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شهرداری خوانسار باستناد مجوز شماره 686 مورخ 94/10/6 شورای محترم اسالمی شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی در جهت راه اندازی 
مجموعه شهر بازی در محل پارک جدیداالحداث عسل واقع در ورودی شهر از طرف اصفهان با برآورد بالغ بر 4/000/000/000 ریال انجام هزینه توسط بخش خصوصی جهت 

نصب وسائل ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
1-کشتی 32 نفره تمام اتوماتیک به ارتفاع 12 متر 

2- چرخ و فلک 24 متری 
3- قایق پدالو 4 نفره طرح قو به تعداد 8 دستگاه 

1-متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه مورخ 94/10/17 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/11/1 پیشنهادات خود را مبنی بر مشارکت در راه اندازی محل فوق در پاکت 
الک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند. 

2- متقاضیان می بایست معادل 5% قیمت پیشنهادی را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین 
شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

3- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 94/11/3 در کمیسیون عالی معامالت مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابالغ خواهد شد و برنده مزایده نیز 
مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

4- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد 
شد.

5- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- متقاضیان می بایست نسبت به ارائه رزومه کاری همراه با سابقه انجام کار اقدام نمایند.
8- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل فرمایند.

شهرداری خوانسار باستناد مجوز ش��ماره 697 مورخ 94/10/15 شورای محترم اسالمی شهر خوانس��ار در نظر دارد در جهت رفاه حال شهروندان و انجام 
برون سپاری خدمات،نسبت به واگذاری اخذ عوارض سالیانه خودروهای سبک طبق تعرفه اداره دارایی و امور اقتصادی از طریق واگذاری به دفاتر پیشخوان 

شهرستان به مدت 3 سال همراه با اعمال 30% بخشش جرائم اقدام نماید.
1-متصدیان دفاتر پیشخوان شهرستان خوانسار می توانند از روز پنجشنبه مورخ 94/10/17 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/11/1 پیشنهادات 
 خود را مبنی بر انجام خدمات مذکور در پاکت الک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت 

دارند.
2- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 94/11/3 در کمیسیون عالی معامالت مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابالغ خواهد 

شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و توافق اقدام نماید.
3- متقاضیان می بایست معادل 10/000/000 ریال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز 

و یا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.
4- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات 

دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- متقاضیان می بایست نسبت به ارائه مدارک مالکیت دفاتر پیشخوان اقدام نمایند.

 8- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل نمایند.

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 693 مورخ 94/10/13 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد خودروهای مشروحه ذیل را به باالترین قیمت 
به فروش برساند:

-دو دس��تگاه خودروی کادیان زباله کش مدل 1389 همراه با اتاق زباله کش مکانیزه ساخت شرکت ش��اهین خودرو تبریز با قیمت پایه هر دستگاه 
750/000/000 ریال.

1(متقاضیان می توانند از تاریخ 94/10/17 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/11/1 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری 
نموده و رسید دریافت دارند.

2( زمان بازگشائی پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94/11/3 می باشد.
3( متقاضی می بایس��ت مبلغ 40/000/000 ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده برای هر دس��تگاه به حساب 0105922986005 به حساب 

شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته ارائه نمایند.
4( در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها به حساب شهرداری، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط 

و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب بانفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5( به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6( کلیه هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره همراه 09131711448 تماس حاصل نمایند.
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کابوس ستاره ها
 برای مربیان خارجی

فضای انتخابات 
باید از التهاب دور باشد

قیـمت سیمـان 
افـزایش پیدا نمی کند
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معاون پیشگیری بهزیستی با بیان اینکه 130 مرکز 
مشاوره در سطح استان اصفهان فعال هستند، گفت: 

یکی از خدمات ...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تهدیدات 
ضد کشورمان در عرصه داخلی و خارجی زیاد است 
و باید به هوش باش��یم. محس��ن رضایی با اشاره به 
بازداش��ت تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس و با 
بیان اینکه »بازداشت تفنگداران آمریکایی، قدرت و 
اقتدار نیروهای نظامی ایران را به نمایش گذاشت.« 
افزود: این اقدام نیروی دریایی س��پاه بسیار ماهرانه 
بود و قدرت جمهوری اس��المی ایران را نش��ان داد. 
این اقدام مسایلی را که عربستان پیش آورده بود به 
حاش��یه برد و توانمندی نیروهای نظامی ایران را به 
نمایش گذاشت.وی با اشاره به حضور دو ناو هواپیمابر 
 آمریکای��ی و فرانس��وی و ناوهای پش��تیبان آنها از 
مدت ه��ا پیش در خلیج ف��ارس گف��ت: در یک ماه 
گذش��ته بیس��ت ناو دیگر به آن ها اضافه شده و آنها 
مدعی هس��تند که این اقدام ب��رای مقابله با داعش 

صورت گرفته است.وی با اشاره به جزییاتی از...

محققان آمریکایی یک سیستم جدید ابداع کرده اند که به 
طور خودکار و بدون دردسر با کمک تلفن همراه به درمان 

دیابت نوع یک کمک کرده و نیاز به سوراخ کردن ...

معاون گردش��گری اس��تان اصفهان از اجرای طرح 
ساماندهی فروش��گاه های صنایع دس��تی اصفهان 

خبرداد. محسن یارمحمدیان در جلسه ای...

 رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط تمدید 
سنوات تحصیلی مشموالن دانشجوی داخل و خارج 

از کشور را تشریح کرد...

معاون پژوهش و فناوری دانش��کده نساجی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: هم اکنون بازار نساجی کشور 

بر اثر واردات بی رویه و قاچاق ...

فعالیت130 مرکز مشاوره 
در سطح اصفهان

در عرصه داخلی و خارجی 
باید به هوش باشیم

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان؛

دیپلماسی فعال در حوزه خواهرخوانده های اصفهان محقق می شود

درمان دیابت 
با کمک تلفن های همراه

اجرای طرح ساماندهی 
فروشگاه های صنایع دستی اصفهان 

تسهیالت نظام وظیفه برای 
دانشجویان خارج از کشور

واردات بی رویه، بازار نساجی 
کشور را اشباع کرده است
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والدیمیر پوتین رییس جمهور این کشور و باراک اوباما رییس جمهور آمریکا به 
صورت تلفنی صحبت کردند.

دولت روس��یه می گوید که والدیمیر پوتین رییس جمهور این کشور و باراک 
اوباما رییس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کردند و خواستار کاهش تنش میان 

ایران و عربستان سعودی شدند.
براساس بیانیه ای که کرملین منتش��ر کرد رهبران دو کشور به عالوه در مورد 
اوکراین، راه های حل بحران س��وریه و وضعیت در ش��به جزی��ره کره صحبت 
کردند. کاخ سفید هم در بیانیه ای نوشت که دو رهبر از جمله در مورد نیاز عاجل 
به اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه بحث کردند.

  به نوش��ته بی بی س��ی، در پی اعدام یک روحانی ش��یعه در عربستان و حمله 
گروه های خشمگین در تهران و مشهد به مراکز دیپلماتیک عربستان، این کشور 

روز یکشنبه سوم ژانویه روابط خود را با ایران قطع کرد.
 مقام های دولت حس��ن روحانی رییس جمهور ایران مکررا حمله به سفارت و 
کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را محکوم کرده و گفته اند که با عوامل 

آنها برخورد خواهد شد.
 عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، گفته است که برای برقراری دوباره روابط 
میان دو کشور، ایران باید مانند یک کش��ور عادی و نه»یک انقالب«رفتار کند 
و به عرف بین المللی احترام بگذارد.  رسانه انگلیس��ی در ادامه این خبر آورده 
 است: روابط ایران و عربس��تان، دو رقیب منطقه ای در س��ال های اخیر بسیار 
پر تنش بوده است. دو کشور بر سر نفوذ در منطقه رقابتی سخت دارند و بسیاری 
از ناظران معتقدند که ایران و عربس��تان در س��وریه و یمن درگیر نوعی جنگ 
نیابتی هستند. گفت وگوی تلفنی رهبران آمریکا با مقام های روسیه اولین تالش 
جهت کاستن از این تنش نیست. باراک اوباما هفته پیش - هفتم ژانویه - تلفنی 
با حیدر عبادی نخست وزیر عراق صحبت کرده بود. آقای اوباما و آقای عبادی از 
دو طرف خواستند خویشتن داری نشان دهند و »از گفتار یا رفتار تحریک آمیز 
بپرهیزند.« آمریکایی ها می گویند که ب��ه خصوص نگران تاثیر بد این تنش بر 

تالش هایی هستند که برای حل بحران سوریه صورت می گیرد.
 جان کری وزیر خارجه آمریکا ه��م پس از قطع روابط می��ان ریاض و تهران با 
 مقام های ایران و عربس��تان و همچنین س��ایر کش��ورهای منطقه در تماس

 بوده است.

در گفت وگوی تلفنی مطرح شد؛

درخواست پوتین و اوباما
 از ایران و عربستان

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حمله تروریستی  در جاکارتا 
را محکوم کرد

حقیقت پور خبر داد؛

بازدید اعضای کمیسیون امنیت مجلس 
از تأسیسات آب سنگین اراک

ویژه

سخنگوی وزارت خارجه، اقدامات تروریستی در شهر 
جاکارت��ا )پایتخت اندون��زی( را که منجر به کش��ته و 
زخمی شدن جمعی از شهروندان بی گناه اندونزی شد، 
محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور 
خارجه اقدامات تروریستی در شهر جاکارتا را که منجر 
به کشته و زخمی شدن جمعی از ش��هروندان بی گناه 

اندونزی شد، قویا محکوم کرده و ضمن ابراز همدردی 
با خانواده های قربانیان و ملت و دول��ت اندونزی، ابراز 
امیدواری کرد: این اقدامات غیرانس��انی خللی در اراده 
س��تودنی ملت بزرگ اندونزی برای ادامه ترویج چهره 

نورانی اسالم ایجاد نکند.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه افزود: انج��ام اینگونه 
اقدامات تروریستی در کشوری که اعتدال و میانه روی از 
خصایص بارز مردم آن بوده و همواره یکی از پیشگامان 
ماموریت های صلح بانی س��ازمان ملل متحد در جهان 
بوده اس��ت، بار دیگر ثابت کرد که تروریس��م و افراط 
 گرایی حد و مرز نداش��ته و باید با عام��الن و حامیان و 

ترویج دهندگان آن به صورت جدی برخورد شود.
جابری انصاری ضمن اعالم اینکه جمهوری اس��المی 
ایران با تجارب انبوه خود در زمینه مبارزه با تروریسم در 
کنار ملت و دولت اندونزی قرار دارد، بار دیگر بر ضرورت 
مب��ارزه یکپارچه و جهانی با پدیده ش��وم تروریس��م و 
افراط گرایی خشونت بار و لزوم ایجاد عزم و اراده جدی 
بین المللی برای ریش��ه کنی آن در تمامی نقاط جهان 

تاکید کرد.

نماین��ده مردم ته��ران در مجل��س گفت: در ش��رایط 
انتخابات باید فضایی ایجاد کنیم که دور از التهاب بوده 

و آرامش انتخابات را حفظ کنیم.
 علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��المی در همایش گرامیداش��ت ش��هدای خبرنگار 
 و روز بس��یج رس��انه در س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی

 برگزار شد، اظهار داش��ت: نقش رسانه در وضعیتی که 
امروز در منطقه رخ داده اس��ت، بس��یار اهمیت دارد و 
می تواند دستاوردها و پیروزی های دولت های اسالمی را 

در سطح جهان منتشر کند.
وی تاکید کرد: رسانه های آمریکایی خود بر این باورند 
که مردم ایران در مورد مسایل روز جهان و منطقه بسیار 
آگاه و هش��یار هس��تند و این آگاهی و هشیاری به این 
دلیل است که رسانه های ایران به خوبی افکار عمومی را 

در اختیار خود قرار داده اند.
زاکانی ادام��ه داد: آنه��ا می دانند هر رخ��دادی که در 
دنیا اتف��اق می افتد باالتر از انقالب اس��المی نیس��ت، 
چون می خواهن��د با تم��ام توان خ��ود در رس��انه ها، 

انقالب اس��المی م��ا را مح��دود کنند، ول��ی همگان 
می دانند که ه��ر وقت ما توانس��ته ایم پیام های انقالب 
 را به درس��تی انتق��ال دهی��م، آنه��ا نیز با ما همس��و 

شده اند.
وی با اشاره به نقش رسانه در کشور، ابراز داشت: رسانه 
در مقابل اس��تبداد و اس��تکبار از زمان پیروزی انقالب 
تاکنون 6 مرحله مهم و حیاتی را پشت سر گذاشته است، 
اولین مرحله در زمان جنگ تحمیلی بود که کشورهای 
غربی می خواستند با پنهان کاری جنایت های رژیم بعث 
عراق شرایط را برای کشور ما س��خت کنند که همین 
امر نقش رسانه ها را برای آش��کار کردن این جنایت ها 

ویژه می کرد.
دبیرکل جمعی��ت رهپوی��ان انقالب تصری��ح کرد: در 
زمان جنگ ن��رم و تهاجم فرهنگی کش��ورهای غربی 
هم که دش��منان می خواس��تند ای��ران را در محاصره 
فرهنگی ق��رار دهند تا پیام ه��ای انقالب ب��ه خارج از 
کشور نرسد، رس��انه ها نقش مهمی را ایفا کردند و مانع 
این امر شدند، کش��ورهای غربی بعد از شکست در این 

جبهه می خواستند با نفوذ در میان مسووالن جنگ راه 
بیندازند که بازهم رسانه ها مانع آن شدند. 

زاکان��ی خاطرنش��ان ک��رد: رس��انه ها ه��م می توانند 
التهاب آفرین باش��ند و هم می توانند به جامعه آرامش 
بدهند و هرکس��ی که بخواهد در جامع��ه کاری انجام 
بدهد، می داند که می تواند با رس��انه جامعه را متشنج 
کرده یا به آرامش برساند. در زمان تحریم های اقتصادی 
کش��ورهای غربی به رهبری آمریکا می خواستند مردم 
را از حکومت جدا کنن��د که برخی از رس��انه ها به یک 
ابزار برای ایجاد این چالش در جامعه بدل شده اند، ولی 
رس��انه های بیدار و هش��یار ما با ایجاد روشن فکری در 

جامعه مانع آن شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ما در کش��ور 
رسانه های کمی داریم، ولی این رسانه ها پراثر هستند، 
ولی کشورهای غربی بازهم می خواهند با این رسانه ها 
مقابله کنن��د و به همی��ن خاطر بیش از 140 ش��بکه 
ماهواره ای و شبکه های اجتماعی را راه انداخته اند تا به 

مقاصد خود دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: همان ط��ور که کش��ورهای غربی از این 
رسانه ها در جهت انفعال نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اس��تفاده می کنند، ما نیز باید بتوانی��م از آنها در جهت 
اش��اعه فرهنگ انقالبی خ��ود مانن��د کاری که طی 3 

 سال گذشته سازمان بسیج رس��انه انجام داده استفاده 
کنیم.

دبی��رکل جمعیت رهپوی��ان تصریح کرد: در ش��رایط 
انتخابات پیشرویی که به آن نزدیک می شویم و فضایی 
که ب��ا برخوردهای ش��دید روبه رو اس��ت، باید فضایی 
ایجاد کنیم که دور از التهاب بوده و آرامش انتخابات را 
حفظ کنیم تا بتوانیم شرایط مطلوب را برای مشارکت 
همگانی فراهم کنیم، البته کسانی هم هستند که تالش 
می کنند تا قدرت نظام را به سمت دیگری سوق دهند 
مانند خواس��ت حزب دموکرات آمریکا برای مشارکت 

همگانی مردم که هدف خاصی را دنبال می کنند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: ه��دف حزب دموکرات 
از این حرف آن اس��ت که با ایجاد این فضای مشارکت 
همگانی فضا را متشنج کنند که کار رسانه ها هم در این 

عرصه به صورت چشمگیر باید افزایش یابد.
 اگر ما ام��روز در منطقه اقتدار داریم ب��ه خاطر منطق 
درست و محکمی است که داریم و برخی از کشورها از 
آن ناراحتند. این منطق باعث ش��ده است تا ما در برابر 

استکبار بایستیم و آنها نتوانند حرفی بزنند. 
امروز اگر حاج قاسم سلیمانی مایه مباهات کشورهای 
اسالمی اس��ت، به خاطر همین منطق درست و محکم 

است.

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای 
اسالمی از بازدید اعضای این کمیسیون از تأسیسات آب 
سنگین اراک در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: زمان 

دقیق این دیدار هنوز مشخص نیست.
منصور حقیقت پور نایب رییس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای از بازدید اعضای 
این کمیس��یون از تأسیسات هس��ته ای اراک خبر داد 
و گفت: براس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده قرار 
اس��ت به زودی تعدادی از اعضای کمیس��یون امنیت 
 ملی مجلس از تأسیس��ات هس��ته ای آب سنگین اراک 

بازدید کنند.
وی با بیان اینکه زمان دقیق بازدید اعضای کمیسیون 
امنیت ملی مجلس از تأسیسات هس��ته ای اراک هنوز 
مشخص نشده اس��ت، افزود: قرار اس��ت این بازدید در 
راس��تای وظیفه نظارتی مجلس بر ُحسن اجرای برجام 

صورت گیرد.
نای��ب ریی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجلس در 
پایان خاطرنش��ان کرد: گزارش نهای��ی بازدید اعضای 
کمیسیون تأسیسات هس��ته ای کش��ور پس از نهایی 

شدن در کمیس��یون امینت قرائت شده و سپس تقدیم 
هیات رییسه مجلس می شود.

مل��ی  امنی��ت  کمیس��یون  اعض��ای  از  ت��ن   4
تأسیس��ات  از  گذش��ته  روزه��ای  در  مجل��س 
 هس��ته ای ف��ردو واق��ع در اس��تان ق��م بازدی��د 

کرده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس :

فضای انتخابات باید از التهاب دور باشد

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: تهدیدات ضد 
 کش��ورمان در عرصه داخل��ی و خارجی زیاد اس��ت و باید 

به هوش باشیم.
 محسن رضایی با اشاره به بازداشت تفنگداران آمریکایی در 
خلیج فارس و با بیان اینکه »بازداشت تفنگداران آمریکایی، 
قدرت و اقتدار نیروهای نظامی ایران را به نمایش گذاشت.« 
افزود: این اقدام نیروی دریایی س��پاه بس��یار ماهرانه بود 
و قدرت جمهوری اس��المی ایران را نش��ان داد. این اقدام 
مس��ایلی را که عربس��تان پیش آورده بود به حاشیه برد و 

توانمندی نیروهای نظامی ایران را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به حضور دو ناو هواپیمابر آمریکایی و فرانسوی و 
ناوهای پشتیبان آنها از مدت ها پیش در خلیج فارس گفت: 
در یک ماه گذشته بیست ناو دیگر به آن ها اضافه شده و آنها 
مدعی هس��تند که این اقدام برای مقابله با داعش صورت 

گرفته است.
وی با اش��اره به جزییاتی از نحوه محاصره دو قایق مدرن و 
پیشرفته آمریکایی و بازداش��ت تفنگداران آنها گفت: پس 
از بازداش��ت ده تفنگدار آمریکایی و انتق��ال آنها به جزیره 
فارس��ی، هواپیماه��ا و هلیکوپترهای آمریکای��ی کارهای 
نادرست و تحریک کننده ای انجام دادند و ناوهای آنها این 
جزیره را محاصره کردند و اطراف آن آرایش گرفتند. در 50 
دقیقه اول اوض��اع این گونه بود، اما پس از هش��دار نیروی 
دریایی سپاه به هواپیماهای آمریکایی، اوضاع تغییر کرد و 

قبول کردند که باید با احترام رفتار کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جا دارد که وزیر 
امورخارجه از اقدامات تحریک آمیز آمریکا که می توانست 
تبعات سنگینی داشته باشد شکایت کند و اطالعات دقیقی 
از اقدامات ناشایست ارتش آمریکا را به مسووالن آمریکایی 

ارایه دهد.
وی با اش��اره به انتش��ار تصاوی��ر نظامی��ان آمریکایی در 
محل نگهداریش��ان در جزیره فارس��ی افزود: این عکس ها 
نش��ان می دهد که حتی نظامیان آمریکای��ی هم تبلیغات 
 دولتمردانش��ان که س��پاه پاس��داران ایران را تروریس��ت 
می دانند باور نکرده اند. وی اقدام نیروی دریایی س��پاه در 
بازداش��ت تفنگداران آمریکایی را نشانه اقتدار و همچنین 
روحیه انس��انی ایران دانس��ت و اف��زود: نی��روی دریایی 
س��پاه دریافت ک��ه ورود قایق های آمریکای��ی به آب های 
سرزمینی ایران به اش��تباه صورت گرفته است که اگر غیر 
 از این بود و قصد تهاجم داش��تند قطعاً طور دیگری با آنها

 برخورد می شد.
رضایی ای��ن اق��دام را دارای دو پیام دانس��ت و افزود: پیام 
اول به کش��ورهای منطقه و به ویژه س��عودی هاس��ت که 
با آتش بازی نکنند و در مس��یر اش��تباه نیفتند. پیام دوم 
به آمریکایی هاس��ت که ای��ران در اوج اقتدار ب��ا احترام با 
نیروهایشان برخورد کرده است و این اقتدار همراه با اخالق 

بود که برای آینده کشور بسیار مهم است.
وی با اش��اره به برخی مصوبات، اقدامات و اظهار نظرهای 
آمریکایی ها در ب��اره ایران افزود: اینها نش��ان می دهد که 

آمریکایی ها دچار نوعی س��ردرگمی هستند و نمی توانند 
درست تصمیم بگیرند.

وی بهانه تحریم های جدید علیه ایران را برنامه موش��کی 
 و همچنی��ن مقابله ب��ا تروریس��ت خواند و اف��زود: باید به 
آمریکایی ها گفت که از تحریم های گذش��ته چه به دست 
آوردید؟ این س��ردرگمی ها به خاطر آن اس��ت که فرمول 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران را نمی دانند و همچون 37 
سال گذشته که نتوانستند با کش��ور ما مقابله کنند، اینک 

نیز دچار سردرگمی هستند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح ک��رد: ما به 
موضوع دفاع اهمیت جدی می دهیم و س��اخت موشک ها 
و کیفیت آنها را افزایش داده و باال می بریم و روی امنیت و 

دفاع از کشورمان به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
وی با بیان اینکه »با الزامات مقام معظم رهبری و ش��ورای 
عالی امنیت ملی و مجلس ش��ورای اسالمی، نواقص برجام 
برطرف ش��د«، افزود: هم اکنون مجموعه خوبی در برجام 
داریم، البته دولتمردان و مس��ووالن سیاس��ی ما نباید در 
انجام آن شتاب زده باش��ند زیرا این کار دادن عالمت غلط 

به دشمنان است.
وی تصریح ک��رد: نباید با دس��تپاچگی عم��ل کنیم بلکه 
باید دولتمردان و سیاس��تمداران کش��ورمان ب��ا منطق و 
عقالنیت عمل کنند و گام به گام پیش بروند و در برابر تخلف 

احتمالی طرف مقابل باید قاطع برخورد کنند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: آمریکایی ها 
راهی جز این ندارند که به توافق هایش��ان عمل کنند و اگر 
ما با اقتدار کار کنیم، آمریکایی ها حتما به تعهداتشان عمل 

خواهند کرد؛ زیرا راهی جز این ندارند.
وی با بیان اینک��ه »تجربه خوب��ی از س��ابقه آمریکایی ها 
نداریم«، اف��زود: آنها باره��ا حرف زدند، ام��ا در عمل طور 
دیگری رفتار کردند و ما نباید تصور کنیم که دیگر تحریم 
نخواهیم شد. آنها اش��تباه می کنند که با تحریم می توانند 
 برنامه موش��کی ما را کنت��رل کنند؛ زی��را ما زی��ر بار آن 

نخواهیم رفت.
وی ب��ا بیان این ک��ه »اجرای برج��ام؛ تجارت را آس��ان تر 
می کند« افزود: اما اگر کاال و خدماتی برای تجارت نباش��د 
و نگاهمان صرفاً به نفت باش��د، اجرای برجام تأثیر زیادی 
بر اقتصاد کشور نخواهد داشت البته اوضاع بهتر می شود، 
اما انتظ��ارات جامع��ه را محقق نخواهد کرد. ت��ا زمانی که 
اقتصادم��ان را کاالمح��ور نکنیم و از نفت مح��وری خارج 

نشویم نمی توانیم از حالت موجود خارج شویم.
رضایی با بیان اینک��ه» 70 تا 80 درص��د کارخانجات کار 
نمی کنند و ش��هرک های صنعتی غیرفعالند« این سوال را 
مطرح کرد که »اگر نقدینگی و مش��کالت کسب و کار حل 

نشود، آیا چرخ تولید راه خواهد افتاد؟«

وی با تأکید بر اینکه »دولت باید اقتصاد را درون زا کند و به 
فکر تولید باشد« افزود: دولت و مجلس باید بنا را بر اقتصاد 
مقاومتی بگذارند و در آن صورت است که از برجام استفاده 

بیشتری خواهید کرد.
وی با بیان اینکه »شرایط به هیچ وجه خوب نیست و رشد 
اقتصادی دنیا پایین است«، افزود: هم اکنون 500 میلیون 
بشکه نفت روی دریا اضافه و مازاد وجود دارد و سعودی ها 
بدون نگرانی از همه چاه های نفت شان استفاده می کنند و 
این مسایل نشان می دهد که دولت در سال آینده از قیمت 

پایین نفت دچار مشکل خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که»عربستان 
بر اساس یک برنامه عمل می کند اما نمی داند که آخر آن چه 
حادثه وحشتناکی پیش رو دارد«، افزود: اقدامات عربستان 
در یمن و جیبوتی نشان می دهد که آنها در پی آنند که اگر 
جنگی در منطقه رخ داد و ما تنگه هرمز را بستیم، آنها هم 

باب المندب را به روی کشتی های ما ببندند.
وی با اش��اره به این که »تصور س��عودی ها این است که در 
صورت درگیری با جمهوری اس��المی ایران ما نمی توانیم 
از نیروی زمینی قدرتمندمان استفاده کنیم« افزود: آنهابر 
جنگ هوایی و موشکی حساب کرده اند، اما اطالعات دقیق 

ندارند و سخت اشتباه می کنند.
وی با اشاره به شهادت رس��اندن آیت اهلل نمر و قطع روابط 
دیپلماتیک س��عودی ها با کش��ورمان به بهان��ه حمله به 
سفارت، گفت: آنها در این راه تعدادی از کشورها را با خود 
همراه کردند و س��راب هایی می بینند که آنها را دچار غرور 
کاذب می کند و روزی که به روی واقعیت چش��م باز کنند 
سیلی بس��یار محکمی خواهند خورد و در می یابند که چه 

اشتباهی کرده اند.
رضایی تصریح کرد: بدون شک نیرو و دست هایی از جانب 
آمریکا و صهیونیست ها سعودی ها را هدایت می کند و آنها 

را به سوی یک درگیری سوق می دهند.
وی با اشاره به برنامه عربستان برای واگذاری شرکت آرامکو 
و ذخایر نفت شرق این کش��ور افزود: این کار زمینه تجزیه 
عربستان را فراهم می کند که یا می دانند و با این کار دست 
به خودکشی می زنند و یا نمی فهمند و دستان هوشمندی 

آنان را به این مسیر هدایت می کنند.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت فراگیر 
مردم در انتخاب��ات پی��ش رو، افزود: به یک لشکرکش��ی 
دموکراتی��ک نیازمندیم زی��را حضور گس��ترده مردم در 
انتخابات باعث افزایش امنیت ملی و اقتدار کش��ور خواهد 

شد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام س��ال های پیش رو 
را برای حفظ اس��تقالل، اقت��دار و امنیت ایران اس��المی 
بس��یار مهم دانس��ت و افزود: باید ب��ه چهار س��ال آینده 
ن��گاه کنی��م و س��ربازان و مدافعان کش��ور را ب��ه مجلس 
بفرس��تیم ک��ه روی اس��تقالل کش��ور و اندیش��ه های 
 انقالب حس��اس هس��تند و با تمام توان از امنیت کش��ور 

دفاع می کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 

در عرصه داخلی و خارجی باید به هوش باشیم

رییس جمهور گفت: نباید ب��رای مبارزه با تروریس��م، منتظر دیگران 
باشیم؛ چراکه کشورهای اسالمی برای پاکسازی منطقه از تروریست ها 

از قدرت و امکانات کافی برخوردارند.
به گزارش مهر، حجت االس��الم حس��ن روحانی در دیدار خانم »رتنو 
مرس��ودی« وزیر امور خارجه اندونزی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران و اندونزی، به عنوان کشوری که بیشترین جمعیت اسالمی را دارا 
می باشد، همواره روابط دوستانه ای داشته اند، گفت: آمادگی داریم تا 

روابط و مناسبات خود را در همه زمینه ها با جاکارتا گسترش دهیم.
رییس  جمهور با اشاره به اینکه شرایط منطقه و جهان اسالم به گونه ای 
است که کشورهای اسالمی باید بیش از گذشته با هم مشورت و تبادل 
نظر داش��ته باش��ند، خاطرنش��ان کرد: نباید برای مبارزه با تروریسم، 
منتظر دیگران باشیم چراکه کشورهای اسالمی برای پاکسازی منطقه 

از تروریست ها از قدرت و امکانات کافی برخوردارند.
روحانی تالش برای تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان را مهم ترین 
نیاز امروز جهان اسالم دانست و اظهار داشت: دنیای اسالم و کشورهای 
مسلمان برای رسیدن به توسعه و پیشرفت بیشتر، راهی جز همکاری 

گسترده و روابط نزدیک تر با هم ندارند.
رییس  جمهور، فعال تر شدن س��ازمان هایی که برای وحدت بیشتر در 
جهان اسالم تاسیس ش��ده اند، را خواستار ش��د و افزود: بسیار تاسف 
 بار اس��ت که امروز کش��ورهای زیادی در منطقه گرفتار تروریس��م و

 افراط گری هس��تند و در چنین ش��رایطی، وظیفه همه سازمان ها و 
کشورهای اسالمی این است که از هیچ تالش��ی برای وحدت بیشتر و 

ثبات در جهان اسالم دریغ نکنند.
روحانی حمایت برخی کشورها از گروه های تروریستی را مغایر با تقویت 
وحدت، ثبات و انسجام منطقه و جهان اسالم دانست و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران همواره خواستار برقراری روابط خوب، صمیمانه و برادرانه 
میان همسایگان و کش��ورهای منطقه بوده و آمادگی دارد تا در مسیر 

وحدت، امنیت پایدار و توسعه منطقه ای به دیگر کشورها کمک کند.
روحانی همچنین از توجه رییس جمه��ور اندونزی به ضرورت تقویت 

وحدت و گفت وگو در جهان اسالم، تقدیر کرد.
»رتنو مرس��ودی« وزیر امور خارجه اندونزی نیز در این دیدار، با تأکید 
بر ضرورت تالش در راس��تای گس��ترش همکاری ها و مناسبات همه 
جانبه تهران – جاکارتا، گفت: اندونزی بر توسعه روابط با ایران متعهد 
 اس��ت و مطمئنا در آینده ش��اهد روابط قدرتمندتری میان دوکش��ور 

خواهیم بود.
وزیر امور خارجه اندونزی، صلح و ثبات در منطقه را موضوعی بس��یار 
حائز اهمیت دانس��ت و با بیان اینکه روابط دوستانه و خوب کشورهای 
مسلمان می تواند به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کند، افزود: 
مسلمانان باید در راستای ارزش های اسالم و مقابله با چالش های اصلی 

جهان اسالم، از جمله تروریسم و افراطی گری با یکدیگر متحد شوند.

روحانی در دیدار وزیر خارجه اندونزی؛
کشورهای اسالمی برای مبارزه با تروریسم 

از قدرت کافی برخوردارهستند

خبر



اخبارخبر
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رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی 
و کش��اورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضي، امروز یک ضرورت 
است، گفت: سند دار کردن زمین های کش��اورزی در اولویت اول این 

سازمان است.
زمينهایکشاورزیسنددارمیشوند

 قباد افشار بر حفاظت از باغات در داخل کالن شهرهایي همچون تبریز 
تاکید کرد و افزود: متاسفانه در تهران حدود ۱۰ هزار هکتار باغ داخل 

شهري به مسکن تبدیل و تغییر کاربري یافته است.
وی با بیان اینکه از س��ال ۱۳۵۷ تا س��ال ۱۳۹۲ ی��ک میلیون هکتار 
از اراضي کشاورزي کش��ور تغییر کاربري یافته اس��ت و دیگر امکان 
 تولید در آنها وجود ن��دارد، ادامه داد: رویکرد دول��ت یازدهم مبتني 
 بر عقالنیت و آینده نگري و توجه به محیط زیست و منابع پایه کشور

است.
رییس س��ازمان امور اراضی کش��ور با بیان اینکه دولت دو ماموریت 
عمده را در این خصوص دنب��ال مي کند، اظهار ک��رد: تامین امنیت 
غذایي جامعه و حفظ مناب��ع پایه که تامین امنی��ت غذایي منوط به 
حفاظ��ت از منابع طبیعي که ش��امل آب، خاک و اراضي کش��اورزي 
 و ایجاد تع��ادل در فضاي اکولوژیکي بین کش��اورزي و منابع طبیعي

است.
وی با بیان اینکه طرح کاداس��تر اراضي کشاورزي در بسیاري از نقاط 
کشور در حال اجرا است، گفت: از مزایاي این طرح حل مسائل حقوقي 
 مردم بر س��ر اراضي اس��ت. طرح کاداستر اراضي کش��اورزي شامل

عکس برداري و تهیه نقش��ه جامع از اراضي کشاورزي در یک منطقه 
است و بانک اطالعات اراضي با اجراي این طرح تکمیل مي شود.

افشار بخشي از مزایاي تهیه نقشه و اطالعات جامع از اراضي را راه حل 
مس��ائل حقوقي مردم و خرده مالکي ذکر کرد و بیان کرد: با سنددار 
کردن اراضي بسیاري از تسهیالت و امکاناتي که دولت براي کشاورزان 

در نظر گرفته است، آسان تر به آنان مي رسد.
وی افزود: کارگروه رفع تداخل ها در همه استان ها به بررسي مالکیت 
زمین ها مي پردازد که اختیارات و تصمیم گیري ها نیز به استان واگذار 

شده است.

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: یارانه نقدی دی ماه امسال، ساعت ۲۴ 
شنبه بیست و ششم دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.  سازمان 
هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: پنجاه و نهمین مرحل��ه پرداخت یارانه نقدی 
مربوط به دی ماه امسال، ساعت ۲۴ شنبه بیس��ت و ششم دی ماه به حساب 
سرپرس��تان خانوار واریز می ش��ود. مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن 
دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذش��ته ۴۵۵ هزار ریال اس��ت. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش اعالم کرد که یارانه نقدی افراد باالی 
۱۸ سال فاقد کارت ملی از بهمن ماه امسال حذف خواهد شد و الزم است که 

این افراد تا بهمن ماه وضعیت کارت ملی خود را مشخص کنند.

  حفاری نخستین چاه توس��عه ای در میدان نفتی س��هراب به عنوان یکی از 
جوان ترین میادین نفتی ایران در منطقه غرب کارون آغاز و اولین چاه نفتی 
آماده بهره برداری شد. جلیل مطوری درباره آخرین وضعیت حفاری میدان 
جدید نفتی س��هراب در منطقه غرب کارون، گفت: با پای��ان یافتن عملیات 
حفاری و تکمیل نخس��تین حلقه چاه در میدان نفتی سهراب، این چاه نفتی 
آماده بهره برداری ش��ده اس��ت.مدیر پروژه حفاری در میادی��ن دارخوین و 
سهراب در شرکت ملی حفاری با اعالم اینکه حفر و تکمیل این چاه با استفاده 
از دکل حفاری ۴۸ فتح انجام گرفته است، تصریح کرد: براساس قرارداد بین 
شرکت ملی حفاری و ش��رکت نفت و گاز اروندان حفاری تعمیراتی ۹ حلقه 
چاه در دو میدان نفتی دارخوین و سهراب و ۳ حلقه چاه توسعه ای در دستور 

کار قرار گرفته است.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه هم اکنون دستگاه حفاری ۴۸ فتح در حال 
جابه جایی و استقرار در موقعیت جدید حفاری در منطقه غرب کارون است، 
اظهار داشت: عالوه بر این در حال حاضر دستگاه ۵۴ فتح شرکت ملی حفاری 
هم در میدان دارخوین مستقر و در حال عملیات حفاری یک حلقه چاه نفتی 
اس��ت. به گفته وی در چارچوب توافق انجام شده، شرکت ملی حفاری ایران 

این پروژه را به صورت کلید در دست در مدت ۲۴ ماه اجرا خواهد کرد.

ریيسسازماناموراراضیکشور:

زمينهایکشاورزیسنددارمیشوند
سازمانهدفمندسازییارانهها؛

یارانهنقدی۲۶دیماهواریزمیشود

حفاریدرجوانترینميداننفتی
ایرانآغازشد

pedriyan.zayanderoud@gmail.com
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معاون پژوهش و فناوری دانشکده نساجی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: هم اکنون بازار نساجی کشور 
بر اث��ر واردات بی روی��ه و قاچاق منس��وجات فوق 
اشباع شده و در این ش��رایط صنایع ما نمی توانند 
 با روش های نس��اجی س��نتی حرفی ب��رای گفتن 

داشته باشند.
اکبر خدامی با اش��اره به اینکه دانش��کده نس��اجی 
دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از ۴۰۰ نفر دانشجو 
در رش��ته مهندس��ی نس��اجی دارد، بی��ان ک��رد: 
یازدهمین نمایشگاه صنعت نس��اجی اصفهان که 
به صورت دو ساالنه برگزار می ش��ود، برای فعاالن 
و دانش��جویان این صنعت نمایش��گاه مهمی است 
و دانش��کده نس��اجی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان 
 چهار روی��داد را ب��رای برگزاری هرچ��ه پربارتر آن 

برنامه ریزی کرده است.
 وی اظه��ار ک��رد: ای��ن نمایش��گاه م��ی توان��د 
 ب��ه وج��ود آورن��ده ب��ازاری جدی��د ب��رای 
مشارکت کنندگان و فرصت آشنایی آنها با تکنولوژی 

و پیشرفت های علمی در زمینه نساجی باشد.
 مع��اون پژوه��ش و فن��اوری دانش��کده نس��اجی 
دانش��گاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: در ش��رایط 
مذکور برای حفظ حیات واحدهای نساجی و یافتن 
توان رقابت، رویکرد سنتی نمی تواند جوابگو باشد 

و ضروری است صنعت نس��اجی ما با مسلط شدن 
به علم روز، محص��والت خود را به ص��ورت متمایز 

تولید کنند.
وی برگ��زاری اولین ای��ده ب��ازار تخصصی صنعت 
نساجی کشور به همت دانشکده مهندسی نساجی 
دانشگاه صنعتی و مدیریت فناوری و تجاری سازی 
دانش��گاه صنعتی در نمایشگاه نس��اجی امسال را 
 افتخ��ار بزرگی ب��رای اصفه��ان و این نمایش��گاه 

دانست.
به گفته خدامی، ۲۰ ایده به دبیرخانه این ایده بازار 
ارسال شده و پس از داوری، ۱۰ ایده برای رقابت در 
روز ۲۷ دی ماه در سالن همایش های محل برگزاری 

نمایشگاه های استان اصفهان برگزیده می شوند.
وی با اش��اره به وجود ت��االر گفت و گو در حاش��یه 
برگ��زاری یازدهمین نمایش��گاه صنعت نس��اجی 
 اصفهان، گف��ت: اس��اتید دانش��کده نس��اجی در 
چهار روز برگزاری این نمایش��گاه در غرفه دانشگاه 
صنعتی برای ارایه مش��اوره به بخش صنعت و ثبت 
نیازهای پژوهش��ی درباره تکنولوژی های نساجی 

حضور دارند.
معاون پژوهش و فناوری دانشکده نساجی دانشگاه 
صنعتی اصفهان تأکید کرد: این مه��م می تواند به 
هرچه کاربردی تر شدن پژوهش های دانشگاهی و 

افزایش توان رقابتی صنعت نساجی کشور با استفاده 
از پیشرفت های روز کمک کند.

وی ی��ادآور ش��د: همچنی��ن ۲ کارگاه آموزش��ی 
 تخصص��ی ب��ا موضوعات بهب��ود کیفی��ت فرش و 
تکمیل های پیش��رفته در صنعت نساجی در مدت 

برگزاری نمایشگاه برپا می شود.
خدامی همچنین از اختصاص یک غرفه به ۵ شرکت 
دانش بنیان خبر داد که این شرکت ها فعالیت ها و 
محصوالت جدید خود در زمینه نس��اجی را در این 

غرفه ارائه خواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه در س��ه ماه پایانی امس��ال با 
 برگزاری چند روی��داد با موضوع صنعت نس��اجی 
بار دیگر توج��ه جامعه علمی و بخ��ش صنعت را به 
س��مت این صنعت س��وق می دهیم، افزود: اولین 
ایده بازار صنعت نساجی کشور، مسابقات مهندسی 
پوش��اک و همایش ملی نس��اجی ایران در اصفهان 

است که مهم ترین این رویدادهاست.
وی ابراز امیدواری کرد: پس از برگزاری موفق اولین 
 ایده بازار صنعت نس��اجی در نمایش��گاه امسال در 
س��ال های آینده بتوان این رویداد را ب��ه ایده بازار 
کش��وری تبدیل ک��رد و ش��رکت ه��ای صنعتی و 
دانشجویانی که ایده های آنان برای صنعت کاربردی 

بوده است را فراخواند. 

معاونپژوهشوفناوریدانشکدهنساجیدانشگاهصنعتیاصفهان:

واردات بی رویه، بازار نساجی کشور را اشباع کرده است

مقابله با قاچاق کاال و ارز یکی از معضالتی اس��ت که از ابتدای انقالب اسالمی با آن 
دست و پنجه نرم کرده و تدابیری برای مقابله با آن در نظر گرفته می شد اما اکنون به 

یک مشکل بزرگ تبدیل شده و باید قانون مدونی برای آن اجرا کرد.
مشکل قاچاق نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان وجود دارد اما با تدوین 
قوانین بازدارن��ده و همچنین اجرای جریمه های س��خت از ای��ن معضل تا حدی 
جلوگیری کردند. در ایران دولت متاسفانه اهتمام الزم را برای مقابله با قاچاق کاال و 

ارز ندارد و همین امر باعث شده تا هر روز این روند تقویت شود.
اگر قاچاق را یک مثلث سه ضلعی در نظر بگیریم فضا، فساد و قاچاقچی هر ضلع آن را 
تشکیل می دهند. در ایران برخورد با قاچاق تنها از یک بعد مورد توجه است؛ آن هم 

با فرد آخر یعنی قاچاقچی.
قاچاق نباید تنها به حمل کننده خالصه ش��ود و باید 

ش��اخه های دیگر آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
تصور دولت بر این اس��ت که اگر با حلقه آخر 
درگیر ش��ود می توان��د مانع قاچ��اق دوباره 
شود اما بررسی ها نش��ان می دهد که اکنون 

قاچاق سیستمی شده و با این موضوع باید برخورد 
سیستمی شود. از سوی دیگر وقتی فضا برای فساد 
آماده باشد کش��ور در همجوار واردات غیر قانونی 
قرار می گیرد. فضا به معنای به صرفه بودن قاچاق 
است و باید هزینه قاچاق در کشور طوری افزایش 

پیدا کند که افراد در هراس باش��ند که بخواهند کار 
غیرقانونی انجام دهند.

وقتی معیشت مردم با قدرت خرید آنها تطابق ندارد مسلما 
فضا برای قاچاق فراهم اس��ت که برخی افراد در شهرهای مرزی 

تجربه زیادی در این زمینه دارند. 
اگر می خواهیم از میزان قاچاق در کشور بکاهیم باید بیکاری در جامعه روند نزولی 
را پیش بگیرد و معیشت مردم افزایش یابد. وقتی وضعیت معیشت مردم بهتر شود 
و هزینه انجام کار غیرقانونی افزایش پیدا کند آن موقع است که افراد به جای قاچاق 
ترجیح می دهند به سمت تولید حرکت کنند.ضلع دیگر این مثلث فساد است. در 
کشوری که قاچاق انجام می شود مسلما فسادهای اداری و سیستمی اتفاق می افتد.

اکنون شاهد این موضوع هس��تیم که افراد با مطالعه دقیق قانون حفره های آن را 
شناس��ایی و قاچاق را از مبادی رس��می انجام می دهند و دولت برای مقابله با این 
موضوع باید قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را اجرایی کند. به این دلیل که چند ارگان 
و سازمان درگیر این جریان هستند و نظارت 
آنها اگر به صورت گس��ترده 
انج��ام ش��ود قطع��ا 
نتیجه مطلوبی 
ه��د  ا خو

داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان ب��ا بیان این که حذف 
تخفیف کارخانه های س��یمان فقط سود واس��طه ها را از بین می برد، 
گفت: به هیچ وجه تغییری در قیمت س��یمان در دست مصرف کننده 

ایجاد نمی شود.
عبدالرضا ش��یخان با بیان این ک��ه قیمت های مصوب س��یمان برای 
خرداد ماه سال گذشته است، اظهار کرد: امروز در حوزه سیمان قیمت 
 مصرف کننده تغیی��ر خاصی پیدا نکرده اس��ت و س��ود تخفیف ها نه 

در جیب مصرف کننده و در جیب تولید کننده می رود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان افزود: از تخفیف های 
۱۰ تا ۳۰ درصدی که کارخانه های س��یمان ب��رای فروش محصوالت 
خود در نظر گرفته بودند، بیشترین منافع را واسطه ها می برند و ما قصد 
داریم پولی که از این طریق به دست واسطه ها می رسد به بخش تولید 

و کارخانجات برگردد.
وی س��یمان را ی��ک کاالی کش��ش ناپذی��ر خوان��د و ادام��ه داد: 
این گونه نیس��ت که اگ��ر قیمت س��یمان افزایش پی��دا کند مصرف 
ک��م ش��ود ی��ا ب��ا کاه��ش قیم��ت س��یمان مص��رف آن افزای��ش 
پی��دا کن��د. ب��ه ای��ن ترتی��ب قیم��ت س��یمان ه��ر ان��دازه ای هم 
 ک��ه باش��د مص��رف آن ب��ه هم��ان ان��دازه نی��از تولید کنن��دگان

 خواهد بود.
شیخان با بیان این که مصرف کننده نمی تواند بیش از یک حجم خاص 
سیمان را دپو کند، گفت: بنابراین اگر تخفیف ها برداشته شده و سیمان 
با همان قیمت مصوب فروخته شود باز هم میزان مصرف همین مقدار 

قيـمتسيمـانافـزایشپيدانمیکند

آگهیمناقصهعمومیشماره37۲44)دومرحلهای(  نوبت دوم

مبلغتضمين)ریال(نوعتضمينتعدادموضوعمناقصهردیف

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ضما نتنامه/سپرده۲۰۰کیس کامپیوتر۱

1-دستگاهمناقصهگزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
۲-موضوعمناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

3-نشانیدریافتوتحویلاسنادمناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – جنب کلینیک فرهنگیان – واحد پشتیبانی
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس ۳۲۲۲۲۰۹۱-۲(

4-تاریخومهلتدریافتاسنادمناقصه:
* مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۵ روز از انتشار آگهی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ می باشد.  

* مهلت برگشت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ می باشد.
* زمان بازگشایی پاکات اسناد مناقصه)پاکت الف و ب( راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ می باشد.
* لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را خریداری نمایند. 

* اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه تحویل خواهد شد.
                                                                                                                                                     م الف:۲۹۵۹۴    * ضمنا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.Nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان

قاچاقسهبعددارد:

فضا،
فسادو

قاچاقچی

فعلی است، چرا که برای مصرف کننده ای که در حال ساختمان سازی 
 اس��ت تفاوتی ایجاد نخواهد ش��د و با همان قیمت مصوب، سیمان را 

می خرند.
 ب��ه گفت��ه دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان صنع��ت س��یمان، 
در حال حاضر کارخانجات تخفیف های ۱۰ تا ۳۰ درصد اعمال می کنند 
و مصرف کننده نیز س��یمان را با قیمت مصوب می خرد، یعنی در این 
میان سود تخفیف هایی که کارخانه های تولید سیمان در نظر گرفته اند 

در جیب زنجیره ای از واسطه ها می رود.
وی با بیان این که واسطه ها هم اکنون هم از تخفیف برخوردار می شود 
و هم به صورت اعتباری س��یمان را می خرند، ادامه داد: به دنبال این 
هستیم که سود واس��طه ها را به بخش تولیدی برس��انیم تا بخشی از 

مشکل نقدینگی آنها حل شود.
شیخان با تاکید بر این که با این مکانیزم هیچ افزایش قیمتی در سیمان 
در بازار مصرف نخواهیم داش��ت، اظهار کرد: حذف تخفیف ها قیمت 
س��یمان را برای مصرف کننده باال نمی برد، چرا که در این مدت ما با 
نظارت منطقه به منطقه اجازه نمی دهیم که س��یمان باالتر از قیمت 

مصوب به مصرف کننده فروخته شود.
کارخانه های تولید کننده س��یمان که برای ف��روش محصوالت خود 
تخفیف های ۱۰ تا ۳۰ درصدی را در نظر گرفته بودند قرار است از اول 
بهمن ماه این تخفیف ها را بردارند و هر پاکت ۵۰ کیلوگرمی س��یمان 
 در کارخانه ها به قیم��ت ۵۷۰۰ تومان مصوب س��ال ۱۳۹۳ فروخته 

شود.
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راه هـای 
نجات دریاهـا و اقیانـوس هـا

 سرمايه گذاري در حوزه 
انرژي هاي پاک، ي��ک ضرورت 

است؛ چرا که مي توان بدين وسيله 
فرآيند اسيدي شدن آب اقيانوس ها را 

متوقف کرد. افزايش آلودگي اتمسفر، باعث 
جذب بيشتر دي اکس��يدکربن توسط آب هاي 

آزاد مي شود که اين وضعيت، حيات ماهي ها، گياهان 
و ساير موجودات دريايي را به خطر مي اندازد.

 ما از هر س��ه تنفس خود، دو ت��اي آن را مدي��ون پالنگتون ها 
هستيم؛ چرا که آنها با تبديل دي اکسيد کربن به اکسيژن، به تداوم حيات 

ما کمک مي کنند. 
با اسيدي ش��دن آب اقيانوس ها، ما در حال رقم زدن مرگ اين موجودات 
 در گستره اي وسيع هس��تيم. به هر ترتيب بايد هر چه زودتر به سوزاندن 
سوخت هاي فس��يلي پايان دهيم و اس��تفاده گس��ترده تر از انرژي پاک 

خورشيدي، سرآغاز اين راه است.
 سازمان غذا و داروي آمريکا اعالم کرده تا سال ۲۰۴۸ ميالدي، شاهد 
پايان صنعت صيادي خواهيم بود، اما آيا تاکن��ون به ابعاد اين گزارش فکر 
کرده ايم؟ صنعت صيادي با زندگي همه انسان ها گره خورده و فکر کردن 
 به دنيايي بدون صيد ماهي، ناممکن اس��ت ولی من معتق��دم که با يافتن 

راه حل هايي همه جانبه، اين شرايط هرگز رخ نخواهد داد.
همه ما بايد به استفاده از کيس��ه هاي پالستيکي و ظرف هاي يک بار 
مصرف پالستيکي، پايان دهيم. بخش اعظم زباله هاي شناور روي آب هاي 
آزاد از پالستيک ساخته شده اند و در بسياري از موارد اين زباله ها به اشتباه 

از سوي ماهي ها بلعيده مي شوند.
صنعت کشتي راني ارتباط نزديکي با دولت ها دارد. بنابر اين استفاده 

 از س��وخت هاي فس��يلي با درص��د پايين گوگ��رد بايد م��ورد توجه 
قانون گذاران قرار گيرد. همچنين براي حل معضل آب، تعادل 

کش��تي ها بايد هر چه س��ريع تر اقدام شود. کنترل 
عملکرد موتورهاي کشتي ها هم نيازمندتوجه 

 ج��دي دول��ت هاس��ت.  در س��اخت
 کشتي ها نيز بايد تالش شود که 

توليد دي اکسيد کربن به 
حداقل برسدهمچنين 

به��ره وري باالتر 
خت  س�����و

في،  مصر
يک ام��ر مه��م و 
شايان توجه است.

 اين نکات بايد بيش از پيش در نواحي بحراني مورد توجه قرار گيرد تا بيش 
از اين شاهد خودکشي نهنگ ها و دلفين ها نباشيم.

بيش از يک ميليارد انسان، پروتئين مصرفي خود را از ماهي ها تامين 
 مي کنن��د. براي تامين اي��ن تقاضا، در قرن بيس��تم، بخ��ش اعظم ذخاير 
ماهي هاي ارزشمند تجاري)بيش از دو سوم( نابود شده است. زنجيره غذايي 
ماهي ها به سرعت در حال نابودي اس��ت و صيد ماهي هاي اعماق دريادر 

اولويت ناوگان صيادي صنعتي قرارگرفته است.
  اين کار به نابودي ش��بکه ه��اي در هم تني��ده تامين غ��ذاي ماهي ها و 

زيست گاه هاي شکننده و در حال نابودي درياها، منجر خواهد شد. 
 ما بي��ش از هميش��ه نيازمن��د تغيير در 

روش هاي صيادي و 
فتن  يا

يک 
منب��ع 

پاي��دار تامي��ن ماه��ي 
هس��تيم. در کنار لزوم بهره گي��ري از مديريت 
اثربخش و مس��ووليت پذير در صنعت ماهيگيري، م��ا راه درازي تا ايجاد 
 امنيت پاي��دار جهاني در بخش غذا، تغيير جه��ت فرآيندهاي نابود کننده 
اکوسيستم هاي دريايي و اعطاي فرصت به ذخاير ماهي ها براي بازگشت 

به شرايط گذشته شان در برابر خويش داريم.
براي حفاظت از اقيانوس ها نيازمند ش��ناخت آنه��ا و براي اين کار به 
جمع آوري اطالعات مورد نياز، محتاجيم. ما در حال راه اندازي يک شبکه 
بزرگ از روبات هاي کنترل شونده از سوي ماهواره ها هستيم که اطالعات 
 زيادي را از اعم��اق درياها دريافت و ارس��ال مي کنند. اي��ن کار مي تواند 

پيش بيني هاي ما را دقيق تر و ارزشمندترکند.
طرح اين سوال که بهترين 
ب��راي  راه 

حفاظ��ت از اقيان��وس ه��ا 
چيست، مشابه اين سوال است 
که بهتري��ن روش ب��راي حفظ 

سالمت قلب هايمان چيست؟ 
 م��ا باي��د از هم��ه تواناي��ي هايم��ان 
 به��ره ببري��م و از همي��ن ح��اال باي��د 

اقداماتمان شروع شود.
 در گام اول، صيد صنعت��ي ماهي با آث��ار ناگوار و 
مخرب بايد متوقف گردد. اقيان��وس ها مهم ترين عامل 
حفظ حيات روي کره خاکي ما هستند و به همين دليل بايد در 

حفاظت از آن بکوشيم.
 فراتر از ديدگاه هاي يک جانبه در اين حوزه نسبت به اثرات ماهيگيري، 
ما خواهان يک مديريت اکوسيستم محور هستيم که ابعاد آن به ساير عوامل 
نظير حوزه هاي گردشگري و طرح هاي توسعه صنايع نفت و گاز نيز مرتبط 

است.
 در فرآيند مديريت تاثيرات انسان ها بر اقيانوس ها، بايد همه عوامل موثر 

بهره گيرنده از آنها را در نظر گرفت. 
از گذش��ته های دور، ما بيش از حد، از ماهي ه��اي راس هرم زنجيره 
 غذاي��ي درياه��ا نظي��ر ماه��ي ه��اي ت��ن و شمش��ير ماه��ي ه��ا 
 بهره برده ايم. بدي��ن ترتيب، هم اينک بيش از هميش��ه باي��د به خوردن 
ماهي هايي نظير س��اردين عادت کنيم تا اين زنجيره دوباره متعادل شود.

ما مي توانيم بزرگ ترين تهديد فرآروي اقيانوس ها را که صيد فراتر از 
حد ماهي هاست، حل و فصل کنيم. راه حل آن اين است:

  محدود کردن يارانه هاي اعطايي به صيادان آس��يب رس��ان ب��ه درياها. 
دولت ها با حمايت از توس��عه ناوگان ماهيگيري صنعتي شرايطي را پديد 
آورده اند که ظرفيت صيد اين کشتي ها ،دو و نيم برابر ظرفيت پايدار صيد 

در آب هاي آزاد است.
من اگر تنها مي توانستم يک اقدام در اين راه انجام دهم، اين بود: 
توقف استفاده از اقيانوس ها به عنوان يک فاضالب جهاني. 
ما همه ساله، صدها ماده شيميايي جديد ابداع مي 
ب��ه م��واد  اي��ن  ک��ه   کني��م 

 اقيانوس ها راه مي يابن��د و در بدن 
ماهي هايي انباشته مي شوند و 
به سفره ما راه مي يابند. 
بدين ترتيب ما نتايج 
خ��ود را ناديده 
گرفته ايم. 
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هم اينک با وجود سرمايه گذاري هاي گسترده در حوزه 
مطالعه درياه��ا و اقيانوس ها، مي ت��وان اميدوار بود که 
 حيات درياه��ا در اولويت اقدامات دولت ه��ا قرار گيرد.

 هر چند ۹۰۰ برابر بودن بودجه اکتشافات فضايي ناسا در 
برابر بودجه موسسه اقيانوس شناسي اياالت متحده، يک 

مساله جدي براي بسياري از کارشناسان است.

چـه  بایدکـرد؟
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خبرکوتاه

اخبار 

مدی��رکل دفت��ر آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش وپ��رورش 
 گفت: کیفیت بخش��ی به رش��ته علوم انس��انی مدنظر است و این 

به معنای محدودسازی و سهمیه بندی این رشته نیست.
قربانعلی افشانی در رابطه با احتمال سهمیه بندی ورود دانش آموزان 
 رش��ته علوم انس��انی به مدارس دولتی از س��ال تحصیل��ی آینده 
اظهار داش��ت:  اگر اس��تانی بخواهد در بحث ج��ذب دانش آموزان 
رش��ته علوم انس��انی محدودیت ایجاد کند با ما مشورت می کند و 

سیاست های وزارتخانه به شکل کالن به استان ها ابالغ می شود.
وی افزود:  هم اکنون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبنای 
سیاس��ت های اصلی وزارتخانه اس��ت و طبق این سند کیفی سازی 
رشته علوم انس��انی مدنظر اس��ت. بین کیفی س��ازی این رشته با 

محدودسازی و سهمیه بندی تفاوت است.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش گفت: 
کیفیت بخشی به رشته علوم انسانی یعنی راهکارهایی را اتخاذ کنیم 

تا دانش آموزان عالقه مند و مستعد به این رشته، وارد شوند.
افشانی عنوان کرد: از 5 س��ال گذشته اعالم کردیم، مدارس سمپاد 
آزمون مجزایی را برای رشته علوم انسانی برگزار کنند و دانش آموزان 
با استعداد رشته  علوم انسانی در مدارس نمونه دولتی و شاهد جذب 

شوند.
وی تصریح کرد: هم اکنون درکل کش��ور 43 مدرسه فرهنگ داریم 
که صرفا در رشته علوم انسانی اقدام به پذیرش دانش آموز می کنند 
اما گسترش مدارس فرهنگ به معنای محدودسازی مدارس عادی 
نیست، نمی توانیم به دانش آموزان بگوییم که به رشته علوم انسانی 
نروند، بر همین اساس س��همیه بندی ورود به رش��ته علوم انسانی 

مدنظر نیست.

  رییس هیات مدیره س��ازمان تامین اجتماعی گفت: این س��ازمان 
با اقداماتی که در حوزه برنامه ریزی طی دو سال گذشته انجام داده، 
به نقطه ای رسیده که می توانیم بگوییم برای اداره این سازمان برنامه 

داریم.
 دکتر عب��اس کبریایی زاده در همایش سراس��ری مدیران س��ازمان 
تامین اجتماعی که تحت عنوان س��ازمان تامین اجتماعی، عملکرد، 
برنامه ها و رویکرد برگزار ش��د، اظهار داش��ت: باید بدانیم در س��ال 
آینده سازمان تامین اجتماعی با چه ش��رایطی مواجه خواهد شد از 
 این رو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در سال آینده باید برنامه 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در س��ال های آینده با تقاضاهایی بیش از منابع این 
سازمان مواجه می ش��ویم و باید موضوع مدیریت هزینه در سازمان 
تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، افزود: در فرهنگ اداره سنتی، 
موضوع مدیریت هزین��ه کمتر م��ورد توجه قرار می گی��رد و بحث 

اثربخشی هزینه ها نیز به صورت مناسب مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: باید این فرهنگ های سنتی را اصالح و پیگیری کنیم 
 تا هزینه ها و مصارف این س��ازمان اثربخش باش��د. ب��ه عنوان مثال 
 ۸۰ درصد هزینه ه��ای دارویی ما ب��رای ۷/5 درص��د داروها صرف 
می ش��ود و 3 درصد از خدمات پاراکلینیکی، ۸۰ درصد از منابع را به 

خود اختصاص می دهد.
کبریایی زاده تصریح کرد: برای حصول نتیجه و موفقیت در کارها باید 
برنامه ریزی اصولی داشته باشیم و به گونه ای عمل کنیم که آنچه از 
گذشتگان به ما رسیده است را در وضعیت و شرایط بهتری به آیندگان 

تحویل دهیم.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت جویی و هم افزایی ذات سازمان های 
 موفق و کارآمد اس��ت و با مش��ارکت جویی، ش��فافیت و استفاده از 
فن آوری اطالعات می توانیم سازمانی پویا، موفق و نوآور داشته باشیم.

 وی ب��ا بی��ان اینکه ش��فافیت عملک��رد نی��ز از دیگ��ر ویژگی های 
 س��ازمان های موفق اس��ت، گفت:  با ش��فافیت، عملکرد س��ازمان 
 تامین اجتماعی به س��ازمانی پیش بینی پذیر نزدیک می ش��ود؛ از 
این رو باید افق دیدمان در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی پذیر 

باشد.
 کبریایی زاده اظهار داش��ت: دفت��ر برنامه ریزی راهبردی س��ازمان 
تامین اجتماعی بر پایه این اهداف، به فعالیت پرداخته و این موضوع 
با عالقه و مس��ئولیت پذیری و عزم تمامی مدیران و دست اندرکاران 

به نتیجه رسید و تهیه برنامه راهبردی سازمان با جدیت دنبال شد.
 وی ب��ا بیان اینک��ه امروزه س��ازمان های پاس��خگو، س��ازمان های 
شیشه ای و شفاف هس��تند، ادامه داد: س��ازمان تامین اجتماعی در 
 س��ال آینده برنامه های عملیاتی که بر مبنای برنامه راهبردی تهیه 

شده است را اجرا خواهد کرد.
رییس هیات مدیره س��ازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در س��ال 
 ۹5، برنامه های این سازمان بر اس��اس ارزش های سازمانی از قبیل 
برنامه محوری، امانت داری و پاس��خگویی، توجه به کرامت انسانی، 
عدالت محوری و قانون مداری، تخصص گرایی ، همبستگی سازمانی، 
تعهد گرایی، اخالق گرای��ی، پویایی، آینده نگ��ری ، بهبود و ارتقای 

مستمر خدمات، تهیه شده است.

رشته علوم انسانی در دبیرستان ها 
سهمیه بندی نمی شود

پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی 
به نیازهای جامعه

دی جی خانم و آقا با شش ساعت اجرا، گریمور کودک، 
ش��عبده بازی، کندی بار و تزئینات ت��م تولد مطابق با 
خواس��ته کودک، کیک تولد متناس��ب با تم انتخابی، 
نمایش عروس��کی تن پوش، فیلمبرداری تک دوربین 
کودک همراه تدوین فیلم دو س��اعتی، عکاس��ی ویژه 
از کودکان ب��ا همراه نورپردازی حرفه ای دو س��اعتی، 
نمایش عروسکی، نمایش خالق با ایفای نقش کودکان 
حاضر و البته با حضور ویژه خاله و عموهای معروف و 

شخصیت های عروسکی.
همه اینها پکیج ویژه ای است که این روزها موسسات 
خدمات مجالس و تشریفات برای یک جشن تولد ساده 
کودکانه ارائه می کنند اما هزینه جش��ن تولد هایی که 
پایش��ان به همین راحتی به موسسات این چنینی باز 
می شود، خیلی راحت هم باال می رود و تا ده ها میلیون 
تومان می رسد؛ اتفاقی که می تواند زنگ هشدار را برای 
متولیان فرهنگی جامعه به صدا در بیاورد و از تغییری 
خبر بدهد که سبک زندگی اس��المی  ایرانی جامعه ما 

را نشانه رفته است.
اتفاقی که جش��ن تولدهای امروزی را به جشن هایی 
پرهزین��ه تبدیل کرده ت��ا جایی که ح��اال آنچه ذهن 
خانواده هارا درگیر می کند، برگزار کردن یا نکردن این 
مراسم نیست،  بلکه این نوع و ش��کل برگزاری جشن 

تولد است که خیلی وقت ها مساله ساز می شود.
خدمات میلیون�ی برای یک جش�ن به اصطالح 

تولد !
برگزاری مراس��م جش��ن تولد هرقدر برای بچه های 
یکی دو نس��ل پیش جامعه، س��اده بود برای بچه های 
امروز به مراسمی بزرگ با امکانات غیرمتعارف و البته 
هزینه های زیاد و نجومی برای خانواده ها تبدیل شده 

است.
مراس��می که پر از رنگ و نور و س��ر و صدا که تفاوت 
زیادی با جش��ن ها و دورهمی های ساده ای دارد که تا 

پیش از این بین خانواده ها رواج داشت.
سرنخ این مراسم را که بگیرید می توانید در صفحات 
نیازمندی های روزنامه به آگهی های کوچکی برسید 
که خدمات مختلفی ب��رای برگ��زاری مجالس ارائه 

می کنن��د. ما هم برای پا گذاش��تن ب��ه این دنیای 
پرهیاه��و و پرزرق و برق،  س��راغ همی��ن آگهی ها 
می رویم. با شماره تلفنی که در قسمت انتهایی یکی 
از این آگهی ها نوشته شده تماس می گیریم و زن 
جوانی مشتاقانه خدمات شان را معرفی می کند 
و قبل از هرچیز تعداد مهمان ها را می پرسد و این 

یعنی خدمات شرکت برای مهمانی های زیر 1۰۰ نفر 
صرف نمی کند. صدای آن سوی خط،  در ادامه تاکید 
می کند که بهتر اس��ت این جش��ن تولد را در یکی از 

س��الن هایی که آنها معرف��ی می کنند برگ��زار کنیم؛ 
سالن هایی که اجاره هشت ساعته شان از یک میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان شروع می شود و تا ده میلیون تومان 

هم می رسد.
گفت وگویمان که کمی طوالنی تر می ش��ود اطالعات 
دیگری از قیمت ها و خدمات دیگر به دستمان می رسد، 
مثل این که برای یک س��اعت شعبده بازی باید مبلغی 
حدود 4۰۰ هزارتومان کنار بگذاریم و اجرای دی جی 
هم اگر آقا باشد 6۰۰ هزار تومان و اگر خانم باشد ۸۰۰ 

هزار تومان هزینه دارد .
موج نگران کننده تغییر در سبک زندگی

اینها تنه��ا چند نمون��ه کوچک از خدم��ات مختلفی 
است که جش��ن تولد ها و دورهمی های ساده گذشته 
 خیل��ی از خانواده ها را ب��ه مکانی ب��رای خودنمایی و 
تجم��ل گرای��ی تبدی��ل کرده ان��د. اتفاق��ی در حال 
گس��ترش که فرهن��گ و هوی��ت اصیل جامع��ه ما را 
 هدف گرفت��ه و به نظر می رس��د باید ب��رای آن دنبال 

راه چاره بود.
غالمرض��ا  دکت��ر 
 ، یا س��می کبر قا

س  ن ش��نا ا و ر
اس����تاد  و 
ه  نش��گا ا د
خاطر نشان 
در  ک��رد: 

گرایش ه��ای مختل��ف زندگ��ی و س��بک زندگ��ی، 
متغیره��ای زی��ادی و ج��ود دارن��د ک��ه به نس��بت 
اهمیت ش��ان م��وج، تولی��د می کنن��د، اگ��ر ای��ن 
متغیره��ا در تولی��د م��وج، مدیری��ت نش��وند، 
 ممک��ن اس��ت حرکت های��ی غیرقاب��ل کنت��رل 
به وجود بیاورند و عوارض زیادی را به ساختار خانواده 

و جامعه وارد کنند.
 کبری��ا با اش��اره ب��ه پیش��رفت صنع��ت و فن��اوری 
می گوید: انس��ان عصر حاضر به خاطر پیش��رفت های 
مختلفی که در این عرصه رخ داده، در معرض استفاده 
از امکانات مختلفی قرار گرفته اس��ت، ای��ن امکانات 
به نسبت برای بیشتر انس��ان ها رفاه کاذبی را ارمغان 

آورده است. 
حاال نش��انه های این رفاه کاذب را ش��ما می توانید در 
بخش های مختلف زندگی انسان ها ببینید؛ در ماشینی 

که سوار می شوند یا در لوازمی که استفاده می کنند. 
برای مث��ال در خیلی از خانواده ها ل��وازم الکترونیکی 
وجود دارد ک��ه اصال کارب��ردی ندارند و ب��ا این حال 
خانواده ها ب��رای خرید آنها کلی هزین��ه کرده اند. این 
وس��ایل چون ضروری نیس��تند، مورد اس��تفاده هم 

ق��رار نمی گیرند؛ چرا ک��ه از اول 
ی  د ک�����ر ر کا

نداش��تند. این 
 یک جنبه از 

مصرف گرایی در زندگی امروز بعضی خانواده هاست، 
اما مصرف گرایی و رفاه زدگی جنبه دیگری هم دارد.

ب��ه گفت��ه ای��ن اس��تاد دانش��گاه، مصرف گرای��ی 
وقت��ی هش��داردهنده می ش��ود ک��ه آیین ه��ا، 
 مراس��م و س��نت های ی��ک خان��واده و جامع��ه را 
 هدف قرار می ده��د. کبریا با اش��اره به ای��ن موضوع 
می گوید: ای��ن موج غل��ط وقتی جنبه ه��ای ظاهری 
زندگی ما را هدف قرار داد به سبک زندگی و رفتارهای 
ما هم کشیده می شود و تغییراتی مثل همین تولدهای 
 گران قیمت یا عروس��ی های تجمالتی و... را به وجود 

می آورد.
پیشنهاد این کارشناس مسائل خانواده، حفظ و بسط 
س��بک زندگی اس��المی ایرانی موج��ود در جامعه و 
شناساندن و آگاهی بخش��ی این نوع سبک زندگی به 
عموم مردم است. دکتر کبریا می گوید: اسراف در دین و 
شرع ما نهی شده است، اما می بینیم که در این جشن ها 
و مراسم بریز و بپاش های بیهوده ای انجام می شود که 
مصداق بارز اسراف هستند. این همان موج غلطی است 
که چون مدیریت نشده به س��بک زندگی ما هم ورود 

پیدا کرده است.

 رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا ش��رایط تمدید سنوات تحصیلی مشموالن 
دانشجوی داخل و خارج از کشور را تشریح کرد. سردار سیدحمید صدرالسادات 
درباره شرایط تمدید سنوات تحصیلی مشموالن دانشجو اظهار داشت: برابر تبصره 
یک ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجویان داخل و خارج از کشور برای 
تحصیل در مقطع کاردانی 2/5سال، کارشناسی پیوس��ته 5 سال، کارشناسی و 
کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال، دکترای حرفه ای ۸ سال و دکترای تخصصی 

ناپیوسته 6 سال مهلت تحصیل دارند.
وی افزود: برابر تبصره 2 ماده 33 همین قانون چنانچه دانش��جویان داخل کشور 
موفق به فراغت از تحصیل در مدت های تعیین شده می شوند با ارائه نامه از دانشگاه 
محل تحصیل مبنی بر موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل 
مشمول همراه تعداد واحدهای باقی مانده وی و در صورت داشتن شرایط فراغت 
از تحصیل تا 2 ترم مدت سنوات تحصیلی اولیه آنها تمدید می شود و پس از آن 
نیز از یک سال مهلت معرفی برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی برخوردار 

خواهند بود.
صدرالس��ادات در ادام��ه درباره دانش��جویان خ��ارج از کش��ور نیز ادام��ه داد: 
چنانچه این دس��ته از دانش��جویان نتوانن��د در مهلت س��نوات تحصیلی اولیه 
فارغ التحصیل ش��وند، ب��ا ارائ��ه درخواس��ت از وزارت علوم یا وزارت بهداش��ت 
به مرکز وظیف��ه عمومی ته��ران بزرگ، می توانند در صورت داش��تن ش��رایط 
از تمدید یک س��اله س��نوات تحصیلی اولیه بهره مند ش��وند و پس از آن نیز به 
 مدت یک س��ال مهلت دارند تا وضعیت خدمت س��ربازی خود را تعیین تکلیف

 کنند. رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: مهلت ارائه درخواست برای 
تمدید سنوات تحصیلی حداکثر تا 6 ماه بعد از اتمام سنوات تحصیلی اولیه است و 
چنانچه مشموالن بعد از آن اقدام کنند، به درخواست آنها ترتیب اثر داده نمی شود.

صدرالسادات با اشاره به اینکه مشموالن دانشجوی خارج از کشور که از معافیت 
تحصیلی برخوردار هستند باید زمان تحصیل خود را مدیریت کنند، اظهار کرد: 
پس از فراغت از تحصیل این دسته از دانش��جویان قبل از پایان فرصت یک ساله 
باید تاییدیه مدرک تحصیلی خود را از وزارت علوم یا وزارت بهداشت اخذ کنند تا 

وارد غیبت نشوند.

یک نخبه بسیج فرهنگیان گفت: اگر در تعریف آموزش و پرورش، »آموزش« را ابتدا 
می آوریم نه اینکه اهمیت آن بیشتر است، بلکه ابزاری است که فرزندان مان را درست 

تربیت کنیم اما متاسفانه مقداری، از تربیت دانش آموزان غافل مانده ایم.
اش��رف زهره وند نخبه بس��یج فرهنگیان اظهار داشت: 21 سال س��ابقه تدریس 
دروس زبان انگلیسی و جامعه شناسی در دبیرستان های شهرری را دارم، دکترای 
جامعه شناسی فرهنگی و سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان از جمله فعالیت های 
علمی ام است. وی ادامه داد: 13 سال عضو بسیج فرهنگیان و عضو شورای تخصصی 

زبان انگلیسی دفتر تالیف کتب درسی بوده و مدرس آموزش خانواده  هستم.
 زهره ون��د اف��زود: اعتق��اد دارم معل��م ع��الوه ب��ر مه��ارت علم��ی بای��د ن��گاه

 علمی و مهارتی در کار داشته باش��د؛ دانش آموزان 15 تا 2۰ درصد اوقات مدرسه، 
دروس مختلف را یاد می گیرند اما ما هیچ وقت یاد نمی گیریم چطور در درس های 

مختلف پرسش کرده و با دیگران ارتباط برقرار کنیم.
این نخبه بسیج فرهنگیان با اشاره به راه حل در این زمینه افزود: راه حلی که پیدا 
کرده ام این بود که باید نس��بت به موضوعات مختلف آگاهی داشته و اطالعات ما 
به روز باشد. بنده 6 جلد کتاب درخصوص »فرهنگ کار، جامعه شناسی دورکاری، 
اقدام پژوهی در آموزش و پرورش،  الگوی فرهنگ ملی کار« و دو کتاب زبان تخصصی 

تالیف کرده ام.

مدی��رکل دفترمدیری��ت بیماری ه��ای غیرواگی��ر از اس��تقبال خ��وب 
 شهرداری های سراس��ر کش��ور و مردم از کمپین »ش��هروند سالم« خبر

 داد.
دکتر احمد کوشا گفت: در جهت کاهش مصرف نمک، روغن و شکر که شعار 
امسال هفته بسیج ملی تغذیه با اصالح الگوی مصرف بود، کل استان های 
کشور با همکاری ش��هرداری ها طی توافقنامه ای اقدام به اطالع رسانی از 
طریق نصب بیلبورد و تبلیغات محیطی کرده اند که خوشبختانه با استقبال 

خوب شهروندان مواجه شده است.
وی افزود: عالوه بر شهرداری ها، صدا و سیما و سایر رسانه ها نیز در تبلیغ 
کاهش مصرف نمک، روغن و ش��کر همکاری الزم را با وزارت بهداشت به 

عمل آوردند.
وی بیان داش��ت: این کمپین ش��امل راه اندازی کارناوال ه��ای تبلیغی، 
 راهیپمایی، کوهپیمایی و حرکات نمادین دیگر نیز می ش��ود که در پایان

 از استان های برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.
صادقی کارش��ناس دفتر بهب��ود تغذیه جامعه نی��ز با بیان ای��ن که تهیه 
 خوراک تبلیغ��ی و اطالع رس��انی ای��ن کمپین ب��ا دفتر بهب��ود تغذیه و 
 هزینه کرد مالی نصب بیلبوردهای تبلیغاتی را شهرداری ها متقبل شده اند،

 گفت: به دلیل استقبال خوب شهروندان از این طرح بازه زمانی هفته بسیج 
 ملی تغذیه امس��ال که از 2۹ آذر تا 13 دی ماه بود ت��ا 3۰ دی ماه تمدید 

شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی از همکاری 
خوب شهرداری تهران و شرکت نمایندگان شان در جلسات مشترک دفتر 
بهبود تغذیه و دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران وتهران پیش 
از آغاز هفته بسیج ملی تغذیه تشکر کرد و افزود: اصالح الگوی مصرف نمک، 
شکر و روغن شعار اصلی امسال دفتر بهبود تغذیه برای مهار بیماری های 

غیرواگیر است.

تسهیالت نظام وظیفه برای 
دانشجویان خارج از کشور

تربیت دانش آموزان ، مورد غفلت واقع 
شده است

استقبال خوب شهرداری ها و مردم 
ازکمپین »شهروند سالم«

یک روان شناس گفت: خانواده های سالم ویژگی هایی دارند که در همه آن ها 
 مش��ترک اس��ت و هیچ کس نمی تواند به محدوده این ویژگی ها دست درازی 

  کند.
»هانی��ه رضایی« اظهار کرد: در خانواده های س��الم، زن و م��رد برای دیدن و 
 رسیدن به یکدیگر لحظه ش��ماری می کنند و به عبارتی، س��اعاتی که پس از 
 یک روز ش��لوغ کاری به خانه برمی گردند ساعت اوج روز است. در صورتی که 
در خانواده های با س��طح س��المت پایین، زن و شوهر س��فر و میهمانی رفتن 
به صورت انفرادی و جدا از یکدیگر را ترجیح داده و بیشتر اوقاتشان را مجردی 

می گذرانند .
این روانش��ناس ادامه داد: هم چنین، در خانواده های س��الم، هرگاه زن و مرد 
کنار یکدیگر ق��رار می گیرند میان آن ها گفت وگوی گرمی برقرار می ش��ود و 
عالوه بر بیان اتفاقات روزمره، نظر یکدیگر را در خصوص برنامه های روز آینده 
جویا می شوند. در صورتی که متاسفانه در برخی خانواده ها بیشتر لحظه ها به 
قهر می گذرد و پرس��ش و پاسخ میان زوجین نیز بس��یار کوتاه است. در واقع 
 در خانواده هایی با این س��طح س��المت، مرد بیش��تر وقت خود را با روزنامه و 

تلفن همراه و زن نیز بیشتر اوقات خود را پای تلفن و با دوستانش می گذراند.
 وی تصریح کرد: در خانواده های خوش��بخت، همس��ران به س��لیقه های هم 
 در خوراک، پوش��اک و نحوه معاش��رت آش��نا بوده و به آن عم��ل می کنند. 
در حالی که در خانواده های ناس��الم، همسران نس��بت به سلیقه طرف مقابل 

بی خبر و بی تفاوت بوده و تنها به خواسته های شخصی خود می اندیشند. 
 عالوه بر این، خانواده های خوشبخت در ارتباطات گفتاری و غیرگفتاری خود 
با ادب و احترام برخورد کرده و از صمیمیت خاصی برخوردارند، در حالی که 

در خانواده های ناسالم بی ادبی بین اعضا کامال مشهود است.
رضایی با تأکید بر این که باید صمیمیت، مدیریت، حرف ش��نوی از بزرگترها 
و در نظ��ر گرفت��ن موقعی��ت کوچک تره��ا رعایت  ش��ود، تصریح ک��رد: در 
خانواده های خوش��بخت، اعتماد مولفه ای ش��اخص اس��ت، اعضا به راحتی 
گفته های یکدیگر را می پذیرند و در درستی آن نیز تردید نمی کنند، اما اعضا 
خانواده های ناس��الم باید برای اثبات گفته های خود حتما س��وگند خورده و 
 برای فهماندن آن هم��ه تالش خود را به کار گیرند، چ��ون به یکدیگر اعتماد 

ندارند.

جشن تولدهای 
گران تر از
 عروسی

کدام خانواده ها خوشبخت هستند؟
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نشر جمهوری به تازگی ۱۰ عنوان از کتاب های مجموعه »جهان تازه شعر 
اهل بیت« را چاپ و تجدید چاپ کرده است.

 نش��ر جمهوی به عنوان ناش��ر کتاب های ش��عر، از سال گذش��ته انتشار 
مجموعه ای به نام »جهان تازه شعر اهل بیت« را در دستور کار قرار داد که 
در آن مجموعه شعر شاعران معاصر کش��ور را درباره اهل بیت و ائمه اطهار 
 به چاپ می رس��اند. س��ال گذش��ته ۱۴ عنوان از کتاب های این مجموعه 
 به چاپ رس��ید و به تازگی ۷ عنوان جدید به عناوین ای��ن مجموعه اضافه 
شده است. اش��عار کتاب های این مجموعه کالس��یک هستند که تعدادی 
از آن ها به تجدید چاپ و تعدادی دیگر به تازگی منتش��ر ش��ده اند. به این 
ترتیب، ۷ عنوان کتاب چاپ اولی و ۳ عن��وان تجدید چاپی از این مجموعه 
به چاپ رسیده است.»آواز الل« سروده محمد س��هرابی، »کبود پررنگ« 
 س��روده محمد قاس��می، »آهوی چندم« س��روده حامد حجتی، »تقصیر 
سنگ هاست« سروده وحید قاسمی، »زاللود« سروده احمد بابایی، »راوی 
باش« سروده محسن ناصحی و » اسب حیوان نجیبی نیست بعد از کربال« 
 س��روده مهدی رحیمی کتاب های چ��اپ اولی این مجموعه هس��تند. از 
کتاب های این مجموعه، همچنین »مشبه بهتر« سروده مهدی رحیمی به 
 چاپ دوم، »از آب گذشته« س��روده وحید قاسمی به چاپ دوم و »مراعات 

بی نظیر« سروده مهدی رحیمی به تازگی به چاپ چهارم رسیده اند.

مجموعه مق��االت همایش ملی گردش��گری محله های اصفهان از س��وی 
انتشارات سازمان فرهنگی  تفریحی به چاپ  رسید.  کارشناس ادبی انتشارات 
سازمان ضمن اعالم این مطلب گفت: این مجموعه در ۳۱5 صفحه در قطع 
وزیری به چاپ رسیده است.  آزاده ربیعی با اش��اره به موضوع محوری این 
مجموعه افزود: توجه به جایگاه ش��هر در ایران و به ویژه چگونگی پیدایش 
شهرهای اس��المی در این س��رزمین بیانگر غنای فرهنگی و مدنیت کهن 
 ساکنان این مرز و بوم اس��ت. وی ادامه داد: شناخت محله های شهری نیز 
 به عنوان یکی از مهم ترین عناصر و اجزای ش��هر اس��ت ک��ه نقش موثری 
در هویت بخشی از آن داش��ته و امروزه بیش از هر چیزی دیگری احساس 
 می شود.وی اظهار کرد: امروزه توسعه و برنامه ریزی بر مبنای محالت شهر 
در مرکز توجه طراحان و برنامه ریزان ش��هری قرار دارد و این امر مستلزم 

درک نیازها و خواسته های شهروندان از محیط زندگی شان است.
کارشناس ادبی انتشارات س��ازمان تصریح کرد: این مجموعه در قالب 2۳ 

مقاله برگزیده در خصوص محله ها و گردشگری در استان است.
وی یادآور ش��د: عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص 
تازه های انتشارات  سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری  اصفهان می توانند 

با شماره ۳22۱96۱۷ تماس حاصل کنند. 

تجدید چاپ ۱۰ عنوان از مجموعه 
»جهان تازه شعر اهل بیت«

 چاپ مجموعه مقاالت حوزه 
محله ها و گردشگری در استان

همگان براین باوریم که فردوسی چه راست گفته »توانا 
بود هر که دانا بود.« این شعر و ضرب المثل در مدرسه با 
موضوع ثابت کالس های انشا که علم بهتر است یا ثروت 
گره می خورد و البته پاسخ کلیشه ای آن روشن بود بدون 
این که یکی به ما بگوید می توان با ترکیب علم و ثروت هم 
به صنعت رسید و هم به رشد و توس��عه علم کمک کرد! 

با این حال وقتی از س��واد و باسوادی صحبت می شد، 
معیار و شاخص آن توانایی خواندن و نوشتن بود، اما 
نه توانایی خواندن ما را کتاب خوان کرد و نه مهارت 

نوش��تن به ما قدرت نوش��تن حتی یک نامه 
اداری را داد!

آن روزه��ا البته مث��ل ام��روز تلویزیون هم 
وجود داش��ت که قرار بود عالوه برسرگرمی، 

چیزهایی را به ما بیاموزد. رادیو، تلویزیون و سینما 
در کنار روزنامه و نش��ریات، کل س��هم ما از رسانه ها بود 

و البته س��رمایه کمی هم نب��ود؛ اما آن روزها 
کس��ی از س��واد رس��انه ای و ضرورت آن 
سخن نمی گفت. حتی اگر کسی روزنامه 
یا کتاب نمی خواند بی س��واد محس��وب 
نمی ش��د، مهم توانایی خواندن بود اما با 

بس��ط تکنولوژی های ارتباطی 
و پیشرفت برق آس��ای آن در 
س��طوح مختلف جامعه، همه 
چی��ز تغییر کرد؛ مناس��بات و 

اشکال ارتباطی و سبک زندگی 
عوض شد و روابط انسانی که دانش 

و مهارت اس��تفاده از ابزارهای ارتباطی 
 و رس��انه ها را ب��ه معیاری برای تش��خیص س��واد 

یک فرد محس��وب کرد، تس��هیل یافت. حاال اگر کسی 
امروز از موبایل استفاده نکند یا ایمیل کردن را بلد نباشد 

یا اینترنت نداشته باشد او را بی سواد می دانند!
در واقع آن قدر انواع ابزارهای ارتباطی اختراع شد و انتشار 
یافت و آن قدر این ابزار در ساختار درونی و بیرونی نظام 
اجتماعی تنیده شد که به تدریج به عنوان بخشی از سبک 

زندگی مردم به حساب می آید.
 نقش وس��ایل ارتباط جمعی و تکنولوژی های رسانه ای 
به قدری گسترده شد که کم کم، صاحب نظران به ویژه در 
حوزه ارتباطات از دانش جدید به اسم »سواد رسانه ای« 
اس��تفاده کردند. کمترین س��ویه این س��واد رسانه ای، 
آش��نایی با اس��تفاده ازتکنولوژی های ارتباطی است به 
طوری که برای زندگی کردن در این عصر حتی یک آدم 
بی سواد نیز باید سواد رسانه ای داش��ته باشد. چه بسیار 

شهروندان ایرانی که شاید سواد خواندن 
و نوشتن نداشته باشند، اما طرز استفاده 

از اپلیکیش��ن های گوش��ی یا حتی نصب 
کردن یک نرم افزار روی تلفن همراهش��ان را 

می دانند. البته س��واد رسانه ای در ابتدایی ترین 
س��طح خ��ود 

ظ��ر  نا

 به این معناس��ت 
و گرن��ه مفاهی��م و مصادیق و 
حدود و ثغور این معنا دامنه وسیع تری دارد.واقعیت این 
است که در این چرخش ارتباطی اجتماعی، رسانه خود 
به پیام بدل ش��د و تبادل این پیام به سواد رسانه ای نیاز 
داشت. البته سواد رسانه ای در تعریف علمی و آکادمیکش 
به معنای آش��نایی یا بلد بودن طرز اس��تفاده از وسایل 
ارتباطی معنا نمی شود بلکه ناظر بر یک بینش و بصیرت 
رسانه ای است که بهره وری درست از رسانه ها و استفاده 
صحیح از وس��ایل ارتباطی و در نهای��ت مدیریت آنها را 
 در برمی گیرد، اما اگر همین تعریف مبتدی را ش��اخص 
قرار دهیم و س��واد رس��انه ای را به معنای آگاهی از طرز 

اس��تفاده از 
رسانه ها بدانیم امروزه بیشتر 

اف��راد جامعه واجد این س��واد 
یا مه��ارت هس��تند به ویژه نس��ل 

جوان! ام��ا آنچه ب��ه عنوان مصداق آس��یب 
و ی��ک نوع تض��اد و پارادوک��س رفت��اری دراین مطلب 
 به آن می پردازیم این اس��ت که بس��یاری از ای��ن افراد 
علی رغم س��واد یا دست کم مهارت رس��انه ای باال، فاقد 
س��واد به معنای عمومی و متعارفش هستند. نمونه اش 
را چندوقت پیش در س��طح اطالعات و دانش افرادی که 
در یک مسابقه ش��رکت کردند، دیدیم و هفته پیش نیز 

درمصاحبه با یکی از بازیگران سینما خود را نشان داد.
متاس��فانه خیل��ی از جوان��ان و نوجوانان م��ا می دانند 
آخرین ورژن یک برند گوش��ی چگون��ه کار می کند اما 
فالن شاعر یا نویس��نده کشور را نمی شناس��ند. مهم تر 
از اینها این که فاق��د بینش و آگاهی اجتماعی نس��بت 
به مس��ائل اجتماعی هستند. سواد رس��انه ای دارند، اما 

س��واد عمومی شان ضعیف اس��ت. این نس��بت متضاد 
را در یک س��طح کلی تر می توان به مناس��بات انس��انی 
و اجتماعی نیز تعمی��م داد. به این معنی ک��ه امروزه در 
جامعه ما بس��یاری از افراد برای داش��تن بهترین و 
پیش��رفته ترین ابزارهای ارتباطی ب��ا هم رقابت 
می کنند، اما رفاقت را بلد نیستند! وسیله ارتباطی 
 آن پیشرفته و آخرین مدلی است که به بازار آمده! 
به آخرین مد ه��ای اجتماعی مجهزند اما 
مدل ه��ای ارتباطی را نمی شناس��ند! 
گوش��ی ای که در دس��ت آنهاس��ت 
پیشرفته ترین گوش��ی بازار است، اما 
نه گوش��ی برای همدلی و همزبانی 
دارند و نه ه��وش اجتماعی خود را 
پرورش داده اند! این در حالی است 
که از همین تکنولوژی های ارتباطی 
می ت��وان در جه��ت ارتق��ای دان��ش 
عمومی و تخصصی و با سوادتر شدن 
اس��تفاده کرد. امکانات 
ی  ه�����ا فضا
مجازی صرفا 
برای تفریح 
و سرگرمی و 
جوک گفت���ن 
؛  نیس���ت
ع  ا ن��و ا
کانال ها و 
صفحه های 
در  علم��ی 
ی  ه ه��ا ز حو

عل��وم  راه ان��دازی ش��ده که مختل��ف 
می ت��وان با عضوی��ت در آنها بر دان��ش و بینش 
خود افزود. به صرف این که یک گوش��ی آخرین مدل را 
در دس��ت بگیرم یا لپ تاپ و تبلت ما پیشرفته تر از بقیه 
باشد، پیشرفته تر از بقیه نمی شویم. آنچه فراتر از تکنیک 
به آن نیاز داریم دانش و بینشی اس��ت که بهره گیری از 
این تکنیک ها را برای ما مفید و س��ودآور کند. اگر سواد 
رس��انه ای را نه به معنای آکادمیک بلکه به معنای دانش 
و مهارت اس��تفاده از وس��ایل ارتباط��ی چنانچه دراین 
یادداش��ت آمده، فرض کنیم امروز با ی��ک خطر بزرگ 
اجتماعی مواجه هستیم و یک بحران خطرناک جامعه ما 
را تهدید می کند: باسوادی رسانه ای و بی سوادی عمومی! 

در این باره بیشتر بیندیشیم!

باسـوادی رسانـه ای و بی سـوادی عمومـی

مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در 
افتتاح نخستین نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در قشم 
سخن می گفت، اظهار کرد: شاید حدود 8 سال پیش که مذاکرات آغاز 
ش��د، کمتر فرد خوش بینی فکر می کرد که ما در یک منازعه نابرابر در 
تاریخ سیاسی کشور موفق می ش��ویم که مذاکرات سخت در یک دوره 
به همه اهداف و دس��تاوردهایی که از ابتدا دنبال می کردیم، برس��یم. 
وی حفظ حقوق هس��ته ای و لغو کامل تحریم ها را از جمله این اهداف 
دانست و بیان کرد: امروز به برکت حمایت های مردم و تالش مسووالن 
در دولت موفق به این پیروزی شدیم و امیدواریم ایران در آستانه ورود 
به شرایط جدید شاهد رشد، توس��عه و رونق ابعاد اجرایی کشور باشد. 
وی در ادامه خطاب به وزیر کار که در این مراسم حضور داشت، اظهار 
کرد: به دلیل مشکالت و درآمدهای نفتی در بخش هایی از اقتصاد دچار 
رکود هس��تیم، با این وجود از ابتدای دولت تدبیر و امید در بخش های 
گردشگری کشور و به دلیل حمایت های ریاست جمهوری و این که ما 
تصمیم گرفتیم با همه دنیا تعام��ل کنیم، این حوزه در رونق قرار دارد. 
سلطانی فر تاکید کرد: ورود گردش��گری خارجی در حالی که میانگین 
 رش��د در دنیا ۴/6 درصد بود، در ای��ران با یک رش��د ۳ برابری مواجه 

بودیم. 
وی اف��زود: ام��روز می گویی��م در بخ��ش گردش��گری نزدی��ک 
به یک هزار پ��روژه با اعتب��اری مع��ادل ۳۰ میلیارد تومان در دس��ت 

اج��را داریم ک��ه تالش های وی��ژه ای انج��ام می ش��ود و ب��ا توجه به 
وضعی��ت کنون��ی، در س��ال 2۰۱6 ای��ران از س��وی مناب��ع،  مراکز 
و س��ازمان های بین المللی یا نخس��تین مقص��د گردش��گری دنیا یا 
 یکی از مقاص��د اولیه توس��ط بخش ه��ای معتب��ر بین المللی مطرح 

می شود. 
وی با اش��اره ب��ه محدودیت هایی که از س��وی مجلس آمری��کا برای 
حضور گردش��گران در ایران ارائه ش��ده اس��ت، گفت:  از یک س��و آن 
محدودیت ها مطرح می شوند، از سوی دیگر تقاضای ورود مردم آمریکا 
به ایران تاکنون دو برابر شده است. بنابراین به این نتیجه می رسیم که 
محدودیت ها تاکنون هیچ تاثیری نس��بت به ورود تورها و گردشگران 
به ایران نداشته است. وی تاکید کرد: امروز بیش از 2۰ استاندار از ۳۱ 
استان کش��ور به ما اعالم کرده اند که در بررسی هایشان به این نتیجه 
رسیده اند که محور اصلی توسعه استان آنها باید بحث گردشگری باشد،

بنابراین شرایط خوبی داریم. 
در حال حاضر در کنار همه اتفاقات تمرکز مسووالن روی این حوزه زیاد 
است و آنها نسبت به اس��تفاده از ظرفیت های گردشگری تاکید دارند. 
سلطانی فر تاکید کرد: تقریبا ما هر ماه ش��اهد برگزاری یک نمایشگاه 
یا جش��نواره یا رویداد گردشگری در مناطق آزاد هس��تیم. امیدواریم 
این روند ادامه داش��ته باش��د چون معتقدیم ایران بزرگ بوده، هست 

و خواهد بود.

قائم مقام مدیرعامل خانه س��ینما درباره آخرین وضعیت شیوه  
بررسی آرای مردمی جش��نواره فیلم فجر گفت: همان طور که 
دبیر جشنواره  فیلم فجر اعالم کردند، امسال هم مسوولیت آرای 
مردمی جشنواره  برعهده  خانه سینماس��ت و ان شاء ا... تا اوایل 

هفته  آینده شیوه نامه را اعالم خواهیم کرد.
ناصر عنصری با بیان این مطل��ب ادامه داد: همکاران ما در خانه 
س��ینما در حال بررسی مدارک س��ال های قبل آرای مردمی و 
صحبت با مسووالن سال های گذشته این بخش هستند و پس از 

این مذاکرات، شیوه  نامه  آرای مردمی اعالم می شود. 
وی در پاسخ به اینکه چقدر ممکن است، شیوه نامه تغییر کند؟ 
گفت که تمام تاکید ما بر این اس��ت که از تجربیات و شیوه های 
سال های گذش��ته اس��تفاده کنیم و اگر احیانا آن شیوه نامه ها، 
اشکال ها و ابهاماتی در نحوه  برگزاری داشت، آن اشکاالت رفع 
ش��ود.  به گفته ناصر عنصری؛ علی آش��تیانی پور )تهیه کننده 
سینما( از طرف خانه سینما، مسوولیت سیمرغ مردمی را برعهده 
خواهد داشت.  وی همچنین درباره سینماهای خانه سینما در 
جشنواره پیش رو گفت: به روال سال های قبل، سینما »آفریقا« 

و »سپیده« سینماهای خانه سینما خواهند بود. 
خانه سینما در دو سال گذش��ته با نگارش آیین نامه  مستقلی از 

دبیرخانه جشنواره فیلم فجر کوشید که زمان رای گیری، تعداد 
رای گیری و جغرافیای رای گی��ری را با بهره گیری از متخصص 

آمار عادالنه کند. 
در همان آیین نامه زمان اعالم نتایج را به منظور پیش��گیری از 
شایبه دخل و تصرف مصلحت جویانه ، هم هنگام در وب سایت 

خانه سینما و به دبیر جشنواره اعالم می کردند. 
همچنین در آن آیین نامه پیش بینی ش��ده بود که س��ه ناظر 
منتخب از س��وی صاحبان فیلم بخش مس��ابقه ب��ه نحوه کار 
مس��ووالن و متصدیان صن��دوق آرا و دبیرخان��ه آرای مردمی 
نظارت می کنند.  در آیین نامه یاد ش��ده جمع آوری و شمارش 
آرای تماش��اگران در پایان هر نوبت نمایش توسط نمایندگان 
خانه سینما در خود سینماها به انجام می رسید و آرای ماخوذه 
هر یک از پنج گزینه مورد نظر تماش��اگران به صورت، یکپارچه 
در دبیرخانه در پاکت مخصوص بسته بندی و نگهداری می شد تا 

امکان بازشماری اش توسط ناظران فراهم باشد. 
ب��رای اعتب��ار و اصال��ت برکه ه��ای رای ع��الوه بر ش��فافیت 
صندوق های دریافت آرای تماش��اگران، تدبیر شماره سریال و 
ممهور به مهر دبیرخانه ستاد برگزاری آرای مردمی پیش بینی 

شده بود.

سلطانی فر: 

سال 95 آغاز خیزشی مضاعف در گردشگری است

آخرین تصمیمات خانه سینما برای سیمرغ مردمی

ارائه خدمات س��ازمان فرهنگی تفریح��ی در محله ها منجر 
به کم رنگ ش��دن حضور این س��ازمان در دیگر عرصه های 
اجتماعی شده  که در سال 95 حضور جدی و پررنگ تری در 

این عرصه رقم خواهد خورد. 
علی اکب��ر بقای��ی مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
شهرداری اصفهان در این نشست با اشاره به سیر برنامه تحول 
سازمان به  طرح این سوال مبنی بر اینکه در این مسیر به چه 
بیندیش��یم و عمل کنیم پرداخت. وی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه براساس تحوالتی س��ازمان کوچک شده است ولیکن 
امیدواریم مس��ائل آن به بزرگی و با حرکتی  رو به جلو  پیش 
برود بنابراین تبدیل مشکالت موجود به مساله و تالش در رفع 
آن از سوی همکاران س��ازمانی یکی از فرآیندهای تحول  در 
این سازمان خواهد بود.  وی در ادامه با اشاره به مسیر تحول 
سازمان افزود: توجه به منابع و سرمایه ها، مباحث ساختاری 
و فرآیندی، نگرش ها و  رویکردها و همچنین حوزه ارتباطات 
از جمله مواردی اس��ت که در زمینه تحول باید به آن توجه 
داش��ت.  مدیرعامل س��ازمان فرهنگی تفریحی تصریح کرد: 

بحث ایج��اد انگیزه در مبحث منابع انس��انی از م��وارد حائز 
اهمیتی اس��ت که در  قالب ارائه تکریم، تش��ویق و تنبیه و ... 
مورد توجه قرار می گیرد.  بقای��ی همچنین در بحث آموزش 
منابع انسانی گفت: با توجه به اینکه سازمان فرهنگی تفریحی 
بنا دارد تا به صورت تخصصی  فعالیت کند بنابراین در زمینه 
متخصص پ��روری به مبح��ث آموزش تخصصی ب��ا رویکرد 
آموزش در حین عملی��ات خواهد پرداخ��ت.  وی ادامه داد: 
ظرفیت های راکدی در حوزه های فرهنگی، تفریحی و هنری 
داریم که هنوز در حوزه فعال سازی آنها راهکار  عملی و فکری 
صورت نگرفته است که امیدواریم بتوانیم با همکاری پرسنل 
س��ازمانی به این امر مهم نیز دست پیدا کنیم.  وی با اشاره به 
 ارائه خدمات در محالت بیان کرد: با توجه به ارائه خدمات در 
محله ها حضور در دیگ��ر عرصه های اجتماعی را  از دس��ت 
 داده ای��م ک��ه طبق برنام��ه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته در

سال 95 حضور جدی و پررنگ تری در عرصه های اجتماعی 
 خواهیم داشت.  بقایی یادآور شد: توجه و دقت به جایگاه مراکز 
تخصصی و اختصاصی در س��طح ش��هر و انجام فعالیت های 

تخصصی فاخر و با  کیفیت از موارد مهمی است که در راستای 
ارتقا شأن و جایگاه سازمان باید مورد توجه قرار بگیرد. 

اج��رای دو نماهن��گ کاری از گ��روه بچه های مس��جد به 
سرپرس��تی س��عید عنایتی به صورت زنده، پخش کلیپ از 
فعالیت های  اجرایی سازمان و  برگزاری جلسه پرسش و پاسخ 

در پایان این مراسم از  دیگر بخش های این برنامه بود. 

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

حضور سازمان فرهنگی تفریحی در عرصه های اجتماعی پررنگ تر می شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper No.1778 |  January 16.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

کت��اب »محمدعل��ی س��پانلو« از مجموع��ه تاری��خ 
 ش��فاهی ادبیات معاصر ایران توسط نش��ر ثالث منتشر 

شد.  
کتاب »محمدعلی س��پانلو« یک��ی از عناوین مجموعه 
تاریخ ش��فاهی ادبیات معاصر ایران، به تازگی توس��ط 
 نش��ر ثالث منتش��ر ش��ده و ب��ه زودی وارد بازار نش��ر 

می شود. 
 این کتاب یازدهمین عنوان از مجموعه تاریخ ش��فاهی 
ادبی��ات معاص��ر ایران اس��ت که این ناش��ر ب��ا دبیری 

محمدهاشم اکبریانی آن را به چاپ می رساند. 
روایت تول��د، کودکی، جوان��ی و روای��ت کامل زندگی 
 محمدعل��ی سپانلوش��اعر ته��ران در این کت��اب درج 

شده است. 
انجام گف��ت وگو و مصاحب��ه های این کت��اب به عهده 
محسن فرجی و اردوان امیری نژاد بوده و همان طور که 
اشاره ش��د، ویرایش و نظارت بر آن توسط محمدهاشم 

اکبریانی انجام شده است. 
کتاب تاریخ شفاهی »محمدعلی سپانلو« با 52۰ صفحه 
و شمارگان هزار و ۱۰۰ تایی منتشر شده و به زودی وارد 

بازار نشر می شود.

معاون گردشگری اس��تان اصفهان از اجرای طرح 
ساماندهی فروش��گاه های صنایع دستی اصفهان 

خبرداد. 
محسن یارمحمدیان در جلس��ه ای که به منظور 
 بررس��ی مش��کالت مرب��وط ب��ه فروش��گاه های 
صنایع دس��تی و راهنمایان گردش��گری با حضور 
رؤس��ای اتحادیه صنایع دس��تی، انجمن صنفی 
راهنمایان گردش��گری، اتحادی��ه دفاتر خدمات 
مس��افرتی و بازرس��ی اتاق اصناف و نی��ز مجمع 
 گردش��گری اس��تان برگ��زار ش��د، عن��وان کرد: 
به منظ��ور س��اماندهی وضعیت فروش��گاه های 
صنای��ع دس��تی مق��رر ش��د کلی��ه اجن��اس و 
 کااله��ای صنای��ع دس��تی در فروش��گاه ه��ا 
 به صورت مش��خص با برچس��ب قیم��ت گذاری 
شود. وی افزود: کلیه فروشگاه ها موظف به صدور 
فاکتور معتبر به خریداران صنایع دستی هستند. 
 همچنین مقرر ش��د از طریق ات��اق اصناف با افراد

  غیر مج��از در مح��دوده می��دان امام ک��ه اقدام 
 به هدای��ت گردش��گران ب��ه مغازه ه��ای خاص 

می کنند برخورد الزم به عمل آید.

همزمان با فرا رس��یدن ده��ه مبارک فج��ر، آلبوم های ش��اد 
شهروندی در زنگ های تفریح دبستان های شهر اصفهان پخش 
می شود.  دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ضمن اعالم این مطلب 
گفت: کمیته فرهنگ شهروندی با همکاری هنرپیشگان صدای 
اصفهان به تولید آلبوم های صوتی اقدام کرده است. محمدحسن 
مردانی اظهار کرد: آلبوم های شاد ش��هروندی با هدف ارتقای 
فرهنگ شهروندی و آشنایی کودکان با قوانین و ضوابط شهری 
تولید ش��ده که مضامینی ش��امل حمل و نق��ل عمومی، حفظ 
فضای سبز، قوانین ترافیکی و... را در برگرفته است. وی در ادامه 
 افزود: داس��تان، مصاحبه، گزارش، معما، سرگرمی و... از جمله 
قالب ه��ای اجرایی این آلبوم ه��ای صوتی بوده ک��ه به منظور 
جذابیت و تأثیرگ��ذاری بهتر این مجموع��ه از کودکان نوجوان 
به عنوان ش��خصیت اصلی اس��تفاده ش��ده اس��ت. وی تصریح 
 کرد: تاکنون ۱5 بخش از آلبوم ش��اد ش��هروندی تدوین نهایی 
شده اس��ت که به زودی همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر در 

دبستان های شهر اصفهان توزیع می شود. 
 گفتنی اس��ت؛  عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تراز 
تولیدات فرهنگ��ی و برنامه ه��ای کمیته فرهنگ ش��هروندی 
شهرداری اصفهان می توانند با شماره ۳۴۴6۷۳6۰ تماس گرفته 

و یا به وب سایت shahrvandi.net مراجعه کنند.

اجرای طرح ساماندهی 
فروشگاه های صنایع دستی 

اصفهان 

پخش آلبوم های شاد 
شهروندی در دبستان های 

اصفهان

کتاب تاریخ شفاهی 
محمدعلی سپانلو

 منتشر شد
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خبرخبر

ــخت ترين نوع  ــعه تجارت جهانى، صادرات مواد غذايى يكى از س در امر توس
صادرات محسوب مى شود.

ــوزه پروتئينى بايد  ــه ويژه در ح ــادرات محصوالت غذايى ب به دليل اينكه ص
ــدا و مقصد رعايت  ــور مب ــتانداردى دو كش ــتانداردهاى جهانى فائو و اس اس

شود،بسيار مشكل و گاهى ناممكن مى شود.
صادرات مرغ و گوشت هاى قرمز از سخت ترين نوع صادرات در بازارهاى جهانى 
است و به اندازه اى در اين حوزه سخت گيرى مى شود كه گاهى صادر كنندگان 
ترجيح مى دهند،به جاى گوشت الشه به صادرات دام زنده اقدام كنند ،كه اين 
خود نيز با مشكالت قرنطينه اى و حتى جلوگيرى از ورود زنده دام مى انجامد،

اما در دولت يازدهم،تالش مسووالن و توليدكنندگان در چهارمحال و بختيارى 
ــتان براى صادرات به كشور عراق به پرواز  به ثمر نشست و مرغ توليدى اين اس
در آمد و شايد اين آغاز يك حركت مطلوب در راستاى صادرات كاالى پروتئينى 
از استان باشد.  مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى از صادرات 760 تن 

مرغ از ابتداى امسال تاكنون به كشور عراق خبر داد.
عبدالمحمد نجاتى افزود: مرغ هاى صادر شده با نظارت هاى دامپزشكى استان 
توليد شده و پس از انجام آزمايشات الزم با هماهنگى اين اداره كل به عراق صادر 
شد. به گفته وى، صادرات مرغ از چهارمحال و بختيارى با پرورش اصولى مرغ 

و اخذ كد IR دامپزشكى به خارج از كشور انجام مى شود.
ــز داراى رقم بند  ــتارگاه هاى طيور بايد مجهز به خط 2 و ني نجاتى افزود: كش

باشند تا بتوانند كد IR را دريافت كنند.
ــت:در خصوص صادرات فرآورده هاى  ــكى استان اظهار داش مديركل دامپزش
خام دامى به ساير كشورها و مطابق با ضوابط بهداشتى ابالغى از سوى سازمان 
ــور، تمامى مراحل مربوطه به توليد و حمل فرآورده هاى خام  دامپزشكى كش

دامى صادراتى در استان زير پوشش نظارت دامپزشكى استان است.
ــتى با ظرفيت چهار ميليون و 105 هزار قطعه، پنج  200 واحد مرغدارى گوش
واحد مرغدارى تخم گذار با ظرفيت 210 هزار قطعه، دو واحد مرغدارى مادر 
گوشتى با ظرفيت 45 هزار قطعه، دو واحد پرورش شترمرغ با ظرفيت 3 هزار و 
140 قطعه، يك واحد پرورش كبك با ظرفيت 5500 قطعه و يك واحد پرورش 

بوقلمون با ظرفيت 5000 قطعه در استان فعاليت مى كند.

ــيه نماز استان چهارمحال و  حجت االسالم محمد على نكونام در اجالس
بختيارى اظهار داشت: نماز يكى از مهم ترين واجبات دين اسالم است كه 

بايد در مسير ترويج فرهنگ آن در جامعه تالش كرد.
وى افزود: نماز در راس همه امور و ستون زيبايى ها و يك واقعيت و حقيقت 

بوده  كه خداوند براى مسلمانان قرار داده است.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد 
ــلمان قرار داده تا جامعه از  اظهار داشت: خداوند نماز را براى جامعه مس

فساد و منكر و فحشا دور شود.
وى با بيان اينكه نماز انسان ها را به اوج سعادت و كمال مى رساند، ادامه 
داد: جامعه اى كه فريضه نماز در آن اقامه مى شود و ارتباط با خدا در آن 
وجود دارد دچار هيچ گونه مشكل نمى شود و اين جامعه در مسير سعادت 

و خوشبختى و كمال گام بر مى دارد.
وى اظهار داشت: اقامه فريضه نماز در جامعه آثار و بركات بسيارى دارد كه 

مهم ترين آن حفظ سالمت جامعه است.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد 
ــيارى براى جامعه به وجود  تاكيد كرد: بى توجهى به نماز مشكالت بس
مى آورد كه مهم ترين آن را مى توان قانون گريزى، فساد و منكر بر شمرد.
ــيارى از مفاسدى كه در  حجت االسالم محمد على نكونام ادامه داد: بس

جامعه امروز مشاهده مى شود در پى بى توجهى به فريضه نماز است.
جامعه امروز در مسير اقامه نماز گام بردارد

ــتان چهارمحال و بختيارى نيز در اين اجالس  ــتاد اقامه نماز اس دبير س
اظهار داشت: برگزارى همايش ها و اجالسيه نماز نقش مهمى در ترويج 
فرهنگ نماز در جامعه دارد، اما نبايد در مسير  ترويج فرهنگ نماز به اين
 همايش ها بسنده كرد و بايد برگزارى برنامه هاى مختلف در اين مسير 

مورد توجه قرار گيرد.
حجت االسالم محمد كريمى اظهار داشت: نمايشگاه هاى حوزه نماز بايد 
بيشتر برگزار شود و اقدامات و برنامه هاى بيشتر حوزه نماز در استان بايد 

مورد توجه قرار بگيرد.
ــير اقامه نماز  ــه امروز در مس ــد تالش كرد كه جامع وى عنوان كرد: باي

گام بردارد تا از بسيارى مشكالت رهايى پيدا كند.
تجليل از 25 دستگاه برتر حوزه نماز در چهارمحال و بختيارى

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى استاندار چهارمحال و بختيارى نيز 
در اين اجالسيه عنوان كرد: در اجالسيه نماز چهارمحال و بختيارى از 25 

دستگاه برتر حوزه نماز تجليل شد.
ــت: ترويج فرهنگ نماز در جامعه و تبيين  سيامك سليمانى اظهار داش

ارزش هاى اسالمى يك ضرورت در دنياى امروز به شمار مى رود.
وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه نماز با حضور ارگان هاى مختلف استان، 
عنوان كرد: سازمان و ارگان هاى دولتى اقدامات خود را در حوزه نماز در 

اين نمايشگاه در معرض ديد عالقه مندان قرار داده اند.

امام جمعه شهركرد:

نماز، جامعه را از فساد و منكر
 دور مى كند

مرغ استان براى صادرات 
به پرواز درآمد

ــت: يكى از  ــال و بختيارى گف ــتاندار چهارمح اس
ــفرى كه به اين  ــارت هاى رييس جمهور در س بش
استان داشت، احداث را ه آهن اصفهانـ  شهركردـ  

خوزستان به طول 450 كيلومتر بود.
ــازمان  ــتكى در بازديد از س ــم سليمانى دش قاس
ــاختمان چهارمحال و بختيارى  نظام مهندسى س
ــارت هاى رييس جمهور در  اظهار كرد: يكى از بش
ــت، احداث را ه آهن  ــفرى كه به اين استان داش س
ــه طول 450  ــتان ب ــهركردـ  خوزس اصفهانـ  ش

كيلومتر بود.  
ــير اصفهان  ــاره به اينكه اين راه آهن مس وى با اش
ــر مى كند بيان  ــواز را 470 كيلومتر كوتاه ت ــه اه ب
ــن راه آهن در  ــدود 200 كيلومتر از اي ــت: ح داش
ــتانى محض قرار دارد و نزديك به  ــرايط كوهس ش
140 هزار ميليارد ريال هزينه خواهد داشت و در 
مدت زمان ساخت، براى 2 هزار نفر ايجاد اشتغال 

خواهد شد.
ــيدن  ــا به نتيجه رس ــد كرد: ب ــوول تاكي اين مس
ــتان  ــهركرد – خوزس طرح را ه آهن اصفهان – ش
ــافر  ــن كاال و چندين هزار نفر مس چندين هزار ت
ــث كاهش  ــه اين امر باع ــد ك جابه جا خواهند ش
ــه به  ــت ك ــا و... اس ــا، اتوبوس ه ــردد كاميون ه ت
ــايانى  ــتان كمك ش ــواى پاك در اين اس حفظ ه

خواهد كرد.
ــتان  ــاخت را ه آهن اس ــليمانى با بيان اينكه س س

ــل كار  ــزود: تكمي ــود اف ــى ب ــتلزم مقدمات مس
ــى و مطالعات كه همچنان ادامه دارد و  كارشناس
ــن كارهاى ابتدايى  اخذ مجوزهاى الزم ازجمله اي

بوده است.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه  اس
ــيار برجام در  باالخره بعد از فراز و نشيب هاى بس
هفته آينده اجرايى خواهد شد ادامه داد: با اجراى 
ــل به يك  ــا ايران تبدي ــرح و رفع تحريم ه اين ط
ــد به همين دليل  كشور قوى در منطقه خواهد ش
ــتان تا جايى كه  ــيارى مثل عربس كشورهاى بس
مى توانستند در مقابل اين كار سنگ اندازى كردند 
تا جلوى آن را بگيرند اما خوشبختانه با درايت مقام 
معظم رهبرى، رئيس جمهور و ساير مسووالن نظام 

نقشه هايشان نقش بر آب شد.
وى موضوع مهم ديگرى كه كشور با آن روبه رو است 
را انتخابات پيش رو برشمرد و خاطرنشان كرد: روند 
ــت  تاييد صالحيت ها همگى برپايه قانون بوده اس
ــت و بركنار  ــردى گناهكار نيس و از نظر ما هيچ ف

نخواهد شد مگر با استناد به قانون.  
ــاى اينكه به حزب  ــليمانى اضافه كرد: ما به ج س
ــم اين را  ــه كني ــاى واقعى توج ــه معن ــاح ب و جن
ــران بكوبيم و  ــر ديگ ــاق كرده ايم تا بر س يك چم
ــاح و آن  ــه از فاز اين جن ــت ك توصيه من اين اس
ــراد تأثيرگذارى ــويم تا بتوانيم اف جناح خارج ش

 در سطح كالن كشور داشته باشيم.

ــد كرد:  ــارى تأكي ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــت كه حضور خوب و  تقاضاى من از مردم اين اس
پرشكوهى در انتخابات داشته باشند و افراد اصلح را

 انتخاب كنند.
ــاخت مجتمع خدماتى – رفاهى  وى پيشنهاد س
ــازمان نظام مهندسى ساختمان اين  بزرگى كه س
ــى عنوان  ــيار خوب ــتان مد نظر دارد را كار بس اس
ــه براى  ــه مواردى ك ــه داد: با توجه ب ــرد و ادام ك
ــت مى تواند گام  ــده اس اين مجتمع پيش بينى ش
ــتان ــه مردم اين اس ــانى ب موثرى در خدمت رس

باشد.
اين مسوول  راه رسيدن به پيشرفت در اين استان 
ــتن افق ديد بلندمدت معرفى كرد و گفت:  را داش
ــتان بايد توسعه پيدا  ــهركرد به عنوان مركز اس ش
ــال و بختيارى ــردم چهارمح ــان م ــا در ش كند ت

 باشد.
ــاخت  و  ــه اوضاع س ــه اينك ــاره ب ــليمانى با اش س
ــهركرد بهتر شده است  ــازهاى غيرقانونى در ش س
ــكن انقالب اسالمى استان،  تأكيد كرد: بنياد مس
ــهرهاى مختلف شهرستان ها و  شهردارى هاى ش
ــى هاى دقيق انجام داده  ــدارى ها بايد بررس بخش
ــى  و مجوزهايى صادر كنند كه قانونى، كارشناس
ــاختمان باشند تا دچار  و تابع نظام مهندسى و س
ــازهاى غيرقانونى ــى از ساخت و س مشكالت ناش

 نشويم.
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مدير راهدارى استان مطرح كرد؛

كاهش 18 درصدى تلفات 
تصادفات جاده اى

رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان عنوان كرد؛

عضويت 4 هزار نفر 
در نظـام مهنـدسـى استـان 

به مناسبت دهه فجر؛

همايش پياده روى در نقاط مختلف 
استان برگزار مى شود

مدير راهدارى استان چهارمحال و بختيارى گفت: آمار تلفات ناشى از 
ــبت به سال گذشته 18 درصد كاهش  تصادفات جاده اى در استان نس

يافته است.
ــتان  ــل و ايمنى جاده اى اس ــروه حمل و نق ــهرام نديمى، در كارگ ش
ــى از تصادفات جاده اى در استان  اظهار داشت: امسال آمار تلفات ناش
ــته 18 درصد كاهش يافته و اميدواريم با تالش  ــال گذش نسبت به س

مسووالن اين روند كاهش ادامه يابد.
ــته 198 نفر بر اثر تصادف با وسايل نقليه  وى با بيان اينكه سال گذش
ــتان فوت كردند، افزود: از مجموع 198 نفر 134 كشته  جاده اى در اس

مربوط به تصادف خودروهاى سوارى است.
ــتان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 89 درصد  مدير راهدارى اس
ــتان مربوط به خودروهاى سوارى، عابران  مرگ و مير در تصادفات اس
ــدت تصادفات در جاده هاى  ــواران است، بيان كرد: ش پياده و موتورس
استان زياد است و همين مساله منجر به مرگ تعداد زيادى از مصدومان 

حوادث رانندگى استان شده است.
نديمى با اشاره به راهكارهاى مؤثر در كاهش تصادفات استان، تصريح 
كرد: اجراى طرح هاى ويژه با مشاركت ادارات، كاهش ترافيك، استقرار 
ــوس، نصب دوربين هاى نظارتى و سرعت سنج،  گشت كنترل نامحس
آموزش رانندگان به ويژه رانندگان وانت بارها، تهيه برنامه هاى آموزشى 
و فرهنگ سازى از جمله روش هاى مؤثر براى كاهش تلفات تصادفات 

در استان است.
ــى  ــتفاده از كاله ايمن ــازى اس ــزوم فرهنگ س ــه ل ــاره ب ــا اش وى ب
ــواران گفت: تهيه برنامه جامع ارتقاى ايمنى استان  ــط موتورس توس
ــتان ــاده اى در اس ــات ج ــش تلف ــاى كاه ــام آن راهگش و انج

 است.

رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــتان حدود 4 هزار عضو در  ــازمان نظام مهندسى ساختمان اين اس س

رشته هاى هفت گانه ساختمان دارد.
سيامك مشرف، در ديدار با استاندار چهارمحال و بختيارى اظهار كرد: 
ــتان حدود 4 هزار عضو در  ــازمان نظام مهندسى ساختمان اين اس س
رشته هاى هفت گانه ساختمان اعم از عمران، معمارى، برق، مكانيك 

و ... دارد.
وى ضمن اشاره به اينكه 13 دفتر نمايندگى سازمان نظام مهندسى در 
سطح اين استان فعال هستند، خاطرنشان كرد: ايجاد دفاتر نمايندگى 
ــتور كار سازمان  ــهرهاى مختلف اين استان در دس اين سازمان در ش

قرار دارد.
ــى   ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــت: سياس ــه گف ــرف در ادام مش
ــامان، شلمزار،  ــهرهاى مختلف چون فارسان، س ــت كه در ش اين اس
ــازمان احداث ــى اين س ــت نمايندگ ــاختمان هايى جه اردل و ... س
ــتفاده از انرژى هاى ــى اس ــت مبحث 19 يعن ــه از نظر رعاي  كنيم ك

 نو در ساختمان در كشور نمونه باشند.
ــاختمان چهارمحال و بختيارى با  ــى س رييس سازمان نظام مهندس
بيان اينكه جلوگيرى از ساخت و سازهاى فاقد مجوزهاى قانونى يكى 
ــت افزود: در برخى از شهرها ساخت  ــازمان اس از خواسته هاى اين س
ــال  ــت چندس ــود كه بعد از گذش ــازهاى غيرقانونى انجام مى ش و س
ــاختمان  ــرف مهندس مربوطه س ــارت دقيق از ط ــبب عدم نظ به س

تخريب مى شود.
ــيه زاينده رود  ــازهاى غيرمجاز در حاش ــاخت و س اين مسوول به س
ــتيم اين موارد بسيار  ــاهد هس ــفانه ش ــاره و عنوان داشت: متاس اش
ــيب هاى جدى  ــت به طبيعت اين مكان آس ــده كه ممكن اس زياد ش

وارد كند.
ــيـارى از  ــته بس ـــال هاى گـذش ــرد: در س ــح كـ وى تصريــ
ــدند ولى  ــتان هاى بزرگ همـجوار مى ش ــرمايه گـذاران جذب اس س
ــوب و  ــواى خ ــرايط آب و ه ــطه ش ــر و به واس ــال حاض در ح
ــكالتى  مش و  دارد  ــارى  بختي و  ــال  چهارمح ــه  ك ــالـمى  س
ــا آن  ــوا ب ــى ه ــل آلودگ ــه دلي ــزرگ ب ــتان هاى ب ــه اس ك
ــه  ــاره ب ــد دوب ــا دارن ــرمايه گـذاران تقاض ــتـند.اين س ــه هس مواج
اين استان برگـردند و اين مى طلبد كه مسـووالن استانى نسبت به اين 

امـر نگاه ويژه ايى داشته باشند.  

ــارى  ــال و بختي ــتان چهارمح ــان اس ن ــركل ورزش و جوا مدي
ــف  مختل ــاط  نق در  روى  ــاده  پي ــش  هماي ــزارى  برگ از 
ــه فجر  ــبت ده ــه مناس ــارى ب ــال و بختي ــاى چهارمح ــتان ه شهرس

خبر داد. 
ــاره به اينكه برنامه هاى فرهنگى و ورزشى  ــمى، با اش عبدالرحمان قاس
مختلفى از سوى ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى به مناسبت دهه 
ــت: يكى از مهم ترين برنامه هاى دهه  ــود، اظهار داش فجر برگزار مى ش
ــت كه در نقاط مختلف استان  ــال همايش هاى پياده روى اس فجر امس

برگزار مى شود.
مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى افزود: به مناسبت دهه 
ــى رزمى مانند تكواندو، كاراته و... در اين  فجر برگزارى مسابقات ورزش

استان مورد توجه قرار مى گيرد. 
مديركل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى ادامه داد: برگزارى 
ــطرنج و تيراندازى در  همايش دوچرخه سوارى و برگزارى مسابقات ش
ــتان نيز از مهم ترين برنامه هاى دهه فجر  ــتان هاى مختلف اس شهرس

امسال است. 
مديركل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: دهه 
فجر فرصت مناسبى براى بيان دستاوردهاى انقالب اسالمى است كه در 
تالش هستيم اقدامات انجام شده در حوزه ورزش در اين استان را براى 

مردم بازگو كنيم.
ــارى  ــال و بختي ــتان چهارمح ــان اس ن ــركل ورزش و جوا مدي
ــعه  ــاهد توس ــالمى ش ــالب اس نق ــت ا ــه برك ــت: ب ــار داش اظه
فضاهاى ورزشى و افزايش سرانه ورزشى در سطح چهارمحال و بختيارى 
ــى بهرمند  ــن فضاهاى ورزش ــتان از اي ــتيم كه هم اكنون مردم اس هس

هستند.

 شهردار شهركرد گفت: ارايه خدمات شهرى با بهره گيرى از ظرفيت رسانه ها بهبود 
پيدا مى كند و بايد از ظرفيت رسانه ها استفاده كرد.

 نوراهللا غالميان در نشست هم انديشى با مديركل صدا و سيماى استان چهارمحال 
ــهركرد و صدا و سيما بسيار  ــاره به اينكه تعامل بين شهردارى ش و بختيارى با اش

ــهروندان و رسانه ها  ــوى ش ــازنده از س ــت، گفت: مطالبه گرى و نقد س خوب اس
ــهرى دارد. وى افزود: رسانه ها با بيان  نقش مهمى در  روند بهبود ارايه خدمات ش
ــير بهبود ارايه خدمات شهرى،  ضعف ها و مشكالت و راهكارها مى توانند در مس

شهردارى شهركرد را يارى دهند.
شهردار شهركرد عنوان كرد: رسانه ها نقش مهمى در توسعه جوامع شهرى دارند 
ــعه حوزه هاى مختلف مديريت شهرى  ــانه ها در مسير توس و بايد از ظرفيت رس

بهره گيرى كرد.
ــهرها از طريق  ــهروندى در ش ــعه فرهنگ هاى ش نوراهللا غالميان ادامه داد: توس

رسانه ها امكان پذير است.
ــير افزايش كيفيت خدمات  ــهركرد در مس ــهردارى ش ــد: تالش ش وى يادآور ش

شهرى است.
رشد 9 درصدى مخاطبان شبكه جهان بين چهارمحال و بختيارى

ــتان چهارمحال و بختيارى در اين نشست عنوان كرد:  مديركل صدا و سيماى اس
تعداد مخاطبان شبكه جهان بين استان چهارمحال و بختيارى از رشد 9 درصدى 
برخوردار شده است. على عظيمى ادامه داد: شهردارى و شوراى اسالمى بايد زمينه 

و بستر برنامه سازى درخصوص مديريت شهرى را فراهم كنند.
ــش برنامه هاى مديريت شهرى  ــيما براى پوش وى از آمادگى مجموعه صدا و س
ــايل  ــى در خصوص مس ــانه مل ــر داد و ادامه داد: رس ــهركرد خب ــهردارى ش ش

فرهنگ سازى، قوانين حقوق شهروندى و... مى تواند به كمك شهردارى بيايد.
مديركل صدا و سيماى استان چهارمحال و بختيارى ادامه داد: رسانه نقش مهمى 

ــانه مورد توجه مردم ــانه ملى به عنوان اولين رس ــعه جامعه ها دارد و رس در توس
ــيما در  ــزود: صدا و س ــل كند. وى اف ــيار خوب عم ــير بس ــى تواند در اين مس  م
ــهردارى ها به مردم، معرفى ظرفيت ها و  ــده ش راستاى معرفى اقدامات انجام ش
ــعه و ... مى تواند گام هاى بلندى براى  پتانسيل هاى موجود در شهرها براى توس

توسعه شهرها بردارد.
ترويج فرهنگ شهروندى از طريق رسانه ها ضرورى است

ــت عنوان كرد: رسانه ملى زبان  ــهركرد نيز در اين نشس رييس شوراى اسالمى ش
گوياى مردم است و آموزش مسايل شهرى و ترويج فرهنگ شهروندى از طريق صدا 
ــت. توكلى ادامه داد: هم اكنون شهركرد به عنوان بزرگ ترين   و سيما ضرورى اس
ــت و بايد زمينه توسعه اين شهر بيش  سكونتگاه جمعيت شهرى استان مطرح اس
از پيش فراهم شود.وى اظهار داشت: هم اكنون شهردارى طى سال هاى گذشته 
گام هاى بلندى در مسر توسعه اين شهر برداشته است كه اطالع رسانى اين اقدامات 
ــهركرد گفت: فراهم آوردن بستر توسعه  ضرورى است.رييس شوراى اسالمى ش
بيش از پيش شهركرد با بهره گيرى از توان رسانه ها، مردم، مسووالن دستگاه ها، 

نخبگان و... ضرورى است.

شهردار شهركرد:

ارايه خدمات شهرى با بهره گيرى از ظرفيت رسانه ها بهبود پيدا مى كند

در آينده اى نزديك؛

400 كيلومتر 
راه آهن در 
چهارمحال 
و بختيارى 

احداث مى شود
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با برگ��زاری فس��تیوال تخصص��ی نوآوری ه��ای صنعت ل��وازم  خانگی 
 زمین��ه تعام��ل می��ان ن��وآوران و صاحب��ان صنع��ت و س��رمایه 

فراهم می شود.
دکتر س��یدکامران باقری از مش��اوران حوزه صنعت و مدرس مدیریت 
فناوری و مالکیت فکری با بیان اینکه نقش واس��طه های تبادل فناوری، 
تاکنون آن گونه که بایددر کشور ما مورد توجه قرار نگرفته اظهار داشت: 
ش��رکت بومرنگ برای اولین بار به عنوان یک واس��طه فناوری از بخش 

خصوصی در این فرآیند همراه شده است.
وی، هدف از برگزاری فستیوال تخصصی نوآوری های صنعت لوازم  خانگی 
را تجاری س��ازی اختراعات در ح��وزه لوازم  خانگی عنوان ک��رد و افزود: 
برگزاری فستیوال نوآوری های صنایع لوازم خانگی اتفاق تازه ای در حوزه 

اختراعات و نوآوری ها بوده است.
وی اظهار داشت: نمایش��گاه های نوآوری و اختراعات فضایی فردی دارد 
به این صورت که افراد بنا بر عالیق ش��خصی به س��مت ن��وآوری و ثبت 
اختراع و س��اخت نمونه اولیه می روند و با تالش زیاد دس��تاورد خود را 
به بخش صنعت عرضه می کنند و این در حالی اس��ت که در بس��یاری از 
کشورها اختراعات از سوی شرکت ها و صنایع بزرگ به ثبت می رسند؛ از 
 این رو زمینه مس��اعدتری برای کاربردی شدن دستاوردهای تحقیقاتی

 وجود دارد.
ای��ن دانش آموخته مدیری��ت فناوری و حق��وق مالکیت فک��ری با بیان 
 اینکه در ای��ران 90 درص��د از مخترع��ان با صنای��ع ارتباط��ی ندارند، 
خاطر نشان کرد: این امر سبب شده است که مخترعان و صنایع هر کدام 
مسیر جداگانه ای را طی کنند و در بسیاری از موارد این دو از پتانسیل های 

طرف مقابل بی اطالع بودند.
وی برگ��زاری فس��تیوال تخصص��ی نوآوری های صنعت ل��وازم  خانگی 
را زمینه ای ب��رای ارتب��اط می��ان مخترعان و ن��وآوران ب��ا بخش های 
صنعت��ی دانس��ت و گف��ت: در ای��ن فس��تیوال ن��وآوران در کن��ار 
 صاحب��ان صنای��ع ق��رار گرفتن��د و توانس��تند توانمندی ه��ای خود را 

عرضه کنند.
باق��ری حضور پر رن��گ ش��رکت های خدماتی ح��وزه فن��اوری در این 
فس��تیوال را از مزیت های دیگ��ر آن نام ب��رد و اضافه ک��رد: : اختراعات 
عرضه ش��ده در فس��تیوال تخصصی اختراعات حوزه لوازم خانگی پس 
از طی فرآیند پذیرش، اصالت س��نجی و ارزیابی فنی انتخاب و از س��وی 
صاحبان ایده به صورت حضوری برای س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان 
 معرف��ی می ش��وند که ای��ن ام��ر زمینه تعام��ل بی��ن هر دو ط��رف را

 فراهم می کند.
 ب��ه گفت��ه وی از می��ان اختراع��ات عرض��ه ش��ده، هف��ت ن��وآوری 
 کارب��ردی در حوزه صنع��ت ل��وازم  خانگی در ای��ن فس��تیوال معرفی 

می شود.

اگر ۲0۱۶ س��ال گجت های هوشمندی باش��ند که بتوانند کارهایی که 
اسمارت فون ها قادر به انجامشان نیستند را به س��رانجام برسانند، باید 
بگوییم که سونی ایده  در نظر گرفته شده برای امسال را به مراتب بیش از 

سایرین جدی گرفته است.
جدیدترین وسیله خانگی رونمایی گشته توسط شرکت یاد شده المپی 
است با عنوان »Multifunctional Light« »یا المپ چند کاره«که 
مثل سایر موارد هم خانواده اش در یک اتاق و در باالی سر کاربران نصب 

شده و کارهای بسیار متنوعی را انجام می دهد.
محصول تازه  ژاپنی ها قادر است با لوازم خانگی مختلفی از جمله سیستم 
تهویه مطبوع و یا ترموستات در ارتباط بوده و از داده های سنسور رطوبت 
سنج اش برای کنترل آنها استفاده کند. همچنین این المپ می تواند از 
سنسورهای تشخیص حرکت خود بهره گرفته و وقتی حضور شما را در 
اتاق متوجه شد با حسگر مادون قرمزش اقدام به روشن کردن تلویزیون 

کند.
المپ چند کاره س��ونی با کمک میکروفون و اسپیکری که در خود جای 
داده امکان ارتباط صوتی از فواصل مختلف می��ان اعضای خانواده را نیز 

میسر می سازد. 
ناگفته نماند ک��ه این الم��پ دارای ی��ک درگاه کارت حافظ��ه  میکرو 
"SD نیز هس��ت و چه در خانه باش��ید یا خ��ارج از آن، م��ی توانید کلیه 
ویژگی هایش را به وسیله یک اپ توسعه یافته برای تلفن های هوشمند 

کنترل کنید.
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم س��ونی تکنولوژی مشابه آنچه که قبال 
در اسپیکر Echo آمازون ش��اهد بودیم را حاال در درون یک المپ جای 
داده؛ البته تفاوت های��ی در ظاهر میان این دو وج��ود دارد )مثالً  مجهز 
 بودن اسپیکر آمازون به یک دس��تیار صوتی( ولی تقریباً با کارایی مشابه 

رو به رو هستیم.
Multifunctional Light قرار اس��ت در نیم��ه  اول ۲0۱۶ در ژاپن 
عرضه شود ولی هنوز در رابطه با قیمت آن حرف خاصی به میان نیامده و 
مشخص نیست چه زمانی شاهد ارایه اش به بازارهای جهانی خواهیم بود.

هفت نوآوری کاربردی در فستیوال 
 تخصصی صنعت لوازم خانگی

 معرفی شدند

سونی از یک المپ هوشمند و چند کاره 
پرده برداشت

محققان دانشگاه صنعتی شریف با همکاری پژوهشگرانی 
 از انیس��تیتو مهندس��ی و پژوه��ش م��واد س��نگاپور

 موفق شدند با ایجاد تغییراتی در مقیاس نانو روی اجزای 
تشکیل دهنده  سلول های خورشیدی حساس به رنگ، 
میزان بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی آنها 

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

خورشیدی، بازدهی پایین و هزینه  باالی آنهاست.
مهندس مهس��ا جاللی مجری طرح، با اش��اره به اینکه 
به کمک روش ه��ای جدید تولید و ایج��اد تغییراتی در 
ساختار سلول های خورشیدی می توان بر این مشکالت 
غلبه کرد، عنوان کرد: »هدف از انجام این کار تحقیقاتی، 
طراحی و تولید سلول خورشیدی نانوساختار با بازدهی 
باال از طریق مهندسی کردن الیه های تشکیل دهنده  این 

سلول ها بوده است.«
به گفته  این محقق، یک��ی از راه های نوین در س��اخت 
سلول های خورش��یدی نانوس��اختار، طراحی و ساخت 
سلول خورشیدی به صورت دو الیه، یعنی اضافه کردن 
یک الیه  پراکن��ده کننده  نور عالوه بر الی��ه  اولیه  حاوی 
نانوذرات اکسیدتیتانیوم است. در این طرح نیز از طریق 
تغییر نانوس��اختار اکس��یدتیتانیوم به کار رفته در الیه  

پراکنده کننده، سطح مؤثر این الیه افزایش یافته است. 
بنابراین میزان ج��ذب رنگ و نور در این س��لول ها و در 

نتیجه راندمان کلی آنها افزایش یافت.
وی در ادامه به توضیح اثرگذاری تغییر در س��اختار الیه  
پراکنده کننده نور پرداخت و عنوان کرد: »الیه  پراکنده 
کننده که اغل��ب دارای س��اختار یک بع��دی همچون 
نانومیله ها و نانولوله هاست، منجر به پراکنده شدن و در 
نتیجه افزایش طول مسیر نور ورودی می شود، اما نقطه 
ضعف این طراحی جدید )س��اختن س��لول خورشیدی 
به صورت دوالیه( کاهش سطح مؤثر و جذب رنگ و در 
نتیجه کاهش راندمان سلول خورشیدی است که در این 
تحقیق ضمن حفظ ساختار یک بعدی، با ایجاد سطوح 
ترک شکل کنترل شده بر روی سطح نانومیله ها، سطح 
مؤثر و در نتیجه می��زان جذب رنگ و راندمان س��لول 

خورشیدی افزایش یافته است.«
به گفت��ه وی، بدی��ن ترتیب ضمن حف��ظ مزیت اصلی 
نانومیل��ه  اکس��ید تیتانی��وم در الی��ه  پراکن��ده کننده  
 نور، بر مش��کل آن ه��ا که کاهش س��طح مؤثر اس��ت،

 غلبه شده است.
این محقق افزود: نتایج این طرح در صنایع تولید برق با 
استفاده از فناوری خورشیدی نانوساختار و همچنین در 

صنایع وابسته به تولید انرژی پاک قابل استفاده است.
جاللی در خصوص نحوه  س��اخت و بررسی این سلول ها 
اظهار کرد: با استفاده از روش هیدروترمال، نانومیله های 

دارای سطوح ترک شکل که بسیار شبیه ذغال در حال 
سوختن هستند، تولید شد.

 در واقع اس��تفاده از غلظت مناس��بی از اتیلن گلیکول، 
دما، زمان و تعداد دفعات بهینه در فرآیند هیدروترمال 
مانع رش��د کامل کریستال شده و س��طوح شبیه ترکی 
را روی س��طح نانومیله ایج��اد کرد. ای��ن نانومیله ها در 
مقایس��ه با نانومیله های معمولی سطح مؤثر و خاصیت 
پراکنده کنندگی نور بس��یار باالتری داشته و در نتیجه 
س��بب افزایش قابل توجه راندمان س��لول خورشیدی 
می شوند.نتایج این مطالعات نشان داده  که با استفاده از 
این فرآیند و ایجاد عیوب ترک شکل روی نانو میله های 
موجود در الی��ه پراکنده کنن��ده  نور، س��طح مؤثر و در 
نتیجه میزان جذب رن��گ به مقدار ۲0 درص��د و بازده 
سلول خورش��یدی به میزان ۱0 درصد افزایش می یابد. 
این تحقیق��ات حاصل همکاری دکتر خطیب االس��الم 
صدر نژاد، عضو هیات علمی دانش��گاه صنعتی شریف، 
دکتر نس��ترن ریاحی نوری، مدیر گ��روه مواد غیرفلزی 
پژوهش��گاه نیرو،مهس��ا جاللی،دانش آموخته رش��ته 
مهندس��ی مواد، و روزبه س��یاوش موخر، دانش��جوی 
دکترای مهندس��ی مواد دانش��گاه صنعتی ش��ریف، و 

محققان سنگاپوری است.
 Journal of Applied  نتای��ج ای��ن کار در مجل��ه
Electrochemistry )جل��د 45، ش��ماره 8، س��ال 

۲0۱5، صفحات 83۱ تا 838( منتشر شده است.

توسط محققان دانشگاه شریف صورت گرفت؛

طراحی سلول های خورشیدی با بازدهی باالتر 

 محققان معتقدند اس��تفاده از فناوری نانوس��یم های جدید در تلفن های همراه، 
عالوه بر کاهش حجم آنها، س��بب انعطاف صفحات این دستگاه ها نیز می شود. بر 
این اساس محققان، نانوسیمی به قطر سه نانومتر ساخته اند که می تواند ابعاد تلفن 
های همراه را کاهش دهد و موجب انعطاف پذیری آنها ش��ود. رقابت در خصوص 
 کاهش اندازه تلفن های همراه تحقیق و توس��عه در این زمینه را به سمت ساخت 
نانوسیم هایی با قطر بس��یار کمتر از نانوس��یم های موجود و اس��تفاده از آنها در 
مدارهای تک الیه سوق داده اس��ت.  کاهش ابعاد تلفن های همراه، یکی از اهداف 
رقابت در دنیای تجاری این صنعت اس��ت. با وجود تالش ها در این زمینه، کاهش 
ابعاد گوش��ی ها نباید منجر به از دس��ت دادن کاربری آنها ش��ود. بنابراین، عامل 
کاهش وزن و ابعاد، توسط توازن بین کاربری و س��بکی تلفن، کنترل و بهینه می 
شود. محققان دانش��گاه واندربیلت )Vanderbilt( در ایالت تنسی آمریکا موفق 
به ساخت نانوسیمی با قطری به اندازه سه اتم ش��ده اتد. ساخت سیم هایی با این 

ابعاد کم، افق های جدیدی را در کوچک س��ازی اشیا ایجاد کرده است که از جمله 
آنها می توان به تلفن های هوشمندی اش��اره کرد که صفحات آنها مانند تکه های 
کاغذ، قابلیت تازدن دارند. ضخامت این نانوس��یم ها در حدود 0/4 نانومتر بوده در 
حالی که ضخامت نانوسیم های تولیدی امروزه در حدود 50 تا ۱00 نانومتر است. 
 بنابراین، ضخامت این نانوسیم جدید، یک هزارم سیم های مورد استفاده در مدار 
رایانه های امروزی است.این نانوس��یم ها به صورت آرایش ۶ ضلعی از اتم ها کنار 
هم قرار گرفته اند و دارای هدایت الکتریکی، گرمایی و استحکام قابل مالحظه ای 
هستند.از آنجا که ترانزیستورها و حافظه های فلش نیز از شبکه این سیم ها استفاده 
می کنند، نانوسیم ها به راحتی قابلیت اتصال به آنها را دارند. این نانوسیم ها به شکل 

شبکه ای از اتم ها با ساختار النه زنبوری تولید شده اند.
سقراط پاندلیتیس استاد فیزیک و مهندسی در این زمینه می گوید: در آینده قادر 
خواهیم بود یک ماده دوبعدی منعطف بس��ازیم و از آنجایی که این ماده به صورت 
تک الیه ای از اتم ها اس��ت، صفحات ب��ه وجود آمده مانند کاغ��ذ، منعطف و قابل 
 تازدن هستند و می توان با اس��تفاده از این فناوری، کاغذها یا صفحه های نمایش 
انعطاف پذیر تولید کرد؛ دلیل انعطاف پذیر بودن این فناوری آن است که یک الیه 

اتمی از ماده در ساخت آن استفاده شده است.

یک نوآور ایرانی، یخچال فریزر خانگی و صحرایی طراحی کرده است که قابلیت کار 
با گاز شهری، گاز مایع و برق ۱۲-۲4-۲۲0 ولت AC وDC را دارد و در مناطق فاقد 
برق و امکانات شهری قابل استفاده است. کمال خاتمی که این محصول را در فستیوال 
نوآوری های صنعت لوازم خانگی در نمایشگاه بین المللی تهران ارایه کرد، گفت: با 
توجه به اینکه ایران دومین کش��ور دارای ذخایر گاز در دنیاس��ت، جایگزین کردن 
یخچال هایی که به جای برق از گاز استفاده می کنند، ضروری به نظر می رسد. وی 
افزود: این محصول برخالف یخچال برقی و کولرهای گازی که براساس فریون  فشرده 
و کمپرسور کار می کنند، دارای هیچ قسمت متحرکی نیست و نیروی محرکه خود را 
مستقیما از شعله آتش می گیرد. اساس کار این یخچال بر پایه جذب و دفع آمونیاک 
در آب می باشد. آمونیاک مبردی است که در س��ال ۲0۱4 به عنوان»مبرد سبز« و 
 یکی از بهترین مبردها برای حفظ محیط زیس��ت و صرفه جوی��ی در مصرف انرژی 
معرفی شد. خاتمی ادامه داد: این محصول در ابعاد مختلف قابل تولید است و مقدار 
مصرف انرژی آن در مقایسه با نوع رایج برقی آن بسیار پایین است.کارایی و بازدهی 
بس��یار باالیی دارد و تا منفی ۲5 درجه برودت ایجاد می کن��د. از مزایای دیگر این 
سیستم، عدم تولید صدا به دلیل نبود قسمت محرک، برودت زیاد دستگاه در مقایسه 
با نوع برقی، استهالک پایین دستگاه به دلیل عدم استفاده از موتور، تنظیم برودت 

داخل یخچال در صورت استفاده از برق یا گاز، هزینه مصرف پایین و بازده باال ست و 
در ضمن، عمر مفید دستگاه از ۱5 الی ۲0 سال است. وی افزود: کشورهای همسایه 
ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی و جغرافیایی برق کافی ندارند و امکان استفاده 
از منابع غنی گاز را دارند که م��ی توانند بازار مصرف خوبی ب��رای یخچال های کم 
مصرف با سوخت گاز باش��ند، در نتیجه این محصول ارزآوری برای کشور به همراه 
دارد. خاتمی با بیان اینکه محصول ابداعی اش شماره ثبت دریافت کرده است، گفت: 
 این محصول عالوه بر مصرف خانگی، در مناطق نظامی، عش��ایری، مرزی، باغ ها و 
زمین های کشاورزی و هتل ها و مهمان سراها به دلیل بی صدا بودن دستگاه کاربرد 
دارد و همچنین کلیه قطعات دستگاه در داخل کشور تولید می شود و قطعه خارجی 
ندارد.وی با بیان اینکه یک تاجر افغان متقاضی خرید ۱۶ هزار دستگاه از این محصول 
است و از آفریقا نیز درخواست هایی ارائه ش��ده است، در این زمینه به تولید انبوه به 

عنوان یک مشکل اساسی اشاره کرد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1778 |  January 16 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

دانشمندان علوم اعصاب؛

 فرماندهی بدن با هک مغز
فناوری اطالعات؛

آشتی سامسونگ با ویندوز
توسط محققان آمریکایی؛

درمان دیابت با کمک تلفن های همراه
 دانش��مندان عل��وم اعص��اب در گام بع��دی ارایه

 فناوری های مرتب��ط با مرک��ز فرماندهی بدن به 
دنبال تحقق ایده هک کردن مغز هستند. در خالل 
برگزاری نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی مصرفی 
در الس وگاس آمریکا موس��وم به CES انبوهی از 
فناوری ه��ای جاه طلبانه مرتبط با حوزه س��المت 
و به ویژه سیستم عصبی ارایه ش��د که یکی از آنها 
 بیش از س��ایرین جلب توجه می کرد. اینکه بتوان 
 س��یگنال های مغ��زی را کنت��رل کرد ت��ا ضمن 
دس��ت کاری آنها بتوان به ارتقای س��طح سالمت 
اف��راد کمک کرد، فلس��فه نهفته در پ��س نوآوری 
جدیدی اس��ت که ب��ه آن »هک ک��ردن مغز« هم 
گفته می ش��ود. در این نمایشگاه ش��رکتی به نام 
BrainCo از فناوری جدی��دی رونمایی کرد که 
گرچه ساختار کوچک و ساده ای دارد، اما می توان 

از آن در دست کاری هدفمند سیگنال های مغزی 
استفاده کرد. این فناوری جدید نوعی هدبند ویژه 
کنترل فکر اس��ت ک��ه قابلیت هک ک��ردن امواج 
مغزی را دارد. محققانی که این دستگاه را طراحی 
کرده اند معتقدند نوآوریش��ان کارایی گسترده ای 
 دارد، از بهبود محدوده تمرکز گرفته تا تش��خیص

 بیماری ها و کنترل هوش��مندانه وسایل مختلف 
خانه و یا حتی اندام های مصنوعی.

 این دستگاه جدید امواج مغزی را به سیگنال های 
الکترونیکی ترجمه می کند. در حاش��یه برگزاری 
نمایش��گاه CES، محققان شرکت BrainCo در 
آزمایشی دیدنی نش��ان دادند که چگونه می توان 
از این هدبند برای کنترل س��یگنال های مغزی و 
دست کاری آنها با هدف هدایت اندام های مصنوعی 

استفاده کرد.

ش��رکت سامس��ونگ موفق ش��ده اس��ت تا با 
ارایه تبلت گلکس��ی تب پرو اس در نمایش��گاه 
CES، غول های��ی مانن��د مایکروس��افت و اپل 
را ب��ه مبارزه دعوت ک��رده و یک��ی از زیباترین 
تبلت های وین��دوزی جهان را روان��ه بازار کند.  
 Surface( 4 اگر مایکروس��افت س��رفیس پرو
 )Spectre X۲( X۲ یا اچ پی اسپکتر )4 Pro
نتوانسته شما را برای خرید تبلتی کارآمد راضی 
کند، بهتر اس��ت سری به سامس��ونگ گلکسی 
ت��ب پ��رو اس )Galaxy TabPro S( بزنید. 
سامسونگ با این مدل از تبلت خود بازگشتی به 

ویندوز ۱0 داشته است. 
طراحی ب��راق و قابلیت حمل آس��ان این تبلت 
ع��الوه بر زیبای��ی منحصر ب��ه ف��رد آن، توجه 
دوستداران تبلت ها و دستگاه های ویندوزی را 

نیز به خود جلب کرده اس��ت. همان طور که نام 
»پرو« نشان می دهد، این تبلت از لحاظ کارایی 
 و زیبایی بس��یار قوی تر از مدل های گلکس��ی 
تب اس است. سامسونگ در این تبلت به جای به 
کار گرفتن پالستیک نرمی که در طراحی بدنه 
اس ۲ اس��تفاده کرده بود، از آلیاژی از منیزیوم 
برای طراح��ی قاب آن بهره برده اس��ت. تمامی 
این قابلیت ها به نظر عالی می رسد، اما نباید در 
زمینه س��رعت و کارایی این تبلت نباید انتظار 
بس��یار باالیی از آن داش��ت. تب پرو اس با یک 
 M چیپ پردازنده از نس��ل شش��م س��ری کور
پردازنده ه��ای دو هس��ته ای ۲/۲ گیگاهرتزی 
اینتل ارایه می ش��ود. به عالوه 4 گیگابایت رم و 
۱۲8 یا ۲5۶ گیگابایت حافظ��ه داخلی به بازار 

ارایه می شود.

محققان آمریکایی یک سیستم جدید ابداع کرده اند که 
به طور خودکار و بدون دردسر با کمک تلفن همراه به 
درمان دیابت نوع یک کمک کرده و نیاز به سوراخ کردن 
انگش��ت و تزریقات دستی انس��ولین را از بین می برد. 
ترکیبی از سیستم تلفن هوشمند با یک حسگر کوچک 
و پمپ پوشیدنی انس��ولین می تواند به جای پانکراس 
عمل کرده و ب��ا نظارت خودکار بر س��طوح قند خون، 
انسولین مورد نیاز را منتقل کند. محققان مرکز فناوری 
دیابتی در دانش��گاه ویرجینیا به مدت شش سال روی 
این پانکراس مصنوعی خاص کار کرده اند. این سیستم 
با حسگر قند خون به اندازه یک فلش کار می کند که در 
نقاط مختلف بدن از جمله بازوها، پا یا شکم قابل استفاده 
است. این حسگر هر پنج دقیقه یک بار سطوح قند خون 
را خوانده و به طور بی سیم نتایج را به یک برنامه طراحی 
شده خاص روی یک تلفن هوشمند آندروید در نزدیکی 

گزارش می ده��د. الگوریتم برنامه، ب��ه تحلیل داده ها 
پرداخته و به طور بی سیم یک پمپ انسولین پوشیدنی 
دقیق را که می توان بر روی کمربند یا سایر بخش های 
لباس متصل کرد، کنترل می کند. این پمپ دارای یک 
سوزن بسیار کوچک بوده که انسولین را به جریان خون 
وارد می سازد. این سیستم در حالت کلی شبیه به یک 
ترموس��تات خانگی عمل کرده که به طور خودکار دما 
را س��نجیده و برای مطابقت با ه��دف از پیش تعیین 
ش��ده تنظیم می کند. هدف نهایی محققان، خودکار و 
بی دردسر س��اختن مدیریت دیابت نوع یک و تسهیل 

زندگی روزمره ۱/۲5 میلیون نفر مبتال ست.
ای��ن سیس��تم در س��الجاری وارد دو مرحل��ه نهایی 
کارآزمایی ه��ای بالین��ی بین المللی می ش��ود که در 
کلینیک های مختلف در آمریکا، فرانسه، ایتالیا و هلند 

انجام خواهند شد.

بهره گیری از نانوسیم های جدید سبب 
انعطاف در تلفن همراه می شود

 ساخت یخچال فریزر با قابلیت
 به کارگیری دو منبع انرژی
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رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان:

۷۵ درصد مراتع گلپایگان ارزش 
تفرجگاهی دارد

243 پایش زیست محیطی 
در مبارکه انجام شد

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان نطنز گفت: انقالب 
اسالمی دارای پیروزی های تاریخی و دستاوردهای غرورآفرین 
فراوانی بوده که دهه فجر فرصت خوبی برای انتقال آن به نسل 

جدید و پیوندشان با اهداف انقالب اسالمی است.
 حجت االسالم ابوالفضل مجیدی تبار در جلسه کمیته تشکل های 
 دینی دهه فجر شهرس��تان نطن��ز، ضمن گرامیداش��ت ایام ا... 
 دهه فجر طی س��خنانی اظهار کرد: س��ازمان تبلیغات اسالمی 
بر اس��اس ارتباط با نوع مخاطبان و ش��رح وظایفی که در حوزه 
تبلیغ و ترویج دی��ن دارد، برای بزرگداش��ت ای��ام ا... دهه فجر 

کمیته های متعددی به آن محول شده است.
رییس اداره تبلیغات اس��المی نطنز ادام��ه داد: به جهت ایفای 
نقش موثرتر تالش ش��ده اس��ت کمیته ها شکل تخصصی تری 
داشته باشند که یکی از آن ها کمیته تشکل های دینی دهه فجر 
با حضور مسووالن و اعضای تشکل های میانی همچون شورای 
هیئت مذهبی، کان��ون مداحان و مجم��ع کانون های فرهنگی 

تبلیغی است.
وی افزود: ملت ایران با انقالب اسالمی خود به جهان پیام جدیدی 
را صادر کردند و حقیقتا انقالب اسالمی یک زلزله حقیقی را در 
جهان و منطقه اطراف خ��ود ایجاد کرد زیرا به ن��ام خدا و دین 
مهم ترین تحول سیاس��ی قرن را رقم زد و مدل و الگویی جدید 
از حیات سیاس��ی اجتماعی را در معرض دید هم��گان به ویژه 

ملت های مسلمان قرار داد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز با اشاره به شرایط کنونی ایران 
در جهان خاطر نشان کرد: تشعشع آرمان های انقالب اسالمی 
همچنان در جهان موج ایجاد می کند و دل های مشتاق بسیاری 
را مجذوب خود می کند و شما می بینید ملت یمن، بحرین، عراق، 
لبنان، حتی بخ��ش مؤثری از ملت عربس��تان و نیجریه دلداده 

انقالب اسالمی هستند.
مجیدی تب��ار ادامه داد: دش��منی دش��منان نه تنها نتوانس��ته 
کوچک ترین خللی در استمرار شعارهای انقالب ایجاد کند بلکه 
نهضت های اس��المی و انقالبی متاثر از انقالب ای��ران در مقابل 
استکبار و دست پرورده آن صهیونیسم و همچنین توطئه های 

فرقه گرایانه و جریان تکفیری ایستاده اند.
وی افزود: انقالب اسالمی از لحظه شکل گیری تاکنون  که بیش از 
36 سال از عمر باشکوه آن می گذرد دارای پیروزی های تاریخی و 
دستاوردهای غرورآفرین فراوانی بوده است که دهه فجر فرصت 
 خوبی برای انتق��ال آن به نس��ل جدید و پیوندش��ان با اهداف 

انقالب اسالمی است.
مجیدی تبار با اش��اره به نزدیک بودن انتخابات نیز تاکید کرد: 
امسال از س��وی مقام معظم رهبری س��ال همدلی و هم زبانی 
نام گذاری شده اس��ت و باید ما این تجلی همدلی و هم زبانی را 
در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن مشاهده کنیم و این امر مقدمه 
مهمی برای حضور باشکوه ملت ایران در انتخابات هفتم اسفند و 
نمایش قدرت و صالبت ملت ایران در معرض دید جهانیان است.

رییس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 
با تأکید بر برگزاری برنامه های ش��اد در دهه فجر تصریح کرد: 
انتظار ما از ش��وراهای هیئت مذهبی این است که در برگزاری 
مراسمات جش��ن نیز پویا و با ایده های زیبا اقدام کنند و ضمن 

ایجاد فضاسازی مناسب حقیقتا ایام را با رعایت هنجارها شاد و 
پرطراوت برگزار کنند.

ضرورت پیشگامی هیات های مذهبی در برگزاری باشکوه 
برنامه های دهه فجر شهرستان نطنز

  محم��د زکی زاده نی��ز در جلس��ه کمیته هیات ه��ای مذهبی 
دهه فجر نطنز، ضمن تشکر از اداره تبلیغات اسالمی برای تشکیل 
این کمیته اظهار کرد: انقالب هر مقدار حرکت خود را به سمت 
جلو ادامه می دهد با ش��یوه های جدیدتری از دش��منی مواجه 

می شود و در این زمینه یارگیری های جدیدتری انجام می دهد.
وی افزود: انتظار ما از اعضای کمیته این است که برای دهه فجر 
برنامه مدونی برگزار کنند و برنامه های شاخص هر کمیته قبل 
از ایام ا... دهه فجر به س��تاد هماهنگی تبلیغات اسالمی جهت 

انتشار اعالم شود.
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی نطنز در ادامه با 
 اشاره به اقدام خوب سال های گذش��ته در برگزاری جشن های 
22 گانه انقالب اسالمی اظهار داشت: ضرورت دارد هیات مذهبی 
در این خصوص پیشگام باشد و تالش کند با محوریت مساجد 
برنامه هایی پرمحتوا، جوان پس��ند و فارغ از کلیشه های موجود 

و در عین  حال بیان کنن��ده حال و ه��وای ایام انقالب 
برگزار کنند.

همچنی��ن در ادامه جلس��ه مجتبی 
 ، ل��ی جی جم���ا حا

س  ش�����نا ر کا
هنگ��ی  ف����ر
ت  تبلیغ�����ا
می  س�����ال ا
نطنز نیز طی 

نی  سخن�ا
ر  ظه��ا ا
داش��ت: 
ز  و م��ر ا

ن  ی��ا ج�ر
ب  ن��ق��ال ا

اس��المی ی����ک 
جریان ریشه دار، اثرگذار 
در س��طح جریان است 
و تحوالتی که در جهان 
به نام دی��ن پدید می آید 

متاثر از ایده ای اس��ت که 
انقالب اسالمی مطرح کرد 

و آن ضرورت حضور دین در 
عرصه سیاسی و اجتماعی بود.

وی افزود: حضور این جریان با منافع 
دنیای اس��تکبار قطعا همخوانی ندارد زیرا پی��ام دین، پیام 

عزت خواهی، استقالل، عدالت، عدم پذیرش سلطه زورگویان 
عالم، حمایت از مظلوم و تاکید بر سبک زندگی اسالمی است و 
این یعنی باید دست کشورهای استکباری از منابع عظیم طبیعی 
و انسانی کشورهای اسالمی کوتاه شود و طبعا آن ها نیز به تقابل 

با این جریان از راه جن��گ، تحریم، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، 
تبلیغات مسموم امپراتوری رسانه ای و ... پرداختند.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسالمی خاطر نش��ان کرد: امروز 
دش��من خطرناک ترین روش و ش��یوه را برای مقابله با انقالب 
اسالمی انتخاب کرده و با ابزار دین بخشی از دنیای اسالم را علیه 
ما بسیج کرده اس��ت و آن نیز تولد گروه های تکفیری همچون 
القاعده، طالبان و آخرین آن نیز داعش و النصره هس��ت و البته 
با هوشیاری رهبری و هدایت های ایشان ما شاهد پیروزی های 

متعدد انقالب اسالمی در مقابله با این جریان بوده ایم.
وی افزود: با چنین شناختی ما باید این هویت انقالبی و اسالمی را 
به نسل جوان منتقل کنیم و از تمام ابزارهای تبلیغی و برنامه ای 
روز دنیا در این جهت استفاده کنیم و این امر نیازمند شناخت 
فضای کنونی فرهنگ جامعه و برگزاری برنامه ها متناسب با آن 
است. یعنی باید نوگرایی، زیبایی، شادی برای مخاطب جوان ما 
لحاظ شود و به فکر ایده ای برای برگزاری جشن های جمعی با 

رعایت شئون اخالقی و دینی باشیم.
حاجی جمالی بر استفاده از ابزارهای دیجیتال و فضای مجازی 
برای برگ��زاری بهتر برنامه ه��ا تاکید کرد.در پایان جلس��ه نیز 

 حجت االس��الم ابوالفضل کلثومی، مس��وول کان��ون فرهنگی
  انص��ار المه��دی )ع��ج( نی��ز ط��ی س��خنانی بیان داش��ت:

 ت��ا قب��ل از وق��وع انقالب اس��المی ش��رق و غ��رب عال��م به 
دنب��ال آن بودن��د ک��ه دی��ن را تعطی��ل کنن��د، در ش��رق 
عال��م دی��ن را افی��ون توده های��ی می دانس��تند و در غ��رب 
 عال��م می خواس��تند انس��ان را جایگزی��ن خ��دا کنن��د.

 این بت شکنی امام خمینی )ره( بود که باعث شد گرایش به دین 
و حتی تشکیل حکومت مبتنی بر احکام اسالمی نضج بگیرد.

وی افزود: در برگزاری برنامه های جشن انقالب اسالمی باید شور 
و هیجان را به نس��ل جدید منتقل کرد و همچون شور حسینی 

در محرم، شور انقالبی نیز در دهه فجر برجسته و پررنگ باشد.
 وی در خص��وص برنامه ه��ای پیش��نهادی نی��ز یادآور ش��د: 
یکی از اموری که می تواند فضاس��ازی کند و روح و هیجان را در 
جامعه منتقل کند آذین بندی هیات، مساجد، خیابان و کوچه ها 
است، همچنین برگزاری مس��ابقات قرآنی و فرهنگی همچون 
برگزاری مسابقه شعارنویس��ی انقالب، انجام فراخوان گسترده 
 برای تغییر پیشوازهای موبایل با آهنگ ها و سرودهای انقالبی

 است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه گفت: در سه ماهه فصل پاییز 
سال جاری 243 پایش زیست محیطی در شهرستان مبارکه انجام شد.

 افروز باقری با بی��ان اینکه در این راس��تا تعداد 39 مورد اخط��ار رفع آالیندگی 
 صادر ش��د، افزود: پن��ج واحد متخل��ف نی��ز موردپیگیری قضایی ق��رار گرفت 
و به مراجع قضایی معرفی شد. باقری با اش��اره به فعالیت های انجام شده در این 
زمینه محیط زیست  در شهرستان مبارکه، تصریح کرد: پایش عرصه های طبیعی و 
حفاظت ازمنابع آبی، اجرای قانون شکار و صید و  برخورد با متخلفان در این عرصه، 
ارزیابی و غربالگری طرح ها در مرحله احداث و صدور مجوز بهره برداری پس از 
 بررسی، مالحظات کامل زیست محیطی، اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی 
محیط زیست در سطح شهرستان گوشه ای از فعالیت های انجام شده این  اداره 

است.

افزایش قیمت زمین در شهرک های صنعتی 
عامل بازدارنده برای سرمایه گذاران است

نماینده ولی فقیه در کاشان:

مادران جامعه نیاز به آموزش دارند
بیش از ۷0درصد از ائمه جماعت، مساجد را 

به روز مدیریت می کنند
نماینده ولی فقیه در کاش��ان گفت: اس��الم با 
اش��تغال بانوان مخالف نیس��ت  بلکه مهم این 
اس��ت که بانوان به چه کاری و در چه شرایطی 
کار کنند. آیت اهلل عبدالنبی نمازی در دیدار با 
اعضای شورای آموزش و پرورش کاشان اظهار 
کرد: جایگاه خانواده و تعلیم و تربیت خانواده 

نیازمند بحث های کارشناسی و اساسی است.
وی با بیان اینکه برخی از آسیب ها مانند طالق 
و اعتیاد معلول است و باید علت ها را شناسایی 
کنیم، تصریح کرد: جدای��ی زن از مرد معلول 
جهالت اس��ت و این امر به روش��نی در اسالم 
تبیین ش��ده است ولی مش��کل اینجاست که 

برخی از افراد جامعه غرب گرا شده اند.
امام جمعه کاشان ادامه داد: سبک زندگی ایران 
اسالمی که مقام رهبری بر آن تاکید دارند کامال 

علمی و کارشناسانه است.
نمازی با اش��اره به اینکه در برخ��ورد با معلول 
می توانیم جراحی انجام دهیم اما اساسی نیست، 
تاکید کرد: علت ها را باید شناس��ایی کنیم که 
برخی از علت ها در اختیار آم��وزش و پرورش 

نیس��ت بلک��ه در اختیار حاکمیت اس��ت.وی 
 بیان کرد: خانواده کان��ون مهر و محبت و مادر 
 مظه��ری الهی اس��ت و امروز ب��ا خانواده های 
به هم ریخته مواجه هستیم که مادر در جایگاه 
خودش نیست و خانه و خانواده را رها کرده و به 
دنبال کار است. عضو مجلس خبرگان رهبری 
با بیان اینکه خانه محل آرامش است، تصریح 
کرد: مادر مدیر خانواده محس��وب می ش��ود و 
مادر شدن علم و آموزش می خواهد ولی امروز 
با توجه به مشکالت معیشتی و اقتصادی زنان 

مجبور هستند بیرون از خانواده کار کنند.
نم��ازی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن ش��هیدان 
دس��ت پرورده مادرانی بودند که درخانه بوده 
و اینجاس��ت که امام )ره( فرمود:» از دامن زن، 
مرد به معراج می رود.«  امام )ره( و سایر بزرگان 
تاریخ نی��ز حاصل تربیت مادران��ی پر تالش و 

مهربان و خانه دار بوده اند.
به گفته وی زن باید به جایگاه خودش برگردد 
و یک مادر حداق��ل دارای تخصص هایی مانند 
مدیریت محی��ط زندگی، مدیری��ت خانواده، 

مدیریت تغذیه و تربیت صحیح فرزندان باشد.
نماینده ولی فقیه در کاشان اظهار کرد: اسالم 
با اشتغال بانوان مخالف نیست و مهم این است 
که بانوان به چه کارهایی و در چه شرایطی کار 
کنند. نمازی آموزش و پرورش و علم پزشکی 
و تخصص ه��ای زنان را مناس��ب ب��رای زنان 
بیان کرد و افزود: برخی از مش��اغل برای زنان 
مناسب نیس��ت و تمام حقوق 30 ساله خانم 
 کارمند جوابگوی اعتیاد فرزندان و بداخالقی و 
روانی شدن و احساس کمبود داشتن فرزندش 

نیست. 
وی با بیان اینکه خان��واده باید جایگاه خودش 
را پیدا کند، اضافه کرد: بازگش��ت به اس��الم و 
آموزه های دینی راهکار مش��کالت اجتماعی 
است. امام جمعه کاش��ان مادر را عمود خیمه 
خانواده دانست و گفت: با توجه به شرایط ویژه 
جامعه و تهاجم فرهنگ��ی، فضاهای مجازی، 
اینترنت و ماهواره مادران جامعه نیاز به آموزش 
دارند و همچنین مس��ائل حق��وق خانواده در 

دانشگاه ها باید تدریس شود.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان 
گف��ت: بی��ش از 70درصد از ائم��ه جماعت، 

مساجد را به روز مدیریت می کنند.
 حجت االس��الم محمدرضا صالحیان، رییس 
مرکز رسیدگی به امور مس��اجد اصفهان در 
گردهمایی هیات امنای مساجد نطنز با اشاره 
به نقش موثر مساجد در تعلیم و تربیت افراد 
به وی��ژه جوانان، مس��اجد را مهم ترین پایگاه 
تربیتی هر شهر و کشور دانست و اظهار داشت: 
تالشگران امور مس��اجد فراتر از کارها و امور 
جاری مساجد به انسان س��ازی و تربیت افراد 

مفید برای نظام و جامعه اسالمی بپردازند.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان 
با بیان این که مس��جد قدرت متعادل کردن 
افراد در همه امور زندگی شان را دارد، تصریح 
کرد: حتی اقتصاد جامعه را می توان با مسجد 
متعادل کرد البته مس��جدی که اسالم آن را 

تعریف کرده است.
وی اف��زود: آم��ار باالی معض��الت اجتماعی 
همچون طالق، باال بودن مهریه ها در جامعه 

به دلیل دور بودن مردم از مساجد است چراکه 
کسی که اهل مسجد باشد اهل عفو و گذشت 

می شود و شیوه زندگی را به خوبی می آموزد.
صالحیان، امام جماعت مسجد را نکته کلیدی 
در پویایی مساجد دانست و خاطرنشان کرد: 
امام جماعتی موفق اس��ت ک��ه بتواند برای 
نسل جوان و برقراری حلقه های علمی، وقت 
بیشتری گذاشته و تا جای ممکن دفتر کاری 

در مسجد برای خود داشته باشد.
وی با بی��ان این که بی��ش از 70درصد از ائمه 
جماعت، مساجد را به روز مدیریت می کنند، 
گفت: رفتارهای ائمه جماعت باید بر زندگی و 

رفتار مردم تأثیر مفید و مثبتی داشته باشد.
صالحی��ان همچنین مس��ووالن مس��اجد و 
متولیان امر را به شرکت گس��ترده و جذب و 
فعالیت در نماز جمعه س��فارش کرد و گفت: 
نماز جمعه دشمن شکن است و سیاست روز 
را منعکس و تحلیل می کن��د و از این  جهت 
 حض��ور حداکث��ری در آن می تواند بس��یار 

حائز اهمیت باشد.

فرماندار دهاقان گف��ت: افزایش قیمت 
زمی��ن ه��ای ش��هرک صنعت��ی عامل 
بازدارنده برای س��رمایه گ��ذاری برای 
ایجاد اشتغال است.علی اصغر قاسمیان 
با بیان این مطلب اظهار داشت: دهاقان 
مس��تعد س��رمایه گذاری برای اشتغال 
است و موانع سر راه سرمایه گذاران باید 

رفع شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه حفظ مش��اغل 
موجود و ایجاد ش��غل جدید مهم ترین 
اهداف مسووالن اس��ت، اذعان داشت: 
اس��تقرار ش��رکت ه��ای باالدس��تی و 
پایین دستی در ش��هرک های صنعتی 

شهرستان در دستور کار است.
فرماندار شهرس��تان دهاقان با توجه به 
تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
صنعتی خاطرنشان کرد: حفظ تسهیالت 
و همکاری در رفع مشکالت اشتغال باید 

به عنوان یک اصل مهم برای مسووالن 
باشد.

قاسمیان اظهار داشت: واحدهای معادن 
مش��کل تمدید پروان��ه ه��ا را دارند که 
نیاز به رفع این مش��کل اس��ت، باتوجه 
به کاهش بارندگی و عدم کشت زراعت 
و اس��تقرار دو واحد پرورش شتر مرغ و 
یک واحد کش��تارگاه ص��دور مجوزها و 
دستورات الزم مس��ووالن استانی برای 
تس��هیالت و غیره باید با رویکرد مثبت 

و درمدت زمان کوتاه تری انجام شود.
وی رف��ع نق��اط حادثه خیز ج��اده ای 
شهرستان را یک مشکل اساسی دانست 
و تصریح کرد: این مه��م اعتبارات ملی 
را می طلبد همچنین ط��رح تامین آب 
شرب و احداث شبکه فاضالب در مصوبه 
کمیس��یون 215 قانون هم طی شده و 

نیاز به تسریع کار است.
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اخبار

رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: قرارداد اجرایی پروژه 
شش خطه کردن محور اصفهان به ش��هرضا با اختصاص اعتبار 
20 میلیارد ریال انجام شده اس��ت و به زودی اجرای فاز دوم آن 

آغاز می شود.
 محسن گالبی در جلسه ش��ورای ترافیک شهرس��تان با اشاره 
به مشکالت ترافیکی شهر شهرضا، اظهار داشت: با وجود تعداد 
 باالی خودرو در س��طح ش��هر، خیابان های کم ع��رض موجود 

جوابگوی ترافیک شهر نیستند.
وی با بیان اینکه شماره  گذاری سری اول خودروهای شهرستان 
به اتمام و این عملیات وارد مرحله دوم ش��ده است، گفت: طرح 
کارت پارک و ی��ک طرفه کردن خیابان ها مش��کالت ترافیکی 
شهر را به صورت دائمی حل نمی کند و تنها به عنوان راهکاری 
مقطعی قابل استفاده است، باید طرح های مطالعاتی برای ترافیک 

شهر تعریف شود.
 فرماندار ش��هرضا تاکید کرد: اج��رای هر طرحی اع��م از طرح 
کارت پارک باید در راستای رفاه مردم باشد، بخشی از مشکالت 
ترافیک شهرستان به علت وجود بانک ها و ادارات اصلی در هسته 
مرکزی ش��هر اس��ت که عالوه بر ایجاد بار ترافیکی زیاد، سبب 

نارضایتی مردم نیز می شود.
وی با بیان اینکه دوربرگردان های جاده شهرضا به اصفهان اصالح 
و به دنبال آن شاهد کاهش تصادفات بوده ایم، بیان کرد: در بخش 
راه  وشهرس��ازی اقدامات خوبی انجام شده است، مناقصه جاده 
 اصفهان شهرضا انجام شده و بعد از امضای قرارداد فاز دوم پروژه 

6 خطه کردن محور شهرضا به اصفهان انجام می شود.

گالبی با اشاره به اینکه در فصل زمستان احتمال تصادف در محور 
اصفهان به شهرضا زیادست، اظهار کرد: در مجموع اقدامات خوبی 
در این محور و سایر محورهای منتهی به شهرستان انجام شده و 

مسووالن کارنامه قابل قبولی را ارائه داده اند.
وی با تاکید بر لزوم توسعه آموزش های همگانی در حوزه مسائل 
ترافیکی عنوان داشت: آموزش شهروندی در زمینه ترافیک بسیار 
موثر است، اجرای طرح های ترافیکی ویژه موتورسواران باید در 

دستورکار پلیس راهور باشد.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه نصب گاردریل در کاهش تصادفات 
در محور اصفهان به ش��هرضا نقش موثری داشته است، گفت: 
انجام این اق��دام در محور کمربندی ش��هرضا ش��مار زیادی از 

تصادفات فوتی و جرحی این مسیر را کاهش داده است.
 گالب��ی در بخش دیگ��ری از س��خنان خ��ود عنوان داش��ت: 
در تاکسیرانی شهر ابهاماتی وجود دارد، اگر تعداد تاکسی ها زیاد 

است چرا باید حق امتیاز تاکسی ها با مبالغ زیاد مبادله شود.
وی با تاکید ب��ر لزوم برخ��ورد جدی و بدون گذش��ت پلیس با 
متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: شهروندان 
شهر در خصوص موضوع ترافیک حساس هستند و باید طرح ها 

با مطالعه و کارشناسی اجرا شود.
وی اف��زود: در نقاط پر ترافیک ش��هر مالکانی ک��ه تمایل دارند 

پارکینگ موقت یا طبقات��ی در معابر اصلی ش��هر ایجاد کنند، 
شهرداری و شورای ش��هر همکاری ویژه ای در راستای احداث 

پارکینگ اعمال می کنند.
فرماندار شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عدم 
جانمایی مناسب ترمینال در شرق شهرستان شهرضا، گفت: پایانه 
باید در مبادی ورودی و خروجی شهر باشد، بنابراین باید در کنار 

پارک آبشار زمینی را برای پایانه جانمایی کنیم.
 گالبی با بیان اینکه میدان ش��هدا دیگر ظرفی��ت اتوبوس ها و 
سواری های مس��افربری را ندارد، عنوان داش��ت: پایانه جدید 
شهرستان باید از سمت اصفهان به شهرضا جانمایی شود اما قبل 
از آن باید در شمال و جنوب شهر دو نقطه به صورت موقت برای 

پارک  سوار انتخاب شود.
رحیم جافری، شهردار شهرضا نیز در این جلسه خبر از تهیه طرح 
جامع ترافیک شهر شهرضا داد وافزود: این طرح یکی از نیازهای 
ضروری شهرضا است اما با توجه به اینکه اجرای آن باید در بودجه 
پیش بینی می شده، در قالب الیحه ای به شورای شهر پیشنهاد 

و در این شورا به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای ترافیک شهرستان مبنی بر بررسی 
کارشناسی اجرای طرح کارت پارک در شهر شهرضا اظهار کرد: 
پس از بررسی های انجام شده مقدمات اولیه اجرای این طرح در 

محدوده دو طرف چهارراه شهرداری تا چهار راه طالقانی و یک 
طرف خیابان صاحب الزمان فراهم شده است.

شهردار ش��هرضا در بخش دیگری از س��خنان خود، با تاکید بر 
نامناس��ب بودن جانمایی ترمینال ش��رق ش��هرضا اظهار کرد: 
آنچه که بیش از همه برای ما مهم اس��ت رفاه حال ش��هروندان 
 است، بیش از80 درصد از مس��افران تعاونی 146، دانشجویان 
 دانش��گاه آزاد هستند که در س��وی دیگری از ش��هر قرار دارد، 

از سوی دیگر محل دسترسی به این ترمینال نا مناسب است.
جافری تصریح کرد: ترمینال بای��د در مبادی ورودی و خروجی 
 شهرها مستقر باش��د، برای حل این مش��کل می توان با ایجاد

 پارک های سوار در مبادی ورودی و خروجی شهر تا حدودی این 
مشکل را برطرف کرد.

وی همچنین اظهار داشت: با ادامه روند ساخت و ساز و تکمیل 
مراحل س��اختمانی پروژه باغ ملی، مردم ش��هرضا در دهه فجر 

امسال شاهد افتتاح این پروژه خواهند بود.
س��روان مصطفی انصاری، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرضا نیز در این جلسه با بیان این مطلب که آمار تصادفات فوتی 
موتورسیکلت سواران طی یک ماه گذشته در این شهرستان به 
صفر رسیده است، گفت: در این مدت در مقایسه با مدت مشابه 
آن در سال قبل، تصادفات خسارتی 25 درصد و تصادفات جرحی 

19 درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: ترافیک هسته مرکزی شهر همچنان مهمترین 
مشکل ترافیکی شهر شهرضا محسوب می شود که تعریض این 

مسیر تنها راهکار اساسی برای حل این مشکل است.
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرضا در ادامه افزود: پلیس 
راهنمایی و رانندگی شهرستان با گس��ترش نظارت های خود 
بخش��ی از معضالت ترافیکی خیابان های پاسداران، بلوار امام و 

جانبازان را کاهش داده است.
 انصاری عن��وان داش��ت: روزان��ه ح��دود 60 هزار خ��ودرو در 
خیابان های ش��هرضا تردد می کنند و این در حالی اس��ت که 
خیابان مرکزی شهر به عنوان منطقه اصلی ترافیکی شهر، تنها 

ظرفیت تردد حدود 400 خودرو را دارد.
 مجتب��ی حاجی��ان، ریی��س اداره راه و شهرس��ازی ش��هرضا 
در این جلس��ه اظهار داشت: اجرای پروژه آس��فالت محورهای 
 شهرضا به سمیرم و شهرضا به دهاقان با اختصاص اعتباری بالغ بر

40 میلیارد ریال انجام شده است.
وی عنوان داشت: اصالح روکش آسفالت محور شهرضا – اصفهان 

با اختصاص اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال انجام شده است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: اجرای پروژه باند دوم 
محور شهرضا به طالخونچه با اعتباری بالغ بر  5 میلیارد تومان 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: قرارداد اجرایی پروژه ش��ش خطه کردن محور 
 اصفهان به ش��هرضا با اختصاص اعتبار 20 میلیارد ریال انجام 

شده است و به زودی اجرای فاز دوم آن آغاز می شود.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا خبر داد:

آغاز فاز دوم پروژه 6 بانده کردن محور شهرضا– اصفهان

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز تاکید کرد:

دهه فجر فرصت خوبی برای 
انتقال مفاهیم انقالب به نسل 

جدید است

حی��دری بی��ان ک��رد: گلپای��گان 135/144 ه��زار هکت��ار مرت��ع 
دارد ک��ه عالوه ب��ر نق��ش تولی��د علوف��ه ب��رای دام در 25 درصد آن، 
دارای 75 درص��د ارزش تفرجگاه��ی و زیس��ت محیط��ی اس��ت که 
زیس��تگاه وح��وش نی��ز محس��وب م��ی ش��ود و از خاک و س��یالب 
 نیز محافظت می کن��د. ریی��س اداره منابع طبیعی گلپای��گان گفت: 
75 درصد مراتع شهرستان گلپایگان ارزش تفرجگاهی دارد. وی یادآور 
شد: خطه گلپایگان حدود 190 هزار مساحت دارد که 31 هزار هکتار آن 

را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد.
رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان، مراتع شهرستان را 57 عرف مرتعی 

عنوان کرد که 34 عرف آن قشالقی و 23 عرف آن ییالقی است.
حی��دری در ادام��ه اف��زود: در ع��رف ه��ای مرتع��ی قش��القی ب��ه 
لح��اظ پوش��ش گیاه��ی عموم��ا دام��داران در زمس��تان دام ه��ای 
خ��ود را ب��ه چ��را م��ی برن��د ک��ه مناط��ق تیک��ن و ش��ورچه و … 
 ب��ا مس��احتی ح��دود 70 ه��زار هکت��ار از ای��ن قبی��ل مراتع اس��ت.
وی با معرفی مراتع ییالقی شهرستان که بیشتر در منطقه کوچه ری و … 
 است این مناطق را با مساحتی حدود 73 هزار هکتار مجاز به چرای دام 
 در فصل تابس��تان دانس��ت. رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان گفت: 
با طرح های مرتع داری ارائه شده ما توانستیم مدیریت چرا و مراتع 17 

عرف را با سند و مساحت 39 هزار هکتار به خود دامداران، محول کنیم.
حیدری پوشش مناطق غرب شهرستان که به پشت کوه نیز معروف است 
را تپه ماهور و کوهستانی و مسطح دانست که دارای پوشش گیاهی گون، 
 جاز و گراس است. وی وضعیت مراتع شرق شهرستان را صاف و هموار و 

با غالب گونه گیاهی درمنه دشتی و کوهی و شکر تیار معرفی کرد.
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ازهرمغذاییچهمیدانید؟ شناسايي گروه هاي غذايي به عنوان راهنمايي براي تعذيه 
كلیه گروه هاي سني در جامعه ضروري است. همچنین پايه 

غذايی روزانه. تعادل به معنی مص��رف مقادير كافی از مواد تغذيه صحیح يعنی رعايت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه و اساس برنامه ريزي غذايي همه افراد است.

مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن وتنوع يعنی مصرف انواع 
 مختلف مواد غذايی ك��ه در 4 گروه اصل��ی غذايی معرفی 

می شوند.

قرار گرفت��ن موادغذايي باالي هرم كه كمترين حجم 
را در هرم اش��غال مي كند به اين معني اس��ت كه 

افراد بزرگس��ال بايد اين دس��ته از مواد غذايي را 
كمتر مصرف كنند. )مانند قندها و چربي ها(
هر چه از باالي هرم به سمت پايین نزديك 

مي ش��ويم حجمي كه گروه هاي غذايي 
 به خ��ود اختصاص مي دهند بیش��تر 

م��ي ش��ود. ب��ه اي��ن معن��ي كه 
اي��ن  روزان��ه  مص��رف  مق��دار 

غذاي��ي  م��واد  از   دس��ته 
بايد بیشتر باشد.

 شناس��ايي گروه ه��اي غذايي ب��ه عن��وان راهنمايي 
ب��راي تعذيه كلیه گ��روه هاي س��ني در جامعه 
ض��روري اس��ت و پايه و اس��اس برنامه ريزي 
 غذاي��ي هم��ه اف��راد اس��ت ك��ه البته در 
گروه هاي س��ني مختلف قابل انطباق با 
ش��رايط ويژه آن گروه بوده و 
در فصل مربوط��ه به تفاوت 
در سهم گروه هاي غذاي��ي 
و توصی��ه ه��اي تغذيه اي 
خاص آن اش��اره شده 

است.

هرم غذايی چيست؟

گروه ششم: 
چربي ها و روغن ها، شيريني ها و مواد قندي، ترشي ها و  شورها ، چاشني ها ونوشيدني ها 

گروه پنجم: 
شير و لبنيات

گروه چهارم: 
انواع گوشت ها، حبوبات، مغزها و تخم مرغ

چند پيشنهاد براي داشتن رژيم غذايي صحيح 
در يك روز :

گروه سوم: 
        ميوه ها

از مص��رف روغن جام��د پرهیز ش��ود و از روغن مايع 
معمولي براي پخت و پز و نیز از روغن مخصوص سرخ 
كردني، براي س��رخ كردن مواد غذيي و يا تهیه غذا در 

حرارت باال استفاده شود.
از حرارت دادن روغن ها با شعله باال و به مدت طوالني 
خودداري و براي س��رخ كردن از روغن مايع مخصوص 

سرخ كردن استفاده شود.
  مصرف چربي، ش��یريني ها و چاشني ها ، بايد بسیار 

محدود شود.
مصرف نوش��یدني هاي اي��ن گروه بايد محدود ش��ود 
و ب��ه ج��اي آنها از نوش��یدني ه��اي س��الم مثل آب، 
 ش��یر، آبمیوه ت��ازه و دوغ كم نمك اس��تفاده ش��ود.

  براي رفع تشنگي، نوشیدن آب ساده بر هر آشامیدني 
ديگري ترجیح دارد.

مصرف چیپس به دلیل داش��تن چرب��ي و نمك زياد، 
بايد محدود شود.

از محصوالت پاستوريزه ، كم چرب و در بسته بندي هاي 
بهداشتي مناسب استفاده كنید.

كشك مايع را به مدت 5 دقیقه در حال هم زدن بجوشانید.
پنی��ر ت��ازه را بايد به م��دت حداقل 2 م��اه در آب نمك 
نگهداري كرد و س��پس مصرف كرد.ماست مطمئن ترين 
غذا در گروه لبنیات اس��ت. اگر از سالمت ساير محصوالت 

در دسترس مطمئن نیستید از ماست استفاده كنید.
از ماست هاي پروبیوتیك و كم چرب استفاده كنید.

بهتري��ن روش پخت گوش��ت ، بخار پز و يا 
آب پز اس��ت.)حتي االمكان از سرخ كردن 
گوش��ت اجتن��اب كنید(چربي ه��اي قابل 
رويت را از گوش��ت جدا نمايید.پوست مرغ 
را قبل از پخت جدا كنید. زيرا حاوي چربي 

فراواني است.
براي طبخ گوشت يخ زده بايد بالفاصله بعد 

از خارج كردن از فريزر ، آن را پخت.
بهتر اس��ت بیش��تر از گوش��ت هاي سفید 

 مانن��د ماهي و مرغ به جاي گوش��ت قرمز 
استفاده شود.

در هفته حداقل 2 بار ماهي استفاده كنید.
در صورتي كه هیچ بیماري نداشته باشید، 
مي توانید روزانه يك عدد تخم مرغ استفاده 

كنید.
  م��واد افزودني ب��ه سوس��یس و كالباس 

)نیتريت( سرطان زاست.
از مصرف مكرر گوشت هاي دودي شده و يا 

نمك سود شده خودداري كنید.
  مص��رف حبوبات به علت دارا بودن فیبر و 

پروتئین زياد ،  توصیه مي شود.
انواع مغزها،  میان وعده هاي مناسبی براي 
تامی��ن پروتئین، ان��رژي و برخ��ي از مواد 

مغذي مانند آهن هستند.
بهتر اس��ت مغزها، به ش��كل خام استفاده 
شوند و در صورت استفاده از نوع بوداده ،  به 

شكل كم نمك مصرف شود.

هیچگاه 3 وعده غذايي اصلي 
را فراموش نكنید.

به ياد داش��ته باش��ید 
ك��ه گ��روه غالت، 
غذايي  رژيم  در 
باي��د  ش��ما 
بیشترين 
سهم 

تامین انرژي روزانه تان را داشته باشد.
سعي كنید بیشتر از غالت كم چرب، بدون 

شكر و سبوس دار استفاده كنید.
 گ��روه پروتئین ه��اي گیاه��ي را فراموش 
 نكنی��د، در ط��ول هفت��ه حداق��ل 3 بار از 
آنه��ا اس��تفاده كنید. ) به وي��ژه از حبوبات 

جوانه زده (
 بهتري��ن منب��ع تامین كلس��یم م��ورد نیاز 
 ش��ما گ��روه ش��یر و لبنی��ات ك��م چ��رب 

است.
در وعده ش��ام، از غذاهاي سبك و كم چرب 
استفاده كرده و بین خوابیدن تا خوردن شام 

حداقل 2 ساعت فاصله بگذاريد.

بهتر است از خود میوه به جاي آب میوه استفاده كنید.
از میوه ها به عنوان میان وعده استفاده كنید.

 می��وه هاي��ي كه پوس��ت آنه��ا خوردن��ي اس��ت بهتر 
اس��ت پس از شست وش��وي كامل ، با پوست مصرف 

شود.
از  باي��د  می��وه،  پوس��ت  ك��ردن  ج��دا  از  پ��س 

خ��ودداري  ه��وا  مج��اورت  در  آن  دادن  ق��رار 
آن مخصوص��ا  ه��اي  ويتامی��ن  زي��را   ش��ود،  

ويتامین C از بین مي رود.

گروه اول: 
نان و غالت

ب��دون  ك��ه  كنی��د  اس��تفاده  هاي��ي  ن��ان  از 
 ج��وش ش��یرين هس��تند و از آرد سبوس��دار 

تهیه شده اند.
از غ��الت ب��و داده و ترجیح��ا بي نم��ك يا كم 
 نم��ك به عن��وان میان وع��ده اس��تفاده كنید.

)مانند برنجك، گندم برشته، ذرت بوداده(
براي جذب بهتر پروتئین موجود در غالت، آنها 
را ب��ا يك پروتئی��ن حیواني و يا ي��ك پروتئین 

گیاهي مصرف كنید.

گروه دوم: 
سبزي ها

س��بزي ها را تا حد امكان به صورت خام مصرف 
كنید.

 در ص��ورت نی��از به پخ��ت ، با آب ك��م ،  پخت 
انجام شود.

از جوان��ه ه��اي گن��دم و ماش همراه با س��االد 
استفاده كنید.

از چاش��ني هايي مانند آب لیمو تازه ،  آب نارنج 
ت��ازه ، آب غوره و روغن زيتون همراه با س��االد 

استفاده كنید.
س��بزي ها به صورت تازه و بالفاصله پس از خرد 

كردن ، مصرف شود.
هنگام پختن سبزي بايد در ظرف را بست.
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26دی ماه سال 1357 س��الروز فرار ش��اه از ایران اس��ت؛ فراری که دفترچه 
خاطرات تلخ دوران استبدادی این رژیم را برای همیشه بست .

این اولین فرار شاه مملکت با آن همه ادعا و اقتدار نبود.آمریکا در کودتای سیاه 
28 مرداد در سال 1332، که بعد از اولین فرار شاه، مهره تحت فرمان خود را به 
تخت حکومت ایران بازگرداند،اما درسال 57 دیگر جامعه پذیرای سلطنت نبود 

و شاه هم توان رویارویی با موج انقالبیون خط امام را نداشت .

درهمین دوران فرار ش��اه آغاز دوران جدیدی درحیات سیاس��ی، اجتماعی، 
فرهنگی جامعه ایرانی بود .فرار محمدرضا در 26 دی ماه 1357، دومین فرار او 
از ایران بود، اما بار دوم این اتفاق رخ نداد که اربابان وی بتوانند شاه را حمایت 
کنند.در این دوران تفاوت ها و بینش و بصیرت مردم افزایش یافته و این گونه 
نبود که باز ه��م بیگانگان بتوانند عامل خود را در رأس مملکت به عنوان ش��اه 

قرار دهند .
 بعد از س��ال ها تحمل ظلم و س��تم و بی عدالت��ی ،قیام ملت ای��ران در مقطع 
سال های 1356- 1357، هدف بنیادی تر، بزرگ تر و سرنوشت سازتری برای 
سرنگونی حکومت پهلوی و برقراری نظام سیاسی جدیدی را دنبال می کرد.البته 
ناگفته نباشد که شاه با منافع و خواست های ملت ایران و همگامی  با کشورهای 

خارجی ناقض حقوق و منافع مردم ایران )انگلستان و آمریکا( داشت .
هدف نهضت ملی ایران در آن مقطع سرنگونی رژیم پهلوی و جایگزین ساختن 
آن با نظام سیاسی جدیدی نبود.اما، درسالهای 1356- 1357، انقالب اسالمی 
ملت ایران تحت رهبری امام خمینی )ره( آشکارا، هدف خود را سرنگون ساختن 
نظام شاهنشاهی و برپایی نظام سیاس��ی نو بر مبنای احکام و قوانین اسالمی 
را دنبال می کرد،اما داس��تان نقش مردم و رهبری ام��ام خمینی )ره( در عدم 

بازگشت شاه به کشور در جریان فرار دوم چیست؟
زمان خروج شاه از ایران ، معلوم بود که نشان از پیروز شدن انقالب اسالمی ایران 

در آینده ای نه چندان طوالنی دارد وحامیان داخلی و خارجی ش��اه ومجموعه 
دربار شاهنش��اهی پهلوی به رغم تمام تالش های پیشگیرانه پیدا و پنهان که 
انجام می دادند، قادر به نجات آن از سقوط نهایی نخواهند بود .در دوران بحرانی 
سال 57،جامعه آشفته ایران از رهبری هوشمندانه دلیرانه و قاطعانه و استوار 
امام خمینی برخوردار بود، که به حد کمال، تمام تحوالت و رخدادهای انقالب 

ملت ایران را دنبال کرده و هدایت می نمود .
 این رهبر فرزانه توانسته بود با توکل به خدای واحد این سد شاهنشاهی ظلم و 
ستم را نابود نماید و بتواند حرکتی عظیم را رقم بزند به گونه ای که دیگر راهی 
جز رفتن از ایران برای شاه باقی نباشد .ش��اه فراری شخصیتی متزلزل و ترسو 
بوده و توان مقابله چندانی دربرابر نامالیمات و بحران های سیاسی و اجتماعی 
نداشت .حتی ازماه ها قبل شاه گفته بود که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد 

و بحران انقالب مهار نشود، کشور را ترک خواهم کرد .
 با گسترش بیش��تر حرکت عظیم انقالب و نا امیدی حامیان داخلی و خارجی 
حکومت از دولت نظامی ارتشبدازهاری، طرح تشکیل دولت بختیار قوت گرفت 
و به سرعت شاه ناگزیر از قبول شرایط بختیار برای زمامداری شد. این بار دیگر 
وی به کلی مهیای خروج از کشور شد که البته نخست وزیر جدید هم خواستار 

آن بود.جالب اینجاست که فرار ش��اه از کش��ور روند پیروزی انقالب اسالمی 
تسهیل کرد .دردوران نخست وزیری بختیار سرکوب حکومت حتی بیشتر شده 

و رقم قربانیان در میان انقالبیون افزایش پیدا کرد .
 در زمان خروج از کشور تشریفات مربوط به خروج شاه خصوصی و غیررسمی 
بود.مشایعت کنندگان، نخست وزیر، رؤسای مجلس، وزیردربار، رییس ستاد 
ارتش و گروهی از مقامات وابس��ته به دربار بودند.فرودگاه مهرآباد درمحاصره 
یگان های گارد شاهنشاهی بود.مقارن ساعت یازده و نیم صبح، شاه و همسرش، 

با یك هلیکوپتر وارد فرودگاه شدند .

مصاحبه  كوتاه شاه در فرودگاه :
مدتی است احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمنا گفته 
بودم پس از این که خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم 
 رفت. این س��فر اکنون آغاز می شود و تهران را به سوی آس��وان در مصر ترک 
می کنم. امروز با رأی مجلس شورای ملی که پس از رأی سنا داده شد، امیدوارم 
که دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود.این 
سفر بستگی به حالت من دارد و درحال حاضر دقیقا نمی توانم آن را تعیین کنم.

تالش فرح در آخرین روزها برای اینکه موافقت شاه را به استعفا از مقام سلطنت 
و تفویض مقام نیابت سلطنت به وی، طبق قانون اساسی جلب نماید. موثر واقع 

نشد .شاه نپذیرفت و گفت این کار مش��کلی را حل نخواهد کرد. سرانجام شاه 
روز 26 دی 1357، فرار را بر قرار ترجیح داد. از اعضای خانواده  پهلوی تنها فرح 

مانده بود که او نیز همراه همسرش از ایران خارج شد .
باخروج ش��اه از ایران، موج سراس��ر ش��ادی مردم را فرا گرفت و ملت با آمدن 
به خیابان ها و اظهار ش��ادمانی و پخش گل و ش��یرینی این پیروزی بزرگ را 
جش��ن گرفتند و رژیم س��لطنتی کمتر از یك ماه پس از فرار شاه سقوط کرد 
و عمر سلطنت پهلوی 2500 ساله  شاهنش��اهی روز 22 بهمن 1357، درهم 
پیچیده شد .پهلوی پس از خروج از کشور در 26 دی 1357 به مصر رفت و در 
»اسوان«مورد استقبال رسمی انور سادات رییس جمهور وقت مصر قرار گرفت  
سپس از 2 بهمن مدتی را در مراکش مهمان ملك حسن دوم پادشاه این کشور 
بود تا اینکه با فش��ار دولت انقالبی ایران و مالحظات سیاس��ی دولت مراکش، 
مجبور به ت��رک مراکش ش��د و در 10 فروردین 1358 با ویزای گردش��گری 

به باهاما رفت. پس از آنک��ه تالش های او برای گرفتن پناهندگی سیاس��ی از 
انگلستان بی نتیجه ماند در 20 خرداد مجبور به ترک باهاما و سفر به مکزیك 
ش��د .وی با ش��دت یافتن بیماری، در 30 مهر به آمریکا رف��ت و برای درمان 
پزشکی در بیمارستان نیویورک بستری ش��د.محمدرضا پهلوی پس از خروج 
از بیمارس��تان و با اوج گیری بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا درتهران، 
آمریکا را ترک ک��رد و به مصر رفت .م��دت کوتاهی پ��س از ورود وی به مصر 
بیماری وی اوج گرفت و پزشکان معالج طحال او را خارج کردند . وی سرانجام 
 در روز 5 مرداد 135۹ در سن 61 س��الگی، در قاهره درگذشت و جسد وی در

مسجد الرفاعی، پس از یك مراسم رسمی، خاکسپاری شد .

بـه بهـانه سـالروز فـرار شـاه



اخبار کوتاهخبر

مشاور ش��هردار در امور سرمایه گذاری و مش��ارکت های شهرداری 
اصفهان گفت: س��رمایه گذاری در بخش انرژی ب��ا 1600 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار آلمانی اعالم آمادگی کرده 
است که به لحاظ ارزش ریالی بیش��ترین رقم را در بین پیشنهادات 

سرمایه گذاری داشته است.
سید مرتضی حس��ام نژاد در حاش��یه برگزاری همایش بین المللی 
فرصت های س��رمایه گذاری شهر خالق اصفهان با اش��اره به اینکه 
ش��هرداری اصفهان میزب��ان برگزار کنن��ده این همایش اس��ت، 
 اظه��ار داش��ت: اصفه��ان ام��روز ع��الوه ب��ر میزبانی 42 کش��ور

  سرمایه گذار پذیرای سفیر اس��پانیا به عنوان مهمان ویژه همایش 
بوده است.

 وی ادام��ه داد: همچنی��ن 400 س��رمایه گذار داخلی نی��ز در این
همایش حضور داش��تند. مشاور ش��هردار در امور س��رمایه گذاری 
و مش��ارکت های ش��هرداری اصفه��ان در خصوص نح��وه جذب 
س��رمایه گذار در این همایش تصریح کرد: پس از برگزاری همایش 
س��رمایه گذاران بر حس��ب عالقه و مطالع��ه، پروژه ه��ا را انتخاب 
و پ��س از اعالم هم��کاری، مذاک��رات ص��ورت می گی��رد؛ پس از 
 طی این مراح��ل  تفاهم نامه قطع��ی در اختتامی��ه همایش اعالم 

می  گردد.
وی بیش��ترین اعالم آمادگی برای جذب سرمایه گذاری را در حوزه 
گردشگری و هتلداری دانست و گفت: یک نفر سرمایه گذار آلمانی در 
بخش انرژی با 1600 میلیارد تومان اعالم آمادگی کرده که به لحاظ 
ارزش ریالی بیش��ترین رقم را در بین پیش��نهادات سرمایه گذاری 

داشته است.
حسام نژاد با اش��اره اینکه شرایط سیاسی کش��ور در حال حاضر به 
سمت توافقات و جذب سرمایه گذاری در ایران پیش می رود، تصریح 
کرد: در این خصوص ش��هرداری اصفهان ش��رایط ویژه ای را برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی برای س��رمایه گذاری در اصفهان در 
نظر گرفته اس��ت که از طریق حوزه اطالع رسانی داخلی و خارجی 

اعالم شده است.
 وی مهم تری��ن تس��هیالت ش��هرداری اصفه��ان را ب��رای 
 س��رمایه گذاران معافی��ت از ع��وارض زیربنای��ی دانس��ت

  و بی��ان داش��ت: ب��ا ای��ن ش��رایط س��رمایه گذار دیگ��ر نی��از به 
 خری��داری زمی��ن ن��دارد و امکان��ات الزم در ای��ن زمین��ه 

فراهم شده است.
مشاور ش��هردار در امور سرمایه گذاری و مش��ارکت های شهرداری 
اصفه��ان در پای��ان کش��ورهای اس��تقبال کنن��ده از فرصت های 
سرمایه گذاری در شهر خالق را کویت، آلمان، امارات، ترکیه عنوان 
کرد و افزود: بیش��ترین درخواست س��رمایه گذاری از کشور کویت 

بوده است.

سرمایه گذار و رییس هیات مدیره شرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه تاکید کرد: 
ایران و اصفهان بس��تر مناس��بی برای س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف 
 است؛ من به تمام کس��انی که با آنها در زمینه تجارت ارتباط دارم همواره پیام 

حرکت های مثبت و انرژی مثبت موجود در ایران را رسانده و خواهم رساند. 
جونیت آلت یوون در حاش��یه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
ش��هر خالق اصفهان اظهار ک��رد: قبل از اینکه بن��ده وارد بازار ایران ش��وم، از 
 آنجایی که ما یکی از کمپانی های بس��یار بزرگ در زمینه ساخت، راه اندازی و 
سرمایه گذاری برای آکواریوم های بزرگ، تونل آکواریوم، باغ وحش، موجوات 
زنده و فراهم آوری بسترهای گردشگری هس��تیم، یک هیات رسمی دولتی از 

ایران از شرکت اُشن آکواریوم ما در ترکیه بازدید کردند.
وی که سرمایه گذار آکواریوم بزرگ اصفهان اس��ت، افزود: پس از آن، هنگامی 
 که به ایران آمدم، تابلویی که در ای��ران دیدم  با آنچه در خ��ارج از ایران تبلیغ 
می شد کامال متفاوت بود.  سرمایه گذار و رییس هیات مدیره شرکت اقیانوس 
 آکواریوم  ترکی��ه با بیان اینک��ه در ای��ران صمیمیت و جدیت زی��ادی وجود 
دارد، تصری��ح ک��رد: وقتی ب��ه اصفه��ان آم��دم  فهمی��دم که در این ش��هر 
فرصت های زی��ادی برای س��رمایه  گذاری وج��ود دارد و در زمین��ه فعالیت 
ما،  زمینه ه��ای مختلف��ی فراهم اس��ت؛ بنابرای��ن بالفاصله ط��ی مذاکرات  
 انجام ش��ده ب��ا  ش��هرداری اصفهان ب��ه تفاه��م نامه رس��یدیم و بع��د از آن 
 پیگیری های مس��تمر و حمایت ه��ای ش��هرداری  در  حوزه انعق��اد قرارداد

 سرمایه گذاری آکواریوم اصفهان  باعث شد که ما به قرارداد سرمایه گذاری این 
پروژه وارد شویم.  

وی با بیان اینکه مسووالن اصفهان بسیار بیشتر از کشور خودم در زمینه پیگیری 
و اجرا فعال هستند، گفت: بنده در چهار س��ال گذشته که وارد سرمایه گذاری 
در ایران شدم، بسیار بیشتر از کشور خودم احساس راحتی کردم. من به عنوان 
سرمایه گذار نخستین آکواریوم در کشور ایران احساس غرور و افتخار می کنم؛ 
اصفهان همانند زادگاه من است و برای آن ارزش زیادی قایل هستم و خوشحالم 

که این پروژه در چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.

معاون پیشگیری بهزیستی با بیان اینکه 130 مرکز مشاوره در سطح استان 
اصفهان فعال هس��تند، گفت: یکی از خدمات بهزیستی، خط تلفنی صدای 
مشاور با شماره 1480 است که در حال حاضر 23 مشاور در 9 کابین صدای 
مشاور در زمینه های مختلف به مردم استان اصفهان خدمات مشاوره ای ارایه 
می دهند. مجتبی ناجی با اشاره به اینکه مشورت، درک و هوشیاری را افزایش 
داده و عقل را یاری می دهد، گفت: بهزیستی، خدمات مختلفی را به مردم ارایه 
می دهد که یکی از این خدمات، خط تلفنی صدای مش��اور با شماره 1480 
است. وی با بیان اینکه امروزه، ارایه خدمات روانشناختی در جامعه، جایگاه 
اصلی خود را پیدا کرده و از جایگاه مس��تحکمی برخوردار شده است، افزود: 
در جامعه کنونی با وجود رسانه ها، فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
سیر عظیمی از اطالعات در اختیار مردم قرار می گیرد و همین امر رسالت و 
مسوولیت مشاوران را افزایش می دهد ؛چراکه باید آگاهی خود را از اطالعات 

به روز جامعه پیشرفته امروزی ارتقا دهند.

حسام نژاد اعالم کرد:

آمادگی سرمایه گذاری 1600 میلیارد 
تومانی در بخش گردشگری اصفهان

به سرمایه گذاری در ایران افتخارمی کنم

فعالیت130 مرکز مشاوره در سطح اصفهان

شهردار اصفهان تاکید کرد: شهرداری اصفهان برای ورود 
به حوزه کاهش آلودگی هوا در ش��هر اصفه��ان به عنوان 
دستگاهی اثرگذار وارد میدان شده و بیش از سهم خود در 
رسیدن به هوای پاک تالش می کند تا دغدغه شهروندان 
کاهش یاب��د.  مه��دی جمالی ن��ژاد در برنام��ه رادیویی 
صدای ش��هر با بیان این مطلب افزود: در هفته پیشرو به 
 مناسبت فرارسیدن  29 دی ماه  به عنوان روز هوای پاک ، 
پروژه های ش��هرداری اصفهان در برنام��ه هر هفته چند 

افتتاح هم راستا با همین مناسبت خواهد بود.
وی به پروژه های آماده افتتاح هفته آینده نیز اشاره کرد 
و این پروژه ها را شامل 170 دستگاه اتوبوس شهری یورو 
3 با هزینه ای بالغ بر 650 میلی��ارد ریال ، بهره برداری از 
200 دستگاه سیستم صوتی اعالم ایستگاه داخل اتوبوس، 
نصب سیس��تم جدید یکپارچه مدیریت مکانیزه ناوگان، 
سیستم جامع دریافت کرایه  روی 100 دستگاه اتوبوس 
با اعتباری بالغ ب��ر 4500 میلیون ریال با همکاری بعضی 
ازبانک ها ، بازسازی و بازگشت 50 دستگاه اتوبوس دیزل و 
گاز سوز به چرخه ، سامانه پیامکی ارتباط مردمی وارزیابی 
عملکرد خطوط و ناوبران شرکت اتوبوسرانی و سامانه تلفن 
همراه خطوط اتوبوسرانی و مسیریابی تصفیه خانه پساب 

سیستم شست وشوی اتوبوسرانی  برشمرد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: همه پروژه های یادشده برای 

شهر و شهروندان  ش��هر اصفهان به ویژه در زمینه کاهش 
آلودگی هوا بسیار ارزشمند هستند.

وی بیان داش��ت: ش��هرداری اصفهان ب��ه ورود در حوزه 
کاهش آلودگی هوا در ش��هر اصفهان مصمم است و عزم 
جدی دارد تا به عنوان دس��تگاهی اثرگذار به سهم خود و 
حتی چندین برابر سهم خود در این باره ورود پیدا کندتا 

دغدغه شهروندان کاهش یابد.
جمالی نژاد افتتاح طرح های شهرداری اصفهان در قالب 
»هر هفته چند افتتاح«را طرحی بی نظیر در کشور دانست 
و گفت: اجرای این طرح در فضای کنونی و خاص کش��ور 

یک برند خاص محسوب می شود.
وی با اش��اره به اینکه در هفته گذشته پروژه های منطقه 
15 ش��هرداری اصفهان ش��امل 2 فرهنگس��را در منطقه 
گورت ، یک بوستان در شهرک مروارید و دیگر پروژه های 
محله محور به بهره برداری رسید، تاکید کرد: شهرداری 
با افتخار پروژه های عمرانی ، فرهنگی و خدماتی را تقدیم 

شهروندان والیتمدار اصفهان می کند.
شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تقدیم 
برنامه راهبردی اصفهان 1400 توسط شهرداری به شورای 
اسالمی شهر اصفهان اشاره کرد و اظهارداشت: تدوین این 
برنامه در3 بخش ش��امل: طرح ها، پروژه های شاخص و 
پروژه های مناطق و همچنین الزامات طرح تحول بود که 

با 6 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد.
وی ادام��ه داد: برنامه های اصفه��ان 1400 راهبردهایی 
را نیز تعریف ک��رده بود ک��ه اجرای طرح ه��ای محرک 
 توسعه برای نوس��ازی ، بهس��ازی بافت فرسوده، کاهش 
آالینده های محیطی با مدیریت پس��ماند، فراهم کردن 
فضاهای چند منظوره، افزایش جذابی��ت و کیفیت های 
سیستم های حمل و نقل عمومی ، مدیریت تقاضای سفر 
با تمرکز بر مبحث کاهش آالینده ها و توسعه درون زا ، از 

جمله این راهبردها بود .
جمالی نژاد به برگزاری همایش بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری ش��هر خالق اصفه��ان در اصفهان برای 
اولین بار در کشور اش��اره و تصریح کرد: معرفی 64 پروژه 
مشارکتی در این همایش رقم خورد  و 45 عنوان  پروژه در 
حوزه های انرژی های نوین، فناوری های اطالعات ، صنایع 
دانش بنیان ، گردش��گری و حمل و نقل عمومی به ارزش 

6500 میلیارد تومان مطرح شد .
 وی ی��ادآور ش��د: در همایش بی��ن الملل��ی فرصت های 
سرمایه گذاری ش��هر خالق اصفهان  همچنین در بخش 
گردش��گری 33 پروژه ، در بخش حمل و نقل عمومی 4 
پ��روژه ، در مجموعه های چند منظوره و ابرس��ازه ها 21 
پ��روژه ، در حوزه انرژی ه��ای و و صنایع دان��ش بنیان و 

فناوری اطالعات 6 پروژه  به سرمایه گذاران معرفی شد .
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شهردار اصفهان عنوان کرد:

شهرداری بیش از سهم خود در رسیدن به هوای پاک تالش می کند

نماینده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بانک اطالعاتی ایرانیان خارج از کشور در حال ایجاد است، گفت: الزم است به 

سرمایه گذاران احترام گذاشته شود نه این که فقط پولشان را بخواهیم .
س��ید مجید حالج زاده در حاش��یه پن��ل گردش��گری در دومی��ن روز همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در شهر خالق اصفهان با اشاره به اینکه 6/5 
 درصد از جمعیت کشور ایران در خارج از کش��ور زندگی می کنند، اظهار داشت: 
در ح��ال حاضر برنامه ریزی ه��ای الزم برای اس��تفاده از ظرفیت ای��ن افراد برای 
سرمایه گذاری در ایران مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه سرمایه 
ایرانیان خارج از کش��ور از سرمایه های نفتی کشور باالتر اس��ت، افزود: تمام افراد 
خارج از کشور تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند و می خواهند در منطقه ای که 
احساس تعلق دارند سرمایه گذاری کنند.نماینده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک اطالعاتی ایرانیان خارج 
از کشور کامل نیست، ابراز داشت: بر این اساس در تمام استان ها دفاتر مرکز خدمات 
مشاوره ایرانیان خارج از کشور  را راه اندازی کرده ایم تا بتوان آمار دقیق از این افراد را 
به دست آورد.وی اضافه کرد: همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تکمیل 

آمار ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار دارد.
حالج زاده معرفی چهره ماندگار خارج از کشور را نیز از دیگر برنامه های در دستور 

کار شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دانست و تصریح کرد:با توجه به اینکه 
ایرانیان خارج از کشور دارای قابلیت ها و توانایی های زیادی هستند ولی تاکنون در 

کشور برای تجلیل از آنها اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت ها برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور 
در استان های مختلف فراهم نیست، ادامه داد: بر این اساس باید برنامه ریزی ها به 
صورتی انجام شود که این افراد حضور بی دغدغه در ایران داشته باشند و با احترام 

با آنها رفتار شود.

 معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت با بیان اینکه در سال آینده 
دیپلماسی فعال در حوزه خواهر خوانده های اصفهان را محقق خواهیم کرد، گفت: 
همایش هایی برای این جامعه برگزار خواهد شد. علی قاسم زاده در حاشیه دومین 
روز همایش بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری در ش��هر خالق اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر در پایان این همایش حتی تفاهم نامه ای منعقد 
نشود باز هم ثمرات خوبی را خواهد داش��ت؛ چراکه برگزاری این همایش نوعی 
بذرپاشی است که در آینده محصول می دهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه انتخاب 
 هر یک از پروژه ها توس��ط س��رمایه گذاران حاضر در این همایش بسته به ذوق و 
عالقه مندی آنهاس��ت، افزود: امتیاز این همایش تنوع پروژه ها بود که به صورت 
بسته ای کامل در اختیار تمام س��رمایه گذاران قرار گرفته است.معاون فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بخش زیادی از برنامه های شهرداری 
اصفهان برای معرفی پروژه های سرمایه گذاری برای شرق این شهر تعریف شده 
اس��ت، ابراز داش��ت: از آنجایی که در غرب به دلیل وجود فضای سبز ناژوان که 
ریه های تنفسی شهر اصفهان اس��ت اجازه تغییر کاربری را نداریم بر این اساس 
بیش��تر پروژه ها را در ش��رق اصفهان پیش بینی کرده ایم.وی اضافه کرد: ش��رق 
اصفهان محور توسعه است ؛چراکه تفرجگاه های تعریف شده برای اصفهان نیاز به 
زمین های بزرگ دارند و با اجرای پروژه های سالن های اجالس و شهر رویاها عمال 

توسعه این بخش از اصفهان آغاز شده است. قاس��م زاده در ادامه با اشاره به اینکه 
برای سال 95 به سمت سرمایه گذاری در بخش ورزش برنامه ریزی داریم، افزود: از 
این رو از ایده های نو در این زمینه استقبال می کنیم و پس از بررسی و کارشناسی 
ایده ها آنها را برای ارایه به سرمایه گذاران در دستور کار قرار خواهیم داد. وی با بیان 
اینکه در سال آینده دیپلماسی فعال در حوزه خواهر خوانده ها را خواهیم داشت، 
افزود: بر این اساس برنامه های زیادی را برای ادامه این نوع همایش ها با این جامعه 

هدف خواهیم داشت.

پرورش استعدادها و به کارگیری نخبگان 
در اصفهان توسعه یابد

اصفهان به عنوان پایتخت بیسبال 
جنوب کشور انتخاب شد

خدمات فرهنگی 
سردار فوالدگر، به عنوان صدقه جاریه است

ام��ام جمع��ه اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
وابس��تگی های کش��ور تا قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی در صنایع مختلف نظامی، 
اقتص��ادی و پزش��کی گف��ت: پ��رورش 
اس��تعدادها و به کارگی��ری نخب��گان در 

اصفهان توسعه یابد.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در 
دیدار با نخبگان اس��تان اصفه��ان، با بیان 
اینکه بس��یاری از اس��تعدادها ب��ه برکت 
جمهوری اس��المی بارور و عمل گرا ش��ده 

 است، اظهار داشت: یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسالمی ایران به فعلیت رسیدن استعدادها 
در کشور است.

وی با بیان اینکه در زمان قبل از انقالب شکوهمند اسالمی در کشور خیلی کم پزشک داشتیم و 
پاسخگوی نیازها نبودند، افزود: متأسفانه پزشک های هندوستانی و پاکستانی در کشور استخدام 

بودند و در واقع در کشور ما پزشکی را تمرین می کردند که این خود یک ذلت بود.
وی با اشاره به جریان پزشکی بعد از انقالب تصریح کرد: یکی از درخواست های مهم مردم در اوایل 
انقالب این بود که بیماران آنها که در کش��ور توان معالجه آنها را نداشتیم به خارج از کشور برای 
مداوا اعزام شوند، اما در حال حاضر به جایی رسیده ایم که حتی یک مورد هم نداریم که شواری 
پزشکی تشخیص دهند که بیمار نیاز به اعزام به بیمارستان های خارج از کشور داشته باشد و در 

این زمینه به برکت جمهوری اسالمی به خودکفایی رسیده ایم.

رییس فدراسیون جهانی بیسبال گفت: شروع توسعه بیسبال در ایران می تواند از مدارس ایران 
باشد. البته ژاپن، چین و تایوان پیشتاز این رشته در آسیا هستند، اما ما باید این رشته را در منطقه 

خاورمیانه نیز گسترش دهیم که ایران می توان پایگاه ما در آسیا باشد.
ریکاردو فراچری با بیان اینکه دانش فنی مناس��ب در بیس��بال کش��ور ایران وجود ندارد، اظهار 
داشت: این دانش فنی می تواند از طریق فدراس��یون جهانی به ایران تزریق شود و ما در چندین 
 مدرس��ه این پروژه را آغاز کرده و امکانات و مدرس بیس��بال به ایران می فرس��تیم تا افرادی را 

تربیت کند.
وی درباره هزینه چمن و میزان آب الزم برای احداث زمین چمن تصریح کرد: نوع چمنی که در 
بیسبال استفاده می شود مانند فوتبال نیست و نیاز به سبز بودن چمن نیست به همین دلیل آب 

کمتری مصرف می کند که البته این چمن در زمستان به رنگ زرد در می آید.
رییس فدراس��یون جهانی بیس��بال درباره اس��تفاده از چمن مصنوعی، خاطرنشان کرد: چمن 
مصنوعی مشکل آب ندارد، اما هزینه باالیی دارد و اگر این هزینه برای شما مشکلی به همراه ندارد، 

می توانیم از چمن مصنوعی استفاده کنیم.
وی درباره هدف خود از سفر به ایران گفت: همان طور که می دانید تابستان امسال تصمیم گیری 
برای اضافه کردن رشته های جدید به المپیک صورت می گیرد و من به  عنوان رییس فدراسیون 
جهانی بیسبال وظیفه گسترش این رشته را دارم و با توجه به این مساله ایران می تواند جای خوبی 

برای این رشته باشد.
فراچری بیان کرد: شروع توسعه بیسبال در ایران می تواند از مدارس ایران باشد البته ژاپن، چین و 
تایوان پیشتاز این رشته در آسیا هستند، اما ما باید این رشته را در منطقه خاورمیانه نیز گسترش 

دهیم که ایران می توان پایگاه ما در آسیا باشد.

مدیرکل حفظ آث��ار و ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان خاطر نشان کرد:شهید فوالدگر 
به لحاظ اینکه بیشتر در تهران حضور داشتند 
کمتر مردم اصفهان از ایشان شناخت داشتند، 
اما خدمات وی در حوزه فعالیت های فرهنگی 
به عنوان یک باقی الصالحات و یک صدقه جاریه 
است.سرتیپ دوم پاسدار مجتبی شیروانیان ، 
در حاشیه مراسم ترحیم سردار فوالدگر از جان 
باختگان واقعه منا گفت:بنده با شهید فوالدگر از 
ابتدای شروع انقالب به همراه شهیدان باباگلی 

و وفایی هم دوره و همرزم بودم .ش��یروانیان اظهار داشت:ش��هید فوالدگر دردانه ای بود ک��ه نه تنها ما که 
از نزدیکان ایشان بودیم ایش��ان را نش��ناختیم بلکه خیلی های دیگر هم ابعاد وجودی شخصیت ایشان را 
نشناختند.مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان افزود:ایشان فردی بود که اهل 
ریا و خود نمایی نبود و خدماتی که این شهید بزرگوار به جهان اسالم و کشورهای مختلف انجام داد خدمات 
 بسیار بزرگی بود و به نظر من کمتر از شهادت حق این شخصیت نبود و تا آخرین لحظه هم به حجاج دیگر

 خدمت رسانی می کردند و تالش ویژه ای داش��تند .وی بیان کرد:امیداوریم که ما هم توفیق پیدا کنیم راه 
این شهید را ادامه بدهیم و شرمنده این شهدا نباشیم . سردار ش��یروانیان خاطر نشان کرد:شهید فوالدگر 
به لحاظ اینکه بیشتر در تهران حضور داشتند کمتر مردم اصفهان از ایش��ان شناخت داشتند، اما خدمات 
وی در خصوص مشکل آب اصفهان و دیگر فعالیت های فرهنگی به عنوان یک باقی الصالحات و یک صدقه 

جاریه است.

نماینده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور:

سرمایه ایرانیان خارج از کشور از سرمایه های نفتی بیشتر است
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

دیپلماسی فعال در حوزه خواهرخوانده های اصفهان محقق می شود
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ــه دورش  ــه پروانه وار ب ــى ك ــى و مردمان ــت تخت ــات رفاق ــى ، لحظ ــى تخت زندگ
مى چرخيدند را با كه مى خواهى مقايسه كنى؟ با كه؟ با كدام ستاره مى توان اين گونه

 نزديكى كرد كه مردمان عصر با تختى خود؟
ــردم كوچه و بازار در آن حجره  ــى در كنار م صحنه هاى دمپختك خورانش با ترش
ــه دوره اش  ــار راه با گل فروش هايى ك ــر چه ــك رفيقش. عكس ديگرش س كوچ
ــته اند و او بى ترس از آنكه  ــد، عكس ديگرش با بچه هايى كه دورش نشس ــرده ان ك
لباسش در برخورد با كودكان كوچه و بازار خاكى شود ، دل داده به لبخندهاى شان. 
ــهالخانم از او گرفته در حال راه بردن بابك.  عكس هاى ديگرش. عكس هايى كه ش

كاش تلگرام غالمرضا تختى بود كه هك مى شد...
ــيده ايم به سال ياد مطلب هاى آرشيوى و البته چه چاره از تبعيت به منطق  1. رس
تقويم ؟ هفدهم دى ماه ، سال سوگ تختى است و ما به همين مرور و گردش ساليانه 
و سالى يك بار دلخوشيم. نه كه ناچار كه ناگزيريم. به همين سالى يك بار گردهمايى 
ــار آوردن به مغز براى نوشتن مطلبى  ــاليانه در ابن بابويه ناگزيريم. به همين فش س
غير تكرارى ناگزيريم. ناگزيرى همه ميراث تختى است براى ما. براى كشتى ، ورزش 
و ورزشكارانى كه هيچ وقت آدمى نبوده و نمانده كه ناگزيرشان كند به چيزى اال او.
ــه بزرگ ترين  ــم دى به عنوان روزى ك ــت از مرور هفده ــر اس ــران ناگزي  ورزش اي

سرمايه اش را از كف داده. اين يك واقعيت ناگزير است.
ــت براى تختى چكامه ها نوشته مى شود و هنوز هم خواندنى است و  ــال هاس 2. س
ــال مشغولند به سردردهاى بعد از  هنوز هم پر خواننده ، چه جماعتى كه هر روز س
خواندن خبرهاى ستاره هاى دروغين ، اين هفدهم دى ماه را دست كم به خواندن 
چيزى مشغولند و راى چهره تقلبى اين پهلوان پنبه هاى دروغين.  اين واقعيتى است 
ــكارش دردى را دوا مى كند. بايد پذيرفت  ــود انكارش كرد و نه اصال ان كه نه مى ش
ــه هيچ ، از  ــرورش دادن تختى دوم ك ــال ها از پ ــام اين س ــه ورزش ، در تم جامع
پرورش دادن و معرفى و يك پيرو او نيز ناتوان ظاهر شده است. از همين روست كه 
هفدهم دى ماه در حقيقت نه سال سوگ فقدان تلخ او كه برعكس ، سال ياد فقدان 

تفكر ، منش و شيوه زندگانى اوست.
ــدر نايابند كه  ــا نمى آيند. آنها آنق ــبه به دني ــى صد البته كه يك ش ــال تخت 3. امث
ــان انتظار كشيد. اين را مى دانيم. با اين همه به  دهه ها و قرن ها بايد براى حضورش
ــاگرد. يكى كه آن مرحوم را  دنبال يك رهرو مى گرديم. يك تعقيب كننده. يك ش
الگو قرار دهد. از ورود به سياست و گرفتن پست هاى سياسى خوددارى كند. براى 
ــل قهرمانى خويش نداند. خانه اش را از  ــل نخورده را عام اين و آن تبليغ نكند. عس
ــين خود  ــهر منتقل نكند. آدم ها را دور ماش ــمالى ترين نقطه ش جنوبى ترين به ش
ــى در مغازه  ــالى را با دمپختك و ترش ــود و بزرگ س نتاراند. با نان و پنير بزرگ ش
ــمال. آنچه در  ــان در ويالهاى ش ــو زدن با مهروي ــرد نه با باربكي ــش پيش بب رفيق
ــال  ــد هر س ــت ورنه به مدال گرفتن كه باش ــت رفتار تختى اس اين روزها ناياب اس

مدال آوران بيشترى پيدا مى كنيم.
ــر تمرين تيمى كه  ــاى ورزش ايران كجايند؟ يكى حتى س ــتاره ه 4. اين روزها س
ــتش نمى افتد كه لحظه اى تجارت و واردات و  ــى از دس ــت گوش ــرمربى اش اس س
ــود. آن يكى كه در  ــابش خارج نش ــمارش از حس ــادرات و اداره مغازه هاى پرش ص
ــت، در حالى كه  ــتى گرفتن با جناح هاى سياسى اس ــغول كش ــهر مش ــوراى ش ش
ــى مطلق. آن يكى  ــودش را زده به بى خيال ــورا ، خ ــش در همان ش ــى رفيق آن يك
رفق مان كه تشت رسوايى اش سال هاست بر زمين افتاده ، همچنان منتظر فرصتى 
است براى راه افتادن بساط جديدى براى تجارت. هر كدام از اين پهلوانان المپيكى 
ــت. كدام شان حاضرند عين  ــاب و كتابى اس ــرش در حس يا ملى را كه مى بينى س
ــان  ــى با آن بنز قديمى بروند بين مردم و كودكان و برايش گل ببرند؟ كدام ش تخت
ــش بينى كه بتوانى  ــت؟ آنقدر راحت و قابل پي ــان عين تختى اس ــه روزانه ش برنام
ــغول به  ــره رفيق و پهلوانى را آنجا ببينى مش ــى. كه به روى در حج ــان كن پيدايش

فقيرانه ترين سور دنيا ؛ به دمپختك و ترشى.
ــه وار به دورش   ــه پروان ــى و مردمانى ك ــات رفاقت تخت ــى ، لحظ ــى تخت 5. زندگ
مى چرخيدند را با كه مى خواهى مقايسه كنى؟ با كه؟ با كدام ستاره مى توان اين 
ــود حرفى زد از  ــه مردمان عصر با تختى خود؟ با كدام مى ش ــه نزديكى كرد ك گون
زندگى؟ پيش كدام ستاره مى توان نشست به احترام؟ كدامشان مگر احترامى براى 
ــوقى در ما ايجاد كند براى اينكه از  ــتاره را مى بينى كه ش خود خريده اند؟ كدام س
زندگى اش داستانى بسازيم؟ كدام شان را مى بينى كه شيوه زيستن شان ، سلوك 

رفتارى شان و صفاى درونشان ما را چكامه سراى زيستن شان كند؟
6. از زندگى تختى هزار نكته دانيم. از سر خم نكردنش مقابل شاه و تشويق شدنش 
ــتى گير حريف را آماج  ــاه. از آن روز كه پاى زخمى كش ــمگين ش مقابل برادر خش
حمالت خود قرار نداد. از بزرگى و پهلوانى هايش.در كدام نمونه داخلى مى خواهى 

اين شيوه زيستن را بيابى؟ كدامش؟
ــس هاى خصوصى داخل  ــد. كاش عك ــى غالمرضا تختى هك مى ش 7. كاش گوش
ــى... صحنه هاى  ــازى. و چه عكس هاي ــل فضاى مج ــى ريخت داخ ــى اش م گوش
دمپختك خورانش با ترشى در كنار مردم كوچه و بازار در آن حجره كوچك رفيقش. 
عكس ديگرش سر چهار راه با گل فروش هايى كه دوره اش كرده اند...عكس ديگرش 
ــش در برخورد با  ــرس از آنكه لباس ــته اند و او بى ت ــه هايى كه دورش نشس ــا بچ ب
كودكان كوچه و بازار خاكى شود ، دل داده به لبخندهاى شان. عكس هاى ديگرش. 
ــك. آخ كه كاش اين  ــهالخانم از او گرفته در حال راه بردن باب ــى كه ش ــس هاي عك
ــد تا اين  ــدند. كاش تلگرام غالمرضا تختى بود كه هك مى ش عكس ها هك مى ش

عكس ها بريزند بيرون و مردمان يك بار ديگر تفاوت تختى با ديگران را بفهمند.
ــتيم. شهال خانم ديگر نيست.  ــوگش را براى بار ديگرى پشت سر گذاش ــال س 8. س
ساكن كوى غم نيز چند صباحى است رفته به ديارى ديگر و ماييم كه مانده ايم به 
همان آيين تكرارى سال هاى قبل. مويه كردن بر سر آنكه رفت و ديگر لنگه اش نيز 
ــدن تلگرامش ، آنچه پيش روى  ــد. مويه كردن آنكه به وقت هك ش پيدا نخواهد ش

چشم مردمان ديارش فاش مى شد، خوبى هاى مخفى مانده اش باشد و ال غير.

سيرى در دنياى ورزش

كاش عكس هاى تلگرام تو را هك مى كردند 
آقا تختى!

ــتى در اينستاگرام  ــتقالل با انتشار پس ــگاه اس ــابق باش  على فتح ا... زاده، مديرعامل س
نوشت: « روزى كه به دعوت مديران بايرن مونيخ به آلمان سفر كرده بودم به تمرين اين
 باشگاه بزرگ آلمانى رفتم. باستين شواين اشتايگر كه در كنارم ايستاده به من مى گفت 
اگر روزى هنكه سرمربى استقالل شود حتما براى بازى در تيم پرافتخار استقالل به ايران 

خواهم آمد.»

لنز دوربين

ستاره منچستر و بايرن مى خواست 
استقاللى شود 

ــته هاى  ــه و صريح از عدم حمايت  از رش ــيون تيراندازى در اظهار نظرى جالب توج رييس فدراس
المپيكى از سوى دولت انتقاد و يك افت قابل توجه را در بازى هاى المپيك 2016 ريو 
ــمى يكى از روساى فدراسيون المپيكى كشورمان  پيش بينى كرد.سيدمهدى هاش
ــوراى اسالمى دستى هم ــت كه با توجه به نمايندگى مردم تهران در مجلس ش اس

 بر آتش سياست دارد. 
 وى به تازگى با توجه به داليل لغو احتمالى اعزام تيراندازان به مسابقات كسب سهميه 

المپيك فرصت را غنيمت شمرد و به برخى مسايل و مشكالت اخير اشاره كرد.
ــب سهميه المپيك  ــابقات كس ــمى گويا اعزام تيراندازان ايران به مس به گفته هاش
ــكالت به وزارت ورزش و  ــكالت مالى هنوز با ابهام روبروست و اين مش به دليل مش
كميته ملى المپيك اطالع داده شده، اما به دليل آنكه اين دو نهاد نيز با مشكل مالى 
ــيون ها از جمله تيراندازى  مواجه هستند قادر به تامين خواسته مالى برخى فدراس
نيستند. هاشمى معتقد است حتى اگر اعتبارات موجود سال جارى هم به صورت كامل 

تخصيص داده شود بازهم براى خرج و مخارج بازى هاى المپيك مشكل وجود دارد .

انتخابات فدراسيون فوتبال به سال 95 رفت منتظر افت كيفى در المپيك 2016 ريو باشيد!
با پيشنهاد رييس فدراسيون فوتبال تاريخ مجمع انتخاباتى اين فدراسيون باز هم دست خوش 

تغيير و در نهايت به سال آينده موكول شد.
ــيون فوتبال پيشنهاد داد كه  على كفاشيان در مجمع عمومى ساالنه فدراس
مجمع انتخاباتى اين فدراسيون به فروردين يا ارديبهشت ماه سال آينده موكول 

شود كه اين مطلب پس از به راى گذاشته شدن با موافقت اعضا روبه رو شد.
كفاشيان با اشاره به اينكه اگر بخواهيم مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال را 
27 اسفندماه برگزار كنيم عمال شرايط، مناسب نخواهد بود و با تعطيلى سال 
نو مواجه هستيم، اظهار كرد: اين اختيار توسط اعضاى مجمع به هيات رييسه 
تفويض شود تا تاريخ دقيق مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال را در فروردين 

يا ارديبهشت ماه مشخص كند.
ــر ورزش و جوانان در صحبت هاى  ــورت گرفت كه وزي اين اقدام در حالى ص
ــت كه مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال به  ــته خود تاكيد داش هفته گذش

سال آينده موكول نشود و در سال 94 انجام گيرد.

بسكتبال با برنامه بائرمن
ــتاره هاى بسكتبال ايران  بعد از خروج س
ــاى  ــذار تيم ه ــر و دوره گ ــگ برت از لي
ــال  ح در  ــگ  لي ــن  اي ــگاهى  باش
ــتانداردهاى  ــت، اما اس برگزارى اس
ــگ قدرتمند و  ــراى لي ــج را ب راي
ــاى  ــدارد. در هفته ه ــت ن باكيفي
ــتباهات داورى  پيشين برخى اش
ــرژى زيادى گرفت، اما  وقت و ان
ــدن درك بائرمن  ــالم خبر آم اع
ــاره به   ــكتبال را دوب ــاى بس فض
ــى  گزينش ــاى  رقابت ه ــمت  س

كشاند.
ــراردادى  ــا ق ب ــى  ــن آلمان بائرم
ــران  ــاله كارش را در اي ــار س چه
ــس از حضور در  ادامه مى دهد و پ
ــى مانند  ــاى مختلف ــران برنامه ه اي
ــاى ملى در  ــن تيم ه ــر گرفت ــر نظ زي
كالس هاى  ــزارى  برگ ــه،  پاي ــاى  رده ه
ــف،  مختل ــطوح  س در  ــرى  مربيگ
ــر نظر گرفتن ليگ برتر و برنامه ريزى براى  زي

حضور تيم ملى در انتخابى المپيك دارد.
ــن  اي ــا  ب ــت  نتوانس ــه  ك ــى  مل ــم  تي ــرمربى  س
ــون  اكن ــرد  بگي ــهميه  س ــيا  آس ــى  قهرمان از  ــم  تي
ــوارى  كار دش ــر  ديگ ــاى  قاره ه ــاى  تيم ه ــا  ب ــاف  در مص
ــكيل  ــم براى تش ــن ه ــا بائرم ــيون ب ــت هاى فدراس دارد. سياس
ــال اخير  ــا آنها همان تركيب 15 س ــت. آي ــخص نيس تيم ملى آينده مش
ــتند؟  ــاختارى در تيم ملى هس ــرات س ــا در پى تغيي ــتند ي ــه ميدان مى فرس را ب
ــد  ــكتبال چين و اخبار خوبى كه از آنها به گوش مى رس ــتارگان ايرانى در ليگ بس با وجود بازى س
ــاغل در ليگ  ــكتبال ايران ش ــتارگان بس ــد درك بائرمن بتواند به راحتى از كنار س ــه نظر نمى آي ب
ــدى كامرانى به خاطر تجربه  ــان صمد نيكخواه بهرامى، حامد حدادى و مه ــن عبور كند. كاپيت چي
ــمار مى روند كه قادر خواهند بود  ــكتبال ايران به ش ــائل فنى هنوز از برترين هاى بس و كيفيت مس
ــاختن تركيب  ــت به ليگ ايران اين ليگ را بهتر كنند و به قواعد بين المللى تيم ملى در س با بازگش

مناسب كمك كنند.

شانس 65 درصدى واليبال
ــش  ــدى پي ــه چن ــنجى ك ــك نظرس ــاس ي براس
ــد مخاطبان  ــه راه انداخت 65 درص ــو ورزش ب رادي
ــه ب ــال  ــى واليب ــم مل ــد تي ــالم كردن اع ــه  برنام
ــد. مى كن ــود  صع ــرو  ريودوژاني  2016 ــك  المپي

ــپس  ــيچلو و س ــن تيم كه در دو بازه زمانى با س اي
زيرنظر مستقيم رائول لوزانو تمرينات خود را آغاز و 
ادامه خواهد داد، اواخر ارديبهشت به ديدار استراليا، 
ژاپن، چين، كانادا، ونزوئال، لهستان و فرانسه مى رود.

ــه تيم برتر اين مسابقه ها و بهترين تيم آسيايى،   س
جواز حضور در المپيك را به دست مى آورند.

ملى پوشان واليبال ايران در ليگ برتر باشگاه ها حضور 
ــختى را  دارند و همراه با تيم هاى خود رقابت هاى س
ــيــــارى از  ــر مى گذارند. به عقيده بس پشت س
ــان در سال منتهى به  مربيان و كارشناس
ــى المپيك اين  رقابت هاى گزينش
مى كند  ــك  كم ــا  رقابت ه
دستيار  ــيچلو  س تا 
ــا  ب ــو  لوزان

ــم ملى را  ــان آماده اردوى تي ــى بازيكن همراه
راه اندازى كند. 

ــال را مى توان  ــاى واليب ــاس فض ــن اس ــر اي ب
ــيه هايى در  المپيكى توصيف كرد هرچند حاش
ــر بازى مدعيان  ــى  هفته هاى ليگ برتر ب برخ
ــات انضباطى  ــا تصميم ــه ب ــده ك ــايه افكن س
ــان همراه  ــژه براى ملى پوش ــيون به وي فدراس

بوده است.
ــلوبودان كواچ  تيم ملى واليبال كه در دوره اس
ــتى مديريت نشد، با آمدن رائول لوزانو  به درس
ــى در كنار  ــاى نقش هاى مديريت به دنبال ايف
ــن مربى  ــط اي ــائل فنى توس پياده كردن مس
ــا ب ــال  واليب ــيون  فدراس ــت.  اس ــى  آرژانتين
ــك 2016 و 2020 لوزانو را  ــرد المپي دو رويك
استخدام كرده است، حال آن كه در كوتاه مدت 
ــتاره هاى كنونى تيم اولويت اصلى  مديريت س

به شمار مى رود. 
ــگ برتر  ــه در لي ــد هفت ــه چن ــتاره هايى ك س
ــد با  ــن رون ــه اي ــدند و ادام ــاز ش ــيه س حاش
ــاى  محروميت ه و  ــى  انضباط ــاى  تصميم ه
احتمالى براى آنها به كابوس سرمربى خارجى 

واليبال تبديل شده است.

التهاب در هندبال
ــى كه  روى كار آمدن مدير هندبال، كس

از جنس هندبالى هاست هم نتوانست 
از حاشيه هاى اين ورزش جلوگيرى 

كند، به ويژه تيم ملى هندبال كه 
ــوى  ــيه هاى زيادى را از س حاش

ستارگان شاهد است.
ــتانه  ــى هندبال در آس تيم مل
ــيا  ــى آس ــاى قهرمان رقابت ه
ــى  ــاى جهان ــى بازى ه انتخاب
ــاى  فض رو  ــن  اي از  ــت  اس
ــالع ثانوى در  المپيكى تا اط

اين ورزش حاكم نيست.
حال و روز ستاره ها در هندبال 
نيز به شكلى ديگر خوب نيست 
ــر از واليبال و  ــر حادت ــه نظ و ب

ــى از آنها  ــت. برخ ــكتبال اس بس
ــى  ــى و در پ ــل خصوص در محاف

ــرمربى تيم ملى  ــر با س اختالف نظ
تهديد به كناره گيرى كرده اند. 

برنامه هاى تداركاتى تيم ملى در خارج از 
كشور بدون حضور چهار لژيونر اصلى يعنى

ــتكى،  اس ــجاد  س ــتكى،  اس ــرم  ك ا... 
عليرضا موسوى و دانيال كومايش برگزار شد.

ــط  توس ــم  ه ــه اى  باتجرب ــان  بازيكن ــى  طرف از 
ــدند  ــته ش ــار گذاش ــران كن ــماعيالجيچ در اي ــان اس عرف

ــى،  كيان ــالل  ج ــى،  رجب ــا  ــارى، حمدرض بيج ــدى  مه ــد  مانن
ــائلى. در روزهاى گذشته خبرهايى از مخالفت  مجتبى كرميان و ميالد مس

تيم هاى باشگاهى لژيونرها با حضور آنها در رقابت هاى قهرمانى آسيا به گوش رسيد. 
روى اين اصل سرمربى تيم ملى بالفاصله ميالدمسائلى و مجتبى كرميان را به اردوى تيم ملى در كيش 
بازگرداند. از طرفى ايمان جمالى نخستين لژيونر تاريخ هندبال ايران در ليگ اروپا هم تصميم خود را براى 
پيوستن به تيم ملى مجارستان گرفت و به تابعيت اين كشور درآمد تا كابوس جدايى ستاره هاى هندبال،

ــتاره هاى هندبال كه ظاهرا قبولش  ــكالت اين مربى با برخى س ــنيايى االصل را آزار دهد. مش مربى بوس
ندارند، بيشتر از واليبال و بسكتبال است. ندارند، بيشتر از واليبال و بسكتبال است. 

مناسب كمك كنند.

درك بائرمن آلمانى در راه بسكتبال ايران است. رائول لوزانو آرژانتينى فروردين آينده به ايران مى آيد تا تيم ملى واليبال را تمام وقت در اختيار بگيرد و عرفان 
اسماعيالجيچ بوسنيايى االصل سرمربى تيم ملى هندبال در آستانه رقابت هاى قهرمانى آسيا به حضور در بازى هاى جهانى فكر مى كند، اما جايگاه المپيك براى 

اين مربيان چه تعريفى دارد و برنامه هاى آنها براى گرفتن سهميه المپيك از رقابت هاى گزينشى باقى مانده چيست؟
 تصوير كابوس ستاره ها براى مربيان خـارجى:كمتر از هشت ماه ديگر به بازى هاى المپيك 2016 ريودوژانيرو فرصت باقى است و سه رشته گروهى از 
جنس توپ و تورى در انتظار گرفتن سهميه از رقابت هاى گزينشى هستند. واليبال، بسكتبال و هندبال بعد از اين كه در رقابت هاى جهانى و انتخابى نتوانستند 
ــمار مى رود. اين در حالى است كه جز  ــت كه آخرين فرصت براى اين تيم ها به ش ــان به رقابت هاى باقى مانده اس بليت ريو را در جيب بگذارند، تمام اميدش
واليبال، فضاى 2 ورزش ديگر در رويدادهاى داخلى المپيكى نيست.  بسكتبال سياست گذارى هاى جديد خود را با درك بائرمن آلمانى هنوز اعالم نكرده 
ــترك دارند كه مربيان  ــوزد.هر كدام از اين ورزش ها، اما چند نقطه مش ــاالرى مى س و هندبال در آتش اختالفات داخلى به جا مانده از پديده بازيكن س
ــنهاد فدراسيون هاى مربوطه نمى زنند. بخت المپيكى شدن آنها با تيم هاى ايرانى يك نمونه است، اما از سوى  ــت رد به پيش خارجى به خاطر آن دس

ديگر موفقيت با ستاره هاى واليبال  بسكتبال و هندبال در بازى هاى پيش رو شيرينى ديگرى دارد. اين ستاره ها كه تعدادشان اندك است تهديد 
جدى براى مربيان خارجى نيز به شمار مى روند كه در تيم هاى مختلف شرايط آنها متفاوت است.

ــان  ــه از زم ــده اند ك ــو ش ــول لوزان ــى رائ ــبب نگران ــال س ــر واليب ــگ برت ــاز در لي ــتاره هاى حاشيه س 3 گانـه تـوپ و تـور: س
ــى  مل ــم  تي در  را  ــود  ــى خ مديريت ــاى  نقش ه دارد  ــت  وق روز  ــك 45  المپي ــى  ــاى گزينش بازى ه ــا  ت ــران  اي ــه  ب ورودش 

ــماعيالجيچ را ندارند كه  ــم ديدن عرفان اس ــتاره هاى كم طاقت هندبال از بازى هاى انتخابى تاكنون چش ايفا كند. برخى س
هر بار فهرست دعوت شدگان را از حضور ستاره ها كم يا زياد مى كند. 

ستاره هاى بسكتبال شاغل در چين سرشان به بازى هاى فشرده در اين ليگ گرم است، اما هركدام از آنها 
تهديدهاى برنامه آماده سازى درك بائرمن هستند كه در پايان ليگ ممكن است ستاره هاى 

خسته را تحويل بگيرد.

تيم هاى ملى واليبال، بسكتبال و هندبال با ستارگان خود در راه المپيك 
چه مى كنند؟

كـابوس ستـاره ها
 بـراى مربيـان خـارجى
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مف�اد آرا
10/366 ش��ماره ص��ادره:1394/16/157683-94/10/12 آگه��ی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر آراء صادره هی��أت موضوع قان��ون تعیین تکلی��ف اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
اس��ت لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-براب��ر رای ش��ماره 139460302013000758-94/9/22 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت عش��وری فرزند 
غالمحسین به ش��ماره شناس��نامه 68 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مس��احت 246/10 مترمربع پالک 460 فرعی از 231 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرعی از 231 اصلی واقع در 
فریدونشهر، وحدت آباد خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین 

عشوری محرز گردیده است.
2- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000756-94/9/22 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای رض��ا هارونی فرزند 
جان محمد به شماره شناسنامه 104 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 713/60 مترمربع پالک 46 فرعی از 270 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
میدانک دوم خریداری از مالک رسمی آقای خسرو راد عباسی محرز 

گردیده است.
3- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000767-94/9/25 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم س��یده جنت انوری 
فرزند سید جعفر به شماره شناس��نامه 13 صادره از فریدونشهر 
در یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 261/20 
مترمربع پ��الک 2452 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 
پالک 321و339 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونش��هر خریداری 
از مالک رس��می آقای محمد عل��ی اصالنی و نیز تمام��ت پانزده، 
ش��انزدهم دانگ نیز به نام خود متقاضی انتقال قطعی یافته است. 

محرز گردیده است.
4- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000771-94/9/26 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت عش��وری فرزند 
غالمحس��ین به ش��ماره شناس��نامه 68 صادره از فریدونش��هر 
در شش��دانگ یک باب خان��ه و مغازه متصله به مس��احت 85/85 
 مترمربع پ��الک 246 فرع��ی از 230 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از

 پالک 79 فرع��ی از 230 اصلی واق��ع در فریدونش��هر، وحدت آباد 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جالل حوض ماهی محرز 

گردیده است.
5- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000773-94/9/26 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای غالم اکبر شیاس��ی 
دهس��وری فرزند علی داد به ش��ماره شناس��نامه 41 ص��ادره از 
فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 855/60 مترمربع پالک 
33 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 
اصلی واقع در فریدونشهر، روستای دهسور خریداری مع الواسطه 
از مالکین رس��می آقایان ش��کرعلی اله دادی و رحیم مالئی محرز 

گردیده است.
6- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000777-94/9/29 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای محمد علی اصالنی 
فرزند قربان به شماره شناسنامه 64 صادره از فریدونشهر در پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/20 مترمربع 
پالک 2452 فرع��ی از 237 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالکهای 
321و339 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری از مالک 
رسمی خانم جنت انوری و قسمتی نیز خود متقاضی مالک رسمی 

می باشد محرز گردیده است.
7- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000781-94/10/6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی باتوانی آخوره 
فرزند مصطفی قلی به شماره شناسنامه 530 صادره از نجف آباد 
در یک باب مغازه فوقانی مسکونی به مساحت 67/45 مترمربع پالک 
2454 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 394 فرعی از 
237 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای باقر باتوانی محرز گردیده است.
8- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000791-94/10/10 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرف��ات مالکان��ه بالمعارض متقاض��ی آقای یوس��ف موحدی 
آخوره علیائی فرزند امیرقلی به ش��ماره شناسنامه 292 صادره از 
فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 385/30 مترمربع پالک 
2569 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی واقع در فریدونش��هر خریداری از مالک رسمی آقای امیرقلی 

موحدی آخوره علیائی محرز گردیده است.
9- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000793-94/10/10 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید اصغر موسوی 
صالحی فرزند س��ید قربان به ش��ماره شناس��نامه 26 صادره از 
فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 188/20 مترمربع پالک 

532 فرع��ی از 242 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 1 فرعی 
 از 242 اصل��ی واقع در فریدونش��هر، روس��تای س��یبک خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز گردیده 
است.

10- برابر رای ش��ماره 139460302013000795-94/10/10 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید روح اله صالحی 
موس��وی فرزند س��ید ضیاء به ش��ماره شناس��نامه 5 صادره از 
فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
170 مترمربع پالک 531 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونش��هر، روس��تای سیبک 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز 

گردیده است.
11- برابر رای ش��ماره 139460302013000798-94/10/10 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید حمزه صالحی 
موسوی فرزند س��ید ضیاء به ش��ماره شناس��نامه 54 صادره از 
فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
170 مترمربع پالک 531 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونش��هر، روس��تای سیبک 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز 

گردیده است.
12- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000801-94/10/12 هی��ات 
 اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و

 س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
زمان یبلوئی فرزند میرزاحسن به ش��ماره شناسنامه 1155 صادره 
از فریدونش��هر در یک باب خانه به مساحت 107/50 مترمربع پالک 
226 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 1 فرعی از 
 22 اصلی واقع در فریدونش��هر، ش��هر برف انبار، محله خمس��لو 
خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می آقای پرویز یبلوئی محرز 

گردیده است.
13- برابر رای ش��ماره 139460302013000845-94/10/21 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر قلی توان فرزند قلی 
به شماره شناس��نامه 246 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 1059/80 مترمربع پالک 47 فرعی از 270 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 270 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای میدانک 
سفلی )دوم(خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله هارون رشیدی 

محرز گردیده است.
14- برابر رای ش��ماره 139460302013000847-94/10/21 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای علی م��رادی فرزند 
 علیرض��ا به ش��ماره شناس��نامه 4 ص��ادره از فریدونش��هر در

 یک باب خانه ب��ه مس��احت 266/20 مترمربع پ��الک 98 فرعی از 
 223 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1 فرع��ی از 223 اصلی

 واقع در فریدونشهر، ش��هر برف انبار، محله سنگباران خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد سورانی و احمد آقا عظیمی محرز گردیده 

است.
 بدیه��ی اس��ت در ص��ورت انقض��ای م��دت مذک��ور و ع��دم

 وصول اعتراض طبق مقررات نس��بت به صدور سند مالکیت اقدام 
خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:94/10/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/11/1

محسن مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
مف�اد آرا

 10/383 آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون وم��اده 13 آیی��ن نامه
 قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت 
لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره 10681هی��أت : آق��ای محم��د ارباب ن��وش آبادی  
فرزندعباس  ش��ماره شناس��نامه 145، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 221.5مترمربع شماره پالک 365فرعی مجزا از شماره318 
فرعی از پالک 8اصلی واقع درمعین آباد ن��وش آباد  بخش2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس ارباب
2- رأی شماره 11201هیأت : خانم عطیه رمضانی فرزند رضاشماره 
شناسنامه 451 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت187 مترمربع 
شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره3 فرعی و قسمتی از مشاعات  
از پالک 36اصلی واقع دراماکن  بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ورثه قاضیان
3-رأی شماره 11199 هیأت : خانم رخس��اره خانم ایمانیان بیدگلی  
فرزند محمد  ش��ماره شناس��نامه 493 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت         80 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 
از پالک 39اصلی واقع در اماکنبخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از خانم امین سادات مدنی 
4- رأی ش��ماره 11200 هیأت : آقای عباس عباس پور مقدم بیدگلی 
فرزند نعمت اله  شماره شناس��نامه9348 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 85.5 مترمربع ش��ماره پالک201 فرعی مجزا از شماره 36 
فرعی از پالک 112 اصلی واقع دراماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی 
5- رأی ش��ماره 10737 هی��أت : آق��ای حج��ت ال��ه  بوس��تانی 
 بیدگلی  فرزند محمد حس��ن  شماره شناس��نامه 196  ، ششدانگ 
  یکبابخانه به مس��احت 104.08 مترمربع ش��ماره پ��الک 14فرعی

 مجزا از ش��ماره 1و2و6و7و11 فرعی از پالک 172اصلی واقع در 

اماکن  بخش3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد حس��ن 
بوستانی وغیره 

6- رأی ش��ماره11196 هی��أت : آق��ای محمد حس��ین بوس��تانی 
بیدگلی  فرزند محمد حس��ن  شماره شناس��نامه 562 ، ششدانگ  
 یکبابخانه به مساحت 62 مترمربع ش��ماره پالک15 فرعی مجزا از

 ش��ماره 1و2و6و7و11 فرعی از پالک 172اصلی واق��ع در اماکن  
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد حسن بوستانی 

وغیره 
7-رأی ش��ماره10754 هیأت : آقای س��یدرضا میخو بیدگلی  فرزند 
س��ید محمد  ش��ماره شناس��نامه 347 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت495.5 مترمربع شماره پالک 4فرعی مجزا از شماره 1و2و3  
فرعی و قسمتی از مشاعات  از پالک 526اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
 8- رأی ش��ماره 11121 هیأت : آقای   محس��ن اله یار زاده  بیدگلی 
  فرزند ام��ان ال��ه  ش��ماره شناس��نامه 236 ، شش��دانگ  یکباب 
ساختمان  به مساحت101.27 مترمربع شماره پالک 1فرعی از پالک 
974 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
9- رأی ش��ماره10827 هی��أت : آق��ای طرم��اح  حقیقی��ان بیدگلی  
فرزندمجتبی  ش��ماره شناسنامه 10013 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت179.4 مترمربع ش��ماره پالک 1 فرعی از پالک 1071 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
10- رأی ش��ماره10826 هیأت : آقای امیر حس��ین رحیمی بیدگلی  
فرزندعبداله  ش��ماره شناس��نامه1003 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت 98.27 مترمربع ش��ماره پالک 283 فرعی مجزا از شماره 
15/263وباقیمانده 15/44 وباقیمانده 15 فرعی از پالک 1965اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله 

رحیمی وغیره 
11- رأی ش��ماره11209 هی��أت : آق��ای رمضانعل��ی رحی��م آرانی 
فرزندعلیخ��ان ش��ماره شناس��نامه339 و خانم مهی��ن کدخدایی  
فرزند عباس آقا  شماره شناس��نامه9159  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 149.85مترمربع ش��ماره پ��الک 2فرعی از 
پالک2939 اصلی واقع دراماکن بخش3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
12- رأی شماره 10679 هیأت : آقای محسن ملکی آرانی فرزند محمد 
علی ش��ماره شناس��نامه1250091081و خانم مریم بیابانی آرانی  
فرزند ذبیح اله  شماره شناسنامه 6190022561 )به ترتیب نسبت به 
4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت48.68 مترمربع 
شماره پالک 8138فرعی مجزا از ش��ماره5159 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مس��عود آباد  بخ��ش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ماشااله زمینی 
13- رأی ش��ماره 10650هی��أت : آق��ای حبی��ب اله خلی��ق آرانی  
فرزندحسینعلی  شماره شناس��نامه 125 و خانم اکرم بتولی آرانی 
فرزندآقا محمد  ش��ماره شناس��نامه 178 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
 یکبابخانه به مس��احت418.5 مترمربع ش��ماره پ��الک 8139فرعی

 مجزا از شماره 48و1089و1090/7232 فرعی از پالک 2637 اصلی 
واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. مالکیت 

مشاعی
14- رأی ش��ماره10834  هیأت : آقای عزیز اله عص��ار مفرد  آرانی 
فرزندسلطانعلی  شماره شناسنامه303، شش��دانگ  یکباب انباری  
به مساحت 401.5 مترمربع شماره پالک1077 فرعی مجزا از شماره 
343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وش��ادبخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
15- رأی ش��مار10835هیأت : خانم فائزه جمال��ی آرانی  فرزندعلی  
شماره شناسنامه 0014411253 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
178.8مترمربع ش��ماره پالک 1078 فرعی مجزا از شماره 343فرعی 
از پالک2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

16- رأی شماره 10658 هیأت : آقای سید نعمت شهریاری  فرزندسید 
نصرت اله شماره شناسنامه 1047 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
150مترمربع ش��ماره پالک 286فرعی مجزا از ش��ماره 252فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه 
17- رأی شماره 10659 هیأت : آقای مجید بهشتی فر فرزند نصرت 
اله  ش��ماره شناس��نامه 199، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
150مترمربع ش��ماره پالک 287 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
18- رأی شماره10660 هیأت : خانم  مریم اربابی بیدگلی فرزندعلی 
محمد شماره شناسنامه 1415 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
160مترمربع ش��ماره پالک 288 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
19- رأی شماره 10662 هیأت : خانم صدیقه آبیاری بیدگلی فرزند علی 
عباس  شماره شناسنامه 457 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
160مترمربع شماره پالک 289فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
20- رأی ش��ماره 10664هیأت : آقای محمد زاه��دی بیدگلی  فرزند 
ابوالفضل  شماره شناسنامه1527 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع ش��ماره پالک 290 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
21- رأی شماره 10666 هیأت : آقای جواد رئیس بیدگلی  فرزند علی 
نقی  شماره شناس��نامه 327 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
170مترمربع ش��ماره پالک291 فرعی مجزا از ش��ماره252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
22- رأی ش��ماره 10626 هیأت : آقای علی رضوانی��ان  فرزندمحمد  
شماره شناس��نامه 422 وعباس رضوانیان فرزند محمد شناسنامه 
ش��ماره 72)بالمناصفه ( شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت170 
مترمربع ش��ماره پالک 292فرعی مج��زا از ش��ماره 252 فرعی از 
پالک2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
23- رأی ش��ماره 10839 هیأت : آقای حسین ش��اهرخ  فرزندعباس  
ش��ماره شناس��نامه 51 ، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 
205.5مترمربع شماره پالک 3902 فرعی مجزا از شماره1082 فرعی 
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزی��د آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت عادی 
24- رأی شماره10671 هیأت : خانم فاطمه پور ابراهیمی  فرزند حسن 
شماره شناس��نامه 81 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 134.75 
مترمربع ش��ماره پالک 5377فرعی مجزا از ش��ماره 1790 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از قاسم نوریان 
25- رأی ش��ماره10672 هیأت : آقایعباس الهی راد فرزندابوالقاسم 
شماره شناس��نامه 7349 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 147 
مترمربع شماره پالک5378 فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
26- رأی ش��ماره 10674هیأت : خان��م  رضوان س��ید ابراهیم زاده 
بیدگلی  فرزند سید تقی شماره شناسنامه 41 ، ششدانگ  یکبابخانه 
 به مس��احت 134.75 مترمربع ش��ماره پالک5379 فرع��ی مجزا از
  ش��ماره 1790و113/1791 فرع��ی از پ��الک 2840 اصل��ی واقع در

 ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم 
نوریان 

27- رأی ش��ماره10755هیأت : آق��ای عل��ی محمد ربان��ی  فرزند 
حسین  شماره شناسنامه846 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
87.13مترمربع شماره پالک 5380 فرعی مجزا از شماره423 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از غالمرضا دادخواه وغیره 
28- رأی ش��ماره 10829 هی��أت : آقای رضا لحم��ی بیدگلی  فرزند 
 سید ماشااله ش��ماره شناس��نامه6827و، شش��دانگ قسمتی از

 یکباب س��اختمان  به مس��احت 33مترمربع ش��ماره پالک 5385 
 فرعی مجزا از ش��ماره 421 فرع��ی از پالک 2840 اصل��ی واقع در 
ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از امراله 

ناظمی
29- رأی ش��ماره10830هیأت : آقای مصطفی امیدی فرزندماشااله  
شماره شناسنامه 436 ، ششدانگ قس��متی از  یکباب کار خانه به 
مس��احت 5402مترمربع ش��ماره پالک 5386 فرعی مجزا از شماره 
152فرعی از پ��الک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 
3حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از رحمت ال��ه حاجی جعفری 

بیدگلی 
30- رأی ش��ماره 11110 هی��أت : آق��ای داود حاج��ی  زاده بیدگلی  
فرزندمحمود  شماره شناسنامه69 ، شش��دانگ قسمتی از یکباب 
فروشگاه  وانباری  به مساحت 73.3 مترمربع شماره پالک 5389فرعی 
مجزا از ش��ماره 4801و121 و کوچه ثبتی  از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگس��تان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

شهرداری آران وبیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/10/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/11/12

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مف�اد آرا

10/178 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی 

  برابر آرا ص��ادره هیات تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در ثبت میمه تصرفات 
مالکانه متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که افراد نس��بت به صدور 
سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:

1 – رای شماره 139460302020000687 خانم اشرف مهردوست فرزند 
سیف اله شناس��نامه ش��ماره 26 میمه و کد ملی 6229847450 در 
ششدانگ یکباب س��الن غذاخوری به مس��احت 105.36 متر مربع 
قسمتی از پالک 25 فرعی از 2 اصلی واقع در میمه مشهور به محمد 

سعید به استناد مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
2- رای ش��ماره 1394603020200000688 آق��ای مهدی مهردوس��ت 
فرزند محمد شناسنامه شماره 27 میمه و کد ملی 6229923858 در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 112.37  متر مربع قسمتی از پالک 
25 فرعی از 2 اصلی واقع در میمه مشهور به محمد سعید به استناد 

مالکیت رسمی مشاعی خریداری شده
3- رای ش��ماره 139460302020000702 خان��م فاطمه اع��راب فرزند 
علی بابا شناس��نامه ش��ماره 15 میمه و کد ملی 6229847086 در 
 ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 375.48 متر مربع

 ش��ماره 2426 فرعی از 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد به اس��تناد 
خریداری عادی از مالک رسمی آقای میرزا احمد گرامی فرزند میرزا 

اسماعیل
4- رای شماره 139460302020000701 آقای رضا طالبیان فرزند علی 
اکبر شناسنامه شماره 9 میمه و کد ملی 6229811324 در ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 295.09 متر مربع ش��ماره 81 فرعی از 30 
اصلی واقع در قریه زیاد آباد به اس��تناد خری��داری عادی از مالک 

رسمی آقای علی اکبر طالبیان فرزند علی
5- رای ش��ماره 139460302020000700 آقای تیم��ور دبیر زاده فرزند 
احمد شناسنامه شماره 3 میمه و کد ملی 6229809397 در ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 267.53 متر مربه قس��متی از پالک 3453 
فرعی از یک اصلیواقع در میمه به اس��تناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
6- رای ش��ماره 139460302020000703 خانم فاطمه بهرامیان فرزند 
بهرام شناس��نامه ش��ماره 19 میمه و ک��د مل��ی 6229942186 در 
شش��دانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مس��احت 513.98 متر مربع 
ش��ماره 1400 فرعی از 26 اصلی واق��ع در قریه ونداده به اس��تناد 
خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسن امینی فرزند 

حسین
7- رای ش��ماره 139460302020000704 خانم فاطمه بهرامیان فرزند 
بهرام شناس��نامه ش��ماره 19 میمه و ک��د مل��ی 6229942186 در 
شش��دانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مس��احت 474.22متر مربع 
ش��ماره 1439 فرعی از 26 اصلی واق��ع در قریه ونداده به اس��تناد 
خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمحسین ابیانه 

مقدم فرزند علی اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول پنجشنبه  1394/10/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه  1394/10/26 
27902 رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک میم��ه   م ال��ف:

 حسین نوروز
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تحدید حدود اختصاصی
10/382 ش��ماره:1394/04/161314-1394/10/17 چ��ون تمامی 
ششدانگ یکباب گلخانه پالک 1055 فرعی از شماره 33-اصلی واقع 
در نطنز بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی و به موجب 
رای ش��ماره 139360302033001746-1393/12/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی در سهم آقای 
س��ید عباس احترامی فرزند س��ید علی اکبر در جریان ثبت اس��ت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در تاریخ 1394/11/29 س��اعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موج��ب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ 
انتشار:94/10/26 م الف:316 عباس��علی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز
مزایده

10/391 ش��عبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خص��وص کالس��ه 930441ش9 در روز چهارش��نبه مورخ 
1394/11/14 از س��اعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق030- 
ط.همکف دادگس��تری ش��هید نیکبخت( جهت فروش یک دستگاه لپ 
تاب کوچک )نوت بوک( مارک lenovo م��دل 1os-t3 فاقد کابل برق 
 و شارژ مربوطه مستعمل ولی سالم و تمیز به قیمت 3400000 ریال
  برگ��زار نماید طالبی��ن خرید ب��ا همراه داش��تن 10 درص��د قیمت

 پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده اس��ت. م الف:29114 ش��عبه نهم اجرای احکام کیفری 

اصفهان 
ابالغ رای

9309970351301520 ش��ماره  10 ش��ماره دادنام��ه: /462
پرون��ده:9209980351300197 ش��ماره بایگانی ش��عبه:920226 
واخواه: آقای نوید کاظمی چله گاهی به نش��انی خمینی ش��هر – اول 
بلوار دانش��جو – فجر یکم غربی – پ6 واخواندگان: 1- آقای محسن 
طاهری به نش��انی مجهول المکان 2- آقای مهدی قنبریان علویجه به 
نشانی خ.امام خمینی – خ.شهیدان کاظمی – نبش ک.شهید حسن کاظم 
زاده – سوپر پل واخواسته ها: 1- اعساز از پرداخت هزینه دادرسی 
2- مطالبه وجه چک رای دادگاه: در خصوص دعوی نوید کاظمی به 
 طرفیت مهدی قنبریان و محسن طاهری مقدم به خواسته صدور حکم 
 اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی مرحل��ه واخواهی ب��ا توجه به 
محتویات پرونده و اینکه با اس��تماع شهادت ش��هود اعسار واخواه 
 احراز نگردیده اس��ت و واخواه دلیلی که مثبت ادعایش��ان باش��د به 
دادگاه ارایه ننموده اس��ت و نظر به دفاعیات واخوانده مهدی قنبریان 
دادگاه دعوی واخواه را غیر وارد تشخیص علیهذا دادگاه حکم به رد 
دعوی صادر و اع��الم می نماید رای صادره ظرف بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان 
می باشد.م الف:29110 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/499 ش��ماره ابالغیه:9410103623504253 ش��ماره پرونده: 
9309983624000526 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940819زهرا 
کاظمیان مهابادی شکوائیه ای علیه رضا ایرانمنش و اعظم کاربخش 
دائر ب��ر مزاحم��ت تلفنی تقدی��م دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان 
اردس��تان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهر اردس��تان )101 جزایی سابق( واقع در اردس��تان ارجاع و 
به کالس��ه 9309983624000526 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
 آن 1394/11/28 و س��اعت 11:00 تعیی��ن ش��ده اس��ت ب��ه عل��ت

 مجهول المکان بودن متهمان و درخواست ش��اکی و به تجویز ماده 
 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت

 در یکی از روزنام��ه های مربوطه آگهی می ش��ود ت��ا متهمان پس 
 از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خ��ود در وقت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر 
 گردد.م ال��ف:875 ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو ش��هر اردس��تان

)101 جزایی سابق(
حصر وراثت

10/500 خانم فرزانه س��ادات میراحمدی دارای شناس��نامه شماره 
1180002814 به ش��رح دادخواست به کالس��ۀ 427/94ش1 از این 
دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نم��وده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید حس��ین میراحمدی بشناس��نامه 5 در تاریخ 
93/6/20 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک همس��ر دائمی و یک نوه که عبارتند 
از:1- بتول رحیمی اردس��تانی به شماره شناس��نامه 5667 صادره 
از اردستان )همس��ر متوفی( 2- فرزانه سادات میراحمدی به شماره 
شناسنامه 1180002814 صادره از تهران )نوه متوفی(. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی

 صادر خواهد شد. م الف:874 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
اردستان 

اجراییه
 9410426823200050 اجرایی��ه: ش��ماره   10 /501
9309986823200382 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:930421 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه 
ب��ه ش��ماره 9410096823201117 و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9309976823200457 محک��وم علیه علیرض��ا مالرمضانی فرزند 
حسین به نشانی مجهواللمکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ هفتاد 
و هش��ت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواس��ته و نیز 
به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه ازتاریخ چ��ک لغایت زمان وصول 
محکوم به براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که دایره اجرا محاسبه می نماید و همچنین به پرداخت 
مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرس��ی 
در حق خواهان ابوالفضل گنجی زاده فرزند رمضان به نشانی بخش 
زواره – خیابان امام – جنب مدرسه راهنمایی شهید مطهری – منزل 
ش��خصی و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دول��ت. ضمنا اجرای 
احکام ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی 
میباش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا گذارد)ماده34 قان��ون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میس��ر باشد. چنانچه خود را 

قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور 
مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل 
از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 
قانون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی1394(. 4 – خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 
تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی 
 محکوم علیه از زن��دان منوط به موافقت محکوم له ی��ا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.مالف:876  شعبه دادگاه عمومی 

بخش زواره 
فقدان سند مالکیت

 10/502 انی��س توکلی اح��دی از ورثه فاطم��ه صادقی به اس��تناد
  یک برگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی

 ش��ده مدعی ش��ده که س��ند مالکیت یک حبه و یازده دوازدهم حبه 
 مشاع از ششدانگ مزرعه کسوج پالک شماره 4 اصلی علیا اردستان
  بخ��ش 17 ثب��ت اصفه��ان در صفح��ه 403 دفتر 146 ام��الک ذیل

 ثب��ت 1320 به نام فاطم��ه صادقی ثب��ت و صادر گردی��ده و بر اثر 
 جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام نش��ده چون درخواس��ت

 صدور س��ند مالکیت المثنی نم��وده طبق م��اده 120 اصالحی آیین 
 نامه قانون ثب��ت مراتب آگهی می ش��ود ک��ه هر کس مدع��ی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در ص��ورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد ش��د. م الف:878 عصاری - رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

اردستان 
فقدان سند مالکیت

10/503 نظ��ر به اینکه س��ند مالکیت ی��ک چهارم حبه مش��اع از 72 
حبه ششدانگ مزرعه کس��وج پالک ثبتی ش��ماره 6 اصلی علیا واقع 
در بخش 17 اصفه��ان ذیل ثب��ت 1471 در صفح��ه 374 دفتر 177 
امالک به ن��ام پریوش دهقانی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت 
و معامله انجام نش��ده نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره 
وارده:94030335551147-94/7/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل ش��ماره:18428-94/7/12 به گواهی 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی اس��ت که سند مالکیت آن 
به علت مس��افرت مفقود گردیده است و درخواس��ت صدور المثنای 
س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قان��ون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف:879 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت

10/504 نظر به اینکه سند مالکیت شش��دانگ قطعه زمین پالک ثبتی 
ش��ماره 9181 فرعی واقع در اردس��تان 1 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 12307 در صفحه 59 دفتر 229 امالک به 
نام شهرداری اردستان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله 
دیگری انجام نشده است نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره:18647-94/8/17 به گواهی دفترخانه 
51 رسیده است مدعی است که س��ند مالکیت آن مفقود گردیده است 
 و درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکی��ت ملک ف��وق را نموده اند
  لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل م��اده 120 آیین نامه
  قان��ون ثبت در ی��ک نوبت آگه��ی می ش��ود چنانچه کس��ی مدعی

  انج��ام معامله نس��بت به مل��ک مرقوم یا وج��ود س��ند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مس��ترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد ش��د. م الف:877 عصاری رئی��س اداره ثبت اس��ناد و امالک 

اردستان 
حصر وراثت

10/506 خانم آرزو حسینی دارای شناس��نامه شماره 808 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 5512/94 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید احمد 
حسینی سده بشناسنامه 116 در تاریخ 94/9/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو 
فرزند دخت��ر والغی��ر:1- آرزو حس��ینی ش.ش 808 )فرزند دختر( 
2- فاطمه سادات حسینی س��ده ش.ش 5242 )فرزند دختر(. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی

 صادر خواهد ش��د. م الف:29033 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 
اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/507 آقای مجتبی فاتحی زفره دارای شناس��نامه ش��ماره 1542 
 به شرح دادخواست به کالس��ۀ 5510/94 از این ش��ورا درخواست
  گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان

 بیگم آغ��ا فقیه��ی بشناس��نامه 24358 در تاری��خ94/3/1 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر

  اس��ت به دو پس��ر و 3 دختر:1- بت��ول فاتحی زف��ره ش.ش 1859 
)فرزند( 2- محت��رم فاتحی زفره ش.ش 49 )فرزن��د( 3- عذرا فاتحی 
زفره ش.ش 52 )فرزند( 4- س��ید عل��ی فاتح��ی ش.ش 15 )فرزند( 
 5- مجتبی فاتحی زفره ش.ش 1542 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
 تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د

 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29034 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/508 خانم فاطمه توکلی بوئینی دارای شناس��نامه شماره 88 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5368/94 از این دادگاه درخواست 
گواهی حص��ر وراثت نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان 
 مرتضی محمدی بشناس��نامه 843 در تاری��خ 1391/10/9 اقامتگاه

 دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به:1- فاطمه توکلی بوئین��ی ش.ش 88 )زوج��ه( 2- عصمت 
ش��یروانی ش.ش 8 )مادر( 3- اس��معیل محم��دی ش.ش 431 )پدر( 
 4- س��حر محم��دی ش.ش 5-127452682 )فرزن��د( والغیر. اینک

 با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29035 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/509 خانم ایران ج��ان نثاری با وکالت محمدعلی ش��مس دارای 
شناسنامه شماره 937 به شرح دادخواست به کالسۀ 5384/94 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس جان نثاری الدانی بشناسنامه 48 در تاریخ 1388/1/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و 2 دختر و یک همسر:1- محمدرضا جان 
نثاری الدانی ش.ش 11 )فرزند( 2- عبدالعلی جان نثاری الدانی ش.ش 
19048 )فرزند( 3- حیدر جان نث��اری الدانی ش.ش 20757 )فرزند( 
4- بتول جان نثاری الدانی ش.ش 19047 )فرزند( 5- خانم دادخواه 
دستجردی ش.ش 4036 )زوجه( 6- ایران جان نثاری الدانی ش.ش 
937 )فرزند(والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29036 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/510 خانم ماندانا فالح دارای شناس��نامه ش��ماره 846 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 5364/94 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید رحیم 
فالح بشناس��نامه 1231 در تاری��خ 1389/5/7 اقامت��گاه دائمی خود 
بدرود زندگ��ی گفته ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- بتی بدیع س��یچانی ش.ش 372 )زوجه( 2- ماندانا فالح ش.ش 
846 )فرزند( 3- رخس��انا فالح ش.ش 69013 )فرزند( 4- میترا فالح 
ش.ش 67039 )فرزند( 5- مژگان سادات فالح ش.ش 5652 )فرزند( 
 6- امیر فالح ش.ش 186 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات

  مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی م��ی نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد ش��د. م الف:29037 شعبه دهم حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

10/511 آق��ای مجی��د جلوخوانی��ان دارای شناس��نامه ش��ماره 
1271300974 به شرح دادخواست به کالسۀ 5498/94 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که 
ش��ادروان آذر کاوه قارنه بشناس��نامه 6 در تاریخ 89/3/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک فرزند پس��ر و یک همس��ر:1- مجید جلوخوانیان ش.ش 
1271300974 )فرزند( 2- مرتضی جلوخوانیان ش.ش 1023 )همسر(

والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی 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:29038 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/512 آقای فرخ مس��عودنیا دارای شناسنامه شماره 654 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5383/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مجید مس��عودنیا 
بشناسنامه 301 در تاریخ 94/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 
و یک همس��ر:1- فرخ مس��عودنیا ش.ش 654 )فرزن��د( 2- فروزنده 
مس��عودنیا ش.ش 3018 )فرزند( 3- مهناز صراف بانک ش.ش 112 
)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 ش��د. م الف:29039 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/513 آقای اس��دا... رئیس زاده دهکردی دارای شناسنامه شماره 
251 به شرح دادخواست به کالسۀ 5497/94 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت 
ا... رئیس زاده دهکردی بشناسنامه 9255 در تاریخ 94/5/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پسر و 5 دختر و یک همسر:1- لطف ا... رئیس زاده دهکردی 
ش.ش 381 )فرزن��د( 2- اس��دا... رئیس زاده دهک��ردی ش.ش 251 
)فرزند( 3- شهناز رئیس زاده دهکردی ش.ش 394 )فرزند( 4- طیبه 
رئیس زاده دهک��ردی ش.ش 545 )فرزند( 5- شمس��ی رئیس زاده 
دهکردی ش.ش 52 )فرزند( 6- شهال رئیس زاده دهکردی ش.ش 155 
)فرزند(7- شهین رئیس زاده دهکردی ش.ش 315 )فرزند( 8- صدیقه 
خانم رئیس زاده دهکردی ش.ش 1008 )همسر( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
 تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د

 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29040 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/514 خانم مریم سعادت دارای شناس��نامه شماره 105 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 5501/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ش��هرام 
بورونی بشناس��نامه 46416 در تاریخ 94/8/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک 
پسر و یک دختر و یک همس��ر و یک مادر و یک پدر:1- امین بورونی 
ش.ش 1274081084 )فرزند( 2- طنین بورونی ش.ش 1276209411 
)فرزند( 3- مریم س��عادت ش.ش 105 )همس��ر( 4- ولی ا... بورونی 
ش.ش 11 )پدر( 5- زهرا قاس��می تودش��کچوئی ش.ش 13 )مادر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف:29041 ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/515 خانم زهرا فوالدی نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 553 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 5421/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی فوالدی 
نژاد بشناس��نامه 9 در تاریخ 1391/3/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- اقدس 
مرادعباس��ی فوالدی ش.ش 474 )زوج��ه( 2- زینب ف��والدی نژاد 
ش.ش 1822 )فرزن��د( 3- زهرا ف��والدی ن��ژاد ش.ش 553 )فرزند( 
4- توران فوالدی نژاد ش.ش 1073 )فرزن��د( 5- ایران فوالدی نژاد 
ش.ش 214 )فرزن��د( 6- عباس ف��والدی ن��ژاد ش.ش 521 )فرزند( 
7- نظام فوالدی ن��ژاد ش.ش 1748 )فرزند( والغی��ر. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
 هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د

 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29042 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/516 آقای امیرحس��ین میرزاده خیری دارای شناسنامه شماره 
600  به شرح دادخواست به کالسۀ 5470/94 از این دادگاه درخواست 
گواهی حص��ر وراثت نم��وده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان 
غالمرضا می��رزاده خیری بشناس��نامه 1094 در تاری��خ 94/3/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به دو پس��ر و دو دختر و یک همس��ر:1- امیرحسین 
میرزاده خی��ری ش.ش 600 )فرزند پس��ر( 2- امیرحس��ن میرزاده 
ش.ش 977 )فرزند پس��ر( 3- جیران میرزاده خی��ری ش.ش 1011 
)فرزند دختر( 4- مژگان میرزاده خیری ش.ش 76168 )فرزند دختر( 
5- سرور اس��دالهی خیرآبادی ش.ش 36 )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 نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29045 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/517 آقای عباس��علی ترک الدانی دارای شناس��نامه شماره 4 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 5530/94 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی ترک 
الدانی بشناسنامه 784 در تاریخ 76/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر 
و پنج دختر:1- عباس��علی ترک الدانی ش.ش 4 )پسر( 2- محمدعلی 
مهدوی امین ش.ش 11 )پسر( 3- بتول ترک الدانی ش.ش 24 )دختر( 
4- ملک ترک الدانی ش.ش 3 )دخت��ر( 5- عصمت ترک الدانی ش.ش 
1271239280 )دختر( 6- ش��اه بیگم ترک الدانی ش.ش 33 )دختر( 
7- طاه��ره ت��رک الدان��ی ش.ش 10 )دختر(والغیر. اینک ب��ا انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد ش��د. م الف:29046 شعبه دهم حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

10/518 آقای داریوش ش��امگانی دارای شناس��نامه شماره 391 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5507/94 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 
شامگانی بشناس��نامه 1058 در تاریخ 93/8/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر 
و 2 دختر و یک همسر:1- داریوش ش��امگانی ش.ش 391 )پسر( 2- 
حسین شامگانی ش.ش 2435 )پسر( 3- زهرا شامگانی ش.ش 2504 
 )دختر( 4- مریم ش��امگانی ش.ش 11265 )دختر( 5- ناهید کریمیان

 ش��اهزاده علی اکب��ری ش.ش 23 )همس��ر( والغیر. این��ک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
 تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف:29047 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

نظ��ر   1394 /10 /23-1394 /82 /164760 ش��ماره:  10 /498 
با اینک��ه تحدید حدود شش��دانگ قطع��ه زمین محصور و مش��جر 
 متصله به خانه متقاضیان پالک ش��ماره 42 فرع��ی واقع در مزرعه 
عمادالدین کامو پالک 25- اصلی بخش 12 کاش��ان که طبق س��وابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای حمید عارض��ی فرزند حیدر و خانم راحله 
 عزیزان فرزن��د محمدرضا  در جری��ان ثبت اس��ت و عملیات تحدید
  حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دس��تور قس��مت

 اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکش��نبه تاریخ 1394/11/18 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گ��ردد که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتش��ار:94/10/26 زرگری کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

جوشقان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام حسين عليه  السالم :
با گذشت  ترين مردم، كس��ى است كه در زمان 

قدرت داشتن، گذشت كند.
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آشپزی

گوناگون

    

کدو پلو یک غذای سنتی آمل است که به آن کی پال می گویند. در آمل 
کدو را مخلوط با برنج می پزند و مصرف می کنند.

 م�واد الزم جه�ت تهي�ه ک�دو پل�و : پی��از متوس��ط2 ع��دد، 

کدو مکعبی خرد شده  200 تا 300 گرم، سیر له شده 4 تا 6 عدد، نمک، 
زردچوبه و دارچین به میزان الزم،سینه مرغ1/4عدد.

طرز تهيه کدو پلو :
در آمل کدو را مخلوط با برنج می پزند و مصرف می کنند. در این مطلب 
ما برنج سفید درس��ت کردیم. خود ش��مالی ها کدو پلو را بدون گوشت 
مصرف می کنند اما ما 1/4 س��ینه مرغ را قیمه می کنیم و با نمک و پیاز 
و زردچوبه تفت می دهیم و با یک لیوان آب می گذاریم تا بپزد و آب آن 

بخوردش برود.
پیاز را ریز خ��رد می کنیم و س��رخ می کنیم و س��یر له ش��ده را هم به 
پیاز اضافه م��ی کنیم و کمی تف��ت داده و بعد کدوی خرد ش��ده را هم 
 اضافه می کنی��م و تفت داده و ب��ه آن زردچوبه و دارچی��ن را هم اضافه 

می کنیم.
 حرارت را ک��م کرده و گوش��ت م��رغ را هم به ک��دو اضافه م��ی کنیم 

)گوشت پخته( و در ظرف را می گذاریم تا آرام بپزد ولی له نشود .
 اگ��ر کدو ب��ی م��زه ب��ود 1 قاش��ق غذاخوری ش��کر ب��ه ک��دو اضافه 
می کنی��م، بع��د برنج را الی��ه الیه م��ی کش��یم یعنی یک الی��ه برنج 
 و روی آن از م��واد ک��دو و دوب��اره برن��ج، همی��ن کار را ت��ا پای��ان 

ادامه می دهیم.
حتما یک مقدار برنج زعفرانی هم درست کنید و روی برنج سفید بکشید 

و بعد کدو را اضافه کنید.

مانند هر مورد مشهور و پرفروش دیگری اختراع کباب ترکی هم مدعیان 
 مختلفی دارد. قدی��ر نورمان یکی از مهم ترین کس��انی اس��ت که نامش 
به خاطر درست کردن این غذا مشهور ش��ده و حاال مرگش در ۸0 سالگی 
خیلی  از دوس��تداران کباب ترکی را ناراحت کرده اس��ت.  قدیر نورمان از 
 سال 1۹۷2 در آلمان غربی رس��توران دار بود و خیلی زود متوجه شد که 

ساکنان برلین شلوغ، نیاز به غذایی دارند که س��ریع آماده شود و بتوانند 
راحت با خودشان حمل کنند. به همین دلیل او درست کردن کباب ترکی 
را شروع کرد و این غذا خیلی زود در میان آلمانی ها و  بعد کشورهای دیگر 
 محبوب ش��د. دونر در زبان ترکی ب��ه معنای چرخنده و چرخان اس��ت و 
به همین خاطر  غذایی که با بریدن گوشتی که با گردش دور آتش به حالت 

عمودی درست می شد نام دونر کباب را گرفت.
 کباب ترکی ب��رای آلمانی ه��ا اهمیت وی��ژه ای دارد و خیلی ه��ا از جمله

 آنگال مرکل،صدراعظم این کشور طرفدارش هستند. نورمان در استانبول 
متولد شده بود اما در سن 26 س��الگی به آلمان رفت و بعد از چند سال در 
یکی از ایستگاه های قطار برلین فست فودی زد که در آن ساندویچ گوشت 
گریل ش��ده به همراه س��االد می فروخت و بعد از مدتی فکر دونر کباب به 
ذهنش رسید. هر چند او در سال 2011 تاییدیه اتحادیه دونر کباب ترکیه 
را به عنوان مخترع این غذا گرفت اما نام مهم��ت آیگون هم در این رابطه 
مشهور اس��ت. افراد دیگری هم مدعی اختراع این غذا هس��تند اما گفته 
می شود فعالیت نورمان باعث ش��ده تا این غذا خیلی سریع مشهور شود. 
نورمان خودش در مصاحبه ای در رابطه با این مس��اله گفته بود: شاید در 
گوشه ای دیگر هم کسی دونر کباب درست کرده باشد اما هیچ کس متوجه 

آن نشد و من بودم که آن را معرفی کردم.
او از اینک��ه خیل��ی از هموطن های او اکن��ون از دونر کباب ام��رار معاش 
می کنند، ابراز رضایت کرده بود. در آلمان 16 هزار مرکز فروش دونر کباب 

وجود دارد که برلین با داشتن هزار مرکز رکورددار است. 

ط�رز تهي�ه 
ک�دو پل�و

تاریخچه کباب ترکی و حاميان سياسی اش

خانه داری
  دس��تگاه های بخ��ور از طریق تزریق ه��وای مرطوب ب��ه فضای خانه، به ش��ما

 کمک می کنند ب��ا آنفوالنزا ب��ه مقابل��ه بپردازید، چش��م های خش��ک خود را 
تسکین دهید و خشکی پوست و سینوس ها را از بین ببرید. با این حال ممکن است 
دستگاه بخور را به خوبی تمیز نکنید و خود را در معرض بیماری قرار دهید.تحقیقات 
نشان دادند ۷۵ درصد نمونه های گرفته شده از دستگاه های بخور، قارچ داشتند و 
۸۷ درصد نمونه ها رشد باکتری را نشان دادند. این موضوع نه تنها در منازل، بلکه 

در کلینیک ها و بیمارستان ها نیز صادق است.
تنفس هوای آلوده از یک دستگاه بخور کثیف احتمال ابتال به ذات الریه، حمالت 
آسم یا مشکالت ریوی را افزایش می دهد. اگر دچار مشکل تنفسی مزمن هستید، 
دستگاه بخور ممکن است عالئم را تشدید کند. اگرچه افزایش رطوبت فرآیند تنفس 
در کودکان و افرادی که آسم یا آلرژی دارند را بهبود می دهد؛ اما زمانی که رطوبت 

آلوده ایجاد کند، باعث تحریک یا تشدید آسم و عالئم آلرژی می شود.
برای پیش��گیری از تولید رطوبت آلوده توس��ط دس��تگاه های بخور، نکات زیر را 

رعایت کنید.
 آب دس��تگاه را زودبه زود عوض کنید)باکتری ها و قارچ ها در آب ساکن دستگاه 
بخور، رش��د می کنند و در عرض چند روز چندین برابر می شوند. به همین دلیل 
بایستی هر روز آب دس��تگاه بخور را تعویض کنید تا از رش��د باکتری ها و قارچ ها 
جلوگیری شود. به ویژه اگر از دستگاه بخور سرد استفاده می کنید، حتما این کار 

را انجام دهید. فیلترهای این دستگاه ها بایستی هر دو ماه یک بار تعویض شوند.(
  روش های پاک سازی یکس��ان نیس��تند.)محلول های تمیزکننده س��اده برای 

تمیز کردن دستگاه های بخور مناسب تر هستند.( متخصصین توصیه می کنند از 
محلول های مبتنی بر آب یا الکل برای تمیز کردن دستگاه بخور استفاده کنید. قبل 

از این کار، دستگاه را از برق بکشید.

 دانستنی هایی مهم درباره 
دستگاه بخور

معرفی کتاب

 کت��اب »تجرب��ه دین��ی بش��ر« نوش��ته » نینی��ان اس��مارت« تاریخ 
تجربه دینی بش��ر اس��ت که ادی��ان اصل��ی جه��ان را در چهارچوبی 
 منس��جم تبیین می کند. کتاب حاضر تاریخ تجربه دینی بشر است که 
با گزارش��ی از جنبه های اصلی دین و انواع عمده باورهای دینی که در 
تاریخ جهان یافت شده، آغاز می ش��ود. مولف در این کتاب ادیان اصلی 
جهان را در چهارچوبی منسجم مبتنی برپارادایم خویش ، یعنی شش 
بعد دین تبیین می کن��د. وی در این کتاب تاریخ ادی��ان را بدون ورود 
 نابه جا به پیچیدگی ه��ای مربوط به نحوه ارتباط س��نت های دینی با

  تجرب��ه بش��ری تش��ریح م��ی کن��د. آن چ��ه در ای��ن کت��اب بدان 
 پرداخته ش��ده ،روایت تجربه ها و رویدادهای دینی در تاریخ بش��ر در 
 دوره های ماقبل تاری��خ و ادیان ابتدایی و آفریقای��ی و نیز ادیان هند و 

خاور دور و نزدیک است.
 ای��ن کت��اب در ش��ش فص��ل تنظی��م ش��ده اس��ت ؛ فص��ل اول

»دین و تجربه بشری« نام دارد و مشتمل بر عناوینی چون؛ ابعاد دین و 
تجربه روحی و  نگاهی کلی به ادیان تاریخی است. 

فصل دوم با عنوان»ادیان ماقبل  تاریخ و ابتدایی« به موضوعاتی چون؛ 
دنیای ابتدایی،خداوند متعال و... است. سومین فصل با نام»تجربه دینی 
افریقا« مشتمل بر عناوینی مانند؛ جغرافیای انسانی افریقا، آیین نیاکان 
،بعدآیینی و .. است. فصل چهارم تحت عنوان»تجربه دینی در هند«  به 
موضوعاتی چون؛ دین ودایی،  مجموعه خدایان ودایی و خدایان و قادر 

مطلق و.. می پردازد.

پنجمین فصل با عنوان»تجربه دینی چی��ن و ژاپن« به عناوینی چون؛ 
مکتب کنفوسیوس،  موتسو، الئو تسو و.. اختصاص دارد.

  و آخرین فص��ل از کتاب با ن��ام »دی��ن در دنیای مدیترانه باس��تان« 
به موضوعات��ی مانند؛ دین مص��ری، خدایان و فراعن��ه ،  متون مقدس 

زرتشتی،  دین روم و تاثیرات یونان و... می پردازد.

تجربه دینی بشر 

  سحرخیزی فواید بسیاری در بر دارد. دانستن فواید سحر خیزی ، انگیزه الزم برای 
صبح زود از خواب بیدار شدن را به شما می دهد.

 فواید سحرخيزی
 1- سالمتی:س��حرخیزی پایه زندگی س��الم اس��ت. بدن انس��ان طوری طراحی 
 ش��ده که هماهن��گ ب��ا طبیعت عم��ل کن��د. طبق ای��ن طراح��ی ما بای��د زمان 
طلوع خورشید از خواب برخیزیم و با غروب خورش��ید بخوابیم. ولی اغلب این گونه 
عمل نمی کنیم و حتی گاهی اوقات کل شب بیداریم و روز ها تا ظهر می خوابیم. تمام 
این ها عادات بدی هستند که به سالمتی ما ضربه می زنند، ما می بایست طبق طبیعت 
خود رفتار کنیم و سحرخیز باش��یم.مطمئنا ایجاد تغییرات اساسی در برنامه خواب 
آسان نیست و حتی مقداری استرس زاست. بنابراین باید سعی کنید هر روز مقداری 
زود تر از خواب برخیزید و این کار را به طور مس��تمر انجام دهید تا به صورت عادت 

درآید، بدین ترتیب می توانید سحرخیز باشید.
 2- مدیری�ت زمان:ه��ر روز صب��ح زود از خ��واب برخیزی��د این گون��ه به زودی 
درمی یابید که ب��ه فرد متفاوتی تبدیل ش��ده اید. فردی با اعتماد به نفس بیش��تر و 
مؤثر تر. سحرخیزی انرژی شما را در طول روز افزایش می دهد. زمانی که ساعت زنگ 
می زند، از رختخواب بیرون بیایید و هیچ گاه زنگ ساعت را برای دقایق بعدی تنظیم 
 نکنید. این بد ترین کار برای به دس��ت آوردن عادت سحرخیزی است. زمانی را برای 
 دوش گرفتن در نظر بگیرید. چای یا قهوه بنوش��ید و به س��مت محل کارتان بروید. 

هم اکنون برای رسیدن به بهترین ها آماده اید.
 3- اس�تفاده از فرصت ها:به مزیت هایی فکر کنید که با س��حرخیزی به دست 
 می آورید، حتی اگر کوچک باش��ند. دوس��ت ندارید در ترافیک صبحگاهی بمانید؟ 
 یا ش��اید از مش��اهده طلوع آفتاب لذت می برید. خوردن یک لی��وان قهوه در بیرون 
از منزل نیز بسیار دل انگیز است و بسیاری از مزیت های دیگر. فقط سحرخیز باشید 

و از فرصت ها استفاده کنید.
 4- در زمان حال زیستن:حال به اموری بیاندیش��ید که تا آخرین لحظات انجام 
آن ها را به تعویق می اندازید. این امور در ساعات اولیه روز نیز قابل انجامند. آیا وزن، 
اضافه کرده اید و برای رفتن به سالن بدنسازی فردا را در نظر گرفته اید؟ ولی تاکنون 
چند بار این تصمیم خود را فردای آن روز عملی کرده اید؟ صبح های تان را در بیرون 
از منزل بگذرانید این گونه می بینید به سرعت اضافه وزن تان از بین می رود. اگر رفتن 
 به سالن بدنس��ازی را دوس��ت ندارید، کاری را انجام دهید که مورد عالقه تان است، 

مثال در هوای آزاد و تازه پیاده روی کنید.
5- به حقيق�ت پيوس�تن آرزوها:هر فرد آرزوی انجام کارهای زیادی را دارد که 
هیچ گاه وقت کافی برای انجام آن ها به دست نمی آورد. با سحرخیزی زمانی به دست 
می آورید تا آرزوهای خود را عملی کنید. می توانید یادگیری زبان های خارجی را آغاز 
کنید، شروع به نوشتن کنید و یا به تفریحاتی بپردازید که از مدت ها پیش زمانی برای 
آن ها نداشته اید. به یاد داشته باشید که چقدر انجام کارهای مورد عالقه تان مفرح و 

سرگرم کننده است.
 پنج راه حل آسان برای سحرخيزی

1- باید از شب شروع کنيد:اغلب مطالعات نشان داده است که سطح انگیزه افراد 
با نوع خواب آنها در ارتباط است. برای مثال، خواب نوع REH مخفف کلمات حرکت 
سریع مردمک چشم است و شامل قسمتی از مراحل خوابیدن است که انسان در حال 

خواب دیدن است. اگر یک اس��تراحت جانانه در طول شب نداشته باشید و در طول 
مدت زمان خواب چندین بار مرحله REH را تجربه کنید، از انرژی و انگیزه شما برای 

برخاستن از رختخواب در یک زمان مشخص کاسته خواهد شد.
یکی از روش هایی که می توان بر این مش��کل غالب ش��د آن اس��ت که انسان برای 
زمان قبل از خوابیدن خ��ود برنامه ریزی کن��د. عاملی که باعث می ش��ود کیفیت 
 خواب و استراحت ش��ما بهبود پیدا کند. در ادامه این مطلب شما با استراتژی هایی

آشنا می شوید که کارآفرینان موفق برای به خواب رفتن و داشتن یک خواب خوب 
از آن استفاده می کنند.

 مقدار مصرف روزانه کافئين خود را محدود کنيد:آقای الون ماس��ک، موسس 
شرکت تس��الموتور فاش کرد که او در طول روز قهوه زیادی می نوشیده ولی اکنون 
 مقدار آن را به یک تا دو فنجان در روز محدود کرده اس��ت. ب��ا انجام این کار او دیگر 

شب ها احساس بی خوابی نمی کند و خواب بهتری هم دارد.
 از تجهيزات الکترونيکی دوری کنيد:آیا می دانستید که روشنایی صفحه تلفن 
همراه، تبلت یا کامپیوتر همراه )لپ تاپ( شما قبل از خوابیدن می تواند تاثیر منفی 

بر عادات خواب شما بگذارد. 

 کتاب بخوانيد:بیل گیتس ،موس��س شرکت بزرگ مایکروس��افت هر شب قبل از 
خواب عادت داشته یک ساعت مطالعه کند و اعتقاد داش��ت این کار باعث می شده 
او زودت��ر به خواب برود. ایج��اد محیطی ک��ه خوابیدن را در ش��ما تحریک کند نیز 
 سودمند است. برای مثال اتاق خواب خود را تا حد امکان تاریک کرده، صفحه ساعت 
هشدار دهنده را از جلوی چشمان خود دور کنید یا اگر در محله پر سروصدایی زندگی 
می کنید، یک مجموعه آهنگ های آرام مناسب برای دقایق قبل از خواب تهیه کرده 

و گوش دهید.
2-  با خود فکر کنيد چرا سحرخيزی برای شما اهميت دارد

اگر انسان به اهمیت تغییر واقف نباش��د، ایجاد هر نوع تغییر در زندگی اش مشکل 
خواهد بود پس باید از خودتان بپرسید: چرا زود بیدار ش��دن برای شما مهم است؟ 
چرا می خواهید از صبح خود بیش��تر اس��تفاده کنید؟ آیا به این مساله اعتقاد دارید 
که ایجاد یک برنام��ه کامل صبحگاه��ی و تبعیت از آن به کاهش وزن ش��ما کمک 
می کند و باعث می ش��ود تناسب اندام داش��ته باش��ید و در نتیجه اعتماد به نفس 
 ش��ما را بهبود می بخش��د و انرژی الزم ب��رای گذراندن روزت��ان را فراهم می کند؟ 
یا شاید فکر می کنید اگر قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوید برای انجام کارهایی 

که به شما احس��اس رضایت و آرامش می دهند مثل مطالعه، نوشتن یا ... وقت الزم 
را پیدا می کنید؟

هر گاه برای شما این نکته روشن شد که چرا می خواهید صبح ها زودتر از خواب بیدار 
شوید، به این نکته نیز پی خواهید برد که تغییر، کار ساده ای است.

3- دکمه چرت زدن )snooze( ساعت را مرتب فشار ندهيد:شما به عنوان 
نمونه در یک روز صبح چند بار دکمه چرت زدن یا snooze ساعت خود را می زنید؛ 
یک بار، دو بار، پنج بار، یا بیشتر؟ هر چند ممکن است به نظر برسد چند دقیقه بیشتر 
خوابیدن با هر بار خاموش کردن صدای زنگ ساعت چیز خوبی است اما باید بدانید 

که این طور نیست. 
فشردن دکمه چرت زدن باعث خسته شدن بیشتر شما شده، سیکل خواب را بر هم 

می زند و باعث می شود تا طی روز، کارهای خود را با اکراه انجام دهید.
از این گذش��ته، هنگامی که این دکمه اولین قدمی باش��د که در صبح برمی دارید، 
 ش��ما در واقع روز خ��ود را با ب��ه تعوی��ض انداختن کارها ش��روع کرده ای��د. انجام
  این کار ناخودآگاه به ذهن ش��ما این پیغام را ارسال خواهد کرد که شما حتی آنقدر
  اعتماد ب��ه نفس ندارید که صبح از رختخواب خود بلند ش��وید. بای��د گفت این کار

 نمی تواند آغازگر یک روز خوب باشد.پس به نظر شما چگونه می شود از عادت چند 
دقیقه خواب بیشتر خالص شد؟ 

فرض کنید س��اعت یا تلفن همراه خود را دور از تخت خود گذاشته و مجبور هستید 
برای خاموش کردن زنگ هشدار آن از تخت خود بلند شوید.
4- فرآیند بيدار شدن صبحگاهی خود را تغيير دهيد

تالش کنید تا در صبح خود یک تحول بنیادی ایجاد کنید، برای مثال با بیدار شدن در 
ساعت 4 صبح. معموال اگر عادت دارید تا ظهر بخوابید، این کار می تواند یک فرآیند 
 دشوار باش��د. ش��ما با ایجاد تغییراتی کوچک می توانید به تغییراتی بزرگ برسید. 

آگاه تر شوید و به سطح باالتری از شور و شوق برسید. 
پایبندی به چنین فرآیندهایی دقت شما را در زندگی باال برده، به شما آرامش داده و 
کمک می کند تا بتوانید روش صحیح را در ایجاد تغییرات پایدار انتخاب کنید.برای 
مثال اگر شما معموال در ساعت ۷ صبح از خواب بیدار می شوید، این فرآیند به شما 
کمک می کند تا از فردا ساعت 6:4۵ از خواب بیدار شوید. هنگامی که به بلند شدن 
از خواب در وقت جدید عادت کردید، ساعت برخاستن خود را به 6:30 تغییر دهید. 
 با هر بار 1۵ دقیقه زودتر از خواب بیدار ش��دن، تقریبا بدون هیچ گونه تالش��ی شما 

کم کم به یک فرد سحرخیز تبدیل می شوید.
5- سعی کنيد صبح ها فعاليت هایی را انجام دهيد که برای شما لذت بخش 

هستند؛ این باعث می شود به تکرار آن پایبند شوید
برخاس��تن از خواب در صبح زود به خودی خود دش��وار اس��ت؛ ح��ال تصور کنید 
 برای انجام کاری که اص��ال عالقه ای به انج��ام آن ندارید از خواب بلند ش��ده اید... 

به نظر نمی رسد این کار کمتر از شکنجه باشد.
به همین دلیل شما باید فرآیندی را برای بیدار شدن در صبح انتخاب کنید که پر از 
فعالیت های مورد عالقه شما باشد. چیزهایی که حال شما را بهتر می کنند و باعث 

پیشرفت شما در زندگی می شوند.
حاال شما می توانید فهرستی از کارهای مورد عالقه خود را که انجام آن در صبح وجود 

دارد آماده کنید تا مشوقی برای سحرخیزی و شروع یک روز خوب باشد.

فواید سحر خیزی و روش هایی برای سحرخیز بودن
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