوغایزغن،هردويکیاست
اينندانستهکهقدرهمهيکساننبود
زاغرامرتبهمرغخوشالحاننبود

چونچنيناستپیکاردگرباشمبه
چندروزیپیدلداردگرباشمبه
عندليبگلرخساردگرباشمبه
مرغخوشنغمهگلزاردگرباشمبه

نوگلیکوکهشومبلبلدستانسازش
سازمازتازهجوانانچمنممتازش
تومپندارکهمهرازدلمحزوننرود
آتشعشقبهجانافتدوبيروننرود
وينمحبتبهصدافسانهوافسوننرود
چهگمانغلطاستاين؟برودچوننرود
چندکسازتوويارانتوآزردهشوند

دوزخازسردیاينطايفهافسردهشوند
گرچهازخاطروحشیهوسرویتورفت
وزدلشآرزویقامتدلجویتورفت

شددلآزردهوآزردهدلازکویتورفت
بادلیپرگلهازناخوشیخویتورفت

کاریکاتور)فقر(

جواب سودوکو  شماره 1771سودوکو  شماره 1772

جواب معما 1771 معما 1772
هرگاهازش��خصیعملخارقالعادهایوغير
قابلتصورسربزندازآنبهش��قالقمرتمثيل

کردهمیگويند:واقعشقالقمرکردهاست.
يک��یازمهمترينمعجزاتپيغمبرش��قالقمر
اس��تکهروايتمیکنندعدهایازمش��رکان
قريشخدم��تپيغمبررس��يدندوگفتند:ای
محمد،اگ��ردردعوینبوتصادقهس��تیو
عملتوسحروجادونيستهماکنونماهرادر
وسطآسماندونيمهکنتامابهرایالعينشق
القمرراببينيمکهرسالتتوايمانبياوريمزيرا
شنيدهامکهس��حروجادوفقطدررویزمين
امکانداردولیدرآس��مانموثرنيست.درآن

هنگاممردمدرمنیبودند.
پيغمبراسالمدستبهدعابرداشتوازخداوند
مس��التکردکهاينآخرينحجترسالتشرا
بااينقوممشرکنش��اندهدتاشايددستاز
عنادولجاجبردارند.بالفاصلهوحینازلش��د
کهماهدراختيارتوستومیتوانیآنرادوپاره

کنی.
پيغمبراکرم)ص(بهروايتیانگشتسبابهاش
رابهجانبآسماندرازکردوماهازمياندونيمه
شد.درآنهنگامجماعتحاضردرمنیديدند
کهماهطوریشکافتهشدکهکوهحرادرميان

دوپارهآنکهمانندمشعلیفروزانبود.

300دانشآموزيکمدرسهميخواهندبه
اردوبروند.ازتعداداتوبوسهائيکهقراربود
برايبردندانشآم��وزانبيايند،2اتوبوس
نميتوانندبيايندوبقيهاتوبوسهاهرکدام5
نفراضافهسوارميکنندتاهمهسوارشوند.

س��وال:تعداداتوبوسهايموج��ودچندتا
هستند؟

اگرتنهايککبريتداش��تهباش��يدووارد
يکاتاقس��ردوتاريکشويدکهدرآنيک
بخارينفتي،يکچراغنفتيويکش��مع

باشد...
اولکداميکراروشنميکنيد؟

اينس��هعددفردمتوال��ي21،19و23
هستند...

19+21+23=63
عدد19کوچکترينعدداست.

کيسههانايلونيهستندوبانگاهکردناز
بيرون،بهراحتيميتوانمحتوياتدرون

کيسههاراتشخيصداد!...

معما
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شق القمر کرد

داستان

»چو و پل«
چووپليکبازیگروهیجذاباستکهدربيشترروستاهایمنطقهنائينبهويژه
الیمزيک)البهمعنیدهستان(رايجاست.اينبازیتوسطدوگروهانجاموهر

گروهازسهالیهفتنفرتشکيلمیشود.
وسايلاينبازیعبارتس��تازدوچوبکهيکیبزرگبهاندازهحدودايکمترو
بيستسانتويکچوبکوچکبهاندازهیحدوداًچهلسانتودوعددخشت
ياآجرياسنگ.شروعبازیبهاينصورتاس��تکهگروهاولکهبهصورتقرعه
انتخابشدهبهعنوانپرتابکننده،چوببزرگتررادردستمیگيردوبهنوبت
اعضایگروهباچوببزرگتر،چوبکوچکترراپرتابمیکنند؛پرتابچوببه
اينصورتاستکهدوعددآجرکهجزووسايلبازيسترابافاصلهحدوداهفت
س��انتبهصورتموازیکنارهمقراردادهوچوبکوچکت��ررابررویآجرها
گذاشتهوباچوببزرگترآنرابهصورتفنریپرتابمیکنند.)فردحقضربهزدن
بهچوبکوچکتررانداردوبرایپرتابيکطرفچوببزرکدردستبازيکن
وطرفديگربررویزمينودرنزديکیچوبکوچکترگذاش��تهمیش��ودوبه
صورتفنریپرتابصورتمیگيرد(اعضایگروهدومکهمسافتتقريبیپرتاب
راحدسزدهودرآنمحدودهمنتظرفرودچوبکوچکهستندبايدسعیکنند

تاچوبکوچکرابگيرند.
اگرگروهدومتوانس��تندچوبکوچکرابگيرندبازيکنپرتابکنندهديگرحق
پرتابنخواهدداشتونفربعدیوظيفهیپرتابرابرعهدهمیگيردولیاگرگروه
دومموفقبهگرفتنچوبکوچکنشدندبازيکنپرتابکنندهچوببزرگرابر
رویآجرهاگذاشتهويکیازاعضایگروهدومبايدازهمانجاکهچوبکوچکبه
زمينخورده،چوبکوچکرابهسمتچوببزرگپرتابکندوازاينطريقچوب

بزرگراازرویآجرهابيندازد.
اگرموفقبهاينکارش��دبازهمبازيکنگروهاولحقپرتابراازدستمیدهد
واگرموفقنش��دبازیادامهپيدامیکندبهاينصورتکهچوببزرگراازروی
آجرهابرداشتهوباضربهزدنبهچوبکوچکباعثبلندشدنآناززمينشدهوبا
ضربهایديگرباعثدورترشدنچوبکوچکازآجرهامیشود)بازيکنمیتواند
س��همرتبهضربهراتکرارکند(گروهدومبايدازمحلف��رودچوبکوچک،برای
انداختنچوببزرگازرویآجرهادوبارهپرتابانجامدهدواينروالادامهداردتا
موقعیکهگروهدومبتواندچوببزرگراازرویآجرهابيندازدويکیيکیاعضای
گروهاولراازدورمس��ابقهخارجکندوبههمينترتيبهمهاعضایگروهحذف
شوندوبرایپرتابنوبتبهگروهدومبرسد.درحيناينپرتابهاامتيازهايیثبت

میشودکهگروهبرندهباآنتعيينمیشود.

اگر به من بگویند زیباترین واژه اي که 
یادگرفتي چیست؟......

لذت زندگی

میگوين��دمردی،خروس��ی
خري��دوبهخان��هب��رد.وقتی
واردشد،همس��رجوانش،سر
ورويشراپوش��اندونهيبزد:
ایمرد!غيرتتچهشدهاست؟
روزهاکهتونيستی،آيامنبايد
بااينخروسکهجنسمخالف
اس��ت،تنهابمان��م؟خروسرا
بيرونببروازهرکهخريدهای

بهاوبازگردان!
مرد،خوشحالازاينکه...

زنچنانپاکدامن��یداردکهحتیازخ��روسهمدوریمیکن��د،بهبازار
برگش��توخروسرابهفروش��ندهاشکهپيرم��رددنيادي��دهایبودپس

داد.
پيرمردکهماوقعراشنيد،گفت:اشکالیندارد؛منخروسمراپسمیگيرم
ولیبرودربارهزنتبيش��ترتحقيقکن!کس��یکهدربارهيکخروسچنين

میکند،البدريگیبهکفشداردومیخواهدردگمکند.

مايکل،رانندهاتوبوسش��هری،مثلهميشهاولصبحاتوبوس��شراروشنکردو
درمسيرهميشگیشروعبهکارکرد.درچندايستگاهاولهمهچيزمثلمعمولبود
وتعدادیمسافرپيادهمیشدندوچندنفرهمس��وارمیشدند.درايستگاهبعدی،
يکمردباهيکلبزرگ،قيافهایخشنورفتاریعجيبسوارشداودرحالیکهبه

مايکلزلزدهبودگفت:»تامهيکلپولینمیده!«ورفتونشست.
مايکلکهتقريباًريزجثهبودواساساًآدمماليمیبودچيزینگفتاماراضیهمنبود.
روزبعدهمدوبارههميناتفاقافتادومردهيکلیسوارشدوباگفتنهمانجمله،

رفتورویصندلینشست
وروزبعدوروزبعد…ايناتفاقکهبهکابوسیبرایمايکلتبديلشدهبودخيلیاو
راآزارمیداد.بعدازمدتیمايکلديگرنمیتواستاينموضوعراتحملکندوبايد

بااوبرخوردمیکرد.اماچطوریازپسآنهيکلبرمیآمد؟
بنابرايندرچندکالسبدنسازی،کاراتهوجودوو… ثبتنامکرد.درپايانتابستان،

مايکلبهاندازهکافیآمادهشدهبودواعتمادبهنفسالزمراهمپيداکردهبود.
بنابراي��نروزبعدیکهمردهيکلیس��واراتوبوسش��دوگفت:»ت��امهيکلپولی

نمیده!«مايکلايستاد،بهاوزلزدوفريادزد:»برایچی؟«
مردهيکلیباچهرهایمتعجبوترس��انگفت:»تامهيکلکارتاستفادهرايگان

داره.«

تام هیکل پولی نمی دهریگی به کفش داشتن

ایستگاه ضرب المثل

داستانیزيبادرموردشخصیکهيکروززندگیکردوقدرزندگیرادانست.
دوروزماندهبهپايانجهانتازهفهميدکههيچزندگینکردهاست،تقويمشپرشدهبودوتنهادو

روز،تنهادوروزخطنخوردهباقیبود.
پريشانشدوآشفتهوعصبانینزدخدارفتتاروزهایبيشتریازخدابگيرد،دادزدوبدوبيراه
گفت،خداسکوتکرد،جيغزدوجاروجنجالراهانداخت،خداسکوتکرد،آسمانوزمينرابه

همريخت،خداسکوتکرد.
بهپروپایفرشتهوانسانپيچيد،خداسکوتکرد،کفرگفتوسجادهدورانداخت،خداسکوت
کرد،دلشگرفتوگريستوبهسجدهافتاد،خداسکوتشراشکستوگفت:عزيزم،امايکروز
ديگرهمرفت،تمامروزرابهبدوبيراهوجاروجنجالازدستدادی،تنهايکروزديگرباقیاست،

بياوالاقلاينيکروزرازندگیکن.
البهالیهقهقشگفت:امابايکروز...بايکروزچهکارمیتوانکرد؟...

خداگفت:آنکسکهلذتيکروززيس��تنراتجربهکند،گويیهزارسالزيستهاستوآنکه
امروزشرادرنمیيابدهزارسالهمبهکارشنمیآيد،آنگاهسهميکروززندگیرادردستانش

ريختوگفت:حاالبروويکروززندگیکن.
اوماتومبهوتبهزندگینگاهکردکهدرگودیدستانشمیدرخشيد،امامیترسيدحرکتکند،
میترسيدراهبرود،میترسيدزندگیازالبهالیانگشتانشبريزد،قدریايستاد،بعدباخودش
گفت:وقتیفردايیندارم،نگهداشتناينزندگیچهفايدهایدارد؟بگذارداينمشتزندگیرا
مصرفکنم.آنوقتش��روعبهدويدنکرد،زندگیرابهس��رورويشپاشيد،زندگیرانوشيدو
زندگیرابوييد،چنانبهوجدآمدکهديدمیتواندتاتهدنيابدود،میتواندبالبزند،میتواندپا

رویخورشيدبگذارد،میتواند....
اودرآنيکروزآسمانخراشیبنانکرد،زمينیرامالکنشد،مقامیرابهدستنياورد،اما....

امادرهمانيکروزدستبرپوستدرختیکشيد،رویچمنخوابيد،کفشدوزدکیراتماشا
کرد،سرشراباالگرفتوابرهاراديدوبهآنهايیکهاورانمیشناختند،سالمکردوبرایآنهاکه
دوستشنداشتندازتهدلدعاکرد،اودرهمانيکروزآشتیکردوخنديدوسبکشد،لذتبرد
وسرشارشدوبخشيد،عاشقشدوعبورکردوتمامشد.اودرهمانيکروززندگیکرد.فردایآن

روزفرشتههادرتقويمخدانوشتند:امروزاودرگذشت،کسیکههزارسالزيست!



زندگیانساندارایطول،عرضوارتفاعاست؛اغلبماتنهابهطولآنمیانديشيم،اماآنچهکه
بيشتراهميتدارد،عرضياچگونگیآناست.

امروزراازدستندهيد،آياضمانتیبرایطلوعخورشيدفرداوجوددارد!؟

شخصی که فقط یک روز 
زندگی کرد

شرح پریشانی منرنج یا موهبت!
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فرمانده انتظامي اس��تان از كش��ف يك محمول��ه كاالي قاچاق به 
ارزش پنج ميليارد ريال در ايست و بازرسي شهيد امامي شهرستان 

شهرضا خبر داد . 
س��ردار عبدالرضاآقاخان��ي فرمان��ده انتظام��ي اس��تان اصفه��ان 
گفت:ماموران انتظامي مستقر در ايس��تگاه ايست و بازرسي شهيد 
امامي شهرستان شهرضا حين كنترل و نظارت بر خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه كاميون كه از جنوب كشور به مقصد تهران در حركت 

بود مشكوك شده و آن را متوقف كردند.
وي اف��زود: در بازرس��ي از اي��ن خودرو،ي��ك ه��زار و 100 كارتن 
 آدامس خارجي قاچاق فاقد هرگونه مدارك مثبت گمرگي كش��ف 

شد .
سردار آقاخاني ارزش اين محموله را پنج ميليارد ريال دانست و ادامه 
داد: در اين رابطه راننده كاميون دستگير كه پس از تشكيل پرونده 

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شد .
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان در پايان تاكي��د كرد:قاچاق كاال 
ق��درت فراوان��ي در تخريب منابع مل��ي و س��رمايه هاي اجتماعي 
دارد و مي توان��د آث��ار نامطلوب��ي ب��ه دنب��ال داش��ته باش��د كه 
ش��اخص ترين آن ها لطمه به اقتص��اد كش��ور و در نتيجه تضعيف 
 اقتصاد ملي و ايجاد چالش هاي امنيتي مي باش��د و مردم به عنوان 
شاه كليد مبارزه با اين پديده شوم، مي توانند با ارائه اطالعات خود 
 پيرامون فعاليت س��وداگران اقتصادي ياريگر پليس در اين مبارزه

 باشند.

س��رهنگ حميدرضا گل صباحی رييس پليس آگاهی استان البرز 
اظهار داش��ت: با دس��تگيری دو مرد مأمورنما در سطح شهر كرج، 

تحقيقات برای مشخص شدن ساير جرايم متهمان آغاز شد.
وی افزود:  اين مجرمان كه كلكسيونی از جرايم سرقت دارند سوار بر 
خودرو با استفاده از تجهيزات پليسی در نقش مأموران با سد كردن 
راه طعمه هايشان به خصوص اتباع خارجی به بهانه حمل و نگهداری 

موادمخدر با دريافت پول از آنها باجگيری می كردند.
رييس پليس آگاهی اس��تان البرز تصريح كرد: ب��ا توجه به احتمال 
باجگيری از افراد بيشتری از سوی اين تبهكاران بازپرس شعبه 26 
دادسرای ناحيه 2 كرج، خواستار چاپ عكس آنان شد تا كسانی كه 
در دام دو پليس قالب��ی افتاده اند به پليس آگاه��ی البرز در ميدان 

طالقانی كرج مراجعه كنند.

زن جوان وقتی نتوانست اختالفاتش را با همسرش حل كند، نقشه قتل 
او را طراحی و با كمك برادرش اجرا كرد.

صدای شليك گلوله سكوت روستای صفی آباد زاوه، در خراسان رضوی 
را شكست.

اهالی سراس��يمه از خانه ه��ای خود خارج ش��ده و با جس��د يكی از 
 اهالی روستا روبرو شدند. مرد جوان با ش��ليك گلوله به قتل رسيده

 بود.
دقايقی بعد تيم پليس��ی در روستا حاضر ش��ده و متوجه شدند مرد 
جوان به علت اصابت گلوله به س��رش و در نزديكی خانه شان به قتل 

رسيده است.
ماموران به تحقيق از همسر مقتول پرداختند كه او در تحقيقات گفت: 
همسرم برای انجام كاری از خانه خارج شده بود كه صدای شليك را 
شنيدم و از خانه بيرون آمدم و با جسد شوهرم رو برو شدم. نمی دانم 

چه كسی او را كشته است.
مام��وران در ادامه تحقيقات متوج��ه اختالف و درگي��ری مقتول و 

همسرش شده و تحقيقات را روی زن جوان متمركز كردند.
زن 18 ساله سرانجام به قتل اعتراف كرد و گفت: با شوهرم اختالفاتی 
داشتم و پس از آن كه با برادرم صحبت كردم، با طرح نقشه ای او را به 
داخل كوچه ای كش��انديم و با اس��لحه ای كه متعلق به خودش بود، 

شليك كرديم و گريختيم.
سرهنگ سيدكاظم حسينی، رييس پليس شهرستان زاوه در اين باره 
گفت: با اعتراف زن جوان برادرش هم دستگير شد و تحقيقات در اين 

زمينه ادامه دارد.
 وی اف��زود: زوج ها در صورت ب��روز اختالف در زندگی باي��د از رفتار

 شتاب زده و خودس��ر خودداری و س��عی كنند با كمك مشاوران يا 
بزرگان فاميل مشكالت خود را حل كنند.

در اين پرونده زن جوان به جای حل مش��كل در اقدامی  خودس��رانه 
مرتكب قتل شوهرش ش��د و با اين كار نه تنها مشكل حل نشد بلكه 

مشكل بزرگ تری به وجود آمد.
رييس پليس شهرستان زاوه خاطرنشان كرد: بزرگان فاميل هم بايد 

اختالف زوج ها را جدی گرفته و در جهت حل آن اقدام كنند.

پنج ميليارد ريال كاالي قاچاق 
در اصفهان كشف شد

سارقان مامورنما 
دستگير شدند

نقشه شوم برای شوهر

دختر جوان در عكاسی مشغول كار بود. سعيد در حال 
عب��ور از مقابل مغازه او را ديد و نقش��ه ای ش��يطانی به 
ذهنش رسيد. نگاهی به اطراف انداخت. خيابان خلوت 
و بهترين فرصت برای اجرای نقش��ه اش بود. وارد مغازه 
شد و دقايقی بعد سراسيمه از مغازه عكاسی خارج شد 

و گريخت.
رسيدگی به اين پرونده امسال طی تماس مرد جوانی با 

پليس آغاز شد.
مرد جوان از جنايت در يك مغازه عكاسی خبر داد. تيم 
جنايی راهی محل قتل در خيابان مدرس ش��هر اروميه 
شدند. آنها پس از ورود به عكاسی با جسد دختر جوانی 

در تاريك خانه روبرو شدند.
دختر 22 ساله به عنوان عكاس در آنجا كار می كرد كه با 

ضربات چاقو به قتل رسيده بود. 
بررسی صحنه جنايت نشان می داد، دختر جوان با عامل 
جنايت درگير ش��ده و قصد دفاع از خود را داشته كه با 

ضربه های چاقو به قتل رسيده بود.
دختر جوان اهل اش��نويه بود. پدر او از فرهنگيان شهر 
بود كه پس از بازنشستگی همراه خانواده اش به اروميه 
آمده بود. دختر جوان نيز به عنوان عكاس در اين عكاسی 

مشغول به كار شده بود.
كارآگاهان سپس به تحقيق از مرد جوانی پرداختند كه 

موضوع را به پليس اطالع داده بود. 
او در بازجويی ها گفت: امروز عصر همراه همس��رم برای 
عكس گرفتن به عكاسی آمديم كه متوجه صدای كمك 

خواهی دختر جوانی از داخل تاريكخانه شديم.
 به موض��وع مش��كوك ش��ده و ب��ه س��مت تاريكخانه 
رفتم. همزمان در باز شد و مردی سراسيمه خارج شد و 
گفت خانمی  حالش بد است، به او كمك كنيد. بعد هم از 
مغازه خارج شد.با همسرم وارد اتاقی كه در آنجا عكس 
می گيرند شديم، دختر جوانی خونين روی زمين افتاده 
بود. سريع با پليس و اورژانس تماس گرفتيم. امدادگران 
اورژانس وقتی به اينجا آمدند اعالم كردند دختر جوان 

جان باخته است.
پزش��ك جنايی هم علت مرگ دختر ج��وان را اصابت 

ضربه های چاقو به بدن او اعالم كرد.
پس از تحقيقات مقدماتی جس��د با دس��تور قضايی به 
پزشكی قانونی منتقل ش��د و تيم جنايی تجسس برای 

كشف راز قتل را آغاز كرد.
ماموران برای شناس��ايی هويت قاتل با كمك شاهدان 
ماجرا به بررس��ی دوربين ه��ای مداربس��ته مغازه های 
اطراف عكاسی پرداخته و توانستند عكس چهره متهم 

را پيدا كنند.
در گام بعدی آلبوم مجرمان حرفه ای مورد بررسی قرار 
گرفت كه بررسی ها در اين شاخه به نتيجه رسيد و عامل 
جنايت كه از مجرمان سابقه دار بود، شناسايی شد. مرد 
جوان متاهل و اهل يكی از روستاهای اطراف اروميه بود.

با شناسايی هويت اين مرد، ماموران راهی خانه او شده 
و عامل جنايت را در عملياتی غافل گيرانه شناس��ايی و 

دستگير كردند.
متهم به قتل پس از انتقال به پليس آگاهی اروميه منكر 
قتل شد، اما پس از روبرو شدن با مدارك پليسی لب به 

اعتراف گشود.
مرد جنايتكار گف��ت: روز حادثه برای انج��ام كاری به 
اروميه آمدم. ب��ا مش��اهده دختر جوان وسوس��ه های 

شيطانی سراغم آمد.
وارد عكاسی شدم، دختر جوانی تنها بود. به بهانه عكس 
گرفتن وارد اتاق ش��ديم. دختر جوان چندين عكس از 

من گرفت.
در همين هنگام تصميم گرفتم نقش��ه س��ياهم را اجرا 
كنم، اما او با سر و صدا قصد داشت ديگران را خبر كند. 
ترسيده بودم.به همين دليل با چاقويی كه همراه داشتم 
به او چند ضربه زدم. وقتی می خواستم از عكاسی خارج 

ش��وم زن و مردی كه قصد گرفتن عكس داش��تند مرا 
ديدند.به دروغ به آنها گفتم حال خانمی  خراب ش��ده و 

توانستم از دست آنها فرار كنم. 
بع��د از آن به ش��هرم آمدم و ب��رای اين كه شناس��ايی 
 نش��وم در تمام اي��ن يك هفت��ه داخل خان��ه ام مخفی 

بودم.
محل هايی برای ارتکاب جرم

س��رهنگ س��امان غنی زاده، ريي��س پلي��س آگاهی 
فرماندهی انتظامی  آذربايج��ان غربی در اين باره گفت: 
متهم پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی روانه زندان شد 

تا با تكميل تحقيقات محاكمه شود.
وی هشدار داد: مجرمان برای اجرای نقشه های مجرمانه 
خود هميشه به دنبال بهترين و راحت ترين راه هستند تا 

بدون ريسك دستگيری به هدف خود برسند.
آنها به همين دليل بيشتر سراغ طعمه هايی می روند كه 

قدرت مقاومت نداشته باشند. 

به همين خاطر زنان، كودكان و س��الخورده ها بهترين 
قربانی برای اقدامات مجرمانه آنها هستند.

همچنين آنها محل های خلوت و كم تردد را برای اجرای 
نقش��ه های خود انتخاب می كنند، زيرا در اين محل ها 

احتمال دستگيری آنها كمتر است.
زمان هم نكته مهم ديگری است كه مجرمان به آن توجه 
دارند و بيشتر در ش��ب ها و ظهر كه خيابان ها كم تردد 

است جرايم خود را انجام می دهند.
غنی زاده خاطرنشان كرد: با توجه به مولفه هايی كه اشاره 
شد، زنان بهتر اس��ت در صورت كار در مغازه ها در اين 
زمان ها بيشتر هوشيار باشند و در صورت مشاهده رفتار 
مشكوك از سوی مشتری با پليس تماس گرفته يا ديگر 

كسبه را در جريان قرار دهند.
در اين پرونده متهم وقتی متوجه تنها بودن دختر جوان 
شد شرايط را برای اجرای نقشه شيطانی مساعد ديد و 

مرتكب قتل شد.

94 واحد صنفي
 متخلف در اصفهان  پلمپ شد

كالهبرداری 
از كشاورزان با چک سرقتی

محموله آدامس قاچاق به ارزش
 5 ميليارد ريال در اصفهان كشف شد

زورگيری دوخانم شيک پوش از مردان

رييس پليس امنيت عمومي اس��تان اصفهان گفت: در پي اجراي طرح نظارت و 
كنترل بر اصناف، 94 واحد صنفي متخلف شناسايي و پلمپ شدند. سرهنگ  اكبر 
عاصمي اظهار كرد: در راستاي ارتقای امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف فاقد 
پروانه كسب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف در ش��هر اصفهان توسط ماموران 
اداره نظارت بر اماكن عمومي اجرا شد. وي افزود: در اين زمينه از يك هزار و 210 
واحد صنفي بازديد و نسبت به توجيه، ارش��اد و آگاه سازي متصديان واحدها در 

محل اقدام  شد.
رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان تصريح كرد: 94 واحد صنفي متخلف 
به علت نداش��تن پروانه كس��ب و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه پلمپ و 
براي 102 واحد صنفي اخطاريه پلمپ صادر  ش��د. رييس پليس امنيت عمومي 
اس��تان اصفهان ب��ا اعالم 
ت��داوم و تش��ديد اين گونه 
برنامه ها و اقدامات كنترلي 
و نظارتي پلي��س، از عموم 
شهروندان خواس��ت تا در 
ص��ورت مش��اهده هرگونه 
تخلف، موض��وع را از طريق 
شماره تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند.

دو مرد شياد كه با فريب كش��اورزان و صاحبان فروشگاه ها با چك های 
سرقتی از آنها محموله برنج می خريدند، دستگير شدند.

 س��رهنگ علی اوس��ط گرجی پ��ور، فرمان��ده انتظامی شهرس��تان نور 
در اين باره گفت: چندی پيش مرد كشاورزی با حضوردر پليس آگاهی از 

مرد كالهبرداری شكايت كرد.
با تحقيق از شاكی مشخص ش��د مردی با معرفی خود به عنوان نماينده 
خريد يكی از شركت های صنعتی وی را فريب داده و در قبال خريد5000 
 كيلوگرم برنج ي��ك فقره چ��ك 41 ميلي��ون تومانی به او داده اس��ت. 
مرد كش��اورز هنگام نقد كردن چك در بانك متوجه س��رقتی بودن آن 

شده است.
وی اف��زود: در ادام��ه تحقيقات م��رد كالهب��ردار همراه م��رد ديگری 
شناسايی و هر دو دستگير شدند. در بازجويی از متهمان )حميد متهم به 
كالهبرداری و همدستش( مشخص شد آنها با خريد چك های سرقتی، 
كشاورزان و صاحبان فروشگاه ها را فريب داده و از آنها محموله های برنج 

را خريده و در قبال آن چك های سرقتی پرداخت كرده اند.
گرجی پور تصريح كرد: تحقيقات نش��ان می داد متهمان سه نفر ديگر را 
نيز در شهرستان های ساری، لنگرود و نور فريب داده و 15 هزار كيلو برنج 
با ارائه چك های سرقتی خريده اند و ارزش محموله های خريداری شده 

به مبلغ 120 ميليون تومان بوده است.

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان گفت: يك محموله آدامس قاچاق به 
ارزش 5 ميليارد ريال در ايست و بازرسي شهيد امامي شهرستان شهرضا 

كشف شد.
سردار عبدالرضا آقاخاني اظهار كرد: ماموران انتظامي مستقر در ايستگاه 
ايست و بازرسي شهيد امامي شهرستان شهرضا هنگام كنترل و نظارت 
بر خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميون كه از جنوب كشور به مقصد 

تهران در حركت بود مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.
وي افزود: در بازرس��ي از اين خ��ودرو، يك ه��زار و 100 كارتن آدامس 

خارجي قاچاق فاقد هرگونه مدارك مثبت گمرگي كشف شد.
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان ارزش اين محموله را 5 ميليارد ريال 
عنوان كرد و گفت: در اي��ن عمليات، راننده كاميون دس��تگير و پس از 
تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.

آقاخانی تاكيد كرد: قاچاق كاال قدرت فراوان��ي در تخريب منابع ملي و 
سرمايه هاي اجتماعي دارد و مي تواند آثار نامطلوبي به دنبال داشته باشد 
كه شاخص ترين آن ها لطمه به اقتصاد كشور و در نتيجه تضعيف اقتصاد 

ملي و ايجاد چالش هاي امنيتي است.
وی خاطرنشان كرد: مردم به عنوان شاه كليد مبارزه با اين پديده شوم، 
مي توانند با ارائه اطالع��ات خود پيرامون فعاليت س��وداگران اقتصادي 

ياري گر پليس در اين مبارزه باشند.

رييس پاي��گاه دوم پليس آگاهی تهران بزرگ از دس��تگيری دو زن كه با 
ش��يوه ای خاص اقدام به زورگيری از ش��هروندان كرده بودند، خبر داد.

جوانی با مراجعه به گشت كالنتری 139 مرزداران اعالم كرد كه توسط دو 
خانم مورد زورگيری و سرقت قرار گرفته است. با تشكيل پرونده مقدماتی 
با موضوع زورگيری و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحيه 34 
تهران، پرونده برای رس��يدگی در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرف��ت. مالباخته پس از حضور در پاي��گاه دوم پليس آگاهی 

تهران بزرگ، در اظهاراتش ب��ه كارآگاهان گفت: در س��اعت 15، مقابل 
دستگاه عابربانك در بلوار مرزداران ايستاده بودم كه خانم جوانی با ظاهری 
آراس��ته از من خواهش كرد تا مبلغ 200 هزار تومان را از طريق تراكنش 
مالی به حساب كارت وی منتقل كرده و در عوض مبلغ 200 هزار تومان را 
به صورت نقدی تحويل بگيرم؛ من نيز درخواست اين خانم جوان را انجام 
داده و برای گرفتن مبلغ 200 هزار تومان پول خود، به همراه اين خانم به 
محل پارك يك دستگاه خودرو 206 نقره ای رنگ كه در آن خانم ديگری 
در پشت فرمان ماشين نشسته بود مراجعه كردم؛ در زمان تحويل گرفتن 
پول اين دو خانم تعارف كردند كه اگر مس��يرحركت من با آنها مشترك 
است، می توانند مرا تا قسمتی از مسير مشترك برسانند و من نيز به قصد 
آنكه زودتر به منزل برسم درخواست آنها را قبول كرده و سوار ماشين آنها 
شدم؛ به محض حركت ماشين، ناگهان اين دو خانم با چاقو به سمت من 
حمله ور ش��ده و با تهديد مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان وجه نقد ، 
يك رشته دس��تبند طال ، كيف حاوی لب تاپ و عابربانك مرا گرفته و به 
سرعت از محل متواری شدند . با توجه به شيوه وشگرد سرقت، كارآگاهان 
پايگاه دوم با مراجعه به شعبه بانك و بررسی تصاوير دوربين های مداربسته 
موفق به شناسايی تصوير يكی از متهمان و همچنين شماره پالك خودرو 
206 نقره ای رنگ به شماره انتظامی معلوم شدند كه با شناسايی آخرين 
مالك خودرو 206 ، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه خودرو 206 متعلق به 
يكی از مجرمان سابقه دار پايگاه دوم به نام »ياسمين . م« 28 ساله است 

كه سال گذشته به اتهام س��رقت منزل در منطقه بلوار فرحزاد، به همراه 
يكی از دوستانش به نام آتنا . الف 32 ساله دستگير و در حال حاضر هر دو 

نفر با تأمين قرار آزاد هستند .
با شناسايی تصوير ياس��مين توس��ط مالباخته و احتمال همدستی آتنا 
. الف 23 س��اله در س��رقت اخير تصوير وی به مالباخته نش��ان داده شد 
كه بالفاصله آتنا نيز مورد شناس��ايی قرار گرفت. با شناس��ايی ياسمين و 
آتنا،كارآگاهان پايگاه دوم پلي��س آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل 
سكونت آنها در مناطق پاسداران و سعادت آباد ، هر دو نفر آنها را دستگير 
و به پايگاه دوم پليس آگاهی تهران بزرگ منتقل كردند ؛ هر دو متهم پس 
از مواجه حضوری با ش��اكی پرونده، صراحتا به سرقت به شيوه زورگيری 
اعتراف كردند. سرهنگ كارآگاه سعداهلل گزافی، رييس پايگاه دوم پليس 
آگاهی تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اعتراف صريح هر دو 
متهم، قرار قانونی از س��وی مقام قضايی صادر و تحقيقات برای شناسايی 
ساير جرايم ارتكابی و همچنين شناسايی س��رقت های مشابه توسط دو 
متهم در دستور كاركارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به اين پرونده به شهروندان هشدار داد: به خاطر سپردن دقيق 
مشخصات ظاهری سارقان به عنف و همچنين وسايل نقليه آنها، بهترين 
روش برای كمك رساندن به پليس برای شناسايی و دستگيری اين گروه 

از سارقان است.
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آشپزى

گوناگون

    

مواد الزم :خمير تارت : به اندازه ظرف يا تعداد مورد نظر،كرم خمير: به 
اندازه پوشاندن سطح خمير،مخلوط ميوه تازه (موز، توت فرنگى، 

كيوى، سيب) 2 فنجان.

ــرم كنيد. خمير  ــانتى گراد گ روش تهيه:فر را با حرارت 230 درجه س
ــطح آرد ــيم كنيد. روى س ــاوى تقس ــمت مس را آماده كرده و به 8 قس

بپاشيد.
 قسمت ها را به شكل دايره هايى به قطر 12/5 سانت پهن كنيد و هركدام 
را در ظرف تارتى كه كف آن از ديواره جدا شود به قطر 10 سانت بيندازيد. 
كف و ديواره هاى ظرف ها را كامال از خمير بپوشانيد و با دست كامال فشار 

دهيد. روى ظرف ها را دواليه فويل بپوشانيد و در سينى فر بگذاريد.
 8 دقيقه در فر بگذاريد، فويل را برداريد. 5 دقيقه ديگر در فر بگذاريد تا 
خمير طاليى شود. خامه خميرى را آماده كنيد، در يخچال خنك كنيد 
و روى خمير پخته بريزيد. ميوه هاى تازه را هم بچينيد. ديواره ها را جدا 

كنيد و تارت ها را از ظرف در آوريد و در ظرف سرو بچينيد. 
ــق مرباخورى نشاسته ذرت و  ــكر، 4 قاش كرم خمير: يك دوم فنجان ش
يك چهارم قاشق مرباخورى نمك را مخلوط كنيد. 2 فنجان شير پرچرب 
يا 2 فنجان خامه كم چرب را اضافه كنيد و روى حرارت متوسط بگذاريد. 
ــود. يك دقيقه صبر كنيد و نصف اين مواد داغ را به  هم بزنيد تا غليظ ش
4 زرده زده شده اضافه كنيد، به شيرجوش برگردانيد و به جوش آوريد. 
شعله را كم كنيد و 2 دقيقه هم بزنيد. بعد آن را  از روى حرارت برداريد و 
كمى وانيل بريزيد. مايه را در كاسه اى بريزيد و كاسه را 5 دقيقه در كاسه 
ــانيد و  ــه را با نايلون بپوش آب يخى بگذاريد، گاهى هم بزنيد. روى كاس

4 ساعت در يخچال بگذاريد و هم نزنيد.

كيم جونگ ايل:او عاشق سوپ باله كوسه و سوپ گوشت سگ بود. او 
مى گفت كه اين غذاها به او مصونيت و قدرت مى بخشد. گفته مى شد كه 

او يكى از مشتريان اصلى مشروبات الكلى هنسى نيز بوده است.
كيم جونگ ايل بين سال هاى 1994 تا 2011 رهبر كره شمالى بود كه با 
بحران اقتصادى نيز دست و پنجه نرم مى كرد. گفته مى شود كه او گروهى 

از زنان را به استخدام خود درآورده بود تا آن ها دانه دانه ى برنج هايى كه 
براى او سرو مى شوند را از نظر اندازه، رنگ و وزن بررسى كنند تا تفاوتى 

با هم نداشته باشند.
هيتلر:او گياه خوار بود و تا آخر زندگى اش فقط پوره سيب زمينى و سوپ 
ــات گرفته از ايدئولوژيك او بوده  مى خورد. شايد گياه خوارى هيتلر نش
است. البته يك فرضيه ديگر نيز وجود دارد: احتماال هيتلر به دليل ابتال 
به نفخ مزمن و يبوست ترجيح داده بود تا فقط رژيم غذايى گياه خوارى را 
دنبال كند.15 نفر پيش از او غذايش را امتحان مى كردند. اگر هيچ يك 
در طول 45 دقيقه نقش بر زمين نشدند، آن غذا براى هيتلر سرو مى شد. 

او پيشواى آلمان نازى بود كه صفحه اى مهم در تاريخ به او تعلق دارد.
ــير،  ــتانى بود. گردو، س ــاى گرجس ــق غذاه ژوزف اسـتالين:او عاش
ــتانى محسوب مى شود.  ــراب بخش اصلى آشپزى گرجس آلو، انار و ش
ــابق را بر عهده  ــط دهه 20 ميالدى رهبرى شوروى س استالين از اواس
ــال 1953 در مسند قدرت باقى ماند. وى  داشت و تا زمان مرگش در س
ــتور كار قرار داد كه همين كار  صنعتى شدن و اشتراكى شدن را در دس
ــترده، اردوگاه هاى كار اجبارى گوالگ و  موجب همزمانى قحطى گس
پاكسازى بزرگ (عمليات سركوب سياسى در اتحاد جماهير شوروى از 

1936 تا 1938) شد.
ــتالين  ــخصى ژوزف اس ــپزهاى ش ــه يكى از آش ــت ك جالب اينجا اس
«اسپيريدون پوتين» بود. وى پدر بزرگ والديمير پوتين، رييس جمهور 

كنونى روسيه است.

تـارت خـامه 
با ميوه تازه

عادت بد غذايى 9 ديكتاتور جهان

خانه دارى
تجربيات تخصصى ما در اين زمينه نشان مى دهند كه هر چه پوست سيب زمينى ، 

صاف تر ، شفاف تر و تميز تر باشد نتيجه ى خوشمزه ترى حاصل مى شود.
ــتش داخل ظرفى پر آب بياندازيد ؛ اگر پوست  ــيب زمينى را با پوس ــپس س  س
سيب زمينى را بگيريد بسيارى از مواد مفيد آن هنگام جوشيدن از بين خواهد رفت.

ــت ولى براى  ــاعت اس ــيب زمينى نيم س ــدن س زمان الزم براى قابل خوردن ش
ــود بايستى حدودا  ــيب زمينى تان كامال پخته شده و مغز آن هم نرم ش اينكه س

45 تا 50 دقيقه در آب بجوشد.
ــاعت جوشيدن ، تقريبا ــد چون بعد از نيم س حواس تان به ميزان آب ظرف باش

ــى آب در ظرف تان  ــزان كاف ــما به مي ــود و اگر ش ــرف بخار مى ش  نصف آب ظ
ــيب زمينى كامال پخته نمى شود و موقع خوردن آن  نريخته باشيد مقدارى از س

حس خوبى به شما دست نخواهد داد.
اگر ظرف شما در دارد (مثل كترى) درب آن را بگذاريد تا از بخار شدن بيش از حد 

آب  جلوگيرى شود.
بعد از گذشت زمان الزم، سيب زمينى خود را از داخل آب جوش بيرون بياوريد و 
پنج دقيقه صبر كنيد تا كمى خنك شود.حاال شما مى توانيد خوشمزه ترين غذاى 

دست پخت خودتان را بخوريد .
البته اين را هم يادتان باشد كه بعد از خنك شدن اوليه ى سيب زمينى، آن را يكباره 
مثل خيار، گاز نزنيد چون مغز آن هنوز داغ است. توصيه ى ما به شما اين است كه 
سيب زمينى را با يك چاقو مثل چيپس به قطعات نازك ترى ببريد تا مغز آن هم 

خنك تر شده و موجب سوختن دهان شما نشود.

ــس گوجه فرنگى با مقدارى ماست و سبزى و  خودتان خالق باشيد! اگر كمى س
ــپز حرفه اى از خودتان  ــيد مى توانيد مثل يك سرآش نان سنگك هم داشته باش

پذيرايى كنيد.

نحوه ى تميز كردن و آب پز كردن 
سيب زمينى(2)

ــترلينگ،  ــد گاليور، اس ــاگر كارتون هايى مانن ــروز تماش ــاى دي اگر بچه ه
حنا دخترى در مزرعه، خانواده دكتر ارنست و امثال آن بودند، بچه هاى امروز 
به واسطه راه اندازى مركزى به نام «مركز پويانمايى صبا» اين فرصت را دارند 
كه قهرمانان ايرانى را در كارتون ها ببينند؛ شخصيت هايى مانند پوريا، بهادر 

و آدم هاى ريز و درشت شكرستان.
ــن در   «مركز پويانمايى صبا» بزرگ ترين تهيه كننده و توليدكننده انيميش
ايران، 31 خرداد 1374، تحت عنوان «شركت فرهنگى هنرى صبا» تأسيس 
ــترش دامنه فعاليت هايش به «مركز پويانمايى صبا»  ــال 1382 با گس و س
ــد. در اولين گام فقط ايجاد رونق در توليد انيميشن مهم ترين هدف  بدل ش
ــاختار ادارى انيميشن ها براساس انواع   به  اين مركز بود.به همين منظور س

گروه هاى دوبعدى و سه بعدى تقسيم مى شد. 
ــيما، اتفاقات تازه اى در اين مركز  در دوره جديد مديريت سازمان صدا و س

رخ داده است.
مرتضى شمسى، رييس مركز پويانمايى صبا از تغيير ديدگاه و ساختار در اين 
ــن، نوبت به آن  مجموعه مى گويد و اين كه بعد از رونق گرفتن توليد انيميش
ــت و نياز او در درجه اول اهميت قرار بگيرد، به  رسيده كه مخاطب و خواس
همين منظور گروه هاى فعال در صبا به گروه هاى خردسال، كودك و نوجوان 
ــازى يا معرفى قهرمان هاى كارتونى براساس  ــده و برند س ــيم بندى ش تقس
فرهنگ بومى به عنوان هدف اصلى اين مركز در نظر گرفته شده است. شمسى 
درباره دليل تغييرات ايجاد شده در صبا توضيح مى دهد: در انيميشن سازى 
به مرحله اى رسيده ايم كه هم نيروى كارآمد و متخصص داريم و هم شرايط 
براى توليد انيميشن ايرانى فراهم است. بنابراين ساختار مركز صبا از فرم به 

مخاطب تغيير كرده است.
قهرمان هاى ملى

ــن در مركز پويانمايى صبا بر ساخت آثار  اين روزها گروه هاى توليد انيميش
ــده اند و مى كوشند در كنار  ــت و نياز مخاطبان متمركز ش متناسب با خواس
انيميشن هاى متعددى كه براى گروه هاى سنى مختلف مى سازند، در برخى 
ــازى روى بياورند و قهرمان هاى بومى و ايرانى را به مخاطبان  آثار به برندس

خود معرفى كنند.
شمسى درباره تازه ترين اقدامات مركز پويانمايى صبا توضيح مى دهد: براى 
هر مقطع سنى، نيازمند قهرمان هايى متناسب با ويژگى هاى همان گروه سنى 
ــال تا نوجوان به سرگرمى نياز دارند  هستيم. همه گروه هاى سنى از خردس
ــالى تا نوجوانى  ــرگرمى آموزش مى بينند، اما به ترتيب از خردس و ضمن س
ــود و موضوعات و مفاهيم، جدى تر و  از ميزان سرگرمى سازى كاسته مى ش

عميق تر مطرح مى شود.
بزن و بكوب  

بر اساس توضيحات مركز پويانمايى صبا، گروه سنى خردسال بيش از ديگر 
گروه هاى سنى به سرگرمى  نياز دارد و با همين ديدگاه دو مجموعه بلند به 
ــال مركز پويانمايى  نام هاى «روباه و خروس» و «حاال با ما» در گروه خردس
ــى مى گويد: اين انيميشن ها كه قرار است  صبا در دست توليد است.  شمس
ــازى هاى تلويزيون  ــند، جزو اولين برندس ــته باش قسمت هاى زيادى داش

محسوب مى شوند. آنها براساس كمدى بزن و بكوب مخاطب خردسال را به 
خود جذب مى كنند و در گروه آثارى چون تام و جرى قرار مى گيرند.

وطن در قاب انيميشن
گروه سنى كودك، در مقايسه با خردساالن از قدرت تفكر بيشترى برخوردار 
است و احتماال درك بهترى از مفهوم خانواده، وطن و مالكيت دارد. از همين 
ــت كه در گروه كودك مركز پويانمايى صبا، توليد انيميشن هايى براى  روس
ــت توليد است و چند  ــتر و آموزش اين مفاهيم به كودكان در دس تفكر بيش

مجموعه انيميشنى با هدف برند سازى به همين مفاهيم مى پردازند.
ــينا» و «يوز ايرانى» در دست توليد است كه  به گفته شمسى، انيميشن «س
اولى به تفكر و تعقل مى پردازد و دومى به كودكان كمك مى كند تا شناخت 
خود را از محيط زيست، جغرافيا و اقليم ايران به لحاظ ويژگى هاى گياهى و 

جانورى افزايش دهند و البته در عين حال سرگرم شوند.
مخاطبان كمتر ديده شده

ــتر از آثار داخلى  ــن هاى خارجى بيش ــال ها به انيميش نوجوانان در اين س
ــه براى اين ــتر از هر چيز به اين دليل ك ــته اند؛ البته بيش ــى داش دسترس

ــت و به گفته شمسى  ــن توليد نشده اس ــنى به اندازه كافى انيميش گروه س
ــه برادر»، «واليباليست ها» و  مجموعه «جوانمردان»، «كشتى گيران»، «س

ــت.  ــت توليد اس ــنى در دس ــروه س ــراى اين گ ــمان» ب ــن آس «محافظي
رييس مركز پويانمايى صبا درباره اين انيميشن ها مى گويد: اين انيميشن ها 
ــردان به مبارزه با ظلم و ظالم و  آموزه هاى جدى ترى را مدنظر دارند. جوانم
ــريح مى كند. كشتى گيران به  متجاوز مى پردازد و مفهوم دفاع از وطن را تش
منش هاى پهلوانى اختصاص دارد و با نگاهى به ورزش هاى ملى و بومى ايرانى 
ساخته مى شود. انيميشن سه برادر داستان تاسيس حكومت شيعه در ايران 
و تاريخ آل بويه را در قالب قصه روايت مى كند و محافظين آسمان اثرى است 
كه به آينده اختصاص دارد و روايت قهرمانانى است كه در آينده محافظت از 

اين سرزمين را برعهده دارند.
روياهايى كه مى آيند

توليدات مركز پويانمايى صبا كه به نيت برندسازى ساخته مى شوند، با توجه 
به طوالنى بودن روند ساخت انيميشن، چند ماه ديگر آماده پخش خواهند 
بود. به گفته شمسى اولين انيميشن گروه سنى خردسال با شروع سال جديد 
آماده نمايش خواهد بود؛ انيميشن هاى مربوط به كودكان و نوجوانان نيز با 
آغاز فصل تابستان و تعطيلى مدارس به اين گروه هاى سنى ارائه خواهد شد.

زير فشار بدهى ها
ــتن بودجه اوليه براى تامين  ــيما از داش ــازمان صدا و س در شرايطى كه س

ــت هزينه هاى جارى، خريد تجهيزات و پرداخت  نيازهاى اوليه مانند پرداخ
هزينه هاى مربوط به ماهواره ها و فرستنده ها با مشكالت مالى مواجه است، 
توليد انيميشن مى تواند اقدامى لوكس و غيرضرورى تلقى شود، اما مديران 
ــازمان با توجه به قدرت و ميزان نفوذ انيميشن بر مخاطبان و به خصوص  س
مخاطبان كودك و نوجوان بر آن شده اند با وجود مشكالت مالى، روند توليد 
انيميشن را سامان دهند و اين در حالى است كه كمتر اسپانسرى حاضر است 
سرمايه اش را در ساخت انيميشن به كار گيرد كه اقدامى بسيار زمان بر است.
شمسى درباره مشكالت مالى مركز پويانمايى صبا مى گويد: كارمان را با بدهى 
سنگين آغاز كرديم و مانند ديگر بخش هاى تلويزيون تالش كرديم با كمك 
معاونت سيما، معاونت برنامه ريزى و معاونت مالى، اجازه ندهيم بدهى ها بر 
ــار وارد كند، در تالش هستيم سال 1394 را بدون بدهى  بدنه انيميشن فش

به پايان برسانيم.
سينماى آينده سينماى انيميشن

ديگر كمتر مخاطبى براى تماشاى آثار ملودرام به سينما مى رود و پرده  عريض 
ــينما پذيراى آثار علمىـ  تخيلى، انيميشن و فيلم هايى است كه  و طويل س
لذت تماشاى آنها در سالن هاى بزرگ سينما با تماشا در تلويزيون هاى خانگى 

اصال قابل مقايسه نيست.
ــينماى انيميشن را  رييس مركز پويانمايى صبا بر اين نكته تاكيد دارد و س
سينماى فردا مى داند و معتقد است بايد براى آن برنامه  ريزى كرد. شمسى 
ــاره مى كند و توضيح مى دهد: متاسفانه  ــته اش به دانش آموختگان اين رش
ــتند يا بيكار  ــرمايه هاى كشور هس ــته انيميشن كه س فارغ التحصيالن رش
مانده اند يا به مشاغلى غيرمرتبط با تحصيالتشان روى آورده اند يا به خارج از 
كشور مهاجرت كرده اند؛ در حالى كه به سادگى امكان به كار گرفتن آنها در 
كشور وجود دارد. ضمن اين كه صنعت انيميشن به بودجه خيلى زيادى نياز 
ــينماهاى كشور را متحول  ندارد و با چند فيلم در سال مى تواند وضعيت س

كند.
ــاهزاده  روم» به  ــينمايى «ش ــم س ــام فيل ــى مهم ترين پي ــه شمس به گفت
سياستگذاران فرهنگى اين است كه مى توانند براى انيميشن برنامه ريزى و 
سرمايه گذارى كنند. وى تاكيد مى كند: سينماى آينده سينماى انيميشن 
ــينما مى روند از 15 تا 45 سال به طيف 5 تا 25  است. سن افرادى كه به س
ــيده براى اين صنعت هنر برنامه ريزى هاى  ــت؛ وقت آن رس سال رسيده اس

كالن ترى داشته باشيم.
صبا و سينما

ــاخته است،  ــن س مركز پويانمايى صبا، تاكنون فقط براى تلويزيون انيميش
ــال براى اولين بار اين مركز آثارش را در جشنواره فيلم فجر شركت  اما امس
ــاله آثارى براى اكران در سينماهاى كشور توليد  مى دهد و قرار است هر س
ــى در اين باره مى گويد: دو فيلم «قلب خورشيد» و «بازمانده» را  كند.شمس
در جشنواره فيلم فجر امسال شركت داده ايم و براى جشنواره سال آينده نيز 
ــليمان» را در نظر گرفته ايم.  به گفته  ــتك» و «حضرت س فيلم هاى «گجس
ــينمايى «شكرستان» هم در اين مركز  رييس مركز پويانمايى صبا، فيلم س

ساخته خواهد شد و در سينماهاى كشور به نمايش درخواهدآمد.

معرفى كتاب

ــروزى در ــان معاصرام ــاى انس ــر» دغدغه ه ــان معاص ــاب «چوپ كت
 قالب طنز،نوشته رضا احسان پور، براى ششمين بار تجديد چاپ شد.

رضا احسان پور نويسنده،شاعر و طنزپرداز جوان اهل اصفهان، پيش از 
اين كتاب هاى ديگرى چون خنده هاى امپراتور و چه حرف ها را منتشر 
كرده است كه البته هيچ كدام به اقبالى كه كتاب «چوپان معاصر» وى 
ــت پيدا نكردند و اين كتاب محبوب ترين اثر وى به شمار  ــت دس داش
ــاعر  ــان معاصر»  به ش ــاب «چوپ ــا كت ــور ب ــان پ ــى رود. رضا احس م
ــگاه اخير كتاب تبديل شد. «چوپان معاصر»  پرفروش ترين اثر نمايش
مجموعه مناجات هاى طنز وى است.اثرى كه در مدت كوتاهى آن قدر 
مورد استقبال قرار گرفته كه به چاپ ششم رسيده است.او معتقد است 

طنز مى تواند در خدمت دين باشد.
ــتن اين اثر  ــان پور و موضوعى كه براى نوش  نوع ادبيات ويژه رضا احس
ــايد از داليل مورد اقبال قرار گرفتن اثر او باشد.  ــت ش انتخاب كرده اس
ــن خداوند و  ــائل  عرفانى كه بي ــه ها و ظريف ترين مس او حقايق ، نكت
بنده هايش برقرار است را به كمك بوته طنز شكوفا كرده است. چنان كه 

در جايى از كتاب مى نويسد:
ــان كننده  ــر كدام بي ــت كه ه ــن كتاب آمده اس ــات در اي 200 مناج
ــت. ــى ، اعتقادى و عرفانى اس ــائل اجتماعى، دينى، ارزش نكات و مس

ــان معاصر امروزى غرق در  «چوپان معاصر»در واقع مناجات هاى انس
مدرنيته و شلوغى هاى جهان امروز است.   

وجود تصاويرى با تصويرگرى مجيد كاظمى كه آنها هم در قالب نماهايى 
طنزآميز و مرتبط با مطالب نويسنده به تصوير كشيده شده است، سبب 

شده خوانندگان بتوانند با آن ارتباط نزديكى برقرار كنند.
ــائل و  ــى و الهى و مس ــاى دينى عرفان ــى از آموزه ه ــاب تلفيق اين كت
ــه تن كرده  ــت كه لباس طنز ب ــكالت  جامعه مدرن امروزى ما اس مش
است.كتاب«چوپان معاصر»  به اذعان مولف آن الهام گرفته از داستان

ــازى در اين سبك نوشتن و  ــت و به نوعى جريان س موسى و شبان اس
آغازى بر اين راه است.

چوپان معاصر

اينجـا ، قهرمـان قصه هـا جـان مى گيرد
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