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تمدید طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای اصفهان تا سال ۹۵

12

12

2

12

13

رییس جمه��ور با بی��ان اینکه رس��یدن ب��ه برجام 
 کار س��اده ای نب��ود گفت:عالوه ب��ر توانمندی های

 ظریف و صالحی، وزیر دفاع نیز به عنوان...

مدیر امور درآمد ش��هرداری اصفهان گفت: توس��عه 
نیافتن ش��هر بزرگ تری��ن جریمه و خس��ارت عدم 

پرداخت عوارض شهری است...

 استاندار اصفهان گفت: باتوجه به اینکه هم اکنون و یک ماه مانده به 
پایان طرح جامع،کاهش آلودگی هوای اصفهان تنها۶۰درصد طرح 

اجرا شده و این طرح تا پایان سال ۹۵ تمدید می شود.
رس��ول زرگرپور در همایش تخصصی روز ملی هوای پاک، اصفهان 
را به سکه دو رویی تشبیه کرد و ابراز داشت: از سویی اصفهان دارای 

ظرفیت های بسیاری است که آن را در چشم...

حضور دوقلوها در هر تورنمنتی اتفاق جالبی است و 
همه نگاه ها به عملکرد آنها معطوف می شود، خصوصا 

آنهایی که در این سال ها...

مشکل اصلـی ما ،
رکـود است

پرداخت نکردن عوارض
 به شهر خسارت  وارد می کند

با » دوقلو« های 
دنیای ورزش آشنا شوید

شهردار اصفهان؛

 پا به رکاب شدن اصفهانی هاآسمان شهررا آبی می کند
2

5

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه رییس جمهور، با 
اشاره به رفع بخشی از تحریم ها تاکید کردند: همین 
اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه  استکبار و زورگو، بر 

اثر مقاومت و ایستادگي به دست آمده است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پاسخ به نامه حجت االسالم روحانی رییس جمهور 
در خصوص س��رانجام مذاکرات هس��ته ای، ب��ا ابراز 
خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر 
تحریم های ظالمانه و عقب نشینی طرف های مقابل 
در اثر تالش دانشمندان هسته ای و کوشش های همه 
دست اندرکاران مذاکرات، بر پنج نکته مهم خطاب به 
رییس جمهور تأکید کردند: بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقاي دکتر روحاني ریاست محترم جمهوري

خرسندي خود را از اینکه مقاومت ملت بزرگ ایران در 
برابر تحریم هاي ظالمانه و تالش دانشمندان هسته  اي 
در پیشبرد این صنعت مهم و کوشش خستگي ناپذیر 
مذاکره کنندگان، س��رانجام طرف ه��اي مقابل را که 
برخي از آنان به دشمني با ملت ایران شهره هستند، 
وادار به عقب نش��یني و رفع بخشي از آن تحریم هاي 

زورگویانه کرد، ابراز مي دارم ...

مدیر کل بیمه گری ودرآمد س��ازمان بیمه سالمت از 
اجرای طرح حذف دفترچه بیمه واس��تفاده از کد ملی 
در۳۰بیمارستان کش��ورخبرداد و گفت: امکان حذف 
دفترچه بیم��ه درس��ایرمراکزدرمانی و مط��ب ها نیز 
وجود دارد. دکتر داوود حاجی قاس��م علی درخصوص 
طرح ح��ذف دفترچه بیمه دربیمارس��تان ه��ا افزود: 
این طرح ازس��ال گذش��ته دربرخی ازبیمارس��تان ها 
آغازش��د که اولین بیمارس��تان بیمارس��تان الزهرا به 
عنوان بزرگ ترین بیمارس��تان اصفهان ب��ود که این 
طرح درآن اجرایی ش��د. وی گفت: درحال حاضراین 
 طرح در۳۰بیمارس��تان کش��وراجرایی می ش��ود که 
استان های کردس��تان، ش��یراز، کرمانش��اه، جهرم، 

مازندران، تهران و...

دستاوردها حاصل
مقاومت و ایستادگی بود

 الگوی طرح های توسعه سیستم 
اداری وپذیرش بیماردرکشور
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نخست وزیر کانادا اعالم کرد که کشورش برای برقراری دوباره روابط دیپلماتیک 
با ایران آمادگی دارد.به گزارش ایسنا، جاستین ترودو، نخست وزیر جدید کانادا، 
از تمایل دولتش به از س��رگیری روابط دیپلماتیک میان تهران و اتاوا خبر داد.

دولت محافظه کار و راست گرای اس��تیون هارپر، نخست وزیر پیشین کانادا در 
اواخر سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک کشورش را با ایران به طور کامل قطع کرد.

ترودو با اشاره به تاثیرات توافق هسته ای ایران و گروه ۱+5 گفت: ایران اقداماتی 
جدی در راستای احترام به مطالبات بین المللی انجام داده است و در واکنش به 
این تحوالت مثبت من انتظار دارم که روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا هم 
احیا شود. نخست وزیر ۴۴ ساله کانادا تاکید کرد که در جلسات آتی کابینه دولت 
کانادا در هفته های پیش رو، موضوع برقراری روابط دیپلماتیک با ایران به بحث 

گذاشته خواهد شد تا تصمیم نهایی در این باره اتخاذ شود.
قطع یک طرفه روابط دیپلماتیک اتاوا با تهران از س��وی دولت استیون هارپر، 
تصمیمی بحث برانگیز بود که به تحلیل برخی از کارشناس��ان سیاس��ی تحت 
فشارهای رژیم صهیونیستی گرفته شد. جان برد، وزیر امور خارجه وقت کانادا 
در آن زمان دلیل روشنی برای اتخاذ این تصمیم ارایه نکرد اما با انتشار بیانیه ای 
شدیداللحن، حمایت های جمهوری اسالمی از بشار اسد، رییس جمهور سوریه 

و رویکرد تهران علیه رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت.
در برخ��ی گزارش ها تهدیدات امنیت��ی علیه جان کارمن��دان و دیپلمات های 
س��فارت کانادا در تهران از جمله دالیل قطع رواب��ط دیپلماتیک ایران و کانادا 
اعالم شده بود. جان برد در زمان تعطیلی سفارت کانادا، دولت ایران را اصلی ترین 
تهدید برای صلح و امنیت جهانی خوانده و گفته ب��ود که همین موضوع برای 

بستن سفارت این کشور در تهران کافی بوده است.
اما بعدها مش��خص ش��د که در آن زم��ان هیچ تهدی��دی علی��ه کارمندان و 

دیپلمات های کانادایی در تهران وجود نداشته است.
 در پی قط��ع روابط دیپلماتیک ته��ران و اوتاوا، دولت محافظ��ه کار وقت اعالم 
کرده بود که کانادا تحریم هایش علیه ای��ران را حتی در صورت لغو تحریم های 
جهانی، همچنان پابرجا نگه خواهد داشت. محافظه کارها در مه ۲۰۱۳ روابط 

تجاری کانادا با ایران را نیز کامال قطع کردند.
بر اساس این گزارش، اکنون با روی کار آمدن لیبرال ها در اتاوا، استفان دیون، 
وزیر جدید امور خارجه کانادا در گفت وگو با روزنامه گلوب اند میل اعالم کرد که 
کشورش آماده است تا در زمان مقتضی تحریم های یک طرفه علیه ایران را لغو 
کند تا شرکت های کانادایی نیز بتوانند در کنار اروپایی ها و آمریکایی ها فعالیت 

تجاری در بازار ایران را از سر بگیرند.

ابراز تمایل کانادا برای از سرگیری 
روابط دیپلماتیک با ایران

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

خبر

وزیرامور خارجه در نشست س��فرای خارجی و روسای 
نمایندگی های سیاس��ی مقیم جمهوری اسالمی ایران 
 تاکید ک��رد: همکاری مبتنی بردیپلماس��ی خردمندانه 

راه حل مشکالت منطقه است.
 محمد جواد ظریف در این نشس��ت دی��دگاه های خود 
 را پیرامون س��اختارها، رونده��ا، نتایج تواف��ق برجام و 
چش��م انداز تحوالت بین المللی و منطق��ه ای در پرتو 
مناس��بات جمهوری اس��المی ایران با دیگر کش��ورها 

تبیین کرد.
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره ب��ه تالش های 
 به عمل آمده در ۱۲س��ال مذاک��رات افزود: م��ا در این 
 س��ال ها در موقعیتی ق��رار داش��تیم که ب��رای اثبات

 ظرفیت ها و توانایی های خویش می بایست چالش های 
س��خت و همه جانبه را برای رس��یدن به حقوق اساسی 

خود در پرونده صلح آمیز هسته ای تعقیب می کردیم.
ظریف با تشریح مصادیق رنج ها و مقاومت متوالی که در 
مقطع جنگ تحمیلی 8ساله بر جمهوری اسالمی ایران 
وارد شد، خاطر نشان کرد: ایران به تنهایی تمامی فشارها 
را در مقابل قدرت های بزرگ با بیشترین خسارت های 
انس��انی و مادی تحمل کرد و توانست از تمامیت ارضی 
وامنیت خود دفاع و سپس در پرتو این فشارها، چگونگی 

تبلور دس��تاوردهای جوانان و اندیش��مندان خود را در 
مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و۱+5 صیانت کند.

وی با تبیین آثار پایداری مردم و دولت ایران در کس��ب 
حقوق حقه خود اظهار داشت: آنچه مردم ما به درستی 
برای جهانیان اثبات کردند این راهبرد بود که فشارها و 

تحریم ها، کارآمدی و اثر بخشی ندارند.
ظریف با تش��ریح ظرفیت ها و فرصت های��ی که برجام 
 برای دیگر کش��ورها ایجاد کرده وخواهد کرد، گفت: ما 
فرصت های طالیی برای شرکت ها و موسسات اقتصادی 
و صنعتی مختلف جه��ان را فرا روی س��رمایه گذاری و 
تبادل فناوری می بینیم و روند جدید، منافع فراوانی را 

برای تمامی کشورها فراهم خواهد کرد.
وزیرامورخارج��ه جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به 
تحوالت جاری خلیج فارس گفت: م��ا خواهان برقراری 
امنی��ت و ثب��ات در منطق��ه خلی��ج فارس هس��تیم و 
 هرگونه تن��ش را مغایر با امنیت و ثب��ات ایران و منطقه 

قلمداد می کنیم.
وی اظهار امیدواری ک��رد که با تقوی��ت همکاری های 
برادرانه مبتنی بر تفاهم،حسن نیت، مذاکره و دیپلماسی 
خردمندانه با تمامی همس��ایگان بتوانیم بر روند ثبات و 

امنیت در خلیج فارس بیافزاییم.

یوکیا آمانو مدی��رکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی از ایران 
و کش��ورهای ۱+5 و شورای حکام برای به س��رانجام رساندن 
برجام تش��کر کرد و گفت: با مش��ورت مقامات ایرانی موضوع 
 ایجاد یک دفتر برای رسیدگی به پادمان را بررسی می کنیم تا 

راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام را انجام دهد.
 وی ک��ه در نشس��ت ش��ورای ح��کام در ارتباط ب��ا وضعیت 
راس��تی آزمایی و نظارت در جمهوری اس��المی ایران در دوره 
جدید پس از مختومه شدن پرونده »پی.ام.دی« و اجرایی شدن 
برجام سخن می گفت، در توضیح دالیل تاسیس این دفتر گفت: 
وظایف آژانس بر پایه برجام ، امری جدید است که نظارت دقیق 
را می طلبد. آژانس در دوره جدید وظایف خود را طبق برجام و 

قطعنامه شورای امنیت انجام خواهد داد.
مدی��رکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی افزود: ما مس��یری 
طوالنی را از اولین روز در موضوع هسته ای ایران در سال ۲۰۰۳ 
تاکنون طی کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده ایم . ما 
تالش خواهیم کرد در آینده تعهدات خ��ود را بر پایه برجام به 
طور کامل انجام دهیم. این نخستین نشست شورای حکام پس 
از مختومه ش��دن پرونده پی. ام. دی است که تحت دستورکار 
جدید با عنوان »راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت« برگزار می شود. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این نشس��ت افزود: 
انتظار می رود ایران بعد از روز اجرا طب��ق توافق نامه ای که با 

آژانس به امضا رسانده و طبق موافقت نامه بند ۳/۱ به تعهدات 
خود در خصوص پادمان عمل کند.

آمانو اظهار داشت: اکنون مسیری روشن برای آژانس ایجاد شده 
تا کار بررس��ی و نظارت بر تعهدات مربوط به هسته ای ایران را 
تحت برجام ، که توسط ش��ورای امنیت درخواست شده انجام 
دهیم .وی گفت: من جلساتی در وین با اتحادیه اروپا، با هماهنگ 
کننده سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی، وزیر 
 خارجه آمریکا جان کری، و رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران 

آقای صالحی و وزیر امور خارجه ایران ، آقای ظریف داشتم.
مدیرکل آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی خاطرنش��ان کرد:  
برای مذاک��ره در تهران ب��ا رییس جمهور روحان��ی و مالقات 
دوباره با دکتر صالحی و دکتر ظریف به تهران سفر کردم.آمانو 
اظهارداش��ت: مقامات ایران ضمن قدردانی از اقدامات آژانس، 
تاکید کردند که بعد از آغاز برجام تم��ام تعهدات خود را عمل 
خواهند کرد.گفتنی اس��ت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر 
اساس معاهده عدم اش��اعه )ان. پی. تی(، موافقت نامه پادمان 
و نیز پروتکل الحاقی که کش��ورمان اعالم کرده اس��ت به طور 
داوطلبانه آن را اجرا خواهد ک��رد، وظایف متعددی را برعهده 
 دارد. همچنین، بر اس��اس برج��ام، پروژه ه��ای همکاری در 
حوزه های مرتبط با انرژی هسته ای )مثل مدرن سازی رآکتور 
اراک( و ایمنی هس��ته ای که در آینده در کش��ورمان اجرایی 

خواهد شد، برای آژانس هم وظایفی تعریف شده است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آل سعود سپر بالی صهیونیست هاست،گفت: دشمنان 
امروز از مقابله مستقیم، به جنگ های نیابتی و بهره گیری از سایر ظرفیت های اسالم 

علیه انقالب اسالمی روی آورده اند.
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در دومین همایش فرهیختگان، نخبگان فرهنگی و بازنشستگان سپاه استان تهران 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اس��المی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت و 
تبریک میالد امام حسن عسکری )ع(، انقالب اسالمی را موضوع و دغدغه مشترک آحاد 
پاسداران و بسیجیان برشمرد و اظهار داشت: امروز شاهد تبلور و پیشرفت اهداف انقالب 
اسالمی به ویژه در بعد بیرونی و معرفی اسالم به جهانیان هستیم و بحمداهلل این پرچم 

با عزت و افتخار در اهتزاز است.
وی افزود: هر روز که می گذرد انقالب اسالمی مشتاقان و عالقه مندان زیادی را به خود 

جلب می کند که این مهم بیانگر پویایی، پیشرفت و زنده بودن انقالب است.
سرلشکر جعفری بعد بیرونی انقالب اسالمی را متکی بر ظلم ستیزی و نفی نظام سلطه 
خواند و اظهار داشت: این شعار محوری که بیانگر ماهیت اصلی انقالب اسالمی است 

نشأت گرفته از مکتب اباعبداهلل الحسین )ع( است.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: امروز گفتمان انقالب اسالمی در سراسر جهان در 

حال توسعه و پیشرفت است و دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
وی با بیان اینکه تحوالت بسیار عمیق، سریع و شگرفی در منطقه در حال وقوع است، 
اظهار داشت: دشمنان امروز از مقابله مستقیم، به جنگ های نیابتی و بهره گیری از سایر 
ظرفیت های اسالم علیه انقالب اسالمی روی آورده اند که تبلور آن را در حرکتی که در 
عربستان انجام می پذیرد، مشاهده می کنیم و امروز آل سعود سپر بالی صهیونیست ها 

شده است.

سرلشکر جعفری در ادامه تصریح کرد: با هوشیاری و هوشمندی رهبری معظم انقالب 
و مردم انقالبی ایران و منطقه، توطئه های دشمنان یکی پس از دیگری در حال خنثی 

شدن است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه با رویش هایی که در نسل جوان به وجود آمده، اقتدار 
انقالب اسالمی در حال توسعه و فزونی است گفت: تحقق اهداف ایجابی و ارایه الگو در 
اداره جامعه و کشور اسالمی از جمله دغدغه هایی است که می بایست محقق شده و هر 
فعال فرهنگی و نیروی توانمندی در نظام مقدس جمهوری اسالمی به فراخور تجارب 

و ظرفیت های خود باید در این عرصه به ایفای نقش مؤثر بپردازد.
وی جهاد اقتصادی را از عرصه های جهاد فی س��بیل اهلل توصیف و تصریح کرد: امروز 
ایفای نقش در عرصه اقتصاد مقاومتی نه تنها منافع ش��خصی را ب��ه همراه دارد بلکه 

دستاوردهای ارزشمندی را متوجه انقالب و نظام خواهد کرد.
سرلشکر جعفری با تأکید براینکه جمهوری اس��المی ایران در عرصه دفاع و امنیت با 
مشکلی مواجه نیست تصریح کرد: تالش، مدیریت و حفظ روحیه جهادی در عرصه های 

غیر رزمی امروز مورد نیاز انقالب اسالمی است.
فرمانده کل سپاه کار و تالش خالصانه، تالش و سختکوشی و مواجه بودن با مخالفت و 
دشمنی را از ویژگی های برجسته   اقدام جهادی برشمرد و با بیان اینکه امر به معروف 
و نهی از منکر از مصادیق بارز اقدام جهادی است گفت: توسعه ارزش ها، دفاع از حق و 

یاری دین خدا بدون کار جهادی میسر نخواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه بحمداهلل امروز ارتباط خوب و منسجمی میان پیشکسوتان با 
مجموعه سپاه برقرار شده است بر ضرورت نقش پذیری مؤثر در عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به منظور محقق ش��دن اهداف واالی انقالب اسالمی 

تأکید کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه رسیدن به برجام کار ساده ای نبود 
گفت:عالوه بر توانمندی های ظریف و صالحی، وزیر دفاع نیز 
به عنوان یارسوم تیم مذاکره وارد میدان شدو با تالش این سه 

رکن مذاکرات به ثمررسید.
به گزارش خبرن��گار مهر، روحانی با اش��اره ب��ه موفقیت در 
مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، اظهارکرد: شاید هم برای ما 
و هم برای شما رسیدن به این روز ساده و آسان نبود و همه شما 
می دانید که در موضوعی بسیار پیچیده و در هم تنیده که یک 
سرش توطئه استکبار و صهیونیست و سمت دیگرش رقبای 
نا اهل و خصم در این منطقه بود و در قلب آن افراد افراطی که 
همواره تالش می کردند هرگز نگذارند این روز در تاریخ ثبت 

شود، موفقیت کار آسانی نبود.
رییس جمهور با بیان اینکه ملت ما در ۲۴ خرداد ۹۲ به تمام 
این افکار مهر باطل زد، گفت: ملت در انتخابات خرداد ۹۲ اعالم 

کرد ما خواهان تعامل سازنده با جهان هستیم.
وی تاکید کرد: اگر رییس تیم مذاکره کننده هسته ای غیراز 

آقای دکتر ظریف بود به این موفقیت دست نمی یافتیم.
روحانی اظهار داشت: با همه شناختی که من در طول بعد از 
انقالب نسبت به دیپلمات های کشور دارم، بی شک قوی ترین 
 فردی را که در این زمینه فکر می کردم این بار مس��وولیت را 
می تواند به مقصد برساند، به عنوان وزیر امور خارجه برگزیدم 

که این امر یکی از توفیقات این کار بود.
رییس جمهور با تش��کر از مقام معظم رهبری گفت:به خاطر 
اعتماد کاملی که به ش��خص وزیر امور خارجه داش��تند و به 
خاطر آنکه پیش��نهاد من را قب��ول کردند که ام��ر مذاکره از 
دبیرخانه شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شود از رهبر 
معظم انقالب تشکر می کنم که اگر این امر صورت نمی گرفت 

کار ما سخت بود.
وی تصریح کرد: پیام اینکه موضوع مذاکرات از شورای امنیت 
به وزارت خارجه منتقل شد این است که موضوع هسته ای یک 

مساله امنیتی نیست بلکه یک مساله سیاسی است.
روحانی ادامه داد: آژانس گفت در طول این ۱۲ سال مدرکی  
که ثابت کند ایران از مواد هسته ای در مسیر نظامی استفاده 
کرده است یافت نشد. بنابراین به گذشته دیگر برنمی گردیم و 

این پرونده بسته می شود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: در تاریخ سازمان ملل متحد 
هیچ کشوری را به ش��ورای امنیت و به فصل هفت و ماده ۴۱ 
و ۴۲ نب��رده اند مگر آنکه یا حکومت آن کش��ور را س��رنگون 
و یا کامل آن ملت را تس��لیم کرده اند. تنها نمونه اس��تثنایی 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی گفت: از طرف ملت می گویم ش��کر خدا که هرچه طلب 

کردم از خدا ، بر منتهای همت خود کامران شدم.
رییس جمهور افزود: الحمداهلل ما به امروز رسیدیم، اما امروز 
یک آغازی است که یک انسان بی گناه را ۱۲ سال در زندان با 
زنجیر بر دست ها و پاها نگاه داشته بود. غل و زنجیر ناحق به 
دست و پای اقتصاد ایران افکنده و این جوانی که باید در آغاز 

فعالیت باشد در زندان محبوس کرده بودند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: ما می خواهیم این جوان با آنها 
که هیچ وقت زنجیر و زندان ندیده اند و در طول زندگی خود 

ورزش کرده اند رقابت کند؛ بنابراین کار سخت و دشواری امروز 
انجام شده است.

روحانی با اشاره به اینکه اگر همه درست عمل کنیم این جوان 
غیور بعد از ۱۲ س��ال خیلی زود می تواند بدن خود را ترمیم 
کرده و به صحنه بیاید افزود: در این ش��رایط خیلی زود داور 
به او اجازه خواهد داد به میدان رقابت ه��م بیاید و با دیگران 

رقابت کند.
روحانی تاکید کرد: همه باید به صحنه بیاییم زیرا می خواهیم 
کشور را آباد کنیم؛ تحریم رفته است اما از تحریم تا توسعه راهی 
طوالنی وجود دارد. باید این راه را طی کنیم و این شدنی است.

رییس جمهور افزود: خوش��بختانه در کش��ور ما بین دولت، 
مجلس و رهبری ای��ن اتحاد وجود دارد که در ش��رایط امروز 
اقتصاد جزو مهم ترین اهداف ملی ماس��ت و تردیدی در این 

مورد وجود ندارد.
وی تصریح ک��رد: اینکه رهب��ری و مجلس مدام ب��ه اقتصاد 
مقاومتی تاکید می کنند معنایش این است که همه ما قبول 
داریم اقتصاد امروز یک مس��اله بس��یار مهم است؛ چون که 

اقتصاد، قدرت، استقالل و اشتغال می آورد.
روحانی مش��کل اصلی امروز ما را بیکاری، رکود و نبود رونق 
عنوان کرد و ادامه داد: خیلی از مشکالت ساختاری اقتصادی 
وجود دارد و بنده در نطق بودجه ب��ه برخی از آنها در مجلس 

شورای اسالمی اشاره کردم.
رییس جمهور با طرح این سوال که ما در 5 سال پیش رو باید 

چه کنیم تا از این مشکالت عبور کنیم، گفت: من گفتم اقتصاد 
در زندان و غل و زنجیر است و عین این داستان در بانک های 
کشور نیز اس��ت. بانک ها را باید زنده کرد تا به صحنه بیایند، 

بانک ها مشکالت زیادی دارند.
وی خاطرنشان کرد: عین این داستان و تراژدی برای طلبکاران 
و بدهکاران دولت وجود دارد. دولت بای��د بتواند از بدهکاری 
خارج ش��ود. دولت تا کی م��ی خواهد با نگاه شرمس��اری به 
طلبکارهای خود ن��گاه کند؟ دولت بد حس��اب باید به دولت 

خوش حساب تبدیل شود.
روحانی افزود: یکی از برنامه های ما در برنامه پنج ساله این است 
که تا پایان این دولت باید مساله بدهکاری و طلبکاری دولت با 

بخش خصوصی، بانک ها و پیمانکاران تسویه شود.
رییس جمهور ب��ا تاکید بر اینک��ه این معضل بای��د از پیش 
 پا برداش��ته ش��ود اظهار داش��ت: این کار در بودجه سال ۹5 
پیش بینی شده و شاهد اقدامات الزم در سال ۹5 خواهید بود.

وی تصریح کرد: ما کش��وری هستیم با مش��کالت فراوان در 
شرایطی دور هم جمع شده ایم که به ما گفته اند زودتر از ۱۰ 
صبح سر کار نیایید و ما تخلف کردیم و زودتر آمدیم. معنای 
این، این است که ما مشکل زیست محیطی داریم و مشکالت 
زیست محیطی با شعار حل نمی شود. حتی با دعای تنها بدون 
 تالش ما حل نخواهد ش��د. خدا دعای ما را زمانی مس��تجاب 

می کند تا تمام تالش خود را به کار بگیریم.
روحان��ی ادامه داد: ت��ا زمانی که صنعت ما درس��ت نش��ود؛ 

 سوخت ما استاندارد نباشد، جای نفت کوره را گاز در سوخت 
نیروگاه ها نگیرد، خودروهای فرس��وده و وسایل گرم کننده 
فرس��وده داخل خانه ها جمع نشود و س��اختمان شهری ما 
براساس منطق نباش��د هوای پاک به تهران، اصفهان، تبریز، 

مشهد، کرج و باقی شهرهای بزرگ ما برنخواهد داشت.
رییس جمهور در ادامه با طرح این سوال که چه کسی باید این 
کار را انجام دهد؟ پاسخ داد: همه باید به صحنه بیاییم. من از روز 
اول در تبلیغات انتخاباتی گفتم تا روزی که اقتصاد در دست 

دولت است، مشکالت آن حل نخواهد شد.
روحانی گفت: یک بخش بزرگ از اقتصاد در دست دولت است. 
هر چه گفته می شود که دولت باید از اقتصاد جدا شود، فایده ای 
ندارد، وزرای دلسوز، سخت شان است که بنگاه ها را رها کنند و 

آنها را دو دستی چسبیده اند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد دست دولت است و بخش 
خصوص��ی، رقابتی و غیررانتی نداش��ته باش��یم، نمی توانیم 
مسایل اقتصادی را حل کنیم، ادامه داد: در شرایطی هستیم 
که امکانات داخلی ما برای رونق اقتصادی در سال های کوتاه 
پیش رو وجود ندارد، ما با امکانات داخلی نمی توانیم حرکتی به 

وجود آوریم و تقاضای داخلی ما کافی نیست.
رییس جمهور گفت: سال های سختی را پشت سر گذاشته ایم، 
در س��ال هایی که بیش��ترین درآم��د ارزی را در تاریخ ایران 
داشتیم؛ یعنی در سال های آخر دهه 8۰ باالترین درآمد ارزی 
وارد کشور شد، اما متاسفانه اشتغال خالص این دوران صفر بود.

روحانی افزود: در دوران جنگ، کودکان ما به س��ختی دوران 
کودکی را پشت س��ر گذاش��تند و در دهه 8۰ وارد عرصه کار 
شدند. باید برای آنها اش��تغال ایجاد می کردیم اما نتوانستیم 

این کار را کنیم.
وی با بیان اینکه امروز یکی از بزرگ ترین مس��ایل ما اشتغال 
است، خاطرنش��ان کرد: هیچ راهی جز رونق اقتصادی وجود 
ندارد، در همه بخش ها اینکه گفته ش��ده در برنامه پنج ساله 
ششم رشد اقتصادی باید هشت درصدباشد، کار سختی است 
 اما اگر می خواهیم اش��تغال ایجاد کنیم، به رش��د اقتصادی

 هشت درصد نیاز داریم.
رش�د اقتصادی هش�ت درصدی ب�ا س�رمایه داخلی 

امکانپذیر نیست
رییس قوه مجریه گفت: رش��د اقتصادی هش��ت درصدی با 
س��رمایه داخلی امکانپذیر نیست، اگر رش��د هشت درصدی 
بخواهیم با تمام امکانات داخلی حداقل س��االنه 5۰ میلیارد 
دالر به سرمایه خارجی نیاز داریم که در این بین کارآفرینان و 

دولت باید این سرمایه را جذب کنند.
روحانی افزود: برنامه ما این است که تمام پروژه های عمرانی 
ناتمام که رقم بسیار بزرگی است را به قیمت مناسب به بخش 
خصوصی واگذار کنیم تا ش��اهد رشد و ش��کوفایی در کشور 

باشیم.
رییس قوه مجریه با بیان اینک��ه برجام آغاز حرکت اقتصادی 
در کشور است، یادآور شد: امروز کار سیاست خارجی تا حدی 
سبک ش��ده و بار س��نگین کارآفرینان برای احیای کشور و 
اشتغال جوانان آغاز شده است که در این بین دولت، حامی و 

در خدمت شما کارآفرینان خواهد بود.

رهبر معظم انقالب در پاس��خ به نام��ه رییس جمهور، با اش��اره به رفع 
بخش��ی از تحریم ها تاکید کردند: همین اندازه دس��تاورد نیز در برابر 

جبهه  استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایستادگي به دست آمده است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه 
حجت االسالم روحانی رییس جمهور در خصوص س��رانجام مذاکرات 
هسته ای، با ابراز خرس��ندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر 
تحریم های ظالمانه و عقب نش��ینی ط��رف های مقاب��ل در اثر تالش 
دانشمندان هسته ای و کوشش های همه دست اندرکاران مذاکرات، بر 

پنج نکته مهم خطاب به رییس جمهور تأکید کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقاي دکتر روحاني
ریاست محترم جمهوري

با سالم و تحیت،
خرسندي خود را از اینکه مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم هاي 
ظالمانه و تالش دانش��مندان هسته  اي در پیش��برد این صنعت مهم و 
کوشش خستگي ناپذیر مذاکره کنندگان، سرانجام طرف هاي مقابل را که 
برخي از آنان به دشمني با ملت ایران شهره هستند، وادار به عقب نشیني 
و رفع بخشي از آن تحریم هاي زورگویانه کرد، ابراز مي دارم و از جنابعالي 
و هیات مذاکره و ش��خص وزیر محترم و همه  دس��ت اندرکاران تش��کر 

مي کنم. عجالتا نظر جنابعالي را معطوف مي دارم به اینکه:
 اوال: مراقبت ش��ود ک��ه طرف مقاب��ل تعهدات خ��ود را به ط��ور کامل 
انجام دهد. اظهارات برخي از سیاستمداران آمریکایي در این دو سه روز 

کامال موجب بدگماني است.
ثانیا: به همه  مسووالن دولتي تذکر داده شود که حل مشکالت اقتصادي 
کش��ور در گرو تالش بي وقفه و خردمندانه در هم��ه  بخش ها در جهت 
اقتصاد مقاومتي است و رفع تحریم ها به تنهایي براي گشایش در اقتصاد 

کشور و معیشت مردم کافي نیست.
ثالثا: در تبلیغات توجه ش��ود که در برابر آنچه در این معامله به دس��ت 
آمده، هزینه هاي سنگیني پرداخت شده است. نوشته ها و گفته هایي که 
سعي مي کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربي 

وانمود کنند با افکار عمومي ملت، صادقانه رفتار نمي کنند.
رابعا: همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه  اس��تکبار و زورگو، بر اثر 
مقاومت و ایستادگي به دست آمده است. این را باید همه  ما درسي بزرگ 

براي همه قضایا و حوادث در جمهوري اسالمي بدانیم.
خامس��ا: بار دیگر تأکید مي کنم ک��ه از خدعه و نق��ض عهد دولت هاي 

مستکبر به ویژه آمریکا در این مسأله و دیگر مسایل غفلت نشود.
موفقیت جنابعالي و دیگر مسووالن کش��ور را از خداوند متعال مسألت 

مي کنم.
سیدعلي خامنه اي

پاسخ رهبرانقالب به نامه رییس جمهور:

دستاوردها حاصل
مقاومت و ایستادگی بود

خبر

سرلشکر جعفری در جمع نخبگان فرهنگی:

آل سعود سپربالی صهیونیست هاست

وزیر امور خارجه :

همکاری مبتنی بردیپلماسی خردمندانه راه حل مشکالت منطقه
آمانو : 

آژانس در دوره جدید، وظایف خود را انجام می دهد

روحانی در جمع فعاالن اقتصادی:

مشکـل اصلی ما ،رکود است
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خبر خبر

ــالم كرد كه اگرافراد فاقد كارت ملى  وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعى اع
تا بهمن ماه تعيين تكليف نشوند، يارانه تمامى آنها حذف خواهد شد.

ــالس فعاالن  ــيه اج ــت كه على ربيعى ديروز درحاش اين درحالى اس
ــال حاضر دو ميليون  ــنا اعالم كرد كه درح اقتصادى غيردولتى به ايس
ــت.  ــخص نيس ــال تكليف آنها مش ــوده و اص ــى ب ــد كارت مل نفر فاق
وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعى اين را هم گفت كه اگراين دوميليون نفر 
تا مهلت تعيين شده يعنى 15بهمن ماه تكليف خود را مشخص نكرده 
و كارت ملى و شماره ملى دريافت نكنند، به طور حتم يارانه آنها حذف 

خواهد شد.
ــادى غيردولتى  ــاالن اقتص ــتين اجالس فع ربيعى همچنين درنخس
ــت، تاكيد كرد:  با بيان اين كه اولين درس از برجام عقالنيت اقتصاد اس
ما حق ريخت  و پاش و تصميمات غلط و كارهاى پوپوليستى دراقتصاد 

را نداريم. 
ــاد رضايت فقط  ــام حق ايج ــد از اجراى برج ــد براينكه بع وى با تاكي
ــازى  كوتاه مدت را نداريم، اظهار كرد: دومين درس از برجام اجماع  س

درحل مسائل است. 
ــت روحانى دولتى  ــى با بيان اينكه دول ــاون و رفاه اجتماع وزيركار، تع
فروتن بوده و درجهت عملكردى بهتر حركت مى كند آموزه سوم برجام 

را گفت وگو دانست.
ــت و  ربيعى همچنين با تاكيد براينكه الگوى برجام بحث برد – برد اس
ــود، ادامه داد: اين موضوع امتيازى براى  اين يك امتياز محسوب مى ش
سرمايه گذاران، كارآفرينان و دولت محسوب مى شود و همه بايد درجهت 
بهبود فضاى كسب وكار و بهره ورى مديريت حركت كنند. وى با تاكيد 
ــيده كه بخش خصوصى و كارآفرينان  بر اين كه هم اينك زمان آن رس
ــانى كه بعضا به زندان رفته اند را به ميدان بياوريم،  ــين و كس خانه نش
گفت: سرمايه داران بى هويت كه نمايش هاى تلويزيونى آنها را شاهديم، 

بايد ازبين بروند.
ــمت  وزيركار، تعاون و رفاه اجتماعى همچنين با بيان اينكه بايد به س
بين المللى كردن فعاليت ها برويم برضرورت انجام فعاليت ها به صورت 

جمعى و همفكرى همه بخش ها تاكيد كرد.

ــر به دليل  ــكايت از 7 نف ــاورزى با اعالم« ش معاون وزير جهاد كش
ــت: براى  ــروش برنج » گف ــات دولت بابت ف ــدم پرداخت مطالب ع
ــن بانكى  ــت، تضمي ــت از اين باب ــول دول ــان از دريافت پ اطمين
گرفته شده است و از طريق مراجع قانونى درحال پيگيرى موضوع 

هستيم.
ــا و منابع دولت  ــرى در ارتباط با داليل عدم وصول چك ه على قنب
ــون، مقدارى از  ــاس قان ــروش برنج اظهار كرد: درسال93براس از ف
ــانده ايم اما  ــى به فروش رس ــى را به صورت ترهين برنج هاى دولت
برخى از افراد هنوز پول آن را پس نداده اند كه براى دريافت اين پول 

از طريق قانونى و مراجع قضايى درحال پيگيرى هستيم.
ــى خود را  ــراد بده ــى كه اين اف ــرد: در صورت ــان ك وى خاطرنش
پرداخت نكنند، ملكى كه در رهن گذاشته اند، به فروش مى رسد و 

پول دولت را به حساب (دولت) مى ريزيم.
مديرعامل شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران با بيان اينكه 
مطالبات دولت از فروش برنج  زياد نيست، ادامه داد: مطالبات دولت 
ــون نمى توانم  ــه همين دليل اكن ــت، ب به مرور درحال دريافت اس

رقم ميزان مطالبات دولت را اعالم كنم.
ــف دريافت  ــد درماه هاى مختل ــد: اين پول ها باي قنبرى ياد آورش
ــود كه برخى ازافراد، اين پول را پرداخت نكرده و برخى پرداخت  ش

كرده اند.
وى با بيان اينكه فروش اين برنج ها كامال قانونى بوده تصريح كرد: 
آنهايى كه پول دولت را از بابت خريد برنج پرداخت كرده اند كه هيچ،  
اما از آنهايى كه پول دولت را پرداخت نكره اند شكايت شده است و 

ازطريق مراجع قانونى درحال پيگيرى موضوع هستيم. 
ــال را از بابت خريد  ــول بيت الم ــاره تعداد افرادى كه پ قنبرى درب
برنج هاى دولتى پرداخت نكرده اند، گفت: اين افراد6 تا 7 نفرهستند.
ــد عمده برنج هاى  ــاورزى درباره داليل خري معاون وزيرجهاد كش
دولتى توسط آقاى «ح.پ»  كه گفته مى شود، عمده برنج هاى دولتى 
اين شركت را خريدارى كرده است، اظهاركرد: ايشان خالفى انجام 

نداده  و درپرداخت مطالبات خود تعويقى نداشته است. 
ــده، بابت خريد برنج  ــخ به اينكه پس چرا فرد ياد ش قنبرى در پاس
ــه صورت مدت دار و با  هاى دولتى؛ 50 درصد ازپرداختى خود را ب
تخفيف پرداخت كرده است، اظهاركرد: قرارداد به اين صورت با وى 
ــى از پول خود را به صورت نقد پرداخت و  بسته شده است كه بخش

مابقى را به صورت مدت دار و با تضامين بانكى پرداخت كند.
وى در پايان در خصوص عكسى كه اخيرا درباره انهدام و دفن برنج 
ــت، ياد آورشد: تا به امروز حتى  در يكى  از سايت ها منتشر شده اس
ــده است، اما در خصوص  يك كيلوگرم از برنج هاى دولتى دفن نش

برنج هاى بخش خصوصى اطالعى ندارم.

هشدار وزير به
 2ميليون يارانه   بگير فاقد كارت ملى

معاون وزيرجهاد كشاورزى خبرداد:

شكايت از7 نفر
به دليل عدم پرداخت پول برنج

ــورهاى  ــات همراه به كش ــورى و هي ــفر رييس جمه س
ــه و ايتاليا كه به دليل عمليات تروريستى پاريس  فرانس
به تعويق افتاد، از پنجم تا هفتم بهمن ماه انجام خواهد شد. 
در اين ميان در حالى فعاالن اقتصادى در حوزه صنعت و 
بازرگانى حسن روحانى را در اين سفر همراهى مى كنند 
ــى مهم ترين مزيت هاى صنعتى و تجارى اين  كه بررس
ــدى از همكارى هاى  ــر جدي ــورها، مى تواند تصوي كش

دوجانبه ارائه دهد. 
ــتارت روابط  ــن گام را در اس ــه اولي در اين ميان، فرانس
ــت؛ به  ــو تحريم ها برداش ــران در روز لغ ــادى با اي اقتص
ــركت  ــوى ش طورى كه مجوز فروش 114 هواپيما از س
ايرباس فرانسه به ايران صادر شد. اما اينكه اين كشور در 
ــران همكارى كند،  چه زمينه هاى ديگرى مى تواند با اي
موضوع گزارشى است كه از سوى پارلمان بخش خصوصى 

بررسى شده است. 
ــومين اقتصاد اروپا  ــمين اقتصاد دنيا و س ــه شش فرانس

(بعد از آلمان و انگليس) است. 
بيشترين سهم ارزش افزوده بخش صنعت در اين كشوربه 
ترتيب مربوط به توليد محصوالت خوراكى و نوشيدنى ها، 
ــتثناى ماشين آالت  فلزات پايه و مصنوعات فلزى (به اس
صنعتى)، ماشين آالت حمل ونقل و الستيك و مصنوعات 
پالستيكى است. گزارش ها نشان مى دهد كه اگرچه در 
سال 2000 ميالدى فرانسه ششمين توليدكننده بزرگ 
ــال 2011 كشورهاى كره جنوبى،  جهان بوده، ولى در س
ــه  ــه و جايگاه فرانس ــبقت گرفت ــل و هند از آن س برزي
به نهمين توليدكننده بزرگ جهان تنزل پيدا كرده است. 
البته فرانسه همچنان به لحاظ صادرات توليدات صنعتى، 
ــور پيش گفته، جلوتر بوده و جايگاه ششمين  از سه كش
صادركننده توليدات صنعتى پس از آمريكا، آلمان، چين، 

ژاپن و ايتاليا را در اختيار دارد.
بخش صنعت:  

ارزيابى ها از بخش هاى صنعتى داراى مزيت رقابتى فرانسه 
نشان مى دهد فرآورده هاى آشاميدنى، تجهيزات حمل و 
نقل به استثناى وسايل نقليه موتورى، توليدات دارويى، 
ــيميايى، كفش و چرم، محصوالت غذايى،  چاپ، مواد ش
محصوالت الستيكى و پالستيكى و نهايتا وسايل نقليه 

موتورى 9صنعت داراى مزيت دراين كشوراست. 
بانك هاى سرمايه گذارى: 

ــب وكار داراى  ــركتى و سرمايه گذارى، كس بانكدارى ش
ارزش افزوده بااليى است كه نقش استراتژيكى در تامين 
ــه ايفا مى كند.  ــد اقتصادى فرانس مالى شركت ها و رش
توسعه اين بخش كليد اساسى در رقابت پذيرى بازار مالى 

فرانسه است. 
بانك هاى سرمايه گذارى يكى از حوزه هايى است كه در 
فرانسه به خوبى توسعه يافته است و همكارى هاى مفيدى 
ــعه بانكدارى سرمايه گذارى  با اين كشور به منظور توس

در ايران مى تواند انجام گيرد. 

گردشگرى: 
ــگر  ــد، پذيراى گردش ــوان يكى از مقاص ــه به عن فرانس
ــگرى درآن  ــت گردش ــه صنع ــت ك ــان اس درجه
ــعه و گسترش  ــعه يافته و مى تواند درتوس به خوبى توس
ــبى انجام دهد؛  اين صنعت درايران، همكارى هاى مناس
ــپانيا داراى  ــورپس از اس ــن كش ــه اي ــه طورى ك ب
ــان  ــگرى درمي ــت گردش ــن صنع رقابت پذيرتري
141كشورجهان بوده است. اين درحالى است كه صنعت 

توريسم ايران رتبه 97 را كسب كرده است. 
ــاخت خدمات توريسم 119، درجه  رتبه ايران در زيرس
باز بودن اقتصاد 116 و در زيرساخت حمل و نقل هوايى 

92 است. 
ــم 9، درجه  ــه در زيرساخت خدمات توريس رتبه فرانس
ــاخت حمل و نقل هوايى  باز بودن اقتصاد 13 و در زيرس
ــت جايگاه 10 را  كه يكى از مهم ترين نقاط قوت آن اس

دارا است. 
ايران در ركن خدمات توريسم و زيرشاخص هاى آن و ارائه 
خدمات اقامتى نظير هتل داراى كمبود است، همچنين 
ــاخص حمل ونقل هوايى نيز وضعيت مناسبى  از نظر ش

ندارد.
كشاورزى: 

ــد از كل توليدات  ــدود 18 درص ــد ح ــا تولي ــه ب فرانس
كشاورزى اروپا، درصدركشورهاى اروپايى از منظر توليد 
ــاورزى قرار دارد. همچنين اين كشوراز  محصوالت كش
ــاورزى  ــين آالت كش ــزان توليد و صادرات ماش نظر مي
ــورهاى عضو اتحاديه اروپا بعد از كشورهاى  درميان كش
ــت. اين كشور حدود  ــوم اس آلمان و ايتاليا حائز رتبه س
ــرف فعاليت هاى  ــاى زيرزمينى را ص 17 درصد از آب ه
 OECD ــورهاى ــن كش ــد، دربي ــاورزى مى كن كش
جزكمترين مصرف كنندگان آب هاى زيرزمينى و از نظر 
ــطح آب داراى سطح پايينى  ميزان انتشار نيترات در س

است. 

ــاركم  ــارى تحت فش ــتم آبي ــن كشوربيشترازسيس اي
بهره برده است. 

ــعه يافته است و  ــاورزى در اين كشوربه خوبى توس كش
ــبى در زمينه به روزرسانى  مى تواند همكارى هاى مناس
ــاورزى، تجهيزات  ــدرن در بخش كش دانش و تجربه م
ــاورزى و بهره ورى آب، ميان ايران و فرانسه صورت  كش

گيرد. 
توسعه زيرساخت هاى ترانزيتى: 

ــت كه در زمينه حمل و نقل راه ها به  فرانسه كشورى اس
خوبى توسعه يافته است. مطابق با گزارش رقابت پذيرى 
ــاخص كيفيت  ــالدى رتبه ش ــال 2015- 2014 مي س
ــاخص  ــاخت هاى جاده اى آن در دنيا 4 و رتبه ش زيرس
كيفيت زيرساخت هاى ريلى آن در دنيا 6 است. همچنين 
رتبه شاخص كيفيت زيرساخت هاى حمل و نقل هوايى 
و زيرساخت هاى فرودگاهى در اين كشور به ترتيب 17 و 

32 در دنيا است. 
كيفيت و كميت زيرساخت هاى ريلى و جاده اى فرانسه 
حاكى از آن است كه همكارى هاى مناسبى در اين زمينه 

مى تواند با ايران داشته باشد. 
ــركت هاى زيادى در زمينه راه سازى و  فرانسه داراى ش
جاده سازى است. كيفيت زيرساخت هاى ريلى و جاده اى 
فرانسه حاكى از آن است كه همكارى هاى مناسبى در اين 

زمينه مى تواند با ايران داشته باشد.
ــارت صنايع  ــه وزارت صنعت، معدن و تج در اين زمين
ــيميايى،  توليد فرآورده هاى نفتى، مواد و محصوالت ش
ــى، محصوالت  ــتخراج معدنى، فلزات اساس معدن و اس
كانى غيرفلزى، صنايع پيشرفته، ماشين آالت و تجهيزات 
صنعتى و توليدى، ماشين آالت مولد و انتقال برق، وسايل 
ــتيكى و  ــى و دريايى، محصوالت الس نقليه زمينى، ريل
پالستيكى، نساجى و پوشاك و مواد غذايى و آشاميدنى 
ــى خود اعالم  ــاى صنعتى و معدن را به عنوان اولويت ه

كرده است.

معاون اجرايى رييس جمهور:
براى ورود فروشگاه هاى زنجيره اى آمريكايى 

درخواستى نداشته ايم
اوپك درگزارشى اعالم كرد: عرضه نفت كشورهاى بيرون اوپك در سال 2016 حدود 

660 هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت و در راس آنها آمريكا قرار دارد.  
ــد  ــى ده ــان م ــل نش ــن تحلي ــت: اي ــك گف ــرز، اوپ ــزارش رويت ــه گ ب
ــالى  ــال س ــود. امس ــد ب ــور خواه ــه مح ــال 2016 عرض ــازار در س ــه ب ك
ــود.  ــروع مى ش ــازار ش ــدد در ب ــادل مج ــاد تع ــد ايج ــه رون ــت ك اس
ــال جارى به طور متوسط روزانه 13/5  ــت: آمريكا در س در گزارش اوپك آمده اس
ميليون بشكه نفت توليد خواهد كرد كه روزانه 380 هزار بشكه كمتر از سال 2015 
ــت. اما در گزارش اوپك به تاثير لغو تحريم هاى ايران روى عرضه نفت در بازار  اس
اشاره نشده است. ايران روز گذشته اعالم كرد كه در حال افزايش روزانه 500 هزار 
بشكه به توليد نفت خود است كه بخش عمده كاهش عرضه غيراوپكى ها را جبران 
خواهد كرد. وزير انرژى امارات در اولين اظهارنظر اعضاى اوپك درباره ايران پس از 
لغو تحريم ها گفت: هر كشورى كه در بازار اشباع شده كنونى، توليد را افزايش دهد، 

اوضاع را بدتر خواهد كرد. 
ــد  ــامبر بمان ــاه دس ــطح م ــازمان در س ــن س ــد اي ــر تولي ــزود: اگ ــك اف اوپ
ــد بود اين  ــكه خواه ــه 530 هزار بش ــه در بازار روزان ــال جارى مازاد عرض در س
در حالى است كه مازاد عرضه سال جارى در گزارش ماه قبل روزانه 860 هزار بشكه 
پيش بينى شده بود. اوپك همچنين پيش بينى خود از رشد تقاضاى نفت در سال 
2016 را كمى تغيير داد و پيش بينى كرد كه تقاضاى جهانى روزانه يك ميليون و 
260 هزار بشكه افزايش خواهد يافت. اين در حالى است كه در گزارش قبلى رشد 
ــال 2015 روزانه يك ميليون و 540 هزار بشكه پيش بينى  تقاضاى جهانى در س

شده بود.

ــگاه هاى  ــى و حمايت از ايجاد فروش ــى رييس جمهوربرمطالعه علم معاون اجراي
زنجيره اى عمده فروشى تاكيد كرد.

ــه وى به  ــور در ارتباط با نام ــس جمه ــاون اجرايى ريي ــريعتمدارى مع محمد ش
ــران اعالم  ــره اى آمريكايى به اي ــگاه هاى زنجي ــاره ورود فروش ــت، درب وزير صنع
ــن گفته و  ــا آنچه م ــت، ام ــتى از كجا درآمده اس ــن برداش ــم چني كرد: نمى دان
ــگاه هاى زنجيره اى  ــت از ايجاد فروش ــى و حماي ــته ام توصيه به مطالعه علم نوش
ــگاه ها  ــا بوده كه اين فروش ــه در آمريكا و اروپ ــكو » ك ــى نظير« كاس عمده فروش
ــگاه زنجيره اى  ــه فروش ــا« جاينت»ك ــود دارد ي ــز وج ــرى ني ــن ديگ ــا عناوي ب
ــم فعاليت مى كنند،  ــت و با عناوين ديگرى ه ــى در آمريكا و اروپا اس خرده فروش
ــت باى » كه  ــگاه تخصصى« بس ــره اى ديگرى مانند فروش ــگاه هاى زنجي يا فروش
ــرف در خانه  ــه در لوازم مورد مص ــا « ايكى آى » ك ــروش لوازم برقى ي در زمينه ف
ــت، صورت  ــا و آمريكا رايج اس ــم در اروپ ــن ديگرى ه ــال و با عناوي و زندگى فع
ــراى عرضه بهتر توليدات  ــت كه ما بايد ب گيرد.وى افزود: اين موارد از اقداماتى اس
داخلى به مردم با سرمايه گذارى هاى داخلى براى حمايت از توليدات خرد و مصرف 
ــريعتمدارى يادآور شد: طرح اين موضوع توسط بنده  كننده نهايى انجام دهيم.  ش
ــگاه هاى زنجيره اى آمريكايى يا اروپايى و  اصال و به هيچ وجه مجوز دادن به فروش
ــالمى ايران غيرممكن و ثانيا نقض  نظير آن نيست كه آن فكر اوال در جمهورى اس
ــايت هاى خبرى اعالم كرده بود،  ــتر يكى از س غرض است.بنا براين گزارش، پيش
ــان ورود تعدادى  ــه وزير صنعت، خواه ــريعتمدارى در نامه اى خطاب ب محمد ش

از فروشگاه هاى بين المللى آمريكا درايران شده است.
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان

1-مزايده گزار: اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
2- موضوع مزايده: فروش 3 دستگاه خودروى دولتى (مزدا دوكابين)

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: فيش بانكى به مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى به شماره حساب شماره 
2172620206000 بانك ملى ايران به نام اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

4- تاريخ اخذ اسناد مزايده: 94/10/29 لغايت تاريخ 94/11/07 در ساعات ادارى 
5- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت ادارى 94/11/17

6- تاريخ بازگشايى: راس ساعت 10 صبح مورخ 94/11/18
7- محل دريافت اسناد مزايده تحويل و بازگشايى پاكات: اصفهان – خيابان مشتاق دوم – دفتر فنى اداره كل ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان (ساختمان شماره3 استاندارى – واحد اموال اداره كل)
توضيحات: 

*به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهى در مزايده ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

*اداره كل در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
*ساير اطالعات و جزييات در اسناد مزايده درج شده است.

آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى (مرحله اول)  

         م الف:30197             

 نوبت دوم
اوپك:

بازار درسـال2016 
متعـادل مى شـود

ــات مالى و اعتبارى  رييس كل بانك مركزى درخصوص وضعيت موسس
ــرمايه نياز است كه فعاليت  گفت: براى داشتن آرامش در بازار پول و س
ــود زيرا آنها آرامش نظام بانكى را  ــات مالى غيرمجاز برچيده ش موسس

برهم زده اند.
ــالن  ــاالن اقتصادى غيردولتى در س ــيف دراولين اجالس فع ولى ا... س
ــعه اقتصادى  ــران اظهار كرد: نظام بانكى نقش جدى در توس اجالس س

كشور دارد و منجر به حمايت از توليد و مسائل اقتصادى مى شود. 
ــاى عادى خود را  ــام بانكى فعاليت ه ــزود: قبل از تحريم ها كه نظ وى اف
ــتى  ــد و جايگاه آن به درس ــى را نمى دي ــى نظام بانك انجام مى داد كس
مشخص نبود اما در زمان تحريم و عدم ارتباط بانك هاى ايران با بانك هاى 

خارجى فعاليت و عملكرد بانكدارى ايران مشخص شد.
ــنگينى و  ــرايط س ــن ش ــه داد: در اي ــزى ادام ــك مرك ــس كل بان ريي
ــورى كه 15 درصد  ــار اقتصادى بر دوش بخش خصوص رفت به ط فش

هزينه مبادالت آنها افزايش يافت.
ــبت بسيار پايين سرمايه در نظام  رييس كل بانك مركزى با اشاره به نس
ــرايط در كوتاه مدت ارتباطات مناسبى با  ــور گفت: در اين ش بانكى كش
بانك هاى بين المللى ايجاد مى شود اما بايد اذعان داشت كه با اين شرايط 
ادامه پيدا نمى كند و از فرصت موجود براى برداشتن تنگناها بايد استفاده 
ــرايط فعلى كشور نبايد  كرد. سيف گفت: طبق نظر وزير كار ديگر در ش

ــرار داد و  ــرض هدر دادن ق ــت و منابع را در مع ــراف و تبعيض داش اس
ــان  ــتفاده كنيم. وى خاطر نش ــيوه از آنها اس بايد بتوانيم به بهترين ش
ــاد اقتصاد آرام  ــراى ايج ــت و تالش خود را ب ــك مركزى حماي كرد: بان
در فضاى كشور انجام مى دهد اما بايد تصميمات مناسبى در زمينه فضاى 

كسب و كار و سرمايه گذارى داشته باشيم. 
ــرايط فعلى  ــود بانكى در ش رييس كل بانك مركزى در خصوص نرخ س
ــاس ميزان  ــودى حمايت مى كند كه بر اس گفت: بانك مركزى از نرخ س

تورم در جامعه باشد. 
سيف در خصوص وضعيت موسسات مالى و اعتبارى گفت: براى داشتن 
ــات مالى  ــت كه فعاليت موسس ــرمايه نياز اس آرامش در بازار پول و س

غيرمجاز برچيده شود زيرا آنها آرامش نظام بانكى را برهم زده اند. 
ــد  ــر اقدامى الزم باش ــه بانك مركزى ه ــد: در اين زمين ــادآور ش وى ي
ــى  ــى و انتظام ــتگاه هاى قضاي ــاى دس ــد و از حمايت ه ــام مى ده انج
ــان كار پيگيرى  ــود تا پاي ــيدن به هدف خ ــت و براى رس برخوردار اس

مى كند.
رييس كل بانك مركزى همچنين درباره تك نرخى شدن نرخ ارز گفت: 
6 ماه براى تحقق نرخ يكسان ارز در نظر گرفته ايم كه با توجه به شرايط 
موجود تحقق اين امر كار ظريفى است كه همكارى تمام فعاالن اقتصادى 

كشور را مى طلبد.

ــم ها عليه ايران  ــالم كردند: به رغم لغو تحري منابع صنعتى و دولتى در ژاپن اع
ــتفاده از بيمه ويژه  ــان مجبورند به اس ــور همچن خريداران ژاپنى نفت اين كش
ــده نزديك ادامه دهند.  ــتيرانى دولت ژاپن براى واردات نفت از ايران در آين كش
شركت هاى كشتيرانى پس از لغو تحريم هاى ايران در خصوص دريافت پوشش 
بيمه هاى آمريكايى همچنان با ابهام مواجه هستند و اين به معناى اين است كه 
ــش  ــور خواهد بود موافقت پارلمان را براى تمديد پوش دولت ژاپن احتماال مجب
ــت آورد. پس از اعمال تحريم ها عليه ايران كه توان  بيمه پس از ماه مارس به دس
ــش بيمه را كاهش داد، توكيو براى كمك  شركت هاى بيمه خصوصى براى پوش
به وارد كنندگان نفت اين كشور از ايران وارد عمل شد. وزارت خزانه  دارى آمريكا 
ــيارى از تحريم ها را عليه ايران لغو كرده و غيرآمريكايى ها اجازه دارند  اكنون بس

با نهادهاى بزرگ ايرانى تجارت كرده و آنها را بيمه كنند. 
ــى اصلى ژاپن ــركت بيمه خصوص ــن و يك مقام آگاه در ش يك منبع دولت ژاپ

ــش بيمه  ــركت هاى آمريكايى هنوز قادر به ارائه پوش (جى پى آى) گفت: اما ش
براى كشتى هاى ايرانى نيستند. 

ــود با بيان اينكه شركت هاى  ــت نامش فاش نش اين منبع آگاه دولتى كه خواس
ــركت هاى بيمه خصوصى حاضر به ريسك نيستند،  ــتفاده از ش كشتيرانى با اس
ــده اند و بنابراين طرح دولت در شرايط  گفت: تحريم ها به صورت مشروط لغو ش

كنونى ادامه خواهد يافت. 
ــش بيمه معمولى1/ 8 ميليارد  اين مقام JPI افزود: تنها حدود 90 درصد از پوش

ــه آمريكايى  ــركت هاى بيم ــد، زيرا ش ــتى حفظ خواهد ش دالرى براى هر كش
حدود 10 درصد كل پوشش را تقبل مى كنند. 

ــوى شركت هاى  ــبى از س ــركت هاى بيمه اى كه به صورت نس وى افزود: اگر ش
ــوند يا مقامات اجرايى آمريكايى در هيات  مديره  آمريكايى تامين سرمايه مى ش
ــوند اين كمبود مى تواند 30 يا 40  آنها حضور دارند نيز از تجارت با ايران منع ش

درصد باشد.
كلوب P&I خواستار شفافيت دولت آمريكا در خصوص نتايج لغو تحريم ها شده، 
اما نمى داند اين نتايج چه زمانى حاصل خواهد شد. منابع آگاه گفتند: ضمانت بيمه 
ــود، اما به دليل ابهام در خصوص بيمه هاى  دولت ژاپن 31 مارس منقضى مى ش

خصوصى احتماال تمديد خواهد شد.
ــور از  ــت، اما واردات اين كش ــن خريداران نفت ايران اس ژاپن يكى از بزرگ تري
ــده و به حدود 170 هزار بشكه در روز  ــال 2011 تقريبا نصف ش ايران پس از س
رسيده است. منابع صنعت نفت مى گويند، ايران از خريداران ژاپنى خواسته كه 
مقدار واردات خود در قرار داد ها را افزايش داده و به سطح قبل از تحريم ها در سال 
ــانند، اما برخى خريداران تمايلى به انجام اين كار ندارند و به دنبال  2012 برس

خريد نفت ايران در بازار آزاد هستند.
ژاپن ممكن است واردات نفت ايران را از طريق 15 نفتكش كه بيمه دولتى به شكل 
محكم ترى آنها را بيمه مى كند افزايش دهد، اما اين امر احتماال تاثير محدودى 

خواهد داشت و يك رقابت قيمتى شديد با نفت هاى غيرايرانى وجود دارد.

سيف تاكيد كرد:

لزوم برچيدن موسسات مالى غيرمجاز براى بازگشت آرامش به نظام بانكى
منابع صنعتى و دولتى در ژاپن اعالم كردند: 

ژاپن بيمه دولتى نفت كش هاى حامل نفت ايران را نگه مى دارد

درآستانه اولين سفر خارجى پسابرجام رييس جمهورى رونمايى شد ؛

بسته همكارى با سومين اقتصاد اروپا
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معاون وزیر محیط زیست آلمان ضمن اشاره به همکاری ایران و آلمان در 
زمینه کاهش آلودگی هوای ایران در خصوص تجربیات موفق آلمان گفت: 
دو طرح مالیات خودرو بر حسب انتشار گاز دی اکسیدکربن و ممنوعیت 
تردد خودروهای آالینده در محدوده های مش��خص ب��ه همراه تصویب 
قوانین الزم االجرا برای خودروسازان از جمله اقدامات آلمان در این زمینه 

به شمار می رود.
گونتر آدلر در پاسخ به س��وال تین نیوز، مبنی بر تجارب کشور آلمان در 
اجرای طرح هایی به منظور کنترل آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک 
داخل شهرها و نحوه اجرا و معیارهای مدنظر مسووالن کشور آلمان گفت: 
آلمان دارای تجربیات و دانش بس��یار قوی و متخصصان بسیار خوبی در 
زمینه کاهش آالینده های هوا دارد که کاهش میزان آالینده ها به سطح 

بسیار پایین را موجب شده است.
وی افزود: طی مدت حضور در ایران با مسووالن ایرانی به منظور همکاری 
در خصوص کاه��ش آلودگی هوا، امکانات موجود و س��طح توانایی ایران، 
مذاکراتی صورت گرفت تا ابع��اد انتقال تجربیات آلمان ب��ه ایران در این 

زمینه مشخص شود.
معاون وزیر محیط زیس��ت آلمان ضمن ابراز خش��نودی از سیاست های 
 دولت ایران در راستای حفظ محیط زیس��ت بیان داشت: در گام اول قرار 
بر برگزاری جلسات منظم با حضور متخصصان ایرانی و آلمانی در خصوص 
 همکاری های مش��ترک برای پیاده کردن طرح ه��ای مختلف در زمینه 
حمل و نقل عمومی و شخصی ایران گذارده شد و امیدواریم در اسرع وقت 

به موفقیت دست پیدا کنیم.
اجرای طرح های مالیات خودرو بر انتشار CO2 و ممنوعیت تردد 

خودروهای آالینده در آلمان
آدل��ر در پاس��خ س��وال دیگ��ری از س��وی خبرنگار تی��ن نی��وز مبنی 
 بر اینک��ه »آیا تا کنون در ش��هر ه��ای پرجمعی��ت و پر ترافی��ک آلمان 
 ط��رح های��ی ب��ا ه��دف ایج��اد محدودی��ت و مقابل��ه ب��ا انتش��ار 
 دی اکس��ید کربن و س��ایر آالینده ه��ا همانند TAX CO2 اس��تفاده 
شده است؟«اظهار داشت: در کشور آلمان دو طرح مالیات خودرو بر حسب 
انتش��ار گاز دی اکس��ید کربن و ممنوعیت تردد خودروه��ای آالینده در 
محدوده های مشخص شده اجرا می شود. که بر این اساس هر چه خودرو 
دی اکسید کربن بیشتری تولید کند مالیات بیشتری پرداخت خواهد کرد.

معاون وزیر محیط زیست، ساختمان و ایمنی هسته ای آلمان با اشاره به 
سیاست های زیست محیطی کش��ور خود در قبال صنعت خودروسازی 
تصریح کرد: س��ابقه اجرای ط��رح های کاه��ش آلودگی ه��وا در آلمان 
بیش از 30 س��ال قدمت دارد و عالوه بر آن در 30 سال قبل دولت آلمان 
خودروس��ازان را مجبور به نص��ب کاتالیزور روی محص��والت خود کرد 
 در حالی که خودروس��ازان اجرای این طرح را عامل ورشکس��تگی خود 

می پنداشتند در نهایت به بخشی از فرآیند تولید آنها تبدیل شد.

 اظهارات معاون وزیر محیط زیست 
آلمان در خصوص آلودگی هوای ایران

معصومه ابتکار ب��ا بیان اینکه زمانی می ش��د تحریم ها را دلیل 
عقب ماندگ��ی عن��وان ک��رد، گف��ت: تحریم ها برای توس��عه 
شاخص های محیط زیستی مش��کالتی ایجاد کرده بود اما رفع 

آنها مسوولیت ما را زیاد کرده است.
مع��اون رییس جمه��ور و رییس س��ازمان محیط زیس��ت در 
همای��ش روز هوای پاک گفت: خوش��حالیم ک��ه تحریم هایی 
که مشکالت زیادی برای بهبود ش��اخص های توسعه از جمله 
بهبود شاخص های محیط زیستی کش��ور ایجاد کرده بود رفع 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه دس��تگاه های بسیار متعددی در 
موضوع آلودگی هوا دخیل هس��تند و نقش و مسوولیت دارند، 
 افزود: اتف��اق خوبی ک��ه در اوایل دول��ت کنونی ب��ا تاکیدات 
رییس جمهوری رخ داد یک مصوبه دولت بود که همان ماه های 
اول خط مشی کالن کشور را برای کاهش آلودگی هوا مشخصی 
کرد. ابتکار اتفاق خوش��ایند دوم را فعال ش��دن کارگروه ملی 
کاهش آلودگ��ی هوا دانس��ت و گفت: این کارگروه س��از و کار 
مدیریتی بود که پ��س از مدت ها توقف فعالیت این س��از و کار 
فرابخش��ی فعال ش��د و می توان گفت تقریبا ماهی یک بار این 

کارگروه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این کارگروه تشریفاتی نیست، گفت: دستگاه ها 
در این کارگروه می آیند و گزارش کار خودشان را ارایه می کنند 
و مسایل و مش��کالتی مثل اعتبارات و یا مسایل فنی را مطرح 
می کنند. هیچ مماش��اتی در کوتاهی از برنامه های آلودگی هوا 

نخواهیم داشت.
رییس سازمان محیط زیس��ت با بیان اینکه با وجود همه موانع 
پیشرفت نسبتا خوبی داش��تیم، تصریح کرد: گزارش عملکرد 
همه دس��تگاه ها در بحث آلودگی هوا را به دولت ارایه داده ایم. 
همه دس��تگاه ها باید با سرعت کافی بر اس��اس آنچه در برنامه 

گفته شده نسبت به اجرای تعهدات خودشان پایبند باشند.

ابتکار ب��ا تاکید بر اینک��ه »ما هی��چ مماش��اتی در کوتاهی از 
برنامه ه��ای آلودگی ه��وا نخواهیم داش��ت« گف��ت: ما پایش 
خودم��ان را در کیفی��ت س��وخت، کیفیت تولی��د خودروها و 
ضوابطی که برای ش��ماره گذاری اعالم کردیم به طور مستمر 
انجام می دهیم و در موضوع خروجی صنایع و تمام بخش های 
مختلف برنامه در جایی که وظایفمان هس��ت بدون هیچ گونه 
مماشات و کم توجهی موضوع را دنبال می کنیم؛ چرا که مساله 
برای کشور بسیار مهم اس��ت و برای رییس جمهور و دولت هم 
اهمیت دارد. بیش از 30 میلیون ش��هروند تحت تاثیر آلودگی 
هوا قرار دارند و اگر این مس��اله حل نش��ود برای ما هزینه های 
بسیار سنگینی در بخش های بهداشت و درمان و اجتماعی به 

وجود می آورد.
وی ضمن تاکید بر نقش رسانه ها در مس��ایل زیست محیطی 
گفت: از رسانه هایی که با ما همکاری خوب در انتقال اطالعات 
داش��تند، از آنهایی که به ما نقد داش��تند و حتی آنهایی که به 
حاشیه ها می پردازند و حتی از یک جلسه جدی ،حاشیه ای برای 

سرگرمی افکار عمومی می سازند تشکر می کنیم.
معاون رییس جمهوری گفت: آمار و جداول شهرهای مختلف 
نشان می دهد میزان پیشرفت ما در شهرهای مختلف متفاوت 
بوده است. شاید بیشترین پیشرفت را در اصفهان داشته ایم اما 
کامال مشخص اس��ت که موانعی هم داریم و اگر استانداردها را 

حفظ نکنیم ممکن است به مشکالت زیادی بر بخوریم.
اگر برنامه های س�ال ۷۹ پیگیری ش�ده بود االن در این 

وضعیت نبودیم
ابتکار ب��ا بیان اینک��ه »قرار نیس��ت از روزی که کار را ش��روع 
می کنیم مش��کل حل شود« گفت: مس��ایل مربوط به آلودگی 
 هوا برنامه های بلندمدت است. اگر برنامه هایی که سال ۱3۷۹ 
آغاز شد استمرار داش��ت و دولت ها پی در پی پیگیر آن بودند 

امروز در این وضعیت نبودیم، اما دستاوردهایی که دولت در این 
2۷ ماه داشته، بی نظیر بوده و قطعا پس از این هم نتایج خوبی را 
خواهیم داشت و  با وجود همه مشکالتی که هنوز هم وجود دارد 
و کمبودهایی که هست آمار خوبی داریم. این در شرایطی است 
که هنوز تحریم ها برطرف نشده است، دولت بیشترین مشکالت 
اقتصادی را تجربه می کند و عقب ماندگی ۸ سال گذشته هنوز 

در همین آمار دیده می شود.
ابتکار با اعالم اینک��ه االن دولت تقریبا هرم��اه یک مصوبه  در 
ارتباط با محیط زیس��ت یا آلودگی هوا می گذراند، گفت: توجه 
به مساله محیط زیست در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه 
کامال مشخص است. برنامه ای که دولت به عنوان برنامه توسعه 
کشور تصویب کرده یک فصل فرابخشی درباره محیط زیست با 
عددگذاری و شاخص گذاری مشخص دارد که این اتفاق بزرگی 
برای برنامه ریزی کشور اس��ت و تمام هدف گذاری های ملی و 
بین المللی مثل اقتصاد کم کربن، کاه��ش گازهای گلخانه ای، 
اصالح الگوی مصرف آب یا اهداف توسعه پایدار که هدف گذاری 
جهانی است همه به نوعی در برنامه ششم توسعه و در لوایحی 

که به مجلس رفته لحاظ شده است.
درآمدهای اصالح قیمت  حامل های انرژی، در مس�ایل 

محیط زیستی  مصرف خواهد شد
رییس سازمان محیط زیس��ت با اعالم اینکه در لوایحی که به 
مجلس رفته هم برای اولین بار نگرش زیس��ت محیطی بسیار 
خوبی اتفاق می افتد گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از اصالح 
قیمت حامل های انرژی و آب به کاهش آلودگی هوا اختصاص 
داده شده است.در گذشته هیچ قانونی برای اختصاص عوارض 
آلودگی هوای یک درصدی در مصارف زیست محیطی نبود و 
االن برای اولین بار در الیحه دولت به صراحت قید شده که این 
عدد باید برای بهبود وضعیت محیط زیس��ت هزینه شود. اینها 

تحوالت مهمی است که در سطح برنامه ریزی اتفاق می افتد.
ابتکار ب��ا اعالم اینکه در س��طح اجرایی هم دس��تگاه ها تالش 
می کنند، ام��ا برخی باید بیش��تر تالش کنند گفت: س��من ها 
هم همراهی بس��یار خوب��ی دارند ک��ه از تالش ه��ای آنها هم 
تشکر می کنم. همین پیش��نهاد سه ش��نبه های بدون خودرو 
 پیش��نهاد س��ازمان های مردم نه��اد ب��وده ک��ه باعث ش��ده

 ام��روز حداق��ل ی��ک روز در هفت��ه از خ��ودرو اس��تفاده 
 نکنی��م و الگ��وی حم��ل و نق��ل در ش��هرها را ب��ه س��مت 
حمل و نقل عمومی ببری��م. وی گفت:با همتی ک��ه در دولت 
 ش��کل گرفت��ه و از ماه ه��ا قب��ل، کار کارشناس��ی ب��رای آن 
ص��ورت گرفته ب��ود یک ه��دف گذاری مه��م را ب��ه تصویب 
رس��اندیم و آن بح��ث خروجی ه��ای مرب��وط ب��ه صنای��ع 
ب��ود. متاس��فانه از س��ال ۱3۷۴ ت��ا کن��ون اس��تانداردها 

و ش��اخص های خروج��ی ه��وای مرب��وط ب��ه صنای��ع و 
آلودگ��ی هوای��ی ک��ه ایج��اد می کنن��د اص��الح نش��ده بود 
 و در ای��ن موضوع بس��یار عق��ب ماندگی داش��تیم. مصوبه ای 
گذراندیم که با هماهنگی همه دستگاه ها به ویژه وزارت صنایع 
و وزارت نفت بود و برای اولین بار فلزات س��نگین را در آلودگی 
هوای مرب��وط به صنایع در نظ��ر می گیرد و ب��رای اولین بار به 
اکسیدهای ازت هم اشاره دارد که این هم اتفاق مهمی بوده  و 
کامال روزآمد است. به گفته وی صنایع مکلف هستند براساس 
زمان بندی و ط��ی فرصت ۶ ماهه ای که به آنها داده ش��ده این 

استانداردها را به طور کامل اعمال کنند.
رییس سازمان محیط زیست اعالم کرد: از این به بعد بسیاری 
 از صنایع ما س��نجش برخ��ط دارند و برخی ه��م خوداظهاری 
انجام می دهند. برنامه ما این اس��ت که پایش صنایع خودمان 
را به حداکثر برسانیم و وظایف بخش های مختلف صنعتی هم 
همین اس��ت که مصوبه دولت و اس��تانداردها را برای کاهش 
آلودگی هوا، آلودگی آب و مدیریت پسماندرعایت کنند و برنامه 
مدیریت محیط زیست داشته باش��ند، برنامه اجرایی داشته  و 
واحد و بخش مرتب��ط با محیط زیس��ت را در واح��د صنعتی 

خودشان ببینند و اعتبارات مورد نیاز آن را پیش بینی کنند.
عصر جدید ورود س�رمایه به ایران هم�راه با مالحظات 

محیط زیستی است
ک��ه  جدی��د  دوره  ای��ن  آس��تانه  در  گف��ت:  بت��کار   ا
سرمایه گذاری های نوین وارد کش��ور خواهد شد باید بتوانیم 
 هم��گام با این س��رمایه گذاری، اس��تانداردها و ش��اخص های 
 محیط زیس��ت را هم رعایت کنی��م و در واقع توس��عه پایدار 

داشته باشیم.
رییس سازمان محیط زیس��ت با اعالم اینکه صنایع آالینده و 
مطرودی که در نقاط دیگر دنیا امکان فعالیت ندارند قطعا امکان 
حضور و فعالیت در ایران را نخواهند داشت ابراز امیدواری کرد: 
این عصر جدید س��رمایه گذاری در ایران با مالحظات زیس��ت 
محیطی، برنامه ریزی های س��بز و با توجه به ارزیابی زیس��ت 
محیطی انجام خواهد ش��د و ش��اهد توس��عه پای��دار در ایران 

خواهیم بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود اعالم کرد: مجلس بعد از بیش 
از یک سال، الیحه هوای پاک را به صورت اصل هشتاد و پنجی 
در دستور کار قرار داده اس��ت و فقط یکی از مسایل این الیحه 
موضوع معاینه فنی اس��ت که به غلط زمانی برای آن ۵ س��ال 

مهلت داده شده است. 
امیدواریم که بتوانیم ای��ن موضوع را پیگی��ری کنیم و هرچه 
 س��ریع تر یک قان��ون روزآم��د و کارآم��د ب��رای آلودگی هوا 

جایگزین قوانین قبلی کنیم.

رییس سازمان محیط زیست در روز جهانی هوای پاک:

رفعتحریمهامسوولیتماراسنگینترمیکند

عکس روز )اژدها ماهی(

 مسوول آزمایش��گاه »بررس��ی اثر امواج الکترومغناطیس��ی بر بدن« دانشگاه 
علم و صنعت گفت: تاکنون ثابت نشده اس��ت تشعشعات آنتن های بی.تی.اس 
عامل ایجاد سرطان باشد.آنتن های تلفن همراه )بی.تی.اس-BTS( با توجه به 
افزایش کاربران تلفن همراه در کشور نصب شده است و برخی معتقدند تشعشع 

این آنتن ها سالمت شهروندان را به خطر انداخته است.
»احمد چلداوی« عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در این رابطه گفت: 
تاکنون در بررسی های صورت گرفته، ثابت نشده است تشعشعات این آنتن ها 
 می تواند س��بب بروز بیماری سرطان باش��د. تحقیقات در این زمینه همچنان

 ادامه دارد تا به نتیجه قطعی در این مورد دس��ت یابیم. وی به بررسی اثر امواج 
تلفن های همراه روی موش ها در آینده نزدیک اش��اره کرد و گفت: این بررسی 

درباره اثر امواج تلفن همراه روی حافظه، استرس و اضطراب این حیوان است.
عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت: هر چند اس��تفاده از آنتن های 
بی.تی.اس برای بهره گیری از خدمات تلفن های همراه الزم است اما می توان با 
افزایش شمار این دستگاه ها و کاهش توان ارسال شده، از آسیب های احتمالی 
کاست. وی توصیه کرد در صورت نصب این آنتن ها در مناطق مسکونی یا روی 
پش��ت بام ها، باید میزان تشعشات را آزمایش و اصول اس��تاندارد و ایمنی را به 
دقت رعایت کرد. مسوول آزمایش��گاه بررس��ی اثرات امواج الکترومغناطیسی 
 بر بدن دانش��گاه علم و صنعت تاکید ک��رد: در صورت رعایت ای��ن موارد، این 
آنتن ها قابل اعتماد خواهند بود. چلداوی گفت: در برخ��ی موارد نادر در افراد 

مبتال به بیماری های خاص تاثیرامواج الکترومغناطیس��ی دیده ش��ده اس��ت، 
اما این موضوع ش��امل حال همه مردم نمی ش��ود. نوزدهم آذرماه امسال وزیر 
 ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از ش��بکه های اجتماعی نوش��ت: بر پایه

 اندازه گیری های انجام شده و اعالم نظر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان 
انرژی اتمی ایران، امسال موردی مبنی بر غیراستاندارد بودن حدود پرتوگیری 
 آنتن ها گزارش نش��ده و نتای��ج همه اندازه گی��ری ها پایین ت��ر از اندازه مجاز 

بوده است.
به نوشته وی، با هدف نظارت هر چه بهتر بر تشعشعات آنتن ها و فرهنگ سازی 

در این زمینه، دکل ها شناسنامه دار شده است.

 محققان نش��ان داده اند که خ��وردن غذاهایی که DNA آنه��ا از نظر ژنتیکی 
دس��تکاری ش��ده اند می تواند اثرات منفی بر س��المتی افرادی که آن غذاها را 
مصرف می کنند داشته باشد. در مطالعه ای که در کتابخانه عمومی علوم منتشر 
شد، محققان نشان دادند دالیل و ش��واهد محکمی وجود دارد که مواد غذایی 
یا محصوالتی که DNA آنها دستکاری ش��ده است حامل ژن هایی هستند که 
می تواند از طریق مکانیسمی ناش��ناخته وارد سیستم گردش خون انسان شود.  
در این تحقیق آزمایش خون بیش از ۱000 فرد در ۴ مطالعه مجزا بررسی شد. 
نتایج تحقیقات حاکی از آن است هنگامی که غذاها یا محصوالت از نظر ژنتیکی 
دستکاری می شوند ممکن است در طوالنی مدت تاثیرات مضری را روی افرادی 

که از آنها استفاده می کنند بر جای بگذارد. 
پیش��رفت های فراوانی که در علم ژنوم در چند س��ال اخیر انجام شد نشان داد 
موجودات می توانند ژن های خود را به اش��تراک بگذارند و منتقل کنند. قبل از 
این، عموم مردم بر این باور بودند که ژن ها فقط بین اعضای یک نوع گونه خاص 
و تنها از طریق تولید مثل منتقل می شوند. جریان خون انسان به خوبی از جهان 
بیرون و دس��تگاه گوارش جداست. بنابر الگوی اس��تاندارد، ماکرو مولکول های 
بزرگ نمی توانند با غذاها به طور مس��تقیم وارد سیس��تم گردش خون شوند. 
طی هضم غذا، تصور می شود که پروتئین ها و DNA به ترتیب به ذرات ریزی 
همچون اسیدهای آمینه و نوکلئیک تقسیم می ش��وند و سپس طی پروسه ای 
پیچیده جذب می شوند و از طریق سیستم گردش خون بین قسمت های مختلف 

بدن تقسیم  شوند. در نتیجه موادی که از نظر ژنتیکی دستکاری می شوند باید 
قبل از اینکه برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرند تحقیقات و آزمایش های 
فراوانی روی آنها انجام گیرد و نتایج نشان دهد که استفاده از آن مواد کامال برای 
بدن بی ضرر است. یک ژن، حتی یک ژن بسیار کوچک اگر تغییر کند و یا جایش 
تغییر کند، رفتاری کامال غیر پیش بینی ش��ده را از خود نشان می دهد و عواقب 
خاص خود را خواهد داشت. مطالعه ای دیگر نشان داده است اگر افراد یا حیوانات 
غذاهایی که از نظ��ر ژنتیکی تغیی��ر یافته اند را مصرف می کنن��د، این ژن های 
مصنوعی وارد بدن آنها می شود و ماهیت باکتری های مفید موجود در روده آنها 

را تغییر می دهد و تاثیرات منفی بر سالمتی آنها خواهد داشت.

محصوالت دستکاری شده ژنتیکی نخوریداثر آنتن های تلفن همراه در ایجاد سرطان ثابت نشده است

دریچه
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خبر

دريچه 

خبر 

ــراى طرح حذف  ــالمت از اج ــازمان بيمه س مدير كل بيمه گرى ودرآمد س
ــتان كشور خبرداد و گفت:  دفترچه بيمه واستفاده از كد ملى در30بيمارس
ــايرمراكزدرمانى و مطب ها نيز وجود دارد. امكان حذف دفترچه بيمه درس
ــم على در جمع خبرنگاران درخصوص طرح حذف  دكتر داوود حاجى قاس
ــته دربرخى  ــال گذش ــتان ها افزود: اين طرح ازس دفترچه بيمه دربيمارس
ــتان الزهرا به عنوان  ــد كه اولين بيمارستان بيمارس ازبيمارستان ها آغازش
ــد. وى  ــه اين طرح درآن اجرايى ش ــتان اصفهان بود ك بزرگ ترين بيمارس
ــوراجرايى مى شود كه  ــتان كش گفت: درحال حاضراين طرح در30بيمارس
ــاه، جهرم، مازندران، تهران و...  ــيراز، كرمانش ــتان، ش ــتان هاى كردس اس
ــاره به اينكه درتهران  ازجمله اين استان ها هستند. حاجى قاسم على با اش
ــرح حذف دفترچه  ــتان بهارلو ط ــتان مركزقلب و بيمارس نيز در دو بيمارس
ــالمت آمادگى  ــازمان بيمه س ــود، تاكيد كرد: به عنوان س بيمه اجرا مى ش
ــتان ها داريم كه البته پاراكلينيك ها،  اجراى اين طرح را در تمامى بيمارس
ــوند. ــى توانند ازاين امكان بهره مند ش ــايرمراكزدرمانى نيز م مطب ها و س
ــش اين سازمان  ــده تحت پوش وى گفت: درحال حاضر40ميليون بيمه ش
ــوند و درسال بيش  ــترى مى ش ــتند كه ده درصد اين افراد ساالنه بس هس
ــم به طورى كه هربيمه  از20 ميليون دفترچه بيمه براى آنها چاپ مى كني
ــم على  ــوض مى كند. حاجى قاس ــال يك دفترچه بيمه ع ــده طى دو س ش
ــدن طرح دريافت اطالعات بيماران از سوى پزشكان  همچنين از اجرايى ش
ــق وارد كردن يك  ــاه آينده خبرداد و گفت: از طري از طريق موبايل طى 6 م
ــتم بيمه گرى ما متصل و  كد، پزشكان مى توانند با ارسال كد ملى به سيس
پاسخ اطالعات بيمار را دريافت كنند و ديگر نيازى به دفترچه بيمه نخواهد 
ــر داد و گفت: يكى از  ــاران درآينده خب ــناد كاغذى بيم بود. وى از حذف اس
اهداف ما درآينده، اجراى طرح حذف اسناد كاغذى بيماران بسترى شده در
ــال  ــند درس ــوان با حذف 4ميليون س ــورى كه مى ت ــتان ها به ط بيمارس
ــه طرح هاى  ــاره ب ــم على  با اش دراعتبارات صرفه جويى كنيم.حاجى قاس
ــتان الزهراى اصفهان به عنوان يك بيمارستان الگو در  ــعه اى بيمارس توس
طرح هاى توسعه سيستم ادارى و تسهيل درامرپذيرش بيمارازطرح جديد 
ــاران حمايت  ــناد بيم ــوص الكترونيكى كردن اس ــتان درخص اين بيمارس
ــتفاده از ــيرنوآورى واس ــت درمس كرد واز ديگر مراكز درمانى كشورخواس
فناورى هاى روز دنيا گام برداشته وامكانى فراهم كنند تا بيماربا صرف وقت و 
انرژى كمترى به درمان خود دراين مراكز بپردازد.به گفته وى ، فقط با حذف 

دفترچه هاى بيمه ساالنه 60ميليارد تومان صرفه جويى صورت مى پذيرد.

ــن و طوالنى ترين و در مواردى  زندگى متأهلى، پيچيده ترين، عميق تري
تلخ ترين نوع ارتباط بين انسان هاست.

يكى از مواردى كه زن و شوهر بعد از چند سال زندگى مشترك به عنوان 
معضل زندگيشان مطرح مى كنند فروكش كردن هيجانات و كاهش عشق 
ــت. چنانچه  ــترك وجود داش ــت كه در آغاز زندگى مش و عالقه هايى اس
ــان پس از اندكى زندگى به  بسيارى از آنها ادعا مى كنند كه آتش عشقش

خاموشى گراييده است.
آفرينش طبيعت زن و مرد تا حدى متفاوت است كه به نظر مى رسد از دو 
دنياى متفاوت آمده اند در اين صورت چگونه زندگى متأهلى لذت بخشى 

وجود خواهد داشت؟
اين ارتباط به دليل ماهيتش مراحل و تغييراتى را در خود دارد زوج هايى 
كه اين تغييرات و مراحل را مى شناسند منتظر وقوع آنها هستند. اين امر 
ــت كه حتى مى توان زمان جدايى را با  ــخص و ثابت شده اس تا جايى مش
ــروع زندگى  ــرات طبيعى مغز در دوران پيش از ازدواج و ش توجه به تغيي

پيش بينى كرد.
ــت كه بعد از ازدواج ،زوجين  ــت اين اس نكته اى كه بايد به آن توجه داش
ديگر كمتر آراسته هستند، كمتر جذاب صحبت مى كنند و كمتر به دنبال 
كشف عاليق و خواسته هاى يكديگر هستند كه اين باعث مى شود از عاليق 

و دلبستگى  كه قبل از ازدواج وجود داشت كاسته شود.
ــان مانند  ــك در زندگيش ــاد تغييرات كوچ ــا ايج ــن بايد بدانند ب زوجي
ــتادن  ــراى گفت وگو يا فرس ــى در هفته ب ــاعت هاي اختصاص دادن س
متن هاى احساسى در زمان هايى كه همسرشان در محيط كار است مى 
توانند به نوعى ارتباطشان را بهبود بخشند. زوجين بايد بدانند تكنولوژى 
اين روزها تاثير مستقيمى روى زندگى ها گذاشته و اگر در انجام كارهاى 
ــيد، رابطه شما ادامه دار مى شود  مثبت با همسرتان، هميشه مبتكر باش
ــان بهتر هم  ــا و چالش ها رابطه ت ــترس زا، بحث ه ــى در مواقع اس و حت
مى شود.زوجين بايد هر روز با ارسال پيامك از زحماتى كه همسرشان مى 
ــپاس گذار او باشند اين شيوه ابراز محبت  كشد به نحوى تشكر كنند و س

مى تواند بهترين تاثير را در زندگى زناشويى داشته باشد.
ــن دارد كه بايد  ــتيم فردى اعتقاد بر اي ــاهد هس در برخى از زندگى ها ش
ــن كار خود را  ــى خواهدتربيت كند و در اي ــر خود را آن گونه كه م همس
ــت چرا كه به طور حتم  موفق مى داند در صورتى كه موفقيتى در كار نيس
ــود مى آيد.هنگامى كه زوجين  نوعى رنجيده خاطرى بين زوجين به وج
ــان طوالنى  با يكديگر دعوا مى كنند نبايد اجازه دهند مدت زمان قهرش
ــال پيامك هايى احساسى و  ــود و براى رفع كدورت مى توانند با ارس ش
ــد زيرا گاهى  ــدورت را برطرف كنن ــورى و ك توضيح هاى مختصر دلخ
ــن مخاطب اثر  ــتر در ذه ــتقيم بيش ــال پيامك غير مس ــا ارس توضيح ي
مى گذارد.اگر بين مراحل ارتباطى زن و شوهر يك توازن به وجود بيايد يك 
ازدواج متعادل ساخته مى شود جدال آنها از بين مى رود و ارتباطى كامل 
بين آن دو ايجاد مى شود. اين بسيار مهم است كه آنها بدانند احساساتشان 

نسبت به يكديگر در حال تغيير است و اين تغييرات طبيعى است.

بيمارستان الزهراى اصفهان؛

 الگوى طرح هاى توسعه سيستم ادارى 
وپذيرش بيماردركشور 

پيامك هايى كه هر روز بايد براى 
همسرتان بفرستيد

ــن دق الباب را  ــا صاحب خانه اي ــگ در را زده ام، اما ت زن
ــت مى دهد و ليست بلندباالى  پاسخ بگويد، فرصتى دس
ــه مركزيت آيفون اين  ــانه ديوار را ب تبليغاتى كه يك ش
ــم، چند  ــرق كرده اند، مطالعه مى كنم... يك اس منزل ق
ــام محتواى اين  ــماره تلفن؛ تم كلمه اى توضيح و دو ش

تبليغات است.
ــن تبليغات  ــايد، از اي ــه در را مى گش با صاحب خانه ك
ــش عجيب است:«الهى خوش نبينند،  مى گويم، واكنش
همين چند روز پيش بود كه شهردارى اين تبليغات رو 
پاك كرده بود... باز هم چسباندند تا چهره خانه ها و محله 

ها رو زشت كنند»
ــزار خانه و  ــى از ده ها ه ــه يك ــه و صاحب خان اين خان
صاحب خانه اى در اين شهر هستند كه از بالى تبليغات 
ــهرى، در امان نمانده اند، تبليغاتى كه از كنار آيفون  ش

شروع و بر تن ديوار منازل منتشر مى شوند.
هر سال مديريت شهرى، تاوان اين خبط تبليغ كنندگان 
را با انجام عمليات هاى پاك سازى ميليونى مى پردازد، اما 

از فردا باز همان آش است و همان كاسه...
ــى را براى  ــركت هاى خدماتى كه اين روش تبليغات ش
معرفى كاال و خدمات خود برگزيده اند نه به در هاى تازه 
رنگ شده منازل رحم مى كنند و نه به زحمات نيروهاى 
شهردارى و صاحب خانه كه روزها با كاردك، سطلى آب 
و انواع پاك  كننده هاى شيميايى به جان در خانه مى افتد 
تا شايد بتواند به هزار زحمت از شر اين برچسب هاى به 

ظاهر كوچك، اما دردسرساز خالص شود.
ــهردارى ها تبليغات روى  ــون ش ــاس ماده 92قان براس
ــهردارى آنها را  ــه ش ــى ك ــز دراماكن ــهر،به ج معابرش
ــت و متخلفان، تعدى كننده به  مجازشناخته ممنوع اس
حقوق عمومى و قانون محسوب مى شوند، اما سودجويى 
ــهروندى و از همه  ــاى ش ــراد، ضعف آگاهى ه برخى اف
مهم ترعدم بازدارندگى اين قانون سبب شده تا تخلفات 

نصب تبليغات برپيكره شهرادامه داشته باشد.
ــتن و  ــون درخصوص مقابله با نوش ــود قان بر خالف وج
ــهر، كمتركسى  ــباندن آگهى روى در و ديوارش يا چس
ــان داده و  ــاله واكنش نش به صورت حقوقى به اين مس

ازصاحبان برچسب ها شكايت مى كند.
رضا عباسى يك  شهروند اصفهانى است  كه درگفت وگو 
با خبرنگار ايمنا مى گويد: چندين بارخودم به اشخاصى 
كه كارچسباندن برچسب را انجام مى دادند تذكر دادم 
ولى با اين وجود فايده اى نداشته هر روز برتعداد برچسب 

ها اضافه مى شود.
ــى درخصوص  ــهروند اصفهان ــى ديگر ش قربان رمضان
ــكل يكى  ــان مى كند: مش ــب هاى تبليغاتى بي برچس
ــب ها را مى چسبانند  دوتا نيست كسانى كه اين برچس
ــباندن  ــه اينكه در پاركينگ نيازى به چس بدون توجه ب
ــى كنند،  ــب باران م ــدارد آن را هم برچس ــب ن برچس
در منزل برايشان كافى نيست حتى به لوله هاى گازهم 

رحم نمى كنند.
نصب هرگونه آگهى پيگرد ندارد

ــكونت دارد  ــان مولوى س ــهروند ديگرى كه درخياب ش
اظهارمى كند: يك متن هشدار دهنده روى ديوارمجتمع 
نصب كرده ايم كه نصب هرگونه تبليغات، پيگرد قانونى 

دارد، اما اين هشدار به هيچ وجه بازدارنده نيست .
وى تصريح مى كند: به نظر من صاحبان مشاغل به خوبى 
ــباندن  مى دانند كه قانون محكمى براى ممانعت از چس
برچسب هاى تبليغاتى روى در و ديوار منازل وجود ندارد 
ــدار ما، به كار  ــدون هراس از پيام هش و به همين علت ب
ــكونى،  ــت خود ادامه مى دهند و چهره مجتمع مس زش

كوچه، خيابان و شهر را نازيبا مى كنند.
اين شهروند در پاسخ به اينكه آيا تا به حال براى شكايت 
از نصب برچسب هاى تبليغاتى اقدام كرده ايد، مى گويد: 
ــاغلى كه برچسب تبليغاتى آنها  چندبار به صاحبان مش
ــده بود تماس گرفتيم اما  روى ديوار مجتمع ما نصب ش
ــيارى از آنها به كلى از فضاى حقوق شهروندى دور  بس
ــد؛ البته  ــا را درك نمى كنن ــتند و اصال اين چيزه هس
ــت كه فرهنگى  ــاغل انتظار داش نمى توان از برخى مش
ــد چون نه  ــهروندى را رعايت كنن ــوق ش با عنوان حق
آموزش خاصى از سوى اتحاديه يا نهاد مشخصى به آنها 
ــان  ــه فضاى كار و نوع فعاليتش ــود و نه اينك داده مى ش
ــتر  ــفانه بيش ــه اى را ايجاد مى كند. متاس چنين زمين
ــب هاى تبليغاتى هم متعلق به يك حرفه و شغل  برچس

خاص است.
برخوردهاى قضايى با متخلفـان ظرف يك هفته 

انجام مى شود
رييس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان پيرامون 
ــا اين روش  ــهرى گفت: انجام تبليغات ب اين معضل ش
ــط بعضى از لوله بازكنى ها و نشت ياب ها  كه اكثرا توس
ــهر و  ــند ش ــه هيچ عنوان مورد پس ــود ، ب انجام مى ش

شهروندان نيست و از فرهنگ شهرى به دوراست.
غالمرضا ساكتى افزود: طى جلسه اى كه با اتحاديه اين 
صنف برگزارشد، با حضورنمايندگان 65 شركت مربوط 
صورتجلسه اى تنظيم شد كه براساس آن مقررگرديد اين 
ــباندن آگهى به در و ديوارمنازل خوددارى  صنف ازچس
كرده و چنانچه قصد انجام تبليغات را دارند بايستى نامه 
از اتحاديه دريافت و سپس كارت هاى تبليغاتى را داخل 

پالستيك قرارداده و توزيع كنند.
ــاى ــازى و امح ــه دوره پاكس ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــب ها هفته اى يك بار توسط پيمانكارهرمنطقه   برچس
ــود، تصريح كرد: بد  ــهردارى اصفهان انجام مى ش ازش
نيست شهروندان اصفهانى بدانند كه شهردارى اصفهان 
ــون تومان براى  ــا 10ميلي ــن ماهانه 8 ت به طورميانگي

پاكسازى و امحاى اين تبليغات هزينه مى كند.
ــان  ــهردارى اصفه ــهرى ش ــات ش ــس اداره خدم ريي
ــتورقضايى بيش از 300 شماره  تاكيد كرد: البته با دس
تلفن درج شده روى اين تبليغات برچسبى مسدود شده 

ــتى  اند.وى با تاكيد كرد:افراد قانونمند و مجوزداربايس
تبليغات خود را به صورت كارت داخل پالستيك توزيع 
ــده  ــماره هاى قيد ش ــرا در غير اين صورت ش كنند زي
درآگهى قطعا مسدود خواهد شد. وى افزود: شهروندان 
ــوار و يا ــات را به در،دي ــه تبليغ ــب اينگون چنانچه نص
ــى توانند  ــت كردند م ــازل خود روي ــاى گاز من  لوله ه
ــامانه 137 شهردارى اصفهان  شماره آنها را از طريق س
به اين اداره اطالع دهند تا دراسرع وقت ظرف يك هفته 

برخوردهاى قضايى با متخلفان انجام شود.
ــان كرد: پيمانكار خدمات شهرى هر  ــاكتى خاطرنش س
ــهردارى اصفهان موظف است  يك از مناطق 15 گانه ش
روزانه 2 تا 3 كارگر براى امحاى اين تبليغات به كار گيرد 
ــود، با  ــاى اين تبليغات به موقع انجام نش و چنانچه امح

پيمانكار مربوطه برخورد مى شود.
شهروندان مى توانند خسارت بگيرند

ــتن هر  ــهردارى ها آمده است:«نوش درماده92قانون ش
ــته اى روى ديوارهاى شهر  نوع مطلبى يا الصاق هر نوش
ــهر باشد ممنوع است مگر  كه مخالف مقررات انجمن ش
در محل هايى كه  شهردارى براى نصب و الصاق اعالنات 
معين مى كند و در اين محل ها فقط بايد به نصب و الصاق 
ــت .  ــتن روى آن نيز ممنوع اس ــا كرد و نوش آگهى اكتف
متخلف عالوه بر تاديه خسارت مالكان به پرداخت جريمه 

محكوم خواهد شد.»
ــب هاى تبليغاتى روى تاسيسات  بنابراين نصب برچس
ــبى براى  ــوال جاى مناس ــهرى و مكان هايى كه اص ش
ــا ممنوع  ــهردارى ه ــت مطابق قانون ش تبليغات نيس
ــبت به پرداخت  ــت و متخلفان از اين قانون بايد نس اس
ــهروندان و تاسيسات شهرى خسارت وارده به منازل ش

 اقدام كنند.
با اين حال هرچند شهروندان مى توانند به خاطر نصب 
ــكايت كنند، اما واقعيت اين  برچسب هاى تبليغاتى ش
ــب ها آنقدر زياد  ــت كه تعداد اين آگهى ها و برچس اس
ــهروندان وقت و فرصت كافى براى  ــت كه نه تنها ش اس
طرح تعداد زيادى شكايت ندارند بلكه نداشتن ضمانت 
ــخص نبودن نهادى كه متولى  اجرايى اين قانون  و مش
ــد، كار را پيچيده تر  رسيدگى به اين نوع شكايت ها باش
ــه صاحبان  ــت ك ــاال به همين داليل اس مى كند،احتم
ــب هاى تبليغاتى در  مشاغل نيز هراسى از نصب برچس
مكان هاى عمومى و متعلق به مردم ندارند. گويا آنها به 
خوبى از ضعف هاى قانونى و نبود ضمانت اجرايى كافى 
ــاى ماندن  ــتند.با توجه به برج ــه آگاه هس در اين زمين
ــهردارى، به نظر مى رسد  ــارت هاى ميليونى به ش خس
ــهر اصفهان بايد مصوباتى براى  ــوراى ش شهردارى و ش
ــب هاى تبليغاتى داشته باشند تا  مقابله با نصب برچس
ــه تبليغات  ــن طريق اقدام ب ــاغلى كه از اي صاحبان مش
مى كنند، از سايه و حاشيه امنيت خارج شوند و خود را در 
برابر قانون، شهروندان و مديران شهرى پاسخگو بدانند.

نصب هر گونه آگهى پيگرد قانونى دارد 
يا ندارد؟! 

ــن  ــق تري ــى از موف ــى يك ــر مرجان ــدس مظاه مهن
وپيشروترين شركت هاى ساخت وطراحى نرم افزاردر 
ــال 1358  ــد. او متولد س ــوررا دارا مى باش داخل كش
ــتان گلپايگان  ــتاي زرنجان از روستاهاى شهرس روس
است. درادامه خالصه اى از حرف هاى اين جوان موفق 

را براى شما آورده ايم :
ــت  ــى تاكنون پولي ازدس ــد كه ازكودك يادم نمي آي
ــم، درواقع درخانواده اين طورمرسوم  پدرم گرفته باش
ــاس را با هم انجام  نبود، خريدهاى معمول كفش و لب
مى داديم و بيش ازآن هركسي كاركرده و هزينه هاى 

خود را تقبل مي كرد. 
ــه اي از  ــدرم قطع ــديم، پ ــه بزرگ تر ش وقتي هم ك
زمين هايش را به صورت اجاره دراختيارما قرارمي داد، 

ما كارمى كرديم و نصف درآمد را به او مى داديم. 
هميشه تفكرش اين بود كه نمي خواهم به شما ماهي 

بدهم، مي خواهم ماهي گرفتن را يادتان دهم. 
ــب و كار  ــن درمديريت يك كس ــن تجربه م اين اولي
كوچك بود؛ زيرا تمام تصميمات به عهده من و خودم 
پاسخگو بودم، پس شروع به ياد گرفتن مديريت كردم.

ــى و اطالعاتى كه  ــات دوران نوجوان ــه اتفاق درنتيج
ــديدي به رايانه و ــب كرده بودم، عالقه خيلي ش كس
ــته مهندسى ــگاه هم رش ــتم و دردانش  نرم افزارداش

 نرم افزار قبول شدم. 
ــى دراين زمينه براى  همه چيز مهيا بود تا اتفاق خوب

ــب و  ــه برادرانم درتهران كس من بيافتد. ازآنجايي ك
ــاب و كتاب و موضوعات  كاري داشتند و خيلي با حس
حسابدارى و انبار و مشتريان و فاكتور و...درگيربودند، 
خيلي دوست داشتم كه بتوانم نرم افزاري براي كارآنها 

آماده كنم كه كارشان راحت تر باشد.

تولد پارميس به سال 80 برمى گردد. يعنى نقطه شروع   
آن و اينكه چرا بايد اين نرم افزار نوشته مى شد. 

ــد  ــر تولي ــال حاض ــس درح ــن كارپارمي ــى تري اصل
ــد. درحال توليد و  نرم افزارهاى ادارى و مالى مى باش
عرضه نرم افزارهاي حسابداري هستيم و مشتريان ما 

ــركت ها يا كارخانه هاي بزرگ  شامل فروشگاه ها، ش
ــره گيرى از  ــتند.براين اعتقادم كه مى توان با به هس
تكنولوژى، بسيارى از هزينه هاى اضافى را كم كرد و با 
تكنولوژى بهره ورى را باال برد، اقدام به توليد نرم افزار 
حسابدارى كردم. ازهمان ابتدا هدفم، كمك به ديگران 
بود نه فقط كسب درآمد. فعاليت ديگر پارميس عرضه 

سامانه هاى پيام كوتاه مى باشد. 
اكنون نرم افزارى كه در واحد توليد ما تهيه شده، امكان 
ارزش افزوده روى سامانه هاى پيام كوتاه را دراختيار 
ــده كه با  ــتريان قرارمى دهد و طورى طراحى ش مش

نرم افزارهايشان يكپارچه مى شود. 
ــى كه صادر مى شود،  به عنوان مثال هر فاكتور فروش
ــال و  ــك آن را ارس ــترى پيام ــراى مش ــد ب مى توان
ــورد چك، فيش  ــانى كند، همين طور در م اطالع رس
ــتريان  ــن مش ــار و ... . همچني ــه انب ــدوق و حوال صن
ــاب خود را از  مى توانند از طريق پيام كوتاه مانده حس
سيستم حسابدارى شما بگيرند و چندين و چند امكان 
ديگر كه ارزش افزوده هاى اتصال نرم افزار حسابدارى 

به سامانه پيام كوتاه هستند.
ــزارى جديد  ــال توليد نرم اف ــر نيز درح درحال حاض
ــف خدا  ــتيم. به لط ــاوت هس ــال متف ــترى كام با بس
ان شاءاهللا تا چند ماه آينده نسل جديد نرم افزارهايمان 
را عرضه خواهيم كرد، كه با آخرين تكنولوژى روز دنيا 

تهيه شده اند.

ــالمت خانواده كميته امداد گفت:  معاون حمايت و س
ــام تحت حمايت  ــرانه ماهانه پرداخت نقدى به ايت س
ــت كه اين ميزان  اين نهاد بيش از 970 هزار ريال اس
ــته بيش از 22درصد  نسبت به شش ماهه سال گذش

رشد داشته است. 
على محمد ذوالفقارى با بيان اين مطلب افزود: تعداد 
ايتام داراى حامى 188هزار و 620 نفر و تعداد فرزندان 
ــنين داراى حامى 99هزار و 987 نفر است كه  محس
ــزار و 607 حامى از ايتام و فرزندان  در مجموع 288ه

محسنين حمايت مادى و معنوى مى كنند.
ــرانه ماهانه  ــرد: بنابر آمارها، س ذوالفقارى تصريح ك
ــنين 363 هزار ريال  پرداخت نقدى به فرزندان محس
ــام و فرزندان  ــى از ايت ــت. 928 هزار و 509 حام اس
ــادى و معنوى  ــت م ــداد حماي ــنين كميته ام محس
ــداد 734 هزار و  ــن تع ــه از اي ــد به طورى ك مى كنن
250حامى اختصاص به ايتام و مابقى حاميان فرزندان 

محسنين را عهده دار هستند.
ــاركت و جذب  ــه امداد به منظور مش وى گفت: كميت
ــدان غيريتيم را در قالب  حامى، طرح حمايت از فرزن

ــنين با  ــد. طرح محس ــرا مى كن ــنين اج اكرام محس
ــور  ــت كش ــودكان بدسرپرس ــت از ك ــدف حماي ه
(فرزندان نيازمندى كه پدرشان در قيد حيات هستند 
ــارى، از كار افتادگى،  ــل بيم ــى از قبي ــه داليل ولى ب
ــه تامين  ــان و ... قادر ب ــالمندان و زنداني ــالق، س ط
ــوى كميته امداد اجرا  ــتند) از س معاش زندگى نيس
ــود به طورى كه اين طرح با برنامه ريزى دقيق  مى ش
ــال  ــاه رمضان امس ــت در م ــى توانس و كار كارشناس
ــور را  ــر كش ــى در سراس ــزار حام ــش از 200 ه بي

جذب كند.
ــداد همچنين  ــالمت كميته ام ــت و س معاون حماي
ــان اقدام به  ــذب حامي ــن نهاد براى ج اعالم كرد: اي
ــامانه  ــى 30003333، س ــامانه پيامك راه اندازى س
ــامانه #733* ، پورتال اينترنتى  تلفن گويا 7024، س
 mohsenin.ir ــايت emdad.ir/ekram و س
كرده است و هموطنان مى توانند هر مبلغى را كه مايل 
ــاب كودك يا كودكان تحت سرپرستى  باشند به حس
ــى در مبلغ واريزى و يا تعداد  واريز كنند كه محدوديت

كودكان وجود ندارد.

ــوى  ــوراى عالى آموزش و پرورش گفت: از س دبيركل ش
كارشناسان پيشنهاداتى در خصوص شروع سال تحصيلى 
از شهريور ماه و تعطيالت زمستانى ارايه شده كه در حال 
بررسى آنها هستيم. مهدى نويد ادهم ، درباره تغيير زمان 
ــال تحصيلى بر اساس  ــروع و پايان س آموزشى گفت: ش
ــت و تا زمانى كه قانون  قانون مجلس شوراى اسالمى اس
ــال تحصيلى مهرماه و پايان آن خرداد  تغيير نكند آغاز س

ماه است.
ــنهاداتى مطرح  ــى و پيش وى افزود: بحث هاى كارشناس
ــى و تربيتى در تابستان  ــده كه توضيح علمى و آموزش ش
ــود. دبيركل  ــد بازنگرى ش ــه اين مهم باي وجود ندارد ك
ــرد: طرح هايى  ــرورش بيان ك ــوراى عالى آموزش و پ ش
ــال تحصيلى شهريور ماه باشد يا  مطرح شده كه شروع س
تعطيالت زمستانى داشته باشيم البته همه اين موضوعات 
ــه تصويب  ــه مرحل ــت و ب ــى اس ــاى كارشناس بحث ه
ــانه  ــان كرد: رس ــم خاطرنش ــت.نويد اده ــيده اس نرس
ــد و مخالفان  ــى كار را فراهم كنن ــتر فرهنگ ــد بس ها باي
ــت گذار  ــر كنند تا سياس ــن طرح اظهارنظ و موافقان اي
ــن باره،  ــرد. همچنين در اي ــتى بگي بتواند تصميم درس

ــگار مهر گفته بود: مصوبه  وزير آموزش و پرورش به خبرن
مجلس شوراى اسالمى، آغاز سال تحصيلى را اول مهرماه 
ــال  قرار داده؛ بنابراين براى تغيير در زمان آغاز و پايان س
تحصيلى، انعطاف را از ما گرفته است. اگر بخواهيم انعطافى 
ايجاد كنيم، بايد اليحه اى را تهيه و تقديم مجلس شوراى 

اسالمى شود و پس از تصويب، اين بحث را دنبال كنيم.
فانى تصريح كرد: در سال هاى گذشته آغاز سال تحصيلى 
ــهريورماه بود و مدارس  به جاى اول مهرماه، هفته آخر ش
در آن تاريخ بازگشايى مى شد. بازگشايى يك هفته زود تر 
ــد تا اگر تعطيالتى همانند آلودگى  مدارس موجب مى ش
هوا و برف براى مدارس پيش آيد، اين زمان ذخيره اى براى 
ــد. وى بيان كرد: متاسفانه با مصوبه مجلس  آن موقع باش
ــالمى، اين انعطاف از بين رفته؛ در حالى كه  ــوراى اس ش
معتقديم انعطاف بايد در زمان شروع و پايان سال تحصيلى 
با توجه به اقليم هاى آب و هوايى مختلف در كشور وجود 

داشته باشد.
البته وزيرآموزش و پرورش ابرازاميدوارى كرده كه اليحه 
ــى آماده و تقديم مجلس شوراى  انعطاف در زمان آموزش

اسالمى شود.

سرانه پرداخت ماهانه 
به ايتام تحت پوشش امداد 22درصد رشد داشت

گفت و گو با يك كارآفرين موفق :

مهندس مظاهرمرجانى، بنيان گذار شركت پارميس 

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش خبر داد:

بررسى پيشنهادات تعطيالت زمستانى و آغازسال تحصيلى از شهريور
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بازار کتاب   سیمرغ بلورین

اخبار خبر 

بسیاری از مردم برایشان جالب است که بیینند چهره های سرشناس از جمله 
 بازیگران و دیگر عوامل س��ینما هنگام حضور یافت��ن در برنامه های مختلف 

چه لباس هایی را به تن می کنند.
ایسنا در آستانه  جشنواره  فیلم فجر این موضوع را بررسی کرده است :

 درچن��د روز اخیر موضوع طراح��ی لباس برای عوامل فیلم های س��ینمایی 
در جش��نواره فیلم فجر از جمله مواردی بود که در گفت وگوهای شفاهی و 
غیر رسمی مطرح شده است که امسال جشنواره فیلم فجر در نظر دارد لباس 
خاصی را برای عوامل فیلم های سینمایی طراحی کند تا آن ها با پوشیدن این 
لباس ها روی فرش قرمز جش��نواره قدم بردارند اما ظاهرا این موضوع درحد 
حرف بوده و چنین تصمیمی اجرایی نمی شود. پرویز پرستویی یکی از بازیگران 
شناخته شده ازجمله هنرمندانی بود که نسبت به این قضیه واکنش نشان داد 
و اعالم کرد که این گونه تصمیم گیری ها متناس��ب با فرهنگ ما نیست. این 
هنرمند حتی به لباسی که در پوستر جشنواره برای زنده یاد خسرو شکیبایی 
طراحی شده نیز انتقاد داشت و معتقد بود اگر شکیبایی زنده بود، هرگز چنین 
لباسی بر تن نمی کرد. شاید برگزارکنندگان این دوره از جشنواره عالقه داشتند 
تا به میهمانان خود تذکر دهند باید پوشش هایی متناسب با شان جشنواره فجر 
داشته باشند و درست نیست یک بازیگر مشهور در پوششی غیر رسمی و با کاله 
یا پولیور روی صحنه ظاهر شود، اما موضوع طراحی لباس یکسان برای همه 
میهمانان، منتفی است و برگزارکنندگان این دوره از جشنواره تصمیم دارند به 
میهمانان یادآوری کنند که برای حضور در این جشن ملی باید پوشش رسمی 
داشته باشند تا شأن جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین جشن سینمای 
 ایران حفظ ش��ود. بهروز غریب پور که مدیریت کاخ جشنواره )برج میالد( را 
بر عهده دارد، موض��وع طراحی لباس را منتفی دانس��ته و توضی��ح داده: تا 
 این لحظه چنین تصمیمی از س��وی دبیر و دبیرخانه جش��نواره به من ابالغ 
نشده است. او ادامه داد: طبیعی است سیاست گذاری تمام اتفاقات جشنواره 
توسط دبیر آن رخ می دهد و من باید تالش کنم تصمیم ایشان را به بهترین 
نحو انجام دهم، اما درباره طراحی لباس برای هنرمندان حاضر در جشنواره 
هیچ نکته ای به من نگفته اند. این کارگردان تئاتر و س��ینما با اشاره به اینکه 
 برای حضور درهر مراسمی باید لباس متناسب با آن برنامه را برتن کرد، افزود: 
بنا برآیین چند هزارس��اله ای که ما داریم، همیش��ه ت��الش می کنیم برای 
میهمانی ه��ا و اعیاد، بهتری��ن و آراس��ته ترین لباس خود را بپوش��یم و این 
 نوعی نظم بشری اس��ت که هیچ ارتباطی به دین، فرهنگ، ملیت و ... ندارد، 
بلکه همه می کوشند متناسب با آن جش��ن، لباس مناسبی به تن کنند که 

درفرهنگ ما عبارت » لباس پلوخوری « به همین موضوع اشاره دارد.
غریب پور اضافه کرد: بنابراین قاعده کلی این اس��ت ک��ه افراد هنگام حضور 
درمراسم ها آراسته تر باشند، اما این به معنای ارائه دستور العمل یا پیشنهادی 
از سوی جش��نواره فجر به هنرمندان حاضر دراین رویداد نیست. با این حال 
سعی کرده ایم درکاخ جشنواره فضایی طراحی کنیم که اگر میهمانان با لباس 
نامناسب و اتونکشیده درآن ظاهر شوند، خودشان احساس ناراحتی کنند و 
امیدوارم کسانی که در حال گذر از فرش جشنواره هستند، حس کنند چیزی 

به جشنواره اضافه کرده اند نه اینکه چیزی از آن کم کرده باشند.
وی توضیح داد: امسال نوعی فرش ایرانی مجازی درنظرگرفته ایم زیرا فضای 
برج میالد بسیار گسترده است و نمی توان سراسر آن را با فرشی ایرانی مزین 
کرد اما تمام تالش مان این اس��ت که گذرگاه سیمرغ برای شرکت کنندگان 

جذاب باشد.

مجموعه داس��تان گاردن پارتی نوش��ته کاترین منس��فیلد درش��هرکتاب 
کارنامه رونمایی می شود. مراس��م رونمایی مجموعه داستان گاردن پارتی، 
با حضورنرگس انتخاب��ی )مترجم کتاب( و رضا رضایی )کارش��ناس ادبیات 
انگلیسی(، برگزار می شود. شهرکتاب کارنامه امروز چهارشنبه 30دی، ساعت 
17تا 18، میزبان این رونمایی است.گاردن پارتی مجموعه ای از داستان های 
کاترین منسفیلد، نویسنده  برجسته  انگلیسی است. منسفیلد با نویسندگانی 
چون جیمز جویس، هنری جیمز، ویرجینیا وولف و دی.اچ.الرنس هم عصربود.

او عمرکوتاه خود را صرف نوشتن داستان کوتاه کرد و بیش ازدیگر نویسندگان 
مدرن درتحول داستان کوتاه اثرگذار بود. داستان های او بازتاب حال و هوای 
امپرسیونیستی زمانه اش هستند. او دراین داستان ها فضا را با رنگ های لطیف 
برکاغذ ترسیم می کند، آن گاه احساس را چون قطره های رنگ بر آن می پاشد 
و به این ترتیب داستانی می آفریند که با ظرافت تمام از دل روزمرگی ها بیرون 
 کشیده شده، داستانی ازبهشت گمشده به نام »زندگی«. این اولین مجموعه 
از داس��تان های منسفیلد اس��ت که نش��ر ماهی منتش��ر می کند. درآینده 
داستان های دیگرمنسفیلد نیز با ترجمه  همین مترجم و از سوی همین ناشر 

منتشر خواهد شد و دوره  آثاراین نویسنده  برجسته را تکمیل خواهد کرد.
شهرکتاب کارنامه واقع درخیابان باهنر، روبه روی کامرانیه شمالی است.

کتاب »نوابغ و مشاهیر معلول جهان« نوشته منصور برجیان توسط انتشارات 
سروش به چاپ هشتم رسید.

به گزارش روابط عمومی انتشارات س��روش، کتاب » نوابغ و مشاهیر معلول 
جهان « نوش��ته منصور برجیان به تازگی توسط انتش��ارات سروش به چاپ 
هشتم رسیده است. بعضي از افراد به علت نداشتن درک درست و جهان بینی 
صحیح و فقر فرهنگی، معلولیت را به عجز و ناتوانی تعبیر کرده و معلوالن را 
کمتر مورد توجه قرار داده اند. منصوربرجیان که خود از ناحیه دوپا فلج است، 
 دراین کت��اب به دنیای مخترعان، دانش��مندان و هنرمن��دان معلول جهان 
ق��دم گذاش��ته و نق��ص جس��مانی آنه��ا را درمقاب��ل روح ب��زرگ و ب��ا 
عظم��ت آن��ان کوچ��ک دانس��ته اس��ت.عامه م��ردم کنجکاون��د ک��ه 
بدانن��د نوابغ و مش��اهیر معل��ول چگونه مردم��ی بوده اند، چگون��ه و از چه 
راه می زیس��ته اند، خلق و خوی و زندگی ش��خصی ایش��ان چگون��ه بوده، 
 خوش��بخت بوده اند یا ن��ه، در عش��ق و ازدواج حال ایش��ان به چ��ه منوال 
بوده است، با عامه مردم و دانشمندان و ادیبان بزرگ چه ارتباطی داشته اند، 
چه طور به این موفقیت ها دس��ت یافته اند، تاثیر ای��ن موفقیت ها در زندگی 
مادی معنوی ایشان چگونه بوده است و باالخره چگونه توانسته اند بر مشکالت 
معلولیت خود فائق آیند و مسیر تکامل و تعالی را به طوری شایسته طی کنند. 
مولف دراین کتاب به زندگی نوابغی چون هلن کلر، ابراهیم خان زند، آلبرت 
اینشتین، لودویک بتهوون، س��ارا برنارد، نورعلی برومند، غالمحسین بنان، 
خورخه لوئیس بورخس، مارسل پروست، لویی بریل، جوزف پولیتزر، ادگار 
دگا، میگوئل دو سروانتس ساودرا، رودکی، فرانکلین دالنو روزولت، نجفقلی 
سرشارقراچه داغی، حس��ین طه، جان فورد، محمد قاضی، فوانسیسکو گویا 
 و هومر و... می پردازد. چاپ هش��تم ای��ن کتاب با ۲30 صفحه، ش��مارگان 

هزار نسخه و قیمت 1۲0 هزار ریال منتشر شده است.

اش��تفان بوندی، یک��ی از گرافیس��ت های مطرح جه��ان معاصر، 
 میهمان ایران اس��ت و نمایش��گاهی از پوس��ترهای ای��ن هنرمند 
 از ۲ تا ۲0 بهمن در موزه هنرهای دینی امام علی )ع( برپا می شود. 
پس از برگزاری نمایشگاهی از پوسترهای مکتب لهستان و نمایش 
آثار » لخ مایفس��کی«، مهم ترین گرافیس��ت معاصر لهستان که به 
کوشش الدن رضایی و ایرج میرزاعلیخانی برگزار شد، اکنون حضور 
»اشتفان بوندی« فرصت دیگری است برای هنرمندان و دانشجویان 
تا با گرافیک روز جهان و آثار یکی از هنرمندان بی بدیل این عرصه 
 آشنا شوند. نمایشگاه آثار اشتفان بوندی با حمایت سفارت سوئیس، 
 از ۲ ت��ا ۲0 بهمن م��اه در موزه هنره��ای دینی امام عل��ی )ع( برپا 
 خواهد ش��د و عالقه مندان ب��رای بازدید از نمایش��گاه و ش��رکت 
در برنامه های جنبی آن می توانند به موزه امام علی، به نشانی خیابان 
ولیعصر، باالتر از میرداماد، روبه روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، 

پالک 35 مراجعه کنند.

 اختتامی��ه چهارمی��ن دوره » 10 روز با عکاس��ان ای��ران« در تاالر 
استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مراسم اختتامیه چهارمین دوره »10 روز با عکاسان ایران«، یکشنبه 
۲7 دی ب��ا حضورجمع��ی از عکاس��ان، هنرمن��دان و عالقه مندان 

درتاالراستاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
دراین مراسم ش��هاب الدین عادل بیانیه چهارمین دوره »10 روز با 

عکاسان ایران« را قرائت کرد. 
پس ازقرائ��ت بیانیه با حضوراس��ماعیل عباس��ی، محم��د فرنود، 
اکبرعالمی و فرزاد هاشمی، لوح س��پاس و تندیس چهارمین دوره 
 »10 روزبا عکاس��ان ایران« به همراه کتاب شاهنامه شاه طهماسب 
به مجید ناگهی دبیر چهارمین دوره، ابراهیم صافی دبیر س��ومین 
 دوره، س��یف اله صمدی��ان دبیر دومی��ن دوره و س��اعد نیک  ذات 

دبیر نخستین دوره » 10روز با عکاسان ایران« اهدا شد. 
ساعد نیک  ذات دراین قسمت یادآوری کرد که ایده اولیه »10 روز با 

عکاسان ایران« متعلق به فرزاد هاشمی بوده است.
درادامه و پس از پخش فیلم های کوتاهی از حامیان مالی، مس��عود 
زنده روح کرمان��ی، رییس هیات مدیره انجمن عکاس��ان ایران طی 
سخنانی، گفت: به گروهی که امس��ال کار کردند تبریک می گویم 
به دلیل اینکه پنجمین دوره » 10روز با عکاسان ایران« کلید خورد 
و از اول تا دهم دی س��ال 13۹5 در خانه هنرمن��دان ایران برگزار 

خواهد شد. 
 در ای��ن دوره، طی برگ��زاری نقده��ای وارد به کار و نق��اط قوت را 
پی��دا کردی��م. وی گف��ت: »10 روز با عکاس��ان ایران« به س��مت 

جریان سازی درعکاسی حرکت می کند.

نصراهلل افجه ای گفت: الیحه ارائه ش��ده برای ثبت جهانی خط نستعلیق، 
اساس��ی و معتبراس��ت و ما هیچ وقت اجازه نمی دهیم این هنر به نامی 

جز»ایران« ثبت شود، چون درعمق تاریخ ما ریشه دارد.
این هنرمند، درباره آماده شدن الیحه ثبت جهانی نستعلیق به نام ایران 
 توس��ط انجمن خوشنویس��ان، اظهار کرد: انجمن خوشنویس��ان ایران 
در50 سال گذش��ته و با هر مدیریتی، صاحب قلم و اثر بوده است. واضح 
و بدیهی است که همه فعالیت های انجمن در این سال ها، مقام معتبری 

داشته است.
او ادامه داد: خط نس��تعلیق و تمام خطوط متعلق به ای��ران کامال برای 
ایران هس��تند و برپایی نمایش��گاه های بزرگ هنرمندان خوشنویس ما 
درکشورهای بزرگ، بیانگراین است که این خطوط به ایران متعلق است 
و حق ماست که ازآن دفاع کنیم. این هنرمند همچنین بیان کرد: انجمن 
خوشنویسان ایران متولی اصلی پیگیری این موضوع است. الیحه ای که 
ارائه شده نیز مطمئنا از نظرما هنرمندان، یک الیحه اساسی و معتبراست و 
می دانیم دولت هم با ما همکاری خواهد کرد، چون این موضوع ملی است.

او ادام��ه داد: اصل خطوط خوشنویس��ی ب��ه ایران متعلق اس��ت، البته 
درسال های گذشته، درکشورهای مختلف عربی و ترکیه خط هایی وضع 
شدند، اما تاریخچه خط ایرانی بسیار قدمت دارد و همین موضوع می تواند 
سندی برای ارائه این الیحه اساسی باشد. افجه ای درباره حضور پررنگ 
هنرمندان ایرانی، به خصوص هنرمندان رشته نقاشی  خط در رویدادهای 
بین المللی، گفت: وقتی هنری به  وج��ود می آید، هنرمند حق دارد آن را 
 درتمام کش��ورها به نام خود معرفی و ارائه کند. امروز خط نس��تعلیق و 
به خصوص نقاشی خط به یک زبان بین المللی و اشاره تبدیل شده است 
که کارب��رد اجتماعی و جمع��ی دارد. ما خطی را که درای��ران همچنان 

تدریس می شود، به جهانیان نشان می دهیم.
او ادامه داد: البته این که یک هنرمند نمایشگاهی درمرکز لندن،  پاریس 
یا آمریکا برگزارمی کند، به این معنی نیست که به ایران پشت کرده است. 
 ما نمایشگا ه هایی با عنوان هنر ایران داش��ته ایم که در کشورهای غربی 
برپا ش��ده و حاوی یک ش��عارملی بوده ان��د. هنرمندان به ایران پش��ت 

نمی کنند، چون ما ایران و هنر آن را دوست داریم.
این خوش��نویس همچنین به توانایی هنرمندان ایرانی درطراحی لوگو 
برای رسیدن به یک زبان جهانی اشاره و اضافه کرد: امروزه خطوطی وجود 
دارند که برای ارتباط و سخن گفتن با کشورهای دیگر به وجود می آیند. 
 این خطوط در زبان گرافیک و نقاش��ی خط بروز کرده ان��د و نمونه اش را 
 در لوگوه��ای طراحی ش��ده می بینی��م. موفقیت ه��ای به دس��ت آمده 
دراین زمینه نیز به طراحی های خوب درحوزه لوگو و نشانه مربوط است 

که هنرمندان ما دراین زمینه بسیارموفق عمل کرده اند.
به گزارش ایسنا، دراکس��پوی ۲015 میالن » خط نستعلیق« درپاویون 
امارات متحده  عربی معرفی شد. ازسوی دیگر، کتاب نفیسی هم منتشر 
ش��ده بود با نام » مینیاتور« ک��ه با همان عن��وان جلد و مت��ن ابتدایی 
 آن، مش��خص می کرد به معرفی هن��ر مینیاتور آذربایجان��ی می پردازد. 
این اتفاق ها درحالی رخ داد که در زمان برگزاری اکسپوی میالن و حتی 
 بعد از آن، واکنش درخور توجهی از سوی مس��ووالن ایرانی در اعتراض 

به این گونه اقدامات دیده نشد.

 هنرمندان با لباس پلوخوری روی 
فرش قرمز گام برمی دارند؟

گاردن پارتی در شهرکتاب کامرانیه!

» نوابغ و مشاهیر معلول جهان « 
برای بارهشتم به کتاب فروشی ها آمد

نمایشگاه گرافیست مطرح جهان 
 در ایران

چهارمین دوره 
»  ۱۰ روز با عکاسان ایران « به پایان راه رسید

نصراهلل افجه ای:

خط نستعلیق به نام »  ایران « ثبت می شود

شجریان » چه آتش ها « را به تصویر می کشد

شکی نیست هنر موسیقی درهردوره تاریخی چه آن 
زمان که فرمان قطع کردن دست نوازندگان را می دادند 
و موسیقی را می بایست درپستوی خانه نهان می کردند 
و چه آن زم��ان که نهایتا موس��یقی آب باریکه ای بود 
درمحافل عیش و نوش شاهان و بزرگان، به هرصورت 

این هنر به طرق مختلف با توده های مردم همراه بود .
اینکه ما معموال تالش می کنیم موس��یقی اصفهان را 
از دوران صفوی به بعد، تاریخ نگاری و بررس��ی کنیم، 
نخست به این دلیل است که منابع تاریخی برای جستار 
و تحقیق در این دوران بس��یار بسیار بیش��تر از دوران 
 قبلی است. دیگر اینکه با پایتخت شدن اصفهان درزمان 
شاه عباس اول، عمال  اصفهان تبدیل به یک مرکز بزرگ 
 هنری شد که همین تمرکز، باعث دمیدن روحی تازه

 در کالبد موسیقی این شهر شد.
قبل ازاین دوره، ش��هر» هرات « کانون هنر درآسیای 
غربی محس��وب می ش��د، ولی با گذشت عصرطالیی 
حکومت » سلطان حسین بایقرا « و وزیرهنردوستش 
» امیر علیشیر نوایی « و فقدان حامیانی این چنینی، 
تمرکزهنرموس��یقی به تدریج به دومکان دیگر یعنی 

هندوستان و ایران ) اصفهان ( انتقال یافت.
درهندوستان، همان ادامه سبک هرات تداوم یافت، ولی 
دراصفهان بنا به دالیلی همچون مهاجرت هنرمندان به 
این شهرآباد، آزادی عمل بیشتر درکارهنری و درنهایت 
حمایت گسترده شاه عباس ازهنر و هنرمندان، اصفهان 

به عنوان مرکزهنری درآن دوران شناخته شد. 
دریک نگاه کل��ی درموس��یقی دوران صفویه، ازلحاظ 

نوع فعالیت های موسیقی و نیزشرایط خاص تاریخی، 
عمدتا سه گروه را درمنابع تاریخی مشاهده می کنیم:

۱ ( ) موسیقی دانان وابسته به دربار (:
 گروه نخس��ت موس��یقی دانانی که با توجه به شرایط 
نا مساعد ) به خصوص نیمه اول دوران صفویه ( تصمیم 
گرفتند فعالیت های هنری خود را در دربارپادشاهان و 

حکمرانان با تشکیالت منسجم شان ادامه دهند.
٢ ( ) موسیقی دانان غیر وابسته به دربار (:

گروه دوم هنرمندانی هستند که از تشکیالت متمرکز 
درباری به دور بودند و عمدتا مخفیانه فعالیت داشتند یا 
درقالب موسیقی مذهبی هنر خود را عرضه می کردند.

3 ( گروه سوم: 
هنرمن��دان آزرده خاط��ری بودند که  ن��ه به عضویت  
تشکیالت درباری تن داده و نه حاضر شدند مخفیانه و 
با شرایط خاص و دشوار به کارهنری خود ادامه دهند. 

ازاین رو موسقی دانان تصمیم به مهاجرت گرفتند.
نکته بعدی که باید به آن توجه کرد این اس��ت که یک 
 نوع موسیقی ) مثال موس��یقی مذهبی ( درهردو گروه 
دیده می ش��ود که در گ��روه اول به صورت رس��می و 
تشکیالتی برگزارشده درحالی که درگروه دوم موسیقی 
یاد شده به صورت خود جوش، مردمی و سازمان نیافته، 

انجام می شده است. 
موسیقی دانان وابس��ته به دربارتحت نظارت و کنترل 
 تش��کیالت منس��جمی به نام » نقاره خان��ه « بودند. 
نقاره خانه تحت نظر شخصی به نام» چالچی باشی « 
بوده که وی مس��وول همانگی، برنامه ریزی و کارهای 

 دیگر نقاره خانه است. همچنین خود» چالچی باشی «
 و گروه های دیگری همچون نوازندگان، شعبده بازان، 
خیمه شب بازان، بند بازان، قصه خوان ها و حتی فعالیت 
اماکن فساد و فحش��ا !! تحت نظارت ش��خصی به نام 
»مشعلدار باشی « است. ) شاردن، ج 8، 1345: ۲5۹ (

نکته تاسف برانگیزاین است که حتی درشکوفایی نسبی 
موسیقی دردوره صفوی از نوازندگان گرفته تا روسپیان 
 و فاحش��ه ها دریک ردیف تحت نظر شخص واحدی 
به نام » مشعلدارباشی « بودند که با بررسی و تامل دراین 
مساله و موارد مشابه تاریخی ) در تمام دوره ها (، بیشتر 
می توان به زاویه نگاه و بینش تحقیرآمیز حکمرانان و 

حتی جامعه به هنر موسیقی پی برد .
 درادام��ه مبح��ث باید اش��اره ش��ود که به ه��ر کدام 
از نوازندگان نقاره خانه، » نقاره چی « یا )» نوبت نواز« 

یا » نوبتی «( می گفتند.
نقاره زنی و یا نوبت نوازی از آیین های بس��یار قدیمی 
 اس��ت، که برخی آن را به» جمش��ید « پادشاه نسبت 
 م��ی دهن��د. درم��ورد ای��ن واژه بای��د گف��ت ک��ه 
درابت��دا اصط��الح » نوب��ت ن��وازی « مرس��وم 
ب��وده ک��ه ح��دودا ت��ا س��ده هش��تم هج��ری این 
 واژه ب��ه کار م��ی رفت��ه و ب��ه تدری��ج عب��ارت 

» نقاره زنی « جایگزین آن شده است.
ساز های متداول در نقاره خانه ها عبارت بودند از: نقاره، 
کرنا ) کره نای (، س��رنا، دهل، طبل، کوس، ش��یپور، 
گورگه، جلجل، تبیر، خرمهره، دمامه، خم، گاود، جام، 

نای و تنبک.

نقاره زنی درموسیقی عهد صفوی اصفهان 

کلی��پ تصویری » چ��ه آتش ها « ب��ه خوانندگی همایون ش��جریان و 
آهنگسازی علی قمصری، سوم بهمن ماه در تهران و سراسر کشور منتشر 
می ش��ود. ای��ن کلیپ 
تصویری دارای 17 
قطع��ه و  مربوط به 
کنس��رت س��ال 
13۹0 ت��االر 
وحدت است 
پیش  ک��ه 
از ای��ن 
لب��وم  آ

صوتی آن در زمستان 13۹۲منتشر شد.
» س��از و آواز راس��ت پنجگاه«، » آواز زورق شکس��ته«، »تصنیف چه 
آتش ها«، » آواز بی��ات ترک«، » تصنی��ف بزم تو«، » تکن��وازی تار«، 
»تصنیف نه گریه ای«، »تصنیف دلم دیوانه ش��د«، » آواز گناه عشق«، 
»قطعه راه ه��ا«، » مقدمه دش��تی«، » تصنیف دل افروزت��ر از صبح«، 
» مقدمه اصفهان«، » تصنی��ف یاران موافق«، »همن��وازی کوبه ای«، 
» تصنیف ش��رم و ش��وق« و » تصنیف بی همگان« قطع��ات این آلبوم 
هس��تند که براساس اش��عار س��عدی، حافظ، خیام، موالنا، محمدرضا 
شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی، عماد خراسانی، ه. ا. سایه، فریدون 

مشیری و علی غضنفری طراحی و ساخته شده اند.
گروه هم نوازان حصار ش��امل عل��ی قمصری، تار، گیت��ار و دیوان/ نگار 
خارکن، کمانچه/ لعیا اعتمادی، ویوال/ آتنا اش��تیاقی، ویلنسل/ مصباح 
قمصری، ب��م کمان/ بهرام آقاخ��ان، گیتار/ حس��ین رضایی نیا، دف، 
دایره/ همایون نصیری، س��ازهای کوبه ای/ آیین مشکاتیان، 
 تنبک، همایون شجریان را در این کنسرت همراهی 
کردن��د. دی وی دی تصوی��ری » چه 
آتش ه��ا « ب��ه کارگردان��ی هومن 
س��یاه منصوری توس��ط شرکت 
فرهنگ��ی و هن��ری دل آواز 

منتشر می شود.

سیدجواد رضویان متولد ۲5 خرداد 1353 است و لیسانس نقاشی دارد. وی 
به طوراتفاقی وارد رشته بازیگری شد. درسال اول دانشگاه با مهران غفوریان 
و امیرغفارمنش و بیژن بنفش��ه خواه هم کالس بود و به کمک آنها وارد این 
رشته شده است. جواد رضویان از س��ال 1373 درعرصه بازیگری مشغول 
به کارش��د. درمجموعه های متعددی ازجمله سیب خنده، مجید دلبندم و 

باغچه مینو و ... نقش آفرینی کرده است.
او با مجموعه س��یب خنده به تلویزیون آمد، ولی با مجموعه طنز پاورچین 
به کارگردانی مهران مدیری به ش��هرت ومحبوبیت رسید و درجایزه بزرگ 
این موفقی��ت را تکرار کرد. ج��واد رضویان یکی دو تجرب��ه کارگردانی هم 
 داشته که البته نتوانست دراین زمینه موفقیت هایی که در عرصه بازیگری 
به دست آورده بود را تکرار کند. وی تاکنون درچند تله فیلم نیز بازی کرده 
و تا به حال چند آلبوم نیز بیرون داده است. نارنجی رنگ مورد عالقه اوست 
و سبک نقاشی اش الیستراسیون است؛ س��بک تصویر سازی کودک است 
که به او کمک کرده تا برای ماندگاری هنرش مثل راه رفتن روی بوم نقاشی 

ظریف و دلنشین گام بردارد.
دلیل عالقمندي او به رشته نقاشي به آش��نایي او با مهران غفوریان مربوط 
مي شود. راهنمایي ها و تشویق هاي مهران باعث شد که جواد به رشته نقاشي 
عالقه مند ش��ده و به طوراتفاقي وارد این رش��ته ش��ود. ازعالیق شخصي 
رضویان مي توان به طرزلباس پوشیدن او اشاره کرد که بیشتر اسپورت مي 

 پوشد و به لباس خریدن 
عالقه خاصي دارد وعاشق 
 همگام بودن ب��ا مد روز

اس��ت.رضویان برخالف 
خیل��ی از هنرمن��دان 
مش��هور  وبازیگ��ران 
خانوادگ��ی  زندگ��ی 
 آرام وب��ی حاش��یه ای

دارد. او صاح��ب  ی��ک 
فرزند دختر به نام یامین 

است.

جواد رضویان؛ 

به ظرافت گام برداشتن روی بوم نقاشی

تاالر افتخار
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خبراخبار كوتاه

مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى از استخراج دو ميليون 
تن مواد معدنى از معادن استان خبر داد.

ــى از معادن  ــواد معدن ــه دو ميليون تن م ــاره به اينك ــيد نعيم امامى، با اش س
چهارمحال و بختيارى استخراج شده است، اظهار داشت: اين مواد معدنى شامل 

سنگ الشه، خاك نسوز، گچ، سيليس و... است.
ــارى فعاليت مى كنند، ــاره به اينكه 187 معدن در چهارمحال و بختي وى با اش
ــتغال بيش از يك هزار و 500 نفر را در   اظهار داشت: اين تعداد معدن زمينه اش

استان چهارمحال و بختيارى فراهم كرده است.
مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: توسعه بخش 

معدن موجب ايجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختيارى مى شود.
وى گفت: استان چهارمحال و بختيارى يكى از مهم ترين استان هاى كشور در 
توليد خاك نسوز است. مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى 
با بيان اينكه بخشى از محصوالت معدنى استان به ديگر استان ها و بخش ديگر به 
كشور هاى مختلف جهان صادر مى شود، اظهار داشت: با جذب سرمايه گذار بايد 
زمينه توسعه واحد هاى صنعتى در زمينه فرآورى مواد معدنى در سطح استان 

فراهم شده تا اشتغال قابل توجهى در اين بخش ايجاد شود.

ــارى گفت: در  ــالمى چهارمحال و بختي ــى تبليغات اس ــس اداره امور قرآن  ريي
ــبت دهه فجر  ــى به مناس ــاخص قرآن ــتان دو برنامه ش ــتان اين اس هر شهرس
ــاره به برنامه هاى قرآنى كميته قرآن دهه  ــود. مهدى پرتوى، با اش برگزار مى ش
ــاخص قرآنى به  ــت: دو برنامه ش مبارك فجر چهارمحال و بختيارى اظهار داش

مناسبت دهه فجر در هر شهرستان اين استان برگزار مى شود.
وى افزود: حضور يكى از قاريان بين المللى در استان و  برگزارى چندين محفل 

بزرگ انس با قرآن از جمله برنامه هاى قرآنى دهه مبارك فجر خواهد بود.
رييس اداره امور قرآنى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى ادامه داد: برگزارى 
ــت كه در  كارگاه هاى تخصصى صوت و لحن و اذان نيز از ديگر برنامه هايى اس
دهه مبارك فجر از طرف اداره امور قرآنى و كميته قرآن دهه فجر استان برگزار
 خواهد شد. پرتوى با اشاره به برگزارى اولين جشنواره استانى اذان تحت عنوان 
«گلبانگ محمدى» افزود: اختتاميه اين جشنواره و معرفى برگزيدگان در پنج 
ــتانى در دهه مبارك فجر  رده سنى با حضور مسووالن و مهمانان كشورى و اس
برگزار مى شود.رييس اداره امور قرآنى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى از 
الكترونيكى شدن پرونده هاى موسسات قرآنى و خانه هاى قرآن شهرى و روستايى 
ــتان خبر داد و گفت: همه پرونده هاى اداره امور قرآنى استان به تفكيك هر  اس
ــود و در آينده اين پرونده ها مالك كار اداره امور  ــتان الكترونيكى مى ش شهرس

قرآنى چهارمحال و بختيارى خواهد بود.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: از سال آينده 
طرح مطالعات ژئوفيزيك هوايى اكتشاف معادن در اين استان اجرا مى شود.

نعيم امامى، اظهار كرد: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته در تالش هستيم 
از سال آينده مطالعات هوايى اكتشافات معادن استان چهارمحال و بختيارى را 

اجرايى كنيم.
وى افزود: در استان چهارمحال و بختيارى زمينه براى حضور سرمايه گذاران در 
ــتا با توجه به برنامه ريزى هاى  زمينه اكتشافات معادن فراهم است و در اين راس
صورت گرفته در تالش هستيم زمينه اين كار را با انجام مطالعات هوايى اكتشافات 

معادن بيشتر از گذشته فراهم كنيم.
ــتان چهارمحال و بختيارى 187 معدن  امامى بيان داشت: در حال حاضر در اس
فعال است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم زمينه اشتغال يك هزار و 560 نفر 

را در استان چهارمحال و بختيارى فراهم كرده است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: معدن سنگ تزيينى، معدن 
سنگ الشه، معدن سنگ گچ، معدن سيليس، معدن خاك نسوز و معدن توليد 
مواد اوليه سيمان از معادن فعال اين استان هستند كه در تالش هستيم زمينه 
ــدن معادن جديدى در اين استان  ــتر اين معادن و فعال ش را براى فعاليت بيش

فراهم كنيم.
ــتان ــور و اس ــر آن بر اقتصاد كش ــدن برجام و تاثي ــه اجرايى ش ــاره ب وى با اش
ــته شدن تحريم ها در   چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: اجراى برجام و برداش
صادرات و همچنين وارد كردن اجناس با كيفيت مرغوب تاثير خوبى دارد كه اين 
امر در نهايت رونق توليد و ايجاد فضاى كسب و كار در استان و كشور را به همراه 
دارد.اين مسوول تاكيد كرد: در حال حاضر كارخانه هاى زيادى در شهرك هاى 
صنعتى در شهرستان هاى 9گانه استان چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه اكثر 
ــتند و يا با حداقل ظرفيت ممكن فعاليت دارند كه اميدواريم  آنها يا تعطيل هس
ــاهد فعاليت با حداكثر ظرفيت در اين  ــدن تحريم ها به زودى ش ــته ش با برداش

واحدهاى صنعتى چهارمحال و بختيارى باشيم.
ــتان  ــى در اس ــاى صنعت ــدن واحده ــال ش ــا فع ــرد: ب ــان ك وى خاطرنش
چهارمحال و بختيارى زمينه براى اشتغال جوانان در استان فراهم مى شود كه اين 

امر در نهايت كاهش نرخ بيكارى و افزايش سطح درآمد مردم دارد.

2 ميليون تن مواد معدنى از 
معادن استان  استخراج شد

برگزارى برنامه شاخص قرآنى
 در شهرستان هاى استان

مطالعات هوايى اكتشاف معادن 
استان اجرا مى شود

حجت االسالم والمسلمين محمدعلى نكونام در نشست 
ماهانه ائمه جمعه چهارمحال و بختيارى افزود: جامعه 
ــازى ها، پيروى از  امروز گرفتار انواع فتنه ها،بدعت س
ــانى، جايگاه طلبى، دنيا و ثروت طلبى ها  هواهاى نفس
است و از اول انقالب تاكنون هم هر كجايى ما با فتنه ها 
ــديم همه به خاطر گرفتار شدن و  و آسيب ها مواجه ش
پيروى كردن از اين رذايل اخالقى بوده است. وى،حاكم 
ــخصى و جناحى با  ــدگاه ها و نظرات ش كردن انواع دي
نام و شعار واليت مدارى را يكى از همين مصاديق بارز 

بدعت سازى ها در جامعه عنوان كرد. 
ــتيم كه برخى ها دين  ــاهد هس نكونام افزود:امروز ش
ــاخص كردن را واپس گرايى  مدارى اصيل و نگاه به ش
ــگاه ها و افكار،  ــا در مقابل انواع ن و تحجر مى نامند، ام
خودشان را بر كشور و جامعه حاكم مى كنند و با صراحت 
ــت.  مى گويند كه اينها واليت مدارى و دين مدارى اس
ــلمين نكونام در همين زمينه به  حجت االسالم والمس
مساله برجام اشاره كردو گفت:همه مى دانيد كه برجام 
نتيجه مذاكره است و مذاكره كردن هم در اسالم خارج از 
ضوابط اسالمى نيست بلكه در طول تاريخ اسالم تاكنون 
باب مذاكره براى كسانى كه حرفى براى گفتن داشتن و 
الزم بوده در سايه مذاكره حرف حق خودشان رابه طرف 

مقابل بزنند تا او تفهيم شود، باز بوده است. 
نماينده ولى فقيه در چهارمحال امام جمعه شهركرد با 
ــالم به معناى بده و  تأكيد بر اينكه مذاكره كردن در اس
بستان نيست بلكه براى تفهيم حق و واقعيت به طرف 
ــت تصريح كرد:مذاكره يك امر بر خواسته از  مقابل اس
ــت و در انقالب اسالمى  متن اسالم و نظام اسالمى اس
هم چه در دوران رهبرى حضرت امام(ره) و چه درزمان 
كنونى و رهبرى مقام معظم رهبرى هيچ گاه باب مذاكره 

بسته نشده است. 
ــلمين نكونام تأكيد كرد: مذاكره  حجت االسالم والمس
بايد همراه با اقتدار و صالبت باشد چرا كه اگر مذاكره با 
ضعف همراه شد چيزى جز تسليم شدن در برابر دشمن 
نخواهد بود و دشمن برما غالب مى شود و خواسته هايش 
را بر ما تحميل مى كند و نتيجه اى جز زيان و خسارت 

براى ما به دنبال نخواهد داشت. 
ــا نداده  ــازه را به م ــچ گاه اين اج ــالم هي وى گفت:اس
ــمن  ــر ميز مذاكره با دش ــرضعف بر س ــت كه از س اس
ــتمر  ــام راحل(ره) و تأكيد مس ــينيم و ديدگاه ام بنش
ــت.  مقام معظم رهبرى هم، مذاكره همراه با اقتدار اس
ــتان آغاز مذاكرات  رييس شوراى فرهنگ عمومى اس
هسته اى ايران را در اوج اقتدار و عزت دانست و گفت: آن 
زمانى كه ايران با ميانجيگرى يكى از محترمان منطقه، 
مساله مذاكره را پذيرفت و وارد مذاكرات هسته اى شد، 
در اوج عزت و اقتدار نظامى، علمى و سياسى قرار داشت 
ــازى ما به 20 درصد و تعداد سانتريفيوژهاى  و غنى س
ما به 20 هزار رسيده بود و دشمن به خوبى اقتدار نظام 

ــالمى را درك كرده بود و اگر اين عزت و اقتدار ملى  اس
نبود،مذاكراتى صورت نمى گرفت. 

حجت االسالم والمسلمين نكونام تصريح كرد:يكى از 
نگرانى هايى كه امروز در جامعه احساس مى شود آين 
است كه مواضع به خوبى براى مردم تبيين نشود. امام 
ــهركرد با تأكيد بر اينكه ائمه جمعه نسبت به  جمعه ش
ــه وظيفه اى مهم  حاكم كردن فرهنگ قرآن در جامع
ــتيم كه برجام را مطابق با  دارند افزود:ما مأمور آن نيس
ميل و فكر اين جناح و آن جناح، ترويج و تشويق كنيم 
ــخن  ــتاوردهاى آن مطابق با ميل آنها س و از آثار و دس
بگوييم،بلكه ما وظيفه داريم فرهنگ و روح قرآن را، كه 
ما را از دل سپردن و اعتماد به بيگانه نهى و بر ايستادگى، 
مقاومت و تمسك و توسل جستن به اهل بيت عصمت 
ــج و به فرهنگ  ــر مى كند، در جامعه تروي و طهارت أم

عمومى تبديل كنيم. 
نكونام گفت:اگرچه تالش ها و زحمات بسيارى براى به 
سرانجام رسيدن مذاكرات و برجام صورت گرفته است 
اما نبايد اجازه داد كه در اين فضايى كه به وجود آمده، 
فرهنگ قرآن كه مقاومت و ايستادگى است، مخدوش 
شود و به جامعه القا  شود كه تنها از طريق مذاكره و كوتاه 
ــتن از دارايى ها  ــمن و دست برداش آمدن در برابر دش

مى توان همه چيز به دست آورد. 
ــال و بختيارى ضمن  ــه در چهارمح نماينده ولى فقي
قدردانى از زحمات و تالش هاى تيم مذاكره كنند به يك 

نكته مهم اشاره كرد و گفت:بنده به تأسى از اسالم، قرآن 
و فرمايشات امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى باور 
ــت كه اين «برجام هيچ گاه به فرجام  و اعتقادم اين اس
ــواره بر  ــد»،زيرا آمريكايى ها هم ــد ش منتهى نخواه
تحريم ها، كارشكنى ها و سنگ اندازى هاى خودشان 
پايبند هستند و اجازه نخواهند داد كه فرجامى در اين 
ــهركرد افزود:شايد  ــود.  امام جمعه ش برجام نصيب ش
ــر امور  ــكا و وزي ــورى آمري ــاى رييس جمه حرف ه
ــا و روزنه هايى را براى  خارجه اش در اين روزها، فضاه
تعامل گشوده باشد، اما اينها در پشت پرده آن قدر طرح 
ــت دارند كه آنها را يكى پس از ديگرى  و اليحه در دس
ــالمى در كنگره به تصويب مى رسانند و عليه ايران اس
ــى بندند.بنابراين اين   درهاى فراوان ديگرى را بر ما م
ــازى است و نبايد  ــرايط وجود آمده تنها يك فضاس ش

انتظار داشت كه آنها همه راه ها را بر ما باز كنند. 
ــيت و اهميت باالى انتخابات پيش رو  نكونام بر حساس
ــرى، به اهداف  به ويژه انتخابات مجلس خبرگان رهب
ــمن در اين عرصه اشاره كرد.  ــوم دش و برنامه هاى ش
ــلمين نكونام با تأكيد بر اينكه  ــالم والمس حجت االس
عنوان، شهرت و سوابق افراد به هيچ وجه مالك و معيار 
انتخاب نيست تأكيد كرد:مجلس خبرگان رهبرى آينده 
ما را، بايد آدم هاى تصميم گيرنده به موقع، شجاع، اهل 
شهامت و بصيرت و به دوراز تسامح و مالحظه كارى در 

مسايل مختلف شكل بدهند.
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كسب رتبه هفتم مركز تحقيقات گياهان 
دارويى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد؛

فعاليت 756 كارخانه فعال 

ــب رتبه هفتم مركز تحقيقات گياهان  معاون تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد ، كس
دارويى دانشگاه در بين مراكز هم گروه كشور را موفقيتى بزرگ در حوزه تحقيقات و فناورى استان عنوان 
ــگاه علوم پزشكي  ــيد كمال صولتي افزود: همچنين مركز تحقيقات گياهان دارويي دانش كرد. دكتر س
ــال اخير موفق به تصويب 49 طرح تحقيقاتي و چاپ 77 مقاله در مجالت داخلي و شهركرد در يك س

 99 مقاله در مجالت خارجي شده است.
ــي و برگزاري 14 جلسه شوراي پژوهشي در فواصل منظم  وي، برگزاري 16 كنگره و سه كارگاه آموزش
ــوراي عالي اين مركز را از جمله اقدامات اين مركز از آذرماه سال گذشته تا آذرماه  و سه جلسه توسط ش

سال جاري عنوان كرد.
وي، همچنين از پيگيري و اقدام براي نصب و راه اندازي دستگاه هاي: يخچال فريزر ، هود كشت سلول، 
ــووالن اين مركز در مدت مذكور خبر داد و افزود:  ــتگاه سانتريفيوژ توسط مس انكوباتور CO2 و دو دس
ــگاه براي دوازدهمين سال متوالي در بين  ــت فعاليت هاي پژوهشي دانش با توجه به حفظ جايگاه نخس

دانشگاه هاي هم تراز، اقدامات اين مركز در كسب اين موفقيت بسيار اثر گذار بوده است.
ــهركرد، مركز تحقيقات بيوشيمي باليني را از ديگر  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ش
مراكز تحقيقاتي فعال دانشگاه برشمرد كه در يك سال اخير، موفق به تصويب 13 طرح تحقيقاتي و چاپ 

12 مقاله فارسي و 16 مقاله انگليسي شده است.
به گفته وي، اين مركز در مدت مذكور اقدام به برگزاري 9 كنگره و تشكيل هشت جلسه شوراي پژوهشي 
ــت: نصب و راه اندازي، يخچال فريزر، ــت. دكتر صولتي اظهار داش ــوراي عالي كرده اس و سه جلسه ش

هود كشت سلول ، انكوباتور CO2 و دو دستگاه سانتريفيوژ از ديگر اقدامات مركز تحقيقات بيوشيمي 
باليني دانشگاه در بازه زماني آذرماه 93 لغايت آذرماه سال جاري مي باشد.

ــه فعال در  ــت: 756 كارخان ــال و بختيارى گف ــدن و تجارت چهارمح ــازمان صنعت، مع رييس س
چهارمحال و بختيارى وجود دارد.

سيد نعيم امامى اظهار كرد: 756 كارخانه فعال در چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه در توسعه و 
رشد اقتصاد اين استان نقش به سزايى دارد.

وى با اشاره به اهميت توسعه و رشد اقتصاد چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: چهارمحال و بختيارى 
از ظرفيت باالى اقتصادى برخوردار است و بايد بدان توجه ويژه اى شود.

ــاره به وجود 30 هزار واحد صنفى در چهارمحال و بختيارى افزود: 30 هزار واحد  ــوول با اش اين مس
ــب  ــراى فعاليت خود پروانه كس ــه واحدهاى صنفى ب ــت و بايد هم ــتان فعال اس صنفى در اين اس

داشته باشند.
ــب براى فعاليت واحدهاى صنفى بيان داشت: با واحدهاى صنفى  وى با اشاره به اهميت پروانه كس

بدون مجوز و پروانه كسب برخورد قانونى مى شود.
امامى با اشاره به اهميت اشتغالزايى براى نسل جوان تصريح كرد: با توسعه كارخانجات و واحدهاى 

صنفى در چهارمحال و بختيارى مى توان زمينه اشتغال را براى جوانان فراهم كرد.
وى با اشاره به وجود كارخانجات مهم و بزرگ در چهارمحال و بختيارى گفت: كارخانه فوالد توان آور 

آسيا، سيمان، ورق خودرو، چادر مشكى از كارخانجات بزرگ اين استان محسوب مى شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: بايد جوانان و افراد جوياى كار را 

به سمت توليد سوق دهيم و به اقتصاد چهارمحال و بختيارى رونق ببخشيم.
ــى بايد طبق ضوابط و  ــاره به اهميت رعايت ضوابط و مقررات امور صنفى افزود: امور صنف وى با اش

مقررات اين واحد عمل كنند.

اخبار كوتاه

دريچه

در جلسه كارگروه سالمت بروجن، جلوگيرى 
از توزيع مرغ هاى باالى 1800 گرم مصوب شد

در سومين جلسه كارگروه سالمت شهرستان بروجن مقررشد، از توزيع مرغ هاى باالى 1800 گرم جلوگيرى 
شده و دامپزشكى شهرستان نسبت به آموزش به متصديان مربوطه و آگاهى رسانى به مردم از طرق مختلف 

مانند نصب پوستر و بنر در مكان هاى مناسب اقدام كند.
در اين جلسه كارگروه كه با حضور كليه اعضا  و به رياست فرماندار شهرستان تشكيل شد ؛ فرماندار ، به نقش 
و اهميت اين كارگروه در دستيابي به برنامه هاي جامع و بلند مدت در توسعه و پيشرفت شهرستان مطالبي 
ــتان بروجن نيز، توضيحات مبسوطي پيرامون  را اظهار داشت.  سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرس
برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت و اقدامات انجام شده در شهرستان بيان كرد و بر اهميت برنامه جامع 
ــاركت بين بخشي، براي دستيابي به  كشوري پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي، عروقي تأكيد و مش
اهداف اين برنامه را خواستار شد. محمد حسن كرمي، همچنين از پيگيري فرمانداري و كليه اعضا در مورد 
مصوبات كارگروه سالمت تقدير و تشكر كرد. سرپرست شبكه بهداشت و درمان همچنين به شيوع بيماري 
ــاره كرده و اظهار داشت كه آموزش و رعايت بهداشت فردي و  آنفلوآنزاي خوكي در كشور و شهرستان اش
مراجعه به موقع به مراكز بهداشتي درماني و پزشك از مهم ترين عوامل كنترل و پيشگيري از ابتال به بيماري 
ــكالت عديده اي را ايجاد و شكايت  آنفلوآنزا مي باشند. وي، رفع مشكل فاضالب شهرك صنعتي كه مش
مردمي را در پي داشته، امحاى  بهداشتي زباله هاي عفوني مطب هاي پزشكان، برخورد قانوني با متخلفان 
توزيع شير را از مهم ترين مباحث مطرح شده در اين كارگروه عنوان كرد.كرمي گفت: همچنين در اين جلسه 
آمار اتالف سگ هاي ولگرد276 قالده اعالم شد كه توسط شهرداري هاي شهرهاي بروجن، نقنه، فرادنبه 
و گندمان انجام شده بود. گفتني است، فرمانداري، شبكه بهداشت و درمان، شهرداري ها، بخشداري ها، 
شبكه دامپزشكي، حفاظت محيط زيست، آب و فاضالب شهري و روستايي، صنعت معدن و تجارت، تعاون 
روستايي، جهاد كشاورزي، نيروي انتظامي از جمله ادارات اعضاي كارگروه سالمت و امنيت غذايي هستند.

امام جمعه شهركرد:

آمريكـا قـابل اعتمـاد نيست

ــال و بختيارى گفت: ــور اجتماعى چهارمح ــاون، كار و رفاه ام مديركل تع
 17 هزار فارغ التحصيل بيكار در رشته هاى مختلف، در مؤسسه هاى كاريابى 

استان ثبت نام كردند.
عباس جزايرى، اظهار داشت: بيش از 35 هزار نفر در مؤسسه هاى كاريابى 

استان ثبت نام كردند كه 17 هزار نفر آنها فارغ التحصيالن هستند.
وى افزود: اين فارغ التحصيالن بيشتر در رشته هاى فنى مهندسى، كشاورزى 

و علوم انسانى و مابقى ثبت نام كنندگان افراد ديپلم و زير ديپلم هستند.
ــاره  ــاه امور اجتماعى چهارمحال و بختيارى با اش مديركل تعاون، كار و رف
ــتان بيان كرد: افرادى كه داراى  به اعطاى تسهيالت مشاغل خانگى در اس
گواهينامه معتبر از فنى و حرفه اى، جهاد كشاورزى، ايرانگردى، جهانگردى 
ــهيالت  ــتگاه هاى اجرايى ديگر دارند مى توانند از تس ــگرى يا دس و گردش

مشاغل خانگى استفاده كنند.

جزايرى خاطر نشان كرد: سال گذشته 7 ميليارد تومان اعتبار براى مشاغل 
ــهيالت در حوزه  ــتان اختصاص يافت كه سقف پرداخت تس خانگى به اس

مشاغل خانگى 5 ميليون تومان اعالم شده است.
ــتان گفت: تعاونى هاى  وى با اشاره به وضعيت تعاونى هاى مسكن مهر اس
مسكن مهر تجربه  اوليه اى بود كه در راستاى خانه دار شدن افراد كم  درآمد 
ــووالن امر  ــداف صد در صدى مس ــته رقم خورده كه به اه در دولت گذش
نرسيد، اما در استان ما، تعهد به عمليات اجرايى مسكن مهر با درصد بااليى 

انجام شد و رتبه برتر كشور را كسب كرد.
ــال و بختيارى تصريح  ــاه امور اجتماعى چهارمح مديركل تعاون، كار و رف
كرد: تعدادى از تعاونى هاى مسكن مهر داراى مشكالت و معضالتى هستند 
ــكالت آنها در حال رسيدگى و  ــتگاه هاى اجرايى مش ــاركت دس كه با مش

پيگيرى هستند.

ــش خصوصى بايد در حوزه   رييس هيات رزمى چهارمحال و بختيارى گفت: بخ
ورزش به ويژه ورزش هاى رزمى ورود و بيشتر تالش كند.

على كاظمى، كمبود اعتبارات در تيم هاى ورزشى به ويژه ورزش هاى رزمى را از 
مهم ترين مشكالت هيات رزمى استان دانست و اظهار داشت: بخش خصوصى بايد 

در حوزه  ورزش ورود و بيشتر تالش كند.
ــات رزمى  ــكالت هي ــتان را يكى از مش ــر هاى مالى در اس ــود اسپانس وى كمب
عنوان كرد و افزود: هيات ورزش هاى رزمى مديريت مالى را در اولويت برنامه هاى 
خود قرار داده است، اما حمايت بخش خصوصى و اسپانسرها مى تواند در پرداخت 
هزينه مسابقات ورزشكاران مؤثر باشد. رييس هيات رزمى چهارمحال و بختيارى 
ــته هاى رزمى فعاليت مى كنند، بيان  ــكار در رش با بيان اينكه هزار و 600 ورزش
كرد: از مجموع اين ورزشكاران 600 نفر آنها بانوان و هزار نفر آنها آقايان هستند.

ــته هاى رزمى در  ــكاران رش ــال حاضر ورزش ــرد: در ح ــان ك كاظمى خاطر نش

ــهركرد و لردگان در حال فعاليت  ــامان، ش شهرستان هاى بلداجى و بروجن، س
هستند. وى با اشاره به اينكه ورزش رزمى داراى 70 سبك مى باشد، گفت: با توجه 

به امكانات محدود در هيات رزمى تنها 9 سبك اين رشته در استان فعال است.
ــتعدادهاى زيادى در  رييس هيات رزمى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه اس
ــكاران با استعدادى  ورزش رزمى وجود دارد، افزود: پريا و ريحانه صفيان از ورزش

هستند كه در رشته نينجا رنجر موفق به كسب مقام شده اند.
ــينگ خبر داد و تصريح كرد: اين دو  ــابقات كيك بوكس كاظمى از برگزارى مس
ــود كه مكان برگزارى آن تاكنون  ــفند و بهمن ماه برگزار مى ش ــابقات در اس مس

مشخص نشده است.
ــوان كرد و ادامه داد:  ــته هاى رزمى را 15 مربى عن وى تعداد مربيان فعال در رش
مربيان رشته هاى رزمى بايد داراى مدرك دان باشند و براى كالس هاى رزمى بايد 
در امتحان تئورى درجه 1 و 2 كه توسط فدراسيون برگزار مى شود شركت كنند.

مديركل تعاون و كار استان اعالم كرد؛

ثبت نام 17 هزار فارغ التحصيل بيكار در مؤسسات كاريابى
رييس هيات رزمى استان:

هيات رزمى نيازمند حمايت بخش خصوصى است
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يك شركت توليد كننده مواد و تجهيزات صنعت الكترونيك، اقدام به توليد نانوجوهر 
ــتفاده از آن مى توان الگوهاى مورد نظر براى  ــت كه با اس و چاپگر ويژه اى كرده اس
ساخت ادوات الكترونيك را روى سطوح مختلف نظير كاغذ و پالستيك ايجاد كرد.

ــركت متود دولوپمنت (Methode Development) اخيرا جوهر رساناى  ش
ــگاه IDTechEX ارايه كرده است. اين نمايشگاه در  الكتريكى خود را در نمايش
سانتا كالر ايالت كاليفرنيا برگزار شده است. اين جوهر جديد مى تواند روى سطوح 

مختلف نظير قطعات پالستيكى چاپ شود.
اين فناورى جديد، شركت متود را قادر مى سازد تا در بازار الكترونيك چاپى با قدرت 
بيشترى ظاهر شود. اين جوهر سرى 9200 داراى نانوذراتى است كه مى تواند روى 
يك سطح اليه نازك ايجاد كند. دقت اين اليه بسيار باال بوده و فواصل بسيار دقيق 
ــكوزيته اين جوهر را مى توان به  را در نهايت ايجاد مى كند. كشش سطحى و ويس
گونه اى تنظيم كرد كه روى سطوح و زيراليه هاى مختلف صنعتى قابل چاپ باشد.

چياپتا از مديران اين شركت مى گويد: « اين جوهررسانا داراى چسبندگى بسيار 
بااليى روى سطوح غيرمتخلخل نظير فيلم هاى PET دارد. همچنين از آن مى توان 
ــتفاده كرد. اين جوهر مقاومت  ــخت و كاغذهاى پوشش دار اس روى پالستيك س
ــيار اندكى در حدود 50 ميلى اهم درهر متر مربع دارد. جوهر سرى  الكتريكى بس
9200 يكى از خالقانه ترين محصوالت ما بوده كه به مصرف كننده اجازه مى دهد تا 

كاربردهاى جديدى را با اين جوهر پياده سازى كند.»
در كنار ساخت اين جوهر، شركت متود به دنبال توليد چاپگر مدل NP-200 است 
كه مساحت 13 در 24 اينچى را مى تواند الگودهى كند. اين چاپگر براى ايجاد الگو 
روى سطوح مختلف انعطاف پذير و سخت قابل استفاده است. ضخامت سطوح مورد 
استفاده تا 6 اينچ مى تواند باشد و قدرت تفكيك آن 5760 در dpi 1440 مى باشد.
ــده شركت متود است. چياپتا  اين چاپگر به نوعى مكمل جوهر نانوذره اى توليد ش
ــتريانمان كمك مى كنيم تا  مى گويد: «ما با ارايه اين چاپگر و جوهر جديد به مش
ــن فناورى جديد به  ــطوح مختلف طرح هاى خود را چاپ كنند. اي بتوانند روى س

توليدكنندگان امكان كاهش قيمت محصوالت خود را مى دهد».
ــروان طراحى و توليد مواد و تجهيزات براى  ــركت متود دولوپمنت يكى از پيش ش
صنعت الكترونيك است. اين شركت در چين، مصر، آلمان، هند، انگلستان، آمريكا 

و چند كشور ديگر جهان نمايندگى دارد. 

محققان با استفاده از نانوساختارها، موفق به ساخت ژلى شدند كه داراى قابليت 
خودترميم شوندگى است. اين ماده از استحكام و رسانايى بااليى برخوردار است 
ــت حسگرها و باترى  ــاخت ادوات الكترونيكى زيس بنابراين مى توان از آن در س

استفاده كرد.
  هر اندازه كه اين فناورى به سوى سبك تر و كوچك تر شدن پيش مى رود، نياز به 
وجود مواد انعطاف پذير و مستحكم افزايش مى يابد. بايد بتوان از موادى در ساخت 
ــتفاده كرد كه قابليت خودترميم شوندگى داشته باشند.  قطعات الكترونيكى اس
ــدن، مجددا به حالت اوليه خود ــته ش اين مواد درصورت ترك خوردن يا شكس

 باز مى گردند.
 دستاورد اخير محققان دانشگاه تگزاس، يك «ابرژل» است كه هدايت الكتريكى 
بااليى داشته و از استحكام مكانيكى برخوردار است. گويهاو يو از محققان اين پروژه 
مى گويد: «در دهه گذشته، مفهوم خودترميم شوندگى ميان مردم عموميت پيدا 
كرده است، اما اين اولين بارى است كه مى توان بدون اعمال محرك خارجى ويژگى 
خودترميمى را ايجاد كرد. در اين روش نياز به گرما يا نور براى ترميم ترك در باترى 

يا مدار وجود ندارد.»
 اين تيم تحقيقاتى با تركيب دو نوع ژل ،موفق به ساخت اين ژل خودترميم شونده 
شد. در اين ماده از ژل ليگند فلزى خودآرا استفاده شده  است كه مى تواند خواص 
خودترميمى را ايجاد كند. همچنين يك هيدروژل پليمرى به عنوان ماده رسانا در 

آن استفاده شده  است.
ــكل براى  ــان دادند كه چگونه از بلورهاى مايع دايره اى ش  همچنين محققان نش
افزايش هدايت و زيست  تطبيق پذيرى استفاده كردند. اين ماده 10 برابر رساناتر از 
هيدروژل هاى پليمرى ديگر است. نانوساختارهاى موجود در اين سيستم مى تواند 

انتقال بار و انرژى را به صورت بهينه انجام دهد.
ــونده هيچ گاه جايگزين  ــروژه معتقدند كه اين ماده خودترميم ش  محققان اين پ
فلزات فعلى در صنعت الكترونيك نمى شود اما مى تواند به عنوان يك ماده جديد در 

كنار فلزات ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
ــات الكترونيكى ــل به هم در قطع ــان بخش هاى متص  اين ژل در حد فاصل مي

ــود. در واقع مصرف كننده از آن به عنوان يك ژل براى اتصال و دو   استفاده مى ش
بخش استفاده مى كند.

توليد انبوه نانوجوهر و چاپگر براى 
صنعت الكترونيك

ژل خودترميم شونده 
بى نياز از محرك هاى خارجى

 فناورى فضايى در اليحه بودجه سال 95 بيش از 
2 هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار دريافت مى كند 
كه اين مبلغ عالوه بر هزينه كرد سازمان فضايى و 
ــعه كاربردهاى  مركز ملى فضايى، بايد صرف توس

فضايى شود.
ــوى دولت به  ــال كه از س ــه بودجه امس در اليح
مجلس ارايه شده در چند بخش به موضوع فناورى 
فضايى پرداخته شده است كه براساس برآوردها 
ــزار و 400 ميليارد ريال به اين بخش  بيش از 2 ه
ــال  ــت كه س اختصاص مى يابد. اين درحالى اس
ــته اين حوزه، به دليل جابه جايى سازمان  گذش
ــت جمهورى  ــال آن از رياس فضايى ايران و انتق
ــاورى اطالعات، پس از ــه وزارت ارتباطات و فن ب

 بودجه ريزى سال 94، با كمبود اعتبارات ساالنه 
مواجه شده بود.

اليحه بودجه سال 95 نشان مى دهد كه دولت در 
ــازمان  چند بخش مربوط به مركز ملى فضايى، س
ــگاه  ــگاه فضايى و پژوهش ــى ايران، پژوهش فضاي
ــوزه فناورى  ــاى مجزا براى ح هوافضا، بودجه ه

فضايى پيش بينى كرده است.
مركز ملى فضايى، بودجه مجزا گرفت

ــس از تعيين  ــته پ ــال گذش مركز ملى فضايى س

ــت رديف  ــد و دول ــاد ش ــال 94 ايج ــه س بودج
بودجه اى براى آن درنظر نگرفت. امسال، اما دولت 
ــال 95 رديف بودجه اى مجزا براى  در بودجه س
ــل بودجه معاونت علمى  مركز ملى فضايى از مح
فناورى رياست جمهورى پيش بينى كرده است، 
ــتين بار در بودجه امسال  به نحوى كه براى نخس
ــه و 3 ميليارد ريال  ــال برآورد هزين 2 ميليارد ري
ــرمايه اى آن درنظر  ــى هاى س براى تملك داراي

گرفته است.
افزايـش بودجـه پژوهشـگاه هوافضـا 

در سال 95
ــا نيز از  ــگاه هوافض ــن حال براى پژوهش در همي
ــات و فناورى،  ــه وزارت علوم تحقيق محل بودج
ــه هزينه اى درنظر گرفته  89 ميليارد ريال بودج
ــت كه اين رقم در بودجه هزينه اى سال  شده اس
94 بالغ بر 13 ميليارد و 68 ميليون ريال بود. در 
ــگاه، 100 ميليارد  ــراى اين پژوهش همين حال ب
ــى، 86 هزار و 758 ميليون  ريال بودجه اختصاص
ــرمايه اى و در  ريال بودجه تملك دارايى هاى س
ــون ريال بودجه  ــزار و 758 ميلي مجموع 275 ه

درنظر گرفته شده است.
دولت در بودجه امسال از محل اعتبارات موضوع 

اجراى بند 8-2 سياست هاى كلى علم و فناورى 
ــگاه  ــام معظم رهبرى نيز براى پژوهش ابالغى مق
ــت كه  هوافضا بودجه جداگانه اختصاص داده اس
بودجه هزينه اى براى اين طرح، 88 ميليارد ريال 
و اعتبارات تملك سرمايه اى 180 ميليارد ريال و 

در مجموع 268 ميليارد ريال است.
بودجـه سـازمان فضايـى و پژوهشـگاه 

به 171 ميليارد رسيد
ــازمان فضايى  ــه هزينه اى س در حالى كه بودج
ايران و پژوهشگاه فضايى ايران در سال 94 حدود 
134 ميليارد ريال اعالم شده بود، دولت با افزايش 
ــازمان  ــش، بودجه اين دو س ــه در اين بخ بودج
ــال 95 حدود  زيرنظر وزارت ارتباطات را براى س

171 ميليارد ريال پيش بينى كرده است.
دولت در بودجه سال 95 براى پژوهشگاه فضايى 
ــاى وزارت ارتباطات و  ــه ه ــران از محل بودج اي
ــده است.  فناورى اطالعات، رديف بودجه قايل ش
ــال 95  ــاس برآورد هزينه اى بودجه س براين اس
اين پژوهشگاه 135هزار و 56 ميليون ريال اعالم 
ــته 100 هزار و ــده كه اين رقم در سال گذش ش

 620 ميليون ريال بوده است.
ــى ايران  ــگاه فضاي ــى پژوهش ــه اختصاص بودج
يك هزار ميليارد ريال و بودجه تملك دارايى هاى 
سرمايه اى آن نيز 85 ميليارد ريال در نظر گرفته 
شده كه در مجموع رقم يك هزار و 220 ميليارد 
ــگاه  ــال بودجه براى اين پژوهش و 56 ميليون ري

پيش بينى شده است.
ــى علم و  ــت هاى كل ــوى ديگر براى سياس از س
ــمول  ــگاه فضايى ايران نيز مش فناورى، پژوهش
ــارد و 400  ــه رقم يك ميلي ــت اعتباراتى ب درياف

ميليون ريال شده است.
ــران نيز از رديف  ــازمان فضايى اي همچنين به س
ــات و فناورى اطالعات  بودجه هاى وزارت ارتباط
ــال تعلق ــون ري ــزار و 634 ميلي ــغ 135 ه مبل
ــه برآورد  ــن بودجه مربوط ب ــت كه اي  گرفته اس
هزينه اى 35 هزار و 634 ميليون ريال و اعتبارات 
ــت. سال  تملك دارايى ها 100 ميليارد ريال اس
گذشته به سازمان فضايى ايران در بخش برآورد 
ــون ريال بودجه  ــه اى 33 هزار و 400 ميلي هزين

تعلق گرفته بود.
ــازمان  در رديف اعتبارات متفرقه بودجه نيز به س
ــاى فضايى 170  ــراى فعاليت ه ــران ب فضايى اي
ــاورى و  ــعه فن ــال و براى توس ــون ري هزار ميلي
كاربردهاى فضايى 300 ميليارد ريال بودجه تعلق 
ــن رديف بودجه،  ــت. همچنين در اي خواهد گرف
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات نيز براى حفظ 
نقاط مدارى و ماهواره 6 هزار ميليارد ريال بودجه 

كسب خواهد كرد.

سهم فضا از بودجه 95؛

 مركز ملى فضايى، بودجه مجزا  گرفت

محققان دانشگاه صنعتى اصفهان در طرحى تحقيقاتى موفق به 
ساخت نانوغشاهايى شده اند كه قادر است ميكروارگانيسم هاى 
بيمارى زا و همچنين فلزات سنگين را از آب  حذف كند. ساخت 
ــگاهى و با حمايت يك شركت  اين نانوغشاها در مقياس آزمايش
ــتيابى به توليد انبوه  دانش بنيان صورت گرفته و در صورت دس
مى تواند در ساخت دستگاه هاى تصفيه  آب  آشاميدنى منازل به 

كار گرفته شود.
ــع آب، يكى  ــران كمبود مناب ــود بارش ها و بح ــه كمب با توجه ب
ــت تهيه   ــى و پر جمعي ــورهاى صنعت ــاى مهم كش از دغدغه ه
ــت. يكى از  ــالم و عارى از هرگونه آلودگى اس ــاميدنى س آب آش
ــكل، تصفيه  منابع آبى موجود است.  راهكارهاى غلبه بر اين مش
ــازى  روش هاى مختلفى به منظور تصفيه  آب هاى آلوده و جداس
ــود. در اين ميان،  آالينده هاى آلى و ميكروبى به كار گرفته مى ش
استفاده از فرآيند فيلتراسيون به كمك غشاها يكى از روش هاى 

ساده و پركاربرد در اين زمينه به شمار مى رود.
ــوص فعاليت صورت  ــدى مجرى طرح، در خص مهندس آرزو اس

گرفته در اين تحقيقات عنوان كرد: «از آنجا كه يكى 
از نگرانى هاى اساسى در مورد آب آشاميدنى، وجود 
ــت لذا در اين طرح،  باكترى هاى بيمارى زا در آن اس
ــه منجر به  ــر قرار گرفت ك ــايى مدنظ توليد نانوغش
كاهش آالينده هاى باكتريايى از آب شوند. از طرفى 
عملكرد اين نانوغشا در جداسازى يون هاى كادميوم 

از نمونه هاى آبى نيز مورد بررسى قرار گرفت.»
وى در خصوص مزيت هاى روش فيلتراسيون افزود: 
ــاها روشى با  ــتفاده از فيلتر اسيون به كمك غش «اس
هزينه هاى كمتر و مصرف انرژى پايين تر براى كاهش 
ــيميايى  ــبت به روش هاى ش ــت و نس آالينده هاس
ــرى دارد. از طرفى  ــى كمت ــت محيط خطرات زيس
ــيون، بازده حذف  ــتفاده از نانوالياف در فيلتراس اس

ــرى فراهم مى آورد.  ــار كمت آالينده ها را در افت فش
بنابراين كاربرد غشاهايى از جنس نانوالياف به عنوان 
ــيون، منجر به كاهش هزينه هاى  تجهيزات فيلتراس
ــت  ــز كاهش آلودگى هاى زيس ــد تصفيه و ني فرآين

محيطى خواهد شد.»
ــا از نانوالياف  به گفته  اين محقق در ساخت اين غش
ــوذرات بوهميت  ــل و همچنين نان پلى اكريلونيتري
ــت و اثر حضور  ــتفاده شده اس به صورت همزمان اس
ــاختارى، اثرات  ــواص س ــت بر خ ــوذرات بوهمي نان
ضدباكترى و بازده حذف نهايى نانوغشاى سنتز شده 

مورد بررسى قرار گرفته است.
بوهميت يا آلومينيوم مونوهيدروكسيل اكسيد، يك 
ــت كه از ديرباز در  ماده  ميانى جهت توليد آلوميناس

طب به عنوان يك ماده  افزودنى به واكسن براى بهبود درجه  تأثير 
ــتفاده مى شده  است.  ــازى اس آن و همچنين در داروهاى رهاس
ــده حاوى نانوذرات آلومينا  در سال هاى اخير نانوالياف توليد ش
ــنگين از آب نيز مورد توجه براى تصفيه  آب و جذب يون هاى س

 قرار گرفته است.
نتايج اين تحقيقات نيز نشان داده كه افزودن نانوذرات بوهميت به 
نانوالياف پلى اكريلونيتريل، بازده حذف باكترى را افزايش مى دهد. 
اين ميزان افزايش را مى توان به مساحت سطح باالى نانوذرات و 
ــا با بارهاى مثبت و منفى  جاذبه  الكترواستاتيكى بين سطح غش
ــاى نانوالياف  ــت. همچنين جذب كادميوم غش باكترى ها دانس
حاوى نانوذرات بوهميت بيشتر از غشاى ساخته شده از نانوالياف 

خالص است.
ــت نتايج اين طرح افزون بر كاربرد به منظور  ــدى معتقد اس اس
ــتم هاى  ــى و باكتريايى از آب، در سيس كاهش آلودگى ميكروب
ــز مى تواند  ــاردار ني ــق ب ــذف ذرات معل ــراى ح ــوا ب تصفيه  ه

استفاده شود.
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معاون رگوالتورى خبر داد؛

تدوين مدل عملياتى 
براى تعرفه خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات

توسط محققان كشور؛

كفش هوشمند نانويى 
ساخته شد

فناورى هاى پوشيدنى 
كه بيمارى ها را درمان مى كنند

ــات راديويى با  ــازمان تنظيم مقررات و ارتباط س
ــن نظام تنظيم  ــوان تخصصى از تدوي اعالم فراخ
قيمت خدمات حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات 

خبر داد.
صادق عباسى شاهكوه معاون بررسى هاى فنى و 
صدور پروانه رگوالتورى در تشريح انتشار فراخوان 
ــا نظام تنظيم  ــنجى تخصصى در رابطه ب «نظرس
ــاورى اطالعات در  قيمت خدمات ارتباطات و فن
كشور» اظهار داشت:پروژه «تدوين مدل عملياتى 
ــش ارتباطات و  ــه خدمات بخ براى تعيين تعرف
فناورى اطالعات»، با هدف تعيين استراتژى و خط 
مشى تنظيم تعرفه خدمات بخش ICT، تدوين 
ــا، مصوبات،  ــتورالعمل ها، آيين نامه ه تمامى دس

ــط با تنظيم تعرفه اين  فرآيندها و روال هاى مرتب
بخش انجام مى شود.

وى دستيابى به مدلى براى تعيين تعرفه خدمات 
ــاس تجارب  ــاورى اطالعات براس ارتباطات و فن
ــه وضعيت رقابت  ــى و بين المللى با توجه ب داخل
ــات را از ديگر اهداف اين پروژه  در بازارهاى خدم

عنوان كرد.
عباسى شاهكوه، هدف از تنظيم تعرفه را صيانت 
از حقوق مصرف كننده و ارايه كنندگان خدمات، 
ــوان كرد و  ــد اقتصاد ملى عن بهبود رقابت و رش
ــنجى تخصصى درباره  ادامه داد: فراخوان نظرس
ــات ارتباطات و فناورى  نظام تنظيم قيمت خدم
ــش هايى در حوزه وضعيت  اطالعات شامل پرس
ــكل گيرى رقابت  كنونى تنظيم قيمت، موانع ش
ــر تعيين قيمت  ــالم، مهم ترين عوامل موثر ب س
خدمات و ارزيابى سياست هاى صيانت از حقوق 

مصرف كننده است.
معاون بررسى هاى فنى و صدور پروانه رگوالتورى 
ــوزه ارتباطات و  گفت: صاحب نظران و فعاالن ح
فناورى اطالعات مى توانند با مطالعه محتواى سند 
ــده درباره نظام تنظيم قيمت خدمات در  ارايه ش
اين بخش، پاسخ پرسش ها و نظرات خود را تا 21 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  بهمن ماه به س

راديويى ارسال كنند.

ــتان موفق به   يك محقق در سيستان و بلوچس
طراحى و ساخت كفش هوشمند نانويى شد كه 
ــش را در صورت كاهش دما،  مى تواند دماى كف

براى جلوگيرى از يخ زدگى پا، گرم كند.
ــرح  ط ــرى  مج ــينى،  ميرحس ــى  مجتب
ــمند نانويى» گفت: اين كفش ها  «كفش هوش
براى كوهنوردان و سربازان نظامى كه در مناطق 

سردسير هستند مناسب است.
ــا  ــش ه ــن كف ــى اي ــوص كاراي وى در خص
اظهار داشت: كفش هاى هوشمند نانويى طورى 
ــد بالفاصله بعد از  ــده اند كه مى توان طراحى ش
اينكه دما به منفى 10 درجه مى رسد، شروع به 
افزايش دماى درون كفش كند تا از يخ زدگى پا 

جلوگيرى شود.
ميرحسينى با بيان اينكه كاربرد اين كفش ها در 
مواقع بحرانى و در مناطق سردسير است، اظهار 
ــمند از نانو  ــت: كفى اين كفش هاى هوش داش
سيليكون ساخته شده و نانو المنت هايى در آن 
استفاده شده تا بدين واسطه دماى درونى كفش 

را افزايش دهد.
ــان كرد: همچنين يك  ــينى خاطرنش ميرحس
ــمند قرار  ــور حرارتى در اين كفش هوش سنس
گرفته كه همين باعث تشخيص سرما در لحظات 

بحرانى مى شود.

وى با بيان اينكه كفش هوشمند مى تواند تا 40 
درجه سانتيگراد، فضاى درون كفش را گرم كند، 
اظهار داشت: اگر دماى بيرون تا منفى 10 درجه 
ــمند  ــد، كفش به صورت هوش كاهش پيدا كن
شروع به افزايش دماى درون كفش مى كند ولى 
ــت و مى توان در دماى  اين دما قابل تنظيم اس

كمتر از منفى 10 درجه كفش را تنظيم كرد.
ــه دلخواه و  ــان اينكه مى توان ب اين محقق با بي
ــتم هايى را روى اين كفش  بر حسب نياز، سيس
،  GPS:ــرد ــوان ك ــرد، عن ــمند نصب ك هوش
 اندازه گيرى نبض پا و رويت آن در گوشى تلفن 
همراه با سيستم هاى اندرويد، مين ياب و... روى 

اين كفش ها قابل نصب هستند.

ــى  ــيدنى، برخ ــاى پوش ــاى فناورى ه در دني
دستگاه ها فراتر از پيگيرى تمرينات و خواب كاربر
ــازندگان آن مدعى هستند كه   عمل مى كنند و س
ــان بيمارى ها و  ــتگاه ها مى توانند به درم اين دس

شرايط خاص كمك كنند.
براى مثال دستگاهى موسوم به Quell كه به بخش 
باالى ساق پا وصل مى شود مى تواند به كاهش درد 
مزمن در برخى افراد كمك كند. كاربران مى توانند 
ــتفاده كنند و  ــتگاه را در كل شبانه روز اس اين دس

جلسات درمانى يك ساعته داشته باشند.
اين دستگاه عصب هاى درون پا را توسط يك جريان 
ــى  برق تحريك مى كند كه در مقابل، باعث واكنش
ــتم عصبى مركزى مى شود و سيگنال درد  از سيس
ــد. اين نوع  ــدن متوقف مى كن ــر نقطه از ب را در ه
درمان موسوم به تحريك الكتريكى عصب جلدى 
(TENS) از چندين دهه پيش وجود داشته و در 
برخى تحقيقات در كاهش انواع خاص درد سودمند 

نشان داده است.
به گفته سازندگان، دستگاه Quell به طور خودكار 
ــه درمانى تنظيم كرده  نيروى جريان را طى جلس
ــت كه به طور  ــن داراى حالت خواب اس و همچني
ــب يك جلسه  ــاعت در طول ش خودكار هر دو س
ــورد اين  ــى در م ــى را آغاز مى كند. پژوهش درمان
ــوم كاربران توانستند  ــان داد كه دو س دستگاه نش

مصرف داروهاى مسكن را كاهش دهند.

ــتگاه در حال حاضر تاييديه سازمان غذا و  اين دس
ــت آورده است. با اين حال،  داروى آمريكا را به دس
درمان TENS روى همه كاربرد ندارد و از اين رو 
ــازندگان يك ضمانت 60 روزه براى بازگرداندن  س

پول داده اند.
 ReliefBand دستگاه پوشيدنى ديگر موسوم به
ــارى حركت يا  ــوط به بيم ــراى درمان تهوع مرب ب
ــده است. اين  حال بد صبحگاهى به بازار عرضه ش
دستگاه مچى به ارسال پالس هاى الكتريكى براى 
تحريك عصبى در كنار مچ دست پرداخته و سپس 
ــتم عصبى مركزى،  سيگنال ها با حركت به سيس
ــط معده را متوقف  احساس تهوع توليد شده توس
ــازمان غذا و  ــط س ــتگاه نيز توس مى كند. اين دس

داروى آمريكا تاييد شده است.
 Muse دستگاه ديگر شامل يك هدبند موسوم به
ــران در مراقبه كمك  ــه كارب ــت كه مى تواند ب اس
ــش و اضطراب  ــه باعث كاهش تن كند و در نتيج
ــيگنال هاى مغزى را براى  ــتگاه، س شود. اين دس
بررسى آرام بودن مغز يا فعال و سرگردان بودن آن 

اندازه گيرى مى كند.
ــزى را به صوت  ــن فعاليت مغ اين هدبند همچني
ــد زمانى را كه  ــران بتوانن ــه مى كند تا كارب ترجم
ذهنشان منحرف مى شود، بشنوند. دستگاه در آن 
ــر به حالت آرام  زمان اصواتى را براى هدايت كارب

پخش مى كند.

توسط محققان دانشگاهى؛

ساخت نانوغشاى تصفيه  آب آشاميدنى
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شهردار لنجان:

 لنجان در مقابل دودکش های 
ذوب آهن، نای نفس کشیدن ندارد

شهردار بادرود خبر داد:

هزینه 15 میلیارد ریالی طرح های 
عمرانی شهر بادرود

برگزاری کالس های زمستانه کانون های 
فرهنگی وهنری مساجد در دهاقان

ش��هردار مبارکه گفت: دریافت عوارض آالیندگی 
حق ش��هرداری ها اس��ت و صنایع ت��ا زمانی که 
آلودگی تولید می کنند موظف به پرداخت عوارض 

آالیندگی هستند.
 محمد ش��رفا اظهار داش��ت: ش��هرداری ها باید 
 به دنب��ال وص��ول ع��وارض آالیندگی باش��ند و 
 صنای��ع آالین��ده باید در جه��ت رف��ع و کاهش 

آالیندگی خود تالش کنند.
 وی ب��ا بیان اینک��ه صنایع اط��راف ش��هرها باید 
الزم  محیط��ی  زیس��ت  اس��تانداردهای  از 
برخ��وردار باش��ند، اف��زود: بررس��ی وضعی��ت 
صنای��ع اط��راف شهرس��تان و محاس��به میزان 
آالیندگ��ی آنه��ا وظیف��ه محیط زیس��ت اس��ت 
 و ش��هرداری نم��ی توان��د ب��ه صورت مس��تقیم 

در این زمینه اقدامی انجام دهد.
ش��رفا با بی��ان اینکه س��ازمان محیط زیس��ت تا 
به ام��روز همکاری خوب��ی در این زمینه داش��ته 
اس��ت، تصریح کرد: ب��ه دنبال این نیس���تیم که 

 ع���وارض آالیندگ�ی را 
از صنای��ع دریاف��ت 

کنی��م، صنای���ع 
بای��د در جهت 
رف��ع و کاهش 
آالیندگی خود 
حرک��ت کنند. 
وی اف���زود: از 

دولت و مسووالن 
انتظ��ار داری��م که 

درصورتی که 

صنایع و کارخانجات به کمک های مالی و امکاناتی 
 در جهت رف��ع آالیندگی خود نیاز داش��تند، آنها 

را یاری دهد.
 شهردار مبارکه با بیان اینکه مسووالن استان  باید 
به صنایع و کارخانجاتی که برای مردم مضر هستند 
و آالیندگ��ی ایجاد می کنند تذک��ر جدی دهند، 
گفت: عوارض آالیندگی حق شهرداری ها است و 
صنایع هم تا زمانی که آالیندگی دارند باید عوارض 
را بپردازند و از طرف دیگر در جهت رفع و کاهش 

آالیندگی خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری مبارکه به دنبال گرفتن 
عوارض آالیندگی نیست، خاطرنشان کرد: ما واقعا 
زمانی که شهر پاک و بدون آالیندگی داشته باشیم 

خوشحال می شویم.
ش��رفا افزود: با توجه به وجود صنای��ع متعدد در 
اطراف شهر مبارکه تالش کردیم تا با ایجاد فضای 
 سبز بخش��ی از آلودگی هوای شهر مبارکه را مهار 

کنیم. 
وی با اش��اره به احداث پارکینگ طبقاتی و نقش 
آن در کاهش آلودگی هوای شهر گفت: ایجاد 
پارکینگ مناسب در ش��هر می تواند نقش 
موثری در کاهش آلودگی و هوا و تردد اضافه 

خودرو ها داشته  باشد.
 ش��هردار مبارکه به اصالح معاب��ر، احداث 
میادین و تقاطع ها اشاره کرد و افزود: اصالح 
 گره های ترافیکی ش��هر و احداث میادین و 
 تقاط��ع ه��ا در جه��ت مان��دگاری و توقف

 اتومبیل ها موثر است. 
وی با بیان اینک��ه احداث کمربندی ش��رقی 
ش��هر تاثیر زیادی در کاهش س��فرهای ش��هر 
دارد، اف��زود: توس��عه حم��ل و نق��ل عموم��ی، 
 فرهن��گ س��ازی در زمین��ه اس��تفاده 
از دوچرخه و استفاده از انرژی های 
پاک در دستور کار و مطالعات 

شهرداری مبارکه قرار دارد.
ش��رفا در خصوص دریافت 
عوارض از صنای��ع آالینده  
ش��هر مبارکه و ب��ه ویژه 
ف��والد مبارک��ه اظه��ار 
داش��ت: در جهت رفع 
آلودگی هوا و توسعه 
فضای سبز در سال 
هکت��ار  ج��اری8 

درختکاری و ایجاد فضای س��بز در ش��هر مبارکه 
انجام شد. 

وی با بیان اینک��ه مردم حق دارن��د هوایی پاک و 
س��الم استنش��اق کنند، گفت: صنایع شهرستان 
باید تم��ام تالش خود را در جه��ت رفع آالیندگی 
ب��ه کار گیرند.ش��هردار مبارکه با اش��اره به وجود 
تع��داد زی��ادی صنای��ع و کارخانه ه��ای بزرگ و 
کوچک در ش��هر مبارکه اظهار داشت: نیاز جدی  
به ایجاد و توس��عه فضای س��بز احساس می شود، 
 فضای س��بز ش��هر مبارکه بال��غ ب��ر ۱۲۰ هکتار
  اس��ت ک��ه در ای��ن م��دت 8 هکت��ار توس��عه 

یافته است.
شرفا بابیان اینکه سرانه فضای سبز در شهر مبارکه 
۴۵ مترمربع است، تصریح کرد: در کل کشور کمتر 
شهری را می توان یافت که از این میزان فضای سبز 

برخوردار باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ماهان��ه هزینه زی��ادی صرف 
نگه��داری فضای س��بز ش��هر مبارکه می ش��ود، 
گفت: با وجود اس��تقرار صنایع متع��دد در اطراف 
ش��هر همچن��ان نی��از ب��ه فضای س��بز هس��ت، 
 به همی��ن خاط��ر ب��ا هزینه ب��االی نگه��داری، 
 ب��ه دنب��ال اضاف��ه ک��ردن فض��ای س��بز ش��هر 

هستیم.
ش��هردار مبارکه با بیان اینک��ه نگهداري فضاهاي 
سبز و همچنین معابر سطح شهر نیازمند اعتبارات 
و هزینه باالیي است، گفت: شهرستان هاي دیگر به 
دلیل عدم وجود مراکز صنعتي و تولیدي، با تردد 
وسایل نقلیه سنگین روبه رو نیستند اما شهرستان 
مبارکه هم��واره نیازمند ردی��ف اعتباري خاصي 
 براي نگهداري از خیابان ها، جاده ها و فضاي س��بز

 است.
وی با بیان اینکه مبارکه نگین سبز استان اصفهان 
یکی از شهرستان های بسیارمهم فرهنگی، صنعتی 
و کشاورزی ایران در اس��تان اصفهان است، گفت:  
اخ��ذ مالیات ارزش اف��زوده و ع��وارض آالیندگی 
نمی تواند درآمده��ای پایداری برای ش��هرداری 

مبارکه باشد.
ش��هردار مبارکه گف��ت: مبارکه ش��هری صنعتی 
اس��ت ک��ه بی��ش از ۴۰۰ صنع��ت اط��راف آن 
مش��غول فعالیت هس��تند، ای��ن مس��اله ترافیک 
زیادی ب��ه وج��ود آورده و رینگ ش��رقی مبارکه 
 در راس��تای س��اماندهی ای��ن ترافی��ک احداث 

شده است.

 ریی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی از برگ��زاری کالس ه��ای زمس��تانه 
فرهنگی و هنری در کانون های مساجد شهرستان خبر داد.

 رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان دهاقان گفت: در حال حاضر 
 ده کالس فرهنگ��ی و هن��ری در کان��ون ه��ای مس��اجد روس��تاهای دهاق��ان 

برگزار می شود.
 ولی ا... توکلی اظهار داش��ت: برگزاری کالس های نهضت س��واد آموزی، آموزش 
زبان انگلیس��ی، آموزش درس ریاضیات، کالس خیاطی و… از جمله کالس های 

زمستانه است.
 ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان دهاقان با اش��اره ب��ه اینکه 
در این کالس ها افراد خانم و آقا از س��نین کودکی تا بزرگسال حضور دارند، خاطر 
نشان کرد: کالس های زمس��تانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان 

دهاقان در روستاهای دزج، علی آباد جمبزه و پوده برگزار می شود.
تعداد فعالیت کنندگان در این کالس های آموزشی به ۵۰ نفر رسیده است.
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دریچه

مدیر امور برق گلپایگان گفت: 6 پروژه برق رسانی با اعتبار 3 میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در دهه فجر امسال 
در شهرستان گلپایگان به بهره برداری می رسد.

  ش��اپور حدادی پور در نشس��ت خب��ری با حض��ور اصحاب رس��انه اظهار داش��ت: امس��ال ب��رای تبدیل 
شبکه های هوایی به کابل خود نگهدار در شهرک الوند، محله بنیاد شهر گوگد و در سطح شهرستان گلپایگان 
۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. وی گفت: امسال تامین روشنایی و معابر خیابان های 
مسکن مهر، بهینه سازی و روش��نایی معابر و تعویض ۲۰7 دس��تگاه المپ پرمصرف ۱۲۵ وات با المپ های 
پربازده و کم مصرف LED ۲۰ وات، تبدیل ۴۵۰ دستگاه چراغ پرمصرف ۲۵۰ وات روشنایی معابر با چراغ های 
 پربازده بخار سدیم ۱۵۰ وات شهرستان و روشنایی بلوار امام رضا )ع( با اعتبار ۲ میلیارد و 7۲۵ میلیون ریال 

انجام شده است.
مدیر امور برق گلپایگان اظهار داشت: در ده ماهه امسال ۲7 میلیارد ریال بودجه عمرانی شهرستان جذب امور 
برق گلپایگان شده است که این مبلغ از ردیف بودجه شهرستان و از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان 
هزینه شده است.حدادی پور گفت: در ده ماهه امسال تاکنون تعداد یک هزار و ۱6۲ مشترک به مشترکین برق 

گلپایگان اضافه شده است که از این تعداد ۲۰ مشترک دیماندی و یک هزار و ۱۴۲ مشترک عادی هستند.
 وی تصری��ح ک��رد: ت��ا پای��ان آذر م��اه امس��ال تع��داد کل مش��ترکین ب��رق شهرس��تان گلپای��گان به

 ۵۰ هزار و ۴۴8 مشترک می رسد.
3 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار صرف توسعه و احداث شبکه برق

مدیر امور برق گلپایگان با اش��اره ب��ه پروژه های اجرا ش��ده، گفت: نصب ترانس و احداث ش��بکه در تکمیل 
برق رسانی به مس��کن مهر با اعتبار 3۰۰ میلیون ریال، احداث ش��بکه ۲۰ کیلو ولت جهت رینگ و افزایش 

اطمینان شبکه ها با اعتبار ۱۱۰ میلیون ریال و نصب ترانس و کابل کشی مصالی گلپایگان با اعتبار
6۵۰ میلیون ریال طی ۱۰ ماهه امسال هزینه شده است.

 حدادی پور افزود: همچنین برای نصب ریکلوزر جهت کاهش خاموش��ی های برق در ش��هر گلشهر با اعتبار 
۵۴۰ میلیون ریال و برای توسعه شبکه برق در سطح شهرستان با اعتبار 9۰۰ میلیون ریال نیز طی ۱۰ ماهه 

امسال اقداماتی انجام شده است.
5 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار صرف برطرف کردن افت ولتاژ مشترکین

مدیر امور برق گلپایگان با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در راس��تای برطرف کردن افت ولتاژ مش��ترکین 
 شهرس��تان گلپایگان، گفت: احداث ش��بکه ۲۰ کیلو ولت و نصب ترانس و بهس��ازی فش��ار ضعیف شبکه 
 در روس��تای کلوچان با اعتب��ار ۱۱۰میلیون ریال، احداث ش��بکه و نص��ب ترانس ب��رای متقاضیان جدید 

در شهرستان با اعتبار 33۰ میلیون ریال انجام شده است.
 وی افزود: احداث ش��بکه و نصب ترانس در گلش��هر با اعتبار 37۰ میلیون ریال، نصب ترانس در روس��تای 

رباط سرخ با اعتبار ۲۵۰ میلیون ریال و احداث شبکه و نصب ترانس در شهرک الوند گلپایگان با اعتبار
  ۵۵۰ میلی��ون ری��ال ط��ی ۱۰ ماه��ه امس��ال انج��ام ش��ده اس��ت.حدادی پور ب��ا بی��ان اینکه امس��ال 
یک میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال اعتبار صرف حوادث و اتفاقات ترانس های شبکه فشار متوسط در گلپایگان، 
 گوگد و گلشهر ش��ده اس��ت، بیان کرد: تعویض کنتورهای معیوب در سطح شهرس��تان گلپایگان با اعتبار

 9۵۰ میلیون ریال انجام شده است.
وی اظهار داشت: امسال در راستای جابجایی پایه، رفع نقاط خطرساز، رفع حریم شبکه و برای بهینه سازی 
 شبکه و پس��ت محله رباط پیرعلی، محله های مختلف ش��هر گلشهر و سطح شهرس��تان گلپایگان با اعتبار

 ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال هزینه شده اس��ت. مدیر امور برق گلپایگان با بیان اینکه در دهه فجر امسال 
6  پروژه برق رسانی با اعتبار 3 میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در گلپایگان به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: 
این پروژه ها در زمینه احداث شبکه و نصب ترانس، بهینه سازی، احداث و  جابه جایی شبکه در شهر گلشهر و 

شهرک الوند و نصب سایر تجهیزات است.

 ش��هردار لنجان گفت: ش��هر کوچک��ی با جمعی��ت ۲۰ ه��زار نفری 
با درآمد کم نم��ی تواند در مقابل یک��ی از دودکش ه��ای ذوب آهن 

اقداماتی انجام دهد تا آالیندگی منطقه لنجان رفع شود.
 میثم محمدی با اشاره به اینکه شرکت سهامی ذوب آهن، فوالد مبارکه 
و صنایع دف��اع همگی از جمله صنایع آلوده هس��تند، اظهار داش��ت: 
شهرستان لنجان در منطقه ای واقع ش��ده که کارخانه های آالینده و 

صنایع مادر کشور در این منطقه قرار گرفته است.
وی افزود: شهر لنجان حدود 8 کیلومتر مرز مشترک با صنایع دفاع دارد 
و با توجه به محتوای آلوده و ش��یمیایی در صنایع به جد بحث آلودگی 
آنان مطرح اس��ت ولی صاحبان صنعت از کنترل آالیندگی می گویند 
اما چیزی که نمود بیرونی دارد و مشکالت و مسائلی که در این منطقه 
مطرح می ش��ود از نظر بیماری های خاص این طور به نظر می آید که 

تاثیر خود را در سالمت و زندگی مردم می گذارد.
 ش��هردار لنجان تصریح ک��رد: دودی که از دودکش ه��ای ذوب آهن 
بیرون می آید گواه پخش ش��دن آلودگی در س��طح شهر است و سال 
 های متمادین می گذرد که قول هایی برای برطرف ش��دن آلودگی و 

نصب فیلتر داده شده ولی تاکنون هیچ تغییری دیده نشده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود قان��ون پرداخ��ت نی��م درص��د ع��وارض 
 آالیندگی ب��رای صنایعی که نم��ی توانن��د رفع آالیندگ��ی کنند به 
 ش��هرداری ها گفت: ب��ه موجب این قانون ش��هرداری موظف اس��ت 
به واسطه پرداخت عوارض آالیندگی در اجرای طرح هایی چون ایجاد 
 فضای س��بز و پروژه هایی که رفع آالیندگی کنند، ای��ن مورد هزینه 

شود.
 محم��دی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: متاس��فانه همی��ن نی��م درصد 
 ح��ق آالیندگ��ی نی��ز در طول ی��ک س��ال گذش��ته و س��ال جاری 
 به دلیل وجود مش��کل اقتصادی در صنعت به ش��هرداری ها پرداخت

 نشده است.
وی تاکید کرد: بزرگ ترین درخواست شهرداری ها از دولت و صاحبان 
صنایع رفع هرچه سریع تر این آالیندگی است و شهرداری ها نیز نیازی 
به یک درصد عوارض آالیندگی ندارند و با سرمایه گذاری در پروژه های 
مختلف مانند حوزه گردشگری و اکو توریس��م بیش از این یک درصد 

برای شهرداری بازه خواهد داشت.
ش��هردار لنج��ان در خص��وص اقدام��ات ص��ورت گرفته ب��رای رفع 
 ای��ن آالیندگ��ی گف��ت: در راس��تای حفظ س��المت م��ردم منطقه 
در پروژه ای باهم��کاری آب و فاضالب اقدامات اولی��ه صورت گرفته 
و تاکنون ۱۵ کیلومتر ش��بکه فاضالب حفاری ش��ده است. برای روان 
آب هایی که متاس��فانه به جهت زی��اد بودن آب های زی��ر زمینی در 
 معابر رها شده به دنبال آن هس��تیم این را به ش��بکه فاضالب انتقال

 دهیم.

شهردار بادرود گفت: در طول 9  ماهه اخیر سال 9۴ جهت توسعه و عمران شهر بادرود 
اعتباری نزدیک به ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

 مجید صفاری اظهار کرد: در حال حاضر، طرح های عمرانی متعددی در سطح شهر 
بادرود در حال اجرا هستند که با توجه به نیازهای شهر و در حوزه های مختلف طراحی 
و آماده  شده اند و امیدواریم با اتمام این طرح ها، بتوانیم نیازهای شهر و شهروندان 

را تامین کنیم.
وی با بیان اینکه فعالیت عمرانی ش��هرداری در س��ال جاری چشم گیر بوده است، 
 افزود: امس��ال هزینه ای بال��غ  بر ۱۵ میلی��ارد ریال ب��رای این ش��هرداری در پی 

داشته است.
شهردار بادرود با اشاره به هزینه 8 میلیارد ریالی بهسازی محالت و معابر سطح شهر، 
 تصریح کرد: با هدف ارتقای س��طح کیفی معابر و بهس��ازی منظر شهری، تسهیل 
 در عبور و مرور و مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابان های شهر قریب به

36 کیلومتر جدول گذاری در سطح منطقه انجام  گرفته است.
 وی بی��ان ک��رد: در 9 ماهه س��ال ج��اری فعالیت ه��ای دیگری نظیر زیرس��ازی 
بلوار دانش��گاه آزاد و یک هزار و ۵۰۰ مترمربع پیاده روسازی، 6۰۰ متر رنگ آمیزی 
 نرده ه��ای پل خلیج ف��ارس، تعوی��ض و بازس��ازی 3۵ پ��ل ورودی معاب��ر فرعی 

در سطح شهر صورت گرفته است.
 صفاری اضافه ک��رد: اج��رای آس��فالت کاری و زیرس��ازی خیابان ام��ت، اصالح 
 ش��کل هندس��ی و اجرای فضای داخلی میدان ش��هدا و فاطمیه، اجرای آسفالت 
 جاده قدیم آقا علی عب��اس و بلوار علی آباد، جدول گذاری باند کندرو از بهزیس��تی 
 ت��ا روبروی بخش��داری، بل��وک ف��رش و آماده س��ازی پ��ارک اندیش��ه آزادگان، 

از اقدامات عمرانی شهرداری بوده که در سال جاری انجام پذیرفته است.

مدیر امور برق گلپایگان:

6 پروژه برق رسانی دهه فجر امسال در گلپایگان به بهره برداری می رسد

رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا؛

زنان نقش اساسی در ایجاد توسعه پایدار دارند
رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا با بیان اینکه باید بسترهای الزم 
برای بروز استعدادهای زنان در جامعه فراهم شود، گفت: زنان نقش اساسی 
در ایجاد توسعه پایدار دارند و از این جهت باید از ظرفیت ها و توانمندی های 

آنها استفاده شود.
منصوره السادات صفوی در جلس��ه کمیته امور بانوان فرمانداری شهرضا 
 اظهار کرد: ایجاد زمینه ه��ای الزم برای بروز توانایی ه��ای زنان در جامعه 
 یک ضرورت اس��ت، زیرا جامع��ه ای که حض��ور زنان را مح��دود می کند 

در حقیقت خود را از خدمات نیمی از اعضا توانمند محروم کرده است.
وی اضافه کرد: در تفاوت توانمندی های زنان و مردان شکی نیست، اذعان 
به این مساله باعث می ش��ود تا جامعه در برابر استعدادهای خدادادی زنان 

توجه بیشتری نشان دهد.
رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه های 
مد و لباس زنان باعث می شود تا این قشر از جامعه بتوانند در فضایی مناسب، 

این بخش از نیازهای خود را به صورت تخصصی پیگیری کنند.
صفوی ادامه داد: نمایشگاه های مد و لباس، باید فرصتی برای ارائه الگوهای 
 پوشش��ی ایرانی اس��المی باش��د، تا عالوه بر عرضه آخرین دستاوردهای 
این عرصه به بانوان، امکانات و ظرفیت های موجود در فرهنگ بومی و ملی 

کشور نیز به نمایش گذاشته شود.
 وی گفت: یکی از معضالتی که در روند برگزاری نمایش��گاه ها و جش��ن ها 

وجود دارد، ع��دم پیش بینی م��کان و بخش وی��ژه بانوان ب��وده و آقایان 
متولیان اصل��ی این گون��ه مراس��م ها هس��تند، بنابراین در جش��ن های 
 ویژه ده��ه فجر نی��ز باید امکان��ات الزم ب��رای بخش ه��ای وی��ژه بانوان 

فراهم شود.
رییس شورای اسالمی شهرستان ش��هرضا گفت: برگزاری جشنواره هایی 
 نظیر پخ��ت غذاهای بوم��ی و محلی نیز فرصت مناس��بی برای اس��تفاده 
از توانایی های بانوان در عرصه های دیگر است که در شهرستان شهرضا نیز 

قابلیت برگزاری دارد.
صفوی، با تاکید بر رویکرد محتوایی برنامه ها و جش��ن های ویژه دهه فجر 
گفت: برنامه های ویژه دهه فجر باید طوری س��ازماندهی شود که پیام های 

انقالب را به نسل های بعدی انقالب منتقل کند.
وی تصریح کرد: نسل های س��وم و چهارم انقالب، دوران انقالب اسالمی را 
درک نکرده اند و تنه��ا راه انتقال مفاهیم متعالی انقالب ب��ه آنها، برگزاری 
مراس��م هایی اس��ت که در آن به تش��ریح مبانی و اهداف امام راحل )ره( و 

انقالب پرداخته شود.
رییس شورای اسالمی شهرستان شهرضا تصریح کرد: یکی از ضروری ترین 
 نیازه��ای فرهنگ��ی جامعه ایج��اد بس��ترهای مناس��ب ب��رای گفتمان 
انقالب اسالمی است که دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند نقش موثری در 

این زمینه داشته باشند.

شهردار مبارکه:

دریافت عـوارض آالیندگـی حق شهـرداری ها است

به مناسبت هفته هوای پاک برگزار می شود:

اجرای طرح محیط  یار در 120 مدرسه کاشان

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، از اجرای طرح محیط یار در ۱۲۰ مدرسه 
این شهرستان خبر داد.

 محم��ود قهرمان��ي گفت: ط��رح محیط ی��ار در ۱۲۰ مدرس��ه کاش��ان ب��ا فعالیت 
۵ هزار دانش آموز محیط یار نیز در طول سال انجام می شود که نقش سازنده و موثری 

در فرهنگ سازی حفظ محیط  زیست در خانه، خانو اده و اجتماع دارند.
فعالیت 51 واحد آالینده صنعتی، خدماتی و معادن در کاشان 

وی اظهار داشت: ۵۱ واحد آالینده صنعتی، خدماتی و معادن در کاشان فعالیت دارد 
که تاکنون یک واحد آن پلمپ شده است. رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان 
افزود: طی 9 ماه نخست امسال تعداد ۵96 و احد صنعتی پایش شده که  9۰ مورد آن 

از معادن بوده است.

قهرمانی، با اشاره به دریافت 3۰ مورد شکایات مردمی تصریح کرد: ۱77 مورد اخطار 
برای صنایع آالینده صادر شده و 63 مورد از صنایع آالینده و تخلفات صید نیز پیگیری 
قضایی شده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه ۲3 مورد رای برای صنایع آالینده و حوزه 
 شکار صید صادر ش��ده و یک واحد نیز طی این مدت پلمپ شده است، اظهار داشت: 
تعداد متخلفین ش��کار صید دستگیر شده ۲9 نفر اعالم ش��د و 9۲ مورد بازدیدهای 

مرتبط با پسماند ویژه، عادی و صنعتی طی 9 ماه نخست امسال انجام شده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، از اجرای ۱7 برنامه فرهنگی آموزشی به 
مناسبت هفته هوای پاک در این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات پاکسازی شهر 
و کوهستان در کاشان و شهر برزک با همکاری سمن ها، برگزاری مسابقه روز هوای 
پاک در مدارس، اجرای برنامه های فرهنگ س��ازی بازیافت با همکاری ش��هرداری، 
بازدید دانش آموزان از کارخانه کمپوست، اجرای جشن هوای پاک در فرهنگ سرای 
مهر و مدرسه برکت، برگزاری کوه گشت خانوادگی برای عموم، بررسی روزانه فیلتر 
 اگزوز اتوبوس های ش��هری توس��ط  اتوبوس��رانی در بازه زمانی ۲9 دیم��اه تا پنجم 
 بهمن ماه از مهم ترین برنامه های اداره حفاظت محیط زیست کاشان به مناسبت هفته 
هوای پاک است. قهرمانی افزود: اداره حفاظت محیط زیست کاشان، ۱7 برنامه فرهنگی 
آموزشی را با همکاری اداره های آموزش و پرورش، آبفا، هالل احمر، شهرداری، سازمان 
اتوبوسرانی و انجمن های مردم نهاد)سمن ها( فعال زیست محیطی به صورت متمرکز 
و پرهیز از موازی کاری و افزایش هم افزایی دس��تگاه های اجرایی در مدارس و اماکن 

عمومی اجرا می کند.
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زبان خوراکی ها

بیشتر بدانیم اخبار کوتاه

 وزی��ر بهداش��ت در واکن��ش ب��ه حاش��یه ه��ای تجم��ع اخیر جمع��ی از 
رادیولوژیست ها در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، توضیحاتی ارایه داد.

به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه برگزاری جشنواره رازی، 
در واکنش به موضوع بازداشت برخی از رادیولوژیست ها که مقابل ساختمان 
وزارت بهداش��ت تجمع کرده بودند، گفت: موضوع بازداشت آنها را از پلیس 

امنیت پیگیری کنید.
وی ادامه داد: من معتق��دم اگر تجمعی ب��ه صورت غیرقانون��ی انجام گردد 
 طبق قانون باید با آن برخورد شود.  وزیر بهداش��ت در مورد بودجه سال ۹۵

 وزارت بهداش��ت، گفت: رقم مانند سال ۹۴ اس��ت که با احتساب ۱۰ درصد 
تورم پیشنهاد شده البته ارقام بودجه مهم نیست بلکه مهم تخصیص هاست.

هاشمی در پاسخ به س��والی در مورد ورود موج دوم آنفوالآنزا به کشور گفت: 
خوشبختانه موج اول با مراقبت مردم کنترل شد و امیدواریم موج دومی هم در 
کار نباشد. وزیر بهداشت به مردم توصیه کرد: مردم اگر مایل به تزریق واکسن 

هستند در مرداد و شهریور سال آینده این کار را انجام دهند.
هاشمی در مورد احداث بیمارستان سوانح س��وختگی در تهران و مشکالت 
کلنگ زنی آن، گفت: مشکالت باید با مذاکره حل گردد و من معتقدم قانون 
باید اجرا ش��ود خیلی وقت ها ش��هرداری مجوزهای مختلفی صادر می کند 
 برای ساخت که س��اکنان راضی نیس��تند اگر این موضوع قانونی باشد، باید

 اجرایی شود. وی تاکید کرد: وقف، شوخی نیست و باید موقوفه در همان راهی 
که واقف تعیین کرده است، استفاده شود.

 طبق یک تحقیق جدید، زنان در مقایس��ه با مردان بهتر ب��ر بیماری آنفوالآنزا 
فائق می آیند. محققان دانش��گاه جان هاپکینز واقع در بالتیمور ایالت مریلند 
آمریکا در مطالعه اخیر خود دریافتند، هورمون جنسی زنانه استروژن به زنان در 
مقابله با ویروس آنفوالآنزا کمک می کند، از این رو می توان توضیح داد که چرا 

بیماری آنفوالآنزا در مردان سخت تر از زنان است.
محققان با انجام آزمایشاتی روی سلول های مخاط بینی زنان و مردان دریافتند 
که اس��تروژن موجب محدودیت توانای��ی تکثیر ویروس آنفوالآنزا می ش��ود. 
 تکثیر کمتر ویروس به معنای این اس��ت که فرد مبتال به بیماری دارای عالیم 
خفیف تر بیماری اس��ت و احتم��ال پخش بیماری از س��وی وی کمتر خواهد 
بود. »س��ابرا کلین«، سرپرس��ت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مطالعات 
 دیگر نش��ان داده که اس��تروژن دارای ویژگی های ضدویروس��ی در مقابله با 
ویروس های HIV، ابوال و هپاتیت اس��ت. مطالعه ما با استفاده از سلول های 
اولیه ای که مستقیما از بیمار جدا شده بود، انجام شد و به ما اجازه داد تا به طور 
مستقیم تاثیر جنسیتی استروژن را بشناسیم.« وی در ادامه افزود: »استروژن 
درمانی که معموال برای ناباروری و عالیم یائس��گی استفاده می شود، می تواند 

راهکار مناسبی برای محافظت در مقابل آنفوالآنزا هم باشد.«

متخصص طب سنتی با اشاره به علل خواب رفتگی دست و پا، راه های 
طبیعی درمان این مشکل را تشریح کرد.

محمد جواد اسالمی پور در رابطه با خواب رفتن دست و پا اظهارداشت: 
برخی از افراد زمانی که برای مدت طوالنی به صورت دوزانو یا چهارزانو 
می نش��ینند یا مدتی دس��ت و پای خود را حرکت نمی دهند احساس 

خواب رفتن دست و پا و بی حسی این بخش های بدن را می کنند.
وی افزود: سوزن سوزن شدن و درد در دست ها و پاها از دیگر نشانه های 
خواب رفتن دس��ت و پا به ش��مار رفته و در حالت پیشرفته ،زمانی که 
فرد شب ها ،مدت نسبتا طوالنی دس��ت یا پاهایش بی حرکت می ماند 
احس��اس گرفتگی و درد کرده که با حرکت دادن دست یا پای خواب 

رفته، این مشکل برطرف می شود.
متخصص طب سنتی ادامه داد: علل مختلفی برای ابتال به این مشکل 
وجود دارد ولی شایع ترین علت، افزایش بیش از حد خلط سودا بوده که 

نوعی از غلظت خون محسوب می شود.
اسالمی پور اظهارداشت: افزایش بیش از حد خلط سودا در عروق بدن 
به ویژه اندام های تحتانی سبب کاهش جریان خون در این اعضای بدن 
شده و حالت سوزن سوزن، بی حسی و در نهایت درد را سبب می شود.

متخصص طب س��نتی اضافه کرد: از نظر حکمای طب سنتی افرادی 
که در حالت دوزانو یا چهارزانو نشس��ته  و زودتر از یک س��اعت حالت 
خواب رفتگی در پاهایشان احساس کنند یا در خواب دچار این حالت 

شوند الزم است جهت درمان به موقع اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در رابط��ه با روش ه��ای طبیع��ی درم��ان خواب رفتگ��ی پاها و 
دست ها گفت: کاهش مصرف غذاهای س��رخ کردنی و عدم استفاده از 
 فست فودها از جمله روش های طبیعی درمان خواب رفتگی دست و پا 

محسوب می شود.
 متخصص طب س��نتی در پایان خاطرنش��ان کرد: جویدن یک قاشق 
چای خوری س��یاه دانه به مدت ۴۰ روز هنگام صبح و ش��ب همچنین 
اهدای خون از دیگر روش های طبیعی درمان خواب رفتگی دس��ت و 

پا است. 
البته باید توجه داشت دیابت، بیماری ام. اس و دیسک کمر نیز از علل 
خواب رفتگی دست ها و پاها به ش��مار می روند که برای درمان مناسب 

این بیماری ها باید اقدام الزم صورت گیرد.

آب و هوای سرد، تنوع میوه ها و س��بزیجات را هم کمتر می کند. با 
آن همه موادغذای��ی فوق العاده ای که عادت کرده بودیم تابس��تان 
بخوریم )مثل انواع فلفل، آلو، توت، خیار و گوجه فرنگی های تازه(، 
 شاید به نظرتان سخت برس��د که چطور می توانید نیاز روزانه تان به

 آنتی اکس��یدان را در فصل زمس��تان تامین کنید، اما جالب است 
بدانید ک��ه بعضی از مناب��ع عالی آنتی اکس��یدان ه��م مخصوص 
زمستان هستند.شاید برایتان تعجب آور باشد که بدانید موادغذایی 
که باالتری��ن محتوی آنتی اکس��یدان را دارند، ادویه ه��ا ، بوته ها و 
 سبزی ها هس��تند. س��طح آنتی اکس��یدان با ارزش ORAC آنها

 مش��خص می ش��ود. ORAC عالمت اختص��اری ظرفیت جذب 
رادیکال اکس��یژن و واحدهای ORAC ظرفیت آنتی اکس��یدان 
موادغذایی را اندازه می گی��رد. هرچه این عدد برای یک ماده غذایی 

باالتر باشد بهتر است.
عموم مردم باور دارند موادغذایی که باالترین میزان آنتی اکسیدان 
را دارند به پایین آوردن خطر التهاب، سرطان، پیری و بیماری کمک 
می کنند. هوای سرد، رایحه گرم دارچین، ادویه، پودر زنجبیل، هل، 
میخک، رزماری و مریم گلی را تشدید می کند. همه اینها قدرت آنتی 
اکسیدان بسیار باالیی دارند. میخک باالترین ارزش آنتی اکسیدان 
)3۱۴/۴۴6( را در میان موادغذایی داش��ته و دارچین مقام سوم را 
دارد )267/۵36(. کافی است اینها را با سطح آنتی اکسیدان بلوبری 
که تصور می کردید سرشار از آنتی اکسیدان است مقایسه کنید: عدد 

ORAC بلوبری فقط 6/۵۵2 است.
س��وپ های گرم، آبگوش��ت ها و خورش��ت  ها و چای های ادویه دار 
بهتری��ن روش برای مصرف این ادویه ها در زمس��تان اس��ت. چای 
مخصوص خودتان را با مخلوط کردن میخک، دارچین، هل، رازیانه 
و دانه وانیل درست کنید )دقت کنید که از شکر کمی استفاده کنید(. 
روی پوره سیب زمینی و کدو پودر دارچین و روی کبابتان رزماری و 
مریم گلی بپاشید. حاال بروید و گردوغبار کمد ادویه هایتان را گرفته 

و از آنها بیشترین استفاده را در فصل زمستان ببرید.

واکنش وزیر به بازداشت 
رادیولوژیست ها

زنان در مقابله با آنفوالآنزا 
از مردان مقاوم ترهستند

علل خواب رفتگی دست  و پا چیست؟

مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان 
برای زمستان

یک ضرب المثل چینی می گوی��د: »اگر بیماری در معده نباش��د بیمار نمی میرد«. 
این ضرب المثل س��اده اهمیت و ارزش ارگانی به نام معده را نشان می دهد. بنابراین 
سالمت آن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. متاسفانه همه ما عادت هایی داریم که 
به بدن آسیب می زند و معده نیز از این آسیب ها در امان نیست. این عادت ها باعث باال 
 آمدن اسید معده، دل درد، زخم معده، سرطان و غیره می شود، اما می شود با تغییر

 عادت های بد، بسیاری از این مش��کالت را از بین برد. پرهیز از زیاده روی در مصرف 
قهوه و شکالت سیاه و زیاده روی نکردن در مصرف غذاهای تند و پرادویه باعث حفظ 
 و ارتقای سالمت معده می ش��ود. در این مطلب ش��ما را با 8 عادت معده خراب کن

 آشنا می کنیم.
نوشیدن زیاد و افراطی قهوه = تحریک معده

کافئین موجود در قهوه باعث اسیدی شدن PH خون می شود. عالوه بر این از آنجایی 
که کافئین یک ماده محرک است باعث افزایش استرس می شود و حتما می دانید که 
استرس، دشمن معده است؛ بنابراین بهتر اس��ت از مصرف زیاد قهوه و نوشابه ها که 

باعث جذب زیاد کافئین می شوند احتیاط کرد.
باید از مصرف زیاد شکالت سیاه پرهیز کرد. چون باعث شل شدن اسفنکتر مری شده 

و به این ترتیب زمینه  باال آمدن اسید معده فراهم می شود.
توجه داش��ته باش��ید که چای نیز به اندازه نصف قهوه کافئین دارد. یادتان باشد که 
 نوش��یدنی های الکلی برای مخاط، سم اس��ت و قابلیت س��لول های عصبی را برای 
انقباض های عضالنی بر هم می زند. نوشیدنی های شیرین نیز فلور را دچار تغییراتی 
کرده و خطر بروز چاقی مفرط را افزایش می دهد. بهتر است بدانید که اضافه وزن نیز 
به نوبه خود خطر بروز مش��کل ریفالکس معده را افزایش می دهد؛ یعنی اینکه اسید 

معده باال می آید و به اصطالح معده ترش می کند.
زیاده روی در مصرف شکالت و گوشت های فرآوری شده = التهاب معده

هیچ کس منکر اثرات مثبت روغن های خوبی که حاوی امگا 3 ها هستند نیست، اما 
باید در مصرف سوسیس و کالباس و گوشت های قرمز جانب احتیاط را رعایت کرد. 
پروتئین های حیوانی، حاوی امگا 6 زیادی اس��ت. این اس��یدهای چرب جزو عوامل 
التهاب زا در بدن به خصوص در ناحیه  معده و دستگاه گوارش محسوب می شوند. به 
همین طریق نیز باید از مصرف زیاد ش��کالت سیاه پرهیز کرد. چون باعث شل شدن 

اسفنکتر مری شده و به این ترتیب زمینه  باال آمدن اسید معده فراهم می شود.
مصرف زیاد مواد کبابی = احتمال سرطان

زمانی که مواد غذایی، کباب یا دودی می شوند یک واکنش گلیکاسیون پروتئین به 
نام واکنش میالرد بروز می کند. واکنش میالرد همان پروسه  قهوه ای شدن غذاست. 
 یعنی در نتیجه واکنش بین قند و پروتئین ماده  غذای��ی تغییر رنگ داده و قهوه ای 
می شود. این واکنش باعث بروز التهاب، استرس اکس��یداتیو و خطر ابتال به سرطان 
می گردد. بنابراین بهتر اس��ت مواد غذایی را به روشی مالیم و با درجه حرارت پایین 

طبخ کنید.
مصرف زیاد محصوالت لبنی = مشکالت معده ای

مصرف روزان��ه بیش از دو واحد از محص��والت لبنی و زی��اده روی در مصرف گلوتن 
)پروتئین موجود در نان های مدرن( باعث بروز تفکیک س��لول های مری می شود. 
این مساله نیز باعث نفوذ اسید معده شده و مشکل س��از می شود. بنابراین اگر معده  

حساسی دارید در مصرف لبنیات نیز زیاده روی نکنید.
بدخوابی = افزایش حالت اسیدیته

اگر مشکل ریفالکس معده مانع از خواب راحت می شود برعکس آن نیز ممکن است. 

یعنی زمانی که با کمبود خواب و کم خوابی مواجه می ش��وید عصبی تر هس��تید و 
اس��ترس مزمن روی معده تأثیر منفی می گذارد و مشکل اسیدی شدن و ریفالکس 
تشدید می ش��ود. افرادی که از آپنه  خواب رنج می برند نیز بیشتر در معرض مشکل 
ریفالکس اس��ید معده قرار دارند. چون تنفس بد زمینه را برای باال آمدن اسید معده 
به سمت مری فراهم می کند. برخی داروها مانند داروهای ضدالتهاب و آسپرین نیز 

باعث بروز معده درد و مشکل ریفالکس اسید معده می شوند.
هر آنچه دهان را می سوزاند معده را نیز آتش می زند

هر ماده غذایی که دهان را می سوزاند معموال با معده نیز سر ناسازگاری دارد. بنابراین 
 نباید در مص��رف فلفل زیاده روی کنی��د. در عوض می توانید ادویه های سرش��ار از

 آنتی اکسیدان ها و دارای خواص ضدالتهابی مانند زردچوبه، دارچین، چوب میخک 
یا زنجبیل را دریابید و برای خوش طعم کردن غذاها استفاده کنید.

پرخوری = افزایش حالت اسیدیته
بهتر اس��ت بدانید که اضافه وزن نیز به نوبه خود خطر بروز مشکل ریفالکس معده را 
افزایش می دهد؛ یعنی اینکه اسید معده باال می آید و به اصطالح معده ترش می کند.

 هر چه بیش��تر غذا را بجویید از پرخوری دور می ش��وید و به هض��م بهتر غذا کمک 
می کنید. جویدن غذا همچنین باعث افزایش بزاق ترشح شده می شود. بزاق حالت 
اسیدیته معده را کاهش می دهد. بنابراین قبل از هر چیزی بهتر است پرخوری را ترک 
کنید و غذا را به درستی بجویید. برای این کار هر لقمه را که به دهان می برید قاشق و 

چنگال را داخل بشقاب بگذارید و با حوصله غذا را مزه مزه کنید و بجوید.
مصرف دخانیات = افزایش خطر ابتال به سرطان معده

دخانیات عالوه بر تحمیل ترکیبات شیمیایی فراوان به بدن باعث از بین رفتن کارایی 
اسفنکتر مری می شود که این مس��اله نیز به باال آمدن اسید معده منجر می شود. به 
عقیده محققان، مصرف دخانیات به همراه مصرف مواد غذایی شور، جزو عوامل اصلی 
بروز سرطان معده هس��تند. س��یگار در کار تولید مخاط محافظ معده اختالل ایجاد 
کرده و همچنین باعث افزایش خطر ابتال به زخم معده می شود. بنابراین هر چه سریع 

تر سیگار را ترک کنید.

8 عـادت معـده خـراب کـن

نکته ها 

بهداشت فردی

اگر می خواهید نتیجه دلخواه را از کرم ببینید الزم است به طور منظم از آنها 
استفاده کنید تا پوست مجددا خشک نشود.

پاها نقش مهمی در زندگی دارند و همه ما به محض بیدار ش��دن از خواب 
با حرکات روزمره از آنها استفاده می کنیم. از آنجا که این اندام های بدن با 
آالینده های محیطی در تماس است، تعجبی ندارد اگر پوست پاها خشک، 

ضخیم، نازیبا و دردناک شود.
اگر توجه کافی به س��المت و بهداشت پاها نداشته باش��یم و از کفش های 
نامناس��ب اس��تفاده کنیم، میخچه و ترک های عمیق پوستی شایع ترین 

مشکالت رادر این اندام ها به وجود می آورند.
اما خوشبختانه بسیاری از مواد طبیعی هستند که به عنوان درمانی مناسب 

استفاده می شوند و می توانند با این بیماری ها مقابله کنند.
کرم موز و لیمو

کنار هم بودن موز و لیمو ترکیبی می س��ازد که خواص ض��د باکتریایی و 
مرطوب کنندگی دارد. موز حاوی ویتامین ها و آنتی اکس��یدان هاست که 
به ترمیم پوست آسیب دیده و از بین رفتن سلول های مرده کمک می کند. 
از طرفی، لیمو نیز داروی قابض طبیعی و ضد باکتری اس��ت که از پوس��ت 

محافظت کرده و مانع از بروز قارچ و عفونت می شود.
برای تهیه این کرم یک عدد موز رسیده را له کنید تا به شکل پوره در آید و 
سپس با آب نصف لیمو مخلوط کنید. کرم را روی پاشنه پا بمالید و بگذارید 
نیم ساعت بماند. بعد پاها را با آب ولرم بش��ویید. این کار را حداقل 3 بار در 

هفته انجام دهید.
کره کاکائو و عصاره های گیاهی

 کره کاکائو محصولی عالی ب��رای درمان میخچه و ترک های پا محس��وب 
می شود. خاصیت رطوبت رسانی زیادی دارد، سرشار از ریزمغذی هاست و 

با کاهش آلودگی های پوستی به ترمیم پوست کمک می کند.
اگر این کره با عصاره های گیاهی که خواص رطوبت رسانی و آنتی اکسیدانی 

دارد استفاده شود، تاثیرات آن بیشتر می شود و نتایج بهتری در پی دارد.
۱۰۰ گرم کره کاکائو را به روش بن ماری گرم کنید. پس از ذوب شدن، یک 
قاشق سوپ خوری روغن بادام ش��یرین یا نارگیل و یک قاشق چای خوری 
عصاره درخت چای را اضافه کنید. مخلوط این مواد را در ظرف شیش��ه ای 

بریزید و بگذارید تا پس از چند ساعت کامال خنک شود.
این کرم را هر شب قبل از خواب روی پاش��نه پاها بمالید و به آرامی ماساژ 

دهید. پوس��ت کامال همه مواد را جذب می کند و نیازی به شس��ت وشوی 
پاها نیست.

کرم آلوئه ورا و روغن نارگیل
ژل آلوئه ورا م��اده ای طبیعی با انواع ریزمغذی ها، م��واد مرطوب کننده و 
ترمیم بخش اس��ت که حالت کلی پوس��ت را بهبود می دهد. اس��تفاده آن 
همراه با روغن نارگیل به عنوان کرم خانگی خواص ضد باکتریایی و مرطوب 
 کنندگی دارد که برای درمان خش��کی ش��دید و آس��یب های پوست پاها 

مفید است.
نصف فنجان ژل آلوئه ورا را با 2 قاشق روغن نارگیل مخلوط کنید تا کرمی 

یک دست آماده شود.
پاها را با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه بش��ویید. پس از خشک کردن کرم را 
استفاده کرده و به آرامی ماساژ دهید. نیازی به آبکشی نیز نخواهد بود. این 

کار را هر شب قبل از خواب تکرار کنید.
اگر هر ک��دام از این کرم ه��ا را روی پاش��نه آس��یب دیده پاها اس��تفاده 
 کنید، قطعا پس از چند روز نرمی، رطوبت و س��المت را در پاها احس��اس

 خواهید کرد.

کاربرد های درمانی خردل  خردل ک��ه طع��م دهنده اغل��ب ف��رآورده ه��ای گوش��تی اس��ت، یکی از 
پرطرف دارترین چاش��نی ها به حساب می آید. این چاش��نی را با ساندویچ، 
همبرگر، استیک و ساالد می توان استفاده کرد. اما آنچه که اغلب ما نمی دانیم 
این اس��ت که خردل فقط طعم دهنده نیس��ت بلکه خواص دیگری نیز دارد. 
خردل را می توان برای پیش گیری و یا تسکین بیماری ها، استفاده آرایشی 
یا بوگیر به کار برد. در این مطلب به چند نکته برای اس��تفاده از خردل اشاره 

خواهیم کرد.
 تسکین گلودرد: کمی پودر خردل را با کمی آب لیمو ترش، یک قاشق 
مرباخوری نمک، عسل و نصف لیوان آب گرم مخلوط کرده و بگذارید به مدت 
۱۰ دقیقه بماند و بعد غرغره کنید تا گلو باز شود. تاثیر این محلول تا چند روز 

محسوس خواهد بود. در صورت بازگشت گلودرد، این عمل تکرار شود.
 بوگیر بطری ها: برای از بین بردن بوی مواد قبلی موجود در بطری کمی 
پودر خردل و آب داغ در بطری بریزید و محکم هم بزنید و سپس بشویید. این 

عمل بالفاصله بو را از بین خواهد برد.
 رفع احتقان خلط سینه: بنا بر دالیل ناشناخته خردل خلط به وجود 
آمده را از بین می برد. به جای استفاده از داروهای موضعی، کمی پودر خردل 
روی سینه خود بمالید و س��پس پارچه خیس شده در آب داغ را روی آن قرار 
دهید. مطمئن باشید در عرض چند دقیقه احساس بهتری پیدا خواهید کرد. 

این کار برای کمردرد و سینوزیت نیز مفید است.
 ماسک زیبایی: خردل عالوه بر بهبود طعم غذا، تاثیر مثبتی روی پوست 
به ویژه صورت دارد. مایه تهیه شده از خردل و کمی آب را روی پوست بمالید 
و پس از چند دقیقه بشویید، پوست صورت را نرم و شاداب خواهد کرد. البته 

این ماسک برای پوست های خیلی حساس توصیه نمی شود.
 تسکین دهنده عضالت: اغلب ورزش��کاران و افراد مسن از سفتی و 
خس��تگی عضالت ش��کایت دارند. در آب حمام کمی پودر خردل و سولفات 

منیزیم بریزید تا این درد را از بین ببرد.
 تسکین خستگی پا: روز پر مشغله می تواند موجب خستگی و درد پا 
شود. خوب است با پاشویه حاوی خردل این خس��تگی را رفع کنید. 2 قاشق 
مرباخوری پودر خردل را با کمی آب داغ مخلوط کنید و به مدت نیم س��اعت 

پاها را درون آن قرار دهید این زمان برای از بین بردن درد پا کافی است.
درمان کمر درد: کمردرد می تواند بسیار آزاردهنده باشد و حرکت بدن 
 را مح��دود و دردآور بکن��د. درد آرت��روز و درد پی��چ خوردگ��ی را ب��ا حمام 
 2۰ دقیق��ه ای آب داغ ح��اوی 22۴ گ��رم پودر خ��ردل برط��رف کنید و یا 

کاهش دهید.
 پیشگیری از رش�د علف هرز: طبق گفته محققان، مواد رها شده از 
دانه های خردل سفید درون خاک مانع رشد علف هرز و یا گیاهان مزاحم دیگر 
می شود. یک مشت دانه خردل در باغچه به طور پراکنده بریزید. اگرچه علف 
هرز در می آید اما به طور چشمگیری مقدارآن کمتر خواهد بود. قبل از استفاده 
از دانه خردل سفید خوب تحقیق کنید زیرا که دانه خردل برای برخی گیاهان 

می تواند مضر باشد.
نرم کننده و حالت دهنده مو: روغن خردل برای درمان موهای آسیب 
دیده بسیار عالی است. مقدار زیادی روغن در کف دست بریزید و کف دست را 
به هم بمالید و سپس موها را خوب ماساژ دهید. روغن مدت 8 ساعت روی مو 

بماند و بعد با شامپو و نرم کننده بشویید.

کرم های خانگی برای بهبود ترک و آسیب پاشنه پا
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مفاد آرا
10/108 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی�ن نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی ش��ماره 10628 هیأت : آقای محمد جواد حکیمی راد فرزند محمود ش��ماره 
شناسنامه 8312 و خانم اعظم فردنژاد آرانی فرزند علی عسگر شماره شناسنامه 
501  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73/25 مترمربع شماره پالک 
2672 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.خریدار عادی
2(رأی ش��ماره 10634 هیأت : آقای علیرض��ا خالقی بیدگلی فرزن��د رمضانعلی 
شماره شناسنامه 7756 و خانم معصومه سلمانی بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 179  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164/50 مترمربع 
شماره پالک 8136 فرعی مجزا از ش��ماره 136 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکبت مشاعی
3(رأی ش��ماره 11049 هیأت : آقای علی کاش��فری بیدگلی فرزند محمد ش��ماره 
شناسنامه 6097 ، ششدانگ  یکباب انباری به مس��احت 235/59 مترمربع شماره 
پالک 2900 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اسفندیار اربابی
4(رأی ش��ماره 11045 هیأت : آقای محس��ن حق پرس��ت فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 379 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/58 مترمربع شماره پالک 
2903 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اسماعیل حق پرست
5(رأی ش��ماره 10623 هیأت : آقای ابوالفض��ل رافعی بیدگل��ی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 9799 و خانم معصومه رفیعی آرانی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 1390  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/22 مترمربع 
شماره پالک 11 فرعی مجزا از ش��ماره 4و قسمتی از مش��اعات9 فرعی از پالک 
412 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از زهرا لطف 

آبادی بیدگلی
6(رأی ش��ماره 10620 هیأت : آقای مهدی دافعی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 9182 و خانم طیبه عنایتی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 1664  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223/55 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی مجزا از شماره 3و7و8  و قسمتی از مشاعات9 فرعی از پالک 412 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی محمد دافعی بیدگلی
7(رأی ش��ماره 10614 هیأت : آقای تقی توکلی بیدگلی فرزند علی محمد ش��ماره 
شناس��نامه 40  و آقای  مهدی توکلی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
295 )هریک نسبت به 1/5 دانگ مش��اع(  و خانم راضیه توکلی بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 163 و خانم فاطمه توکلی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 102و خانم عطیه توکلی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 224 
و خانم مرضیه توکلی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 21 هریک نسبت 
به 75/. دانگ مشاع ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 490/91 مترمربع شماره پالک 
30 فرعی مجزا از شماره 8 و قسمتی از مشاعات پالک 726 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از زهرا حاجی محمد علی طالبی
8(رأی ش��ماره 10648 هیأت : خانم فاطمه ش��اهزاده آرانی فرزند ناصر ش��ماره 
شناسنامه 255  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 243/70 مترمربع شماره پالک 
2673 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین اکرمیان
9(رأی ش��ماره 10653 هیأت : آقای محم��ود رحمتی آرانی فرزند محمد ش��ماره 
شناسنامه 7375 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 25/37 مترمربع شماره پالک 
16 فرعی مجزا از  مش��اعات پالک 2574 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از نعمت اله رحیم
10(رأی شماره 10456 هیأت : خانم فاطمه صالتی فرزند خسن شماره شناسنامه 
6190042570  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 204/75 مترمربع شماره پالک 1688 
فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین انصاری
11(رأی شماره 10757 هیأت : آقای ولی اله وفا فرزند احمد شماره شناسنامه 489 و 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 226/85 مترمربع شماره پالک 8137 فرعی مجزا 
از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.خریدار عادی
12(رأی شماره 10675 هیأت : خانم اقدس مجدی فرزند حسین شماره شناسنامه 43 
و آقای  عباس شفائی مقدم فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 128  به ترتیب نسبت 
به 2دانگ و4  دانگ مش��اع ازششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 235/33 مترمربع 
شماره پالک 18 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی از پالک 260 اصلی و 1 فرعی از پالک 
262 اصلی و پالک 260 اصلی و پالک 261 اصلی و قس��متی از مشاعات واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
13(رأی ش��ماره 10750 هیأت : آقای عباس ش��فائی مقدم فرزند ابراهیم ش��ماره 
شناسنامه 128  ، ششدانگ  دو باب مغازه به مساحت 29/13 مترمربع شماره پالک 
1 فرعی مجزا از پالک 263 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از خسین دادخواه بیدگلی
14(رأی ش��ماره 10758 هی��أت : آقای عباس کری��م پناه فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناسنامه 302 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 94/94 مترمربع شماره پالک 
2674 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.خریدار عادی
15(رأی شماره 10759 هیأت : آقای محسن حاجی محمدی آرانی فرزند محمدحسین 
ش��ماره شناس��نامه 261 و خانم زینب رج��ب زاده آرانی فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 2  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 188/23 مترمربع 
شماره پالک 2675 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد حسین حاجی محمدی
16(رأی شماره 10761 هیأت : آقای رحمت اله خانی آرانی فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 301 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 118/75 مترمربع شماره پالک 
1075 فرعی مجزا از شماره 346 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
17(رأی ش��ماره 11051 هیأت : آقای مهدی س��یاری آرانی فرزند مصطفی شماره 
شناسنامه 11073 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 112/50 مترمربع شماره 
پالک 8153 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد صباحی
18(رأی ش��ماره 10811 هیأت : آقای عباس به حالج آرانی فرزند حس��ن ش��ماره 
شناسنامه 279 و آقای محمد به حالج آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 237و 
آقای حسین به حالج آرانی فرزند حسن ش��ماره شناسنامه 538و آقای اصغر به 
حالج آرانی فرزند حسن شماره شناس��نامه 289 و خانم اکرم به حالج آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 205  ) هریک نس��بت به 1دانگ و یک پنجم دانگ مشاع(   

، ششدانگ  قسمتی از یکبابخانه به مس��احت 70/85 مترمربع شماره پالک 2676 
فرعی مجزا از شماره 36 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.خریدار عادی
19(رأی ش��ماره 10825 هیأت : آقای عباس س��اطع بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 34 ، ششدانگ  یکبابخانه و مغازه به مساحت 222/22 مترمربع شماره 
پالک 2897 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واق��ع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
20(رأی شماره 10832 هیأت : آقای محمد سهرابی سرنجکه فرزند یارمحمد شماره 
شناسنامه 184 و خانم اشرف آذرنگ فرزند علی شماره شناسنامه 21  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126/25 مترمربع شماره پالک 2896 فرعی مجزا 
از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از محمد جندقیان
21(رأی ش��ماره 10838 هیأت : آقای علیرضا خانی آرانی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 6190005349 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180/56 مترمربع شماره 
پالک 1076 فرعی مجزا از ش��ماره 346 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وش��اد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رحمت اله خانی
22(رأی ش��ماره 11117 هیأت : آقای محمد ناظر حضرتی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 1250089336 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 96/50 مترمربع شماره 
پالک 1692 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از روح اله منصوری
23(رأی ش��ماره 11123 هیأت : خانم اعظ��م حاجی زاده بیدگل��ی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 9026 و خانم علی اکبر مقنی موخر بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 650  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 331 مترمربع 
شماره پالک 192 فرعی مجزا از شماره 19 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از غالمرضا عظیمی مقدم
24(رأی ش��ماره 11132 هیأت : آقای علی علی زاده بیدگلی فرزند نصراله ش��ماره 
شناسنامه 371 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159/45 مترمربع شماره پالک 
1 فرعی مجزا از پالک 890 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 11134 هیأت : آقای بتول علی اکبرزاده بیدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 5374 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219/31 مترمربع شماره پالک 

578 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
26(رأی ش��ماره 11155 هیأت : آقای عبداله کوه پیما رهقی فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 12835 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145/50 مترمربع شماره پالک 
27 فرعی مجزا از شماره 10 و قسمتی از مشاعات پالک 244 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
27(رأی شماره 10677 هیأت : آقای ماشااله جوش��قانی بیدگلی فرزند شعبانعلی 
شماره شناسنامه 95 و خانم فاطمه صغرا طیبی نژاد فرزند علی شماره شناسنامه 
208  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پالک 8 
فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 335 اصلی و شماره 5و6 فرعی از پالک 336 

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 : 94/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/10/30

 عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

10/524 آگهی آراء صادره موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای  فاقد س��ند رس��می اداره ثبت اس��ناد و امالک کوهپایه 

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک کوهپایه باستناد 
اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه 
متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت 
به آراء صادره در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می گ��ردد تا در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داش��ته باشند بایستی  پس از انتشار 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ 
و به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدام��ات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد .
 1-     برابر راي شماره139460302028000332 تصرفات آقای احمد پیکانی جندانی  
فرزند حس��ین  بش��ماره شناس��نامه 28صادره از حوزه3کوهپایه ب��ه کد ملی 
5659779395 در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی و گاوداری احداثی متصل به 
آن  به مساحت 28/8009مترمربع احداثی در قسمتی از پالک یک فرعی از 38 اصلی 
واقع درطهمورثات بخش21ثبت اصفهان )مالک رسمي موضوع سنددودانگ مشاع 

ازششدانگ( محرز گردیده است.
2- برابر راي ش��ماره139460302028000330 تصرفات خانم معصومه قادری زفره  
فرزند علی  بش��ماره شناس��نامه 111ص��ادره از حوزه23-اصفه��ان به کد ملی 
5659516106 در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 808/13مترمربع احداثی در 
قس��متی از پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک 

رسمي (محرز گردیده است.
3-برابر راي ش��ماره139460302028000362 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 462/01مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رس��مي نیم حبه 

مشاع (محرز گردیده است.
4-برابر راي ش��ماره139460302028000364 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 392/34مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رس��مي نیم حبه 

مشاع (محرز گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره139460302028000366 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 233/72مترمربع احداثی در قسمتی از 
پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رس��مي نیم 

حبه مشاع (محرز گردیده است.
6-برابر راي ش��ماره139460302028000368 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 246/80مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رس��مي نیم حبه 

مشاع (محرز گردیده است.
7- براب��ر راي ش��ماره139460302028000370 تصرف��ات آق��ای مرتضی مردانی 
تودشکی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1778صادره از حوزه7-تهران به کد ملی 

0068125399 دردودانگ ونیم مشاع ازشش��دانگ مزرعه عباس آباد جشوقان پالک 
196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مساحت 20147مترمربع )خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالکین رسمي (محرز گردیده است.
8- برابر راي ش��ماره139460302028000373 تصرفات آقای احمد نائینی تودشکی  
فرزندحس��ین  بش��ماره شناس��نامه 7صادره از حوزه23-اصفه��ان به کد ملی 
5659592880 دریکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ مزرعه عباس آباد جشوقان پالک 
196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مساحت 20147مترمربع )خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالکین رسمي (محرز گردیده است.
9- برابر راي شماره139460302028000374 تصرفات آقای حسین مردانی تودشکی  
فرزند دیدار قلی  بش��ماره شناس��نامه 890صادره از حوزه کوهپای��ه به کد ملی 
5658924863 دردودانگ مش��اع ازشش��دانگ مزرعه عباس آباد جش��وقان پالک 
196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مساحت 20147مترمربع )خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالکین رسمي (محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/15

م الف:28027 – اداره ثبت اس��ناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

10/367 آگهي موض�وع ماده 3 قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت  لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از 
اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1.راي شماره  139460302029000128  مورخ 94/05/04  هیات ، موقوفه حسن کوهی 
با تولیت آقای حسن کوهی به شناسه ملی 14000507322 در شش دانگ یک باب 
مغازه به مس��احت 23/60 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از قسمتی از پالک  35 
فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
2.راي ش��ماره  139460302029000222  م��ورخ 94/09/08  هی��ات ، آق��ای عزیزاله 
عسکری  فرزند  علی به شماره شناس��نامه 17 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409841565 نس��بت به 1/5 س��هم مش��اع از 72 سهم ش��ش دانگ قنات و 
مزرعه قادرآباد  شش دانگ به مساحت 212/4365 هکتار پالک  3438  اصلی واقع 
درروستای قادرآباد بخش 6  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر
3.راي شماره  139460302029000223  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناس��نامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
ش��ماره ملی  5409951808 ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 409/82  متر مربع 
مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 
6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می مشاعی آقای 

عباس نبی فرزند محمد
4.راي شماره  139460302029000224  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناس��نامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی  5409951808 ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 501/01  متر 
مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای عباس نبی فرزند محمد
5.راي شماره  139460302029000225  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناس��نامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی  5409951808 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/16  متر مربع 
مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد بخش 
6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می مشاعی آقای 

عباس نبی فرزند محمد
6.راي شماره  139460302029000235  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای رضا نوری  فرزند  
علی به شماره شناسنامه 20 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 5409812735  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 121/23 متر مربع 
پالک 157  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 
الواس��طه ازمالکین رسمی مش��اعی آقای علی اکبر مقیمی فرزند یوسف و ربابه 

مقیمی فرزند رضا قلی 
7.راي شماره  139460302029000236  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای ابوالقاسم فیروزی  
فرزند  غالمرضا به شماره شناس��نامه 30 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409705890  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 117/53 متر مربع پالک 
باقیمانده 13 فرعی از 3626  اصلی واقع درش��هر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی ازمالک رسمی آقای حسن کلهر 
8.راي شماره  139460302029000237  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای سید محمد آل 
داود  فرزند  حسین به شماره شناسنامه 56 صادره از حوزه 3 نایین  به شماره ملی 
5409732456  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265/73 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از قسمتی از پالک 495  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای یحیی امینی فرزند حسین 
9.راي ش��ماره  139460302029000238  مورخ 94/10/03  هی��ات ، خانم فاطمه بیگم 
موسوی  فرزند  س��ید داود  به شماره شناس��نامه 70 صادره از حوزه 3 نایین  به 
ش��ماره ملی 5409944852  ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 206/38 متر مربع 
پالک 161  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی سید غفور موسوی و معصومه غالمرضائی 
10.راي ش��ماره  139460302029000239  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فریبا ایزدی 
فرزند علی اکبر به شماره شناس��نامه یک صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409908627  چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ  
189/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع در شهر 
خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی علی 

اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
11.راي شماره  139460302029000240  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فاطمه جندقی  
فرزند  جعفرقلی به شماره شناس��نامه 58 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409809165 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 414/66  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قس��متی از پالک  5  اصلی واقع درش��هر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
12.راي شماره  139460302029000241  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای میرزا حسینقلی 
بوستانی  فرزند  میرزا حسن به شماره شناسنامه 49 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409689887 در شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 201/50  متر مربع 
پالک  212  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی حسن محترم فرزند حسین علی
13.راي شماره  139460302029000242  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم طاهره رحمت  

فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 69 صادره از خوروبیابانک به ش��ماره ملی 
5409719948  در شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 333/13  متر مربع پالک  37 
فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
14.راي ش��ماره  139460302029000243  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای محمد حسن 
عزیز فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409708423  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/72 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از قسمتی از پالک 495  اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای یحیی امینی فرزند حسین
15.راي شماره  139460302029000244  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای احمد میرزادی  
فرزند  غالمحسین به شماره شناسنامه 35 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409712102 در ششدانگ یکباب مغازه  به مس��احت 32/97 متر مربع  پالک  453   
اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای سید عبدالحسین ادیب آل داود فرزند سید اسداله
16.راي شماره  139460302029000245  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای حمید رشیدی 
فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 137 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409731840  ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 97/27 
متر مربع مفروز و مجزی شده از قس��متی از پالک یک  اصلی واقع در شهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر 

افسر یغمایی فرزند علی اصغر
17.راي شماره  139460302029000246  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فرشته سادات 
آل داود  فرزند  سید حسن به شماره شناسنامه و شماره ملی 5400003354 صادره 
از خوروبیابانک در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 115/19  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قس��متی از پالک  3438  اصلی واقع در روستای قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای 

علی اکبر آل داود  فرزند سید حسن
18.راي ش��ماره  139460302029000247  مورخ 94/10/03  هی��ات ، آقای احمد رضا 
رحمانی  فرزند مصطفی قلی به ش��ماره شناسنامه یک صادره ازحوزه 3 نائین به 
شماره ملی 5409869915 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 696 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 157 فرعی از 3331  اصلی واقع درروستای چاهملک 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی 

آقایان علی افالکی و یار محمد افالکی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 30 / 1394/10 

تاریخ انتش��ار نوبت دوم : 15 / 1394/11                                                                                    
م الف:303 محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک 

مزایده 
10/322 ش��ماره آگهی:139403902004000242 ش��ماره پرونده:9204002004000070 
آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی:9200168 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه همکف به مساحت 118/02 مترمربع پالک 4798/296 )چهارهزار و هفتصد 
و نود و هشت/دویست و نود و شش( به انضمام ششدانگ انباری پالک 304 فرعی 
به مس��احت 22/25 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی: اصفهان 
"– خیابان چهارباغ باال – کوچه پپس��ی ک��وال – پالک30 که س��ند مالکیت آن در 
صفحه 543و546 دفت��ر 1311 امالک به نام آقایان عبدالرحیم و محمد حس��ن)هر 
دو رحیم زاده فرزندان سید محمدعلی بالس��ویه هر کدام سه دانگ( ثبت و صادر 
ش��ده اس��ت و طبق نام��ه 103/92/5707/35-92/8/28 اداره ثب��ت منطقه جنوب 
اصفهان حدود اربعه بدین شرح میباشد: شماال: اول به دیوار اشتراکی با دفتر کار 
 295 فرعی به طول 7/65 متر دوم درب و دیوار اش��تراکی ب��ا راه پله 394 فرعی به

 طول 3 متر شرقا: اول در دو قس��مت پنجره و دیواریس��ت به نورگیر احداثی به 
طولهای 2/10و1/30 متر دوم دیواریست به پالک 4798/7 به طول 7/90 متر جنوبا: 
پنجره و دیواریس��ت به حیاط 290 فرعی به طول 12/20 متر غربا: دیواریس��ت به 
دیوارخانه 4798/6 به طول 10 متر دوم*حدود انباری پالک 304* ش��ماال: به طول 
3/5 متر پنجره و دیواریست به خیابان کوروش شرقا: به طول 6/40 متر دیواریست 
اشتراکی به موتورخانه جنوبا: به طول 3/55 متر درب و دیواریست به راهرو مشاعی 
غربا: به طول 9/40 متر دیواریست اشتراکی به انباری 303 و حقوق ارتفاقی ندارد. 
که طبق نظرکارشناس رسمی آپارتمان فوق در طبقه اول یک مجتمع سه واحدی با 
مساحت 118 مترمربع می باشد اسکلت ساختمان فلزی – سطوح داخلی سفیدکاری 
و رنگ – دربهای داخلی چوبی و کلیه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه کاشی 
شده است. سیستم س��رمایش کولرآبی و گرمایش بخاری گازی می باشد دارای 
انشعابات آب و برق و گاز و فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 51631-

91/5/17 دفتر اسناد رسمی 55 اصفهان در رهن شرکت سیمان سپاهان اصفهان 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 94/11/18 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت ش��رقی – چهارراه اول سمت چپ 
به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 4/130/000/000 ریال )چهارمیلیارد 
و یکصد و سی میلیون ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل م��ازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان م��ورخ 1394/10/30 درج 
و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلس��ه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اس��ت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
 فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اس��ناد و امالک سپرده نماید.م الف:28671 

 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/557 در خصوص پرون��ده کالس��ه 1682/94 خواهان راضی��ه بهنام حقیقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت طالب مدنی راد تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/12/12 س��اعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:30006 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/558 ش��ماره ابالغنامه:9410100352804645 شماره پرونده:9409980358600603 
ش��ماره بایگانی شعبه:941183 مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: سعید اکبری 
س��امانی فرزند آقامیرزا نش��انی مجهول الم��کان تاریخ حض��ور:1394/12/12 
چهارش��نبه س��اعت: 09:00 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه2- اتاق شماره216. 
علت حضور: در خصوص ش��کایت غالمحس��ین بهاءلو هوره علیه شما دائر بر 
تخریب در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:30038 

شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)102 جزایی سابق(



خبر

 چهاردهمين نمايشگاه بين المللى صنعت دام و طيور و دامپزشكى از سوم 
ــاركت كننده داخلى و 3 مشاركت كننده  تا ششم بهمن با حضور 122 مش

خارجى در 9000 مترمربع برگزار مى شود.
ــگاه هاى بين المللى استان اصفهان،  به گزارش واحد رسانه شركت نمايش
ــاركت كنندگانى از  ــگاه مش ــزارى اين نمايش ــال برگ در چهاردهمين س
ــتان، قزوين، فارس، خراسان  ــتان هاى البرز، همدان، گلستان، كردس اس
رضوى، چهارمحال و بختيارى، تهران و اصفهان و نمايندگانى از كشورهاى 
تركيه، فرانسه، ايتاليا، سوييس، آلمان و چين و مشاركت كنندگان مستقيم 

دو شركت از ايتاليا و يك شركت از آلمان حضور خواهند داشت.
ــال در زمينه هاى دام، طيور، آبزيان و ماكيان،  ــگاه امس حاضران در نمايش
ــكى، داروهاى دام و  ــگاه هاى دامپزش ــكى، آزمايش كلينيك هاى دامپزش
طيور، مواد ژنتيكى، تلقيح مصنوعى و اصالح نژاد، مواد ضدعفونى كننده، 
دستگاه هاى ضدعفونى كننده و تصفيه هوا، تجهيزات و ادوات دامپرورى، 
ــردخانه، تجهيزات و  ــتارگاه هاى صنعتى دام و طيور، س ماشين آالت كش

ادوات مرغدارى، ماشين آالت مرغدارى و قطعات طيور فعاليت دارند.   
ــال در مقايسه با  ــگاه امس ــاركت كنندگان نمايش ــدن تعداد مش اضافه ش
ــالن چهارم به فضاى نمايشگاه، حضور  ــته، اضافه شدن س سال هاى گذش
ــتقيم خارجى و نيز همكارى نزديك با جهاد كشاورزى ــركت مس ــه ش س
 استان اصفهان از مهم ترين تفاوت هاى چهاردهمين نمايشگاه صنعت دام 

و طيور با دوره هاى قبل است.
همچنين همايش مرغ سالم ساعت 9 صبح روز 4 بهمن ماه در محل سالن 
ــتان  ــگاه بين المللى اصفهان واقع در پل شهرس همايش هاى مركز نمايش

برگزار خواهد شد.  
ــاعات 15 تا 21 تاريخ مذكور پذيراى بازديدكنندگان  اين نمايشگاه در س
است و به طور ويژه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روز پنجم بهمن ماه به بازديد 

متخصصان اختصاص دارد. 
ــگاه هاى بين المللى استان  مدير هماهنگى امور بين الملل شركت نمايش
ــاى خارجى در  ــركت ه ــتقيم ش ــاره به افزايش حضور مس اصفهان با اش
ــور به ويژه اصفهان پس از اعالم اجرايى شدن برجام، از  نمايشگاه هاى كش
ــگارى بولدى در چهاردهمين  حضور دو شركت ايتاليايى ميلك الين و اس

نمايشگاه صنعت دام و طيور و دامپزشكى اصفهان خبر داد.  
مهدى لطيفى با اشاره به اينكه اين دو شركت در زمينه تجهيزات مرغدارى 
ــركت مطرح در  ــى كنند، گفت: اين دو ش و خوراك دام و طيور فعاليت م
چهاردهمين نمايشگاه دام و طيور در دو غرفه به مساحت 42 متر به صورت 

مستقيم حضور خواهند داشت.  
وى همچنين از حضور انجمن كشاورزى آلمان (DLG) برگزاركننده بزرگ 
ترين نمايشگاه كشاورزى جهان (اگريتكنيكال) در هانوفر آلمان و همچنين 
ــن و بزرگ ترين  ــى از معتبرتري ــگاه Eurotier يك برگزار كننده نمايش
نمايشگاه هاى صنعت دام و طيور در جهان، خبر داد و گفت: اين انجمن با 
هدف آشنايى با توليدات ايران و جلب مشاركت براى نمايشگاه يوروتير در 

اصفهان حضور مى يابد. 

حضور 122 مشاركت كننده 
در چهاردهمين نمايشگاه دام و طيور

ــن ترافيك  ــرح كمپي ــراى ط ــان گفت:با اج ــهردار اصفه ش
ــه جهت كاهش  ــتفاده از دوچرخ ــعى مى كنيم فرهنگ اس س

آلودگى هوا را فرهنگ سازى كنيم.
ــتگاه  ــم بهره بردارى از 170 دس ــدى جمالى نژاد در مراس مه
ــهرها دچار بيمارى  ــفانه ش ــهرى اظهاركرد: متاس اتوبوس ش
سهمگين سندروم كالنشهرى شده اند و اين بيمارى روز به روز 

شهرها را نحيف تر مى كند.
وى افزود: آلودگى خاك، آب، ترافيك، مهاجرت،آشفتگى فضا 

و منظرشهرى، بدنه كالنشهرها را تحت تاثير قرار داده است.
ــه درمان  ــن بيمارى نياز ب ــان اينكه اي ــهردار اصفهان با بي ش
ــده مقطعى  ــى كه تاكنون انجام ش دارد، تصريح كرد: اقدامات
ــكالت ــل زيربنايى مش ــه اى براى ح ــاى پاي بوده و تالش ه

 انجام نشده است.
جمالى نژاد تاكيدكرد: حتى زحمات برنامه ريزان شهرى، درد 

اين پيكر نحيف و خسته شهرها را مقطعى عالج كرده است.
وى با اشاره به اينكه سياست هاى كلى مقام معظم رهبرى در 
ــيار راهگشاست، افزود:  ــت محيطى بس خصوص مباحث زيس
ــت هماهنگ و  ــت، مديري ــام يكپارچه محيط زيس ــاد نظ ايج
ــت،  ــع حياتى، جرم انگارى تخريب محيط زيس نظام مند مناب
ــترش اقتصاد سبز، تقويت  تهيه اطلس زيست بوم كشور، گس
ــازى فرهنگ و اخالق  ــت، نهادينه س ــى محيط زيس ديپلماس
دوستدار محيط زيست از محورهاى ابالغيه مقام معظم رهبرى 
ــهردارى ها را به نماينده تك تك  است كه اين ابالغيه نقش ش
مردم سنگين مى كند. وى ادامه داد: كالنشهرها معلول هستند 
ــزم جدى همگان و  ــكالت و معضالت آنها نيازمند ع و حل مش

مديريت جهادى است.
شهردار اصفهان اظهاركرد: وظيفه اصلى شهردارى پرداختن به 
مباحث زيست محيطى نيست، اما اين نهاد به طور جدى به اين 

موضوع ورود پيدا كرده است.
جمالى نژاد با بيان اينكه برنامه اصفهان 1400 در همين راستا 
ــت، ادامه داد: برنامه هاى قبلى 5 ساله اصفهان  تنظيم شده اس
نيز نيم نگاهى به مباحث زيست محيطى داشته است در واقع 
سال هاست كه شهردارى اصفهان در اين راستا فعاليت مى كند.
ــعه براى نوسازى  وى اضافه كرد: اجراى طرح هاى محرك توس
و بهسازى بافت فرسوده، كاهش آالينده هاى محيطى به ويژه 
مديريت پسماند، تقويت مراكز محالت و فراهم كردن فضاهاى 
ــتم هاى  ــوره، افزايش جذابيت و كيفيت هاى سيس چند منظ
حمل ونقل عمومى، مديريت تقاضاى سفر با تمركز بر كاهش 
آالينده ها و توسعه درون زا از راهبردهاى برنامه اصفهان 1400 

هستند.

ــيارى  ــاره به اينكه اكنون اقدامات بس ــهردار اصفهان با اش ش
ــعه  ــت، گفت: ايجاد خطوط توس در اين زمينه در حال اجراس
بى.آر.تى، اجراى طرح هوشمند سازى ترافيك، جايگزين كردن 
ــر ناوگان  ــال، كاهش عم ــاى جديد طى مدت 4 س اتوبوس ه
ــير تردد دوچرخه و سرعت  ــعه مس ــرانى، ايجاد و توس اتوبوس
ــت كه با  ــى از جمله اقداماتى اس ــيدن به پروژه هاى ريل بخش

جديت از سوى مديريت شهرى در حال پيگيرى و اجراست.
جمالى نژاد با بيان اينكه فاز اول خط يك مترو، پس از 53 سال 
تكميل شد، افزود: مطالعات مترو در اصفهان در سال 42 آغاز 
ــال فاز اول خط يك آن، به  شده و در سال جارى پس از 53 س

بهره بردارى رسيد.
وى تصريح كرد: فاز دوم خط يك مترو نيمه اول سال آينده و فاز 

سوم آن تا خردادماه سال 96 تكميل مى شود.
ــعه حجمى فضاى سبز در دستور كار  وى با اشاره به اينكه توس
قرار دارد، تصريح كرد: اصفهان از گذشته به عنوان باغ شهر مطرح 
بوده است از اين رو در نظر داريم با كاشت درخت در فضاى سبز 

و چمن ها، فضاى سبز شهر را توسعه دهيم.
ــان كرد: همچنين به دنبال بهبود  ــهردار اصفهان خاطرنش ش
ــتفاده از انرژى هاى پاك در دستور كار  محيط زيست شهر، اس
است و در تالش هستيم تا سوخت هاى تجديد پذير را جايگزين 

سوخت فسيلى كنيم.
ــاخت هاى شهر هوشمند،  جمالى نژاد اظهاركرد: توسعه زيرس
ايجاد جايگاه هاى كوچك بنزين، توسعه جايگاه هاى CNG در 
راستاى كاهش آلودگى هوا و بهبود محيط زيست شهر در حال 
اجراست در واقع اين فعاليت ها سبدخوبى از اقدامات شهردارى 

را جهت كاهش آلودگى هوا فراهم مى كند.
ــت هاى مردمى در  ــته بيشتر درخواس وى ادامه داد: در گذش
ــود، اما  ــبز ب ــع آورى زباله و فضاى س ــفالت، جم خصوص آس
ــه و دغدغه مردم مباحث  ــهروندى ارتقا يافت اكنون فرهنگ ش

زيست محيطى است.
ــهردارى متولى اصلى مباحث  ــهردار اصفهان تاكيد كرد: ش ش
ــتگاه هايى همچون محيط زيست  زيست محيطى نيست و دس
بايد در اين زمينه فعاليت كند، اما با توجه به مطالبات مردمى 

اين موضوع براى شهردارى ارزش دارد.
ــهردارى در سال آينده  جمالى نژاد بيان كرد: سياست كالن ش
توجه به محيط زيست و كاهش آلودگى هواست بر اين اساس 
شهردارى در سال آينده بر توسعه و بهبود حمل و نقل عمومى 

متمركز شده است.
ــل عمومى نقش  ــل و نق ــعه حم ــر اينكه توس ــا تاكيد ب وى ب
انكارپذيرى در حل مباحث زيست محيطى دارد، گفت: در اين 

ــتا ايجاد فضاى اجتماعى آرام و آسوده و گسترش فرهنگ  راس
نظم و انضباط نيز در دستور كار قرار دارد.

شهردار اصفهان با اشاره به تهيه طرح جامع حمل و نقل افزود: 
در طرح جامع حمل و نقل 15 خط بى.آر.تى، 4 خط تراموا و 3 

خط مترو پيش بينى شده است.
جمالى نژاد تصريح كرد: همزمان با تكميل خط يك، اجراى خط 
ــت به طورى كه اكنون مراحل  2 و 3 مترو در حال پيگيرى اس
خط 3 مترو جلوتر از خط 2 است و قرار بر اين است اين طرح به 
ــتگاه بزرگ كشورى غيردولتى  صورت مشاركتى با يكى از دس

اجرا شود.
وى خاطرنشان كرد: همچنين قرار بر اين است در سال آينده 4 

خط بى.آر.تى در شهر اصفهان راه اندازى شود.
شهردار اصفهان با تاكيد بر فراهم كردن زمينه مشاركت بخش 
ــهر اظهاركرد: همايش  ــعه و پيشرفت ش خصوصى براى توس
ــذب بخش  ــتاى ج ــذارى نيز در راس ــرمايه گ فرصت هاى س

خصوصى برگزار شده است.
ــه از دولت و  ــا ابراز گالي ــخنان خود ب ــژاد در ادامه س جمالى ن
پايتخت نشينان گفت: 6 سال است كه سهم دولت به اتوبوسرانى 
اصفهان پرداخت نشده است در حالى كه يك سوم هزينه هاى 
اتوبوسرانى از سوى دولت، يك سوم از سوى مردم و يك سوم از 

طرف شهردارى بايد پرداخت شود.
شهردار اصفهان اضافه كرد: تامين هزينه هاى اتوبوسرانى بسيار 
ــت و به طور حتم در حوزه زيرساختى  ــنگين اس هزينه بر و س

دولت بايد حضور جدى داشته باشد.
جمالى نژاد خاطرنشان كرد: با پشتيبانى شوراى شهر، شهردارى 
ــته در عرصه هاى حمل و نقل ريلى ورود يابد به  اصفهان توانس
طورى كه اكنون بودجه كالن شهرى به مباحث ريلى اختصاص 

يافته است.
وى با بيان اينكه در كنار تمامى فعاليت هاى شهردارى اولويت 
ــون بودجه هاى كالن  ــت، اظهاركرد: اكن اول تكميل مترو اس

ــا بر اين  ــود و تمام تالش م ــهرى در زيرزمين هزينه مى ش ش
ــاهد  ــت با تكميل خط يك و اجراى دو خط ديگر مردم ش اس
ــده در خصوص مباحث زيست محيطى  فعاليت هاى انجام ش

شهر باشند.
ــتم صوتي اعالم  ــتگاه سيس جمالى نژاد افزود: نصب 200 دس
ايستگاه، نصب سيستم جديد يكپارچه مديريت مكانيزه ناوگان 
ــتگاه اتوبوس،  ــتم جامع دريافت كرايه روي 100 دس و سيس
ــوز، راه اندازى  ــتگاه اتوبوس ديزل و گازس ــازي 50 دس بازس
ــي عملكرد خطوط  ــامانه پيامكي ارتباطات مردمي و ارزياب س
ــامانه تلفن همراه اطالعات  ــراني، س ــركت اتوبوس و ناوبران ش
ــيريابي، تصفيه خانه پساب سيستم  خطوط اتوبوسراني و مس
ــگاه بخش خصوصي  ــوي اتوبوس ها و اولين توقف ــت وش شس
ــرانى اصفهان 8 طرح خدماتى اتوبوسرانى  شركت واحداتوبوس

است كه امروز به صورت رسمى به بهره بردارى رسيد.
ــخنان خود اظهاركرد: به جز خودروهاى  وى در بخش ديگر س
ــگاه، نيروگاه برق منتظرى، نيروگاه درچه،  ــخصى، پااليش ش
ــيمان و افزايش جمعيت  فوالدمباركه، ذوب آهن، كارخانه س
باعث آلودگى هوا شده و شرايط خاصى را براى شهر ايجاد كرده 
است.جمالى نژاد به آلودگى دو برابرى موتورسيكلت ها اشاره و 
اضافه كرد: بر اين اساس خريد موتورهاى برقى و هيبريدى در 

دستور كار قرار گرفته و مطالعات آن در حال انجام است.
جمالى نژاد گفت: در صورتى كه رينگ حفاظتى اجرا شود سبد 

برنامه هاى ترافيكى اصفهان تكميل مى شود.
وى با اشاره به اجراى طرح كمپين فرهنگ استفاده از دوچرخه 
افزود: قرار بر اين  است با اجراى طرح كمپين فرهنگ ترافيك 
ــود تا همه  ــهر اصفهان از هفته آينده فضاى خاصى ايجاد ش ش

مردم و مديران از دوچرخه استفاده كنند.
شهردار اصفهان به دوچرخه سوارى بانوان اشاره و تصريح كرد: 
ــوارى بانوان بايد تمهيدات خاصى انديشيده  براى دوچرخه س

شود كه اين مهم نياز به مطالعه دارد.
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شهردار اصفهان:

پا به ركاب شدن اصفهانى ها
آسمان شهر را آبى مى كند

ورودى هاى شهر اصفهان 
درختكارى  شود

پرداخت نكردن عوارض
 به شهر خسارت  وارد مى كند

دانشگاه صنعتى اصفهان
 اولين دانشگاه سبز كشور مي شود

ــهر اصفهان و توليد هواى پاك  ــاماندهى حاشيه هاى ش  امام جمعه شهر اصفهان گفت: به منظور س
ورودى هاى شهر اصفهان درختكارى شود.

آيت اهللا سيد يوسف طباطبايى نژاد در آيين بهره بردارى از 170 دستگاه اتوبوس شهرى يورو سه و چهار 
اصفهان با تبريك ميالد امام حسن عسكرى (ع) تميزى و نظافت در اتوبوس ها را امرى ضرورى عنوان 
كرد و اظهار داشت: همانطور كه به آالينده بودن و يا آالينده نبودن اتوبوس هاى شهرى توجه مى شود 

بايد به نظافت داخل اتوبوس هاى نيز توجه شود.
ــت انتظار داشت كه به تنهايى  وى با اشاره به اينكه با توجه به شرايط موجود نمى توان از محيط زيس
نسبت به حفظ محيط زيست توجه داشته باشد، ابراز داشت: فعاليت هاى فعلى محيط زيست مبناى 
ــازمان دارد فقط خاصيت بازدارندگى دارد و مى تواند  ــتى ندارد و با توجه به اعتبارى كه اين س درس

ظرفيت هاى موجود را حفظ كند.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان كاشت درخت ها با برگ هاى پهن را اقدامى موثر در 
راستاى كاهش آالينده هاى شهر اصفهان ضرورى دانست و ابراز داشت: بايد با برنامه ريزى دقيقى توسط 
سازمان محيط زيست، اداره جنگلدارى و كشاورزى كمربند سبزى در خارج شهر اصفهان ايجاد شود.

طباطبايى نژاد با تأكيد به حاشيه سبز و درختكارى در محل ورودى هاى شهر اصفهان و تزريق هواى 
ــوده را از چرخه حمل و نقل خارج كرد و فضاى سبز شهرى را اصالح  پاك گفت: بايد خودروهاى فرس

و از آن مراقبت كرد.
ــيكلت  ها امنيت استفاده از اين  وى در ادامه با بيان اينكه شماره گذارى نشدن دوچرخه ها و موتورس
ــته اگر مردم به راحتى از دوچرخه  ــت، افزود: در گذش ــايل حمل و نقلى را دچار مشكل كرده اس وس
ــماره بود و به راحتى مى توانست مالكان  استفاده مى كردند به اين دليل بود كه دوچرخه ها داراى ش

آنها را شناخت.

ــهر بزرگ ترين جريمه و خسارت عدم پرداخت  مدير امور درآمد شهردارى اصفهان گفت: توسعه نيافتن ش
عوارض شهرى است.

نادر آخوندى در برنامه سيماى شهر اظهار كرد: با توجه به آمار و ارقام كل بودجه نقدى و غير نقدى سال 94 
ــرانه هر خانوار 4 ميليون و 700 هزار تومان در طول سال است. وى  بالغ بر 2600 ميليارد تومان بوده كه س
ــهردارى 950 ميليارد تومان و بودجه نقدى در سال جارى يك هزار و 650  اضافه كرد: بودجه غير نقدى ش

ميليارد تومان است كه بر اين اساس سرانه هر خانوار حدود 3 ميليون تومان در سال است.
وى بابيان اينكه هزينه هاى جارى حدود 30 درصد بودجه را تشكيل مى دهد، افزود: بودجه جارى شهردارى 

450 ميليارد تومان و بودجه عمرانى شهر يك هزار و 55 ميليارد تومان است.
ــود،  ــاره به اختالف اين ارقام با عوارضى كه از مردم گرفته مى ش ــهردارى اصفهان با اش مدير امور درآمد ش
تصريح كرد: اگر مردم به قبوض عوارض مراجعه كنند متوجه اين اختالف بسيار فاحش مى شوند، اين مبلغ 
حدود 50 تا 100 هزارتومان است كه تا 3 ميليون تومان تفاوت بسيار زياد است. آخوندى خاطرنشان كرد: 
در قانون نوسازى رديف هايى براى عوارض مشخص شده كه در امور فضاى سبز، نظافت شهرى و حمل ونقل 
ــاليانه به موقع عوارض خود را پرداخت مى كنند مشمول  ــهروندانى كه س هزينه مى شود. وى اظهاركرد: ش
جايزه خوش حسابى و تخفيف 10 درصد مى شوند، همچنين جريمه عدم پرداخت ساليانه براى كسانى كه 

به هر دليلى عوارض خود را پرداخت نمى كنند، در نظر گرفته شده است.
مدير امور درآمد شهرى شهردارى اصفهان تاكيدكرد: توسعه نيافتن شهر بزرگ ترين جريمه و خسارت عدم 
پرداخت عوارض شهرى است. آخوندى در خصوص هزينه مربوط به نظافت شهرى اضافه كرد: روزانه حدود 

45 ميليون مترمربع از معابر شهر نظافت و هزار تن پسماند از سطح شهر جمع آورى مى شود.
وى ادامه داد: حدود 3 هزار نفر با 270 دستگاه خودرو در دو نوبت كارى از 2 بامداد تا 10 صبح و از 11 شب 

تا 6 صبح مشغول به فعاليت هستند.

رييس دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: قرار است دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان دانشگاه پايلوت 
ــود و در اين زمينه رويكردهاى جديدى را  ــور معرفى ش ــور به عنوان اولين دانشگاه سبز كش كش
معرفى خواهد كرد. محمود مدرس  هاشمى در همايش روز هواى پاك در دانشگاه صنعتى اصفهان، 
ــعه پايدار است و بشر از منابعى استفاده مى كند كه  اظهار كرد: محيط زيست يكى از سه ضلع توس
ــود، اما عواملى كه منجر به نابودى محيط  مى خواهد به واسطه آنها پيشرفت و توسعه را موجب ش

زيست مى شود، منجر به توسعه خواهند شد.
 وى افزود: اتفاقاتى كه امروز در خصوص آلودگى هوا براى اصفهان رخ داده، به علت غفلت هايى است 
كه در گذشته داشته ايم و امروز بايد آن را جبران كنيم و خوشبختانه مديريت استان گام هايى جدى 
ــگاه صنعتى اصفهان گفت: از نظر  ــته اما هنوز نيامند كار است. رييس دانش در اين خصوص برداش
ساختارى دانشگاه صنعتى اصفهان دانشگاهى است كه مؤلفه اصلى آن يعني صنعت جزو آالينده ها 
ــكده منابع طبيعى دارد و شاخه محيط  محسوب مى شود، اما اين دانشگاه 20 سال است كه دانش
زيست آن از توجه و عنايت ويژه اى برخوردار است. مدرس هاشمى اضافه كرد: امروز دانشگاه صنعتى 
اصفهان قطب علمى مبارزه با آلودگى آب و خاك است و يكى از بهترين پژوهشگاه هاى آب را دارد. 
اين دانشگاه از نظر ساختارى توجه ويژه اى به محيط زيست دارد. وى ادامه داد: تضمين سند آمايش 
ــتان و ورود علمى به برخى موارد مثل انرژى هاى نو از مهم ترين اقداماتي است كه اين دانشگاه  اس
ــيدى در اين دانشگاه در حال  انجام داده و هم اكنون نيز يك نيروگاه 20 كيلوواتى با انرژى خورش
فعاليت است.رييس دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: البته اعتراف مى كنيم كه در حوزه محيط زيست 
آن طور كه بايد و شايد ورود پيدا نكرده ايم و بايد سند محيط زيست تدوين شود و در آن آموزش و 
ــان در آن درنظر  ــه و دانش بني ــه علم هاى نوآوران ــازى، ارتباط هاى بين المللى و اراي فرهنگ س

گرفته شود.

ــتاندار اصفهان گفت: باتوجه به اينكه هم اكنون و يك ماه مانده به   اس
ــان تنها60درصد طرح  ــع ،كاهش آلودگى هواى اصفه پايان طرح جام

اجرا شده و اين طرح تا پايان سال 95 تمديد مى شود.
ــاك، اصفهان  ــى روز ملى هواى پ ــول زرگرپور در همايش تخصص رس
ــويى اصفهان داراى  ــكه دو رويى تشبيه كرد و ابراز داشت: از س را به س
ظرفيت هاى بسيارى است كه آن را در چشم مسووالن برخوردار جلوه 
مى دهد، اما از طرف ديگر مشكالت و معضالتى اساسى دارد كه حتى در 

سطح ملى مطرح مى شوند.
صنايـع اصفهـان را بـا شـاخه گلـى بـه ديگـر اسـتانداران 

تقديم مى كنم
ــور، مديران  ــتانداران كش ــه اس ــن موضوع كه در جلس ــا طرح اي وى ب
ــهر را صنعتى و برخوردار دانستند، ابراز داشت:  استان هاى ديگر اين ش
صنايع اصفهان به جاى نعمت براى اصفهان به نقمت مبدل شده است 
ــتانداران موردنظر گفتم تمام صنايع اصفهان را با  و بر اين اساس به اس

شاخه گلى به شما تقديم مى كنم.
ــت به شكل مداوم مشكالت  استاندار اصفهان ابراز داشت: 10 سال اس

اصفهان بدون چاره انديشى صحيح تنها مطرح مى شود، اما همان طور كه 
بارها گفته ام دوره طرح معضالت اصفهان به پايان رسيده و بايد راه حلى 

عاجل براى رفع اين مشكالت جست و جو كنيم.
وى ادامه داد: مسووالن اصفهان در طول سال هاى اخير يا تنها دلسوزانه 
به طرح مساله و مشكالت اصفهان مى پردازند و يا مدام گاليه و شكايت 
از اين معضالت دارند و اين در حالى است كه بايد تمركز خود را بر ارايه 

راه حل و رفع مشكالت اصفهان متمركز كنيم.
زرگرپور با بيان اينكه براى رفع اين معضالت ابتدا بايد آنها را دسته بندى 
ــكالت بايد با راهكارى علمى و  كرد ابراز داشت: پس از دسته بندى مش
عملى رفع مشكل را جست و جو و طبقه بندى كنيم و با حفظ اولويت در 

راستاى رفع مشكل به جاى طرح مساله گام هاى عملى برداريم.
مسايل زيست محيطى از اولويت هاى نخست استان است

وى مسايل زيست محيطى را از اولويت هاى نخست استان برشمرد و ابراز 
ــايل طى زمانى طوالنى ايجاد شده و ديگر دنبال مقصر  داشت: اين مس

گشتن، دردى از ما دوا نمى كند.
ــال 92 اصفهان آلوده ترين شهر  ــتاندار اصفهان با بيان اينكه در س اس

ــت: آلودگى هواى اصفهان در ميان مسايل كشور بوده است، بيان داش
ــال پيش در حال  ــت محيطى از همه مهم تر است و البته از دو س  زيس

اجراى طرح جامع  كاهش آلودگى هوا هستيم.
ــكل ريزگردها نيز در استان  ــال هاى اخير با مش وى با بيان اينكه در س
ــاهد كاهش  ــت: تا كنون با اجراى آن طرح ش ــديم، ابراز داش مواجه ش
ــتيم و اين طرح موفق ترين طرح  كوتاه مدت  چشم گير آلودگى هوا هس

كاهش آلودگى هوا در كشور بوده است.
صنعت اصفهان بايد جزو صنايع سبز قرار گيرد

ــرح جامع كاهش  ــك ماه تا پايان زمان ط زرگرپور با بيان اينكه تنها ي
آلودگى هواى اصفهان باقى است، تاكيد كرد: نسبت به زمان بندى اين 
طرح 40 درصد عقب هستيم و بر اين اساس مجبور به تمديد زمان آن 
ــتگاه هاى نام برده در طرح جامع كاهش  ــديم و همه دس تا سال 95 ش
آلودگى هواى اصفهان موظف به انجام وظايف خود تا پايان سال هستند.

وى با اشاره به اينكه صنعت ما بايد جزو صنايع سبز قرار گيرد، گفت: اين 
كار نيازمند روى آوردن صنايع به علم و تكنولوژى و برداشتن گام هاى 

پژوهشى در اين زمينه است.

استاندار اصفهان خبر داد:

تمديد طرح جامع كاهش آلودگى هواى اصفهان تا سال 95
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از دوقلوهاى جالب انگليسى 
تا فاتحان اورست؛

با « دوقلـو» هـاى 
دنيـاى ورزش آشنـا شويد

حضور دوقلوها در هر تورنمنتى اتفاق جالبى است و همه نگاه ها به عملكرد آنها معطوف مى شود، 
ــان را در تاريخ  ــاى بزرگى را رقم زده و نام ش ــال ها موفقيت ه ــا آنهايى كه در اين س خصوص

ورزش دنيا ثبت كرده اند.

ــم  ــتند كه در تاريخ شش ــوى بلوگالزوف هس ــيه برادران دوقل ــتى روس ــتاره هاى كش س
ــهر كالينينگراد روسيه به دنيا آمدند. سرگئى با كسب دو مدال طال  ــپتامبر 1956در ش س
ــالى قهرمانى جهان  ــئول و 6 مدال ط ــيه و 1988 - س ــاى (1980 - روس در المپيك ه
ــمار مى رود. برادر دوقلوى  ــتى گيران تاريخ به ش در وزن 57 كيلوگرم از پرافتخارترين كش
ــه بار  ــكو و س ــى بلوگالزوف هم در وزن 52 كيلوگرم قهرمان المپيك 1980 مس او آناتول
ــانتى مترى كوتاه تر از آناتولى با 159 سانتيمتر  ــد. سرگئى با قد 154 س قهرمان جهان ش
ــتى مى گرفت، كشتى گيرانى كه به دليل تحريم المپيك  ــنگين ترى كش بود اما در وزن س

1984 لس آنجلس، شانس كسب مدال در آن رقابت ها را از دست دادند.

ــل اخير با  ــران در يكى دو فص ــوان فوتبال اي ــدى دو قلوهاى ج ــرداد محم ــالد و مه مي
درخشش در تيم راه آهن چهره شده و حتى به اردوى آماده سازى تيم ملى بزرگساالن هم 
ــازى با قطر اما فرصت  ــراى تيم ملى انجام داد. ب ــدند كه ميالد يك بازى هم ب ــوت ش دع
ــمى بين المللى كنار همديگر به ميدان بروند. ــيار خوبى براى آنها بود تا در ديدار رس بس
جاويد تيم نخست هر دوى برادر بود و سپس به پاراگ، داماش تهران و استيل آذين رفتند. 
دوران مقدس سربازى اما آنها را از هم جدا كرد. ميالد به نيروى زمينى رفت و مهرداد به 
ــپرى كنند. هرچند اين دو در نيم فصل  ــگاه ورزشى اين دوران را س عقاب، تا در يك باش
اول ليگ پانزدهم در تيم راه آهن بودند اما به نظر مى رسد باز هم قرار است بين آنها فاصله 

بيافتد زيرا بحث انتقال ميالد به تيم « تركگروژنى » جدى شده است.

ــرو برزيل به دنيا  ــهر ريودوژاني ــى كه در 9 جوالى 1990 در ش ــت برزيل ــرادران فوتباليس ب
ــه آغاز و در سال 2008 به  ــترك از تيم فلوميننس ــان را بصورت مش آمدند. هر دو فوتبال ش

منچستريونايتد رفتند. 
رافائل 7 سال در منچستر ماند و در 109 بازى 5 گل براى اين تيم به ثمر رساند اما در سال 
ــال 2012 به كوئينزپارك رنجرز رفت و يك سال بعد  ــد اما فابيو در س 2015 راهى ليون ش

راهى كارديف سيتى شد. 
ــر دو برادر دو بازى ملى براى برزيل انجام داده اند اما به همراه تيم اميد برزيل در المپيك  ه

2012 حضور يافت و با اين تيم به مدال نقره آن رقابت ها رسيد.

ــتند، متولد  خواهران دو قلويى كه نقش مهمى در موفقيت هاى بزرگ تيم هندبال نروژ داش
ــتند. آنها هندبال را بصورت حرفه اى از  ــال 1980 در شهر كريستيان ساند هس 30 مارچ س
ــال بعد راهى «ويبورگ»  ــتند. 3 س ــال 2004 به «آلبورگ» پيوس «واگ ويپر» آغاز و در س
ــدند، آخرين تيمى كه بصورت مشترك در آن بازى كردند زيرا كريستين از سال 2010  ش
ــال  ــى واگ» بازى كرد اما كاترين به تيم «گيورى» رفت و بعد از 5 س ــا 2015 در «آى.ك ت
ــتين از سال 2001  ــد. كريس ــتون دان» ش ــال 2015 راهى «روس بازى در اين تيم، در س
ــاند اما  ــابقه 496 گل به ثمر رس ــازى كرد و در 181 مس ــراى تيم ملى نروژ ب ــا 2013 ب ت
ــال بعد پيراهن تيم ملى نروژ را برتن كردند و تا به امروز ــت، يك س كاترين كه دروازه بان اس

 244 بازى انجام داده و 3 گل هم زده است. 

خواهر و برادرهاى دو قلوى معروف انگليسى در21 ژانويه 1977در شهر بورى به دنيا آمدند. 
ــاله بود، وارد  ــير حركتى برادر بزرگش گرى قرار گرفت و درحالى كه 13 س فيليپ در مس
ــتريونايتد شد. او كه سابقه بازى در همه رده هاى فوتبال انگلستان را دارد و  آكادمى منچس
ــت، در سال 1995 وارد تيم بزرگساالن  ــورش را برتن كرده اس 59 بار پيراهن تيم ملى كش
ــد و به مدت10سال در اين تيم بود. سپس به تيم اورتون رفت و تا پايان سال  ــتر ش منچس
ــى خواهر دوقلوى فيليپ اما  ــال خداحافظى كرد، در اين تيم بود. تريس ــه از فوتب 2013 ك
ــترك المنافع  ــورهاى مش ــابقات كش ــد بود و در مس ــه نت بال عالقمن ــاى فوتبال ب ــه ج ب
ــهور فوتبال انگلستان،  ــيد. خواهر برادران مش ــال 1998كواالالمپور به مدال برنز رس در س

در سال 2008 و به دليل مصدوميت، از ورزش حرفه اى كناره گيرى كرد.

ــتند كه روز 11  ــرادران تنيس باز بادلى هس ــاى تاريخ ورزش جهان ب ــن دو قلوه قديمى تري
ــال 1872 در شهر بروملى به دنيا آمدند. اين دو برادر در سال هاى (1891، 1894،  ژانويه س
1895 و 1896) قهرمان رقابت هاى دوبل گراند اسلم ويمبلدون شدند. ويلفرد برادر بزرگ تر 
ــد و هربرت در سال هاى (1894، 1895 و  ــال هاى (1891، 1892 و 1895) قهرمان ش در س
ــلم قرار گرفت. ويلفرد درحالى  1896) در جمع 4 مرد برتر رقابت هاى انفرادى اين گراند اس
درسال 1891 قهرمان اين جام معتبر شد كه 19 ساله بود، ركوردى كه 94 سال بعد توسط 
بوريس بكر شكسته شد. در نهايت هربرت زودتر از برادر بزرگش يعنى در روز 24 ژانويه سال 
1929 در شهر منتون فرانسه درگذشت و ويفرد هم در 20 جوالى سال 1931 در شهر كن 

فرانسه ديده از جهان فروبست.

ــتانى دانست كه  ــكاران ورزش هاى زمس اين دو خواهر آمريكايى را مى توان موفق ترين ورزش
ــهر گراند فوركس به دنيا آمدند. آنها هاكى روى يخ را  ــال 1989 در ش ــوم جوالى س در س
ــباهت چهره و نوع بازى  ــم « پيوى  آبويز » آغاز كردند و به خاطر ش ــالگى و در تي در 12 س
ــپس به كالج « مريز » رفتند كه 3 عنوان مهم را با تيم  ــاه گندم » لقب گرفتند و س « پادش
ــت آوردند. به خاطر عملكرد خوب شان در 19 سالگى به تيم ملى آمريكا  ــگاه به دس اين دانش
دعوت شدند و تا به امروز موفق به كسب دو مدال نقره در المپيك هاى زمستانى سال 2010 
ونكوور و 2014 سوچى شدند. آنها در جام هاى جهانى 2009 فنالند، 2011 سوئيس، 2013 
كانادا و 2015 سوئد به مدال طالى مسابقات رسيدند و حاال اميدوارند در المپيك زمستانى 

بعدى، به مهم ترين افتخار ورزشى شان يعنى مدال طالى آن رقابت ها دست پيدا كنند.

ــد 28 اكتبر  ــه متول ــكتبال آمريكا ك ــوان بس ــت و ج ــاى سياه پوس غول ه
سال 1994 در شهر سان آنتيو آمريكا هستند. هر دو در مدرسه «تراويس» 
ــال 2013 راهى تيم  ــه اى را آموختند و در س ــكتبال حرف ــول اوليه بس اص
ــارلوت  ــال 2015، آرون راهى تيم «ش ــداى س ــدند. در ابت ــى» ش «كنتاك
هورنتس» شد تا آرزوهايش براى بازى در NBA برآورده شود اما آندره فعال 
به تيم « لوا انرژى » پيوسته كه در سطح اول بسكتبال آمريكا حضور ندارد. 
ــتوف الورينوويچ»،  ــتفان و جويى گراهام»، « داريوژ و كسيس هرچند « اس
«ديك و تام وان آرسدال» و « ماركيف و ماركوس موريس» ديگر دو قلوهاى 
ــتند اما آرون 212 سانتى متر  ــكتبال دنيا، معروف تر از اين دو برادر هس بس
ــانتى مترى كه 95 كيلوگرم  ــد كه 96 كيلوگرم وزن دارد و آندره 210 س ق
ــوب مى شوند. البته  ــت، جوان ترين دوقلوهاى بلندقد قاره آمريكا محس اس
ــانتى متر است،  « بروك و روبين لوپز» كه قد هردوى آنها دو 2 متر و 13 س

لقب بلند قامت ترين ورزشكاران دوقلوى دنيا را به خود اختصاص داده اند.

ــك» را مى توان جز  ــكل كارل « ماي ــاب» و ماي ــز « ب ــرت چارل راب
موفق ترين دو قلوهاى ورزش برشمرد زيرا يك مدال طال و يك برنز 
ــى خود دارند. آنها متولد 29 آوريل سال  المپيك را در كارنامه ورزش
ــتند كه مايك دو دقيقه زودتر به دنيا  1978 در فلوريدا آمريكا هس
آمد. اين دو قلوها در مسابقات تنيس دوبل المپيك 2008 چين به 
مدال برنز و المپيك 2012 لندن به مدال طال دست يافتند. قهرمانى 
ــابقات آزاد 2006، 2007، 2009، 2010، 2011 و 2013  در مس
استراليا، 2003 و 2013 فرانسه، 2006، 2011 ويمبلدون و 2005، 
ــى آنها  ــم در كارنامه ورزش ــكا ه 2008، 2010 و 2012 آزاد آمري
ــت كه  ــت اس ــاب چپ دس ــت و ب ــت دس ــك راس ــرار دارد. ماي ق
ــتند. البته  ــهور هس ــه همين دليل به « دوقلو هاى آئينه اى » مش ب
ــابقات انفرادى تنيس چندان توفيقى نداشتند و تنها  اين دو در مس
ــال 2000 به مرحله سوم  ــتراليا در س ــابقات آزاد اس برايان در مس

راه يافت.

ــن  ــورد 21 ژوئ ــوى كوهن ــر دوقل دو خواه
ــهر  ــى در ش ــتان نظام بيمارس 1991 در 
ميروت هندوستان ديده به جهان گشودند 
ــن دخترانى لقب گرفته اند كه  كه جوان تري
هفت قله معتبر را در قاره هاى مختلف جهان

 فتح كرده اند.
ــه كليمانجارو  ــن دو در فوريه 2012 قل  اي
ــا)، در مى 2013 قله  ــن قله آفريق (بلندتري
ــيا)،  ــه جهان و آس ــن قل ــت (بلندتري اورس
ــت 2013 قله البروس (بلندترين  در آگوس
ــه 2014 قله آكونكاگوا  قله اروپا)، در ژانوي
ــى)، در  ــكاى جنوب ــه آمري ــن قل (بلندتري
ــتنز (بلندترين  مارس 2014 قله هرم كارس
ــن 2014 قله مك  ــتراليا)، در ژوئ ــه اس قل
ــمالى) و  كينلى (بلندترين قله آمريكاى ش
ــوب را  ــب جن ــامبر 2014 قط در 16 دس
ــح مى كنند و در نهايت در آوريل 2015  فت

براى اسكى به قطب شمال مى روند. 
نام آنها به عنوان نخستين دوقلوهاى دختر 
ــت صعود كردند، در كتاب  كه به قله اورس

گينس هم ثبت شده است.

ــتاره  ــاى فوتبال اين دو س ــن دوقلوه معروف تري
ــال 1970  ــتند كه متولد 15 مى س هلندى هس
ــهورتر از  ــى مش ــتند؛ حت ــورن هس ــهر ه در ش
ــال زودتر  « رنه و ويلى فن دكركوف » كه 19 س
ــور  ــا به دنيا آمده و براى تيم ملى اين كش از آنه
ــال خود را  ــر دو فوتب ــدان رفتند. ه ــه مي هم ب
ــال  ــرده و در س ــروع ك ــس ش ــى آژاك در آكادم
1999 به بارسلونا پيوستند. البته رونالد به مدت 
ــال  ــرد و س ــازى ك ــه ب ــم توئنت ــال در تي دو س
ــت. فرانك كه  ــه آژاكس بازگش ــاره ب 1993 دوب
ــا ماند و  ــال 2003 در بارس ــا س ــود، ت ــع ب مداف
ــكو رنجرز، الريان و ــراى، گالس از آنجا به گاالتاس
ــى، ــازى مل ــت و در 112 ب ــر رف ــمال قط الش
ــت  ــا رونالد در پس ــاند ام ــر رس ــه ثم 13 گل ب
ــال  س در  و  ــود  نب ــق  موف ــدان  چن ــك  هافب
ــال 2004  س در  و  ــت  رف ــرز  رنج ــه  ب  2000
ــپس  ــان رفت و س ــرادرش به الري ــراه ب ــه هم ب
ــمال قطر پيوست. او در 67 بازى ملى 13  به الش
گل زد. فرانك در طى سال هاى 2008 تا 2010 
ــرمربى  ــم ملى هلند مربى بود اما امروز س در تي
آژاكس است؛ درحالى كه رونالد در اين تيم هلند 

يك مربى است.
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آندره و آرون هريسون

مايك و باب برايان

تاشى و نونگشى ماليك فرانك و رونالد دى بوئر

ــامبر سال 1982 در شهر گلزن كرشن  ــتم دس دو قلوهاى فوتبال با نژادى ترك كه در هش
ــان را از سال2000 و در تيم واتنشيد آغاز كردند كه  آلمان به دنيا آمدند. اين دو، فوتبال ش
بعد از 3 سال، حميت كه 10دقيقه از هليل بزرگ تر است، به شالكه رفت و در سال 2007 
ــال 2011  ــد. او كه 77 بازى ملى با 8 گل زده دارد، در س از اين تيم راهى بايرن مونيخ ش
به رئال مادريد رفت و بعد از يك سال به تيم گاالتاسراى پيوست. هليل اما در سال 2003 
ــال 2010 به اينتراخت  ــال به شالكه رفت. او در س ــد و بعد از 3 س ــالترن ش راهى كايزرس
پيوست و بعد از يك سال با تيم ترابزون اسپور تركيه قرارداد بست. برادر كوچك آلتين تاپ ها 

38 بازى ملى با 8 گل زده در كارنامه اش دارد.

ت و هليل 
حمي

آلتين تاپ
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بازی های محلی خواندنی

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی. 
ولی با آگاهی و شناخت،

آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.
اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم 
» دوستت دارم« و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی 

نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد.
 کسانی را که دوست داری همیش��ه کنار خود داشته باش و بگو چقدر 
 به آن ها عالقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده 
تا بگویی: » مرا ببخش « ، » متاسفم«، » خواهش می کنم« ، » ممنونم« 

و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن.
هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد، اگر افکارت را چون رازی در سینه 

محفوظ داری.
خودت را مجب��ور به بیان آن ه��ا کن. به دوس��تان و هم��ه  آنهایی که 
دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل 

امروز خواهد بود و روزی با اهمیت نخواهد شد.
  به گمانم هر کس در زندگی اش باید یک نفر را داشته باشد؛

جنسیتش مهم نیست ...
یک دوست ...
یک رفیق ...
یک همدم ...

یک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمد؛
یک نفر که بتوانی تلفن را برداری بگویی حالم بد است

و او بدون هیچ سوالی، کار و زندگی اش را تعطیل کند تا به تو برسد ...
آخر خوشبختی است که یک نفر در زندگی ات باشد ...

به من گفته بودند عش��ق را در جایی می توان یافت که زندگی باشد که زیبایی 
باشد.

گفته بودند عش��ق در روییدن است، در دل س��پردن و من به جستجوی عشق 
برآمدم و آن را در رویاندن دیدم، در زندگی بخشیدن.

عشق را در جان کسی یافتم که وجودش را فداکارانه، ایثار کرد تا تجسم عشقش، 
 خورش��ید تابناک حیات دیگری باش��د. آن کسی که تمام ش��ادی های دنیا را 
در ش��نیدن ضربان های قلب کودکش خالصه کرد. کسی که خداوند ماهتاب 

عشق در زمینش نامید.
من عشق را در تاللو چشمان کسی یافتم که اولین گام های کودکش را به تماشا 
نشسته بود.عشق را در دستان لرزان کس��ی دیدم که پیشانی تب دار فرزندش 

را نوازش می کرد.
من عشق را در آغوش گرمی دیدم که همواره گرم ، گشوده و پذیرا است و قلبی 

که هرگز از تپیدن، تنها برای دیگری باز نمی ایستد.
آری عشق، منتهای عشق، این است: فرشته بودن اما بال های خود را به دیگری 

بخشیدن. عشق این است: مادر بودن ...

از بایزید پرسیدند: پیر تو که بود؟
گف��ت: پیرزن��ی. روزی در صحرا 
رفتم، پیرزنی با انبانی آرد برسید. 
مرا گفت: ای��ن انب��ان آرد با من 

برگیر.
 من چن��ان ب��ودم که خ��ود نیز 
نمی توانس��تم ب��رد. به ش��یری 
اشارت کردم، بیامد. انبان بر پشت 
 او نه��ادم و پی��رزن را گفتم: اگر 

به شهر روی، گویی که را دیدم؟
گفت: ظالمی رعنا را دیدم.

گفتم: هان چه می گویی پیرزن.
گفت: این شیر مکلف است یا نه؟

گفتم: نه.
گفت: تو آن را که مکلف نیست تکلیف کردی، ظالم نباشی؟

گفتم: باشم.
گفت: با این همه می خواهی که اهل شهر بدانند که این شیر فرمان 

بر داراست و تو صاحب کراماتی این، نه رعنایی بود؟

 مردی در گوش��ه ای ب��ه راز و نیاز ب��ه درگاه الهی م��ی پرداخت و 
چنین می گفت:

خداوندا، کریما، آخر دری بر من بگشای.
صاحبدلی از آن جا گذر می کرد، سخن مرد شنید و گفت:

ای غافل این در کی بسته بوده است!

زندگی رسم خویشاوندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرسشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد

زندگی مجذور آیینه است
زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست

شعرحکایت 

به سراغ من اگر می آیید
پشت هیچستانم

پشت هیچستان، رگ های هوا پر قاصد هایی است
که خبر می آرند از گل وا شده ی دورترین نقطه خاک

پشت هیچستان، چتر خواهش باز است
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

زنگ باران به صدا می آید
آدم، اینجا تنهاست

و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست
به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید
که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی

کاریکاتور )  بدون شرح  (

جواب سودوکو  شماره 1781سودوکو  شماره 1782

کاله قرچ��ی نوع��ي کاله ب��ود ک��ه از پوس��ت و 
 پش��م درس��ت مي کردند و نش��انه تش��خص ب��ود و 
در زم��ان قدی��م در اصفه��ان معاریف و اعیان به س��ر 
مي گذاشتند.  چون گویند فالن کس کاله قرچي دیده 

یعني چشم و گوش او باز شده است.
 در آبادي زف��ره فقط یک نفر که کدخ��داي محل بود 
و اهال��ي از او حس��اب مي بردن��د از این کاله س��رش 

مي گذاشت. 
  روزي ای��ن کدخدا س��وار االغ��ي ب��وده و از اصفهان 
 ب��ه ده برمي گش��ته بی��ن راه مي بین��د ی��ک نف��ر 
 از اهال��ي عام��ي و س��اده آب��ادي ک��ه ت��ا آن وق��ت 
 ب��ه ش��هر نرفت��ه ب��ود ی��ک ب��ار هی��زم روي خرش 

را  آن  ک��ه  اصفه��ان  م��ي رود  دارد   گذاش��ته، 
 بفروش��د.  کدخ��دا مي پرس��د: » به کجا م��ي روي؟« 
 م��رد مي گوی��د: » ب��ه ش��هر م��ي روم ک��ه ای��ن بار 
مي گوی��د:  کدخ��دا  بفروش��م«  را   هی��زم 
» در آب��ادي خودم��ان ای��ن ب��ار چق��در از ت��و 
 مي خرن��د و در اصفه��ان ب��ه چن��د مي فروش��ي؟« 
 مرد روس��تایي ج��واب مي ده��د: »در آب��ادي این بار 
دو ری��ال مي خرن��د ول��ي در اصفه��ان ش��ش ری��ال 

مي فروشم.«
 کدخدا فوري از جیبش هفت ری��ال در مي آورد و به او 
مي دهد و مي گوی��د: » برگرد به آب��ادي و بارت را بیاور 

خانه ما خالي کن.« 

 م��رد دهات��ي از اینک��ه ی��ک ری��ال ه��م از ش��هر 
گران تر فروخته خوشحال مي شود و بارش را به آبادي 

مي آورد و به خانه کدخدا مي برد.
  یک��ي از دوس��تان کدخ��دا که ش��اهد ماج��را بوده، 
از او مي پرس��د: » ب��ار هی��زم در آب��ادي دو ری��ال 
 اس��ت ت��و آن را ب��ه هف��ت ری��ال خری��دي یعن��ي 
یک ریال هم گران تر از ش��هر، چه رم��زي در این کار 
بود؟« کدخ��دا جواب مي ده��د: » این م��رد دهاتي تا 
به ح��ال به ش��هر نرفته ب��ود و م��ردم اصفه��ان را که 
 »کاله قرچ��ي« سرش��ان مي گذارن��د، ندی��ده ب��ود. 
اگ��ر به ش��هر مي رف��ت و مي دید ک��ه هزار نف��ر کاله 
 قرچ��ي ب��ه س��ر دارن��د مي فهمی��د ک��ه ای��ن فقط 
بلک��ه  دارم  قرچ��ي  کاله  ک��ه  نیس��تم   م��ن 
 هزار نف��ر دیگر هم مثل من هس��تند آن وقت چش��م 

و گوشش باز مي شد و دیگر از من حساب نمي برد«.

قرار است یک بازرس از یک مدرس��ه دیدن کرده و 
سطح کالس ها را ارزیابی کند. این بازرس می تواند 
هر س��والی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با 
درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها 
گزینه ای که در اختیار معلم کالس است، این است 
که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.در یکی 
از کالس ها، یکی از معلمان باهوش ترفندی را به کار 
می برد و با هماهنگی قبلی با دانش آموزان کالسش، 
 بهترین نم��ود را در برابر ب��ازرس از آن کالس ارائه 
می کند و عنوان کالس نمونه را به خودش اختصاص 
می دهد. آیا می توانی��د حدس بزنید چه هماهنگی 

بین دانش آموزان و معلم شان انجام گرفته است؟

با توجه به تصویر و توضیحات بیان شده، پاسخ 
معما برابر با گزینه ۴ است.

معما
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كاله قرچي ديده

داستان

اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، افزایش سرعت، چابکی، عکس العمل و 
هماهنگی عصبی عضالنی.

 تعداد بازیکنان: ۴ نفر به باال.
 ابزار بازی: تعدادی صندلی )یکی کمتر از تعداد شرکت کنندگان(.

محوطه بازی: فضای باز.
ش��رح ب��ازی: در این ب��ازی تم��ام بازیکن��ان در یک گ��روه قرار 

می گیرند. 
قبل از آغاز ب��ازی یک داور از بین خودش��ان انتخاب م��ی کنند و داور 
تعداد بازیکنان را می ش��مارد و به طور مثال اگر ۷ نفر باش��ند، تعداد ۶ 
 صندلی را به گونه ای منظم و در یک ردیف می چیند و بازیکنان جلوی 

صندلی ها به صف می ایستند.
با سوت داور، دانش آموزان دویدن و چرخیدن به دور صندلی ها را آغاز 

می کنند. 
 ای��ن چرخ��ش ه��م چن��ان ادام��ه پیدا م��ی کن��د تا ای��ن ک��ه داور 

در یک زمان مناسب در سوت خود می دمد. 
با ش��نیدن صدای س��وت، بازیکنان باید ب��ه س��رعت روی صندلی ها 

بنشینند.
با نشستن بازیکنان و با توجه به تعداد صندلی ها، یک نفر، صندلی برای 
نشستن پیدا نمی کند و باید از بازی خارج شود و در ضمن برای دور بعد 

یک صندلی را نیز کم می کنند.
 این بازی با ۶ نفر باقی مانده و با س��وت داور ادامه پیدا می کند و دوباره 

به دور صندلی ها می چرخند. 
این چرخیدن و نشستن ادامه دارد تا جایی که دو بازیکن با یک صندلی 

باقی می مانند.
در دور آخر با صدای س��وت داور، هر کدام از بازیکنان، موفق شود روی 
صندلی بنش��یند، به عنوان برنده بازی معرفی می شود و مورد تشویق 

دوستان قرار می گیرد.

صندلی بازیخوشبختی

مادر بودن

ظالم رعنا 

در همیشه باز 

پشت هیچستانم

زندگی 

جواب معما 1781 معما 1782

پیرمرد فقیر و گردن بند...

وقتی کارمندان به اداره رس��یدند ، اطالعیه بزرگی را 
در تابلوی اعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود:

دیروز فردی که مانع پیشرفت ش��ما در این اداره بود 
درگذشت. شما را به ش��رکت در مراسم تشییع جنازه 
که س��اعت 10 در س��الن اجتماعات برگزار می شود، 

دعوت می کنیم!
در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان 
ناراحت شدند اما پس از مدتی، کنجکاو  شدند که بدانند 
کسی که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده چه کسی 

بوده است؟!
این کنج��کاوی، تقریبا تمام کارمندان را س��اعت10 
به س��الن اجتماعات کش��اند. رفته رفته که جمعیت 
 زیاد می ش��د هیجان هم باال می رفت. همه پیش خود 
فکر می کردند: این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت 

ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!
کارمندان در صفی قرار گرفتن��د و یکی یکی نزدیک 
تابوت رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه کردند ناگهان 

خشکشان  زد و زبانشان بند آمد.

آین��ه ای درون تابوت قرار داده ش��ده ب��ود و هر کس 
به درون تاب��وت نگاه می کرد، تصویر خ��ود را می دید. 

نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:
تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رش��د ش��ما 
ش��ود و او هم کسی نیس��ت جز خود ش��ما. شما تنها 
کسی هستید که می توانید زندگی تان را متحول کنید. 
شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، 
تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باش��ید. شما تنها 

کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.
زندگی شما وقتی که رییستان، دوستانتان، والدین تان، 
ش��ریک زندگی تان یا مح��ل کارتان تغیی��ر می کند، 
دستخوش تغییر نمی ش��ود. زندگی ش��ما تنها فقط 
 وقتی تغییر می کند که ش��ما تغییر کنی��د، باورهای 
محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما 

تنها کسی هستید که مسوول زندگی خودتانید.
 مهم تری��ن رابط��ه ای ک��ه در زندگ��ی می توانی��د 

داشته باشید، رابطه با خودتان است.
خودت��ان را امتحان کنی��د. مواظب خودتان باش��ید. 
از مش��کالت، غیرممکن ها و چیزهای از دس��ت داده 
نهراس��ید. خودتان و واقعیت ه��ای زندگی خودتان را 

بسازید.
 دنیا مثل آینه اس��ت. انع��کاس افکاری که ف��رد قویا 
 به آن ها اعتق��اد دارد را به او ب��از می گرداند. تفاوت ها 

در روش نگاه کردن به زندگی است.

ن��زد  گرس��نه،  و  فقی��ر  پیرم��ردی   روزی 
پیامب��ر اک��رم )ص( آم��د و درخواس��ت کم��ک 
 ک��رد. پیامب��ر فرم��ود: اکنون چی��زی ن��دارم ولی 
» راهنمای خیر چون انجام دهنده آن اس��ت«، پس 

او را به منزل حضرت فاطمه )س( راهنمایی کرد.
 پیرمرد به س��مت خانه حضرت زهرا )س( رفت و از 
ایشان کمک خواس��ت. حضرت زهرا )س( فرمود: ما 
نیز اکن��ون در خانه چیزی نداریم. ام��ا گردن  بندی 
 را که دخت��ر حم��زه ب��ن عبدالمطلب ب��ه او هدیه 
 کرده ب��ود از گردن باز ک��رد و به پیرم��رد فقیر داد. 

مرد فقیر، گردن  بند را گرفت و به مسجد آمد.
پیامب��ر )ص( هنوز در می��ان اصحاب نشس��ته بود 
 ک��ه پیرم��رد ع��رض ک��رد: ای پیامبرخ��دا )ص(، 
فاطمه )س( این گ��ردن بند را به من احس��ان کرد 
ت��ا آن را بفروش��م و به مص��رف نیازمن��دی خودم 
 برس��انم. پیامبر )ص( گریست. عمار یاس��ر با اجازه 
 پیامب��ر )ص( گردن بن��د را از پیرمرد خری��د.  عمار 

 پس از خری��د گردن بن��د، گ��ردن بند را ب��ه غالم 
خود داد و گفت: این را به رس��ول خ��دا )ص( تقدیم 
کن، خودت را ه��م به او بخش��یدم. پیامبر )ص( نیز 
غالم و گردن بند را به حضرت فاطمه بخش��ید. غالم 
نزد فاطم��ه )س( آم��د و آن حضرت گ��ردن بند را 
گرفت و به غ��الم فرمود: م��ن ت��و را در راه خدا آزاد 

کردم. غ��الم خندی��د. حض��رت فاطم��ه )س( راز 
 این خن��ده  را پرس��ید. غ��الم پاس��خ داد: ای دختر 
پیامبر )ص( برکت این گردن بند مرا به شادی آورد، 
چون گرس��نه ای را س��یر کرد، برهنه ای را پوشاند، 
فقیری را غنی کرد، پیاده ای را سوار کرد، بنده ای را 
آزاد کرد و عاقبت هم به سوی صاحب خود بازگشت.

مانع پیشرفت شما کیست؟

ایستگاه ضرب المثل
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ويژهاخباركوتاه

فرمانده انتظامي استان از انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر و كشف دو و نيم تن 
ترياك و حشيش طي دو عمليات جداگانه خبر داد. سردار عبدالرضا آقاخاني 
گفت: در ادامه طرح هاي مقابله اي با شبكه هاي مافيايي قاچاق مواد مخدر، 
ــرافيت دقيق و كامل، دو محموله بزرگ ترياك و حشيش  پليس استان با اش
ــور در حركت بودند را در منطقه  ــمت مركز كش كه از مرزهاي شرقي به س
ــايي و توقيف كرد. وي مقدار محموله هاي مواد مخدر را  شرق استان شناس
ــن و900 كيلوگرم از اين مواد  ــت: يك ت دو و نيم تن عنوان كرد و اظهار داش
ــيش است. اين مقام مسوول  افيوني ترياك و600 كيلوگرم ديگر آن نيز حش
ــت: از اعضاي 10 نفره اين  از انهدام دو باند قاچاق مواد افيوني خبر داد و گف
ــتگاه خودروي تريلر تانكر دار  ــتگاه خودروي سبك و يك دس دو باند، 6 دس
كشف شده است.  فرمانده انتظامي استان خاطر نشان كرد: متهمان دستگير 
ــن دارند، غيربومي و داراي سوابق كيفري  ــال س ــده كه بين 25 تا 35 س ش
ــال در مجموعه پليس  ــردار آقاخاني تصريح كرد: از ابتداي امس هستند. س
اصفهان يك حركت جهادي در زمينه مقابله با مواد مخدر چه در زمينه مبارزه 
ــان و  ــبكه ها و باندهاي قاچاق و چه در خصوص برخورد با خرده فروش با ش
توزيع كنندگان در محالت سطح استان آغاز شده و مصمم هستيم تا اين راه را 
با قدرت و توان هرچه بيشتر ادامه دهيم. فرمانده انتظامي استان در خصوص 
ــال گفت: از ابتداي امسال  ــتان در 10 ماهه امس ميزان كشفيات پليس اس
تا كنون، 31 تن و200 كيلوگرم انواع مواد مخدر توسط نيروي انتظامي استان 
ــال قبل 65 درصد رشد را  كشف شدكه اين ميزان نسبت به مدت مشابه س

نشان مي دهد.

ــارق  ــس اصفهان اعالم كرد: يك س ــاني پلي رييس مركز اطالع رس
حرفه اي داخل خودرو با 34 فقره سرقت در جنوب كالنشهر اصفهان 

دستگير شد.
ــهرياري اظهار كرد: پس از وقوع چندين فقره   سرهنگ غالمرضا ش
ــرقت داخل خودرو در محدوده جنوب شهر اصفهان، دستگيري  س
ــتور كار ماموران پايگاه جنوب  عامل يا عوامل اين سرقت ها در دس

پليس آگاهي قرار گرفت.
ــايي و پس  ــارق شناس ــات صورت گرفته س ــزود: در تحقيق وي اف

از هماهنگي با مقام قضايي در منزلش دستگير شد.
ــارق  ــاني پليس اصفهان تصريح كرد: اين س رييس مركز اطالع رس
ــرقت از داخل خودرو  در بازجويي هاي به عمل آمده به 34 فقره س

در منطقه جنوب شهر اصفهان اقرار كرد.
ــان كرد: متهم پس از تشكيل پرونده براى سير  شهريارى خاطرنش

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
ــه براي بازديد  ــهروندان توصيه كرد: هنگامي ك وى در پايان به ش
فني يا پنچرگيري از خودرو خارج مي شويد، درهاي خودرو را قفل 
ــناد و مدارك و اموال  و به هيچ وجه وسايل شخصي مانند كيف، اس
با ارزش خود را داخل خودرو به ويژه روي صندلي و در معرض ديد 

قرار ندهيد.

ــاق به ارزش  ــار محموله كاالي قاچ ــتان از توقيف چه فرمانده انتظامي اس
سه ميليارد و 130 ميليون ريال خبر داد.

ــان در گفت و گو  ــتان اصفه ــردار عبدالرضا آقاخاني فرمانده انتظامي اس س
ــي  ــت بازرس ــتقر در ايس با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: ماموران مس
ــتان شهرضا و  ــهيد امامي، شهرس ــتان سميرم، ش شهيدرييسيان، شهرس
ــت طي چهار عمليات جداگانه  ــتان بوئين و مياندش شهيد ساالري شهرس

چهار محموله كاالي قاچاق را كشف و توقيف كردند.
وي كاالهاي قاچاق توقيف شده را شامل 840 كارتن چرخ گوشت به ارزش 
ــاك قاچاق به ارزش 70ميليون ريال، دو ميليارد ريال ، 105 كيلوگرم پوش

12گوشي تلفن همراه قاچاق به ارزش360 ميليون ريال و 11 تن برنج خارجي 
قاچاق به ارزش700 ميليون ريال دانست.

سردار آقاخاني ادامه داد: در اين چهار عمليات دو دستگاه اتوبوس مسافربري، 
يك تريلر كشنده و يك كاميون توقيف و چهار نفر نيز دستگير شدند.

اين مقام انتظامي ارزش كاالهاي مكشوفه را سه ميليارد و130 ميليون ريال 
دانست و بيان داشت: هر چهار متهم دستگير شده پس از تشكيل پرونده جهت 

سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

ــد خودروى  ــودروى تريلى با چن ــتگاه خ ــورد يك دس بر اثر برخ
ــن اصفهان يك نفر  ــاده در اتوبان ذوب آه ــده و 3 فرد پي حادثه دي

مجروح و سه نفر كشته شدند.
در اتوبان ذوب آهن اصفهان چند خودرو در يك تصادف زنجيره اى 
ــچ جراحتى  ــه كه هي ــن حادث ــد؛ در پى اي ــورد كردن ــم برخ با ه
به سرنشينان خودروها وارد نشده بود، سه نفر از ماشين پياده شدند 
ــيدن پليس راهنمايى و رانندگى  تا خودروهاى ديگر را تا زمان رس

از محل تصادف دور كنند.
ــنگ،  ــگام يك خودروى تريلى حامل بار س همچنين در همان هن
ــاى تصادفى برخورد كرد  ــب با افراد پياده و خودروه در تاريكى ش

و متوقف شد.
ــفانه در اين حادثه 3 نفر  ــاس اين گزارش حاكى است، متاس بر اس
ــدند و يك نفر به دليل شدت ضربه برخورد  در زير تريلى كشته ش

تريلى با خودرو مجروح و محبوس شد.
ــانان از خودرو خارج و  ــت، فرد مجروح با كمك آتش نش گفتنى اس

به نيروهاى اورژانس تحويل داده شد.

كشف دو و نيم تن مواد مخدر
 در اصفهان

سارق داخل خودروهاى 
جنوب  اصفهان دستگير شد

توقيف سه ميليارد و 130 ميليون ريال 
كاالي قاچاق در اصفهان

حادثه تلخ تصادف
ــان اعالم  در اتوبان ذوب آهن اصفهان  ــتان اصفه ــده انتظامي شهرس فرمان

ــان كه قصد  ــر در اصفه ــارق زورگي كرد: دو س
ــهروند را سرقت كنند،  داشتند خودروي يك ش

دستگير شدند.
ــتي اظهار كرد: ماموران  سرهنگ حسن ياردوس
گشت انتظامي يكي از كالنتري هاي شهر اصفهان 
ــطح حوزه خود متوجه  ــت زني در س هنگام گش
ــته و اعمال خشونت  ــدند دو نفر با صورت بس ش
ــد را پياده و خودروى  قصد دارند راننده يك پراي
ــرعت وارد عمل  ــه س ــد لذا ب ــرقت كنن او را س

شدند.
ــه متوجه حضور  ــارقان هنگامي ك وي افزود: س
ماموران شدند با سالح سرد به سمت آنها حمله 
ــام فنون رزمي هر دوي  كردند اما ماموران با انج

آنها را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان تصريح كرد: 
در اين زمينه، پرونده تشكيل و هر دو متهم براى 
ــع قضايى تحويل  ــير مراحل قانوني به مراج س

داده شدند.
ــهروندان در خصوص عدم تردد  ياردوستى به ش
در محله هاي خلوت به خصوص در ساعات پايانى 
ــتفاده از  ــارقان با اس ــد كرد و افزود: س روز تاكي
عدم رعايت نكات ايمني از سوي شهروندان موفق 

به انجام سرقت و زورگيري مي شوند.
ــت چند نكته  ــهروندان مي توانند با رعاي  لذا ش
ــه جلوگيري كنند،  كوچك ايمني از وقوع حادث
ــوال با ارزش  ــتن ام ــال از همراه داش به طور مث
ــرده و  ــودداري ك ــردد در خيابان خ ــگام ت هن
ــلوغ تر، تردد  يا در صورت اجبار، در محل هاي ش

كنند.

دانشجوى انصرافى با راه اندازى يك سايت اينترنتى براى 
ــيطانى خود  جذب مدلينگ، دختران جوان را در دام ش
گرفتار مى كرد.  ماجراى فعاليت هاى تبهكارانه اين جوان 
ــتور كار  ــكايت دخترى جوان در دس از 9 ماه پيش با ش

پليس فتاى استان خراسان رضوى قرار گرفت.
شاكى در اظهاراتش گفت: من عالقه داشتم به يك مدل 
ــوم و براى ادامه فعاليتم به خارج از كشور سفر  تبديل ش
ــد مى كردم تا  ــايت هاى اينترنتى را رص كنم بنابراين س
شركتى را پيدا كنم كه در زمينه مدل شدن دختران جوان 

فعاليت داشته باشد. 
ــنا شدم كه ــايت اينترنتى آش پس از چند ماه با يك س

ــان مى داد  ــود كه نش ــده ب ــته ش ــى نوش  در آن مطالب
اين شركت با كشورهاى اروپايى در ارتباط است و مى تواند 
آموزش مدلينگ و مقدمات كار جوانان به عنوان مدل را 
در كشورهاى ديگر فراهم كند. اين شركت ادعا كرده بود 
ــورها 2000 دالر است.  حقوق ماهانه مدل ها در اين كش
ــه مى توانم  ــه ماه ــوداى اين  كه س وى اضافه كرد: با س
ــفر به اروپا به روياهايم  ــوم و با س به يك مدل تبديل ش
دست يابم، فريب تبليغات اين شركت را خوردم و با شماره 

درج شده در آن سايت تماس گرفتم. 
ــر او در يكى  ــركت، به دفت ــا مدير ش پس از گفت وگو ب
ــه ديگر  ــم. چند مرتب ــهد رفت ــهر مش ــاى ش از محله ه
ــس از گفت وگوهاى  ــم و پ ــر كار وى رفت ــه دفت ــم ب ه
ــدا چند  ــيدم كه ابت ــق رس ــه تواف ــا وى ب ــى، ب مقدمات

ــراى كار  ــد، او مرا ب ــط وى آموزش ببينم و بع ماه توس
به خارج از كشور اعزام كند.

اخاذى به جاى اعزام به خارج
شاكى تصريح كرد: در روزهاى اولى كه به دفتر اين مرد 
مى رفتم، او عكس هاى معمولى از من گرفت و بعد مدعى 
شد كه عكس ها را به شركت هاى مدلينگ اروپايى ارسال 
كرده، اما آنها اين تصاوير را نپذيرفته اند و بايد عكس هايم 
ــد كه بتوانند فيزيك بدنم را مورد بررسى  به گونه اى باش
ــبيه مدل هاى خارجى باشد.  قرار دهند و عكس هايم ش
ــه اى كه به مدل  ــرد و با توجه به عالق با اعتماد به اين م
ــردم و اجازه دادم  ــتم، حرف هاى او را باور ك ــدن داش ش
عكس هاى ديگرى از من بگيرد. يك ماه بعد مدعى شد 
شركت مدلينگ كه با آنها ارتباط كارى دارد، عكس هايم 
ــفر و كارم را به اروپا  ــنديده و به زودى مقدمات س را پس
ــك روز مرد جوان  ــر جوان گفت: ي فراهم مى كند. دخت
ــه مدلينگى دركار  با من تماس گرفت و تهديدم كرد ك
ــت و اگر مى خواهم او عكس هاى خصوصى ام را در  نيس
ــتى  ــر نكند، بايد با او دوس ــبكه هاى اجتماعى منتش ش
پنهانى داشته باشم. او آن قدر مرا تهديد كرد كه از ترس 
ــدم تن به خواسته  منتشر شدن اين عكس ها مجبور ش
ــته شيطانى،  ــيطانى وى بدهم. او عالوه بر اين خواس ش
ــول كرد و چند  ــت چند ميليون تومان پ از من درخواس
ــتى اش را فراهم كنم.  ــول درخواس ــت داد تا پ روز فرص
ــم، تصميم گرفتم  ــه نمى توانم آن را فراهم كن از آنجا ك

با حضور در پليس فتا از وى شكايت كنم.
افزايش شكايت ها

ــرم اينترنتى در  ــن مج ــر فعاليت اي ــار خب پس از انتش
ــه دختر جوان ديگر هم با حضور  روزنامه هاى محلى، س
ــابهى را مطرح كردند. با  ــكايت هاى مش در پليس فتا ش
ــد كه اين افراد نيز در سوداى  تحقيق از آنها مشخص ش
مدلينگ بوده اند كه در دام مردى گرفتار شده اند. اوآنها 
ــتى پنهانى نداشته باشند،  را تهديد كرده اگر با وى دوس
عكس هايى را كه از آنها در اختيار دارد، منتشر مى كند. 
در حالى كه جستجو براى دستگيرى متهم فرارى ادامه 
ــكايت ها و در حالى كه  داشت، با گذشت 9 ماه از اين ش
ــركت را به مكان ديگرى منتقل كرده بود،  متهم دفتر ش
ــد. متهم با انتقال به پليس فتا و  شناسايى و دستگير ش
مواجهه حضورى با شاكيان پرونده، به جرايمش اعتراف 
كرد و گفت: من دانشجوى انصرافى بودم. بعد از مدتى با 
راه اندازى يك سايت اينترنتى، تبليغات گسترده اى درباره 
ــر كردم و با فريب دختران جوان،  جذب مدلينگ منتش
نقشه خود را عملى مى كردم. سرهنگ جواد جهانشيرى، 
رييس پليس فتاى استان خراسان رضوى در اين باره گفت: 
ــد. تحقيقات تكميلى  متهم با قرار قانونى روانه زندان ش
براى مشخص شدن ديگر جرايم وى در حالى ادامه دارد 
كه ماموران در بازرسى از دفتر اجاره اى وى، عكس هاى 
ــم  ــرى را ه ــران ديگ ــاكيان و دخت ــده از ش ــه ش تهي

كشف كرده اند.

ابالغ 
10/559 شماره ابالغنامه:9410100352804641 شماره پرونده:9409980359900345 
شماره بايگانى شــعبه:941187 مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: عليرضا 
اسكندرى فرزند نصراله به نشــانى مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/12/12 
چهارشنبه ســاعت: 08:30 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهيد 
نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان – طبقه2- اتاق شماره216. 
علت حضور: در خصوص شــكايت نرگس ســلطان بيگمى عليه شما دائر بر 
تهديد و مزاحمت تلفنى در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر 
شويد.م الف:30040 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان(102 جزايى سابق)

ابالغ 
10/600 شماره ابالغنامه:9410100352804639 شماره پرونده:9409980359900346 
شماره بايگانى شــعبه:941186 مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: عليرضا 
اسكندرى فرزند نصراله به نشــانى مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/12/12 
چهارشنبه ســاعت: 08:30 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهيد 
نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان – طبقه2- اتاق شماره216. 
علت حضور: در خصوص شــكايت مريم شفيعى عليه شــما دائر بر مزاحمت 
تلفنى در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.م الف:30039 

شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان(102 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

10/602 در خصوص پرونده كالسه 1393/94 خواهان مريم احمدپور – مهرى و 
ميالد محمد امين عبدالهى دادخواستى مبنى بر مطالبه نفقه به طرفيت موسى 
عبدالهى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/12/16 ساعت 8/30 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:29991 شعبه 

4 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
احضار متهم

10/603 شماره ابالغيه:9410100353505987 شماره پرونده:9409980360100929 
شماره بايگانى شعبه:941403 محاكم كيفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب كيفرخواســت در پرونده كالســه 9409980360100929 بــراى بهنام 
اسماعيلى و بابك شيرانى و حميد جم شــيرازى و ابوالفضل سلطانى به اتهام 
ضرب و جرح با قداره و شركت در ضرب و جرح عمدى با قمه و قداره و شركت در 
تخريب عمدى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/12/16 ساعت 08:30 تعيين گرديده است. با 
عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115و180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 
به عمل خواهد آمد. م الف:30031 شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان(109 

جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى 

10/604 شماره ابالغيه:9410100352412367 شماره پرونده:9409980352400557 
شماره بايگانى شــعبه:940620 خواهان ايوب مهدورى دادخواستى به طرفيت 
خوانده افراسياب يوسفى نيا به خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 

اصفهان نموده كــه جهت رســيدگى بــه شــعبه 24 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 352 ارجاع و به كالسه 
9409980352400557 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/12/16 و ساعت 08:30 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:30044 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

10/606 شماره ابالغيه:9410106836402329 شماره پرونده:9409980351900041 
شماره بايگانى شعبه:940076 خواهان/شاكى سيده ميترا نوالى دادخواستى به 
طرفيت خوانده/متهم على رضا طاهايى به خواســته طالق به درخواست زوجه 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان - خ مير فندرسكى(خ.

مير) – حدفاصل چهارباغ باال و پل مير – مجتمع قضايى شــهيد قدوســى – 
طبقه3- اتاق302 ارجــاع و به كالســه 9409980351900041 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/12/16و ساعت 09:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:30017 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

10/606 شــماره ابالغيه:9410100351310681 شماره پرونده:9409980351301118 
شــماره بايگانى شــعبه:941153 خواهــان مهرانگيز حاتمــى اصفهانى زاده 
دادخواســتى به طرفيت خوانده نعمت اله حيدرى به خواســته تامين خواسته 
و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
13 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
206 ارجاع و به كالســه 9409980351301118 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/12/16 و ســاعت 08:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:30029 شعبه 

13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

10/607 در خصــوص پرونــده كالســه 1750/94 خواهان ســعيد مونســيان 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه چك به طرفيت اخترالســادات اعتصامى رنانى 
فرزند حسن تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 94/12/11 
ساعت 11 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 

خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ 
شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:29989 شعبه 12 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/608 خانم پروانه معظمى داراى شناســنامه شــماره 4 به شرح دادخواست 
به كالســة 576/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان على محمد معظمى بشناسنامه 86 در تاريخ 69/2/20 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1- زين العابدين معظمى ش.ش 3 ت.ت 1317/3/2 نسبت فرزند پسر 
2- پروانه معظمى ش.ش 4 ت.ت 1327/4/4 نســبت فرزند دختر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف:328 شوراى حل اختالف بخش كرون 
ابالغ راى 

10/609 كالســه پرونده اصلى:94-576 شــماره دادنامه:808-94/8/30 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا اكبرى 
رنانى نشــانى اصفهان – رهنان – خ.شريف شــرقى – ك33 خوانده: محبوبه 
يوسفى نشانى مجهواللمكان خواســته: مطالبه چك به تاريخ 94/8/30 شعبه 
31 شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاءكننده زير تشــكيل پرونده 
كالسه 94-576 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شــورا: در خصوص 
دعوى عليرضا اكبرى رنانى به طرفيت محبوبه يوســفى به خواســته مطالبه 
مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد هزار ريال موضوع دو فقره چك به شــماره 
1461/583463/34-583465/75-1461 عهده بانك ملت به انضمام هزينه دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل ومدرك 
و دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل 
نياورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 
198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويست و پنج هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و هزينه نشر آگهى و خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (94/3/30و94/5/30) تا زمان اجراى حكم براساس 
آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از 
اتمام مدت مذكور ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد.م الف:29976 شعبه 31 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

10/610 كالســه پرونده:1209/94-94/10/5 شــماره دادنامه:94/10/10-1817 
مرجع رسيدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهران هاشمى 
نشــانى اصفهان – خ.هشت بهشــت شــرقى – كوى حمزه – پالك14 خوانده: 
1- بهرام جمالى 2- اصغر جمالى هر دو به نشــانى مجهول المكان خواسته: 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ 19/500/000 ريال با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص 
دعوى آقاى مهران هاشمى به طرفيت آقايان 1- بهرام جمالى 2- اصغر جمالى 

به خواســته مطالبه مبلــغ 19/500/000 ريال وجه 3 فقره چك به شــماره هاى 
202498-93/10/30و202499-93/11/30و202500-93/12/30 به عهده بانك سپه 
به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هيچگونه اليحه 
و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه مســتندا به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 19/500/000 ريال بابت 
اصل خواســته و 300/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف 
(93/10/30و93/11/30و93/12/30) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همين مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:29977 شــعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

10/611 كالسه پرونده:517/94 شــماره دادنامه:786 تاريخ رسيدگى: 94/9/29 
مرجع رسيدگى: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: صادق على 
بزرگى ماكرانى به نشــانى خ.مالصدراى جنوبى – منازل سازمانى شهيد آذين 
هوا نيروز-بلوك4- راهــرو2- طبقه2  خواندگان: 1- محمــد منتظرى 2- احمد 
غفارى هر دو بــه نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه گردشــكار: پس

 از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صــدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى 
خواهان صادق على بزرگى ماكرانى به طرفيت خوانــدگان 1- محمد منتظرى 
2- احمد غفارى به خواســته مطالبه مبلغ 3/000/000 ريال بابت خسارات وارده 
ناشى از تصادف 94/2/25 فيمابين خودرو 683هـ81ايران13 تندرL90 به رنگ 
نقره اى با رانندگى خواهــان و خودرو 327م89ايران13 دوو به رنگ ســفيد به 
رانندگى خوانده رديف و مالكيت خوانده رديف دوم شعبه با بررسى محتويات 
پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى خواهان و صورت جلسه دادرسى مورخه 
94/8/11 و عدم حضور خواندگان على رغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) و نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى در رشته امور وسائط نقليه كه علت تامه تصادف 
را بى احتياطى از سوى راننده دوو به شماره انتظامى 327م89ايران13 دانسته 
و اين نظريه مصون از اعتراض باقى مانده لذا دعوى خواهان را وارد دانســته و 
مســتندا به ماده 198 قانون آيين دادرســى مدنى و 519و515 قانون اخيرالذكر 
حكم به محكوميت خوانده رديف 1 به پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 2/000/000 ريال بابت خسارت ناشى از تصادف و 1/000/000 ريال 
بابت هزينه كارشناسى و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و يك نوبت هزينه 
نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد حكم صادره غيابى و 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 20 روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل اعتــراض در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد دعوى 
خواهان نسبت به خوانده رديف 2 به لحاظ اينكه دعوى متوجه خوانده رديف 2 
نمى گردد و مســتندا به ماده 197 ق.آ.د.م قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد و قرار صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:29979 شــعبه 15 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

زورگيران خشن در اصفهان دستگير شدند

شكار دختران به بهانه استخدام مدلينگ



 پيامبر صلى اهللا عليه و آله :
هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد 
و هر كس گذشت كند خدا نيز از او گذشت كند.
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آشپزى

گوناگون

    

مواد الزم :2 قاشق سوپ خورى روغن زيتون،يك عدد فلفل دلمه اى قرمز 
ــبز،3 عدد تره فرنگى حدود 450 گرم  بزرگ يك قاشق چاى خورى زيره س
ــوپ خورى  ــق س ــفناج 5 عدد تخم مرغ بزرگ، يك قاش 150 گرم برگ اس
ــوپ خورى جعفرى تازه خرد شده، ــق س ــده، يك قاش ريحان تازه خرد ش

نمك و فلفل به ميزان كافى.
 طرز تهيه:تابه متوسطى آماده كرده و روغن زيتون را در آن بريزيد. سپس 
ــه اى را در روغن ريخته  ــرار دهيد و فلفل دلم ــعله اجاق  گاز ق تابه را روى ش
ــور 6 تا 8 دقيقه  ــط اجاق گاز تفت دهيد. براى اين منظ و روى دماى متوس
ــت. در طول اين مدت، مرتب فلفل هاى خردشده را هم بزنيد. زمان نياز اس
 نصف قاشق چاى خورى از زيره را نيز در مواد بريزيد و 1 تا 2 دقيقه حرارت 
ــره اضافه كنيد و  ــه مخلوط فلفل و زي ــده را ب دهيد. حاال تره فرنگى خردش
ــده و بپزد.  در ظرف را بگذاريد و 4 تا 5 دقيقه صبر كنيد تا تره فرنگى نرم ش

سپس كمى نمك و فلفل سياه اضافه كنيد تا مواد مزه دار شوند.
ــته و همراه آب آن به مواد اضافه كنيد و در ظرف را  برگ هاى اسفناج را شس
ــفناج در همان آب حاصل  بگذاريد. مدت 5 دقيقه ديگر حرارت دهيد تا اس

از شستن بپزد.
نكته: در صورتى كه برگ هاى اسفناج درشت است، آنها را خرد كنيد.

ــته و با نمك، فلفل، ريحان، جعفرى و  تخم مرغ ها را در كاسه ديگرى شكس
ــبزيجات پخته داخل تابه  باقيمانده زيره مزه دار كنيد. سپس آن را روى س
ــه اصطالح، خودش را  ــعله اجاق گاز را زيادتر كنيد تا تخم مرغ ب ريخته و ش
ــور بايد در تابه را بگذاريد.  بگيرد و تغييررنگ پيدا كند؛  البته براى اين منظ
پس از اينكه سطح زيرين كوكو سرخ شد، شعله باالى فر را روشن كرده و تابه 
را داخل فر قرار دهيد تا روى آن نيز سرخ شود، ولى مراقب باشيد قهوه اى رنگ 

نشود. در پايان، پنير پارمسان را روى سطح كوكو رنده كرده و سرو كنيد.

ــورهاى دنيا،  ــتر كش دسـت تكان دادن؛ سـالم يـا خداحافـظ: در بيش
ــت،  ــى اس ــا خداحافظ ــردن ي ــالم ك ــاى س ــه معن ــكان دادن ب ــت ت دس
ــاب مى آيد و  ــتر نمايشى به حس ــيا اين كار بيش ــرق آس ــورهاى ش اما در كش
ــور ها مانند ژاپن يا آمريكاى التين به معناى « نه» يا به طور كلى  در بعضى كش

ــت تكان دادن به معناى اين است كه  پاسخ منفى است. در هندوستان هم دس
ــخص است كه اگر كارى  از طرف مقابل بخواهيم به طرف ما بيايد. بنابراين مش
را بدون آگاهى از فرهنگ و سنت كشورهاى ديگر انجام دهيم، گاه حتى ممكن 
ــتباه به طرف مقابل منتقل شود و نتوانيم نظر  است آنچه منظورمان بوده به اش
خود را بيان كنيم. اين ها فقط گوشه اى از تفاوت هاى فرهنگى مردم دنيا در مورد 
ــت. پس اگر قصد سفر داريد،  آداب معاشرت و يك سالم و احوالپرسى ساده اس

داستان مفصل اختالف هاى فرهنگى را از اين مجمل بخوانيد. 
ــت هاى فرد  ــردن در حالى كه دس آلمان؛ بلند صحبـت نكنيد: صحبت ك
در جيبش است، از نظر خيلى ها پسنديده نيست اما آلمانى ها اين كار را به شدت 

بد مى دانند و آن را بى احترامى بزرگى به حساب مى آورند. 
آن ها مردمى قانونمند هستند كه بيشتر از ساير مردم دنيا براى خودشان قانون 
و مقررات دارند. بنابراين وقتى قرار است با يكى از اهالى اين كشور مالقات كنيد، 
بايد حواس تان خيلى جمع باشد. بلند صحبت كردن يا آدامس جويدن در جمع 
از نظر آن ها كار خوبى نيست و انتظار هم ندارند كسى براى كار ادارى به خانه آن ها 

تلفن بزند؛ مگر در مواقع اضطرارى. 
ــم  ــن ه چينى هـا؛ سـالم كـردن فقـط بـا يـك حركـت:در چي
ــول  ــيوه معم ــت دادن ش ــا، دس ــاط دني ــر از نق ــيارى ديگ ــد بس مانن
ــح مى دهند  ــى ترجي ــردان چين ــى م ــا گاه ــت ام ــات هاس ــوم مالق و مرس
ــم معموال ــد. خانم ها ه ــه كنن ــان اضاف ــت دادنش ــر را هم به دس حركات س
ــى فرصت  ــاور گاهى حت ــور پهن ــد. در اين كش ــت مى دهن ــم دس ــا ه فقط ب
ــوند فقط  ــار مى ش ــا ناچ ــه آن ه ــت ك ــان محدود اس ــم چن ــالم كردن ه س

به حركت دادن سر اكتفا كنند. 

كوكو سبزى ايتاليايى

آيين سالم كردن در گوشه و كنار دنيا (2)

خانه دارى
ــت؟ ــته ايد چه زمانى بوده اس ــارى كه بالش هاى خود را شس آخرين ب

ماه گذشته؟ سال گذشته؟ شش ماه پيش و يا اينكه اصال تا به حال آنها را 
نشسته ايد. االن ديگر زمان آن است كه آنها را بشوييد!

ــت  ــتفاده كنيد و آن را با دس ــك وان اس ــش از ي ــتن بال اگر براى شس
ــه آرامى  ــد بايد آن را ب ــا  مى تواني ــت چرا كه ت ــوييد بهتر هم هس بش

بشوييد.
هم چنين دقت داشته باشيد كه اگر براى شستن بالش ها دستورالعمل 
ــت از آن تبعيت كنيد. به هر حال اگر  خاصى روى آنها برچسب شده اس
ــتفاده مى كنيد بايد درجه آب را روى سرد و  از ماشين براى شستن اس
دور آهسته را انتخاب كرده و بعد از شستن اجازه دهيد تا كامال خشك 
شده و الياف داخلى به حالت اوليه آن بازگردد، چرا كه اگر خيس باشد و 

استفاده شود ممكن است داخل آن گوله شود.
 درباره بالش هاى فوم

ــين لباسشويى  ــما نمى توانيد بالش هاى فوم را در ماش ــفانه ، ش متاس
ــود، اما اگر روكش آنها قابل  بياندازيد چرا كه فوم داخل آن جمع مى ش
ــوييد  ــش آن را در آورده و جداگانه بش ــت مى توانيد روك درآوردن اس
ــد و تميز كنيد،  ــش را بگيريد و آن را بتكاني و تنها گرد و غبار داخل بال
ــت آن را نم دار  ــيار كثيف مى باشد بهتر اس اما اگر داخل بالش هم بس
كرده و در لباسشويى و فقط روى مرحله خشك كن گذاشته و به مدت 
ــل بالش را اصال  ــت كنيد كه داخ ــود. دق 20 دقيقه بگذاريد تا تميز ش

در آب داغ نياندازيد.
ــرده و آن را  ــتفاده ك ــدار اس ــك پارچه نم ــى توانيد از ي ــم چنين م ه
روى سطح داخلى بالش بكشيد و اين كار را آرام انجام دهيد تا در نهايت 

بالش ها كامال تميز شوند.

بهترين روش براى شستن بالش ها

معرفى كتاب

كتاب« عاشق شو» به قلم« عليرضا برازش» را انتشارات اميركبير تجديد چاپ كرد.
ــخنان بزرگان دين و اخالق و ادب  كتاب « عاشق شو» اثرى مستند به گفتار و س
ــدن و دست يافتن به نقش  ــنده، راهنمايى براى عاشق ش است كه به بيان نويس

مقصود و هدف خلقت است.
ــت» ، «ارزش و فضيلت  ــناخت محب ــر در پنج  فصل با عناوين؛ « ش كتاب حاض
دوست داشتن خدا» ، « مقدمات نيل به مقام محبت» ، «حفظ و تقويت محبت»، 

« پى آمدها و ثمرات محبت» تنظيم شده است.
ــوص، اراده  ــه موضوعاتى چون؛ محبت، خل ــنده ب در فصل اول اين كتاب نويس
ــتن خدا و... مى پردازد.  ــت داش ــت، عقيده اختيارى وعالمت هاى دوس و خواس
در دومين فصل مسائلى مانند؛ تمجيد از حب و محبوب ، فضل خدا، اداى بندگى 

و... مطرح شده است. 
ــش محبت از طرف  ــومين فصل به موضوعاتى از جمله؛ علل پيدايش و جوش س
ــش محبت  محب،  فطرى بودن حب جمال، عظمت و مجد وعوامل برونى جوش

و... اختصاص دارد.
فصل چهارم و پنجم اين كتاب نيز مشتمل بر عناوينى چون؛ مناجات در خلوت و 
درخواست خاضعانه ، تبعيت از روش پيامبر و اوليا، عواقب و ثمرات دنيوى ، بهترين 

وسيله براى تقرب، مناجات و رازگويى خداوند و... است.
نويسنده در بخشى از مقدمه اين كتاب تاكيد مى كند كه به هر صورت اگر انسان 
مى خواهد كسى را دوست داشته باشد بهتر است سراغ بهترين معشوق و بهترين 
محبوب برود. سراغ شريف ترين و بهترين كسى كه مى شود دوستش داشت، كسى 

كه دوست داشتنش بهتر از هر دوست داشتن ديگرى باشد....
در بخش ديگرى از اين مقدمه مى خوانيم: دوست داشتن خدا يعنى اينكه بتوانيم 

بفهميم هيچ چيز ديگرى به جز خدا قابل اعتنا نيست. فقط اوست  و بس. بتوانيم 
درك كنيم ما پرتوهاى آن ذات سراسر رحمت و نور محبتيم و حاالكه دين خدا 

عشق محض است و .....
گفتنى است كتاب « عاشق شو» را انتشارات امير كبير در قطع رقعى و با قيمت 

12500تومان براى نهمين بار تجديد چاپ كرده است.

« عاشق شو» به روايت عليرضا برازش

كوكائين

ــت مى آيد،  اين ماده هولناك از برگ هاى درخت كوكا به دس
در آب حل نمى شود، اما الكل و اتر حالل خوبى برايش هستند. 
ــت كه  ــده موضعى و ضد درد اس ــك بى حس كنن كوكائين ي
ــكى و براى بى حس كردن قرنيه استفاده  بيشتر در چشم پزش
ــن به عنوان  ــتفاده هاى اصلى كوكائي ــود، اما يكى از اس مى ش
ــى يا تزريق  ــت كه معتادان آن را از طريق بين ماده مخدر اس
ــم از كوكائين  ــا كراك را ه ــد. البته اين روزه مصرف مى كنن
به دست مى آورند كه كريستال هاى ارزان قيمت و خالص نشده 

كوكائين است. 215 دالر قيمت هر گرم كوكائين است.
هروئين

ــيم.  ــه ما مى شناس ــا هم ــه تقريب ــت ك ــى اس از آن ماده هاي

ــدت هم اعتياد آور  ــتقات مرفين كه به ش ماده مخدرى از مش
ــورهاى  ــاده تقريبا در تمام كش ــروش اين م ــت. خريد و ف اس
ــايد براى تان جالب باشد بدايند كه  ــت. ش دنيا غيرقانونى اس
ــان  ــى قهرم ــه معن ــرو ب ــى هي ــن از واژه يونان ــام هروئي ن
گرفته شده است؛ البد هركسى از آن استفاده مى كند، احساس 
ــت هر گرم  ــد! 130 دالر قيم ــدا مى كن ــودن را پي قهرمان ب

اين ماده اعتياد آور است.
شاخ كرگدن

ــان  ــه در مي ــود ك ــب ب ــم عجي ــا ه ــود م ــراى خ ــه! ب بل
ــدن را ببينيم،  ــاخ كرگ ــت ترين ماده هاى جهان ش گران قيم
ــان سوخت.  ــان دل مان براى ش اما بعد از ديدن عكس هاى ش
ــتن اين  ــه آرام به دليل داش ــات عظيم الجثه و البت اين حيوان
ــوند و تنها شاخ هاى شان ــكار مى ش شاخ هاى گران قيمت ش

كنده مى شود. به دليل همين شكارهاى بى رويه نسل كرگدن 
ــده و البته كرگدن سفيد نيز  ــياه در غرب آفريقا منقرض ش س
اوضاع خوبى ندارد. شاخ اين حيوانات براى هر گرم 110 دالر 

است.
متامفتامين

ــت؟؟؟ او دقيقا همين  والتر وايت را در بريكينگ بد يادت هس
ــه  ــن را توليد مى كرد كه البته نام تجارى اش شيش متامفتامي

است. اگر سريال را ديده باشيد، قطعا بر گران بودن آن اطمينان 
ــران قيمت دنيا  ــد جزء مواد گ ــتيد كه باي داريد و موافق هس
ــت و  ــردان، محرك اعصاب اس ــاده روان گ قرار بگيرد. اين م
ــادى و هيجان مغز دارد.  ــتقيمى بر مكانيسم هاى ش تاثير مس

براى هر گرم آن مبلغى برابر با 100 دالر نياز است.
پالتينيوم

يكى ديگر از عناصر جدول مندليف! از فلزهاى واسطه و به رنگ 
سفيد-خاكسترى، رسانا و البته شكل پذير است. پالتين يكى 
از با ارزش ترين فلزات گران بها به حساب مى آيد و نامش را نيز 
ــپانيايى پالتينا به معنى « نقره كوچك» گرفته اند.  از واژه اس
اين فلز كم ترين واكنش پذيرى در ميان تمامى فلزات را دارد 
ــت و حتى در محيط هاى بسيار داغ نيز  و البته بسيار مقاوم اس
ــتفاده اين فلز  ــترين اس ــد. بيش ــى را حفظ مى كن اين ويژگ
ــاى مخصوص  ــت، ابزاره ــه جواهرات اس ــا و البت در مبدل ه
ــگاهى، اتصال هاى الكتريكى و الكترودها و تجهيزات  آزمايش
ــتند. البته سوخت  ــتفاده هاى اين فلز هس پزشكى از ديگر اس
ــتفاده اين فلز است. 60 دالر  موتور جت هم از ديگر موارد اس

قيمت هر گرم اين فلز است.
روديوم

ــه مقاومت  ــت ك ــفيد رنگ جدول تناوبى اس فلز كمياب و س
ــه از ويژگى هاى بارز  ــايش دارد و البت ــل فرس زيادى در مقاب
ــت. توليد ساالنه  ــندگى و جالى قابل توجه آن اس آن درخش
ــا توليد  ــه ب ــت كه در مقايس ــال اس اين فلز تنها 30 تن در س

4 هزار تن طال و 200 تن پالتين در سال، سهم بسيار كمى دارد 
ــيار متفاوت است. آفريقاى  و البته فرآيند استخراج آن هم بس
ــم روديوم  ــن توليد كننده مه ــيه دومي ــى اولين و روس جنوب
در دنيا هستند. استفاده اصلى روديوم در مبدل هاى كاتاليست 
ــبى  ــت و البته به دليل مقاومت باال انتخاب مناس خودروهاس
براى پوشش  هاى مقاوم در حرارت هاى باالست. روديوم براى 
ساخت آينه هاى گران بها و نورافكن ها نيز كاربرد دارد. تا يادمان 
نرفته بگوييم كه حتى يك اليه نازك از روديوم مى تواند جال و 
ــندگى جواهرات را باال ببرد و البته مقاومت آن در برابر  درخش
ــفيد هم  ــايش را نيز افزايش دهد. رنگ خالص طالى س فرس
به دليل وجود روديوم است. هر گرم از روديوم 58 دالر قيمت 

دارد.
طال

طال يا همان زر، فلزى نرم و شكل پذير به رنگ زرد روشن و براق 
ــت كه در مجاورت هوا زنگ نمى زند و تيره نمى شود. طال،  اس
ــت و فكر مى كنند با داشتن  فلز عزيزى در ميان همه مردم اس
آن پس انداز بزرگى كرد ه اند، اما بر اساس اين ليست، بهتر است 
كمى نگرش خودشان را عوض كنند! طال جز كم واكنش ترين 
ــت، به همين دليل  ــرايط استاندارد اس عنصرهاى جامد در ش
ــت به صورت تكه اى  مى توان آن را به صورت خالص در طبيع

يا دانه اى ميان سنگ ها يافت. ارزشمندى طال بيشتر به دليل 
ــان، تصفيه راحت، مقاومت در  كميابى آن، كاربردپذيرى آس
ــز و واكنش ناپذيرى با  برابر زنگ زدن و خوردگى، رنگ متماي
ديگر عناصر عنوان كرد. در گذشته سياست هاى مالى بسيارى 
ــتاندارد طال بود و پول هر كشور معادل  ــورها بر پايه اس از كش
ــگ جهانى اول  ــا از آغاز جن ــود، ام ــخصى از طال ب مقدار مش
ــبى براى  ــالوه بر مورد مناس ــت تغيير كرد. طال ع اين سياس
ــكى،  ــتفاده از جواهرات، در دندان پزش ــرمايه گذارى و اس س
ــك و  ــع الكتروني ــگ و صناي ــه هاى رنگارن ــد شيش تولي
ــود. بر اساس  ــتفاده مى ش ــى هاى الكتريكى نيز اس سيم كش
ــال 2012 در مجموعه 174 هزار تن طال  برخى برآوردها تا س
ــت. طال قيمتى برابر 56 دالر براى هر گرم  ــده اس استخراج ش

دارد.
زعفران

ــما هم تعجب كرديد، نام يك ماده خوراكى در ميان  حتما ش
ــت. زعفران  ــدول مندليف حتما عجيب اس اين همه عنصر ج
گياهى از تيره زنبقيان است كه ويژگى سرخوشى را با خودش 
ــركت هاى دارويى اروپايى از آن  ــيارى از ش دارد و امروزه بس
به عنوان ماده ضد افسردگى استفاد مى كنند. زعفران گياهى 
ــت و  ــانتى متر اس ــاله به ارتفاع 10 تا 30 س كوچك و چند س
ــت  ــگ دارد كه در بعضى موارد ممكن اس 6 گلبرگ بنفش رن
ــده مواد غذايى و  ــند. زعفران به عنوان طعم دهن ارغوانى باش
ــتفاده مى شود، همچنين در  همچنين براى رنگ پارچه ها اس
طب سنتى به عنوان مسكن كاربرد زيادى دارد. هر گرم زعفران 

11 دالر قيمت دارد.

چه چيزهايى از طال گران تر است؟ (2)
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