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احداث بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي در اصفهان

»رکود« بازار فرش دستباف اصفهان را ورشکسته کرد؛

فـرش دستـباف خـريدار نـدارد
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گروه صنعتي ايران خودرو و ش��ركت دايملر، مالك 
مرسدس بنز، مرسدس آام گ و اس��مارت با امضاي 

يك تفاهم نامه، همكاري استراتژيك خود را براي...

ش��هردار اصفهان با اش��اره به حركت اصفهان به 
 س��مت انرژي هاي پ��اك گفت: در همين راس��تا 
بزرگ ترين نيروگاه خورش��يدي دنيا در اصفهان 
احداث مي ش��ود.مهدي جمالي نژاد با اش��اره به 
شرايط مساعد اقليمي اصفهان براي توليد انرژی 
خورشيدي افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 
در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري شهر خالق 
اصفهان با مشاركت كننده آلماني نيروگاه يك هزار 
 مگاواتي خورش��يدي در منطقه سجزي اصفهان 

احداث خواهد ش��د. وي ادامه داد: در فاز نخست 
 بهره برداري از اين نيروگاه 150 مگاوات برق توليد 
خواهد ش��د. جمال��ي نژاد بي��ان داش��ت: پيش 
بين��ي مي ش��ود ب��ا تولي��د اي��ن مي��زان انرژي 
س��االنه از پراكن��ده ش��دن ح��دود 250 ه��زار 
 ت��ن دي اكس��يد كرب��ن در ه��واي اصفه��ان

 جلوگيري شود.ش��هردار اصفه��ان در ادامه بيان 
داش��ت: در صورت اجراي كامل ط��رح توليد يك 

هزار مگاوات ...

رييس جمهور در نامه ای به رهب��ر معظم انقالب، با بيان 
 اينكه ملت ب��زرگ اي��ران عزتمندانه مقاوم��ت، مذاكره 
 و توافق كردند، نوش��ت: دولت هرگونه تالش دش��منان 
 ب��رای س��وء اس��تفاده و نف��وذ را ن��اكام خواه��د كرد.

حجت االس��الم حس��ن روحانی رييس جمه��ور، پس از 
اجرای رس��می برنامه جامع اقدام مش��ترك)برجام(، در 
نامه ای به محضر حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی، ضمن تشريح دس��تاوردهای يازده گانه 
ايران اسالمی در حوزه های هسته ای ، سياسی، حقوقی 
و اقتصادی، تصري��ح كرد: اين دس��تاوردها با پايمردی و 
استقامت 12 س��اله مردم اس��توار ايران در مقابل تمامی 
تهديدها و تحريم ها و تحت رهبری داهيانه و ش��جاعانه 
آن رهبر فرزانه، محقق شد.روحانی همچنين تاكيد كرده 
است كه »دولت مصمم است با توجه كامل به رهنمودهای 
حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جديت 

رصد كرده و با واقع بينی هوشمندانه و به دور از ...

برانك��و ايوانكوويچ درباره مس��ائل مختلف باش��گاه 
پرس��پوليس گفتگوی مفصلی را  با حضور در راديو 

ورزش انجام داد. بخشی از صحبت های ...

روزنامه »رای اليوم« در س��رمقاله خود با اش��اره به 
اجرايی شدن »برجام« نوشت: »ايرانی ها بعد از چراغ 

سبز آژانس و اعالم ملتزم بودن تهران ...

  عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: با سفر
 رييس جمهور چين به كشور طی يك ماه آينده و با 

تعيين فاينانس برای اين پروژه، خط دو ...

امام حسن عس��كري )عليه الس��الم( در ماه رمضان و به 
نقلي ربيع الثاني سال 232 قمري، در مدينه منوره متولد 
شد. مادر حضرت »حديثه« نام داشت  نام مادر حضرت را 

سوسن، سليل و اسما  يز گفته اند ...

شريک جديد ايران خودرو 
در راه است

دولت هرگونه تالش دشـمنان 
برای سوء استفاده و نفوذ 

را ناکام خواهدکرد

فوتبال ايران 
کمبود ستاره دارد

سونامی »برجام«؛ شادی در ايران
افسردگی در کشورهای خليج فارس

خط دو مترو اصفهان با حضور 
رييس جمهور چين کليد می خورد

ميالد باسعادت 
حضرت امام حسن عسکري )ع(
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جعفری دولت آبادی گفت: در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض 
به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند.

عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط با آخرین وضعیت رس��یدگی دادستانی 
به موضوع تعرض به سفارت عربس��تان گفت: در هفته های اخیر دستگیری ها 

هدفمندتر شده و فهرست هایی در این رابطه نیز شناسایی شدند.
وی از دستگیری های جدید در این رابطه خبر داد و افزود: در چند روز اخیر، سه 
متهم اصلی و کلیدی تعرض به س��فارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند و 

تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است.
دادستان تهران در ارتباط با علت احضار 10 سینماگر در چند روز اخیر به دادسرا 
گفت: احضاری در کار نبوده و تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان 
بدانند دادس��تانی در خصوص وقوع ج��رم انذار می کند؛ چرا ک��ه تبلیغات در 

ماهواره ممنوع و جرم محسوب می شود.
جعف��ری دولت آب��ادی با اش��اره ب��ه اس��تقبال هنرمن��دان از هش��دارهای 
 دادس��تانی، تصری��ح ک��رد: در ای��ن رابط��ه حت��ی پیش��نهاد تش��کیل 
»شورای حل اختالف ویژه هنرمندان« مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود.

وی در خصوص تش��کیل پرونده تخلف��ات انتخاباتی در آس��تانه برگزاری دو 
انتخابات پیش رو در اس��تان تهران نیز گفت: تاکنون هیچ پرونده ای با موضوع 

تخلفات انتخاباتی در دادستانی تهران تشکیل نشده است.

نمایندگان مجلس پس از بررسی س��وال حلیمه عالی نماینده زابل از 
وزیر آموزش و پرورش اعالم کردند که از پاسخ های فانی قانع نشده اند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه 
علنی پارلمان، س��وال ملی حلیمه عالی نماینده مردم زابل و زهک در 
مجلس از علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره مدیریت ضعیف 

مدیران کل آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دادند.
پس از تشریح این سوال از سوی حلیمه عالی و پاسخ های وزیر آموزش 
و پرورش، این نماینده مجلس خطاب به بهارستان نش��ینان، گفت: آیا 
واقعا از صحبت های وزیر قانع شدید؟ من به دلیل حق معلمان می گویم 

که قانع نشدم.
پس از این اظهارنظر، هیات رییسه مجلس این سوال را به رای وکالی 
ملت گذاش��ت که نمایندگان مجلس نیز ب��ا 99 رای موافق، 61 رای 
مخالف و 11 رای ممتن��ع از مجموع 200 نماین��ده حاضر در صحن 

مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده ندانستند.
 نماین��دگان مجلس از ابت��دای مس��وولیت فان��ی در وزارت آموزش 
 و پ��رورش تاکن��ون 4 کارت زرد ب��ه او دادن��د ک��ه براس��اس اعالم 
محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس که ریاس��ت صحن علنی را 
برعهده داشت، گفت: به دلیل اینکه پس از اس��تیضاح وزیر آموزش و 
پرورش، مجلس مجددا به وی رای اعتماد داد، لذا اخطارهای مجلس 
قبل از استیضاح وزیر پاک می ش��ود، بنابراین وزیر آموزش و پرورش 

تاکنون دو کارت زرد از مجلس گرفته است.
وزرای دولت یازدهم 18 کارت زرد از مجلس نهم دریافت کرده اند.

 دستگیری ۳ مهره کلیدی تعرض
 به سفارت عربستان

»فانی« از مجلس کارت زرد گرفت

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

اخبار کوتاه

روزنامه »رای الیوم« در سرمقاله خود با اشاره به اجرایی شدن 
»برجام« نوش��ت: »ایرانی ها بعد از چراغ سبز آژانس و اعالم 
ملتزم بودن تهران به تعهدات توافق هسته ای، کشور خود را 
بدون تحریم و فشار بین المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی 

می بینند.«
این روزنامه در ادامه س��رمقاله خود آورد: »با اجرایی ش��دن 
برجام، خوشحالی ایران را فرا گرفت ولی  از یک سو افسردگی 
به کش��ورهای حوزه خلیج )فارس( س��ایه انداخت و از سوی 
دیگر نگرانی در چهره نتانیاهو هویدا ش��د، نخست وزیری که 
بارها ممانعت از مسلح شدن ایران به سالح هسته ای را تکرار 

کرده بود.«
رای الیوم در ادامه افزود: »لغو تحریم ها از ایران یعنی بازگشت 
ایران به بازارهای بین المللی؛ مس��اله ای که ارزش ش��اخص 
بورس این کش��ور را به هم��راه واحد پول��ی آن افزایش داد. 
همانطور که افسردگی که بر کشورهای حوزه خلیج )فارس(

سایه انداخته خود را در پایین آمدن ش��اخص بورس در این 
کشورها به ویژه در عربستان و امارات و کویت نمایان کرد و به 

فروش دیوانه وار سهام توسط اعراب انجامید.«
 این روزنام��ه در ادام��ه س��رمقاله خ��ود آورد: »نمایندگان 
ش��رکت های اروپایی برای انعقاد قراردادها به ایران گس��یل 
خواهند شد و شرکت های هواپیماسازی و خودروسازی غربی 

برای بستن قرارداهای کالن با تهران آماده شده اند.«
رای الیوم افزود: »ایران همانطور که از قفس تحریم رها شد با 
تقویت حمایت از هم پیمانان در یمن، سوریه و لبنان معادالت 

منطقه را تغییر خواهد داد.«
این روزنامه در ادامه نوش��ت: »ایران در حال حاضر با س��الح 
نفت جلو می آی��د و با افزایش صادرات نف��ت فاجعه ای برای 
کشورهای حوزه خلیج )فارس( به وجود خواهد آمد؛ چرا که 
نفت در حال نزدیک شدن به 20 دالر است و بودجه اعراب با 
کسری شدیدی مواجه شده و کشورهایی مانند عربستان در 

مرز ورشکستگی قرار گرفته اند.« 
رای الیوم افزود: »ایرانی ها ش��اید به انتقام از س��عودی ها و 
کش��ورهای حوزه خلیج )فارس(روی بیاورند؛ چ��را که آنها 
بودند که بازار نفت را به این وضعی��ت درآوردند تا به ایران و 
روسیه ضرر وارد کنند. اینجاست که سحر بر ساحر چیره شد و 
سیاست نفتی کمونه کرد. ایران از دشمن انتقام خواهد گرفت؛ 
چرا که دیگر مثل سابق نیازی به بانک ها و بورس اعراب ندارد 
و همین مساله باعث شده تا سهام شرکت های برجسته عربی 

به طور بی سابقه سقوط کند.«
رای الیوم در پایان خاطرنشان کرد: »تهدیدهای اسراییل هم 
بعد از برجام تنها داد و فریادهای ناشی از درد و نامیدی است 

و تاثیری بر ایران نخواهد داشت.«

احمد داوود اوغلو نخس��ت وزیر ترکیه با ابراز خرسندی از لغو 
تحریم ها علیه ایران، ابراز امیدواری ک��رد که  برجام به عنوان 
 بهترین الگوی راه حل در حل بقیه پرونده ها و مشکالت منطقه 

قرار گیرد.
به گزارش آناتولی، وی این مطلب را پیش از حرکت به انگلیس، 

طی سخنانی در فرودگاه بین المللی استانبول عنوان کرد.
 داوود اوغلو با تاکید بر اینکه تحریم ه��ا در منطقه تاثیر منفی

 می گذارد، گفت: به همین خاطر از روند اجرای توافق هس��ته 
 ای و از لغو تحریم ها اس��تقبال می کنیم. م��ا معتقدیم با لغو 
تحریم ها روابط ترکیه و ایران در زمینه اقتصاد رونق پیدا خواهد 
کرد.وی با اشاره به لغو تحریم ها علیه ایران، گفت: تمام جهان 
از جمله ایران و ترکیه به عنوان کشورهای همسایه با انجام کار 
مشترک برای توقف خشونت و کلنگی کردن منطقه خاورمیانه 

باید دست به کار شوند.
داوود اوغلو ابراز امیدواری کرد لغو تحریم ها آغازی برای پایان 

خشونت در منطقه باشد.
وزارت خارجه ترکیه  با صدور اطالعیه ای از اجرایی شدن برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام ( در پی توافقات بین جمهوری 
اس��المی ایران و گروه کش��ورهای 1+5 و اتحادی��ه اروپا ابراز 

خرسندی و طرف های این مذاکرات تبریک گفت.
در این اطالعیه که در تارنمای رسمی وزارت خارجه ترکیه صادر 

شد، آمده است: ترکیه از همان ابتدا تاکید داشت که تنها راه حل 
مساله برنامه هسته ای ایران دیپلماسی و مذاکره می باشد.

در اطالعیه تصریح ش��ده است: این توافق س��مبل مهمی در 
 حل مس��ایل بین المللی از طرق دیپلماتیک است و ترکیه به

 طرف های این مذاکرات تبریک می گوید.
ترکیه انتظار دارد که برجام در یک ش��رایط بس��یار ش��فاف و 
 با نظارت آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی بی وقف��ه و کامل 
اجرا ش��ده و در دوره پیش رو تمامی طرف ها ب��رای تامین و 
تاسیس ثبات و امنیت در منطقه با احساس مسوولیت رفتاری 

مشوق همبستگی و ضد واگرایی از خود نشان دهند.

سردار دهقان گفت:  تحریم افراد و ش��رکت ها تأثیری در روند 
توس��عه و تقویت آن ندارد و البته این را در عمل و با رونمایی از 

دستاوردهای جدید موشکی نشان خواهیم داد.
 سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
جلسه شورای راهبردی وزارت دفاع، با  تبریک موفقیت بزرگ 

و دستاورد سترگ جمهوری اسالمی ایران در رفع تحریم های 
بی منطق و ظالمانه به محضر مقام معظم رهبری، ریاست محترم 
جمهوری و ملت رشید و سرافراز ایران گفت: با تدابیر حکیمانه 
مقام معظم رهبری، مقاومت بی نظیر ملت حماسه آفرین ایران 
اسالمی و مجاهدت و مدیریت دولت خدمت گزار به ویژه دستگاه 

دیپلماسی کشور، این پیروزی را از دستاوردهای سیاست مبتنی 
بر عزت، حکمت و مصلحت جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرد.

سردار دهقان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عظیم الشأن 
انقالب اسالمی به ویژه شهدای هس��ته ای و تجلیل  از خانواده 
صبور و مکرم آنان تصریح کرد: تثبیت حقوق هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران، دس��تاورد خون ش��هیدان و حاصل مجاهدت 
دانش��مندان و نخبگان عزیز و فرهیخته ای اس��ت که هستی 
خویش را برای حفظ و تداوم فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای 
جمهوری اس��المی ایران فدا کردند.وزیر دفاع با بیان اینکه به 
فرجام رسیدن برجام خط بطالنی بر دروغ پراکنی، جنگ روانی 
و سناریوهای آشکار و پنهان نظام سلطه و سیاست ایران هراسی 
آنان بود، گفت:  بی تردید با رفع موانع و پس از گذار از این مرحله 
حساس، ملت و دولت با همدلی و همزبانی، هوشیاری و بصیرت 
و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان و استعداد 
داخل��ی، ظرفیت های ملی، منطق��ه ای و بین الملل��ی را برای 
پایه ریزی زیرس��اخت های نیرومند به منظور رشد و شکوفایی 

پایدار و فزاینده کشور در همه زمینه ها به کار خواهند گرفت.
سردار دهقان رویکرد وزارت دفاع را در دوران پساتحریم عالوه بر 
تقویت بی وقفه توان و بنیه دفاعی کشور و نیروهای مسلح، بسیج 
قابلیت ها و توانمندی های این وزارتخانه و صنایع وابسته برای 
شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال و کمک به پیشرفت و اجرای 
طرح های زیربنایی در کشور ذکر کرد.وزیر دفاع افزود: در عرصه 

دیپلماسی دفاعی نیز با گسترش همکاری دفاعی با همسایگان 
و کشورهای مختلف جهان، ضمن کمک به تثبیت صلح، ثبات 
و امنیت، با مؤلفه های ناامنی به ویژه تروریس��م افسارگسیخته 
که امروز امنیت همه شهروندان در سراسر جهان را به مخاطره 

انداخته به شدت مقابله خواهیم کرد.
س��ردار دهقان در ارتباط با اعمال تحریم ه��ای جدید آمریکا 
علیه برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران گفت: تالش برای 
اعمال تحریم های جدید به بهانه های نامربوط نش��ان از تداوم 
سیاس��ت های خصمانه آمریکا و کینه ورزی علی��ه ملت ایران 
و تالش بیهوده برای تضعیف قدرت دفاعی ایران اس��ت که به 
امنیت، ثبات و آرامش منطقه هیچ کمکی نمی کند.وزیر دفاع 
تأکید کرد: صنایع موشکی جمهوری اسالمی ایران کامال بومی 
و متکی بر دانش، تخصص و زیرساخت های صنعت دفاعی است 
و تحریم افراد و ش��رکت ها تأثیری بر روند توسعه و تقویت آن 
ندارد و البته این را در عمل و با رونمایی از دستاوردهای جدید 

موشکی نشان خواهیم داد.
سردار دهقان در پایان افزود: امروز در پسابرجام، ملت ما با حفظ 
وحدت، انسجام و حضور آگاهانه و هوشمندانه خود در صحنه 
تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری ضمن بهره برداری 
کامل از فرصت های اجرایی شدن برجام، با نهایت دقت، اقدامات 
دشمن را رصد می کند و متناسب با آن واکنش تعیین کننده و 

پشیمان کننده خواهد داشت.

رییس جمهور در نامه ای به رهبر معظ��م انقالب، با بیان اینکه 
ملت بزرگ ایران عزتمندانه مقاومت، مذاک��ره و توافق کردند، 
نوشت: دولت هرگونه تالش دشمنان برای سوء استفاده و نفوذ 

را ناکام خواهد کرد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهور، 
پس از اجرای رس��می برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(، در 
نامه ای به محضر حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی، ضمن تشریح دستاوردهای یازده گانه ایران اسالمی در 
حوزه های هسته ای ، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، تصریح کرد: 
این دستاوردها با پایمردی و اس��تقامت 12 ساله مردم استوار 
ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم ها و تحت رهبری داهیانه 

و شجاعانه آن رهبر فرزانه، محقق شد.
روحانی همچنین تاکید کرده اس��ت که »دولت مصمم است با 
توجه کامل به رهنموده��ای حضرتعالی، اجرای تعهدات طرف 
مقابل را با دقت و جدیت رصد کرده و با واقع بینی هوش��مندانه 
و به دور از هر گونه خوش بینی افراطی، در برابر هر خلف وعده، 
اقدام متناس��ب و متقابل به عمل آورده و با برنامه ریزی دقیق و 
اصرار بر خواسته ها، منافع و نیازهای واقعی کشور، ابتکار عمل 
در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پساتحریم را در اختیار 
گرفته و هر گونه تالش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ 

را ناکام گذارد«.
متن کامل نام��ه رییس جمهور به محضر رهب��ر معظم انقالب 

اسالمی به این شرح منتشر می گردد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»اِْن یَْنُصْرُکُم اهلل َفال غالَِب لَُکم«
محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی
حضرت آیت  اهلل خامنه ای )دامت برکاته(

با سالم و تحیات وافره
حمد و سپاس بیکران به پیشگاه قادر متعال که بار دیگر با لطف و 
عنایت خود ملت بزرگ ایران را از امتحانی سخت و تاریخی، موفق 

و سرفراز بیرون آورد و دشمنان کشور و نظام را مبهوت ساخت.
 درود و س��الم بر پیامبر عظیم الش��أن و اهل بیت مطهرش که 

عنایت آنان همواره شامل حال مردم عزیزمان بوده است.
 سالم و تحیت به محضر ولی اهلل اعظم که همواره دستگیر این 

ملت در روزهای سخت بوده است.
 درود بر امام راحل )ره( که راه عزت و سربلندی و اعتمادبه نفس 

را به ما آموخت.
 سالم بر همه شهیدان واال مقام به ویژه شهدای گرانقدر هسته ای 

که با فداکاری خود راه ایستادگی و مقاومت را به   ما آموختند.
 اینک افتخار دارم به  استحضار حضرتعالی و ملت سربلند و مقاوم 
ایران برسانم که در پی تکمیل اقدامات ایران و کشورهای 1+5 در 
اجرای تعهدات خود طبق برجام، 26 دی ماه 1۳94، رسماً برنامه 

جامع اقدام مشترک وارد مرحله اجرایی گردید.
 بنابراین از امروز، و در نتیجه پایمردی و اس��تقامت 12 س��اله 
مردم استوار ایران در مقابل تمامی تهدیدها و تحریم ها، و تحت 

رهبری داهیانه و ش��جاعانه آن رهبر فرزانه، در حوزه هسته ای، 
دستاوردهای زیر حاصل گردید:

1� خواسته راهبردی ملت ایران برای تثبیت حق مسلم در زمینه 
فعالیت  صلح آمیز هس��ته ای، به تحقق رسید و برنامه هسته ای 
کش��ورمان با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناس��ایی و احترام 

جهانیان قرار گرفت.
2� غنی سازی به عنوان حس��اس ترین و مهم ترین بخش برنامه 
هسته ای کشورمان، در مسیری تکامل یافته ادامه می یابد و طی 
برنامه ای مدون، ایران در زمره تولیدکنندگان بین المللی سوخت 

هسته ای درمی آید.
۳� راکت��ور تحقیقات��ی آب س��نگین اراک، در چارچوب یک 
همکاری بین المللی به یک راکتور تحقیقاتی مدرن و پیشرفته، 

و با استاندارد سطح  باالی بین المللی، تبدیل خواهد گردید.
4� با ورود بیش از دویس��ت ت��ن کیک زرد، ذخای��ر راهبردی 
اورانیوم در ایران برای اولین بار پس از انقالب اس��المی افزایش 

قابل توجهی یافت.
5� با فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین تولیدی، جمهوری 
اس��المی ایران به جمع معدود کشورهای صادرکننده این مواد 

حساس وارد گردید.
6� باب همکاری های بین المللی با برنامه هس��ته ای صلح آمیز 
کشورمان در عرصه هایی همچون تأسیس نیروگاه های هسته ای، 
راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، 
گداخت هسته ای، پزش��کی هسته ای، ایمنی هس��ته ای، آب 

شیرین کن، محافظت از محیط زیست باز شده است.
همزمان دس��تاوردهای زیر در حوزه های سیاس��ی، حقوقی و 

اقتصادی نیز محقق گردید:
۷� شش قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل بر 
ضد ایران لغو شد. هم اکنون تنها قطعنامه 22۳1 اعتبار دارد که 

پس از ده سال خودبه خود لغو خواهد گردید.
8� دوازده قطعنامه و پنج تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی لغو گردید. هم اکنون تمامی موارد و ابهامات مربوط 
به گذشته برنامه هسته ای کش��ور خاتمه یافته و تنها قطعنامه 
اخی��ر )2015/۷0( اعتبار دارد که صرفا ناظ��ر به اجرای برجام 

خواهد بود.
9� تحریم های اقتص��ادی و مالی مربوط به موضوع هس��ته ای 
شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا در حوزه های 
گوناگ��ون همچون نقل وانتق��االت مالی، فعالیت ه��ای بانکی، 
س��وئیفت، س��رمایه گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات صادراتی، 
نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، کشتیرانی، بنادر، تجارت طال 
و سایر فلزات، خودرو، هواپیما برداشته شد و به این ترتیب زمینه 
الزم برای حض��ور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، اس��تفاده از 
فرصت های بازار صادراتی و دسترسی به بازار سرمایه بین المللی 

فراهم گردید.
10� دارایی های مسدود ش��ده مربوط به تحریم های هسته ای 
ایران آزاد شد که امکان استفاده برای س��رمایه گذاری و ایجاد 

اشتغال در کشور را در دسترس قرار می دهد.
11�  از همه مهم تر، تالش چندین ساله بدخواهان اسالم و ایران 
که می خواستند تصویری نادرست و هراسناک از انقالب اسالمی 
ترسیم کنند، شکس��ت خورد و سیمای انس��انی و صلح طلب 
ایران اس��المی در فضای جهانی درخشید و جامعه جهانی را به 

تحسین اخالق و منش خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقالبی 
شما وا داشت.

 این موفقیت بزرگ را به رهبر معظم انقالب تبریک می گویم و از 
صبر و بردباری ملت غیور ایران تشکر می کنم و از خدای بزرگ 
برای آنان که در مسیر تحقق این توفیق ملی با تدبیر و تحمل، 

تالش شبانه روزی کردند پاداش مجاهدان را مسألت می کنم.
 این توفیق چش��مگیر نتیجه قدرت درون��ی و پایدار جمهوری 
اس��المی ایران در س��ایه انقالب اس��المی و رهبری ولی فقیه 
است که دشمنان انقالب اسالمی را از هر گونه تهدید و تحریم 
مأیوس کرده و به پای میز مذاکره کش��اند. این پیروزی نتیجه 
پایمردی و استقامت مردم قهرمان ایران در مقابل همه فشارها 
و کاستی هاست. و باالخره این پیروزی نتیجه قریب به سی ماه 
مذاکرات طوالنی و نفس گیری بود که تحت هدایت، حمایت و 

ادعیه حضرت مستطاب عالی صورت گرفت.
 راهی که ملت ایران دوازده سال پیش انتخاب کرد تا در مقابل 
زورگوی��ی و انحصارطلبی قدرت های اس��تکباری و زیاده خواه 
بایس��تد و از حقوق خود دفاع کند، اکنون به ثمر نشسته است. 
سیاست استکبار در تعطیلی برنامه هسته ای ایران، جلوگیری از 
غنی سازی، برچیدن راکتور آب سنگین، تعطیلی فردو و توقف 
تحقیق و توسعه با شکست مواجه شد و اکنون سر تعظیم در برابر 
اراده مردم ایران فرو آورده و تمامی آنچه به اتکای قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل برای ایران و ایرانی ممنوع شده بود، 
مورد شناسایی و احترام واقع گردید. واقعیت این است که ملت 
بزرگ ایران عزتمندانه مقاومت کرد، عزتمندانه مذاکره کرد، و 

عزتمندانه توافق نمود.
 اکنون با رفع تحریم های ظالمانه راه برای شکوفایی اقتصادی 
ایران از طریق اجرای جدی و مؤثر سیاست های اقتصاد مقاومتی 
باز شده است. دولت اعتقاد راسخ دارد که اگرچه رفع تحریم ها از 
باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کاری الزم و ضروری بود 
که صورت گرفت، لیکن الزمه قطعی گشایش اقتصادی و بهبود 
معیشت و اشتغال، پیگیری همه جانبه  اقتصاد مقاومتی و حضور 

فعال همه مردم در صحنه سرمایه گذاری و کار و ابتکار است.
 دولت مصمم اس��ت با توجه کامل به رهنمودهای حضرتعالی، 
اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد نموده و با 
واقع بینی هوش��مندانه و به دور از هر گونه خوش بینی افراطی، 
در برابر هر خلف وعده، اقدام متناس��ب متقاب��ل به عمل آورده 
و با برنامه ریزی دقیق و اصرار بر خواس��ته ها، منافع و نیازهای 
واقعی کشور، ابتکار عمل در روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
 پس��اتحریم را در اختیار گرفته و هر گونه تالش دشمنان برای 

سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام گذارد.
 بدون ش��ک، در این مرحله جدید از تاریخ انقالب اسالمی نیز، 
همچون گذشته، هدایت های رهبری، روشنگر راه ملت و دولت 

خواهد بود.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران

 ریی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی گف��ت: س��فر آق��ای آمان��و ب��ه 
 ته��ران معن��ای بس��یاری دارد ؛ با این س��فر ش��اهد گش��ایش فصل 
نوین��ی در همکاری ه��ای بی��ن ای��ران و آژان��س خواهی��م بود.می 
 خواهیم فرصت از دس��ت رفته 10 - 12 س��اله در رابطه ب��ا آژانس را

 جبران کنیم.
 به گزارش ایرن��ا ،علی اکب��ر صالحی در نشس��ت خبری مش��ترک با 
 یوکیا آمانو که پ��س از گف��ت و گوی دو طرف انجام ش��د اف��زود: در 
گفت و گو  با آقای آمانو درباره نحوه همکاری ها به ویژه درفضای جدید 

صحبت کردیم و تقریبا نقشه راه را ترسیم کردیم.
صالحی اظهار داشت:خوشحالیم در زمانی میزبان آقای آمانو هستیم که 
دیگر موضوعی به نام پرونده ساختگی هسته ای جمهوری اسالمی ایران 

وجود ندارد و ما وارد فضای جدیدی شده ایم.
وی ادامه داد:  قرار ش��د که نگاه ما به آینده باشد و هر آنچه در گذشته 

بوده، پشت سر ما قرار گرفته است.
رییس س��ازمان انرژی اتمی ادام��ه داد: در 10- 12 س��الی که پرونده 
س��اختگی ایجاد کردند ، ما فرصت های همکاری فنی ب��ا آژانس را از 
دست دادیم. از آقای آمانو خواس��تم که با اقداماتی که انجام می دهند 

این موضوع جبران شود.
 وی اضافه ک��رد: آقای آمان��و با رییس جمه��وری دی��دار خواهد کرد 
و یک بازدی��د هم از م��وزه جواهرات خواهد داش��ت. ب��ه وی گفته ام 
 که تهران ش��هری فرهنگی اس��ت و بیش از صد موزه دارد که همگی 

دیدنی هستند.
 خبرهای خوبی درباره اراک اعالم خواهد شد

 علی اکبر صالح��ی در بخش دیگری از این نشس��ت خب��ری گفت که 
 هفته آینده خبرهای خوبی در مورد مدرن س��ازی اراک اعالم خواهد 

شد.
 خبرنگاری پرس��ید: آیا درباره بازس��ازی و مدرن س��ازی راکتور اراک 
نی��ز با امان��و گف��ت و گ��و کردید، ک��ه صالح��ی پاس��خ داد: صحبت 
 خاص��ی در این زمین��ه انجام نش��د، م��ا در ارتب��اط با نقش��ه راه که
  پیش بینی می ش��ود و کلیاتی که باید در آینده به آن توجه داش��ت،

 گفت و گو کردیم.
رییس س��ازمان انرژی اتم��ی ادامه داد: ان ش��اءاهلل درآین��ده نزدیک 
خبرهای خوبی به اطالع مردم برسانیم که مطلع شوند چقدر پیشرفت 

کرده ایم.
 وی گقت: مقدمات طراح��ی هم که انجام داده ایم توس��ط طرف های 
 مقاب��ل م��ورد بازبین��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت ک��ه در زمان مناس��ب 

اعالم می کنیم.
صالحی تاکید کرد: ما جلوتر از برنامه پیش بینی هستیم ، همه چیز به 
خوبی پیش می رود و امیدواریم مدرن س��ازی اراک حتی سریع تر از 

زمان مقرر محقق شود. 

صالحی: 

فرصت از دست رفته 10 ساله در رابطه با 
آژانس را جبران می کنیم

خبر

وزیر دفاع مطرح کرد؛

تحریم افراد، تأثیری در روند توسعه و تقویت توان موشکی ندارد

سونامی »برجام«؛ شادی در ایران
افسردگی در کشورهای خلیج فارس

واکنش داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه
به اجرای برجام

روحانی در نامه ای به رهبرانقالب:

دولت هرگونه تالش دشمنان برای سوء استفاده و نفوذ را ناکام خواهدکرد
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گزارش خبر

بانک مرکزی موارد هفت گانه گشایش اعتبار اسنادی را به بانک ها 
ابالغ کرد.

 بانک مرکزی در پ��ی اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مش��ترک 
 )برجام( طی بخش��نامه ای م��وارد7 گانه ای را به  منظور گش��ایش 
 اعتبار اس��نادی و ثبت وصولی )بروات( اس��نادی به ش��بکه بانکی 

ابالغ کرد.
درگزارش بانک مرکزی آمده اس��ت که نظر به اینک��ه برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( به مرحله اجرا درآمده  است، لذا مقتضی است 
به  منظور گشایش اعتبار اس��نادی و ثبت وصولی )بروات( اسنادی 
با رعایت موارد ذیل و مراعات ک��ردن مقررات ارزی اقدام های الزم 

را به عمل آورند.
 1- ص��دور گواهی ثب��ت آماری از مح��ل منابع بان��ک مرکزی نزد 
 بانک مس��قط به ارزهای یورو، فرانک س��وئیس، پوند،ی��ن ژاپن و 
 ریال عمان امکان پذیر اس��ت. گواه��ی ثبت آماری تایید ش��ده به 
 EIH ارز یورو در بانک مسقط قابل استفاده برای تامین ارز از بانک

هم خواهد بود.
 EIH 2- در اعتبارات اسنادی گش��ایش شده، بانک  مسقط و بانک
می توانن��د به عنوان بان��ک ابالغ کننده و معامله کنن��ده و نیز بانک 

پوششی تعیین شوند.
3- گواهی ثبت آماری تایید شده به ارز یورو در بانک کونلون برای 
واردات از مبدأ غیرچین، می تواند قابلیت استفاده در بانک مسقط و 

یا بانک EIH را داشته باشد.
4- بابت ثبت س��فارش های مربوط به واردات کاال با مبلغ حداکثر 
معادل 500.000 ی��ورو )برای کلیه موارد از جمل��ه بانک کونلون، 
هالک بانک و ...(، انجام پرداخت ها به روش حواله ارزی امکان پذیر 
است و برای ثبت  سفارش هایی با مبالغ باالتر )به استثنای مواردی 
که قبل از روز اجرای برجام گواهی ثبت آماری تایید ش��ده دریافت 
شده باشد( می بایست صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت 

وصولی )بروات( اسنادی اقدام شود.
 5- مهلت گشایش اعتبار اس��نادی/ ثبت وصولی )بروات( اسنادی 
از تاریخ صدور گواهی ثبت آماری، یک ماه است و زمان تامین ارز آن 
بنا به درخواست بانک عامل تا والور پرداخت وجه اسناد و با رعایت 

رویه های فعلی خواهد بود.
6- در صورت تغییر نوع نرخ ارز تعرفه کاالهای موضوع اعتبار اسنادی 
از » ارز بانکی« به » ارز متقاضی«، تمدید سررسید آن صرفا از محل 

ارز متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
7-به منظور افزایش توان اعتباری بانک ها نزد کارگزاران خارجی، 
با تودیع سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی نزد بانک های ایرانی 
برای مدت س��ه ماه و با نرخ Libor موافقت می شود. مبلغ سپرده 
با توجه به ظرفیت مالی و حجم فعالیت ارزی بانک تعیین می شود. 
تمدید سپرده در سررس��ید منوط به ارائه گزارش عملکرد سپرده 
توس��ط بانک عامل ب��ه اداره بین المل��ل بانک مرکزی اس��ت. ارائه 
تسهیالت ارزی از محل سپرده های مزبور به مشتریان ممنوع است.

 اپراتورهم��راه اول درط��رح » ه��دف رو ب��زن « تم��اس نامحدود با 
ش��ماره های ثابت و همراه را دی��ده بود، اما درط��رح جدید؛ مکالمه 
محدود ش��ده و مبلغ پرداختی مشترکان نس��بت به طرح قبلی نیز 

افزایش پیدا کرده است.
همراه اول تنها اپراتوری بود ک��ه طی فصول مختلف طرح » هدف رو 
بزن « را برای مشترکان دائمی و اعتباری خود به شکلی یکسان فعال 
و رقمی را بس��تگی به میزان مکالمه از مشترکان خود بابت مکالمات 
نامحدود ماهانه برقرار کرد. بعد ازاین اپراتور، ایرانس��ل هم این طرح 
 را برای مش��ترکان اعتباری خود فعال کرد تا باب��ت تماس نامحدود 

درون شبکه ) تماس با ایرانسلی ها ( مبلغی ناچیز را بپردازند.
ط��رح دکای رایتل هم به همین منظورفعال ش��د تا مش��ترکان این 
اپراتورنیزطعم مکالمات نامحدود درون شبکه را بچشند. تنها تفاوتی 
که درمکالمات نامحدود اپراتورها مش��اهده می ش��د، گس��تردگی 
دامنه مکالماتی مشترکان همراه اول بود که اعم از دائمی و اعتباری 

می توانستند هم با همراه اول و هم تلفن های ثابت مکالمه کنند.
رقمی هم که به هریک ازمشترکان توس��ط اپراتورها برای فعالسازی 
این طرح ارائه می شد، بسته به میزان کارکردشان بود و قطعا مشترک 
پرمصرف رقم بیش��تری را نس��بت به ک��م مصرف ه��ا می پرداخت. 
اپراتوره��ای موبایل با توجه ب��ه اینکه پیش از فعالس��ازی طرح های 
خود باید س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی را درجریان 
قرار دهند تا اقدامی ضد رقابتی به گفته کارشناسان این سازمان رخ 

ندهد، اکنون طرح های خود را به یکباره و هم زمان متوقف کرده اند.
ایرانس��ل از23آذرم��اه ام��کان مکالم��ه نامح��دود درون ش��بکه 
 )ش��گفت انگیز( را مس��دود و ب��ه ج��ای آن بس��ته های ترکیب��ی 
اعم ازمکالمه، پیامک و اینترنت را دربازه های زمانی روزانه، هفتگی و 

ماهانه برای مشترکان جایگزین کرد.
 رایتل هم که کال طرح دکا را ازلیس��ت طرح های خود خط زده است 
و درتوجیه این موضوع می گوید که دیگرمدت زمان ارائه آن سرویس 

سرآمده بود و مجبورشدیم، طرح را غیرفعال کنیم.
درحالی که هنوزمشخص نیست اس��تدالل رگوالتوری ازتوقف این 
طرح چه بوده اما شنیده می  شود که ظاهرا این کار برای جلوگیری از 
دامپینگ شدید و اقدامات ضدرقابتی، انجام شده است. درطرح قبلی با 
مبلغ مثال ده تا بیست هزار تومان، تماس نامحدود با شماره های ثابت 
و همراه اول می توانستید برقرارکنید، اما درطرح جدید مشترک که 
در طرح قبلی میانگین ده هزار تومان به صورت نامحدود ماهیانه تلفن 
همراه خود را شارژ می کردند، درطرح جدید مکالمه به 900 دقیقه 

محدود شده و مبلغ نیز حدود 4هزارتومان افزایش پیدا کرده است.
ایرانسل هم درطرح جدید، ماهیانه با پرداخت 204509 ریال درماه از 
600 دقیقه مکالمه و 50 پیامک، مشترکین خود را برخوردارمی کند 
 که میانگین پرداخت مشترکان ایرانس��ل دراین طرح ها نیز بستگی 

به میزان مکالمه، متفاوت است.

طرح های تعرفه ای تلفن همراه شرایط گشایش LC اعالم شد
روی موج فراز و فرود

رییس س��ازمان مدیریت با تاکید بر اینکه دولت بودجه 
چند دوازدهم برای س��ال آینده به مجلس ارائه نخواهد 

داد، از تدوین بودجه سایه برای سال 95 خبر داد.
محمد باقر نوبخت دیروزدرنشس��تی خبری درتشریح 
ابعاد الیحه بودجه س��ال 95 کل کش��ورگفت: پاداش 
خدمت بازنشس��تگان که در س��ال 94صفربوده است، 
درالیحه بودجه س��ال 95، 4هزارو500 میلیارد تومان 
 درنظرگرفته ش��ده و پی��ش بینی ک��رده ایم ک��ه اگر 
بیش ازاین رقم هم نیازبه پرداخت پاداش باشد ازطریق 
جابه جایی 10درصدی ازمحل اعتب��ارات مبلغی به آن 

اضافه شود تا به 5 هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کند.
ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی کش��وربا 
 بیان اینکه درس��ال 95 ت��الش می ش��ود دولت بدهی 
به بازنشس��تگان نداشته باش��د، اعالم کرد: نرخ مالیات 
کارکنان دولت و کسبه درسال آینده افزایش نمی یابد و 

یک سری معافیت های مالیاتی نیزلغو شده است.
وی رقم بودجه کل کش��وررا ح��دود 953 هزارمیلیارد 
تومان ش��امل 307 هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی 
با رش��د 12درص��د و 6۸2 هزارمیلیارد توم��ان بودجه 
ش��رکت های دولتی بانک ها و موسس��ات با رشد 13/3 
درصدی ذکرکرد و خاطرنشان کرد: عمده منابع از محل 
نفت و مالیات است اما بودجه 95 براساس اقتصادمقاومتی 
تبیین ش��ده که با تمرکز به کاهش وابستگی به نفت و 

افزایش مالیات صورت گرفته است.
نوبخت در پاس��خ به س��وال خبرنگارمهرمبنی براینکه 
آیا ارائه بودج��ه دو دوازدهم یا یک دوازدهم براس��اس 
 درخواس��ت ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی ارائه 
خواهد شد،  اظهار داشت: از نظر زمانی، تجربی و قانونی، 
مجلس می تواند با رفتن به دوهفته تعطیالت انتخاباتی 

 بودجه را به ما تحویل دهد و کش��ورازابتدای س��ال 95 
 ب��ا بودج��ه مش��خص اداره ش��ود و برای��ن اس��اس 
 ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه نزدی��ک ب��ه 100 درص��د 
مجلس با همکاری که با دولت دراین زمینه دارد، بودجه 

را قبل از سال به دولت ارائه خواهد داد.
 رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��وربا اشاره 
به قول های مجلس برای همکاری با دولت برای تصویب 
بودجه درموعد مقرر، گفت: این موضوع درتوان مجلس 
است و بهتراست که کشور را به بودجه چند دوازدهم یا 
بالتکلیفی نکشانیم. به نظرم ثبات کشور برهر تعطیلی 

الزم تراست.
وی اظهارداشت: براس��اس ماده 1۸6 آئین نامه داخلی 
مجلس، از زمان ارائ��ه الیحه و تکثی��ر آن درمجلس تا 
زمانی که نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون ها 
بدهند و سایر مراحل طی ش��ود،30 روز زمان نیاز دارد. 
حال اگر کال 40 روز زمان قانون��ی آن را درنظر بگیریم 
 و 20روز زمان هم برای نمایندگان به عنوان سرکش��ی 
به حوزه های انتخاباتی و رسیدگی به مسائل انتخاباتی 
لحاظ کنیم، درمجموع 60  روز زمان را به خود اختصاص 
می دهد. بنابراین به اندازه کافی زمان برای نهایی کردن و 

تصویب الیحه بودجه برای نمایندگان وجود دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورخاطرنشان 
کرد: تاخی��ر درارس��ال لوای��ح بودجه و برنامه شش��م 
براس��اس تدبیر و مصلحت صورت گرف��ت و منابع ملی 
 را دربرداش��ت. س��ازمان مدیریت قب��ل از15آبان ماه 
پیش بینی لوایح مذکور را آماده کرده بود و هر دو الیحه 
با مفهوم اینکه تحریم ها برداش��ته می شود، تدوین شد 
اما نااطمینانی به طرف مقابل باعث تاخیر درارائه الیحه 
بودجه به مجلس ش��د، زی��را ما بای��د اطمینان حاصل 

می کردیم ک��ه تحریم ها برداش��ته می ش��ود، بنابراین 
درهمان روزی که تحریم ها برداشته شد هر دو الیحه به 

مجلس ارائه شد.
وی درپاس��خ به س��والی مبنی براینکه با توجه به اینکه 
دول��ت الیح��ه بودجه س��ال 95 را براس��اس ش��رایط 
پس��اتحریم تدوین کرده اس��ت، آیا بودج��ه ای به نام 
 »بودجه س��ایه« نیز تهیه ش��ده اس��ت، گف��ت: دولت 
فصل به فصل بودجه عملیاتی دارد که این همان بودجه 
سایه است. ارقام در این بودجه کمتر از بودجه کل است، 
در نهایت از همه دستگاه ها خواسته ایم که بودجه های 
خود را به صورت عملیات��ی تنظیم کنند ت��ا در نهایت 
دولت استقراضی از بانک مرکزی انجام ندهد و با کسری 

مواجه نشود. 
س��خنگوی دولت در م��ورد تاثی��ر ن��رخ ارز در الیحه 
 بودجه سال 95 عنوان کرد: س��ناریوهایی برای نرخ ارز 
در این الیحه در نظر گرفته ش��ده که یک��ی از آنها نرخ 
 2997 توم��ان اس��ت، این درحالی اس��ت ک��ه دولت 
 عالقه مند ب��ه افزایش قیمت ارز نیس��ت. عده ای تصور 
می کنند که اگر قیمت ارز باال برود دولت آن را در بازار می 
فروشد و کسب درآمد می کند اما این به هیچ وجه به نفع 
اقتصاد ملی نیست، زیرا هزینه های تولید ناشی از قیمت 
افزایش ارز، افزایش پیدا می کند. اقتصاد ما شاخصی به 
نام نرخ ارز دارد و باید ت��الش کنیم که قیمت آن واقعی 

باشد و واقع بینانه درنظر گرفته شود.
نوبخت درمورد وضعیت هدفمندی یارانه ها و پرداخت 
یارانه های نقدی درس��ال 95 گف��ت: درالیحه بودجه 
سال 95همانند سال94 عمل خواهیم کرد اما به تأسی 
 ازسیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی بای��د یارانه ها را 
ب��ه ص��ورت هدفمن��د در نظربگیریم که ه��م مباحث 
 اجتماعی و هم تولید و اش��تغال را مدنظ��ر قرار دهیم و 

این چارچوب در بودجه سال آینده دیده شده است.
رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ورافزود: 
 درس��ال آینده نیز مش��ابه امس��ال به افرادی که یارانه 
می دهیم، همان میزان 45 هزار و 500 تومان پرداخت 
 خواهد ش��د ولی برای س��ال 95 با مصوبه مجلس باید 

آئین نامه اجرایی در این زمینه تهیه شود.
معاون ریی��س جمهور با اش��اره به اینک��ه حداکثر رقم 
منظور شده برای هدفمندی یارانه ها تا 4۸ هزار میلیارد 
تومان در س��ال 94 اس��ت، اظهار کرد: 35 هزار میلیارد 
 تومان ب��ه صورت کس��ب درآمد در نظر گرفته ش��ده و 
13 هزار میلیارد تومان نیز کمبود منابع داشتیم، درحالی 
که 3هزارمیلیارد تومان درسال94 فقط با افزایش قیمت 
بنزین حاصل شد. وی تاکید کرد با این حال فعال دولت 

تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد.

سخنگوی دولت در:

نشست الیحه بودجه سال 1394کل کشور

 گ��روه صنعتي ای��ران خ��ودرو و ش��رکت دایمل��ر، مالک 
 مرس��دس بن��ز، مرس��دس آام گ و اس��مارت ب��ا امضاي 
 یک تفاهم نامه، همکاري اس��تراتژیک خود را براي ایجاد 

یک شرکت مشترک آغاز کردند.
دوش��رکت خودروس��ازی دایملر )بزرگترین تولیدکننده 
کامیون در جهان ( و ایران خودرو  قصد دارند با تاسیس یک 
شرکت مشترک، از مزیت هاي نسبي یکدیگر استفاده کرده 
و ضمن تحکیم جایگاه خ��ود، یک قطب تولید خودروهاي 
تجاري در منطق��ه را ایجاد کنن��د. یک��ه زارع، درباره این 
 نشس��ت مش��ترک گفت: گ��روه صنعت��ي ای��ران خودرو 
در دوره جدید همکاري هاي بی��ن المللي خود، رویکردي 
 کامال متف��اوت با گذش��ته درپی��ش گرفت��ه و برحضور و 

سرمایه گذاري مشترک طرف مقابل تاکید دارد.
وي با بیان اینکه سرمش��ق گروه صنعتي ایران خودرو در 
همکاري هاي جدید، حفظ و ارتقاي منافع ملي است، افزود: 
دایملر و شرکت بنز س��ابقه قابل اعتنا و اتکائي درهمکاري 
با گروه صنعتي ایران خودرو داشته اند که این امر مي تواند 
درمسیر پیشروي این دو خودروساز راهگشا باشد. ولفگانگ 
برنارد، عضو هی��ات مدیره دایملر ای.جی نی��ز اظهار کرد: 
 پس از لغو تحریم های ایران، م��ا در حال برنامه ریزی برای 

از سرگیری س��ریع کس��ب و کارمان در این بازار هستیم. 
امضای تفاهم نامه با ش��ریک تجاری م��ان در ایران، پیش 

نیاز مهمی برای از سرگیری سریع این کسب و کار است.
براس��اس این گزارش دایملر و ایران خودرو پس از امضاي 
این تفاهم نامه در یک بیانیه مشترک اهداف و برنامه هاي 

خود براي از سرگیري همکاري ها را تشریح کردند.
در این بیانی��ه آمده اس��ت: » ایران خودرو دی��زل یکی از 
ش��رکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگ ترین 
تولیده کننده خ��ودرو در منطق��ه MENA )خاورمیانه 
 و ش��مال آفریقا( اس��ت که بیش از 50 درصد سهم بازار را 
در ایران داش��ته و بی��ش از نیم قرن اس��ت که ب��ا دایملر 

همکاری دارد.«
»س��رمایه گ��ذاری مش��ترک ب��رای تولی��د منطق��ه ای 
کامیون ه��ای مرس��دس بنز و قطع��ات ق��وای محرکه«، 
»تاسیس شرکت مشترک فروش کامیون های مرسدس بنز 
و قطعات آنها در ایران« و همچنین خرید بخش��ی از سهام 
شرکت محور خودرو در کنار ایدم توس��ط دایملر از جمله 
مواردي به شمار مي رود که در این تفاهم نامه مورد توافق 
قرار گرفته اس��ت. عالوه بر این، دو طرف درصدد هس��تند 
سرمایه گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و 

باری مرسدس داشته باشند. ضمن اینکه دایملر اعالم کرده 
براي تحقق این برنامه ها دفتر خود در تهران را در سه ماه 

نخست سال 2016 ایجاد مي کند.
همچنین ش��رکت دایملر طي بیانیه اي به پتانس��یل هاي 
ب��ازار و صنعت خودرو ایران اش��اره کرده اس��ت. در بیانیه 
دایملر آمده است: » ایران در پی سال هاي متمادی تحریم 
و تقاضای باال در بخش حمل و نقل، پتانس��یل خوبی برای 
رشد در این بخش داشته و فرصت های زیادی را به دایملر 
 نوید می دهد. ایران باوجود تحریم ه��ای اقتصادی یکی از 
بزرگ تری��ن اقتصاده��ای مل��ی در خاورمیانه، ب��ا تولید 
ناخالص ملی 415 میلیارد دالر آمریکا در سال 2014 بود. 
 صنایع ایران تقریبا نیمی از اقتصاد مل��ی ایران را به دوش 

می کشند.«
 گفتني اس��ت؛ جمعي از مدیران ارش��د مرس��دس بنز از 
سالن ها و خطوط تولید ایران خودرو دیزل و ایران خودرو 
بازدی��د و پس از انج��ام مذاک��رات، تفاهم نامه مش��ترک 

همکاري با گروه صنعتي ایران خودرو را نیز امضا کردند.
 در این بیانی��ه آمده اس��ت: » ای��ران خودرو دی��زل یکی 
از شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگ ترین 
تولیده کننده خ��ودرو در منطق��ه MENA )خاورمیانه 
 و ش��مال آفریقا( اس��ت که بیش از 50 درصد سهم بازار را 
در ایران داش��ته و بی��ش از نیم قرن اس��ت که ب��ا دایملر 

همکاری دارد.«
»س��رمایه گ��ذاری مش��ترک ب��رای تولی��د منطق��ه ای 

کامیون ه��ای مرس��دس بنز 
و قطع��ات ق��وای محرکه«، 
»تاسیس ش��رکت مشترک 

ف���روش کامیون ه���ای 
مرسدس بنز و قطعات 

آنه��ا در ای��ران« و 
خرید  همچنی��ن 
بخش��ی از سهام 
ش��رکت مح��ور 
خ���ودرو در کنار 
ایدم توسط دایملر 

 از جمل��ه م��واردي 
به شمار مي رود که 
در ای��ن تفاهم نامه 
م��ورد تواف��ق قرار 
گرفته است. عالوه 

ب��ر ای��ن، دو طرف 
درص��دد هس��تند 
ری  یه گذا س���رما
مش���ترکی ب��رای 
ف���روش وس���ایل 
نقلی���ه تج���اری و 
 ب���اری مرس���دس 

داشته باشند. 

ایتالیا خواستار همکاری 
با کشتیرانی ایران شد

مجوزهای الزم برای انتش��ار هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت توسط شهرداری 
تهران برای توسعه مترو صادر ش��د و این اوراق از بهمن ماه امسال منتشر می شود. 
 پ��س از گالیه ه��ای مدیران ش��هری درخص��وص عدم حمای��ت دولت از توس��عه 
حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و عدم پرداخت س��هم پیش بینی ش��ده در قانون، 
نخستین نشانه های مثبت از س��وی دولت برای حمایت از توسعه مترو مشاهده شد 
و روز یکش��نبه هفته جاری معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران اعالم کرد: این 
اوراق در بهمن ماه سال 94 توسط بانک شهر و بانک توسعه صادرات منتشر می شوند.

 منابع حاص��ل از فروش ای��ن اوراق صرف توس��عه مترو خواهد ش��د ک��ه با توجه 
به عقب ماندگی هایی که در برخ��ی از خطوط مترو از جمله خط��وط 7 و 6 مترو از 
برنامه وجود دارد پیش بینی می ش��ود، این اوراق صرف تکمیل این خطوط ش��ود. 
سید جعفر تشکری هاش��می، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران درصحن 
غیرعلنی شورای ش��هر تهران به تش��ریح عملکرد مالی در بخش اعتبارات نقدی و 
غیر نقدی پرداخت و گفت: در بخش س��رمایه ای برای س��اخت و احداث مترو هزار 
و 990میلیارد تومان بودجه مصوب س��ال 94 در نظر گرفته ش��ده، همچنین برای 
بازپرداخت وام های مترو 330 میلیارد تومان اعتبار مصوب در نظر گرفته شده و در 
بخش کمک دولت در حوزه عمرانی 235 میلیارد تومان اعتبار مصوب پیش بینی شده 
است. معاون شهرداری تهران ادامه داد: آنچه تا امروز محقق شده است مجموعا 9۸2 
 میلیارد تومان از بخش سرمایه ای بوده که بالغ بر 50 درصد مبلغ ساخت بوده است. 
 633 میلیارد تومان بابت بازپرداخت وام های مترو نیز پرداخت ش��ده که س��رجمع 
در سال 94 تا امروز یک هزارو 645 میلیارد تومان تحقق یافته که بالغ بر 71 درصد 

بودجه مصوب مترو بوده است.

سفیر، استاندار و مقامات بندری ایتالیا در راس هیاتی با رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دیدار و خواستار توسعه همکاری ها در شرایط پسا 
تحریم شدند.در این دیدار زنو دی آگوستینو Zeno D'Agostino رییس اداره بنادر 
ایتالیا با اعالم آمادگی جهت همکاری با کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: حجم 
مبادالت تجاری بین ایران و ایتالیا گسترش خواهد یافت و این بندر رکن اصلی برای 
مبادالت تجاری میان ایران و ایتالیا خواهد بود. وی می��زان حمل و نقل دریایی بندر 
TEU را 75 میلیون تن در س��ال 2015 و در حمل کانتینری 0/5 میلیون Trieste

ذکر کرد و گفت: بندر Trieste با دارا بودن ترمینال اختصاصی کانتینری، دو فرصت 
مناسب برای ترمینال داری و سوخت رسانی به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند، ضمن 
اینکه این بندر جایگاه اول را در بنادر نفتی دارد. در ادامه این دیدار محمد س��عیدی 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن معرفی توانمندی های موجود 
 در مجموعه گروه کشتیرانی، ش��رایط و نحوه فعالیت های مرتبط با گروه کشتیرانی 
در طول دوران تحریم را تشریح و شرایط پسا تحریم برای شرکت های گروه کشتیرانی 
را، فرصتی مناسب جهت توسعه فعالیت ها ارزیابی کرد. وی ادامه داد: با لغو تحریم ها 
ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آماده حمل محموالت صادراتی و وارداتی 
مستقیم به بنادر اروپا است. سعیدی با اش��اره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
بزرگ ترین شرکت دارنده کشتی های حمل فله اس��ت، گفت: هم اکنون جمهوری 
 Re – اسالمی ایران محصوالت متنوع پتروشیمی به اروپا صادر می کند که از طریق
"Export از ترکیه به اروپا می رود اما پیش بینی می شود همکاری ایران و اروپا بعد از 
تحریم ها به گ��ردش مالی حداقل حدود 10 میلیارد یورو برس��د. در طول این دیدار، 
 طرفین برامکان انج��ام فعالیت های مش��ترک از جمله حمل کانتین��ری و فعالیت 

در زمینه سوخت تاکید کردند.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

1-مزایده گزار: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
2- موضوع مزایده: فروش 3 دستگاه خودروی دولتی )مزدا دوکابین(

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: فیش بانکی به مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی به شماره حساب شماره 
2172620206000 بانک ملی ایران به نام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

4- تاریخ اخذ اسناد مزایده: 94/10/29 لغایت تاریخ 94/11/07 در ساعات اداری 
5- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 94/11/17

6- تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح مورخ 94/11/1۸
7- محل دریافت اسناد مزایده تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان – خیابان مشتاق دوم – دفتر فنی اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان شماره3 استانداری – واحد اموال اداره کل(
توضیحات: 

*به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مزایده ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

*اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
*سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده درج شده است.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )مرحله اول(  

         م الف:30197             

 نوبت اول

اولین گام صنعتی بعد از برجام؛

شریک جدید ایران خودرو در راه است

انتشار 1000 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای مترو تهران
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۲۹ دی ماه در تقویم ایران به عنوان روز هوای پاک نام گذاری شده است.
بحران آلودگی هوا در تهران و ۶ ش��هر آلوده دیگر ایران ش��امل تبریز، مشهد، 
اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، در س��ال ۱۳۷۴ مسووالن ستاد اجرایی کاهش 

آلودگی هوا را بر آن داش��ت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار 
مختلف جامعه، روز ۲۹ دی ماه را به عنوان روز هوای پاک 

اعالم کنند.
هدف از اعالم روز ملی هوای پاک ایجاد 

حساسیت در بین اقش��ار مختلف جامعه 
ب��وده اس��ت و از آنجایی که کلی��د اصلی 

کاهش آلودگی ه��وا، مش��ارکت مردمی و 
افزایش هماهنگی بین بخش��ی است این روز 

می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و 
هماهنگی بین بخشی باشد.

درباره آلودگی هوا
س��الیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگ��ی هوا جان 

خود را از دس��ت می دهند ک��ه ۹۰ درصد آنان در 
کشورهای توسعه یافته هستند . دربعضی کشورها 

تعداد افرادی که در اثر همین عام��ل جان خود را از 
دست می دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است. 

این مرگ و میر به طور خاص مربوط به آسم، برونشیت 
یا  تنگی نفس و حم��الت قلبی و آل��رژی های مختلف 

تنفسی است .
تعریف آلودگی هوا

آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در ه��وا که می تواند برای 
انس��ان یا محیط او مضر باش��د اطالق می گردد. آالینده ها 

ممکن اس��ت طبیعی و یا ساخته دست بش��ر باشند و ممکن 
است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند 

که بالغ بر ۱۸۰ آالینده می باشند .
منابع انتشار آالینده های هوا:

 مناب��ع آل��وده کننده ه��وا ب��ه دو قس��مت طبیع��ی و مصنوعی 
تقسیم بندی می شود.

۱- منابع طبیعی
 فعالیت های آتشفشان ها و آتش سوزی جنگل ها

 گرد و غبار طبیعی
 دود و مونواکسید کربن ناشی از آتش سوزی ها

 گاز رادون ناشی از کانی های زمین
 درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد می کنند

۲- منابع مصنوعی
 وس��ایل نقلیه موتوری مش��کلی اساسی هستند. دی اکس��ید نیتروژن که

 مهم ترین آلوده کننده هواست را تولید می کنند.سایر منابع مصنوعی آلوده 
کننده هوا عبارتنداز: زغال سنگ سوزها ، صنایع مختلف آلودگی های ناشی از 

سوزاندن بقایای کشاورزی و …
آالینده ها ی هوا

ترکیبات آل��وده کننده هوا به دو قس��مت 
گازها و ذرات جامد تقسیم می شوند :

۱- ذرات جامد 
ذرات کوچ��ک و جام��د براس��اس ان��دازه 
 تقسیم می شوند و عبارتند از )pm۱۰( و

 )pm ۲/5 (دس��ته اول ذرات��ی که 
دارای قط��ر کمتراز 

میکرومتر   ۱۰
هس��تند و دس��ته 
دوم ذرات��ی ک��ه دارای 
قطر کمتر از ۲/5 میکرومتر 
می باش��ند. ذرات با قطر کمتر از 
۲/5 میکرومتر برای س��المتی 

زیان بارترند .
۲- گازها 

شامل مونواکس��ید کربن ، دی 
اکس��ید نیتروژن ، دی اکس��ید 
 گوگ��رد ، هیدروکرب��ن ه��ا ، 

ازن و … می باشند .
آلودگی هوا در منازل 

دی اکسید کربن یک گاز آلوده کننده هوا نیست ولی 
همواره به عنوان یک عامل مهم در بررسی کیفیت 
هوای منازل م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت و به 
عنوان ش��اخص کیفیت هوا لحاظ می ش��ود . 
افرادی که در معرض این هوا قرار می گیرند 
 دچار خستگی،عدم رضایت و عدم تمرکز 
می گردند . مواد و مصالح س��اختمانی 
مثل رنگ ها به خص��وص رنگ های 
ب��ا ترکیبات س��ربی ، حش��ره کش 
 و اس��پری فرمالدئی�����د نی��ز

 می توانند باعث آلودگی هوا در 
منازل گردد.

حفاظت با آلودگی هوا
در روزهای��ی ک��ه اخب��ار 
و رادی��و تلویزی��ون و 
روزنام��ه ه��ا هوا 
ش��رایط  در  را 
ن��ی اع��الم  بحرا
ای��ن  کنن��د  م��ی 
 خب��ر ب��ه ش��ما کمک

 م��ی کن��د ک��ه خ��ود را از 
آلودگ��ی ه��وا محافظ��ت کنی��د. 
)AQI( ی��ا »ش��اخص کیفی��ت هوا« 
یک ش��اخص برای گ��زارش کیفی��ت هوای 
 روزان��ه م��ی باش��د. )AQI( ب��ا ان��دازه گیری

 آالینده هایی چون ازن ، منواکسید کربن ،
دی اکسید گوگرد ودی اکسید نیتروژن و گردوغبار ) ذرات 

معلقpm-۱۰( محاسبه می شود .
 )PS.I(وضعیت شاخص استاندارد آلودگی

پاک ۰-5۰
سالم 5۰-۱۰۰

ناسالم ۱۰۰-۲۰۰
بسیار ناسالم ۲۰۰-۳۰۰

خطرناک ۳۰۰
در مواقع آلودگی هوا چه باید کرد ؟

* در روزهای بحرانی آلودگی هوا حتی االمکان از تردد در محدوده های مرکزی 
و پر ترافیک شهر اجتناب کنید.

* استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری خود 
را جایگزین خودروهای شخصی کنید.

* فعالیت یا بازی کودکان در محیط های باز را محدود کنید.
* افراد مسن یا افراد با بیماری های قلبی ، ریوی نظیر آسم ، برونشیت مزمن و 

نارسایی قلبی از خروج از خانه اجتناب کنند.

۲۹ دی، روز هـوای پاک
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دریچه

قراراس��ت آم��وزش س��وادآموزی از طریق 
تلفن همراه نیز راه اندازی ش��ود. براساس این 
طرح نرم افزارهایی تولید می ش��وند تا انجام 

این امر در سراسر کشور تسهیل شود.
 رییس سازمان نهضت س��وادآموزی درباره 
این خبر گفت: تولید نرم اف��راز برای آموزش 
س��واد از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی 
است. علی باقرزاده درباره طرح سوادآموزی 
از طریق تبلت و تلفن هم��راه گفت: آموزش 
از ای��ن طریق، پ��روژه تحقیقاتی اس��ت و به  
 لح��اظ حقوقی و فن��ی اقدام��ات الزم انجام 

 گرفته است. 
وی افزود: ی��ک نرم اف��زار برای آم��وزش از 
طریق تلفن همراه طراحی ش��ده که مراحل 
تکمیلی را طی مي کند. رییس سازمان نهضت 
س��وادآموزی بیان ک��رد: پ��س از تولید این 
نرم افزار به  صورت آزمایش��ی تعداد ۱۰۰نفر 
 تحت پوش��ش ط��رح آم��وزش الکترونیکی 

قرار مي  گیرند.

 باق��رزاده خاطرنش��ان ک��رد: همزم��ان ب��ا 
فعالیت های آزمایشی اقدامات اعتباربخشی 

و اثربخشی آن انجام مي گیرد. 
وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح آزمایشی 
آموزش الکترونیکی مثبت باش��د و هزینه و 
زمان کمتری نس��بت به آم��وزش حضوری 
 بب��رد، در مقی��اس ب��زرگ ترانج��ام خواهد 

گرفت.

 عهدش��کنی در زناش��ویی را می ت��وان یک��ی از 
آسیب  زاترین مش��کالت عاطفی زوجین در نظر گرفت 
و مش��کل پیچیده تر آن اس��ت که بتوان این مس��اله را 
بین زوجین مرتفع کنی��م. اما دراکثر زوجین مهم ترین 
عامل��ی که زمینه  س��از این گون��ه رفتاره��ای انحرافی 

درساختارخانواده می  شود عبارتند از:
۱- بی تفاوتی همسر: گاهی بی وفایی، ناشی از احساس 
نادیده گرفتن ازس��وی همسراس��ت که همواره توصیه 
می ش��ود برای اینکه زندگ��ی مصون از ای��ن انحراف را 
داش��ته باش��یم باید طرف مقابل را به  عنوان مرکز ثقل 

توجه خود قرار دهیم.
2- احساس خأل عاطفی: یعنی اینکه همواره طرف مقابل 
دوست دارد مورد ستایش و دوست داشتن و احترام قرار 
گیرد. در ساختار خانواده های سالم موضوعی که همواره 
مورد توجه قرار می گیرد ابراز عالقه و عش��ق از س��وی 
طرفین اس��ت که نبود توجه به مس��ایل عاطفی زمینه 

رفتارهای انحرافی را فراهم می کند.
3- مشکالت رفتاری فی مابین، اگربه صورت زیرساختی 
حل نش��ود، به عنوان عامل دیگری برای ایجاد خیانت 

درنظر گرفته می شود. ایجاد این  مساله بین زوجین به  
عنوان مس��اله عادی درنظر گرفته می  شود. به  گونه ای 
که احتمال دارد اختالف س��لیقه درخصوص مس��ایل 
متفرقه ظهور و ب��روز کند، ولی اتخ��اذ راهبردی برای 
حل ریش��ه ای مس��اله باید مورد توجه قرار گرفته و از 
 توس��عه آن جلوگیری کرد و آن را تبدیل به یک بحران 

عاطفی نکرد.
4- روابط زناشویی سرد زمینه دیگری برای بروز خیانت 
است. این مساله با توجه به اینکه به عنوان یک تابو درنظر 
گرفته می شود و زوجین گاهی این امر را انکاریا از درمان 
آن طفره می روند، می تواند درتوسعه بحران خانوادگی 

نقش آفرینی کند.
5- نداش��تن زمینه های مش��ترک رفتاری و عقیدتی 
که باعث ایجاد هم کالمی در زوجین می ش��ود از دیگر 
مس��ایلی اس��ت که دراین موضوع باید م����ورد توجه 
قرارگیرد. گاهی این موضوع متصوراس��ت که هرچقدر 
زمینه مش��ترک رفتاری بین زوجین گسترش یابد، به 
همان میزان پایبندی به زندگی مش��ترک نیز افزایش 

می یابد.

س��رهنگ جهانگیر کریمي با بی��ان اینکه یکي از 
پل ه��اي ارتباطي آحاد م��ردم جامعه ب��ا پلیس، 
سامانه ۱97 است، اظهار کرد: این سامانه به منظور 
دریافت انتقادات، شکایات، پیشنهاد و تقدیر مردم 
از نحوه عملکرد مام��وران طراح��ي و راه اندازي 

شده است.
وی اف��زود: س��امانه ۱97 یک��ي از دقیق تری��ن و 
پیش��رفته ترین س��امانه هاي ارتباطي در نیروي 
انتظامي است و هر تماس��ي که با آن برقرار شود 
بالفاصله به دفتر فرماندهي انتظامي استان متصل 
شده و دستور پیگیري ویژه نسبت به آن تماس به 

بخش هاي مربوطه ارایه مي شود.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه حتي یک مورد برخورد نامناسب 
با مردم براي پلیس قابل قبول نیست، تصریح کرد: 
فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان در راس��تاي 
ارتقاي استانداردس��ازي رفتار کارکنان، هر ساله 
اقدام به برپایي دوره هایي ب��راي تمامي کارکنان 
مي کند و کس��ب رتبه نخس��ت اداري در س��طح 

کشور نشانه حساسیت باالي فرماندهان انتظامي 
نسبت به رفتار کارکنان پلیس و نوع برخورد آنان 

با مردم است.
کریمی خاطرنش��ان کرد: پلیس اصفهان همواره 
اعالم کرده اس��ت ک��ه از انتقادات س��ازنده مردم 
اس��تقبال مي کند و انتظار دارد تمامي شهروندان 
و اصحاب رس��انه که همیش��ه یار و ی��اور پلیس 
 بوده و هس��تند به منظور بهتر ش��دن کیفیت کار 
نیروي انتظامي هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت 
خود را از طریق تماس با سامانه ۱97 به مجموعه 

مسووالن ناجا اطالع دهند.
وی اظهار کرد: پلیس به مردم اطمینان مي دهد که 
به تماس هاي آنها به صورت ویژه و خارج از نوبت و 
در کوتاه ترین زمان رسیدگي و نتیجه پیگیري هاي 

صورت گرفته را اعالم مي کند.
کریمي گفت: امیدواریم ب��ا ارتباط و تعامل هرچه 
بیشتر مردم و مشارکت همگاني در ارتقاي امنیت 
جامعه شاهد افزایش کیفیت کار پلیس و اقتدار آن 

در برابر مجرمان و متخلفان باشیم.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی خبرداد :

جزییات طرح آموزش سواد از طریق تلفن همراه
مشکالت زندگی زناشویی ؛

عهدشکنی در زناشویی
 پلیس، انتقادات مردمی را در سامانه 197 

پیگیری می کند

برنامه بودجه 95 واعتبارات درنظرگرفته شده برای زنان

درصد رشداعتبار در الیحه بودجه 95عنوان

۱58.۱5۰5.32 معاونت امور زنان و خانواده

۱.957.۰۰۱28.۱2 شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران

3۰۰.۰۰۰۱۰۰ بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت زنان سرپرست خانوار

جدول زیر اعتبار در نظر گرفته ش��ده در برنامه 
بودجه س��ال 95 برای نهاده��ای متولی حوزه 
امور زنان و خانواده از جمل��ه معاونت امور زنان 
و خان��واده و نیز اعتبارات مربوط ب��ه بیمه زنان 

خانه دار را نشان می دهد.

 الیح��ه بودج��ه 95 توس��ط رییس جمه��ور 
ب��ه مجل��س ش��ورای اس��المی   تقدیم ش��د تا 
بهارستان نشینان بررسی این الیحه را در دستور 

کار خود قرار دهند.
جدول زیر اعتبار در نظر گرفته ش��ده در برنامه 

بودجه 95 برای نهادهای متولی حوزه امور زنان 
و خانواده از جمله معاونت ام��ور زنان و خانواده 
و نیز اعتبارات مربوط به بیم��ه زنان خانه دار را 

نشان می دهد.
 )ارقام به میلیون ریال(

اعتبار در الیحه بودجه 95دانشگاه های زنانه

۱.۰86.5۱4 دانشگاه الزهرا)س(

۱5.863دانشگاه خواهران سمنان )فرزانگان(

۱9.826 دانشگاه کاشان- پردیس خواهران

7۱.2۰3 دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(

35.87۰ دانشگاه نرجس )س(

همچنین، در بخش دیگری از عناوین کلی بودجه ش��اهد اختصاص 
اعتبار به دانش��گاه های مختلف از جمله دانش��گاه های زنانه هستیم 
 که در ج��دول زیر اعتب��ارات اختصاص یافت��ه به این دانش��گاه ها را 

مالحظه می کنیم.

الزم به ذکر است در عناوین کلی بودجه سال 95، به منظور احداث استادیوم ورزشی ویژه بانوان در 
تهران 3.۰۰9.۰۰۰ میلیون ریال در بودجه سال 95 پیش بینی شده است. 

عالوه بر عناوین کلی بودجه، در پیوس��ت های الیحه بودجه و در قس��مت  مربوط 
به اعتبارات اختصاص یافته به دس��تگاه های اجرایی توج��ه خاصی به حوزه زنان، 

 خانواده و ازدواج ص��ورت گرفته که این اعتب��ارات در جدول زیر قابل مش��اهده 
است.

اعتبار در الیحه عنوان  دستگاه 
بودجه 95

معاونت امور زنان و خانواده

۱۰7.۱77برنامه ارتقای توانمندی های زنان و تحکیم بنیان خانواده 

2۰.۰۰۰ارتقای مهارت های شغلی زنان

۱2.۱77ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سالمت جسمانی زنان و خانواده 

2.۰۰۰برگزاری مراسم روز زن و روز ملی خانواده

25.۰۰۰برگزاری نشست ها و نمایشگاه ها

۱.۰۰۰تشویق زنان ایثارگر، هنرمند، محقق، نویسنده، کارآفرین و نخبه

7.۰۰۰حمایت از بانک های اطالعاتی در حوزه زنان و خانواده 

4۰.۰۰۰حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی 

46.۰۰۰برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکت های اجتماعی جوانان و زنان

46.۰۰۰حمایت از تعاونی ها و تشکل های بانوان

برنامه تأمین، تعمیر، تجهیز، نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و 

ماشین آالت

۱5۰.۰۰۰

4.823برنامه پژوهش های کاربردی

4.823تحقیق، مطالعه، مشاوره و ترجمه در خصوص مسایل زنان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

44.4۰۰برنامه اجرای امنیت غذا و تغذیه 

9.865آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم

8.6۱4بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامه کودک سالم

77۰.۰۱۱برنامه ارتقای شاخص های بهداشتی

2.4۱5ارتقای شاخص هاي ترویج تغذیه با شیر مادر 

۱۱7.277ارتقای شاخص های سالمت بارداری و فرزندآوری 

6.899ارتقای شاخص های سالمت مادران

6.۰۰۰.۰۰۰برنامه ارتقای  شاخص های سالمت خانواده 

2.۰۰۰.۰۰۰انجام اقدامات و بسته های اجرایی سیاست های جمعیتی کشور

2.۰۰۰.۰۰۰ترویج زایمان

2.۰۰۰.۰۰۰درمان ناباروری 

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

۱۰.858انجام پروژه های سالمت زنان

وزارت کشور

2۱.5۱۰راهبری مشارکت های فرهنگی و اجتماعی زنان

اعتبار در الیحه عنوان دستگاه
بودجه 95

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

8.2۰۱.638برنامه جذب، آموزش و توسعه بسیج 

5۰۱.886ارایه خدمات فرهنگی )دانشجویی، دانش آموزی، زنان و سایر اقشار( 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

2۱.75۰برنامه راهبری امور فرهنگی در آموزش عالی 

۱.75۰توسعه مشارکت اجتماعی، فرهنگی زنان و ساماندهی امور جوانان 

۱6۰.75۰برنامه ارایه خدمات فرهنگی به دانشجویان 

5.25۰توسعه مشارکت اجتماعی، فرهنگی زنان و ساماندهی امور جوانان 

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

۱۱.25۰برنامه سیاست گذاری در امور زنان و تحکیم خانواده 

وزارت آموزش و پرورش

3.7۰۰سیاست گذاری و برنامه ریزی مشارکت زنان در آموزش و پرورش 

سازمان بهزیستی

385.252بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری 

۱۱.2۰۰بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی 

۱.853.2۰۰برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان 

9۱6.886برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار 

موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهاد کشاورزی

۱7.۰۰۰برنامه آموزش زنان روستایی 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

3۰.۰۰۰بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری

4۰.۰۰۰بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی 

3۰۰.۰۰۰برنامه توسعه رفاه 8، کودکان و نوجوانان خانواده های نیازمند 

5۰.۰۰۰راهبری ارایه خدمات مالی خرد زنان روستایی 

اعتبار در الیحه عنوان دستگاه
بودجه 95

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

۱22.۰۰۰اجرای طرح ملی ازدواج دانشجویی 

وزارت ورزش و جوانان 

2۰۰.۰۰۰برنامه گسترش ورزش بانوان 

۱24.32۰برنامه حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی جوانان 

24.32۰برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و جشنواره امور جوانان در امر ازدواج 

3۰.۰۰۰حمایت از ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 

2۱.5۰۰حمایت از برنامه مشاوره و تحکیم خانواده 

45.۰۰۰ حمایت از تولیدات فرهنگي، هنري در موضوع ازدواج جوانان 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

5۰.۰۰۰برنامه حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسالمی – ایرانی 

حمایت از ساماندهي و هویت بخشي به دست اندکاران حوزه مد و لباس 

اسالمي - ایراني

 2.۰۰۰

حمایت از طراحي، تولید، عرضه و ترویج نمادها و الگوهاي مد و لباس 

اسالمي- ایراني

 5.۰۰۰

5.۰۰۰ حمایت از فعالیت هاي بین المللي مد و لباس اسالمي- ایراني

حمایت از فعالیت هاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و 

حجاب

 38.۰۰۰

مجمع جهانی تقریب  مذاهب

۱5.۰۰۰فعالیت  های تقریبی برای بانوان جهان اسالم 

ستاد مبارزه با مواد مخدر

84.۰۰۰راهبری ارایه خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در خانواده 
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فراخوانبازاركتاب

 مجموعه مقاالت طنز جواد مجابى با عنوان «بغل كردن دنيا» منتشر شد.
ــارات مرواريد، كتاب  تازه اى از جواد مجابى را با عنوان  به گزارش مهر، انتش

«بغل كردن دنيا» روانه بازار كتاب كرد.
اين كتاب دربرگيرنده طنزهاى مجابى است كه با تصاوير طراحى شده توسط 

وى ، در193صفحه منتشرشده است.
مجابى كه پيش از اين نيز آثارى مانند آدم پرمدعا، يادداشت هاى بدون تاريخ، 
ــخ طنز ادبى ايران را  آقاى ذوزنقه، عبيد باز مى  گردد، عين حب نبات و تاري
منتشر كرده است دراين كتاب گزيده اى از انواع طنز هاى خود را كه درقالب 
متن نوشته شده، گردآورى كرده است. به عبارت ديگراين كتاب را مى  توان 
ــبت انسان  مجموعه مقاله هاى كوتاه و طنز جواد مجابى درباره زندگى و نس

با زندگى دانست.
ــت هاى جد بزرگوار،  ــن كتاب عبارتند از: يادداش برخى ازعناوين مقاالت اي
ــت ها، يادداشت هاى مشترك  ــت ها، فرشته  نوشت ها، سنگ  نوش جانور نوش

ميز و صندلى و...
ــهروندان غير  در يكى از مقاالت اين كتاب با عنوان «فال هاى واقعى براى ش

واقعى» مى خوانيم:
فروردين: خوشبختى بزرگى در نزديكى شماست، آن را به خوبى نمى بينيد، 
چون كوريد يا عقل درست و حسابى نداريد. كافى است نگاهى به اطراف خود 
ــاده ترين كار اختالس است. كافى است  در بانك بياندازيد. توى  اين شغل س
ــازى كنيد. اگر تنهايى جرات نداريد باند تشكيل بدهيد، با  بتوانيد حساب س
ــيد! از ته دل پول پرست هستيد، خب چه عيبى دارد؟  خودتان روراست باش

متولدين اين ماه كمى ترسو هستند، رفيق نترس!
نشر مرواريد اين كتاب را با قيمت 11500 تومان منتشر كرده است.

ــرح تمام  ــنواره بين المللى مد و لباس فجر، فراخوان خود را با ش  پنجمين جش
ــاركت و همكارى  ــران با مش ــى اصناف اي ــر كرد. بنياد فرهنگ بخش ها منتش
هنرمندان، فعاالن و دست اندركاران عرصه طراحى وتوليد پوشاك، و با مساعدت 
ويژه كارگروه ساماندهى مد و لباس پنجمين جشنواره بين المللى مد ولباس فجر 

را دربهمن ماه 1394برگزار مى كند.
بخش هاى جشنواره:

بخش مسابقه زنده طراحى لباس
ــابقه راه پيدا مى كنند.  طراحان نامزد دريافت جايزه دربخش لباس، به اين مس
ــود با توجه به مواد و مصالح موجود كه به  ــته مى ش ــركت كنندگان خواس ازش
ــت موضوعى ظرف 8  ــخيص داوران از قبل تهيه گرديده و با تعيين محوري تش
ــال است ومبلغ  ــاعت، يك لباس تهيه كنند. برنده اين مسابقه طراح بر ترس س
پنجاه ميليون ريال جايزه نقدى وهمچنين شركت دريك جشنواره يا ورك شاپ 
بين المللى به او تعلق مى گيرد. اين طراح به عنوان داورسال آينده، درجشنواره 

معرفى مى  گردد.
كميته علمى ودانشگاهى

بخش رقابتى
ــجويى، كتب، طرح هاى  ــاالت، پايان نامه هاى دانش اين بخش درپنج محورمق

پژوهشى و تصويرسازى مد ايرانى-اسالمى برگزار مى گردد.
بخش غيررقابتى:

نشست هاى تخصصى
ــنواره به روال  ــتاى اهداف جش ــگاهى درنظر دارد تا درراس كميته علمى دانش
دوره هاى قبل، با دعوت از استادان  و صاحب نظران، نشست هاى علمى و تخصصى 

پيرامون موضوعات محورى جشنواره برگزار نمايد. 
كارگاه هاى آموزشى:

ــه مندان و  ــاى توانمندى هاى عالق ــراى ارتق ــب ب با هدف ايجاد فضاى مناس
شركت كنندگان جشنواره، كارگاه هاى آموزشى در موضوعات تخصصى مربوط با 
اهداف جشنواره برگزار مى شود.  الزم به ذكر است گواهى حضور دركليه نشست ها 

و كارگاه هاى آموزشى براى افراد شركت كننده صادرمى گردد.
غرفه هاى نمايشگاهى دانشگاه ها، مراكز آموزش عالى كشور و آموزشگاه هاى فنى 
و حرفه اى : غرفه بر تر دردوبخش آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى و مراكزعلمى و 

دانشگاهى توسط هيات داوران انتخاب و مورد تقديرقرار خواهد گرفت.
ــا عنوان مد و  ــنواره بين المللى مد و لباس فجر ب همايش علمى پنجمين جش
ــنواره بين المللى مد و لباس  لباس ايرانى اسالمى :كميته علمى پنجمين جش
ــا عنوان  ــزارى همايش علمى ب ــدام به برگ ــال 1395اق ــر، درخردادماه س فج

«مد و لباس ايرانى اسالمى» خواهد نمود.. 
كميته فرهنگى - هنرى

غيررقابتى:
نشريات: اختصاص غرفه و تقدير از نشريات موضوعى داراى مجوز معتبر از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى.
ــر كننده  ــات منتش ژورنال، كاتالوگ و كتاب: اختصاص غرفه و تقدير از موسس

ژورنال و كاتالوگ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى داراى حداقل 3 اثر.
نرم افزار، سايت و محصوالت چند رسانه اى: اختصاص غرفه و تقدير از موسسات 

فعال در اين حوزه.
نقاشى عكس وپوستر: پذيرش حداكثر 5 عكس يا پوستربا موضوع جشنواره .

بخش رقابتى:
ــركت كنندگان حداكثر5اثررا به  ــب باموضوع جشنواره، ش تصوير گرى: متناس

دبيرخانه ارسال كنند.
آثارمطبوعاتى: در رشته هاى  خبر، مصاحبه، گزارش، مقاله، سرمقاله، نقد و ساير 
آثار مطبوعاتى درموضوع جشنواره. هر روزنامه نگار مى تواند حداكثر5 اثرچاپ 
شده و يا درج شده درپايگاه هاى خبرى داراى مجوز را به دبيرخانه ارسال نمايد. 

ارسال آثار توسط مديران مطبوعات بالمانع است.
تبليغات وبازاريابى (ماركتينگ): اقالم تبليغاتى همچون برشور، كاتولوگ، تراكت، 
طراحى بيلبورد، تبليغات محيطى، آگهى مطبوعاتى و تلويزيونى، طراحى شعار 
ــال آثار از سوى طراحان، كانون هاى  (اسلوگان) و... در موضوع مد و لباس. ارس

تبليغاتى و صاحبان برند بالمانع است.
برنامه هاى تلويزيونى و راديويى: آيتم ها، برنامه هاى مستقل، تركيبى، تحليلى، 
خبرى، آموزشى، و... پخش شده از شبكه هاى سراسرى يا استانى صدا وسيما با 

موضوع مد و لباس.
موسسات هنرى مد و لباس

به دنبال راه اندازى اين موسسات و حضور موفق و ثمر بخش آنان درجشنواره هاى 
ــتقل درچهارمين جشنواره مد و  گذشته، مقرر گرديد موسسات به صورت مس
لباس فجر حضور پيدا كنند. يكى ازمعيارهاى حضوردربخش موسسات هنرى 
داشتن موافقت فعاليت درحوزه مد و لباس از كارگروه ساماندهى مد و لباس است.

كميته صنعت:
اين بخش به كارخانجات وصنايع وابسته موضوع توليد پارچه و لباس و دوخت 
و دوز اختصاص مى يابد. عالقه مندان به حضور دراين بخش مى توانند فرم هاى 
ــنواره  ــل و آن را به همراه معرفى نامه مكتوب به دبيرخانه جش ثبت نام را تكمي
ــنواره مى توانند به صورت مستقل غرفه  ارايه دهند، پس از تأييد دبيرخانه جش

دريافت كنند.
كميته اصناف:

ــيون توليد و توزيع اتاق اصناف ايران  اين بخش با حضور 22اتحاديه عضو كمس
برگزار مى شو و شامل مشاغل زير است :

توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك، فروشندگان اشياى قديمى و صنايع دستى، 
توليدكنندگان، بافندگان حرف وابسته فرش دستباف، بنكداران پارچه، پارچه 
فروشان، پيراهن دوزان و پيراهن فروشان، تزيينات داخلى ساختمان، فروشندگان 
چرم طبيعى و مصنوعى، خياطان زنانه و مردانه، فروشندگان و سازندگان ساعت، 
ــندگان و تعميركاران  ــندگان طال و جواهر، فروش سراجان، سازندگان و فروش
ــندگان عينك، توليدكنندگان  ماشين هاى دوخت و بافت، سازندگان و فروش
ــت دوز، فروشندگان لوازم  و فروشندگان كاالى كشباف و جوراب، كفاشان دس

ورزشى، آرايشگران زنانه، آرايشگران مردانه و عكاسان و فيلمبرداراى
كميته استان ها و اقوام:

در اين بخش هريك از استان ها مى توانند نسبت به ارايه انواع لباس سنتى، بومى 
ــادرت ورزند. همچنين ــتاورد ها و طراحى هاى هنرى مد و لباس خود مب و دس

 عالقه مندان مى توانند با مراجعه به دفاتركارگروه ساماندهى مد و لباس مستقردر 
ــالمى و يا از طريق اتاق هاى اصناف استان محل  ادارات كل فرهنگ و ارشاد اس
سكونت خود اقدام به ثبت نام كنند. دبيرخانه هاى مد و لباس استانى هريك از 
ادارات كل فرهنگ و ارشاداسالمى استان ها و اتاق هاى اصناف در صورت آمادگى 
و به حد نصاب رسيدن تعداد طرح ها مى توانند، غرفه اى مستقل ارايه و نمايش 

آثار بومى، سنتى وبرگزيده استان درخواست نمايند.
كميته بين الملل:

طراحان كشورهايى كه لباس هاى آنها از نظر دينى و فرهنگى با لباس هاى ايرانى 
مشابهت دارد يا از لحاظ شئونات، آثار آنها قابل نمايش هستند امكان حضور در 

اين جشنواره را دارند. 
از كليه برندهاى شاخص و طراحانى كه آثارشان قابليت ارايه و نمايش متناسب 
با شئونات وعرف اجتماعى جمهورى اسالمى ايران را دارند دعوت مى شود تا در 
فضاى جشنواره امكان تبادل ايده و ايجاد شناخت از نياز ها و ديدگاه هاى مصرف 

كنندگان ايرانى را فراهم كنند. 
كميته نمايشگاه:

اين كميته  امكان عرضه محصوالت را در پنج بخش مجزا فراهم مى آورد.
زمان برگزارى جشنواره /94/12 تا /94/12 به مدت 7 روز

ــانى دبيرخانه: خيابان ميرداماد، ميدان مادر، خيابان وزيرى پور، نبش ناز  نش
آفرين شماره 32 طبقه چهارم . شماره تماس: 26705804-7 021

ــوى انتشارات ويژه   قرآنى 365 صفحه اى با هدف ختم در 365 روز از س
نشر، منتشر و راهى بازار شد.

ــده كه به  ــر ش به گزارش پايگاه كتاب نيوز به تازگى قرآنى وارد بازار نش
ــه اى (قرائت روزى  ــتفاده و مطالعه روزانه آن به صورت  صفح منظور اس
ــوى  ــال) همراه با ترجمه مقابل كه از س يك صفحه و ختم آن در يك س

شيخ حسين انصاريان انجام شده، چاپ شده است.
ــات از ويژگى هاى قابل توجه  ترجمه روان و خوش خوانى خط نگارش آي

اين مصحف است.
اين قرآن در قطع وزيرى با جلد سخت در 736 صفحه (365 صفحه متن 
ــت و ساير مطالب) با دو جلد  قرآن، 365 صفحه ترجمه و 6 صفحه فهرس
گالينگور و چرم مصنوعى و با كاغذ كرم رنگ 70 گرمى اعال ، در چاپ دو 

رنگ و در 5000 نسخه چاپ و توزيع شده است.

ــيدامير سادات موسوى  ــتان» نام كتابى است از س «روزنامه  پاكس
ــوره   ــارات س ــت انتش كه به همت دفتر طنز حوزه هنرى و به دس
ــت. اين كتاب دربرگيرنده خاطرات  ــده اس مهر روانه  بازار كتاب ش
ــنده به كشورى است كه هنوز  سفر ماجراجويانه  اين شاعر و نويس
ــنا و غريبه مانده است. سادات موسوى مى گويد: براى مردم ما ناآش

ــفرنامه ام فكر  ــفر، حتى يك درصد هم به انتشار س  «در ابتداى س
نمى كردم. يك روز گذشت، دو روز گذشت و كم كم ديدم چقدر اين 
ــاس كردم دردها و دغدغه هاى  همسايه براى ما غريبه است. احس
ــتان، خيلى براى جامعه امروز ايرانى حرف دارد. اين  جامعه  پاكس
ــده خاطراتم را سر و سامان بدهم  شد كه تصميم گرفتم هرطور ش

و منتشر كنم».
اين كتاب در 13 فصل با زبانى طنزآميز نوشته شده است. مخاطب با 
خواندن اين كتاب با نويسنده همراه مى شود و تجربه سفرى در متن 
ــتان را تجربه مى كند. در خالل اين سفر با روحيات و  جامعه  پاكس
رفتار اجتماعى مردم پاكستان و تفكرات آنها در مورد مسايل سياسى 
و بين المللى آشنا مى شويم. اين كتاب حاوى اطالعات ارزشمندى 
ــتى در پاكستان و تأثير آن بر  درباره  جايگاه هاى گروه هاى تروريس
اين كشور است. وضعيت زبان و ادبيات در اين كشور، نظام آموزشى 
ــيعيان در اين كشور از ديگر  ــگاهى و همچنين وضعيت ش و دانش
ــيرين و طنزآميز در روزنامه پاكستان  مطالبى است كه با زبانى ش
مطرح شده است. در انتهاى كتاب نيز چند صفحه اى به تصاوير اين 

سفر اختصاص يافته است.
در بخشى از كتاب چنين مى خوانيم:

«ـ ببخشيد! دقيقا مرز كجاست؟
ـ همون جاها!

مأمور دربانى با دستش به آن طرف در اشاره كرد. رفتم جلو و رسيدم 
به خود مرز. از روى مرز رد شدم و رفتم داخل پاكستان. بعد دوباره 
برگشتم توى خاك ايران. بازى ام گرفته  بود. يك بار ديگر از مرز رد 
ــتان. باور مى كنى كه مرز فقط يك  ــدم. يعنى دوباره رفتم پاكس ش
خط است. نه! حتى خط هم نيست. يك چيز عجيب و غريبى است 
ــود ايران و آن طرفش مى شود پاكستان. يك  كه اين طرفش مى ش
موجود فرضى كه نقشه هاى جغرافيايى را مجبور به رنگارنگ شدن 
مى كند. آدم ها بعضى اوقات به خاطر جابه جا كردن اين موجودات 
فرضى با هم مى جنگند، خون همديگر را مى ريزند، بچه هاى هم را 
ــته مى شوند، يك سيم  مى كشند. و دست آخر وقتى از جنگ خس
ــان را  ــود فرضى پهن مى كنند و مأمورهايش خاردار روى آن موج
اسلحه به دست كنار آن قرار مى دهند تا مبادا كسى به اين موجود 
ــان را راحت كنم. من فكر  فرضى بى احترامى كند. بگذاريد خيالت
ــى» را «مرض هاى انسانى» به  مى كنم اولين بار «مرزهاى سياس

وجود آورده اند.
ترسيدم كه مأمور دربانى عصبانى شود و چيزى بگويد. مى دانيد كه 
با مأمور ها نمى شود شوخى كرد. چون مأمورند و معذور. اين شد كه 
زياد  روى مرز نماندم و حركت كردم. كمى كه جلوتر رفتم، به يك 

تابلوى بزرگ رسيدم: به پاكستان خوش آمديد!»
ــخه و با قيمت 6 هزارتومان،  سوره  مهر اين كتاب را در 2500 نس
منتشر كرده است. امكان خريد اينترنتى آن هم – با ارسال رايگان- 

در سايت انتشارات سوره مهر فراهم شده است.

پول پرست هستيد 
خب چه عيبى دارد؟!

پنجمين جشنواره مد و لباس 
فجربرگزارمى شود

قرآن 365 صفحه اى
 براى ختم در يك سال

روزنامه  پاكسـتان منتشـر شـد

ــود دارد كه از  ــتم وج نمونه اين بنا درمحوطه نقش رس
ــود، اما ابعاد اين بنا  آن به عنوان كعبه زرتشت ياد مى ش
ــت، معمارى اين بنا  ــت بيشتراس نسبت به كعبه زرتش
ــاس مطالعات ابتدايى تاريخى و  ــت و براس اوراتويه اس
باستان شناسى درپشت اين بنا كه درحال حاضرمستقل و 
جدا افتاده به نظرمى  رسد، بقاياى معمارى مدفون است.

مقبره كمبوجيه  
ــارگاد برجى سنگى قرار گرفته  درمحوطه كاخ هاى پاس
كه به آن آرامگاه كمبوجيه (زندان سليمان) مى گويند. 
ــر دارد و  ــى نزديك به 14مت ــنگى ارتفاع ديواره برج س
ــابه به آن كعبه زرتشت در نقش  نزديك ترين نمونه مش
ــاخته زمان كوروش  ــت، اما اين برج سنگى س رستم اس
ــر به مهر زيادى با خود دارد و  ــت. اين برج رازهاى س اس
قدمت آن به دوران هخامنشى مى رسد. عده اى معتقدند 
اين برج محل نگهدارى اسناد بوده و عده اي نيز مى گويند 
ــت.  اين سازه از 40سال  كه اين بنا مقبره كمبوجيه اس

پيش با استفاده از داربست محافظت مى شده است.
داربست هاى 40 ساله   

ــاره آرامگاه  ــارگاد درب ــراث جهانى پاس مدير پايگاه مي
ــت هاى آن مى گويد: اين داربست ها  كمبوجيه و داربس
ــروه ايتاليايى  ــك گ ــت و ي ــال قبل اس مربوط به 40س
ــب كرده اند.  ــا، آن را نص ــتحكام بن ــراى حفاظت و اس ب
ــاليان قبل به دليل اينكه فقط  حميد فدايى ادامه داد: س
يكى از ديواره هاى اين برج سنگى باقى مانده بوده عده اى 
ــفر  ــارگاد س ــراى مرمت و تعمير آن به پاس ايتاليايى ب
مى كنند كه در اين ميان براى استحكام بنا، داربست هايى 

را نصب مى كنند.
وى اظهار كرد: يكى ديگر از داليل نصب اين داربست ها 

ــيب بندى ديواره بوده و در اين ميان سنگ هايى نيز  ش
براى مرمت بنا، استفاده كرده اند كه اين سنگ ها در حال 
ــت. مدير پايگاه ميراث جهانى  ــهود اس حاضر كامال مش
ــنگ ها تراش نخورده،  پاسارگاد با اشاره به اينكه اين س
ــه تعبيرى ديگر برج  ــود اين آرامگاه يا ب افزود: درباره خ
ــنگى نظرات مختلفى وجود دارد كه بايد پيرامون آن  س

بررسى هاى بيشترى انجام شود.
ــى از اولويت هاى  ــال حاضر يك ــه داد: در ح فدايى ادام
ــت كه  ــاى اختصاصى اين بناس آرامگاه كوروش كاخ ه
ــت؛  ــترده اى روى آنها در حال انجام اس ــات گس مطالع
ــنگى نيز مطالعات البته بعد از آن نيز درخصوص برج س

 انجام مى شود. 
ــايى از رمز و رازهاى اين بنا  وى با اشاره به اينكه رازگش
ــت: در حال حاضر  ــترده دارد، گف نياز به مطالعات گس
ــاى پيرامون  ــور ارتباط بقاي ــى ژئوفيزيك به منظ بررس
ــت ــط اطراف در حال انجام اس ــنگى با محي اين برج س

ــرد آن  ــون كارك ــوان پيرام ــق بت ــن طري ــا از اي  ت
اظهارنظر كرد.

 فدايى تأكيد كرد: به هر حال پى بردن به رازهاى سر به 
مهر اين برج سنگى نياز به مطالعات دارد كه به طور حتم 

در آينده اى نزديك اين كار نيز انجام مى شود.
  مطالعات در قالب يك طرح

ــد در قالب يك  ــات آن باي ــاره به اينكه مطالع وى با اش
ــال گذشته براى  طرح انجام شود، بيان كرد: طى 10س
حفاظت از اين برج سنگى به  صورت ساليانه پايش هايى 
ــود.  صورت گرفته و به  طور مداوم نيز اين بنا رصد مى  ش
ــاره به جمع  ــارگاد با اش مديرپايگاه ميراث جهانى پاس
 شدن آب دراين بنا گفت: دراين خصوص نيز شيب  بندى 

ــن حفاظت ها  ــود اما اي ــه تا بنا تخريب نش صورت گرفت
ادوارى است. وى تأكيد كرد: بايد با انجام مطالعات دقيق 
ــى كرد و براى  ــتر معرف پيرامون اين بنا بتوان آن را بيش

حفاظت از آن قدم هاى مؤثرى برداشت.
رمزگشايى بنا نياز كارمطالعاتى   

ــنگى  ــاره به اينكه برج س ــناس نيز با اش يك باستان ش
ــوص ــت: درخص ــده، گف ــاخته ش ــنگ س ــا از س تمام
ــه ــود دارد ك ــى وج ــاى مختلف ــا فرضيه ه ــن بن  اي
ــت. ــده اس ــورد آن اعالم نش ــون نظرقطعى درم  تاكن

ــده  ــن كريمى افزود: يكى از فرضيه هاى مطرح ش  حس
اين است كه ازآن به عنوان محلى براى نگهدارى اسناد و 
مدارك مهم حكومت هخامنشى استفاده مى شده است 

كه البته هنوز اين فرضيه محرز نيست. 
وى ادامه داد: عده اى براين باورند كه برج سنگى يك بنا 
براى مراسم آيينى بوده كه آتش درآن نگهدارى مى  شده 
و ازاين طريق آتش را ازگزند باد و باران دورنگه داشته تا 

مدت ها روشن باشد.
ــوم نيز  ــوص فرضيه س ــناس درخص ــتان  ش ــن باس اي
ــوان آرامگاه كمبوجيه اظهاركرد: عده اى نيز ازآن به  عن

ــا  ــن فرضيه ه ــوص اي ــه در خص ــد البت ــاد مى كنن  ي
ــط  ــدارد و فق ــود ن ــته اى وج ــند و نوش ــچ س هي
ــد براينكه  ــا تأكي ــت. وى ب ــه  زنى هاس ــاس گمان براس
ــترده اى ــات گس ــا مطالع ــن بن ي ــون ا ــد پيرام باي
ــا در ــن بن ي ــه ا ــرد: نمون ــان ك ــود، بي ــام ش  انج

نقش رستم نيز وجود دارد، البته اول برج سنگى پاسارگاد 
ــت براساس آن طراحى و  ساخته شده و بعد كعبه زرتش

ساخته شده است.
ــا گفت:  ــارى اين بن ــبك معم ــى درخصوص س  كريم
ــنگ  ــبك معمارى آن س ــواهد موجود س ــاس ش براس
ــتفاده شده ــاخت آن ازمالت خشك اس بوده و براى س

 است.
ــنگ آن را از معدن سيوند كه  ــاره به اينكه س  وى با اش
دردشت پاسارگاد بوده، تهيه كرده اند، افزود: براى ساخت 
ــفيد رنگ مرمرنما استفاده و  آن از سنگ هاى آهكى س
ــاخته شده كه  ــنگ هاى سياه س پنجره هاى آن نيز ازس

درحال حاضر نيز به  طور كامل از بين رفته اند. 
ــراى  ــن ب ــرد: همچني ــان ك ــناس بي ــتان  ش ــن باس اي
ــه  ــه اى ك ــى دم چلچل ــت هاى آهن ــاخت آن از بس س
ــگ  زدگى بوده ــرى از زن ــاد براى جلوگي به احتمال زي

 استفاده شده است. 
ــه اتاقك باالى  ــاره به اينكه 29پله اين بنا را ب وى با اش
ــواهد باستان  شناسى  ــاند، افزود: براساس ش آن مى  رس
ــارگاد  ــه حكومتى پاس ــران درمحوط اولين پرديس اي
ــنگى نيز پرازدرخت  ــده و اطراف اين بناى س ساخته ش
ــام مطالعات دقيق  تر  ــت. وى تأكيد كرد: با انج بوده اس
ــنگى نظر ــتفاده ازاين بناى س مى  توان درخصوص اس

 قطعى داد.

ــت و با بازى در ــان بنى اعتماد و جهانگير كوثرى متولد 1364اس دختر رخش
ــينما  پا نهاد. باران كوثرى درفيلم « زير پوست شهر»  فيلم هاى مادرش به س

بود كه خوش درخشيد.
ــال 1381 را با بازى درفيلمى غيرازساخته مادرش آغاز كرد: باران كوثرى س

ــت. او  ــگاه دختران» فراتر ازحد تصوراس ــار». بازى او در« خواب « رقص درغب
ــان ترين بازى هايش را ارايه كرد و موفق شد سيمرغ  سرانجام يكى از درخش
ــم را بى چون  ــت و پنج ــنواره بيس ــن بهترين بازيگر نقش اول زن جش بلوري
ــيمرغ  ــالگى، س ــود كند: « خون بازى ». باران كوثرى در21س و چرا از آن خ
ــرى در 25 مهرماه  ــت. كوث ــرده اس ــر را از آن خود ك ــنواره فج بلورين جش

ــته هنر  ــال 1364 در تهران به دنيا آمد. ديپلم خود را در رش س
ــناس به نام  گرفت. پدرش (جهانگير كوثرى) كارش

ــت و مادرش را  فوتبال و تهيه كننده سينماس
ــينما  ــر همه عالقه مندان به س هم كه ديگ

ــاد  بنى اعتم ــان  مى  شناسند،(رخش
كارگردان مطرح سينما و تلويزيون)
ــى  ــى   گويد: اولين سكانس باران م

ــال 69 بود.  كه بازى كردم درس
كارى ازداريوش فرهنگ، با بازى 
درفيلم سينمايى (بهترين باباى 
ــاله  ــا)، درآن زمان پنج س دني

بودم…
يك سال بعد درفيلم (نرگس) 
ــادرش ايفاى نقش  كارى ازم
ــال 82 ديپلم  ــرد، او درس ك
گرفت و سپس مدرك ديپلم 
نمايش ازهنرستان سوره را هم 
اخذ كرد. او تا سال 81 بيشتر 
ــازى  ــادرش ب ــاى م درفيلم ه
ــال 73 درفيلم روسرى  كرد. س
ــت،  آبى، 76 دربانوى ارديبهش
ــت  زيرپوس  78 ــال  درس
ــال 80 روزگارما  شهر، درس
ــى  ــال 81 درفيلم و درس
ــادى بازى كرد  ازاصغرفره

ــال 82 مقابل دوربين ــپس درس ــام آن فيلم بود و… س كه (رقص درغبار) ن
ــد، درفيلمى به نام (برگ برنده…)، اما بيشتر زمانى   (سيروس الوند) ظاهرش
ــين لطيفى) ايفاى نقش كرد، فيلم  ــد كه درفيلم جديد (محمدحس چهره ش

خوابگاه دختران كه در ژانر ترس بود.
در يكى ازماه هاى مبارك رمضان حضور او درمجموعه تلويزيونى مناسبتى اين 
ماه باعث شد نامش برسر زبان ها بيفتد، مجموعه اى به كارگردانى محمدحسين 
ــادان رفت و  ــازى دراين مجموعه به آب ــام (صاحبدالن.) پس ازب لطيفى، به ن
درفيلمى ازهمين كارگردان به نام (روز سوم) بازى كرد. فيلمى كه او را كانديد 
دريافت جايزه فجر كرد. اما باران سينماى ايران به جزاين فيلم، در فيلم مادرش 
ــت و همين فيلم باعث شد، او در21سالگى جايزه  (خون بازى) هم كانديد گش
سيمرغ بلورين را به دست آورد. البته قبل از باران، ترانه عليدوستى 
ــت به خاطر بازى درفيلم (من  ــالگى توانس بود كه در17س
ترانه 15 سال دارم)، اين جايزه را ازآن خود كند.باران 
مى  گويد: هميشه يك قضاوت درباره من است كه 
صحيح نيست، همه فكر مى   كنند با وجود پدر 
ــيدم و  و مادرم من بايد خيلى زود مى درخش
توى هم نسل هايم، تنها كسى بودم كه پله پله 
باال رفتم و هيچ اتفاق خاصى برايم نيفتاد. 
ــن گفته ها توجه  ــت، من به اي مهم نيس
نمى  كنم، اما من هيچ گاه دنبال اين نبودم 
ــوم، مى  خواستم حرفه اى  كه ديده بش
باشم و حرفه اى بودن به نظر من يعنى 
اينكه عضو يك مجموعه باشى. باران 

اعتقادى به سوپراستارشدن ندارد.
ــاران دخترى  ــد: ب ــدرش مى  گوي پ
ــايد اين را  ــت، ش مسووليت پذيراس
ــه ارث برده،  ــا ب ــوى م ــق و خ ازخل
ــس عجيبى  ــن اعتماد به نف همچني
ــرى مى  گويد: يك  ــاران كوث دارد. ب
بازيگر خوب، بازيگرى است كه هرگاه 
مقابل دوربين ظاهر شود، فكر كند 
ــكانس تصويربردارى اش  اولين س
ــت و پايش بلرزد و ــت و دس اس

 مهم تر اينكه ،در واقع بازى كند. 
چرا كه مردم اين را مى  خواهند، 
ــى و پارتى  حتى اگر چهره نباش

هم نداشته باشى.

ــان ترين بازى هايش را ارايه كرد و موفق شد سيمرغ  سرانجام يكى از درخش
ــم را بى چون  ــت و پنج ــنواره بيس ــن بهترين بازيگر نقش اول زن جش بلوري
ــيمرغ  ــالگى، س ــود كند: « خون بازى ». باران كوثرى در21س و چرا از آن خ
ــرى در 25 مهرماه  ــت. كوث ــرده اس ــر را از آن خود ك ــنواره فج ــرى در 25بلورين جش ــت. كوث ــرده اس ــر را از آن خود ك ــنواره فج 25بلورين جش

ــته هنر  ــال 1364 در تهران به دنيا آمد. ديپلم خود را در رش ــال 1364س 1364س
ــناس به نام  گرفت. پدرش (جهانگير كوثرى) كارش

ــت و مادرش را  فوتبال و تهيه كننده سينماس
ــينما  ــر همه عالقه مندان به س هم كه ديگ

ــاد  بنى اعتم ــان  مى  شناسند،(رخش
كارگردان مطرح سينما و تلويزيون)
ــى  ــى   گويد: اولين سكانس باران م

ــال 69 بود.  ــال 69كه بازى كردم درس 69كه بازى كردم درس
كارى ازداريوش فرهنگ، با بازى 
درفيلم سينمايى (بهترين باباى 
ــاله  ــا)، درآن زمان پنج س دني

بودم…
يك سال بعد درفيلم (نرگس) 
ــادرش ايفاى نقش  كارى ازم
ــال 82 ديپلم  ــرد، او درس ك
گرفت و سپس مدرك ديپلم 
نمايش ازهنرستان سوره را هم 
اخذ كرد. او تا سال 81 بيشتر 
ــازى  ــادرش ب ــاى م درفيلم ه
ــال 73 درفيلم روسرى  ــال 73كرد. س 73كرد. س
ــت،  76آبى، 76آبى، 76 دربانوى ارديبهش
ــت  زيرپوس  78 ــال  درس
ــال 80 روزگارما  شهر، درس
ــى  ــال 81 درفيلم و درس
ــادى بازى كرد  ازاصغرفره

ماه باعث شد نامش برسر زبان ها بيفتد، مجموعه اى به كارگردانى محمدحسين 
ــادان رفت و  ــازى دراين مجموعه به آب ــام (صاحبدالن.) پس ازب لطيفى، به ن
درفيلمى ازهمين كارگردان به نام (روز سوم) بازى كرد. فيلمى كه او را كانديد 
دريافت جايزه فجر كرد. اما باران سينماى ايران به جزاين فيلم، در فيلم مادرش 
ــت و همين فيلم باعث شد، او در21سالگى جايزه  (خون بازى) هم كانديد گش
سيمرغ بلورين را به دست آورد. البته قبل از باران، ترانه عليدوستى 
ــت به خاطر بازى درفيلم (من  ــالگى توانس بود كه در17س
15ترانه 15ترانه 15 سال دارم)، اين جايزه را ازآن خود كند.باران 
مى  گويد: هميشه يك قضاوت درباره من است كه 
صحيح نيست، همه فكر مى   كنند با وجود پدر 
ــيدم و  و مادرم من بايد خيلى زود مى درخش
توى هم نسل هايم، تنها كسى بودم كه پله پله 
باال رفتم و هيچ اتفاق خاصى برايم نيفتاد. 
ــن گفته ها توجه  ــت، من به اي مهم نيس
نمى  كنم، اما من هيچ گاه دنبال اين نبودم 
ــوم، مى  خواستم حرفه اى  كه ديده بش
باشم و حرفه اى بودن به نظر من يعنى 
اينكه عضو يك مجموعه باشى. باران 

اعتقادى به سوپراستارشدن ندارد.
ــاران دخترى  ــد: ب ــدرش مى  گوي پ
ــايد اين را  ــت، ش مسووليت پذيراس
ــه ارث برده،  ــا ب ــوى م ــق و خ ازخل
ــس عجيبى  ــن اعتماد به نف همچني
ــرى مى  گويد: يك  ــاران كوث دارد. ب
بازيگر خوب، بازيگرى است كه هرگاه 
مقابل دوربين ظاهر شود، فكر كند 
ــكانس تصويربردارى اش  اولين س
ــت و پايش بلرزد و ــت و دس اس

 مهم تر اينكه ،در واقع بازى كند. 
چرا كه مردم اين را مى  خواهند، 
ــى و پارتى  حتى اگر چهره نباش

هم نداشته باشى.

دخترى به نام باران كوثرى

رازبرج سنگى آرامگاه كوروش 
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اخبار کوتاهخبر

سیدعبداهلل موسوی، در نشست شورای اداری استان، افزود: دو انتخابات مهم و 
سرنوشت س��از در پیش رو داریم که همه باید برای برگزاری هرچه باشکوه تر و 

سالم تر آن همکاری و تعامل داشته باشند. 
وی ادامه داد: مدیران ابزار و امکانات بس��یاری در اختیار دارند که از یک سو باید 
آن را در برگزاری انتخابات به خدمت گیرند و از س��وی دیگر نباید از آن استفاده 
شخصی و تبلیغاتی له یا علیه داوطلبی داشته باشند. موسوی از برخورد قاطع با 
متخلفان انتخاباتی خبرداد و گفت: قانون مالک رفتار و گفتار مسووالن است و 

باید از هرگونه برداشت و اقدام سلیقه ای در انتخابات پرهیز شود. 
رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، پیشگیری از وقوع جرم را در راس 
برنامه های دستگاه قضا دانست و افزود: هم اکنون ستاد پیشگیری از وقوع جرایم 
و تخلفات انتخاباتی فعال اس��ت و مس��ایل را پایش، نظارت و پیگیری می کند. 
موس��وی، تعامل و همکاری عوامل اجرایی و نظارت را عامل مهمی در برگزاری 
 هرچه بهتر انتخابات دانس��ت و تصریح ک��رد: تمام تالش ها بای��د برای رعایت

 حق الناس باشد. 
وی خاطرنشان کرد: مسووالن انتظامی و قضایی بدون هیچ گونه دخالتی در امر 

اجرا و نظارت برطبق قانون به وظایف و رسالت خود عمل می کنند. 
فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست از تهیه کلیپی از سرود ملی 
کشور با تصاویر شهدای گلگون کفن استان خبرداد و گفت: امید است تا مسووالن 

در برنامه ها و همایش های سازمان خود از این کلیپ استفاده کنند. 
سردار پاس��دار رضا محمدس��لیمانی با بیان اینکه آمار جرم در استان به واسطه 
برگ��زاری کنگره ملی ش��هدا کاهش یافت��ه، اف��زود: این همایش ک��ه مهرماه 
 امسال در اس��تان برگزار شد، برکات و دستاوردهای بس��یاری داشته است. وی 
خاطرنش��ان کرد: جمع آوری 500 هزار سند از شهدای اس��تان، تدوین و چاپ 
 150 کتاب در حوزه ایثار و شهادت، آماده سازی شجره طیبه شهدا، امضای تومار

 والیت مداری مردم استان و خدمات رسانی پزشکی و بهداشتی به 12 هزار نفر 
از مردم روستاهای محروم استان از برکات و دستاوردهای این کنگره بوده است. 

در نشست شورای اداری استان، گزارشی از اقدامات ستاد انتخابات استان ارایه شد. 
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری به 

طور همزمان هفتم اسفند امسال برگزار می شود.

مدیرعام��ل منطقه وی��ژه اقتص��ادی چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: به علت 
تنوع محصوالت تولی��دی می توان با اح��داث صنایع تبدیل��ی در منطقه ویژه 
اقتصادی س��بب رونق صنعت اس��تان ش��د. نعمت اهلل قاس��می، اظهار داشت: 
در حال حاضر اس��تان ما قط��ب تولید و ص��ادرات محصوالت باغی اس��ت و به 
علت تنوع محص��والت تولیدی، می توان ب��ا احداث صنای��ع تبدیلی در منطقه 
ویژه اقتصادی س��بب رون��ق صنعت در ای��ن ناحیه ش��د. وی اف��زود: با وجود 
پتانس��یل های ذوب آهن، فوالد و پتروشیمی در ش��عاع نزدیک منطقه، منطقه 
وی��ژه اقتصادی اس��تان به یک منطق��ه صنعتی � تج��اری � خدمات��ی تبدیل 
 می ش��ود.مدیرعامل منطقه ویژه اقتص��ادی چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
چهارمحال و بختیاری یک منطقه سردسیر است که تولید برخی از محصوالت 
زراعی و باغی در آن منحصر به فرد است. قاسمی با اشاره به تأثیر توسعه صنعت 
بر اشتغالزایی در استان خاطر نشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی می تواند آن دسته 
از سرمایه گذارانی که می خواهند در استان سرمایه گذاری کنند را جذب می کند. 
وی گفت: مهم ترین هدف این منطقه آن است که هزینه های گزاف و سربار برای 
سرمایه گذار و تولید کننده را به دنبال ندارد.نعمت اهلل قاسمی تصریح کرد: با رونق 
تولید کسب و کار در این مناطق نیروی کار ماهر مورد نیاز در این منطقه فعال و 
سبب ایجاد اشتغال پایدار در استان می شود.وی ادامه داد: نوع مالکیت منطقه ویژه 
اقتصادی نیمه دولتی است. بنابراین برای توسعه زیرساخت ها می تواند با رعایت 

موارد قانونی از امکانات دولتی بهره مند شود.

 رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: کدآمایی، 
مهم ترین نیاز تدوین سند آمایش سرزمین است.

 اس��ماعیل عام��ری گلس��تان، در نشس��ت تخصص��ی کدآمای��ی آمای��ش 
 چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار داش��ت: نتیج��ه گی��ری از تئ��وری ه��ای 
مختلف، نیازمند همراه شدن آن با تجربه اس��ت. وی تأکید کرد: تعریف وظیفه 
 هر منطقه از چهارمحال و بختیاری در آمایش، شناس��ایی استعدادهای مناطق 
 مختلف و داش��تن عل��م و تجرب��ه م��ی تواند به توس��عه هم��ه جانب��ه و پویا 

منجر شود.
عامری گلستان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری برای 
تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور 
دارد. وی تصریح کرد: آمایش سرزمین الزمه برنامه ریزی در راستای توسعه همه 

جانبه کشور و چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.
نشس��ت تخصصی کدآمایی آمایش چهارمحال و بختیاری ب��ا حضور معاونان و 

کارشناسان برنامه ریزی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
کدآمایی الگویی برای اقتصاد مقاومتی است که در این مولفه راهبرد آمایش بر 

اساس اقتصاد مقاومتی تعیین می شود. 

قانون، مالک رفتار و گفتار
 مسووالن است

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان:

منطقه ویژه اقتصادی سبب رونق 
صنعت  می شود

کدآمایی مهم ترین 
نیاز برای تدوین سند آمایش سرزمین 

س��عید الفت��ی، مش��اور وزی��ر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور 
ایثارگران در نشست صمیمی با 
کارکنان جانب��از و ایثارگر اداره 
 کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمح��ال و بختی��اری که در 
سالن جلس��ات این اداره برگزار 
ش��د، ضمن تبریک ب��ه فرجام 
رسیدن برجام، گفت: با به نتیجه 
رسیدن فرجام به برجام ،دشمن 
ب��ه حقانی��ت نظ��ام جمهوری 

اسالمی ایران پی برد.
وی در ادامه بابی��ان اینکه مردم 
ول��ی نعمت��ان نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران هس��تند افزود: 

همان طور که مردم با حضور در دف��اع مقدس از خاک 
ایران دفاع کردند، امروز هم پس از تحمل سال ها که در 

تحریم بودند به پیروزی رسیدند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در امور ایثارگران 
22 بهمن و روز قدس را موجب تضمین نظام جمهوری 
اسالم ایران دانست و تصریح کرد: عظمت و قدرتی که 
ایران اسالمی دارد دشمن را به پای میز مذاکره کشاند 

که موجب پیروزی ملت ایران شد.

الفتی ابراز داشت: ایثار گران در هشت سال دفاع مقدس 
و با رش��ادت های خود از خاک ایران دفاع کردند و اگر 
شهدا، جانبازان و ایثار گران نبودند امروز آرامشی وجود 

نداشت و همه ایثار گران قابل احترام هستند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در امور ایثارگران 
بابیان اینکه فرهنگ ایثار و از خود گذش��تگی ریشه در 
مبانی دین��ی دارد گفت: اوج ایثار و از خود گذش��تگی 
 قیام امام حس��ین )علیه الس��الم( بود که با فداکاری و 
جان فشانی های خود و یارانش برای احیای فریضه امر 

به معروف و نه��ی از منکر قیام 
کردند.وی، فرهن��گ عمومی 
کش��ور را ریش��ه در فرهن��گ 
فداکاری و از خود گذش��تگی 
ملت ایران دانست و افزود: باید 
با تالش بسیار  این فرهنگ را به 

جهان معرفی کنیم.
الفتی بابیان اینکه اوج فرهنگ، 
ایث��ار و از خود گذش��تگی به 
 پی��روزی انق��الب اس��المی

 برم��ی گ��ردد اظهار داش��ت: 
م��ردم در زمان هش��ت س��ال 
دفاع مق��دس حس ب��رادری 
و وحدت ب��ه خود گرفت��ه و با 
 همین وحدت ام��روز در مقابل 
تحریم ها ایستادگی کردند.مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در امور ایثارگران گفت: ام��روز باید وحدت و 
برادری را بین جوانان گسترش دهیم تا جوانان امروزی 
فداکارانه در خدمت نظام باشند.الفتی در امور ایثارگران 
فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی را ریشه در مبانی دینی 
عنوان کرد و بابیان اینکه برجام حقانیت ملت ایران را به 
جهان ثابت کرد و گفت: دشمن از پیروزی های متعدد 

ملت ایران در هراس است.
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معاون دانشگاه شهرکرد:

 کرسی آزاداندیشی ویژه انتخابات در
 دانشگاه شهرکرد برگزار می شود

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان:

اعتماد مردم به نظام، با رعایت بی طرفی مسووالن 
در انتخابات حفظ شود

معاون فرهنگی، پژوهشی تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: شرایط پیروزی انقالب اسالمی در زمان طاغوت برای جوانان امروز 

جامعه تبیین شود.
حجت االسالم حس��ن بت شکن در نشس��ت کمیته قرآن و تشکل های 
دینی ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه شرایط پیروزی انقالب اسالمی در 
زمان طاغوت برای جوانان امروز جامعه تبیین شود، اظهار داشت: انقالب 
اسالمی ایران یک انقالب مردمی و خدایی بود که پیروز شد و کشور را از 

زیر بار ظلم و ستم و غارت نجات داد.
وی افزود: امام خمینی)ره( مردانه وارد میدان شد و بدون هیچ پشتیبانی 

شرقی و غربی و با همت مردم توانست این انقالب را به پیروزی برساند.
معاون فرهنگی، پژوهشی تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
 ادامه داد: امام خمینی)ره( به واس��طه داش��تن اخالص توس��ط مردم 

پذیرفته شد و در مسیر آزادی کشور از ظلم و ستم گام برداشت.
وی عنوان ک��رد: اگر بخواهیم واقعه ای را بررس��ی کنی��م باید آن واقعه 
را بر اس��اس زمان واقعه و مکان جغرافیایی آن بررس��ی کنیم و بررسی 
 انقالب اسالمی و چگونگی پیروزی آن نیز باید بر اساس شرایط آن زمان

 بررسی شود.
معاون فرهنگی، پژوهشی تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: هم اکنون وظیفه س��نگینی در زمان حال داریم و باید شرایط 

پیروزی انقالب اسالمی در زمان طاغوت برای جوانان تبیین شود و جوانان 
بدانند که در چه شرایطی انقالب اسالمی به پیروزی رسید.

برگزاری ۱۵ محفل قرآنی در شهرهای چهارمحال و بختیاری به 
مناسبت دهه فجر

رییس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
نیز در این نشست عنوان کرد: کمیته قرآن ستاد دهه فجر به عنوان یکی 
از مهم ترین کمیته های دهه فجر به شمار می رود چرا که انقالب اسالمی 

در پرتو قرآن و روحیه قرآنی به پیروزی رسیده است.
مهدی پرتوی ادامه داد: امام خمینی)ره( ارتباطی عمیقی با قرآن داشتند.

وی ادامه داد: برنامه های قرآنی کمیته قرآن و تش��کل های دینی ستاد 
دهه فجر بای��د به صورت ویژه در س��طح اس��تان برگزار و تالش ش��ود 
 که برنامه ب��ا کیفیت باال و ج��ذب مخاطبان گروه های س��نی مختلف 

برگزارگردد.
رییس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: برگزاری 15 محفل قرآنی در ش��هرهای مختلف استان و تشکیل 
اکیپ های قرآنی و حضور آنها در شهرستان ها از برنامه های مهم کمیته 

قرآن و تشکل های دینی ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری است.
بهره گیری از ظرفیت هیات های مذهبی نقش مهمی در معرفی 

دستاوردهای انقالب اسالمی دارد

رییس شورای هیات های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
نشست اظهار داشت: یک هزار و ۴00 هیات مذهبی در سطح استان وجود 
دارد که در حال برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های دهه فجر هستند.

 عبداهلل نیکبخ��ت عنوان کرد: بی��ش از 50 درصد هی��ات های مذهبی 
 فعالیت های قرآن��ی دارند ک��ه می توانن��د نقش مهم��ی در برگزاری 

برنامه های قرانی در دهه فجر در سطح استان داشته باشند.
رییس شورای هیات های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
بهره گیری از ظرفیت هیات های مذهبی نقش مهمی در اطالع رسانی 

دستاورد های انقالب اسالمی به مردم دارد.
مداحان می توانند نقش مهمی در معرفی دستاوردهای انقالب 

اسالمی ایفا کنند
دبیر کانون مداحان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: مداحان 
نقش مهمی در معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی می توانند ایفا کنند.

کوروش صادقی ادامه داد: هم اکنون مداحان بدون هیچ چشم داشتی در 
برنامه های مختلف مذهبی و اعیاد اسالمی حضور پیدا کنند و در برگزاری 

برنامه ها نقش مهمی دارند.
 وی ادام��ه داد:  ه��م اکن��ون ب��ه برک��ت انق��الب اس��المی ش��اهد 
موفقیت های بسیاری در حوزه مختلف در کشور هستیم که ضرورت دارد 

این دستاوردها برای مردم بازگو شود.

معاون فرهنگی دانش��گاه ش��هرکرد گفت: نشس��ت های تخصصی و کرس��ی آزاداندیش��ی 
 ویژه انتخابات با حضور اس��تادان، دانش��جویان و اعضای هیات علمی در دانش��گاه شهرکرد

 برگزار می شود.
س��عید کریمی، با بیان اینکه انتخابات یکی از مباحث مهم در کش��ور اس��ت، اظهار داشت: 
ب��ا برنامه ریزی های��ی ک��ه در دفتر اس��تراتژی ریی��س جمهور و مع��اون فرهنگ��ی وزارت 
 علوم انجام ش��د، برنامه ها و نشس��ت های تخصص��ی ویژه انتخابات در دانش��گاه ش��هرکرد 

برگزار می شود.
وی افزود: این برنامه ها و نشست ها با مشارکت اتاق فکر استان، دانشجویان و استادان دانشگاه 

شهرکرد برگزار می شود.
معاون فرهنگی دانش��گاه ش��هرکرد بیان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها روشن کردن 

مسایل سیاسی و رسیدگی به مشکالت و مسایل جامعه است.
کریمی خاطر نش��ان کرد: در این نشس��ت ها که با حضور کاندیدا به صورت مناظره و کرسی 
آزاداندیشی برگزار می ش��ود کاندیداها نظرات خود را بیان و مردم می توانند با آگاهی بیشتر 

کاندید مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی گفت: ع��الوه ب��ر برنامه ه��ای کرس��ی آزاداندیش��ی مناظ��ره 6 برنامه فرهنگ��ی ویژه 
 انتخابات با حضور 100 دانش��جو، اس��تادان و ۴ تش��کل  دانش��جویی در دانش��گاه شهرکرد 

برگزار می شود.
معاون فرهنگی دانشگاه شهرکرد تصریح کرد: برگزاری این نشست ها می تواند نقش دانشگاه را 

در برگزاری انتخابات پر رنگ تر و اثرگذاری بیشتر در جامعه داشته باشد.

رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه 
نظام است و باید با رعایت بی طرفی مسووالن در انتخابات حفظ شود.

حجت االسالم والمس��لمین امیرقلی جعفری در شورای اداری اس��تان اظهار داشت: اعتماد 
مردم بزرگ ترین سرمایه نظام است و نباید اجازه داد این سرمایه با موضع گیری خالف قانون 

صدمه ببیند.
وی با بیان اینکه کسی حق ندارد نظرات شخصی خود را در امر انتخابات دخالت دهد، افزود:  
اعتماد مردم به نظام به هر بهایی باید حفظ ش��ود و اصلی ترین راه ب��رای حفظ آن، بی طرفی 

مسووالن در تمام مراحل انتخابات است.
رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بزرگ ترین معروف در این 
موقعیت، حفظ نظام و بزرگ ترین منکر، تضعیف نظام جمهوری اسالمی است از همین رو الزم 

است از سایه اندازی مسایل قومی، حزبی و جناحی بر انتخابات جلوگیری کنیم.
جعفری خاطرنشان کرد: مسووالن انتخابات نباید زمینه ای را ایجاد کنند که مردم فکر کنند 

آنها از کاندید خاصی جانب داری می کنند.
وی تصریح کرد: هیات نظارتی و اجرایی استان ماهیت کامال مس��تقل دارند و برای هر کدام 
تکالیفی مشخص شده است و موظف هستند در چارچوب همان قواعد و مقررات برابر قانون 

عمل کنند.
 رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در بررس��ی صالحیت ها 
اصل برائت مدنظر نیست، تاکید کرد: مالک تایید صالحیت داوطلبان، احراز شرایط نمایندگی 

است.

خبر

انتخابات

برجام حقانیت ملت ایران را به جهان ثابت کرد

رییس هیات نظارت استان مطرح کرد؛

 تأیید صالحیت
 ۶۵ داوطلب انتخاباتی

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع 1۴6 داوطلب ثبت نامی 
مجلس شورای اسالمی 65 نفر تأیید صالحیت شدند.

حجت االسالم امیرقلی جعفری اظهار داشت: از مجموع 1۴6 داوطلب ثبت نامی مجلس شورای اسالمی 
در بررس��ی هیات نظارت 65 نفر تأیید صالحی��ت، 39 نفر رد  صالحیت، 16 نفر ع��دم احراز صالحیت 

شناخته شده و 26 نفر نیز انصراف دادند.
وی افزود: در حوزه انتخابی شهرکرد، بن و سامان 12 نفر تأیید صالحیت، 12 نفر رد صالحیت و 6 نفر عدم 
احراز صالحیت شدند. در حوزه انتخابی اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ 19 نفر تأیید صالحیت، 9 نفر رد 
صالحیت و 3 نفر عدم احراز صالحیت شدند. در حوزه انتخابی بروجن 17 نفر تأیید صالحیت، 6 نفر رد 
صالحیت و 3 نفر عدم احراز صالحیت شدند و در حوزه انتخابی لردگان 17 نفر تأیید صالحیت، 12 نفر 

رد صالحیت و ۴ نفر عدم احراز صالحیت شناخته شدند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بررسی صالحیت داوطلبان 
از مراجع ۴ گانه و براساس تحقیقات محلی است، بیان کرد: داوطلبان باید واجد شرایط صالحیت باشند.

جعفری با اشاره به افزایش 2 برابری ثبت نام مجلس شورای اسالمی در استان نسبت به سال های گذشته 
خاطرنشان کرد: باالترین میزان ثبت نام در سال های گذشته 70 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین مشارکت در کشورهای خارجی 30 تا 35 درصد است، گفت: میانگین مشارکت 
در ایران 60 تا 65 درصدبوده  که در انتخابات سال 88 ،به 85 درصد افزایش یافته است.

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: داوطلبانی که صالحیت 
آنها احراز نشده است، می توانند در هیات های اجرایی، هیات های نظارت، هیات مرکزی شورای نگهبان 

و فقهای شورای نگهبان اعتراض کنند.

 ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: س��ال 95 س��ال شکوفایی 
اقتصادی خواهد بود. به تولید اهمیت بیشتری داده شود 
و الزم است جوانان را به سمت و سوی تولید سوق دهیم.

سید نعیم امامی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در دوره رکود اقتصادی 
و تحریم ها، انتقال و مبادله ارز از طریق واس��طه ها بوده 
که ماحصل آن چیزی جز اختالس اف��رادی خودخواه و 
منفعت طلب نبوده و خوش��بختانه با اج��رای برجام این 

مشکالت برطرف می شود.
وی با اشاره به اینکه الزم است به بحث تولید توجه ویژه ای 
داشت تصریح کرد: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و هیات مدیره امور صنفی با همدلی و همفکری به تولید 
توجه ویژه ای داش��ته باشند تا سیس��تم توزیع تولید به 

ثمر برسد. 
این مسوول با اشاره به جایگاه باالی اصناف از نگرش دولت 
و اقتصاد، گفت: 30 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد 

که متاسفانه برخی از آنها ثبت یا پروانه کسب ندارند.
امامی از فعالیت 756 کارخانه، مانند کارخانه ورق و چادر 
مشکی در استان خبر دارد و گفت: خوشبختانه آمار و نرخ 

رشد شکایت از اصناف به مراتب کمتر شده است.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان افزود: 
اتحادیه  ها فاقد منابع مالی هستند. بنابراین اصناف موظف 
هستند مبلغی را به عنوان حق عضویت دهند تا این یک 

منبع درآمد برای اتحادیه ها محسوب شود.
وی تاکید ک��رد: دبیران اجرایی موظفن��د نظارت کامل 
به امور صنفی داش��ته باش��ند تا واحدهای بدون پروانه 
شناسایی ش��وند زیرا برای بررسی تخلفات، شناسنامه و 

پروانه واحد صنفی نیاز است. 
امامی تاکید کرد: کالس های آموزش��ی با محتوای آداب 
معاشرت با مردم و کس��ب روزی حالل در حوزه اصناف، 

برگزار شد.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: پس از 10 س��ال جنگ 
دیپلماس��ی و نزاع، امروز توطئه های استکبار با شکست 

مواجه شد.
امامی با اش��اره به اینکه تمام تحریم ها برطرف می شود، 
تصریح کرد: در دوره رک��ود اقتصادی و تحریم ها، انتقال 
و مبادله ارز از طریق واس��طه ها بوده اس��ت که ماحصل 
آن چیزی جز اختالس افرادی خودخواه و منفعت طلب 
 نب��وده و خوش��بختانه با اج��رای برجام این مش��کالت 

بر طرف می شود.
در ادامه معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات، گفت: 
 اتحادیه ه��ا نبای��د فعالی��ت تبلیغاتی له یا علیه کس��ی 

داشته باشند.
شمس��ی پور با اش��اره به اینکه اعتبار پروانه های کسب، 
الکترونیکی شده اس��ت، افزود: امور صنفی قبل از اتمام 

تاریخ اعتبار آن همواره اقدام کنند.
وی افزود: امور صنفی بای��د طبق ضوابط و مقررات عمل 
کنند و حسا ب های مالی و درآمد هزینه های امور صنفی 

باید همواره مشخص شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد؛

جوانان را به سمت و سوی خود اشتغالی سوق دهید

معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی استان؛

 شرایط پیروزی انقالب اسالمی در زمان طاغوت 
برای جوانان تبیین شود
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به تازگی محققان موفق به ساخت برف  پاش های نانومقیاس شدند که در الیه های 
باالیی نیمه هادی ها، کانال های مستقیم ایجاد می کنند و مواد تراشیده شده را به  
صورت ترکیبات بخار به بیرون پرتاب می کنند. این یافته، کشف مهمی برای ساخت 
ادوات نیمه هادی است که به محققان برای ساخت ابزارهای مفیدتر کمک می کند.

 در دنیای نان��و، ذرات کوچ��ک ط��ا می توانند مش��ابه دس��تگاه های برف پاش 
عمل کنند و الیه های س��طحی یک طبقه مهم از نیمه هادی ها را در مس��یرهای 
مستقیم و بدون خطا حفر کنند. توانایی حفر و کانال سازی خارق العاده یک افزایش 
و کشف مهم برای روش های خودآرایی است که به محققان برای ساخت ابزارهای 
مفیدتر کمک می کند. این تحقیقات توسط دانشمندان موسسه ملی استانداردها و 

فناوری )NIST( و شرکت IBM انجام شده  است.
کاربردهای قابل پیش بینی برای این نوآوری ش��امل لیزرهای ترکیبی، حسگرها، 
موج برها و دیگر بخش های نوری استفاده شده در ابزارهای آزمایشگاه روی تراشه 
است. در حال حاضر از این تراشه ها برای تشخیص بیماری ها، غربال مواد شیمیایی 
و داروها و غیره استفاده می شود. سادگی کنترل این فرآیندهای کاتالیز شده با طا 
برای ایجاد الگوها و کانال ها با ابعاد نانومقیاس می تواند به گس��ترش فناوری های 

جدید ساخته شده از مجموعه هایی با ساختارهای بسیار کوچک کمک کند.
این محققان در ابتدا با اس��تفاده از نانوذرات طا به دنبال س��اخت نانوس��یم های 
نیمه هادی بودند. اما آزمایش های ابتدایی برای تشکیل نانوسیم ها منجر به شکست 
 شد زیرا یک آالینده در سیستم وجود داش��ت که از تشکیل نانوسیم ها جلوگیری 
می کرد، هنگامی  که تصاویر میکروسکوپ الکترونی کانال های مستقیم درازی را 
آشکار ساخت، این مشکل به یک فرصت تبدیل ش��د. بابک نیکوبخت، شیمیدان 
موسس��ه NIST می گوید: » ما در ابتدا ناامید شده بودیم اما کشف کردیم که آب 
 در این فرآیند یک آالینده اس��ت، مش��کلی که به یک فرصت بزرگ تبدیل شد.«

در ابتدا دانش��مندان انتظار داش��تند تا نانوذرات طا به  عنوان س��ازنده های سیم 
عمل کنند اما همان طور که آزمایش های بعدی مشخص ساخت، افزایش بخار آب 
سبب تبدیل شدن نانوذرات طا به حفرکننده های کانال می شود. مطالعات روی 
نیمه هادی ایندیم فسفید آغاز شد. در ابتدا تیم تحقیقاتی مکانیسم های شیمیایی و 
شرایط ضروری برای زیربنای فرآیندهای حکاکی سطح را تغییر دادند. در ابتدا آنها 
سطح نیمه هادی را توسط پوشش انتخابی آن با یک الیه طا نانومتری الگوگذاری 
می کنند. با حرارت دادن، فیلم طا به ذرات کوچک و در نهایت به قطرات بسیار ریز 
تبدیل می شود. در ادامه زیربنای ایندیم فسفید درون این نانوذرات طا حل شده و 
یک آلیاژ طا ایجاد می شود. سپس بخار آب حرارت دیده به سیستم تزریق می شود. 
در دماهای کمت��ر از 300 درجه س��انتیگراد، ذرات آلیاژ طا ب��ا مولکول های آب 
 ادغام می شوند و روی سطح ایندیم فسفید چاله های نانومقیاس حفر می کنند. اما 
در دمای 440 درجه سانتیگراد و باالتر، نانوکانال های V شکل بلند تشکیل می شوند. 
مسیر مستقیم این کانال ها از طریق تکرار منظم شبکه اتم ها در نیمه هادی بلوری 
هدایت می ش��ود. در طول این فرآیند، اتم های ایندیم و فسفر با اتم های اکسیژن 
مولکول های آب موجود در سطح ریزقطرات آلیاژ طا واکنش می دهند. ایندیم و 
فسفر اکسید شده بخار می شوند و قطره گسترش می یابد. همچنان که قطره بزرگتر 
می شود اتم های بیشتری از نیمه هادی را اکسید می کند. نتیجه یک سری شیارهای 
بلوری است. ابعاد این شیارها متناسب با اندازه قطرات است که قابل کنترل هستند.

ساخت یک نانو برف پاش 
برای حفر کانال

کمتر کسی پیدا می شود گوشی هوشمند نداشته یا از امکانات آن 
بی خبر باشد. روزگاری شاید تصور این که موبایل به منبع درآمد 
تبدیل شود تصوری دور از انتظار بود، اما این روزها ماراتن ساخت 
اپلیکیشن بین اقش��ار مختلف مردم به راه افتاده تا از این طریق 

بتوانند درآمدی کسب کنند.
برخی به آن به چشم منبع درآمد و شغلی کوتاه مدت نگاه می کنند 
و برای برخی دیگر س��رمایه گذاری روی س��اخت اپلیکیشن و 
رسیدن به س��ودی هنگفت، هدفی است که رس��یدن به آن به 
آرزو تبدیل شده است. این روزها با اپلیکیشن های ایرانی زیادی 
مواجه می شویم که هر کدام کارکردهای متفاوتی دارند و به کاری 
می آیند. یکی شاخص آالیندگی هوا � که این روزها خیلی کاربرد 
دارد � را نش��ان می دهد و دیگری می خواهد زمان های مرده را 
برایمان زنده کند ) اپلیکیشن ناملیک(، آن یکی کمک می کند 
قبل از بیرون رفتن از خانه و شاید س��رگردان شدن در کوچه و 
خیابان بتوانیم جاذبه های گردشگری، رستوران ها و فروشگاه های 
ش��هرمان را پیدا کنیم ) اپلیکیش��ن همگردی (، ب��ا مراجعه به 
دیگری، از اخبار روزنامه ها با خبر می ش��ویم ) اپلیکیشن جار( و 
دیگری امکان خرید و فروش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را برایمان 

فراهم کرده است ) اپلیکیش��ن دیوار(. اینها تنها نمونه هایی 
کوچک از اپلیکیش��ن هایی اس��ت که کارهای روزانه را 

آسان می کند. البته در کنار اینها باید از اپلیکیشن های 
ش��رکت های مختلف نام ب��رد که هر ک��دام از آنها 
به عنوان ابزاری کاربردی و آگاهی دهنده به کمک 
ش��رکت های مختلف آم��ده و ام��کان ارتباط با 

مشتری را آسان کرده اند.
به اندازه جیبت خرج کن

 جدا از اپلیکیش��ن هایی ک��ه خدمات خ��ود را 
به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهند 

که تعدادشان در ایران کم نیست، اپلیکیشن هایی 
وجود دارد که سازندگان به چشم منبع درآمد به آنها 

نگاه می کنند، مثل اپلیکیشن های بازی که پیچیده ترین 
نوع اپ ها هستند و تعدادش��ان روز به روز بیشتر می شود. 

معموال بازی ها طرف��داران زیادی دارند و ش��اید حتی بیش از 
بعضی اپلیکیش��ن های دیگر مورد توجه قرار بگیرند. به همین 
دلیل هم معموال تولیدکنندگان این نوع از اپ ها، جزو موفق ترین 
توسعه دهندگان اپلیکیشن هستند. با توجه به این که چه امکانات 
و قابلیت هایی در اپلیکیش��ن قرار داده می شود، هزینه ساخت 

آنها فرق دارد.
ابراهیم مسجدی، ایده پرداز و مدیر اپ بازی » موتوری« می گوید: 
» با توجه به نوع کارکردها و امکاناتی که در اپ خود می خواهید 
قرار دهید و تعداد نفراتی که به کار مشغول هستند، هزینه های 
ایجاد اپ هم متفاوت اس��ت. ما از س��ال 89  وارد این کار شدیم 
و برای نس��خه اولیه بازی 40 میلیون هزینه کردیم که ش��امل 
برنامه نویس، صدا و طراح هنری بود و برای به روز رس��انی آن نیز 

همین مبلغ خرج شد.«
او معتقد است نمی توان به بازگشت س��رمایه مطمئن بود؛ زیرا 
رقبا زیاد هس��تند و ریس��ک کار باالس��ت. البته برای بازگشت 
سرمایه، کیفیت کار بسیار مهم است، چون اگر کار شما کیفیت 

نداشته باشد رقبا از میدان به درتان می کنند. مسجدی می گوید: 
»هرچند پیدا کردن اسپانسر در موفقیت کار نقش زیادی دارد، 
 اما سازندگان بازی نباید به دنبال حامی مالی باشند و بهتر است 
به اندازه جیبش��ان خرج کنند، زی��را پیدا ک��ردن حامی مالی 
دردسرها و سختی هایی نیز دارد. باید به اندازه ای خرج کنیم که 

اگر شکست خوردیم روی آینده مان تاثیر نگذارد.«
سعید کاملی، مدیرعامل شرکت بازی سازی هگزی پیکسل نیز که 
تا به حال همراه گروه شان دو بازی به نام های »توپ های تنبل« 

و »فارم تی��ف« را در کافه بازار منتش��ر 
کرده اند، درباره فرآیند 

خت  س��ا

بازی ها 
و هزین��ه ای که 

کرده اند، می گوید: »برخی از 
دو بازی ها ممکن است یک هفته ای ساخته شوند، اما ما 

تا بازی ساختیم که بازی اولمان به دلیل کم تجربگی یک سال و 
نیم زمان برد و هزینه هایمان هم بیشتر بود، اما بازی دوم )فارم 
تیف( را شش ماهه ساختیم و برای ساخت آن حدود 100 میلیون 
تومان هزینه کردیم که ش��امل هزینه س��اخت، سرور و حقوق 
کارمندان بود. در کل با توجه به کیفیت کار افراد تیم و امکاناتی که 
می خواهید در اپ مورد نظر قرار دهید، هزینه ها متفاوت است.«

رضا رضایی، مدیر اپلیکیشن ناملیک که امکان شنیدن مطالب 
جذاب رسانه های نوشتاری را فراهم کرده، می گوید: » ابتدا تنها 
سایت داشتیم س��پس به این فکر افتادیم که اپلیکیشنی برای 
آسان شدن ارتباط با مخاطبان بس��ازیم. از آنجا که حامی مالی 

نداشتیم و ابتدا استارت آپ بودیم، با س��ختی زیادی کارمان را 
شروع کردیم در حالی که فقط 40 میلیون تومان بودجه داشتیم 
که از طریق ش��تاب دهنده تامین می شد.« ش��تاب دهنده، پول 
 اولیه ای را با توجه به جذابیت ای��ده در اختیارتان قرار می دهد و 

در ازای آن سودی را برمی دارد.
اندرویدی های پیشتاز 

براس��اس آمارها 10 درصد کل ترافیک بازار ایران در کافه بازار 
اس��تفاده می ش��ود. همچنین برخاف خ��ارج از ایران بیش��تر 
اپلیکیش��ن ها روی گوگل پلی و کافه بازار )یعنی برای 
سیس��تم اندروید( قرار دارند 
و س��هم اپ ها در 
اپ استور 

اپ��ل 
بسیار ناچیز 
اس��ت؛ اتفاق��ی ک��ه 
بسیاری دلیل آن را پیچیدگی های 
مربوط به پرداخ��ت هزینه ها و از س��وی دیگر س��هم زیاد 

گوشی های اندروید در مقایسه با آیفون می دانند.
رضا رضایی می گوید: »در ایران س��هم بازار گوشی های اندروید 
بیشتر است و در نتیجه برنامه نوشتن برای اندروید بیشتر. دلیل 
دیگر تحریم هاست، چون اگر بخواهی برای آی او اس اپلیکیشن 
 بس��ازی، همان ابتدا بای��د حدود ص��د دالر هزینه کن��ی، این 
در حالی است که انجام تراکنش در ایران سخت است و تبادالت 
مالی وق��ت و هزینه زی��ادی درب��ردارد. ب��رای پرداخت ها باید 
credit card داشته باشید که در ایران معضل است. در حالی 
که اپلیکیشن خود را در سرویس هایی مثل کافه بازار به راحتی 

می توان منتشر و به آسانی درآمد کسب کرد.«

اما س��عید کمیلی، نظر دیگری دارد و به بازار ایران به چشم یک 
 محک و س��نگ بنا نگاه می کن��د و بازار اپلیکیش��ن های خارج 
 از کش��ور را داغ تر از آنی می داند که فعا بشود با آن رقابت کرد. 
 او می گوید: »کیفیت اپلیکیش��ن در بازار خارج بیش��تر است و 
برای قرار گرفتن در اپ استور باید کیفیت ایده باال باشد. از طرف 
دیگر تعداد کاربران و تنوع در اپ استور و به طور کلی خارج از ایران 
باالست، بنابراین ما به دنبال این هس��تیم که ابتدا در بازار ایران 
بازخورد بگیریم و کیفیت کارمان را باال ببریم سپس دنبال ورود 

به بازار جهانی باشیم.«
مسجدی هم دلیل حضور بیشتر اپلیکیش��ن ها در گوگل پلی و 
کافه بازار را سخت بودن رقابت در بازار خارج از کشور می داند و 
وجود ناشر برای دیده شدن محصول در اپ استور را امری ضروری 

معرفی  می کند.
فعالیت دائمی یا موقت؟

هرچند بسیاری به ساخت اپلیکیشن به عنوان منبع درآمد نگاه 
می کنند، اما برای بس��یاری دیگر س��اخت اپلیکیشن فعالیت و 
ش��غلی موقت اس��ت؛ زیرا معتقدند س��ختی هایی دارد و برای 
بازگشت س��رمایه باید مدت ها صبر کرد. بنابراین بیشتر آنهایی 
که صبر چندانی ندارند و طاقتشان زود طاق می شود، هنوز عمر 
فعالیت شان در حوزه ساخت اپلیکیش��ن به چند ماه نرسیده، 
آن را رها می کنند و س��راغ فعالیت جدی��دی می روند. رضا 
رضایی معتقد است در بازار ایران اگر کسی بخواهد برای 
اپلیکیشنی پول بدهد، باید هر بار برای خرید شارژ کلی 
وقت بگذارد. بیش��تر مردم هم خیلی سخت حاضرند 
پول هزینه کنند، درنتیجه اپ��ی را دانلود می کنند که 
امکان��ات کمتری دارد، ولی مش��ابه اپ پولی اس��ت و 
می تواند کاره��ا را راه بین��دازد. در صورتی که اپ های 
محبوب بسیاری هم بوده اند که هنوز به فعالیت ادامه 
می دهند و درآمدزا هستند. او توضیح می دهد: » در مورد 
بازی هم هر بازی دوره اوج دارد و بعد تب و تاب آن می خوابد 
و دیگر برای کس��ی جالب نیس��ت. از طرفی س��ازندگان هم 
پولشان را درآورده اند و سراغ پروژه های جدید می روند، ولی اگر 
درآمد داشته باشد کسی رهایش نمی کند. رها کردن اپلیکیشن 
برای آنهایی است که هزینه کرده اند، ولی بعد از مدتی می فهمند 
نمی توانند خرجش��ان را دربیاورند یا آن طور که باید کارش��ان 

نگرفته و موفق نبوده اند.«
سعید کمیلی نیز نظر مشابهی دارد: » هر اپلیکیشن به خصوص 
اپلیکیشن های بازی عمر مشخصی دارند. برای برخی، جو مناسب 
برای چند روز طول می کش��د و بعد سریع تب و تابش می خوابد 
و برای برخی دیگ��ر مثل بازی » کلش آو کلن��ز« ماه ها به طول 

می انجامد.«
بعضی ها می گویند اپ ها آن قدر عمر ندارند و با آمدن فناوری های 
جدید به بازار و عوض شدن شیوه درآمدزایی در چند سال آینده، 
اپ ها به دست فراموش��ی سپرده می ش��وند؛ اما چیزی که این 
 روزها شاهدش هس��تیم خیل عظیم آدم هایی است که به امید 
 کس��ب درآمد هر کدام اپی دارند و بعید نیست روزی برسد که 
هر کدام از اعضای خانواده اپ مخصوص خود را داش��ته باشند؛ 

هرچند این روزها هم چنین است.

هزینه  و مشکالت ساخت اپلیکیشن در کشور؛

ماراتن داغ » اپ ها «

به زودی اگر یک کامیپوتر جدید بخرید، سیستم ش��ما دیگر از ویندوز 7 یا 8 
پشتیبانی نخواهد کرد. مایکروسافت به تازگی از تغییری در سیستم پشتیبانی 
خود خبر داده اس��ت که از برنامه های این ش��رکت برای بروزرسانی های آتی 

سیستم عامل های قدیمی اش خبر می دهد.
 مطابق با ای��ن قوانین اگ��ر در آین��ده نزدیک یک��ی از کامپیوتره��ای مجهز 
به پردازنده های جدید ش��رکت های اینتل، AMD و کوالک��وم را خریداری 
کنید، مجبور خواهید بود که روی این سیستم جدید ویندوز 10 مایکروسافت 

را نصب کنید.
چندان عجیب نیست که کامپیوترهای قدیمی فاقد حداقل الزامات مورد نیاز 
یک سیستم عامل جدید باش��ند، اما در این مورد خاص، اوضاع دقیقا برعکس 
است. مایکروس��افت و ش��رکای او کامپیوترهای جدید را به گونه ای طراحی 

خواهند کرد که کاربران نتوانند نس��خه های قدیمی ویندوز را روی آنها نصب 
کنند.

در صورتی که بخواهید ای��ن ویندوزهای قدیمی را روی سیس��تم خود نصب 
کنید، در بهترین حالت از دریافت جدیدترین بروزس��انی  های سیستم عاملی 
محروم خواهید شد و در بدترین حالت، عملکرد سیستم شما به صورت پیوسته 

با اختال همراه خواهد بود.
 در آین��ده نزدی��ک و ب��ا معرفی نس��ل جدی��د پردازنده ه��ای س��یلیکونی، 
برای پشتیبانی از سخت افزارهای جدید به آخرین نسل از سری بروزرسانی های 
وین��دوز نیاز خواهد ب��ود. وین��دوز 10 مایکروس��افت به زودی تنه��ا پلتفرم 
 پشتیبانی شده توس��ط پردازنده های Kaby Lake اینتل، 8996 کوالکوم و 

Bristol Ridge ای ام دی خواهد بود.
در هر حال انتشار چنین خبری به این معنی نیست که پشتیبانی از ویندوز  7 
و ویندوز 8/1 مایکروس��افت در حالت کلی متوقف خواهد شد. این دو سیستم 
عامل به ترتیب تا 14 ژانویه 2020 و 10 ژانویه 2023 هم چنان بروزرسانی های 
مایکروسافت را دریافت خواهند کرد. اما تنها آن دسته از کاربران این آپدیت ها 
 را دریافت خواهند کرد که سیس��تم خ��ود را همزمان با عرض��ه این پلتفرم ها 

به بازار و در گذشته خریداری کرده باشند.
جدیدترین پردازنده های نس��ل شش��م اینتل که با نام Skylake ش��ناخته 
می شوند، اولین سری پردازنده هایی خواهند بود که پشتیبانی از هر دو نسخه 
ویندوز های 7 و 8 را متوقف می کنند. مایکروس��افت و اینتل مدعی اند که این 

پلتفرم و ویندوز 10 برای کار در کنار یکدیگر طراحی شده اند.
با توجه به اینکه مشتریان شرکتی از اهمیت باالیی برای مایکروسافت برخوردار 
 هستند، می توانند 18 ماه بیشتر از سیس��تم های قدیمی خود استفاده کنند 

تا فرصت بیایند سخت افزارهای خود را بروزرسانی کنند.
پس از م��دت زمان تعیین ش��ده توس��ط مایکروس��افت، کاربران��ی که روی 
سیستم های جدید خود ویندوز 7 یا 8/1 را نصب کرده باشند، تنها مهم ترین و 

حیاتی ترین بروزرسانی های امنیتی را دریافت خواهند کرد.
در هر حال کاربران ه��م چنان می توانند ب��رای اس��تفاده از ویندوز های 7 یا 
8/1 از کامپیوترهای قدیمی اس��تفاده کنند و قید بهره من��دی از قابلیت های 
جدید پردازنده های مدرن و پلتفرم Skylake اینتل را بزنند. آخرین نسل از 
پردازنده های اینتل که همچنان از ویندوز های قدیمی مایکروسافت پشتیبانی 
می کنند، Broadwell نام دارد و این پردازنده به وفور در بازار یافت می شود.
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در پارک علم و فناوری مازندران؛

فیلترهای سرامیکی اسفنجی ساخته شد
ساخت میکروفون حاوی گرافن 

با حساسیت بسیار باال
 ابداع دستگاهی که رطوبت هوا را به آب آشامیدنی 

تبدیل می کند
  محققان در پارک علم و فناوری مازندران موفق 
به س��اخت فیلترهای سرامیکی اس��فنجی قابل 

کاربرد در صنایع ریخته گری شدند.
 حس��ین کیوانفر یک��ی از محققان یک ش��رکت 
دانش بنیان در پ��ارک علم و فن��اوری مازندران 
گفت: فیلترهای سرامیکی اسفنجی  در مواردی 

که نیاز به جذب ناخالصی هاست، کاربرد دارند.
وی افزود: این فیلترها در صنایع مخالفی همچون 
ریخته گری، چدن، فوالد، آلومینی��وم، برنج و ... 

قابل استفاده هستند.
وی ادام��ه داد: فیلترهای س��رامیکی اس��فنجی 
تخلخل باالیی دارند و م��ی توانند ناخالصی های 

مذاب را به هنگام ریخته گری به خود جذب کنند.
وی با بی��ان اینکه ایران، هفتمین کش��ور دارنده 
 این تکنولوژی است، گفت: در حال حاضر ساخت 

این نوع فیلترها در کشور بومی شده است.
 ب��ه گفت��ه کیوانف��ر از ای��ن فیلتره��ا در صنایع 
ریخت��ه گری اس��تفاده می ش��ود و ای��ن صنایع 
معموال برای صنایع بزرگتر مانند خودرو س��ازی 
 و ... یعنی زیرمجموعه ش��رکت های بزرگ به کار 

گرفته می شوند.
وی عن��وان کرد: س��اخت فیلترهای س��رامیکی 
اس��فنجی در کش��ور صرفه جوی��ی ارزی باالیی 

خواهد داشت.

محققان با اس��تفاده از گرافن موفق به ساخت 
میکروفونی شدند که حساسیت باالتری نسبت 

به میکروفون های موجود در بازار دارد.
محققان موفق به س��اخت میکروفون گرافنی 
ش��دند که حساس��یت آن32 مرتبه بیش��تر از 
میکروفون های استاندارد مبتنی بر نیکل است.

محققان دانشگاه بلگراد در صربستان، با استفاده 
از گرافن، غشاء بسیار حساسی ساختند که قادر 
به تبدیل صوت ب��ه جریان اس��ت. این صفحه 
گرافنی حساس��یت باالیی داشته به طوری که 
حساسیت آن 15 دس��یبل باالتر از نمونه های 
رایج در بازار است. نتایج این پژوهش در نشریه 

Materials D2 منتشر شده است.
مارکو اسپاس��نویچ از نویس��ندگان این 

پروژه می گوید: » ما قصد داریم نش��ان 
دهیم که گرافن می تواند پتانسیل های 
تجاری س��ازی مختلف داش��ته باشد. 
با توج��ه به وزن ک��م، اس��تحکام باال و 

انعطاف پذیری این ماده از گرافن می توان 
به عنوان غشاء صوتی استفاده کرد.«

 ای��ن غش��اء گرافن��ی دارای 60 الی��ه ب��وده و 
روی فویل نیکل به روش رسوب شیمیایی از فاز 
بخار رشد می کند. بعد از تولید گرافن، الیه نیکل 
از روی گرافن زدوده ش��ده و سپس ماده ایجاد 

شده روی سطح میکروفون قرار داده می شود.

نتایج نشان داد که حساس��یت این میکروفون 
15 دس��یبل باالتر از میکروفون ه��ای تجاری  
است. پژوهشگران این پروژه غشاء 300 الیه ای 
 را شبیه س��ازی کردند که دارای عملکرد باالیی 

در طیف های فراصوت است.
اسپاس��نویچ می افزای��د: » ای��ن میکروف��ون 
همان طور که ما فکر می ک��ردم عملکرد خوبی 
داشت. یک الیه غشاء گرافنی ضخیم می تواند 
انعطاف پذی��ر ب��وده و در برابر ام��واج فراصوت 
خوب عم��ل کن��د. در حال حاضر، مش��کات 
زیادی در مسیر تولید محصوالت گرافنی ارزان 
قیمت وجود دارد اما این دس��تاورد 
م��ا می تواند نش��ان دهد که 
تولید محصوالت گرافنی 
امکان پذیر اس��ت. در 
واقع می توان گفت 
که امکان تولید 

ی  ن ه��ا فو و میکر
 ارزان  قیم��ت و کارا 

ب��ا اس��تفاده از گرافن 
وجود دارد.«

 محققان موفق به س��اخت دس��تگاهی ش��ده اند که 
رطوبت هوا را استخراج کرده و آن را به آب آشامیدنی 

تبدیل می کند.
 این دس��تگاه Fontus نام دارد و به دوچرخه متصل 
می ش��ود و نی��روی محرک��ه الزم توس��ط پانل های 
خورشیدی تامین می شود. برای ساخت این دستگاه 
از قوانین ساده متراکم سازی استفاده شده است. مهم 
نیست که این دستگاه در چه منطقه ای استفاده شود؛ 
زیرا به هر حال حتی در مناطق بیابانی نیز، در هوا درصد 
پایینی رطوبت وجود دارد. این دستگاه رطوبت موجود 
در هوا را استخراج و متراکم می کند و آن را به آب قابل 

آشامیدن تبدیل می کند.

این دس��تگاه کوچک مجهز ب��ه یک متراک��م کننده 
کوچک )شبیه آنچه در کولر اس��تفاده می شود( است 
 که به س��طوح آب گریز متصل شده است. این سطوح، 
 آب متراکم ش��ده را بدون هدر رفتن یک قطره از آن، 

وارد محفظه دستگاه می کنند.
 این دس��تگاه قادر اس��ت در ه��وای 30 ت��ا 40 درجه 
 س��انتی گراد و رطوبت 80 ت��ا 90 درص��د، در عرض 
یک س��اعت 0/5 لیت��ر آب تولی��د کند. نمون��ه اولیه 
Fontus شامل فیلتری است که مانع ورود گرد و غبار 

و آلودگی ها به آب می شود. 
قرار است این محصول به صورت تجاری تا کمتر از10 
ماه دیگر با قیمتی کمتر از 100 دالر به بازار عرضه شود.

مایکرو سافت اعالم کرد؛

 اجباری شدن نصب ویندوز 10 
روی کامپیوترهای جدید
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به علت عدم رعایت استاندارهای زیست محیطی؛

دو واحد تولیدی در گلپایگان
 به مراجع قضایی معرفی شده اند

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز خبر داد؛

تشکیل کمیته های  متعدد 
در دهه فجر

فرماندار سمیرم:

 برجام نشان از قدرت و اقتدار ملی 
این مرز و بوم است

کشت بادام کوهی در پژوهشکده 
اسانس دانشگاه کاشان

همزمان با دهه فجر؛

بیش از 200 برنامه در روستاهای 
تیران و کرون اجرا می شود

  رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل گفت: الزمه 
دستیابی به موفقیت در عرصه قرآن، تأمین زیرساخت های 
الزم و هم افزایی دستگاه ها در نقاط مشترک و مشارکت 

عمومی آنها است.
 حجت االس��الم س��میع اهلل مردان در نشس��ت مشترک 
با رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گفت: توجه به 
دغدغه های فرهنگی و مذهبی از اهمیت باالیی برخوردار 
است. وی با تاکید بر لزوم هم افزایی بیشتر در فعالیت های 
فرهنگی و قرآنی افزود: الزمه دس��تیابی به پیش��رفت و 
موفقیت در عرصه قرآن تأمین زیرساخت های الزم جهت 
رش��د، اتحاد و هم افزایی دس��تگاه ها در نقاط مشترک و 

مشارکت عمومی آنها است.
رییس اداره تبلیغات اس��المی آران و بیدگل خاطر نشان 
کرد: تم��ام س��ازمان ها و اداراتی که به نح��وی در زمینه 
فرهنگ و قرآن فعالیت می کنند، از قبیل آموزش و پرورش، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره تبلیغات اسالمی، اوقاف 
و حوزه علمیه می توانند با همفکری، سیاس��ت گذاری و 
برنامه ریزی، فعالیت های همسو و مشترکی داشته باشند 
و به فعالیت  های فرهنگی، تبلیغی و هنری عمق ببخشند 

تا نتیجه و تأثیرگذاری  بیشتری حاصل شود.
حجت االس��الم مردان با بیان اینکه گرایش مردم جهان 
به فرهنگ عاش��ورا، مس��وولیت نهادهای فرهنگ ساز را 
س��نگین تر می کند، اظهار کرد: انقالب اسالمی از همین 
فرهنگ به وجود آمده و به پیروزی رس��یده، هشت سال 
دفاع مقدس را همین واقعه سامان داده و به نتیجه رسانده 
 و اکنون مصونیتی که ما در برابر اردوگاه اس��تکبار داریم 

به دلیل همین فرهنگ عاشورایی است.
وی برگزاری محافل قرآن��ی در امامزاده ها، آموزش قرآن 

کریم، ارائه خدمات و همکاری ب��ا هیات های مذهبی در 
حوزه اماکن مذهبی و حسینیه ها، اعزام مبلغ و برگزاری 
دوره های آموزش��ی را از جمله فعالیت هایی دانس��ت که 

می تواند به صورت مشترک برنامه ریزی و اجرا شود.
وی افزود: گستره س��ازمان تبلیغات اسالمی در فعالیت 
دینی تش��کل های وابس��ته به ویژه هیات های مذهبی 
به عنوان بزرگ ترین تشکل اجتماعی کشور، کانون های 
فرهنگی و مراکز قرآنی و گستره اداره اوقاف و امور خیریه 
در موقوفات به ویژه وقف های خاص و اماکن مذهبی و بقاع 
 متبرکه می تواند این دو نه��اد را به عنوان مکمل یکدیگر 

در فعالیت های فرهنگی معرفی کند.
رییس اداره اوقاف آران و بی��دگل نیز بر آمادگی این اداره 
برای همکاری با اداره تبلیغات اسالمی تاکید کرد و گفت: 
همکاری این دو نهاد فرهنگی به ویژه در فعالیت های قرآنی 

و حوزه هیات های مذهبی می تواند در پیش��برد اهداف 
فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشد.

 حجت االس��الم روان ب��ا تقدی��ر از هم��کاری س��ازمان 
 تبلیغات اس��المی با این اداره و اج��رای برنامه های موثر 
در بق��اع متبرکه گفت: در ش��رایطی که جهان اس��الم و 
مسلمین در سراسر جهان گرفتار دشمنان تحت عناوین 
مختلف امث��ال داعش و النص��ره و گروه ه��ای تکفیری 
هستند، همکاری مشترک نهادهای فرهنگی می تواند در 
 توسعه فرهنگی و اجرای دستورات قرآن و اسالم و منویات 

مقام معظم رهبری تاثیرگذار  باشد.
 وی هم چنین ب��رای اجرای برنامه های مش��ترک قرآنی 
با اداره تبلیغات اس��المی آران و بیدگل در مناسبت های 
ملی و مذهبی به ویژه در سالروز پیروزی انقالب اسالمی 

اعالم آمادگی کرد.

فرماندار سمیرم گفت: برجام نشان از قدرت و اقتدار ملی این مرز و بوم است.
جشن لغو تحریم ها با حضور جمعی از مسووالن شهرستان در مدرسه کوی 
ماندگار سمیرم با حضور فرماندار سمیرم، رییس آموزش و پرورش سمیرم 

و با حضور جمعی از معلمان و دانش آموزان شهرستان برگزار شد.
محمدحس��ین نصرتی فرماندار س��میرم با بیان اینکه برجام نشانه قدرت 
 و اقتدار ملی این مرز و بوم اس��ت، افزود: مردم والیتم��دار ایران با پیروی 
از آرمان های رهبری توانستند با اقتدار پس از 12 سال دیوار تحریم ها را 
از میان بردارند و به جهانیان نش��ان دهند که ایران و ایرانی هرگز از حقوق 

خود دست نمی کشد.
نصرتی در این مراسم با ابراز خرس��ندی از آینده این توافق گفت: آخرین 
 مرحله از برجام لغو عملیاتی تحریم ها بود که این مهم امروزه تحت عنوان 

روز اجرایی تحقق یافت و برجام به سرانجام رسید.
سید ضیاء موسوی رییس آموزش و پرورش با اشاره به صبر مردم و مقاومت 

در برابر تحریم ها مساله برجام را پیروزی بزرگی برای ایران برشمرد.

 ریی��س پژوهش��کده آب و توس��عه پایدار دانش��گاه کاش��ان گفت: 
با هماهنگی پژوهش��کده آب و توس��عه پایدار، جمعیت کویر س��بز و 
انجمن علمی محیط زیست دانشگاه کاش��ان، بیش از دو و نیم هکتار 
از زمین های پژوهشکده اسانس واقع در قمصر زیر کشت بادام کوهی 
رفت. محمدرضا مزدیان فرد اظهار کرد: این اقدام با مشارکت بیش از 
20 نفر از همیاران جمعیت کویر س��بز به همراه تعدادی از کارمندان 

فضای سبز دانشگاه انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این نوع گونه بادام به هیچ وجه نیازی به آب نداشته 
و صرفا طی سه س��ال باید از هرگونه چرای دامی مصون بماند، افزود: 
این اقدام در راستای توس��عه فضای سبز و صرفه جویی در مصرف آب 

انجام شده است.
رییس پژوهش��کده آب و توس��عه پایدار دانشگاه کاش��ان، از تبدیل 
 پژوهش��کده اس��انس به مرک��ز گیاه شناس��ی کاش��ان خب��ر داد و 
خاطرنش��ان کرد: قرار اس��ت در برنامه ای با  مش��ارکت رییس مرکز 
گیاه شناسی کاشان و عضو هیات علمی این دانشگاه، جمعیت کویر سبز 
و انجمن علمی محیط زیست دانشگاه کاشان، ضمن سرمایه گذاری و 
تحقیق روی گونه های کم آب گیاهی اقدام به کاش��ت و اصالح فضای 
سبز دانشگاه کاشان، پژوهشکده اسانس مرکز گیاه شناسی کاشان شود 
و نتایج آن در اختیار ش��هرداری کاشان و مدیریت پارک ها و فضاهای 

سبز شهری قرار گیرد.

 مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان تیران و کرون از اجرای بیش از 200 برنامه 
در روستاهای تیران و کرون خبر داد.

محسن حاج عابدی در تیران و کرون، اظهار کرد: در کمیته روستایی ستاد دهه فجر 
با مدیریت جهادکشاورزی بیش از 200 برنامه در روستاهای تیران و کرون در دهه 

فجر اجرا می شود.
وی در خصوص این برنامه ها افزود: در دهه فجر س��ال جاری برنامه هایی همچون 
تجلیل از خانواده شهدا، بیان خاطرات دوران انقالب و پیروزی انقالب اسالمی، برپایی 
نمایشگاه، برگزاری جش��ن انقالب، افتتاح پروژه های خدماتی و تولیدی، نواختن 
زنگ انقالب در مدارس روستاها با همکاری آموزش و پرورش، تجلیل از برترین های 

مشاغل خانگی و..... در روستاهای شهرستان برگزار می شود.
 حاج عابدی اضافه کرد: این برنامه ها در طول دهه فجر در روس��تاهای شهرس��تان 

به همراه آذین بندی و تبلیغات اجرا می شود.
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معاون فرماندار مبارکه در جلسه شورای سالمندان شهرستان مبارکه گفت: 
۸/۶۴ درصد جمعیت مبارکه را سالمندان تشکیل می دهند.

معاون فرماندار مبارکه جواد سلطانی در جلسه شورای سالمندان شهرستان 
مبارکه با بیان اینک��ه نزدیک به ۸/۶۴ درصدجمعیت شهرس��تان مبارکه را 
سالمندان تشکیل می دهند، تصریح کرد: اگر خانواده ها با فرهنگ سالمندی 
آشنا واز سالمندان حمایت الزم را داشته باشند وآنان سالم تغذیه کنند قطعا 

دوره سالمندی به سالمت طی می شود.
جواد سلطانی به برخی از مشکالت سالمندان در سطح شهرستان اشاره کرد 
و گفت: نداش��تن فضاهای تفریحی ورفاهی برخی از این مشکالت این قشر 
 از جامعه اس��ت که الزم است مسووالن شهرس��تان برای برطرف کردن آن 

برنامه ریزی کنند.
 وی با بیان اینکه، تکریم س��المندان ول��زوم ارائه خدمت به این قش��ر باید 
در الویت قرار گیرد، افزود: تعامل بین ادارات باید در راس��تای خدمت باشد 

وبهترین  راهکار، ارتقاء سطح سالمت سالمندان است.
 وی همچنی��ن ب��ه اهمی��ت ارائ��ه مراقبت ه��ای س��المندی ب��ه منظور 
 شناس��ایی و کاهش بار معلولیت در سالمندان نیز اش��اره کرد واضافه کرد: 
تمام نیاز سالمندان، نیازهای مالی و مادی نیس��ت بلکه تکریم و ارج نهادن 
 به جایگاه بزرگترها و س��المندان یک��ی از مهمترین موارد م��ورد توجه در 

جامعه است.
 معاون فرماندار مبارکه با بیان اینکه در پی رش��د و صنعتی ش��دن جوامع و 

دور ش��دن از باورهای س��نتی، ملی و دینی، ع��ده ای از م��ردم مراقبت از 
 سالمندان را به نهادهای دولتی و مراقبتی می سپارند، بیان کرد: الزم است 
با تکیه بر باورهای ملی و دینی و فرهنگس��ازی در راس��تای حفظ و ارتقای 

جایگاه، حرمت و تکریم سالمندان، اقدامات الزم انجام گیرد.
س��لطانی گفت: باورهای غلط، کمب��ود قوانین و عدم توجه به س��اماندهی 
س��المندان از جمله چالش های موجود در بحث رس��یدگی به مش��کالت 
سالمندان است که ضروری است هر چه سریع تر زمینه رفع آنها فراهم شود.

وی در ادامه به برنامه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: تدوین قانون جامع 
حمایت از حقوق سالمندان، طراحی و تهیه بانک جامع اطالعاتی سالمندان، 
برگزاری منظم جلسات کارگروه های تخصصی و طرح ایجاد شهر دوستدار 

سالمند از جمله این برنامه ها است.
معاون فرماندار شهرستان مبارکه در پایان به بیان عمده مشکالت سالمندان 
شهرستان پرداخت و گفت: افزایش شکاف بین دو نسل به دلیل عالقه نسل 
جدید به زندگی مستقل و مشکالت آپارتمانی و استیجاری، در زنان سالمند، 
باالبودن نرخ بیسوادی بین س��المندان و عدم توجه به مس��ائل بهداشتی و 
کیفیت زندگی، پایین بودن بیمه تکمیلی سالمندان و باال بودن هزینه های 
نگهداری و درمانی برای خان��واده ها، نبود مراک��ز درمانی و متخصص طب 
سالمندی در شهرس��تان و نبود مراکز نگهداری موقت س��المندان از جمله 
این مشکالت است  که امیدواریم هرچه سریع تر با تعامل همه دستگاه های 

شهرستان مرتفع شود.

رییس اداره محیط زیست گلپایگان گفت: به علت عدم رعایت استاندارهای 
زیس��ت محیطی دو واحد تولیدی در گلپایگان به مراجع قضایی معرفی 

شده اند.
قاسم حسومی اظهار کرد: طرح پایش شبانه با توجه به پایداری هوا معموال 
در فصل سرد سال اس��ت که افزایش بار آالیندگی و پدیده وارونگی هوا را 
به همراه دارد که برای جلوگیری از ایجاد آلودگی زیس��ت محیطی طبق 
قانون ماده 11 و 12 در واحدهای صنعتی گلپایگان اجرای این طرح الزامی 
است.  وی خاطرنشان کرد: در طرح پایش زیست محیطی که از واحد های 
صنعتی شهرستان گلپایگان انجام شده است به 2 واحد )یک واحد صنایع 
 غذایی – وکانی غیرفلزی( اخطار زیس��ت محیطی صادرش��ده است که 
به علت عدم رعایت استاندارهای زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی 

شده اند.
 حس��ومی با بیان اینکه محی��ط طبیعی شهرس��تان گلپایگان  ش��امل 
سد گلپایگان، مناطق آزاد اطراف شهرستان و پناهگاه حیاط وحش موته 
محسوب می شود، افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست گلپایگان 

به طور 2۴ ساعته در حال گشت و بازرسی در این مناطق هستند.
 رییس اداره محیط زیس��ت گلپایگان از همش��هریان خواست درصورت 
مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی و یا شکار بی رویه حیوانات مراتب 

را با شماره 57۴2۶55۶ به اداره محیط زیست گلپایگان اطالع دهند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی نطنز گفت: در دهه فجر کمیته های متعددی تشکیل 
می شود و دیگر کمیته های 1۶گانه نیز زیر لقای این کمیته هستند.

  حجت االس��الم ابوالفض��ل مجیدی تبار در جلس��ه کمیت��ه ق��رآن و نهج البالغه 
 شهرس��تان نطنز که با حضور اعضای کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
در اداره تبلیغات اسالمی نطنز برگزار شد، اظهار کرد: کمیته قرآن یکی از کمیته های 

اصلی و برجسته ستاد برنامه ریزی دهه فجر است.
رییس اداره تبلیغات اس��المی نطنز تصریح کرد: در دهه فجر کمیته های متعددی 
تش��کیل می ش��ود و دیگر کمیته های 1۶گانه نیز زیر لقای این کمیته هس��تند؛ 
مسوولیت کمیته قرآنی به سازمان تبلیغات واگذار شده است و بر اساس مسوولیتی 

که بر ما محول شده، باید سعی کنیم تا بهترین نتیجه ممکن را تحصیل کنیم.
وی افزود: انقالب و حرکات امام بر اس��اس و مبنای قرآن است و دهه فجر بهترین 
 فرصت جهت گرامیداش��ت و نش��ان دادن دس��تاوردهای قرآنی اس��الم و انقالب 
خواهد بود.  رییس اداره تبلیغات اس��المی نطنز با اشاره به اینکه انقالب ما، انقالب 
 قرآنی اس��ت و ش��عارها و فکر ما نیز از آیات نورانی قرآن و احادیث اهل بیت است 
تصریح کرد: انقالب ما از روز اول ب��ا نام قرآن و با آیه مبارکه » اهلل نور الس��ماوات و 
االرض« بیانگر شده و مردم وارد صحنه ش��ده اند و امروز نیز با همان شوق و رغبت 
 می توانند انقالب را حمایت کنند و در صحنه باش��ند و ما بای��د تمام تالش خود را 

برای حضور حداکثری به ویژه جوانان به کار گیریم.
مجیدی تبار در پایان گفت: با توجه به اینکه انقالب ما برگرفته از آیات قرآن اس��ت 
می طلبد ک��ه دهه فجر را ط��وری برنامه ریزی کنیم که نس��ل جدید را به  س��مت 
فعالیت های فرهنگی و قرآنی بکشانیم چراکه امروزه به خاطر خألهایی که در جامعه 

وجود دارد باید در زمینه آگاهی دهی و بصیرت افزایی گام های مؤثری برداریم.

معاون فرماندار مبارکه:

۸/۶۴ درصد جمعیت شهرستان مبارکه را سالمندان تشکیل می دهند

برگزاري نشست ملي کتاب خوان شهرستان شهرضا
 نزول ق��رآن ازطری��ق وحي ب��ه پیامبرباخواندن ونوش��تن ش��روع ش��د. 
محسن گالبي فرماندارشهرستان شهرضادرنشست ملي کتاب خوان شهرضا 
درمحل تاالرسرومجتمع فرهنگي هنري شهیدمدرس این شهرستان با بیان 
این مطلب گفت: اهمیت کتاب وکتابخواني به قدری باال است که هنوز هیچ 

نویسنده، شاعر وهنرمندي نتوانسته است قدرومنزلت کتاب را بیان کند.
گالبي بااشاره به  تاریخ نوشتن درکش��ورگفت: تاریخ کشورماهم بانوشتن 
شروع شدوفرهیختگاني دراین شهرستان هستندکه بابیش از120 عنوان 

کتاب، اثرات جاویداني به یادگارگذاشتند.
فرماندارش��هرضاتاکید کرد: جامعه مانیازبه مطالع��ه داردواگرمي خواهیم 
 جوانان��ي پویاوخالق داش��ته باش��یم وآین��ده جوانانمان ش��کل گیري و

جهت گیري صحیحي راداشته باشد باید فرهنگ کتاب وکتابخواني رادربین 
جوانان ترویج نماییم. وي درادامه افزود: بایدبه فرهنگ کتاب خواني اهمیت 
بیشتري داده شود وباهمت فرهیختگان درجهت رشدواعتالي فرهنگ این 

مرزوبوم متحد شده ودراین راستاقدم هایي برداشته شود.
نایب رییس ش��وراي فرهنگ عمومي ش��هرضا با اش��اره به فرهنگ باالي 
مردم این شهرستان گفت: س��ابقه طوالنی مردم این دیار ازدیربازبا وجود 
نویسندگان ، شاعران وهنرمنداني درزمینه نقاشي ، خط ،حکمت و فلسفه 
نش��ان دهنده اهمیت به کت��اب و کتاب خوانی اس��ت که مای��ه افتخاراین 

شهرستان است.

 گالب��ي خاطرنش��ان س��اخت: چ��را بان��وی هنرمن��د ش��هرضایی ک��ه 
بیش از 300 مورد ازآثارهنرهاي دس��تی راگردآوري کرده است به واسطه 
عدم حمایت ها وامکانات مالي درجهت چاپ آن مجبور به فروش امتیاز این 
اثر در تهران می شود و این کتاب هم اکنون چاپ آن به نوبت هاي چاپ دوم 

و سوم رسیده است. 
 فرماندار ش��هرضا تاکید کرد: قطار فرهنگي در ش��هرضا هیچ وقت متوقف 
نش��ده اس��ت وهمیش��ه در حال حرکت ب��وده وانتظارم��ي رود با همت 
 فرهیخت��گان ای��ن قطارفرهنگي س��رعت بیش��تري ب��ه خودگی��رد و از 

رهگذرزمانه عبورکند.
درابتداي این همایش فاطمه پورخاقان رییس اداره کتابخانه هاي عمومي 
 شهرس��تان ش��هرضا برگزاري این همایش ه��ارا فتح بابي ب��راي کتاب و

کت��اب خواني دانس��ت وآرزو ک��رد فرهنگ زیب��اي کتاب خوان��ي دراین 
شهرستان تعالي بخشیده وموجب گس��ترس فرهنگ زیبا و انس بیشتر با 
این یارمهربان اس��ت.دراین همایش که باحضورروحانیت ، فرماندار، امرا... 
احمدجوکارگردان تلویزیون و س��ینماي کش��ور، امید مهدی نژاد ش��اع، 
نویس��نده، طنز پرداز و جمعی از فرهیختگان، اساتیددانش��گاه، کتابداران 
وفعاالن حوزه کتاب شرکت داشتند تعداد10 نفرازکتاب خوانان با معرفي 
کتاب هاي خوانده ش��ده خود و به اش��تراک گذاردن آن وقرائت به صورت 

خالصه خواني جامع، فرهنگ کتاب وکتاب خواني را ارائه کردند. 

استقرآنعرصهدرموفقیتالزمههادستگاهعمومیمشارکت

فرماندار نجف آباد گفت: نجف آب��اد در رتبه یازدهم 
میزان اختصاص بودجه های دولتی در بین شهرستان 
های مختلف اس��تان قرار دارد به طوری که با وجود 
تعریف بیش از 121 پروژه عمرانی و پیش بینی اعتبار 
۶00 میلیارد ریالی برای اتمام آنه��ا، در حال حاضر 
تنها نزدیک به 75 میلیارد ریال بودجه برای طرح های 

مورد اشاره تصویب شده است.
س��یروس محم��ودی در حاش��یه جلس��ه اداری 
شهرس��تان گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه محدودی��ت 
بودج��ه ه��ای تصوی��ب ش��ده ک��ه ب��ه دلی��ل 

 مش��کالت اقتص��ادی کش��ور، درص��دی از آن نیز
 محقق می شود، به دستگاه های مختلف اجرایی اعالم 
ش��ده تا طرح های مختلف عمرانی خود را که دارای 
 اهمیت ویژه هستند به فرمانداری اعالم کنند که در 
 ای��ن می��ان پ��روژه ه��ای مرب��وط ب��ه س��فر 
 مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در اولویت قرار 

خواهند گرفت.
 وی در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اهمیت توزی��ع اصولی و 
کارشناس��ی ش��ده بودجه های مح��دود دولتی در 
بی��ن ده ها پ��روژه نیم��ه تم��ام عمرانی نج��ف آباد 

 گف��ت: از دیگ��ر مش��کالت ش��اخص ای��ن منطقه 
می ت��وان ب��ه قدیمی ب��ودن ط��رح ه��ای جامع و 
تفضیلی ش��هرهای مختلف اش��اره کرد ک��ه زمینه 
تش��دید مش��کالت مردم و پیچیدگ��ی پرونده های 
وارده به کمیس��یون ماده صد را فراه��م کرده که در 
 همین راستا از تمامی شهرها درخواست کرده ایم تا 
هر چه زودتر نسبت به تهیه و تحویل طرح های مذکور 
اقدام الزم را انجام دهند. فرماندار نجف آباد همچنین 
نبود ارتباط کافی و موثر بین صنایع و مراکز دانشگاهی 

را دیگر معضل قابل ذکر دانست.

فرماندار ویژه نجف آباد خبر داد:
رتبه 11 استان در اختصاص بودجه های دولتی

بازدید استاندار اصفهان از پروژه های شهرداری فالورجان
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری فالورجان جناب آقای دکتر زرگرپور اس��تاندار 
استان اصفهان در سفر یک روزه خود به شهرستان فالورجان از پروژه های ورودی و 
خروجی شهر در حاشیه اتوبان ذوب آهن و همچنین بلوار امام خامنه ای مدظله العالی 
بازدید کردند . در این بازدید زند آور ش��هردار فالورجان با اش��اره به جزئیات ساخت 
 ورودی و خروجی شهر به اتوبان ذوب آهن بیان کرد که فاز اول این پروژه شامل ساخت 
باند کندرو کنارگذر اتوبان به طول بیش از 1500 متر و همچنین تعریض کنارگذر پل 

گارماسه است که با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال به پایان رسیده است .
شهردار فالورجان بیان کرد که فاز دوم این پروژه شامل ساخت میدان بزرگ ورودی 
 شهر اس��ت که برای اجرای آن می بایست ترمینال مسافربری ش��هر فالورجان نیز 
جابه جا و برای این منظور مکان جدیدی به وسعت 3000 متر مربع در نظر گرفته شود 
که با  اجرای زیر ساخت ها و تامین س��کوهای مسافربری مشکل شهروندان مرتفع و 
مورد بهره برداری قرار گرفت ، الزم به ذکر است که برای رفاه شهروندان گرامی  ایستگاه 
تاکسی های برون شهری نیز در جوار مکان جدید ترمینال جانمایی و در حال ساخت 
است. زند آور با اشاره به این مطلب که با ساخت این ورودی و خروجی امکان دسترسی 
ایمن به اتوبان ذوب آهن و داخل شهر و همچنین به سمت شهر فوالدشهر و شرکت 
ذوب آهن فراهم می شود ، شرایط دسترسی اهالی محله گارماسه به اتوبان ذوب آهن 

به صورت ایمن فراهم شده است .
در ادامه جناب آقای دکتر زرگرپور اس��تاندار اصفهان از بل��وار امام خامنه ای مدظله 
 العال��ی بازدید و تاکی��د کرد در طراح��ي پروژه ه��اي عمراني عالوه ب��ر پیش بینی 

شاخص هاي استاندارد، رضایت و مقبولیت مردمي نیز باید مورد توجه مسووالن قرار 
گیرد.  در ادامه زند آور با اش��اره به جزئیات تعریض پروژه این بلوار بیان کرد با تالش 
جمعی همکاران و اعضای محترم ش��ورای اس��المی باند ش��رقی و غربی این بلوار به 
 طول 1۸00 متر آزاد س��ازی و تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است که مورد 

رضایت مندی شهروندان است.
وی گفت: در این مدت سه ورودی و خروجی شهر از ش��هر های قهدریجان، درچه و 
اصفهان به فالورجان  ساماندهی شده و با پایان پروژه احداث ورودی و خروجی معضل 

چندین ساله شهر برطرف خواهد شد  .
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وقتی اس��م ج��وش ب��ه میان م��ی آی��د خیل��ی از اف��راد ی��اد دوران بلوغ 
م��ی افتند، ام��ا برخی جوش ه��ا چرکی هس��تند و ممکن اس��ت هر جای 
 بدن ظاهر ش��وند و حتی س��ن و س��ال هم برایشان اهمیت نداش��ته باشد. 
برای درمان ج��وش های چرکی و عفون��ی باید از آنت��ی بیوتیک های قوی 
استفاده کرد. در طب س��نتی توصیه می ش��ود از دم کرده بابا آدم استفاده 
شود. 80 گرم ریش��ه بابا آدم را به همراه یک لیتر آب جوش دم کنید. مدت 
 زمان دم کشیدن 20 دقیقه است و بعد از آن روزی سه بار در روز برای درمان 

جوش های چرکی دم کرده را بنوشید.   

گلو درد یکی از بدترین مراحل سرماخوردگی است که اکثر افراد دست به هرکاری می زنند تا از شر 
آن خالص شوند. بعضی ها سراغ قرص های چرک خشک کن می روند و برخی دیگر سعی می کنند 
با آب نمک و آب جوش یا حتی آب نبات های گلودرد، این مشکل را درمان کنند. اما در طب سنتی 

توصیه می شود افرادی که گلو دردهای چرکی دارند چای سبز بنوشند.
به این نحو که یک قاشق غذاخوری چای س��بز را در یک لیوان آب می ریزیم تا به مدت 10دقیقه 
خیس بخورد. نکته اینجاست که برای درمان گلودردهای چرکی نباید چای سبز را به صورت روتین 
دم کرد ) یعنی روی کتری دم نمی کش��د(. حتی می توانید به جای آب نمک، چای سبز را غرغره 
کنید. از تفاله آن هم می توانید به ش��کل کمپرس برای درمان عفونت های چرکی پوس��تی مثل 

کورک ها استفاده کنید.      

یکی از بهترین داروهای گیاهی که می توان به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی از آن یاد کرد، پونه کوهی است. 
این نوع پونه با پونه های معمولی فرق دارد و به عنوان ضدعفونت های میکروبی و قارچی ش��ناخته شده 
است. برای اینکه خاصیت ضدعفونی کننده داشته باشد باید روزی سه بار به اندازه یک فنجان از این گیاه 
بنوشید.افرادی که با مشکل عفونت های قارچی در گوش، عفونت های قارچی ناخن و برخی خانم ها در 
ناحیه تناسلی عفونت قارچی مواجه هستند، می توانند از پونه کوهی به عنوان یک آنتی بیوتیک استفاده 
کنند. البته پونه کوهی را می توان به ش��کل دمنوش یا ضماد هم اس��تفاده کرد. همچنین اگر از عفونت 
ادراری رنج می برید دم کرده پونه کوهی یکی از درمان های مناسب و تاثیرگذار در این زمینه است. یک 

قاشق مرباخوری پونه کوهی را به همراه یک لیوان آب جوش به مدت 15 دقیقه می گذارید تا دم بکشد.

بادرنجبویه گیاهی است که می توان به عنوان یک دم کرده برای پاک سازی بدن از 
میکروب استفاده کرد. این گیاه قادر است اکثر عفونت های بدنی را از بین ببرد، حتی 
گاهی اوقات شما خبر ندارید که در بدن ش��ما  چه می گذرد، اما اگر در هوایی آلوده 
 یا در محیطی قرار گرفته بودید که ممکن اس��ت میکروب یا ویروس به شما انتقال 
پیدا کند؛ در این مواقع توصیه می شود 40 گرم بادرنجبویه را به مدت 15 دقیقه به 
همراه آب جوش بگذارید تا دم بکشد و سپس آن را بنوشید تا عفونت های احتمالی از 
بین بروند. برای تاثیرگذاری بهتر این دمنوش توصیه می شود روزی سه بار در روز به 

اندازه یک فنجان نوشیده شود.  

50 گرم انجیر زرد شیرازی ) انجیر خش��ک در آجیل ها( را به همراه نیم کیلو شیر به مدت 15 دقیقه می گذاریم تا 
بجوشد. این جوشانده برای گلودردهای چرکی، آن  ژین ها، عفونت و زخم های داخل دهان بسیار مناسب است. برای 
تاثیرگذاری باید روزی سه فنجان از این جوشانده را میل کنید. همچنین اگر دندانتان دچار عفونت شد و درد بسیاری 
داشت، توصیه می شود در کنار مراجعه به دندانپزشک، در صورت نیاز  گیاه آنغوزه را روی دندان بگذارید. البته برای 
استفاده از این گیاه نیازی به دم کردن یا جوشاندن آن نیست؛چرا که این گیاه حالت صمغ دارد و فقط کافی است 
روی دندان عفونی قرار بگیرد.حتی میخک هم برای درمان عفونت های دندانی نقش موثری دارد. این گیاه را به دو 
صورت می توان استفاده کرد، هم روی دندان قرار داد و هم آن را جوشاند و نوشید. برای دم کردن میخک، کافی است 
یک قاشق مربا خوری میخک را با یک لیوان آب بین 4 الی 5 دقیقه بجوشانید. بعد از این مرحله جوشانده را در دهان 

بچرخانید و خالی کنید. کافی است این کار را بین سه تا چهار بار انجام دهید.     

 ریه یک��ی از مهم ترین اعض��ای بدن بوده  که ب��زرگ ترین وظیف��ه آن مبارزه با هوای آلوده اس��ت، 
 اما ریه ه��ا از عفونت ها در امان نیس��تند ب��ه همین دلیل برخ��ی عفونت های س��طحی را می توان 

با کمک آنتی بیوتیک ها درمان کرد.
 اگ��ر قصد نداری��د از آنت��ی بیوتی��ک ه��ای ش��یمیایی اس��تفاده کنید،ط��ب س��نتی راه دیگری 
 به ش��ما پیش��نهاد می کند. ب��رای ضدعفونی ک��ردن ریه از عفون��ت می توانی��د از دم ک��رده پونه

  اس��تفاده کنی��د. ی��ک قاش��ق  چ��ای خ��وری پون��ه را ب��ه هم��راه ی��ک لی��وان آب ج��وش 
 بگذارید بین 10 تا 15 دقیقه دم بکش��د و سپس صاف کرده آن را همراه با عس��ل روزی سه بار میل 

کنید.        

اسهال های عفونی اکثرا ناشی از عفونت های معده و روده است. با این حال 
 اسهال های عفونی، برونش��یت و بیماری ذات الریه را می توان با دم کرده 

گل پامچال تا حدودی درمان کرد. 
برای دم کردن گل پامچ��ال 20گرم از این گیاه را ب��ه همراه یک لیتر آب 

دم کنید. 
فقط دقت داشته باشید که بیشتر از 10 دقیقه دم نکشد و بعد از 10 دقیقه 
دمنوش را صاف کرده و بنوشید. این دم کرده را روزی سه بار به اندازه یک 

فنجان بنوشید تا ترتیب اثر داشته باشد. 

 پنیرک گیاهی اس��ت ک��ه در طب س��نتی خ��واص بی ش��ماری دارد و 
 از برگ و گل آن اس��تفاده های بهینه می شود، اما خاصیت آنتی بیوتیکی 
 آن زبان��زد اس��ت، فق��ط کاف��ی اس��ت 40 گ��رم گی��اه پنی��رک را 
 به همرا ی��ک لیت��ر آب ج��وش ب��ه م��دت 10 دقیق��ه بگذاری��م تا دم 

بکشد. 
 یک فنج��ان از ای��ن دم کرده را روزی س��ه بار بنوش��ید ت��ا عفونت های  
 ادراری، برونش��یت و عفون��ت ه��ای س��رخک و مخمل��ک از بی��ن 

بروند.   

 ب��رای عفونت ه��ای مج��اری تنفس��ی اولین پیش��نهاد ی��ا گیاهی ک��ه اکث��ر اف��راد از آن یاد 
آن از  بخ��ور  ص��ورت  ب��ه  بیش��تر  ک��ه  اس��ت  اکالیپت��وس  ب��رگ  کنن��د،   م��ی 

 استفاده می شود. 
 درصورتی ک��ه عالوه ب��ر بخور این ب��رگ ، توصیه می ش��ود هر وق��ت به مش��کل عفونت های 
 مجاری تنفس��ی دچار ش��دید 50گ��رم برگ این گی��اه را با ی��ک لیت��ر آب دم کنی��د و بعد از

10 دقیقه دم کشیدن روزی سه تا چهار بار به مقدار یک فنجان از این گیاه را بنوشید. 
 خیلی از افراد فکر م��ی کنند بخور این گی��اه در اولویت اس��ت در صورتی که اگرس��ینوزیت یا 
 ریه های ش��ما  چرکی ش��ده اند، بهتر اس��ت در کن��ار بخور دم ک��رده برگ اکالیپت��وس را هم 

فراموش نکنید.    

 زخم های چرکی درمانش��ان به مراقبت و دقت بیش��تری نیاز دارد. برای درمان این نوع زخم ها 
می توان از پمادهای موضعی یاداروهای خوراکی اس��تفاده کرد. در طب سنتی اگر زخم ها زیاد 

عفونی و خطرناک نباشند، توصیه می شود از عصاره  تره در شیر استفاده شود. 
 به این روش که تره را در ش��یر بپزید و سپس از ش��یر جدا کنید و تره پخته ش��ده را روی زخم 

بگذارید. 
بعد از چند س��اعت باید ضماد تره را از روی زخم بردارید و محل زخم را تمیز و پانس��مان کنید، 
چراکه تره چرک را به خود می گیرد و باید تعویض شود. اگر این کار را روزی یک بار انجام دهید، 

در مدت کوتاهی چرک از زخم خارج می شود.       

4. بابا آدم

7. چای سبز

10. پونه کوهی

3. بادرنجبویه

6. انجیر زرد شیرازی

9. پونه

2. گل پامچال 1. پنیرک

5. اکالیپتوس

 8. تره جوشانده شده در شیر

10 گیاه دارویی که عفونت را از بدن دور می کند برخی عفونت ها سطحی هس��تند و می توان با کمک گیاهان 
دارویی از بروز آنها جلوگیری ک��رد. گاهی می توان با کم ترین 
ضرر و آس��یبی به بدن برخی بیماری ه��ا را درمان کرد. وقتی 
گلویتان چرک می کند چه کار می کنید؟ دست به دامان کدام 
 یک از داروهای ش��یمیایی مخصوص عفونت وسرماخوردگی 
می شوید؟ برای درمان جوش های چرکی چه؟ از کدام داروهای 
موضعی یا خوراکی شیمیایی استفاده می کنید؟ آیا می دانید 

برخی عفونت های سطحی را می توان با گیاهان دارویی درمان 
کرد، البته فقط کافی است مشکل اصلی را ریشه یابی کنیم. 

عفونت ها چطور سراغتان می آیند؟
 عفونت ها به چند طری��ق وارد بدن می ش��وند، برخی آنها در

 بافت های بدنی وجود دارند، اما منتظر فرصت هس��تند که با 

ضعف سیس��تم ایمنی بدن، این فرصت را به دست آورند و به 
طرق مختلف خود را نمایان کنند.

 اما برخ��ی عفون��ت ه��ا از طری��ق پوس��ت وارد بدن ش��ده 
 و  با یک ضربه ی��ا یک خ��راش از محیط وارد باف��ت بدن فرد 

می شوند.

عفونت را ضربه فنی کنید
دسته دیگر عفونت ها، فرصت طلب نام دارند که منتظر شرایط 
مناسبی هستند تا بتوانند خود را نمایان کنند، مثل بیماری ایدز 
و بیماری های دیگر. در اکثر اوقات درمان عفونت های فرصت 
طلب سخت تر از عفونت های دیگر است. با این حال برای ازبین 

بردن عفونت های قوی باید به پزش��ک مراجعه کرد، اما برخی 
عفونت ها سطحی هس��تند و می توان با کمک برخی گیاهان 
دارویی از بروز و رشد آنها جلوگیری کرد. با این حال اگر از نوع 
عفونت خود خبر ندارید بهتر اس��ت قبل از مصرف این گیاهان 
دارویی با پزشک مشورت داشته باشید. همچنین مصرف این 
داروها نباید بیشتر از 10روز ادامه پیدا کند و اگر بهبودی بعد از 

این مدت حاصل نشد، باید به پزشک مراجعه کنید.
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امام حسن عسکري )عليه السالم( در ماه رمضان 
و به نقلي ربيع الثاني سال 232 قمري، در مدينه 
منوره متولد ش��د. مادر حض��رت »حديثه« نام 
داشت ) نام مادر حضرت را سوسن، سليل و اسما  
نيز گفته اند( و پدر ش امام هادي )عليه السالم( 
 بود. اسم ش��ريف آن حضرت حس��ن، كنيه اش

 ابو محم��د و القابش:  الزكي،  الصام��ت، الهادي، 
 الرفي��ق، النق��ي و العس��کري اس��ت. در مناقب 
ابن شهر آشوب آمده است كه امام حسن و پدر و 
جدش همگي در زمان خود به ابن الرضا معروف 
بوده اند و چون آن حضرت و پدر بزرگوارش امام 
هادي در سامرا در محله عسکر سکونت داشتند،  
آن حضرت را عسکري مي گويند. )عسکر يعني 
لشکر و س��پاه نظامي( امام هادي و امام حسن به 
» عسکريين« مشهور بودند. امام عسکري همراه 
پدرش امام هادي ناراحتي هاي بسياري را تحمل 
كرد و بيشتر زندگانيش را در پايتخت عباسيان، 
س��امرا س��پري كرد. در حالي كه دو سال از عمر 
شريفش گذش��ته بود همراه با پدر بزرگوارش به 
س��امرا پايتخت متوكل عباس��ي فراخوانده شد 
و در آن ش��هر س��اكن گرديد. امام حسن امامت 
را پس از پدرش ب��ه عهده گرف��ت‚  درحالي كه 
 بيست و دوسال داشت. امام هادي بارها بر امامت

 امام حس��ن پ��س از خ��ودش تصري��ح فرموده 
بود.بنابراين پس از ش��هادت امام ه��ادي تقريبا 
تم��ام ش��يعيان دوازده امام��ي، امامت حضرت 
را پذيرفتن��د. دوران امامت امام حس��ن مقارن 
با خالفت س��ه تن از خلفاي عباس��ي بود. معتز 
باهلل، مهت��دي و معتمد. حدود يك س��ال بامعتز 
بود كه تركان عليه او قيام كردند و او را كش��تند 
و در حدود س��ال 255 قمري مهتدي به جاي او 

نشست كه او نيز پس از مدت كوتاهي 
به دست همان ها به قتل رسيد. مهتدي 

امام را به زندان افکند و دس��تور داد برآن 
حضرت سخت بگيرند. پس از اين دو، معتمد 
عباس��ي به خالفت رس��يد. در برخي روايات 

آمده است كه معتمد در آغاز خالفت در خانه امام 
حسن به حضور حضرت رسيد و از ايشان خواست 
تا براي طول عمر او دع��ا كنند واز خدا بخواهد تا 
خالفتش رابيس��ت س��ال مقرر گرداند. امام دعا 
كرد، خداوند عمر را دراز گرداند. معتمد حدود 23 
سال خالفت كرد، در حالي كه 3 تن از اسالفش 
همگي مدت كمي خالفت كرده بودند. )منتصر و 
معتز و مهتدي ، هر سه كمتر از يك سال حکومت 
كردن��د( اما بر خ��الف دعاي خير ام��ام، معتمد 
همان برخوردي كه اس��الفش با پدران و اجداد 
امام حسن )عليه السالم( داشتند در پيش گرفت 
و در ش��کنجه و آزار حضرت كوتاهي نمي كرد و 
حضرت را مجبور كرده بود كه روزهاي دوشنبه و 
پنج شنبه به دارالخالفه برود و سرانجام حضرت 
را به زندان افکند و باالخره او رابه شهادت رساند.

موقعيت امام 
بااينکه دس��تگاه خالفت اجازه نمي داد مردم به 
راحتي با ام��ام مالقات كنن��د، حضرت محبوب 
قلوب همه مسلمانان، اعم از ش��يعه وغير شيعه 
ب��ود. در روايتي كه بيش��تر مورخ��ان آن را نقل 
كرده اند، از احمد بن عبيداهلل خاقان ) كه زماني 
مس��ووليت خراج قم بر عهده وي بود و دشمني 
ش��ديدي نس��بت به خاندان پيامب��ر و مردم قم 
داشت( نقل شده است كه گفت : من هيچ مردي 
 از علوي��ان را چون حس��ن بن عل��ي عس��کري 
)عليه الس��الم( در س��امرا نديدم و نشنيده بودم 

كه اين 
 چني����ن 

كه در وقار و عف��اف وزيركي باش��د، به طوري 
 او را بر بزرگان،  اميران، وزيران و منشيان برتري 
مي دادند. س��پس م��ي گوي��د: روزي من باالي 
س��ر پدرم )عبيداهلل خاقان وزير معتمد عباسي( 
ايس��تاده بودم، آن روز پدرم براي ديدار با مردم 

مجلس داشت. 
 يک��ي از حاجي��ان وارد ش��د و به پ��درم گفت: 
»ابن الرضا )امام حسن عس��کري عليه السالم( 
در دم ايس��تاده اس��ت« پدرم گفت: به او اجازه 
ورود بدهيد، او وارد ش��د، وقتي پ��درم او را ديد 
چند قدم ب��ه س��مت او رفت )كاري ك��ه نديده 
بودم با هيچ كس، حتي با امي��ران و حکم رانان 
بزرگ كرده باش��د( وقتي نزديك او شد، او را در 
آغوش كش��يد و صورت و پيش��اني او را بوسيد،  
آنگاه دست او را گرفت و برجاي خود نشاند. پدرم 
روبه روي او نشست و با او به گفت وگو پرداخت. 
او را با كنيه )به عالم��ت احترام( خطاب مي كرد 
و با جمله »پ��در ومادرم به فدايت« با او س��خن 
مي گفت. ش��ب هنگام از پدرم پرسيدم   آن كه 
امروز اين چنين نس��بت به او فروتني مي كردي 
چه كسي بود؟ پدرم گفت: او ابن الرضا، پيشواي 
رافضيان ) ش��يعيان( اس��ت. آنگاه ادامه داد:  اي 
فرزندم اگر خالفت از دس��ت بني العباس بيرون 

رود هيچ كس براي خالفت 
در بين بني هاش��م از 
او س��زاوارتر نيست. 
او به خاطر فضل، 
صيان��ت نفس، 
زه��د، عبادت 
و اخالق نيکو 
ي����سته  شا
خ���الف��ت 
است. پدر او 
مرد بزرگوار، 
ق��ل،  ع����ا
نيک��وكار و 

فاضلي بود.
شــمه اي 
از فـضايـل 

حضرت 
فضاي��ل اخالقي 
ت  ال كم��ا و
معن��وي ام��ام حس��ن 
عس��کري )عليه الس��الم( 
موجب ش��ده بود كه ن��ه تنها 
ش��يعيان و پي��روان آن حض��رت، 
بلکه عام��ه مس��لمانان و حتي دش��منان نيز بر 
عظمت و بزرگ��واري آن حضرت اعت��راف كنند 
ك��ه نمون��ه اي از گفت��ار دش��منان آن حضرت 
س��خن احمدبن عبي��داهلل بود كه بي��ان گرديد. 
امام حس��ن )علي��ه الس��الم( همچ��ون پدران 
بزرگوارش عابدترين فرد زمان بود و بيش از همه 
 به اطاعت خداوند مي پرداخت.محمد ش��اكري 
 م��ي گوي��د: ام��ام به س��جده م��ي رف��ت ومن 
مي خوابي��دم و بيدار مي ش��دم و او همچنان در 

سجده بود.. 
 هرگاه ام��ام زنداني مي ش��د،  عب��ادت حضرت 
 زن��دان بان��ان را تح��ت تاثي��ر ق��رار م��ي داد، 
به گونه اي كه عب��ادت و رفتار او ب��ا زندان بانان 
موجب شرمندگي آنها مي ش��د كه نمونه اش را 
در جدش امام كاظم ني��ز ديديم. صالح بن وصف 
كه از ماموران عباسي بود و مسووليت نگهباني از 
امام را بر عهده داشت، از سوي برخي از عباسيان 
تحريك مي شد كه بر امام سخت گيري كند، او 
در پاسخ آنان گفت: دو مرد را كه از بدترين افراد 
من بودند، بر او مامور كردم، اما آن دو در عبادت 
و نماز خواندن به درجات بااليي رسيده اند. شيخ 
مفيد از محمد بن اسماعيل علوي نقل مي كند: 
امام عسکري )عليه السالم( نزد علي بن او تامش 
زنداني گرديد. اين ش��خص برخاندان ابي طالب 

بسيار س��خت گير بود. با اينکه به او توصيه شده 
بود كه نسبت به امام سخت گيري كند، در حالي 
از امام جدا شد كه بيش از ديگران بينش و آگاهي 

يافته بود و گفتارش درباره امام نيکو بود. 
درعلم و دانش نيز مورخان حض��رت را داناترين 
فرد زمان خود معرف��ي كرده اند و ب��ر اين نکته 
اتفاق نظر دارند كه آن حضرت نه تنها در احکام 
 دين متخصص ب��ود، بلک��ه در تمام عل��وم و در 
عرصه هاي مختل��ف دانش يگانه عص��ر خود به 

شمار مي رفت. 
» بختيشوع « پزشك مس��يحي،  به شاگرد خود 
» بطرين «  درباره حضرت چنين مي گويد: » بدان 
كه او داناترين فرد روزگار ماس��ت كه روي زمين 

زندگي مي كند.«
ابن صباغ مالک��ي در خصوص علم امام حس��ن 
چنين م��ي گوي��د: او برمركب دانش نشس��ته،  
مشکالت را يکايك مي گشايد و در اين كار رقيبي 
نمي شناسد و كسي را ياري كشاكش با او نيست.. 
با نظر صايب خود، حقايق را آش��کار و با انديشه 
نيرومند و دش��وار ياب خود، دقايق فکر را عيان 
مي س��ازد. در نه��ان ب��ا او رازهاي پش��ت پرده 
س��خن مي گويند و به عالم غيب متصل اس��ت، 
 نيك نف��س، اصي��ل و واال گهر اس��ت. س��پس 
مي افزايد: امام حس��ن عس��کري )عليه السالم( 
يکتا و يگانه عصر خود بود و كسي را ياراي برابري 
با او نبود. آق��اي اهل عصر و س��رور دهربود. اين 
سخنان شايسته ترين شخص را به زيبا ترين وجه 

مي ستايد. 
 در م��ورد بخش��ش حض����رت عس��ک��ري 
)عليه الس��الم( روايات زيادي نقل ش��ده است. 
از جمله محمد ب��ن علي بن ابراهي��م مي گويد: 
ما تهيدس��ت ش��ده بوديم و روزگار بر ما سخت 
ش��ده بود. پدرم گفت خوب اس��ت نزد اين مرد 
)امام حسن عس��کري عليه الس��الم( كه وصف 
بخشش و س��خاوت او را ش��نيده ام برويم. به او 
گفتيم :  او را مي شناس��ي؟ گفت: ن��ه، او را نمي 
شناس��م و تاكنون ندي��ده ام ما به س��وي خانه 
ام��ام راه افتاديم، در بين راه پ��درم گفت: چقدر 
خوب اس��ت كه ايش��ان به من پانصد درهم عطا 
كند، دويس��ت درهم براي پوش��اك، دويس��ت 
درهم بر اي خ��وراك و يکصد درهم براي مخارج 
ديگر. م��ن هم با خ��ود گفت��م: اي كاش، به من 
نيز س��يصد درهم ببخش��د، با صد درهم مركبي 
بخرم و به منطق��ه جبل بروم،  ص��د درهم براي 
پوشاك و صد درهم خوراك. هنگامي كه به خانه 
 حضرت رسيديم  غالم حضرت بيرون آمد و گفت:  
عل��ي ب��ن ابراهي��م و فرزن��دش محم��د وارد 

ش��وند. وارد ش��ديم و برحض��رت س��الم 
كردي��م. ايش��ان پ��س از پاس��خ س��الم ب��ه 
 پ��درم فرمودند: ي��ا علي، چ��را تاكن��ون نزد ما 
نيامده اي؟ پدرم عرض كرد: من ش��رم داشتم با 
اين حال شما رامالقات كنم اندكي درنگ كرديم 
و سپس خارج ش��ديم، غالم حضرت به دنبال ما 
آمد وكيس��ه اي به پدرم داد و گف��ت اين پانصد 
درهم است. دويست درهم براي خوراك و دويست 
درهم براي پوشاك و صد درهم براي مخارج ديگر 
وكيسه اي نيز به من داد وگفت اين سيصد درهم 
اس��ت، صد درهم براي خريد مركب،  صد درهم 

براي پوشاك و صد درهم براي خوراك ...
تالش هاي سياسي امام 

از روايات چنين به دس��ت مي آيد كه امام حسن 
)عليه الس��الم(  چند مرتبه به زندان افکنده شد، 
از جمله معت��ز آن حضرت را به هم��راه عده اي 
 از طالبي ها زنداني كرد. ابن ش��هر آش��وب نقل 
 مي كند: معتز به س��عيد حاجب پيش��نهاد كرد،

 امام عس��کري )عليه الس��الم( را به طرف كوفه 
ببرد و در بي��ن راه او را گردن بزن��د. ولي پس از 
س��ه روز خود معتز كشته ش��د مهتدي نيز امام 
را زنداني ك��رد و حتي تصميم داش��ت امام را به 
 ش��هادت برس��اند ولي خداوند به او مهلت نداد،

 علي ب��ن محمد بن زي��اد صيمري از ابوهاش��م 
 نقل كرده اس��ت كه گفت: من نزد امام عسکري 
)عليه الس��الم( در زندان مهتدي بودم، اما به من 
فرمود: اين مرد س��تمگر )مهتدي( قصد داشت 
امشب پا از گليمش درازتر كند و به ساحت قدس 
ربوبي جس��ارت نمايد، ولي خداوند عمرش رابه 
سرآورد و حکومت را به جانشين او سپرد سپس 
فرمود م��ن فرزندي ن��دارم و ب��ه زودي خداوند 
به لطف خ��ود فرزندي به من عط��ا خواهد كرد. 
ابوهاش��م گويد: وقتي آن ش��ب صبح شد،  ترك 
ها برمهتدي ش��ورش كردند، مردم همه با آنان 
همراه ش��دند و او را كش��تند و معتمد را به جاي 

او گذاشتند. 
كليني از ابراهيم بن موس��ي بن جعفر نقل كرده 
است: زماني كه امام حسن عسکري )عليه السالم( 
در زن��دان صالح بن وصيف بود، عباس��ي ها به او 
گفتند كه امام عسکري )عليه السالم( را محدود 
كند و بر او س��خت بگيرد. صالح گف��ت با او چه 
كنم؟ او را به دو نفر از ش��رورترين افرادم سپرده 
 ام ولي آنهاه��م درعبادت و نماز ب��ه مقام بااليي 
 رس��يده ان��د. اينه��ا همگ��ي م��ي رس��اند كه 
امام عس��کري )عليه الس��الم( همچ��ون پدران 
بزرگوارش فعاليت هاي سياس��ي گس��ترده اي 

داشتند و در اين راه بارها زنداني شدند.

دريچه

دوستى نيکان به نيکان، ثواب اس��ت براى نيکان و دوستى بدان به نيکان، 
فضيلت است براى نيکان  و دشمنى بدان با نيکان، زينت است براى نيکان و 

دشمنى نيکان با بدان، رسوايى است براى بدان.
از جمله تواضع و فروتنى، سالم كردن بر هر كسى است كه بر او مىگذرى، 

و نشستن در پايين مجلس است.
از بالهاى كمرشکن، همسايه اى اس��ت كه اگر كردار خوبى را بيند نهانش 

سازد و اگر كردار بدى را بيند آشکارش نمايد.
عبادت كردن به زيادى روزه و نماز نيست، بلکه ]حقيقت[ عبادت، زياد در 

كار خدا انديشيدن است.
خشم و غضب، كليد هر گونه شر و بدى است.

كينه توز ، ناآرام ترين مردمان است.
پارساترين مردم كسى است كه در هنگام شبهه توقف كند. عابدترين مردم 
كسى است كه واجبات را انجام دهد. زاهدترين مردم كسى است كه حرام را 

ترك نمايد. كوشنده ترين مردم كسى است كه گناهان را رها سازد.
مومن براى مومن ،بركت و بر كافر، اتمام حجت است.
قلب احمق در دهان او و دهان حکيم در قلب اوست.

دو خصلت اس��ت كه بهتر و باالتر از آنها چيزى نيست:ايمان به خدا و سود 
رساندن به برادران.

هيچ باليى نيست، مگر اينکه در آن از طرف خدا نعمتى است.
هيچ كس را طورى اكرام مکن كه بر او سخت گذرد.

هر كه در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر كه آشکارا برادرش 
را پند دهد او را كاسته است.

تواضع و فروتنى، نعمتى است كه بر آن حسد نبرند.
تمام پليدى ها در خانه اى قرار داده شده و كليد آن دروغ گويى است.

بهترين برادران تو كس��ى اس��ت كه خطايت را ناديده گيرد و احس��انت را 
يادآور شود.

هر كه نااليقى را ثنا گويد، خود در موضع اتهام قرار گيرد.
كسى كه پارسايى خوى او، و بخش��ندگى طبيعت او، و بردبارى خصلت او 

باشد دوستانش بسيار شوند.
در مقام ادب براى تو همين بس كه آنچه براى ديگران نمي پسندى، خود، 

از آن دورى كنى.
خنده بيجا از نادانى است.

هر كه به پايين نشستن در مجلس خشنود باشد، پيوسته خدا و فرشته ها بر 
او رحمت فرستند تا برخيزد.

سخنانی از امام حسن عسکری)ع( شکايت ايران از دخالت هاي شوروي در 
شئون ايران به سازمان ملل متحد

رحلت فقيه و مرجع بزرگوار آيت  اهلل 
»سيد محمد حجت كوه  كمره اي«

 رحلت مرجع و عالم بزرگ 
آيت  اهلل »سيد احمد خوانساري«

غائله آذربايجان يکي از مس��ايلي بودكه با پايان جن��گ جهاني دوم در 
ايران صورت عمل به خود گرفت اما بازتاب بين المللي يافت. شکل گيري 
فرقه دموكرات به رهبري جعفر پيش��ه وري و حمايت دولت ش��وروي از 

خودمختاري آذربايجان، باعث عکس العمل ارتش ايران شد. 
در اين حال نيروهاي نظام��ي ايران قصد ورود به منطقه را داش��تند اما 
سربازان شوروي كه از زمان جنگ جهاني دوم در منطقه مستقر بودند از 
ورود آنان به منطقه جلوگيري كردند. در شهريور 1324ش، دولت ايران 
از دولت  نيروهاي مستقر در كشور درخواس��ت كرد افراد خود را از ايران 
خارج كنند كه آمريکا و انگلستان در راس��تاي مقابله با شوروي اين امر 

را عملي كردند. 
اما ارتش ش��وروي، برخالف قرارداده��اي قبلي از اين اقدام س��ر باز زد. 
از اي��ن رو، در روز 29 دي 1324ش نماين��ده ايران در س��ازمان ملل از 
اين س��ازمان درخواس��ت رس��يدگي كرد كه پس از صدور قطعنامه و 
 پيگيري امر، قرار شد كه نيروهاي شوروي تا خرداد 1325 ايران را ترك 

كنند. 
ش��ش ماه پس از خروج ارتش س��رخ، نيروهاي نظامي ايران با ورود به 

آذربايجان، به غائله حزب دموكرات پايان بخشيدند.

آيت اهلل سيدمحمد حجت كوه كمره اي در سال 1271ش )1310 ق( در 
تبريز به دنيا آمد. پدر ايشان آيت اهلل سيدعلي از مراجع معروف و معاصر 

شيخ مرتضي انصاري بود.
 ايش��ان پس از تحصيل مقدم��ات در تبريز راهي نجف اش��رف گرديد 
و از محض��ر آي��ات عظام س��يد محمدكاظم ي��زدي، مي��رزا حبيب اهلل 
 رشتي، شيخ الش��ريعه اصفهاني، ميرزاي ناييني و آقاضياءالدين عراقي

 استفاده نمود.
 ايشان سپس راهي قم گرديد و از درس آيت اهلل شيخ عبدالکريم حائري 
يزدي بهره برد و مورد توجه و لطف استاد قرار گرفت، به طوري كه وي را 

به عنوان يکي از دو وصي شرعي خود انتخاب نمود.
 آيت اهلل حجت در فن رجال و درايه تخصص فراواني داش��ت و از علماي 

بزرگ، اجازه روايت اخذ كرده بود.
 ايشان پس از درگذشت آيت اهلل حائري، زعامت اجرايي و علمي حوزه را 
با همکاري دو تن از بزرگان معاصرش به دوش كشيد و به تأليف و تدريس 

خود ادامه داد. 
سرانجام اين عالم رباني در 29 دي 1331ش )3 جمادي االولي 1372ق( 

در 60 سالگي رحلت كرد و در مدرسه حجتيه قم مدفون گشت.

آيت اهلل سيد احمد موسوي خوانساري در سال 1269ش )1309 ق( در 
خوانسار به دنيا آمد. وي در كودكي پدر را از دست داد و از آن پس تحت 
سرپرستي برادر بزرگش قرار گرفت. ايشان پس از طي مقدمات در زادگاه 
خود، راهي اصفهان و نجف اش��رف گرديد و از محضر اس��تادان نامداري 
همچون: آخوند خراس��اني، س��يد محمدكاظم يزدي، ميرزاي ناييني و 
آقاضياءعراقي استفاده كرد. ايشان همچنين در اراك نيز از آيت اهلل حائري 
يزدي كسب فيض نمود. آيت اهلل خوانساري از آن پس به تدريس همت 
گماش��ت و مدتي بعد درس خارج فقه و اصول خود را داير ساخت. وي 
در سال 1329ش، به درخواست مردم تهران به آن شهر عزيمت نمود و 
در مسجد حاج س��يد عزيزاهلل بازار تهران، به اقامه نماز جماعت مشغول 
گرديد. آيت اهلل خوانساري از عالماني است كه همزمان با خروش مقدس 
امام خميني عليه رژيم طاغوت، همواره از آن حضرت پشتيباني مي كرد و 
از هر اقدامي براي پيشبرد اهداف انقالب كوتاهي نمي كرد. حضور ايشان 
در پايتخت عالوه بر روحيه دادن به انقالبيون، باعث برخورد محتاطانه تر 
 رژيم با م��ردم مي گرديد. آيت اهلل خوانس��اري س��رانجام در 29 دي 27 
) 1363 ربيع الثاني 1405ق( در 94 سالگي رحلت كرد و در حرم حضرت 

معصومه)س( به خاك سپرده شد.

مدرسه چهار باغ كه به نام مدرسه سلطانى و مدرسه مادرشاه نيز 
ناميده مى ش��ود ، آخرين بناى تاريخى و ديدنى عهد صفويه در 
اصفهان مى باشد ، كه براى تدريس و تعليم طالب علوم دينى در 
دوره آخرين پادشاه صفويه ، شاه سلطان حسين از سال 1116 تا 

1126 هجرى ساخته شده است.
معماری مدرسه چهار باغ

ازنظر تناسب معمارى و زيبايى طرح كاشى كارى، گنبد مدرسه 
چهارباغ بعد از مسجد شيخ لطف اهلل قرار دارد ولى در نظر استادان 
بزرگ اين ف��ن، در مجلل اين بنا كه با طال و نقره تزيين ش��ده از 
لحاظ زرگرى، طالكارى، طراحى و قلم زنى، شاهکارى از صنايع 
ظريفه است و نظير ندارد. مدرسه چهار باغ از لحاظ كاشى كارى 
هم داراى اهميت اس��ت و انواع مختلف اين فن را مانند كاش��ى 
هفت رنگ، معرق، گ��ره چينى، پيلى و معقل��ى را در خود جاى 
داده و در حقيقت موزه كاش��ى كارى اصفهان مى باشد. محراب 
 و منبر يکپارچه مرمرى، حجره مخصوص ش��اه سلطان حسين،

  كاش��ى كارى بى نظي��ر مدخل مدرس��ه، خطوط نس��تعليق 
كتيبه ه��ا و پنجره هاى چوبى از قس��مت هاى بس��يار جالب و 
تماشايى اين بناى نفيس تاريخى است.سبك معمارى مدرسه 

چهار باغ به شيوه اصفهانى است.
اكثر كتيبه هاى اين بنا به خط ثلث عال��ى عبدالرحيم جزايرى 

است .
دو سنگاب در داخل مدرسه چهارباغ قرار دارند؛ يکى در سرسراى 

ورودى و ديگرى در صحن مدرسه.

1- سنگاب سرسراى ورودى مدرس��ه چهار باغ از جنس سنگ 
پارسى است و روى آن كتيبه صلوات بر چهارده معصوم به خط 

ثلث برجسته در لوحه هاى كوچکى كنده كارى شده است.
2- سنگاب موجود در صحن مدرس��ه چهار باغ روبه روى ايوان 

جنوبى قرارگرفته و آن هم از جنس سنگ پارسى است.
اين سنگاب ها شاهکار هنر سنگ تراشى و خوش نويسى است.

مدرس��ه چهارباغ به صورت چهار ايوانى اس��ت . نماى خارجى 
عمارت شامل سردرى رفيع و با شکوه و زيبا ست. هفده طاق نماى 
دو طبقه آجرى در اطراف در ورودى خودنمايى مى كنند . سردر 
ساختمان مدرسه چهار باغ مزين به كاشى هاى ريز و ظريف همراه 
با مقرنس هاى پر نقش و نگار و خطوط مختلف اس��ت كه بخش 

ورودى بنا را تشکيل مى دهد .
قسمت داخلى مدرسه چهار باغ ش��امل هشتى ، ورودى ، حيات 
داخلى ، گنبد ، مناره و اتاق هاست . زيبا ترين قسمت مدرسه از 

نظر كاشى كارى هشتى ورودى آن است .
ايوان ها و حجره هاى صحن چهار ايوانه مدرس��ه چهار باغ رو به 

باغى پر درخت قرار دارد كه جويبارى از ميان آن مى گذرد .
حجره هايى كه در دو طبقه و در فواصل ايوان هاى مدرسه ساخته 
شده كه اختصاص به سکونت طالب علوم دينى داشته است . اكثر 
اين حجره ها داراى نقشه يکسانى اس��ت كه از يك اتاق نشيمن 
در جلو و قس��متى به صورت صندوق خانه در عقب و قسمتى به 
نام باال خانه تشکيل مى شود . در جلوى اين حجره ها ايوان زيبا و 

خوش طرحى قرار دارد .

در جبهه شمالى مدرس��ه چهار باغ ، ايوان شمالى با دهانه نسبتا 
 عريض و ارتفاع زياد ق��رار دارد . كه در جبه��ه مقابل آن گنبد و 

مناره هاى ايوان جنوبى ديده مى شود .
تمامى سطوح داخلى بنا به قطعات كوچکى تقسيم مى شود كه 
با كاشى تزيين شده است . منبر دوازده پله مدرسه كه يکپارچه 
از سنگ مرمر ساخته ش��ده از بهترين نمونه هاى هنر حجارى و 
سنگ تراشى آن روزگار است . در كنار اين منبر، محراب نفيس و 

بسيار زيباى مدرسه قرار دارد.
شبستان مسقف مدرسه چهار باغ كه در ضلع شرقى مدرسه واقع 
شده با درب منبت كارى بسيار نفيسى به محوطه زير گنبد مربوط 

مى شود در اين شبستان سه محراب وجود دارد.
در شمال مدرسه چهارباغ بازارچه اى زيبا و مرتفع وجود دارد كه 
در عصر صفويه بازارچه بلند و بازارچه شاهى نيز ناميده مى شد . 
اين بازارچه نمونه ارزنده اى از بازارهاى عصر صفوى است . در شرق 
مدرسه چهارباغ كاروانسراى مادر شاه واقع شده كه مهمانسراى 
عباسى امروز است. كاروانسراى مادر شاه كه مجلل ترين اقامتگاه 
 مسافران س��ه قرن پيش بوده از لحاظ س��بك معمارى در بين 
هتل هاى درجه اول دنيا در زمان حاضر ب��ى نظير و منحصر به 

فرد است .
 مدرس��ه چهارباغ اصفهان ك��ه پس از پيروزى انقالب اس��المى 
» مدرس��ه علميه امام صادق )ع( « نامگذارى شد در حال حاضر 
به آموزش طالب علوم دينى و حجره ه��اى آن نيز همانند عصر 

صفويه به اقامت طالب اختصاص دارد .

در چنین روزی

مدرسه چهارباغ

ميالد باسعادت 
حضرت امام حسن عسکري )ع( 



خبراخبار کوتاه

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه ۸۰ درصد 
فرش اصفهان، فرش صادراتی اس��ت، گفت: در ح��ال حاضر خریدار برای 

فرش دستباف اصفهان وجود ندارد و بازار با تعطیلی مواجه شده است.
محمود دایی پیرامون بازار فرش دستباف در اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
قطب فرش دستباف ایران است و این روند برای چهارمین سال متوالی ادامه 
دارد. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد فرش اصفهان، فرش صادراتی است، افزود: 
در حال حاضر خریدار برای فرش دس��تباف اصفهان وجود ندارد و بازار با 

تعطیلی مواجه شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دس��تباف اصفهان با بیان اینکه بیشتر 
مغازه ها و حجره های فرش دستباف اصفهان تعطیل شده اند، تصریح کرد: 
اکنون بس��یاری از فروشندگان فرش دس��تباف دچار مشکالت دادوستد 
شدند و تغییر شغل دادند. وی با اشاره به راهکار خروج از رکود در بازار فرش 
دستباف گفت: راهکار آن تبلیغ فرش ایرانی توسط دولت در خارج از کشور 
و جذب گردشگران از کشورهای قوی است چراکه اکنون گردشگرانی که 
به ما مراجعه می کنند از کشورهای ضعیفی هستند که قادر به خرید فرش 
دستباف ایرانی و اصفهانی نیس��تند. دایی خاطرنشان کرد: اکنون قیمت 
فرش دستباف پایین تر از س��ال های گذشته اس��ت و برخی حجره داران 

به صورت قراردادی اقدام به فروش می کنند.

امسال در حالی به استقبال روز ملی هوای پاک در کالنشهر اصفهان می 
رویم که شرایط کیفی هوای اصفهان همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد.

مرکز پای��ش کیفی هوای اصفهان میانگین ش��اخص کیف��ی هوای این 
کالنشهر را AQI( 115( اعالم کرد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این ش��اخص از ۰ تا 5۰ هوای پاک، 51 تا 
1۰۰ هوای س��الم ، 1۰1 تا 15۰ ناس��الم برای گروه های حساس، 151 
تا 2۰۰ ناس��الم برای عموم، 2۰1 تا 3۰۰ بسیار ناس��الم و 3۰1 تا 5۰۰ 

خطرناک است. 
شهروندان در چنین ش��رایطی از تردد های غیر ضروری در سطح شهر 
خودداری کنند و همچنین در این ش��رایط به گروه های حساس شامل 
 کودکان، س��المندان و بیم��اران قلبی و ری��وی و بانوان ب��اردار توصیه 
می شود در حد امکان از منزل خارج نش��وند.  مرکز پیش بینی وضعیت 
 ج��وی اداره کل هواشناس��ی اس��تان اصفهان نی��ز اعالم ک��رد تحلیل 
 نقش��ه های هواشناس��ی بیانگر اس��تقرار جوی پای��دار در کلیه نواحی

 استان است.

  نایب رییس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی اصفه��ان گفت: آمار
هشت هزار صنعت فعال در اصفهان به گذشته این استان بر می گردد و 

اکنون آماری از صنایع فعال موجود نیست.
مجتبی مال احمدی اظهار داش��ت: در حال حاضر اگر بخواهیم صنایع 

فعال استان را معرفی کنیم، آماری وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینکه آمار باالی بیکاری در این استان گویای وضعیت 
کارخانجات و صنایع ماس��ت، اعالم کرد: در چند س��ال گذشته هیچ 

کارخانه و صنعت جدیدی در اصفهان ایجاد نشده است.
 نایب رییس کمیس��یون صنای��ع و معادن ات��اق بازرگان��ی اصفهان 
تصریح کرد: نیمی از صنایع تنها با کمتر از 5۰ درصد تولید در استان 

اصفهان فعال هستند.
وی با اش��اره به اینکه بس��یاری از صنایع و کارخانجات ش��هرک های 
 صنعت��ی تنه��ا ب��ا بخش��ی از ظرفی��ت خ��ود کارخان��ه را روش��ن 
نگه داشته اند، ادامه داد: در واقع تعداد واحدهای صنعتی اصفهان رو به 

کاهش و اشتغال آنها نیز در حال از بین رفتن است.
 مالاحم��دی بی��ان ک��رد : از هش��ت ه��زار واح��د صنعتی اس��تان، 
دو هزار و 3۰۰ واحد مربوط به حوزه نس��اجی بود که با 12۰ هزار نفر 
 اشتغال فعالیت می کردند و این در حالی اس��ت که طبق آخرین آمار

  این رقم به 3۰ هزار نفر و 5۰ درصد ظرفیت کار رس��یده و این مساله 
نشان دهنده تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای نساجی است.

وی گف��ت: ع��الوه ب��ر مش��کالت تس��هیالت بانک��ی، اقتص��اد 
 دول��ت بنی��ان که رک��ود را ب��ه همراه داش��ته ب��ر وضعی��ت صنایع 

تاثیرگذار بوده است.
 مالاحم��دی ب��ا انتق��اد از وضعی��ت نامناس��ب صنای��ع اصفه��ان 
تصریح کرد: متاس��فانه بیشتر صنایع با انباش��ت محصوالت و کاهش 
تولید مواجه شده اند هرچند امیدواریم با مساله برجام وضعیت صنعت 

بهبود یابد.

»رکود« بازار فرش دستباف اصفهان
 را ورشکسته کرد؛

فرش دستباف خریدار ندارد

در آستانه روز هوای پاک؛

هوای اصفهان 
همچنان در شرایط ناسالم است

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

آمار وجود 8 هزار صنعت 
در اصفهان مربوط به گذشته است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
تاکید کرد: ما در تاریخ نگاری انقالب و تمدن باشکوهمان، 

ضعیف عمل کرده ایم.
 حس��ین سیس��تانی در گردهمای��ی رواب��ط عموم��ی 
 دس��تگاه های اجرایی اس��تان اصفهان اظهار کرد: یکی از 
راه های مهم پوش��ش این ضع��ف، کاره��ای هنرمندانه و 
خالقانه است که کمتر دیده شده است. وی ادامه داد: هرچند 
هنرمندان ما کارهای بسیار قشنگ و شاخصی داشته اند اما 

در مقایسه با غربی ها، کار زیادی نکرده ایم.
سیستانی افزود: ما در دوران جدید هرچقدر هم به تمدن و 
فرهنگمان ببالیم اما باید بپذیریم که آنچه از مدیریت و منش 
 امام راحل)ره( حاصل ش��ده اس��ت را به خوبی احیا و اجرا 
نکرده ایم. معاون استاندار اصفهان با طرح این سوال که ما 
به عنوان مدیران نهادها و روابط عمومی ها برای درک ابعاد 
انقالب چه کرده ایم، افزود: ضع��ف در تاریخ نگاری و ثبت 
خوب وقایع یکی از نقاط ضعف جدی ما در این زمینه است.

این مسوول خاطرنشان کرد: رهبری درست و نگاه به جایگاه 
والیت، تکیه بر مکتب و اعتقاد به مبانی اسالم و حضور فعال 

و موثر مردم مسلمان باعث بیمه شدن و ماندگاری انقالب 
اسالمی شده است.

معاون استاندار اصفهان اظهار کرد: اگر دیروز در جنگ هشت 
ساله پیروز شدیم و امروز در میدان مذاکره نتیجه گرفتیم 
همه نتیجه رش��د و بالندگی انقالبمان است که البته هنوز 
هم جای کار بسیار دارد. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان نیز در این نشست تاکید کرد: چشم 
دنیا به چگونگی برگزاری آیین های دهه فجر و راهپیمایی 

22 بهمن امسال قبل از برپایی انتخابات اسفند است.
جعفر عس��کری بیان کرد: پیروزی انقالب ش��کوهمند و 
مردمی اس��المی، ثمرات زیادی برای بشریت داشت که با 

بصیرت، مقاومت و ایستادگی حاصل شد.
وی خاطرنش��ان کرد: احیای اس��الم ناب و تشیع علوی از 
دس��تاوردهای بزرگی بود که در ادامه ب��ه تجلی فرهنگ 
عاشورایی منجر ش��د و در آیین ها و برنامه هایی همچون 

پیاده روی میلیونی اربعین حسینی بروز و ظهور یافت.
وی تصریح کرد: رسالت انقالب ما وطنی، منطقه ای و محلی 
نیست بلکه جهانی است و باید پاسخگوی نیاز بشریت باشد 
اما در داخل کشور خودمان می بینیم که هنوز اندر خم یک 
کوچه مانده ایم و این یک خسارت و زیان بزرگ برای ماست.

عس��کری ادام��ه داد: بازگوی��ی و بازآفرین��ی هنرمندانه 

دستاوردهای انقالب، کار روابط عمومی هاست و این ظلم 
بزرگی است که اینها را نادیده و سرسری بگیریم.

به گفته وی، خلق تروریس��ت ه��ای داعش و گ��روه ها و 
فرقه های مش��ابه تنها ناشی از وحش��ت و برای جلوگیری 

از گسترش فرهنگ ناب علوی، عاشورایی و انقالبی است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: 
دهه فجر زمان تجدید عهد با والیت و برگرفتن زنگارهای 
انقالب اسالمی است و در این میان نقش روابط عمومی ها 

بسیار خطیر و حساس است.
مدی��ر کل رواب��ط عموم��ی اس��تانداری اصفه��ان در 
 این گردهمایی ی��ک روزه با اع��الم اینکه مج��وز انجمن 
روابط عمومی های اصفه��ان از انجمن روابط عمومی های 
ایران برای نمایندگی اصفهان گرفته شده است، بیان کرد: 
مدیران این بخش باید برای عضویت در این انجمن به سایت 

انجمن مراجعه کنند. 
 غالمرض��ا قائدیها تاکی��د ک��رد: 37 روابط عموم��ی برتر

 سازمان های دولتی و اجرایی استان اصفهان در برگزاری 
انتخابات و دهه فجر، فروردین سال 95 تقدیر می شوند.

وی از مدیران روابط عمومی دستگاه های استانی خواست 
تا با ستاد انتخابات این استان مستقر در استانداری اصفهان 

همکاری و تعامل داشته باشند.

  عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گفت: با س��فر
 رییس جمهور چین به کشور طی یک ماه آینده و با تعیین 
فاینانس برای این پروژه، خ��ط دو مترو اصفهان به صورت 

رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.
فتح اهلل معین در مورد آخرین وضعیت خط دو مترو اصفهان 
اظهار داشت: مسیر این خط از مترو تا محدوده خیابان هاتف 
تعیین شده و محل ایستگاه های آن نیز جانمایی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آزمایشات فنی روی نحوه 
احداث تونل  ها در حال انجام اس��ت، ابراز داشت: از این رو 
وضعیت اقتصادی و فنی احداث ی��ک تونل مجزا با عرض 
بیشتر و یا دو تونل مجزا در حال بررسی است که به زودی 

نتایج آن مشخص خواهد شد.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان در م��ورد عبور 

 خط دو مت��رو اصفهان از می��دان نقش جه��ان نیز گفت: 
رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اعالم کرده بود که در صورت موافقت یونسکو با عبور مترو از 
زیر میدان نقش جهان، این موضوع را بررسی خواهد کرد که 
بر این اساس تحقیقات انجام شده و نتایج به رییس جمهور 

گزارش شده است.
وی اضافه کرد: ب��ا توجه به آخری��ن گزارش ها، ت��ا پایان 
س��ال جاری این بخش از خط دو مترو اصفهان نیز تعیین 
تکلیف خواهد ش��د.معین در مورد تامی��ن اعتبار بودجه 
مورد نیاز ب��رای راه اندازی خ��ط دو مترو اصفه��ان اظهار 
داش��ت: معاون اول رییس جمه��ور در دیدار با ش��هردار 
و اعض��ای ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان موافق��ت 
 خ��ود ب��رای اس��تفاده از فاینان��س خارج��ی ب��ه منظور 

بهره برداری از این خط مترو را اعالم کرده است و این اقدام 
مطابق با ضوابط شورای اقتصاد انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون سرمایه گذاران چینی برای این اقدام 
اعالم آمادگی کرده اند، اضافه کرد:در حالی که ش��هرداری 
تمایل به اجرای این پروژه با فاینانس آزاد را دارد و چینی  ها 
قصد انجام این پروژه مطابق ب��ا قراردادهای قبلی را دارند.
 عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان اعتبار مورد نیاز برای

 بهره برداری از خط دو مترو اصفهان را 2۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و گف��ت: از این رو نتایج نهای��ی در مورد اجرای 
پروژه خط دو مترو اصفهان با س��فر رییس جمهور کشور 
چین به کشور و طی یک ماه آینده مشخص مي شود و این 
پروژه به طور رسمي پس از سفر رئیس جمهور چین کلید 

خواهد خورد.
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معاون استاندار اصفهان: 

در تاریخ نگـاری انقـالب، 
ضعیف عمل کرده ایم

دبیر علمی سیزدهمین جشنواره ش��عر بهمن از برگزاری این 
جشنواره با حضور شاعران برجسته در دهه فجر خبر داد.

نرگس گنجی با اعالم این خبر اظهار داشت: برگزاری 12 دوره 
جشنواره ادبی یا همایش ش��اعر با حضور شاعران خوب کشور 
تجارب ارزش��مندی را در اختیار این موسسه و فضای فرهنگی 

استان قرار داده است.
وی افزود: این همایش در س��ه محور موضوعی شامل اخالقی 
و عطوفت در خانواده با تکیه بر س��یره ام��ام خمینی )ره(، حج 
ابراهیمی با تکیه بر س��یره ام��ام خمینی )ره( با بزرگداش��ت 

شهدای حادثه منا و موضوع آزاد برگزار می شود.
دبیر علمی سیزدهمین جشنواره شعر بهمن در ارتباط با موضوع 
آزاد این جشنواره بیان داشت: موضوعات عاطفی، پرداختن به 
طبیعت، محیط زیست، مسایلی مانند بیداری اسالمی، مقاومت 
مردم نیجریه، لبنان، فلسطین و عراق و دیگر موضوعات حیطه 

شعر از بخش های موضوع آزاد جشنواره است.
وی با بیان اینکه هر فرد می تواند س��ه نمونه از آث��ار خود را از 

طریق فاکس و ایمیل به دفتر نگارستان ارسال کند، ادامه داد: 
تاکنون 5۰۰ شعر به دبیرخانه همایش رسیده و زمان ارسال آثار 

برای این همایش تا 1۰ بهمن ماه تمدید شده است.
۷۰ درصد اشعار ارس�الی به جشنواره شعر بهمن متعلق 

به جوانان است
گنجی با بیان اینکه 7۰ درصد اش��عار رس��یده متعلق به نسل 
جوان است، ابراز داش��ت: ۴۸درصد اش��عاری که به دبیرخانه 
رسیده از اس��تان اصفهان و مابقی از اس��تان های خوزستان، 
 ف��ارس، کهکیلوی��ه، آذربایج��ان، لرس��تان، مازن��داران و 

خراسان رضوی است.
وی با اش��اره به وظیفه کمیته علمی و نحوه انتخاب جشنواره 
گفت: کمیته علمی فرآیندی از ش��ورای ادبی س��تادی اس��ت 
ک��ه همه س��اله در دفتر نگارس��تان فعال اس��ت و ش��اعران و 
صاحب نظرانی از سراس��ر اس��تان و اف��راد با تجرب��ه در زمینه 

جشنواره های ادبی در آن حضور دارند.
دبیر علمی سیزدهمین جشنواره شعر بهمن با بیان اینکه این 

کمیته در جریان جش��نوار ه و پس از آن دارای وظایفی است، 
تصریح کرد: انتخاب داوران متخصص از میان صاحب نظران و 
ش��اعران برگزیده برای انتخاب اش��عار ارایه شده در همایش و 
تعیین نفرات برگزیده و نظارت نهایی بر کیفیت ادبی و محتوایی 

اشعار برگزیده از وظایف این کمیته است.
وی اضافه کرد: دو ش��اعر با عن��وان برگزیده از میان ش��اعران 
متعهد توانا و با س��ابقه و دارای ارزش های هن��ری و محتوایی 
 انتخاب می ش��وند که یکی داخل اس��تانی و دیگری کش��وری

 است.
گنجی با بی��ان اینکه مرحله بعدی فعالیت ه��ای کمیته علمی 
پس از برگزاری همایش اس��ت، تاکید ک��رد: ارزیابی و تحلیل 
محتوایی و بسامدی اشعار از نظر قالب، محتوا، موضوع و ارزیابی 
کیفی آثار شرکت کنندگان، بازخوردسنجی همایش و تحلیل 
دس��تاوردهای فرهنگی آن، حفظ و تنظیم آثار رسیده و ارایه 
شده و آماده  سازی و ویرایش اشعار برای انتشار به شکل کتاب 
از جمله فعالیت های پس از برگزاری همایش شعر بهمن است.

احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي 
در اصفهان

مخابرات استان در بهمن ماه
 ارزیابی می شود

توسعه و اضافه ساخت بیشترین تخلف 
ساختمانی در اصفهان است

 ش��هردار اصفهان با اش��اره به حرکت اصفهان به س��مت انرژي هاي پاک گفت: در همین راس��تا 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدي دنیا در اصفهان احداث مي شود.

مهدي جمالي نژاد با اشاره به شرایط مس��اعد اقلیمي اصفهان براي تولید انرژ ي خورشیدي افزود: 
بر اس��اس تفاهم نامه منعقد ش��ده در همایش فرصت هاي س��رمایه گذاري ش��هر خالق اصفهان 
 با مش��ارکت کننده آلماني نیروگاه یک ه��زار مگاواتي خورش��یدي در منطقه س��جري اصفهان 

احداث خواهد شد. 
 وي ادام��ه داد: در ف��از نخس��ت به��ره ب��رداري از ای��ن نی��روگاه 15۰ م��گاوات ب��رق تولی��د 
خواهد ش��د. جمال��ي نژاد بی��ان داش��ت: پی��ش بیني مي ش��ود ب��ا تولید ای��ن می��زان انرژي 
 س��االنه از پراکن��ده ش��دن ح��دود 25۰ ه��زار ت��ن دي اکس��ید کرب��ن در ه��واي اصفه��ان

جلوگی��ري شود.ش��هردار اصفه��ان  
در ادام��ه بی��ان داش��ت: در صورت 
اج��راي کام��ل ط��رح تولی��د ی��ک 
ه��زار م��گاوات ب��رق در نی��روگاه 
 مزبور تمام س��اکنان ش��هر اصفهان 
مي توانند تحت پوش��ش انرژي پاک 
ق��رار بگیرن��د و این پ��روژه ن��ه تنها 
بزرگ تری��ن نیروگاه خورش��یدي در 
سطح دنیا به ش��مار خواهد رفت بلکه 
اصفهان را به پایتخت انرژي خوشیدي 

جهان تبدیل خواهد کرد.

شرکت مخابرات اس��تان اصفهان در تاریخ 13 و 1۴ بهمن امسال توسط سازمان تنظیم مقررات 
ارزیابی می شود.

 ارزیابی اپراتورهای س��رویس های ارتباطی و فناوری اطالعات توسط سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی آغاز و مخابرات اصفهان 13و1۴ بهمن ماه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به��زاد کش��انی ریی��س اداره کیفی��ت وارزیاب��ي عملک��رد اظه��ار داش��ت: ارزیابی س��ازمان 
تنظیم مقررات باه��دف بهبود خدم��ات قابل ارای��ه به مش��تریان، ارتقای جایگاه ش��رکت در 
 زمین��ه ارای��ه خدم��ات ب��ا کیفی��ت و همچنی��ن کس��ب رضای��ت مش��تریان و ذی نفع��ان 

صورت می گیرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن ارزیاب��ی ب��ر اس��اس م��دل تعال��ی ارایه ش��ده توس��ط س��ازمان تنظیم 
)ADSL مق��ررات در دو حوزه س��رویس خدم��ات تلف��ن ثابت و دیت��ا )هم��راه با خدم��ات 

 انجام خواهد شد. 
 کش��انی با بیان اینکه شرکت مخابرات اس��تان اصفهان س��االنه در این ارزیابی شرکت می کند، 
یادآور ش��د: مخابرات اصفهان در س��ال 93 افتخ��ار رتبه اول اپراتورهای اس��تانی را در س��طح 

کشورکسب کرده است.
وی تش��ریح ک��رد: نتای��ج وگ��زارش بازخ��ورد ای��ن ارزیاب��ی ک��ه ش��امل نمایی از س��ازمان 
بر اس��اس معی��ار م��دل، گ��زارش تفصیل��ی از معی��ار ه��ای اصل��ی و زی��ر معیاره��ا مطابق 
 منط��ق رادار و امتی��از اکتس��ابی س��ازمان اس��ت توس��ط ارزی��اب ارش��د ب��ه دبیرخان��ه 

اعالم می گردد. 
وی در پایان اعالم کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ارزیابی شرکت مخابرات استان اصفهان 

در تاریخ 13 و 1۴ بهمن امسال برگزار می شود.

مدیرکمیسیون های ماده 1۰۰ش��هرداری اصفهان گفت: در دی ماه س��ال جاری بیشترین آمار 
تخلفات ساختمانی در زمینه توسعه و اضافه ساخت بوده است.

غالمعلی فیض الهی اظهار کرد: در سال گذشته 7هزار و 696 پرونده تخلفات ساختمانی بررسی 
شده که از ابتدای سال جاری تاکنون 7هزار و 3۴۸ پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 
1۰۰ مطرح شده است. مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان تصریح کرد: در دی ماه 
سال جاری بیشترین آمار تخلفات ساختمانی در زمینه توسعه و اضافه ساخت و کمترین تخلف 
در خصوص اضافه ارتفاع بوده است.فیض الهی با اش��اره به نحوه محاسبه جریمه های ماده 1۰۰ 
گفت: جرایم کمسیون ماده صد مراکز تجاری و مسکونی متفاوت است به طوری که در تخلفات 
منازل مسکونی صاحب ملک باید از یک دوم تا سه برابر ارزش معامالتي ساختمان جریمه پرداخت 

کند و صاحب��ان مراکز تجاری از دو تا 
۴ براب��ر ارزش معامالتی س��اختمان 
 بای��د جریم��ه ب��رای تخل��ف وارده 

پرداخت کنند.
مدی��ر کمیس��یون ه��ای م��اده صد 
ش��هرداري اصفه��ان تصری��ح کرد: 
جرای��م م��اده 1۰۰ تخفی��ف ندارد 
و ش��هرداری ب��رای رف��اه ح��ال 
ش��هروندان آن را به صورت اقساطی 
 دریافت م��ی کند و س��ودی بابت آن

 دریافت نمی کند.

سیزدهمین جشنواره شعر بهمن در دهه فجر برگزار می شود

عضو شورای اسالمی شهر:

خط دو مترو اصفهان با حضور رییس جمهور چین ،کلید می خورد
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رضا احدی، پیشکسوت استقالل دار فانی را وداع گفت تا غم سنگینی 
را بر دل فوتبالی ها بگذارد.

ای��ران،  فول��ر  رودی  اح��دی،  رض��ا  کوت��اه،  و  اس��ت  تل��خ   خب��ر 
 پیشکس��وت تیم های اس��تقالل و پرس��پولیس دار فانی را وداع گفت 
 و ب��ه دیار باقی ش��تافت تا یک بار دیگر ثابت ش��ود قهرم��ان زنده را 

عشق است.
 اح��دی ب��ا بازی های درخش��انش خیلی زود و در س��ن 17 س��الگی 
به تیم ملی دعوت ش��ده و به خاطر ش��باهت ظاهری ب��ه رودی فولر 

ایران ملقب شد.
 او در جام ملت های آس��یا در س��نگاپور از بازیکنان ثابت تیم ملی بود، 
آن زمانی که در سمت چپ استقالل یکه تازی می کرد و از بهترین های 
تی��م آبی پوش تهرانی بود تا تبدیل ش��ود به ش��عار اول هواداران روی 

سکوها.
اح��دی عالوه بر اینکه از نظر فن��ی از بهترین بازیکنان زمان خود بود، 
از لح��اظ اخالقی نیز بازیکن نمونه ای بود و س��رآمد هم بازیان روزگار 

خویش به شمار می رفت.
 پیشکس��وت اس��تقالل پ��س از بی مهری های این باش��گاه به س��مت 
باش��گاه رقیب رفت و مدتی هم پوشیدن پیراهن پرسپولیس را تجربه 
ک��رد و در نهایت با بی مهری های زیاد از دنی��ای بازیگری خداحافظی 

کرد.
ب��ه احدی در دوران مربیگ��ری نیز جفای زیادی ش��د و در حالی که 
خیلی ه��ا از او ب��ه عنوان یک مربی آینده دار ی��اد می کردند، او در این 
عرصه نیز به خاطر خیلی از مسائل نادیده گرفته شد. شاید هم حجب 
و حیای بیش از حد باعث شد تا این پیشکسوت هرگز در فوتبال ایران 

به حق واقعی اش نرسد.
در نهایت هم بازی ناجوانمردانه روزگار احدی را به تخت بیمارس��تان 

کشاند و خیلی زود به خط پایان زندگی نزدیک کرد.

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: باشگاه ما به تمامی تعهدات مالی 
خ��ود در قبال بازیکنان و به خصوص س��رمربی تیم تا نیم فصل عمل 

کرده است.
 س��عید آذری در م��ورد اینکه برخی رس��انه ه��ا از نارضایتی بازیکنان 
ذوب آهن به دلیل مش��کالت مالی خبر داده بودند، گفت: من مسوول 

مطالب منتشر شده در رسانه ها نیستم. 
ای��ن خبر را از قول چه کس��ی منتش��ر کرده اند؟! باش��گاه ذوب آهن 
ارتباطی کامال تعریف ش��ده با کارخان��ه ذوب آهن دارد و کارخانه نیز 
به تمامی تعهدات مالی خود در قالب تفاهم نامه با باش��گاه ذوب آهن 

عمل کرده است. 
انصافا کارخانه ذوب آهن همکاری بسیار خوبی با باشگاه داشته و باید 

از پرسنل زحمت کش کارخانه در این زمینه تشکر کرد.
وی ادام��ه داد: باش��گاه ذوب آهن در تامین نقدینگ��ی خود از طریق 
کارخانه هیچ مشکلی نداشته است، مهم ترین مشکل بدهی های قبلی 

باشگاه بوده است. 
ما نزدیک به 27-28 میلیارد تومان بدهی قبلی داشتیم که 6 میلیارد 
از این بدهی مربوط به فوتبال بوده و از ایگور کاسترو تا بسیاری دیگر، 
از باشگاه طلب داشتند که ما این پول را از طریق بودجه جاری باشگاه 

موظف بودیم پرداخت کنیم. 
 مش��کل مالی هم باش��گاه ن��دارد و نم��ی دانم چرا برخی مس��ایل در 

رسانه ها مطرح می شود.
مدیرعامل باشگاه تصریح کرد: باید از مهندس صادقی مدیریت محترم 
کارخانه و ش��اهرخ ش��هنازی رییس هیات مدیره باش��گاه تشکر کنم، 
کارخانه به تمامی تعهداتش نس��بت به باش��گاه عمل کرده است. البته 
در روزهای اخیر به دلیل اینکه مهندس صادقی درگیر مس��ائل معادن 

بودند، نتوانستم ایشان را ببینم.
 آذری در م��ورد اینکه یحیی گل محمدی س��رمربی تی��م اعالم کرده 
 فق��ط 20 درص��د از مبلغ ق��رارداد بازیکن��ان پرداخت ش��ده، گفت:

م��ن مصاحبه گل محمدی را نخواندم اما باش��گاه ب��ه تمامی تعهدات 
مالی خود به خصوص در مورد گل محمدی عمل کرده است و تمامی 
تعهدات مالی خود تا نیم فصل را نس��بت به بازیکنان و س��رمربی تیم 

عمل کرده ایم. 
 وی در م��ورد اینک��ه ذوب آه��ن بازیکن جدیدی ج��ذب خواهد کرد 
 ی��ا نه گف��ت: م��ا 4 بازیکن در نی��م فصل گرفتی��م و دیگ��ر بازیکن 
دیگ��ری ج��ذب نخواهیم ک��رد. فقط یک ج��ای خالی در فهرس��ت 
 خ��ود گذاش��تیم که س��همیه بازیک��ن آزاد فیفاس��ت ت��ا در صورت 
 رخ دادن مس��ائلی مثل مصدومیت ش��دید یا محرومیت از این سهمیه 

استفاده کنیم. 
ب��ه  صادق��ی  باق��ر  محم��د  پیوس��تن  ش��ایعه  م��ورد  در   آذری 
 فوالد خوزستان گفت:  صادقی جایی نمی رود، او در باشگاه ذوب آهن 
 خواه��د ماند و دس��ت خودش نیس��ت که هر وقت دوس��ت داش��ت 
 بیای��د و ه��ر وق��ت دوس��ت داش��ت ب��رود. او در باش��گاه ذوب آهن 
 می ماند و ما در این باش��گاه دروازه بان اول و دوم نداریم. محمد باقر 
 بازیک��ن شایس��ته ای اس��ت ک��ه قطع��ا در ذوب آه��ن ب��ه او بازی 

خواهد رسید.
 مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آه��ن در م��ورد پ��اداش معوق��ه بازیکنان 
تیم فوتبال این باش��گاه گفت: ما باش��گاهی بزرگ هستیم که 16-15 
 تیم ورزش��ی داریم و ش��رایط اقتصادی کش��ور را هم همه می دانند و 

به آن واقف هستند. 
 ای��ن گون��ه هم نیس��ت ک��ه دو روز بع��د از اجرایی ش��دن برجام در 

بانک های دنیا به ایران باز شود و بگویند بفرمایید پول. 
 باش��گاه ذوب آه��ن به تمام��ی تعهداتش نس��بت ب��ه بازیکنان عمل 
 کرده اس��ت در حالی که باش��گاهی که 42-43 میلیارد تومان هزینه 
تی��م فوتبالش بوده و در جدول لیگ چندی��ن پله از ما پایین تر بوده، 

هنوز نتوانسته پول بازیکنان را بدهد. 
م��ا پول بازیکنانی که از باش��گاه ذوب آهن جدا ش��ده اند را پرداخت 
کرده ایم چه برس��د به بازیکنانی که اکنون برای ما زحمت می کشند 

و عرق می ریزند.
وی اف��زود: با ش��روع نیم فصل نقل و انتقاالت ش��ایعه های زیادی در 
مورد باش��گاه ما درست کردند. بعد حاال نوبت به شایعه مشکالت مالی 
 رس��یده در حالی که باید بگویم با ذوب آهن در زمین مس��تطیل سبز 

نه بیرون از آن رقابت کنید.

سیری در دنیای ورزش

به بهانه پر کشیدن رودی فولر ایران

یک بار دیگر ثابت شد؛ پهلوان زنده را عشق است

آذری اعالم کرد:

ذوب آهن تمامی پول گل محمدی 
و بازیکنان را پرداخت کرده است

برانکو ایوانکوویچ درباره مس��ائل مختلف باشگاه پرسپولیس 
گفتگوی مفصلی را  با حضور در رادیو ورزش انجام داد. 

بخشی از صحبت های برانکو در زیر می آید:
راز خوب ماندن من ورزش و استرس مثبت است

راز خوب ماندن من ورزش، ورزش و عش��ق به کارم است. ما 
این خوشبختی را داریم که کاری را انجام می دهیم که به آن 
عالقه داریم. کاری که خس��تگی ندارد. درست است استرس 
دارد ولی استرس آن مثبت است و آدرنالینی است که مدام از 

بازی به بازی و تمرین به تمرین ترشح می شود.
خبرنگاران یک مقدار اذیت می کنند!

کار ک��ردن در ورزش و کار ک��ردن ب��ا ج��وان ها زیباس��ت. 
 زندگ��ی  م��ن هماهنگ ب��ا جوانی اس��ت به خص��وص اگر 
جوان ها انگیزه کار کردن داش��ته باشند. معموال ورزشکاران 
اهل کار و پیش��رفت هس��تند. به خاطر همین فکر می کنم 
کار در ورزش یک��ی از زیباترین کارهاس��ت. یک مقدار فقط 
این خبرنگاران اذیت می کنند! )باخنده( طبیعی است جواب 
بعضی از سواالت را نمی توانم بدهم ولی برای هر سوال جوابی 

دارم.
ازتیم ملی کرواسی پیشنهاد سرمربیگری داشتم

وقتی امارات بودم پیش��نهادی داش��تم که سرمربی تیم ملی 
 کرواس��ی ش��وم ولی یک ش��وق مرا ب��ه س��مت کار روزانه با 
جوان ها می کش��ید و آن هم کار در باش��گاه بود. دلیل اینکه 
پذیرفتم به پرسپولیس بیایم همین بود که در یک تیم بزرگ 
کار کنم که هواداران بسیار عالی دارد. تعداد زیاد هوادارانی که 

به من شوق می دهند با لذت زیاد کار کنم.
گزینه کار در تیم ملی هنوز برایم باز است

طبیعی اس��ت گزین��ه کار در تیم ملی هنوز باز اس��ت و آن 
ه��م ارزش خاص خ��ودش را دارد. آنچه برای من خیلی مهم 
اس��ت این است که در باش��گاه روش کار خودم را جا انداخته 
ام و همین طور روش کار در تیم ملی. تجربه بس��یار زیاد در 
 تیم ملی دارم. هفت س��ال در کرواسی مربی تیم ملی بودم و 
پنج س��ال در تیم ایران و بزرگ تری��ن رویدادهای جهانی را 
 پش��ت س��ر گذاش��تم. افتخار می کنم به س��وابق درخشانم. 

این بخش کارم در ایران ارزش خاص خودش را دارد.
ستاره های فوتبال ایران کم شده اند

فوتب��ال در ای��ران ب��ا روند جهانی رش��د می کن��د و انرژی 
 بیشتری گذاشته می شود. کارهای تهاجمی و فیزیکی بیشتر 
 شده اس��ت. شاید یک مقدار کمبود سوپرس��تاره ها که قبال 
 در زمان حضورم در تیم ملی بودند، احساس می شود ولی یک 
نسل جوان فوتبال ظهور می کند که چشم انداز روشنی دارند 

و فقط نیاز به کار و کار و کار زیاد دارند.
نمی توانیم همین طور یک نفر را جای هادی نوروزی بیاوریم

 متاس��فانه ه��ادی ن��وروزی را ای��ن فص��ل از دس��ت دادیم. 
نم��ی توانیم جای خالی ه��ادی را جبران کنیم. اگر بخواهیم 
کسی را به جای هادی بیاوریم فقط به این خاطر که یک نفر 
را آورده باش��یم، حاضر نیستم این کار را بکنیم. خوشبختانه 
همبازی های هادی عزیز با شوق و انگیزه مضاعف، خودشان 

را باال کشیده اند که این فقدان را جبران کنیم.
از تمام حریفان بهتر بودیم ولی ساده می باختیم

اوایل فصل یک مقدار طول کشید تا بازیکنان هماهنگ شوند. 
 تنه��ا 15 روز قبل از ش��روع فص��ل تیم را بس��تیم و در کنار 
این مش��کالت، یک مس��اله دیگر ب��ود و آن محرومیت چند 
بازیکن مثل سوش��ا مکان��ی از فصل قبل ب��ود. نورمحمدی، 
طارمی و عالیش��اه هم همی��ن طور. در کنار تم��ام کمبودها 
بازیکنان جدیدی به تیم آمدند و 10 روز قبل از ش��روع فصل 
به تیم اضافه ش��دند که آمادگی هم نداشتند. اینها مشکالت 
بزرگی بود. نمی خواهم اش��اره کنم به مشکالتی که با داوری 
 داش��تیم ولی به رغم این مش��کالت خوب بازی می کردیم و 

از تمام حریفان بهتر بودیم ولی ساده می باختیم.
هواداران انرژی عظیمی به ما دادند

 بعد از باخت خانگی به ذوب آهن حدود 500 هوادار سر تمرین
آمدن��د و ما را برای ادام��ه کار حمایت کردند. این به ما انرژی 
عظیمی داد. در همان زمان متاسفانه واقعه تلخ از دست دادن 
هادی نوروزی رخ داد که روی انگیزه بچه ها اثر گذاش��ت ولی 
 همی��ن بچه ها ش��وق زی��ادی را از خود نش��ان دادند و بازی 

به بازی بهتر شدند. آنها استحقاق تقدیر و تشکر داشتند.
به بازیکنانم وظیفه دادم قهرمان شوند

هنوز اعتقاد دارم که پرسپولیس می تواند قهرمان شود. این را 
به عنوان وظیفه به بازیکنانم محول کرده ام که قهرمان شوند. 
ما حق این خوش بینی را داریم. تفاوت ما با صدر جدول زیاد 
نیست و برای قهرمانی رقابت بسیار فشرده ای خواهد بود چون 

تیم های عالی زیادی در لیگ هستند.
صبا گزینه پنهان قهرمانی است

تراکتورس��ازی خوب تقویت شده اس��ت. نفت هم تیم خوبی 
 اس��ت. صبای قم گزینه پنهان قهرمانی اس��ت. گسترش هم 

می تواند گزینه غافلگیر کننده باشد.
بازیکنی می خواهیم که بالفاصله جزو 11 نفر اصلی شود

خوب اس��ت که ه��ر تیمی بازیکن جدی��د و با کیفیت جذب 
کند. در ایران بازیکنان بس��یار خوبی هستند ولی موضع بنده 
این اس��ت که اگر نمی توانیم بازیکن��ی بیاوریم که نمی تواند 
 تی��م را تقویت کن��د، این کار را نکنیم. این نیس��ت که به هر 
 طریقی ش��ده یک بازیکن بیاوریم. بازیکن��ی می خواهیم که 
 اگ��ر آوردی��م بالفاصله ج��ز 11 بازیک��ن اصلی ش��ود که در 

نیم فصل، این کار سختی است.
پرسپولیس جوان است

 االن تی��م بس��یار جوان��ی داری��م. مرتض��ی قدیم��ی پ��ور، 
می��الد کمندان��ی، حیدری��ه، علیپ��ور، رحمت��ی، نوراللهی و 
س��ایرین. اگر تش��خیص بدهیم ک��ه بازیکن ج��وان دیگری 
 ک��ه ب��ه درد پرس��پولیس بخ��ورد، م��ی آوری��م. اول فص��ل 

چند جوان به تمرینات آمدند ولی طبیعی است که راحت نمی 
توان هر کسی را به تیم اضافه کرد.

لیگ انگلیس مرا ناامید 
کرد!

انگلیس  لی�گ 
م��ن  ب����رای 

ی��اس  ی��ک 
بارآورد   بزرگی به 
ناامی���د  آن  از  و 
انگلیس  در  شدم! 

بینم که  نم��ی  تیمی 
برت��ری مطلق داش��ته 
و  منچس����تر  باش��د. 
 لیورپ����ول و س���یتی 
ناامی��د کنن��ده بودند. 
برای من غافلگیر کننده 
بود که لی��گ انگلیس 

مثل قدیم نیست.
فلسفه بازی بارسلونا 
به من نزدیک تر است

من هوادار فلسفه بارسلونا 
هس��تم ول��ی تیم��ی که 
بودم،  ه��وادارش  قب��ل   از 
رئ��ال مادری��د ب��ود چون 
بازیکنان ک��روات زیادی در 
آن ب��ازی م��ی کردن��د. االن 
ه��م دو بازیکن خودم در رئال 
و ی��ک بازیکن��م در بارس��لونا 
هس��تند. برای همی��ن پنجاه، 
پنج��اه طرفدار دو تیم هس��تم 
اما فلسفه بازی بارسلونا به من 

نزدیک تر است.
بــا  کار  افتخــارم 

بالژویچ و ایویچ بود
 افتخ��ارم ای��ن اس��ت 
ب���زرگ  دو  ب���ا  ک��ه 
کرواس����ی  فوتب��ال 

ایوی��چ   یعن����ی 
بالژوی��چ  و 

کار ک��رده ام. ایوی��چ مدی��ر باش��گاه و ب��الژ س��رمربی و من 
هم مرب��ی بودم. هم��کاری خوبی ب��ا آنها داش��تم و تجارب 
خوبی کس��ب کردم. در ایران این خوش شانس��ی را داش��تم 
ک��ه مدی��ران و سرپرس��تان خوب��ی داش��تم. آنها ب��ه من و 
 کارم اعتم��اد کردن��د. این خوش��بختی را ه��م دارا بودم که 

کمک های خوبی در ایران داشتم.
مربیان جوان ایران کیفیت خوبی نشان داده اند

 نس��ل جدی��د مربی��ان در ای��ران ظهور ک��رده اس��ت که به
تجرب��ه و دان��ش عالق��ه دارد. ای��ن مربی��ان از همی��ن االن 
 کیفی��ت خوبی را نش��ان داده اند. گل محم��دی، منصوریان، 
هومن افاضلی، علی دایی، عبدا... ویسی که کنار بوناچیچ تجربه 
خوبی کسب کرد. این مربیان مدام باید دنبال یادگیری باشند. 

دانش و تجربه هیچ موقع کافی نیست.
دلیل عدم استفاده از هومن افاضلی در کادر پرسپولیس

 اگ��ر هوم��ن افاضل��ی را ب��ه کادر فن��ی نم��ی آورم ب��ه این 
خاطر است که هومن مربی ای است که قطعا استحقاق کار به 

عنوان سرمربی را دارد. 
 م��ن 15 س��ال در س��طوح مختل��ف ب��ا او کار ک��رده ام. 
همی��ن طور در جام جهانی جز کادر فنی بود. مطمئنم به 

زودی این فرصت را دارد که به عنوان سرمربی کار کند.
  او از ظرفی��ت کم��ک مرب��ی باالت��ر اس��ت. مه��دی 
مه��دوی کیا و وحید هاش��میان هم مش��غول کار خود 
بودند. آنها از اس��طوره های پرسپولیس هستند ولی ما 

االن کریم باقری را در کادر فنی داریم. 
نیازی نیست بخواهیم درباره کریم صحبت کنیم. او 
یکی از بزرگ ترین بازیکنان پرسپولیس بوده و این 

تیم را با تمام وجود دوست دارد.
رونالدو و مسی قربانی هستند

 س��خت اس��ت یک��ی مث��ل رونالدو یا مس��ی 
در راس فوتبال باش��د یا یکی مثل جوکویچ 
در صدر تنیس دنیا باش��د. اینها قربانی کار 
خود می شوند. آنها چقدر تالش می کنند 
که در صدر بمانند. رونالدو پشت ویالی 
خودش زمی��ن فوتب��ال دارد تا مدام 

تمرین کند.
تمجید از حرفه ای بودن رونالدو

یک سال و نیم پیش کرواسی با پرتغال بازی 
داش��ت. بازی س��اعت 11 شب تمام شد. 
رونالدو با هواپیمای ش��خصی خود و با 
 ماساژور، مربی بدنساز و فیزیوتراپ به 
خان��ه اش در پرتغ��ال برگش��ت 
و تمری��ن کرد و بع��د از انجام 
تمرینش خوابی��د. آن موقع 
 فصل هم تعطیل شده بود و

هم��ه دنب��ال تعطی��الت  
بودند ولی رونالدو دست 

از تمرینش نکشید.

 س��رمربی تی��م فوتب��ال س��پاهان گف��ت: تمام 
تالش مان را می کنیم تا جایگاه کاذب فعلی 

را تغیی��ر بدهی��م و قطعا تصوی��ری که از 
س��پاهان در نیم فصل دوم خواهید دید 

تصویر یک تیم کامال مدعی خواهد بود.
 » ایگور اس��تیماچ « با بیان اینکه
تی��م س��پاهان در اردوی ترکیه 
ب��ه دنبال ایج��اد تغیی��رات در 
تیم اس��ت، اظهار ک��رد: باید از 
باش��گاه ب��ه خاط��ر برگزاری 

 این اردو تش��کر کنم. 

مسووالن باش��گاه به دنبال این 
هستند تا بازی با تیم های 
اوکراین��ی و آلمانی را 
هماهن��گ کنند و 
امی��دوارم از ای��ن 
بیش��ترین  اردو 
استفاده را داشته 

باشیم.
وی اف��زود: ی��ک 
بازیک��ن ش��اخص 
اهل کش��ور بوس��نی 
 را جذب ک��رده ایم که 
 م���ی توان���د ب��ه م���ا 

 کمک زی��ادی بکند. بع��د از تعطیالت زمس��تانی به
لیگ برتر خیلی امی��دوارم تا همان طور که وعده داده 

بودیم یک سپاهان متفاوت را شاهد باشیم.
 اس��تیماچ در ادامه درباره حضور مربی��ان کروات در 
لیگ ایران، گفت: خیلی خوش��حالم که در سال های 
اخیر مربیان کروات زیادی به کش��ور ای��ران آمده اند 
 و آنها هم به خوبی ت��ا درصد زیادی پاس��خ اعتماد را 

به ایرانی ها داده اند. 
ای��ران، جوانان مس��تعد زی��ادی در فوتب��ال دارد. به 
 نظرم ایران می تواند در فوتب��ال جهان نقش بهتری را 
ایفا کند. به سهم خودم س��عی می کنم نقشی در این 
 پیشرفت جوانان در ش��هر اصفهان و باشگاه سپاهان 

داشته باشم.
وی همچنی��ن در خص��وص حض��ورش در اصفهان 
گفت: اصفهان یک ش��هر زیبا و دوست داشتنی است 
 ولی گالیه م��ن از ترافیک اصفهان اس��ت چرا که این 

شهر ترافیک آزاردهنده ای دارد!
 با این حال خوشحالم در این شهر قشنگ با این همه 
 جاذبه تاریخی هستم. سرمربی سپاهان با بیان اینکه 
در لیگ قهرمانان آس��یا هم به دنبال موفقیت اس��ت، 

گفت: گروه سختی در آسیا داریم. 
حریفان ما بازیکنان خوبی دارند و موفقیت های زیادی 
در لیگ های خودشان داشته اند. تمرینات فیزیکی و 
آماده س��ازی خوبی را برای حضور در آسیا در نظر 

گرفته ایم. تیم ما تقویت شده و اردوی ترکیه هم برگزار 
شده است. خیال مان بابت حضور دو بازیکن برزیلی هم 
راحت است. امیدوارم تمام برنامه های تیم برای تقویت 

در نیم فصل دوم جواب بدهد.
استیماچ با اشاره به اشتباهات داوری در نیم فصل اول، 
گفت: اگر فیلم مس��ابقات را  مجددا نگاه کنید متوجه 
می ش��وید چندین امتیاز را به خاطر اشتباهات داوری 
از دست دادیم. امیدوارم دیگر ش��اهد این اشتباهات 

نباشیم.
وی درب��اره ب��ازی با پرس��پولیس، گفت: ش��خصیت 
ارجمندی مثل برانکو ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس 
 را بر عه��ده دارد. برانکو مربی بزرگ و س��خت کوش 
 اس��ت و امی��دوارم رقاب��ت ل��ذت بخش��ی را ب��ا وی 

داشته باشیم.
س��رمربی س��پاهان در پایان با اشاره به ش��یوه بازی 
 این تی��م، تاکید کرد: درس��ت اس��ت که تی��م ما در 
نتیج��ه گی��ری آن ط��ور ک��ه بای��د و ش��اید موفق 
نب��وده ولی ه��واداران س��پاهان ب��ه م��ن می گویند 
 ک��ه روش ب��ازی س��پاهان رو ب��ه جل��و و هجوم��ی

 است.

استیماچ مطرح کرد:
جایگاه سپاهان کاذب است

برانکو ایوانکوویچ:

فوتبال ایران کمبود ستاره دارد

رییس فدراس��یون دوچرخه س��واری گفت: محمد رجبلو دچار بیماری آنفوالنزا 
ش��ده و در صورتی که نتواند در مسابقه تایم تریل شرکت کند، حقی جایگزین 

او خواهد شد.
خس��رو قمری درباره ش��رایط ملی پوشان در آستانه مس��ابقات دوچرخه سواری 
قهرمانی آس��یا 2016، بیا ن  کرد: در تماس��ی که با ملی پوش��ان در ژاپن داشتم 
 متوجه ش��دم هوا بس��یار سرد اس��ت و محمد رجبلو نیز دچار بیماری آنفوالنزا 
ش��ده اس��ت. امیدواریم که در ای��ن چند روز باق��ی  مانده به آغاز مس��ابقه اش 
س��المتی اش را به دس��ت بیاورد. با این حال علیرضا حقی را که قرار بود امروز 
به همراه ما عازم محل مس��ابقات ش��ود را یک ش��نبه اعزام کردیم تا اگر رجبلو 
 نتوانس��ت در مس��ابقه ش��رکت کند حقی به جای او در تایم تریل رکاب بزند. 
 او ا دا م��ه  داد: ش��اید ای��ن بدترین خب��ری بود که ب��ه من دادن��د. رجبلو یکی 
از شانس های ما برای کسب سهمیه المپیک بود و در ماده اومینیوم پیست به او 
امید کسب مدال طال داشتیم. در صورتی که مدال طال بگیرد و دو رقیب آسیایی 
او چهارم و پنجم شوند، مستقیما سهمیه المپیک را به دست می آورد و حتی اگر 
این اتفاق نیفتد و بتواند مدال طال را بگیرد، شاید جواز حضور در قهرمانی جهان 
به او داده شود و بتواند در آن ر قا بت ها برای کسب سهمیه المپیک بجنگد. قمری 
درباره این که فکر می کند امس��ال تیم دوچرخه سواری چه نتایجی در مسابقات 
قهرمانی آس��یا کس��ب کند، بیا ن  کرد: از آنجا که کش��ورها برای کسب سهمیه 
المپیک ر قا بت می کنند، بعضی از آنها که در بخش جاده س��همیه ای نگرفته اند 

تمرکز خود را بر روی پیست گذاشتند. 

س��ال هاس��ت تیم های فوتبال ب��رای برگزاری اردوی آماده س��ازی خود راهی 
کشورهای دیگر می شوند و مورد انتقاد هم قرار می گیرند اما کسی نمی پرسد 

که اگر خارج نروند باید در کدام مجموعه داخلی اردو بگذارند؟
نقد های��ی صورت گرفت ب��ر اینکه چرا پرس��پولیس ب��رای اردو راهی امارات 
می شود، حتی نقدهایی صورت گرفت که چرا تیم امید برای اردو به این کشور 
 رفت��ه اس��ت. نقدهایی که غلط هم نیس��ت، به هر حال وقت��ی روابط  ایران با 

آن کشورها خراب است فوتبال هم باید به این روابط احترام بگذارد.
با این وجود برای این احترام گذاش��تن  پیش نیازهایی هم الزم اس��ت، مثال 
باید زمین های چمن اس��تاندارد در ش��رایط آب و هوایی مختلف هم داشت و 
بعد پرسید چرا فالن تیم ارز کشور را خارج می کند و یا پس از آن باید پرسید 
که چرا بهمان تیم روابط سیاس��ی را رعایت نکرده است. ایران سرزمینی چهار 
فصل اس��ت که از کویر تا مناطق حاصل خی��ز و البته از کوه تا کویر همه جور 
آب و هوایی دارد اما امکاناتش کجاس��ت؟ در کل تهران استقالل و پرسپولیس 
تنها زمین شماره دو را برای تمرینات باید داشته باشند که طرح زوج و فرد را 
به آنها پیشنهاد بدهند؟ در کیش، بندرعباس و تبریز چرا به قدر کافی امکانات 
یک اردو وجود ندارد که تیم ها به بیرون از کشور نروند؟ نکته دیگری که باید 
در نظر گرفت این اس��ت که برخی از اردوها در بعضی کش��ورها در کمپ های 
 خصوصی هست که با نصف قیمت استقالل و پرسپولیس را دعوت می کنند تا

برای خودش��ان تبلیغ ش��ود. به این ترتیب هزینه هایش هم پایین می آید و به 
این ترتیب تصمیم گیران  این اردوها را انتخاب می کنند.

 ملی پ��وش کاراته ایران می گوید ب��ا وجود افتخارات زیادی ک��ه کاراته ایران به 
 دس��ت آورده این رش��ته همواره مورد بی مهری قرار گرفته و امیدوار اس��ت در 

دوره آتی فدراسیون شاهد پایان این بی مهری ها باشد.
ابراهیم حس��ن بیگی در مورد آخرین وضعیت خود ب��رای حضور در رقابت های 
کاراته وان فرانس��ه اظهار کرد: با توجه به اینکه بعد از رقابت های قهرمانی آس��یا 
در ژاپن به صورت متمرکز اردویی نداشتیم و در رقابتی شرکت نکردیم، حضور 
در رقابت های کاراته وان فرانسه می تواند کمک خوبی برای آمادگی هرچه بیشتر 
ملی پوشان و البته ارتقای رنکینگ آنها باشد. او ادامه داد: حضور در این رقابت ها 
 س��بب آشنایی هرچه بیش��تر ما با داوران و البته داوران با ما می شود و با توجه 
به در پیش بودن رقابت های جهانی اتریش نیاز به حضور مستمر در تورنمنت های 
بین المللی داریم. ملی پوش کاراته ایران در مورد حضور علیرضا سلیمانی به عنوان 
سرپرس��ت فنی در این رقابت ها اظهار کرد: انتخاب علیرضا س��لیمانی به عنوان 
عضو کادر فنی تصمیم بسیار خوبی بود و با توجه به شناخت کافی و البته تجربه 
 ایش��ان قطعا در رقابت های کاراته وان فرانس��ه شرایط بهتری داریم. حسن بیگی 
با اش��اره به لزوم حض��ور یک فرد باتجربه و کارآمد در کنار ملی پوش��ان، افزود: 
حضور فردی چون س��لیمانی در کنار ملی پوش��ان می تواند کمک خوبی باشد. 
با توجه به باال بودن س��طح رقابت های کاراته وان باید فردی در کنار ملی پوشان 
 باش��د که ش��رایط را درک کند و م��ا را در گرفتن بهترین تصمی��م یاری کند. 
 او در ادام��ه به کم ش��دن حواش��ی کاراته در ماه های اخیر اش��اره کرد و گفت: 

در این مدت خوشبختانه از حجم حواشی کاراته کاسته شده است.

اصلی ترین رکابزن شانس کسب سهمیه 
المپیک ایران، آنفوالنزا گرفت

تیم ها حق دارند 
به خارج بروند

 امیدوارم بی مهری ها به کاراته 
پایان پذیرد
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آیا می دانستید خواندنی

درختسایهاشرابیدریغبهتومیبخشد؛
وخورشیدگرمایشراوگلشمیمخوششرا،

بارانطراوتشراوآسمانبرکتشرا،
ورودقطرهقطرهآبشرا

وپرندهنوایدلانگیزشرا...
وهمهوهمهبخشیدنراازخداییآموختهاندکهآنهارازیباآفریده...

زیباترینآفریدهخداانساناست.
توبرایبخشیدنچهداری؟

ثروتت؟دانشت؟جانت؟
همهاینهاخوباست...

اماچراازگنجبیپایانیکهدروجودتداریخرجنمیکنی؟
محبت!

حاضریآنراببخشی؟
باخندهایبرلبت،
یااخالقیخوش،

یادستانپرمهریکهبرسرکودکیخستهازکارمیکشی...
یابامحبتیکهبهعشقتمیکنی...

یا...
مطمئنباشگنجتتمامنمیشودبلکهزیادخواهدشد...

ازبخشیدنشدریغنکن...
بهرویاداش��تنادامهبده،بگردبهدنبالنش��انههاییکهرویایترابهامروزت

متصلکند.
بگذارموس��یقیامروزتازآیندهتوسرچشمهبگیردبگذارنتهایآیندهیتو

همینامروزجاریباشند.
رویایشکلگیرییکسمفونیکهدنیاراتکانمیدهد،ازنتهایکوچکی

کهامروزبهذهنتمیرسدشکلمیگیرد.
توسمفونیاتراخواهیساخت،آوازترادردنیاجاریخواهیکردودیگران

لبریزخواهندشد...
فقطاگرتورویاهایتراگمنکنی...

دوقطرهآبکهبههمنزدیکشوند،تشکیلیکقطرهبزرگترمیدهند؛
امادوتکهسنگهیچگاهباهمیکینمیشوند!

پسهرچهسختتروقالبیترباشیم،فهمدیگرانبرایمانمشکلترودرنتیجه
امکانبزرگترشدنماننیزکاهشپیدامیکند.

آبدرعیننرمیولطافتدرمقایس��هباس��نگ،بهمراتبس��رس��ختترو
دررسیدنبههدفخودلجوجترومصممتراست.

سنگ،پشتاولینمانعجدیمیایستد.
اماآب...راهخودرابهسمتدریاپیدامیکند.

درزندگی،معنایواقعیسرسختی،استواریومصممبودنرا،دردلنرمیو
گذشتبایدجستجوکرد.

گاهیالزماستکوتاهبیایی،
گاهینمیتوانبخشیدوگذشت...امامیتوانچشمانرابستوعبورکرد.

گاهیمجبورمیشوینادیدهبگیری.
ادامهدارد...

پیرم��ردتهیدس��تی
زندگ��یرادرنهای��ت
تنگدس���تی و فق���ر
میگذراندوباس��ائلی
ب��رایزنوفرزندان��ش
ق��وتوغذای��یناچیز
میک���رد. فراه���م
ازقض��ای��کروزک��ه
بهآس��یابرفت��هبود،
مق��داری دهق��ان
دام���ن در گن���دم
لباس���شریخ���تو

پیرم��ردگوش��هه��ایآنراب��هه��مگ��رهزدودرهم��انحالیکه
بهخان��هب��رم��یگش��تب��اپ��روردگارازمش��کالتخودس��خن
م��یگف��توب��رایگش��ایشآنه��اف��رجم��یطلبی��دوتک��رار
میکرد:ایگش��ایندهگرههایناگش��ودهعنایتیفرم��اوگرهایاز
گرههایزندگیمابگشای.پیرمرددرحالیکهایندعاراباخودزمزمه
میکردومیرفت،یکبارهیکگرهازگرههایدامنشگش��ودهشدو
گندمهابهزمینریخت.اوبهشدتناراحتشدوروبهخداکردوگفت:

منتوراکیگفتماییارعزیز
کاینگرهبگشایوگندمرابریز

آنگرهراچوننیارستیگشود
اینگرهبگشودنتدیگرچهبود؟!
پیرمردنشستتاگندمهایبهزمینریختهراجمعکند،ولیدرکمال
ناباوریدیددانههایگندمرویهمیانیاززرریختهاست!پسمتوجه
فضلورحمتخداوندیشدومتواضعانهبهسجدهافتادوازخداطلب

بخششکرد...

تومرایادکنییانکنی
باورتگربشود،گرنشود

حرفینیست...اما...!
نفسممیگیرددرهوایی
کهنفسهایتونیست

شعرحکایت 

شبرانوشیدهام
وبراینشاخههایشکستهمیگریم.

مراتنهاگذار
ایچشمتبدارسرگردان!
مرابارنجبودنتنهاگذار.

مگذارخوابوجودمراپرپرکنم.
مگذارازبالشتاریکتنهاییسربردارم
وبهدامنبیتاروپودرویاهابیاویزم.

سپیدیهایفریب
رویستونهایبیسایهرجزمیخوانند.

طلسمشکستهخوابمرابنگر
بیهودهبهزنجیرمرواریدچشمآویخته.

اورابگو
تپشجهنمیمست!

اورابگو:نسیمسیاهچشمانترانوشیدهام.
نوشیدهامکهپیوستهبیآرامم.

جهنمسرگردان!
مراتنهاگذار.

کاریکاتور ) بدون شرح (
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هرگاهام��ريب��زرگواقعش��ودوی��اتغییرو
تحول��يعظیمرويده��دبهعب��ارتمثليباال
تمثلجس��تهاصطالحام��يگویند:کنفیکون

شدهاست.
بعضيهاازاینجملهصرف��ادررابطهباخرابي
وویرانياس��تفادهکرده،فيالمثلهرجابراثر
زلزلهیاس��یلیاحادثهدیگرخرابش��دهباشد

ميگویند:آنجاکنفیکونشدهاست.
عبارتکنفیکوندرآیه117ازس��ورهبقرهو
چندس��ورهدیگرازقرآنکریمنی��زبهاقتضاي
مقالآمدهاس��تکهدرهمهجااشارهبهقدرت
بيچونوچرايپروردگاراس��تک��هچونبه

خلقتعنصريی��اتغییروتحول��يعظیماراده
فرمایدکافياس��تبگوید:کن،دریکچش��م
برهمزدنمدلولفیکونبرآنجاريميش��ود
زیرااحتیاجبهتمهی��دمقدمهوترکیبوامتزاج
اجزاوعناصرنداردبلکهبرطبقحکمنافذشآن

امربالفاصلهموجودیتپیداميکند.
عبارتکنفیکوناش��ارهبهخلق��تعاموجود
اس��تواالهیونمعتقدندکهخلقتعالموآدم
تنهابهارادهواش��ارهحکیموقادرعلياالطالق
بهوجودآمدهاس��تیعنيچونمش��یتالهي
برکنتعل��قگرفتفیک��وندرپ��يآنتحقق

پیداکرد.

اگرخطوطنقطهچینازب��االیهرکاکتوس
بهپایینکاکتوسدیگرکش��یدهشدهباشند،
محلتقاطعدوخطنقطهچین،۵۰سانتیمتر
اززمینفاصلهخواهدداش��ت.باتوجهبهاین
)BتانقطهAتوضیحفاصلهکاکتوسها)نقطه

ازیکدیگرچقدراست؟
۲۰۰:1سانتیمتر

۲:هرفاصلهباالی۵۰س��انتیمترمیتواند
پاسخسوالباشد.
۵۰:۳سانتیمتر

۴:مح��لقرارگی��ریکاکتوسه��ااهمیتی
ن��دارد،فاصل��همح��لتقاط��عهم��واره

۵۰سانتیمتراست.

معما
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كن فیكون شد

داستان

آیامیدانس��تیدک��هاگرهمهی��خهایقطبجنوبآبش��ودبرس��طح
آباقیان��وسهاهفتادمت��راضافهمیش��ودودراینص��ورتیکچهارم

خشکیهایکرهزمینزیرآبمیرود؟
آیامیدانس��تیدکهخرگوشوطوطیتنهاحیواناتیهستندکهمیتوانند

بدونبرگشتناشیاءپشتسرخودراببینند؟
آیامیدانستیدکهبزرگترینمدرسهدنیادرشهرمونتسوریهندوستان

باتعدادبیستوششهزاروسیصدودوازدهدانشآموزاست؟
آیامیدانستیدکهچشمانسانحدود1۳۵میلیونسلولبیناییدارد؟

آیامیدانستیدکهیکبطری۲لیتریپپس��یحاوی۹۰قاشقغذاخوری
شکراست؟

آیامیدانس��تیدکهانس��انهایراس��تدس��تبهطورمیانگین۹س��ال
بیشازچپدستهاعمرمیکنند؟

آیامیدانس��تیدکهمزهس��یب،پیازوسیبزمینییکیاس��توبهخاطر
بویآنهاستکهطعممتفاوتیدارند؟

آیامیدانستیدکهدارچینبسیارکشندهاستاگربهصورتوریدیبهانسان
تزریقشودباعثمرگمیشود؟

آیامیدانستیدکهدرشیلیمنطقهایصحراییوجودداردکههزارانسال
استدرآنباراننباریدهاست؟

آیامیدانس��تیدکههر۵۰ثانیهی��کنفردردنی��ابهبیم��اریایدزمبتال
میشود؟

آیامیدانستیدکهوزناسکلتانسانبالغبرسیزدهتاپانزدهکیلوگرماست؟
آیامیدانس��تیدکهخرسقطبیهنگامیکهرویدوپامیایس��تدحدود

سهمتراست؟
آیامیدانستیدکهزرافهمیتواندبازبانشگوشهایشراتمیزکند؟

آیامیدانستیدکهایرانزمانپهلویدارایورزیدهترینخلباناندنیابودو
تیماکروجتنیروهواییایرانحرفاولرادردنیامیزد؟

آیامیدانس��تیدکهکبدتنهاعضوداخلیبدناستکهاگرباعملجراحی
قسمتیازآنبرداشتهشود،دوبارهرشدمیکند؟

آیامیدانس��تیدکهمیزانانرژیکهخورش��یددریکثانیهتولیدمیکند،
برایتولیدبرقموردنیازتمامکش��ورهایجهانبهمدتیکمیلیونسال

کافیاست؟
آیامیدانس��تیدکههرعنکبوتتارویژهخودراداردوهیچگاهتارهایآنها

بههمشبیهنیستند؟
آیامیدانستیدکهاگردریکس��الهیچیکازنسلهاییکجفتمگس
نرومادهازبیننروند،حجممگسهایمتولدشدهباحجمکرهزمینبرابر

میشود؟
آیامیدانستیدکهرودیدرکامبوجششماهسالازشمالبهجنوبوشش

ماهدیگرسالازجنوببهشمالجریاندارد؟
آیامیدانستیدکهسریعترینعضلهبدنانسانزباناست؟

آیامیدانستیدکهبدنانسانپنجاههزارکیلومتررشتهعصبیدارد؟
آیامیدانستیدکهموشهایصحراییچنانس��ریعتکثیرپیدامیکنند،
کهدرع��رضهجدهم��اهدوم��وشصحراییقادرن��دیکمیلی��ونفرزند

داشتهباشند؟
آیامیدانستیدکهروباههاهمهچیزراخاکستریمیبینند؟
آیامیدانستیدکهاسبهادرمقابلگازاشکآورمصوناند؟

خوشبختی

ایستگاه ضرب المثل

جهنم سرگردانپیرمرد تهی دست 

تو مرا یاد كنی یا نكنی 

معما 1781

بـز  را  بـکش !

درخت مشكالت ما واقعا چقدر فقیر هستیم!

روزگاریمریدومرش��دیخردمنددرسفربودند.
دریکیازسفرهایشاندربیابانیگمشدندوتاآمدند
راهیپیداکنندشبفرارسید.ناگهانازدورنوری
دیدندوباشتابسمتآنرفتند.دیدندزنیدرچادر
محقریباچندفرزندخودزندگ��یمیکند.آنها
آنشبرامهماناوش��دندواونیزازشیرتنهابزی

کهداشتبهآنهادادتاازگرسنگیراهبدرکنند.
روزبعدمریدومرشداززنتشکرکردندوبهراهخود
ادامهدادند.درمسیر،مریدهموارهدرفکرآنزنبود
واینکهچگونهفقطبایکب��ززندگیمیگذرانند
وایکاشقادربودندب��هآنزنکمکمیکردند،
تااینکهبهمرش��دخودقضیهراگفت.مرشدفرزانه
پسازاندکیتاملپاس��خداد:اگرواقعامیخواهی

بهآنهاکمککنیبرگردوبزشانرابکش!
مریدابتدابس��یارمتعجبش��دول��یازآنجاکه
بهمرشدخودایمانداشتچیزینگفتوبرگشت

وشبانهبزرادرتاریکیکشتوازآنجادورشد.
سالهایسالگذشتومریدهموارهدراینفکربود

کهبرسرآنزنوبچههایشچهآمد.
روزیازروزهامریدومرشدقصهماواردشهریزیبا
ش��دندکهازنظرتجارینگینآنمنطقهبود.سراغ
تاجربزرگشهرراگرفتندومردمآنهارابهقصری

درداخلشهرراهنماییکردند.صاحبقصرزنیبود
بالباسهایبسیارمجللوخدموحشمفراوان

کهطبقعادتشبهگرمیازمسافران
استقبالوپذیراییکردودستوردادبه

آنهالباسجدیددادهواسبابراحتی
واس��تراحتفراهمکنن��د.پساز
استراحتآنهانزدزنرفتندتااز
رازهایموفقیتویجویاشوند.زن

نیزچونآنهارامریدومرشدی
فرزانهیافت،پذیرفتوش��رح

حالخوداینگونهبیانکرد:
سالهایبسیارپیش،منشوهرم

راازدستدادموباچندفرزندموتنهابزیکه
داشتیمزندگیسپریمیکردیم.یکروزصبح

دیدیمکهبزمانمردهودیگرهی��چنداریم.ابتدا
بسیاراندوهگینشدیمولیپسازمدتیمجبور
ش��دیمبرایگذرانزندگیب��افرزندانمهرکدام
بهکاریرویآوریم.ابتدابس��یارس��ختبودولی

کمکمهرکدامازفرزندانمموفقیتهاییدرکارشان
کسبکردند.فرزندبزرگترمزمینزراعیمستعدی
درآننزدیکییافت.فرزن��ددیگرممعدنیازفلزات
گرانبهاپیداک��ردودیگریباقبایلاطرافش��روع

بهدادوس��تدکرد.پسازمدتی
باآنثروتش��هریرابن��اکردیمو

حالدرکنارهمزندگیمیکنیم.
مریدکهپیبهرازمس��الهبردهبود
ازخوشحالیاش��کدرچشمانش

حلقهزد.

نجاربادودستش،شاخههایدرختراگرفت.چهرهاشبیدرنگتغییرکرد.
خندانواردخانهشد،همسروفرزندانشبهاستقبالشآمدند،برایفرزندانش

قصهگفتوبعدبادوستشبهایوانرفتندتانوشیدنیبنوشند.
نجا،یکروزکاریدیگرراهمبهپایانبرد.آخرهفتهبودوتصمیمگرفتدوستی
رابرایصرفنوشیدنیبهخانهاشدعوتکند.موقعیکهنجارودوستشبهخانه
رسیدند.قبلازورود،نجارچنددقیقهدرسکوتجلودرختیدرباغچهایستاد.....
نجاربادودس��تش،ش��اخههایدرختراگرفت.چهرهاشب��یدرنگتغییر
کرد.خندانواردخانهش��د،همس��روفرزندانشبهاس��تقبالشآمدند،برای
فرزندانشقصهگفتوبعدبادوستشبهایوانرفتندتانوشیدنیبنوشند.ازآنجا
میتوانستنددرختراببینند.دوس��تشدیگرنتوانستجلوکنجکاویاشرا

بگیردودلیلرفتارنجارراپرسید.نجارگفت:
»آهایندرختمشکالتمناست.موقعکار،مشکالتفراوانیپیشمیآید،
امااینمش��کالتمالمناس��توربطیبههمس��روفرزندانمندارد.وقتیبه
خانهمیرسم،مشکالتمرابهش��اخههایآندرختمیآویزم.روزبعد،وقتی
میخواهمسرکاربروم،دوبارهآنهاراازرویشاخهبرمیدارم.جالبایناست
کهوقتیصبحبهسراغدرختمیرومتامشکالتمرابردارم،خیلیازمشکالت،

دیگرآنجانیستندوبقیههمخیلیسبکترشدهاند.«

روزیمردثروتمندی،پسربچهکوچکشرابهیکدهبردتابهاونشان
دهدمردمانیکهدرآنجازندگیمیکنندچقدرفقیرهستندوقدر

موقعیتشرابداند.
آنهایکشبانهروزرادرخانهمحقریکروستاییبهسربردند.

درراهبازگشتودرپایانسفر،مردازپسرشپرسید:نظرتدرمورد
سفرمانچهبود؟

پسرپاسخداد:عالیبودپدر!
پدرپرسید:آیابهزندگیآنهاتوجهکردی؟

پسرپاسخداد:فکرمیکنم!
پدرپرسید:چهچیزیازاینسفریادگرفتی؟

پسرکمیاندیش��یدوس��پسگفت:فهمیدمکهمادرخانهیکسگ
داریموآنهاچهارتا.

مادرحیاطمانفانوسهایتزئینیداریموآنهاستارگانرادارند.
حیاطمابهدیوارهایشمحدودمیشوداماباغآنهابیانتهاست!
درپایانحرفهایپسر،پدرشماتومبهوتاورانظارهمیکرد.

پسراضافهکرد:متش��کرمپدرکهبهمننش��اندادیماواقعاچقدر
فقیرهستیم!
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مفاد آرا
10/107 آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 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 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 11046 هیأت : خانم لیال مش��هودی بیدگلی فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناسنامه 394  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 116 مترمربع شماره پالک 2902 
فرعی مجزا از ش��ماره 572 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن کشتکار و غیره
2(رأی ش��ماره 10828 هیأت : خان��م ریحانه عنایتی بیدگلی فرزند مس��لم ش��ماره 
شناسنامه 462  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 96/12 مترمربع شماره پالک 2899 
فرعی مجزا از ش��ماره 935 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمسلم عنایتی بیدگلی
3(رأی ش��ماره 10836 هیأت : آقای محمد طالئی نژاد فرزند حسن شماره شناسنامه 
74 و خانم کبری دیدار نوش آبادی فرزند حسین شماره شناسنامه 39  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه و مغازه به مساحت 153/50 مترمربع شماره پالک 827 فرعی 
مجزا از شماره 19 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسین آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
4(رأی ش��ماره 10816 هیأت : آقای ابوالقاس��م جلوداریان بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 330 و خانم مریم یزالنی بیدگلی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 325  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176/74 مترمربع شماره پالک 5384 
فرعی مجزا از شماره 469 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5(رأی ش��ماره 12520 هیأت : آقای علی اعتمادی فرزند اکبر شماره شناسنامه 108 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 415/85 مترمربع شماره پالک 3843 فرعی مجزا از 
ش��ماره 1237 و 1238 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اکبر اعتمادی
6(رأی شماره 11057 هیأت : خانم رضوان شبان قمصری فرزند تقی شماره شناسنامه 
348 و آقای رضا مسجدی آرانی فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 298  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162/39 مترمربع شماره پالک 2678 فرعی مجزا از 
شماره 18و 31 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
7(رأی شماره 11043 هیأت : آقای حسین دهقانی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
14 و خانم سمیه سلمانی فرزند محمد شماره شناسنامه 76  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع شماره پالک 3909 فرعی مجزا از شماره 665 فرعی 
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از رقیه سلطانی
8(رأی شماره 10187 اصالحی هیأت : آفای مجید کله ئی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 1949  و خانم سمانه فرمانی فرزند رحمان شماره شناسنامه 6190015832 
)بترتیب نس��بت به 4 و 2 دانگ مش��اع(، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت  117/75 
مترمربع شماره پالک 5194 فرعی مجزا از شماره 437 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
9(رأی ش��ماره 11109 هیأت : خانم زهرا حفیظیان بیدگلی فرزند حش��مت اله شماره 
شناسنامه 1750  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 321/03 مترمربع شماره پالک 
5390 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید حسن حسینی
10(رأی شماره 11111 هیأت : خانم فاطمه پیردهقان فرزند علی شماره شناسنامه 114  ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع شماره پالک 5388 فرعی مجزا از شماره 
267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
11(رأی شماره 11315هیأت : خانم طاهره شکیب فر  فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
41791 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 264.65 مترمربع شماره پالک 5402 فرعی 
مجزا از شماره 205فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد خادم پور
12(رأی ش��ماره 11115 هیأت : خانم زهرا تقی زاده میدانی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 31 و آقای محمد جواد احسن زاده آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
379  )بالمناصفه( ، ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مساحت 79/50 مترمربع شماره 
پالک 1693 فرعی مجزا از ش��ماره 441 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس احسن زاده
13(رأی ش��ماره 11118 هی��أت : خانم کبریا دهقان��ی آرانی فرزند مرتضی ش��ماره 
شناسنامه 83  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 157/60 مترمربع شماره پالک 19 
فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 1795 اصلی و قسمتی از مشاعات پالک 1795 
اصلی و قسمتی از مشاعات خانه شماره 13 فرعی از پالک 1796 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
14(رأی ش��ماره 11124 هیأت : آقای یاس��ین عبداله پور بیدگلی فرزند مهدی شماره 
شناس��نامه 1251126146 و خان��م مرضیه صف��ارزاده بیدگلی فرزند علی ش��ماره 
شناسنامه 51866  )بترتیب نسبت به 4/5 و 1/5 دانگ مشاع( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 149/60 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 905 
اصلی و ش��ماره 2 فرعی از پالک 907 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
15(رأی شماره 11126 هیأت : آقای علیرضا طامه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
8731 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125/84 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا 
از شماره 3 فرعی از پالک 905 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
16(رأی شماره 11127 هیأت : آقای سید عباس حس��ین زاده بیدگلی فرزند سیدرضا 
شماره شناس��نامه 49 و خانم طاهره بهمنی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
173  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 171/28 مترمربع شماره پالک 
1 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 721 اصلی و پالک 722 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
17(رأی شماره 11129 هیأت : خانم ناهیده اش��تردار بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 144  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 92/95 مترمربع شماره پالک 1 
فرعی مجزا  از پالک 694 اصل��ی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 11159 هیأت : آقای حس��ین دالل زاده بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 326 و خانم اکرم خداترس بیدگلی فرزند لطف اله  شماره شناسنامه 7090  
)بالمناصفه( ، شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 213/87 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 180 اصلی واقع 

در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
19(رأی ش��ماره 11197 هی��أت : آقای مرتض��ی بیابانی بیدگلی فرزند علی ش��ماره 
شناس��نامه 355 و خانم زینب رزاقی زارع فرزند حس��ین ش��ماره شناس��نامه 186  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83/74 مترمربع شماره پالک 30 فرعی 
مجزا از شماره 6 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 139 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

20(رأی ش��ماره 11202 هی��أت : آقای کمیل جندقی��ان بیدگلی فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 1731 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83/02 مترمربع شماره پالک 25 
فرعی مجزا از ش��ماره 20و 21 فرعی از پالک 12 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس جندقیان
21(رأی ش��ماره 11204 هیأت : آقای ابوالفضل صباغیان بیدگلی فرزند استاد اسداله 
شماره شناس��نامه 332 و صدیقه ستاری فرزند حسین ش��ماره شناسنامه 172 و 
بالمناصفه نسبت به ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 240/30 مترمربع شماره پالک 2 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 1045 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :94/10/13
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/10/29

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
حصر وراثت

10/525 آقای احمد رحیمیان ریزی دارای شناسنامه شماره 594 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 487/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرضیه رحیمیان ریزی بشناسنامه 1160362505 در تاریخ 1394/06/15 
اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- مریم سبکتکین ریزی فرزند محمدتقی ش.ش 483 ت.ت 1358 صادره از لنجان 
)مادر متوفی( 2- احمد رحیمیان ریزی فرزند علیمراد ش.ش 594 ت.ت 1349 صادره از 
لنجان )پدر متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:1131 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
فقدان سند مالکیت 

10/527 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش��دانگ پالک ثبتی شماره 
6245 فرعی واقع در اردس��تان 1 اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 اصفهان ذیل 
ثب��ت 14284 در صفحه 579 دفتر 143 ام��الک به نام جمیله یزدانی��ان ثبت و صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت س��پس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به ش��ماره وارده 
94030339681226-94/10/9 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره:18551-94/10/7 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت مس��افرت مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون 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 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:881 عصاری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

10/528 نظر به اینکه س��ند مالکی��ت یک دانگ مش��اع از شش��دانگ مزرعه توتین 
س��یاه پالک ثبتی ش��ماره 65 اصلی علیا اردس��تان واقع در بخش 17 اصفهان ذیل 
ثبت 4181 در صفحه 299 دفتر 71 ام��الک به نام عبدالوهاب عام��ری ثبت و صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت س��پس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به ش��ماره وارده 
94030339673209-94/10/3 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره:18544-94/10/2 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت مس��افرت مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی س��ند مالکیت فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون 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 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:882 عصاری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

10/529 آقای محمدجواد زائری ایرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 57686 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 541/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محیا زائری ایرانی بشناسنامه 1-020275359 در 
تاریخ 94/8/3 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پدرش به نام محمدجواد زائری ایرانی به شماره شناسنامه 57686 
و مادرش به نام فاطمه زائری ایرانی به شماره شناسنامه 39196 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 شورای حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:880 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ 

10/530 نظر به اینکه آقای امیر هوشمند به اتهام ضرب و جرح عمدی حسب شکایت 
آقای میثم رئیس��ی فرزند علیقلی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 941379د28 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده اس��ت لذا بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف ی��ک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه28 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 
دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م 

الف:30016 شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(
ابالغ 

10/531 شماره درخواست:9410460362700006 ش��ماره پرونده:9409980362700789 
شماره بایگانی شعبه:940814 نظر به اینکه در پرونده کالسه 940814 حسب شکایت 
مسعود بهنام منش – خانم طوبی امیری فرزند نصراله و آقای مهردوست متهم است 
به تصرف مال مشاع و از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز 
به واسطه نقل مکان نمودن متهمین و معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده 
لذا بدین وس��یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبردگان 
ابالغ تا ظرف مدت یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی در شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:30019 ش��عبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع5(
ابالغ نظریه کارشناسی  

10/532 شماره ابالغیه:9410100361709659 شماره پرونده:9409980361700110 شماره 
بایگانی ش��عبه:940124 خواهان/ش��اکی بهمن خدامی بروجنی و یحیی حاج اکبری 
حبیب آبادی و مس��لم قاضی مزرعه و احمدرضا خواجه کیلی میرآبادی و حس��ین 
خلیلی و رمضان محمدی فش��ارکی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محبوبه 
پرچم و بدرالملوک سیاسی و علی زارعی سودانی و افسانه کیان زاد و فرهاد کیان زاد 
و منوچهر ملکی و فتح ا... زارعی سودانی و عفت خانم حقوقی اصفهانی و مرتضی 

زارعی سودانی و مهرداد کیان زاد و حسین زارعی سودانی و عزت زارعی سودانی و 
فتانه کیان زاد و رقیه زارعی سودانی و حسن زارعی سودانی و منیژه پرچم و بهجت 
خانم حقوقی اصفهانی و حس��ن زارعی دارکی و بتول طالکوب و محمد سیاسی و 
صفرعلی زارعی سودانی و ش��هناز پرچم و نیره پرچم و مریم پرچم و مجید پرچم و 
مسعود پرچم و سید هیبت ا... میرنظام و زهرا سیاسی و منصوره پرچم و غالمعلی 
سیاس��ی و منیژه پرچم به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و افراز ملک تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 28 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و 
به کالسه 940124ح/28 ثبت گردیده که در جریان رس��یدگی قرار امر به کارشناسی 
صادر گردیده و اکنون نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری واصل گردیده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان ظرف یک هفته پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و نظر خود را نسبت به نظریه کارشناسی نفیا یا 
اثباتا به صورت کتبی به این دادگاه اعالم نماید.م الف:30035 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

10/533 ش��ماره پرون��ده:139304002003001248/1 ش��ماره بایگان��ی پرون��ده: 
9302285/1 ش��ماره آگه��ی ابالغی��ه:139403802003000077 آگه��ی اب��الغ اجراییه 
کالسه:139304002003001248/1 بدینوس��یله به خانم ملیکا وثوقیان فرزند میرمحمد 
بدهکار پرونده کالس��ه 139304002003001248/1 که برابر گزارش اداره پست اصفهان 
ابالغ واقعی به آدرس اصفهان – خیابان سروش – چهارراه عسگریه – کوی محمدی 
– پالک یک میسر نگردیده بدینوس��یله ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
3315-85/11/23 بین ش��ما و بانک س��په ش��عبه بازار قنادها مبلغ 138/517/125 
 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور

 اجراییه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باش��د لذا طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد.م الف:30063 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/535 در خصوص پرونده کالس��ه 1113/94 خواهان پروین رفیعایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت معراج میرطالبی سید حسن تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/12/10 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29990 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/536 شماره ابالغیه:9410100361709661 شماره پرونده:9409980361701051 شماره 
بایگانی ش��عبه:941154 خواهان/ش��اکی وحید مریخی پور دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم مهوش شریف زاده به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالس��ه 9409980361701051 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/10 و ساعت 08:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:30036 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/537 در خصوص پرونده کالسه 1669/94 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سمیه اس��ماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/12/9 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:29988 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/538 در خصوص پرونده کالسه 1670/94 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا دهقانی – نسرین قیطاسی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 94/12/9 س��اعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29987 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/539 در خصوص پرونده کالسه 1763/94 خواهان مجید وطنخواه ورنوسفادرانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت عباس خادم خراسانی – اکبر سلطانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/9 ساعت 10 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:29974 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/540 در خصوص پرونده کالس��ه 1689/94 خواهان مهران هاشمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا کیانی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
مورخه 94/12/9 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:30004 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/541 در خصوص پرونده کالسه 940679 خواهان محس��ن سعادت دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید مشفقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/12/8 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29978 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/542 در خصوص پرونده کالس��ه 1772/94 خواهان محمدحس��ین فرخی نسب 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت چک به طرفیت امیرحسین 
رئوف فر تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/12/8 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30009 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

10/543 ش��ماره ابالغنامه:9410100353806038 ش��ماره پرونده:9409980359501346 
شماره بایگانی شعبه:941234 مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: محمد بیگی فرزند 
نصیر به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/12/04 سه شنبه ساعت:11:00 
محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه3- اتاق شماره310 علت حضور: در خصوص شکایت اصغر 
باقرصاد علیه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه حاضر شوید 
ضمنا به پیوست کیفرخواست ارسال می گردد. م الف:30034 شعبه 112 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(
ابالغ 

10/544 شماره ابالغنامه: 9410100353806043 شماره پرونده:9409980358900506 شماره 
بایگانی شعبه:941219 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: امیر مقدس فرزند عبدالرحیم 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/12/03 دوشنبه ساعت:08:30 محل حضور: 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق شماره130 علت حضور: در خصوص شکایت سعید جدیدی 
علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:30033 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

10/545 در خصوص پرونده کالس��ه 420/94 خواهان عباس پروی نیان دادخواستی 
مبنی بر مطالب��ه به طرفی��ت ناهید س��رکالن – علی کالنت��ر تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی برای مورخ 94/12/3 س��اعت 3:30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29973 شعبه 25 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/546 در خصوص پرونده کالسه 488/94 خواهان محمدهادی روشن دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 20/000/000 ریال به طرفیت بهروز قاس��می تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 94/12/2 س��اعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:29975 شعبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/547 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 834/94 خواهان حس��ین ش��فیعی گنجه 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- هادی اکبرزاده 2- زهره س��لیمانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/12/2 ساعت 16عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29980 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/548 شماره ابالغیه:9410106836301914 شماره پرونده:9309980351800942 شماره 
بایگانی ش��عبه:940206 خواهان حمید صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده سمیه 
مدرس یزدی به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در خ. 
میرفندرس��کی)خ.میر( - حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی ش��هید 
قدوس��ی – طبقه3- اتاق301 ارجاع و به کالس��ه 9309980351800942 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30023 شعبه 3 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/549 شماره ابالغنامه:9410100353806044 شماره پرونده:9309980362101091 شماره 
بایگانی شعبه:941214 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: علی ابدالی فرزند ویس مراد به 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/12/02 یکشنبه ساعت 09:30 محل حضور: 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق شماره310 علت حضور: در خصوص شکایت مهدی کنعانی 
 هرندی علیه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این ش��عبه حاضر شوید.

م الف:30032شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(
حصر وراثت

10/550 آقای حجت اله توکلی زاده دارای شناسنامه ش��ماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 430/94ش1 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ایمان توکل��ی زاده بشناس��نامه 1180038320 در تاریخ 
94/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پدر و مادر متوفی و یک فرزند که عبارتند از:1- حجت توکلی زاده به شماره 
شناسنامه 3 متولد 1348/1/4 صادره از اردستان )پدر متوفی( 2- نسرین رضوانیان 
زاده هندوآبادی به شماره شناسنامه 11 متولد 1351/10/8 صادره از اردستان )مادر 
متوفی( 3- ستایش توکلی زاده به شماره شناس��نامه 1180157540 متولد 1391/2/9 
صادره از اردستان )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:883 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه  السالم :
بدترين مردم كسى اس��ت كه خطاى ديگران را 

نبخشد و عيب را نپوشاند.
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آشپزی

گوناگون

    

 مواد الزم : گوجه فرنگی ۳۵۰ گرم، کالباس گوشت یا مرغ۱۵۰ گرم، روغن زیتون
 ۲ قاش��ق س��وپ خوری،پیاز یک عدد، ماکارونی رش��ته ای ۳۵۰ گرم، جعفری 
 خرد ش��ده یک قاش��ق چای خوری، نمک و فلفل ب��ه می��زان الزم، ریحان تازه

 چند برگ برای تزیین ،  پنیر پیتزا کمی برای سرو.

روش پخت:مقداری آب در قابلمه ای بریزید و روی شعله اجاق گاز قرار دهید تا 
جوش بیاید. در این فاصله، گوجه فرنگی ها را خوب شس��ته، پس از جوش آمدن 
آب، آنها را داخل قابلمه بریزید و۳۰ ثانیه حرارت دهید. سپس آنها را در سبدی 
بریزید. با این کار، گوشت و پوست گوجه فرنگی ها به راحتی از هم جدا می شود و 
شما می توانید پوست گوجه فرنگی ها را به صورت کامل بکنید. پس از اینکه همه 
گوجه فرنگی ها را پوس��ت کندید، آنها را به صورت نگینی خرد کنید. ورقه های 

کالباس را نیز ریز خرد کنید.
 تابه ای آماده کنی��د و روغن زیتون را در آن بریزید و روی ش��عله مالیم اجاق گاز 
قرار دهید؛ سپس کالباس خرد شده را به آن اضافه کنید و کمی تفت دهید. پیاز را 
پوست کنده، پس از شستن، ریز خرد کنید. حاال پیاز خردشده را به کالباس اضافه 
کنید و۱۰ دقیقه حرارت دهید. پس از گذشت این مدت، گوجه فرنگی خرد شده 
را همراه نمک و فلفل به مواد بیفزایید و ۱۰ دقیقه دیگر- بدون در- حرارت دهید.
 در این فاصله، قابلمه ای را تا نیمه از آب پر کنید و روی شعله اجاق گاز قرار دهید تا

 به جوش آید؛ س��پس ماکارونی را همراه کمی نمک و روغن به آن اضافه کنید و 
حدود یک ربع دیگر حرارت دهید تا کامال بپزد و پس از آن در س��بدی آبکشی 

کنید.
 س��س را پس از گذش��ت مدت زمان معین، از روی ح��رارت بردارید و جعفری 
خرد شده را به آن اضافه کنید و هم بزنید. در پایان ماکارونی را در ظرف مورد نظر 
کشیده، سس را روی آن بریزید. سپس غذای خود را با ریحان خرد شده و  با چند 

تکه پنیر تزیین کنید.

اگر اهل گشت و گذار باشید و به کشورهای دیگر سفر کرده باشید، حتما متوجه 
تفاوت فرهنگی در کشورهای مختلف شده اید. تفاوتی که در زوایای گوناگون 
زندگی مردم دیده می شود؛ از نوع گویش و پوشش گرفته تا شیوه رفتار و کردار. 

روسيه؛ دست دادن های سفت و محکم
یکی از مش��خص ترین ویژگی های روس ها روحیه س��رد و خشک شان است. 

بنابراین هیچ وقت نباید از یک فرد روس توقع داشته باشید در اولین برخورد 
با گرمی و محبت شما را بپذیرد و هنگام مالقات روی لبش لبخندی دوستانه 

و گرم نقش ببندد. 
در روسیه معموالمردم هنگام مالقات با یکدیگر چنان محکم دست می دهند 
که تصور می شود با این فشار می خواهند انگشت های طرف مقابل را بشکنند! 
در تمام مدت دس��ت دادن هم، حتما باید در چش��م هم، نگاه کنند تا نسبت 
به فرد مقاب��ل بی احترامی نکرده باش��ند. البته زمانی که یک م��رد با یک زن 
دست می دهد، مسلما بیشتر رعایت می کند و چندان فشاری به دست های او 
وارد نخواهد کرد.  در ضمن، روس ها باور دارند هنگام دس��ت دادن حتما باید 
دستکش ها را از دست تان در بیاورید و هر قدر هم که هوا سرد و گزنده باشد، 

نباید با دستکش دست بدهید. 
کامبوج؛ دست های باال تر، احترام بيشتر

اگر کسی در برابر شما دست هایش را در حالتی که کف آن ها را به هم چسبانده 
اس��ت، مقابل قفس��ه س��ینه اش بگیرد، چه فکری می کنید؟ حتما با خودتان 
می گویید در حال دعا کردن است یا درخواستی از شما دارد. اما اگر در کامبوج 
باش��ید، باید بدانید که این کار نشانه سالم کردن اس��ت. مردم کامبوج وقتی 
می خواهند با یکدیگر سالم و احوالپرسی کنند، بدن شان را در چنین وضعی 
قرار می دهند. نکته جالب دیگر این است که هر چه دست های فرد باال تر باشد، 
نشان دهنده احترام بیشتری است که او نس��بت به طرف مقابل ابراز می کند. 
برای همین مردم کامبوج س��عی می کنند هنگام س��الم دادن، دست شان را 

خیلی پایین نگیرند.

ماکارونى با کالباس و گوجه فرنگى

آیين سالم کردن در گوشه و کنار دنيا )1(

خانه داری
برخالف تصور بس��یاری از مردم بهترین زمان برای تمیز کردن شیشه 
صبح ها نیس��ت! بلکه برعکس عصرها آن هم هنگام غروب می باش��د، 
زمانی که آسمان هنوز روشن اس��ت اما نور آفتاب دیگر تابش مستقیم 
ندارد. ش��اید باور نکنید اما بهتر از آن روزهایی است که هوا کمی ابری 
است و بارانی نمی بارد، به عبارتی خورشید زیر ابر می باشد. می پرسید 
چرا؟ برای آنکه تابش نور خورشید به شیش��ه و گرمایی که در آن تولید 
 می کند باعث تبخیر و خش��ک ش��دن س��ریع آب یا مایع��ی که برای 
تمیز کردن شیشه از آن اس��تفاده می کنید، می شود و زمانی برای شما 
باقی نمی گذارد تا با دستمال شیشه را تمیز کنید و عمال شما دستمال را 

روی شیشه تقریبا خشک خواهید کشید. 
اما چگون��ه شیش��ه را تمی��ز کنی��م؟ ف��رض را بر ای��ن م��ی گذاریم 
ک��ه نم��ی خواهی��م از تمیزکنن��ده ه��ای ش��یمیایی برای ای��ن کار 
اس��تفاده کنی��م. آب س��رد بهتری��ن انتخاب ب��رای حرف��ه ای هایی 
 اس��ت ک��ه شیش��ه ه��ای س��اختمان ه��ای بس��یار ب��زرگ را تمیز 
می کنند. اگر شیش��ه ها خیلی کثیف باشند کافی اس��ت ۲ تا ۳  قاشق 
غذاخوری سرکه را در یک گالن )حدود   4   لیتر( آب سرد مخلوط کنید 
و از محلول به دست آمده برای تمیز کردن استفاده کنید. برای دستمال 
کشیدن بهتر اس��ت که از ارزان ترین وس��یله یعنی روزنامه های باطله 
استفاده کنید، چرا که بهتر از آن چیزی پیدا نخواهید کرد. قسمت بیرونی 
شیشه را به صورت عمودی و قسمت داخلی را به صورت افقی با روزنامه 

تمیز کنید. در این صورت چنانچه قسمتی از شیشه کماکان کثیف باشد 
به سادگی خواهید فهمید که مربوط به کدام طرف می باشد، این مشکلی 
 است که اگر اقدام به تمیز کردن شیشه کرده باشید حتما با آن برخورد 

کرده اید.

نکاتى برای تميز کردن شيشه

معرفی کتاب

 کت��اب ای کاش گل س��رخ نب��ود ب��ه قل��م منی��ژه آرمی��ن نوش��ته 
شده است.

داستان، روایت غم انگیزی دارد، روایت  زنی در خانه سالمندان، زنی که 
 سال ها رنج و سختی را پشت سر گذاش��ته و از مرز سنت برای رسیدن 
به عش��قش عبور کرده، م��رگ  فرزن��د اول از مرد دلخواه��ش او را به 
 مرز جنون رس��انده اس��ت اما همچنان از حرکت و پویایی و مبارزه باز 
 نایستاده اس��ت و در خانه س��المندان چش��م به راه اس��ت ودر نهایت 

این مرگ است که او را در می یابد.
 داستان از س��رای سالمندان ش��روع می شود. نویس��نده به سراغ گللر 
 می رود تا داستان زندگی او را بنویسد . گللر روزهای واپسین عمر خود را

سپری می کند.
 او دختر یک روحانی مش��هدی اس��ت که در یک دی��دار کوتاه، مهدی 
پسر همسایه را می بیند و به هم دل می بندند و  مهدی به خواستگاری 
 گللر م��ی رود و او را عقد می کند؛ وقتی پدر م��ی فهمد مهدی مومن و

نماز خوان نیس��ت، با وصلت آنها مخالفت می کند ولی پا فش��اری آنها 
باعث می شود که بعد از هشت سال با طرد گللر از خانواده به عروسی آنها 
رضایت بدهند.   مهدی افسر ارتش است و داعیه روشنفکری دارد و این 
دوره همزمان باکشف حجاب است؛ او و همسرش با شرکت در مراسم و 

جشن های مختلف از پیشگامان این طرح می شوند.
 گللر که در یک خانواده مذهبی بزرگ ش��ده، نوازندگ��ی یاد می گیرد 
و نوازن��ده و خواننده مجال��س متجددین افراطی می ش��ود؛ اما در این 

 موقع مهدی بیمار می ش��ود و مورد ب��ی توجهی نظام ق��رار می گیرد 
 و ای��ن بی توجهی منجر به خود کش��ی مهدی می ش��ود و همس��رش  
 ن��ا امی��د ودل شکس��ته ب��ه خواه��ر کوچکت��رش »گل��رخ« پن��اه 

می برد...
انتشارات سوره مهر اثر حاضر راچاپ و منتشر کرده است.

ای کاش گل سرخ نبود

 مواد مختلفی در دنیا وجود دارند که برای دسترسی به آن ها باید 
هزینه های زیادی  شود. 

شاید برای تان جالب باش��د بدانید گران ترین مواد دنیا شامل چه 
چیزهایی می شود. 

در این لیس��ت می توان عالوه بر مواد آلی و آن هایی که در معادن 
یافت می شود، به برخی مواد غذایی خیلی گران هم اشاره کرد که 

اصال یکی از آن ها را خودمان تولید می کنیم.

پادماده )ضد ماده(
اسمش چندان آش��نا نیس��ت، این ماده  که با ذرات معمولی فرق 
می کند، هس��ته ای منفی با بار ذرات مثبت دارد و دقیقا معکوس 

ماده است.
 ای��ن ذره هنگام��ی تولی��د می ش��ود که برخ��ورد می��ان ذرات 
 با انرژی باال ص��ورت بگیرد و بخش��ی از انرژی جنبش��ی به ماده 
تبدیل ش��ود که البته این اتفاق در شرایط آزمایشگاهی مناسب و 

خاصی اتفاق می افتد.
 این ماده به طور طبیعی در زمین یافت نمی شود، مگر خیلی کم و 
با عمر بس��یار کوتاهی که از نتیجه تباهی هس��ته ای و پرتوهای 
کیهانی به دست می آید. پادماده ها در زمین و خارج از آزمایشگاه و 

در برخورد معمولی با مواد دیگر از بین می روند.
برای مثال پوزیترون را که پاد ماده الکترون می دانند، ماده ای است 

هم جرم الکترون ولی با بار مثبت.
اما قیمت آن ب��ا در نظر گرفت��ن ۲۵ میلیارد دالر ب��رای هر گرم 
پوزیترون و 6۲/۵  تریلیون دالر برای هر گرم پادهیدروژن، در نتیجه 
 می توان گران ترین ماده روی زمین را پاد ماده دانس��ت که حتی 
 از چندی��ن تریلی��ون کیلوگ��رم الم��اس ه��م بیش��تر ارزش

 دارد.

اندوهدرالفولرن
 این ماده که تلفظ خیلی سختی هم دارد، به تازگی کشف شده و 
 قیمتی برابر با پ��ادذره دارد، ۲۰۰ میکروگرم )یک میلیونیم گرم( 
از این م��اده گران قیمت را ک��ه در حدود ی��ک پانزدهم یک دانه 
 برف یا یک سوم تار موی انسان وزن دارد، به قیمت ۳۲ هزار دالر 
فروخت��ه می ش��ود. اندوهدرالفولرن ه��ا نانوس��اختارهای 
ک��روی از جن��س کرب��ن هس��تند ک��ه ش��بکه محکم��ی از 
6۰  ات��م دارند ک��ه درون آن ها اتم های��ی از عناصر غی��ر فلزی یا 
 مولکول ه��ای س��اده مانن��د نیت��روژن، فس��فر و هلیوم ب��ه دام 

افتاده اند.

کاليفرنيوم
یکی از عناصر جدول مندلیف سومین ماده گران جهان است که در 
 رآکتورهای هسته ای تولید می شود و به عنوان یک ساتع کننده

 نوت��رون؛ نوت��رون را ب��رای ش��روع کار رآکتور فراه��م می کند. 
همچنین به عنوان فلز هدف؛ برای تهیه عناصر با عدد اتمی باالتر 
 از کالیفرنیم استفاده می شود. کالیفرنیم ۲۵۲ به عنوان یک معالجه 
برای درمان سرطان دهانه رحم استفاده می شود. همچنین در آنالیز 
گوگرد داخلی نفت و نوترون سنج رطوبت برای اندازه گیری مقدار 
 رطوبت خاک استفاده می شود. هر گرم از این ماده ۲۷ میلیون دالر

 ارزش گذاری شده است.

الماس
الماس یکی از س��نگ های قیمتی و از خانواده آلوتروپ های کربنی 
است که در فشارهای باال پایدار می ماند. این الماس در حالت پایدار 
مکعبی است اما در حالت نیمه پایدار ساختار منشوری دارد. الماس 
 در میان جام��دات باالترین رس��انه گرمای��ی دارد و توانایی انتقال 
 طی��ف ن��وری فروس��رخ ت��ا فرابنف��ش را دارد. همچنی��ن یکی 
از سخت ترین ماده شناخته شده در طبیعت است و استحکام باالیی 
دارد.با این که خواص زیادی دارد، اما قیمت باالی آن از دالیلی است 
 که اس��تفاده گس��ترده از آن را محدود می کند و برای هر گرم آن

 ۵۵ هزار دالر هزینه می شود.

تریتيوم
 از ای��ن اس��م های عجی��ب فق��ط در ج��دول مندلی��ف 
می توان پیدا کرد! البته این یک ایزوتوپی از هیدروژن با عدد جرمی 
۳ است که خاصیت رادیواکتیوی دارد و بیشتر برای ساخت موادی 

که از خودشان نور تولید می کنند، استفاده می شود.
البته تریتیوم یکی از موادی است که بعد از انفجار یک بمب اتمی 
معمولی،  در کنار دوتریوم باعث فعل و انفعاالت هس��ته ای بسیار 
گرمازا می شود تا پیوندهای هسته ای مورد نیاز برای شکافته شدن 

هسته های اورانیوم امکان پذیر باشد.
۳۰ هزار دالر قیمت هر گرم آن تخمین زده شده است.

ال اس دی
 ال اس دی ن��ام ش��یمیایی س��خت و طوالن��ی دارد ک��ه احتماال 
به همین دلیل از نام مخفف آن بیشتر استفاده می کنند. ال اس دی 
 در ابتدا دارویی بوده ک��ه از یک نوع قارچ انگلیس��ی به نام ارگون 
 به دس��ت آمده اس��ت. خواص این دارو تا زمانی که پزشکی آن را 
کش��ف کرده ب��ود و مص��رف نکرده ب��ود، مخف��ی باق��ی ماند و 
 تجربیات دکتر هوفمان باعث شد اس��تفاده از این دارو به حداقل 

برسد. 
اما بعدها گروه هیپی- جنبش های اجتماعی، اس��تفاده دوباره از 
 آن را باب کردند و حاال این ماده  مصرف دارویی ندارد و تنها ماده  

مخدری است که استفاده مستقیم از آن باعث مرگ نشده است.

البته این ماده به عنوان مواد مخدر به نام اس��ید معروف اس��ت و 
معموال به صورت مایع عرضه می شوند. یگ گرم از این ماده مخدر 

۳ هزار دالر قیمت دارد.

سنگ یاقوت )تافيت(
این سنگ که از خانواده کانی هاست، بعد از الماس جز سخت ترین 
آن ها محسوب می شود، نوع س��رخ رنگ آن را کوراندوم می نامند 
 که از ن��وع س��نگ های آذرین هس��تند و وج��ود ناخالصی هایی 
 از عناصری مانند تیتانیوم، آهن، کروم و ... باعث رنگی شدن آن ها 

می شود. 
 جال��ب اس��ت بدانی��د کوراندوم های��ی ک��ه رنگی به جز س��رخ 
 داشته باشند را یاقوت کبود می نامند. قیمت هر گرم این کانی ها 

۲۰ هزار دالر است.
پاینتى

پاینتی یا پیانیت هم شکلی مانند سنگ های آرین دارد که احتماال 
 از اس��تخراج زمین به دس��ت می آید ولی احتماال ن��ام اصلی اش 
چیز دیگری است و همین موضوع دلیلی شد که ما نتوانیم اطالعات 
 بیش��تری از آن را بدس��ت بیاوریم و فقط می دانیم ه��ر گرم آن

 ۹ هزار دالر قیمت دارد.
پلوتونيوم

یکی دیگ��ر از ماده های ج��دول مندلیف! یک عنصر ش��یمیایی 
 رادیواکتی��و و فل��زی که از طری��ق بمب��اران دوترون��ی اورانیوم 

در شتاب دهنده به دست آمده است. 
دلیل نام گذاری آن هم از روی س��یاره پلوتو در منظومه شمس��ی 
است. این فلز ظاهری نقره ای دارد و هنگامی که اکسید می شود، 
رنگ زرد تیره ای به خودش می گیرد. این فلز برای هر گرم 4 هزار 

دالر هزینه دارد.

چه چیزهایی از طال گـران تر است؟ )1(
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