
به گزارش خبرنگار زاینده رود: اکبر ترکان، مش��اور عالی رییس جمهور در 
همایش بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری شهر خالق اصفهان که در 
هتل عباسی برگزار شد، با اشاره به برداشته ش��دن تحریم ها طی چند روز 
آینده اظهار داشت: با برداشته شدن تحریم ها شرایط کشور به سمت توسعه 

پیش خواهد رفت.
ترکان با بیان اینکه در حال حاضر کش��ور ایران در برخی بخش ها از جایگاه 
واقعی خود در بخش فن��اوری فاصله گرفته، افزود: ای��ران در دوران قبل از 
تحریم ۱۱ ساله در رشته های مختلف صنعتی از جمله برق، فوالد، خودرو، 
نس��اجی و پتروش��یمی دارای جایگاه های خوبی بوده که در حال حاضر با 
توجه به عقب ماندن از فناوری های روز این صنایع در برخی موارد جایگاه 

واقعی خود را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نوسازی فناوری در کشور باید مورد توجه باشد، گفت: 
در این راستا باید یادآور شوم همانطور که نیازمند سرمایه خارجی هستیم 

نیازمند فناوری های روز نیز هستیم.
 ترکان با اشاره به اینکه اتکا به بودجه دولت برای رونق کشور درست نیست، 
افزود: دوره اتکا به بودجه دولت برای رش��د تمام شده، بودجه دولت موتور 

توسعه نیست بلکه سیاست های دولت موتور توسعه است.
مشاور عالی رییس جمهور اضافه کرد: همه ما می دانیم که دولت حجم زیادی 
بدهی دارد و در حال حاضر پروژه ه��ای نیمه تمامی دارد که برای اتمام آنها 
نیاز به اعتبار ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی اس��ت و با توجه به اعتبار ساالنه ۳۰ 
هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از این پروژه ها نمی تواند اقتصاد ایران 

را توسعه دهد و موجب جهش اقتصادی کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه حتی اگر بودجه دولت بتواند طرح های عمرانی را تمام 
کند موتور رشد اقتصادی کشور نخواهد شد، ابراز داشت: این در حالی است 

که سیاست های دولت موتور توسعه کشور را به حرکت در خواهد آورد.
ترکان با بیان اینکه با ورود سرمایه گذار خارجی مدیریت و فناوری را نیز وارد 
می کنیم، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که ورود سرمایه خارجی بدون 
مدیریت و فناوری می تواند زمینه ایجاد بدهی جدید ارزی برای کش��ور را 

فراهم کند.
مشاور ارشد رییس جمهور در ادامه با اش��اره به مراحل ورود جهان به عصر 

صنعت و عصر فراصنعت ابراز داشت: جهان با اختراع 
ماشین بخار در سال ۱۷۸۰ وارد دوره صنعتی 

شد و به مدت ۲۰۰ سال در این دوره ماند و 
چهار عصر نساجی، فوالد و راه آهن، برق و 
پتروشیمی و خودرو را طی کرد و در حال 

حاضر در عصر فراصنعتی قرار دارد.
وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر دنیا 

وارد عصر فناوری های دیجیتال شده 
است، اضافه کرد: باید توجه داشت 

که بیش از ۵۳ درصد از صنایعی 
که ۲۰ سال پیش بازوی اقتصاد 
و درآمد جهان بوده اند امروز یا 
ادغام شده و یا تغییر ساختار 

داده اند.
ترکان در ادامه با اش��اره به 

اینکه شهر اصفهان نیز هر چهار عصر را طی کرده است به گونه ای که در سال 
۱۳۱۶ قطب صنعت نساجی، در سال ۱۳۴۴ قطب تولید فوالد، طی چند سال 
اخیر نیز مرکز تولید قطعات خودرو بوده است، اضافه کرد: این در حالی است 
که اصفهان باید به عصر فرا صنعتی وارد ش��ود و برنامه ریزان این شهر باید 

زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به این عصر فراهم سازند.
وی ادامه داد: اصفهان باید بخش های صنعتی فعلی خود را به استان های و 
شهرهایی واگذار کند که مراحل توسعه ای را طی می کنند و اصفهان همچون 
گذشته که همواره پیشتاز اقتصاد کشور بوده در این زمینه نیز پیشتاز باشد.

ترکان با اشاره به اینکه اصفهان باید وارد عصر صنعت بدون دود شود، اضافه 
کرد: حیف اس��ت اصفهان که همواره پیش��تاز توس��عه ایران بوده در عصر 

فراصنعت فعالیتی نداشته باشد.
ایران امن ترین کشور برای سرمایه گذاران خارجی است

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه 
 محور توس��عه اس��تان در برنامه ۱۴۰۴ بر مبنای علم و فن��اوری و اقتصاد 
دانش بنیان تعریف شده است، اظهار داشت: برنامه  ریزی های استانی نیز بر 
این اساس تدوین شده و اجرای این برنامه ها در دستور کار ویژه قرار گرفته 

که نیازمند الزامات بسیاري است.
وی با تاکید بر اینکه س��رمایه گذاری داخلی و خارجی بای��د به عنوان یک 
ضرورت مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که تامین 
منابع مالی، ورود به بازارهای بین المللی، صادرات محصوالت، ارتقای دانش 
و توسعه استان اصفهان در چهارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شده از سوی 

رهبر معظم انقالب نیازمند استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران است.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قوانین 
س��رمایه گذاری های خارج��ی در کش��ور 
ایران بهترین قانون مصوب در س��طح 
لملل��ی اس��ت، اف��زود: در  بین ا
کش��ور ای��ران حمایت ه��ای الزم 
از س��رمایه گذاران خارج��ی انجام 
می شود و محیط اقتصادی با ثباتی 

برای این امر فراهم شده است.
زرگرپور با اشاره به اجرای برجام در 
آینده ای نزدیک ابراز داشت: این اتفاق 
زمینه ورود شرکای بزرگ 
اقتص��ادی و زمین��ه 
ورود سرمایه گذاران 
خارجی به کش��ور را 

فراهم می کند.

به گزارش خبرن��گار زاینده رود: مه��دی جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان  در 
افتتاحیه نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در شهر 
خالق اصفهان ضمن خوش آمدگویی به مدعوین این برنامه اظهار داش��ت: 
شهرهای برتر جهان در معرض کسب موفقیت های منحصر به فرد و رقابتی 
تنگاتنگ با بازارهای جهانی هس��تند ک��ه یکی از ای��ن موقعیت ها جایگاه 

اساطیری شهرهاست.
وی افزود: ایفل پاریس را پاریس کرد و پاریس را تکثیر کرد و فرهنگ مردم 
پاریس را این نو سازه فلزی انتش��ار داد و در همه جا تصویر پاریس را نمایان 
کرد و در کنار آن هن��ر ادبیات و فرهنگ به کمک آن آم��د و پاریس به یک 

اسطوره شهر تبدیل شد.
شهردار اصفهان ادامه داد: برج بیگ بن لندن، اپرا هاوس سیدنی و برج های 
پتروناس کواالالمپور  همگی اسطوره و روایت تکرار شونده تاریخ هستند، این 

در حالی است که اصفهان شهر زیبای خدا، مملو از اسطوره هاست.
جمالی نژاد با بیان اینکه اصفهان شهر فرصت ها و خالقیت و نوآوری است، 
اضافه کرد: کوچه به کوچه، چهارسوق به چهار سوق و کوی به کوی این شهر 
اسطوره ای است و جالب اینجاست که نه فقط اس��طوره های صورتی، بلکه 

مملو از اسطوره های سیرتی است.
وی تاکید کرد: ش��ورای عالی سیاست گذاری س��رمایه گذاری خارجی باید 

متوجه باش��د که امروز نصف جهان و مردم آن حافظ منافع سرمایه گذاران 
 داخلی و خارجی هس��تند و ای��ن بدان معناس��ت که ثب��ات و امنیت برای

 سرمایه گذار فراهم است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تنها راهکار باقی مانده امروز برای ساختن 
اقتصادی پویا و توانمند، حرکت به س��مت مزیت های رقابتی اس��ت، گفت: 
فرهنگی تنوع پذیر، نوآور و خالق بسترهای الزم را برای اقتصاد پویا فراهم 
می کنند و زیرساخت های گردش��گری، دانش بنیان و صنایع دستی با آثار 
تاریخی بی بدیل نشان می دهد که اصفهان مرکز انبوهی از ایده های فکری و 

خوشه های خالق و پویاست.
جمالی نژاد خاطر نش��ان کرد: اصفهان پاگشای س��رمایه گذاران پاکدست 

داخلی و خارجی بر روی فرش قرمز این اسطوره شهر است.
گفتنی است؛ در نخس��تین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان  نمایندگان و سرمایه گذاران آلمان، چین، کانادا، اسپانیا، 
لهس��تان، یونان، کره جنوبی، روس��یه، ترکیه، امارات و افغانس��تان در این 

همایش حضور دارند.
همچنین بی��ش از ۵۰ نفر از س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی نیز در این 
همایش بین المللی مشارکت داش��ته اند تا تکلیف ۶۴ پروژه با اعتبار شش 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را مشخص کنند.

مشاور رییس جمهور:

اصفهان باید وارد عصر صنعت بدون دود شود
سیاست های دولت محور رونق اقتصادی است

شهر اسطوره ای اصفهان  پاگشای سرمایه گذاران 
پاکدست روی فرش قرمز است

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

هنر از اموری است که فقه باید به آن بپردازد

همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق؛

نهضت جذب سرمایه گذار خارجی در اصفهان کلید خورد
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استاندار اصفهان با بیان اینکه مس��ایل امنیتی باید 
از قب��ل پیش بینی ش��ود و نباید در زم��ان برگزاری 

انتخابات مشکلی ایجاد شود...

رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی هن��ر را از اموری 
دانس��تند که فقه باید به آن بپردازد و گفتند: اسالم 
 نه تنها هن��ر را قب��ول دارد بلکه به آن تش��ویق نیز 
می کن��د.  بیانات حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در 
دیدار دس��ت اندرکاران همایش ملّ��ی »فقه هنر« 
 ک��ه در تاری��خ ۲۱ دی ۱۳9۴ برگ��زار ش��ده بود، 
 در مرک��ز همای��ش ه��ای غدی��ر دفت��ر تبلیغات 

 اس��المی ح��وزه علمی��ه ق��م، منتش��ر ش��د.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار با اش��اره 
به اهمی��ت موضوع هنر و اظهار خرس��ندی از ورود 
حوزه علمیه به مقوله فقه هن��ر، گفتند: هنر، امری 
مبارک و انس��انی، زاییده  تخیل ق��وی و ذوق وافی 
 و جزو زندگی انس��ان اس��ت و در می��ان فقها و در 

حوزه های علمیه نیز همواره هنرمندان...

رییس جمهوری آمریکا در آخرین نطق خود درکنگره 
گفت که ایران برنامه هسته ای خود را کاهش داده و 

محموله اورانیوم غنی شده ...

کاهش تخلفات در ح��وزه راهنمایی و رانندگی فقط 
با افزایش جریمه ها میسر نیس��ت. زیرا فاکتورهای 

دیگری مانند...

رییس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: بررسی ها نش��ان می دهد که آلودگی هوا سه 

درصد از عمر مفید انسان...

مجریان انتخاب�ات ذره ای حق 
دخالت در انتخاب مردم را ندارند

ایران برنامه هس�ته ای خود 
راکاهش داده است

جریمه 
تنها اهرم نیست

آلودگی هوا، 3 درصد از عمر 
مفید را کاهش می دهد

 به زودی و در نوروز ق��رارداد کاری میلیون ها نفر به 
اتمام می رسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر 
نخواهند گشت. هم اکنون۲۰/۸میلیون نفر قرارداد 
موقت هس��تند و تنها ۱/۵میلیون نفر ق��رارداد دائم 
دارند.یک بار وزارت کار در سال جاری بخشنامه ای را 

خطاب به مشموالن...

مربی تیم ملی وزنه برداری گفت: نفراتی که در لیگ 
 برتر و قهرمانی کشور وزنه های خوبی بزنند با گرفتن

آزمایش دوپینگ به اردوی تیم ملی دعوت می شوند 
و درهای تیم ملی بسته نش��ده است.مهدی پانزوان 

درباره اضافه شدن نفرات جدید ...

سونامی اخراج های 
ن�وروزی ش�اغالن

درهای تیم ملی وزنه برداری 
بسته نشده است
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سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در دیدار س��فیر جمهوری دموکرات 
 خلق کره بر ض��رورت انجام تعه��د قدرت ه��ای جهانی در زمینه خلع س��اح 
هس��ته ای تاکید کرد. در ماقات آش��نایی کانگ سام هیون س��فیر جمهوری 
دمکراتیک خلق کره با حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره 

روابط و همکاری های دو کشور تبادل نظر شد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در این ماقات ضمن اشاره به روابط 
دوستانه دو کشور گفت: سیاست ثابت جمهوری اسامی ایران مخالفت با مداخله 
بیگانگان و استفاده از تهدید نظامی برای بی ثبات کردن کشورهای مستقل است.

جابری انصاری همچنین بر موضع اصولی ایران در زمینه منع تولید و انباشت و 
استفاده از ساح های کشتار جمعی و ضرورت انجام تعهد قدرت های جهانی در 

زمینه خلع ساح هسته ای تاکید کرد.

امیرعبداللهیان و نماینده 
رییس جمهور روس��یه بر 
حمایت تهران و مسکو از 
تاش های سازمان ملل در 
قبال حل سیاسی بحران 
در سوریه تاکید کردند و 
خطر افزای��ش تحرکات 
تروریستی در س��وریه و 

یمن را یادآور شدند.
در گف��ت وگ��وی تلفنی 
حس��ین امیر عبداللهیان 
معاون عرب��ی و آفریقایی 

وزارت امور خارجه و »باگدانف« نماینده ویژه رییس جمهور روس��یه 
در امور خاورمیان��ه پیرامون آخرین تحوالت منطقه به ویژه س��وریه و 
سفر استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل به تهران و 

مسایل منطقه گفت وگو و تبادل نظر شد.
امیر عبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی بر حمایت جمهوری اسامی 
ایران از راه حل سیاس��ی در س��وریه و گفت وگوی طرف های سوری 
تاکید کرد. در این گفت وگو طرفین تاکید کردند: سوریه و یمن راه حل 
سیاسی دارد و تداوم روش های نظامی و امنیتی تنها شرایط را بیش از 

پیش پیچیده تر می سازد.
امیرعبداللهی��ان و باگدانف ب��ار دیگر ب��ر حمایت تهران و مس��کو از 
تاش های سازمان ملل در قبال حل سیاس��ی بحران در سوریه تاکید 
 کردند و خطر افزایش تحرکات تروریستی در س��وریه و یمن را یادآور

شدند.

در دیدار با سفیر جمهوری دموکرات خلق کره مطرح شد؛

تاکید جابری انصاری
 برخلع سالح هسته ای جهان

حمایت تهران و مسکو از تالش های 
سازمان ملل در حل بحران سوریه

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

رییس جمهور آمریکا: 

ایران برنامه هسته ای خود راکاهش داده است
 اگر حسن نیت فرماندهان ایرانی نبود آمریکایی ها 

با مصیبت جدیدی مواجه می شدند

اخبار کوتاه

رییس جمهوری آمریکا در آخرین نطق خود درکنگره 
گفت که ایران برنامه هس��ته ای خ��ود را کاهش داده و 

محموله اورانیوم غنی شده را خارج کرده است.
به گزارش ایرنا  اوباما گفت که با ایجاد یک اعتاف جهانی 
و به کارگیری تحریم ها و اصول دیپلماسی از دسترسی 
ایران به ساح هسته ای جلوگیری کرده و در نتیجه این 
رویکرد ایران برنامه های هسته ای خود را تخفیف داده 
و محموله ه��ای اورانیوم غنی ش��ده اش را خارج کرده 
و جهان از درگیر ش��دن در یک جنگ دیگر خودداری 

ورزیده است.
اوباما در حالی این س��خنان را در آخرین نطق خود در 
کنگره آمریکا در دوران ریاست جمهوریش بیان کرد که 
جمهوری اسامی ایران بارها اعام کرده است که برنامه 
هسته ای این کش��ور صلح آمیز بوده و طبق بازرسی ها 
و حتی اسناد منابع اطاعاتی آمریکا نیز تاکنون سندی 
دال بر تخط��ی ایران از مقاصد صلح آمی��ز در برنامه ای 
هسته ایش یافت نشده اس��ت. در مورد گفت و گوهای 
هسته ای با گروه 1+5 نیز قصد ایران از ابتدا شفاف سازی 
این برنامه ب��رای رفع تحریم های ی��ک جانبه آمریکا و 
متحدانش و شورای امنیت سازمان ملل اعام شده است.

رییس جمهوری آمریکا همچنی��ن بزرگ ترین اولویت 
کش��ورش در جهت تغییر و بازس��ازی نظ��ام جهانی را 

حفاظت از امنیت مردم آمریکا و مبارزه با ش��بکه های 
ترویس��تی ذکر کرد و افزود: گرچه گروه داعش و سایر 
گروه های تروریستی خطری جدی علیه مردم کشورش 
محسوب می شوند، اما نباید آنها را تهدیدی علیه حیات 

ملی آمریکا شمرد.
 وی گفت: ب��اور به اینک��ه گروه��ی از افراد در پش��ت 
کامیون ها یا درگاراژ خانه ها به طرح توطئه ها مشغولند 
و تهدیدی علیه حیات ملی آمریکا محسوب می شوند، 
همان چیزی است که گروه داعش می خواهدالقا کند تا 

بتواند جوانان را به سوی خود بکشد.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از احتمال تعیین تکلیف 
برگزاری الکترونیک انتخابات درجلس��ه یکشنبه هفته 

آینده) 27 دی ماه(ش��ورا خبر داد و گف��ت: اعضا، هم 
مصوبه اخیر مجلس و هم نتیج��ه اقدامات فنی وزارت 

کشور را بررسی می کنند.
نجات اهلل ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا اصاح 
مصوبه قبلی مجلس توسط نمایندگان و حذف انتخابات 
الکترونیک تاثیری بر انتخابات اسفندماه خواهد داشت 
یا خیر، اظهار داش��ت: رف��ع ایرادات ش��ورای نگهبان 
در مجلس ض��روری بود، اما اینکه تاثی��ر این اصاح در 
برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک 
چقدر خواهد بود، در جلسه یکش��نبه هفته آینده )27 
دی ماه( شورای نگهبان بحث و تصمیم گیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان از االن پیش بینی دقیقی 
راجع به این مسئله داشت، گفت: باید در جلسه یکشنبه 
آینده نسبت به اصل امکان پذیر بودن یا نبودن برگزاری 
انتخاب��ات به ص��ورت الکترونی��ک بح��ث و در نهایت 

رای گیری شود تا تکلیف آن معلوم شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان با اش��اره به قرار داش��تن 
وزارت کش��ور در آس��تانه اتمام مهل��ت 1۰ روزه برای 
بررس��ی های نهایی انتخابات الکترونیک گفت: اعضای 
ش��ورای نگهبان در جلس��ه یکش��نبه آینده، هم باید 
نتیجه اقدام��ات وزارت کش��ور را بررس��ی کنند و هم 
با توجه به اص��اح ص��ورت گرفته در مجلس، س��از و 
 کار قانون��ی انتخاب��ات الکترونی��ک را م��ورد توج��ه 

قرار دهند.
ابراهیمی��ان در توضیح ای��ن نکته گف��ت: در واقع یک 
بخش از اقدامات که مربوط به وزارت کشور است، نیاز 
به حصول نتیجه دارد و بخش دیگر که مربوط به مصوبه 
مجلس است، نیاز به بررس��ی کارشناسی و رای گیری 
دارد، بنابراین هر دو مسئله در تصمیم شورای نگهبان 

تاثیرگذار است.
ممک�ن اس�ت مصوب�ه مجل�س ب�رای انتخابات 

الکترونیک مانع قانونی ایجاد کند
وی تصریح کرد: ممکن اس��ت اعضای شورای نگهبان 
به این مس��ئله رای بدهند ک��ه با وج��ود مصوبه اخیر 
مجلس، مانع قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیک 
نیس��ت، اما مانع فنی همچنان باقی است و یا برعکس، 
به این نتیجه برس��ند که با وجود فراهم شدن امکانات 
 فنی، اما با ای��ن اصاحیه مجلس دیگ��ر زمینه قانونی 

فراهم نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تکلیف انتخابات 
الکترونیک احتماال در جلس��ه یکشنبه این شورا نهایی 
می ش��ود، در عین ح��ال تصری��ح کرد: ممکن اس��ت 
تصمیم گیری به تاخیر بیفتد، اما جلسه یکشنبه بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.

رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح با اش��اره به حادثه 
ش��مال خلیج فارس گف��ت: خداوند در ای��ن حادثه به 
آمریکایی ها آموخ��ت که تا چه ح��د در برابر نیروهای 
مقتدر جمهوری اسامی آس��یب پذیرند و اگر درایت و 
حسن نیت فرماندهان ما نبود، امروز آنها با یک مصیبت 

جدید مواجه می شدند.
س��ردار سرلش��کر بس��یجی دکتر سید حس��ن آقایی 
فیروزآبادی با اشاره به توقیف دو فروند شناور آمریکایی 
در محدوده آب های سرزمینی کشورمان که در شمال 
خلیج ف��ارس رخ داد، اف��زود: خداوند با حادثه ش��مال 
خلیج ف��ارس یک بار دیگ��ر بیداری و دق��ت نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��امی ایران را در براب��ر تحرکات 
آمریکایی ها در منطقه نش��ان داد و به آنها آموخت که 
تا چه حد در برابر نیروهای مقتدر جمهوری اس��امی 
آس��یب پذیرند، و اگر درایت و حس��ن نیت فرماندهان 
 ما نب��ود ام��روز آمریکایی ها ب��ا یک مصیب��ت جدید 

مواجه می شدند.
سرلشکر فیروزآبادی ادامه داد: آن دسته از نمایندگان 
کنگره آمریکا ک��ه هر روز برای ایران مش��کل جدیدی 
طراحی می کنن��د ظاهرا اطاعات درس��تی ندارند و با 
چش��م بس��ته و دور از واقعیت ها به ض��رر ملت آمریکا 

اقدام می کنند.

 ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح تصری��ح ک��رد:
  امی��دوارم حادثه ش��مال خلی��ج فارس ک��ه احتماال

 آخری��ن اش��تباه نیروه��ای آمریکای��ی در منطق��ه 
 نیست، درس��ی برای س��نگ اندازان در کنگره آمریکا 

باشد.
 رواب��ط عموم��ی نی��روی دریای��ی س��پاه بام��داد 
 چهارش��نبه از توقی��ف دو فرون��د ش��ناوری رزم��ی

  آمریکای��ی و دس��تگیری سرنش��ینان آن توس��ط 
واحدهای ش��ناوری رزمی ای��ن نی��رو در خلیج فارس 

خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان؛

تکلیف انتخابات الکترونیک احتماال تا ۲۷ دی معلوم می شود 

رهبر معظم انقاب اس��امی هنر را از اموری دانس��تند که فق��ه باید به آن 
 بپردازد و گفتند: اس��ام نه تنها هن��ر را قبول دارد بلکه به آن تش��ویق نیز 

می کند.
به گزارش ایرنا، بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران 
همایش ملّی »فقه هنر« که در تاریخ 21 دی 1394 برگزار شده بود، صبح 
چهارشنبه در مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه 

قم، منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اش��اره ب��ه اهمیت موضوع هنر و 
اظهار خرس��ندی از ورود حوزه علمیه به مقوله فقه هنر، گفتند: هنر، امری 
مبارک و انسانی، زاییده  تخیل قوی و ذوق وافی و جزو زندگی انسان است 
و در میان فقها و در حوزه های علمیه نیز همواره هنرمندان برجسته ای در 

شاخه شعر و ادب وجود داشته اند.
رهبر انقاب، »تحقیق، عمق یابی و تبیین فق��ه هنر برای جامعه« را کاری 
مبارک و الزم خواندند و خاطرنشان کردند: فقه، متعهد همه امور زندگی بشر 

است و هنر نیز یکی از همین امور است که باید فقه به آن بپردازد.
ایشان الزمه اس��تنباط احکام و اظهارنظر فقهی در خصوص مقوالت هنری 
را آش��نایی فقیه با هنر و حد و مرزهای آن دانستند و افزودند: اسام نه تنها 
 هنر را قبول دارد بلکه به آن تش��ویق نیز می کند و نمونه های تاریخی آن، 

نشان دهنده همین توجه و تشویق است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آمیخته بودن هنر با جوامع بشری امروز 
و آثار مستقیم آن در فکر، روح و س��بک زندگی انسان، گفتند: در خصوص 
برخی فتواهای معروف در مس��ایل هنری با دقت و عم��ق یابی می توان به 

حرف های تازه و نویی رسید.
رهبر انقاب در خصوص الزامات نوآوری در فقه هنر تأکید کردند: باید مسئله 
»انضباط فقهی« به طور جدی مورد توجه باشد و بدون تأثیر گرفتن از جو 
عمومی، و با استفاده از اصول و روش اس��تنباط فقهای شیعه در مراجعه به 

کتاب و سنت، در خصوص فقه هنر نیز به نتایجی رسید.
ایشان همچنین با تقدیر از پایه گذاری سنت حسنه تفقه در هنر و برگزاری 
همایش فقه هنر، خطاب به دست اندرکاران این همایش تأکید کردند: این 

کار باید خیلی زودتر از اینها انجام می گرفت و اکنون که آغاز شده است، باید 
آن را بدون توقف دنبال کنید.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران همایش ملی فقه هنر؛

هنر از اموری است که فقه باید به آن بپردازد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت که 
طبق جدول زمان بندی برجام 26 دی ماه زمان انجام تعهدات  1+5 و به 

عبارتی لغو، توقف و تعلیق تحریم هاست.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایس��نا( اظهار کرد: طبق جدول زمان بندی برجام 
 ایران بای��د ت��ا 26 دی م��اه تعهدات��ش را در 11 بند قید ش��ده عمل 

کند.
وی افزود: در همین راس��تا آژانس نیز گزارشی در مورد راستی آزمایی 
اقدامات ایران ارایه کرد که قرار اس��ت این گزارش همزمان به شورای 
حکام و شورای امنیت س��ازمان ملل فرستاده ش��ود تا شورای امنیت 

بیانیه ای در مورد لغو کلی تحریم ها صادر کند.
 این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس گفت 
 که ب��ر این اس��اس 26 دی ماه زمانی اس��ت که باید تحری��م هایی که 
 قرار ب��ود لغو، متوقف و تعلیق ش��ود ب��ه ترتیب لغو، متوق��ف و تعلیق 

شود.

سید عباس عراقچی در نشست خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع 
» مذاکرات هسته ای، نگاه از درون«علمی گفت: شیوه نامه یا راهنمای 
برچیده شدن تحریم ها در آمریکا و اتحادیه اروپا با مشورت ایران هفته 

قبل تدوین و نهایی شد .
وی افزود: این شیوه نامه ، راهنمایی است که به طور مفصل و با جزییات 
کاف پیچیده نظام تحریم ها را باز می کند و به سواالت مختلف درباره 

روش برداشته شدن تحریم ها پاسخ داده است .
عراقچی گفت: با پایان عمل طرفین به تعهدات ، از جمعه شرایط اجرای 
 برجام فراهم اس��ت . وی افزود: طی روزهای جمعه تا یکش��نبه آینده،

 آقای ظریف و خانم موگرینی با صدور بیانیه مش��ترک اجرای برجام را 
اعام خواهند کرد. در حال برنامه ریزی تش��ریفات آن هستیم و شاید 

برنامه ای با حضور وزرای خارجه کشورها پیش بینی شود .
عراقچی گفت: قدرت درونی و دستاوردهای هس��ته ای ایران ،1+5 را 
وادار کرد پای میز مذاکره بیاید، برجام امضا ش��ود و آنها به تعهداتشان 

پایبند باشند .
وی درباره تفنگداران دس��تگیر ش��ده آمریکایی هم گفت: این قدرت 
درونی ایران است که با قدرت شناور نظامی قدرت بزرگ نظامی جهانی 
را توقیف کردیم و پس از اطمینان از سهوی بودن ورود آنها به آب های 

سرزمینی ، پرسنل آن را با قدرت آزاد کردیم؛ این اقتدار ماست .
معاون وزیر خارجه گفت: تا این قدرت درونی حفظ شود برجام هم حفظ 
خواهد شد . عراقچی تاکید کرد: مولفه جدید در قدرت درونی ایران، بروز 
و ظهور قدرت دیپلماسی اس��ت که آخرین نمونه آن، شناور آمریکایی 

است که با دیپلماسی حل شد .

۲6 دی ماه زمان انجام تعهدات 5+1

عراقچی خبر داد:

اجرای برجام تا یکشنبه آینده

اخبار کوتاه

روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطاعیه ای از رهاسازی تفنگداران دستگیر  
شده آمریکایی در آب های بین المللی خبر داد.

به گزارش تسنیم، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای 
با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن ورود غیرقانونی و غیرمجاز شناورهای رزمی 
آمریکایی به آب های س��رزمینی ایران در خلیج فارس، از رهاس��ازی تفنگداران 

دستگیر شده آمریکایی در آب های بین المللی خبر داد.
در بخشی از این اطاعیه آمده اس��ت: در پی ورود غیرقانونی و غیرمجاز دو فروند 
شناور رزمی آمریکایی به آب های س��رزمینی جمهوری اسامی ایران در خلیج 
فارس و در حوالی جزیره فارسی )سه شنبه مورخ94/1۰/22( این شناورها پس از 
تمکین اخطار شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه متوقف و سرنشینان آن که 9 

تفنگدار مرد و یک تفنگدار زن بودند، دستگیر شدند.
این اطاعیه افزوده است: همانگونه که در اطاعیه های قبلی تصریح شده بود در 
هنگام توقیف این دو شناور رزمی، ناوگروه هواپیمابر »ترومن« آمریکا و ناوگروه 
هواپیمابر »شارل دوگل «فرانسه در آب های بین المللی منطقه حضور داشته اند و 
همزمان ناوگروه هواپیمابر آمریکایی اقدام به تحرکات انفعالی و احساسی هوایی 
و دریایی نمود که با هوشمندی و مدیریت مقتدرانه نیروی دریایی سپاه کنترل و 

آرامش در منطقه تأمین شد.
در ادامه ای��ن اطاعیه با بیان »در ش��ناورهای آمریکایی  س��اح های س��بک و 

نیمه س��نگین وجود داشته است« تصریح ش��ده اس��ت: پس از انتقال و استقرار 
تفنگداران دس��تگیر ش��ده در محل پایگاه نیروی دریایی س��پاه، بررس��ی های 
الزم پیرام��ون چرای��ی و چگونگ��ی ورود غیرقانونی آن��ان آغازش��د و همزمان 
مقامات سیاس��ی آمریکا در تماس های مکرر با مقامات سیاس��ی کش��ورمان با 
 غیرعمدی خواندن اقدام ش��ناورهای رزمی خود، آزادی تفنگداران آمریکایی را

 درخواست کردند.
این اطاعیه افزوده است: پس از بررس��ی های فنی و عملیاتی در تعامل با مراجع 
ذی صاح سیاسی و امنیت ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیرعمدی بودن 
ورود ش��ناورهای رزمی آمریکا به آب های جمهوری اسامی ایران و عذرخواهی 

آنها،تصمیم به رهاسازی آنان گرفته شد.
این اطاعیه با تأکید بر »آمریکایی ها متعهد ش��دند که دچار اش��تباهات مجدد 
نش��وند« آورده اس��ت: تفنگداران دریایی دستگیر ش��ده لحظاتی قبل با نظارت 
ش��ناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه پاس��داران انقاب اس��امی در آب های 

بین المللی رها شدند.
در پایان این اطاعیه تأکید ش��ده اس��ت: رزمندگان غیور نیروی دریایی س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی به مانند گذش��ته در پهنای خلیج فارس و تنگه هرمز با 
اقتدار و صابت از س��یادت دریایی و مرزهای آبی جمهوری اس��امی ایران دفاع 

خواهند کرد.

سپاه پاسداران 1۰ تفنگدار آمریکایی
 را آزاد کرد
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ــاورزى گفت: : قاچاق ميوه در كشور   معاون باغبانى وزارت جهادكش
ــه از جمله آن از بين رفتن  زيان هايى را به بخش باغبانى وارد كرده ك
باغ هاى ليموترش به علت ورود ميوه هاى آلوده به آفت جاروك جادوگر 

بوده است.
ــزان واردات محصوالت و  ــه مي ــاره ب ــا اش ــبي ب محمدعلى طهماس
ــزار تن  ــته كه 648 ه ــال گذش ــي در هفت ماه س ــاي باغ فرآورده ه
به ارزش 812 ميليون دالر بوده است، افزود: براساس آمارهاي موجود 
در 7 ماه نخست امسال 687 هزار تن انواع محصوالت و فرآورده هاي 
باغي به ارزش 740 ميليون دالر وارد شده كه از لحاظ وزني 6 درصد 

افزايش يافته و از لحاظ ارزشي 9 درصد كاهش داشته است.
ــراي جلوگيري از قاچاق ميوه  وي نبود كنترل مبادي ورودي مرزها ب
ــت و گفت:  ــدي واردات ميوه دانس ــل افزايش 6 درص را يكي از دالي
ــور، عمدتا موز و علت آن نيز پايين  محموله هاي ميوه وارداتي به كش

بودن تعرفه گمركي اين محصول است.
طهماسبي افزود: بيش از 50 درصد حجم واردات امسال مربوط به موز 
ــته از افزايش 60 درصدي  است كه نسبت به مدت مشابه سال گذش

برخوردار بوده است.
معاون امور باغباني وزارت جهادكشاورزي گفت: واردات ميوه ممنوع 

است اما از مسير قاچاق انجام مي شود.
وى با اشاره به اينكه اگر نيازي به واردات باشد بايد از كانال هاي رسمي 
ــود، افزود: هر محصولي  و پس از گذراندن قوانين قرنطينه اي انجام ش
ــاز، مجوز واردات  ــات و در صورت ني ــازمان حفظ نبات پس از تاييد س

دريافت مي كند.
ــتاني در بازار داخلي،  طهماسبى با اشاره به عرضه نارنگي هاي پاكس
گفت: قاچاق ميوه به كشور ضرر و زيان هايي را به بخش باغباني وارد 
ــور به علت  ــه آن از بين رفتن باغ هاى ليموترش كش كرده كه از جمل
قاچاق ميوه هاي آلوده به آفت جاروك جادوگر بوده است.معاون امور 
باغباني وزير جهادكشاورزي افزود: واردات ميوه به صورت قاچاق سبب 

تعطيلي توليدات داخل و افزايش بيكاران در كشور مي شود.
ــت و ما آنها را در بازار  طهماسبي گفت: ميوه هاي خارجي قاچاق اس

مي بينيم.

قاچاق ميوه منجر به نابودى 
باغ هاى ليموترش شد

pedriyan.zayanderoud@gmail.com
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 به زودى و در نوروز قرارداد كارى ميليون ها نفر به اتمام مى رسد و برخى سال 
آينده به محل كار خود بر نخواهند گشت. هم اكنون20/8ميليون نفر قرارداد 

موقت هستند و تنها 1/5ميليون نفر قرارداد دائم دارند.
يك بار وزارت كار در سال جارى بخشنامه اى را خطاب به مشموالن قانون كار 
ابالغ كرد كه در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زيريك سال در كارهاى 
ــود، به منزله  ــته ش با ماهيت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنين قراردادى بس

يك سال در نظر گرفته مى شود.
ــار كارفرمايان  ــتر دوام نياورد و با فش ــنامه يك هفته بيش هرچند اين بخش
ــراى چنين  ــى جز اج ــى گويند راه ــدگان كارگرى م ــا نماين ــد، ام لغو ش
ــيار بد قراردادهاى كارى  ــامان دادن به اوضاع بس برنامه هايى براى سروس
ــاى فراوان فرار و  ــامانى و وجود راه ه نداريم. قراردادهايى كه به دليل نابس
دور زدن قانون، بيش از 93 درصد كل قراردادهاى كارى در بازار كار ايران را 

به صورت موقت در آورده است.
ــود اين فرض را پذيرفت كه اقتصاد ايران  كارشناسان مى پرسند مگر مى ش
ــتر از 93 درصد  ــرايط ناگوارى قرار دارد كه بيش در اوضاع بسيار بد و در ش
قراردادهاى كارى آن بايد به صورت موقت نهايتا يك ساله منعقد شود؟ يعنى 
هيچ بنگاه و صنعتى در كشور نداريم كه نسبت به آينده خود دورنماى روشنى 

حتى به صورت نسبى داشته باشد؟

آيا اقتصاد در حال ورشكستگى است؟
ــيار نگاه بدبينانه اى  ــد كه اگر چنين وضعيتى را بپذيريم بس به نظر مى رس
ــلما در شرايطى كه كشور به  به اوضاع توليد و اقتصاد ايران خواهد بود و مس
ــت هم پيام مثبتى را به  دنبال اجراى يك توافق بزرگ سياسى با جهان اس

سرمايه گذاران كشورهاى ديگر مخابره نمى كند.
شايد ساده ترين برداشت سرمايه گذار خارجى از اوضاع قراردادهاى كارى 
كشور اين باشد كه شرايط به نحوى است كه حتى نمى توان تا يكماه آينده 
را پيش بينى كرد؛ بنابراين ريسك سرمايه گذارى در چنين اقتصادى بسيار 

مخاطره آميز و همراه با هزينه هاى باال خواهد بود.
اما واقعيت چنين نيست و هر چند بسيارى از بنگاه ها و بخش هاى توليدى 
ــاره قيمت تمام  ــى رويه، افزايش يكب ــور به داليل گوناگون از واردات ب كش
ــانات قيمت ارز در  ــت و پاگير و نوس ــفاف و دس ــده توليد، قوانين غيرش ش
وضعيت نامناسبى قرار داشته باشند، اما بسيارى نيز شرايط خوب و كاسبى 
مناسبى دارند و شرايط شان خوب است؛ بنابراين اينكه باالى 93 درصد كل 
قراردادهاى كارى كشور تا يك سال و به صورت كامال موقت باشد، بايد داليل 

ديگرى داشته باشد.
نمايندگان كارگران عقيده دارند، شرايط وفور نيروى متقاضى كار در ايران، 
وجود صدها هزار جوان تحصيل كرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند 

و فراهم بودن امكان سوء استفاده از اوضاع بيكاران؛ بسيارى را بر آن داشته 
تا در سايه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گيرى اجراى قانون درباره 
ــركت هاى بدنه دولت،  ــه دليل بروز تخلفات متعدد در ش قراردادهاى كار ب
باعث شده تا حتى بنگاه هاى بزرگ نيز دست به امضاى قراردادهاى ماهيانه 
ــا مى گذرد و قصد  ــد دهه از آغاز فعاليت آنه و فصلى بزنند در حالى كه چن

تعطيلى كار را هم ندارند.
قراردادهاى 29 روزه هم داريم

ــت هاى فراوانى براى كار از  كارفرمايان فكر مى كنند وقتى روزانه درخواس
سوى جوانان به دستشان مى رسد، ديگر چه لزومى دارد مسئوليت نيرويى 
را براى 30 سال بپذيرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتى فكر مى كنند 
شرايط بايد به نحوى باشد كه در هر لحظه كه اراده كردند بتوانند افرادى را 

بدون هزينه اخراج و عده ديگرى را جايگزين كنند.
ــب و بدون انگيزه، نيروى متخلف و افرادى  هرچند اخراج نيروى كار نامناس
ــد فعاليت دارند حق  ــا و قانون كار قص ــالف قوائد و مقررات بنگاه ه كه برخ
ــان رواج يابد كه  ــت؛ اما اينكه اين طرز فكر چن ــرمايه گذار و كارفرما اس س
استخدام ها كال در بازار كار 21 ميليون نفرى ايران به خاطره ها بپيوندند و 
حتى كارفرمايان حاضر به امضاى قراردادهاى ساليانه نيز ديگر نباشند، جاى 

تامل و سوال دارد.
ــت كه بتوان پذيرفت كارخانه بزرگى با چندين  درك اين مسئله سخت اس
خط توليد و صدها نيرو در حال فعاليت باشد، آنگاه به يك ماه آينده خود نيز 
اميدوار نيست و ترجيح مى دهد با نيروهاى خود قرارداد 29 روزه امضا كند. 
يعنى اينكه كارفرمايانى هستند كه ميلياردها تومان سرمايه خود را در درگير 

كارى كرده اند كه حتى نمى دانند يك ماه ديگر آن چه مى شود!
ــرمايه شان نابود نشده آن را  اگر اين گونه است كه واقعا درنگ نكنند و تا س
ــود ماهيانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غير  به بانك ها ببرند و بنشينند س
ــت ترتيبى از سوى دولت اتخاذ شود تا صدها  از اين است كه بايد انتظار داش
هزار و ميليون ها قرارداد كارى شاغالن اصالح و به ريل اصلى خود بازگردد.

موج اخراج هاى نوروزى كارگران
نمايندگان كارگرى مى گويند معنا ندارد فردى به مدت 20 سال در بنگاهى 
ــت كه با وى قرارداد موقت امضا مى شود. قانون كه چنين  مشغول به كار اس
اجازه اى را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضايت شاغل هم نيست، پس چه 
پشتوانه اى باعث مى شود تا كارفرما با خيالى آسوده چنين تخلف آشكارى 
ــغلى انتظار بهره ورى و  را انجام دهد؟ آيا واقعا از فردى با چنين وضعيت ش
خالقيت در كار و احساس وابستگى به بنگاه مى رود يا اينكه او مدام در فكر 
ــدن و چگونگى شكايت از  ــت رفتن ناگهانى شغل و بيكار ش اخراج و از دس
ــنوات و  كارفرما در صورت بروز چنين وضعيتى و دريافت حق و حقوق و س

... است؟
حاال به روزهاى پايانى سال نزديك مى شويم و بزودى قرارداد كارى صدها 
ــت در بهار سال آينده بيكار  هزارنفر به اتمام خواهد رسيد. برخى ممكن اس
ــند و به خيل ميليونى بيكاران بپيوندند. باالخره بزودى و در ماه  ــده باش ش
هاى آينده، موجى از اتمام قراردادهاى كارى و اخراج ها را در بازار كار ايران 
شاهد خواهيم بود. در عين حال، بخشى از ريزش و رويش جديد؛ همچنين 

جا به جايى ها در بازار كار عادى و الزم است.
ــاى كارى و احتمال تدوين ــى درباره وضعيت قرارداده رحمت ا... پورموس
ــده و  ــاى انجام ش ــت: در پيگيرى ه ــرارداد كار گف ــد ق ــاى جدي  مدل ه
صحبت هايى كه با معاون روابط كار وزارت كار صورت گرفت، اعالم شد كه 
ــاماندهى قراردادهاى كارى  وزارت كار به دنبال طرح هاى جديدى براى س

است.

طراحى مدل جديد قرارداد كار؛

سـونامى اخـراج هـاى نـوروزى شـاغالن

پس از آنكه وزير نفت نيجريه اعالم كرد دو عضو اوپك درخواست برگزارى نشست 
اوپك را مطرح كرده اند، وزير نفت امارات گفت: استراتژى فعلى اوپك دارد جواب 
مى دهد و بايد بين يك تا يك سال و نيم زمان بدهيم تا اين اتفاق رخ دهد. پس از 
آنكه وزير نفت نيجريه اعالم كرد كه «دو تا» از اعضا درخواست برگزارى نشست 
ــت اضطرارى  ــراى منتفى كردن ايده برگزارى نشس اوپك را كرده اند، امارات ب
ــد. قيمت نفت برنت امروز به نزديكى 30 دالر و نزديكى  ــازمان وارد عمل ش س
پايين ترين رقم 12 سال گذشته رسيد. قيمت نفت از اواسط سال 2014 تاكنون 

به دليل مازاد عرضه تقريبا سه چهارم كاهش يافته است.
امانوئل ايبه كاچيكوو وزير منابع نفتى نيجريه در حاشيه يك كنفرانس انرژى در 
ــت اضطرارى  ابوظبى گفت، ايجاد چنين وضعيتى در بازار از برگزارى يك نشس
اوپك در مورد اينكه آيا استراتژى سازمان بايد تغيير كند يا نه حمايت مى كند.
ــدا در همان كنفرانس به  ــهيل بن محمد المزروعى، وزير انرژى امارات بع اما س
خبرنگاران گفت كه استراتژى فعلى اوپك دارد جواب مى دهد و اينكه بايد بين 

يك تا يك سال و نيم زمان بدهيم تا اين اتفاق رخ دهد.
ــى تواند به صورت  ــده ام كه اوپك به تنهايى م مزروعى افزود: «من متقاعد نش
يكجانبه اين استراتژى را تنها به دليل اينكه ما شاهد افت قيمت در بازار بوده ايم 
تغيير دهد.»مزروعى اضافه كرد، هرچند نيمه نخست سال 2016 براى بازار نفت 
ــال به كمك كاهش مورد انتظار توليد نفت  «دشوار» خواهد بود، اما در اواخر س

كشورهاى غير عضو اوپك، شاهد ترميم تدريجى بازار خواهيم بود.
وزير منابع نفتى نيجريه دقيقا نگفت كه كدام يك از اعضاى اوپك خواهان برگزارى 

ــتى در ماه فوريه يا مارس برگزار  ــتند. وى گفت چنين نشس ــت اوپك هس نشس
ــده اوپك قرار نيست تا قبل از دوم ژوئن  خواهد شد. نشست عادى برنامه ريزى ش
برگزار شود.اما هيات هاى نمايندگى كشورهاى خارج از منطقه حاشيه خليج فارس 
شك دارند كه يك نشست اضطرارى برگزار شود. نماينده يكى از كشورهاى آفريقايى 
ــى افزود: «من فكر  ــتى در كار نخواهد بود.»مزروع عضو اوپك گفت: «هيچ نشس
مى كنم همه كشورها از جمله ايران حق دارند توليد خود را افزايش دهند. من فكر 

نمى كنم قرار باشد كسى را محدود كنيم.»
كاچيكوو نيز گفت: «عربستان هرگز اين موضع را نگرفته كه نمى خواهد (در اين 
زمينه) صحبت كند... در واقع، در نشست ماه دسامبر اين كشور بسيار حامى برگزارى 

نشستى قبل از ماه ژوئن بود.»

امارات با برگزارى نشست اضطرارى اوپك مخالفت كرد

ــركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى، با بيان اجراى  ــئول ش مقام مس
ــتراتژيك مى كاهد؛ گفت: وزارت  ــك تامين كاالهاى اس برجام از ريس
جهاد  كشاورزى دنبال آن است كه سقف مصوبه ذخاير استراتژيك گندم 
ــور باال را دوباره كاهش دهد، زيرا هزينه نگهدارى اين محصول در كش

 است.
ــتان در اراتباط با واردات برنج آمريكايى به كشور با وجود  حسين داس
ــار كرد: خريد اين  ــاى مصرفى از آمريكا، اظه ممنوعيت واردات كااله
ــال جارى و 4 ماه و 2 روز قبل از  برنج هاى آمريكايى در سوم تير ماه س

ممنوعيت واردات كاالهاى آمريكايى انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه بخشنامه خريد كاالهاى آمريكايى در 5 آبان صادر 
ــان كاالى مورد اعتماد ما  شد، افزود: برنج قبل از واردات توسط بازرس
بازرسى مى شود تا بعد بارگيرى شود و به كشور آيد. اين پروسه 1 ماه تا 
40 روز طول مى كشد و تا از آمريكا به ايران برسد3/5 ماه نيز در راه است.

مديركل روابط عمومى شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران ادامه 
داد: پروسه خريد تا ورود اين كاال از آمريكا به ايران 5 ماه طول مى كشد

وى با بيان اينكه براى واردات اين برنج ها مصالح كشور رعايت مى شود 
خاطر نشان كرد: بازرسان مورد تاييد ما بايد واردات اين برنج ها را تاييد 

كنند و بر حسب قيمت اعالمى اين برنج ها را خريدارى مى كنند.

داستان، با بيان اينكه براى واردات هر كااليى سبد غذايى داريم تصريح 
ــور، مصرف كننده برنج هندى،پاكستان،  كرد: در سبد غذايى برنج كش
اروگوئه و ... وجود داشته و از همه كشور ها واردات برنج داريم و آن طور 
نيست كه تكليف واردات 300 هزار تن برنج استراتژيك خود را، به يك 

كشور محدود كنيم.
وى افزود:  در يكى از بند هاى اقتصاد مقاومتى آمده است كه به مبادى 
ــور خاص  ــيد. يعنى ما اگر خود را به يك كش ورود كاال بايد تنوع بخش
ــت كه در زمان خاص نتوانيم كاالى مورد نياز  محدود كنيم ممكن اس

خود را از آن كشور وارد كنيم.
داستان اظهار كرد:  در راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى ما به مبادى 
ــيده ايم و امسال محصوالت استراتژيك  ورود كاالهاى خود تنوع بخش
وارداتى را از پاكستان، هندوستان،اروگوئه، ويتنام و آمريكا نيز خريده ايم. 
اما با توجه به ممنوعيت واردات كاالى مصرفى از آمريكا، ديگر ورود اين 

كاال را بعد از بخش نامه به طور كامل متوقف كرده ايم.
ــفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت  بنا بر آمار رسمى سامانه ثبت س
ــت اما بنا بر اعالم اين مقام  اخيرا، برنج هايى از آمريكا به ايران آمده اس
مسئول بازرگانى دولتى زمان خريد اين محصوالت قبل از اعالم مصوبه 
ممنوعيت ورود كاالى مصرفى از آمريكا است و دليل آمدن آن به كشور 

در زمان ممنوعيت پروسه 5 ماهه  بازرسى و حمل و نقل است.
بـا اجـراى برجـام ريسـك تاميـن كاالهـاى اسـتراتژيك 

كاهش پيدا مى كند
ــاورزى به دنبال اين است كه  اين مقام مسئول گفت: وزارت جهاد كش
سقف مصوبه ذخاير استراتژيك گندم را دوباره كاهش دهد زيرا هزينه 

نگهدارى اين محصول در كشور باال است.
داستان با بيان اينكه با به نتيجه رسيدن و اجراى برجام آرامش بيشترى 
ــك تامين كاهش پيدا مى  كند، گفت: در صورتى  حاكم مى شود و ريس
كه سقف ذخاير استراتژيك گندم كاهش پيدا كند، هزينه نگهدارى اين 
محصول نيز كاهش پيدا مى كند.وى افزود: با توجه به اينكه در ورودى 
سال  93 كمترين ذخاير گندم را داشتيم، با دستور رييس جمهور ذخاير 

گندم به 5 ميليون تن افزايش پيدا كرد.
ــك تامين كاال كاهش يافته است، گفت:  داستان با اشاره به اينكه ريس
ذخاير گندم كشور در گذشته 3 ميليون تن يا معادل مصرف 3 تا 4 ماه 
كشور بوده است اما اكنون 5 ميليون تن از اين محصول ذخيره مى شود. 

پيگيرى مى كنيم كه دوباره اين ذخيره را به 3 ميليون تن بازگردانيم.
ــاى دنيا تحت  ــى و مواد اوليه غذايى همه ج وى گفت: كاالهاى اساس
ــيون هاى بين المللى خاص بوده و حتى كشورها يى كه  نظارت كنوانس
باهم تحت جنگ مستقيم هستند، نمى توانند يكديگر را در اين زمينه 

تحريم كنند.
داستان درپايان اظهار داشت: در زمان شديد ترين تحريم ها عليه ايران 
در دولت قبل، برنج و گندم از آمريكا وارد شده، زيرا اين محصوالت شامل 

تحريم ها نبوده است و تحت نظر فائو هستند.

پيشنهاد كاهش 2 ميليون تنى ذخاير گندم

آگهى مناقصه عمومى شماره 37244 (دو مرحله اى)   نوبت اول

مبلغ تضمين(ريال)نوع تضمينتعدادموضوع مناقصهرديف

110/000/000ضما نتنامه/سپرده200كيس كامپيوتر1

1-دستگاه مناقصه گزار:  اداره كل نوسازى مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: خريد تجهيزات به شرح جدول ذيل:

 3- نشانى دريافت و تحويل اسناد مناقصه: اصفهان – خيابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – جنب كلينيك فرهنگيان – واحد پشتيبانى
 اداره كل نوسازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس 32222091-2)

4- تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه:
* مهلت دريافت اسناد مناقصه به مدت 5 روز از انتشار آگهى از تاريخ 1394/10/24 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1394/10/29 مى باشد.  

* مهلت برگشت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 1394/11/12 مى باشد.
* زمان بازگشايى پاكات اسناد مناقصه(پاكت الف و ب) راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1394/11/13 مى باشد.
* لذا شركتهاى واجد شرايط مى توانند پس از انتشار آگهى با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را خريدارى نمايند. 

* اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفى نامه معتبر شركت با مهر و امضاى مجاز و با قيد موضوع مناقصه تحويل خواهد شد.
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دریچه
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بیش از ۱۰۰۰ شعر فاخر زیست محیطی از ۹۰۰ شاعر سراسر کشور، به 
دبیر خانه جشنواره کشوری شعر انسان و طبیعت، راه یافتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: جشنواره کشوری 
شعر با عنوان »انس��ان و طبیعت« ۲۹ دی ماه در ش��هر شیراز برگزار 
خواهد شد. جش��نواره شعر انس��ان و طبیعت با هدف ارتقای فرهنگ 
عموم نس��بت به محیط زیست، مش��ارکت معنوی مردم و جلوگیری 
تخریب طبیعت و محیط زیست برگزار می شود.بنابراین با تبلیغاتی که 
صورت گرفت از اول آبان ماه کلیه شاعران کشور دعوت شدند تا اندیشه 

و احساس خود را در قالب شعر به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.
حمزه ولوی افزود:طی این مدت تا ۵ دی ماه بیش از ۱۰۰۰ شعر فاخر 
زیست محیطی از شاعران سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در شیراز 
ارسال شدو هم اکنون توس��ط هیات داوران در حال بررسی هستند. 
حمزه ولوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس تصریح کرد: 
انسان، زاده طبیعت اس��ت و برای یافتن آرامش، جالی روح و شادی 

و نش��اط به آن نیاز دارد، اما با روند فعلی جمعیت و کاهش منابع 
طبیعی که با نابودی جنگل ها و محیط زیست همراه است، ضرورت 
تغییر نگاه و نگرش بش��ر به طبیعت و محیط زیس��ت را چند برابر 
می کند. در همین رهگذر و با توجه به مرتبه و جایگاهی که ش��عر، 
این هنر متعالی و تاثیر گذار در فرهنگ و تمدن دارد این اداره کل 
جشنواره شعر انسان و طبیعت را در دی ماه سال ۱۳۹۴ به صورت 

کشوری در شیراز برگزارمی کند.
وی با اشاره به محورهای این جشنواره گفت: توصیف زیبایی های 
طبیعت با کالم شاعرانه، ستایش طبیعت و زیبایی های آن، قامت 
البرز، پهنای زاگرس و شکوه کوهس��تان های میهن، محیط بانان 
نگهبانان بی ادعای طبیعت، س��کوت دریاچه ها و تاالب ها، شکوه 
حیات وحش،عش��ق به طبیعت زیبای میهن، آبی آسمان و پرواز 
پرندگان، آوای طبیعت، رودهای خروش��ان و نیلی نهرها، آشتی با 
طبیعت، دلنوش��ته هایی از جنس باران، س��هم من از طبیعت و ... 

ازجمله محورهای جشنواره شعر انسان و طبیعت است.

 رییس کمیس��یون سالمت ش��ورای اس��المی ش��هر تهران گفت: 
بررسی ها نشان می دهد که آلودگی هوا سه درصد از عمر مفید انسان 
را کاهش می دهد وبه همین دلیل داش��تن برنامه هایی مدون برای 

کاهش آلودگی بسیار حایز اهمیت است.
دکتر رحمت اهلل حافظی در چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی 
هوا و صدا افزود: هر فرد بالغ روزانه دو کیلوگ��رم آب، ۱/۵ کیلوگرم 
غذا و ۱۵ کیلوگرم هوا نیاز دارد که این نشان ازاهمیت داشتن هوای 

سالم است.
وی اظهار ک��رد: ذرات معلق کمت��ر از ۱۰ میکرون م��ی توانند وارد 
گردش خون شوند ، در مغز و کبد رسوب کرده و سبب بیماری آلزایمر 

و پارکینسون شوند.
حافظ��ی ادام��ه داد: افزای��ش ذرات معل��ق کمت��ر از ۲/۵ میکرون 
موج��ب افزایش س��کته قلب��ی حاد م��ی ش��ود و در ضرب��ان قلب 
 اختالل ایج��اد می کن��د، آلودگی ه��وا بی��ن ۱۲ ت��ا ۲۴ درصد بر

 بیماری های قلب��ی و عروقی اضاف��ه می کن��د و همچنین موجب 
 انسداد عروق در پا تا 7۰ درصد می شود که این یک مشکل اورژانسی 

است.
رییس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: اگر 
میزان ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون به ۱۵۰ برسد مرگ و میر تا 

هفت درصد افزایش یافته و سکته های قلبی و مغزی را در پی دارد.
وی گفت: آمارها نش��ان می ده��د در مرکز قلب ته��ران همزمان با 
افزایش آلودگی هوا میزان بس��تری ش��دن افراد ۲۵ درصد افزایش 

می یابد.
حافظی افزود: مرگ و میر ناش��ی از آلودگی هوا در کش��ور ما، کمتر 
از واقعیت تخمین زده می ش��ود چون مطالعات ما کوتاه مدت است.

چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۲۲ و ۲۳ دی ماه 
در سالن همایش های صدا و سیما برپا شد.

ارسال ۱۰۰۰ شعر فاخر زیست محیطی 
به جشنواره انسان و طبیعت

آلودگی هوا، 3 درصد از عمر مفید 
را کاهش می دهد

معاون رییس جمهوری با انتقاد از اینکه برنامه های پیش بینی 
شده برای محیط زیست ۸ سال متوقف بود، گفت: کشورهایی 
که توانسته اند آلودگی هوا را مهار کنند، تمام برنامه هایشان 

پیوسته بوده است.
به گزارش مهر، معصومه ابتکار در مراسم چهارمین همایش 
ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا اظهار داشت: موقعیت امروز 
 کشور در موضوع محیط زیست ش��رایطی استثنایی است ؛

چرا که رهبر انقالب سیاس��ت کلی نظ��ام را درمورد محیط 
زیست برای همه دستگاه ها مشخص کرده اند که پیشتوانه 
قوی ب��رای مجری��ان و برنامه ری��زان اس��ت . در عین حال 
که دلگرمی ب��رای فعاالن عرص��ه محیط زیس��ت نیز بوده 
است. رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از 
محورهای مورد اشاره در بیانات مقام معظم رهبری آلودگی 
هوا و برنام��ه ریزی برای مقابل��ه با آلودگی هوا بوده اس��ت. 
 اکنون سند فرادستی خوبی داریم که با تغییر موقعیت ها و
 سیاست ها باید در وضعیت محیط زیست کشور موثر باشد.

وی با اش��اره به اینکه سال ۲۰۱۵ س��ال محیط زیست بود، 
گفت: از یک س��و سیاس��ت های پایدار که مجموع س��ران 
کش��ورها برآن تاکید کردند و در مجم��ع عمومی لندن نیز 
برنامه های ایران و توس��عه پایدار محیط زیست که ازجانب 
رییس جمهور نوشته شده بیان ش��د و از سوی دیگر توافق 
بزرگ ۱۹۵ کش��ور جهان پیرامون گرمایش زمین و کاهش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای که به طور مس��تقیم بر کاهش 
آلودگی هوا تاثیر دارد نیز به ثمر نشس��ت. ابتکار اضافه کرد: 
جمهوری اسالمی ایران بر این توافق نقش تعیین کننده ای 
دارد همچنین در سند»ای. ان. بی. سی« به موضوع آلودگی 
هوا اشاره شده و فرصتی اس��ت برای کشور ما که در موضوع 

آلودگی هوا از آن استفاده کنیم .
معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه برنامه ها و مطالعات 
آلودگی هوا در دولت اصالحات و در سال ۱۳77 براساس سه 
مطالعه اصلی شرکت جاییکا، س��یکو و فرهنگستان علوم و 

وزارت صنایع نوشته شده است، گفت: در سال ۱۳7۹ برنامه 
جامع کاهش آلودگی هوا در 7 محور تصویب ش��د. سیاهه 
کاهش آلودگی هوا باید در دسترس باشد و به روزرسانی شود 

که در این زمینه نقش دانشگاه ها بسیار پررنگ است.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت در سال 7۹ خیلی جدی به 
موضوع آلودگی ه��وا ورود کرد. حذف س��رب و خودروهای 
کابراتوری، ایجاد نظام مستمر بازرس��ی خودرو در آن زمان 
ش��کل گرفت وعالوه بر این پی��کان از رده خارج ش��د، اما 
متاسفانه در وقفه ای ۸ س��اله هر آنچه کاشته شده بود نیمه 

کاره رها شد.
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه 
 دالیل موفقیت مس��کو در کاه��ش آلودگی هوا اس��تمرار

 برنامه ها بود، گفت: قرار بود برنامه های س��ال 7۹ استمرار 
داش��ته باش��د و دولت ها پی درپی برنامه را اج��را کنند که 
متاس��فانه خیلی از محورهای این برنامه از س��ال ۸۴به بعد 
انجام نشد . به عنوان مثال قرار بود استاندارد سوخت و خودرو 
در سال ۸۵ به یورو ۴ برسد، خودروهای فرسوده سال به سال 
خارج شود، اما نشد و با وقفه ای ۸ ساله در اجرای برنامه های 
کاهش آلودگی هوا مواجه شدیم. وی افزود: گرچه در هشت 
سال اخیر در توسعه حمل و نقل عمومی از سوی شهرداری 
تهران اقدامات بس��یار موثری صورت گرفته، اما وقتی سایر 
محورها از اولویت خ��ارج و روی زمین مانده اس��ت کاهش 

آلودگی هوا هم به ثمر نمی رسد.
 معاون ریی��س جمهوری ب��ا انتق��اد از اینک��ه برنامه های 
پیش بینی شده برای محیط زیست ۸ سال متوقف بود، گفت: 
کشورهایی که توانسته اند، آلودگی هوای کشورشان را مهار 
کنند تمام برنامه های آنها پیوسته بوده و توقفی در آن ایجاد 
نشده است. ابتکار همچنین با اشاره به توجه ویژه برنامه ششم 
توس��عه گفت: دریافت عوارض آالیندگی و توجه به موضوع 
آلودگی هوا در یارانه ها، دو موضوعی است که در این برنامه 

به آن توجه شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: دولت 
یازدهم دوباره با بازنگری برنامه و کارگروه ملی آلودگی هوا، 
موضوع آلودگی هوا را از سال ۹۲ آغاز کرده به طوری که در 
این مدت در کالنشهرهایی مثل تبریز، اراک، کرج، اصفهان، 
مشهد و شیراز کارگروه های استانی آلودگی هوا شکل گرفته 
و جلسات مستمری به منظور اجرای برنامه های ملی منطبق 
با برنامه های محلی و اس��تانی برگزار می ش��ود. حتی برای 
شهرهایی که مصوبات کارگروه آلودگی هوا برایشان ضروری 
نبوده نیز ابالغ شده و از امسال باید برنامه آلودگی هوا خود را 
براساس شرح وظایف ابالغ شده تدوین کند. وی با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم تصریح کرد: اصالح 
کیفیت سوخت و حذف بنزین پتروشیمی که در تولید بنزین 
و آروماتیک ها نقش موثری داشت از اردیبهشت ۹۳ به طور 
رسمی آغاز شد. به طوری که شاهد عرضه بنزین یورو۴ ،در 
کشور هستیم.معاون رییس جمهوری با بیان اینکه ارتقای 
کیفی��ت گازوییل که پیش از ای��ن با 7 هزار »پ��ی. پی. ام« 
گوگرد عرضه می ش��د از دیگر اقدامات است، تصریح کرد: 
اکنون به ۵۰ پی. پی. ام گوگرد رسیده و این فرآیند در حال 
پیشروی به اس��تاندارد یورو ۵ بوده است. این درحالی است 
که خودروسازان باید استاندارد یورو ۴ را از سال ۸۶ اجرایی 
می کردند که این مهم شهریور ۹۳ محقق شده است. اکنون 
تولید خودروهای داخلی براساس اس��تاندارد یورو ۴ بوده و 
مطابق بازرسی های صورت گرفته از خطوط اگر از استاندارد 
یورو ۴ تبعیت نکنند شماره گذاری نخواهند شد. ابتکار در 
ادامه به یکپارچه س��ازی معاینه فنی در کشور اشاره کرد و 
گفت: این مهم کمک خواهد کرد مشکالت و تخلفات معاینه 
 فنی کنترل و معاینه فنی به عن��وان ابزاری جدی در کنترل

 آالینده های خودروهای در حال تردد استفاده شود. معاون 
رییس جمهوری در ادامه از کاهش مصرف سوخت مازاد در 
نیروگاه های کشور خبرداد و گفت: با همکاری وزارت نفت و 
نیرو اکنون ۴۰ درصد کاهش مصرف مازاد را در نیروگاه های 
کشور شاهد هس��تیم. در عین حال که بر استفاده صحیح از 
انرژی تاکید می شود، الگوی مناسبی در استفاده از انرژی در 
کشور نداریم .ابتکار با تاکید بر اینکه ظرفیت زیست محیطی 
تهران از سال ۸۵ تمام شده اس��ت، گفت: اکنون مشکالت 
استفاده از مصرف بی رویه را در شهرهای بزرگی چون تهران 
شاهد هستیم. حال باید تالش شود و با انسجام برنامه های 
کاهش آلودگی هوا پیش رود. رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست خاطرنشان کرد: می پذیریم که برخی موارد اجرای 
برنامه ها از سوی دولت به دلیل کمبود منابع مالی با تاخیر 
مواجه شده به عنوان مثال توسعه حمل ونقل عمومی، خروج 
خودروهای فرسوده به دلیل کمبودها از سوی دولت بر زمین 
مانده است. می پذیریم که در کارها کم و کاستی هایی بوده 
است، اما هدف گذاری ها و اقدامات به منظور کاهش آلودگی 
هوا در راس برنامه های دولت قرار دارد و در این راه پر فراز و 

نشیب همکاری همه ارگان و مردم را خواهانیم.

رییس سازمان محیط زیست تشریح کرد؛

جزییات توقف 
برنامه های 

مهار آلودگی هوا
 در ۸ سال گذشته

عکس روز )کاردینال(

 دوستداران محیط زیست سردشت 
به یاری پرندگان شتافتند

تغییرات زیست محیطی سیاره زمین
 بی سابقه است

 برگزاری نشست مشترک روز ملی هوای پاک 
با حضور دستگا ه ها و نهاد های استان

نشس��ت مش��ترک روز ملی هوای پاک با حضور 
دستگا ه ها و  نهادهای استان اصفهان در اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت 
 اصفهان»پاما« نشس��ت مش��ترک نهای��ی ویژه 
برنامه ریزی روز ملی هوای پاک با حضور مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان و مشارکت 
فعال نمایندگان چهل دس��تگاه و نهاد استانی در 
سالن جلسات حفاظت محیط زیست استان برگزار 
شد. شعار روز ملی هوای پاک ۲۹ دی ماه با عنوان 
»نقش من در حفظ هوای پاک« از س��وی شورای 
سیاست گذاری این روز مستقر در سازمان حفاظت 
محیط زیست تعیین ش��د. بیش از ۴۰ دستگاه و 
نهاد در تدوین و اجرای وی��ژه برنامه های ۲۹ دی 
ماه امسال مشارکت دارند و برنامه های بنیادین و 
نمادین آموشی، اطالع رس��انی و جلب مشارکت 
مردمی متعددی با همکاری مؤثر اعضای نشست 
برای توس��عه و ارتق��ای فرهنگ محیط زیس��تی 
 در این زمینه پیش بینی شده اس��ت. اجرای این 

برنامه ه��ا با هدف مش��ارکت دادن عم��وم مردم 
و مس��ووالن در بهب��ود کیفیت ه��وای اصفهان و 
ش��هرهای بزرگ انجام م��ی گیرد و دس��تگاه ها 
و نهاده��ای فرهنگ��ی مانن��د اداره کل آم��وزش 
و پرورش، فرهنگ و ارش��اد اس��المی، س��ازمان 
تبلیغات اسالمی، صدا و س��یمای مرکز اصفهان، 
ورزش و جوانان، ش��هرداری های اس��تان،مراکز 
دانش��گاهی بزرگ اس��تان، س��ازمان های مردم 
 نهاد زیست محیطی، س��ازمان بسیج سازندگی و

 بخش های فرهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی 
و ش��رکت های بزرگ تولیدی صنعتی اس��تان و 
س��ایر بخش ها با نظ��ارت اس��تانداری اصفهان و 
مدیریت حفاظت محیط زیست استان و همکاری 
فرمان��داری ها در این زمینه نق��ش فعال خواهند 
داشت.در روز ملی هوای پاک برنامه های مختلفی 
از سوی دستگاه ها و نها دهای مختلف در راستای 
مش��ارکت دادن عموم مردم و مسووالن در بهبود 
کیفیت هوای اصفهان و ش��هرهای ب��زرگ انجام 

می شود.

بیش از ۵۰ نفر از دوس��تداران محیط زیست 
سردشت، نقاط مختلف بوستان جنگلی ایثار 
را دانه پاشی کردند. خالد بایزیدی رییس اداره 
حفاظت محیط زیست سردشت گفت: در این 
حرکت زیس��ت محیطی که در بوستان ایثار 
شهرستان سردشت انجام گرفت، برای دومین 
مرحله در عرض چند روز اخیر بیش از ۵۰ نفر 
از دوستداران محیط زیست به همراه جمعی 
از مسووالن شهرستان و دانشجویان و اعضای 

انجمن علمی پژوهش��ی دانش��گاه پی��ام نور، 
گروهی از ورزشکاران و اعضای جمعیت هالل 
احمر سردشت حضور داشتند، نقاط مختلف 

بوستان جنگلی ایثار دانه پاشی شد.
بایزیدی در ادامه افزود: ب��ه دنبال بارش های 
س��نگین برف و کوالک که موجب پوش��یده 
شدن بیش��تر س��طح زمین و جنگل های این 
شهرستان شده است، برای جلوگیری از تلف 
شدن پرندگان حدود ۲۰۰ کیلوگرم گندم در 

سطح این بوستان دانه پاشی شد.
وی با قدردانی از افرادی که در این عمل زیست 
محیطی مشارکت داشتند، گفت: در سالجاری 
این برای دومین بار اس��ت که در س��طح این 
شهرستان برای کمک به پرندگان دانه پاشی 
می ش��ود. وی اظه��ار امیدواری ک��رد چنین 
اقداماتی که به تدریج در حال تبدیل شدن به 
یک فرهنگ در بین مردم این شهرستان است، 

همچنان تداوم داشته باشد.

کارشناس��ان محیط زیس��ت اظه��ار کردند که 
سرعت فعلی تغییرات زیست محیطی در تاریخ 
پیدایش زمی��ن بی س��ابقه است.کارشناس��ان 
دانش��گاه بریس��تول انگلیس دریافتن��د اکنون 
تغییرات زیس��ت محیطی در مقایسه با حوادثی 
که در گذش��ته متوجه ک��ره زمین ب��وده کامال 
غیرمعمول اس��ت.در این مطالعه، کارشناس��ان 
انگلیس��ی تغییرات در دی اکسید کربن اتمسفر 
را که هن��گام وقوع یک پدیده زیس��ت محیطی 
جهانی در ۱۲۰ میلیون س��ال پی��ش رخ داده، 
بازس��ازی کردن��د. آنه��ا ب��ا بررس��ی اطالعات 
 جدید زمین ش��یمی متوجه ش��دند که س��طح 
دی اکس��ید کرب��ن از فعالیت ه��ای متع��دد 
آتشفش��انی افزایش یافته و مقدار آن برای مدت 
حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سال 
باال باق��ی ماند تا اینکه دفن م��واد ارگانیک ارتقا 
یافته در اقیانوس هایی با میزان اکس��یژن پایین 
به سطح اصلی خود بازگشت. دکتر »دیوید نافز«، 
نویس��نده ارش��د این مطالعه گفت: رکوردهای 

ثبت شده پیشین از تغییرات جوی باید به خوبی 
شناخته ش��ود تا بتوان چگونگی تاثیرگذاری آن 
بر اکوسیس��تم را درک کرد. به گزارش ساینس 
 ورل��د ریپ��ورت، ای��ن تغیی��رات به نظ��ر امروز 
س��ریع تر از دگرگونی هایی است که طی صدها 
هزار سال پیش اتفاق افتاده است. محققان تاکید 
کردند فعالیت های زمین شناختی میلیون ها سال 
پیش نیز معم��ول بوده اما این روند در گذش��ته 

هزاران بار کندتر از روند فعلی رخ داده است.
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اخبارکوتاه

خبر 

نکته

کاه��ش تخلف��ات در ح��وزه راهنمای��ی و رانندگ��ی فق��ط ب��ا 
افزای��ش جریمه ه��ا میس��ر نیس��ت. زی��را فاکتوره��ای دیگری 
مانند، آم��وزش، فرهنگ س��ازی، نظارت و توس��عه حم��ل و نقل 
 عمومی نی��ز در ای��ن ح��وزه وج��ود دارد که بای��د به آنه��ا توجه

 شود.
فرهنگ سازی یکی از این عوامل اس��ت که باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد. زی��را تجربه ثابت کرده که از ای��ن طریق می توان 
مش��کالت زیادی را برطرف کرد.برای نمونه رعایت قانون بس��تن 
کمربند ایمن��ی تا چند س��ال پیش از س��وی ش��هروندان و حتی 
ش��رکت های خودروس��از جدی گرفته نمی ش��د، اما اطالع رسانی 
و فرهنگ س��ازی که در این حوزه صورت گرفت، س��بب ش��د این 
روزها بیش��تر ش��هروندان به افرادی که هن��گام رانندگی کمربند 
ایمنی خود را نمی بندند تذکر داده و نس��بت ب��ه عملکرد آنها دید 
خوبی نداش��ته باش��ند، به همین خاطر تالش برای بهبود فرهنگ 
 ترافیک و اطالع رس��انی در این خصوص بای��د در اولویت برنامه ها

 قرارگیرد.
این درحالی اس��ت که در کنار فرهنگ س��ازی باید ب��رای آموزش 
خانواده ها نیز هزینه کرد. زیرا تا زمانی شهروندان به این باور نرسند 
که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن حفظ سالمت آنهاست، 
به ش��کل جدی آن را رعایت نمی کنند، مثال در بسیاری از جاده ها 
امروز تابلو محدودیت س��رعت نصب ش��ده، اما برخی ش��هروندان 
به سرعت در نظر گرفته ش��ده توجه نمی کنند، زیرا به آنها آگاهی و 
آموزش الزم درباره عواقب رعایت نکردن سرعت مطمئنه و شرایط 

جاده ها ارایه نشده است.
نبود برنامه های آموزش��ی و اطالع رس��انی مناس��ب س��بب شده 
باوره��ای اش��تباهی بی��ن برخ��ی ش��هروندان ش��کل بگی��رد. 
مث��ال  برای برخ��ی از آنه��ا پیمودن مس��افت های طوالن��ی بدون 
اس��تراحت به ارزش بدل ش��ده یا ع��ده ای برای اینکه خوابش��ان 
 نبرد و بتوانند مس��افت بیش��تری رانندگی کنند ب��ه مصرف دارو 

روی می آورند.
افزون براین نباید فراموش کرد، انسان تمایل دارد به سمت بی نظمی 
حرکت کند، به همین دلیل اگرآموزش و فرهنگ سازی در این حوزه 
به درس��تی صورت نگیرد، نباید به بهبود ش��رایط ترافیکی کشور 
امیدوار بود. برای رسیدن به شرایط مطلوب پلیس راهور نیز باید از 
فناوری های روز بیشتر اس��تفاده کند، زیرا تجربه نشان داده که اگر 
حضور پلیس در معابر محس��وس باش��د، احتمال قانون گریزی نیز 

کمتر می شود. 
این درحالی اس��ت که جریمه های در نظر گرفته ش��ده نیز باید در 
راستای آموزش شهروندان باش��د. یعنی اگر قانون شکنان موظف 
به شرکت در کالس های آموزشی ش��وند، احتمال اصالح رفتار آنها 
بیشتر خواهد شد، بنابراین نباید جریمه را تنها اهرم کاربردی دراین 

حوزه دانست.

شاید : خیلی مراقب باشید، زمانی که به دیگران می گویید »شاید« 
کاری انجام دهید دقیقا مش��خص می کند که از انج��ام آن کار به خود 
اطمینان ندارید. حتی اگر از انجام آن مطمئن نیستید کلمه »شاید« را به 

کار نبرید.
نمی خواهم: هر روز در حال پیش بینی آینده و اقداماتی که دوست   
ندارید و نمی خواهید انجام دهید، دیگر خصوصیاتی اس��ت که افراد با 
اعتماد به نفس پایین دارند. شما از شرایط آینده اطالعی ندارید و هنگامی 
که امروز به صورت قطعی در مورد آینده حرفی می زنید نشان از کمبود 

اعتماد به نفس و نداشتن اطالعات کافی است.
معموال : کلمه ای که نشان می دهد شما تمام آنچه را که باید بدانید،   
نمی دانید. اگر فروشنده بودید و کسی از شما پرسید کدام محصول فروش 
خوبی داشته و شما بگویید مردم معموال این محصول را استفاده می کنند 
نه تنها از شما خرید نمی کنند بلکه احساس می کنند شما هنوز اطالعات 

دقیق از فروش و محصولتان ندارید.
مظنون : در مورد هرچیزی که صحبت می کنید هیچ وقت نگویید   
مظنون اصلی … و یا به … شک دارم. شما نه کارآگاه هستید و نه علم 
غیب دارید و هر حدسی هم بزنید از روی احتمال است. پس سعی کنید 
اعتماد به نفستان را باال نگاه دارید و هرزمانی که واقعا اطمینان داشتید به 

صحبتتان و دلیل و مدرک را نیز داشتید از آن استفاده کنید.
غیر ممکن: اگر کارآفرین هستید یا می خواهید باشید، در جمعی 
 که کارآفرینان دیگری هس��تند ش��ما این کلمه را ب��ه کار ببرید دیگر 
هیچ کس اعتباری به صحبت هایتان نخواهد داد ! کارآفرین ها به شدت 
روی این کلمه حساس هستند و آن را از لغت نامه خود حذف کرده اند 
زیرا می دانند غیر ممکن همان کاری است که هنوز کسی انجامش نداده 

است.
نگران : همه ما در زندگی مواردی داریم که نگران باش��یم. حتی با 
 اعتم��اد به نفس تری��ن افراد نی��ز نگران می ش��وند، اما هی��چ وقت در 
صحبت هایتان به نگرانیتان اشاره نکنید. زیرا نشان از کمبود اطمینان از 

توانایی هایتان است.
گیج : اگر وضعیت فعلی شما را گیج کرده، اگر زمام امور را از دست 
دادید…صحبت کردن در مورد اینکه چقدر شما گیج و سردرگم هستید 
احتمال سردرگمی بیشتر را نیز افزایش می دهد. زمانی که به دیگران می 
گویید گیج شدید و یا سردرگم هستید )اندر خم زندگی…( به دیگران 
این حس را القا می کنید که از موضوع اطمینان ندارید و یا مبحثی را درک 

نمی کنید.
نیاز : همه ما نیاز هایی در زندگی داریم، اما اگ��ر زیاد از این کلمه   
استفاده کنید به خریدتون نیاز دارم به همکاری با شما نیاز دارم به پول 
نیاز دارم و … شما را یک فرد نیازمند جلوه می دهد که همیشه در حال 
رفع نیاز خود از دیگران هستید. افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند 
نیازهایشان را در حد ممکن خودشان برطرف می کنند. پس این کلمه را 

دیگر استفاده نکنید.
مشکل : زمانی که این کلمه را به کار می برید حتی اگر یک مشکل   
کوچک دارید حس��ی را در دیگران ایجاد می کنید که شما دردسر ساز 
هستید و ممکن است برای دیگران نیز مش��کل به وجود آورید. به جای 
استفاده از این کلمه در جمالت من تو پول درآوردن مشکل دارم … من 

تو یادگرفتن مشکل دارم … از کلمات مثبت استفاده کنید. 

جریمه تنها اهرم نیست

واژه هایی که افراد 
اعتماد به نفس پایین به کار می برند 

هالل احمر وظیفه خطیری چون نجات جان انسان ها در مواقع 
بحران را بر عهده دارد و در ش��رایط اضط��رار، نوک پیکان همه 
انتظارات متوجه اوست؛ با حدود یک قرن تجربه و حجم وسیعی 
از مس��وولیت ها، امروز در بن بس��ت منابع بودج��ه ای و تامین 

اعتبارات گرفتار شده است.
الزم اس��ت هالل احمر جهت امدادرس��انی به س��وانح بزرگ، 
تجهیزات خود را بیش��تر کند. این درحالی اس��ت که متاسفانه 
هنوز اعتبار 700 میلیاردی امداد و نجات جمعیت محقق نشده 
اس��ت؛ این بخش��ی از اظهارات دکتر سیدامیرمحسن ضیایی، 
رییس جمعیت هالل احمرمی باش��د که  از نمایندگان مجلس 
می خواهد همان طور که تاکنون پشتیبان جمعیت هالل احمر 
بوده اند، به خاطر مردم بیش از پیش ب��ه فکر مباحث جمعیت 

هالل احمر باشند.
ضیایی هالل احمر را نهادی مردمی می داند و به خدمات ملی و 
بین المللی آن اشاره می کند و می گوید: گزاف نیست اگر بگوییم 
جمعیت هالل احمر ایران جزو جمعیت های ممتاز فدراسیون 
بین المللی اس��ت و جزو 10 جمعیت اول ملی دنیا محس��وب 
می ش��ود. بر همین اس��اس بحث اعتبارات این نهاد بسیار مهم 

است.
ضیایی می گوید: هرچند س��ال گذش��ته اعتبارات خوبی برای 
جمعیت در نظر گرفته شد، اما متاسفانه در دریافت این اعتبارات 
دچار مشکل هستیم. براساس قانون بودجه سالجاری، باید 700 
میلیارد تومان به هالل احمر تزریق می شد که متاسفانه تاکنون 
محقق نشده و امیدواریم با تالش اعضای دولت، در روزهای آینده 

بخشی از این مبلغ تحقق یابد.
ضیایی، هالل احمر را نخستین پاسخگو در امدادرسانی به حوادث 
کش��ور می داند و می گوید: همچنین هالل احمر ایران با توجه 
به عضویت در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر، 
وظایف بین المللی نیز بر عهده دارد. هالل احمر عالوه بر خدمات 
امداد و نجات در بحران ها و همچنین مسوولیت های بین المللی، 
همواره در خدمت رسانی به جمعیت های بزرگ، آماده بوده است 
و لذا در مناسبت هایی چون اربعین، حج و ... خدمات بهداشتی و 

درمانی الزم را به زائران نیز ارایه می دهد.
وی می افزاید: وجود سازمان های بزرگ و مهمی همچون جوانان 
با بیش از 600 هزار عضو و داوطلبان با 2 میلیون عضو، این نهاد را 
به یکی از برترین جمعیت های ملی تبدیل کرده که با این ظرفیت 
می تواند اقدام��ات تاثیرگذاری را در حوزه ه��ای مختلف نظیر 
پیشگیری از آسیب ها نیز اجرایی کرد و جامعه را به سمت توسعه 

نوع دوستی و محبت بیشتر سوق دهد.
دکتر ناصر چرخساز، رییس سازمان امداد و نجات هم به ایسنا 
می گوید: در زمینه تامین تجهیزات با محدودیت اعتبار مواجه 
هستیم و در این شرایط تقاضای بودجه برای توسعه کمی و کیفی 

تجهیزات خود داده ایم.
در شرایطی که در آس��تانه پایان دهمین ماه سال، هنوز بودجه 
700 میلیاردی امداد و نجات محقق نشده، بی مناسبت نیست 
که گریزی به فعالیت ها و خدمات هالل احمر به عنوان پاسخگوی 
اصلی در حوادث و بالیا داشته باشیم. این نهاد مردمی با تاریخی 
93 س��اله بی تردید به واس��طه خدماتش به نم��ادی از آرامش 

در مواقع اضطرار تبدیل ش��ده اس��ت. نیروه��ای آموزش دیده 
تخصصی در لباس امدادگر و نجاتگر با تکی��ه بر توان چندصد 
هزار عضو داوطلب، نقطه قابل اتکایی برای فعالیت های امدادی 
و عملیات های جس��ت وجو و نجات در انواع بالیایی اس��ت که 
موقعیت جغرافی��ای و آب  و هوای��ی کش��ورمان و البته برخی 

کم توجهی ها به محیط زیست، بروز آنها را اجتناب ناپذیر کرده 
است. در شرایطی که احتمال رخداد حوادث طبیعی هر ساعت 
و هر روز از دورافتاده ترین نقاط تا کالن ش��هرهای کش��ور را در 
تیررس خود قرار داده، بی تردید تقویت این نهاد مردمی که امداد 
و نجات با نامش گره خورده، نه یک اقدام حمایتی بلکه ضرورتی 

است که درنگ و تاخیر در آن جایز نیست. یادمان نرفته که سیل 
اخیر تهران چطور ظرف ساعتی همه را غافلگیر کرد. همین سیل 
کافی بود تا باز هم اذهان متوجه زلزله پایتخت شود و اینکه زلزله 
در تهران شوخی نیست را چندین و چند بار از مسووالن مختلف 

شنیدیم و نوشتیم. 
همی��ن امر نش��ان می ده��د که ت��ا چ��ه ان��دازه خطرپ ذیری 
کالن شهرهای کش��ور در برابر حوادث طبیعی می تواند بحران  
آفرین باش��د. بی تردید چنین موضوعی عالوه بر چاره جویی ها 
و برنامه های بلندمدت کارشناسی شده، در کوتاه مدت نیز نیاز 
به آمادگی برای مقابله را طلب می کند و بی تردید این آمادگی با 

تجهیز و توان افزایی معنی پیدا می کند.
البته یک سوال هم این است، برخی انتقادات و انتظاراتی که به 
ویژه به دنبال سیل اخیر تهران در خصوص عملکرد امداد و نجات 
هالل احمر مطرح ش��د، بدون محقق ش��دن بودجه، آن  هم در 
آستانه به پایان رسیدن دهمین ماه سال؛ چگونه می تواند مورد 

قضاوت قرار گیرد؟
بنابر اظهارات مس��ووالن جمعیت هالل احمر، محقق نش��دن 
مطلوب تالش های انجام ش��ده در حوزه ام��داد هوایی با وجود 
برنامه های مشخص در این حوزه، کمبودهای تامین اعتبار برای 
جذب امدادگرانی که بر اساس نیازسنجی باید به بدنه تخصصی 
حوزه امداد و نجات تزریق می ش��دند، مح��روم ماندن برخی از 
پایگاه های امداد و نجات جاده ای از تجهیزات و وس��ایل مدرن 
و پیش��رفته موردنیاز و... از تبعات به تاخیر افتادن تامین منابع 

بودجه ای مصوب است.
اکنون چیزی ت��ا انتهای س��ال 9۴ باقی نمانده، زمس��تان هم 
یعنی فصل پرحادثه و سراسر عملیات، اما بنابر اعالم مسووالن 
جمعیت هالل احمر و سازمان امداد و نجات هنوز ریالی از بودجه 
مصوب مجلس شورای اسالمی در بودجه سالجاری برای حوزه 
امدادونج��ات در اختیار هالل احمر قرار نگرفته اس��ت؛ بودجه 
700 میلیارد تومانی که هزینه  آن نیز از سوی نمایندگان مجلس 
مصوب شده بود؛ بودجه ای برای دمیدن خون تازه در رگ های 
امداد و نجات کشور که این روزها به دنبال درگیری استان های 
متعدد کشورمان با سیل و برف و کوالک و طوفان، بار سنگینی 

را بر دوش می کشد.
امسال برف و کوالک و سیل و طوفان کم نداشتیم، البته روزهای 
سرد و احتماال پرحادثه بهمن و اسفند را هم هنوز در پیش داریم.

تغییرات پیش بینی ناپذیر متاثر از ال نینو نیز امس��ال وظایف و 
ماموریت های بیشتری را به گردن هالل احمر انداخته و در کنار 
آن اجرای برنامه های مختلف در سازمان های جوانان، داوطلبان 
و ... جمعی��ت هالل احمر، ای��ن ضرورت را ایج��اب می کند که 
در فرصت باقی مانده، تاخیر در تحق��ق بودجه 9۴ هالل احمر 
جبران شود؛ مبحثی که بی تردید گام برداشتن در مسیر تقویت 
اصلی ترین پاسخگوی امداد و نجات در حوادث و بالیای طبیعی 
خواهد بود.در هر حال رییس جمعیت هالل احمر امیدوار است 
که با تامین به موقع اعتبارات، هالل احمر بتواند خدمات الزم را به 
موقع ارایه دهد و با گشایش هایی که در سال آینده اتفاق می افتد 
و همچنین ادامه پشتیبانی مجلس و دولت از جمعیت، بیش از 

پیش در جهت تحقق اهداف جمعیت هالل احمر اقدام شود.

 رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی از تشکیل جلسات برای افزایش مستمری 
9۵ بازنشس��تگان خبر داد و گفت: ۵۵ درصد بازنشستگان 
حداقل بگیر هس��تند. علی اصغر بیات با اشاره به اینکه چند 
جلس��ه در ش��ورای عالی کار برای افزای��ش قانونی حقوق 
بازنشستگان تشکیل شده است گفت: پیگیر افزایش حقوق 
بازنشس��تگان هس��تیم که البته ای��ن افزایش ه��ا برای دو 
گروه اس��ت که  یکی ب��رای حداقل بگیره��ا و دیگری برای 
بازنشستگانی که باالی حداقل دستمزدها درآمد دارند تعیین 
خواهد شد. وی گفت: براساس ماده۴1 قانون کار و همچنین 

م��اده 111 تامین اجتماع��ی حقوق بازنشس��تگان نباید از 
حداقل حقوق یک کارگر عادی کمتر باشد و بر این اساس هر 
عددی که در ش��ورای عالی به تصویب برسد برای مستمری 
بگیران سال 9۵ نیز تسری پیدا می کند که این افزایش شامل 
حال حداقل بگیرهاست. بیات با تاکید بر اینکه بازنشستگانی 
که بیش از حداقل حقوق درآمد دارند افزایش مستمری آنها 
طبق ماده 96 براساس هزینه زندگی و همچنین تورم اعالم 
شده از س��وی مرکز آمار تعیین خواهد ش��د گفت: البته در 
نهایت براس��اس این دو معیار افزایش حقوق تعیین و برای 
اجرایی ش��دن باید به تصویب هیات وزیران برس��د. رییس 
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی با تاکید بر اینکه سال گذشته حقوق حداقل بگیرها 
17 درصد افزایش یافت گفت: باالی حداقل بگیرها نیز 1۵ 
درصد حقوقش��ان افزایش یافت که از همان زمان تاکنون با 
اعتراضات مواجه بوده و همچنان جزو یکی از درخواست های 
ما محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۵ 
درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند گفت: دو میلیون و 
۸00 هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند 
که ماهانه س��ه هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری 

آنها هزینه می شود. 

مشاور اقتصادی و بیمه ای معاونت ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان گفت: از اواخر دی ماه فروش بیمه 
ازدواج آغاز می شود و تالش ش��ده در آن نیازهای جوانان 

هنگام ازدواج دیده شود.
اکبر افتخاری گفت: در جلسات کارشناسی با وزارت ورزش 
و جوانان پیشنهاداتی در جهت طراحی بیمه نامه ای برای 
جوانان ارایه شد و در این جهت کارهای مطالعاتی صورت 
گرفت. بر اساس آن قرار شد در زمینه طراحی بیمه نامه در 

حوزه های جوانان به تفکیک بپردازیم.
افتخاری با بیان اینکه این کار با توجه به سیاست های کلی 
نظام و دغدغ��ه جوانان، خانواده ها و مس��ووالن در زمینه 
ازدواج انجام ش��ده اس��ت، افزود: در این جهت طرحی به 
عنوان بیمه ازدواج آماده و دغدغه های موجود شناسایی 
شد. بیمه ازدواج در جهت کاهش دغدغه های مالی جوانان 

برای ازدواج است.
افتخاری افزود: بیم��ه ازدواج به جهیزی��ه، کمک هزینه 
تهیه مسکن، مشاوره قبل از ازدواج، تولد نخستین فرزند 
و مهریه زنان پس از فوت همس��ر و کنس��ل شدن مراسم 
ازدواج تخصیص می یابد. معاون طرح و برنامه بیمه ایران 
با بیان اینکه افراد می توانند از بدو تولد تا 30 سالگی تحت 

پوش��ش این بیمه قرار گیرن��د، ادام��ه داد: حداقل مبلغ 
ماهانه برای برخورداری از بیمه نامه ازدواج ۵0 هزار تومان 
اس��ت تا ۵00 هزار تومان و افراد می توانن��د هر ماه برای 
آن بپردازند. به گفته وی، دوره انتظ��ار این بیمه نامه پنج 
سال اس��ت و برای هر کدام از بخش های بیمه نامه مبلغی 
ذخیره می ش��ود که فرد می تواند پس از پنج س��ال از آن 
برای ازدواج بهره ببرد. افراد همچنین می توانند بیمه نامه 

را بازخرید کنند.
معاون طرح و برنامه بیمه ای��ران در این باره به ذکر مثالی 
پرداخ��ت و اظهار کرد: اگ��ر فردی در 20 س��الگی تحت 
پوشش بیمه ازدواج قرار گیرد و قصد ازدواج در 30 سالگی 
را داشته باشد و ماهی 200 هزار تومان بابت آن بپردازد، 
می تواند در 30 س��الگی یک میلی��ون و 300 هزار تومان 
بابت حق مش��اوره، 20 میلیون تومان کمک هزینه عقد 
و عروس��ی، بیش از 16 میلیون تومان کمک هزینه خرید 
جهیزیه و هفت میلی��ون تومان نیز بابت تولد نخس��تین 

فرزند دریافت کند.
افتخاری در پایان تاکید کرد: افراد در پایان 30 سالگی نیز 
می توانند بیمه خود را ادامه دهن��د بنابراین بیمه ازدواج 

یک بیمه نامه مستمر می تواند باشد.

فروش بیمه  ازدواج از اواخر دیپیگیری برای افزایش حقوق بازنشستگان

یکی از عالقه مندی هایی که این روزها کودکان را درگیر خود کرده است 
بازی های رایانه ای و داش��تن تبلت، ایکس باکس، پلی استیشن و سایر 
بازی های رایانه ای است. بازی با اینگونه وسایل ساعت ها زمان می برد و 
ارتباط کودک را با دنیای اطراف قطع می کند و کودک به گونه ای غرق 

بازی می شود که گذر زمان را حس نمی کند.
ابتدا والدین از اینکه فرزندش��ان توانایی اس��تفاده از ل��وازم مربوط به 
فناوری را دارد خوشحال می شوند و این مس��ئله را به عنوان شاخصی 
برای باهوش بودن فرزند خود در نظر می گیرند در صورتی که استفاده 
زودهنگام کودکان از فناوری می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که 
جبران ناپذیر است. سن استفاده از تبلت به محیط رشد کودک بستگی 
دارد و به طور معمول از سه سالگی به بعد کودک می تواند از این وسایل 
استفاده کند. برخی والدین به دلیل شاغل بودن یا نداشتن وقت کافی از 
تبلت برای خأل نبودن خودشان استفاده می کنند و در حقیقت تبلت را 
جایگزین فعالیت های واقعی کرده اند. با شرایط جامعه امروزی نمی توان 
کودک را از داشتن تبلت منع کرد، اما والدین می توانند اجازه استفاده 
را به جایزه و امتیاز تبدیل کنند و با مح��دوده زمانی یک تا حداکثر دو 
ساعت به فرزند خود اجازه بازی دهند. انتخاب نوع بازی ها نیز بسیار مهم 
است و باید از بازی های آموزشی و متناسب با سن بهره گرفت. همچنین 

زمانی که تبلت را از کودک می گیریم بای��د بازی های جایگزین جذاب 
برای او در نظر بگیریم.

استفاده بیش از حد این عواقب را به دنبال دارد
 اول از هم��ه کودک به جای تحرک داش��تن درگی��ر این بازی ها 
می شود و فعالیت بدنی او کمتر می شود. وقتی کودکان با وسایلی مثل 
تبلت بازی می کنند از فعالیت باز می مانن��د. در نتیجه هماهنگی بین 
اندام ها خ��وب ش��کل نمی گیرد و دچار مش��کالت حس��ی و حرکتی 

می شوند.
 مش��کل دیگر در مورد تبلت ها ارزش گذاری کاذب اس��ت؛ یعنی 
بچه ها به خاطر داشتن این فناوری به هم پز می دهند و احساس برتری 

می کنند.
تمرکز کودکانی که بیش از حد با تبلت بازی می کنند کاهش پیدا 
می کند و در آینده در زمینه تحصیلی نیز با مش��کالت تمرکزی روبه رو 

می شوند.
کاهش اعتماد به نفس کودکان از دیگر معایب اس��تفاده از تبلت 
است. کودک باید بتواند به اسباب بازی مسلط باشد و دائم برنده شود تا 
احساس توانمندی کند و اعتماد به نفسش باال رود؛ در بازی های تبلت و 
موبایل این اتفاق نمی افتد و کودکان پی در پی دچار شکست می شوند، 

در نتیجه اعتماد به نفس آنها پایین می آید و البته الزم به ذکر است که 
انتخاب نوع بازی ها باید به گونه ای باش��د که ک��ودک در آن پیروز هم 

بشود.
 این کودکان در برقراری ارتباط و مهارت های اجتماعی با هم سن و 
سال های خود نیز دچار مشکل می شوند؛ چراکه بیشتر سرگرم تبلت و 
 موبای��ل خواهند ب��ود و ارتباطش��ان با اط��راف قطع می ش��ود و نحوه 

دوست یابی آنها ضعیف می شود.

تبلت برای کودکان بخریم یا نخریم؟

نیاز جدی هالل احمر به تزریق پول؛

وضعیت قرمز در »هالل احمر«
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ــعيد آقاخانى وارد  ــتاندارد شده » به كارگردانى س سريال طنز « بيمار اس
مرحله پيش توليد شد. عيد نوروز در راه است و تهيه كنندگان تلويزيونى در 

تكاپوى ساخت و تهيه آثار ويژه اين ايام هستند.
ــا در كنار هم  ــم اين روزه ــعيد آقاخانى ه ــرام توكلى و س زوج هنرى به
ــده  را مهمان لحظات  ــتاندارد ش ــريال طنز  بيمار اس قرار گرفته اند تا س
ــاره بهنام،  ــن مجموعه طنز درب ــتان اي ــاد و نوروزى مردم كنند.  داس ش
ــش بيماران  ــازى در نق ــد دارد با ب ــت كه قص ــرده بازيگرى اس تحصيلك
ــود  ــد اما با ماجراهايى روبرو مى ش ــجويان را بيازماي روحى و روانى، دانش
ــون تنها در نگارش  ــرام توكلى كه تاكن ــيرش را تغيير مى دهد.  به كه مس
ــن مجموعه  ــته، با اي ــا تلويزيون همكارى داش ــاخت چند تله فيلم ب و س
ــى را تجربه  ــريال تلويزيون ــود براى يك س ــندگى خ نوروزى اولين نويس
ــرد براى  ــيمرغ بهترين بازيگر م ــده س ــعيد آقاخانى، برن ــد.  اما س مى كن
ــنواره فيلم فجر،  ــومين جش ــى و س بازى در «خداحافظى طوالنى» در س
ــيما داشته  ــريال هاى مختلفى را در صدا و س تاكنون تجربه كارگردانى س
ــال» 1388، «زن بابا»  ــد امس ــريال «عي ــج س ــت كه از اين ميان پن اس
ــد  ــاى ب ــرخط» 1391، «روزه ــه س 1389، «راه در رو» 1390، «نقط
به در» 1393 سريال هاى نوروزى او هستند.  تاكنون حضور بابك حميديان 
ــه تلويزيونى قطعى  ــران اين مجموع ــارزاده به عنوان بازيگ و اصغر سمس

شده است.

محمد دهقانى مى گويد: به نظرم هيچ ارتباط سازنده اى بين دانشكده هاى 
ادبيات و مولفان برجسته معاصر وجود ندارد. اين نويسنده و مدرس پيشين 
دانشگاه درباره پرداختن به ادبيات معاصر در دانشگاه ها گفت: تصور مى كنم 
ــتر از كميت، كيفيت اهميت دارد. حتى اگر چهار واحد درسى مربوط  بيش
به ادبيات معاصر درست تدريس شود ديگر نياز به افزايش واحد و يا افزايش 
ساعت هاى كالس ها نيست. مهم اين است كه استاد سر كالس، به اصطالح 
سرنخ هاى درست دست دانشجو بدهد. وى با بيان اينكه ادبيات معاصر بايد 
هم پاى جامعه پيش برود، اظهار كرد: ادبيات معاصر اسمش را روى خودش 
دارد؛ يعنى بايد همزمان و همزبان مردم پيش برود. طبعا بايد چنين درسى 
ــكل ادبيات كالسيك در دانشگاه ها تدريس  خوانده شود و نياز نيست به ش

شود بلكه روش تدريسش بايد متناسب با آن مشخص شود.
ــگاه ها دانشجويان را هدايت كنند.  دهقانى همچنين گفت: نياز است دانش
اما متأسفانه تدريس ادبيات معاصر به هيچ وجه از كيفيت خوبى برخوردار 
نيست. افزايش كميتى خيلى نمى تواند بر كليت موضوع تأثير داشته باشد و 
بايد كيفيت را باال ببريم. وى با تأكيد بر خوب نبودن ارتباط بين دانشگاه ها 
ــازنده اى وجود ندارد، هم در  و مولفان معاصر گفت: به نظرم هيچ ارتباط س
دانشگاه ها به روى نويسندگان و شاعران بسته است، هم آن ها رغبتى براى 
ــگاه با مولفان  همكارى ندارند و به طور كل بايد گفت كه وضع ارتباط دانش

خوب نيست.

ــايه» در آخرين پنجشنبه دى ماه، در  گروه موسيقى سنتى «هم نوازان س
تاالر اصلى فرهنگسراى نياوران به روى صحنه مى رود.

ــور و خوانندگى عليرضا حاجى  ــتى محمدامين اكبرپ اين گروه به سرپرس
طالب، در كنسرت خود، 12 قطعه را براى عالقه مندان اجرا خواهند كرد.

ــرت در دو بخش  ــايه با بيان اينكه اين كنس ــت گروه هم نوازان س سرپرس
اجرا خواهد شد، گفت: گروه هم نوازان هر ساله كنسرتى را به روى صحنه
 مى برد كه بخش نخست آن، يادواره يكى ازبزرگان موسيقى ايرانى در قالب 
بازسازى موسيقى قديمى است. اكبرپور افزود: امسال نيز در بخش نخست 
ــتاد محمدرضا لطفى به بازسازى چندين تصنيف قديمى با  اجرا، به ياد اس
رديف آوازى شوشترى پرداخته ايم. وى در ادامه افزود: شوشترى از آوازهاى 
ــتاد محمدرضا لطفى به آن خيلى عالقه مند بود. رنگ  مهجور است كه اس
ــاقى (از رديف ميرزا عبدا...)، باد صبا، حسام السلطنه ورنگ   فرح، ساقى س
ــت  ــت كه گروه در بخش نخس بيداد درويش خان، از ديگر قطعه هايى اس

اجرا خواهد كرد.
ــتگاه ماهور و يكى از ــش دوم اين اجرا، از دس اكبر پور با بيان اينكه در بخ
گوشه هاى اصلى آن، به نام راك (كه در دستگاه ماهور بسيار مهجور است) 
ــازى قطعه هاى اين بخش را بر اساس  استفاده شده ،عنوان داشت: آهنگس
رديف ميرزاعبدا... و گوشه راك ساخته ام كه شعرهاى اين مجموعه را نيز 

امير خاكسار سروده است.
ــى وزيرى؛ و تصنيف  ــاس رنگ ناز على نق وى گفت: قطعه رنگ راك بر اس
خسرو خوبان در مايه راك، به روايت عبدا... خان دوامى ساخته شده است.

ــمى (كمانچه)  ــايه عبارتند از: احمد ميرهاش نوازندگان گروه هم نوازان س
ــى (تار) و مرضيه ريونى (تار)،  و محمدباقر زينالى (كمانچه)، آرش كاووس
ــياوش كريمى نژاد (دف،  ــار مهاجرى (سنتور)، س زمان خيرى (نى)، ياش

دايره، دمام)، مجيد عليزاده (تنبك) و محمدامين اكبرپور (تار و سه تار).
محمد امين اكبرپور، فارغ التحصيل رشته موسيقى دانشكده هنر است. وى 
تار و سه تار را نزد استاد محمدرضا لطفى، زيدا... طلوعى، پيرنياكان و ساكت 

فرا گرفته و گروه هم نوازان سايه را در سال 1378 تأسيس كرده است. 
ــرت هاى زيادى در تهران و شهرستان ها  همچنين اين گروه تا كنون كنس
اجرا كرده است. گروه هم نوازان سايه، 24 دى ماه ساعت 21 در تاالر اصلى 

فرهنگسراى نياوران به روى صحنه خواهد رفت.

توليد طنز نوروزى 
« بيمار استاندارد شده» 

ادبيات معاصر 
چه جايى در دانشگاه دارد؟

«هم نوازان سايه» به ياد استاد 
لطفى به روى صحنه مى روند

ــريال هايى چون «دارا و ندار»،  بابك كايدان نويسنده س
ــوب، بد،  ــته» و «خ ــقوط يك فرش «معراجى ها»، «س

زشت» است.
وى درباره ى وضعيت فعلى تلويزيون مى گويد: متأسفانه 
تلويزيون مثل يك كوه يخى عظيم در حال تجزيه است و 

قطعاتش در حال جدا شدن هستند.
اين نويسنده درباره رويكرد صداوسيما در يك سالى كه 
ــت: از آنجا كه آقاى  ــرات مديريتى مى گذرد، گف از تغيي
ــازمان صداوسيما حضور  سرافراز در دوره قبل هم در س
ــرايط بهترى حاكم شود اما  ــتند، انتظار مى رفت ش داش

اين طور نبود و ما كمتر ايشان را مى بينيم.
ــفانه در حال حاضر  ــرد: متأس ــپس تصريح ك كايدان س
ــجم همگانى  ــات جدى و منس ــى جلس در حوزه نمايش
ــود؛ در حالى كه  ــيما برگزار نمى ش در سازمان صداوس
ــات جدى بيشتر بود. در  در دوره هاى قبل حداقل جلس
ــازمان  ــيارى از تهيه كنندگان خوب س ــر بس حال حاض
ــرد شده اند،  ــيما هم يا فعاليتى ندارند و يا دلس صداوس
ــت  ــرايط اس ــبكه نمايش خانگى در اين ش در نهايت ش
ــرم عملكرد آقاى  ــون رقابت مى كند. به نظ كه با تلويزي
ــى مناسب نبوده است  سرافراز در حوزه كارهاى نمايش
ــرم قابل قضاوت  ــت به نظ و طى اين مدتى هم كه گذش
ــى كرد؛ ضمن اينكه اكثر  است و بايد خروجى ها را بررس
ــبكه هاى سيما  ــريال هايى هم كه در حال حاضر از ش س
ــاى ضرغامى  ــت يا مربوط به دوره آق در حال پخش اس
ــتند، خيلى  ــه دوره جديد هس ــت و اگر هم مربوط ب اس
ــم نمى زنند. اين فيلمنامه نويس  خنثى اند و اتفاقى را رق

در تكميل صحبت هايش تصريح كرد:  اين خيلى دردناك 
است كه وضعيت فعلى تلويزيون اين چنين است و مثل 
ــت، اميدواريم  ــال تجزيه اس ــم در ح يك كوه يخ عظي
ــر مى كرديم آقاى  ــدا كند. ما فك ــت بهبود پي اين وضعي
ــازمان صداوسيما  ــرافراز با يك همت مضاعف وارد س س
مى شود و دست به توليدات گسترده مى زند اما اين اتفاق 
برعكس شد و حتى توليدات عادى هم به حداقل خودش 
رسيده است. به نظرم اين اتفاق خيلى بد است؛ چراكه ما 

ظرفيت الزم در اين زمينه را داشتيم.
ــال و نيم است كه براى  ــپس اعالم كرد كه يك س وى س

تلويزيون كارى انجام نداده است.
ــريال طنز  كايدان در همين زمينه توضيح داد: بعد از س
ــت»، براى تلويزيون كار ديگرى  نوروزى «خوب، بد، زش
ــاى جديد تلويزيون  انجام ندادم؛ چراكه معتقدم در فض
ــود قصه اى ارائه  ــود كارى توليد كرد و نه مى ش نه مى ش
ــى از اين  ــوند كه البته بخش ــر قصه ها رد مى ش داد؛ اكث
ــا در مجموع  ــكالت به كمبود بودجه برمى گردد ام مش
ــاى تلويزيون به  ــود كاره ــث مى ش ــائل باع همين مس
ــد. در كل به نظر مى رسد تلويزيون  تعداد محدودى برس
ــرى را به خود  ــاى محافظه كارانه ت ــدت فض ــن م طى اي
ــن در حوزه  ــت به همين خاطر من و امثال م گرفته اس
ــندگى، كارگردانى و تهيه كنندگى فعال منتظريم  نويس
ــا خير. از  ــود ي ــرايط تلويزيون بهتر مى ش ــم ش تا ببيني
ــترى به  ــيم كه بودجه بيش ــد منتظر اين باش طرفى باي
ــايد بشود كارى  ــود تا ش ــازمان صدا وسيما تزريق ش س
ــينما و تلويزيون در بخشى ديگر از  كرد. اين نويسنده س

ــرافراز  ــت محمد س ــاره مديري ــود درب گفت وگوى خ
ــرافراز  ــرد:  آقاى س ــار ك ــيما اظه ــازمان صداوس در س
ــى را با اعضاى  ــت كه كمترين روابط عموم مديرى اس
ــى دارد؛ اين  ــده، حداقل در بخش هاى نمايش توليدكنن
ــيما همچون  ــاى سابق صداوس در حالى است كه روس
آقايان ضرغامى و الريجانى حداقل كارى كه در سازمان 
انجام مى دادند، ايجاد يك روابط عمومى و فضايى گرم و 
دوستانه بود و اگر هم كارى رد مى شد، حداقل جلساتى 
ــام مى دادند اما  ــد و گفت وگوهايى انج برگزار مى كردن
ــرافراز با وجود اينكه ايشان خودش در  در دوره آقاى س
سازمان صداوسيما بوده، انتظار مى رفت كه شرايط بهتر 
باشد اما اين طور نبود و ما كمتر ايشان را مى بينيم. در كل 
درخصوص كارهاى نمايشى من طى اين مدت نشنيدم 

كه اتفاق خاصى بيفتد.
اين نويسنده مجموعه هاى تلويزيون در پايان گفت وگوى 
ــدش اعالم كرد: يك  ــنا درباره  كارهاى جدي خود با ايس
سريال در شبكه نمايش خانگى نوشته ام. فيلم سينمايى 
«مازراتى» به كارگردانى منوچهر هادى از ديگر كارهاى 
ــدش آغاز  ــت كه از يك ماه ديگر تولي ــينمايى ام اس س
ــب زرد» به  ــينمايى «صلي ــود. همچنين فيلم س مى ش
ــوزه دفاع مقدس  ــوش فرهنگ را در ح كارگردانى داري
ــر اكران فيلم  ــته ام. از طرفى ديگر اين روزها منتظ نوش
سينمايى «پريناز» هستيم كه بعد از پنج سال قرار است 
ــينمايى «ازدواج سعيد و ليال»  اين اتفاق بيفتد. فيلم س
ــت كه منتظر توليد آن  ــينمايى ام اس هم از ديگر آثار س

هستيم.

مزايده اموال غيرمنقول(اسناد ذمه)
139403902004000238 شــماره پرونــده: 10 شــماره آگهــى: /109
 1 3 9 3 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 5 8 1و 3 9 3 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 5 7
و139304002004000556 و 139304002004000559 آگهــى مزايــده 
9301959و9301958و930195 كالســه: اجرايــى  هــاى  پرونــده 
7و9301956 ششــدانگ يــك دســتگاه آپارتمان واقــع در طبقــه همكف پالك 
شــانزده فرعــى از دو هــزار پانصــد و شــصت و شــش اصلــى مجــزى 
شــده از يــك فرعــى از اصلــى مرقــوم بــه مســاحت 86/41 مترمربــع كــه 
معــادل 8/38 مترمربــع آن بــه صــورت پيشــرفتگى در فضــاى كوچــه

 اســت به انضمام ششــدانگ اعيانى پاركينگ 18 فرعى واقــع در طبقه زيرزمين 
با مســاحت 12/5 مترمربع با قدرالســهم از عرصه مشــاعى مذكور و مشاعات 
راه پله مشــاعى 13 فرعى محوطه مشــاعى پاركينگها 14 فرعى واقع در بخش 5 
اصفهان به آدرس: اصفهان – خ.توحيد – بعد از چهارراه پليس – كوچه گلستان –

 كوچه مالغدير – بن.بست سليمى كه سند مالكيت آن در صفحه 227 دفتر 1184 
امالك ذيل شــماره ثبت 219390 ثبت و صادر شــده اســت با حدود: شماال به 
طولهاى 65 سانتى متر و شش متر و پنج سانتيمتر اول ديواريست به فضاى كوچه 
دوم ديوارى است به فضاى پالك 2566 شرقا اول به طولهاى 5/58 متر ديواريست 
به فضاى پالك دو فرعى دوم در سه قســمت كه اول جنوبى و سوم شمالى است 
به طولهاى 2/65 متر و 4/35 متر و 2/65 متر درب و ديواريســت براه پله مشاعى 
ســوم به طول 4/95 متر ديواريســت به فضاى پــالك 12 فرعى جنوبا در ســه 
قسمت كه قسمت دوم جنوب غرب است به طولهاى 14/31و2/76مترو0/65 متر 
پنجره و ديوارى است به فضاى كوچه غربا به طول 12/90 متر پنجره و ديوارى
 است به فضاى كوچه دوم حدود پاركينگ18: شماال به طول 5 متر ديوار به ديوار 
پالك 2566 شــرقا به طول 2/5 متر ديوار به ديوار پالك 12 فرعى جنوبا به طول 
5 متر خط مستقيم مفروض است به محوطه مشاعى پاركينگ غربا به طول 2/5 متر 
خط مستقيم مفروض است به محوطه مشــاعى پاركينگ پالك 14 فرعى و حقوق 
ارتفاقى طبق قانون تملك آپارتمانهاست كه طبق نظر كارشناس رسمى پالك فوق 
با قدمت ساخت بيش از سه ســال واقع در طبقه اول روى پيلوت با اسكلت بتونى 
و ســقف تيرچه و بلوك فاقد آسانسور- نماى خارجى ســنگ و آجر 3 سانتى – 
ديوارهاى داخلى اتاق كاغذ ديوارى – كف ســراميك – بدنه و كف آشــپزخانه و 
سرويس كاشى و ســراميك – كابينت آشــپزخانه با بدنه ورق گالوانيزه و درب 
و رويه ام.دى.اف – دربهاى اتــاق چوبى و درب و پنجره آلومينيوم –سيســتم 
گرمايش گاز – سيســتم خنك كننده كولرآبى – داراى انشعابات آب و برق و گاز 
(توضيحا ملك مذكور در محل تقاطع دو بن بست 6 مترى واقع گرديده كه قابليت 
ساخت تا دو سقف روى پيلوت با عقب نشينى را داراست كه وضعيت موجود نيز به 
همين گونه مى باشد) ملكى آقاى عليرضا كاله دوزان كه طبق اسناد رهنى شماره 
78765 مورخ 1391/5/1و81582 مورخ 1392/4/11 و 79100 مورخ 1391/6/5 
و 81581 مورخ 1392/4/11 دفترخانه شماره 17 اصفهان در رهن بانك صادرات 
واقع مى باشــد و طبق اعالم بانك مورد وثيقه فاقد بيمه نامه مى باشــد از ساعت
 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 94/11/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان هشــت بهشــت شــرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده مى شود. مزايده از مبلغ پايه 3/153/965/000 ريال (سه ميليارد و يكصد 
و پنجاه و ســه ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار ريال) شــروع و به هر كس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده
 يا نشده باشد به عهده برنده مزايده اســت. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مســترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبــت در روزنامه زاينــده رود چاپ 

اصفهان مــورخ 94/10/24 درج و منتشــر مى گردد و در صــورت تعطيلى روز 
مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده چك 
تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناســايى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايــان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف:27014 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان
مزايده 

10/392شــعبه نهم اجــراى احكام كيفــرى در نظر دارد جلســه مزايــده اى در 
خصوص كالســه 930292ش9 در روز سه شــنبه در 1394/11/13 از ساعت

 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا (اتاق 030-ط.همكف دادگسترى نيكبخت) جهت 
فروش يك دستگاه ب.ام.و تيپ 330 آى مدل 2009 رنگ سورمه اى – بنزين سوز 
 wbavhoi069a063067 داراى موتور شماره 77824280 و شــماره شاسى –
به شــماره انتظامى (334د58-ايران66) كه اكنون در پاركينگ شــهردارى جنب 
دادگســترى كل خيابان شهيد نيكبخت مى باشــد موتور آن خاموش – فاقد بيمه 
نامه شــخص ثالث –باطرى خراب – شيشــه عقب معيوب برگزار نمايد خودرو
 توسط كارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 1/020/000/000ريال (يكصد و 
دو ميليون تومان) ارزيابى شده است.لذا طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده 
قادر به بازديد از خــودرو در پاركينگ مذكور خواهند بود تــا با توديع نقدى10 
درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شــركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود. هزينه هاى اجرايى و نقل و انتقال بر عهده خريدار است 
ضمنا اين اجرا در خصــوص انتقال خودرو تعهدى ندارد. خودرو رســما به نام 
خانم ســميه باقرى طادى فرزند اكبر مى باشــد. م الف:29113 شعبه نهم اجراى 

احكام كيفرى اصفهان 
حصر وراثت

10/267 خانم يارى رنانى داراى شناسنامه شــماره 4311 به شرح دادخواست 
به كالسة 5162/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ربابه يارى رنانى بشناســنامه 4310 در تاريخ 
1313/5/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به يك فرزند پسر و يك فرزند دختر:1- شعبانعلى يارى ش.ش 6782 
(فرزند پسر) 2- خانم يارى رنانى ش.ش 4311 (فرزند دختر)والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:28167 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/469 آقاى رضا صديق داراى شناسنامه شماره 217 به شرح دادخواست به 
كالسة 424/94ش1 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسن صديق بشناسنامه 69 در تاريخ 94/9/2 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر 
و 2 دختر و يك همسر دائمى كه عبارتند از:1- مريم صديق به شماره شناسنامه 
212 متولد 51/6/30 صادره از اردســتان(فرزند متوفــى) 2-معصومه صديق 
به شماره شناســنامه 7992 متولد 42/7/1 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 
3- رضا صديق به شماره شناســنامه 217 متولد 47/9/20 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) 4- محمدرضا صديق به شــماره شناسنامه 104 متولد38/7/15 
صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 5- صديقه لقائى زاده به شماره شناسنامه 
166 متولد 20/1/1 صادره از اردستان (همســر متوفى). اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 
شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:871 شــعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف اردستان 

فقدان سند مالكيت 
10/470 شــماره:1394/37/163206-1394/10/21 آقــاى محمدتقى عابدزاده 
زواره به استناد دو برگ استشهاديه محلى كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهى 
شده و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ قطعه ملك پالك 1862 فرعى واقع در 
زواره شانزده اصلى گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 363 دفتر 8 
امالك اردستان به نام على شيخ زاده زواره ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و 
طى سند انتقال شماره 330و331-1338/08/01 دفتر 13 به نصرت اله معصوميان 
و آهسته شيخ زواره انتقال قطعى گرديده سپس نامبردگان ذيل سند رسمى شماره 
19908-1370/06/06 دفتر 13 تمامت ششدانگ را به محمدتقى عابدزاده انتقال 
قطعى نموده و به حكايت دفتر امالك معامله اى انجام نگرديده و در اثر پارگى سند 
مالكيت از بين رفته نظر به اينكه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده طبق 
ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى 
انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت 10روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 
نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف:869 

فدايى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
مزايده 

10/471 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف شهرســتان اردستان در نظر 
دارد در اجراى مفاد اجراييه در پرونده كالســه 68/94 مدنى ش كه به موجب آن 
آقاى كاظم داورى فرزند حسن محكوم است به پرداخت مبلغ 37/137/200 ريال 
به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و هزينه كارشناسى در حق 
محكوم له آقاى ولى اله فدايى فرزند محمد و پرداخــت مبلغ 1/400/000 ريال به 
عنوان هزينه اجرا در حق صندوق دولت با توجه بــه اينكه محكوم عليه طوعا در 
صدد اجراى مفاد اجراييه برنيامده فلذا خودرو توقيفى را به شــرح ذيل از طريق 
مزايده به فروش مى رساند: يك دســتگاه وانت نيســان آبى رنگ مدل 1386 به 
شماره انتظامى 23ايران728ق28 به شماره شاســى 136740 و شماره موتور 
425016 با وضعيت ظاهرى اطاق و اطاق بار و شاســى و ســاير قسمتهاى بدنه 
مناسب ارزيابى شده توسط كارشناس رسمى به مبلغ 140/000/000 ريال توقيفى 
در پاركينگ ســايپا. متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه مزايده 
حضور يافته و تا پنــج روز قبل از تاريخ مورد مزايده را كه آگهى شــده مالحظه 
نمايند مال فوق به شــخصى واگذار مى گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد 
برنده مزايده بايد كل بهاى مزايده را فى المجلس به سپرده به قسمت اجرا تسليم 
نمايد. تاريخ مزايده:94/11/18 ساعت 9:00 صبح. مكان مزايده: واحد اجراى احكام 
حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف:872 اجراى احكام حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اردستان 
حصر وراثت

10/472 خانم گوهر منصورى داراى شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست 
به كالسة 502/94 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان احمدعلى محمدى بشناسنامه 6 در تاريخ 1394/07/29 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- سعيد محمدى ششــده فرزند احمدعلى ش.ش 147 ت.ت 1357 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- حسين محمدى ششده فرزند احمدعلى ش.ش 1384 ت.ت 
1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حسن محمدى فرزند احمدعلى ش.ش 457 
ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- الهه محمدى ششده فرزند احمدعلى 
ش.ش 3175 ت.ت 1355 صادره از فســا (دختر متوفى) 5- الهام محمدى ششده 
فرزند احمدعلى ش.ش 176 ت.ت 1359 صادره از لنجان(دختر متوفى) 6- فاطمه 
محمدى فرزند احمدعلى ش.ش 1696 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى)

7- زهرا محمدى فرزند احمدعلى ش.ش 8414 ت.ت 1367 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 8- مهين محمدى فرزنــد احمدعلــى ش.ش 1160189757 ت.ت 1370 
صادره از لنجان (دختر متوفــى) 9- گوهر منصورى فرزنــد ميرزا محمدرضا 
ش.ش 7 ت.ت 1338 صادره از فسا (همسر متوفى) والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:1118 شعبه پانزدهم حقوقى 

شوراى حل اختالف لنجان
ابالغ راى 

9409973623500962 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه: /473
9309983623900655 شــماره بايگانى شــعبه:940241 شــاكى: آقاى محمد 
رضا ارجمند فرزند مرتضى به نشانى اردســتان – هندوآباد – ك.قنبر ك منزل 
پدرى متهم: آقاى مهدى حسينى فرزند محمد به نشــانى مجهول المكان اتهام ها: 
1- مزاحمت تلفنى 2- توهين به اشخاص عادى دادگاه با عنايت و مداقه در جميع 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با 
تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: 
در خصوص اتهامات آقاى مهدى حسينى فرزند محمد موضوع شكوائيه تقديمى 
آقاى محمدرضا ارجمند فرزند مرتضى داير بر توهين از طريق ارسال پيامك هاى 
نامناسب و ايجاد مزاحمت تلفنى با تماسهاى مكرر از شماره 09132257953 با 
عنايت به شكايت تقديمى و اظهارات شاكى خصوصى بلحاظ فقد ارائه مدرك دال 
بر برقرارى تماس و يا ارسال پيامك از شــماره تلفن همراه موضوع شكوائيه و 
همچنين فقد ادله مثبت مالكيت و يا تصرف متهم بر آن با عنايت و مداقه در جميع 
اوراق و محتويات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتى وقوع بزه هاى اعالمى و نتيجتا 
عدم احراز بزه هاى موصوف (با لحاظ مفاد كيفرخواست اوليه پرونده و صرفنظر 
از قرار اخيرالصدور در پرونده 1394/5/22) مســتندا به اصول ســى و شش و 
ســى و هفتم و يكصد و شصت و شــش و يكصد و شــصت و نه قانون اساسى 
و مــواد 2و3و12و13و120 از قانون مجازات اســالمى مصــوب 1392 و مواد 
4و374و375و378و379و380و426و431 از قانون آيين دادرســى كيفرى و با 
تمســك به اصل برائت حكم بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
حضورى ظرف موعد بيســت روز پس از ابالغ قابل پژوهــش در محاكم محترم 
تجديد نظر اســتان اصفهان است.م الف:873 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر 

اردستان(101 جزايى سابق) 
فقدان سند مالكيت 

10/474 نظر به اينكه سند مالكيت 2/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه پنارت 
پالك ثبتى شماره 11 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 17 در صفحه 586 
دفتر 10 امالك به نام محمدعلى عطايى فر احدى از ورثه يوسف كچو سنگى ثبت 
و صادر و تسليم گرديده است سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شماره – دفترخانه – شماره – اصفهان به خانم/آقاى فرزند – انتقال يافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 94030339695879 به انضمام 
دو برگ استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شــماره به گواهى دفترخانه 
51 اردستان رسيده است مدعى است كه سند مالكيت آن به علت جابجايى مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثناى سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف:870 عصارى رئيس اداره ثبت اســناد و 

امالك اردستان 

بابك كايدان فيلمنامه نويس؛

تلويزيون مثل كوه يخ عظيم در حال تجزيه است
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اخباركوتاهاخبار كوتاه

ــت: 40 درصد  ــار محال و بختيارى  گف ــتان چه مديركل آموزش و پرورش اس
ــده و از آموزش  ــذب كالس هاى درس ش ــوزان بازمانده از تحصيل ،ج دانش آم

برخوردار شدند.
بهروز اميدى در شوراى آموزش و پرورش استان، از شناسايى 994 نفر دانش آموز 
ــطه نظرى در استان خبر داد.وى  افزود:  اين  بازمانده از تحصيل در مقطع متوس
افراد  شامل 593 نفر پسر و 401 نفر دختر هستند كه با اجراى طرح نور اميد و به 
منظور جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل، شناسايى شده اند.اميدى تاكيد 
كرد: 40 درصد دانش آموزان بازمانده از تحصيل جذب كالس هاى درس شده و از 
آموزش برخوردار شدند.وى با بيان اينكه 40 درصد دختران شناسايى شده، جذب 
شده اند، گفت: از ميان دانش آموزان پسر بازمانده از تحصيل، 267 نفر با تالش هاى 
صورت گرفته جذب شدند كه 243 نفر آنها در مدارس روزانه، 12 نفر در مدارس 
بزرگساالن و 12 نفر در حوزه علميه مشغول به تحصيل شدند.مديركل آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختيارى بيان كرد: كمبود اعتبارات و تامين نشدن هزينه 
رفت و آمد دانش آموزان مشمول طرح روستا مركزى، خوابگاه مركزى و هزينه هاى 
مدارس شبانه روزى، ناتوانى اوليا در تامين هزينه مالى دانش آموزان، حساسيت 
ــتاهاى كم جمعيت به خصوص در مورد دختران و  اولياى دانش آموزان در روس
ــگام دختران و كار  ــاهاى مجاور، ازدواج زود هن ممانعت از تحصيل آنها در روس
كودكان و نوجوانان براى كمك به امرار معاش خانواده از مهم ترين داليل بازماندن 
ــت.اميدى تصريح كرد: فرهنگ سازى و ارايه مشاوره به  از تحصيل در استان اس
خانواده ها در خصوص ازدواج دختران، برنامه ريزى بلند مدت براى كاهش آمار 
كودكان كار، پرداخت سرانه كافى و شناسايى دانش آموزان بى بضاعت از اقدامات 

آموزش و پرورش براى كاهش تعداد افراد بازمانده از تحصيل در استان است.

مدير عامل شركت گاز چهارمحال و بختيارى از افزايش 9 درصدى مصرف گاز در 
استان چهارمحال و بختيارى خبر داد.

سيامك حيدرى، با اشاره به افزايش مصرف گاز در استان چهارمحال و بختيارى 
ــت: هم اكنون مصرف گاز در اين استان در  ــته، اظهار داش نسبت به سال گذش
ــته از افزايش 9 درصدى برخوردار بوده است.وى  سالجارى نسبت به سال گذش
عنوان كرد: 838 ميليون متر مكعب گاز تا تاريخ 21 دى ماه در استان چهارمحال 
ــته افزايش پيدا كرده است. ــال گذش ــده كه نسبت به س و بختيارى مصرف ش
مدير عامل شركت گاز چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: كاهش دما نسبت به 
سال گذشته نقش مهمى در افزايش مصرف گاز در استان چهارمحال و بختيارى 
ــاره به ضرورت كاهش مصرف گاز در استان، عنوان كرد:  ــت.وى با اش داشته اس
خانواده ها با انجام تمهيدات  و اقداماتى در خانه مى توانند در مسير كاهش مصرف 
گاز، گام هاى بلندى بردارند.مدير عامل شركت گاز چهارمحال و بختيارى اظهار 
داشت: بهره گيرى از پرده هاى ضخيم در خانه ها و استفاده از لباس هاى ضخيم 
در خانه نقش مهمى در كاهش مصرف گاز در خانه ها دارد.وى عنوان كرد: دماى 
خانه بايد بين 18 تا 21 درجه سانتى گراد باشد كه حفظ اين دما در خانه موجب 

كاهش مصرف گاز توسط خانواده مى شود.

فرمانده انتظامي استان از توقيف يك دستگاه«هيونداي آزرا»،حامل بار قاچاق 
به ارزش دو ميليارد و 540 ميليون ريال در محور«لردگان- بروجن»خبر داد.

سردارنورعلي ياري گفت: به دنبال دريافت خبري مبني بر حمل كاالي قاچاق 
ــتان،ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان بروجن  در محورهاي مواصالتي اس
طرح مبارزه با قاچاق كاال را در محور «لردگان- بروجن» به مرحله اجرا گذاشتند.
ــوران هنگام كنترل  ــتان چهارمحال و بختياري گفت:مام فرمانده انتظامي اس
خودروهاي عبوري،يك دستگاه سواري هيونداي آزرا سفيد رنگ حامل«لب تاپ 

و سيگار خارجي قاچاق»را متوقف كردند.
ــاب  ــب ت ــتگاه ل ــودرو،100 دس ــن خ ــي از اي ــاري،در بازرس ــه ي ــه گفت ب
ــي به ارزش  ــدارك گمرك ــي قاچاق فاقد م ــيگار خارج ــزار نخ انواع س و 20 ه

دو ميليارد و540 ميليون ريال،كشف شد.
ــه معرفي متهم به  ــاره ب ــتان چهارمحال و بختياري با اش ــده انتظامي اس فرمان
ــت قاچاقچيان كاال را براي  ــت هرگونه فعالي مرجع قضايي،از عموم مردم خواس
ــريع و ضربتي پليس،به تلفن يا پيامك 110،مركز فوريت هاي پليسي، اقدام س

گزارش كنند. 

ــووالن آموزش و پرورش  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: الزم است مس اس
استان، استفاده از وسايل و تجهيزات آموزشى روز مانند هوشمندسازى مدارس 

را مدنظر داشته باشند.
قاسم سليمانى دشتكى در شوراى آموزش و پرورش استان با اشاره به وجود 200 
ــتان، اظهار كرد: به همت اين افراد تاكنون 245 مدرسه  خير مدرسه ساز در اس
احداث شده و 30 مدرسه ديگر نيز در دست احداث است، اما نياز استان بيشتر از 
اين مقدار است چرا كه اكنون 700 مدرسه نياز به مقاوم سازى دارند و 100 مدرسه 
نيز تخريبى هستند.وى افزود: از يك هزار و 412 مدرسه موجود در استان، 275 
ــال 61 تا به امروز ساخته شده است.سليمانى  واحد آموزشى توسط خيران از س
ــتان، هفته آينده در تهران برگزار  با بيان اينكه جشنواره خيرين مدرسه ساز اس
مى شود، تصريح كرد: اميدواريم نتيجه جشنواره خيرين مدرسه ساز استان مطلوب 
و حتى بهتر از ساير استان هايى كه جشنواره هاى مشابهى را برگزار كرده  اند، باشد.
وى فروش امالك و ساختمان هاى مازاد، واگذارى مدارس به بخش خصوصى و 
خيرين مدرسه ساز را يك عامل تامين منابع مالى براى كارهاى عمرانى آموزش و 
پرورش برشمرد و خاطر نشان كرد: مسووالن و مديران در آموزش و پرورش استان 
مى توانند از اين سه راه براى تامين منابع مالى مورد نياز استفاده كنند و از موانع و 

مشكالت احتمالى در اين خصوص نهراسند.
ــووالن آموزش و پرورش استان، استفاده از  ــتاندار تاكيد كرد: الزم است مس اس
ــازى مدارس را مدنظر داشته  وسايل و تجهيزات آموزشى روز مانند هوشمندس
باشند و تنها به ساخت مدرسه اكتفا نكنند؛ چرا كه فراهم كردن تجهيزات آموزشى 

مناسب، سهم زيادى در رشد علمى دانش آموزان دارد.

لزوم توجه به وسايل و تجهيزات 
آموزشى روز در مدارس استان

40 درصد دانش آموزان بازمانده از 
تحصيل، جذب كالس هاى درس شدند

مدير عامل شركت گاز استان؛

توقيف بيش از 2/5 ميليارد افزايش 9 درصدى مصرف گاز 
كاالي قاچاق در استان

ــردى واحد  ــات كارب ــته رياضي ــروه رش ــر گ مدي
ــالمى از  ــگاه آزاد اس ــات دانش ــوم و تحقيق عل
ــد  ــره ورى واح ــات به ــز تحقيق ــدازى مرك راه ان
ــرد:  ــار ك ــر داد و اظه ــات خب ــوم و تحقيق عل
ــى  ارزياب ــز،  مرك ــن  اي ــيس  تاس از  ــدف  ه
ــى  ــى و اثربخش ي ــره ورى، كارا ــرد، به عملك
ــور كش ــف  مختل ــتگاه هاى  دس و  ــا  ارگان ه

ــد در  ــگاه اين واح ــه جاي ــه ب ــا توج ــت كه ب اس
ــد در آينده اى  ــان، مى توان ــوزه DEA در جه ح
ــاى بين المللى  ــل پروژه ه ــه ح ــدان دور ب نه چن

بپردازد.
ــنا، دكتر  ــى ايس ــرويس پژوهش ــزارش س ــه گ ب
ــه اهم  ــاره ب ــتمى مال خليفه با اش ــن رس محس
ــردى از  ــات كارب ــته رياضي ــروه رش ــات گ اقدام
ــع  ــى در مقط ــات مال ــته رياضي ــيس رش تاس
ــال آينده و برنامه ريزى  ــد از س ــى ارش كارشناس
ــتى در اين  ــته رياضيات زيس ــيس رش جهت تاس
ــركت دانش بنيان  واحد خبر داد و گفت: ايجاد ش
ــاير  ــا همكارى س ــردى ب ــى كارب ــروه رياض در گ
گروه هاى مرتبط مانند صنايع و مديريت در دستور 

كار است.
وى از قرار داشتن واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

ــات  ــته رياضي ــگاه دوم رش ــالمى در جاي آزاد اس
كاربردى در جهان با اختالف يك ركورد علمى پس 
از دانشگاه علوم و تكنولوژى چين خبر داد و تصريح 
كرد: از جمله داليل كسب اين رتبه حضور استادان 
ــگاهى كه سردبيران  برتر جهان در اين واحد دانش
ــاى  قطب ه و  ــى  لملل بين ا ــر  معتب ــالت  مج
ــمار مى روند  ــه ش ــات ب ــى رياضي ــاخص علم ش
ــى  تحقيقات ــترده  گس ــاى  فعاليت ه ــز  ني و 

گروه است.
ــتادان  ــه حضور اس ــال خليفه ب ــتمى م دكتر رس
ــق الهويرنلو،  ــر دكتر توفي ــته نظي مطرح اين رش
ــان،  ــازى جه ــيل ف ــادالت ديفرانس ــر اول مع نف
ــر اول تحليل  ــاهلو، نف ــا جهانش ــر غالمرض دكت
ــر  دكت ــز  ني و   (DEA ) ــا  داده ه ــش  پوش
ــل  ــر دوم تحلي ــى، نف ــين زاده لطف ــاد حس فره
 ( Scopus ــگاه ــان (پاي ــى داده هاى جه پوشش
ــرد و افزود:  ــاره ك ــوم و تحقيقات اش در واحد عل
ــان كه  ــتادان جه ــتنادترين اس ــى پراس در بررس
ــوم مختلف  ــتادان  فعال عل تنها يك درصد از اس
ــددى  ــز ع ــوزه آنالي ــد، در ح ــكيل مى ده را تش
ــات علمى  ــو هي ــدى عض ــاس بن ــر عب ــام دكت ن
ــد  ــردى واح ــى كارب ــروه رياض ــت گ ــه وق نيم

 Scopus 41 در : H index علوم و تحقيقات با
ــم  ــه چش Google Scholar ب 51 در  و 

مى خورد.
ــريه  ــى براى نش ــذ درجه علمى پژوهش وى از اخ
ــوى وزارت  ــيس IGDEA از س ــازه تاس ت
ــده نزديك  ــاورى در آين ــات و فن ــوم، تحقيق عل
ــروه تخصصى  ــن گ ــرد: اي ــار ك ــر داد و اظه خب
ــى  ــريه علمى پژوهش ــون داراى دو نش ــم اكن ه
ــى  ــه بين الملل ــاى مجل ــه نام ه ــوم، ب وزارت عل
ــاى نوين  ــه پژوهش ه ــات صنعتى و مجل رياضي

در رياضى است.
ــداف برنامه  ــه از اه ــال خليف ــتمى م ــر رس دكت
ــه قطب  ــور ب ــراى تبديل كش ــعه ب ــم توس شش
ــد براى  ــاى واح ــه و برنامه ريزى ه ــى منطق علم
ــور تا  ــگاه برتر كش قرار گرفتن در ميان پنج دانش
ــتا  ــه داد: در اين راس ــال 1399 ياد كرد و ادام س
ــده  ــر ش ــه كميت باالى مقاالت منتش با توجه ب
ــش از  ــاى بي ــردى، ارتق ــى كارب ــروه رياض در گ
ــير  ــاالت و حركت در مس ــت اين مق پيش كيفي
تجارى سازى آنها در دستور كار اين گروه تخصصى 

قرار دارد.
وى با اشاره به توجه ويژه به بحث رياضيات فازى در 
جهان و ورود آن به صنايع گوناگون، تصريح كرد: 
ــته رياضيات كاربردى، بهينه  هدف مطالعات رش
ــخ دهى حداكثرى به  سازى و به عبارت ديگر پاس
ــرف كمترين هزينه  تقاضا با امكانات محدود و ص

است.
دكتر رستمى مال خليفه، بازار كار فارغ التحصيالن 
ــاير  ــته را در اداره تحقيقات بانك ها و س ــن رش اي
ــور ارزيابى عملكرد  ــازمان ها و ارگان ها به منظ س
ــتادان اين  ــجويان و اس ــوان كرد و افزود: دانش عن
گروه با كسب تبحر در حوزه مدل سازى مى توانند 
در بهبود بهره ورى در بخش ها و نهادهاى مختلف 

موثر باشند.
به گفته وى، راه اندازى گرايش رياضى فيزيك در 
سال 1390 و رشته بين رشته اى علوم كامپيوتر در 
سال 1392 از اقدامات اين گروه به منظور توسعه 
ــالوه بر فعاليت  ــته ع حوزه هاى مطالعاتى اين رش
ــات و آناليز عددى  ــق در عملي گرايش هاى تحقي

بوده است.
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معاون علوم پزشكى شهركرد مطرح كرد:

بهره مندى 82 درصدى بيماران
 از يارانه سالمت

معاون بهزيستى استان مطرح كرد:

فعاليت 5 مركز نگهدارى 
كودكان بى سرپرست

سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى؛

افزايش صادرات محصوالت كشاورزى 
در گرو بهبود صنايع بسته بندى است

مدير كل جهاد كشاورزى استان:

كشت گياهان دارويى مورد توجه
 قرار مى گيرد

معاون دانشگاه علوم پزشكى شهركرد گفت: 82 درصد از مراجعان به بيمارستان هاى 
استان از مزاياى يارانه سالمت بهره مند شدند.

اكبر سليمانى، اظهار داشت: به طور ميانگين بيماران مشمول يارانه سالمت 4 درصد 
از هزينه هاى  درمانى خود را به صورت مستقيم پرداخت كرده اند.وى افزود: بيماران 
فاقد بيمه با انجام تعامل بين بيمارستان ها و سازمان بيمه سالمت تحت پوشش بيمه 
قرار مى گيرند كه سبب كاهش چشمگير سهم مردم از هزينه هاى درمانى شده است.
ــهركرد بيان كرد: هم اكنون 191 پزشك  معاون درمانى دانشگاه علوم پزشكى ش
در بيمارستان ها به صورت تمام وقت در حال فعاليت هستند كه ميزان مشاركت 
پزشكان در اجراى برنامه ماندگارى 65 درصد است.سليمانى خاطرنشان كرد: در 
ــتان ها برنامه هاى تشويقى  راستاى ارتقاى كيفيت خدمات ارايه شده در بيمارس
ــكان به صورت تمام وقت در  ــكان به منظور فعاليت پزش در ميزان پرداختى پزش
ــاره به اجراى برنامه تحول نظام  ــده است.وى با اش بيمارستان ها در نظر گرفته ش
ــال 93 گفت: در اجراى برنامه تحول نظام  ــت ماه س سالمت از پانزدهم ارديبهش
سالمت دسترسى مردم به خدمات تخصصى به ويژه در شهرستان ها از جمله لردگان، 
فارسان، كيار، اردل و بروجن فراهم وسبب افزايش 10 درصدى مراجعات مردم به 

مراكز درمانى و همچنين افزايش رضايت آنها شده است.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: 5 مركز نگهدارى كودكان  معاون بهزيستى اس
بى سرپرست و بدسرپرست در استان فعاليت مى كنند.

جواد نجفى، با اشاره به فعاليت 2 مركز شيرخوارگاه در استان اظهار داشت: از مجموع 
5 مركز نگهدارى كودكان بى سرپرست و بدسرپرست 2 مركز در شهركرد، 2 مركز 
در فارسان و يك مركز در بروجن فعاليت مى كنند.وى با اشاره به برگزارى برنامه هاى 
ــنواره هاى ورزشى،  فرهنگى، تربيتى و اجتماعى ويژه نوروز افزود: در ايام عيد جش
برنامه هاى تفريحى و برنامه هاى مسافرتى برگزار و همچنين بعضى از كودكان در 
ايام عيد با هماهنگى سازمان نزد بستگان با صالحيت از جمله پدربزرگ و مادربزرگ 
ــتان چهارمحال و بختيارى با اشاره به  مى روند.معاون امور اجتماعى بهزيستى اس
ــت بيان كرد: نگاه متفاوت جامعه از  مشكالت بچه هاى بى سرپرست و بدسرپرس
مهم ترين مشكالت بچه هاى بى سرپرست و بدسرپرست است و بهزيستى بايد تا حد 
امكان ارتباط اين دسته از بچه ها را در جامعه قوى و اجازه ندهد كه ارتباط اجتماعى 
ضعيف داشته و يا ارتباط آنها قطع شود.نجفى خاطرنشان كرد: در راستاى افزايش 
ــى، اجتماعى و فرهنگى  روابط اجتماعى اين بچه ها فوق برنامه هاى هنرى، ورزش
ــت از تعداد بچه هاى  ــود.وى با بيان اينكه تعداد بچه هاى بدسرپرس برگزار مى ش
بى سرپرست در استان بيشتر است، خاطرنشان كرد: والدين معتاد و طالق والدين 

از داليل اصلى افزايش بچه هاى بدسرپرست در استان است.
معاون امور اجتماعى بهزيستى استان چهارمحال و بختيارى با اشاره به نگهدارى 
ــت در اين مراكز گفت: 340 كودك  بيش از 400كودك بى سرپرست و بدسرپرس
ــت نزد اقوام با صالحيت تحت نظارت سازمان بهزيستى  بدسرپرست و بى سرپرس

زندگى و ماهيانه 210 هزار تومان دريافت مى كنند.
ــا توجه به اينكه  ــاركت هاى مردمى بيان كرد: ب ــاره به لزوم جلب مش نجفى با اش
چهارمحال و بختيارى جزو استان هاى محروم كشور است، جلب مشاركت مردمى 
خيلى كم و كمك هاى خيريه با وجود هزينه هاى باالى كودكان در زمينه خوراك، 

پوشاك، مدرسه، درمان و آموزش هاى ديگر محدود است.

ــتاندارى چهارمحال و  ــادى اس ــور اقتص ــت دفتر هماهنگى ام سرپرس
ــتان در گرو  ــاورزى اس بختيارى گفت: افزايش صادرات محصوالت كش

بهبود صنايع بسته بندى در اين استان است.
ــادرات  ــه افزايش ص ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور، ب ــان پ ــد قرب ــك محم مل
ــود صنايع  ــارى در گرو بهب ــاورزى چهارمحال و بختي ــوالت كش محص
ــش صنايع  ــت: افزاي ــار داش ــت، اظه ــتان اس ــته بندى در اين اس بس
ــته بندى در حوزه كشاورزى  بسته بندى و راه اندازى واحد صنعتى بس
ــتان  ــاورزى اين اس ــادرات محصوالت كش ــى در افزايش ص نقش مهم

دارد.
ــيارى از  ــارى در توليد بس ــتان چهارمحال و بختي ــرد: اس وى عنوان ك
ــت و بايد با افزايش  ــور شاخص اس ــاورزى در سطح كش محصوالت كش
ــتانداردهاى بين المللى زمينه صادرات  كيفيت بسته بندى و كسب اس

محصوالت را در اين استان افزايش داد.
سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى چهارمحال و بختيارى 
ــتان توليد  ــون چهارمحال و بختيارى مهم ترين اس عنوان كرد: هم اكن
ــت و بادام توليدى اين استان از كيفيت بااليى  كننده بادام در كشور اس

برخوردار است.
قربان پور اظهار داشت: بهره گيرى از بسته بندى مناسب براى محصوالت 
كشاورزى مانند بادام و گردو مى تواند زمينه افزايش درآمد و فروش بيشتر 

با ارزش افزوده بيشتر را در استان ايجاد كند.
ــتاندارى چهارمحال و  ــادى اس ــور اقتص ــت دفتر هماهنگى ام سرپرس
ــدى، زمينه  ــته بن ــتقرار واحدهاى صنايع بس ــه داد: اس بختيارى ادام
ــتان  ــاورزى را در اين اس ــتر در حوزه صنعت و كش ــتغال بيش ايجاد اش
ــت  ــى و خالقي ــد كار آفرين ــر نيازمن ــن ام ــه اي ــد ك ــى كن ــم م فراه

در اين حوزه است.

مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى گفت: كشت گياهان دارويى 
با ارزش در استان چهارمحال و بختيارى مورد توجه قرار مى گيرد.

ذبيح اهللا غريب با اشاره به اينكه كشت گياهان دارويى با ارزش در  استان چهارمحال 
و بختيارى مورد توجه قرار مى گيرد، عنوان كرد: كشت گياهان دارويى بيش از يك 
ــود.وى عنوان كرد: نياز  ــتان چهارمحال و بختيارى انجام مى ش هزار هكتار در اس
مصرفى آب گياهان دارويى بسيار كم است و توليد اين گياهان ارزش افزوده زيادى 
ايجاد مى كند.مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: 
استان چهارمحال و بختيارى به واسطه شرايط توپوگرافى و خاص، محل مستعد 
براى كشت بسيارى از گياهان دارويى است كه هم اكنون در حال برنامه ريزى براى 

توسعه اراضى استان براى كشت گياهان دارويى هستيم.
غريب اظهار داشت: كشت گل محمدى در استان چهارمحال و بختيارى مورد توجه 
قرار گرفته است و هم اكنون نيز به دنبال اين هستيم كه 500 هكتار از اراضى استان 

به كشت گل محمدى اختصاص پيدا كند.
ــتان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: نياز آبى گل  مدير كل جهاد كشاورزى اس
ــت اين گياه مى تواند زمينه ايجاد اشتغال  ــت و كش محمدى نيز بسيار پايين اس

بسيارى از فارغ التحصيالن استان را فراهم كند.

فرمانده انتظامى شهرستان لردگان گفت: 6 قاچاقچى همراه با بيش از پنج تن زغال 
و چوب جنگلى قاچاق در لردگان دستگير شدند.

ــنيم در شهركرد، اظهار داشت:  سرهنگ خسرو نجفى در گفت وگو با خبرنگار تس
بيش از پنج تن زغال و چوب جنگلى بلوط قاچاق، در لردگان كشف و 6 قاچاقچى 

دستگير شدند.
وى افزود: با كسب اطالعات مبنى  بر فعاليت قاچاقچيان محصوالت جنگلى و قاچاق 
زغال و چوب درخت بلوط به استان هاى ديگر موضوع در دستور كار مأموران اين 
فرماندهى قرار گرفت.فرمانده انتظامى شهرستان لردگان بيان كرد: مأموران پس 
از هماهنگى با مقام قضايى طى عمليات ايست و بازرسى در محور لردگانـ  بروجن 
يك دستگاه كاميون، 2 دستگاه وانت نيسان و 3 دستگاه خودرو سوارى، حامل زغال 

و چوب جنگلى را متوقف كردند.
نجفى خاطرنشان كرد: در بازرسى از اين خودروها 5 تن و 100 كيلو زغال و چوب 

درخت جنگلى بلوط كشف و 6 قاچاقچى دستگير شدند.
كشف 238 هزار و 800 نخ سيگار قاچاق

ــت: با تالش مأموران  سرهنگ غالمعلى شكرى در گفت وگو با تسنيم اظهار داش

مبارزه با قاچاق كاال و ارز شهرستان بروجن، در يك عمليات 238 هزار و 800 نخ 
سيگار قاچاق به ارزش 750 ميليون ريال كشف شد.

وى افزود: در راستاى مبارزه با ورود كاالى قاچاق به كشور مأموران مبارزه با كاالى 
قاچاق و ارز اين فرماندهى حين كنترل محورهاى مواصالتى شهرستان بروجن به 

يك دستگاه خودرو پژو پارس كه در كنار جاده متوقف شده بود مشكوك شدند.
ــى مدارك  ــان كرد: مأموران پس از بررس ــتان بروجن بي فرمانده انتظامى شهرس
ــى قاچاق فاقد  ــيگار خارج ــى از آن 238 هزار و 800 نخ س اين خودرو در بازرس
ــه ارزش  ــان اينك ــكرى با بي ــف كردند.ش ــت گمركى كش ــناد مثب ــه اس هرگون
ــت، خاطرنشان  ــده 750 ميليون ريال برآورد شده اس ــف ش ريالى محموله كش
ــل قانونى به  ــير مراح ــت س ــتگير و جه ــر دس ــك نف ــه، ي ــن رابط ــرد: در اي ك

مراجع قضايى معرفى شد.

پلمب 29 واحد صنفى فاقد پروانه كسب در شهركرد
سرهنگ پيام كاويانى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى  امنيت اجتماعى و ساماندهى 
صنوف فاقد پروانه كسب طرح نظارت و كنترل بر اصناف در شهركرد توسط مأموران 
ــتان با همكارى مسووالن  اداره نظارت بر اماكن عمومى پليس امنيت عمومى اس
ــد.وى افزود: مأموران نظارت بر اماكن عمومى پليس  اتحاديه هاى صنفى اجرا ش
امنيت عمومى از 208 واحد صنفى بازديد و 29 واحد صنفى متخلف به علت نداشتن 

پروانه كسب و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه پلمب شدند.
ــان  ــتان چهارمحال و بختيارى خاطرنش ــى انتظامى اس ــس فرمانده رييس پلي
ــط افراد  ــت غيرقانونى توس ــاهده هرگونه فعالي ــهروندان در صورت مش كرد: ش
ــا تلفن 110 با پليس  ــتم پيامك ي فرصت طلب و متخلف مراتب را از طريق سيس

در ميان بگذارند.

فرمانده انتظامى شهرستان لردگان:

6 قاچاقچى چوب جنگلى، دستگير شدند

راه اندازى مركز تحقيقات بهره ورى 
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
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سی و هفتمین جلسه کمیس��یون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد.

رییس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری گفت: گزارشی از 
بررسی ها و پیشنهادهای صورت گرفته در مورد جزییات متن پیشنهادی 
الیحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون به دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی تقدیم شده و ادامه بررسی ها نیز به شکل گزارشی مدون تقدیم 

خواهد شد.
در ادامه جلسه بندهای باقیمانده از متن الیحه پیشنهادی برنامه ششم 
توسعه )تنظیم شده از سوی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی( در حوزه 
علم و فناوری و مسایل مرتبط با آن در کمیس��یون مورد بحث وبررسی 

قرار گرفت.
در همین راس��تا مواد تبصره های 9 و 23 و 24 الیحه مذکور که ش��امل 
احکامی درباره کاهش حجم، اندازه و س��اختار مجموعه دس��تگاه های 
 اجرای��ی، انس��جام بخش��ی نظ��ام آم��وزش عال��ی و ادغام س��اختار و 
بودجه دانش��گاه ها، حمایت از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی 
 پژوهش و فن��اوری، حمای��ت از نخب��گان علم��ی، فرهنگ��ی و هنری 
 منطب��ق ب��ا س��ند راهب��ردی کش��ور در ام��ور نخب��گان توس��ط 
 دس��تگاه های اجرایی، حمایت مال��ی از پژوهش ه��ای تقاضامحور ناظر 
 بر حل مش��کالت کش��ور و حق��وق بازنشس��تگان )معادل ب��ا میانگین 
پنج سال آخر حقوق( از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی 

قرار گرفت و اعضا  در این خصوص به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.
ن��دازه و س��اختار مجموع��ه دس��تگاه های    »کاه��ش حج��م، ا
 اجرای��ی، وقت��ی ممکن وعملیاتی اس��ت ک��ه دولت بخش��ی از وظایف 
 خود را به بخش خصوص��ی وغیر دولتی واگذار کند ک��ه در الیحه به آن 
اشاره نشده اس��ت. حمایت از نخبگان علمی توسط دستگاه های اجرایی 
منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان باید با نظارت و تایید بنیاد 
ملی نخبگان انجام ش��ود و اعضای هیات علمی دانش��گاه ها و موسسات 
آموزش��ی و پژوهش��ی از حکم مربوط به حقوق بازنشس��تگان مستثنی 

شوند«.

 ش��رکت نانوبیوتکس اعالم کرد که نتای��ج اولیه آزمون ه��ای بالینی روی 
 نان��وداروی ض��د س��رطان س��ر و گ��ردن ای��ن ش��رکت موفقی��ت آمیز

 بوده است. 
در این آزمون ها، ایمنی و اثربخشی دارو تایید شده و هدف اصلی محققان از 
این آزمون ها، اطمینان از ایمن بودن داروی NBTXR3 و ارزیابی نرخ پاسخ 

تومور به دارو با استفاده از تصویربرداری MRI است.
نانوبیوتکس )NANOBIOTIX( یکی از شرکت های نانوپزشکی است 
که روی روش های نوین درمان سرطان با استفاده از نانوداروها فعالیت دارد. 
نانوبیوتکس اعالم کرد که نتایج اولیه داروی ضد س��رطان گردن موسوم به 
NBTXR3 موفقیت آمیز بوده و این دارو آزمون های اول و دوم بالینی را با 

موفقیت پشت سر گذاشته است.
نتایج میان مدت درمانی این دارو نش��ان می دهد که این دارو برای بیماران 
بی خطر است. با مطمئن شدن از نتایج ایمنی دارو می توان دایره داوطلبان 
اس��تفاده از این دارو را افزای��ش داد و برای بیمارانی که از ش��یمی درمانی و 
رادیودرمان استفاده کرده اند نیز برای تست این دارو بهره برد. محققان این 
دارو معتقدند امکان استفاده از این راهبرد، برای درمان تومورهای مختلف 

وجود دارد.
افراد زیادی در غرب از سرطان گردن و سر رنج می برند که این تومور درون 
حفره دهانی ایجاد می شود. درون دهان سه حفره مختلف وجود دارد که حفره 
عقبی به دو حفره باال و پایینی متصل است. حفره عقبی محل ایده الی برای 
رشد تومورهای سر و گردن است. این حفره نقش مهمی در تنفس، صحبت و 
بلعیدن ایفا می کند. سرطان دهان می تواند مسیر حرکت هوا را مسدود کرده 

و همچنین روی اعصاب و عضالت سر تاثیر منفی بگذارد.
هدف اصلی محقق��ان از ای��ن آزمون ها، اطمین��ان از ایمن ب��ودن داروی 
NBTXR3 است. هدف دیگر آنها ارزیابی نرخ پاسخ تومور به دارو با استفاده 

از تصویربرداری MRI است.
نتایج تست های میان مدت نشان می دهد که حجم تومور در اثر تزریق دارو 
کاهش یافته و هیچ نشت دارو به بافت های س��الم دیده نمی شود در نتیجه 
محققان این دارو قصد دارند تا فاز جدید آزمون بالینی این دارو را نیز انجام 

دهند. 

بررسی الیحه پیشنهادی برنامه ششم 
توسعه در حوزه علم و فناوری 

موفقیت آزمون بالینی نانوداروی 
ضدسرطان سر و گردن

تفاهم نامه همکاري ب��ا هدف س��رمایه گذاري در بخش 
س��المت و فناوري ه��اي دارویي میان موسس��ه صندوق 
پژوهش و فناوري پرش��ین داروي البرز و جش��نواره ملي 

فن آفریني شیخ بهایي به امضا رسید.
 این تفاهم نامه با هدف بهره گی��ري از توان فني، تحلیلي، 
نیروي انساني و ش��بکه همکاران طرفین در ارایه خدمات 
به منظ��ور تجاري س��ازي و کاربردي س��ازي فناوري ها و 
همکاري در شناسایي، بررسي، تحلیل، داوریی و رتبه بندي 
فرصت هاي سرمایه گذاري مورد عالقه طرفین تفاهم نامه 
و معرفي آنه��ا به س��رمایه گذاران و کارآفرینان عالقه مند 

منعقد شده است.
بر اس��اس این تفاهم که به مدت س��ه س��ال امضا شده، 
موسسه صندوق پژوهش و فناوري پرش��ین داروي البرز 
مي تواند در جلسات ویژه نخبگان، کارآفرینان و طراحان 
کسب و کار و تش��ریح اولویت هاي س��رمایه گذاري خود 
حضور یابد. همچنین ن��ام و لوگوي خود را در بروش��ور و 
 وب سایت جشنواره ملي فن آفریني شیخ بهایي به آدرس

www.shtf.ir ب��ه عنوان همکار جش��نواره ب��ه همراه 
اولویت هاي سرمایه گذاري که مورد نظر دارد درج کند.

فناوري ه��اي داروی��ي، فناوري ه��اي نوی��ن مرب��وط 
به دارورس��اني، فناوري ه��اي نوین تجهیزات پزش��کي و 
آزمایشگاهي شامل کیت هاي تش��خیصي و نرم افزارها و 
س��خت افزارهاي مرتبط با س��المت از جمله اولویت هاي 
سرمایه گذاري موسسه صندوق پژوهش و فناوري پرشین 
داروي البرز ذکر شده است.تفاهم نامه سخت افزاری و نرم 
افزاری میان آواتک و جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

تفاهم نامه همکاري در تجاري سازي فناوري با اولویت هاي 

نرم افزار و سخت افزار میان شرکت آواتک و جشنواره ملي 
فن آفریني ش��یخ بهایي به امضا رسید. بهره گیري از توان 
فني، تحلیلي، نیروي انس��اني و ش��بکه همکاران طرفین 
در ارایه خدمات به منظور تجاري سازي و کاربردي سازي 
فناوري ها و همکاري در شناسایي، بررسي، تحلیل، داوري 
و رتبه بندي فرصت هاي سرمایه گذاري مورد عالقه طرفین 
تفاهم نامه و معرفي آنها به س��رمایه گذاران و کارآفرینان 

عالقه مند هدف اصلي انعقاد این تفاهم نامه است.
بر اس��اس این تفاهم نامه ش��رکت آواتک ب��ا اولویت هاي 
نرم افزار و سخت افزار، تجارت الکترونیک، کسب و کارهاي 
برپایه اینترنت و موبایل، اپلیکیشن هاي موبایل، بازي هاي 
کامپیوتري و بازي هاي آنالین و فناوري هاي نوین اطالعات 
از جمله ابرداده ها، رایانش ابري، پردازش تصویر، مي تواند 
جهت حضور در جلس��ات وی��ژه نخب��گان، کارآفرینان و 

طراحان کسب و کار و تشریح این اولویت ها براي مخاطبین 
اقدام کند.

جشنواره ملي فن آفریني ش��یخ بهایي نیز متعهد شد نام 
و لوگوي آواتک را در بروش��ور، پوس��تر و وب سایت خود 
ب��ه آدرس www.shtf.ir ب��ه عنوان همکار ب��ه همراه 

اولویت هاي سرمایه گذاري آواتک درج کند.
گفتنی اس��ت؛ جش��نواره ملي فن آفریني ش��یخ بهایي با 
هدف تروی��ج و توس��عه فن آفریني، خالقی��ت و نوآوري، 
معرفي فن آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و ایجاد فضاي تعامل در میان فعاالن عرصه هاي 
مختلف فن آفریني توس��ط ش��هرك علمي و تحقیقاتي 
اصفهان و با همکاري وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوري و 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، اردیبهشت ماه 

هر سال در اصفهان برگزار مي شود.

تفاهم نامه همکاری شرکت ها با جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی؛

پرشين داروي البرز، در فناوري هاي دارويي 
سرمايه گذاري مي كند

 محققان دانش��گاه ش��ریف، با هم��کاری پژوهش��گران 
س��نگاپوری موفق ش��دند در طرحی تحقیقاتی با ایجاد 
تغییرات��ی در مقیاس نان��و روی اجزای تش��کیل دهنده  
سلول های خورش��یدی بازدهی این س��لول ها را افزایش 

دهند.
 با توجه به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان 
یک انرژی پ��اك، تحقیق و مطالعه در خصوص س��اخت 
سلول های خورش��یدی و تجاری سازی آنها رو به افزایش 
است. از مشکالت موجود در زمینه  تولید انبوه سلول های 

خورشیدی، بازدهی پایین و هزینه  باالی آنهاست.
مهسا جاللی، یکی از محققان این طرح با اشاره به اینکه به 
کمک روش های جدید تولید و ایجاد تغییراتی در ساختار 
سلول های خورشیدی می توان بر این مشکالت غلبه کرد، 
عنوان کرد: هدف از انجام ای��ن کار تحقیقاتی، طراحی و 
تولید سلول خورشیدی نانوساختار با بازدهی باال از طریق 
مهندس��ی کردن الیه های تش��کیل دهنده این سلول ها 

بوده است.
به گفته  این محق��ق، یک��ی از راه های نوین در س��اخت 
سلول های خورشیدی نانوساختار، طراحی و ساخت سلول 
خورشیدی به صورت دو الیه، یعنی اضافه کردن یک الیه  
پراکنده کننده  نور ع��الوه بر الیه  اولیه  ح��اوی نانوذرات 

اکسیدتیتانیوم است.
جالل��ی ادام��ه داد: در این ط��رح نی��ز از طری��ق تغییر 
نانوساختار، اکس��یدتیتانیوم به کار رفته در الیه  پراکنده 
کننده، س��طح مؤثر این الیه افزایش یافته است؛ بنابراین 
میزان جذب رنگ و نور در این سلول ها و در نتیجه راندمان 

کلی آنها افزایش یافت.
وی در ادامه به توضیح اثرگذاری تغییر در س��اختار الیه  
پراکنده کنن��ده نور پرداخت و عنوان ک��رد: الیه  پراکنده 
کننده ک��ه اغل��ب دارای س��اختار یک بع��دی همچون 
نانومیله ها و نانولوله هاس��ت، منجر به پراکنده شدن و در 
نتیجه افزایش طول مس��یر نور ورودی می شود، اما نقطه 

ضعف این طراحی جدید )ساختن س��لول خورشیدی به 
صورت دوالیه( کاهش سطح مؤثر و جذب رنگ و در نتیجه 

کاهش راندمان سلول خورشیدی است.
جاللی اظهار داشت: این تحقیق ضمن حفظ ساختار یک 
بعدی، با ایجاد سطوح ترك شکل کنترل شده  روی سطح 
نانومیله ها، س��طح مؤثر و در نتیجه می��زان جذب رنگ و 
راندمان سلول خورشیدی افزایش یافته است.بدین ترتیب 
ضمن حفظ مزیت اصلی نانومیله  اکسید تیتانیوم در الیه  
پراکنده کننده  نور، بر مش��کل آنها که کاهش سطح مؤثر 

است، غلبه شده است.
به گفته وی، نتایج این طرح در صنایع تولید برق با استفاده 
از فناوری خورشیدی نانوس��اختار و همچنین در صنایع 

وابسته به تولید انرژی پاك، قابل کاربرد خواهد بود.
جاللی در خصوص نحوه  س��اخت و بررس��ی این سلول ها 
عنوان کرد: هدف از انجام این کار تحقیقاتی ساخت سلول 
خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگ با راندمان باال 

بوده است که بدین منظور با استفاده از روش هیدروترمال، 
نانومیله های دارای سطوح ترك ش��کل، که بسیار شبیه 
ذغال در حال سوختن هستند، تولید شد. در واقع استفاده 
از غلظت مناس��بی از اتیلن گلیکول، دم��ا، زمان و تعداد 
دفعات بهینه در فرآین��د هیدروترمال مانع رش��د کامل 
کریستال شده و سطوح شبیه ترکی را روی سطح نانومیله 

ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این نانومیله ها در مقایس��ه با نانومیله های 
معمولی س��طح مؤث��ر و خاصی��ت پراکنده کنندگی نور 
بسیار باالتری داشته و در نتیجه سبب افزایش قابل توجه 

راندمان سلول خورشیدی می شوند.
نتایج این مطالعات نشان داده  که با استفاده از این فرآیند 
و ایجاد عیوب ترك ش��کل بر روی نان��و میله های موجود 
در الیه پراکنده کننده  نور، س��طح مؤثر و در نتیجه میزان 
جذب رنگ به مقدار 2۰ درصد و بازده سلول خورشیدی 

به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد.
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دوربین امنیتی تیزبین به بازار آمدهدفون هوشمند جادویی ساخته شد فناوری احضار خودروی بدون راننده، از شهری به 
شهر دیگر

 نخستین هواپیمای دوزیس��ت طراحی و ساخته 
شده توسط محققان ایرانی در بندرعباس رونمایی 

شد.
 س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی وفن��اوری 
 ریی��س جمه��وری در مراس��م رونمای��ی از 
»پرن��ده دریایی ش��ش نف��ره دوزیس��ت« طرح 
 کالن ملی، گفت: با س��اخته ش��دن ای��ن پرنده 
 دریای��ی، جمه��وری اس��المی ای��ران پ��س از 
آمری��کا، روس��یه، آلم��ان و محصوالت مش��ابه 
تولیدی در کش��ورهای دیگری مانن��د چین، به 
 فناوری طراحی و س��اخت این پرنده های دریایی 

دست یافت.
وی با تاکید بر ضرورت داشتن پرنده دوزیست در 

ایران گفت: همین بس که ایران اسالمی کشوری 
اس��ت با 2۰۰۰ کیلومتر مرز آبی در جنوب، ۶۰۰ 
کیلومتر مرز آبی در جزایر جنوبی و ۷۰۰کیلومتر 
مرز آبی در ش��مال کش��ور و دریای مازندران که 
چنی��ن جغرافیایی برای انج��ام عملیات مختلف 
مانند مرزبانی، گش��ت دریای��ی، تصویربرداری از 
مرزه��ا و ... نیازمند محص��والت مختلف بوده که 
یکی از آنه��ا پرن��ده ای دارای قابلیت نشس��ت و 

برخواست از سطح آب است.
وی اظهار داشت: ایده استفاده از چنین محصولی 
در تمام دنیا مسبوق به سابقه و ده ها سال است که 

پرنده های این چنینی در نقاط مختلف دنیا مورد 
استفاده قرار می گیرند.

وی اف��زود: اگر چ��ه فن��اوری طراح��ی، تولید و 
س��اخت این محص��والت در اختیار کش��ورهای 
محدودی است، اما در سال های اخیر تجربه موفق 
 اس��تفاده از هواپیماهای خشکی نشین در اطراف 
مرزهای آبی کش��ور و روند رو به رشد هوانوردی 
عمومی در کش��ور، این ایده را به ذهن سازندگان 
متبادر کرد که ایجاد چنین محصولی برای اولین 
بار در کشور می تواند بسیاری از نیازهای موجود 

را پاسخ دهد.

نخستین هواپیمای دوزیست رونمایی شد

 هدفون های هوش��مند کوچکی س��اخته 
شده اند که می توانند درك ما را از صداهای 

اطراف به طرز حیرت انگیزی تغییر دهند.
این هدفون ها به صورت وایرلس و با نصب 
برنامه ای ویژه روی گوش��ی های هوشمند 
 م��ی توانن��د صداهایی ک��ه به گ��وش ما 
می رسند را دوباره میکس کنند؛ یعنی این 
امکان را به کاربر خود م��ی دهد تا اصواتی 
که باب میل او برای گوش دادن، نیستند را 
فیلتر کند و یا بسامدهای صوتی را در دنیای 
 واقعی ب��رای او افزایش دهن��د. برای نمونه 
می توان گفت ک��ه صدای گری��ه کودك، 

ترافیک و مترو را به حداقل می رساند.
همچنی��ن با ای��ن هدفون های هوش��مند 
می توان از رس��یدن صدای افراد پر س��ر و 
صدایی که در اطراف ما هس��تند به گوش 

خود جلوگیری کرد.
ضمن اینکه می توان��د هنگام گوش کردن 
به موسیقی، بم ترین بخش بسامد صوتی را 
هم تشخیص دهد؛ همچون شخصی که در 

کنسرت زنده حضور دارد.  
انتقال صداه��ای تغییر یافته ب��ه گوش از 
طریق این هدفون هوش��مند با تاخیر 3۰ 

هزارم ثانیه صورت می گیرد.

 یک دوربی��ن امنیتی هوش��مند ب��ا قابلیت 
منحصر به فردی ساخته شده است.

این دوربین امنیتی موتور دار است و در هنگام 
کار کردن بی صدا عمل می کن��د و می تواند 
به طور 3۶۰ درجه فضا را پوشش دهد ضمن 

اینکه می تواند ۱۸۰ درجه خم شود.
 همچنی��ن ای��ن دوربی��ن دارای ی��ک لن��ز 
شیش��ه ای با زاوی��ه ۱۱۰ درجه می��دان دید 
افقی اس��ت. عالوه بر این دوربین هوش��مند 
Foscam R2 از قابلی��ت دی��د در ش��ب بر 
خوردار است و با استفاده از اشعه مادون قرمز 
م��ی تواند برد ۷ متر را داش��ته باش��د که این 

 ویژگ��ی باعث وض��وح تصاویر در روز و ش��ب 
می ش��ود.از دیگ��ر ویژگی های ای��ن دوربین 
امنیتی هوشمند متصل شدن به گوشی های 
هوشمند اس��ت و در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مش��کوك، می تواند به کاربر خود پیام 

هشدار ارسال می کند.
همچنی��ن این دوربین هوش��مند م��ی تواند 
در وضعیت افق��ی و عمودی ق��رار بگیرد و با 
گرفتن برنامه فقط در جهت های مش��خصی 
تصویرب��رداری داش��ته باش��د، ب��رای مثال 
 فقط نگاه ب��ه دو جه��ت، درب و پنج��ره و یا 

بالعکس.

شرکت تس��ال موتورز، قابلیت جدید احضار خودرو 
در محل یا فرمان پارك خودرو بدون راننده را برای 
مالکان خودروهای تمام الکترونیک این ش��رکت 

معرفی کرد.
قابلیت احضار ی��ا فرم��ان Summon به معنای 
دستور مالک به خودرو ش��خصی برای رسیدن به 

محل انتظار صاحب خودرو است.
شرکت تسال در مورد ویژگی های فرمان هوشمند 
اعالم کرد: اس��تفاده از فرمان احضار فعال در ملک 
شخصی یا در فواصل نزدیک حداکثر تا فاصله ۱۰۰ 
متر امکان پذیر است. در واقع این تکنولوژی بخشی 
از فناوری ساخت نهایی خودروهای کامال هوشمند 

و بدون  راننده است.

ایلون ماسک، مدیر و مالک شرکت تسال موتورز در 
مورد فناوری جدید اظهار کرد: معرفی این فناوری 
تنها بخشی از اهداف شرکت برای پیشرفت صنعت 

خودروهای بدون  راننده است.
وی در ادامه افزود: با پیشرفت های انجام شده انتظار 
داریم که تا دو س��ال دیگر قابلیت فرم��ان احضار 
خودرو از تمام ایاالت متحده آمریکا امکان پذیر شود. 
این قابلیت به این معناس��ت که اگر مالک خودرو 
در شرقی ترین بخش ایاالت متحده یعنی در شهر 
نیویورك باشد و خودروی وی در غربی ترین بخش 
یعنی در شهر لس آنجلس باش��د، مالک می تواند با 
صدور فرمان احضار خ��ودروی خود را بدون راننده 

به شهر مستقر در آن یعنی نیویورك احضار کند.

حاصل همکاری محققان ایران و سنگاپور؛

افزایش بازدهی سلول های 
خورشیدی با تغییرات نانوساختاری
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معاون فرماندار تیران و کرون:

مشارکت زنان در فعالیت های 
اجتماعی افزایش یابد

108 طرح اقتصاد مقاومتی 
در آران و بیدگل اجرایی شد

بناهای تاریخی کاش��ان پرتوی از فرهنگ هوشمندانه ایرانی را 
در چشم گردش��گران به تأللو می نش��ینند؛تبلوری از معماری 
ایرانی که موسیقی گوش نواز آرامش خیال را در ذهن های شلوغ 
مدرنیته جاری می سازد.  از دل کوچه پس کوچه های کاشان که 
رد می شوی، دیوارهای قد برافراشته خانه های تاریخی با نماهای 
مختلف بیرونی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد، جایی که شاید 
با عبور از برخی خیابان های گرم و خشک این شهر هرگز نمای 
بی قواره یک آپارتمان س��ر به فلک کشیده که برخالف معماری 
اصیل ایرانی افق دید انسانی را مسدود و هوای تنفس را محدود 

کرده است، به چشم نمی خورد.
برای رها شدن از روزمرگی و آلودگی های بصری شهرهای بزرگ 
کافی است قدم به درون یکی از خانه های تاریخی بگذاری؛ آنگاه 
لحظه ها و حتی ساعت ها در ذهن انسان کوچک می شوند چراکه 
به هر گوشه ای که می نگری جلوه ای از فرهنگ، معماری بی بدیل، 
شاد و مهم تر از همه هوشمندی اصیل ایرانی را در جای جای این 
بناها به نظاره بنش��ینی؛ از زیبایی بصری شیشه های هفت رنگ 
ارسی های ایوان تا فلسفه نهفته در تعبیه زیرزمین های عمیق در 
شهری گرم و تا ترکیب زیبایی و اصول معماری بافرهنگ ایرانی 

برای ساختن بخش های مختلف اندرونی و بیرونی.
معماری هوشمندانه و مهربان با شرایط نامساعد محیطی

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان  در 
ارتباط با خانه های تاریخی کاشان اظهار داشت: شرایط نه چندان 
مساعد زیس��ت محیطی، گرمای زیاد، خش��کی، کمبود آب در 
مناطق مرکزی گرم و خشک ایران مانند کاشان زندگی را برای 

ساکنین دشوار کرده است.
شیوه معماری و نوع مصالح در بناهای تاریخی کاشان به گونه ای 
بوده است که از تأثیر عوامل نامطلوب محیطی تا حد ممکن کاسته 
است. محسن جاوری افزود: در این شرایط و با لحاظ کردن تمامی 
عوامل اقلیمی فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، امنیتی و همچنین 
ایده و اصول سازمان دهی فضای معماری، خانه هایی در کاشان 
ساخته شده  اس��ت که به دوراز همه این مشکالت، دنیای زیبای 
کوچکی متفاوت با دنیای بیرون برای ساکنین فراهم آورده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
تأکید کرد: درواقع شیوه معماری و نوع مصالح در بناهای تاریخی 
کاشان به گونه ای بوده است که از تأثیر عوامل نامطلوب محیطی 
تا حد ممکن کاسته و با کنترل آن ها و بهره گیری از عوامل مساعد 

در راستای ساخت مکانی مناسب برای زندگی اقدام شده است.
وی ادامه داد: به طور مثال معماری باغچه در خانه های کاش��ان 
عالوه بر نیاز به دسترسی به آب، باعث کاستن از تأثیرات نامطلوب 
هوای گرم و خشک اقلیم کاشان و ایجاد شرایط مناسب زیستی 
است، بدین معنا که از خاک به عنوان عایقی در راستای جلوگیری 
از تبادل حرارت��ی فضاهای زیس��تی با محیط خارج اس��تفاده 

می شود.
آرامش خیال در پناه بادگیرها و فضاهای خنک خانه های 

تاریخی کاشان
معماری خانه های تاریخی کاش��ان، عالوه ب��ر زیبایی بی بدیل 
خود ش��اهکاری از آفرینش فضای متناس��ب با اقلیم را در دید 

گردش��گران به نمایش می گ��ذارد جایی که می ت��وان دمی در 
خنکای فضاهای تعبیه شده و بادگیرهای خانه های تاریخی و در 
فضایی آرامش بخش از گرما با آسودگی آرمید و غبار روزمرگی ها 

را از تن شست.
دراین ارتباط جاوری بابیان اینک��ه دیوارهای مرتفع پیرامونی از 
میزان تابش مستقیم آفتاب به روی سطوح فضاهای مسکونی و 
سطح حیاط در خانه ای تاریخی این منطقه می کاهند، ابراز داشت: 
با پایین رفتن در عمق امکان دسترسی به رطوبت موجود در خاک 
بیشتر فراهم شده و از آن در زیرزمین ها به عنوان مهم ترین عامل 

خنک کننده هوا بهره برداری می شود.
در بناهای تاریخی کاشان سعی ش��ده تا هیچ فضایی ساده رها 
نشده و تزئینات گوناگون که همگی برگرفته از پیچش اسرارآمیز 

روح و تخیل انسانی است.
 وی بابی��ان اینک��ه بادگیره��ا نیز عمل تهوی��ه و ک��وران هوا را 

به عهده دارند، ابراز داشت: با جهت گیری فضاهای خانه، از نقاط 
آفتاب گیر برای فعالیت های زمستانی و از نقاط سایه دار برای فصل 

تابستان در معماری این خانه ها بهره برداری شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
با اشاره به نظم هندسی خانه های تاریخی کاشان تأکید کرد: در 
این خانه ه��ا همه  فضاهای بزرگ و کوچک متناس��ب با اهمیت 
و کارکردش��ان بانظم و ترتیبی خاص پیرامون حیاطی باصفا با 

حوضی در میانه آن و باغچه هایی پردرخت قرارگرفته است.
وی اضافه کرد: این فضاها همگی با اشکال و اندازه های متناسب 
در هندسه ای متقارن و موزون چیده شده و در عین تنوع و تعدد 
همگی در یک انتظام فضایی خاص، ترکیب همسان و یکپارچه ای 

را ایجاد کرده اند.
جاوری گفت: در بناهای تاریخی کاشان سعی شده تا هیچ فضایی 
ساده رها نشده و تزئینات گوناگون که همگی برگرفته از پیچش 

اسرارآمیز روح و تخیل انسانی اس��ت نقاط مختلف این بناها را 
آراسته ساخته است.

وی اضافه کرد: بدین گونه آنچه در این خانه ها احساس می شود 
فضایی ایم��ن و آرامش بخ��ش و دنیایی متع��ادل، هماهنگ و 
بی نهایت در مکان��ی محدود و عالم��ی پر از ن��ور، آب، طراوت، 

پاکیزگی و پر از معنا است.
بازی رنگي شیشه های الوان ارسی های چوبی در نور آفتاب

شیش��ه های چندرنگ ارس��ی های زیبای چوب��ی در نور آفتاب 
گویی هرلحظه روح تازه ای در جان گردشگران می دمد؛ ارسی، 
چیدمان چوب و شیشه، یادگاری از روزگاران قدیم و الهام گرفته 
از طرح های اصیل اسلیمی است که در ساخت درها و پنجره بناها 

به کار می رفته است.
جاوری در ارتباط با کارکرد ارس��ی ها نیز ابراز داشت: تأمین نور 
فضای درونی، در معرض دید ق��رار دادن فضای بیرونی ،کاهش 
شدت تابش نور آفتاب و گرما، ایجاد زیبایی در نمای ساختمان 
حفظ حریم و دور کردن حش��رات مزاح��م از کارکردهای این  

پنجره ها است.
وی اف��زود: تقارن کامل در ش��کل، فرم و رنگ ک��ه از طرح های 
اس��لیمی نش��أت گرفته و با تکه ه��ای کوچک چوب به ش��کل 
ستاره های چند پر پیاده شده است از ویژگی مشترک پنجره های 
مشبک گره چینی در سرتاسر ایران زمین به شمار می آید اما در 
ارسی ها شیشه های الوان به رنگ های زرد، سبز، قرمز و آبی به این 

شبکه مشبک اضافه شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
خانه های تاریخی کاش��ان را مأمن روح انس��ان توصیف کرد و 
گفت: شهرستان کاشان را با دارا بودن بیش از ۷۰۰ خانه تاریخی 
شناسایی شده موزه ای از خانه های تاریخی نامید که در بین آن ها 

۸۳ خانه تاریخی به ثبت رسیده است.
وی بابیان اینکه اغلب این خانه ها متعلق به دوران قاجاریه و زندیه 
و غیره هستند، اضافه کرد: در یک سال اخیر ۲۹ خانه تاریخی با 
اعتبارات ملی و اس��تانی و در طرح مرمت و باز زنده سازی خانه 
ایرانی با مشارکت مالکان خانه ها و بااعتباری بالغ بر ۷۳۵ میلیون 

تومان مرمت شده است.
روی�ای دور از دس�ترس بازگش�ت ب�ه معم�اری اصیل 

گذشتگان
با قدم زدن در نقاط مختلف شهر کاشان متوجه این نکته می شوی 
که »کاشی ها« گویی تعصب زیادی برای حفظ خانه های تاریخی 
با تبدیل آن ها به بناهای دارای کاربری امروزی مانند سفره خانه 
و هتل داشته اند؛ درس��ت برخالف بس��یاری از بناها و نماهای 
 تاریخی در میانه شهر ما که شاید تنها به بهانه بودجه بر زمین فرو

ریخته است. خانه های کاشان این حسرت را در دل برمی انگیزد 
که چرا باید سنت های اصیل خود را در برابر زیبایی های ظاهری 
مدرنیته رها کنیم تا بعد با حسرت و مشقت فراوان قصد بازگشت 
به معماری اصیل را داشته باشیم؛ دریغا که شیوه جدید معماری 
ایران که برگرفته از الگوهایی غربی است به راهی پیموده شباهت 
دارد و باوجود آسمان خراش های کنونی گویی بازگشت کامل به 

معماری اصیل ایرانی تنها یک رویای دست نیافتنی است.

معاون فرماندار تیران و کرون گفت: باید مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی 
و پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزایش یابد و با توجه به اهمیت برنامه ریزی 

و فعالیت در این حوزه الزم است زمینه مشارکت اجتماعی بانوان انجام شود.
 روح ا... بنهری در کمیته بانوان س��تاد دهه فجر شهرس��تان تیران و کرون به 
اهمیت همکاری و تعامل بین زنان شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: نقش 
زنان در جامعه یک نقش موثرو اثر گذار اس��ت زیرا بخش عمده ای از جمعیت 

کشور و نیز اثر مستقیم تربیتی در خانواده دارند.
 وی افزود: باید مش��ارکت زن��ان در فعالیت ه��ای اجتماعی و پیش��گیری از 
آس��یب های اجتماعی افزایش پیدا کند و با توجه به اهمی��ت برنامه ریزی و 

فعالیت در این حوزه الزم است زمینه مشارکت اجتماعی بانوان انجام شود.
معاون فرماندار تیران و کرون بیان داشت: همدلی و همزبانی بین زنان ضرورت 
اساسی برای انجام برنامه های دهه فجر است تا با همدلی با یکدیگر برنامه های 
باشکوهی را انجام دهند که این برنامه ها زمینه های رشد و پیشرفت زنان جوان 

و همچنین الگویی برای نوجوانان و جوانان دختر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های بانوان در شهرستان تیران و کرون گفت: اتاق فکر 
برای مسائل مختلف شهرستان با حضور زنان نخبه شهرستان باید انجام شود 
تا اینکه در این اتاق فکر همفکری برای مسائل شهرستان به ویژه در حوزه زنان 
انجام شود. بنهری ادامه داد:  حضور و مشارکت زنان در جامعه نیاز است و باید از 

ظرفیت زنان نخبه و توانمند استفاده کنیم.

فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی آران و بیدگل گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 1۰۸ طرح اقتصاد مقاومتی در این شهرستان اجرایی شده است.

حسین خدامیان اظهار کرد: برای اجرای این طرح ها حدود 16میلیارد 
ریال از مح��ل اعتبارات اقتصاد مقاومتی بس��یج س��ازندگی و در قالب 
تسهیالت اشتغالزایی و فعال ش��دن طرح های اقتصاد مقاومتی هزینه 

شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح ها برای حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد شده است. این طر ح ها شامل پرورش شتر مرغ، پرورش 
کبک و بلدرچین، گلخانه، کشت زعفران، پرورش ماهی، پرورش قارچ و 

سبزیجات و ورمی کمپوست است.
خدامی��ان  از آمادگی قرارگاه بس��یج س��ازندگی س��پاه جهت اعطای 
تسهیالت کم بهره 16 درصد به متقاضیان راه اندازی طرح های مقاومتی 
خبر داد و افزود: این تسهیالت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به طرح های با 

توجیه اقتصادی پرداخت می شود.

بخشدار مرکزي نطنز  در جلسه بررسي مسائل روستاي فریزهند که با حضور 
دهیار، رییس و اعضاي ش��وراي اسالمي روس��تا و کارشناسان بخشداري 
تشکیل شد، گفت: وضعیت مدیریت آب ش��رب روستاي فریزهند باید در 

اولین فرصت روشن شود.
عباس رحمت عدم متولي مشخص براي مدیریت آب روستا را یک معضل 
بزرگ دانست و به مسووالن و اعضاي شوراي اسالمي روستا تأکید کرد: در 
اسرع وقت نسبت به ساماندهي و نصب کنتور و نظارت بر آب شرب منازل و 

سایر اماکن اقدام کنند.
روس��تاي فریزهن��د یک��ي از روس��تاهاي بخ��ش مرک��زي شهرس��تان 
نطن��ز اس��ت ک��ه در فاصل��ه ۳۵ کیلومت��ري مرک��ز شهرس��تان واق��ع 
ش��ده اس��ت، از ویژگي هاي این روس��تاي کوهستاني سرس��بزي و آب 
و ه��واي خن��ک و همچنی��ن بافت قدیم��ي س��اختمان هاي آن اس��ت 
 ک��ه هم��ه س��اله گردش��گران زی��ادي را خصوص��ا در ای��ام تابس��تان 

جذب مي کند.
چشمه آب سرخ این روس��تا نیز یکي از جاذبه هاي توریستي آن است که 
آب این چشمه از دسته آب هاي بدون کربنات مخلوط همراه با گاز است و 
به درمان بیماري هاي دس��تگاه گوارش، کبد و مجاري صفرا، معده و روده 
کمک مي کند و به سبب وجود امالح آهن در ترکیبات آن، در ازدیاد تعداد 
 گلبول ه��اي قرمز و مقدار هموگلوبی��ن خون و در نتیج��ه در درمان انواع 

کم خوني نیز مؤثر است.

بخشدار مرکزي نطنز:

معضل بزرگ، نبود متولي مشخص 
براي مدیریت آب روستا فریزهند

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی ش��هرداری شاهین شهر گفت: 
تبدیل صفت شاهین شهر، از شهر زیبا به شهر خالقیت و دانش حاکی از اهمیت 
شهروند نسبت به شهر است، زیرا صفت زیبایی متعلق به شهر و صفت خالقیت 

و دانش متعلق به شهروند است.
روح ا... ش��اه رجبیان در نشس��ت خبری به مناس��ب هفته نکوداشت شاهین 
ش��هر با بیان اینکه مردم باید نسبت به شهر خود احس��اس تعلق خاطر داشته 
 باشند، اظهار کرد: در این راستا سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری 
ش��اهین ش��هر فعالیت هایی از جمله ایجاد تعلق خاطر برای شهروندان و هفته 

نکوداشت شهر شاهین شهر انجام می دهد.
وی با بیان اینکه باید به شهر و شهروند اهمیت داده شود، افزود: در شاهین شهر 
نگاه حاکم اهمیت به شهروند است. صرفا قرار نیست در شهر کار عمرانی انجام 
شود، بلکه فعالیت های عمرانی زیرمجموعه فعالیت های شهروندی قرار می گیرد 

و این خود نشان از اولویت شهروند نسبت به شهر است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر ادامه داد: 
تبدیل صفت شاهین شهر، از شهر زیبا به شهر خالقیت و دانش حاکی از اهمیت 
شهروند نسبت به شهر است، زیرا صفت زیبایی متعلق به شهر و صفت خالقیت 

و دانش متعلق به شهروند است.
شاه رجبیان اضافه کرد: شاهین شهر با جمعیت حدود 16۰ هزار نفر، دارای ۳4 
مدال آور ورزشی در سطح جهانی است و دانشگاه های بسیار بزرگی مانند دانشگاه 
مالک اشتر در این ش��هر قرار دارد و با توجه به این موارد عنوان شهر خالقیت و 

دانش برای آن انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه در نخبگان از اهداف س��ازمان است، خاطرنشان 
کرد: تاکنون در شاهین شهر، بیش از 1۲ نخبه، 1۳۲ استعداد برتر و 4۰۰ فعال 
فرهنگی و هنری شناسایی شده و قرار اس��ت در هفته نکوداشت شاهین شهر، 

همایش نخبگان به عنوان پراهمیت ترین برنامه برگزار و از نخبگان شهر تجلیل 
شود.

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی، ورزش��ی و تفریحی ش��هرداری ش��اهین شهر 
گفت: ش��هرداری ها ذیل اصل 44 قانون اساس��ی به س��مت خصوصی سازی و 
 جذب مش��ارکت بخش خصوصی حرکت کرده اند. افق ترسیم شده شهرداری 
شاهین ش��هر، افق هزار میلیاردی است و سازمان فرهنگی ش��هرداری باید در 

راستای فرهنگ سازی قدم بردارد.

ش��اه رجبیان افزود: باید راه های سرمایه گذاری ش��هر به طور مناسب معرفی 
شود تا مخاطب انگیزه ورود به سرمایه گذاری در شهر را پیدا کند. در این راستا 
 یکی از فعالیت های ویژه در هفته نکوداشت ش��اهین شهر، معرفی فرصت های 

سرمایه گذاری به سرمایه گذاران و مردم است.
وی ادامه داد: مسابقات کشوری کاراته، جشنواره غذاهای سنتی، مسابقه والیبال 
هنرمندان، بازارچه صنایع دستی  بانوان و برنامه پرفورمنس در سطح شهر نیز 
از جمله برنامه هایی است که در هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزش��ی و تفریحی شهرداری شاهین شهر با بیان 
اینکه در هفته نکوداشت، به ایثار و شهادت نیز توجه شده است، اظهار کرد: در 
این هفته از خانواده های شهدا تقدیر خواهد شد. کتاب شهدای شاهین شهر نیز 

که در گذشته آماده شده در آن مراسم به خانواده های شهدا اعطا خواهد شد.
شاه رجبیان با بیان اینکه در این هفته از کتاب شعر کودکان شاهین شهر رونمایی 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه های هفته نکوداشت با همایشی تحت عنوان 
همایش والیت فقیه هم زمان با س��الروز ورود امام خمینی )ره( در 1۲ بهمن به 

اتمام خواهد رسید.
وی در خصوص میزان اعتبار ای��ن هفته گفت: بودجه خاصی ب��رای این هفته 
 در نظر گرفته نش��ده، اما بودجه هایی تحت عنوان برگزاری همایش به تصویب 
رسیده بود و برنامه های این هفته از اعتبارات آن تخصیص پیدا می کند. حدود 
 ۲۰۰ میلی��ون تومان برای برنامه های هفته نکوداش��ت ش��اهین ش��هر برآورد 
 ش��ده اس��ت.مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ی، ورزش��ی و تفریحی ش��هرداری 
شاهین ش��هر پیرامون زمان برگزاری هفته نکوداشت شاهین شهر، اظهار کرد: 
این زمان هر ساله تغییر خواهد کرد و در ابتدای سال تصمیم گرفته می شود که 
هفته نکوداشت شاهین شهر چه زمانی برگزار شود.هفته نکوداشت شاهین شهر 

از ششم تا 1۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

رییس شورای شهرستان گلپایگان:

حمایت از بخش کشاورزی راهکاری برای اشتغال پایدار در روستاهاست
سرپرست فرمانداری کاشان:

اعتالی کاشان بزرگ در گرو همدلی مردم و مسووالن منطقه است
رییس شورای اسالمی شهرستان گلپایگان گفت: دولت با ارائه تسهیالت بانکی به 

تولیدات کشاورزان، می تواند زمینه اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کند.
 علی اکبر زندی در جلس��ه ش��ورای راهبردی بس��یج که در فرمانداری گلپایگان 
برگزار شد، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه گلپایگان قطب کش��اورزی و دامداری 
است، حمایت قشر تولیدکننده در بخش کش��اورزی راهی برای جلوگیری از رکود 
محصوالت کشاورزی است. وی با بیان اینکه واردات و صادرات محصوالت لبنی در 
سراسر کشور س��بب رونق اقتصادی و  رقابت تولید در کشور می شود، تصریح کرد: 
مشکالت اقتصادی عامل معضل اجتماعی کشور است و برای جلوگیری از رکود در 
طرح  های اشتغالزایی نباید به صورت خود سرانه عمل کرد بلکه باید معایب و محاسن 

پیش بینی شود.
رییس شورای اسالمی شهرس��تان گلپایگان بیان داش��ت: هر از گاهی با تعطیلی 
ش��رکت های صنعتی گلپایگان ش��اهد بیکاری کارگران هس��تیم که این ناشی از 
تحریم های اقتصادی کشور است؛ چرا که بخش عمده کاالهایی را که این شرکت ها 

برای تولید محصوالت خود وارد می کنند وابسته به اقتصاد کالن جهانی هستند.
وی تاکید کرد: با پیگیری فرماندار و نماینده گلپایگان جلساتی با حضور مدیرعامل 
این شرکت ها برگزار شد که در نتیجه تنش های ناشی از اخراج کارگران در گلپایگان 
رفع شد. زندی با بیان اینکه یکی از سرفصل ها و دیدگاه های انقالب اسالمی حمایت 
از مستضعفین است، گفت: باید در جلسات اقتصاد مقاومتی برای حفظ اشتغال قشر 

کم درآمد جامعه، چالش ها شناسایی و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود.
وی اذعان کرد: مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها که در زمینه کسب اشتغال انجام 
می شود اغلب مشکالت و معضالت را در صورت عدم تأمین مایحتاج زندگی به همراه 
خواهد داشت؛ دولت با ارائه تسهیالت بانکی به تولیدات کشاورزان می تواند زمینه 
پایداری اشتغال در روستاها را فراهم کند.رییس شورای اسالمی شهرستان گلپایگان 
گفت: تسهیالت بانکی نباید به کارهای کاذب اختصاص یابد چرا که قطعا کشاورزان 
و دامداران با همین تسهیالت می توانند آذوقه دام را تأمین کرده و محصوالت لبنی 

افزایش پیدا کند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در صورت عدم حمایت تولید محصول کشاورزی با 
رکود مواجه می شویم گفت که باید به واردات روی آوریم و تأکید کرد: پس از صنعت 
نفت، در کشور سودآورترین بخش کشاورزی و دامداری است که با حمایت دولت به 

سمت صنعتی شدن می تواند سوق داده شود.
زندی ضمن اشاره به کاهش چشم گیر تولیدات محصوالت دامی در گلپایگان تصریح 
کرد: شرکت پگاه گلپایگان در گذشته، شیر دریافتی برای تولید محصوالت لبنی را 
از روستاهای شهرستان تأمین می کرد که اکنون با رکود تولید شیردر گلپایگان، از 

شهرهای همجوار شیر دریافت می کند.
در این نشست اعضای شورای راهبردی شهرس��تان نظرات و پیشنهادهای خود را 

مطرح کردند.

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: تحقق و اعتالی کاشان بزرگ در گرو همدلی 
و همزبانی مردم و مسووالن شهرستان های منطقه به خصوص شهرستان کاشان 

و آران و بیدگل است.
 حمیدرضا مومنیان در جلس��ه مش��ترکی با حضور اعضای هیات ه��ای اجرایی 
انتخابات کاشان و آران و بیدگل که در فرمانداری شهرستان آران و بیدگل برگزار 
شد، افزود: مردم و مسووالن شهرس��تان های منطقه کاش��ان بزرگ می توانند با 
تعامل و نزدیک شدن به هم، نس��بت به هم افزایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی 
مناطق و کاهش تهدیدها و آسیب ها نقش تعیین کننده ای برای توسعه و پیشرفت 
 متوازن منطقه ایفا کنند. رییس ستاد انتخابات کاشان یادآور شد: ستاد انتخابات 
شهرستان کاشان با وجود کمیته های یازده گانه ستاد موفق شده است تا برنامه های 
انتخابات را در زمان بندی مش��خص اجرا و مقدمات الزم را برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری در ۷ اسفند ماه فراهم 
 کند.وی با بیان این که انتخابات حق الناس است، اضافه کرد: انتخابات برای مردم 
حق الناس و ضروری است تا نس��بت به رأی مردم امانتداری کنیم، از سوی دیگر 
نسبت به احراز صالحیت آنان نیز که حق الناس است، این مهم را مورد توجه قرار 
داده تا نسبت به آبروی افراد دقت و توجه الزم را داشته باشیم و در نهایت نسبت به 

پذیرش نتیجه انتخابات به عنوان حق الناس مواظبت کنیم.
مومنیان اظهار کرد: برگزاری سالم انتخابات وابس��ته به تحقق ارکان این فرآیند 

قانونی اس��ت. برگزار کنندگان باید نس��بت به قانون مداری دقت الزم را داشته و 
س��الیق ش��خصی و دیدگاه های گروهی و حزبی را در عملکرد اجرایی انتخابات 
دخالت ندهند. رییس ستاد راهبری انتخابات کاش��ان ادامه داد: حفظ بی طرفی 
مس��ووالن اجرایی انتخابات، نظم و انضباط در برگزاری مراحل انتخابات از دیگر 

ارکان برگزاری انتخابات سالم است. 
وی افزود: هر گونه اس��تفاده از منابع و امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص 

ممنوع است.
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تأللو معماری 
اصیل و هوشمندانه 
ایرانی در بناهای 

تاریخی کاشان

 هفته نکوداشت شاهین شهر 
برگزار می شود
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مراقبت از دندان های مصنوعی، هم برای سالمت دهان و هم برای طول 
عمر بیشتر دندان، اهمیت زیادی دارد. 

با این راهکارها به کمک شما می آییم تا از دندان هایتان محافظت کنید.
 زمانی که می خواهید دندان ه��ا را از دهان خارج کنید و یا داخل دهان 
 قرار دهید، مراقب باش��ید که دن��دان را محکم بگیرید تا از دس��تتان 

نیفتد.
 اگر دچار لرزش دست هس��تید، بهتر است ظرف آبی زیر دستتان قرار 

دهید تا اگر دندان افتاد، با زمین اصابت نکند و نشکند.
روزانه دندان ها را مس��واک کنید، ام��ا بدون خمیردن��دان. زیرا 
خمیردندان، دندان ها را می س��اید و خراش های ری��زی بر روی دندان 
ایجاد می کند که محلی برای تولید جرم می شود. دندان های مصنوعی 

نیز مانند دندان های اصلی باید هر روز شسته شوند. 
به این منظور، پس از هر وعده غذایی با استفاده از مسواک نرم، دندان ها 

را زیر آب بشویید.
هر چند وقت یک بار، می توانید از مایع دستشویی یا ظرف شویی 

برای تمیز کردن دندان استفاده کنید.
 دیگر مواد شوینده خانگی و حتی خمیردندان، برای این کار بسیار قوی 
هستند و ممکن است به دندان آسیب برسانند. پودرهای سفیدکننده 

دندان نیز به بخش صورتی رنگ دندان مصنوعی آسیب وارد می کند.
 زمانی که از دندان ها استفاده نمی کنید، آنها را در یک ظرف آب یا 

مایع مخصوص قرار دهید تا خشک نشوند و تغییر حالت  ندهند.
 اگر دندان ها دارای بخش فلزی هستند، نباید داخل آب قرار بگیرد. زیرا 
بخش فلزی زنگ می زند. بنابراین از دندان پزشک خود درباره بهترین 
روش نگهداری دندان س��وال کنید. آب گرم نیز برای دندان مصنوعی 

ضرر دارد.
 حتی اگر همه دندان هایتان مصنوعی باشد، باز هم شست وشوی 
لثه، دهان و زبان اهمیت باالیی دارد. ه��ر روز صبح پیش از قرار دادن 
دندان در دهان، دهانتان را با یک مس��واک نرم بشویید. اگر بخشی از 
دندان هایتان مصنوعی است، پیش از مسواک کردن دندان های اصلی، 
دندان های مصنوع��ی را خارج کنید. هر روز لثه ه��ا را با آب نمک ولرم 

شست وشو دهید تا کمی استراحت کنند و دچار التهاب نشوند.

چگونگی 
بلوط میوه ای است که خیلی ها هیچ اطالعاتی از آن ندارند. در این بخش از قصد مراقبت  از دندان های مصنوعی

داریم تا شما را با خواص بلوط آشنا کنیم، با ما همراه باشید.
 و خش��ک اس��ت .خواص میوه بلوط از بلوط از نظر طب قدی��م ایران گرم 

 و از آن به عنوان غذا اس��تفاده قدیم االیام م��ورد مصرف بوده 
می کرده ان��د. حت��ی آن را 
خشک و دم کرده و با گندم 
مخل��وط می کنن��د و از آن 
نان تهی��ه می کنند. 
می توان بلوط 
را ب��وداده و 
س��پس آن را 
دم کرده و از آن 

چایی تهیه کرد.
کلیات گیاه شناسی

بلوط درخت بومی در مناطق معتدله 

است و در ایران در جنگ های کردستان،لرستان و کهکلویه می روید. ارتفاع این 
درخت در بعضی نواحی تا ۵۰ متر و قطر تنه آن به ۳ متر نیز می رسد. برگ های 
درخت بلوط پنجه ای و مانند انگشتان دست است. میوه درخت بلوط که به نام بلوط 

معروف است مانند فندق بوده و در پیاله ای جای می گیرد.
ترکیبات شیمیایی

پوست و برگ درخت بلوط دارای تانن، قند، اسید گالیک، اسید مالیک، کوئرسین 
Quercine ، موسیالژ ، پکتین، رزین و روغن است.

خواص دارویی:
بواسیر را برطرف می کند.

اسهال ساده و اسهال خونی را رفع می کند.
درد معده و گاز معده را برطرف می کند.

برای رفع کم خونی موثر است.
نرمی استخوان را درمان می کند.

برای تقویت عمومی بدن موثر است.
برای معالجه اس��هال اطفال ، بلوط را با کاکائو مخلوط ک��رده و دم کرده آن را به 

اطفال می دهند.
خواص درخت بلوط :

برای استفاده از پوست درخت بلوط می توان آن را دم کرده و با عسل مخلوط کنید 

و یا اینکه یک قاشق آن را در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه دم 
کنید .

خونریزی ها را متوقف می سازد .
درمان کننده بواسیر خونی است .

خاصیت ضد عفونی درد .
ادرار را زیاد می کند .

ترشحات زنانه را از بین می برد .
مصارف خارجی پوست درخت بلوط:

برای استفاده خارجی، از جوشانده پوست درخت استفاده می شود . بدین منظور 
باید ۱۵ گرم پوس��ت درخت را در یک لیتر آب جوش ریخته و بگذارید به آرامی 

بجوشد تا حجم آن به دو سوم تقلیل یابد .
از این جوشانده می توان به عنوان کمپرس استفاده و یا آن را در وان حمام ریخته 

ودر آن استراحت کرد.
خون مردگی را درمان می کند.

اگزما را از بین می برد.
برای درمان بیماری های پوستی در وان حمام که در آن جوشانده پوست درخت 

بلوط را ریخته اید به مدت یک ربع ساعت استراحت کنید.
اگر واریس دارید این قسمت ها را با جوشانده پوست بلوط کمپرس کنید .

بهداشت فردی
زبان خوراکی ها

بلــوط

اخبار

مدیرکل آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو خبر داد:

لواشـک های فلـه ای سرطان زا 
هستند

دبیر اجرایی سمینار تازه های الکتروتراپی عنوان کرد؛

سوءاستفاده درمانی از »الکتروتراپی« در آرایشگاه ها 
و باشگاه ها

هوش��نگ امامی، دبیر اجرایی چهارمین س��مینار تازه های 
الکتروتراپی گف��ت: الکتروتراپی به عنوان یک��ی از فیلدهای 
 پای��ه ای رش��ته فیزیوتراپی ب��رای بهب��ودی و جلوگیری از

 بیماری های عصبی ، عضالنی کاربرد بسیار وسیعی دارد .وی 
افزود: الکتروتراپی معموال هم به طور مس��تقیم و هم به طور 
 مکمل با روش های درمان��ی دیگری مث��ل ورزش درمانی ،

 درمان های دس��تی و... به کار می رود و خصوصا در بیماران 
بستری جهت کاهش درد و ادم و جهت تسریع روند بهبودی 
و زودتر ترخیص شدن بیمار کاربرد ارزشمندی دارد و باعث 
کاهش هزینه های  بس��تری می ش��ود.امامی عن��وان کرد: 
الکتروتراپی یعنی اس��تفاده از عوامل فیزیک��ی مثل جریان 
الکتریسیته ، امواج التراس��وند، امواج الکترومگنتیک، امواج 
دیاترمی، لیزر و همچنین امواج مغناطیس��ی جهت درمان و 
کمک به بهبود بیماری و کاربرد دیگر آن بحث پیش��گیری ، 
خصوصا در آسیب های عضالنی - عصبی، تاندونی و لیگومانی 
است و از طریق الکتروتراپی می توان به کاهش روند بیماری، 
بهبود سریع تر بیماری، تسریع و ترمیم آسیب های عضالنی 
و لیگومانی و همچنین برای برگشت س��ریع تر ورزشکارانی 
 که دچار آسیب های عضالنی، رباطی ش��ده اند به میادین و

 فعالیت های ورزش��ی کمک ک��رد.وی گف��ت: الکتروتراپی 

شاخصه اصلی رش��ته فیزیوتراپی اس��ت و کار کردن با فیلد 
الکتروتراپی عالوه بر دان��ش بالینی و ش��ناخت بیماری ها، 
مستلزم ش��ناخت دس��تگاه ها و فیزیک کار کرد آنها ست و 
همچنین نیاز به تبحر و مهارت خاص دارد و فیزیوتراپیس��ت 
عالوه بر دانش ش��ناخت بیم��اری ها و کارب��رد الکتروتراپی 
بایس��تی مهارت الزم جهت کارکرد با این تجهیزات را داشته 
باش��د.امامی اظهارداش��ت: یکی از مش��کالتی که در جامعه 
امروز وجود دارد این اس��ت ک��ه متاس��فانه از ناآگاهی مردم 
 سوءاس��تفاده می ش��ود و از این تجهی��زات الکتروتراپی در 
مکان هایی مثل آرایش��گاه ها، باش��گاه ها و حت��ی در منزل 
استفاده می شود و قطعانه تنها نتیجه درمانی نخواهد داشت 

بلکه آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.
دبیر اجرای��ی چهارمین س��مینار ت��ازه ه��ای الکتروتراپی 
اظهار داش��ت: اگر این دس��تگاه ها توس��ط افراد غیر متبحر 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد عوارض��ی چون س��وختگی، 
ش��وک و تش��دید درد را ب��رای بیم��ار ب��ه هم��راه دارد  
. وی یادآور ش��د: در حاش��یه برگ��زاری چهارمین س��مینار 
 ت��ازه ه��ای الکتروتراپی ک��ه از ۲۴ ت��ا ۲۵ دی م��اه برگزار 
می شود نمایشگاهی از جدیدترین تجهیزات و فناوری های 

نوین در فیزیوتراپی ارایه می شود .

 مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو تمامی
 آلوچه ها و لواش��ک های فل��ه ای ک��ه در تفرجگاه های 
 تهران عرضه می ش��ود را آلوده و س��رطان زا معرفی کرد.

دکتر حسین رستگار در نشست خبری همایش کشوری 
 آزمایش��گاه های برتر اظهارداش��ت: از ۲۱ نمونه آلوچه و 
 لواش��ک های فله ای که توس��ط دانش��گاه علوم پزشکی

 شهید بهشتی جمع آوری ش��ده اند، همه آزمایش ها در 
خصوص س��المت این محصوالت رد ش��د.وی در توضیح 
بیش��تر نمونه های م��ورد آزمای��ش از آلوچه و لواش��ک 
های فل��ه ای در تفرجگاه ه��ای پایتخت گفت: بررس��ی 
های ما نش��ان داد تمامی ۲۱ نمونه مورد بررس��ی از این 
محصوالت از رنگ های غیرمجاز استفاده کرده اند.رستگار 
 همچنین از وجود رنگ صنعتی »تارتاراوین« در برخی از

 نمونه های م��ورد آزمایش خب��ر داد و گف��ت: این رنگ 
صنعتی س��رطان زا بوده و به هیچ عنوان قابل استفاده در 
محصوالت غذایی نیست.مدیرکل آزمایشگاه های مرجع 
س��ازمان غذا و دارو گفت: ای��ن قبیل تنقالت فل��ه ای از 
 سالمت الزم برخوردار نیستند.رستگار تاکید کرد: آلوچه و

 لواش��ک های فله ای در مکان های غیرمجاز تهیه شده و 
به هیچ عن��وان صنعتی نیس��تند.وی در ادامه به وضعیت 

مصرف غیر منطقی مکمل های ورزشی اشاره کرد و گفت: 
متاس��فانه مصرف این قبیل مکمل های ورزشی، سالمت 
جوانان م��ا را به ش��دت تهدید می کند. به ط��وری که در 
یک مورد جوان ۲۴ س��اله ای برای اینکه بتواند به صورت 
 مصنوعی عضله ایجاد کند، نسبت به مصرف غیر منطقی 
مکمل های ورزش��ی اقدام ک��رده و هم اکن��ون کبد او از 
کار افتاده اس��ت.وی تاکید کرد: اگر مکمل های ورزشی 
مجوز هم داش��ته باش��ند، نمی بایس��ت به ص��ورت غیر 
منطقی تجویز و مصرف ش��وند. زیرا مص��رف بیش از حد 
 این قبیل محص��والت، عوارض و خطر م��رگ دارد.وی از

باش��گاه های ورزش��ی به عنوان یکی از م��کان هایی که 
 بیشترین مصرف مکمل های ورزشی را دارند، نام برد.مدیر 
کل آزمایشگاه های مرجع س��ازمان غذا و دارو به موضوع 
داروهای قاچاق و ماهواره ای اش��اره کرد و گفت: مصرف 
این قبیل داروه��ای قاچ��اق و ماهواره ای ب��ه هیچ وجه 
قابل نظ��ارت و پیگیری نیست.رس��تگار با اع��الم اینکه 
بعضی از داروه��ای قاچاق و ماهواره ای م��اده موثر ندارند 
 و تقلبی هستند، گفت: در برخی از این داروهای قاچاق و 
ماه��واره ای از م��واد نامرغوب که تاریخ مصرف گذش��ته 

هستند نیز استفاده شده است.

امروزه با وجود مشغله های فکری فراوانی که موجب حواس پرتی افراد می شود، متمرکز شدن روی یک 
کار، سخت تر شده است. حتما برای ش��ما هم پیش آمده که خواسته اید کاری را انجام دهید، اما دقت و 
تمرکز کافی را برای انجام آن کار نداشته و نتوانس��ته ایدآن را به درستی انجام دهید.ما زمانی می توانیم 
کاری را با دقت انجام دهیم که بتوانیم روی آن تمرکز کنیم و توانایی آن را نیز داش��ته باشیم. از این رو 

توانایی تمرکز روی یک کار در آن واحد یکی از ویژگی های مثبت هر فرد محسوب می شود.
همچنین بیش��تر مردم تصور می کنند، دقت و تمرکز در کار یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است، در 

حالی که تمرکز یک امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود.
 به این ترتیب، پرورش دقت و تمرکز در انجام کار، یک مهارت است و یادگیری یک مهارت نیاز به تمرین 
و ممارست دارد. ممکن است هنگام ش��روع تمرینات، تغییرات کمی را احساس کنیم، اما بعد از مدت 
کوتاهی متوجه پیشرفت های قابل توجهی خواهیم شد؛ زیرا همه انسان ها به تمرکز در کارهایشان احتیاج 
دارند. در این نوشتار به بیان چند راهکار س��اده، اما مهم و کاربردی برای تقویت دقت و تمرکز در کارها 

اشاره شده است که آنها را مرور می کنیم.
عالقه مندی به کار

برای آنکه حواس ما ب��ه کاری که انجام می دهیم جمع ش��ود، 
باید به آن کار عالقه مند باشیم، زیرا وقتی کاری را با عالقه انجام 

می دهیم، تم��ام حواس ما به آن معطوف می ش��ود، ام��ا در مقابل 
هنگامی که خود را به انجام کاری مثل مطالعه یا آشپزی یا حتی تمیز 

کردن خانه مجبور می کنیم در حالی که تمایل چندانی به این کارها نداریم، 
تمرکز کمتری خواهیم داشت؛ بنابراین هیچگاه به کارهای تکراری به عنوان یک 

اجبار نگاه نکنیم، بلکه می توانیم با ایجاد عالقه، تمرکز و ابتکارات کوچکی که انجام 
می دهیم آنها را به کاری زیبا و دلپذیر برای خود تبدیل کرده و پس از پایان کار با دیدن 

نتیجه آن احساس شادابی کنیم. پس هر چه میزان عالقه ما به یک کار بیشتر باشد، توجه و 
تمرکز ما در آن بیشتر خواهد شد. به این ترتیب، به یقین می توان گفت  عالقه  مهم ترین شرط در 

ایجاد دقت و تمرکز در انجام کار است.
داشتن هدف

دومین نکته ای که در ایجاد دقت و تمرکز، نقش مهم و اساس��ی دارد، داشتن هدف است و هدف زمانی 
قابل دسترسی است که مشخص، دقیق، روشن و واضح باشد. مثال وقتی به کالس کنکور می رویم باید 
بدانیم هدفمان چیست؟! چرا می خواهیم به کالس کنکور و بعد به دانشگاه برویم؟ آیا هدف ما از رفتن به 
دانشگاه، فقط تحصیالت عالیه است یا پیدا کردن یک شغل خوب در آینده و... هر شخصی برای خودش، 
اهداف و آرزوهای وی��ژه ای دارد. هدف های خود را روی یک صفحه کاغذ بنویس��یم و مدام اهدافمان را 

به خاطر آوریم و بدانیم   انجام کار امروز ما در واقع قدمی است که در راه رسیدن به آن هدف 
بر می داریم و آن وقت فواید و نتایج حاصله را در نظر مجسم کنیم.

قوه خیال
برای ایجاد دقت و تمرکز در کارهایمان، بد نیست از قوه خیال 

اس��تفاده کنیم. برای مثال  در عالم خیال تصور کنیم که به 
آنچه می خواستیم، رسیده ایم و از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیم. غالبا افرادی ک��ه می گویند قادر به تمرکز در 
کارهایشان نیستند، نمی دانند از زندگی چه می خواهند. در 

واقع، تصور روشنی از اهداف و آرزوهای خود ندارند؛ خوب در 
این صورت دلیلی وجود ندارد که بتوانند حواسشان را جمع کنند، 

اما بهتر است کمی فکر کنیم که اصال چرا به دقت و تمرکز احتیاج داریم. در 
حقیقت، منافع تمرکز را در ذهنمان تصور کنیم، آن وقت متوجه می شویم  تمرکز، کار 

سخت و دشواری نیست و حواس ما بدون کمترین تالشی متوجه و متمرکز کارها و اهداف ما خواهد 
شد زیرا فواید آن اهداف برای ما ثابت شده است.

داشتن برنامه
وقتی در انجام کارهایمان برنامه ای دقیق داشته باشیم، بالطبع تمرکز ما بیشتر خواهد شد. باید به این 
نکته توجه داشته باشیم که داشتن برنامه مهم است، اما مهم تر از آن اجرای برنامه است. بنابراین برای 
هر روز و هر هفته خود با توجه به شرایط روحی، جسمی، مکان و زمان، عالقه، هدف، نقاط قوت و ضعف 

خود برنامه ریزی کرده و برای هر فعالیتی زمانی را مشخص کنیم و به موقع آن کار را انجام دهیم. همیشه 
سعی کنیم، این عادت را در خود به وجود آوریم که بعضی از کارها را در مواقع تعیین شده، انجام دهیم. 
این نکته مهم است که هیچگاه، زمان برنامه های خود را تغییر ندهیم، یعنی وقتی برنامه ای را نوشته ایم، 
باید آن را در زمان مشخص شده، انجام دهیم. بنابراین اگر نظم خاصی در اجرای برنامه ها داشته باشیم 

به راحتی می توانیم به کارهایمان برسیم.
داشتن نظم و ترتیب

ذهن انسان طوری است که نمی تواند در آن واحد به چند موضوع توجه کند و به آن متمرکز شود.
به همین دلیل داشتن نظم و ترتیب برای ایجاد دقت و تمرکز در انجام کار خیلی اهمیت دارد. مثال اگر 

اتاق کار یا میز مطالعه ما  نامنظم باشد، موجب حواس پرتی و اختالل در کار می شود. پس ساعات روزانه 
خود را به گونه ای تنظیم کنیم که بتوانیم هر کاری را در زمان خودش انجام دهیم و برای رسیدن به این 
مقصود، کارهایی را که باید انجام دهیم را به ترتیب اهمیتشان بنویسیم. زیرا اگر بخواهیم همه کارها را 

با هم انجام دهیم، بدون شک به هیچ کدام از آنها نخواهیم رسید.
پیدا کردن منشا پراکندگی حواس

به طور کلی  نداش��تن تمرک��ز و حواس پرتی یا منش��ا  بیرونی و محیط��ی دارد یا ذهن��ی و درونی؛ که 
حواس پرتی بیرونی به محیط پیرامون فرد یا تحریکات غیرعادی که توسط حواس مختلف انسان ایجاد 
می شود، ارتباط پیدا می کند. بنابراین یکی دیگر از روش های مفید برای تقویت تمرکز آماده سازی شرایط 
محیطی است. آماده کردن شرایط محیطی به این گونه است که ما باید با توجه به کاری که می خواهیم 
انجام دهیم محیط آن کار را برای افزایش دقت و تمرکز خود مهیا کنیم. مثال ما می خواهیم مطالعه کنیم 
پس باید از مطالعه در مکان های شلوغ خودداری کنیم و وسایلی را که ممکن است تمرکز ما را بر هم بزند 
مثل موبایل و... از خود دور کنیم تا بتوانیم بدون دغدغه فکری به مطالعه خود بپردازیم، اما حواس پرتی 
ذهنی و درونی شامل افکار و اندیشه هایی است 
که مانع توجه و دقت، به کار و تمرکز می شوند. 
مثل بیماری ه��ای روحی و روان��ی، درد و غم، 

خیالبافی، بی خوابی و... .
بنابراین برای ایجاد دقت و تمرکز در کارهای خود   ابتدا 
باید منشا  آن را پیدا کنیم که علت حواس پرتی ما، بیرونی است 
یا درونی؟ در این صورت می توانیم با توجه به علت شناخته شده به 

رفع مشکل اقدام کنیم و تمرکز را به وجود آوریم.
تعیین زمان برای افکار مزاحم

گاهی اوقات م��ا در حال تمرکز روی یک کار هس��تیم ناخ��ودآگاه ذهنمان به یک 
موضوع دیگر پرت می شود که این را پرش ذهن می گویند. 

برای مثال، ما در کالس درس هستیم که ناگهان متوجه می شویم، دچار پرش ذهن شده ایم، 
پس باید بالفاصله به خود بگوییم ایست! حاال اینجا باش و حواست را جمع کن؛ تا یک تلنگری به 
خود داده باشیم و به سرعت به موضوع اصلی برگردیم. پس وقتی متوجه می شویم که بر کارهای خود 

تمرکز نداریم و ذهنمان سرگردان است، به خودمان بگوییم ایست! همین حاال برگرد .
 این روش به ظاهر ساده باعث می شود، توجه ما به کار موردنظر، به مرور زمان جلب شود. همچنین الزم 
اس��ت در طول روز زمانی را برای پرداختن به تفکرات ، تخیالت و مسایلی که موجب اضطراب و نگرانی 

ما می شود، اختصاص دهیم.
برای مثال  نیم ساعت از روز را به این کار یعنی پرداختن به تفکرات و تخیالتمان اختصاص 
دهیم و به هیچ عنوان در این مدت به کار دیگری نپردازیم و ذهن خود را آزاد 
بگذاریم تا به هر چه می خواهد فکر کند. زی��را فقط در صورتی که 
زمانی را به ای��ن کار اختصاص بدهی��م، می توانیم به روح و 
روانمان در زمان های دیگر بقبوالنیم که اکنون زمان فکر 
کردن به افکار مزاحم و منفی نیست و ما زمان دیگری را 

به این کار اختصاص داده ایم.
حفظ آرامش

هیچ وقت س��عی نکنیم، حواس��مان را به زور به انجام کاری 
جمع کنیم.  زیرا این کار ما را مضطرب و نگران می کند و فایده ای 
هم برای ما نخواهد داشت. پس سعی کنیم آرامش خود را حفظ کرده، نه 
عجله و نه کند حرکت کنیم. توجه داشته باشیم که داشتن آرامش در حین انجام کار، 

هرگز به معنی بی خیالی نیست، بلکه به معنی دقت و تمرکز، بدون اضطراب است. 
بنابراین یکی از روش های افزایش تمرکز افزایش آرامش خود است. زیرا فردی که آرامش درونی ندارد 
بدون شک افکارش کمتر از این شاخه به آن شاخه می پرد و بیش��تر می تواند به یک کار یا یک موضوع 
در آن واحد فکر کند. در پایان هنگام انجام کارهای خود اس��تراحت های کوتاه و منظم داشته باشیم و   
تعادلی میان انتظارات خود و سطح توانایی هایمان برقرار کنیم و محرک های مزاحم مانند سر و صدای 

زیاد و... را از بین ببریم.

راهکارهای افـزایش تمرکـز
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داستان تاریخی

روزى رس��ول خدا صلى اللهّ علیه و آله با همراه��ان خود در صحرا 
 عبور مى کرد که با شتربانى مواجه شد، کسى را فرستاد تا از او شیر 

بخواهد.
شتربان گفت : آنچه در سینه شترهاست صبحانه قبیله است و آنچه 

در ظرف هاست شام آنهاست .
رسول خدا صلى اللهّ علیه و آله گفت : خدایا مال و فرزندانش را زیاد 
گردان . آنگاه به راه افتادند تا به چوپانى رس��یدند. حضرت کسى را 
فرستاد تا از او شیر بگیرد. چوپان گوسفند را دوشید و هرچه در ظرف 
داشت در ظرف پیامبر صلى اللهّ علیه و آله ریخت و گوسفندى هم 
براى آن حضرت فرس��تاد و عرض کرد: همین اندازه نزد ما بود اگر 

بیشتر هم بخواهید به شما مى دهیم .
رس��ول خدا صلى اللهّ علیه و آله گفت : خدایا او را ب��ه اندازه کفاف 
روزى ده . یکى از اصحاب عرض کرد: یا رسول اللهّ ! براى کسى که به 
شما چیزى نداد دعایى کردى که همه ما آن را دوست داریم و براى 
کسى که حاجت تو را برآورده س��اخت دعایى کردى که همه ما آن 

را ناخوش مى داریم .
رسول خدا صلى اللهّ علیه و آله فرمود: آنچه کم و کافى باشد بهتر از 

زیادى است که دل را مشغول دارد. 

روزى رس��ول گرامى اس��ام صلى الل علیه و آله، در جمع اصحاب 
خود، با تبسمى سر به سمت آسمان بلندکرد.

یکى از افرادى که در آن جمع حضور داش��ت، از آن حضرت سوال 
کرد: یا رسول الل ! امروز شما را دیدم که سر خود را به سوى آسمان 

بلند کردى و تبسم نمودى ؟!
حضرت رسول صلى الل علیه و آله فرمود: بله، درست است چون که 
متعجب شدم از دو فرشته و مأمور الهى که از آسمان بر زمین وارد 
شدند تا اعمال یکى از بندگان خدا را ،که هر روز نماز خود را به موقع 

انجام مى داد، در نامه عملش بنویسند.
لیکن چون آن شخص را در محل  عبادت خود نیافتند، هر دو فرشته 
به آس��مان بازگش��تند و به محضر ربوبى پروردگار عرضه داشتند: 
پروردگارا! بن��ده  تو را در محل عبادتش نیافتیم ؛ بلکه او در بس��تر 

بیمارى افتاده بود.
 در این هنگام خداوند متعال فرمود: بنویس��ید، اعم��ال و عبادات 
بنده ام را تا زمانى که او در پناه من، مریض و ناتوان از عبادت و دیگر 
 کارها س��ت، همانطورى که در حال س��امتى، او عبادت مرا انجام 

مى داد و شما اعمال و حسنات او را مى نوشتید.
سپس در پایان فرمایش خود افزود: همانا بر من الزم است، پاداش 
بنده ام را در حال مریضى نیز بپردازم؛ همچنان که در حال سامتى 

او چنین مى کرده ام.

اندازه ترین روزی

پاداش بنده در سالمتی و مریضی

عرب جاهلى، مبدأ تاریخ ثابت و منظمى نداشت. بلکه حادثه اى 
از حوادث مهم محلى مانند مرگ ش��خصیتى بزرگ و مشهور یا 

جنگى خونین بین دو قبیله را مدتى مبدأ تاریخ قرار مى داد.
حتى همه قبایل عرب مبدأ تاریخ واحد نداشتند. بلکه هر قبیله  

حادثه اى را که به نظر او مهم مى آمد، مبدأ تاریخ قرار مى داد.
هنگامى سپاه فیل به فرماندهى ابرهه، فرمانرواى حبشه که براى 
تخریب کعبه، به مکه حمله کرده بود، ب��ه صورت خارق العاده و 
با قدرت نمایى غیبى خداوند شکس��ت خورد؛ این رویداد، دیگر 
حوادث آن روزگار را تحت الش��عاع قرار داد و آن سال مدت ها به 
عنوان عام الفیل مبدأ تاریخ قرار گرفت. حضرت محمد � صلى الل 

علیه و آله � در همان سال در مکه متولد شد. 
این حادثه ب��ا توجه به برخى از قراین و ش��واهد از جمله هجرت 
حضرت محمد � صلى الل علیه و آله � در س��ال 622 میادى و 
نیز وفات آن حضرت که در سال 632 میادى و در سن 60 - 63 
سالگى رخ داده، در حدود سال 569 - 570 میادى بوده است. 

دوران کودکی و شیرخوارگی
حضرت محمد � صل��ى الل علیه و آله � دو ماه��ه بود که پدرش 
عبدالل در بازگشت از سفر بازرگانى شام، در شهر یثرب درگذشت 
و در همان جا به خاک سپرده شد. قرآن کریم از یتیمى او چنین 

یاد کرده است:
آیا پروردگارت تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گمشده یافت و 

هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بى نیاز کرد ؟
نوزاد آمنه پس از نخستین روزهاى تولد که از شیر مادر استفاده 
کرد. مدت کوتاهى ثویبه - کنیز آزادشده ابولهب - او را شیر داد. 
آنگاه طبق عادت عرب او را به دایه اى به نام حلیمه سعدیه از قبیله 
بنى سعد بن بکر س��پردند که در بادیه زندگى مى کرد. حلیمه 

 دو سال او را شیر داد و تا پنج س��الگى نگهدارى کرد و سپس به 
خانواده اش تحویل داد. 

گویا انگیزه سپردن کودک  به دایه بادیه نشین، پرورش او در هواى 
پاک صحرا و دورى از خطر بیمارى وبا در شهر مکه بوده است. 

یادگیرى زبان فصیح و اصیل عربى در میان قبایل بادیه نش��ین 
نیز انگیزه دیگرى اس��ت که از س��وى برخى از مورخان معاصر 
 عنوان شده است. جمله اى از پیامبر اسام با اشاره به این موضوع

 نقل شده است که شاید شاهد این انگیزه باشد:
»من از همه شما فصیح ترم، چه، هم قرشى هستم و هم در میان 

قبیله بنى سعد بن بکر شیر خورده ام«.
در برخى از مناب��ع تاریخى درب��اره چگونگى انتخ��اب حلیمه 
ب��راى دایگى، آمده اس��ت ک��ه چون محم��د یتیم ب��ود، هیچ 
دایه اى حاضر نش��د او را بپذی��رد ؛ زیرا آنان مى خواس��تند در 
برابر دایگ��ى از پدر کودک کم��ک مالى دریاف��ت کنند و چون 
 حلیمه موفق ب��ه یافتن کودکى نش��د، ناگزیر ب��ا وجود یتیمى 

محمد � صلى الل علیه و آله � او را پذیرفت.
ولى نپذیرفتن محمد از طرف دایگان به خاطر یتیمى او قابل قبول 
به نظر نمى رسد؛ زیرا چنان که گفتیم در تعدادى از منابع آمده 
است که عبدالل چند ماه پس از تولد محمد درگذشت. بنابر این 

او در آن هنگام هنوز یتیم نشده بود.
با توجه به موقعیت ممتاز و احترام بس��یار ب��االى عبدالمطلب 
 در مک��ه و ث��روت ف��راوان او ن��ه تنه��ا دای��گان از ای��ن ام��ر
  س��ر باز نمى زدند، بلکه براى دایگى ک��ودک چنین خانواده اى،

 سر و دست مى شکستند.
در بسیارى از منابع تاریخى که این قضیه نقل شده، این بخش به 

چشم نمى خورد.

درگذشت مادر و کفالت عبدالمطلب
 آمنه پس از آن ک��ه کودک خ��ود را از حلیم��ه تحویل گرفت، 
همراه فرزندش و ام ایمن - کنیز عبدالل - با قافله اى به یثرب سفر 
کرد تا هم سر قبر همسرش عبدالل بروند و هم با دایى هاى او دیدار 
کنند. پس از یک ماه توقف در یثرب، هنگام بازگشت به مکه، آمنه 
در منزلى به نام ابواء درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. 
در آن هنگام محمد شش ساله بود. ام ایمن او را با قافله به مکه آورد 
و به عبد المطلب تحویل داد. عبد المطلب سر پرستى و کفالت او 
را به عهده گرفت و تا زنده بود، از فرزندزاده خود به خوبى نگهبانى 
 مى کرد و او را م��ورد تفقد و ن��وازش فوق العاده ق��رار مى داد و

 مى گفت: او رتبه واالیى خواهد داشت.
درگذشت عبدالمطلب و سرپرستی ابوطالب

محمد هشت ساله بود که عبدالمطلب نیز درگذشت و کفالت او 
را به ابوطالب که با عبدالل پدر محمد از یک مادر بودند، س��پرد. 
 از آن روز ابوطالب سرپرستى محمد را به عهده گرفت. گر چه او

 پر عایله و تنگدس��ت  بود،اما م��ردى بزرگوار، ب��ا همت و مورد 
 احترام و اطاعت مردم و در میان قریش س��رفراز بود. او به محمد 

عاقه بسیارى داشت.
فاطمه بنت اسد - همسر ابوطالب - نیز در سرپرستى و پرورش 
او نقشى مهم داشت و در این راه زحمت فراوان کشید. او نه تنها 
محمد را همچون مادرى مهربان دوست مى داشت، بلکه او را بر 

فرزندان خویش نیز مقدم مى داشت. 
حضرت محمد هرگز زحمات او را فراموش نمى کرد و از او به عنوان 

مادر یاد مى کرد.
سفر به شام و پیش گویی راهب

در یکى از س��ال ها، ابوطالب هم��راه کاروان قریش براى تجارت 

عازم ش��ام ش��د. بنا بر تقاضاى محمد )که بر حس��ب اختاف 
مورخان، در آن هنگام 8، 9، 12 یا 13 س��اله ب��ود( ابوطالب او را 
نیز به همراه خود برد.زمانى که کاروان به بصره رس��ید، در کنار 
صومعه اى به استراحت پرداخت. در آن صومعه راهبى به نام بحیرا 
 زندگى مى کرد که عالم بزرگ مسیحیان بود.  در میان جمعیت 
برادرزاده ابوطالب توجه وى را جلب کرد؛ زیرا برخى از نشانه هایى 
را که او درباره پیامبر موعود مى دانست، در محمد مشاهده کرد. او 
پس از اندکى گفت و گو با محمد و طرح پرسش هایى از او از نبوت 
آینده محمد خبر داد و به ابوطالب سفارش کرد که از او مراقبت و از 
گزند یهود حفظ کند. تذکر چند نکته درباره این حادثه الزم است: 
این حادثه در برخى از منابع تاریخى و حدیثى به صورت مختصر 
و در برخى دیگر با شاخ و برگ و تفصیات نقل شده است، اما اصل 
قضیه جاى شبهه و تردید نیست؛ زیرا قرآن مجید در آیات متعدد، 
پیش گویى پیامبران پیشین، از بعثت حضرت محمد را نقل کرده، 
بر آگاهى علماى اهل کتاب از نشانه هاى او و شناخت آنان در این 
زمینه تأکید مى کند و همچنین پیشگویى هاى متعدد اهل کتاب 
از بعثت پیامبر در کتب تاریخ و حدیث نقل شده است.نشانه هایى 
که علماى اهل کت��اب درباره محمد در اختیار داش��تند، برخى 
مربوط به زندگى شخصى و ویژگى هاى بدنى او )از قبیل یتیمى در 
کودکى، سیما، نام( و برخى دیگر، مربوط به ویژگى هاى خانوادگى 
و قبیله اى او )مانند عرب بودن، ازدواج با زنى با شخصیت و....( بوده 
است. از بارزترین نشانه هاى بدنى حضرت، خال درشتى بین دو 

کتف او بوده که خال نبوت یا مهر نبوت نامیده مى شد.
پیش��گویى بحیرا تنها براى کاروانیان تازگى داشت ؛ زیرا نه تنها 
ابوطالب، بلکه سایر بستگان نزدیک محمد نیز از آینده درخشان 

او خبر داشتند.

دریچه

دسترسي  به  ارتفاع  »گرده رش« با عملیات  نصر8 میسر شد و امکان  عبور 
از رودخانه  »قلعه چوالن« و ورود به  غرب، پیش��روي  به  س��مت  ش��مال  و 
جنوب  منطق��ه  را فراهم  آورده  بود. ضمن  آنکه  ب��ا عملیات  نصر4 و تصرف  
شهر »ماووت« نیز امکان  اجراي  عملیات  در جناح  چپ  منطقه، شامل  شرق  

رودخانه  قلعه  چوالن  پدید آمده  بود. 
این  نتایج  سبب  گردید تا شرایط  الزم  براي  اجراي  عملیات  بیت  المقدس 2 در 
شمال  سلیمانیه  فراهم  شود. عملیات  بیت  المقدس 2 با رمز »یا زهرا سام  الل  
علیها« در ساعت 1 و15 دقیقه  25 دي  ماه 1366 براي  آزادسازي  ارتفاعات  
غرب  شهر ماووت  عراق  درمنطقه اي  به  وسعت 130 کیلومترمربع  آغاز شد 
و در سخت ترین  وضعیت  جوي  در میان  برف  و سرما توسط  یگان هاي  سپاه  

ادامه  پیدا کرد. 
یگان هاي  خودي  عاوه  بر مش��کاتي  که  براي  اس��تقرار داشتند، هنگام  
پیشروي  و رسیدن  به  مواضع  دشمن  نیز با دش��واري هاي  بسیاري  مواجه  
بودند، چنانکه  رزمندگان  مس��یرهاي  طوالني  را به  مدت 6 تا8 س��اعت  در 
 میان  برف  و کوهستان  طي  مي کردند و تراکم  برف  در برخي  محورها سبب  
شده بود تا نیروها عاوه  بر دش��من، به  نوعي  با طبیعت  و سرماي  کشنده  
منطقه  نیز مبارزه  کنند. عملیات  بیت  المقدس 2 در دو مرحله  طرح ریزي  

شده  بود. 
در مرحله  اول  قرار ب��ود ارتفاعات  »یوالن«، »دس��ت هرمدان«، یال هاي  
»کوجارو« و »االغلو« تصرف  شده  و سپس  در مرحله  دوم  پیشروي  به  سوي  
کوه هاي  »مرکبه« و »قیوان« ادامه  پیدا کند. این  عملیات  گر چه  در مرحله  

دوم  متوقف  شد، اما نتایج  خوبي  را براي  رزمندگان  اسام  به  همراه  داشت. 
در بیت  المقدس 2 بیش  از40 ارتفاع  از جمله  »اورال«، »کاله«، »هرمدان«، 
»بین  دورا«، »شیخ  محمد« و یوالن  و چند روستاي  منطقه  آزاد شد و ده ها 
دس��تگاه  تانک  و نفربر، ده ها قبضه  خمپاره انداز و ضدهوایي، ده ها دستگاه  

خودروي  نظامي  و مهندسي  و2 رادار رازیت  منهدم  شد. 
عراق  در این  عملیات 5 تیپ  و گردان  خود را از دس��ت  داد و تعداد کشته  و 
زخمي ها و اسراي  دشمن  بالغ  بر5400 نفر بود. غنایم  این  عملیات  عبارت  
بود از15 دستگاه  تانک  و نفربر زرهي،76 قبضه  خمپاره انداز و17 قبضه  توپ  
ضدهوایي،75 دستگاه  خودرو، تعداد زیادي  انواع  دستگاه هاي  مخابراتي، 

مقدار زیادي  انواع  ساح  سبک  و مهمات.

سالروز عملیات بیت المقدس 2 
)1366ش(

تشكیل کنفرانس »کازابالنكا« در جریان 
جنگ جهاني دوم )1943م(

تأسیس سازمان کشورهاي صادر کننده 
نفت »اوپك« )1961م(

نطق تاریخي »سید حسن مدرس« علیه 
رضاخان )1343ق(

کنفرانس کازابانکا در 14 ژانویه 1943م  ،در هنگامه جنگ جهاني دوم در 
بندري به همین نام واقع در کشور مراکش برگزار شد و فرانکلین روزولت 
رییس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان به عنوان سران دو 
دولت اصلي متفقین در آنها شرکت داشتند. این کنفرانس در حالي برگزار 
شد که دو کشور نسبت به عملکرد یک دیگر اعتراض داشتند. انگلستان از 
اینکه آمریکا اولویت در شکست آلمان را کنار گذاشته است گله مند بود و 
آمریکا نیز از عدم حمات وسیع انگلستان علیه ژاپن شاکي بود. با اینهمه، 
کنفرانس در یک موقعیت خاص زماني برگزار مي شد و هدف مشترک آنها 
در نهایت پیروزي بر متحدین بود. در این کنفرانس نقشه حمله به سیسیل 
از جزایر مهم ایتالیا، بمباران کشورهاي جبهه متحد توسط آمریکا و دیگر 
مس��ایل جنگ مورد بررس��ي قرار گرفت. همچنین نحوه کمک رساني و 
تدارک تجهیزات براي روس��یه و نیز نحوه حمله به فرانس��ه مورد بحث و 
موافقت قرار گرفت. در پای��ان این کنفرانس که به م��دت ده روز به طول 
انجامید، نمایندگان کش��ورهاي ش��رکت کننده اعامیه مشترکي صادر 
کردند که به موجب آن متعهد شدند، جنگ را تا تسلیم بدون قید و شرط 
دولت هاي متحد ادامه دهند. خواسته نهایي متفقین، باعث شد تا برخي 
کشورها، مس��وولیت ادامه جنگ و طوالني ش��دن آن را متوجه متفقین 
بدانند. بیش از 2 سال بعد از این کنفرانس، جنگ دوم جهاني با شکست و 

تسلیم آلمان و ژاپن به پایان رسید.

چهارماه پس از اجاس بغداد که در دهم سپتامبر 1960م، درباره تأسیس یک 
سازمان مشترک نفتي تشکیل شده بود، سازمان کشورهاي صادر کننده نفت یا 
اوپک که مخفف حروف اول س��ازمان، به انگلیسي است، در پانزدهم ژانویه سال 
1961م از طرف پنج کشور صادر کننده نفت ش��امل ایران، عربستان سعودي، 
عراق، کویت و ونزوئا به دنبال کنفرانسي از نمایندگان این پنج کشور در کاراکاس 
پایتخت کشور آمریکایى ونزوئا به وجود آمد. تا قبل از تشکیل اوپک، کمپاني هاي 
بزرگ غربي که کار اکتشاف، استخراج، توزیع و فروش نفت در بازارهاي جهاني 
را در دست داشتند، بهاي نفت را به میل خود تعیین مي کردند و برخاف معمول 
در مورد کاالهاي تجارت��ي جهان، تولید کنندگان و صاحب��ان اصلي نفت، هیچ 
نقشي در تعیین قیمت آن نداشتند. در این اوضاع، اوپک که به عنوان واکنشي در 
برابر کاهش ناگهاني بهاي نفت از طرف کمپاني ها تشکیل شده بود، در آغاز کار، 
در برابر قدرت هاي جهاني نفتي کاري از پیش نمي برد  ولي باپیوستن تدریجي 
کشورهاي صادر کننده نفت از قبیل الجزایر، لیبي، نیجریه، قطر، امارات متحده 
عربي، اندونزي، اکوادور و گابن به اوپک، این س��ازمان به تدریج قدرت بیشتري 
یافت و از آن پس به رویارویى با شرکت هاي بزرگ نفتي غرب پرداخت. هرچند در 
مسیر فعالیت هاي اوپک فرازو نشیب هاي متعددي قرار گرفت  ولي این سازمان 
در سال هاي اخیر براي تثبیت بهاي نفت و افزایش تدریجي آن به سیاست تعیین 
سهمیه تولید براي کش��ورهاي عضو دس��ت زده و باعث تعادل قیمت این ماده 

حیاتي شده است.

قرار بود که گروه اقلیت مجلس شش��م، رضاخان را به خاطر س��وء سیاست 
داخلي و خارجي، قیام و اقدام علیه قانون اساس��ي و حکومت مش��روطه و 
توهین به مجلس ش��وراي ملي و نی��ز تحویل ندادن اموال توقیف ش��ده از 
 محکومان به خزانه  دولت اس��تیضاح کند. در صبح روز اس��تیضاح، شهید

 سید حسن مدرس و اعضاي اقلیت مجلس، بیرون از ساختمان مجلس، مورد 
ضرب و شتم اوباش طرفدار سردار سپه قرار گرفتند. استیضاح کنندگان در 
اعتراض به این اقدام، در جلسه ي بعد از ظهر که طرح استیضاح بررسي شد، 
شرکت نکردند و در نتیجه، دولت سردار سپه، رأي اعتماد گرفت. از طرفي 
سردار سپه نیز براي همسو نگاه داش��تن گروه هاي درون مجلس، با سران 
هر یک به طور محرمان��ه زد و بند کرده و براي اج��راي برنامه ي آنان، قول 
مس��اعد داده بود. مدرس که این جریان را مش��اهده مي کرد، قصد داشت، 
رابطه  ننگین مجلسیان و سردار س��په را به هم بزند و رضاخان را از اکثریت 
بیاندازد. بنابراین در روز دهم آبان 1303 ش، نطق مفصل و تاریخي خود را 
بیان مي کند. مدرس در این نطق، از وضع ناگوار کش��ور صبحت مي کند. از 
حکومت مشروطه و اس��تفاده اي که ملت باید از آن ببرد سخن مي گوید. از 
حکومت سردار سپه و فشارهاي غیرقانوني او مي نالد و به نمایندگان تذکر 
مي دهد که اگر بیش از این بخواهند از چنی��ن حکومتي طرفداري و دفاع 
کنند، نه تنها به کش��ور صدماتي وارد مي ش��ود، بلکه خود آنه��ا، زودتر در 

معرض خطر قرار خواهند گرفت.
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برگرفته از تاریخ

روایت تاریخی
 از تـولـد 
کـودکی 

و نـوجوانی
 حضـرت 

محمـد)ص(

 پس از کش��تار و قتل عام ف��راوان براى کس��ب قدرت توس��ط عباس��یان، بیعت
 ابوالعباس عبداللهَّ بن محمد بن على بن عبداللهَّ بن عباس بن عبدالمطلب معروف 

به سفاح در سیزدهم ماه ربیع االول سال 132. ق  انجام گرفت.
بدین ترتیب حکومت طوالنى خاندان عباسى آغاز شد. ابوالعباس سفاح اولین خلیفه  

عباسى، تا سال 136 . ق خافت کرد.
وى در طول این مدت به قتل عام بسیارى از خاندان بنى امیه و نیز دوستداران 
اهل بیت)ع( دست زد و بدین جهت به او لقب خونریز دادند. وى مردى 

خان��دان اموى را س��خت عقوبت و بزرگ انتقام بود. بقایاى 
کشت، به دار 
زد و سوزاند. 
سفاح نخستین 
کسى است که وزارت 
را در اس��ام به وجود آورد 
و پیش از آن، اموی��ان، مردانى را 
جهت مش��ورت برمى گزیدن��د. مرگ 
سفاح در سال 136 ق در 32 سالگى واقع شد.
 امام صادق)ع( در دوران گذار حاکمیت امویه 

به عباسیان امامت داشت
امام در دوران قبل از امامت، گواه بود بر فعالیت هاى پدرش 
در نش��ر و تبلیغ معارف دینى و تربیت ش��اگردان وف��ادار و با 
بصیرت بود. امام باقر)ع( در مراسمات گوناگون به امامت و والیت 

فرزندش جعفر صادق )ع(تصریح فرموده و شیعیان را پس از خودش به پیروى از او 
فرا مى خواند. لذا احادیث، زیادى مبنى برنص امامت جعفر صادق نقل شده است.

امام صادق )ع( در سال 114 هجرى قمرى پس از شهادت پدرش در سن 31 سالگى 
به امامت نایل شد. دوران امامتش مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال 
132 به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان همانطور که گفته شد امام 
بین دو دوره عباس��ى و اموى و دوران گذر از امویان به عباسیان زندگى مى کرد.  و 
نمى بایس��ت تصور کرد که امام به کلى خود را از جریانات و امور سیاس��ى دور نگه 
داشت،بلکه همواره از وقت هاى مناس��ب براى ترویج حقانیت خود و بطان هیات 
حاکمه بهره مى برد و بدین منظور نمایندگانى را نیز به مناطق مختلف باد اسامى 
 مى فرس��تاد. عباس��یان براى کس��ب قدرت و محبوبیت در دل هاى مردم از وجهه

اه��ل بی��ت)ع( پیامب��ر اس��تفاده مى کردند و حت��ى شعارش��ان» الرض��ا فى آل 
محمدبود«،آنان به دنبال اشخاصى با وجهه مردمى بودند که هم از بستگان پیامبر 
باشند و هم درمیان مردم محبوبیت داشته باشند.لذا بهترین شخص در نظر عباسیان 
امام جعفرصادق )ع(بود،اما امام پیشنهاد آنان را رد کردند و فرمودند: نه شما از یاران 
من هستید نه زمانه، زمانه من است. حتى برخى از بستگان آن حضرت نزدیک بود با 
این پیشنهاد ها فریب بخورند، اما امام با روشنگرى خاص خود به آنان فهماندند که 
به ظاهر توجه نکنند.امام مى دانست که عباس��یان نیز هدفى جز رسیدن به قدرت 
ندارند و اگر شعار طرفدارى از اهل بیت)ع( را مطرح مى کنند، صرفاً به خاطر جلب 
حمایت توده هاى شیفته اهل بیت)ع( است. امام مى دید که سران سیاسى و نظامى 
عباس��یان در خط مستقیم اس��ام و اهل بیت)ع( نیس��تند و لذا حاضر نبود با آنان 

همکارى کرده و به اقداماتشان مشروعیت بخشد.

پاسخ جالب امام صادق)ع( 
به درخواست بنیان گذار 

حكومت عباسیان



خبراخبار

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
در بررس��ی پنجمین برنامه به ن��ام اصفهان 1400، با رویک��ردی متمایز و 
نگاهی ویژه و ظریف به بخش خصوصی و مش��ارکت آنها رش��د و پیشرفت 
 اصفه��ان را درنظر گرفته اس��ت. رض��ا امین��ی در همای��ش فرصت های

 سرمایه گذاری شهر خالق در هتل عباس��ی اصفهان، اظهار کرد: اصفهان 
ش��هر گنبدهای فیروزه ای و جزیره آثار تاریخی و زادگاه عالمان و بزرگانی 
است که در طول تاریخ محور آگاهی و پیش��رفت های مادی و معنوی بشر 
بوده است. وی افزود: امروز مدیریت شهری اصفهان با نگاهی نو، اندیشه ای 
جدید و آغوشی باز پذیرای س��رمایه گذاران بخش خصوصی از اقصی نقاط 
ایران و جهان اس��ت تا آنها نیز با گرایش های جدید و متفاوت با ش��ناختی 
مطلوب از فرصت ها و زمینه های بزرگ س��رمایه گذاری اصفهان در جهت 
پیشرفت و آبادانی شهر تالش کنند و با بهره وری ارزشمند از برنامه ریزی ها 
و فعالیت های اقتصادی، س��رمایه ها را در محیطی ام��ن به خدمت بگیرند.

بنابراین امید است شاهد شکوفایی و پیشرفت چشمگیر اصفهان و سودآوری 
سرمایه بخش خصوصی باشیم. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان در بررس��ی پنجمین برنامه به نام اصفهان 
1400، با رویکردی متمای��ز و نگاهی ویژه و ظریف ب��ه بخش خصوصی و 
مشارکت آنها رش��د و پیش��رفت اصفهان را درنظر گرفته اس��ت. امینی با 
بیان اینکه این همایش دریچه ای مفتوح به آینده  روش��ن اصفهان اس��ت، 
اضافه کرد: هدف از برگزاری همایش، ایجاد زمینه هایی مناسب برای جلب 
مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی، انعقاد قرارداد با فعاالن اقتصادی 
داخلی و خارجی به منظور جذب سرمایه، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال 

در فضای شهر و تحقق توسعه پایدار شهری و ملی است.

با برگزاری همایش بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری ش��هر خالق، 
اصفهان میزبان ۵0 گروه سرمایه گذاری خارجی از کشورهای اسپانیا، ترکیه، 
کره جنوبی، گرجستان و اتریش ش��د. در این همایش قرار است۶4 پروژه 
مختلف به س��رمایه گذاران در 4 محوراصلی معرفی شود که شامل بخش 
گردش��گری با ۳۳ پروژه، مجموعه های چند منظوره در۲1 پروژه ، حمل و 
نقل در 4 پروژه و انرژی های نو، صنایع دانش بنیان و فن آوری اطالعات در 
۶ پروژه باشد. تاکنون حضور۵0 گروه سرمایه گذار خارجی در این همایش 
قطعی شده و پیش بینی می شود در اولین گام بین 4 تا ۶ تفاهم نامه اولیه 

با سرمایه گذاران خارجی و داخلی مبادله شود.
 حضور س��رمایه گذاران که از کش��ورهای مختلف به منش��ور شناس��ایی 
فرصت های سرمایه گذاری در شهری که از س��وی یونسکو به عنوان شهر 

خالق انتخاب شده است، مهم ترین هدف برگزاری این همایش است.

ش��هردار اصفهان برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
ش��هر خالق اصفهان را زمینه ای ب��رای رقابت اصفهان با ش��هرهای بزرگ 
جهان دانس��ت. مهدی جمالی نژاد در همایش فرصت های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان اظهارکرد: همیشه شهرهای برتر جهان در معرض کسب 
موفقیت منحصربه فرد قرار گرفته و می گیرند. در واقع شهرهای مطلوب دنیا 
به دنبال رقابت تنگاتنگ در حوزه بازارهای جهانی و تعامل با سایر شهرهای 
 متروپلیس برای س��رمایه گ��ذاری بوده و هس��تند و یقینا یک��ی از بهترین 
موفقیت های منحصربه فرد ، جایگاه اساطیری برای شهرهاست. وی افزود: 
پاریس با بیشترین تعداد گردشگر و حجم سفر امروزه به اسطوره ای به نام ایفل 
مطرح و مشهور است، و این برج ایفل بود که به پاریس وجهه بین المللی داد، 
ایفل پاریس را تکثیر و فرهنگ مردم آن کشور را روایت کرد و در واقع پاریس 

به راحتی با این المان به یک اسطوره تبدیل شد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: برج س��اعت بینگ بن، لندن را اسطوره کرد و 

ایراهاوس سیدنی و ارگ کرملین مسکو را اسطوره کرده است.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: اسطوره روایت های تکرارشونده است و هر چیزی 
که بتواند الگو باشد می تواند یک اسطوره باشد، به همین دلیل اصفهان مملو از 
اسطوره هاست.کوچه به کوچه، رواق به رواق، چهارسوق به چهارسوق، عمارت 
به عمارت و نه فقط اسطوره های صورتی، بلکه این شهر مملو از اسطوره های 
سیرتی نیز هس��ت که آیین فتوت و جوانمردی، آیین پهلوانی و یتیم نوازی، 
آیین تهذیب نفس و مناجات، فرهنگ وقف و نذرو فرهنگ ایثار و ش��هادت 
بخشی از این اسطوره ها می باشد. وی اظهارکرد:اصفهان شهر فرصت هاست و 
اگر خالقیت و نوآوری و دانش محوری بر تفکرهای سنتی مستولی شود و اگر 
آیین نامه های حفظ حقوق سرمایه گذاران تدوین گردد و اگر شورای سرمایه 
 گذاری خارجی و رصدخانه فرصت ها در ش��هر تاس��یس شود، نصف جهان 
می تواند س��رمایه گذاران خارجی را جذب کند و این بار مردم نصف جهان 
حافظ منافع سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شوند تا شهرشان به جهانی 
 کامل تبدیل ش��ود. جمالی نژاد خاطرنشان س��اخت : امروز برای همراهی با 
سرمایه گذاران، یک اسطوره شهر همدل و همزبان با مردمی خونگرم و شورایی 
دلسوز و دولتمردان پیگیر داریم که همین موضوع باعث ثبات و امنیت برای 
هر سرمایه گذار است.  شهردار اصفهان افزود:به طور حتم با پایان عصرتسلط 
الگوی مصرف انرژی فسیلی و کاهش نقش نفت در اقتصاد جهانی، راهکار موثر 
باقیمانده برای س��اختن یک اقتصاد پویا، توانمند، مقاوم و ماندگار، رفتن به 
سوی کسب و کار رقابتی است و مزیت های رقابتی تنها در بستر های فرهنگی 
تنوع پذیر، تاب آور و نوآور است که فقط شهرهای خالق، بسترهای فرهنگی 

الزم برای این مزیت رقابتی را فراهم می کنند.
وی ادامه داد: در شهر خالق زیرساخت های گردشگری، صنایع دانش بنیان، 
انرژی های تجدیدپذیر، مناب��ع فرهنگی ، هنری و صنایع دس��تی همراه با 
سرمایه های تاریخی مهم ترین مزیت ها و ذایقه های ما برای تعامل با جهان 

خارج است.

آغوش اصفهان 
برای سرمایه گذاران باز است

همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق؛
نهضت جذب سرمایه گذار خارجی 

در اصفهان کلید خورد

جمالی نژاد اعالم کرد؛

اصفهان مملو از اسطوره های 
بی بدیل فرهنگی است

استاندار اصفهان با بیان اینکه مس��ایل امنیتی باید 
از قبل پیش بینی ش��ود و نباید در زم��ان برگزاری 
انتخابات مش��کلی ایجاد ش��ود، گفت: بای��د تدبیر 
الزم ص��ورت گی��رد ک��ه مش��کل ایج��اد نش��ود، 
 مجریان انتخاب��ات ذره ای حق دخال��ت در انتخاب

 مردم را ندارند.
رسول زرگرپور در کارگروه یک روزه آموزشی امنیت 
انتخابات اظهارداش��ت: اگر انتخابات را به 4 مرحله 
تقسیم کنیم، ۲مرحله نخست آن به خوبی اجرا شده و 
همه دست اندرکاران وظایف خود را به خوبی به انجام 
رس��انده اند و نتایج این ۲ مرحله مورد قبول دولت و 

جریان ها ی سیاسی و مردم قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ۲ مرحله اساس��ی دیگ��ر انتخابات 
باقی مانده اس��ت، اف��زود: ۲ مرحل��ه آمادگی برای 
برگزاری انتخاب��ات در همه ابع��اد و روز انتخابات و 

شمارش آرا و ارایه به مردم باقی مانده است.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینک��ه آمادگی برای 
برگزاری انتخابات از چند ماه قبل آغاز شده و اکنون 
به اوج خود رسیده است، بیان کرد: 70 هزار نیرو برای 
اجرای انتخابات نیاز اس��ت و با امکان��ات و نیروهای 
انتظامی موجود باید یک جم��ع 100 هزار نفری را 

ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: برگ��زاری ۲ مرحله باق��ی مانده از 
انتخابات کار بزرگی است و دقت باالیی را می طلبد 
و باید با دقت و وسواس و تدبیر مناسب این کار جلو 

رود.
زرگرپور با بیان اینکه تاکنون خلل و خدش��ه ای در 
مراحل اجرا ش��ده وارد نشده اس��ت، گفت: دولت با 
دقت باال و اعتدال تاکنون مراحل انتخابات را پشت 
سرگذاش��ته و این ۲ مرحله باقی مانده نیز نیازمند 

همان وسواس، دقت و اعتدال گرایی است.
وی با تاکید بر اینکه اعضای عوامل اجرایی شعب باید 
با حساسیت ویژه ای انتخاب شوند، خاطرنشان کرد: 
این افراد باید مصداق اعت��دال دولت، از گرایش ها و 
مناص��ب اجتماعی مختلف، معت��دل و مورد اعتماد 

باشند.
استاندار اصفهان اظهار داش��ت: هر شعبه باید نماد 
یک اعتدال و همفکری و عوامل اجرایی ش��عب باید 
دین مدار باشند و حالل و حرام را در کار خود به خوبی 

رعایت کنن��د. وی افزود: فرمانداران و بخش��داران، 
اعتدال گرایی و حضور همه گرایش های سیاس��ی را 
در تک تک صندوق ه��ا رعایت کنن��د و از نیروهای 
کارآمد از جمله آموزش و پ��رورش و ادارات دولتی 

استفاده کنند.
زرگرپور با بیان اینکه به طور معمول افرادی که پای 
صندوق های رای قرار می گیرند اغلب در۳0 س��ال 
گذش��ته ثابت بوده اند، تصریح کرد: نگاه دولت این 
اس��ت که نیروهای جوان نیز در این مسیر ورود پیدا 
کنند و این نیروها آموزش ببینن��د و برای انتخابات 

آتی هم آماده شوند.
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ایل امنیت��ی بای��د از قبل 
پیش بینی ش��ود و نباید در زمان برگزاری انتخابات 
مش��کلی ایجاد ش��ود، گفت: باید تدبیر الزم صورت 

گیرد که مشکل ایجاد نشود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مجریان انتخابات 
ذره ای حق دخال��ت در انتخ��اب م��ردم را ندارند، 
خاطرنش��ان کرد: مجریان انتخابات نباید له یا علیه 
نامزدی تبلیغ و ی��ا امکانات دولت��ی و عمومی را در 

اختیار نامزدان قرار دهند. زرگرپ��ور افزود: اولویت 
نخس��ت دولت، برگزاری انتخاباتی باشکوه و حضور 
حداکثری مردم در انتخابات و دوم سالمت برگزاری 

انتخابات و سوم امنیت کامل انتخابات است.
وی بیان ک��رد: ب��ا توجه ب��ه ناآرامی ه��ای منطقه 
خوش��بختانه ای��ران در جزی��ره ثبات ق��رار گرفته 
 و با امنی��ت و ثبات کامل ای��ن م��دت را گذرانده و

 ادامه می دهد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه امنیت در روز انتخابات 
بس��یار مهم اس��ت، تصریح کرد: نتیج��ه همه این 
فعالیت ها انتخاب نمایندگانی متدین، والیت مدار، 
آگاه به مصالح و منافع کشور است که برای پیشرفت 
و عدالت با آگاهی قدم بردارند و همکار دولت باشند.

وی با بیان اینکه وقتی تنوع س��الیق سیاسی وجود 
داشته باشد، ش��اهد حضور پرش��ور و رقابتی سالم 
هستیم، گفت: مقام معظم رهبری از همه مردم ، حتی 
کس��انی که نظام را قبول ندارند دعوت کردند که در 
انتخابات شرکت کنند، این فرمایش اوج اهمیت این 

انتخابات را نشان می دهد.
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استاندار اصفهان:

مجریان انتخابات 
ذره ای حـق دخالت در انتخـاب مردم را ندارنـد

در سال 1۳74 روش ساخت و سازسپاهان شهر، شهری  همت علی 
در غرب بزرگ��راه اصفهان – ش��یراز در دامنه  جنوب نادری

شرقی  کوه صفه مورد تصویب قرار گرفت .
عملیات ساخت شهر جدید س��ال 1۳7۵شمسی در مساحت 400هکتاری 
آغاز شد. سپاهان شهر که درسال 1۳9۲به شهرداری اصفهان الحاق گردیده، 
با مدیریت خدمات ش��هری اداره می شود که توسط ش��هرداری منطقه ۵ 
منصوب می شود، از نظرشهرداری با اینکه این مجموعه شهری با معماری 
نوین ساخته شده است ولی درش��رایط حاضر  این شهر با مشکالت  زیادی 
همراه اس��ت. خاک این منطقه برای فضای سبزخیلی مناسب نیست، عدم 
تناسب شیب مهندسی ازنظرکارشناسان شهرداری نیز دراین شهر آبیاری 
درختان را بامش��کل روبه رو می کند. یک چهارم ارباب رجوع ش��هرداری 
ناحیه۵ از این شهراست، که این بارسنگینی برای شهرداری ایجاد می کند. 
البته در این ش��هرداری  برنامه ای درحال تنظیم است که مامورانی جهت 
پیشبرد کاروتسهیل امور مردم )جهت کاهش ایاب وذهاب ساکنان سپاهان 
ش��هر( دردایره خدمات شهری آن ش��هر مستقر ش��ود و عوارض نوسازی 
و کارهای نظی��ر آن مانند بازدید و مس��ایل امور شهرس��ازی را درخود آن 
شهرانجام دهد، این شهر به دلیل وجود راه های متعدد در اطراف آن گاهی 
 توس��ط ماموران ش��هرداری و نیروهای حفاظت انتظامی غیر قابل کنترل 

 می ش��ود و در نتیجه منازل ،اصناف ،بانک های ش��هر دچار دس��تبرد قرار 
می گیرند. این راه های ورودی نا محدود و عدم رعایت مقررات درمعابر اصلی 
وفرعی توس��ط خودروها وحوادث تصادف، امنیت شهروحقوق شهروندان 
 رابه خطر می اندازد. گفتنی اس��ت؛ بعضی افراد  درکار ش��هرداری دخالت 
 می کنند که سبب کارش��کنی درامور شهرمی ش��ود، عدم همکاری ازنظر

صرفه جویی آب ، برق و بهداشت به چش��م می خورد. آبی که با هزینه زیاد 
منتقل می شود به صفه و ازآنجا به شهر هدایت می شود  باعدم رعایت مصرف 
بهینه روبه رو است .   ۵ درصد فضای این شهر را )آموزشگا ه های دولتی و غیر 
دولتی و دانشگاه غیر انتفاعی ( تش��کیل می دهد وحدودا ۲۵ درصد فضای 
این مساحت را معابرو فضای سبز وبقیه را مسکونی، تجاری و خدماتی شامل 
می شود. این شهر در مجموع باالی 40 هزار نفر جمعیت دارد که مرکب از 
کارمندان  دولت و اصناف و... است. دربخش فرهنگی این شهر باید ذکر شود 
که کتابخانه به وفور دیده نمی شود و باید مسووالن مربوطه دراستان تدابیری 
بیاندیشند چون این شهرفقط یک کتابخانه وفرهنگسرا به صورت مشترک 
دارد.شهرک دفاع مقدس درآینده به عنوان بهترین موزه جنگ دراین شهر 
افتتاح خواهد شد و همچنین آب نمای موزیکال که دراستان بی نظیر است 
و استخر آبسار با دستگاه های جدید درتدارک است که برای سال 9۵ بهترین 
شهر بازی سپاهان ش��هر می ش��ود .درزمینه مذهبی کمبود مسجد نیز در 
 این شهر دیده می شود ولی جالب توجه است که یکی از پر جمعیت ترین و

 زیبا ترین مس��اجد اصفهان در سپاهان شهر اس��ت برای توصیف آن اشاره 
به سخنان بنیانگذار جمهوری اس��المی و رهبر کبیر انقالب الزم است که 
فرمودند: مساجد سنگر است، مسجد اولین نهادی است که بعد از مهاجرت 

رس��ول اکرم از مکه به مدینه شکل گرفت. مس��اجد از مصادیق بارز جامعه 
اسالمی اس��ت. نقش آفرینی مس��اجد در تمامی زمینه ها و شئون جامعه 
اسالمی س��بب توس��عه و گس��ترش فرهنگ وتمدن اس��المی بوده است. 
همان طور که مس��جد در عصر پیامبر عظیم الش��ان اس��الم و ائمه معصوم 
 )ع( کارکردی فراتر از برگزاری مراس��م عبادی داش��ته است، همچنان در 
دوره های بعد هم کم وبیش این رسالت را به دوش کشیده و ویژگی خاصی 
پیدا کرده است. بعد از انقالب اسالمی و استقرار جمهوری اسالمی در ایران 
 نیزنه تنها نقش دیانت و سیاس��ت در مس��اجد پررنگ ش��د بلکه به نوعی 
می توان گفت معماری مس��اجد نیز پیشرفت کرد. مس��جد صاحب الزمان 
سپاهان شهر در میدان الغدیر این شهر جدید یکی از اولین هسته های کامل 
فرهنگی و مذهبی در این شهر اس��ت که جدا از عملکرد مذهبی اش نقش 
اجتماعی سیاسی نیز دارد. چهار گلدسته و یک گنبد نیلگون و بزرگ که از 
بیشتر نقاط شهر و ارتفاعات شمالی ش��هر نمایان است از شاخصه های این 
مسجد است .می توان گفت این مس��جد جدای از فضای روحانی و ملکوتی 
و امواج مثبتی که در بر دارد ،ازجهت معماری نیز می تواند مورد توجه قرار 
بگیرد. س��قف های گنبدی، ط��اق، صحن های پی درپی وشبس��تان های 
تودرتو همگی از ویژگی های منحصر به فرد  س��بک و معماری این مسجد 
می باشد،که می تواند حتی برای گردش��گران به صورت قطب گردشگری و 
عکسبرداری به حس��اب آید و  صحن شبس��تان اصلی، فضای بسیار بلند و 
وسیع،  به عنوان نمادی ازمکتب اسالم اس��ت، به این ترتیب طرفین سمت 
داخل��ی، درب ورودی دارای دفاتر اداری،فرهنگی وپایگاه بس��یج، صندوق 
خیریه با نام خدیجه کبری همسر با وفای پیامبراست که درگسترش اسالم 

نقش موثری داشت و آرامگاه پنج تن از ش��هدای گمنام، که یاد آور 8 سال 
جنگ تحمیلی است وهمین طور حضور جوانان بسیجی و نیروهای توانمند 
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در مناطق جنگی برای حفظ کیان 
ایران اسالمی در جبهه های خوزستان، زیبایی این مجموعه مذهبی را صد 

چندان ساخته است .
محراب مس��جد صاحب الزم��ان یک محت��وای زیبایی در فض��ای معنوی 
به وجود آورده اس��ت. محراب مس��جد با نقوش ، خط آیات ، عبارت هایی 
 از صف��ات خداون��د و تابل��و هایی از تمث��ال بنیانگ��ذار انقالب اس��المی و  
 گچبری های زیبا منقوش ش��ده اس��ت . این مس��جد دارای مناره هایی با 
آمیزه هایی از س��بک معماری ش��بیه به زمان صفویه و قبل از آن است که 
 در مساجد دیگر ش��هرها، کمتر دیده می ش��ود .درب این مسجد به میدان 
باز می ش��ود و کتیبه های افتتاح یا شناس��نامه مس��جد در س��مت راست  
ورودی ازداخل درزمینه ای آبی تعبیه ش��ده است که نش��انه ای ازتذکره و 
تاریخ وسابقه مسجد به شمار می رود . داخل مسجد والبه الی قوسین گنبد 
باآجرهایی به شیوه ای پیچیده با تورهای آهنی به هم بافته شده که به زیبایی 
آن افزوده است. باید گفت ازنظر گچبری، کاشی کاری و شکل ظاهری نظیر 
ندارد. شایان ذکر است  که هجوم جمعیت چه در زمان برگزاری نمازجمعه و 
چه نماز ظهر وعصر، مغرب وعشا  از فشردگی جمعیت  برای هرکسی ازدحام 
 جمعیت درصفوف نمازگزاران نمازجمعه مس��جد ام��ام را در ذهن تداعی 
می کند وزیباتر از همه برنامه ریزی فرهنگی ومذهبی بس��یار منظم در این 
مسجد با شکوه دیده می شود  واجرای چنین روشی می تواند الگوی خوبی 

برای مساجد مختلف در  کالن شهر اصفهان و مناطق دیگر قرار بگیرد.  

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان:
میزبانی اصفهان برای جشنواره فیلم فجر 

قطعی نیست

مدیر پایگاه جهانی مجموعه میدان امام اصفهان؛

آغاز عملیات کف سازی مجموعه 
میدان نقش جهان

 اصفهان می تواند پایتخت هنرهای تجسمی 
کشور باشد

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارش��اد استان اصفهان گفت: اکران همزمان 
فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان هنوز قطعی نشده است.

در حالی که تا برگزاری س��ی و چهارمین جش��نواره فیلم فجر زمان کوتاهی باقی 
مانده، اکران همزمان آثار این جشنواره در برخی از استان ها و استان اصفهان نیز 

همچنان قطعی نشده است.
معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در این باره گفت: شرط 
مهم و اساسی اکران همزمان آثار جشنواره در سایر استان ها تامین هزینه و بودجه 
مورد نظری اس��ت که باید به تهیه کنندگان این آثار پرداخت ش��ود تا اثر را برای 
اکران عمومی در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قرار دهند. حسینعلی 
آقاییان زاده با اشاره به اینکه این روزها در حال رایزنی و مشاوره با مسووالن وزارت 
ارشاد در تهران و تهیه کنندگان آثار س��ینمایی حاضر در جشنواره هستیم عنوان 
کرد: همه تالش اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان بر این است که 
بتواند در این تعامل و رایزنی موفق بوده و امکان تماشای این آثار سینمایی را برای 

شهروندان اصفهانی فراهم کند.
وی یادآور ش��د: به غیر از مس��ئله تامین بودجه هیچ مانع دیگری برای اکران آثار 
سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان وجود ندارد که این مسئله به دلیل 
بودجه محدودی که در اختیار این نهاد وجود دارد تا حدی به مسئله ای قابل توجه 
تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم امسال در اصفهان میزبان 
جشنواره فیلم فجر باش��یم که در این صورت این آثار در بهترین سینماهای شهر 

اصفهان جهت تماشای عموم عالقه مندان اکران خواهند شد.

مدی��ر پای��گاه جهانی مجموع��ه تاریخی 
میدان امام اصفهان گف��ت: عملیات کف 
س��ازی محدوده می��دان ام��ام اصفهان 
به عنوان ی��ک اثر ثبت جهان��ی از خیابان 

سپه آغاز شد.
فریبا خطابخش اظهار داشت: ساماندهی 
کف س��ازی محدوده میدان امام از مقابل 
ش��عبه مرکزی بانک ملی در خیابان سپه 
آغاز و این روند ت��ا خیابان حاف��ظ ادامه 

خواهد داشت.
وی اف��زود: آغاز عملیات کف س��ازی این 
بخش از مح��دوده میدان امام بر اس��اس 
مصوبه ش��ورای فن��ی می��راث فرهنگی 
اس��تان اصفه��ان و تصوی��ب در جلس��ه 
 معاون��ت عمران��ی اس��تانداری اصفهان

 صورت پذیرفت.
مدی��ر پای��گاه جهانی مجموع��ه تاریخی 
می��دان امام اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: 
اج��رای عملی��ات س��اماندهی محدوده 
میدان امام از س��وی س��ازمان نوسازی و 

 بهسازی شهرداری اصفهان و با مشارکت 
اداره کل می��راث فرهنگی صورت خواهد 

گرفت.
ب��ه گفت��ه وی، ب��رای ک��ف س��ازی این 
 قس��مت از مجموعه میدان امام در حدود

 ۳0 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

  رییس دفت��ر تبلیغات اس��المی اصفهان گف��ت: اصفهان با 
قابلیت ه��ای باالیی که در ح��وزه هنرهای تجس��می از آن 
برخوردار اس��ت، می تواند نقش پایتخت هنرهای تجس��می 

ایران را ایفا کند.
حجت االسالم محمد قطبی جوشوقانی در نشست هم اندیشی 
»اصفهان خالق؛ پایتخت هنرهای تجسمی« اظهار داشت: در 
صورتی که ظرفیت هنرهای تجسمی در اصفهان با خالقیت 
و نوآوری همراه باشد، می تواند جایگاه بلند و رفیع این شهر را 

همچنان در پیشانی فرهنگ و هنر ایرانی حفظ کند.
وی بیان داش��ت: در این راستا تالش هرچه بیشتر مسووالن، 
هنرمندان و متولیان فرهنگی و هنری برای حفظ این جایگاه 

ضروری است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: اجرای آثار 
هنری تجسمی در فضای عمومی و محیطی شهری، می تواند 
شهر را به یک مدرسه محیطی تبدیل کرده و با بهره گیری از 
حس بصری آحاد جامعه به صورت مستمر و دایمی، مفاهیم و 

معارف دینی را به جامعه منتقل سازد.
حجت االسالم قطبی گفت: آثار تجسمی قابلیت آن را دارند که 
در درازمدت به نشانه  و نماد شهر درآمده، هویت و برند شهر را 
رقم بزنند که دروازه قرآن شیراز، میدان امام )ره( در اصفهان، 

مسجد جامع یزد و ... از این دست به شمار می روند.
وی بیان داشت: هنرهای تجسمی از جمله هنرهای حجمی، 
نقاشی، خط و ... در دوره طوالنی اکران شده و ماندگاری باالیی 
دارد،  بر خالف آثار تصویری و صوتی که هر بار برای دیده شدن 
باید مجدد اکران و اجرا ش��ود.رییس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان اضافه کرد: برخی آثار تجسمی از قبیل تندیس و آثار 
حجمی صدها س��ال باقی می ماند و پیام خ��ود را به مخاطب 
منتقل می کن��د و اینگونه آثار ظرفیت پیوس��تن به میراث و 
تمدن یک جامعه را خواهد داش��ت.وی اعالم ک��رد: اجرای 
آثار تجسمی در یک محیط می تواند فضای خشک و بی روح 
معماری های امروزی که بیش��تر حاصل ترکیب فوالد و بتن 
اس��ت را تلطیف کرده و به محیط،  طراوت و شادابی ببخشد 
عالوه بر اینکه مفاهیم و مضامین محتوایی دینی و قرآنی را نیز 
به مخاطبان منتقل خواهد کرد.حجت االسالم قطبی تاکید 
کرد: آثار تجسمی می تواند مخاطبان زیادی را پوشش دهد 
به گونه ای که افرادی که از یک میدان یا معبر عبور می کنند، 
ناخودآگاه تصاویر اجرا شده در آن محیط را مشاهده می کنند 
و تنها به افراد خاصی محدود نمی ش��ود همچنین گروه های 
سنی تحصیلی و شغلی مختلف را شامل می شود در حالی که 
برنامه های ویدئویی و تلویزیونی و مکتوب این ویژگی را ندارد.

به علت بی توجهی به زیرساخت ها ؛

سپاهان شهر، شهری با مشکالت بسیار
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بررس��ی عملکرد ۳۴ بازیکن خارجی لیگ پانزدهم نش��ان می دهد که 
ب��ر عکس فاز دفاعی که بهتری��ن گلر نیم فصل یک برزیلی بوده، در فاز 

تهاجمی خریدها چندان با کیفیت نبوده اند.
 در لیگ��ی که اس��تقالل ت��ا پایان هفته هفدهمش صدرنش��ین اس��ت، 
۳۴ بازیکن خارجی توپ زده اند. این در ش��رایطی اس��ت که از نگاه آمار 

حداقل ۴0 درصد آنها چندان به درد تیم های شان نخورده اند.
در مقاب��ل خارجی ه��ای انگشت ش��ماری بودند که در تم��ام بازی های 
 فص��ل عص��ای دس��ت مربیان ش��ان ش��دند. مردان��ی که س��رآمد آنها 

فرناندو ده خسوس دروازه بان برزیلی استقالل  خوزستان بود.
فقط 3 نفر مورد اعتماد کامل بودند

در ج��دول ۳۴ نف��ره خارجی ه��ای لیگ پانزده��م فق��ط ۳ بازیکن از 
 اعتماد صددرصد مربیان اس��تقالل صنعتی، صب��ا و فوالد بهره برده اند. 
 در واقع فرناندو ده خسوس دروازه بان جنوبی ها آن قدر درون دروازه تیم 
عبدا... ویسی اقتدار داشت که وی را مجاب کرد تا در هر 17 بازی فصل 

از این برزیلی استفاده کند.
عل��ی دایی هم در صبا از فیلیپه ماچ��ادو در خط دفاعش تمام و کمال 
به��ره برد. ب��ه این دو نفر لئوناردو مس��اریچ را هم اضاف��ه کنید. مدافع 
 ف��والد تحت هر ش��رایطی ب��ا نظر دراگان اس��کوچیچ ب��رای جنوبی ها 

15۳0 دقیقه به میدان رفت.
به درد نخورها

از ن��گاه آمار ، چاخوا ش��ویلی هافبک- مهاجم گرجس��تانی صبا به درد 
نخورتری��ن بازیکن خارجی نیم فصل اول بود. ای��ن بازیکن جوان در دو 
دیدار برابر س��پاهان )هفته هفتم( و فوالد )هفته نهم( از دقیقه 89 وارد 

زمین شد تا برای اتالف وقت به کارآید.
دومین بازیکن به درد نخور نیم فصل اول، ریوالدو باربوس��ای برزیلی بود. 
هافبک مدنظر استقاللی ها فقط در 5/29 درصد بازی ها وارد زمین شد. 
ریوالدو طی ۳ بازی 81 دقیقه پیراهن اس��تقالل را پوشید و بعد با کلی 

حرف و حدیث رفت.
14 مدافع، 5 دروازه بان

 از جم��ع ۴۳ خارج��ی ای��ن فص��ل 1۴ بازیک��ن مدافع هس��تند. یعنی 
۴2 درصد خریدهای مربیان در خط دفاع انجام شده است. به این نفرات 

5 دروازه بان را هم اضافه کنید.
به واق��ع از میان مدافعان خارجی این فصل هرایر مگویان )اس��تقالل(، 
 موس��ی کولیبال��ی )اس��تقالل صنعت��ی(، عل��ی هم��ام )ذوب آه��ن (، 
فیلیپه ماچادو )صبا( و کاردوسو )تراکتورسازی( از جمله خوب ها بودند.

درون دروازه هم به جز ده خسوس برزیلی گئورگیف دروازه بان گسترش 
فوالد با دریافت 10 گل طی 15 بازی عملکردی قابل قبول داشت.

بنگتسون بهترین مهاجم خارجی لیگ
در جمع مهاجمان خارجی لیگ پانزدهم، جای یک فوروارد زهردار مثل 
لوسیانو ادینهو خالی اس��ت. از نگاه آمار جری بنگتسون هندوراسی که 

طی ۳82 دقیقه بازی ۴ گل زده، بهترین عملکرد را داشته است.
 بع��د از ای��ن پرس��پولیس مهاجمان��ی مث��ل الوی��س نان��گ از نفت با

 ۴ گل زده در 858 دقیق��ه و حم��زه یونس تونس��ی )تراکتورس��ازی( با 
۳ گل��ی که زد، دیگر مهاجمان خارجی این آمار بودند. واضح اس��ت که 
در این بخش آمار خارجی هایی که باید »گلزن« نشان می دادند، چیزی 

در حد افتضاح بوده است.

دارن��ده مدال طالی المپی��ک 2012 لندن گفت: »رهبر معظم انقالب 
فرمودند که برای مدال آوری شما در المپیک آینده دعا می کنم.«

 قاس��م رضایی در خص��وص دیدارش ب��ا مقام معظم رهب��ری اظهار 
داش��ت: »این افتخاری بود که نصیب من ش��د تا ب��ه همراه جمعی از 
 ورزشکاران خدمت ایشان برسیم و از بیانات شیوای مقام معظم رهبری

استفاده کنیم.«
  وی اف��زود: »رهب��ر معظ��م انق��الب فرمودن��د ک��ه برای ش��ما دعا 
خواهم کرد تا در المپیک 2016 موفق باشید و مدال های خوش رنگی 
 کسب کنید. ما نیز یک قاب زیبا از شهدای ورزشکار به رهبر معظم انقالب 
تقدیم کردیم و آقا فرمودند که امیدوارم دست پر، از المپیک بازگردید.«

دارن��ده مدال طالی المپیک لندن خاطرنش��ان کرد: »برای دومین بار 
بود که نزد رهبر انقالب حاضر می ش��دم و تاکنون چنین شرایط خوبی 

را تجربه نکرده بودم.«
 رضای��ی گف��ت: »آقا نی��روی مضاعفی به م��ا دادند و ب��ا لبخندهای 
خ��ود ورزش��کاران را م��ورد تفقد ق��رار دادند. ایش��ان معتق��د بودند 
 ک��ه کش��تی رش��ته پهلوان��ی اس��ت و ورزش��کاران نیز بای��د پهلوان 

باشند.«

سیری در دنیای ورزش

بهترین بازیکنان خارجی لیگ برتر 

مدال آور المپیک: 

آقا فرمودند برای شما دعا می کنم

مرب��ی تیم مل��ی وزنه برداری گف��ت: نفراتی ک��ه در لیگ 
 برت��ر و قهرمانی کش��ور وزنه ه��ای خوبی بزنن��د با گرفتن

آزمای��ش دوپینگ ب��ه اردوی تیم ملی دعوت می ش��وند و 
درهای تیم ملی بسته نشده است.

 مه��دی پانزوان درباره اضافه ش��دن نفرات جدید به اردوی 
تیم ملی بیان کرد: تش��خیص س��رمربی تیم ملی است که 
 نفرات��ی را نگ��ه داریم یا بعض��ی را خط بزنی��م. اما درهای 
تیم ملی بسته نش��ده و ممکن است خیلی ها خط بخورند 
 و ریزش داش��ته باش��یم و کس��انی را پی��ش از عید نوروز 

دعوت کنیم.
 پان��زوان در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه با اضافه ش��دن 
نف��رات جدید به اردو، به چه ص��ورت آن ها را از نظر بحث 
دوپینگ کنترل می کنید، تصریح کرد: هر کسی که در لیگ 
خوب وزنه بزند مطمئنا از او در تیم ملی استفاده می کنیم، 
البته با آزمایش دوپینگ. برای مسابقه های قهرمانی کشور 
نیز شرایط به همین صورت است، نفراتی که عملکرد خوبی 
داشته باشند از آن ها تست دوپینگ به عمل می آید و بعد به 
اردو دعوت می شوند. درهای تیم ملی بسته نشده و کسانی 
هم که در مسابقه های جهانی بودند اما اکنون دعوت نشدند 

نیز شانس دارند.
مرب��ی تی��م مل��ی درباره ای��ن که نح��وه  انتخ��اب نفرات 
 ب��رای مس��ابقه های قهرمانی آس��یا به چه ص��ورت بوده و 
نتیج��ه گرفتن در ای��ن رقابت ها مد نظر کادر فنی اس��ت، 
گفت: کس��انی که می خواهند در المپیک شرکت کنند اگر 
باید در دو رقابت گزینشی المپیک حاضر شوند، مطمئنا در 
مس��ابقه های آسیایی از آن ها استفاده می کنیم. با این حال 

نفرات��ی را هم برای قهرمانی آس��یا اضافه می کنیم، یعنی 
کامل از تیم المپیکی استفاده نخواهیم کرد.

او افزود: تمرکز ما بیش��تر بر روی المپیک اس��ت. البته در 
مسابقه های قهرمانی آسیا شرکت می کنیم و بیشتر بر روی 

این رقابت ها به صورت کیفیتی فکر می کنیم.
پان��زوان در م��ورد اینکه نفرات��ی که ب��ه اردوی تیم ملی 

می آیند، تمرین داشته اند یا باید از صفر کار را شروع کنند؟ 
گفت: اکثر آن ها در لیگ وزنه  زده اند و در وضعیت رکوردی 
خوبی هس��تند. با این حال باید با آن ها کار ش��ود. مطمئنا 
آن ها باید خودش��ان را نیز نش��ان بدهند که می توانند در 
 ترکیب تیم ملی باش��ند یا ن��ه. در واقع زمانی که به اردوی
 تیم ملی آمدند رکوردهای شان باید باال برود نه اینکه در همان

وضعیت رکوردی باقی بمانند.
او در م��ورد اینک��ه وقفه ای ک��ه در اردوها ب��ه وجود آمده 
 ام��کان جبرانش وج��ود دارد و کادر فنی برگ��زاری اردوی 
 برون م��رزی را مدنظ��ر دارد، بیان ک��رد: اردوی تیم ملی

قرار بود زودتر برگزار ش��ود اما فدراسیون بودجه نداشت و 
لغو ش��د. راه اندازی رستوران برای فدراسیون هزینه داشت. 
از کمیته ملی المپی��ک و وزارت ورزش تقاضا می کنیم که 
بودجه فدراسیون را بدهند. اکنون که اردوی تیم ملی شروع 
ش��ود، ادامه دار خواهد بود زیرا دیگر فرصتی نداریم تا آن را 

تعطیل کنیم. ان شاءا... این وقفه نیز جبران می شود.
او اف��زود: برای داش��تن اردوی برون مرزی صحبت ش��ده 
 اما بعی��د می دانم داش��ته باش��یم اما اردو در شهرس��تان 
خواهیم داشت. در تهران مشکل خوابگاه و رستوران داشتیم 

که آن هم درست شده و شرایط از همه لحاظ مهیا است.
پانزوان در پاس��خ به این پرسش که برای به وجود نیامدن 
مش��کالتی که در آمریکا داشتید تغییراتی از لحاظ نظم در 
اردوی تی��م ملی ایجاد خواهی��د کرد؟ تصریح کرد: ما مثل 
 روال ع��ادی کاره��ا را انجام می دهیم و نظم و دیس��یپلین 
سر جای خود هست. ملی پوشان باید تمام کارها را سر وقت 
انجام دهند. البته قبل از مسابقه های جهانی نیز این کار را 
 انجام می دادند. مقداری مس��ائل وجود داش��ت که یک یا 

دو نفرشان داشتند و نمی توان آن را به همه تعمیم داد.
 او با اش��اره به حضور مش��اور بلغاری نیز گفت: قرار اس��ت 
عل��ی مرادی و س��رمربی تیم مل��ی کارش را ببینند و بعد 

تصمیم بگیرند در کادر فنی تیم ملی باشد یا خیر.
 مرب��ی تیم ملی درب��اره این که کادر فنی مش��کلی با دیر

اضافه ش��دن کیانوش رس��تمی به اردوی تی��م ملی ندارد، 
گفت:  رس��تمی مطمئنا تمرین های خود را همیشه به نحو 
احس��ن انجام می دهد. او در خانه هم باش��د تمریناتش را 

انجام می دهد و خیال ما راحت است.

در ش��رایطی که تی��م س��پاهان ب��رای ادامه 
حض��ور در لیگ و ش��رکت در لی��گ قهرمانان 
آس��یا، نیازمن��د تقویت اس��ت، بح��ث انتقال 

رس��ول نویدکی��ا به  ج��ز تزریق موقت حاش��یه 
دیگ��ری نتیج��ه  زردپوش��ان  اردوگاه   ب��ه 

 در پی نداشت.
 با پایان یافتن هفته هفدهم لی��گ برتر فوتبال و آغاز 

تعطیالت نیم فصل لیگ، رس��انه ها از ابراز تمایل باشگاه 
استقالل برای به خدمت گرفتن نویدکیا خبر دادند.

در برداش��ت اول تصور می ش��د آبی ه��ای تهرانی ب��رای به 
خدمت گرفتن محرم نویدکیا درخواس��ت داده اند اما سپس 
اعالم ش��د که برادر کوچک تر خانواده نویدکی��ا مورد توجه 
قرار گرفته است.رس��ول نویدکیا از تیم س��پاهان به فوتبال 
ایران معرفی ش��د اما به دلیل اینکه در این تیم فرصت بازی 
 پیدا نک��رد، از فوتبال اصفه��ان رف��ت و در تیم هایی همانند 
شهرداری بندرعباس، مس کرمان، صنعت نفت آبادان و نفت 
تهران بازی کرد اما اوج درخشش به دوران حضورش در تیم 
نفت باز می گردد که فصل موفقی را در این تیم پش��ت س��ر 
گذاشت و با پیش��نهاد س��پاهانی ها به این تیم بازگشت و در 

قهرمانی زردها در لیگ چهاردهم شریک شد.
پروسه ناکام پیوستن نویدکیا به  استقالل 

زمانی که بحث پیشنهاد استقالل به رسول نویدکیا مطرح شد، 
این تصور می شود وی تمایلی برای پذیرش پیشنهاد نداشته 

است 
از  ام��ا 

آنجای��ی  ک��ه 
نویدکی��ا  خان��واده 

غیرقابل  پیش بینی هستند، وی 
تمایل زیادی برای پیوستن به آبی های پایتخت 

داشت اما در مقابل باش��گاه هم که در ابتدا با این درخواست 
موافقت ش��فاهی کرده بود، به  ش��دت با این انتقال مخالفت 
کرده است تا حاشیه جدیدی در اردوگاه زردپوشان اصفهانی 
ایجاد نشود.رسول نویدکیا درباره تغییر موضع باشگاه سپاهان 
به فارس گفت: من با س��رمربی تیم صحبت کرده و وی هم با 
رفتن من موافق بود، حت��ی به او گفتم ش��ما بازیکن جدید 

آورده اید 
و فک��ر نکنم 
به من بازی برسد؛ 
نمی دان��م چ��ه اتفاقی در 
 جلسه استیماچ با مسووالن سپاهان 
رفت��ن  ب��ا  جلس��ه  ای��ن  از  پ��س   ک��ه  داد  رخ 
ت��ا  ک��ه  دارد  تأکی��د  کردن��د.وی  مخالف��ت   م��ن 
چند روز قبل باش��گاه با انتقال وی موافق ب��وده و به خدمت 
گرفتن بازیکن بوس��نیایی نی��ز برای پر ک��ردن جای خالی 
وی بوده است که همین مساله موجب نارضایتی نویدکیای 
کوچک  شده اما مدیرعامل باشگاه سپاهان نیز در مقابل بیان 
می کند که این باشگاه برنامه ای برای از دست دادن نویدکیا 

نداش��ته اس��ت.اصغر باقریان بحث جذب بازیکن 
دیگری به جای نویدکیا را تکذیب کرد و یادآور شد: 
در تیم سپاهان، بر اساس دیدگاه های کادر فنی اش 
و نیازهایی ک��ه در زمین مس��ابقه دارد بازیکنان به 
زمین می رون��د و به وظای��ف خود عم��ل می کنند، 
بنابراین هیچ بازیکنی جای فرد دیگری را پر نمی کند 
و هر بازیکنی که می آید به ج��ای خودش بازی کرده و به 
میدان می رود.وی با تأکید بر نیاز کادر فنی سپاهان به رسول 
نویدکیا، تصریح کرد: استیماچ به نویدکیا اعتقاد دارد و باشگاه 

هم هیچ مشکلی با این بازیکن ندارد و او را می خواهد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان از رفتار باشگاه استقالل پیرامون 
مذاکره با رسول نویدکیا انتقاد کرده و مدعی شد تماس های 
متعدد این باش��گاه با نویدکیا، س��وءتفاهم هایی را به وجود 

آورده است.
سپاهان نیاز به تقویت دارد نه بازیکن از دست دادن

تیم سپاهان در طول 17 هفته سپری  شده از مسابقات لیگ 
شرایط خوبی را تجربه نکرده و با 2۴ امتیاز در رده نهم جدول 
رده بندی جای گرفته که عملکرد قاب��ل قبولی برای مدافع 
عنوان قهرمانی محس��وب نمی ش��ود؛ از این رو ه��واداران و 
ورزش دوستان اصفهانی انتظار دارند در ادامه مسابقات لیگ، 
س��پاهان متفاوتی را تماشا کنند.تیم س��پاهان برای حضور 
پرقدرت در هفته های باقی مانده از لیگ و لیگ قهرمانان آسیا 

نیاز به تقویت تیمش دارد.

پانزوان: 

درهای تیم ملی وزنه برداری بسته نشده است

فیفا برای تجهیز و تکمی��ل مرکز ارزیابی های پزش��کی و بازتوانی فو تبا ل ای��ران 500 هزار دالر به 
فدراسیون فوتبال ایران کمک مالی می کند.

دکتر زهره هراتیان در باره افتتاح مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فو تبا ل ایران در 
بهمن ماه، اظها رکرد: مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فو تبا ل ایران قرار نیست در 
بهمن ماه افتتاح شود. در حقیقت این مرکز به صورت رسمی و با حضور نماینده فیفا 

در اردیبهشت ماه 95 افتتاح خواهد شد.
او گفت: این مرکز تنها کلینیک تخصصی است که به عنوان یک پروژه  ملی قرار است در 
بهمن ماه با حضور مسووالن فدراسیون فو تبا ل و با حضور نماینده ای از فیفا راه اندازی 
شود.وی درباره  علت حضور نماینده  کمیته  توسعه فیفا در ایران، گفت: کارلی، نماینده 
کمیته  توس��عه فیفا پنجم بهمن ماه جهت بازدید از این مرکز و تخصیص اعتبارات 
الزم برای خرید یک سری تجهیزات و وس��ایل به ایران خواهد آمد. در صورت تایید 
 این مرکز در مرحله اول ۳00 هزار دالر از سوی فیفا در اختیار فدراسیون فو تبا ل قرار 

خواهد گرفت و 200 هزار دالر مابقی نیز در اردیبهشت ماه 95، تخصیص خواهد شد.

در المپیک بیمار شوید، به شما رسیدگی نمی شود! کمک 500 هزار دالری فیفا به فدراسیون فوتبال ایران
 اتحادیه پزش��کان برزیل به تماش��اگرانی که قصد تماش��ای بازی ه��ای المپیک را دارن��د، در خصوص 

عدم رسیدگی به آنها در صورت بیماری هشدار داد.
تعدادی از بیمارستان های بزرگ برزیل به دلیل کمبود بودجه مجبور به تعطیلی شدند 
و این می تواند مشکالت جدی را برای توریس��ت های بیمار در آستانه المپیک 2016 
ایجاد کند.بر همین اساس به تماشاگران المپیک هشدار داده شده است که اگر در طول 
برگزاری مسابقات 2016 دچار بیماری شوند، تخت کافی برای بستری شدن آنها وجود 

ندارد و این مساله باعث ایجاد یک بحران بهداشتی می شود.
بسته ش��دن چند بیمارس��تان به دلیل کمبود بودجه به معنای آن اس��ت که روزانه 
 کس��ری 150 تخت برای بس��تری ش��دن وج��ود خواه��د داش��ت.خورخه دارزه، 
 رییس اتحادیه پزشکان شهر ریو در این باره گفت: واقعا وضعیت بسیار سختی داریم 
 که برای حل آن امکان اس��تفاده از راه حل کوتاه مدت وجود ندارد. این برای پزشکان

 ایالت ریو غیر ممکن است که بتوانند به یک میلیون نفری که قرار است وارد این منطقه 
شوند تا المپیک را تماشا کنند، سرویس دهی داشته باشند .

از نویدکیا اصرار و از سپاهان انکار 

 مهرداد کفشگری نوشت: »وقتی در پرسپولیس هستی به خودت و جایگاهت نناز، به 
پرسپولیسی بودنت بناز، چون تو بدون پرسپولیس هیچی نیستی، وقتی از پرسپولیس 
 بری بقال سر کوچه هم نمی شناستت ... یا اینکه الاقل طوری باش که بعد از رفتنت 

دو تا چیز خوب ازت به جا بمونه ...«.

لنز دوربین

وقتی از پرسپولیس بروی بقال سر کوچه هم 
تو را نمی شناسد!

2میلیارد برای رضایت نامه ستون استقالل! راه رسیدن به المپیک از آزادی می گذرد
تیم العربی حاضر است تنها برای رضایتنامه ستاره ملی پوش استقالل 

رقمی نزدیک به 2 میلیارد تومان پرداخت کند.
امید ابراهیمی این روزها س��اکت و بی صدا به تمرین استقالل می رود 
و می آید و کاری با هیچ کس ندارد. او حتی از س��واالت فراری اس��ت، 

مخصوصا از سواالتی درباره انتقالش به قطر.
 روز یکش��نبه ب��ود که خبر رس��ید باش��گاه العربی س��فت و س��خت 
 خواهان جذب این بازیکن اس��ت. البته پرویز مظلوم��ی در همان ابتدا 
 ب��ا ای��ن پیش��نهاد مخالف��ت ک��رد ولی ح��اال با ش��ایعات بازگش��ت

آندرانیک تیموریان به اس��تقالل، خبر جدایی ابراهیمی از جمع آبی ها 
جدی تر شده است.

 آبی ها درباره وضعیت ابراهیمی س��کوت کرده اند ولی گویا با بازگشت 
آندو، امید به درخروجی باشگاه نزدیک شده است. 

 نکت��ه اینجاس��ت ک��ه اس��تقالل از انتق��ال امی��د، س��ود هنگفت��ی 
می کند. 

مظلومی هم تنه��ا در صورتی با جدایی ابراهیم��ی موافقت می کند که 
تیموریان جذب استقالل شود.

 او کاپیتان تیم ملی است و می تواند با حضور خود، وزنه میانه میدان را 
باالتر ببرد. البته ابراهیمی هم مهره ای کلیدی برای استقالل به حساب 

می آید و در نیم فصل اول جزو بهترین بازیکنان تیمش بود.
 آبی ها هم گویا برای انجام این انتقال وسوسه شده اند چرا که استقالل 

از انتقال این بازیکن سود هنگفتی خواهد کرد.

جام جهان پهلوان تختی شاهد رقابت سخت و نفس گیر مدعیان داخلی 
برای کس��ب مجوز مرحله نهایی انتخابی تیم ملی است جایی که تمام 

مدعیان برای رسیدن به ریو تالش خواهند کرد.
 رقابت ه��ای جام جهان پهلوان تخت��ی در حالی امروز و فردا در س��الن

12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود که به نظر 
می رسد مدعیان داخلی رقابت سختی را برای کسب مجوز مرحله نهایی 

انتخابی تیم ملی پیش رو دارند.
با توجه به ش��رایط موجود نباید زیاد منتظر چهره های مطرح خارجی 
در این میدان مهم داخلی باشیم و بیشتر باید در انتظار جدال حساس 

کشتی گیران و مدعیان داخلی برای اثبات توانایی های شان بود.
 با توجه به فرآین��د انتخابی تیم های ملی کش��تی جام تختی امس��ال 
 به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی به حس��اب می آید و بدون شک 
 این آخرین فرصت برای مدعیانی اس��ت که سودای حضور در المپیک 
 را در س��ر می پرورانند. به نظر می رس��د تنه��ا عده بس��یار محدودی 
در هر وزن این ش��انس را پیدا می کنند تا ش��انس خود را با حضور در 
مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کش��تی، ب��رای حضور در المپیک 

بیازمایند.
از طرف��ی از صحبت های کادرفن��ی می توان نتیجه گرفت که رس��ول 
 خادم و همکارانش سعی دارند جدال مدعیان در مرحله نهایی انتخابی 
تیم ملی زیاد شلوغ نشود و در نهایت در هر وزن شاهد حضور 2 یا نهایتا 

۴ کشتی گیر منتخب باشیم.
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بازی های محلیخواندنی

انسان مانند رودخانه است؛ 
هر چه عمیق تر باشد آرام تر است. 

انسان بزرگ بر خود سخت می گیرد و انسان کوچک بر دیگران. 
انسان قوی از خودش محافظت می کند و انسان قوی تر از دیگران؛ 

و قطعا این قدرت را فقط می توان در پناه پروردگار داشت. 
 هر کس که ب��ه او نزدیک تر اس��ت، قدرتمندتر، آرام ت��ر و متواضع تر 

است؛ 
و تابش نور او را می توان در تمامی جوانب زندگی اش دید. 

**** 

خود کم بینی
یکی از آثار منفی خود کم بینی، کم رویی و خجالت کش��یدن از مردم 
اس��ت. در بعضی از موارد، احس��اس حقارت چنان تاثیر می گذارد که 
 ش��خص مبتال، جرات معاش��رت با م��ردم را پیدا نمی کن��د و از ترس

  این که مبادا در میان جمع مورد تحقیر واقع ش��ود، کناره گیری را بر 
هر گونه آمیزشی ترجیح می دهد و یا آن که ناراحت و پریشان به کنجی 
 می نش��یند و از مش��ارکت در فعالیت های اجتماعی و گروهی امتناع 

می ورزد. 
 آنها در مواجه ش��دن با دوستان و انتخاب دوس��ت با مشکالتی روبه رو 

می شوند که از این مساله رنج می برند. 
**** 

خود کم بینی به صورت های مختلفی در انس��ان ظاهر می شود. گاهی 
این حالت به صورت یک عکس العمل خودنمایی می کندو در قالب امر 
و نهی بر افراد ناتوان و زیر دس��ت و راه رفتن با فخر و تکبر خود را نشان 
 می دهدو گاهی ب��ه صورت ناله و فری��اد و ابراز یأس و س��رخوردگی و

 بزرگ کردن نواق و عیوب خودنمای��ی می کند. این افراد، معموال خود 
 را کوچک ت��ر از آنچه که هس��تند می دانند و حت��ی در مواردی گمان 

می کنند که دیگران از آن ها نفرت دارند. 
****

فقط ده ثانیه تصور کنید که دارید لیموترش می خورید، ببینید دهنتون 
بزاق ترشح می کنه. 

وقتی ده ثانیه فکر کردن به لیموت��رش اینقدر در بدن ما واکنش ایجاد 
می کنه، اونوق��ت ده دقیق��ه تمرک��ز روی اتفاقات و مس��ائل منفی و 
 ساعت ها اس��ترس و عصبانیت چه تاثیر ویانگری روی جسم و روح ما 

می ذاره... 
مثال لیموترش یادت بمونه، ت��ا افکار منفی اومد تو س��رت، بدون که 
 اگه تا 20 ثانیه ادامه ش��ون بدی دیگه داری تیش��ه به ریشه زندگیت 
میزنی. خیلی خوبه ک��ه دائما از خودمان بپرس��یم، انرژی بخش ترین 

فکری که باید بکنیم چیه؟؟ 

 موشی کوچک مهار شتری را در دس��ت گرفته به جلو می کشید و به 
خود می بالید که این منم که شتر را می کشم. شتر با چاالکی در پی 
او می رفت. در این اثنا شتر به اندیش��ه غرور آمیز موش پی برد. پیش 
خود گفت :»فعال سرخوشی کن تا به موقعش تو را به خودت بشناسانم 

و رسوا گردی.«
همین طور که می رفتند به جوی بزرگی رسیدند. موش که توان گذر 

از آن رودخانه را نداشت بر جای ایستاد و تکان نخورد.
 شتر رو به موش کرد و گفت : »برای چه ایستاده ای ؟! مردانه گام بردار 

و به جلو برو. آخر تو پیشاهنگ و جلودار منی.«
موش گفت : »این آب خیلی عمیق است. من می ترسم غرق شوم.«

  ش��تر گفت : »ببینم چقدر عمق دارد« و س��پس با س��رعت پایش را 
در آب نهاد و گفت : این که تا زانوی من اس��ت. چرا تو می ترس��ی و 

ایستاده ای ؟!«
موش پاس��خ داد : »زانوی من کجا و زانوی تو کجا، این رودخانه برای 
 تو مورچه و برای من اژدها اس��ت. اگر آب تا زانوی توس��ت صد گز از 

سر من می گذرد.«
 گفت: گستاخی نکن بار دگر                      تا نسوزد جسم و جانت زین شرر

 موش گفت :»توبه کردم، مرا از این آب عبور بده.«
 شتر جواب داد :»بیا روی کوهانم بنش��ین، من صدها هزار چون تو را 

می توانم از این جا بگذرانم.«
 چون پیمبر نیستی، پس رو به راه             تا رسی از چاه روزی سوی جاه

 غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، شاگردی کن، مرید باش،گوش 
کن تا زبانت باز شود آن گاه زبان گشا و آن هم نخست به صورت پرسش 
و فروتنانه و در همه حال معنی و باطن موض��وع و مطلب را بنگر تا به 

معرفت حقیقی برسی.

شعرحکایت

خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری
صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوسش نداری
خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی
بی وفا شه اون کسی که جونتو واسش گذاشتی
خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا
می سوزونه گاهی قلبو زهر تلخ بعضی حرفا

خیلی سخته اون کسی که اومد و کردت دیوونه
هوساش وقتی تموم شد بگه پیشت نمی مونه...

خیلی سخته اون که می گفت واسه چشات می میره
بره و دیگه سراغی از تو و نگات نگیره

خیلی سخته تا یه روزی حرفای اون باورت شه
نکنه یه روز ندامت راه تلخ آخرت شه

خیلی سخته که عزیزی یه شب عازم سفر شه
تازه فردای همون روز دوست عاشقش، خبر شه
خیلی سخته که دلی رو با نگات دزدیده باشی
وسط راه اما از عشق یه کمی ترسیده باشی...
خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی

اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدا شی...
خیلی سخته واسه  اون بشکنه یه روز غرورت
اون نخواد ولی بمونه همیشه سنگ صبورت...

خیلی سخته اون که دیروز تو واسش یه رویا بودی
از یادش رفته که واسش تو تموم دنیا بودی

خیلی سخته بری یک شب واسه چیدن ستاره
ولی تا رسیدی اونجا ببینی روز شد دوباره

خیلی سخته که من و تو همیشه با هم بمونیم
آنقدر عاشق که ندونن دیوونه کدوممونیم

کاریکاتور)بدون شرح(

جواب سودوکو  شماره 1776سودوکو  شماره 1777

جواب معما 1776 معما 1777

چنانچه ی��ک یا چند نفر از اف��راد جمعیتي مرتکب 
جرم یا عمل ناشایس��ت شوند همیش��ه بر عاقل یا 
عقالي آن جمعیت خرده مي گیرند و آنها را مسوول 
ارتکاب جرم مي شناس��ند که نتوانستند مرتکبین 
را قبل از ارت��کاب جرم دالل��ت و راهنمایي کنند و 
از ارتکاب اعمال ناشایس��ت آنان قبل از بروز واقعه 
جلوگیري کنند.  در این گونه موارد حرفش��ان این 
اس��ت که دیه بر عاقله اس��ت. گاهي نی��ز گفته مي 
شود: » اگر فالني خطا کرد ش��ما عفوش کنید زیرا 
دیه بر عاقله است« که استفاده از آن به شکل اخیر 
صحیح نیس��ت، چراکه عفو و بخش��ش ارتباطي با 

دیه و خون بها ندارد. اما ریش��ه این مس��ئله فقهي 
 که صورت ضرب المثل یافته به این ش��رح اس��ت: 
بر طبق احکام و تعالیم اس��المي اگر کسي، دیگري 
را متعم��دا به قتل برس��اند، کیفر او قصاص اس��ت 
یعني باید کشته ش��ود. در قتل عمدي حق قصاص 
از براي اولیاي مقتول قرار داده شده و ممکن است 
 تراضي طرفین منتهي به ترك قصاص و اخذ دیه و 
خون بها ش��ود. در این ص��ورت خون به��ا از ثروت 
قاتل ب��ه اولیاي مقت��ول پرداخت خواهد ش��د. اما 
چنانچه قتل اش��تباها رخ دهد بدین معني که قاتل 
قصد کشتن نداش��ته و قتل به طور خطا و غیر عمد 
 اتفاق افتاده باش��د در این صورت قص��اص در بین 
 نخواهد بود و دی��ه یا خون بها پرداخت مي ش��ود؛

»و من قتل مومنا خطا فتحریر بر رقبه مومنه و دیه 
مسلمه الي اهله« و یا به اصطالح معروف: » ان دیه 
الخطا علي العاقله« یعني: دیه و خون بهاي قتل خطا 

بر عاقله قاتل واجب است.  کلمه عاقله در این عبارت 
به معني عاقل و خردمند نیست بلکه جماعت عاقله 
 که باید دیه قتل اشتباهي را بپردازند عبارت است از:

 پدر و فرزندان و خویش��ان پ��دري از قبیل اعمام و 
 بني اعم��ام اب��ي و ابویني و اخ��وال )دای��ي ها( و 
بني اخوال ابي و ابویني قاتل هس��تند.  اما فلس��فه 
ثبوت دیه بر عاقله این است که اگر فردي بدون تعمد 
مرتکب قتل شد چون گناهش صرفا بي احتیاطي و 
عدم توجه بوده و مستحق رحم و عطوفت است علي 
هذا الزم اس��ت مورد ش��فقت و مهرباني مسلمانان 
قرار گیرد و نزدیک ترین مسلمانان همان خویشان 
 و بس��تگان نزدیک قاتل غیرعمد هس��تند که باید 
خون بهاي قاتل را بپردازند تا به حکم عقل و وجدان 
از اقارب و بستگان جاهل و ناپخته محافظت کنند و 
نگذارند که آنان از طریق حزم و احتیاط خارج شده 

اشتباهاً مرتکب قتل نفس شوند.

 آن چیس��ت ک��ه همانن��د س��ه دکان 
تو در تو که اولی همانند چرم فروش��ی، 
دوم��ی همانند پرده فروش��ی و س��ومی 

همانند یاقوت فروشی است ؟ ؟ ؟
آن چه درختی اس��ت که پروردگار او را 
آفریده ؛ دوده ش��اخه برای آن برگزیده ؛ 
هرشاخه را سی برگ داده و هر برگ را دو 

می��وه ؟ ؟ ؟
آخرین دندانی که در دهان دیده می شود 

چیست ؟ ؟ ؟

- خیر ، زیرا ممکن است که سریال تکراری 
بوده باش��د ! ) بازپخش ( ش��اید هم آن فرد، 
کارگردان سریال بوده است !! چه احتماالت 

دیگری وجود دارد ؟!
-قلم نی.

- ردپ����ا.
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ديه بر عاقله است

داستان

  گاو گوساله

جرنگ جرنگ

این بازی کمی شبیه به گل یا پوچ بوده و با تعداد نفرات متفاوتی قابل اجراست. 
 بازی بدین صورت است که ابتدا پنج س��نگ کوچک متفاوت یا شیء دیگر که 
هر کدام سنبل گاو، گوساله، فنگل، پنیر و شاه دراز باشد انتخاب می کنند. سنگ 
یا شیء باید طوری انتخاب ش��ود که رنگ یا شکل ظاهری آن به نامش شباهت 

داشته باشد تا همه بازیکنان تشخیص دهند.
  همچنین ان��دازه آنها باید در حدی باش��د که ه��ر کدام به راحتی در مش��ت 
بس��ته جای گیرند. با ش��روع بازی همه افراد دور هم جمع می شوند و یک نفر 
 رییس بازی انتخاب می  ش��ود. او اشیا را پش��ت خود یا در پیراهن و یا کیسه یا 
هر جایی که افراد دیگر نبینند قایم می کند و به طور تصادفی یکی را در مشت 
بسته بیرون می آورد و به صورت سوالی و با لحن شعرگونه از نفر اول می پرسد: 
»گو، گوسال، فنگل پنیر یا شادراز؟« و او باید با یک مورد پاسخ دهد. اگر درست 
پاسخ داد نوبت نفر بعدی می  شود ولی اگر پاسخ غلط داد جریمه می  شود. جریمه 
معموال کولی دادن به نفر مقابل بوده اس��ت اما می  توان نوع جریمه ها را در اول 
بازی به صورت توافقی مشخص کرد. س��پس نوبت به نفر بعدی است که جواب 

دهد و همین طور بازی ادامه دارد.

جرنگ جرنگ یک نوع بازی محلی ایرانی اس��ت که در روستای رزجرد قزوین 
انجام می شود.

تعداد نفرات: حداقل چهار نفر
داور: دارد

برد و باختی: هست
نحوه بازی:

دو نفر به عنوان داور در مکان مشخصی می نشستند و رنگی را بین خود انتخاب 
می کردند ب طوری که بازیکنان از آن اطالع نداش��تند. س��پس بازیکنان کنار 
یکدیگر و روبه روی داوران در صفی ایستاده و برای تشخیص آن رنگ با یکدیگر 
 رقابت می کردند. در ای��ن بازی به یک کمربن��د نیز نیاز بود ک��ه هنگام رقابت 
بر سر تشخیص رنگ مورد نظر، یک طرف آن در دست داور و سر دیگر در دست 
بازیکنی که نوبتش رسیده بود، قرار داشت. سوال و جواب بین داوران و بازیکنان 
به این صورت انجام می شد؛ بازیکن: جرنگ جرنگ، داور: اسب چه رنگ، بازیکن: 
سفید )مثال( اگر جواب غلط بود، داور: بده به سفید )بازیکن سر کمربندی را که 
در دست داشت به بازیکن بعدی می داد( اگر جواب درست بود، داور: بتراش در 
این هنگام بازیکنی که رنگ را به درستی تشخیص داده بود حق داشت با کمربند 
بازیکنان دیگر را بزند و بازیکنان دیگر نیز در صورت داشتن توانایی می بایست 
کمربند را از او می گرفتند. داور نیز با گفتن کلمه »ج��و« و »گندم« به صورت 
مکرر حق زدن را از او می گرفت و دوباره به او می داد. یعنی بازیکن با شنیدن کلمه 
»جو« حق نداشت بازیکنان دیگر را بزند و باید در یک جا ایستاده و با چرخاندن 
کمربند در باالی سر خود نمی گذاشت بازیکنان به او نزدیک شده و کمر بند را از 
او بگیرند. چنانچه دوباره از داور کلمه »گندم« را می شنید می توانست بازیکنان 
را بزند. چنانچه بازیکنان کمر بند را از او می گرفتند و یا به تش��خیص داور بازی 
متوقف می شد، این مرحله از بازی به پایان رسیده و دوباره داوران با انتخاب رنگی 

دیگر مرحله بعد را آغاز می کردند.

روزي پیشگوي پادشاهی به او گفت که در روز و ساعت 
مشخصی بالي عظیمی براي پادشاه اتفاق خواهد افتاد. 
پادشاه از شنیدن این پیشگویی خوشحال شد. چرا که 
می توانس��ت پیش از وقوع حادثه کاري بکند. پادشاه 
 به س��رعت به بهترین معماران کش��ورش دستور داد 
هر چه زودتر محکم ترین قلعه را برایش بسازند. معماران 
بی درنگ بی آن که هیچ س��هل انگاري و معطلی نشان 
بدهند، دست به کار ش��دند. آنها از مکان  هاي مختلف 
سنگ هاي محکم و بزرگ را به آنجا منتقل کردند و روز 
و شب به ساختن قلعه پرداختند. سرانجام یک روز پیش 
از روز مقرر قلعه آماده شد. پادشاه از قلعه راضی شد و با 
خوش قولی و شرافتمندانه به همه معماران جایزه داد. 
سپس ورزیده ترین پاس��داران خود را در اطراف قلعه 

گماشت. پادش��اه در آس��تانه روز وقوع حادثه به گفته 
پیشگو، وارد اتاق سري ش��د که از همه جا مخفی تر و 
ایمن تر بود. اما پیش از آن که کمی احس��اس راحتی 
کند، متوجه ش��د که حتی در این اتاق سري هم چند 
شعاع آفتاب دیده می ش��ود. او فورا به زیر دستان خود 
دس��تور داد که هر چه زودتر همه شکاف هاي این اتاق 
س��ري را هم پر کنند تا از ورود حادثه و بال از این راه ها 

هم جلوگیري شود.
سرانجام پادشاه احساس کرد آسوده خاطر شده است. 
چرا که گمان کرد خود را کامال از جهان خارج، حتی از 
نور و هوایش، جدا کرده اس��ت. معلوم است که پادشاه 

خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و مرد. پیشگویی 
منجم پادشاه به حقیقت پیوسته بود و سرنوشت شوم 

طبق گفته پیشگو رقم خورده بود!
 معنی این داستان را می توان به قلب انسان ها از جمله 
خود ما تش��بیه کرد. در دل ما هم قلعه بسیار محکمی 
وجود دارد. این قلعه با مواد مختلفی محکم تر از سنگ 
ساخته شده است.  این مواد چیزي به جز خشم و نفرت، 
گله و شکایت، خوار شمردن و غرور و کبر، شتاب، تعصب 
و بدبینی و ... نیستند. با این موارد واقعا هم می توان قلعه 
دل را محکم ومحکم و باز ه��م محکم تر کرد و دیگران 
 را پشت درهاي آن گذاشت. همان طور که این پادشاه 
عمل کرد. قلعه قلب ما هر چه محک��م تر و کم منفذتر 

باشد، احساس خفگی ما هم شدیدتر خواهد بود.

ایستگاه ضرب المثل

پسری جوان که یکی از مریدان شیفته شیوانا بود، چندین 
سال نزد استاد درس معرفت و عشق می آموخت. شیوانا 
نام او را ابر نیمه تمام گذاش��ته بود و به احترام استاد بقیه 
ش��اگردان نیز او را به همین اس��م صدا م��ی زدند. روزی 
 پسر نزد ش��یوانا آمد و گفت دلباخته دختر آشپز مدرسه 

شده است و نمی داند چگونه عشقش را ابراز کند؟!
شیوانا از ابر نیمه تمام پرسید: چطور فهمیدی که عاشق 
شده ای؟! پسر گفت: هرجا می روم به یاد او هستم. وقتی 
 می بینمش نفس��م می گیرد و ضربان قلبم تند می شود. 
در مجموع احساس خوبی نسبت به او دارم و بر این باورم 

که می توانم بقیه عمرم را در کنار او زندگی کنم!
شیوانا گفت: اما پدر او آش��پز مدرسه است و دخترك نیز 
مجبور است به پدرش در کار آشپزی کمک کند. آیا تصور 
می کنی می توانی با کس��ی ازدواج کنی ک��ه برای بقی�ه 
همکالسی هایت غذا می پزد و ظرف های غذای آنها را تمیز 
 می کند. ابرنیمه تمام کمی در خود فرو رفت و بعد گفت:

 به این موضوع فک��ر نکرده بودم. خ��وب این نقطه ضعف 
مهمی است که باید در نظر می گرفتم.

شیوانا تبسمی کرد و گفت: پس بدان که عشق و احساس 
تو به این دختر هوسی زودگذر و التهابی گذرا بیش نیست 

و بی جهت خودت و او را بی حیثیت مکن!
 دو هفته بعد اب��ر نیمه تمام نزد ش��یوانا آم��د و گفت که 
 نمی تواند فکر دختر آش��پز را از س��ر بی��رون کند. هر جا 
می رود او را می بیند و به هر چه فک��ر می کند اول و آخر 
فکرش به او ختم می شود. شیوانا تبسمی کرد و گفت: اما 
دخترك نص��ف صورتش زخم دارد و دس��تانش به خاطر 
کار، ضخیم و کلفت ش��ده است. به راس��تی بد نیست که 
همسر تو فردی چنین زش��ت و خشن باشد. آیا به زیبایی 
نه چندان زیاد او فکر کرده ای! ش��اید علت این که تا االن 
تردید کرده ای و قدم پیش نگذاشته ای همین کم بودن 
زیبایی او باشد؟! پسر کمی در خود فرو رفت و گفت: حق با 

شماست استاد! این دخترك کمی هم پیر است و چند سال 
دیگر  شکسته می شود. آن وقت من باید با یک مادربزرگ 
تا آخر عمر سر کنم! شیوانا تبسمی کرد و گفت: پس بدان 
که عشق و احساس تو به این دختر هوسی زودگذر است 
 و التهابی گذرا بیش نیس��ت پس بی جهت خودت و او را 

بی حیثیت مکن! پسرك راهش را کشید و رفت.
 یکی از شاگردان خطاب به شیوانا گفت که چرا بین عشق 
دو جوان شک و تردید می اندازید و مانع از جفت شدن آنها 
می شوید. شیوانا تبسمی کرد و پاس��خ داد: هوس الزمه 
جفت شدن دو نفر نیست. عشق الزم است و ابر نیمه تمام 

هنوز چیزهای دیگر را بیشتر از دختر آشپز دوست دارد.
یک ماه بعد خبر رسید که ابر نیمه تمام بی اعتنا به شیوانا 
و اندرزهای او درس و مش��ق را رها کرده است و نزد دختر 
آش��پز رفته و او را به همس��ری خود انتخاب کرده است و 

 چون شغلی نداشته است در کنار پدر همسر خود به عنوان 
کمک آشپز استخدام شده است.

یکی از شاگردان نزد شیوانا آمد و در مقابل جمع به بدگویی 
ابر نیمه تمام پرداخت و گفت: این پس��ر حرمت اس��تاد و 
مدرسه را زیر پا گذاش��ته است و به جای آموختن عشق و 
معرفت در حضور شما به سراغ آشپزی رفته است. جا دارد او 
را به خاطر این بی حرمتی به مرام عشق و معرفت از مدرسه 
بیرون کنید؟! شیوانا گفت: دیگر کسی حق ندارد به کمک 
آشپز جدید مدرسه ابر نیمه تمام بگوید. از این پس نام او 
تمام آسمان اس��ت. اگر من از این به بعد در مدرسه نبودم 
س��واالت خود در مورد عش��ق و معرفت را از تمام آسمان 
بپرس��ید. همه این درس و معرفت برای این اس��ت که به 
مرحله و درك تمام آسمان  برسید. او اکنون معنای عملی 

و واقعی عشق را در رفتار و کردار خود نشان داده است.

 موشی 
که مهار شتر می کشید !

خیلي سخته 

پیشگوی پادشاه

فراموش مکن که:  »تفاوت عشق و هوس«
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اجراییه
بایگان��ی  ش��ماره   139404002004000524 /1 پرون��ده: ش��ماره   10 /475
پرونده:9401314/2 ش��ماره ابالغی��ه:139405102004003820 آگه��ی ابالغ اجراییه 
کالسه:139404002004000524/1 بدینوسیله به خانم پریسا شمس و احمد رستمیان 
س��اکن اصفهان – خ.کاوه – خ.ابوریحان – بلوار ایمان – کوچه شب بو- پالک12 
بدهکاران پرونده کالس��ه 139404002004000524/1 که برابر گزارش اداره پس��ت 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 85/6/19-101018 
بین شما و بانک کشاورزی مبلغ 340/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 66/194/160 
ریال سود و مبلغ 73/185/274 ریال وجه التزام تا تاریخ 94/5/18 و بعد از آن مبلغ 
186/299 ریال روزانه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار 
درخواس��ت صدور اجراییه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد.مورد وثیقه شش��دانگ خانه پالک 87/2662 واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت 

اصفهان می باشد.م الف:29445 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

10/476 شماره دادنامه:9409970352401681 ش��ماره پرونده:9409980352400545 
شماره بایگانی ش��عبه:940607 خواهان: آقای مهدی خردپیش��ه فرزند محمد به 
نش��انی اصفهان – میدان جمهوری – ابت��دای خ.رباط اول – تقاط��ع اول – گز و 
شیرنی هانی – کدپستی 8138736181 خوانده: آقای صفر محمدپور غربی فرزند 
خداویردی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه دادگاه با اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای مهدی خردپیش��ه فرزند محمد به طرفیت آقای صفر محمد پور غربی فرزند 
خداوردی به خواس��ته مطالبه هش��تاد میلیون ریال وجه 2 فقره چک به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر چکها به ش��ماره و 
سررسید 298065-86/5/27و298075-86/6/15 و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت 
وتبصره الحاقی ماده 2قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
خوانده را به پرداخت هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3618000 ریال 
بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا واحد اجرای احکام 
مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید 
لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

می باشد.م الف:29144 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/477 شماره دادنامه:9409970350701452 ش��ماره پرونده:9309980350701147 
شماره بایگانی شعبه:931328 خواهان: آقای محمدحسین خانی فرزند علیرضا به 
نشانی نجف آباد – امیرآباد – مقابل شهرداری- بلوار شهید بهشتی – خ.شهریار 
41 پالک خوانده: آقای محسن محمدی فرزند امیرحسین به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه ختم رس��یدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در مورد دعوای محمدحس��ین خانی به طرفیت 
محسن محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 86/000/000 ریال وجه سه برگ چک به 
انضمام هزینه های دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مصدق 
چکها و گواهی های ع��دم پرداخت آنها به ش��ماره ه��ای 81877-93/7/2 بانک 
صادرات به مبلغ 50/000/000 ریال و 292889-93/7/25و292890-93/8/5 بانک 
رفاه کارگران هر یک به مبلغ 18/000/000 ریال و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه 
خود ارائه و ایراد یا دفاعی نکرده و ماندن چکها در دست دارنده نشان اشتغال ذمه 
وی است خواس��ته خواهان ثابت تشخیص داده می ش��ود و به استناد ماده 308 
قانون صدور چک و مواد 502و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال اصل خواس��ته خسارت 
تاخیر تادیه وجه هر چک از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا 
وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و 
2/820/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد که غیابی و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای این مهلت ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:29147 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/478 شماره دادنامه:9409970350700378 ش��ماره پرونده:9309980350700930 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:931084 خواهان: بانک مه��ر اقتصاد ب��ا وکالت خانم 
نس��رین موم س��از فرزند رضا به نش��انی اصفهان –خ.ارباب –روب��روی بانک 
صادرات – س��اختمان بلوط – ط3- واحد9 خواندگان: 1- خان��م مهدیه قربانی 
فرزند قربانعلی 2- خانم مهری قربانی اس��ماعیل ترخانی فرزند مصطفی همگی 
به نش��انی مجهول المکان 3- خانم ش��هرود صادق زاده فرزند جواد به نش��انی 
اصفهان – خ.آبش��ار – اداره آب منطقه ای اصفهان خواس��ته: مطالبه وجه چک 
تصمیم دادگاه: دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد با وکالت خانم نسرین موم ساز به طرفیت خواندگان 1- خانم مهدیه 
قربانی فرزند قربانعلی 2- خانم مهری قربانی اسماعیل ترخانی فرزند مصطفی 
3- خانم ش��هرود صادق زاده فرزند جواد به خواسته مطالبه مبلغ 178/826/832 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 859072 ریال عهده بانک ملت به انضمام خسارت 
دادرسی اعم از هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم 
از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به 
محتویات پرونده – تصویر مصدق چکه��ا و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در 
پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و 
الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل 
نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را 
در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدن��ی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظریه مورخه 
77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
178/826/832 ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 6/333/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت مبلغ 6/437/765 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم 
مینماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای احکام محاسبه 
و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر اس��تان اس��ت ضمنا در خصوص 
چک ش��ماره 3794/62 با عنایت به اس��ترداد دعوی در این قسمت به استناد بند 
ب شماره 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت 
صادر و اعالم می گردد رای صادره دراین قس��مت حضوری اس��ت و ظرف 20 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان می باشد.م الف:29148 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
10/479 شماره دادنامه:9409970351501277 ش��ماره پرونده:9409980351500685 
شماره بایگانی شعبه:940758 خواهان: خانم مهسا شریف لنجانی فرزندحسین 
به نشانی اصفهان – بزرگراه چمران – خیابان آل محمد – کوچه19)ماه( – پالک7 
خواندگان: 1- آقای علی موذنی فرزند مرتضی 2- آقای هوش��نگ نوروزی طرقی 
فرزند جواد 3- آقای مهدی شبروهی میشامندانی فرزند حسین همگی به نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: خانم مهسا شریف لنجانی فرزند 
حس��ین به طرفیت آقایان 1- آقای علی موذنی فرزند مرتضی 2- آقای هوشنگ 
نوروزی طرقی فرزند جواد 3- آقای مهدی شبروهی میش��امندانی فرزند حسین 
دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پانصد و هفتاد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 441260 تقدیم نموده اس��ت ب��ا توجه به مفاد 
دادخواست تقدیمی – اظهارات خواهان – شهادت نامه ضمیمه – اظهارات شهود 
– خواسته ثابت مس��تندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی ضمن حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر 
و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:29150 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

10/480 شماره دادنامه:9409970351500846 ش��ماره پرونده:9409980351500143 
شماره بایگانی شعبه:940158 خواهان: شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان 
 در حال تصفیه با مدیری��ت آقایان محمدرض��ا باقری و محمدرض��ا زاغری با 
وکالت آقای محم��د یزدانی فرزن��د یداله به نش��انی اصفهان – بل��وار ارتش – 
 نرسیده به میدان ارتش – کوی مهرعلیان – س��اختمان پیمان – طبقه3- واحد14 
خواندگان: 1- آقای علی ترابی فرزند نصرا... به نشانی اصفهان – میدان احمدآباد 
– خ.س��روش – جنب فتوکپ��ی پاپی��روس – ط.فوقانی دفتر س��اختمانی ترابی 
2- آقای محمد کربالیی اقا ملکی فرزند رحمت ا... به نش��انی اصفهان – خیابان 
فروغی – خ.خادمی –فرعی17- پالک42، 3- آق��ای علیرضا عابدینی پژوه فرزند 
بمانعلی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه 
 چک 3-مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه تصمیم دادگاه: 
با عنایت به محتوی��ات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند 
 متعال مبادرت به انش��ا رای مینماید. رای دادگاه: آقای محمد یزدانی با وکالت از 
شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان به طرفیت آقایان محمد کربالیی آقا ملکی 
فرزند رحمت ا... – علی ترابی فرزند نصرا... و علیرضا عابدینی پزوه فرزند بمانعلی 
دادخواستی به خواس��ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه و پنج میلیون ریال وجه یکفقره چک به شماره 152019 مورخ 93/08/22 از 
جاری 621069088 به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
تقدیم نموده است خواندگان ردیفهای اول و سوم علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه 
در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نس��بت به مستندات تقدیم ننموده اند 
 خوانده ردیف دوم مدعی پرداخت بخشی از تس��هیالت اعطایی شده ولی میزان

 آن را مشخص نکرده است حسب استعالم از بانک آینده میزان تسهیالت و میزان 
پرداخت به دادگاه اعالم شده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 314و249و403 
قانون تجارت و استفس��اریه آن خواندگان متضامنا به پرداخت یکصد و پنجاه و 
 پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا

 زمان وصول که بر مبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و چهار میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت حق 
الوکاله در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای 
 اول و س��وم غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواه��ی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر 
موارد ظ��رف مهلت بیس��ت روز از تاریخ اب��الغ قابل اعت��راض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف:29149 ش��عبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/481 شماره دادنامه:9409970351101273 ش��ماره پرونده:9409980351100290 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940320 خواهان: آقای سعید صیادی ش��هرکی فرزند 
عباس با وکالت آقای عباس آقاجانی دهنوی فرزند محمدرضا به نش��انی استان 
اصفهان – شهرستان خمینی شهر – چهارراه شریعتی – ابتدای خیابان شریعتی 
ش��مالی – طبقه فوقانی قرض الحسنه رفاه مس��تضعفین – دفتر وکالت مهری 
حاجی حیدری – همراه 09133251975 خواندگان: 1- آقای جالل ظهرابی به نشانی 
اصفهان – رهنان – خ.ابوذر – نرسیده به اس��پرتی زاهدی – بن بست شماره3- 
آخرین منزل سمت راس��ت منزل ظهرابی کدپس��تی 8196824554، 2- آقای حاج 
اقا محمد موس��وی نژاد به نش��انی اصفهان – خ.رهنان – خ.ابوذر – نرسیده به 
اسپرتی زاهدی – بن بس��ت شماره3- آخرین منزل س��مت راست منزل ظهرابی 
کدپستی8196824554 خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
س��عید صیادی ش��هرکی فرزند عباس به وکالت آقای عباس آقاجانی دهنوی به 
طرفیت آقایان 1- حاج آقا محمد موسوی نژاد 2- جالل ظهرابی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره س��فته به شماره خزانه داری کل 727327 
و تاریخ سررسید 94/4/4 و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته و واخواست نامه آن که داللت 
بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته و 
با توجه به عدم حضور بالوجه خوانده ردیف اول با وصف نشر آگهی و دفاعیات 
بالوجه خوانده ردیف دوم مبنی بر امانی بودن س��فته و ش��اهد بودن وی دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 274و309 قانون تجارت و 
مواد 198و502و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب س��ال 1379 و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 63/2/19 
هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون 
و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ سه میلیون و 
ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ واخواست براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره نس��بت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده و ظرف بیس��ت روز ازتاریخ 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و نسبت به 
خوانده ردیف اول غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.م الف:29136 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
حصر وراثت

10/482 آقای علیداد امینی نوگورانی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5471/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قمر امینی نوگورانی بشناسنامه 890 در تاریخ 93/11/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پنج فرزند پس��ر: 1- علی داد امینی نوگورانی ش. 1 )فرزند پسر( 2- علی امینی 

نوگورانی ش.ش 1040 )فرزند پسر( 3- منصور امینی نوگورانی ش.ش 55 )فرزند 
پسر( 4- محس��ن امینی نوگورانی ش.ش 2152 )فرزند پس��ر( 5- مسعود امینی 
ش.ش 45347 )فرزند پسر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29063 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/483 آق��ای صفرعلی ایگدرباصیری دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 5477/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین ایگدرباصیری بشناسنامه 899 
در تاریخ 93/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به س��ه پسر و 5 دختر و یک همس��ر:1- صفرعلی ایگدر 
باصیری ش.ش 2 )فرزند( 2- حسن ایکدر باصری ش.ش 10 )فرزند( 3- علیرضا 
 ایکدر باص��ری ش.ش 1 )فرزند( 4- نص��رت ایکدر باص��ری ش.ش 114 )فرزند( 
5- سکینه ایکدر باصری ش.ش 5 )فرزند( 6- فاطمه ایکدر باصری ش.ش 2 )فرزند( 
7- عصمت ایکدر باصری ش.ش 237 )فرزند( 8- طیبه ایکدر باصری ش.ش 15121 
)فرزند( 9- صاحب ایکدرباصری ش.ش 8 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29062 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/484 خانم رضوان عاقریان دارای شناسنامه شماره 732 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5484/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن عاقریان بشناسنامه 387 در تاریخ 94/7/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و 
یک همسر:1- اشرف عاقریان ش.ش 29670 )فرزند( 2- اعظم عاقریان ش.ش 61242 
)فرزند( 3- رضوان عاقریان ش.ش 732 )فرزن��د( 4- اقدس فالحی نیا ش.ش 1040 
)همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29061 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/485 آقای محمدرضا اعتباریان خوراس��گانی دارای شناسنامه شماره 7091 
به شرح دادخواست به کالس��ۀ 5487/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اس��معیل اعتباریان خوراسگانی 
بشناسنامه 237 در تاریخ 94/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پنج پس��ر و یک دختر و یک همسر: 1- 
قاسمعلی اعتباریان خوراسگانی ش.ش 230 )فرزند( 2- اکبر اعتباریان خوراسگانی 
ش.ش 9440 )فرزند( 3- حسین اعتباریان خوراسگانی ش.ش 229 )فرزند( 4- حسن 
اعتباریان خوراسگانی ش.ش 7090 )فرزند( 5- محمدرضا اعتباریان خوراسگانی 
ش.ش 7091 )فرزند( 6- فخری اعتباریان خوراسگانی ش.ش 9439 )فرزند( 7- زبیده 
حمامی خوراسگانی ش.ش 6107 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29060 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/486 خانم فریب��ا داودی حموله دارای شناس��نامه ش��ماره 1271385368 به 
 شرح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5488/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر

 وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قلی داودی حموله بشناسنامه 
 541 در تاریخ 94/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر:1- رضا داودی حموله 
ش.ش 1273924479 )فرزند پس��ر( 2- فریبا داودی حمول��ه ش.ش 1271385368 
)فرزند دختر( 3- فهیمه داودی حمول��ه ش.ش 1278121794 )فرزند دختر( 4- پری 
سیاوشی جق جقی ش.ش 1104 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29059 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/487 آقای امید پورجم دارای شناس��نامه ش��ماره 1647 به ش��رح دادخواست 
به کالسۀ 5492/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان رضا پورج��م بشناس��نامه 1113 در تاریخ 93/11/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر و دو دختر و یک همسر و یک مادر:1- امید پورجم ش.ش 1647 )فرزند 
پسر( 2- ابراهیم پورجم ش.ش 1883 )فرزند پس��ر( 3- احمد پورجم ش.ش 3635 
)فرزند پسر( 4- الهه پورجم ش.ش 1310 )فرزند دختر( 5- آزاده پورجم ش.ش 1163 
)فرزند دختر( 5- بتول ناطق ش.ش 372 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29058 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/488 آقای حمیدرضا متقی دارای شناس��نامه ش��ماره 1270678469 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5494/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سعید متقی بشناسنامه 1503 در تاریخ 94/5/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پس��ر و یک دختر و یک همس��ر و یک مادر:1- حمیدرض��ا متقی ش.ش 
1270678469 )فرزند( 2- زهره متقی ش.ش 1272972070 )فرزند( 3- زیبا خوشحال 
دستجردی ش.ش 1490 )همسر( 4- اشرف س��ودابیان ش.ش 170 )مادر( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29057 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/489 خانم ش��هربانو نجفی دارای شناسنامه ش��ماره 4 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5493/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان س��یف ا... نجفی سوالری بشناس��نامه 486 در تاریخ 
94/9/15 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر:1- حسینعلی نجفی سوالری 
ش.ش 1431 )فرزند( 2- علی اکبر نجفی سوالری ش.ش 2694 )فرزند( 3- حسنعلی 
نجفی س��والری ش.ش 126 )فرزند( 4- لیلی نجفی س��والری ش.ش 716 )فرزند( 
5- مریم نجفی س��والری ش.ش 1414 )فرزند( 6- خدیجه نجفی س��والری ش.ش 
340 )فرزند( 7- شهربانو نجفی ش.ش 4 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29056 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/490 آقای مهدی فرخ بیان دارای شناسنامه شماره 60282 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5495/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان احمد فرخ بیان بشناس��نامه 22968 در تاریخ 94/3/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر و دو دختر و یک همسر:1- حس��ین فرخ بیان ش.ش 1489 )فرزند( 
2- محمدرضا فرخ بیان ش.ش 843 )فرزند( 3- مهدی فرخ بیان ش.ش 60282 )فرزند( 
4- محمدعلی فرخ بیان ش.ش 5125 )فرزند( 5- صدیق��ه فرخ بیان ش.ش 32960 
)فرزند( 6- زهرا فرخ بی��ان ش.ش 1342 )فرزند( 7- اقدس س��راج زاده ش.ش 1041 
)همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29055 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/491 خانم صغری امینی پزوه دارای شناسنامه شماره 2002 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5516/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی اغالئی بشناس��نامه 9085 در تاریخ 94/8/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک همس��ر و یک پدر:1- صغرا امینی پزوه ش.ش 2002 )مادر( 2- یدا... اغالئی 
پزوه ش.ش 72 )پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29053 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/492 آقای حجت ا... اغالئی دارای شناسنامه شماره 16970 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 5517/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان یدا... اغالئی پزوه بشناس��نامه 72 در تاریخ 94/9/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و چهار دختر و یک همسر:1- حجت ا... اغالئی ش.ش 16970 )فرزند( 
2- بتول اغالئی ش.ش 9086 )فرزند( 3- فاطمه اغالنی ش.ش 12183 )فرزند( 4- زهره 
اغالنی ش.ش 14123 )فرزند( 5- زهرا اغالن��ی ش.ش 156 )فرزند( 6- صغرا امینی 
پزوه ش.ش 2002 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:29052 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/493 خانم احترام برادران فالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 49425 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 5518/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر خدری همدانی بشناسنامه 160 
در تاریخ 93/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پس��ر و 2 دختر و یک همسر:1- محمد جواد خدری 
همدانی ش.ش 1271363135 )فرزند( 2- افتخار خدری همدانی ش.ش 39630 )فرزند( 
3- زهرا خدری همدانی ش.ش 1192 )فرزند( 4- احترام برادران فالحی ش.ش 49425 
)همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29051 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/494 خانم مرضیه رضوانی قهس��اره دارای شناس��نامه ش��ماره 21 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5519/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین رضوانی قهس��اره بشناسنامه 24 در 
تاریخ 93/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پس��ر و دو دختر و یک همسر:1- حسن رضوانی قهساره 
ش.ش 17 )فرزند( 2- محمد رضوانی قهس��اره ش.ش 59 )فرزند( 3- علی اصغر 
رضوانی قهساره ش.ش 1180080572 )فرزند( 4- مرضیه رضوانی قهساره ش.ش 
21 )فرزند( 5- فهیمه رضوانی قهساره ش.ش 1271969351 )فرزند( 6- زهرا سعیدی 
قهساره ش.ش 17 )همسر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:29050 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/495 آقای رضا بقائی دارای شناس��نامه ش��ماره 7331 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5527/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر بقائی بشناسنامه 47639 در تاریخ 94/6/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک 
پسر و دو دختر و یک همسر:1- رضا بقائی ش.ش 7331 )فرزند( 2- فرزانه بقائی 
ش.ش 711 )فرزند( 3- زهره بقائی ش.ش 2157 )فرزند( 4- طاهره بیگم پهلوانی نژاد 
خوابجانی ش.ش 2 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29049 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/496 خانم فرزانه یمینی دارای شناسنامه ش��ماره 403 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5528/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی یمینی بشناسنامه 229 در تاریخ 92/7/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه 
پسر و سه دختر و یک همس��ر:1- فرهمند یمینی ش.ش 188 )فرزند( 2- فرامرز 
یمینی ش.ش 1018 )فرزند( 3- فرشاد یمینی ش.ش 1778 )فرزند( 4- فرخنده یمینی 
ش.ش 735 )فرزند( 5- فریبا یمینی ش.ش 1770 )فرزند( 6- فرزانه یمینی ش.ش 403 
)فرزند( 7- جمیله زمانی علویجه ش.ش 97 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29048 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده102

10/497 شماره پرونده:139304002004000198/1 شماره بایگانی پرونده:9300879/2 
ش��ماره ابالغی��ه: 139405102004003708 آگهی اب��الغ اخطاریه م��اده 102 پرونده 
کالس��ه:9300879 بدینوس��یله ب��ه خان��م مهین کرباس��ی س��اکن اصفهان – 
خیابان میر – کوچه فرس��ام – مجتم��ع زیتون – واحد9 بدهکار پرونده کالس��ه 
139304002004000198/1 ک��ه براب��ر گزارش مام��ور ابالغ ش��ناخته نگردیده اید 
ابالغ می گ��ردد چون از ط��رف خانم مهین کرباس��ی ط��ی نامه وارده ش��ماره 
139405002004004356 مورخ 1394/5/19 نسبت به ارزیابی پالک 32 فرعی از پالک 
3421 اصلی بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به شماره چهارده تفکیکی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به نامبرده که در مقابل طلب بانک صادرات ایران 
به موجب سند شماره 12012 مورخ 1390/7/27 دفترخانه شماره 189 اصفهان در 
رهن قرار گرفته واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آیین نامه اجرایی به قید قرعه 
شکراله رس��تم زاده به عنوان کارش��ناس انتخاب گردیده و مورد وثیقه به مبلغ 
8/921/500/000 ریال ارزیابی گردید لذا مراتب بدین وسیله به شما اعالم می شود. 

م الف:29463  افسانه اسدی اورگانی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى  اهلل  عليه  و  آله :
هر كس پر گذشت باشد، عمرش طوالنى شود.
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آشپزی

گوناگون

    

 م�واد الزم س�وپ خام�ه ای ب�ا قارچ:ک��ره )ذوب ش��ده( 50 گ��رم،
روغن مایع  ب��ه مق��دار الزم،پیازچ��ه )حلقه ای خردش��ده( 5 س��اقه،آرد 
 نول 4 قاش��ق سوپ خوری،اس��تاک مرغ1 لیتر،قارچ )ورقه ای خردش��ده(

 400 گرم،آب لیموترش تازه 1 قاشق سوپ خوری،شیر  500 میلی لیتر،خامه 
100 گرم،نمک و دانه فلفل سیاه )کوبیده  شده( به مقدار الزم.

طرز تهيه و پخت سوپ خامه ای با قارچ:
در قابلم��ه اي ح��اوي ک��ره و کم��ي روغ��ن مای��ع، روي ح��رارت مالیم، 
پیازچ��ه را تفت دهی��د س��پس آرد را اضافه کنی��د و مرتبا تف��ت دهید تا 
بوي خام��ي آرد گرفته ش��ود؛در قابلم��ه اي کوچ��ک، اس��تاک را بریزید 
 و روي ح��رارت مالی��م قرار دهید ت��ا جوش بیاید س��پس آن را ب��ه تدریج 
 به قابلمه ح��اوي پیازچه بیفزایی��د و مرتبا هم بزنید تا آرد گلوله نش��ود؛در 
تابه اي حاوي کمي روغن مایع، روي حرارت مالیم، قارچ و آبلیموترش تازه را 
تفت دهید تا آب قارچ کشیده شود سپس آن را به قابلمه حاوي استاک اضافه 
کنید، در قابلمه را بگذارید تا س��وپ به مدت 30 دقیقه بپزد؛در اواخر پخت، 
شیر و خامه را به همراه مقداري نمک و فلفل سیاه به سوپ اضافه کنید و هم 
بزنید و فورا قابلمه را از روي حرارت بردارید؛سوپ را در ظرف مورد نظر بریزید 

و روي آن را با دانه فلفل سیاه تزیین و سرو کنید.
جایگزین:

در صورت عدم دسترس��ی به اس��تاک مرغ، می توانید از همان مقدار آب، به 
همراه یک عدد قرص عصاره مرغ استفاده کنید.

نکته :
بعد از اضافه کردن خامه به سوپ، دقت کنید که سوپ بجوشد، زیرا جوشیدن 

باعث بریده  شدن خامه می شود.

اگر از این حقیقت اطالع داشته باش��ید که احتیاج مادر اختراع است، باید 
بتوانید حدس بزنید که کنس��رو به ضرورت زمان های جنگ و درگیری و 

قحطی مواد غذایی تازه و آماده اختراع شده است.
این حدس درست است: پس از انقالب فرانسه، این کشور درگیر جنگ با 
کشورهای همسایه شد، دولت این کشور اعالم کرد به کسی که بتواند راهی 

ساده برای رساندن سالم مواد غذایی بسته بندی شده به میدان های جنگ 
بیابد، جایزه ای تقدیم خواهد کرد.

 اینجا بود که نیکوالس اپ��ر Nicolas Appert که تصادفا، یک دهه ای 
می شد شخصا به دنبال راه هایی برای نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی 
بود، به می��دان آمد. او به این فک��ر افتاد که مواد مختل��ف غذایی را داخل 
بطری های شیش��ه ای بری��زد، سرش��ان چوب پنبه بگ��ذارد و کامال درب 
شیشه ها را درزگیری کند و بعد شیشه ها را گرما بدهد.به این ترتیب او در 

سال 1۸04، برای نخستین بار غذای کنسروی تولید کرد.
اپر بدون اینکه آگاهی  در مورد میکروب ها و مکانیسم کارش داشته باشد، 
راهی آسان برای نگهداری چندماه و حتی چندساله مواد غذایی یافته بود و 

به این ترتیب برنده جایزه 1۲ هزار فرانکی دولت فرانسه شد.
تا 100 سال به همین شیوه و به صورت محدود کنسرو تولید می شد، اما به 
دنبال آن بازرگانی انگلیسی به نام پیتر دوراند Peter Durand، اختراع 
اپر را اصالح کرد و یا شاید بهتر باش��د که بگوییم تا حدی هم ایده او را به 
یغما برد. او در واقع مکانیس��م کار را را صنعتی و به جای بطری شیشه ای 
از قوطی های حلبی اس��تفاده کرد. حاال جالب اس��ت بدانید که تا دهه ها 
 پس از اختراع قوطی های فلزی کنس��رو، مردم برای باز کردن کنس��رو با 
چاقو و چکش به جان کنس��روها می افتادند. در واقع 50 سال تمام طول 
 کش��ید تا یک مخترع آمریکایی به ن��ام ازرا وارن��ر Ezra Warner در

 سال 1۸5۸ یک دربازکن کنس��رو را ثبت کند. البته او این وسیله ظاهرا 
پیش پا افتاده و ساده را پس از امتحان صدها ایده، ارائه کرد.

طرز تهيه و پخت سوپ خامه ای
 با قارچ

محصوالت غذایى كنسرو چه زمانى 
اختراع شدند؟

خانه داری
کاشی های حمام و سرویس بهداشتی یکی از سخت ترین قسمت های خانه برای 
تمیز کردن هستند. کاشی های حمام به دلیل محیط مرطوبی که دارند بیشتر دچار 

کپک و قارچ شده و تمیز کردن شان کمی مشکل است.
چه نوع تميزكننده ای برای سطوح كاشى و درزهای آن نياز دارید؟

بسیاری از برندهای مختلف مواد پاک کننده  خاصی را پیشنهاد می دهند که برای 
بازگشت درخش��ندگی به درزهای کاشی های شما طراحی  ش��ده اند. وقتی شما 
انتخاب های مختلف را بررسی می کنید، بهتر است محصولی را انتخاب کنید که 
دارای خواص ضد قارچ است تا به کاهش سرعت رشد کپک کمک کند – خصوصا 

در حمام که محیط گرم و پر بخار آن موجب رشد و تکثیر قارچ ها است.
برخی خانه داران برای تمیز کردن دوغاب یا درزهای کاشی به استفاده از محصوالت 
س��فید کننده  تکیه می کنند )برای دوغاب های س��فید و خاکستری روشن ماده  
س��فیدکننده می تواند قطعا بس��یار مؤثر باشد.( س��فیدکننده  اکسیژن )سدیم 
پرکربنات( و سفیدکننده  کلر به خاطر توانایی خود جهت نظافت کاشی و دوغاب 
آن شهرت دارند، اما باید با دقت استفاده ش��وند. این مواد نباید روی دوغاب های 
سیاه یا رنگ های دیگر اس��تفاده شوند، زیرا ممکن اس��ت اثر محوکنندگی رنگ 
داشته باشند. زمان استفاده از هر محصول نظافتی دستورالعمل های روی برچسب 
آن را دنبال کنی��د. اگر ترجیح می دهید از محصوالت س��فیدکننده برای نظافت 
کاشی استفاده نکنید می توانید خودتان یک پاک کننده  طبیعی بسازید. دوغاب 
کاشی به قدرت پاک کننده اس��ید )مانند موادی که در س��رکه یافت می شوند و 
خواص س��فیدکننده دارند و همچنین جوش شیرین( خیلی خوب واکنش نشان 

می دهد. جهت درست کردن یک پاک کننده  مؤثر برای دوغاب کاشی ها، فقط این 
دو محصول را ترکیب کنید تا خمیر سفتی تشکیل شود که بتوان آن را به سادگی 

روی دوغاب استفاده کرد.

برق انداختن كاشى های حمام و 
سرویس بهداشتى )3(

معرفی کتاب

 کتاب »خردل، خر اس��ت« مجموعه ای از ۸0 داس��تان کوتاه کمتر از 
 یک صفحه ای در ح��وزه دفاع مقدس اس��ت که از س��وی انتش��ارات 

روایت فتح راهی بازار نشر شد.
 نورمحمدزاده نویس��نده کتاب »خ��ردل، خر اس��ت« در این مجموعه

۸0 عدد داستانک  را به نگارش در آورده است.
 این ۸0 اثر به دو بخش 40  تایی تقس��یم می ش��ود ک��ه بخش اول آن 
مربوط به دوران دفاع مقدس و بخ��ش دوم آن مربوط به اتفاقات پس از 

دفاع مقدس است. 
گفتنی اس��ت عنوان انتخاب ش��ده برای ای��ن کتاب برگرفت��ه از یکی 
از داس��تان های کتاب با عنوان »جمله س��ازی« اس��ت. ای��ن جمله در 
حقیقت از طرف یک فرزند جانباز ش��یمیایی به عنوان اولین جمله ای 
که در دفتر خود نوشته است، برداشته ش��ده و این با توجه به شرایطی 
 بوده که از پدر خود دیده و آن را در جمله »خردل، خر اس��ت« نش��ان 

 داده است.
الزم به ذکر اس��ت این مجموعه داس��تان ها به نوعی ن��گاه جامعی به 
دفاع مقدس و تبعات آن بر زندگی مردم داش��ته است. این اثر یک نگاه 
انسانی و انتقادی به تبعات و آثار جنگ داشته و به افراد و خانواده هایی 
 ک��ه مس��تقیما در این واقع��ه  و مش��کالت پ��س از آن درگی��ر بودند 
می پردازد. هش��تاد داس��تانک این مجموعه در دو بخ��ش چهل تایی 
ذیل عناوین »جن��گ« و »صلح« به رش��ته تحریر درآمده تا داس��تان 
 اصح��اب جن��گ را در دوران جن��گ و پ��س از آن روایت کن��د. حتی 

سعی شده ارتباط شکلی یا محتوایی بین داستانک ها وجود داشته باشد 
 که در برخی، این ارتباط عمیق و پررنگ تر بوده و خود، داستان دیگری 
ش��ده اس��ت. بر اس��اس این گزارش کتاب »خردل، خر است« توسط 
 انتشارات  روایت فتح در قطع خشتی کوچک با شمارگان ۲۲00 نسخه و

 قیمت 6000 تومان راهی بازار نشر شد.

خردل، خر است

افراد جذاب با مخاطب خ��ود ارتباط برقرار م��ی کنند و حت��ی در گفت وگوهای 
روزمره و کوتاه نیز عمیق می ش��وند.  برخی از انس��ان ها با وجود عدم بهره مندی 
از بعضی چیزها مثل پول، چهره زیبا و یا ارتباطات اجتماعی گس��ترده، همیش��ه 
انرژی و اعتماد به نفس خاصی دارند. حتی ش��کاک ترین انسان ها هم نمی توانند 
 در برابر این شخصیت های جذاب مقاومت کنند و از خود، ترش رویی نشان دهند.

 این گونه آدم ها در هر محفلی می درخشند؛ همان هایی که برای کمک، راهنمایی 
و مصاحبت، اولین گزینه هر کسی خواهند بود. شخصیت آنها به گونه ای است که 
همه را به این پرسش وا می دارد: » او چه چیزی دارد که من ندارم؟ چه چیزی او را تا 
این حد جذاب می کند؟« اما واقعا تفاوت آنها با دیگران چیست؟ احساس ارزشمند 
بودن آنها از درون ش��ان نش��أت می گیرد. این گونه افراد هیچ گاه به دنبال تأیید 
دیگران نیستند، چون آن قدر اعتماد به نفس دارند که آن را در خودشان پیدا می 
کنند. عادات خاصی وجود دارند که شخصیت های جذاب و با اعتماد به نفسی مثل 
این برای حفظ دیدگاه سازنده خود به صورت روزانه به کار می بندند. برخورداری 
از چنین اعتماد به نفسی زاییده شانس نیست. پس وقت آن فرا رسیده است عادات 
این گونه افراد را مطالعه کنید، بلکه بتوانید از آنها به نفع خود بهره ببرید و اعتماد به 

نفس و جذابیت بیشتری برای خود خلق کنید.
۱- رفتار محترمانه با همه

مخاطب آنها چه بزرگ ترین مش��تری ش��ان باش��د و چه گارس��ون رس��توران، 
 رفتارشان همیشه و بدون اس��تثنا مؤدبانه و محترمانه خواهد بود. شخصیت های 
دوست داش��تنی این را به خوبی درک می کنند که هر چقدر هم با فرد مقابل خود 
رفتار محترمانه ای داشته باشند، اگر در مقابل او با شخص دیگری غیر مؤدبانه رفتار 

کنند، ارزش رفتار مؤدبانه خود را نیز از بین خواهند برد.
۲- پيروی از قانون پالتينى

قانون طالی��ی »با دیگران هم��ان گونه رفتار کن که دوس��ت داری دیگ��ران با تو 
رفتار کنند.« یک اش��کال اساس��ی دارد: این قانون فرض را بر ای��ن می گذارد که 
همه دوس��ت دارند یک جور با آنها برخورد ش��ود و این اصل را نادی��ده می گیرد 
 که هر کس��ی ممکن اس��ت با چیزهای کامال متفاوتی خوشحال ش��ود. یک نفر از 
ش��ناخته ش��دن در میان جمع خوش��ش می آی��د، در حال��ی که یک نف��ر دیگر 
 از اینک��ه در مرکز توج��ه قرار بگیرد متنفر اس��ت. ام��ا قانون پالتین��ی می گوید: 
»با هر کسی آن گونه رفتار کن که خودش دوست دارد« و به این ترتیب این اشکال 
را برطرف می کند. انسان های جذاب و دوست داشتنی در »خواندن« خواسته های 
دیگران مهارت بسیار زیادی دارند و رفتار خود را طوری تنظیم می کنند که باعث 

خوشایندی آنها شود و به آنها احساس راحتی بیشتری ببخشد.
3- عدم استفاده از گفت وگوهای كوتاه

اس��تفاده صرف از گفت وگو های کوتاه تضمین ش��ده ترین راه برای جلوگیری از 
برقراری ارتباط حسی در مکالمه است. شما وقتی مثل آدم آهنی با دیگران برخورد 
کنید، مغز آنها را روی حالت ناوبری اتوماتیک قرار خواهید داد و این باعث می شود 
کسی با شما احساس نزدیکی نکند. افراد دوس��ت داشتنی با مخاطب خود ارتباط 
برقرار می کنند و حتی در گفت وگوهای روزمره و کوتاه نیز عمیق می شوند. عالقه  

ذاتی آنها به دیگران باعث می شود به راحتی سواالت خوبی بپرسند و آنچه در جواب 
می شنوند را به دیگر جنبه های مهم زندگی گوینده، ارتباط دهند.

۴- تمركز روی آدم ها، بيش از هر چيز دیگر
انس��ان های ج��ذاب و خوش برخ��ورد عالق��ه ای ذات��ی و واقعی به انس��ان های 
اطراف خ��ود دارن��د. در نتیجه، بیش��تر از خودش��ان به فک��ر دیگران هس��تند. 
این گون��ه اف��راد زیاد ب��ه این فک��ر نمی کنند ک��ه چقدر م��ورد عالق��ه دیگران 
هس��تند، چون تمرکزش��ان تم��ام مدت روی اطرافیان ش��ان اس��ت. ب��ه همین 
دلیل اس��ت که ب��ه نظر نمی رس��د تالش��ی برای ج��ذاب ب��ودن انج��ام دهند.
 ب��رای اینکه این ع��ادت آنها را بتوانی��د برای خود ب��ه کار بگیرید، س��عی کنید از

 موبایل ه��ای هوش��مندتان فاصله بگیری��د و روی اطرافیان تان متمرکز ش��وید. 
تمرکزتان را روی صحبت های آنها نگه دارید، نه پاس��خی ک��ه به آنها می خواهید 
بدهید. وقتی کس��ی چیزی در مورد خودش به ش��ما می گوید، حرفش را با سوال 
 مناس��بی همراه کنید، ب��ه گونه ای که بتواند س��فره دلش را بیش��تر برای ش��ما

 باز کند.

۵- اجتناب از تالش بيش از حد برای اثبات خود به دیگران
 انس��ان های دوس��ت داش��تنی مکالمات و گفت وگوهای خ��ود با دیگ��ران را با 
 داس��تان هایی از هوش و موفقیت های خود پ��ر نمی کنند. این گونه نیس��ت که 
در برابر چنین میلی مقاومت کنند، این میل اساسا در ذهن آنها شکل نمی گیرد. آنها 
به خوبی می دانند کسانی که سخت تالش می کنند محبت دیگران را متوجه خود 

کنند، احساس بدی در اطرافیان خود به وجود می آورند.
  ۶- درک تفاوت ميان حقيقت و نظرات شخصى

این گونه افراد با متانت و آرامش خاصی به مسائل بحث برانگیز و موضوعات حساس 
می پردازند. آنها از ابراز عقی��ده ابایی ندارند، اما این را کامال روش��ن می کنند که 
چیزهایی که می گویند صرفا نظرات شان اس��ت، نه حقیقت محض. موضوع بحث 
از گرمایش جهانی گرفته تا سیاس��ت، برنامه واکسیناس��یون و ی��ا تغذیه، هرچه 
که باش��د، آنها این را می دانند که انس��ان ه��ای زیادی وجود دارن��د که به همان 
 ان��دازه در این مورد می فهمن��د و در عین حال ممکن اس��ت موض��وع را متفاوت 

ببینند.

۷- اجتناب از نقش بازی كردن
این دسته از انس��ان ها خود واقعی شان هس��تند. الزم نیست کس��ی برای اینکه 
ش��خصیت واقعی آنها را بشناسد و یا حرکت بعدی ش��ان را پیش بینی کند تالش 
خاصی انجام دهد. آنها به خوبی می دانند هیچ کس از آدم هایی با رفتار مصنوعی، 
خوشش نمی آید. هر کسی به سمت افرادی که شخصیت حقیقی خود را به نمایش 
می گذارند جذب می شود، چون با علم به این موضوع می توانند به آنها اعتماد کنند. 
وقتی ندانید طرف مقابل شما واقعا کیست و چه نیاتی دارد، به راحتی ممکن است 

از او فاصله بگیرید. 
۸- یک رنگى

 همه از کس��انی که انس��جام درونی باالیی دارند خوشش��ان می آید چون حرف و 
عمل شان یکی است، به همین سادگی؛ یک رنگی مفهوم ساده ای است اما به کار 
گیری آن در عمل دشوار می شود. انسان های جذاب و دوست داشتنی برای اینکه 
همیشه از این ویژگی بهره مند باشند از بدگویی پشت سر دیگران اجتناب می کنند، 

و همیشه کار درست را انجام می دهند؛ حتی اگر به نفع شان نباشد.
۹- داشتن لبخند بر لب

 انس��ان ها به ص��ورت طبیع��ی و ناخ��ودآگاه از زبان ب��دن مخاطب خ��ود تقلید 
 می کنند. اگر می خواهید دیگران حس خوبی نس��بت به شما داشته باشند هنگام 
صحبت کردن به آنه��ا لبخند بزنید. به ای��ن ترتیب آنها نیز به ص��ورت ناخودآگاه 
 لبخند ش��ما را با لبخند پاس��خ می دهند و این باعث می ش��ود احس��اس خوبی 

پیدا کنید.
۱۰- آراستگى ظاهری

بین خوش لباس بودن و فخرفروشی به واس��طه ظواهر، تفاوت زیادی وجود دارد. 
انسان های دوست داشتنی متوجه این موضوع هستند که رسیدگی به ظاهر فردی 
مثل تمیز کردن خانه پیش از آمدن میهمان است و نوعی احترام به خود و دیگران 
 محس��وب می ش��ود. اما همین که ظاهر قابل قبولی برای خود درس��ت کردند از

 فکر کردن به این موضوع دست می کشند.
۱۱- عشق به زندگى

 انس��ان های با اعتماد به نفس و دوست داش��تنی مثبت و پر از اش��تیاق هستند.
 هیچ گاه از زندگی خسته نمی ش��وند چون آن را یک اتفاق فوق العاده می بینند و 
آنقدر با اشتیاق به زندگی نگاه می کنند که دیگران نیز دوست دارند بخشی از این 
اشتیاق باشند.نه اینکه هیچ مشکلی در زندگی خود نداشته باشند، اما به مشکالت 
به عنوان موانعی موقتی نگاه می کنند، نه سرنوشت غیر قابل تغییر. وقتی مشکلی 
پیش می آید آنها به خودشان یادآور می شوند روزهای بد می گذرند، و به این امید 

ادامه می دهند که روز بعد یا هفته یا ماه بعد اوضاع بهتر خواهد بود.
 جمع بن�دی: انس��ان های دوس��ت داش��تنی تنه��ا ویژگی ه��ا و ع��ادت های 
دوست داشتنی خاصی در خود پرورش داده اند که هر کس دیگری نیز می تواند در 
خود پرورش دهد. آنها بیش از آنکه به فکر خودشان باشند به فکر دیگران هستند و 
کاری می کنند دیگران نیز احساس دوست داشته شدن، مورد احترام بودن، درک 

شدن و دیده شدن پیدا کنند.

راز جذابیت انسـان های دوست داشتنـی
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