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رهبر انقالب در دیدار مسووالن انتخابات:

نتیجه تضعیف نهـادهای 
قانونی ، هـرج و مـرج است
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قدم بلند تیم ملی امید 
برای رسیدن به المپیک

طیب  نیا: سال آینده از همه 
نهادها مالیات می گیریم

پاکستان میانجی گری میان 
ایران و عربستان را مطرح کرد
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حجت االسالم عباس ُکمساری، مدیر موسسه تنظم و 
نشر آثار امام خمینی)ره( در نشست خبری با موضوع 
برنامه های دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی )ره(...

مدیر نظ��ارت بر دارو و م��واد مخدر دانش��گاه علوم 
پزش��کی کاش��ان گفت: ایران جزء کش��ورهای پر 

مص�رف دارو است که عدم فرهنگ سازی ...

کارشناس مسوول بیمه ازدواج با بیان اینکه احتماال 
موارد جدی��دی در بیمه نامه ازدواج وارد می ش��ود، 

گفت: بیمه نامه ازدواج اول بهمن ماه رونمایی ...

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: باید از 
این فرصت پیش آم��ده در بحث برج��ام برای ورود 

تکنولوژی، کاالها و مواد اولیه مورد نیاز...

سیزد   همین جشنواره    شعر بهمن 
در اصفهان  برگزار می  شود

ایران جزء کشورهای 
پر مصرف دارو است

 خرید  بیمه  نامه  ازدواج 
از ۱۰هزارتومان شروع می شود

برجام، فرصتی برای ورود 
تکنولوژی به کشور

2

همزمان با اج��رای بزرگ ترین طرح اکتش��اف نفت و 
گاز ایران در خلیج فارس، یک مقام مس��وول از کشف 
گاز شیرین در برخی میادین نزدیک به پارس جنوبی 
در خلیج ف��ارس خبر داد. بزرگ ترین طرح اکتش��اف 
نفت و گاز ایران به وس��عت بیش از ۱۳۸ هزار کیلومتر 
مربع از غرب خلیج فارس تا تنگه هرمز و دریای عمان 
توسط ش��رکت ملی نفت ایران و پژوهش��گاه صنعت 
نفت تحت عنوان طرح »مرواری��د خلیج فارس« آغاز 
شده است. براین اساس کشف و شناسایی سنگ منشا 
مولد نفت، تعیین زمان زایش هیدروکروبورها و تعیین 
مسیرهای مهاجرت و زمان انباش��ته شدن نفت و گاز 
در نفت گیرها و شناس��ایی کمی و حجمی اعم از نفت 
 و گاز از مهم ترین اهداف ط��رح مروارید خلیج فارس

 به ش��مار می رود.ازاین رو نتایج مقدماتی اجرای این 
طرح اکتش��افی از شناس��ایی یک س��ازنده جدید گاز 
طبیعی در نزدیکی میدان مش��ترک پارس جنوبی در 
آب های خلیج فارس حکای��ت دارد. محمدرضا کمالی 
رییس پردیس باالدس��تی پژوهش��گاه صنعت نفت و 

مسوول اجرای این طرح درباره نتایج اکتشافات ...

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری اس��تان اصفهان 
با بیان اینکه برخورد سیاس��ی با رد صالحیت ها ظلم 
به نظام اس��ت، گفت: اقبال مردم به سمت اصولگرایی 
خوب اس��ت، مردم به نیروهای متدین و والیی اعتماد 
بیشتری نسبت به س��ایر افراد دارند.رسول حامدیان 
پیرامون شرایط اصولگرایان اظهار داشت: اصولگرایان 
با توجه ب��ه همگرای��ی که در اکث��ر اس��تان ها ایجاد 
ش��ده اس��ت در نقطه قوت قرار دارند که این مس��اله 
 می تواند پل��کان پیروزی آنه��ا در انتخاب��ات پیش رو 
باش��د.دبیر جبه��ه پی��روان خ��ط ام��ام و رهب��ری 
اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه به انس��جام اصولگراها 
خوش بی��ن هس��تم، اف��زود: امیدواری��م اصولگرایان 
بتوانند در ش��هرهای بزرگ لیس��تی واحد ارائه کنند 
و در ش��هرهای کوچ��ک نیز با ی��ک نام��زد در عرصه 
 انتخاب��ات حاضر ش��وند ت��ا با تع��دد نامزده��ا ضربه 
نخورند. قائم مقام جامعه اس��المی مهندسین استان 
اصفهان ادامه داد: به طور کلی نس��بت به روند موجود 
خوش بین هس��تم و امیدوارم این نتیجه هم در سطح 

استان و هم در سطح کشور حاصل شود...

ایران درخلیج  فارس، 
گازکشف کرد

برخورد سیاسی با رد صالحیت  ها 
ظلم به نظام است
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ــت در ديدار با حسن روحانى، ــفر كرده اس ــتان، كه به تهران س نخست وزير پاكس
 رييس جمهورى اسالمى ايران، پيشنهاد ميانجى گرى براى كاهش تنش ميان ايران و 
عربستان را مطرح كرد. در جريان سفر نخست وزير پاكستان، درباره تحوالت منطقه، 
تنش ميان ايران و عربستان و گسترش روابط اقتصادى دو كشور پس از رفع تحريم ها، 

همچنين مبارزه با تروريسم، افراط گرايى و فرقه گرايى در منطقه مذاكره شد.
نواز شريف نخست وزير پاكستان نيز در اين ديدار با اشاره به روابط دوستانه دو كشور 
ــبات با ايران، همواره افتخارى بزرگ براى پاكستان محسوب  ــعه مناس گفت: توس

مى شود و بايد در جهت گسترش روابط و همكارى هاى همه جانبه تالش كنيم.
نخست وزير پاكستان با تبريك موفقيت بزرگ ايران در مذاكرات هسته اى، دستيابى 
به اين توافق را ثمره خرد و تدبيرى بزرگ در مديريت و هدايت اين مذاكرات از سوى 
ايران برشمرد و افزود: حركت ايران در مذاكرات هسته اى به خاطر برخورد مدبرانه با 
اين موضوع قابل تحسين است. نواز شريف خاطر نشان كرد: موج اسالم  هراسى كه 
امروز در دنيا به راه افتاده بسيار نگران كننده است و عوامل تروريسم و افراطى گرى 
در منطقه از عدم اتحاد ميان كشورهاى مسلمان سوء استفاده مى كنند. نخست وزير 
پاكستان با اشاره به ضرورت همبستگى، اتحاد و انسجام بيشتر ميان مسلمانان، گفت: 
ــتان همواره به دنبال افزايش اتحاد، برادرى و دوستى ميان برادران مسلمان  پاكس
بوده و در جهت رفع تنش ها و اختالفات تالش كرده است.  گزارش ها حاكى است كه 

نواز شريف در اين سفر پيشنهاد وساطت ميان ايران و عربستان را داده است.
ــلمان،  ــران با ملك س ــش از ورودش به ته ــك روز پي ــتان ي ــت وزير پاكس  نخس
پادشاه عربستان، در رياض گفت وگو كرده بود. ساعاتى پس از آن ديدار، وزارت خارجه 
پاكستان در بيانيه اى اعالم كرد كه ملك سلمان ضمن قدردانى از پيشنهاد پاكستان 
ــتان خواستار روابط  ــت كه عربس براى ميانجى گرى ميان تهران و رياض، گفته اس
برادرانه با كشورهاى منطقه است. خبرگزارى آسوشيتدپرس نيز گزارش داده است 

كه نواز شريف پس از گفت وگو با حسن روحانى در تهران به خبرنگاران گفت كه ايران 
تمايل خود را براى بهبود روابطش با عربستان اعالم كرده و قرار است «نماينده اى» 
براى مذاكرات آينده با رياض تعيين كند. نخست وزير پاكستان افزود كه او مى كوشد 
ــتان را نيز به تعيين چنين « نماينده اى» ترغيب كند. حسن روحانى پس از  عربس
ديدار با نواز شريف با اشاره به سخنان نخست وزير پاكستان در رابطه با تنش ميان 
ــتقبال نمى كنيم؛ مشروط بر آنكه به حقوق  ايران و عربستان گفت « ما از تنش اس
مردم مسلمان احترام گذاشته شده و ملت هاى منطقه تكريم شوند و چارچوب هاى 
ديپلماتيك و آداب آن نيز رعايت گردد.» نشست فوق العاده سازمان همكارى اسالمى 

نيز به دعوت عربستان براى بررسى همين موضوع تشكيل مى شود.

معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان گفت كه هنوز اين شورا وارد بررسى 
صالحيت  داوطلبان كانديداتورى انتخابات مجلس نشده است.

ــوال كه  ــخ به اين س ــوى ويژه خبرى در پاس ــيامك ره پيك در برنامه گفت وگ س
« آيا در بررسى صالحيت ها رويكرد بسته اى حاكم بوده است؟»، تصريح كرد: احراز 
ــتانى  ــات در مراحل هيات اجرايى، هيات نظارت اس صالحيت ها در فرآيند انتخاب
ــى صالحيت ها  ــوراى نگهبان اتفاق مى افتد كه در حال حاضر در مرحله بررس وش
ــتيم و اگر صحبتى از احراز يا  در هيات هاى نظارت زير نظر هيات هاى مركزى هس
عدم صالحيت مى شود، بايد گفت كه مراحل ديگرى نيز در احراز و رد صالحيت ها 

وجود دارد.
وى ادامه داد: معيار بررسى براى شوراى نگهبان، قانون است. اين شورا همانند همه 
ادوار گذشته، مر قانون را اجرا مى كند و نمى تواند ماده يا بندى را به قانون اضافه يا از 

آن كم كند؛ اگرچه تشخيص و وجود شرايط يا موانع، با شوراى نگهبان است.
اين عضو حقوقدان شوراى نگهبان با اعالم نتايج بررسى  صالحيت ها در هيات هاى 
نظارت گفت: تا كنون حدود 40 درصد از داوطلبان كانديداتورى انتخابات مجلس 
تاييد صالحيت، حدود 25 درصد رد صالحيت و حدود 28 درصد نيز صالحيتشان 

احراز نشده است. البته در اين ميان افرادى هم بوده اند كه انصراف داده اند.
ره پيك با بيان اينكه برخى عنوان كرده اند كه به صورت گسترده رد صالحيت انجام 
گرفته است، توضيح داد: در دوره گذشته در همين مرحله از بررسى صالحيت ها كه 
همان بررسى در هيات مركزى نظارت است، ميزان داوطلبان تاييدصالحيت شده 
ــم 40 درصد ــات مجلس، اين رق ــتم انتخاب ــد بوده و در دوره هش حدود 46 درص

ــاس احتمال دارد كه در مرحله بعدى كه شوراى نگهبان  ــت. بر همين اس  بوده اس
بررسى مى كند، حدود 10 تا 15 درصد به داوطلبان تاييدصالحيت شده اضافه شود 

كه البته اين صالحيت ها بايد با قانون تطبيق داده شود.

وى افزود: در اين دوره از حدود 10 هزار نفرى كه براى انتخابات شركت كردند تقريبا 
3000 نفر سابقه شركت در انتخابات مجلس را داشتند و 8700 نفر براى اولين بار 

بود كه در اين مسير قرار مى گرفتند.
ــوالى درباره توجه به  ــوراى نگهبان در پاسخ به س معاون اجرايى و امور انتخابات ش
جناح هاى سياسى در بررسى صالحيت ها تاكيد كرد: در قانون، چيزى به عنوان جناح 
سياسى مطرح نيست و اساسا معيارهاى قانونى ربطى به مباحث سياسى ندارد. اين 
امر در حوزه وظايف شوراى نگهبان هم نيست كه بخواهد وارد شود. بيشتر افرادى كه 
در همين مرحله صالحيتشان احراز نشده، افرادى هستند كه براى اولين بار داوطلب 

شده اند و ممكن است اصال در جناح بندى ها حضور نداشته باشند.

ــه اقدام اخير  ــپاه، با بيان اينك ــاور عالى نماينده ولى فقيه در س مش
ــان دهنده بدعهدى آنهاست، گفت:  آمريكايى ها در تحريم ايران نش

دولت بايد از تمامى ابزارها و امكانات خود استفاده كند.
ــاره به تحريم هاى اخير آمريكا عليه ايران،  ــردار يداهللا جوانى با اش س
اظهار داشت: تحريم هايى كه آمريكايى ها به بهانه برنامه موشكى ايران 
وضع كرده اند با توجه به سياست هاى جمهورى اسالمى ايران، نه تنها 
تاثيرى بر محدودسازى و كاهش فعاليت ها و پيشرفت هاى موشكى 
ندارد، بلكه باعث مى شود جمهورى اسالمى برنامه هاى موشكى خود را 
بى توجه به اين حوزه و در راستاى افزايش توان خود با جديت بيشترى 

دنبال كند.
وى افزود: ما در گذشته شاهد بوديم كه پس از وضع چنين تحريم هايى 
ــكى  ــا در خصوص برنامه موش ــه آمريكايى ه و موضع گيرى هاى ك
ــالمى ايران انجام داده اند، رييس جمهور نامه اى به وزير  جمهورى اس
ــن برنامه ها با قدرت  ــت و اين وزارتخانه را مامور به انجام اي دفاع نوش

بيشترى كرد.
ــن فعاليت ها در حوزه  ــردار جوانى با بيان اينكه به زودى نتيجه اي س
پيشبرد برنامه هاى موشكى به اطالع مردم خواهد رسيد، گفت: قطعا 
ما در آينده شاهد اين خواهيم بود كه نتيجه كار آمريكايى ها برعكس 

تصوراتى كه آنها دارند، خواهد شد.
مشاور عالى نماينده ولى فقيه در سپاه خاطرنشان كرد: مشابه همين 
وضعيت را در موضوع هسته اى داشتيم و آمريكايى ها در گذشته با وضع 
تحريم ها و تصويب قطعنامه هايى تصور مى كردند جمهورى اسالمى 

فعاليت هسته اى خود را محدود مى كند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد 
اين بود كه آنها با 20 هزار سانتريفيوژ، چندين تن اورانيوم غنى شده و 

سوخت 20 درصد روبه رو شدند.
برنامه موشكى در راستاى افزايش بنيه دفاعى كشور است

وى با اشاره به اينكه پيشرفت هاى سريعى در طول چند سال در زمينه 
هسته اى انجام شد، تصريح كرد: سياست جمهورى اسالمى در موضوع 
هسته اى از ابتدا مذاكره بود؛ با توجه به اتهامات ناروايى كه غربى ها و 
ــد و ادعا مى كردند كه برنامه  به خصوص آمريكايى ها به ايران مى زدن
هسته اى ايران بعد نظامى دارد، شاهد هستيم كه اين موضوع در بعد 

موشكى و قدرت دفاعى از شفافيت بيشترى برخوردار است.
ــالمى بارها اعالم كرده است آنچه كه  جوانى ادامه داد: جمهورى اس
ــا قابليت مذاكره ندارد  ــت، اساس مربوط به حوزه دفاعى و امنيتى اس
ــتاى قدرت دفاعى و افزايش بنيه دفاعى  ــكى ما در راس و برنامه موش
كشور است؛ تحت هيچ شرايطى تحريم ها، فشارها و جنجال ها باعث 

نمى شود كه جمهورى اسالمى اين فعاليت ها را متوقف كند.
ــه در آينده  ــوان پيش بينى كرد ك ــه به راحتى مى ت وى با بيان اينك
آمريكايى ها نتيجه كارهاى خود را به شكل معكوس خواهند ديد، گفت: 
جمهورى اسالمى انگيزه بيشترى براى پيشبرد برنامه هاى موشكى 

خود پيدا خواهد كرد.
ــپاه اظهار داشت: آمريكايى ها با  مشاور عالى نماينده ولى فقيه در س
وضع چنين تحريم هايى و با بهانه برنامه موشكى جمهورى اسالمى، 
برجام را نقض كرده اند و اين نشان مى دهد كه آنها به هيچ وجه قابل 

اعتماد نيستند. آمريكايى ها متعهد بودند كه به هيچ بهانه و تحت هيچ 
شرايطى تحريم هاى جديدى عليه كشورمان وضع نكنند.

تحريم جديد ايران نشان دهنده بدعهدى آمريكاست
ــم ايران ــا در تحري ــر آمريكايى ه ــدام اخي ــان اينكه اق جوانى با بي
 نشان دهنده بدعهدى آنهاست، تاكيد كرد: آمريكايى ها اساسا قابل 
ــى ما بايد اين موضوع را با قدرت و  اعتماد نيستند و دستگاه ديپلماس

جديت پيگيرى كند.
وى با تاكيد بر اينكه آمريكايى  ها متوجه اين موضوع باشند كه از نظر 
ملت ايران نقض تعهد كرده اند، خاطرنشان كرد: اين مساله بر بدبينى 

ملت ايران نسبت به آمريكايى ها مى افزايد.
مشاور عالى نماينده ولى فقيه در سپاه تصريح كرد: دولت بايد از تمامى 
ابزارها و امكانات خود استفاده كند. توافق ما به هر حال با 1+5 است و 
طرف ما تنها آمريكايى ها نيستند. دستگاه ديپلماسى بايد افكار عمومى 

جهان را متوجه نقض پيمان آمريكايى ها كند.
ــبى از ناحيه دستگاه هاى  ــار مناس ــردار جوانى ادامه داد: بايد فش س
ــوع بايد از طرق  ــود. اين موض ــر آمريكايى ها وارد ش تصميم گير ما ب
حقوقى و ديپلماسى عمومى پيگيرى شود.وى با بيان اينكه اگر با اقدام 
اخير آمريكايى ها مبنى بر تحريم ايران برخورد جدى صورت نگيرد، 
ــمت تحريم هاى  ــد در آينده نيز به بهانه هاى ديگر به س آنها مى توانن
جديد بروند گفت: در اين صورت تحريم هايى را كه برداشته مى شوند 
آمريكايى ها به شكل ديگرى وضع خواهند كرد. دستگاه ديپلماسى بايد 

با قدرت اين مساله را پيگيرى كند.

مقام معظم رهبرى فرمودند: يك نهاد قانونى را نبايد مورد افترا يا اهانت قرار بدهيم. 
ــود تضعيف كنيم. اين باب اگر باز شود نه اينكه اشتباه نمى كند، اما اين دليل نمى ش

 هرج و مرج خواهد شد.
ــالمى، در ديدار  ــه اى رهبر معظم انقالب اس ــرت آيت اهللا خامن به گزارش مهر، حض
ــالمى و پنجمين دوره   ــوراى اس ــت اندركاران انتخابات دهمين دوره مجلس ش دس
مجلس خبرگان با تشريح آداب و عناصر تضمين كننده «رقابت سالم در انتخابات»، 
ملت و جمهورى اسالمى ايران را برنده پرافتخار برگزارى يك «مسابقه ملى و قوى» در 
عرصه انتخابات خواندند و با بيان نكات مهمى درباره اجراى برجام خطاب به مسووالن 
افزودند: آمريكا، همان آمريكاى قديمى است، مراقب خدعه هايش در اجراى همين 

نتايج مذاكرات هسته اى باشيد.
ــيار مهم و بزرگ خواندند و با  رهبر معظم انقالب اسالمى، دو انتخابات پيش رو را بس
تأكيد بر اينكه انتخابات، يك رقابت و مسابقه ملى است، گفتند: در اين رقابت، در واقع 
ــت ايران برنده واقعى و  برد و باختى براى ملت مفهومى ندارد؛ زيرا در هر صورت، مل

نهايى است.
ــوى و مصمم وارد ميدان  ــه اى افزودند: اگر ملت ايران خوب، ق حضرت آيت اهللا خامن
انتخابات شود و صندوق هاى راى را از راى و عزم خود پر كند، جمهورى اسالمى ايران 

به خود خواهد باليد و افتخار خواهد كرد.
رهبر انقالب اسالمى سپس به تبيين «الزامات رقابت سالم در انتخابات» پرداختند و 
گفتند: مهم ترين شرط يك رقابت سالم، شركت همه واجدان شرايط راى دادن و حتى 

آن كسانى است كه نسبت به نظام مساله دارند.
ــت افرادى نسبت به نظام مساله داشته  حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: ممكن اس
باشند اما اين افراد قاعدتا نسبت به امنيت، پيشرفت و عزت كشور مساله اى ندارند و 
بر همين اساس اگر خواهان استمرار امنيت ملى، افزايش عزت ملى و تضمين پيشرفت 

و حركت رو به رشد كشور هستند، بايد در انتخابات شركت كنند.
ــاس وظيفه و با نيت الهى در انتخابات شركت  ــانى كه براس ايشان افزودند: البته كس

مى كنند، قطعا زمينه ساز جلب رضايت الهى براى خود خواهند بود.
ــخنان خود تأكيد كردند: شرط  رهبر انقالب اسالمى در جمع بندى اين بخش از س
ــاط مردم در انتخابات است و به اذن  ــالم، حضور همگانى و پرنش اول و مهم رقابت س
ــورى در دو انتخابات پيش رو  و توفيق الهى، مردم آگاه و با بصيرت ايران چنين حض

خواهند داشت.
ــده اى كمين كرده اند كه با حضور نيافتن مردم  حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: ع
در انتخابات، با تحريم و يا سست كردن انتخابات، از نظام جمهورى اسالمى مچ گيرى 
كنند، اما ملت در مقابل اين كمين كرده هاى نابه كار، كارآمدى خود را نشان داده و در 

اين انتخابات هم نشان خواهد داد.
ــالم در انتخابات را، حضور همراه با بصيرت و با فكر مردم و  ايشان شرط دوم رقابت س
انتخاب افراد صالح دانستند و افزودند: بايد افرادى را برگزيد كه بعد از نشستن بر مسند 
مسووليت، خود را سپر بالى مشكالت كشور قرار دهند و فانى در خدمات و مصالح و 
منافع عمومى مردم باشند و ضمن آنكه كشور را به دشمن نمى فروشند، مصالح ملى را 

به دليل رودربايستى زير پا نمى گذارند.
رهبر انقالب اسالمى بار ديگر با اشاره به اين سخنان خود كه گفته بودند «حتى كسانى 
هم كه با نظام مساله دارند در انتخابات شركت كنند» خاطرنشان كردند: اين سخن 

به معناى آن نيست كه بخواهند  كسانى كه نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: در هيچ جاى دنيا، افرادى را كه اصل نظام آن 
كشور را قبول ندارند، به مراكز تصميم گيرى راه نمى دهند و حتى در كشورى همچون 
ــوح هم آن را قبول و  ــاده ل آمريكا كه خود را نماد آزادى معرفى مى كند و عده اى س
ــا اندك اتهام گرايش  ــرق و غرب، افراد را ب ترويج مى كنند، در دوران رقابت بلوك ش

سوسياليستى، كنار مى گذاشتند.
ــانى به مجلس بروند كه نظام و مصالح آن و ــيم كس ايشان افزودند: اينكه مقيد باش
 ارزش هاى كشور را قبول داشته باشند، يك حق عمومى است كه در سالمت انتخابات 

مؤثر است.
ــالمت انتخابات پرداختند و  ــالمى در ادامه به بيان ديگر الزامات س رهبر انقالب اس
گفتند: «تمكين همه دستگاه هاى دست اندركار انتخابات به قانون و رعايت مر قانون»، 
«اهانت نكردن به نهادهاى قانونى»، «مشوش نكردن اذهان عمومى»، «اهانت نكردن 
نامزدهاى انتخاباتى به يكديگر و حتى پرهيز از غيبت»، «ندادن و عده هاى غيرعملى و 
غيرقانونى»، و «برخورد صادقانه با مردم» از جمله معيارها و آداب الزم براى يك رقابت 

سالم انتخاباتى است. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى درخصوص تشويش اذهان عمومى به برخى رفتارها و سخنان 
ــاره كردند و افزودند: برخى دائما كلمه «تندروها» را تكرار مى كنند كه  نسنجيده اش
ــد جوانان انقالبى و ــت، در حالى كه نباي ــان مومن و حزب اللهى اس منظور آنها جري

ــن جوانان با اخالصى تمام و با همه وجود   حزب اللهى را متهم به تندروى كرد زيرا اي
ــط  ــد، وس در ميدان حاضرند و هرگاه كه دفاع از مرزها و دفاع از هويت ملى الزم باش

ميدان هستند.
ايشان تأكيد كردند: نبايد به صرف يك اتفاق بسيار بد و غلط همچون حمله به سفارت 

عربستان، پاى حزب اللهى ها و جوانان مؤمن و انقالبى را وسط بكشند.
رهبر انقالب اسالمى گفتند: عقل و فهم همين جوانان انقالبى و حزب اللهى، و تحليل 
آنان در مورد مسايل در موارد زيادى، از برخى بزرگ ترها بهتر است و نبايد اين جوانانى 
كه سينه چاك انقالب و اسالم هستند به بهانه حمله به سفارت عربستان و يا قبل تر، 
ــت و بنده هم بدم آمد،  ــفارت انگليس كه هر دو به ضرر كشور و اسالم اس حمله به س

تضعيف شوند و مورد تهاجم قرار گيرند.
ــوص انتخابات  ــود در خص ــخنان خ ــه اى در جمع بندى س ــت اهللا خامن حضرت آي
خاطرنشان كردند: انتخابات يك نعمت و فرصت بزرگ است كه شكرگزارى اين نعمت، 
برگزارى خوب و سالم انتخابات است. بنابراين نبايد با برخى سخنان و رفتارها و برخى 

نسنجيده گويى ها، اين حركت و افتخار بزرگ را مشوش و مشوه كرد.
ــى درباره برجام  ــان را به بيان نكات مهم ــالمى بخش دوم سخنانش رهبر انقالب اس

ــكر از زحمات رييس جمهور، وزير امور خارجه و ديگر  اختصاص دادند. ايشان با تش
اعضاى تيم هسته اى افزودند: البته همه خواست هاى جمهورى اسالمى برآورده نشده 

اما مسووالن در اين قضيه انصافا زحمت كشيدند كه ان شاءاهللا خداوند اجر مى دهد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با انتقاد از كسانى كه همين حد از نتايج اجراى برجام را نيز 
ناشى از لطف آمريكا، وانمود مى كنند افزودند: عده اى مى خواهند از اين فرصت، چهره 

منحوس استكبار را بزك كنند! كه اين حركت، خيلى زشت و خطرناك است.
رهبر انقالب در تبيين بى منطق بودن اين حركت خاطرنشان كردند: اگر قلدر محله، 
خانه و اموال شما را به زور غصب كند و شما نهايتا با تالش و زحمت او را مجبور كنيد از 
بخش هايى از خانه تان بيرون برود، آيا اين، نتيجه لطف آن زورگو بوده يا ثمره قدرت 

و تالش شما؟
حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: دستاوردهاى هسته اى، حاصل تالش و نبوغ 
دانشمندان ايران، از جمله چهار شهيد ارزشمند هسته اى و حمايت و ايستادگى ملت 
بوده و اين واقعيات همراه با تالش مسووالن، دشمن را وادار به برخى عقب نشينى ها 
ــج را «لطف آمريكايى ها»  ــت كه برخى، اين نتاي كرده، بنابراين كمال بى انصافى اس

تبليغ كنند!
ــكار امريكايى ها» گفتند: هدف دشمن از ــتناد به حرف هاى «اخيرا  آش ايشان با اس

ــاندن آنها به خيابان ها بود اما ملت، صبورى و   تحريم ها، عصبانى كردن مردم و كش
پايدارى كرد و همراه با نظام و مسووالن از خود عزت و اقتدار نشان داد.

ــد كار را انجام داد، اما به هر  رهبر انقالب افزودند: البته معتقدم از اين بهتر هم مى ش
حال توانايى، فرصت و امكانات، همين نتايج را به همراه آورد كه كار مهم و قابل توجهى 

هم هست.
ــر زورگويان غربى را بت هاى  حضرت آيت اهللا خامنه اى آمريكا را «بت بزرگ» و ديگ
ــمنان ايران در مساله ــمردند و در تشريح اهداف واقعى دش حاشيه اى استكبار برش

 هسته اى افزودند: مى توان سوگند ياد كرد كه طرف هاى ما مى دانستند ايران به دنبال 
بمب هسته اى نيست و آنها هدف هاى ديگرى را دنبال مى كردند.

ايشان، متوقف كردن حركت عمومى و رو به پيشرفت ملت ايران و پايان دادن به نفوذ 
روزافزون جمهورى اسالمى در منطقه و جهان را اهداف اصلى جبهه استكبار در تشديد 
فشارها در مساله هسته اى دانستند و افزودند: آنها مى خواستند با تحقق اين اهداف، 
به ملت ها بقبوالنند كه جمهورى اسالمى هم نتوانست يك نظام مبتنى بر دين را اداره 

كند و ادامه دهد.
رهبر انقالب تأكيد كردند: همه از جمله مسووالن متوجه اهداف اصلى آمريكايى ها 
باشند، آنها مى خواهند با زور و تبليغات، كار خود را به پيش ببرند و بايد در مقابلشان 

هوشيار بود و مقاومت كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، مسووالن دولت و اعضاى هيات نظارت بر برجام را به مراقبت 
در مقابل خدعه هاى آمريكا فراخواندند و خاطرنشان كردند: طرف، اهل خدعه است، 

به لبخند و ماسك او اعتماد نكنند.
ــن و ضد  ــان اهداف خش ــى را هم ــاى آمريكاى كنون ــت ه ــان اهداف و سياس ايش
ــند ــووالن مراقب باش ــكاى دوران ريگان و بوش خواندند و افزودند: مس ايرانى آمري
 آمريكايى ها در اجراى برجام به تعهداتشان واقعا عمل كنند و در غير اين صورت حتما 
ــداران عزيز انقالب،  مقابله به مثل كنند.رهبر انقالب با قدردانى عميق از حركت پاس
ــه آب هاى ايران گفتند: آنها در مقابل تجاوز  در ماجراى تجاوز تفنگداران آمريكايى ب
دشمن، هويت و قدرت ايران را نشان دادند و مسووالن نيز بايد در همه عرصه ها همين 
گونه عمل كنند و هر جا دشمن از خطوط منافع ملى ايران تجاوز كرد با قدرت جلوى 
ــاره اى ديگر به ماهيت آمريكا  افزودند:  او را بگيرند.حضرت آيت اهللا خامنه اى در اش
رويدادهاى كنونى منطقه، منظور  چند سال قبل آمريكايى ها از ضرورت شكل گيرى 
يك خاورميانه جديد را آشكار كرده است، خاورميانه جديد آنها در واقع «خاورميانه 

جنگ، تروريسم، تعصب و تحجر و لبريز از درگيرى مذهبى و داخلى» است.
رهبر انقالب به همه توصيه كردند:آمريكاى واقعى را از اينگونه عملكردهايش بشناسيد.
ــخن كه رفع تحريم ها به معناى پايان  حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه با رد اين س
ــت افزودند: بهبود سفره هاى  مشكالت معيشتى مردم و حل معضالت اقتصادى اس
ــده به همه ــى خواهد كه اين را بن ــه و مديريت م ــرفت اقتصادى، برنام مردم و پيش
ــكالت اقتصادى  ــان اقتصاد مقاومتى را راهبرد اصلى حل مش  دولت ها گفته ام.ايش
ــراى برنامه هاى تنظيم  ــووالن براى اج ــمردند و با تأكيد بر پيگيرى جدى مس برش
ــمن، مشكلى را حل نمى كند،  شده دستگاه ها افزودند: دوختن چشم به دست دش
ــه در مقابل تكانه هاى  ــتحكم كنيم ك بايد اقتصاد ايران را به به گونه اى تقويت و مس
ــرى افزودند: رفت و  ــالب در نكته مهم ديگ ــتد و تأثير نپذيرد.رهبر انق خارجى بايس
ــدن قراردادها، نبايد به هيچ وجه به  ــته ش آمدهاى كنونى هيات هاى خارجى و بس
ــان در  ــووالن مراقب باشند.ايش ــاورزى داخل لطمه بزند، مس صنعت و توليد و كش
ــدار ملت ايران  ــرت، انقالبى گرى و اقت ــان تأكيد كردند: تدين، بصي پايان سخنانش
ــت و به فضل  ــوگند خورده شده اس ــمنان س ــت اندازى جدى دش تاكنون مانع دس
ــه و همدلى و مهربانى» روز غلبه بر همه  الهى، ملت در پرتو «تالش عمومى، مخلصان

سياست هاى زورگويان جهانى و تحقق همه اهداف انقالب را خواهيد ديد.
ــالمى آيت اهللا جنتى دبير شوراى نگهبان در  پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اس
سخنانى، انتخابات را نعمتى الهى و پشتوانه امنيت، عزت و آبروى ملت و نظام اسالمى 
خواند و با تشكر از همكارى و همراهى وزارت كشور در مراحل مختلف برگزارى انتخابات 
افزود: تمام تالش ما بر برگزارى انتخاباتى سالم، آزاد، قانونى، رقابتى و در كمال امنيت 
متمركز است و براى تحقق اين هدف، شوراى نگهبان در كليه مراحل از جمله بررسى 
صالحيت ها با دقت نظارت و اقدام خواهد كرد و  تحت تأثير فشارها و فضاسازى ها قرار 
نخواهد گرفت.همچنين وزير كشور نيز گزارشى از فعاليت هاى ستاد انتخابات كشور 
در جهت برگزارى انتخاباتى پرشور و قانونى بيان كرد.رحمانى فضلى با اشاره به اقدامات 
مختلف وزارت كشور از جمله به كارگيرى ظرفيت هاى قانونى كشور، اطالع رسانى به 
روز و شفاف، تالش براى تأمين امنيت كامل و بسيج و ساماندهى همه امكانات  مورد 
ــيار خوبى با دستگاه هاى مسوول در امر انتخابات  نياز، گفت: وزارت كشور تعامل بس

داشته است.

سردار جوانى:

نتيجه تشديد فعاليت هاى موشكى به زودى اعالم مى شود

احتمال افزايش 15 درصدى  تاييدصالحيت ها پاكستان ميانجى گرى ميان ايران و عربستان را مطرح كرد

رهبر انقالب در ديدار مسووالن انتخابات:

نتيجه تضعيف نهـادهاى قانونى ،هـرج و مـرج است
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ــى با حضور  ــك گردهماي ــور طى ي ــاالن اقتصادى كش 1200نفر از فع
ــت يازدهم از تالش تيم  ــن از وزراى كابينه دول رييس جمهورى و چند ت
ــته اى تقدير كردند. در طول اين گردهمايى اظهارات  مذاكره كننده هس
حسن روحانى، رييس جمهورى دولت يازدهم، گاه با تشويق حضار و گاه 
ــى خطاب به وزيران  ــد. وى در اين گردهماي با تاييد همگان روبرو مى ش
ــى اظهار كرد: چقدر  ــگاه دارى را رها كنند. روحان كابينه اش گفت كه بن
وزراى دلسوز سخت شان است اين بنگاه ها را رها كنند و آنها را دو دستى 
ــت و تا زمانى كه بخش  ــبيده اند. تا زمانى كه اقتصاد دست دولت اس چس
خصوصى رقابتى غيررانتى نداشته باشيم، نمى توانيم مسائل اقتصادى خود 
را حل وفصل كنيم. وى در بين سخنان خود از تسويه بدهى هاى دولت و 

برنامه ريزى براى تحقق اين هدف در اليحه بودجه سال 95 سخن گفت.
ــى و پولى  ــكانداران بخش مال ــش به گفته س ــى كه چندى پي بدهى هاي
ــد. رييس جمهورى همچنين  ــور 380 هزار ميليارد تومان اعالم ش كش
در جمع فعاالن اقتصادى با اشاره به اين مطلب كه همواره اقتصاد به بخش 
سياست خارجى يارانه داده است، گفت: اين دولت مى خواهد كارى كند 
كه سياست خارجى به اقتصاد يارانه بدهد و امروز آن روزى است كه تحقق 

پيدا كرده است.
روحانى با بيان اينكه امروز در آغاز مسيرى دشوار قرار داريم، گفت: اقتصاد 
ــان بى گناهى است كه 12 سال در زندان، با غل  ايران همانند جوان و انس
و زنجير نابه حق و نابه جا نگه داشته شده است. رييس جمهورى با اشاره 
ــته و  ــيده، زنجيرها گسس به اينكه با تالش هايى كه تا امروز به انجام رس
درهاى اين زندان گشوده شده است، افزود: كار سخت و دشوارى از امروز 
ــت، چرا كه ما از اقتصادى كه 12 سال تحرك نداشته انتظار  آغاز شده اس
داريم در ميدان رقابت حاضر شده و با آنهايى كه هيچ وقت زندان و زنجير 

نديده اند، رقابت كند.
ــه خودمان عمل  ــه مطمئنا اگر همه به وظيف رييس جمهوربا بيان اينك
ــه ويران شده و آن زنجيرها به چاهى عميق  كنيم، اين زندان براى هميش
افكنده شده و در دسترس نخواهد بود، اظهار كرد: اقتصاد ايران به زودى 
ــك اقتصاد نوظهور در دنياى  مى تواند به صحنه رقابت بيايد و به عنوان ي
ــور پيدا كند. ــگ اقتصادهاى نوظهور حض ــگاه ها و لي امروز در جمع باش

رييس جمهورى با بيان اينكه « امروز تحريم ها رفته و تا رسيدن به توسعه 
ــاختن و آبادانى ايران عزيز  مسيرى طوالنى در پيش داريم و بايد براى س
ــت هم دهيم»، ادامه داد: دولت به تنهايى نمى تواند  ــت در دس همه دس
در اين مسير حركت كند، بلكه براى رسيدن به توسعه بايد همه آحاد ملت 
به صحنه بيايند. وى با اشاره به اينكه امروز در همه اركان كشور بر اينكه 
ساماندهى اقتصاد، مهم ترين هدف ملى است، ترديدى وجود ندارد، گفت: 
اينكه رهبر معظم انقالب بر اقتصاد مقاومتى تاكيد مداوم دارند و مجلس 
بر آن اصرار مى كند و دولت براى اجراى آن ستاد تشكيل مى دهد، به اين 
معنا است كه امروز اقتصاد مساله بسيار مهمى است، چراكه رونق اقتصاد، 
قدرت، استقالل و اشتغال به همراه دارد و امروز مساله اصلى ما در كشور 

رفع كامل ركود، رونق و اشتغال است.

توصيه روحانى به وزيران:

بنگاه دارى دولتى رارها كنيد

درسومين همايش مشترك انجمن مديريت ايران و دانشگاه 
خاتم، با عنوان همايش علمى، كاربردى اقتصاد مقاومتى كه 
ــتادان برجسته كشور،  در محل دانشگاه خاتم و با حضور اس
اقتصاددانان، اعضا انجمن هاى علمى، اعضا انجمن مديريت 
ــان و جمعى از دانشجويان برگزار شد، دكتر  ايران، كارشناس
فيروزه خلعتبرى اقتصاددان برجسته كشوربا محور الزامات 
و پيش نيازهاى اقتصاد مقاومتى و رتبه بندى آن ها سخنرانى 

كرد.
وى در اين همايش با اشاره به تعريف و هدف اقتصاد مقاومتى 
ــيب پذيرى منتهى  گفت: در حقيقت مقابله با ضربه ها و آس
ــدن پايدارى،  ــاختارى و زايل ش به از دست دادن هويت س
آن چيزى است كه اقتصاد مقاومتى مى خواهد. بر اين اساس 
ــاد مقاومتى هويت  ــوند در اقتص بايد عواملى كه باعث مى ش
ــت  ــك مملكت و يا يك بنگاه از دس ــاختارى و پايدارى ي س
ــده و پيش از آنكه اين عوامل بتوانند بر ما  برود، شناسايى ش
غالب شوند و آسيب برسانند، بتوانيم راه مقابله و ايستادگى 

در مقابل آن را شناسايى كنيم.
اين اقتصاددان افزود: امروز در سطح دنيا، مقام هاى نظارتى و 
تنظيمى بحث مقاومت و ايجاد قدرت آن را در سطح بنگاه ها و 
دستگاه ها مطرح كرده و مورد توجه قرار داده اند. در اين راستا 
اعتقاد دارند كه اين مقاومت بايد سازمان يافته شود، چراكه 

مقاومت حتى از رشد نيز مهم تر است. 
ــت پيش بينى كردن و  ــت، قابلي ــه  مقاوم وى ادامه داد: ريش
ــت كه ممكن است ساختار را  اصالح ضربه ها و اختالالتى اس
ــرد. بنابراين آنچه ما  ــدارى را از بين بب ــد و يا پاي تخريب كن
ــوه اى در اقتصاد  ــت كه ظرفيت هاى بالق مى خواهيم اين اس
ــدن  ــاختار و زايل ش ــود تا بتواند خطر تخريب س ايجاد ش

پايدارى را از بين ببرد.
ــك پيش نياز  ــير ي ــان كرد: در اين مس خلعتبرى خاطرنش
ــب براى  پايه اى وجود دارد و آن ايجاد زمينه و فرصت مناس
ــاالن اقتصادى و  ــه و همه  فع ــى كل مردم جامع نقش آفرين
ــت.  ــرى همه ى آحاد مردم اس ــاركت حداكث همچنين مش
ــار مى گذاريم،  ــتم اقتصادى كن هر يك نفرى كه ما از سيس

يك نفرى است كه مى تواند به ما آسيب برساند.
ــه داد: منطق اين  ــاز ادام ــق اين پيش ني ــورد منط وى در م
ــت. قدرت  ــت كه مقاومت، جمع پذير نيس پيش نياز اين اس
ــت ضعيف ترين  ــدرت مقاوم ــه معادل ق مقاومت هر جامع
ــت. پس بايد همه آحاد مردم جامعه مشاركت  حلقه  آن اس
كنند تا مقاوم سازى به صورت هم افزوده حاصل شود و همه 
توانمندتر شوند. خلعتبرى در خصوص پيش نيازهاى محيطى 
ــور، تداوم پيشرفت،  ــتاوردهاى كش تصريح كرد: حفظ دس
تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسى، تحقق سند چشم انداز 
بيست ساله، پويا و پيشرو بودن اقتصاد و برقرارسازى الگويى 
ــالم از جمله پيش نيازهاى  ــش از نظام اقتصادى اس الهام بخ

محيطى اقتصاد مقاومتى است.
وى در ادامه در خصوص ضرورت ها و منطق اين پيش نيازهاى 
ــجام در جريان  محيطى تاكيد كرد: تداوم زندگى، حفظ انس

ــه اين موارد  ــتگى ملى از جمل زمان و ايجاد وحدت و پيوس
هستند، چراكه اگر اين سه عامل وجود نداشته  باشد، اقتصاد 
مقاومتى نمى تواند پا بگيرد. بايد توجه كنيم كه آنچه تحت 
عنوان پيش نيازهاى محيطى ذكر شد، مخصوص كشور ايران 

است و ممكن است در ساير كشورها و محيط ها صدق نكند.
ــتگاهى اقتصاد  ــوص پيش نيازهاى خاس خلعتبرى در خص
مقاومتى و ضرورت هاى آن ، اضافه كرد: دستيابى به اقتصاد 
ــش بنيان و تحقق  ــاورى، با ماهيت دان متكى بر دانش و فن
ــى از جمله اين  ــاد و روابط  اجتماع ــى در اقتص عدالت بنيان
ــى مانند تقويت  ــت. اين پيش نيازها به داليل پيش نيازها اس
ــهيل  ــداوم خالقيت و پويايى و تس موتور حركت اقتصاد، ت
شناخت محورهاى مقاومت و طراحى ضوابط مقابله با ضربه 
ــده اند. برخالف پيش نيازهاى محيطى كه  در نظر گرفته  ش
وابسته به آن محيط و جامعه است، پيش نيازهاى خاستگاهى 
ــت. يعنى مقاومت به وجود نمى آيد مگر آنكه  تقريبا عام اس
دانش بنيانى و عدالت محورى وجود داشته باشد. اگر اين دو 
عامل نباشند جامعه منسجم نمى شود و در همه دنيا نيز صدق 
ــوص پيش نيازهاى مديريتى  ــد. وى در ادامه در خص مى كن
اقتصاد مقاومتى ادامه داد: درون زا سازى روندهاى اقتصادى و 
برون گرا بودن نگاه مسووالن در اقتصاد در زمره پيش نيازهاى 
مديريتى قرار دارند. اين موارد در راستاى ايجاد توان رقابت 

و كوتاه كردن دوره  اثرپذيرى از ضربه در نظر گرفته  شده اند.
ــر از اقتصاد مقاومتى كه  ــن ارائه تعريفى ديگ خلعتبرى ضم

بيان مى كند اين اقتصاد، اقتصادى است كه ظرف كوتاه ترين 
مدت، ضربه ها را در خود حل مى كند و به مسير رشد بازگشته 
ــتن نقشه   ــروع به پويايى و بالندگى مى كند، افزود: داش و ش
ــاختارى اقتصاد  راه براى عرصه هاى مختلف جزء الزامات س

مقاومتى است.
ــه  راه تصوير  ــه  راه خاطرنشان كرد: نقش وى در تعريف نقش
ــخص مى كند و عوامل نامنتظر  وضعيت در ميان مدت را مش
ــم، انتظار آن  ــى بدانيم كجا مى روي ــش مى دهد. وقت را كاه
ــراى مقاومت يك  ــم. وى ادامه داد: برنامه ريزى ب را نيز داري
ــت. بهره ورى، زيرساخت هاى  برنامه ريزى بسيار ويژه اى اس
درست، تجهيز منابع، عدالت بنيانى و دانش بنيانى، ابزارهاى 
ــه  راه به ما  ــتند. نقش ــزى براى مقاومت هس ما در برنامه ري
نشان مى دهد كه چگونه با توجه به ابزارهايمان، به محدوده  

مقاومتى خواهيم رسيد.
ــاخت هاى قانونى، از ديگر الزامات  وى ادامه داد: وجود زيرس
ــاخت هاى  ــت. وجود زيرس ــاختارى اقتصاد مقاومتى اس س
ــش مى دهد و حق و  ــاد را كاه ــى برازنده، احتمال فس قانون
ــخص مى كند. بسيارى  حقوق همه  فعاالن اقتصادى را مش
ــت هاى كلى اصل 44 اجرا شود  معتقد هستند كه اگر سياس
ــود و بتواند خود تصميم  و بخش خصوصى، به واقع فعال ش
بگيرد، اين زير ساخت ايجاد خواهد شد اما به گمان من ايجاد 
اين زيرساخت، بيش از اين نياز به كار دارد تا اين روابط بتوانند 
ــود. اين اقتصاددان به شفاف سازى به عنوان ديگر  متبلور ش

ــاره و تصريح كرد: شفاف سازى عامل  الزامات ساختارى اش
كاهش فساد است و برنامه ريزى را تسهيل مى كند، زيرا افق 

ديد را گسترش مى دهد.
ــا چهار نوع  ــت مقاومت ادامه داد: م وى در خصوص مديري
ماهيت مديريت داريم كه عبارتند از مديريت تداوم، مديريت 
امنيت، مديريت خطرهاى مخرب ساختار و مخل پايدارى، 
ــرار. به عنوان مثال وضعيت  مديريت بحران و مديريت اضط
ــرارى عدالت و  ــور، به مديريت بحران نياز دارد. برق آب كش
ــاز دارد. جامعه  ناراضى،  ــورى، مديريت امنيت ني عدالت مح
جامعه  اى پايدار نيست. مديريت انرژى، مديريت تداوم است. 
ــت، چراكه در صورت  ــه، مديريت اضطرار اس وضعيت بودج
ــت مديريت   ــت. ماهي ــت، قدم بعدى بحران اس عدم مديري

مورد نياز، در ابتدا بايد در نقشه  راه مشخص شود.
ــبت  ــت خود را نس خلعتبرى تاكيد كرد: جامعه بايد برداش
ــازى اصالح كند و مقاومت به يك باور در زندگى  به مقاوم س

تبديل شود. 
ــده  ــطوح  از خرد تا كالن نهادينه ش اين باور بايد در تمام س
ــود؛ در غير اين صورت  و به صورت يك الزام به كار گرفته ش
كارى پيش نمى رود. وى در خصوص طراحى رويه  مقاومت 
ــه ى مقاومت يكى از  ــان كرد: الزام به طراحى روي خاطرنش
ــد رويه  ويژه   ــور يا هويت باي ــت كه هر كش موارد كليدى اس
ــت كه چارچوب  ــى و اجرا كند. بايد توجه داش خود را طراح

رويه گذارى نيز استاندارد است. 
ــاد ادامه داد:  ــازى اقتص ــل مقاوم س ــوص مراح وى در خص
گام نخست برنامه ريزى براى ظرفيت سازى است كه تدوين 
ــگامى  ــت ها براى ايجاد ظرفيت پيش راهبرد و تعيين سياس
ــد گام دوم  ــود. وقتى اين ظرفيت ايجاد ش ــامل مى ش را ش
برنامه ريزى براى حفظ اين ظرفيت در قالبى پويا و پاياست. 
در مورد ايران مرحله  دوم شامل دوره اى تا زمان چشم انداز و 

بعد از آن آينده  درازمدت است.
ــناخت اولويت ها در اقتصاد  فيروزه خلعتبرى در خصوص ش
مقاومتى تصريح كرد: اولويت  الزامات و پيش نيازها با عنايت 
ــتا،  ــود. در اين راس ــخص مى ش به محورهاى مقاومت مش
ــت و موارد  ــت، اولويت مطلق اس ــه محور مقاوم پرداختن ب

پايه اى همواره باالترين اولويت را دارند.
ــدن  ــاى مقاومت گفت: كوچك ش وى در خصوص محوره
ــع حياتى،  ــش ملموس در مناب ــران در جهان، كاه نقش اي
ــتفاده از منابع انرژى، افت جدى كارآيى  ــدن اس ناهنجار ش
ــدن  و بهره ورى در فعاليت ها و فعاالن اقتصادى، محدود ش
عدالت محورى در زندگى اقتصادى و بزرگ و ناكارآمد شدن 
ــت. وى در پايان  ــت، از جمله اين محورهاس زياد از حد دول
ــا تاكيد كرد:  ــات و پيش نيازه ــوص رتبه بندى الزام در خص
براى تعيين درجه اهميت هر يك از الزامات و پيش نيازها بايد 
ــود  ديد كه اين الزامات به كدام محور مقاومت مربوط مى ش
ــاط با محور  ــر چه ارتب ــت. ه ــت آن محور چقدر اس و اولوي
ــاز باالتر  ــا پيش ني ــه  آن الزام ي ــد، رتب ــر و باالتر باش مهم ت

مى رود.

شركت كانادايى «بمبارديه» 
در تالش براى ورود به بازارايران

ــد  ــك فرون ــرس از ورود ي ــى زاگ ــره هواپيماي ــس هيات مدي ريي
هواپيماى ايرباس 319 به كشور خبر داد و با بيان اينكه تا پايان سال 5 فروند 
ــوى بانك هاى داخلى وارد كشور  هواپيماى ديگر به شرط تامين مالى از س

مى شود، گفت: فقط در «حرف» از ايرالين ها حمايت مى شود. 
ــاس 319 در  ــاى ايرب ــد هواپيم ــك فرون ــوى افزود:ي ــا موس عبدالرض
ــور ــرس وارد كش ــى زاگ ــاوگان هواي ــعه ن ــازى و توس ــتاى نوس راس

 شد. 
ــال 5 فروند هواپيماى ديگر كه توليد سال هاى  وى با بيان اينكه تا پايان س
2003 تا 2007 ميالدى هستند وارد كشور مى شوند، تصريح كرد: البته ورود 

اين هواپيماها به تامين مالى از سوى بانك ها بستگى دارد. 
يكى از گاليه هاى ما در بخش حمل ونقل هوايى مسافرى كشور، اين است كه 
ايرالين ها براى خريد هواپيما با چالش هاى داخلى مواجه هستند. موسوى 
ــه قبول نمى كنند، بيان كرد:  با بيان اينكه بانك ها هواپيما را به عنوان وثيق
ــرمايه اى داشته باشند  ــركت هاى هواپيمايى بايد براى خريد هواپيما س ش
ــن در اختيار بانك ــد و آن را به عنوان تضمي و با آن ملكى را خريدارى كنن

 قرار دهند تا بتوانند هواپيما خريدارى كنند. 
وى با اشاره به اينكه در حرف خيلى از ايرالين ها حمايت مى شود، اما در عمل 
چيزى ديده نمى شود، تاكيد كرد: تا پيش از اين شرايط كشور غيرعادى بود 
ــت، در اين وضعيت شركت هاى  كه خوشبختانه اين شرايط عادى شده اس
ــتانداردها و كارهاى  ــير ارتقاى اس ــترى در مس هواپيمايى با سرعت بيش

حرفه اى حمل ونقل هوايى حركت مى كنند.

خبرگزارى رويترز ليستى از شركت هاى بزرگ اروپايى 
ــس از توافق  ــه زودتر در فضاى پ ــعى دارند هر چ كه س

هسته اى وارد ايران شوند ارايه كرده است.
 ايران بازارى بزرگ با جمعيتى نزديك به 80 ميليون نفر 
ــته اى، اين بازار دومين بازار  مى باشد. پس از توافق هس
بزرگى است كه بار ديگر وارد فضاى بين المللى مى شود. 
اولين رويداد مرتبط با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى 

در بيش از دو دهه پيش بود.
رويترز مى نويسد با اين حال برخى شركت هاى خارجى 
ــرمايه گذارى در ايران هنوز نگران هستند زيرا  درباره س
ــخص گردد كه تهران به تعهدات خود بر  «اگر بعدا مش
اساس توافق هسته اى پايبند نيست» تحريم ها بار ديگر 

اعمال خواهند شد.
ايرباس

ــه تهران  ــرده ك ــالم ك ــران اع ــل اي ــل و نق وزير حم
ــافربرى را از ايرباس  ــاى مس ــد دارد 114 هواپيم قص
ــارد دالر ارزش  ــش از 10 ميلي ــه بي ــراردادى ك طى ق
ــه هنوز ــالم كرد ك ــرد. ايرباس اع ــت بخ خواهد داش

 گفت وگوهاى تجارى با ايران آغاز نشده است.
آئودى

ــازى VOWG_pe.DE كه تحت  شركت خودروس
مالكيت فولوكس واگن قرار دارد اعالم كرده نمايندگانش 

به ايران سفر كرده اند تا در حالى كه اين شركت قصد دارد 
ــا وارد كننده هاى  ــود ب براى اولين بار وارد بازار ايران ش

بالقوه ديدار كنند.
كامرزبانك

دومين بانك بزرگ آلمان اعالم كرده كه در حال بررسى 
امكان بازگشت به ايران است. اين بانك در كمتر از يك 
سال پيش توافق كرد كه به دليل نقض تحريم هاى ايران 

1،45ميليارد دالر به آمريكا پرداخت كند.
دايملر

ــازى اين شركت  دايملر اعالم كرده كه بخش كاميون س
ــركاى ايرانى امضا  آلمانى تفاهم نامه هاى ابتدايى را با ش

كرده تا بار ديگر به بازار اين كشور بازگردد.
ــركت ايرانى و طى يك پروژه  دايملر اعالم كرده با دو ش
مشترك به ساخت كاميون هاى مرسدس بنز و نيز اجزاى 

موتور خواهد پرداخت.
هلينيك پتروليوم

بزرگ ترين شركت پااليشگاهى يونان قرار است در هفته 
جارى با مقامات نفتى ايران ديدار كرده و درباره واردات 
ــور گفت وگو كنند. اين شركت يكى از  نفت از اين كش

مشتريان بزرگ ايران پيش از تحريم ها بود.
هرننخت

رييس اين شركت آلمانى حفر تونل كه در دهه 1990 در 

ــاخت متروى تهران يارى رساند اعالم كرد: شركتش  س
ــكارى كند. وى  ــت كه در پروژه هاى ايران هم آماده اس
قصد دارد در دو ماه آتى به تهران سفر كرده و با شركاى 

اقتصادى پيشين گفت وگو كند.
گروه اينترنشنال ايرالينز

رييس اين شركت بريتانيايى كه بخشى از شركت مادر 
IAG است اعالم كرد قصد دارد پروازهاى خود به تهران 

را در آينده نزديك آغاز كند.
شركت ملى آلومينيوم

ــه ايجاد  ــد آلومينيوم عالقه مند ب ــركت هندى تولي ش
مجموعه اى 2 ميليارد دالرى در ايران است. رييس اين 
شركت مى گويد گروهى از كارشناسان را به ايران خواهد 

فرستاد تا درباره اين پروژه تحقيق كنند.
تورك سل

ــور تلفن  همراه  ــركت اپرات مدير اجرايى بزرگ ترين ش
ــراى ورود به بازار  مى گويد: در صدد عقد قراردادهايى ب
ــاى تلفن هاى همراه و  ايران بوده و در تماس با اپراتوره

ثابت ايران است.
بيمه زوريخ

شركت بيمه زوريخ مى گويد: در حال بررسى ارايه پوشش 
ــت كه با ايران مبادالت  ــركت هايى اس بيمه اى براى ش

تجارى دارند.

ــركت هاى خارجى و چندمليتى براى ورود به بازارايران، يك  ــوق ش به دنبال ش
ــت دارد به دنبال ورود  ــركت كانادايى كه در بخش حمل و نقل هوايى فعالي ش
ــى نيوز» كانادا گزارش  به بازار ايران است. به گزارش فارس، شبكه «سى بى س
ــران را درحال  ــتياق فراوان بازار اي ــركت هاى چندمليتى جهان با اش كرد كه ش
ــته اى ايران لغو شده است،  حاضر كه تحريم هاى آمريكا و اروپا عليه برنامه هس

دنبال مى كنند.
ــه اى «بمبارديه» كانادا كه در زمينه مهندسى  طبق اين گزارش، شركت خوش
ــى فعاليت مى كند و  ــاخت تجهيزات دفاعى و ترابرى ريل هوافضا، طراحى و س
درمونترال مستقراست درتالش براى ورود به بازارايران است.با اين حال، بمبارديه 
ــفرها به ايران را تأييد نكرد و مى گويد كه درخصوص كمپين هاى جهانى  اين س
خود هيچ اظهارنظرى نمى كند، اما واضح است كه اين شركت كانادايى كه 74هزار 
نفر ازمردم سراسرجهان را به استخدام درآورده به تجارت با ايران عالقه مند است. 
«ماريانال ديالبارئا» مديرارتباطات بخش هواپيماى تجارى بمبارديه مى گويد:«ما 
ــه روى فرصت هاى  ــى هواپيماى تجارى داريم ك يك تيم راهبردى و پيش بين

چشمگير تجارى درايران حساب كرده اند».
ــاى منطقه اى  ــى درارايه هواپيماه ــركت وى فرصت هاي وى تصريح كرد كه ش
ــتر مى بيند و اين هواپيماها به  ــرى «سى» با برد بيش تك راهرو يو هواپيماى س
ــيرها و پروازهاى داخلى در  ــران اجازه مى دهد مس بخش حمل و نقل هوايى اي
سراسرخاورميانه را راه اندازى كند. طبق اين گزارش، فروش هواپيماهاى جديد 
ــانى خدمات ريلى خود  به بمبارديه كمك مى كند؛ زيرا تهران درحال به روزرس
بوده و بخش حمل و نقل بمبارديه به دنبال ورود به اين بخش از بازارايران است.

نخستين هواپيمـاى  نو
  وارد  ايـران شد

چه شركت هايى آماده ورود 
به بازار ايران هستند

ــتقيم كه در  ــه مربوط به اصالح ماليات هاى مس وزير اقتصاد اظهار كرد: در اليح
مجلس به تصويب رسيده است معافيت هاى مالياتى كه براى برخى از نهادها وجود 
داشت لغو شده است .بنابراين از زمان اجراى اين اليحه همه نهادها مشمول ماليات 

خواهند بود.
دولت مصمم است بخشي از افزايش 14/7 درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه 
ــتن معافيت مالياتي نهادهاي عمومي و شركت هاي  سال آينده را از طريق برداش
وابسته به آن تأمين كند. در بودجه پيشنهادي دولت به مجلس 101هزار ميليارد 

تومان درآمد مالياتي پيش بيني شده است.
ــوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار كرد:   علي طيب نيا درنشست ش
در همين قانون اصالح ماليات هاي مستقيم معافيت هايي كه براي برخي از نهادها 

وجود داشت لغو شده است . بنابراين همه نهادها مشمول پرداخت ماليات خواهند 
بود، اما در گذشته عموم نهادهايي كه ممكن بود خودشان معاف باشند شركت هاي 

زيرمجموعه آنها مشمول ماليات بودند و هستند.
ــركت هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي  ــت وقتي ش وي تأكيد كرد: طبيعي اس
مختلف انجام مي دهند درمحيط اقتصادي با يكديگر رقابت مي كنند و بايد درشرايط 
برابري قرارگيرند. به گفته وزيراقتصاد، درگذشته هم شركت ها مشمول ماليات قرا 
ــوردار بودند. درقانون  ــواردي هم بود كه ازمعافيت مالياتي برخ مى گرفتند ولي م
ــوال كه وضعيت لغو  ــت. وي درپاسخ به اين س ــده اس جديد اين معافيت ها لغو ش
معافيت هاي مالياتي غيرضروري كه ازپيش وعده داده شده بود بر چه روندي است، 
توضيح داد: جهت گيري برنامه ششم اين است كه از اعطاي معافيت هاي مالياتي 
بي مورد و غيرهدفمند خودداري شود و سعي كنيم معافيت هاي موجود را هدفمند 

كنيم و معافيت به شمول با نرخ صفر تبديل شود.
وي توضيح داد: دراين مورد فرق اصلي اين خواهد بود كه مؤدي مجبوراست اطالعات 
الزم را دراختيار سازمان امورمالياتي كشورقرار دهد و ازاين طريق طبيعتا به ارتقاي 
ايفاي نقش سازمان امور مالياتي كمك خواهد كرد. وي تصريح كرد: معافيت هاي 
ــد. اين معافيت ها عمدتا ناظر بر  جديد براي فعاليت هاي توليدي برقرار خواهد ش
سرمايه گذاري هاي جديد و فعاليت هاي توليدي است يا وقتي كه مالكان واحدهاي 
توليدي از محل منابع خودشان يا محل بازار سرمايه براي افزايش سرمايه واحد به 
توليدي استفاده مي كند. طيب نيا تأكيد كرد: در مجموع معافيت هاي جديد در قانون 

جديد برقرار شده كه عمدتا معطوف به توليد و سرمايه گذاري است.

ــران در  ــت و گاز اي ــاف نف ــزرگ ترين طرح اكتش ــا اجراى ب همزمان ب
ــيرين در برخى ميادين  ــوول از كشف گاز ش خليج فارس، يك مقام مس
ــزرگ ترين طرح  ــارس خبر داد. ب ــارس جنوبى در خليج ف نزديك به پ
ــزار كيلومتر مربع  ــعت بيش از 138 ه ــاف نفت و گاز ايران به وس اكتش
ــركت ملى  ــط ش از غرب خليج فارس تا تنگه هرمز و درياى عمان توس
ــگاه صنعت نفت تحت عنوان طرح «مرواريد خليج  نفت ايران و پژوهش
فارس» آغاز شده است. براين اساس كشف و شناسايى سنگ منشا مولد 
ــيرهاى مهاجرت  نفت، تعيين زمان زايش هيدروكروبورها و تعيين مس
ــايى كمى و  ــت گيرها و شناس ــدن نفت و گاز در نف ــته ش و زمان انباش
ــم ترين اهداف طرح مرواريد خليج فارس حجمى اعم از نفت و گاز از مه

 به شمار مى رود.
ازاين رو نتايج مقدماتى اجراى اين طرح اكتشافى از شناسايى يك سازنده 
جديد گاز طبيعى در نزديكى ميدان مشترك پارس جنوبى در آب هاى 
ــتى  خليج فارس حكايت دارد. محمدرضا كمالى رييس پرديس باالدس
پژوهشگاه صنعت نفت و مسوول اجراى اين طرح درباره نتايج اكتشافات 
ــت: مطالعات اخير در طرح  جديد گازى ايران در خليج فارس، گفته اس
ــى از ميادين كه  ــان داد كه در اليه هاى پايين و عميق برخ مرواريد نش
ــيرين ــزرگ پارس جنوبى ذخاير قابل توجه گاز ش در مجاورت ميدان ب

 وجود دارد. 
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه مطالعات لرزه نگارى برخى از ميادين 

كه در مجاورت پارس جنوبى هستند حاكى از نبود گاز در اين ميادين بود، 
تصريح كرد: با اين وجود مطالعات جديد، وجود ذخاير گاز شيرين در اين 

ميادين را به اثبات رسانده است. 
ــامل اطالعات  ــراى اين طرح بانك اطالعاتى كاملى ش عالوه براين با اج
زمين شناسى، پترو ژئوشيمى و مهندسى نفت براى تمامى ميادين نفتى 

و 970 حلقه چاه حفارى به دست آمده است. 
اين درحالى است كه اخيرا ركن الدين جوادى مديرعامل شركت ملى نفت 
ايران ازكشف ميادين و ذخاير جديد نفت خام و گاز طبيعى درايران خبر 
ــت: به زودى ارقام جديد ذخاير قابل برداشت نفت و گاز  داده و گفته اس

كشور توسط وزير نفت اعالم خواهد شد.
ــان بوده كه  ــن منبع گازي جه ــارس جنوبي بزرگ تري  ميدان گازي پ
ــرار دارد و و  ــج فارس ق ــران و قطر درخلي ــترك اي روي خط مرزي مش
ــاحت اين ميدان 9700 كيلومترمربع است كه سهم متعلق به ايران مس

 3700 كيلومترمربع وسعت دارد.
ــون مترمكعب گاز به همراه 18  ذخيره گاز اين بخش از ميدان 14تريلي
ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود 7/5 درصد، از كل گازدنيا و 
نزديك به نيمي از ذخايرگاز كشور را شامل مي شود. براين اساس حجم 
ــى 200 ميليارد متر مكعبى به 33/8  ذخاير گاز طبيعى ايران با افزايش
تريليون متر مكعبى افزايش يافته است كه 2/5 تريليون مترمكعب بيش 

از ذخاير گاز روسيه بزرگ ترين صادركننده گاز جهان است.

ايران درخليج فارس، گازكشف كردطيب  نيا: سال آينده از همه نهادها ماليات مى گيريم

اقتصاد مقاومتى 
به روايت بانوى اقتصاد ايران
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خبر خبر

نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که اقیانوس های جهان با س��رعت 
فزاینده در حال گرم  شدن هستند.

 کارشناس��ان ب��ا اعالم تس��ریع رون��د گ��رم  ش��دن آب اقیانوس ها 
 اظهار داشتند: 20 سال گذش��ته نیمی از افزایش گرمای اقیانوسی 
 را ک��ه از دوره پی��ش از صنعت��ی ش��دن اتف��اق افت��اده،

 شامل می شود.
 کارشناسان آمریکایی دریافتند بیش��تر گرمای مازاد در اقیانوس ها 
 در عم��ق آب مدف��ون ش��ده و 35 درصد گرم��ا و ح��رارت اضافی 

در عمق 700 متری مشاهده می شود. 
نتای��ج ای��ن مطالع��ه نش��ان دهن��ده ای��ن اس��ت ک��ه بخ��ش 
جه��ان اقیانوس ه��ای  طری��ق  از  گرم��ا،  از   زی��ادی 

 جذب می شود.
آب اقیانوس ه��ا ک��ه ظرفی��ت ج��ذب گرم��ای باالت��ری نس��بت 
 ب��ه ه��وا دارد بی��ش از 90 درص��د گرم��ای م��ازاد و نزدی��ک ب��ه

 30 درصد کربن دی اکسید تولید شده از طریق مصرف سوخت های 
فسیلی را جذب می کنند.

 »پیت��ر گلکل��ر«، نویس��نده ارش��د ای��ن مطالع��ه گف��ت: حرارت 
 آب های عمی��ق از دوره انق��الب صنعتی چند ده��م درجه افزایش 

یافته  است.
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه گاردی��ن، ای��ن محق��ق همچنین اف��زود: 
 هنگامی ک��ه در مورد گرم��ای جهانی بحث می ش��ود آش��ناترین 
 مس��یر، بررس��ی تغیی��رات دمایی در س��طح آب اس��ت، ام��ا اگر 
 به دنب��ال آن باش��یم ک��ه متوجه ش��ویم چه می��زان ح��رارت در 
اقیانوس ها جذب می شود باید بخش های عمیق تر آن را نیز مد نظر 

قرار دهیم.

ژاپن که بزرگ ترین خریدار خارجی گندم آمریکاست، پس از کشف 
س��ویه های گندم دستکاری ش��ده مونس��انتو در اراضی کشاورزی 
 ایالت اورگان، بزرگ تری��ن مناقصه خرید گندم ب��ا آمریکا را ملغی

 اعالم کرد.
به گزارش س��المت نیوز کمپانی بیوتکنولوژی مونس��انتو از س��ال 
1998 الی 2005 اقدام به آزمایش گندم مقاوم به علف کش راندآپ 
)گالیفوس��یت( نمود، اما این رقم گندم هیچگاه برای مصرف مورد 
تایید قرار نگرفت. با توجه به امتناع جهانی در مصرف غالت دستکاری 
 ش��ده ژنتیکی )تراریخته( ای��ن پروژه از س��وی کمپانی مونس��انو 

مسکوت ماند.
ژاپن و بس��یاری از کشورهای آس��یایی، همواره با ش��ک و تردید با 
محصوالت دستکاری شده ژنتیکی )تراریخته( برخورد می کنند. در 
ژاپن تنها تعداد مشخصی و معدودی از ذرت دستکاری شده ژنتیکی 
)تراریخته( اجازه مصرف دارند و ورود گندم تراریخته به هیچ وجه در 

این کشور مجاز نیست.
زمانی که یک کش��اورز ایالت اورگان آمریکا ب��رای از بین بردن یک 
قطعه نامطلوب از مزرعه گندمش از علف کش راندآپ استفاده کرد، 
به طور حیرت انگیزی مشاهده نمود که علف کش هیچ تاثیری روی 

گندم ها ندارد!
کش��اورز اورگانی نمونه گندم مق��اوم به راندآپ )گالیفوس��یت( را 
ب��رای آزمایش به محققان دانش��گاه ایالت اورگان تحوی��ل داد. آنها 
دریافتند که واریته طبیع��ی گندم به ژن پروژه مونس��انتو )مربرط 
به س��ال 2005( آلوده ش��ده اس��ت. در حال حاضر واحد بازرس��ی 
 سالمت گیاهی و حیوانی دپارتمان ایالتی کشاورزی آمریکا در حال 
بررسی اس��ت تا مطمئن ش��ود که این ژن به صورت مجزا و در یک 
منطقه خاص کشف شده اس��ت یا اینکه ژن مونسانتو در کل اراضی 

گندم ایالت اورگان انتشار یافته است.

تسریع روند گـرم  شدن 
آب  اقیانوس هـا

ورود گندم تراریخته به هیچ وجه در ژاپن مجاز نیست؛

تعلیق واردات گندم از آمریکا به علت 
کشف نمونه های دستکاری شده ژنتیکی 

 ب��ا پررن��گ  ش��دن بح��ران آلودگی ه��وای کش��ور و 
دست و پنجه نرم کردن بس��یاری از شهرها با مساله ای 
که هر س��ال ابعاد تازه ت��ری پیدا می کن��د، خیلی ها به 
 تکاپ��و افتاده اند. در ای��ن میان تش��کل های مردم نهاد 
محیط زیس��تی که بیش از پیش، رن��گ و جال گرفته و 
اقدامات موثری در جهت جلب مش��ارکت ش��هروندان 
در حفظ و بهبود محیط زیس��ت کشور انجام می دهند، 
ایده هایی هم برای کاه��ش آلودگی هوا مطرح کرده اند 
که از جمله آنها ایده »سه شنبه های بدون خودرو« است.

محم��د درویش مدیر دفت��ر آموزش و مش��ارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیس��ت در این باره به 
ایسنا می گوید: پیشنهاد تشکیل کمپین »سه شنبه های 
بدون خودرو« از سوی گروهی از فعاالن محیط زیست 
ش��هر اراک مطرح ش��د که مورد اس��تقبال شهرهای 
مختلف کشور از جمله کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، 
مهاباد، آذربایجان ش��رقی، آذربایج��ان غربی، همدان، 
شیراز، اصفهان، مش��هد و... قرار گرفت. این ایده مورد 
تایی��د دفتر مش��ارکت های مردمی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت قرار گرفته و این س��ازمان بعد از تاکید 
و اصرار بس��یار بر ضرورت مش��ارکت مردم در مقابله با 
آلودگی هوا، ای��ن کمپین را فرصتی ب��رای آگاه کردن 
مردم به نقش و س��هم آنها در بهب��ود وضعیت آلودگی 
هوا می داند و معتقد اس��ت در صورت وف��اق و همدلی 
ش��هروندان، این نوع ایده ه��ا می تواند تاثیر ش��گرفی 

در کاهش آلودگی داش��ته باش��د. همچنین پیوستن 
شهروندان به چنین کمپین هایی می تواند پیغام مهمی 
را به مدیران ارشد، دولتمردان و حاکمیت داشته باشد؛ 
زیرا حال که مردم حاضر هستند از رفاه خود برای حفظ 
محیط زیست چشم پوشی کنند، آنها هم باید تکالیف و 
 وظایف خود را در هر بخشی با جدیت و سرعت بیش تر 

انجام دهند.
معصومه ابتکار رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
که خود چالش گرم نگه داش��تن دم��ای اماکن و منازل 
را روی 18 درج��ه س��انتی گراد را مطرح کرده اس��ت ، 
در آس��تانه روز ملی هوای پاک از همکاری و مشارکت 
NGO ها تش��کر و ب��رای ت��داوم این هم��کاری ابراز 
امیدواری کرد. او طرح»سه ش��نبه های بدون خودرو« 

را پیشنهاد سازمان های مردم نهاد دانست. 
 در واقع طبق این طرح باید حداقل ی��ک روز در هفته 
بدون خودروی شخصی وارد شهر شویم تا سعی کنیم 
به تدریج از الگوی خودروی شخصی به سمت استفاده 
بیش��تر از حمل و نقل عمومی حرکت کنیم. همچنین 
سعید متصدی معاون س��ازمان حفاظت محیط زیست 
که در این روزها مدام بر روند بهبود کیفیت هوا نسبت 
به س��ال های قبل 92 تاکید دارد و از وقفه هشت ساله 
برنامه جام��ع کاهش آلودگ��ی هوا از س��ال 84 تا 92 
گله می کن��د، مدعی اس��ت اصال خودروی ش��خصی 

ندارد و برخی مس��افت ها را با دوچرخ��ه طی می کند و 
 حتی المقدور گفت وگوهای خود را به صورت اینترنتی

 انجام می دهد.
با وجود اینکه مش��کل آلودگی هوا تنها مش��کل کشور 
ما نیست، بلکه توسعه یافته ترین کش��ورها نیز امروز از 
این بحران رنج می برند و بس��یاری از آنها نیز مجبور به 
اتخاذ تصمیماتی چون تعطیلی و تاخیر در فعالیت های 
مختلف کشوری می ش��وند، اما این به این معنا نیست 
که مس��اله آلودگی هوا را به عنوان یک رکن جداناپذیر 
ب��ا زندگی مان فرض کنی��م و خودمان را ب��رای حضور 
همیش��گی آن عادت دهی��م، بلکه باید با تجربه س��ایر 
کش��ورها برای غلبه بر این معضل تالش کنیم. کمپین 
»سه شنبه های بدون خودرو« از جمله ایده ها و الگوهایی 
اس��ت که امکان الگوپذیری از سایر کش��ورها از جمله 
»نروژ « را فراهم می کند که مردم آن تصمیم گرفته اند تا 
سال 2020 در اسلو، پایتخت این کشور هیچ خودرویی 

تردد نکند.
 اس��تقبال فع��االن محیط زیس��تی ش��هرهای متعدد 
کشورمان هم از آمادگی ش��هروندان و باال بودن درک 
و س��واد محیط زیس��تی آنها حکای��ت دارد. طراحان 
»سه ش��نبه های بدون خودور« امیدوارند ش��هروندان 
ایرانی برای رهایی از معضل بزرگ آلودگی هوا و حفظ 
ایمنی و سالمت خود به چالش آنان پاسخ مثبت بدهند 

و ایده ها و نظرات خود را با آنان در میان بگذارند.

عکس روز )بوفالو(

رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت گفت: با توجه به اینکه به دلیل مسایل 
اقلیمی و برنامه های توسعه ای کشور با دشواری های آبی و مسایل زیست محیطی 
روبه رو شده است، بنابراین رویکرد برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به این دو اصل 
اساس��ی قرار گرفته و امیدواریم که بتوانیم با همت مردم از این منابع ارزشمند 

حفاظت کنیم.
 معصومه ابتکار در شانزدهمین مراس��م جایزه بنیاد جهانی انرژی با بیان اینکه 
آب یک کاالی بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: در ایران به دلیل شرایط خاص 
از  جمل��ه خشکس��الی و برنامه های توس��عه ای منابع آبی با مش��کالت زیادی 
 روبه رو شده است، اما با توجه به اینکه در حال حاضر اراده مشترکی در مجلس،

 قوه قضاییه، س��ازمان های مردم نهاد و وزارت نیرو برای حل این بحران در نظر 
گرفته شده اس��ت، می توان نس��بت به رفع این مس��اله امیدوار بود. وی با بیان 
اینکه برای اصالح نگرش مدیریت و مصرف آب در دولت یازدهم تدابیر اساسی 
اندیشیده شده است، اظهار کرد: در برنامه  شش��م توسعه یک فصل بسیار قوی 
برای آب و محیط زیست در نظر گرفته ش��ده که این اتفاق بسیار مهمی است و 
امیدواریم بتوانیم با عزم راس��خ این منابع را حفظ کنیم. به گفته ابتکار در حال 
حاضر در نقاط مختلف جهان با یک مس��اله مش��ترک روبه رو هستیم و امروزه 
شهروندان جهانی در هر نقطه و هر اقلیمی باشند دغدغه مشترکی به نام صلح، 

امنیت و پایداری کره زمین دارند.
رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این دغدغه در حال حاضر به عنوان یک 
مساله منسجم در ذهن همه افراد شکل گرفته است، ادامه داد: با توجه به اینکه 
بیش از توان تحمل و ظرفیت زیستی جهان به دلیل اضافه برداشت ها، تخریب 

جنگل ها و عواملی از این قبیل استفاده شده اس��ت،بنابراین باید برای این مهم 
تدابیر اساسی اندیشیده شود.

 وی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر با افزای��ش تولید کربن و تنوع های زیس��تی 
روبه رو هستیم و می توان گفت که  دنیا در شرایط تهدید و بحران به سر می برد، 
اضافه کرد: حل این مساله جز با عزم اراده دولت ها، مشارکت مردم، تشکل ها و 

سازمان های بین المللی به وقوع نخواهد پیوست.
ابتکار گفت: در ش��رایط فعلی هدف این اس��ت که با هماهنگی تمام ارگان ها و 

سازمان ها بتوانیم آینده بهتری را برای فرزندانمان رقم بزنیم.
رییس سازمان محیط زیست با اشاره به پیام مهم این جوایز اظهار کرد: بر خالف 
وجود محدودیت ها و سختی های موجود در این مسیر اما افرادی توانسته اند با 
اراده  راسخ میراث طبیعت را که از گذشته به ارمغان آمده است حفظ و برای نسل 

آتی به یادگار بگذارند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ماس��ت که این امان��ات را در اختیار فرزندانمان 
قرار دهیم، ادامه داد: این مس��اله نیازمند یک حرکت جهانی است و با توجه به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره  محیط زیست که این مساله نیازمند یک 
عزم جدی است باید تمام تالش خود را در راستای رس��یدن به توسعه پایدار و 

حفظ محیط زیست داشته باشیم.
ابتکار با بیان اینکه در دولت یازدهم نیز نگاه ویژه ای به حفظ محیط زیس��ت و 
منابع آبی کشور شده اس��ت، اظهار کرد: باید بتوان در این مس��یر با ایجاد یک 
برنامه ریزی مطلوب ایران را در مسیر کشورهای جهانی در حفظ محیط زیست 

و منابع آبی قرار داد.

رییس سازمان محیط زیست خبر داد:

رویکرد ویژه برنامه ششم به اصالح مدیریت آب و محیط زیست

دریچه

به این چالش بپیوندید!
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دانستنی ها

خبر خبر 

دریچه  

دبیرکل جمعیت مبارزه با اس��تعمال دخانیات ایران با اشاره به اینکه روزانه 
۱۰میلیارد تومان هزینه صرف خرید و فروش سیگار در کشور می شود، گفت: 
متاسفانه کشورما دستخوش ۵۲ بیماری نوظهور و مهلک به خاطراستعمال 

سیگار است.
 محمد رضا مسجدی درنشست » بررس��ی نحوه تعامل سازمان های مردمی 
با دول��ت برای اج��رای کنوانس��یون« که ب��ا حضوراعضای اصلی س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی )WHO( و به��زاد ول��ی زاده کارش��ناس ارش��د 
س��تاد ملی کنت��رل و مب��ارزه با دخانی��ات و خدیج��ه محصلی، مس��وول 
دبیرخان��ه کش��وری کنت��رل دخانی��ات وزارت بهداش��ت، درس��اختمان 
جمعی��ت برگزارش��د، اظهارداش��ت: متاس��فانه کش��ور م��ا دس��تخوش 
 ۵۲ بیم��اری نوظه��ور و مهل��ک ب��ه خاطراس��تعمال سیگاراس��ت و 
این درحالی است که س��رمایه گذاری دربخش س��یگار و قلیان اولین هدف 

کشورهای صنعتی و پیشرفته جهت سرمایه گذاری درایران است.
وی تصریح کرد: روزانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه صرف خرید و فروش سیگار 
در کشور می ش��ود؛ یعنی رقمی معادل س��ه هزار میلیارد تومان در سال که 
 عوارض ناشی از آن تبدیل به تهدید و هشداری جدی بر نظام بهداشت و درمان

  کش��ورمان ش��ده اس��ت. به گونه ای که هم اکنون بخش عظیمی از بودجه 
بهداشت و درمان کش��ورمان صرف درمان بیماری های ناش��ی از استعمال 
سیگار و قلیان شده است. وی با بیان این مطلب که هنوز آماری در خصوص 
بیماری های ناش��ی از مصرف قلیان در کشور در دس��ترس نیست، افزود: در 
صورت جمع بندی چنین آماری قطعا  میزان مصرف قلیان و بیماری های ناشی 

از آن تا سه برابر آمارهای کنونی در رابطه با استعمال سیگار و قلیان است.
دبی��رکل جمعی��ت مب��ارزه ب��ا اس��تعمال دخانی��ات ای��ران در ادام��ه 
گفت: متاس��فانه مالی��ات مربوط ب��ه اس��تعمال دخانیات در کش��ور کمتر 
از س��ایر کش��ورهای جهان اس��ت. به گون��ه ای که مالی��ات ب��ر دخانیات 
درای��ران فق��ط ۱۵درص��د؛ ول��ی درکش��وری هایی همچ��ون پاکس��تان 
می��زان ای��ن مالی��ات 84 درص��د، اردن 8۲ درص��د، همس��ایه م��رزی 
ای��ران یعنی ترکی��ه 8۰ درص��د و در ام��ارات 7۵ درصد اس��ت. وی عنوان 
 کرد: ج��ای تاس��ف اس��ت، زمانی ک��ه  صحب��ت از افزای��ش ن��رخ مالیات 
بر دخانیات می شود بسیاری از مس��ووالن تصور می کنند، شاید این افزایش 
شامل رقمی کامال مجزا از قیمت اصلی سیگار است. در حالی که این مالیات 
باید از کل قیمت تمام شده کسر ش��ود. تا مابه التفاوت آن برای ارتقا بودجه 

سالمت و سرمایه گذاری  در بخش سالمت کشور صرف شود.
مسجدی در خاتمه عنوان کرد: فقط ۱۵ درصد از جمعیت کل کشور سیگار 
و قلیان می کش��ند و این درحالی اس��ت که  هزینه های گزاف بیماری های 
 ناشی از اس��تعمال س��یگار عالوه بر دولت و نظام بهداش��ت و درمان کشور، 
بر 7۵ درصد باقی مانده از افراد غیرسیگاری نیز تحمیل می شود  که این مغایر 
با اصول اخالقی و اقتصادی است. واسیلوا رییس دبیرخانه کنوانسیون کنترل 
دخانیات WHO نیز در ادامه این نشست بیان داشت: با اینکه قوانین بسیار 
ارزشمند و مهمی برای جلوگیری ازاستعمال دخانیات و حتی ترک آن درهمه 
کشورها علی الخصوص ایران وضع شده است ولی هنوز در اجرا کمی ضعیف 
عمل می کنیم. دیگر وقت آن رسیده که مسووالن مربوطه و نهادهای مرتبط 
به واسطه ایجاد فشار دربخش های اجرایی تمام مواد قانونی درخصوص منع 

مصرف دخانیات در کشور را اجرایی کنند.

زنگ نمی  زنی. مطمئنی کس��ی نیس��ت در را برایت باز  کند. کلی��د را به در 
می اندازی. نمی دانی کدام کلید است. همه ش��ان شکل همند. یک دور تمام 
کلیدها را می اندازی تا یکی ش��ان، با بدقلقی، در را برای��ت باز می  کند. خانه 
تاریک است. آهس��ته دیوار را لمس می کنی تا به کلید چراغ برسی. ناگهان، 
دس��ت غیبی انگار از دیوار بیرون می آید؛ کس��ی که خیلی زور دارد و خیلی 
عصبانی  اس��ت. دس��تت را می گیرد و چون مرده ای که برای تلقین تکانش 
می دهند وجودت را می لرزاند. می خواهد بکشدت: تا بفهمی حرف را یک بار 

به آدم می زنند. چند بار گفته بود که کلید چراغ خراب است، درست کن ؟
 محتویات جیبت را روی میز آشپزخانه خالی می  کنی. منتظری کسی سرت 
غر بزند: اینها کثیف است. نگذارشان روی میز آش��پزخانه. اما کسی نیست 
غر بزند. بانوی خانه نیست. حالش روبه راه نیس��ت. کسل است. بیماراست. 

خانه نیست.
دم قوری را می گیری. تو نیز، مثل باقی مردهای دنیا، قوری را نمی شویی. فقط 
آب را، با غیظ، به حلق قوری می فشاری تا تفاله های چای را قی کند. کبریت 
برمی داری که سماور را روشن کنی. یکی، دوتا، سه تا، چهارتا، کبریت ها نم 
کشیده اند. قوطی اش را پرت می کنی توی ظرفشویی، کنار باقی زباله هایی که 
توی این چند روز تولید کرده ای. تکه ای کاغ��ذ برمی داری. آب گرم را تا آخر 
باز می کنی. آبگرم کن زوزه  می کش��د. مثل باقی مردها تکه کاغذ را با شعله 
آبگرمکن روشن می کنی و به سماور می رسانیش. سماور را به حال خود رها 

می کنی تا جوش بیاید.
تا سماور به جوش بیاید س��راغ یخچال می روی. انگار سگ مرده دریخچال 
گذاش��ته  اند. میوه ها، دریک عهد و پیمان جمعی، خودشان را درکپک خفه 
کرده اند. بوی تعفن جسدش��ان، تمام یخچ��ال را به خود گرفت��ه. به رویت 
 نمی آوری. یک خیار پالس��یده ال به الی اجس��اد پیدا می کنی. در یخچال را 
بی تفاوت می بندی. شروع می کنی به جستجو. بازهم نمکدان، مثل همیشه، 
خودش را از تو گم می کند. خیلی چیزه��ا در زندگی برای مردها قابل هضم 
نیست. یکی از مهم ترین شان این است که چرا زن ها همیشه جای همه چیز 

را با جزئیات دقیق درخانه می دانند. مثل غیب گوها!
 تا کیس��ه نمک را ازمنتهی الیه کابینت پیدا  کنی، لعنت می  فرستی به روح 
اجداد هر چه نمکدان و نمک است. سرخیار را به سبک شکنجه  گران زندان 
ابوغریب فرو می کنی درکیسه نمک. سر و ته خیار معلوم نیست. همه اش تلخ 
است. همه چیز تلخ اس��ت. اصال بانوی خانه که روبه راه نباشد، کسل باشد، 
بیمار باشد، خانه نباشد: مهتابی های روی س��قف وز وز می کنند. خوششان 
 نمی آید تو روشن ش��ان کنی! نه فقط مهتابی که انگار در این خانه هیچ چیز 

از تو خوشش نمی آید.
سماور به جوش آمده. یک مش��ت چای به قوری می ریزی. شیر سماور را باز 
می کنی. اما آبی برای تو به جوش نیاورده چون باز هم یادت رفته برای چای 
دم کردن باید آب، درسماور باشد. بازهم سماور را بدون آب روشن کرده ای. 
مثل باقی مردها. منتظری کسی غربزند؛ سماور را چرا آب نکردی؟ اما کسی 
نیست سرت غر بزند. ازخوردن چای هم می گذری. مثل خیلی چیزهای دیگر 
که دراین چند روز ازآنها گذش��ته ای.ازصبحانه مفصل و چای گرم و شیرین، 

ازلباس اتو کرده، ازمیوه  تازه و یک لیوان آب خوش! چون بانوی خانه نیست.
بانوی خانه که روبه راه نباشد، کسل باشد، بیمار باشد، خانه نباشد: مهتابی های 
روی سقف وز وز می کنند. خوششان نمی آید تو روش��ن شان کنی! نه فقط 

مهتابی که انگار دراین خانه هیچ چیز با تو آشتی نیست.

کارشناس مس��وول بیمه ازدواج با بیان اینکه احتماال موارد جدیدی در 
بیمه نامه ازدواج وارد می ش��ود، گفت: بیمه نام��ه ازدواج اول بهمن ماه 

رونمایی و ارائه می شود.
محمدرضا موحد با اش��اره ب��ه اینکه کارگ��روه بیم��ه ازدواج در وزارت 
 ورزش و جوان��ان پیش��نهادات جدی��دی را در خصوص ارائ��ه خدمات 
به جوانان در بیمه نامه ازدواج مطرح کرده است، گفت: در حال مطالعه 
و بررسی این پیشنهادات هستیم و با اتمام بررسی ها، بیمه نامه ازدواج 
امروز رونمایی و ارائه می ش��ود. مبلغ ۵۰ هزار تومان ک��ه به عنوان پایه 
 خرید بیمه نامه مطرح ش��ده اس��ت فقط یک پیش��نهاد اس��ت و افراد 
می توانند با رقم های پایین ترحتی ت��ا ۱۰ هزارتومان درماه، ازخدمات 
این بیمه نامه برخوردارشوند. کارشناس مس��وول بیمه ازدواج با اشاره 
به اینکه مبل��غ پایه برای خرید بیم��ه نامه ازدواج کف و س��قفی ندارد، 
ادامه داد: مبل��غ ۵۰ هزار توم��ان که به عن��وان پایه خری��د بیمه نامه 
 مطرح شده است فقط یک پیشنهاد اس��ت و افراد می توانند با رقم های 
پایین تر حتی تا ۱۰ هزار تومان در ماه، از خدمات این بیمه نامه برخوردار 

شوند اما سقف ارائه خدمات با مبالغ پایین، چشمگیر نخواهد بود.
 موحد در پاس��خ به این س��وال که حداق��ل خرید این بیم��ه نامه پیش 
از این۵۰ هزار تومان اعالم ش��ده بود، تاکید کرد: مبل��غ۵۰ هزار تومان 
که کارشناسان محاس��به کرده اند، مبلغی است که بر اساس آن سرمایه 
و پوششی که سیستم می تواند بس��ازد، قابل توجه است. به عنوان مثال 
اگر فردی در۲۰ س��الگی تحت پوش��ش بیمه ازدواج ق��رار گیرد و قصد 
ازدواج در۳۰ س��الگی را داشته باش��د و ماهی۲۰۰ هزار تومان بابت آن 
بپردازد، می تواند در۳۰ س��الگی یک میلیون و۳۰۰ ه��زار تومان بابت 
حق مش��اوره،۲۰ میلیون تومان کمک هزینه عقد و عروس��ی، بیش از 
۱۶ میلیون تومان کم��ک هزینه خرید جهیزیه و هف��ت میلیون تومان 
 نیز باب��ت تولد نخس��تین فرزند دریافت کن��د. در حالی که اگر کس��ی 
۱۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان در ماه بپردازد، سرمایه ای که برای آن 

حاصل می شود، قابل توجه نیست.
وی اضافه کرد: کارشناس��ان به این نتیجه رس��یدند اگر کسی ۲۰ سال 
دارد و می خواهد ۵ س��ال بعد در ۲۵ س��الگی ازدواج کن��د، اگر با مبلغ 
پایین وارد ش��ود ظرف ۵ سال به ذخیره فنی و پوش��ش بیمه ای خوبی 
نمی رس��د، به ویژه در ش��رایط تورمی. بنابراین پیش��نهاد ما این است 
که اگر اف��راد می خواهن��د با رقم پایین وارد ش��وند، کمت��ر از ۵۰ هزار 
تومان نباش��د. مگر اینک��ه این بیمه نامه از س��نین کودک��ی یا نوزادی 
 خریداری شود تا پوش��ش بیمه ای قابل توجهی در هنگام ازدواج کسب 

کند.
وی ادامه داد: بیم��ه نامه ازدواج جامع��ه بزرگی را پوش��ش می دهد و 
نظرمان این اس��ت که همه جوانان و خانواده ها از س��نین نوزادی برای 
فرزندان ش��ان این بیمه نامه را خریداری کنند. در این بیمه نامه جانب 
 بیمه گذار بیش��تر دیده ش��ده و اگر کارش��ناس بیمه آن را مطالعه کند 
 می بیند ک��ه خدمتی در حال ارائه اس��ت، تا کمکی ش��ود ب��ه مردم و 

خانواده ها که دغدغه جوانان در موضوع ازدواج برطرف شود.

الغر شدن و کاهش وزن برای خانم های کارمند به دلیل نداشتن وقت و زمان 
کافی، به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. اگر شما هم جز این دسته خانم ها 

هستید پیشنهاد می کنیم با این برنامه الغر شوید. 
به جای هله هوله ها از میوه های تازه استفاده کنید 

یک راه عالی برای جلوگیری از دردهای گرسنگی، بدون مصرف کالری اضافی، 
پیدا کردن جایگزین های کم کالری برای تنقالت چاق کننده است.  میوه های 
تازه، یک میان وعده ایده آل هستند زیرا آنها سبک، خوشمزه و شیرین هستند. 
فقط در سر راهتان به محل کار، چند عدد سیب یا پرتقال بگیرید و هر بار احساس 
 گرس��نگی کردید، یکی را بخورید.  ش��ما می توانید چند میوه گرمس��یری را 
قطعه قطعه کنید و با آن، یک ساالد سالم درست کنید یا مواد مغذی وعده غذایی 
سالم تان را افزایش دهید. به غیر از سیب و پرتقال، موز، گریپ فروت، گالبی و 
طالبی را نیز امتحان کنید. این میوه ها، منبع خوبی از ویتامین C و فیبر هستند 

و کالری کمی نیز دارند. 
 ساندویچ درس��ت کنید. س��اندویچ ها، یک وعده غذایی اصلی و مهم هستند، 
به خصوص برای افرادی که سرشان آنقدر شلوغ است که وقت ندارند بنشینند 
یک وعده غذا بخورند. ما توصیه می کنیم که با استفاده از مواد تازه و کم کالری، 
س��اندویچ هایتان را از قبل آماده کنید. مواد تش��کیل دهنده م��ورد عالقه ما 
 برای س��اندویچ عبارتند از کاهو، گوجه فرنگی، خیار و پیاز س��فید.  برای تهیه 
 یک ساندویچ س��یر کننده و کم کالری، پروتئین های خالص مانند ماهی تن، 
تخم مرغ آبپز یا س��ینه مرغ را اضافه کنید. فقط مطمئن شوید که بیش از حد 
نمک، مایونز و ادوی��ه های چاق کننده نزنید تا محتوای کالری س��اندویچ تان 

پایین بماند. 
هیدراته بمانید 

 شاید س��اده ترین راه برای متناسب ماندن، نوش��یدن مقدار زیادی آب باشد. 
بدن انس��ان از۶۰ درصد آب تش��کیل شده اس��ت و ش��ما باید مایعاتی که از 
 طریق عرق کردن از دس��ت می دهید را جایگزین کنید. نوشیدن آب، سرعت 
س��وخت و س��از را افزایش خواهد داد و س��موم را از روده ها دفع خواهد کرد. 
همچنین باعث می ش��ود که بیشتر احساس س��یری کنید، بنابراین پرخوری 
نمی کنید. ما توصی��ه می کنیم که برای خوش اندام مان��دن، هر روز حداقل ۲ 

لیتر آب بنوشید. 
از نوشیدنی های ناسالم پرهیز کنید 

از نوشیدنی های گازدار و آب طعم دار یا نوشابه های ورزشی و نوشیدنی هایی 
که کالری زیادی دارند، پرهیز کنید. ما توصیه می کنیم برای رفع تشنگی تان 
فقط از آب ساده استفاده کنید. اگر باید قهوه بنوشید، آن را ساده و با مقدار بسیار 
کمی شکر درست کنید. اگر نمی توانید قهوه صنعتی را کامال از رژیم غذایی تان 

حذف کنید، مصرف آنها را کاهش دهید. 
تنقالت سالم را در دسترس قرار دهید 

هنگامی که عجله دارید و باید در یک محدوده زمانی مش��خص کاری را انجام 
 دهید، دوس��ت دارید که تنقالت، س��الم، کم کالری و در دس��ترس تان باشد. 
ما توصیه می کنیم که یک کیسه پالستیکی ش��امل میوه های خشک و انواع 
آجیل ها را با خود به محل کارتان ببرید. آنها را در کش��وی میزتان نگه دارید. 
 این تنقالت، س��الم و کم کالری هس��تند و سطح قند خون ش��ما را ثابت نگه 

خواهند داشت، بنابراین پرخوری نمی کنید.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران 
عنوان کرد:

روزی ۱۰ میلیارد تومان سیگار 
درکشور دود می شود

بانوی خانه که نباشد!

کارشناس مسوول بیمه ازدواج خبر داد:

 خرید بیمه نامه ازدواج 
از ۱۰هزارتومان شروع می شود

بهترین روش کاهش وزن 
برای زنان شاغل  آموزش مس��ائل مالی به فرزن��دان و پ��رورش عادات 

مالی خ��وب در آن ها دارای مزایای بلن��د مدت بوده و 
 تالش��ی ارزنده به ش��مار می آید. بی توجه��ی والدین 
در این باره می تواند پیامد هایی ناخوشایند برای آتیه 
فرزندان به همراه داشته باشد. متاسفانه برخی والدین 
 در آموزش مس��ائل مالی ب��ه فرزندان خ��ود کوتاهی 
می کنند زیرا فکر می کنند که اساسا حرف زدن راجع 
به پول با فرزندان درست نیس��ت یا برای این کار وقت 
 و پول کاف��ی در اختی��ار ندارند. والدین ص��رف نظر از 
هر س��طحی از درآمد وظیفه دارند فرزندان را با پول و 

مسائل پیرامون آن آشنا سازند.
در کش��ورهای توس��عه یافته دانش آم��وزان درطول 
 )High School( ۱۲سال تحصیل تا پایان دبیرستان
مبانی بسیاری ازمفاهیم مالی را می دانند و بسیاری از 
مهارت های مال��ی )Financial Skills( را آموخته 
اند وبسیاری ازآنها ازسن ۱8سالگی می توانند صورت 
های مالی س��االنه ی خود را آماده و به س��ازمان های 
مربوطه گزارش دهند. حال آن ک��ه می توان ادعا کرد 
درایران نه تنها پس ازپایان ۱۲س��ال تحصیل تا دیپلم 
 بلکه حتی فارغ التحصیالن دوره کارشناس��ی بسیاری 
از رشته های دانشگاهی نیز هنوز با بسیاری از مفاهیم و 

مهارت های مالی نا آشنا هستند. متاسفانه 
 هم��ان طورک��ه اش��اره ش��د، فرهن��گ 
خانواده ه��ا و نظ��ام آموزش��ی، توجهی 
به اهمی��ت یادگیری مس��ائل مالی برای 

نوجوانان و جوانان ندارند.
 در ادام��ه ۵ درس مال��ی ک��ه بای��د به 
کودکان م��ان بیاموزیم معرفی ش��ده 
اس��ت. هر زمان ن��ام موضوعات مالی 
و س��رمایه گذاری به میان  
م��ی آی��د ذهن 

 افراد به سمت بازارهای بورس و اوراق قرضه )مشارکت( 
می رود. 

هر چند این ها ابزارهای اصلی سرمایه گذاری هستند 
اما ای��ن ابزارها برای خل��ق ثروت به پول نی��از دارند و 

طبیعی است که این پول باید از جایی تامین شود.
برای اکثر ما منب��ع تامین پول برای س��رمایه گذاری 
 ش��غل اس��ت؛ یادگی��ری ارتباط بی��ن ش��غل و پول، 
 درس��ی اس��ت که همه ما در مرحل��ه ای از زندگی آن 

را آموخته ایم.
آموزش این درس به کودکان م��ی تواند کمک بزرگی 
به آنها باشد تا با خطا های ما، در زندگی آینده شان رو 

به رو نشوند.
درس اول: برای پول درآوردن پول الزم است

این جمله آزمایش شده و درست بیشتر از آن که برای 
والدین کاربرد داشته باشد، برای سرمایه گذاران جوان 

کاربرد دارد. 
کمتر جوانی می تواند انتظار داشته باشد که والدینش 
برای او س��هم ش��رکتی در بازار ب��ورس را بخرند یا در 
پذیره نویسی یک شرکت تازه تاسیس شرکتش دهند. 
بنابراین زمانی که نوجوان قص��د خرید یک دوچرخه، 
کامپیوتر، ایک��س باک��س و... را دارد و حس��اب های 
والدینش هم خالی است، زمان مناس��بی است تا این 

را به او بیاموزند! یعنی جمله صحیح 
او می تواند این پول 

ام��روز   را 

سرمایه گذاری کند تا بتواند با س��رمایه اش خلق پول 
کند!

درس دوم: شما به یک هدف نیاز دارید
جمله معروفی هس��ت که می گوید » هیچ کس برای 
شکس��ت خوردن برنامه ریزی نمی کند ولی خیلی ها 
در برنامه ریزی کردن شکست می خورند.« این قانون 
سر انگشتی هم برای کودکان مصداق دارد و هم برای 
والدین ها. به کودکان بیاموزیم که باید هدفی را تعریف 
کنند و سپس برای رسیدن به هدف برنامه ریزی کنند. 
این هدف می تواند خریدن یک دستگاه دیجیتال باشد.

یعنی نوجوان پ��س از آن ک��ه هدف م��ورد نظرش را 
تعریف کرد بای��د قیمتی را برای آن شناس��ایی کند و 
س��پس باید برنامه ریزی کن��د تا وجه نق��د مورد نظر 
برای آن را تامین کند. ش��اید هدف تعریف شده برای 
یک فرد بالغ بس��یار کوچک به نظر می آی��د اما برنامه 
و اس��تراتژی جهت رس��یدن به ه��دف همانند کاری 
 بزرگ اس��ت و بدین ترتیب کودکان ی��ک اصل مهم را 

آموخته اند.
درس سوم: ارتباط بین درآمد و کار را بیاموزید!

مس��وولیتی را به کودکان بدهید و بابت اجرای صحیح 
 آن حق��ی را ب��رای آنه��ا درنظربگیرید. مث��ال درازای 
آب دادن به درخت��ان، زدن چمن ها یا... امتیازی را که 
می تواند پولی یا غیر پولی باش��د به کودکان بدهیم تا 
بدین ترتیب آن رابطه بین کار)شغل( و درآمد را درک 

کنند.
درس چهارم: انگیزش با جایزه!

 پ��س از آن که کم��ی س��رمایه و وج��ه نقد را 
به دس��ت آورد می توان به او کم��ک کرد تا به 
هدف از پیش تعیین شده اش برسد 
و بدین ترتیب انگیزه او برای نیل 

به اهداف بزرگ تر، بیشتر شود.
درس پنج�م: کار ب�ه پاداش 

ختم می شود
اکنون باید آنها به این باوربرسند 
که کار و تالش صحیح به پاداش 

ختم  خواهد شد. 
آنه��ا خواهن��د آموخ��ت ک��ه 
کس��ب درآم��د نیازمن��د تالش 
 اس��ت همچنی��ن آنه��ا تصویری 
 از برنام��ه ریزی و تعیی��ن هدف را

 کسب کرده اند. آنها باید این درک 
را پیدا کنند که کسب درآمد بسیار 

مشکل تر ازخرج کردن است!

آموزش مسائل مالی به فرزندان

حس��ین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد اس��ت. از عناوین او، کارآفرین 
ثروتمند ایرانی، دالل فرش و صاحب گروه هتل های ثابت را گفته اند.

 ثابت تا پنج س��ال قبل درجزایرقناری ۵ هتل )۵ هزار تخت( داشته و درایران 
 نیز هتل بزرگ داریوش را به س��بک تخت جمشید درکیش ساخته است. وی 
غیر ازاین هتل، چهارهتل دیگر نیز درکیش دارد و شرکت تجارت بین المللی 
ثابت و مجموعه پارک دلفین های کیش )دلفیناریوم و باغ پرندگان با مساحت 

بیش از ۶۵ هکتار( متعلق به اوست.
 او کلنگ س��رمایه گ��ذاری هتل 7 س��تاره ک��وروش را نی��ز در جزیره کیش 
بر زمین زده که سیس��تم های آن با انرژی خورش��یدی کار می کند )به عنوان 

نخستین هتل سبز ایران( و ۵۰۰ اتاق خواهد داشت. 
س��وئیت های هت��ل داری��وش او در زمان ه��ای عادی س��ال هر ش��ب ۵۰۰ 
 هزار توم��ان و در ایام عید ن��وروز و… تا ی��ک میلیون تومان هرش��ب اجاره 

داده می شود.
حسین ثابت چند هتل نیز درجزایر قناری اس��پانیا تاسیس کرده و هم اکنون 
 نیز بزرگ ترین شرکت هتلداری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز دریکی از 

دو جزیره اختصاصی خود دراسپانیا زندگی می کند.
درخ��رداد 87 رییس س��ازمان می��راث فرهنگ��ی از فروش هتل ه��ای الله 
 تهران، ی��زد و س��رعین با قیمت��ی مع��ادل ۱۲۰۰ میلی��ارد ریال خب��ر داد. 
اسفندیار رحیم مش��ایی در مورد خریدار این خرید بزرگ گفته بود: » خریدار 
این هتل ها یکی از سهامداران این مجموعه است که دارای سوابق درخشان و 
موثری در صنعت گردشگری و هتلداری در داخل و خارج از کشور است.« این 

خریدار همان ثابت بود.
زندگی و شروع کار

حسین ثابت بکتاش زاده پس از اخذ دیپلم، برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و 
در رشته برق و الکترونیک فارغ التحصیل شد. 

در همین دوران بود که به صورت اتفاقی گذرش به جزایر قناری افتاد و به گفته 
 خودش، سرنوش��ت برایش به یکباره تغییر کرد و در واقع دیدن جزایر قناری 

به وی کمک کرد تا کسی شود که خودش می خواهد. 

او می گوید: » قبل از آن من تجربه کار در جزایر قناری را داشتم. جزایر قناری 
ش��امل ۵ جزیره اس��ت، یک روز حین پرواز با هلی کوپتر، توفان شد و مجبور 
شدیم در یکی از جزایر فرود بیاییم. جزیره ای بود بی آب و علف که هیچ چیز 
در آن نبود، جز یک س��احل زیبای ۳۰ کیلومتری. 4 جزیره دیگر آباد بودند و 

فقط این جزیره متروک بود. 
یک هفته در آن جزیره ماندم و به مطالعه در مورد آن پرداختم. رفته رفته کار 
آباد کردن آن جزیره را آغاز کرده: خیابان کشی و درخت کاری کردم و ساخت 

و ساز را شروع کردم.«
او به اصرار س��فیر ایران در اس��پانیا ب��ه ایران بازگش��ت ت��ا هموطنانش هم 
ازعش��ق و عالقه اش ب��ه کارهتلداری و گردش��گری به��ره ببرن��د، هر چند 
 برایش س��خت بود که بعد از۲۰س��ال برگردد اما خوابی که دید وی را مصمم 
کرد. او خواب مادرش را دید که به او می گوید:» از این پل رد شو و به آن طرف 

برو.«
 او می گوید : » وقتی وارد کشورم شدم، فهمیدم که ایران به لحاظ قابلیت های 
توریسم در رده ده کشور اول دنیا قرار دارد، ولی از نظر استفاده از این قابلیت ها، 
در ردیف ۱۰ کشور آخر دنیاست! این بود که با تمام وجود شروع کردم به کار. 

هتل داریوش را با این ذهنیت ساختم.«
آقای ثابت بکتاش راجع به کمک گرفتن از دولت و بانک ها هم نظرات جالبی 
 دارد: » من تا به ح��ال مزاحم بانک نش��ده ام و انتظار هیچ گونه تس��هیالتی 
نداشته ام، به همین دلیل ساده که با نرخ سود رایج در بانک های کشور، فعالیت 
در زمینه هتل س��ازی توجیه ندارد. مزاحم دولت هم نش��ده ام چون مشکلی 

نداشته ام.«
فعالیت ها و دارایی های او

حسین ثابت بکتاش در سال های قبل در جزایر قناری ۹ هتل داشته و در ایران 
نیز هتل بزرگ داریوش را به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است. 

وی غیر از ای��ن هتل، چهار هتل دیگ��ر نیز در کیش داش��ت )هتل های هلیا، 
الله، تماش��ا و پانیذ( که از س��ال ۱۳88 طی دو س��ه مرحله فروخته ش��دند. 
ش��رکت تج��ارت بین المللی ثاب��ت، مجموعه پ��ارک دلفین ه��ای کیش که 
ش��امل دلفاریوم و باغ پرندگان با مس��احت بیش از ۶۵ هکتار اس��ت، متعلق 
به اوست. کلنگ س��رمایه گذاری هتل 7 س��تاره کوروش که قرار بود با انرژی 
خورش��یدی کار کند )به عنوان نخس��تین هتل س��بز ایران( با ۵۰۰ اتاق نیز 
 در جزی��ره کیش بر زمین زده ش��د؛ که س��اخت آن در س��ال ۱۳8۹ متوقف 

شد.
ایجاد کورس های اسب دوانی با تاسیس شرکت اس��ب ایران که ناتمام ماند، از 

دیگر فعالیت های اوست. 
او همچنی��ن ۲۵ س��هام گ��روه هتل ه��ای الل��ه را در اختی��ار دارد. ثاب��ت 
همچنی��ن اقدام ب��ه خرید هتل ه��ای الله تهران، یزد و س��رعین از ش��رکت 
توس��عه گردش��گری ایران، متعلق به می��راث فرهنگی و گردش��گری کرده، 
ولی به علت عدم پرداخت به موقع اولین مرحله تعهداتش، ش��رکت توس��عه 
 گردش��گری ایران ضمانت نام��ه پنج میلی��اردی او را ضب��ط و مزایده خاتمه 

یافت. 
اما مدیران ارشد س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری که 7۵ درصد سهام 
هتل های مذکور را دارا هستند و مشتری دیگری ندارند، در تالش هستند تا با 

ثابت، مبایعه نامه فروش گروه هتل های الله را به امضا رسانده و نهایی کنند.

مادرش در خواب به او گفت: از این پل رد شو و به آن طرف برو
غول گردشگری ایران؛ حسین ثابت

کارآفرینان موفق  
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال1394- اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرضا)نوبت اول(

10/526 بموجب ماده 11- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم سال 1394 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق 
آراء هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به 

بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
بندالف(

شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه ومستغالت شهرضا
8457- محمودوفاطمه نادری فرزندان منصورباالسویه:شش��دانگ 

یکباب مغازه مجزی شده ازپالک1687به مساحت22/43مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

1734باقیمانده-محمداس��ماعیل صدری فرزن��د ناصر ومحبوبه 
تاکی فرزندکمال باالسویه:شش��دانگ قطعه زمین مثنی ش��ده که 

پالکهای4658و7580ازآن مجزی شده به مساحت441/60مترمربع.
12879- محس��ن نادریان فرزندعلی اکبر:ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت200مترمربع.
14925- مرتض��ی گالب��ی فرزندحیدرعل��ی ونی��ره ذوالفق��اری 
فرزندحبیب اله باالسویه:شش��دانگ قس��متی ازیکباب خانه محل 
جوی متروکه به مس��احت9/20مترمربع که به انضمام قس��متی 

ازپالکهای1602و1552جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.
14938- لیالواس��عی فرزندعباس:شش��دانگ قطع��ه زمی��ن ب��ه 

مساحت117مترمربع.
14970- منصورغالم الدین فرزندنعمت اله:شش��دانگ یکباب خانه 

دوطبقه به مساحت169/30مترمربع.
14972- حامدعلیمردانی نره فرزندنعمت اله:ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت123مترمربع.
15072- مجیدنصی��ری فرزندعبدالعل��ی نس��بت ب��ه 4دان��گ 
مش��اع وبنت اله��دی آقاخانی شهرضافرزندعباس��علی نس��بت 
به2دانگ مشاع از:شش��دانگ یکباب خانه مجزی ش��ده از3255به 

مساحت179/20مترمربع.
شماره فرعی از3- اصلی موغان

5157- قدرت اله ش��هری شهرضافرزندمحمد:شش��دانگ قسمتی 
ازیک قطع��ه زمین محصورباس��اختمان موج��وددرآن محل جوی 
متروکه ب��ه مس��احت44/30مترمربع ک��ه به انضمام شش��دانگ 
پالک2654جمعاتش��کیل یکقطع��ه زمی��ن محصورباس��اختمان 

موجوددرآن راداده است.

شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد
171- مریم قبادی ش��هرضافرزندمحمد:تمامت هشتصدوپنجاه- 

یکهزاروهشتادویکم سهم مشاع از10سهم ششدانگ قطعه زمین.
1436- کرامت اله کاویانی دره شوری فرزندفضل اله:ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت154مترمربع.
2624- امیرکاظمی فرزندمحمدحسین:ششدانگ قطعه زمین جای پی 

کنی شده به مساحت170/65مترمربع.
2657- زهرارحمان��ی فرزنداحمد:شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه 

مساحت145/25مترمربع.
2671- محمدامیرزاده هونجانی فرزندرستمعلی:شش��دانگ یکباب 

خانه مجزی شده از2215به مساحت248مترمربع.
2672- حبیب اله رزی شهرضاوسیف اله رزی شهرضاواشرف رزی 
شهرضا ورضوان رزی شهرضاوزهرارزی فرزندان ولی اله به قانون 
ارث:ششدانگ س��ه دهنه مغازه وگاراژمتصله مجزی شده از113به 

مساحت644/50مترمربع.
2673- علی اکبرنگهدارپورفرزندکمال:شش��دانگ یکباب خانه نیمه 

تمام به مساحت121/85مترمربع.
شماره فرعی از21- اصلی رشکنه

2719- رحمت اله طاهری فرزندعب��اس وجمال طاهری فرزندرحمت 
اله باالسویه:ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه محل جوی متروکه به 
مساحت10مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک671جمعاتشکیل 

یکباب خانه راداده است.
شماره فرعی از23- اصلی سودآباد

2656- منیجه نادری تش��نیزی فرزندحسین:شش��دانگ قس��متی 
ازیکباب خانه مح��ل راه متروکه به مس��احت18/80مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک1892جمعاتشکیل یکباب خانه راداده است.

شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه
2646- اصغرکاظمپورفرزندنعم��ت ال��ه ومهن��وش ع��ارف زاده 
فرزندنوراله باالسویه:شش��دانگ یکباب خانه مجزی شده از267به 

مساحت177/50مترمربع.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقویه

1057- وحیدقدیری ش��اهرضائی فرزندحیدرعلی:ششدانگ قطعه 
زمین مجزی شده از358به مساحت182/55مترمربع.

شماره فرعی از34- اصلی آب باریکی
232- حسین هدائی فرزندصادق:شش��دانگ قسمتی ازیکدرب باغ 
مشجر محصوربه مس��احت941مترمربع که به انضمام ششدانگ 

پالک233جمعاتشکیل قطعه واحدراداده است.

شماره فرعی از50- اصلی اله آباد
39- علی اکبرنظریت فرزندمحمود ومریم کبیری فرزندجالل وعزت 
پارسائی فرزندیداله باالسویه:تمامت یکسهم ویک پنجم سهم مشاع 
از50سهم ششدانگ که بموجب آراءشماره های 11777الی11779-

93/11/28هیئت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می بصورت ششدانگ 
یکباب خانه درس��هم نامب��ردگان مستقروش��ماره2448جهت آن 

منظورگردیده است.
2484- سعیدربیعی فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه زمین پی کنی 

شده مجزی شده از558به مساحت186/41مترمربع.
2485- حمیدایزدی فرزندزین العابدین:ششدانگ قطعه زمین پی کنی 

شده مجزی شده از558به مساحت177/30مترمربع.
2489- سیدمحمدموسوی فرزندشمسعلی:ششدانگ یکباب خانه 

مجزی شده از202به مساحت135مترمربع.
2496- مولودبشیری فرزندجوان شیر:ششدانگ یکباب خانه مجزی 

شده از218به مساحت203/21مترمربع.
شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

457- قلی ش��یروانی فرزندعلی خان وزرافشان قرقانی فرزندعباس 
باالسویه:ششدانگ یکباب خانه به مساحت295/50مترمربع.

بندب(
شماره هائی که درموعدمقررتنظیم اظهارنامه گردیده وآگهی نگردیده 

وازقلم افتاده است.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

1044- حس��ین دهقان فرزنداسماعیل نس��بت به یک چهارم سهم 
واختررحمتی فرزندجعفرنس��بت ب��ه یکس��هم وغالمرضادهقان 
فرزندعباسعلی نسبت به یکسهم وسیدیحیی وسیدطاها رهنمائی 
فرزندان سیدمحمدباالس��ویه نس��بت ب��ه یک پانزدهم س��هم به 
استثناءبهاءیک هش��تم اعیانی وفخرالس��ادات ومیمنت السادات 
ومریم الس��ادات رهنمائی فرزندان سیدمحمدباالس��ویه نس��بت 
به یک بیستم سهم به اس��تثناء بهاءیک هش��تم اعیانی وسیدزین 
العابدین وسیدمحس��ن رهنمائی فرزندان س��یدعلی اکبرباالسویه 
نس��بت به هف��ت- چهارصدوپنجاهم س��هم به اس��تثناءبهاءیک 
هش��تم اعیانی واش��رف آغا وفردوس رهنمائی فرزندان سیدعلی 
اکبرباالسویه نس��بت به هفت- نهصدم سهم به اس��تثناءبهاءیک 
هش��تم اعیانی وطاهره براهیم��ی فرزندعبدالجوادوفاطمه صغری 
گالبگیرفرزندابوالقاسم باالسویه نس��بت به بهاء یک هشتم اعیانی 
هفت- پنجاهم س��هم وحجت اله ش��املی فرزندغالمرضانسبت به 

یکسهم ویکصدم سهم که بموجب اسنادشماره های 5465و5467-
91/03/01دفتر303ش��هرضادررهن بانک مس��کن شعبه صاحب 
الزمان )عج(ش��هرضاقراردارد وش��هرداری شهرضانسبت به سه 
سهم وش��ش- دهم سهم که نس��بت به هفتادوچهارصدم سهم آن 
اقرارنامه رسمی شماره127105-1388/12/15دفتر4شهرضامبنی 
بردرمس��یرقرارگرفتن آن تنظیم گردیده اس��ت از7سهم:ششدانگ 

یکدرب باغ مشجر.
1552- میرزانعم��ت اله جعفری فرزندعبدالعلی واس��ماعیل رهائی 
فرزندعلی محمد باالس��ویه:تمامت دوسهم وسه پنجم سهم مشاع 

از80سهم ششدانگ قطعه زمین.
     به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت به امالک و 
رقبات مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار 
اولین نوبت آگهی نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح 
ردیف های الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء 
هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده به شرح ردیف ج ظرف مدت 
30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض 
می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواست رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه 
این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی 
اقامه شده باش��د طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که 
بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر اس��ت ومطابق قسمت اخیر 
ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 
آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورت 
مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نس��بت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت وتبصره 2ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرون��ده های معترضی ثب��ت پذیرفته خواهد 
شد.این آگهی نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 
روز ونسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد./.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/01

م الف:610 سید مهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 اداره ثبت اسناد و 

امالک میمه)نوبت اول(

10/523 بموجب م��اده 11 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 59 
اصالحی آئین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه سوم سال 1394 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده 
و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید 

شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را بشرح ذیل آگهی می نماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

8026 آقایان حس��ینعلی زارع و مرتضی زارع فرزن��دان نوروزعلی 
باالمناصفه نسبت به چهاردانگ مش��اع و و آقایان مصطفی زارع 
و محمود زارع و خانم فاطمه زارع فرزندان عباس��علی کمافرض اله 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور در 

خیابان انقالب اسالمی بمساحت 633 مترمربع
11578 آقای محمدرضا حیدری فرزند مصطفی شش��دانگ یکباب 
مغازه در کوی باسیاه مفروزی از شماره 8026 بمساحت 30 مترمربع

11579 جمعی��ت ه��الل احمر اس��تان اصفهان شش��دانگ یکباب 
ساختمان امداد جاده ای قرقچی بمساحت 1604/12 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان
5041 آقای احمد صمدیان فرزند حسین تمامی دودانگ و یک چهارم 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب بوم کن درصحاری مش��هور به 

دوگوش بمساحت 289 مترمربع
7503 خانم رقیه راستی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین در کوی 

سوراله بمساحت 200 مترمربع
    شماره 11 اصلی قنات وزوان که مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن 

بشرح آگهی های نوبتی قبلی میباشد :
آقای مرتضی شعبانی فرزند حسینعلی مجاری المیاه یک چهارم از 

یک سهم از جمله 1200 سهم ششدانگ قنات مزبور
خانم رقیه راستی فرزند عباس مجاری المیاه یک چهارم از یک سهم 

از جمله 1200 سهم ششدانگ قنات مزبور 
شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع ونداده

4129 خانم معصومه ثابتی فرزند ابوالحسن ششدانگ قطعه زمین 
محصور در کوی قرچقه به مساحت 282 متر مربع

 شماره فرعی از شماره 30 اصلی واقع در زیاد اباد 
3409 آقایان علی و داود خداداد فرزندان رضا و آقای حسین یغقوبیان 
فرزند رضا و خانم فاطمه اس��ماعیلزاده فرزند اباصلت باالس��ویه 
مشاعا ششدانگ یکبابخانه و زمین وصل به آن به مساحت 661/90 

متر مربع 
 شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان

2166 آقای اکبر اقدامی زاده فرزند غالمحسین تمامی دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت ریگنه به مساحت 527/76 

متر مربع 
2917 آقای اکبر جعفری ازان فرزند میرزا بابا ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی دشت خرمن گاه به مساحت 139 متر مربع 
4844 آقای جالل اس��المی فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه زمین 

مسکونی در ده ازان به مساحت 295/10 متر مربع
5015 آقای مسعود ارشادی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 303/07 متر مربع 
5021 خانم هما عبدلی فرزند مرتضی شش��دانگ قطعه زمین نیمه 

محصور به مساحت 300 متر مربع

 شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در روستای 
حسن رباط  

769 خانم نوش آذر محسنی فرزند صفرعلی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1536/84 متر مربع

800 آقای منص��ور امیری فرزند ش��کراله شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2910 متر مربع

801 آقای منصور امیری فرزند ش��کراله ششدانگ یکبابخانه در ده 
حسن رباط به مساحت 609/60 متر مربع

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در     
لوشاب

              556 آقای عبداله میرزایی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین 
محصور در ده لوشاب به مساحت 1658/77 متر مربع 

557 دهیاری لوشاب ششدانگ یکباب س��اختمان مشهور به خانه 
عالم به مساحت 527/80 متر مربع 

                  شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید علیا     
76 آقای صفرعلی رستمی فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه مخروبه 

در کوی کهنه به مساحت 164/66 متر مربع
  شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید 

160 خانم هدی توکلی فرزند علی اصغر تمامی یکدانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه در کوی قلعه بلند به مساحت 2375/50 متر 

مربع
     شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته

289 آقای موسی ذاکری فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه در ده موته 
به مساحت 2495/20 متر مربع

290 آقای محمد ذاکری فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور 
در ده موته به مساحت 786 متر مربع 

486 خانم ش��وکت هدائیان فرزند عربعلی شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1572/80 متر مربع  

    لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی 
نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض)واخواهی ( داشته باشد 
نس��بت به آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتشار 
اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را 
تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنا معترض بایستی از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی نم��وده و گواهی طرح دعوی اخ��ذ و به این اداره 
تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه 
شده باشد طرف دعوی بایس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق 
ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
و در صورتمجل��س تحدید حدود قی��د و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و 
اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 
روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 94/11/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 94/12/01 
م الف:29032 - اداره ثبت اسناد و امالک میمه

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1394 ثبت اسناد وامالک 

زواره بخش 17 ثبت اصفهان) نوبت اول(

10/257 ب��ه موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد وام��الک و ماده 59  
اصالحي آئین نامه مربوطه ، امالکي که در سه ماهه سوم سال 1394 
تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالک  زواره پذیرفته شده و 
همچنین امالکي که طبق آراء هیئت محترم نظارت ثبت ، آگهي آنها 

باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهي مي گردد:
الف ( امالکي که اظهارنامه آنها در سه ماهه سوم سال 1394 تنظیم 

و جهت انتشار آگهي در ردیف منظور گردیده است :
 دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
3357- خانم خاتمه سادات ش��اهمرادی زواره فرزند ابراهیم خلیل 
تمامت ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ  بمساحت 3049/50  متر مربع.

ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لکن بواسطه 
اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیأت محترم 

نظارت یا دستور اداري مستند به اختیارات تفویضي هیأت نظارت 
موضوع بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا 

اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهي شده است : 
 دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1114- آقای غالمرضا اکار فرزند علی چهارسهم مشاع از شش سهم 
ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی خریداری مع الواسطه از محمدرضا 
گنجه زاده و ستاره خانم گنجه زاده که قباًل دو سهم آن  بنام ستاره 

خانم فاقد سایر مشخصات آگهی شده بود.
1864- آق��ای محمد نعنائی فرزند حس��ین و آق��ای مهدی نعنائی 
فرزند محم��د وش��هرداری زواره تمامت شش��دانگ یکقطعه ملک 
بترتیب به نس��بتهای سه دانگ مشاع وس��یزده حبه وهشت صدم 
حبه مشاع وبیست ودوحبه وبیست وسه –بیست وپنجم حبه مشاع 
خریداری مع الواسطه از خانم ها فرخ بیگم توسلی طبائی زواره فرزند 
سیدحسین و بیگم توسلی طبائی زواره فرزند سیدحسین که قباًل 
بنام فرخ س��لطان میرمعصومی وزهرابیگ��م میرمعصومی اظهار 

وآگهی شده بود. 
مزرعه سعادت آباد 23 اصلی:

 آقایان عباس قاسمی امیرآبادی فرزند عین اله و سیدمهدی صدوق 
ونینی فرزند س��یدعلی وخانم صباء صدوق ونینی فرزند سیدعلی  
تمامت نود سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه سعادت آباد 
به نسبت عباس 45 سهم مشاع وسیدمهدی 30 سهم مشاع وصباء 
15 سهم مش��اع خریداری مع الواسطه ازمال س��یدباقر طباطبائی 
مشیری فرزند میرزا حبیب اله که قباًل بنام میرزا باقر مشیری اظهار 

وآگهی شده بود.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد وامالک و ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت چنانچه کس��ي نس��بت به امالک من��درج در این آگهي 
واخواهي داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهي نسبت 
به امالکي که در ردیف )الف( مي باشد به مدت  90 روز و نسبت به 
ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي خود را کتبًا به این 
اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترض ثبتی ظرف مدت 30 روزاز تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره بایستي با تقدیم  دادخواست به مرجع ذیصالح قضائي 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید ، ضمنًا 
گواهي طرح دعوي که پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال 
اثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د . ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت ، حقوق ارتفاقي در 
موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهي صاحبان امالک 
و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض 
ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهي نسبت به امالک ردیف )الف( در 
دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهي و نسبت به 
ردیف )ب( فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 01 /11/ 1394                                                                                                               
تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/01/ 1394                                                                                                    

 م الف:863  ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
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خبر

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: بايد از اين فرصت پيش آمده در بحث برجام 
براى ورود تكنولوژى، كاالها و مواد اوليه مورد نياز صنعت استفاده كنيم.

قاسم سليمانى، در شوراى اشتغال استان، با تبريك به مناسبت به فرجام رسيدن 
برجام، اثبات حقانيت ايران به دنيا را از مهم ترين دستاوردهاى برجام دانست و 
گفت: ما توانستيم به دنيا ثابت كنيم كه برجام حق مسلم ملت و نظام ايران است 
و بايد اكنون از فرصت به دست آمده به بهترين شكل ممكن براى رشد اقتصادى، 

علمى و توليد كشور بهره بگيريم.
وى با اشاره به اينكه نبايد رفع تحريم ها به حركت به سمت تك محصولى و فروش 
نفت منجر شود، افزود: بايد از اين فرصت براى ورود تكنولوژى، كاالها و مواد اوليه 

مورد نياز صنعت استفاده كنيم.
ــال اخير به شدت بر اقتصاد،  ــليمانى با بيان اينكه وجود تحريم ها در چند س س
صنعت و كشاورزى كشور اثر گذاشته بود، تصريح كرد: همين امر سبب شد كه 
شاهد نوسانات ارزى، ورود كاالهاى بى كيفيت به كشور، تعطيل شدن كارگاه ها و 

كارخانه هاى توليدى باشيم.
وى با بيان اينكه وجود اين مسايل نشانگر وضعيت بيمار اقتصاد كشور بوده است، 
افزود: به نتيجه رسيدن برجام سبب شد جبهه متحد عليه ايران كه صف اول آن 

آمريكا و رژيم اشغالگر قدس بود، شكسته شود.
استاندار خاطرنشان كرد: نبايد از برجام انتظار معجزه در وضعيت اقتصادى كشور 
داشت بلكه تنها با به نتيجه رسيدن برجام به حالت تعادل بازمى گرديم تا بتوانيم 
بين روابط سياسى و اقتصادى با ديگر كشورهاى قدرتمند اقتصادى جهان توازن 

برقرار كنيم.
وى با اشاره به ارايه آمار ضعيف توسط مسووالن اقتصادى استان گفت: استان در 
بحث سرمايه گذارى و توليد نسبت به كشور وضعيت خوبى ندارد و علت آن هم 

ارايه آمار ضعيف و غير شفاف است.
ــان كرد: گروه اقتصادى بايد زحمات خود را در سطح كشور  سليمانى خاطرنش
درست منعكس كنند، چون داشتن عملكرد مناسب، اما نداشتن توانايى در ارايه 
صريح و شفاف آمار آن، يك ضعف است و مسووالن بايد اين مساله را در مدنظر 

داشته باشند.

برجام، فرصتى براى ورود تكنولوژى 
به كشور

ــوالت باغى در  ــرآورى محص ــى و ف ــع تبديل وجود صناي
ــامان چهارمحال و بختيارى كه قطب توليد  شهرستان س
ــت؛ چرا كه اين امر ضايعات  بادام كشور است ضرور ى اس

ميوه اين منطقه را كاهش مى دهد.
ــتان چهارمحال و بختيارى استانى كوچك است كه در  اس
جنوب غربى كشور واقع شده، شهرستان سامان مهم ترين 
ــگرى و همچنين مهم ترين شهرستان  ــتان گردش شهرس

توليدات محصوالت باغى اين استان به شمار مى رود.
ــتان  ــگرى اس ــامان به عنوان نگين گردش ــتان س شهرس
چهارمحال و بختيارى يكى از مهم ترين شهرستان هاى اين 
ــمار مى رود كه به طور متوسط ساليانه بيش از  استان به ش
يك ميليون و 500 هزار نفر گردشگر و مسافر از جاذبه هاى 
طبيعى، تاريخى، فرهنگى و گردشگرى آن بازديد مى كنند.
ــيارى از قبيل:  ــتان داراى پل هاى تاريخى بس اين شهرس
پل زمان خان، پل هوره، پل كاهكش، پل چوبى و ... است. 
ــان بنا  ــى و زيبا روى زاينده رود خروش اين پل هاى تاريخ
ــده اند و تاريخى بودن و معمارى خاص آنها در  گذاشته ش
ــان زاينده رود جاذبه هاى گردشگرى  كنار رودخانه خروش

بسيار ارزشمندى را در منطقه فراهم كرده است.
ــتان گردشگرى ــامان جدا از اينكه شهرس ــتان س شهرس
 استان چهارمحال و بختيارى محسوب مى شود قطب توليد 
ــمار مى رود. اين شهرستان به واسطه  ميوه استان نيز به ش
داشتن منابع آب وخاك حاصل خيز و شرايط آب و هوايى 
ــتان هاى مهم توليد محصوالت  مناسب به يكى از شهرس

باغى كشور تبديل شده است.
هم اكنون بسيارى از محصوالت باغى كشور ازجمله بادام، 
انگور، گردو، سيب، هلو و... در استان چهارمحال و بختيارى 
ــتان نيز  ــترين توليد ميوه اين اس ــود كه بيش توليد مى ش

اختصاص به شهرستان سامان اين استان دارد.
ــه اول توليد  ــال و بختيارى رتب ــال چهارمح به عنوان  مث
ــت كه بيشترين  ــور را به خود اختصاص داده اس بادام كش
ــور) در  ميزان توليد اين بادام(14درصد بادام توليدى كش

شهرستان سامان اين استان توليد مى شود.
يكى از مشكالت مهم شهرستان سامان نبود صنايع تبديلى 
ــت كه اين امر موجب شده  و فرآورى محصوالت باغى اس

است ضايعات ميوه در اين منطقه افزايش پيدا كند.
شهرسـتان سـامان 35 درصـد باغـات اسـتان 
چهارمحال و بختيارى را به خود اختصاص داده است
ــاورزى چهارمحال و بختيارى در  مدير باغبانى جهاد كش
گفت وگو با مهر عنوان كرد: شهرستان سامان چهارمحال 
ــد محصوالت باغى  ــتان تولي و بختيارى مهم ترين شهرس

استان است.
ــاره به كيفيت باالى محصوالت  سيد طاهر نوربخش با اش
ــت: شهرستان  ــتان، اظهار داش توليدى باغى اين شهرس
سامان 35 درصد باغات استان چهارمحال و بختيارى را به 

خود اختصاص داده است.
وى بابيان اينكه در شهرستان سامان قابليت توليد 60 هزار 
ــى وجود دارد، افزود: محصوالت  تن از انواع محصوالت باغ
ــامل: بادام با مساحت ــامان ش ــتان س كشاورزى شهرس
 9 هزار هكتار با توليد 14 هزار تن، هلو با مساحت دو هزار 
و 400 هكتار سطح زير كشت و توليد 30 هزار تن، گردو با 
مساحت يك هزار و 100 هكتار و توليد يك هزار و 700 تن 
ــطح زير كشت و توليد  و ساير محصوالت با 800 هكتار س

پنج هزار تن در اين شهرستان وجود دارد.
ــتان مهم ترين منطقه توليد  وى اظهار داشت: اين شهرس
ــمار مى رود و همچنين مهم ترين منطقه  بادام كشور به ش

توليد هلو استان است.
ــتان نيازمند صنايع  نوربخش با اشاره به اينكه اين شهرس
ــمتى از ميوه هاى توليدى اين  تبديلى است، ادامه داد: قس
شهرستان به واسطه نبود صنايع تبديلى به ضايعات تبديل 
مى شود كه ضرورت دارد احداث واحدهاى صنايع تبديلى 

در اين شهرستان موردتوجه قرار بگيرد.
ــال و بختيارى  ــاورزى چهارمح ــى جهاد كش مدير باغبان
ــد اين  ــى از تولي ــه بخش اعظم ــوه هلو ك ــه داد: مي ادام
شهرستان را به خود اختصاص مى دهد از حساسيت بااليى 
برخوردار است و در صورت وجود يك خراش روى آن سريع 
ــود كه بايد اين ميوه ها را سريعا به واحدهاى  خراب مى ش
ــوالت جانبى ميوه ها  صنايع تبديلى انتقال داد و به محص
ــوند تا ماندگارى آنها  مانند لواشك، كمپوت و ... تبديل ش

افزايش پيدا كند.
ــت: باوجوداينكه  ــامان، اظهار داش فرماندار شهرستان س
بسيارى از ميوه هاى استان چهارمحال و بختيارى و كشور 
ــود اما نبود صنايع تبديلى  ــامان توليد مى ش در منطقه س
ــكالت مهم به ــتان يكى از مش ــن شهرس و فرآورى در اي
 شمار مى رود.سعيد صالحى گفت: استقرار صنايع تبديلى و 
فرآورى در شهرستان سامان ازجمله اقدامات ضرورى براى 
اين شهرستان به شمار مى رود كه بايد موردتوجه قرار گيرد.
وى اظهار داشت: راه اندازى واحدهاى صنايع تبديلى جدا از 
جلوگيرى از ايجاد ضايعات در بخش توليدات باغى، اشتغال 

قابل توجهى در سطح منطقه ايجاد مى كند.
ــرمايه گذار در بخش  ــه براى جذب س وى ادامه داد: زمين

ــرآورى در اين  ــى و ف ــع تبديل ــاى صناي ــداث واحده اح
شهرستان بايد فراهم شود و تالش شود كه سرمايه گذاران 

در اين بخش جذب شوند.
ــتان چهارمحال و بختيارى   فرماندار شهرستان سامان اس
ــوع از محصوالت باغى  ــد: توليد محصوالت متن يادآور ش
اين منطقه امكان پذير است و شرايط براى فروش در سطح 
منطقه با توجه به ورود ساالنه هزاران گردشگر وجود دارد.

يكى از توليدكنندگان محصوالت كشاورزى در شهرستان 
ــاالى توليد  ــون كيفيت ب ــت: هم اكن ــامان اظهار داش س
ــراى  فروش باالى  محصوالت باغى اين منطقه زمينه را ب

محصوالت فراهم كرده است.
مرادى عنوان كرد: در هنگام چيدن محصوالت باغى منطقه 
ــيارى از ميوه ها  ــليل، سيب و... بس ازجمله هلو، زردآلو، ش
ــگاه هاى  ــيب مى بينند كه امكان فروش آنها به فروش آس

عرضه ميوه وجود ندارد.
نبـود صنايع تبديلـى در اين منطقـه موجب ايجاد 

ضايعات ميوه مى شود
ــتند  ــالم هس ــن ميوه ها اگرچه س ــت: اي ــار داش وى اظه
ــتن آنها در  ــى گذاش ــدن جزي ــيب دي ــطه آس اما به واس
ــه در اثر  ــت چراك ــر امكان پذير نيس ــار ميوه هاى ديگ كن
ــود و ديگر ميوه ها كنار  ــيب ديدگى، ميوه خراب مى ش آس

خود را نيز خراب مى كند.
ــامان ــتان س ــوادجوان شهرس ــتاى س ــدار روس اين باغ

 عنوان كرد: نبود صنايع تبديلى در اين منطقه موجب ايجاد 
ــرمايه گذارى براى راه اندازى  ضايعات ميوه مى شود كه س
واحد صنايع تبديلى در اين منطقه ضرورى است و باغداران 
ــرمايه گذارى كه در اين راه گام بر دارد همكارى  با اين س
خوبى خواهند داشت و محصوالت خود را باقيمت بسيارى 

پايين در اختيار اين واحد صنعتى مى گذارند.
بهره گيرى از تكنولوژى و فناورى ها جديد صنعت فرآورى 
ــك كن ها و توليد محصوالت جانبى  ميوه مانند ميوه خش
ــش ضايعات ميوه را در  در اين منطقه مى تواند زمينه كاه
ــا و فراهم آوردن  ــه كمتر كند.معرفى ظرفيت ه اين منطق
ــاى صنعتى در گام  ــاخت ها براى راه اندازى واحده زيرس
اول نقش مهمى مى تواند در جذب سرمايه گذار در احداث 
ــى محصوالت باغى در  واحدهاى صنعتى فرآورى و تبديل
ــه و ظرفيت هاى آن و  ــا كند.معرفى منطق اين منطقه ايف
برگزارى همايش هاى سرمايه گذارى نيز مى تواند در جذب 
سرمايه گذارى براى احداث واحدهاى تبديلى در شهرستان 
ــامان كمك كند كه اين مهم بايدمورد توجه مسووالن  س

منطقه قرار بگيرد.
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مديركل راه و شهرسازى استان مطرح كرد؛

پرداخت 130 ميليارد ريال تسهيالت نوسازى 
بافت فرسوده شهرى

مديركل فنى و حرفه اى استان:

150 آموزشگاه فنى و حرفه اى در استان
 فعال است

ــازى چهارمحال و بختيارى گفت: براى نوسازى بافت فرسوده شهرى در استان  مديركل راه و شهرس
130 ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.

قاسم قاسمى، در شوراى اشتغال استان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: براى نوسازى بافت فرسوده 
شهرى در نقاط مختلف استان 130 ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.

وى با بيان اينكه امسال 104 فقره تسهيالت در حوزه بافت فرسوده شهرى پرداخت شده است، افزود: 
پروژه هاى انجام شده در بخش بافت فرسوده شهرى، براى 668 نفر اشتغال ايجاد كرده است.

ــاره به اينكه براى پروژه هاى در حال انجام بخش مسكن استان مديركل راه و شهرسازى استان با اش
 33 ميليارد و 976 ميليون ريال اعتبار، اختصاص يافته است، بيان كرد: تعداد اشتغال ايجاد شده در 

بخش مديريت فنى و اجرايى، اداره كل راه و شهرسازى استان 2 هزار و 443 مورد بوده است.
ــان كرد: امسال، ــغل به فعاليت هاى عمرانى وابسته هستند، خاطرنش ــمى با بيان اينكه 400 ش قاس

 4 ميليارد و 700 ميليون ريال اعتبار به بخش معاونت شهرسازى اين اداره كل اختصاص يافته و براى 
257 نفر اشتغال ايجاد كرده است.

ــتان را 159 نفر عنوان و تصريح كرد: پروژه هاى  ــده در بخش نظام مهندسى اس وى اشتغال ايجاد ش
ــهر و بروجن با تعداد 5 هزار و 482 واحد  ــان، فرخ ش مسكن مهر استان در شهرهاى شهركرد، فارس
ــتغال  ــكونى و 2 هزار و 192 ميليارد و 800 ميليون ريال اعتبار براى 9 هزار و 575 نفر ايجاد اش مس

كرده است.
مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 2 هزار و 800 كيلومتر راه اصلى، روستايى 
ــعه راه هاى اين اداره كل با تخصيص  ــتان وجود دارد، ادامه داد: بخش ساخت و توس و بزرگراه در اس

يك هزار و 170 ميليارد ريال اعتبار توانسته است براى 578 نفر شغل ايجاد كند.

ــگاه فنى و حرفه اى آزاد و دولتى در  مديركل فنى و حرفه اى چهارمحال و بختيارى گفت: 150 آموزش
ــت: مجموعا 199 آموزشگاه در سطح استان  ــت. محمود تقى پور، اظهار داش استان در حال فعاليت اس
ــگاه هاى فعال در حوزه قاليبافى را  ــگاه فعال هستند. وى تعداد آموزش وجود دارد كه تنها 150 آموزش
10 آموزشگاه عنوان كرد و افزود: آموزشگاه هاى آزاد فعال حوزه فرش براى ارايه آموزش به هنرجويان 

هزينه اى را دريافت مى كنند اما آموزش آموزشگاه هاى دولتى به صورت رايگان است.
مديركل فنى و حرفه اى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه از آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفه اى حمايت 
ــهركرد آموزش آموزشگاه هاى دولتى  مى شود، بيان كرد: به منظور حمايت از آموزشگاه هاى آزاد در ش

متوقف و هنرجويان بايد براى آموزش به آموزشگاه هاى آزاد مراجعه كنند.
ــى و حرفه اى به  ــه اى مربيان فن ــه آموزش هاى فنى و حرف ــتاى اراي ــان كرد: در راس تقى پور خاطر نش

شهرستان هاى بروجن، لردگان و شهر هفشجان از توابع شهرستان شهركرد اعزام شدند.
وى گفت: 60 درصد از افرادى كه در آموزشگاه هاى استاندارد آموزش مى بينند بعد از اتمام دوره آموزشى 
و اخذ مدرك در كارگاه هاى فرش براى ديگران و يا با تأسيس كارگاه و جذب اين گونه افراد اشتغالزايى 
ــه راه اندازى كارگاه هاى قاليبافى  مى كنند. مديركل فنى و حرفه اى چهارمحال و بختيارى با بيان اينك
شكافى بين دنياى قديم و جديد است، تصريح كرد: تاكنون از كارگاه هاى قاليبافى راه اندازى شده در سطح 
استان استقبال خوبى شده است كه پيش بينى مى شود تعداد كارگاه هاى قاليبافى در استان افزايش يابد.
وى افزود: چين يكى از كشور هايى است كه خواهان فرش استان بوده و استقبال بى نظيرى از اين فرش 
ــت.مديركل فنى و حرفه اى چهارمحال و بختيارى با اشاره به استقبال بانوان از مشاغل خانگى  كرده اس
بيان كرد: در راستاى حمايت از مشاغل خانگى تسهيالت 5 ميليون تومانى با كامزد 4 درصد به متقاضيان 

واگذار مى شود.

خبر

دريچه

مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

منابع ارزى بلوكه شده صرف خريد كاالهاى 
لوكس نشود

مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: منابع ارزى آزاد شده، نبايد صرف 
خريد كاالهاى لوكس شود بلكه ضرورى است صرف واردات ،ماشين آالت و منابع اوليه شود.

ــدن برجام، اظهار كرد: دولت پيش بينى مى كند با به وجود آمدن  سيدنعيم امامى، در خصوص اجرايى ش
شرايط جديد و فرجام برجام، كشور به رشد پنج درصدى در زمينه هاى مختلف دست پيدا كند.

ــاره به اينكه در دوره ركود اقتصادى و تحريم ها، انتقال و مبادله ارز از طريق واسطه ها بوده است،  وى با اش
ــرمايه گذاران همواره، به دنبال ايجاد روزنه اى براى  تصريح كرد: كشور ايران، كشورى اقتصادى است و س
تجارت با كشورهاى خارج بودند كه اكنون با شرايط به وجود آمده، حمل پول، صادرات و واردات به راحتى و 

بدون واسطه انجام مى شود و تجارت به بهترين شكل صورت خواهد گرفت.
ــور  امامى پايين بودن كيفيت توليدات داخلى و به دنبال آن كاهش تقاضا را اصلى ترين علت ركود در كش
برشمرد و افزود: با افزايش تعداد كارخانجات و بخش هاى توليدى، تقاضا روند صعودى دارد و نهايتا با رونق 

اقتصادى و پيشرفت كشور مواجه مى شويم.
وى با تأكيد بر اينكه صنايع، با استفاده از تكنولوژى و به كارگيرى نيروى انسانى بايد به روز شوند، گفت: منابع 
ارزى آزاد شده، نبايد صرف خريد كاالهاى لوكس شود بلكه ضرورى است صرف واردات ماشين آالت و منابع 
اوليه شود. امامى با اشاره به اينكه دستاوردهاى برجام در ابعاد مختلف خواهد بود، گفت: مهم ترين دستاورد 
برجام بارز شدن كانال هاى مالى و روابط پولى و تجارت با كشورهاى پيشرفته است كه در نهايت به پيوستن 

ايران به سازمان تجارت جهانى منجر مى شود.
ــان كرد: مردم مطمئن باشند  مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختيارى خاطرنش
ــرمايه خود را نه تنها در بانك ها بلكه در راستاى توليد  كه اقتصاد، اقتصاد با ثباتى است و مردم بكوشند س

پيش ببرند.

جـاى خـالى صنـايع تبديلى در قطب بـادام كشور

نماينده ولى فقيه در چهارمحال وبختيارى گفت: انقالبى و حسينى واقعى 
آن كسى است كه نخواهد بيگانه و دشمن با برداشتن چند تحريم گره از 
مشكل و كار او باز كند بلكه خودش با دست به دست هم دادن، مقاومت و 

تحمل سختى ها مشكالت را حل كند.
ــى پيوند مردم با  ــالم محمدعلى نكونام در جمع مردم هارون  حجت االس
مسجد را پيوند با خداى متعال خواند و بر حفظ جايگاه خانه خدا در جامعه 
ــت. بنابراين در هر كجا مردم از  ــجد خانه خداس تاكيد و اظهار كرد: مس

مسجد قدردانى كنند و حرمت و جايگاه مسجد را حفظ كنند، قطعا حريم 
الهى را نگه داشته اند و از خدا متعال قدردانى كرده اند.

امام جمعه شهركرد تاكيد كرد: هر كجا كه مردم ارتباط تنگاتنگ و عميق 
با مسجد داشته باشند قطعا مى توان از نظر جايگاه فكر و انديشه و ارتقاى 

دانش و بينش روى آن مردم حساب ويژه باز كرد.
نكونام وجود امام جماعت مستقر  در شهر هارونى و اقامه نماز جماعت در 
ــمند و مغتنم در هارونى  سه وقت شرعى را ظرفيت و فرصت بسيار ارزش
ــتاها و حتى شهرهاى  ــيارى از روس ــت و گفت: در شرايطى كه بس دانس
ــتمر نيز متقاضى اعزام  ــام جماعت ندارند و به صورت مس ما روحانى و ام
روحانى به شهر و روستاى خود هستند و ما هم بنا بر داليل و مشكالتى از 
ــاز آن ها را تأمين كنيم، اما هارونى از  جمله كمبود روحانى، نمى توانيم ني

وجود امام جماعت بهره مند است.
ــوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: البته  رييس ش
شهر هارونى با توجه به جمعيت 8 هزار نفرى، استعداد و ظرفيت آن را دارد 

كه همه  مساجد آن روحانى و امام جماعت ثابت داشته باشند.
ــرارى ارتباط هر چه  ــال و بختيارى بر برق نماينده ولى فقيه در چهارمح
بيشتر و تنگاتنگ بين جوانان با مسجد تاكيد كرد و گفت: جوانان در محل 

نقش مهم و اساسى دارند. بنابراين اگر امروز جوانان را دريابيم و زمينه را 
براى حضور آنان در مسجد و شركت در نماز جماعت بيشتر فراهم كنيم 
ــهداى اين شهر كه اكثرا جوانان بودند، براى  به يقين در آينده همچون ش
انقالب و نظام ماندگار و اثرگذار خواهند شد، اما اگر خداى نخواسته نسبت 
ــيم قطعا جوانان از دست مى روند و ديگر فخر و بالندگى  به آنان غافل باش

نخواهيم داشت.
نكونام در ادامه محبت به اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه حضرت امام 
حسين(ع) را شناسنامه مردم هارونى بيان كرد و افزود: به يقين شناسنامه  
ــين(ع)  ــتا و مردمى كه با اهل بيت(ع) و محبت امام حس ــهر، روس هر ش
ــه و فانى  ــود و هيچگاه كهن ــدگار خواهد ب ــه مان گره بخورد براى هميش

نخواهد شد.
امام جمعه شهركرد ،شهيدان واالمقام شهر هارونى را بيانگر دفاع عميق 
مردم اين شهر از انقالب و حضور به موقع آنان در صحنه هاى دفاع از اسالم 
ــما انقالبتان را انقالب حسينى و محبت به امام  و انقالب خواند و گفت: ش
حسين(ع) بدون محبت به انقالب را بى ارزش مى دانيد؛ چرا كه حسينى 
ــتن،  ــه تنها در روحيه انقالبى داش ــاى واقعى كلم بودن و ماندن به معن

جهادگرى، بصيرت، بيدارى و آمريكا ستيزى نمايان و متجلى مى شود.

ــرد: اگر  ــارى تاكيد ك ــه چهارمحال و بختي ــتانى حوزه علمي رييس اس
ــد قطعا از  ــينى ش ــه حس ــى كلم ــاى واقع ــه معن ــان ب ــان انس دل و ج
ــتد  ــودش مى ايس ــاى خ ــد و روى پ ــه دل مى كن ــمنان و بيگان دش
ــا در  ــد ام ــين(ع) باش ــام حس ــب ام ــى مح ــود كس ــن نمى ش بنابراي
ــم در دل ــا را ه ــار و آمريكايى ه ــمنان، كف ــت دش ــار آن، محب كن

 داشته باشد زيرا اينها هيچگاه با يكديگر سازگار نيستند.
نكونام گفت: كسى كه براى رفع مشكالت به آمريكا و بيگانه دل ببندد قطعا 

نمى تواند ادعاى حسينى بودن بكند.
ــاره كرد و  ــه دو انتخابات پيش  رو نيز اش ــهركرد در ادامه ب  امام جمعه ش
گفت: در اين دو انتخابات  با حضور پرشور و انتخاب صحيح خود، انقالب 
ــمن نتواند خدايى نخواسته در انقالب، مجلس  را خوب يارى كنيد تا دش
ــاى انقالب نفوذ  ــت و جاى ج ــالمى و خبرگان رهبرى، دول ــوراى اس ش

پيدا كند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى انتخاب صحيح را دفاع از انقالب 
و مانع نفوذ دشمن در كشور دانست و تاكيد كرد: آن مقدار كه مردم بايد 
ــت رأى بدهيم تا راه بر  در انتخابات انجام وظيفه كنند آن است كه درس

نفوذ دشمن باز نشود.

نماينده ولى  فقيه در استان:

انقالبى واقعى براى رفع تحريم ها 
و مشكالت به دشمن دل نمى بندد
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محققان روش مهندسى معكوس براى طراحى نانوذرات با ويژگى خاص 
ــيدن به يك  ارايه كردند. آنها با اين روش مورفولوژى مورد نظر براى رس

كاربرد از پيش تعيين شده را روى نانوذرات ايجاد مى كنند.
ــوند،  ــاى نورى برانگيخته مى ش ــزى زمانى كه فركانس ه   نانوذرات فل
ــد. وجود اين  ــطحى منطقه اى را تجربه مى كنن ــمون س رزونانس پالس
رزونانس پالسمون سطحى موجب بروز ويژگى هايى در ماده مى شود كه 

از اين ويژگى ها مى توان در حوزه هاى مختلف استفاده كرد.
 اخيرا  محققان دانشگاه يوتا ،با همكارى پژوهشگرانى از دانشگاه بوستون 
موفق به ارايه روش جديدى براى طراحى خودكار نانوذرات فلزى شده اند. 
در حال حاضر ساخت ادوات پالسمونيك با محدوديت هايى روبه رو است. 
ــكال هندسى خاصى را مى توان طراحى  با استفاده از روش هاى رايج، اش
ــطح ماده است. چنين فرآيندى معموال  كرد كه نيازمند اصالحاتى در س
زمان بر بوده و موجب فاصله افتادن ميان توسعه فناورى و كاربرد صنعتى 

مى شود.
بنابراين، لزوم ارايه روشى براى طراحى خودكار اين سيستم ها احساس 
ــرعت باال  ــى مى تواند به محقق اجازه دهد تا با س ــود. چنين روش مى ش
ــى را تامين مى كند،  ــاختار مورد نظر خود را كه نيازهاى تحقيقات نانوس

طراحى كند.
محققان براى انجام اين كار از يك معادله رياضى موسوم به فرمول گيليس

 استفاده كردند. با اين رابطه مى توان اشكال مختلفى كه در طبيعت وجود 
دارد را روى يك ماده خاص به كار برد.

پژوهشگران از اين رابطه براى طراحى ساختار سه بعدى نانوذرات استفاده 
كردند تا آن را به گونه اى طراحى كنند كه ميانگين ميدان الكتريكى روى 
سطح را به حداكثر برسانند. اين ميدان نقش بنيادى در پراكندگى رامان 

افزايش يافته سطحى ايفا مى كند.
در واقع در اين روش از مهندسى معكوس براى طراحى نانوذراتى استفاده 
شده كه بتواند يك ويژگى خاص را داشته باشد. اين نانوذرات به گونه اى 
طراحى شده اند كه بتواند ميدان الكتريكى را روى سطح در حداكثر مقدار 

ممكن داشته باشد.

ــعه كسب و كار   رييس پارك فناورى پرديس از عضويت 70 طرح در مركز توس
ــازى  ــتاى تجارى س ــارك خبر داد و گفت: از اين طرح ها در راس فناورى اين پ

حمايت مى شود.
مهدى صفارى نيا با بيان اينكه در اين پارك 4 بخش عملياتى خاص براى ايده ها 
يا استارتاپ ها اختصاص داده شده است، گفت: مراكز رشد، بازار دارايى فكرى، 
ــتاى اجرايى كردن ــتابدهى نوآورى در راس مركز توسعه كسب و كار، مركز ش

ــت از تجارى  ــاى حماي ــت: عمده روش ه ــى كنند،اظهار داش ــا كار م  ايده ه
ــركت هاى نوپا در زمينه فناورى و نوآورى از طريق ايجاد  ــازى طرح ها و ش س
ــود، به همين دليل ظرفيت  پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد ايجاد مى ش
محدود پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد نبايد مانع از توسعه فناورى هاى 

پيشرفته شود.
ــارك پرديس ــب و كار فناورى پ ــعه كس ــوص مركز توس ــا در خص صفارى ني

 خاطرنشان كرد: با توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات و زيرساخت هاى آن، در 
سال هاى اخير مراكز توسعه كسب و كار مجازى توسعه زيادى داشته اند زيرا در 

اين مراكز نياز كم ترى به فضاى متمركز براى استقرار شركت هاست.
وى با اشاره به مزاياى مراكز توسعه كسب و كار فناورى افزود: استفاده از ظرفيت 
ــم عملياتى كوچك،  ــر متمركز، تي ــاى غير دولتى و غي كارگزاران در بخش ه
ــب، كاهش رفت و آمد و در نتيجه كاهش  سرمايه گذارى ايجاد و مديريت مناس

هزينه در مدت و هزينه و ... از مزاياى اين مراكز به شمار مى روند.
ــت علمى و  ــه اهداف معاون ــاورى پرديس، با توجه ب ــارك فن به گفته رييس پ
فناورى در راستاى تجارى سازى دستاوردهاى فناورى، نوآورى، رشد و توسعه 
شركت هاى دانش بنيان در حوزه پشتيبانى از طرح هاى نوآورانه و فناورانه، در 
ــازى به  اين پارك اقدام به راه اندازى اولين مركز ارايه دهنده  خدمات تجارى س

صورت غير حضورى در كشور كرديم.
وى افزود: اين مركز با همكارى بنياد ملى نخبگان از سال گذشته راه اندازى شده 
است.صفارى نيا با بيان اينكه در حال حاضر 70 طرح فناورانه در اين مركز عضو 
هستند، خاطرنشان كرد: اين طرح ها، اعضاى غير مستقر پارك پرديس به شمار 

مى روند ولى از سوى پارك به آنها خدمات تجارى سازى ارايه مى شود.
وى تاكيد داشت:  ما مى توانيم به اين شركت هاى نوپا كه طرح هاى فناورانه در 

آنها شكل گرفته در هر جاى كشور، خدمات تجارى سازى ارايه كنيم.

مهندسى معكوس نانوذرات براى 
رسيدن به مورفولوژى خاص

عضويت 70 طرح فناورانه در 
مركز توسعه كسب وكار فناورى

ــه چه چيزى اعصاب  تا حاال به اين فكر كرده ايد ك
شما را بيش از هر چيز ديگرى به هم مى ريزد؟ شايد 
موارد زيادى در حال گذر از ذهن شما باشد ولى به 
عقيده خيلى از كاربران اينترنت هيچ چيزى بدتر از 

واى فاى سرعت پايين، وجود ندارد.
ــورت آنالين  ــه همه افراد به ص  در دنياى امروز ك
ــتن يك ارتباط سريع و قابل  زندگى مى كنند؛ داش

اطمينان از هر مورد ديگرى مهم تر است.
ــه  ــتند ك ــادى هس ــده زي ــناخته ش ــل ش  عوام
ــش  ــاى كاه ــرعت واى ف ــوند س ــث مى ش باع

يابد.
ــتند كه زياد  ــورد هم هس ــر از آن، چند م  ولى  غي
شناخته شده نيستند ولى مى توانند خريد اينترنتى 

و يا عادت بازديد از فيسبوك را مختل كنند.
 در زير 5 مورد از عواملى كه شايد تا به حال به آنها 
فكر نكرده باشيد ولى در واقع در اين مساله بسيار 

دخيل هستند آورده شده است.
 1 – المپ ها و يخچال ها

ــه محل قرار  ــتگى ب اين دو مورد تا حد زيادى بس
ــايل  گرفتن روتر (مودم) دارند. المپ ها يكى از وس
ــما  ــتند كه با ارتباط اينترنتى ش الكترونيكى هس

تداخل ايجاد مى كنند.
ــان آف كام  ــالدى، كارشناس ــاه جارى مي اوايل م

ــار  ــا در كن ــه المپ ه ــد ك ــف كردن كش
ــاى  ــپيكرها؛ تلفن  ه ــا؛ اس يخچال ه
ــتگاه هايى كه براى باز  ــيم و دس بى س
ــتفاده مى شوند  كردن در پاركينگ اس
ــمت روتر به  ــيگنال هايى كه از س با س

كامپيوتر روانه مى شوند تداخل ايجاد مى كنند.
ــر  ــتگاه ها منتش امواج راديويى كه از اين دس

ــيگنال هايى است كه از  ــت مانند س مى شود درس
ــمت روتر به گيرند ه  س
ــال  ــواج ارس ــن ام اي
ــن  بهتري ــود.  مى ش

ــراى جلوگيرى از  راه ب
چنين مشكلى آن است 
ــر در جايى قرار  كه روت
داده شود كه نزديك به 
هيچ كدام از موارد اشاره 
ــده يا هرگونه وسيله  ش
الكترونيكى ديگر نباشد.

2–واى فاى همسايه تان 
مى تواند مشكل ساز شود

ــد كانالى  ــاى را روى چن ــيگنال  واى ف ــا س روتره

ــر مى كنند البته  ــت منتش ــترس آنهاس كه در دس
فركانس هايى كه يك شبكه بى سيم مى تواند روى 

آنها كار كند.
ــتند به صورت خودكار  روترهاى امروزى قادر هس
ــا كم ترين  ــود و در عين حال ب بهترين كانال موج
ــت كه  تراكم را انتخاب كنند. ولى اين بدان معناس
ممكن است شما و همسايه تان در حال استفاده از 

يك كانال باشيد.
اگر روترها بيش از اندازه به هم نزديك باشند شاهد 
ــود. براى رفع  ــيار جدى خواهيد ب تداخل هاى بس
ــبكه  ــرويس دهنده ش ــكل مى توانيد از س اين مش
ــد. معموال آنها در خود بخواهيد كانال را عوض كن
 وب سايت خود نكاتى در مورد روترهاى خود ارايه 

مى دهند.
 3 – انسان ها

ــرا وقتى ميهمان  تا حاال به اين فكر كرده ايد كه چ
ــما به بدترين شكل ممكن عمل  داريد واى فاى ش

مى كند؟
ــاله وجود افراد زياد  اگر فكر مى كنيد دليل اين مس
با دستگاه هاى گوناگون است كه همگى با هم و در 
يك زمان در حال استفاده از اينترنت هستند اشتباه 

 مى كنيد. يك از مواردى كه مى تواند روى سيگنال 
اثر منفى داشته باشد تعداد افرادى است كه در آن 

مكان حضور دارند.
يعنى حضور فيزيكى هر چه بيشتر باشد باعث افت 
ــگاه كاليفرنيا در يكى از  كارايى روتر مى شود. دانش
ــيد كه با حضور  ــت هاى خود به اين نتيجه رس تس
ــدت دچار  ــيگنال وايرلس به ش ــى افراد؛ س فيزيك

نوسان مى شود.
ــه مقابل هم  ــور دو روتر در دو نقط به همين منظ
در يك اتاق قرار داده شدند. زمانى كه كسى در مسير 
سيگنال حركت مى كرد سيگنال افت شديدى نشان 
مى داد و با افزايش افراد در فضاى اتاق پخش مى شد 

ولى در مسير درست حركت نمى كرد.
ــتفاده از اين يافته ها  ــمندان اميدوارند با اس  دانش
بتوانند تعداد افراد حاضر در اتاقى را كه از واى فاى 
ــاله در  ــوند. اين مس ــد متوجه ش ــتفاده مى كن اس
ــت وجو و نجات و همچنين در موارد  عمليات جس

امنيتى مى تواند كاربرد بسيارى داشته باشد.
 4 – عادت به تلويزيون هاى اينترنتى

يكى ديگر از مواردى كه روى كارايى واى فاى تأثير 
دارد استفاده از شبكه هاى تلويزيون اينترنتى است 

كه اين روزها بحث اش بسيار داغ است.
ــرى مانند  ــرويس هاى اب ــتفاده از س  همچنين اس
ــايت هاى  ــس؛ بازى هاى آنالين و وب س دراپ باك

تورنت از ديگر موارد تأثيرگذار هستند.
ــتفاده   براى چنين موردى مى توانيد در روتر با اس
ــا را  ــت «Quality Of Service» اپ  ه از قابلي
ــدام از آنها  ــد؛ در نتيجه به هرك اولويت بندى كني

پهناى باند مشخصى تخصيص داده مى شود.
 5 – مكانى كه در آن هستيد

ــت كه ــورد آن نيس ــور از اين م ــلما منظ مس
ــما تا چه حد به روتر نزديك   لپ تاپ يا گوشى ش

است چون اين مساله كامال واضح است.
ــه كرده اند ــال تجرب ــه تا به ح ــور كه هم  همان ط
ــش  ــاط از آنتن دهى و در نتيجه پوش  برخى از نق
ــتند. تفاوت هاى  ــوردار هس ــاى بهترى برخ واى ف
ــى در ميزان  ــور قابل توجه ــى به ط جغرافياي
سرعت تأثير دارند.

ــت هاى  تس در   
ــى كه در  مختلف
ــورت  ــكا ص آمري
ــخص  مش گرفته 
ــه خيابان  ــده ك ش
در  ــون  ويليامس
منطقه كنت با سرعت 
در  ــت  0مگابي /535
ــرعت  ثانيه پايين ترين س

اينترنت را دارد.

ــما  ــتند كه با ارتباط اينترنتى ش الكترونيكى هس
تداخل ايجاد مى كنند.

ــان آف كام  ــالدى، كارشناس ــاه جارى مي اوايل م
ــار  ــا در كن ــه المپ ه ــد ك ــف كردن كش

ــاى  ــپيكرها؛ تلفن  ه ــا؛ اس يخچال ه
ــتگاه هايى كه براى باز  ــيم و دس بى س
ــتفاده مى شوند  كردن در پاركينگ اس
ــمت روتر به  ــيگنال هايى كه از س با س

كامپيوتر روانه مى شوند تداخل ايجاد مى كنند.
ــر  ــتگاه ها منتش امواج راديويى كه از اين دس

ــيگنال هايى است كه از  ــت مانند س مى شود درس
ــمت روتر به گيرند ه  س
ــال  ــواج ارس ــن ام اي
ــن  بهتري ــود.  مى ش

ــراى جلوگيرى از  راه ب
چنين مشكلى آن است 
ــر در جايى قرار  كه روت
داده شود كه نزديك به 
هيچ كدام از موارد اشاره 
ــده يا هرگونه وسيله  ش
الكترونيكى ديگر نباشد.

واى فاى همسايه تان 
مى تواند مشكل ساز شود

ــد كانالى  ــاى را روى چن ــيگنال  واى ف ــا س روتره

تورنت از ديگر موارد تأثيرگذار هستند.يك زمان در حال استفاده از اينترنت هستند اشتباه 
ــتفاده   براى چنين موردى مى توانيد در روتر با اس

Quality Of Service» ــت از قابلي
ــدام از آنها  ــد؛ در نتيجه به هرك اولويت بندى كني

پهناى باند مشخصى تخصيص داده مى شود.
مكانى كه در آن هستيد– مكانى كه در آن هستيد– مكانى كه در آن هستيد 5

ــت كه ــورد آن نيس ــور از اين م ــلما منظ مس
ــما تا چه حد به روتر نزديك   لپ تاپ يا گوشى ش

است چون اين مساله كامال واضح است.
ــه كرده اند ــال تجرب ــه تا به ح ــور كه هم  همان ط

ــش  ــاط از آنتن دهى و در نتيجه پوش  برخى از نق
ــتند. تفاوت هاى  ــوردار هس ــاى بهترى برخ واى ف
ــى در ميزان  ــور قابل توجه ــى به ط جغرافياي
سرعت تأثير دارند.

ــت هاى  تس در   
ــى كه در  مختلف
ــورت  ــكا ص آمري
ــخص  مش گرفته 
ــه خيابان  ــده ك ش
در  ــون  ويليامس
منطقه كنت با سرعت 
در  ــت  0مگابي /535
ــرعت  ثانيه پايين ترين س

اينترنت را دارد.

فناورى و اطالعات؛

عوامل مهم در كاهش سرعت واى فاى

ــاخت برف  پاش هاى نانومقياس  به تازگى محققان موفق به س
شدند كه در اليه هاى بااليى نيمه  هادى ها ،كانال هاى مستقيم 
ايجاد مى كنند و مواد تراشيده شده را به  صورت تركيبات بخار 
به بيرون پرتاب مى كنند. اين يافته، كشف مهمى براى ساخت 
ــت كه به محققان براى ساخت ابزارهاى  ادوات نيمه هادى اس

مفيدتر كمك مى كند.
در دنياى نانو، ذرات كوچك طال مى توانند مشابه دستگاه هاى 
ــه مهم از  ــطحى يك طبق برف پاش عمل كنند و اليه هاى س

نيمه هادى ها را در مسيرهاى مستقيم و بدون خطا حفر كنند.
توانايى حفر و كانال سازى خارق العاده يك افزايش و كشف مهم 
ــت كه به محققان براى ساخت  براى روش هاى خودآرايى اس
ابزارهاى مفيدتر كمك مى كند. اين تحقيقات توسط دانشمندان 
 IBM و شركت (NIST) موسسه ملى استانداردها و فناورى

انجام شده  است.
ــامل ليزرهاى  كاربردهاى قابل پيش بينى براى اين نوآورى ش
تركيبى، حسگرها، موج برها و ديگر بخش هاى نورى استفاده 

شده در ابزارهاى آزمايشگاه روى تراشه است. در حال حاضر از 
اين تراشه ها براى تشخيص بيمارى ها، غربال مواد شيميايى و 

داروها و غيره استفاده مى شود.
سادگى كنترل اين فرآيندهاى كاتاليز شده با طال براى ايجاد 
ــترش  ــاد نانومقياس مى تواند به گس ــا ابع الگوها و كانال ها ب
فناورى هاى جديد ساخته شده از مجموعه هايى با ساختارهاى 

بسيار كوچك كمك كند.
اين محققان در ابتدا با استفاده از نانوذرات طال به دنبال ساخت 
ــيم هاى نيمه هادى بودند، اما آزمايش هاى ابتدايى براى  نانوس
ــد زيرا يك آالينده در  تشكيل نانوسيم ها منجر به شكست  ش
سيستم وجود داشت كه از تشكيل نانوسيم ها جلوگيرى مى كرد، 
هنگامى  كه تصاوير ميكروسكوپ الكترونى كانال هاى مستقيم 

درازى را آشكار ساخت، اين مشكل به يك فرصت تبديل شد.
ــد:  ــه NIST مى گوي ــيميدان موسس ــت، ش ــك نيكوبخ باب
ــف كرديم كه آب در اين  «ما در ابتدا نااميد شده بوديم اما كش
ــكلى كه به يك فرصت بزرگ  ــت، مش فرآيند يك آالينده اس
ــتند تا نانوذرات  ــد.»در ابتدا دانشمندان انتظار داش تبديل ش
ــيم عمل كنند، اما همان طور كه  طال به  عنوان سازنده هاى س
ــاخت، افزايش بخار آب سبب  آزمايش هاى بعدى مشخص س
ــدن نانوذرات طال به حفركننده هاى كانال مى شود.  تبديل ش
ــد. در ابتدا  ــفيد آغاز ش مطالعات روى نيمه  هادى اينديم فس
تيم تحقيقاتى مكانيسم هاى شيميايى و شرايط ضرورى براى 
زيربناى فرآيندهاى حكاكى سطح را تغيير دادند.در ابتدا آنها 
سطح نيمه هادى را توسط پوشش انتخابى آن با يك اليه طال 

نانومترى الگوگذارى مى كنند. با حرارت دادن، فيلم طال به ذرات 
كوچك و در نهايت به قطرات بسيار ريز تبديل مى شود. در ادامه 
زيربناى اينديم فسفيد درون اين نانوذرات طال حل شده و يك 
آلياژ طال ايجاد مى شود.سپس بخار آب حرارت ديده به سيستم 
تزريق مى شود. در دماهاى كمتر از 300 درجه سانتيگراد، ذرات 
آلياژ طال با مولكول هاى آب ادغام مى شوند و روى سطح اينديم 
فسفيد چاله هاى نانومقياس حفر مى كنند، اما در دماى 440 
درجه سانتيگراد و باالتر، نانوكانال هاى V شكل بلند تشكيل 

مى شوند.
مسير مستقيم اين كانال ها از طريق تكرار منظم شبكه اتم ها در 
نيمه هادى بلورى هدايت مى شود. در طول اين فرآيند، اتم هاى 
اينديم و فسفر با اتم هاى اكسيژن مولكول هاى آب موجود در 

ــطح ريزقطرات آلياژ طال واكنش مى دهند. اينديم و فسفر  س
اكسيد شده بخار مى شوند و قطره گسترش مى يابد.

ــترى از  ــود اتم هاى بيش ــزرگ تر مى ش ــه قطره ب همچنان ك
نيمه هادى را اكسيد مى كند. نتيجه يك سرى شيارهاى بلورى 
است، ابعاد اين شيارها متناسب با اندازه قطرات است كه قابل 

كنترل هستند.
نيكوبخت مى گويد: «در حقيقت، ريزقطرات معادل شيميايى 
ــت كه به جاى برف، از بخش هاى بااليى  مته يك برف پاش اس
ــورت بخار به بيرون  نيمه هادى تراش مى دهد و ذرات را به  ص

پرتاب مى كند.»
ــنيد  ــفيد و اينديم آرس اين پديده همچنين براى گاليوم فس
ــاخت  ــه از نيمه هادى ها براى س ــد. اين طبق ــاهده ش نيز مش
ــرعت باال و ديگر كاربردها  LEDها و ابزارهاى الكترونيكى س
ــا انجام  ــاد دارند كه ب ــوند. اين محققان اعتق ــتفاده مى ش اس
تنظيمات، امكان حفر كانال ها روى سيليكون و ديگر فلزات نيز

وجود دارد.
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معرفى ربات ماهنورد جديد 
«آئودى»

نسل جديد ربات هاى ناسا 
ساخته شد

پرداخت بيش از 14 ميليارد ريال 
حمايت تشويقى به محققان  نانو

پاكسازى نيروگاه فوكوشيما 
با ربات فوق پيشرفته

شركت خودروسازى آئودى در نمايشگاه بين المللى خودرو در ديترويت از 
ماهنورد جديدى رونمايى كرده كه از سيستم مشهور چهار چرخ محرك 

Quattro استفاده مى كند.
ــه بعدى است كه از  ماهنورد Quattro در حال حاضر يك ربات چاپ س

تيتانيوم و آلومينيوم ساخته شده و 35 كيلوگرم وزن آن است.
البته با توسعه اين ربات در آينده، از وزن آن كاسته خواهد شد و از منيزيم 

نيز در آن استفاده مى شود. 
ــيدى و چهار چرخ آن  از خصوصيات اين ماهنورد مى توان به پانل خورش

اشاره كرد كه مى توانند 360 درجه بچرخند. 
همچنين دو دوربين استريو با قابليت تصويربردارى سه بعدى نيز روى اين 

ربات نصب شده است. 
ــى مواد و توليد تصاوير پانورامايى وضوح باال به  ــوم براى بررس دوربين س

ماهنورد متصل خواهد شد.
ــر 3/5 كيلومتر در  ــاظ نظرى مى تواند حداكث ماهنورد Quattro به لح

ساعت حركت كند.
شركت سازنده قصد دارد عملكرد ماهنورد را با ارتقاى باترى و دستگاه هاى 

الكترونيك قدرت و موتورهاى الكتريكى ارتقا دهد.
اين ربات كه براى رقابت برنامه ماهنورد XPRIZE گوگل طراحى شده، 
بايد بتواند حداقل نيم كيلومتر در ماه حركت كند و فيلم ها و تصاوير وضوح 

باال را به زمين ارسال كند. 
اين ربات همچنين بايد تا سال 2017 روى يك موشك به ماه پرتاب شده 
و در يك منطقه هدف در شمال استواى آن، نزديك به محل فرود آپولو 17 

در سال 1972 فرود بيايد.
بر اساس برآوردها، سفر به ماه پنج روز طول خواهد كشيد و هزينه آن 26/2 

ميليون دالر خواهد بود.

ــل جديدى  ــاخت نس ــق به س ــا موف ــن المللى ناس ــز بي محققان مرك
ــا را  ــه ه ــق روى ريزجاذب ــكان تحقي ــه ام ــدند ك ــا ش ــات ه از رب

فراهم مى كند.
ــن المللى  ــتگاه فضايى بي ــا در ايس ــالدى به بعد ناس ــال 2006 مي از س
 SPHERES ــاى ــات ه ــه» از رب ــق روى «ريزجاذب ــراى تحقي ب

استفاده مى كند. 
ــاخت نسل جديدى از  اكنون محققان مركز بين المللى ناسا موفق به س

ربات هاى SPHERES با نام Astrobee شده اند.
ــكل و داراى  ــب ش ــت كه مكع ــن اس ــاى Astrobee اي ــى ه از ويژگ
پرواز آزاد است و از يك بازوى رباتيك براى نشستن و كار كردن با اجسام 
 Astrobee ــبك ــك و بازوى س ــكل كوچ بهره مى برد ضمن اينكه ش
اين امكان را فراهم مى كند تا بتواند به طور فيزيكى با محيط خود تعامل 

داشته باشد.
قرار است اين ربات سال آينده ميالدى پرتاب شود.

ــن اينكه  ــت ضم ــانتيمتر اس ــرف 30/5 س ــات از هر ط ــن رب ــدازه اي ان
ــاد مى كنند  ــك نمونه بى نظير ي ــه عنوان ي ــا از اين ربات ب مقامات ناس
ــردازد و با روى  ــات بدون نظارت بپ ــه انجام و رصد تحقيق كه مى تواند ب
ــق  ــه» محق ــات «ريزجاذب ــدى در تحقيق ــت جدي ــدن آن فرص كار آم

مى شود. 
به وسيله ربات جديد ناسا خطرات احتمالى كه فضانوردان با آنها روبه رو 

مى شوند كاهش مى يابد.
ــه كردن  ــا اضاف ــه در آينده ب ــتند ك ــاور هس ــن ب ــا بر اي ــان ناس محقق
ــه آزمايش  ــه Astrobee قادر ب ــى ب ــاى رانش مغناطيس ريزپيمانه ه
ــت دادن آنها در فضا  ــواره ها بدون از دس روش هاى مختلف كنترل ماه

خواهيم بود.

ستاد توسعه فناورى نانو، دى ماه امسال مبلغ 14 ميليارد و 890 ميليون 
و 780 هزار ريال به دو هزار و 140 محقق پرداخت كرده است.

اين حمايت ها مربوط به مواردى است كه تا آخر آبان ماه امسال در ستاد 
ــكلى براى پرداخت مانند اشكال در شماره  نانو داورى و تاييد شده و مش
ــتاد و ارايه مقاله  ــركت نكردن در همايش هاى مورد تاييد س حساب، ش

نداشته اند.
ــعه فناورى نانو، با هدف ايجاد تعامل بين  بر اساس اعالم ستاد ويژه توس
ــراى دريافت بخش دوم  محققان فناورى نانو، تمامى فارغ التحصيالن ب
ــركت در يكى از همايش هاى مورد تاييد  ــويقى ملزم به ش حمايت تش
ستاد هستند. اين همايش ها توسط انجمن هاى علمى و با حمايت ستاد 
برگزار مى شوند كه دانشجويان عالوه بر ارايه مقاله در همايش، ضرورى 
است در كارگاه هاى برگزار شده توسط ستاد نيز شركت كنند. شركت در 
همايش براى دريافت مرحله دوم حمايت تشويقى پايان نامه، فقط براى 
ــويقى استفاده كرده اند،  ــجويانى كه از آيين نامه قديم حمايت تش دانش

الزامى  است.

ــه نيروگاه آسيب ديده  ــماره س ــازى راكتور ش ــيبا به منظور پاكس شركت توش
فوكوشيما ژاپن، اقدام به طراحى نسل جديد ربات هاى فوق پيشرفته و مقاوم در 

برابر تشعشعات شديد هسته اى كرد.
همچنين پس از خسارت شديد نيروگاه فوكوشيما ژاپن ناشى از سونامى اخير، 
راكتور شماره سه اين نيروگاه منفجر شد و مواد راديواكتيو به فضاى مجاور نفوذ 
ــمار سه و حفظ جان انسان ها  كرد.شركت توشيبا به منظور پاكسازى راكتور ش
در محيط هاى مملو از پرتوهاى راديواكتيو اقدام به توليد نسل جديد ربات هاى 
فوق پيشرفته قادر به فعاليت زير آب كرد.با گذشت پنج سال از تخريب نيروگاه 
اتمى فوكوشيما هنوز موفقيت چندانى براى پاكسازى آن صورت نگرفته است، 
ــرايط خطرناك راكتور شماره سه امكان پذير نيست. چرا كه ورود انسان ها به ش
شركت توشيبا ربات جديد را با هدف تخليه سوخت  قلب راكتور و تخليه ميله هاى 
ــده طراحى و توليد كرده است.عمليات آموزش كنترل ربات  سوختى مصرف ش

توشيبا به تكنسين هاى نيروگاه حداكثر تا سال آينده ميالدى آغاز مى شود.
شركت توشيبا اعالم كرد: عمليات تخليه راكتور شماره چهار كه شامل 566 ميله 

اورانيوم است حداكثر تا سال 2018 آغاز مى شود.

دانش هاى نوين؛

ساخت يك نانو برف پاش براى حفر كانال
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 تدوین برنامه مدیریت پسماند 
شهر چادگان

ابتالی 300 راس دام 
به تب برفکی در نطنز

پیگیری دزدیده شدن سنگ تاریخی 
» استراخاتون «  فالورجان 

 توسعه زیر ساخت های فرهنگی 
با حمایت از نویسندگان

رییس مرک��ز ف��ن آوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال کش��ور گفت: زیرس��اخت های توس��عه 
 شبکه  های ملی دیجیتال در کشور فراهم شده است

و م��ردم می توانن��د در 22 بهمن امس��ال ش��اهد 
رونمایی از یکی از مهم  ترین محصوالت آن باشند.

  س��ید مرتض��ی موس��ویان در نشس��ت خب��ری 
 با خبرنگاران شهرس��تان ش��هرضا عنوان داشت: 
یکی از مهم ترین نیازهای کش��ور در شرایط فعلی 
ایجاد بسترهای الزم برای ایجاد مشاغل و حرفه ها 

در رشته های گوناگون است.
وی تصری��ح کرد: هم��راه با کاهش تع��داد فعاالن 
عرصه های کشاورزی و صنعت در کشور و افزایش 
تعداد ش��اغالن بخش خدم��ات باید زیرس��اخت 
 ها و بس��ترهای الزم ب��رای این منظور در کش��ور 

فراهم شود.
رییس مرک��ز ف��ن آوری اطالعات و رس��انه های 
 دیجیت��ال اظه��ار داش��ت: یک��ی از علل توس��عه 
 فعالیت های اقتصادی و افزایش ش��مار مش��اغل 
 در این کش��ور که س��بب رش��د اقتصادی آن نیز 
 شده است، توس��عه رش��ته های صنایع و مشاغل 
به محیط های خانگی است به نحوی که کشاورزان 
در زمان های اس��تراحت خ��ود با اش��تغال به این 

مشاغل امرار معاش می کنند.
موس��ویان اضافه کرد: هر یک از تولی��د کنندگان 
بخش های مختلف صنایع در کش��ور چین ممکن 
است به درستی از جایگاه محصول تولیدی خود در 

محصول نهایی کارخانه مطلع نباشد اما در این روش 
میزان پرداختی کارفرما و هزینه های تولید کاهش 
و در مقابل درآمد مجموع افراد به دلیل ایجاد توان 

رقابتی در بازارهای جهانی افزایش پیدا می کند.
وی تاکید ک��رد: باید زمین��ه ای فراهم ش��ود که 
در کش��ور ما نیز تولی��د کنندگان ام��کان عرضه 
محصوالت تولیدی خ��ود را در بازارهای داخلی و 
خارجی داشته باش��ند و از کپی برداری یا نوسانات 

قیمت بازار آسیب نبینند.
رییس مرک��ز ف��ن آوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیت��ال در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، با 
اش��اره به ایجاد زیر س��اخت های الزم برای ایجاد 
 اولین درگاه الکترونیکی نمایه صنایع و محصوالت 
تولید کنندگان داخلی گفت: زیرساخت های توسعه 
شبکه  های ملی دیجیتال در کشور فراهم شده است 
و مردم می توانند در 22 بهمن امسال شاهد رونمایی 

از یکی از مهم  ترین محصوالت آن باشند.
وی تصریح ک��رد: در روش جدید نمایه محصوالت 
 در بازارچ��ه دیجیتال کش��ور، کاالی تولید ش��ده 
با اختص��اص یک کد تح��ت عنوان » ش��امد« که 
 مخفف شناس��ه الکترونیکی محص��ول دیجیتال 
 م��ی باش��د معرف��ی م��ی ش��ود، بدین وس��یله 
 هر تولید کننده محصول تولید شده خود را انحصارا 
در اختیار می گیرد، هر تولید کننده نیز با دریافت 

کد پدید آوردنده مشخص می شوند.
رییس مرک��ز ف��ن آوری اطالعات و رس��انه های 

دیجیت��ال اضافه کرد: براس��اس زیر س��اختی که 
 در این ش��بکه مل��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
این امکان فراهم می ش��ود که کاالهای تولید شده 
در قالب مشاغل خانگی از سوی خانه های فرهنگ 

نمایه شود.
موس��ویان، در تشریح س��ازماندهی ش��بکه ملی 
دیجیتال کشور عنوان داشت: شبکه ملی فرهنگ 
در سطح کشور و با اس��تفاده از ظرفیت 400 خانه 
فرهنگ دیجیت��ال فعالیت های س��ایبری خود را 

آغاز می کند.
وی تصریح کرد: در راستای ساماندهی این شبکه ها 
برای هر مرکز استان یک مجتمع فرهنگی دیجیتال 
و در برخی شهرها مجتمع فرهنگی شهری دیجیتال 

در نظر گرفته و فعالیت می کند.
رییس مرک��ز ف��ن آوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال  اظهار کرد: آموزش  های مجتمع فرهنگی 
دیجیتال باید به سمتی حرکت کند که محصوالتی 
قابل عرض��ه تولید کند و این عرص��ه زمانی فراهم 
 می  ش��ود که افراد جدی��دی به ش��بکه دیجیتال 

می  پیوندند.
وی با اشاره به پیشنهاد مسووالن شهرستان شهرضا 
مبنی ب��ر اختص��اص دو مرکز دیجیت��ال حوزوی 
و دانش��گاهی به این شهرس��تان، اظهار داش��ت: 
 اجرای این طرح منوط به این نکته  است که در این 
خانه  های دیجیتال سرویس  ها و خدماتی متناسب 

با تخصص افراد فعال در آن ارائه شود.

  فرماندار ش��هرضا با تاکید بر لزوم حمایت از نویسندگان و ناشران گفت: حمایت 
از صاحبان قلم و اندیشه الزمه توسعه زیر ساخت های فرهنگی جامعه است.

محس��ن گالبی اظهار کرد: حمایت از هنرمن��دان به عنوان یک��ی از اصلی ترین 
برنامه های شهرستان در دستور کار قرار دارد، در این زمینه پروپوزال ثبت سفال 

شهرضا در فهرست آثار جهانی تهیه و ارسال شده است.
وی اضافه کرد: فرهیختگان سرمایه های اصلی کشور هستند، شهرستان شهرضا 
نیز به جهات گوناگون از وجود دانشمندان و فرهیختگان بزرگی برخوردار است که 

باید از حضور آنها استفاده شود.
 فرماندار ش��هرضا با اش��اره به تشکیل ش��ورای راهبری شهرس��تان اضافه کرد: 
در این ش��ورا با حضور هنرمندان و فرهیختگانی از س��طح شهرس��تان که بعدها 
دانش��مندان و صاحبان اندیش��ه ش��هرضایی از مرکز اس��تان و تهران نیز به آنها 
می پیوندند، مشکالت و معضالت اصلی شهرستان بررسی و راهکارهای تخصصی 

برای حل آنها ارائه می شود.
گالبی فقدان بودجه کافی برای حمایت از نویسندگان و ناشران و صاحبان قلم را 
یکی از معضالت مهم فرهنگی برشمرد و افزود: در ش��هرضا نویسنده ای به دلیل 
عدم تمکن مالی برای تامین بودجه چاپ اثر خود، مجبور شد امتیاز آن را به فردی 

در تهران واگذار کند.
 وی تصری��ح کرد: تروی��ج فرهن��گ کت��اب و کتابخوان��ی یک ضرورت اس��ت، 
 عدم اختصاص س��اعات مش��خصی برای مطالعه باعث رکود فرهنگی می شود و 

الزم است برای حل آن راهکارهای کارشناسی ارائه شود.
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 ش��هردار چ��ادگان گفت:تم��ام مطالعات م��ورد نیاز ب��رای مدیریت 
دفع بهداشتی پسماند در شهر چادگان انجام شده و همچنین 31 مجوز 

برای انتقال جایگاه های نامناسب دفع پسماند اخذ شده است.
 عنایت ا... امیر حاجیلو شهردار چادگان از تدوین طرح 300 صفحه ای 
مدیریت پسماند این شهر خبر داد و گفت: تمام مطالعات مورد نیاز برای 
مدیریت دفع بهداشتی پسماند در شهر چادگان انجام شده و همچنین 
31 مجوز برای انتقال جایگاه های نامناس��ب دفع پسماند اخذ شده و 

تنها یک مجوز دیگر منتظر صدور از سازمان محیط زیست است.
وی افزود: پس از صدور مجوز و معرفی جایگاه مناس��ب دفع توس��ط 
سازمان محیط زیست و معرفی یک مکان استاندارد فعالیت شهرداری 

برای ساماندهی موضوع زباله ها و دیگر پسماندها آغاز خواهد شد.
 ش��هردار چ��ادگان همچنی��ن ب��ه درآم��د حاص��ل از ع��وارض 
82 و 7دهم درصدی دهکده ه��ای فرهنگی تفریح��ی و 17و 3 دهم 
درصدی پرداخت های مردمی اش��اره ک��رد و گفت: یک��ی از وظایف 
ش��هرداری ارائ��ه بهتری��ن خدم��ات نظافتی به ش��هروندان اس��ت 
 و ش��هرداری چادگان س��عی دارد باتم��ام ت��الش در کمترین زمان 
 بعد از جانمایی زمین مناس��ب، مش��کل دفع بهداش��تی زبال��ه ها را 

رفع کند.
وی توجه به آموزش و فرهنگ س��ازی تفکیک زباله های خش��ک و تر 
در مبدا را از دیگر اولویت های ش��هرداری عنوان ک��رد و افزود: مردم 
به دو روش می توانند زباله های تفکیک ش��ده خود را برای بازیافت به 
 عوامل شهرداری تحویل دهند و به جای آن اقالم مصرفی که به عنوان

 اهرم های تشویقی استفاده می شوند را دریافت کنند.
حاجیلو بیان داشت: پایگاه هایی در شهر تعبیه خواهند شد و همچنین 
ماموران دریافت زباله از درب خانه ها موظفند زباله های تر و خش��ک 
را جداگان��ه تحویل بگیرن��د و در عوض محصوالتی مانن��د پودرهای 

لباسشویی و کیسه زباله را ارائه دهند.

 رییس دامپزش��کی شهرس��تان نطنز از تلف��ات 300 راس دام ب��ه علت ابتال 
به تب برفکی در شهرستان نطنز خبر داد.

  حمیدرضا رنگرز در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل مش��اهده مواردی 
از ش��یوع تب برفکی در میان دام های یک��ی از دامداران منطق��ه و به منظور 
پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری، کارمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

اقدام به واکسیانسیون دام ها تا شعاع سه کیلومتری محل بیماری کردند.
  وی افزود: متاس��فانه دامداران تاکنون  به علت همزمانی با ب��ارداری دام ها و 
 ترس از س��قط جنین، در مواردی همکاری الزم را  با این اداره نداشته و علت 

از بین رفتن دام ها نیز همین عدم همکاری بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان با اشاره به 
دزدیده شدن قطعه سنگی در ورودی مقبره » استراخاتون« در بخش پیربکران گفت: 

پیگیری های حقوقی و انتظامی درباره این سنگ تاریخی ادامه دارد.
فریدون اللهیاری درباره دزدیده شدن قطعه سنگی در ورودی مقبره » استراخاتون« 
اظهار داشت: متاسفانه س��نگ ورودی مجموعه تاریخی و فرهنگی استراخاتون در 
بخش پیربکران شهرستان فالورجان هفته گذشته به سرقت رفته، این سنگ دارای 

ارزش تاریخی است و شامل کتیبه ای با خط عبری و گویای تاریخ گورستان است.
 وی افزود: این مجموعه همانند سایر مجموعه های مذهبی مذاهب در اصفهان که 
زیر نظر همان مذهب به صورت مشارکتی اداره می شود، زیر نظر انجمن کلیمیان 
است و نگهبان داش��ته و محافظت می شود، البته س��ازمان میراث فرهنگی استان 

اصفهان بر این مجموعه نظارت دارد و اما به صورت مستقیم در اختیار ما نیست. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه 
مجموعه اس��تراخاتون برای امور مذهبی بهره برداری می شود، تصریح کرد: یگان 
حفاظت سازمان پس از اطالع از دزدیده شدن این س��نگ در محل حضور یافته و 
بررسی های الزم انجام شده است، سنگ دزدیده ش��ده دارای ارزش تاریخی است 
و برای س��ازمان میراث فرهنگی دارای اهمیت است و با دس��تور استاندار اصفهان 

پیگیرهای حقوقی و انتظامی توسط مراجع ذی ربط ادامه دارد.

فراهم شدن زیرساخت های توسعه شبکه  های ملی دیجیتال در کشور 

فرماندار شهرستان لنجان در آیین تودیع و معارفه شهردار زاینده رود گفت: 
 مس��ووالن باید توجه داشته باشند که تمام مس��وولیت ها امانتی در دستان 

ما است.
وی توسعه کیفی خدمات شهری و اتمام پروژه های برجای مانده از گذشته 
را از ضروریات در جامعه برش��مرد و متذکر شد: ش��هردار جدید زاینده رود 
 با حمایت ش��ورای اس��المی، پروژه هایی که اخیرا کلنگ زنی شده است را 
 به سرانجام برساند.سید محسن سجاد با اشاره به دستاورد مذاکره کنندگان 
در خصوص پرونده هسته ای خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران در گروه 
موسوم به ۵+1 در مقابل جبهه استکبار جهانی قرار داشت و در چنین شرایطی 
به مذاکرات می پرداخت. فرماندار شهرستان لنجان تاکید کرد: تیم دیپلماسی 
 ما با تاسی از فرمایش��ات رهبر معظم انقالب دشمنان ما را متقاعد کردن که 
در زمینه پرونده هسته ای حق با ایران است و دنیا را به چنین باوری رساندند.

وی در ادامه با اشاره به بزرگداشت روز حماس��ه و ایثار در شهرستان لنجان 
یادآور شد: شهرستان لنجان در دوران دفاع مقدس افتخارات بزرگی را کسب 
کرده که از جمله آن ها می توان به رش��ادت ه��ای دالورمردان این خطه در 
عملیات کربالی ۵ اشاره کرد چراکه در چنین روزی شهرستان لنجان میزبان 

4۵ شهید واالمقام این عملیات بود.
س��جاد تاکید کرد: شهرس��تان لنجان به لحاظ بهره مندی از روحیه ایثار و 
 مقاومت، قطب های صنعتی و کشاورزی، وجود اقوام مختلف و نیز دارا بودن 

۹ شهر از ظرفیت بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار است.

فرماندار شهرستان لنجان:

پست های مدیریتی امانتی 
در دستان مسووالن است

مدی��ر نظ��ارت ب��ر دارو و 
مواد مخدر دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی 
کاش��ان گفت: 
ای��ران ج��زء 
کش��ورهای 
پ��ر مص�رف 
دارو است که 
عدم فرهنگ 
سازی مصرف 

منطقی دارو علت این امر است.
 محمد حس��ین خیاط کاشانی در اختتامیه شش��مین دوره طرح مصرف 
 منطقی دارو در گفت وگو با خبرن��گاران با بیان اینکه 1۵ هزار دانش آموز 
 از شهرس��تان های کاش��ان و آران و بیدگل در طول پنج س��ال گذشته 
در زمینه مصرف منطق��ی دارو آموزش ه��ای الزم را فراگرفته اند، افزود: 

 امسال نیز طبق سال های گذش��ته حدود یک هزار و 700 دانش آموز از
 30 مدرسه در این جشنواره شرکت کردند.

 وی با بیان اینکه شش��مین دوره طرح دانش آموزی مصرف منطقی دارو 
به مدت 2 هفته در فرهنگ سرای مهر برگزار شد، تصریح کرد: این طرح 
به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با همکاری اداره 
آموزش و پرورش این شهرس��تان ها، معاونت فرهنگی ورزشی 

شهرداری و فرهنگ سرای مهر کاشان برگزار شد.
خی��اط کاش��انی، ب��ه فعالی��ت کمیته 
 کشوری تجویز مصرف منطقی دارو در 
دانش��گاه های علوم پزشکی کشور 

ه  ر ش��ا ک���رد و اظه��ار ا
داش��ت: افزایش اطالعات و فرهنگ س��ازی در زمینه مص��رف صحیح و 

منطقی دارو، یکی از اهداف این کمیته است.

وی هدف از اجرای طرح مصرف منطقی دارو را وضعیت نابه سامان دارویی 
عنوان کرد و گفت: ایران جزء کش��ورهای پر مصرف دارو اس��ت که عدم 

فرهنگ سازی مصرف منطقی دارو، علت این امر است.
مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: 
 فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی در این راستا باید از س��نین پایین به ویژه 

از دانش آموزان مقطع ابتدایی شروع شود.
خیاط کاشانی، اطالع رسانی صحیح و مطلوب به دانش آموزان در زمینه 
پیشگیری از مصرف خود سرانه دارو، مراجعه به موقع به پزشک در صورت 
بیماری، مصرف صحیح دارو، رعایت بهداشت، آشنایی با انواع میکروب ها 

و مقاومت دارویی را  از جمله اهداف برگزاری این طرح برشمرد.
وی با اش��اره به مقاومت میکروب ها به اکثر آنت��ی بیوتیک ها اظهار 
 داش��ت: مصرف ب��ی دلیل، ب��ی وقف��ه و بی��ش از اندازه 
آنتی بیوتیک ها باعث مقاومت دارویی می شود و ادامه 

این شرایط مراجعه به پزشک را نیز بی اثر می کند.
وی آم��وزش چهره ب��ه چه��ره، پخ��ش فیلم های 
انیمیش��ن، آزمون ه��ای عملی، نحوه صحیح شس��تن 
 دس��ت ها و آزمون عطس��ه و س��رفه را از جمله برنامه های قابل اجرا 
در این طرح برش��مرد و گفت: دانش آموزان با اجرای این طرح می توانند 

با مصرف منطقی و صحیح داروها و رعایت نکات بهداشتی آشنا شوند.

مدیر نظارت بر دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

ایران جزء کشورهای پر مصرف دارو است

کشتارگاه دام مکانیزه در اردستان احداث می شودنجف آباد دومین شهر دانشگاهی استان اصفهان است

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد گفت: 
نجف آباد دومین ش��هر دانشگاهی استان اصفهان 

است.
س��یدمحمد امیری در جمع تع��دادی از مدیران 
دس��تگاه های دولتی با بیان ای��ن مطلب گفت: با 

وج��ود تمام��ی اقدام��ات و خدمات 
ارزش��مندی که در این مجموعه طی 
س��الیان اخیر انجام گرفته ولی هنوز 
تا رس��یدن به نقطه مطل��وب و آنچه 
 که ش��ان مردم این شهر شهید پرور و 
علم دوست باشد فاصله زیادی داریم 
که امیدواریم با ادامه تعامل س��ازنده 
شکل گرفته با مسئوالن، این حرکت 
در آینده با قوت و س��رعت بیش��تری 

ادامه داشته باشد.
امیری همچنین از ف��ارغ التحصیلی 
 بی��ش از 1۵00 پزش��ک از واح��د 
 نجف آباد و ج��ذب اکثری��ت آنها در 
دوره ه��ای تخصصی دانش��گاه های 
معتب��ر کش��ور ب��ه عن��وان یک��ی از 
افتخارات دانشگاه نام برد و ادامه داد: 
در کنار پیش��رفت های علمی دانشگاه که با تالش 
دانشجویان و اعضای هیات علمی، توانسته خود را 
به اذعان پایگاه های معتب��ر علمی جهان به جمع 
10 دانش��گاه برتر کش��ور  ارتقاء دهد، به مس��ائل 

فرهنگی و مذهبی نیز اهمیت ویژه ای داده ش��ده 
که مشارکت بیش از10 هزار نفر دانشجو در آخرین 
دوره مس��ابقات قرآن و عترت گواهی بر این مدعا 
 به ش��مار می آید.رییس دانش��گاه آزاد نجف آباد 
در ادامه برگزاری باشکوه ویژه برنامه های مذهبی 
و نمازهای جماعت دانش��جویی را مصداقی برای 
غلط بودن برآوردهای بدخواهان نظام در خصوص 
انحراف نسل جوان و دانشجو از مفاهیم ناب انقالب 
و اسالم دانست و گفت: از الطاف الهی نسبت به این 
دانش��گاه می توان به آغاز فعالی��ت آن با وقف یک 
میلیون تومان از اموال شهید میردامادی در حدود 
30 سال پیش اشاره کرد به طوری که در این مدت 
مجموعه دانش��گاه توانس��ته خود را در تقسیمات 
جدید صورت گرفت��ه به عنوان ی��ک واحد جامع 
هم طراز با اختیارات و توانمندی های یک استان 
کشور مطرح کند. وی با اشاره به جایگاه نجف آباد 
به عنوان دومین ش��هر دانشگاهی اس��تان پس از 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر رتبه 17 
تولیدات علمی جهان در اختیار ایران اسالمی است 
که در این میان دانشگاه های تهران مهم ترین سهم 
و پس از آن نیز واحدهای فعال در اصفهان جایگاه 

بعدی را از این لحاظ به خود اختصاص داده اند.

رییس محیط زیست اردستان گفت: به زودی شاهد 
احداث کشتارگاه دام به صورت مکانیزه در شهرستان 

خواهیم بود.
 حسین شواخی با اشاره به مناسبت هفته هوای پاک 
 از تم��ام همش��هریان خواس��ت ت��ا در طول س��ال 
با ای��ن اداره در خصوص نگهداش��تن هوایی س��الم 

همکاری الزم را داشته باشند.
وی افزود: با توجه به نبود دس��تگاه ه��ای مورد نظر 
س��نجش آلودگی هوا در شهرس��تان ها و همچنین 
این ش��هر، نمی توان میزانی از آلودگی ه��وا را بیان 
 کرد ولی با توجه ب��ه نبود کارخانه ه��ای آالینده در 
این شهرستان نسبتا هوای سالمی را در این شهرستان 

شاهد هستیم.
 ریی��س محی��ط زیس��ت اردس��تان بیان داش��ت: 
 در شهرس��تان اردس��تان دو منطقه حفاظت ش��ده 
وج��ود دارد، منطقه کهیاز که ۹2 هزار هکتار اس��ت 
 و منطقه خ��ارو که یکصد هزار هکتار وس��عت دارد و 
از آن می توان اس��تفاده چند منظوره ک��رد در قالب 
پاس��گاه حفاظتی ک��ه حدودا40درصد س��اخت آن 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ابراز امی��دواری کرد: در صورت رس��یدن بودجه 
 م��ورد نیاز، ای��ن پاس��گاه حفاظت��ی تا پایان س��ال 

به بهره برداری برسد.
ش��واخی تصری��ح ک��رد: منطق��ه 
حفاظ��ت ش��ده ای��ن شهرس��تان 
 طبق اس��تانداردهای موج��ود، نیاز 
 ب��ه یکصد نف��ر محیط ب��ان دارد که 
با توجه به این ضعف در کل کشور ما 
 هم از این امر مس��تثنی نبوده و فقط 

با ۶ نفر این کار صورت می گیرد.
به گفته وی به زودی ش��اهد احداث 
 کش��تارگاه دام به ص��ورت مکانیزه 

در شهرستان خواهیم بود.
114ش��هید  از  همچنی���ن   وی 
محیط بان کشور هم یاد کرد و گفت: 
 محی��ط بان��ان همیش��ه در معرض 

خطر و حادثه هستند.
 مدی��ر محی��ط زیس��ت اردس��تان 

از فعالیت های اس��تان اصفهان در س��ال جاری و دو 
 س��ال گذش��ته گفت: در خصوص روز س��الم امسال 
1۹7روز سالم در اس��تان داش��ته ایم که این درصد 
نس��بت به س��ال ۹2 که 74روز ب��وده، رش��د قابل 

چش��مگیری اس��ت و همچنین شاهد رش��د ارتقاء 
تکنولوژی های جدید و توسعه دانش بنیان بوده ایم.

 وی با اش��اره ب��ه سرش��ماری حیات وح��ش گفت: 
در سرشماری حال حاضر نس��بت به قبل رشد قابل 

مالحظه ای وجود داشته است.

آن سوی خبر
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زبان خوراكى ها

بيشتر بدانيم خبر

ــتى حاكم بر سرمايه گذارى در  وزير بهداشت با انتقاد از نگاه سوسياليس
حوزه سالمت، گفت: من كشورى را نمى شناسم كه با اين سياست حوزه 
سالمت موفقى داشته باشد. دكتر سيد حسن هاشمى، در اولين همايش 
معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در حوزه سالمت، گفت: متاسفانه در 
ــاهد عقب ماندگى هايى هستيم كه  ــالمت به داليل مختلف ش حوزه س
ناشى از عدم تعريف صحيح براى حضور سرمايه گذاران داخلى و خارجى 

بوده است.
ــالمت، صرفا به اختيار  ــرمايه گذارى در حوزه س وى با انتقاد از اينكه س
صاحبان همان حرفه است، تاكيد كرد: با پول گران پزشكان براى ساخت 
ــتان و همچنين واردات تجهيزات پزشكى، نمى توان به موفقيت  بيمارس

سرمايه گذارى در حوزه سالمت اميدوار بود.
ــكل ما متقاعد كردن دوستانى است  وزير بهداشت افزود: مهم ترين مش
كه معتقدند حوزه سالمت يك حوزه حاكميتى است و دولت بايد منابع 

را در اختيار بگذارد.
وى ادامه داد: امروز با توجه به توفيقات نظام در برداشتن تحريم ها، عرصه 

جديدى ايجاد شده است كه بخش خصوصى مى تواند ورود مى كند.
سرمايه در گردش، در حوزه سالمت بيش از نفت و گاز است

ــاره به كمپانى هاى موفق دنيا كه در طول 20 سال  ــت با اش وزير بهداش
ــرمايه در گردش اين  ــالمت آمده اند، گفت: س گذشته به سراغ حوزه س
ــت. وى همچنين از صنعت دارويى به عنوان  حوزه بيش از نفت و گاز اس
ــالمت نام برد و گفت: صنعت دارويى  يك بخش استراتژيك در حوزه س
ــور براى اينكه بتواند در بازارهاى بين المللى رقابت كند، مى بايست  كش

نوسازى شود.
ــور  ــازى در كش ــوع بيمارستان س ــه موض ــن ب ــمى همچني هاش
ــتان ها  ــكان بيمارس ــول پزش ــه با پ ــا مدلى ك ــت: ب ــاره كرد و گف اش
ــد  ــادى نباش ــن كار اقتص ــت اي ــن اس ــم ممك را اداره مى كني
ــا  ــتان ها در دني ــدل اداره بيمارس ــن م ــه اي ــت ك ــرا سال هاس زي
ــاره زنجيره اى  ــرورت اج ــر ض ــت ب ــت. وزير بهداش ــده اس برچيده ش
بيمارستان ها تاكيد كرد و گفت: بايد تابوشكنى در حوزه سرمايه گذارى 

سالمت صورت بگيرد كه اين امر به نفع مردم خواهد بود.

ــمى  ــتن جس ــراى داش ــاز ب ــبزيجات از ديرب ــوه و س ــرف مي مص
ــه ــز از جمل ــا ني ــت.خانواده ليموه ــده اس ــه ش ــالم توصي س

ــيدن به اين مهم  ــما را در رس ــتند كه مى تواند ش  مواد خوراكى هس
يارى رسانند.

 تركيبات ليمو در اكثر رژيم هاى غذايى وجود داشته و نقش سم زدايى 
را در بدن ايفا مى كند.

ــت. حال ما  ــاد و آب ليمو از جمله  اين تركيبات اس  چاى ليمو، ليمون
قصد داريم تركيبى جديد را براى استفاده از ليمو به شما معرفى كنيم 

كه خواص اين ميوه را تا بيشترين حد ممكن حفظ مى كند:
 ليموترش منجمد

پوست ليمو خواص بى شمارى براى حفظ سالمتى، كاهش كلسترول، 
ــرطان ها  ــگيرى از انواع س ــى و پيش ــتگاه ايمن ــدرت دس ــش ق افزاي

دارد.
ــز دارد كه  ــواص ضد ميكروبى ني ــت ليمو عالوه بر موارد فوق خ پوس
مى تواند بدن را در برابر عفونت هاى باكتريايى و قارچى و همچنين انگل 

و كرم هاى داخلى بدن بيمه كند.
مصرف ليمو مزاياى فراوانى دارد:

كاهش التهاب
جلوگيرى از آسم

تنظيم فشار خون باال
تقويت دستگاه ايمنى بدن

كاهش احتمال سكته
سم زدايى كليه و كبد

جلوگيرى از افسردگى و استرس
جلوگيرى از انواع سرطان ها

ليمو و سرطان
ــار خواص ديگر آن مى توانند به  ويتامين c موجود در ليموترش در كن

جنگ با تومورهاى بدخيم انواع سرطان هاى ريه، سينه و روده روند.
ــى» مى تواند ــو درمان ــتند كه « ليم ــن عقيده هس برخى حتى بر اي

 از شيمى درمانى هم مفيدتر باشد، چرا كه سالم تر و ايمن تر است.
ــر  ــرا ب ــو منحص ــرف ليم ــه مص ــده ك ــخص ش ــا مش در آزمايش ه
ــالم  ــلول هاى س ــا س ــد و ب ن ــر مى گذرا ث ــم ا ــلول هاى وخي س

كارى ندارند.
ــت ليمو 5 تا 10 برابر ويتامين هاى خود  ويتامين هاى موجود در پوس
ليموترش است. از طرفى پوست ليموترش در حالت طبيعى تلخ است 

كه مى توان  با فريز كردن آن از ميزان تلخى اش كاست.
دستور تهيه:

ــركه سيب، ضد عفونى كرده  ابتدا ليموها را شسته و آنها را با كمك س
سپس آنها را خشك كنيد. در مرحله بعد، ليموها را در فريزير گذاشته 
ــب در آنجا باقى بماند. زمانى كه ليمو ترش ها كامال  و اجازه دهيد تا ش

سفت شدند، آنها را با پوست رنده كنيد.
اگر قصد داريد آن را بعدا استفاده كنيد، بهتر است در سينى و در كنار 

قطعات يخ نگهدارى شود. 
ــس پاستا،  ــت، س ــوپ، ماس ــده را در س مى توانيد ليموترش رنده ش
ــواع غذاها  ــاى و ان ــوه، چ ــموتى، آب مي ــواع اس ــتنى، ان ــاالد، بس س

استفاده كنيد.

ــتگى  ــا نه، بس ــت ي ــالمتى مفيد اس ــراى س ــور ب ــه خيارش اينك
ــى آن دارد.  ــظ مواد غذاي ــى و حف ــور و ترش به روش تهيه خيار ش
ــى كه براى  ــيب، هلو و گالب ــبز و يا ميوه هايى همچون س خيار س
ــك داراى  ــد، بدون ش ــرار مى گيرن ــتفاده ق ــى مورد اس تهيه ترش
ــت كه  ــور انداختن اس ــتند، اما روند خيار ش خواص تغذيه اى هس
ــازد.  ــى را تعيين مى س ــول نهاي ــد تغذيه اى محص ــوا و درص محت
ــرورى و ــاى ض ــاوى ويتامين ه ــم، ح ــوش طع ــور خ ــار ش خي

 آماده سازى آن آسان است. 
ــده تشكيل   ــركه و نمك تخمير ش ــا خيار از مخلوط آب و س اساس
شده، خيار شور هم خوش طعم است و هم سرشار از سديم . در اينجا 

4 فايده خيارشور را باهم مى خوانيم:
1-  ارزش تغذيه اى

ــر كمى از  ــت همچنين حاوى مقادي ــادى اس خيار داراى فيبر زي
ويتامين ها مانند ويتامين C و K همراه با پتاسيم ،كه  منبع خوبى 

از آهن است.
2- كم كالرى است

ــور را   ــم دارد. خيارش ــرى ك ــت و كال ــده نيس ــاق كنن ــى چ ترش
مى توان در ساالد، ساندويچ و انواع چيزهاى ديگر استفاده كرد. شما 
مى توانيد به جاى سس هاى ساالد كه كالرى زيادى دارد خيارشور
ــاى پركالرى  ــس ه ــك جايگزين عالى براى س ــتفاده كنيد ي  اس

است،خيارشور كلسترول هم ندارد.
3- خواص آنتى اكسيدانى

ــيب  سلولى كه  ــيدان ها مولكول هايى هستند كه از آس آنتى اكس
ــوند  ــرطان، بيمارى قلبى و يا بيمارى هاى ديگر مى ش منجر به س

پيشگيرى مى كند.
4- پر از سديم

مصرف بيش از حد خيار شور خوب نيست، زيرا مقدار سديم بسيار 
زياد دارد. 

ــت،، اما بايد در مصرف  ارزش غذايى و طعم و مزه آن  فوق العاده اس
ــه عنوان يك جايگزين  ــتفاده از آن ب آن اعتدال را رعايت كنيد؛ اس

سالم است.

وزير بهداشت عنوان كرد:

گردش مالى سالمت، بيش ازنفت و گاز

ليموى منجمد، عليه سرطان 

فوايد خوردن خيارشور

نفيسه  گر گرفتگى مشكل شايع در زنانى است كه به سن يائسگى نزديك 
هادى  مهر

 
مى شوند و علت آن هم ايجاد تغييرات هورمونى در بدن است. افت 

شديد ميزان استروژن، گر گرفتگى را افزايش مى دهد.
بدن براى خنك نگهداشتن خود، حرارت را خارج مى كند و هنگامى كه ميزان استروژن 
ــردرگمى مى شود. اين قسمت از مغز  افت مى كند مغز به ويژه هيپوتاالموس دچار س
وظيفه حفظ دماى بدن را به عهده دارد. بنابراين با افت ميزان استروژن، هيپوتاالموس 
پيغام دريافت مى كند كه دماى بدن در حال افزايش است. در اين شرايط هيپوتاالموس 
تالش مى كند دماى بدن را پايين بياورد و فرد دچار عاليم مشابه تب مى شود. شدت 
گر گرفتگى به طور مستقيم با سرعت تغيير شرايط بدن مرتبط است و هر چند دقيقه 
ــامل قرمز  ــوب قرار مى دهد. عاليم آن ش ــرد را درموقعيت نامطل به مدت 30 ثانيه ف
ــت.برخى خانم ها نيمه شب در خواب دچار گر گرفتگى  شدن صورت و عرق كردن اس
ــتند اين حالت را تجربه ــوند. تقريبا 95 درصد  زنانى كه در شروع يائسگى هس مى ش

 مى كنند. اين اختالل را مى توان با درمان (HRT) (درمان جايگزين هورمونى) يا دارو 
ــتكارى هورمون ها بدون عارضه نيست و مى تواند مشكالت  برطرف كرد كه البته دس
جديدى ايجاد كند.بنابراين در اين خصوص چند راهكار درمانى ساده براى به حداقل 

رساندن و كاهش آن ارايه شده است.
1 كاهش وزن:

ــديدتر گر گرفتگى مواجه مى شوند.برخى  زنانى كه اضافه وزن دارند با موارد ش
ــد. بنابراين اولين  ــگى را بدتر مى كن ــه عاليم يائس ــوند ك نيز دچار تكرار ادرار مى ش

ــت. شايد تعجب كارى كه بايد كرد اتخاذ برنامه غذايى  ــالم و كاهش وزن اس س
گرگرفتگى نيز كاهش مى يابد. نتايج كنيد (با پايين آمدن وزن، ميزان تكرار 

ــان مى دهد با هر  ــى ها نش ــش وزن، بررس ــرم كاه 5 كيلوگ
ــدت گر گرفتگى تا  33درصد كاهش ش

مى يابد.
2  مصرف نكردن قرص هاى الغرى 

مصرف اين قرص ها ميزان هورمون هاى متعدد از جمله استروژن و پروژسترون 
را در بدن تغيير مى دهد در نتيجه عاليم گر گرفتگى با شدت بيشترى بروز مى كند.

3  با استرس مقابله كنيد
استرس مزمن در ميزان استروژن و پروژسترون بدن اختالل ايجاد مى كند. زنانى 
كه نزديك به سن يائسگى هستند نبايد دچار استرس شوند. با تمرين كردن تنفس هاى 

عميق و مديتيشن مى توان بهتر با استرس مقابله كرد.
4  فيتو استروژن به برنامه غذايى افزوده شود

ــى غنى از  ــادل موادغذاي ــى. مصرف متع ــتروژن گياه ــتروژن يعنى اس فيتو اس
ــب برگرداند. شيرين بيان و  فيتواستروژن مى تواند ميزان استروژن را به ميزان مناس
يونجه از منابع غنى اين نوع استروژن گياهى است. همچنين سويا و سنبل الطيب نيز 

حاوى استروژن گياهى مى باشد.
5   خواب ،شب خوبى داشته باشيد

خواب مناسب يكى از بهترين درمان هاى طبيعى براى رفع گرگرفتگى است. سعى 
كنيد روزى 8 ساعت خواب شبانه داشته باشيد.

6  يوگا 
ــود. همچنين اين ورزش براى سالمت كلى بدن و  يوگا باعث كاهش وزن مى ش
انعطاف پذيرى آن مفيد است. يوگا همانند مديتيشن از درون و با ايجاد تعادل هورمونى 

تاثيرگذاراست. انجام اين ورزش تكرار گر گرفتگى را كاهش مى دهد.
7  غذاهاى دريايى را به برنامه غذايى خود اضافه كنيد

اسيد چرب امگا 3، در مقابله با گر گرفتگى موثر است. مصرف غذاهاى غنى از امگا3 
مى تواند در رفع عاليم گر گرفتگى تاثير زيادى داشته باشد. مصرف تن ماهى و ساردين 
راه مناسب تامين امگا3 بدن است. كافى است هفته اى 2 يا 3 وعده ماهى مصرف كنيد.

8   از مصرف قهوه بپرهيزيد
ــدن باال مى رود و عاليم گر گرفتگى  قهوه طبيعت گرم دارد. با مصرف آن دماى ب
بدتر مى شود. بدن براى رفع افزايش  ناگهانى دما دچار گرگرفتگى مى شود. در صورت 

امكان به كلى مصرف قهوه را كنار بگذاريد يا ميزان مصرفى را كم كنيد.
9  ادويه گرمازاست

ادويه به ويژه فلفل همانند قهوه روى دماى بدن تاثير مى گذارد.
10  خنك بمانيد

ــود. بنابراين بهتر  ــاال رفتن دماى بدن و گر گرفتگى مى ش دوش آب گرم باعث ب
است دوش آب ولرم بگيريد.

11   لباس از جنس كتان استفاده كنيد
ــه مى دارد در حالى كه  اين نوع پارچه ها به طور حيرت انگيزى بدن را خنك نگ
لباس هايى از جنس الياف صنعتى از جمله پالستيك و ... مانع تعريق مى شود و دماى 

بدن را افزايش مى دهد.
12   طب سنتى مفيد است

طب سنتى راهى موثر در درمان گر گرفتگى است. از طريق روش هاى طب سنتى 
هورمون به خوبى تنظيم مى شود و اين امر شدت و تكرر گر گرفتگى را كاهش مى دهد.

13    از رفتن به سونا بپرهيزيد
14   غذا را گرم مصرف نكنيد

همه ما دوست داريم غذا گرم سرو شود، اما خوردن غذاى سرو در پيشگيرى از 
گر گرفتگى بسيار موثر است. پس بگذاريد غذا روى ميز خنك شود سپس بخوريد.

15    دراز بكشيد
در زمان بروز اين عاليم دچار اضطراب نشويد و دراز بكشيد يا اينكه روى صندلى 

بنشينيد و سر خود را به عقب خم كنيد.با استراحت اين عاليم از بين مى رود.

نكته ها 

طب سنتى

ــروز  ــالالت غددوب ــاره اخت ــى، درب ــدى فهيم مه
ــت و ــى دانس ــالالت جنس ــأ اخت ــا را داراى منش آنه

ــأ  ــددى منش ــالالت غ ــتر اخت ــت: بيش ــار داش اظه
ــى  م ــث  باع ــات  هيجان ــن  اي دارد؛  ــى  هيجان
ــن  ــده و اي ــل ش ــى مخت ــتم عصب ــه سيس ــود ك ش

ــدن  ــى ب ــتم ايمن ــى سيس ــدم كارآي ــث ع ــت باع ــالل در نهاي اخت
شود.

ــت كه طى يك   وى افزود: اختالالت غدد، اختالالت روحى و روانى اس
پروسه عصبى باعث مى شود سيستم هاى ايمنى مختل شده و قريب به 
ــوند از پزشك معالج  اتفاق افرادى كه به بيمارى هاى غدد مبتال مى ش
ــنوند كه دليل بيمارى آنها عصبى است اما اينكه اين بيمارى ها  مى ش

ريشه عصبى دارد، به چه معناست، كسى نمى داند.
ــايكو نورو ايمونو  ــروزه در دنيا به اين روند «س فهيمى تصريح كرد: ام
اندوكرين» اطالق مى شود، در واقع ديابت نيز جزو اين گروه است كه 
با هيجانات بسيار سرد و گرم كه شوك ناميده مى شود، اين اختالل به 
وجود مى آيد؛ اين  شوك ها باعث مى شوند كه ولتاژهاى الكتريسته در 

بدن توليد شوند كه در اين صورت هيجان مثبت يا منفى پيش مى آيد.
ــت: مثال در تنبيهات به جا،   وى در تعريف هيجانات مثبت و منفى گف
ــرد مى تواند آن را در جنبه هاى  اگر بدن از اين ولتاژها بهره مثبت بگي
ــافرت با بعد زياد كه بدن  مثبت به كار گيرد همچنين مرگ افراد و مس
نتواند آن را هضم كند، نيز باعث بروز شوك نابه جا در بدن مى شود و به 

همين دليل هورمون هاى بدن مختل مى شود.
ــنتى را ــالمى، نام تيروييد در طب س ــگر طب ايرانى و اس اين پژوهش
ــا غصه ــب ب ــخصى كه ش ــان كرد: ش ــوان و خاطرنش ــم باد»عن  «غ

ــش تيروييد دارد؛  ــان از كاه ــاد مى كند كه اين نش  بخوابد گلويش ب
ــتند يك ــكل تيروييد هس ــار مش ــه دچ ــاق افرادى ك ــه اتف قريب ب

 شوك منفى دريافت كرده اند؛ 
ــد: ــى گوي ــه م ــود دارد ك ــى وج ــعار معروف ــنتى ش ــب س در ط

 «خنده بر هر درد بى درمان دواست».
وى تأكيد كرد: اين موضوع به آن معناست كه وقتى شاد 
هستيم مى توانيم جريان هاى منفى را از بدن دور كنيم؛ 
شاد بودن دليل بر آن است كه ما بتوانيم هيجانات خود را 
مهار كنيم كه در اين صورت تمام سيستم هاى درونى بدن 

به نحوه مطلوبى كار مى كنند. 
 فهيمى در خصوص درمان ديابت با طب سنتى نيز بيان داشت: در كتاب 
قانون ابوعلى سينا مباحثى مطرح شده كه اصلى ترين آن اين نكته است 
ــتند و فقط مرگ است كه چاره ندارد  كه تمام امراض قابل درمان هس
ــلول يا  ــت و س ــاز اس ــه ب ــلول هميش ــا س ــاب مذاكره ب ــه ب ــرا ك چ
در حال حيات است يا ممات! بنابراين در حال حيات قابل مذاكره و در 

حال ممات، سلول پاسخگو نيست.
ــت در صورت  ــلولى اس  وى تصريح كرد: ديابت نيز كه يك اعتصاب س
ــه مطالعاتى ــن زمين ــت؛ در همي ــل درمان اس ــلول قاب مذاكره با س

 انجام شده كه نشان مى دهد با تعادل مزاجى، اين بيمارى با طب سنتى 
قابليت درمان دارد.

گرگرفتگى نيز كاهش مى يابد. نتايج كنيد (با پايين آمدن وزن، ميزان تكرار 
ــان مى دهد با هر  ــى ها نش ــش وزن، بررس ــرم كاه 5 كيلوگ

ــدت گر گرفتگى تا  33درصد كاهش ش

ــوس،  ــى، ميجو، مژو، س ــخ مهك، متك ــان: مهك، بي ــيرين بي نام هاى ديگر ش
اصل السوس، مجو، مگ و مخ مى باشد.

1. طبع آن گرم و خشك است.
ــيرين بيان را در 250 سى سى آب سرد ريخته حرارت  2. براى آنژين، 10 گرم ش
مى دهيم تا به جوش آيد سپس 5 دقيقه بجوشد 12 ساعت بگذاريد بماند صاف 

كرده طى چند نوبت تا شب به مدت يك هفته بنوشيد.
3. براى گرفتگى حنجره و صدا از روش شماره 2 استفاده شود.
4. براى عفونت گلو و برونشيت از روش شماره 2 استفاده شود.

ــماره 2 تهيه گردد يك استكان آخر شب و يك استكان  5. براى يبوست مانند ش
صبح ناشتا بنوشيد.

ــانده ريشه  ــد يك فنجان از جوش ــوءهاضمه باش 6. براى دل دردى كه در اثر س
شيرين بيان ميل شود. طرز تهيه جوشانده ماننده شماره 2 مى باشد.

7. جهت برطرف كردن سنگينى معده و هضم غذا بعد از غذا يك فنجان جوشانده 
شيرين بيان ميل شود.

8. مصرف شيرين بيان باعث طول عمر مى شود.
ــيرين بيان دهان شويه شود و  9. براى خونريزى لثه ها روزى 2 بار با جوشانده ش
براى تهيه اين محلول 20 گرم در200 سى سى آب  سرد مخلوط  كرده بجوشد 15 

دقيقه دم كرده صاف  نموده ميل  شود.
10. براى زكام از روش آنژين استفاده گردد.

ــرح آن در روش شماره 2  ــيرين بيان كه ش ــانده ش 11. براى درد مثانه از جوش
آمده است استفاده كنند.

12. حبس البول از روش شماره 2 استفاده شود.
13. براى ورم و قرمزى چشم 50 گرم شيرين بيان در يك ليتر آب سرد جوشانده 

12 ساعت بماند سپس صاف كرده چشم را بشوييد.
14. ريشه شيرين بيان 4 گرم در 250 سى سى آب سرد جوشانده سپس دم كرده 

هر 6 ساعت يك فنجان بنوشند خلط آور مى باشد.

15. جهت زخم معده 3 گرم در 150 سى سى آب جوشانده دم كرده به مدت 12 
ساعت بماند سپس روزى 3 فنجان بنوشيد.

16. كسانى كه فشار خون دارند از خوردن شيرين بيان خوددارى كنند.
17. براى بيماران ديابتى شيرين بيان ممنوع مى باشد.

ــيروز كبدى نبايد  ــد منجمله صفرا و س ــانى كه بحران هاى كبدى دارن 18. كس
استفاده كنند.

19. مدت استفاده شيرين بيان نبايد بيش از 3 هفته باشد.
20. شيرين بيان تقويت كننده غده هاى فوق كليوى مى باشد.

ــانى كه مى خواهند ترك دخانيات كنند هر زمان كه مى خواهند سيگار  21. كس
بكشند به جاى آن ريشه شيرين بيان را بمكند.

22. خوردن شيرين بيان ضد سرطان است.
ــل مخلوط كرده  ــيرين بيان را با عس 23. براى درمان زخم معده روزى 2 گرم ش

ميل كنند.
24. سعى كنيد پوست ريشه شيرين بيان را جدا كرده از مغز آن استفاده كنيد زيرا 
ممكن است پوست آن سمى باشد. چون مار ريشه اين گياه را زياد دوست دارد و 

خودش را به آن مى مالد.
ــت بعد از خوردن شيرين بيان آب هندوانه  25. كسانى كه فشار خون آنها باالس

بنوشند.
ــم برگ شيرين بيان را ساييده پودر  26. براى درمان لكه هاى سفيد و زردى چش

آن را به چشم بكشند.
27. براى رفع بوى بد بدن، زير بغل و بين انگشتان پا برگ شيرين بيان را به صورت 

ضماد بگذاريد.

28. براى درمان سوختگى هاى شديد برگ خشك شيرين بيان را ساييده با روغن 
زيتون مخلوط كرده به صورت مرهم بمالند.

29. براى درمان زخم ها و بريدگى پودر برگ خشك شيرين بيان را بپاشيد.
ــيرين بيان را در آب سرد خيسانده سپس  30. براى تقويت اعصاب ابتدا ريشه ش
ــانده روزى 3 فنجان  ــاعت بماند صاف كرده و از اين جوش ــانيم 12 س مى جوش

بنوشند.
ــيرين بيان را با 150 گرم عسل  31. براى تقويت نيروى جنسى 40 گرم پودر ش

مخلوط كرده روزى يك قاشق چاى خورى ميل شود.
32. براى جالى صورت 2 گرم ريشه شيرين بيان، يك گرم شكر، يك گرم رازيانه 
را در 200 سى سى آب خيسانده سپس حرارت داده صاف كرده روزى 3 فنجان 

بنوشند.
33. جهت افزايش ترشحات  عادت ماهانه ازجوشانده شيرين بيان بنوشند.

34. رب السوس از عصاره شيرين بيان به دست مى آيد به اين صورت كه 80 گرم 
ريشه شيرين بيان را خردكرده سپس در 800 گرم آب مقطر به مدت 12 ساعت 
ــانده و باز مجددا مى گذاريم بماند تا ته نشين شود آنگاه آب صاف شده را با  خيس
حرارت غير مستقيم (بن مارى) حرارت داده تا غليظ شود اين عصاره براى تمام 

مواردى كه گفته شد مفيد مى باشد روزى 3 قاشق مرباخورى ميل شود.
35. كسانى كه تصلب شرايين دارند به مدت يك هفته از جوشانده شيرين بيان 

كه در دستورهاى قبلى آمده است ميل كنند.
36. كسانى كه فشارخون آنها پايين است از جوشانده شيرين بيان استفاده كنند.

37. براى تنگى نفس از جوشانده شيرين بيان روزى 3 فنجان بنوشند.
38. براى جلوگيرى از ريزش مو با جوشانده شيرين بيان موها را ماساژ دهيد.

ــى آب   ــيرين بيان را در 150 سى س ــه ش ــراى تب هاى مزمن 2 گرم ريش 39. ب
ــپس صاف كرده با 2 گرم ترنجبين مخلوط كرده  ــاعت بماند س جوشانده 12 س

در 2 نوبت ميل شود.
40. ريشه شيرين بيان براى سرطان پوست، معده و خون مفيد مى باشد.

ديابت با طب سنتى درمان پذير است

راه هاى مقابله با گر گرفتگى

40 خواص پزشكى شيرين بيان
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394-اداره ثبت اسناد و 
امالک جوشقان قالی بخش دوازده کاشان)نوبت اول(

10/555 بموجللب مللاده 12 قانللون ثبت اسللناد و امللاک و ماده 
59-اصاحی و آئین نامه مربوط به اماکی که در سلله ماهه سوم  
 سللال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شللده به شللرح ذیل آگهی 

می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان قالی 

1937 فرعللی –آقللای امیر هوشللنگ رجبللی  فرزند غامحسللین  
شششللدانگ قطعه زمین مزروعی  واقع در جوشللقان به مساحت 

777/70 مترمربع .
3251 فرعی – آقایان منصور و ناصر و علی محمد ومحمد شهرت 
همگی رشیدی  فرزندان ربیع  باالسویه مشاعا ششدانگ یکباب بوم 
کن و فضای متصله غیر محصور واقع در جنوب الستان به مساحت 

1095/73 مترمربع .
3252 فرعی – آقایان علی محمد و محمد شهرت هر دو نفر رشیدی  
فرزندان  ربیع بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه زمین بائره واقع در 

جوشقان  به مساحت 1606/94 مترمربع .
4166 فرعی – آقایان حسللین و بمانعلی شللهرت هردو نفر شریف 
فرزندان غامعلی بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

واقع در جوشقان به مساحت 2395/28 متر مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو .

361 فرعی –آقای یوسللف علی عقیلللی  فرزند عباس ششللدانگ 
یکبابخانه واقع در کامو به مساحت 124/30 مترمربع .

402 فرعی –آقای سید رضا ساجی  فرزند سید علی تمامی یکدانگ 
مشاع از ششللدانگ یکباب خانه واقع در کامو به مساحت 139/07 

مترمربع .
2072 فرعی –آقای علیرضا مردان  فرزند حسن ششدانگ یکباب بهار 
بند طویله و زمین محصور متصله محل شارع متروکه  واقع در کامو 

به مساحت 243/83 مترمربع  
2082 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 1497/16 متر مربع 
2083 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 748/64 متر مربع 
2084 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 520/38 متر مربع 
2085 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 7839/82 متر مربع 
2086 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 3031/32 متر مربع 
2087 فرعی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 1630/54 متر مربع 
2088 فرعی – شللهرداری کامللو و چوگان ششللدانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو به مساحت 35293/81 متر مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 25 اصلی مزرعه عمادالدین کامو 

44 فرعی –آقای غامرضللا عارضی فرزند علی عباس ششللدانگ 
 قطعه زمیللن محصور و مشللجر واقللع در در کامو به مسللاحت

 913/80 متر مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 26 اصلی مزرعه همواریه کامو .

272 فرعللی – شللهرداری کامو و چللوگان ششللدانگ قطعه زمین 
محصور واقع در مزرعه همواریه کامو  به مسللاحت 3659/74 متر 

مربع 
شماره های فرعی از پالک 30  -اصلی مزرعه چاله بلور کامو .

14 فرعی  -   خانم اکرم عقیلی  فرزند غامحسللین  ششدانگ  زمین 
مزروعی  واقع در مزرعه چاله بلور کامو به مسللاحت 1361/46 متر 

مربع 
19 فرعی – خانم اعظم عقیلی فرزند غامحسین تمامی چهار جریب 
از ده جریب ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان واقع در در مزرعه 

چاله بلور کامو به مساحت 4927 متر مربع 
20 فرعی – خانم اعظم عقیلی فرزند غامحسین تمامی هفتصد سهم 
مشاع از جمله 2181/17   سهم ششدانگ یکدرب باغ   موستان واقع در 

مزرعه چاله بلور کامو به مساحت 2181/17 متر مربع 
شمار ه های فرعی از پالک 34- اصلی مزرعه سرهفته کامو 

67 فرعی –آقای مهدی عقیلی فرزند  احمد  ششللدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشللجر محصور  واقللع در مزرعه سللرهفته کامو   به 

مساحت 1837/84 مترمربع 
شمار ه های فرعی از پالک 62- اصلی  مزرعه پاگدارسرخ کامو 

29  فرعی – آقای مرتضی عارضی   فرزند محمد آقا نسبت به چهار 
دانگ و نیم و حمید عارضی فرزند حیدر نسللبت بلله یکدانگ و نیم 
مشاع از  ششدانگ قطعه زمین مزروعی  واقع در مزرعه پاگدار سرخ 

کامو  به مساحت 1249/50  مترمربع .
شماره یکصد و پنجاه و یک اصلی مزرعه سیاه کهه روستای آرنجن

151 اصلی – آقای صفر علی شللکوری فرزند شللکر اله  ششدانگ 
یکباب چشمه سار و اراضی زراعتی و مشللجر مشهور سیاه کهه 
واقع در شرق روستای آرنجن به مساحت چهار هکتار و ششصد و 

سی و دو متر مربع  
 لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسللی نسبت به اماک مندرج 
در این آگهی اعتراضی داشللته باشللد از تاریخ اولین نوبت انتشار 
 آگهی به مدت 90 روز دادخواسللت واخواهی خود را کتبا به این اداره 
تسلللیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلللیم معتللرض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلللیم نماید در صورتی که قبل از انتشار آگهی دعوی اقامه 
شده باشللد طرف دعوی باید گواهی دادگاه  مشعربر جریان دعوی 
را ظرف مدت مذکور تسلللیم نماید اعتراض یللا گواهی طرف دعوی 
که پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبااثر می باشللد و برابر 
قسمت اخیر ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد 
.ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبللت حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان 
اماک نسللبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده20 قانون ثبت پذیرفته 

خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول:1394/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/1
م الف:30243 زهره زرگری -  کفیل ثبت اسناد جوشقان

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز)نوبت اول(

10/505  شللماره:1394/04/164757-1394/10/23 بموجب ماده 11 
قانون ثبت اسللناد و اماک و ماده 59 اصاحللي آیین نامه مربوطه 
اماکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 1394 پذیرفته 
شده و اماکي که در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند )الف( و 
نیز آنچه طبق آرای هیات محترم نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید 
 گردد  )در بند ب( مربوط بلله حوزه ثبتی نطنز  به شللرح ذیل آگهي

مي گردد:
بند الف:

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
شماره فرعی از یک– اصلي اوره 

1938 – آقای سید مصطفی طباطبائی فر فرزند سید جواد ششدانگ 
یکباب بوم کند بمساحت 730/7  متر مربع 

شماره فرعی از 9 – اصلي علیای نطنز
1238 –  حسن فخری علیائی فرزند محمد یکدانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه انتقال مع الواسطه از باقر صدارتی 
شماره فرعی از 34 – اصلي واقع در مزرعه خطیر 

486 – خانم صغری برخورداری فرزند حسللین سلله دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 660/82  متر مربع 

شماره  فرعی از 77 – اصلي واقع در کندز 
578 – خانم نرجس کندزی فرزند ماشااهلل سه سهم مشاع از پنج سهم 

ششدانگ قطعه زمین بمساحت 250/60 متر مربع
شماره فرعی از 129 – اصلي واقع در جزن 

612 – خانم منیر رشیدی جزنی و آقای داود رشیدی جزنی فرزندان 
اکبر بالمناصفه ششدانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت 24 متر 

مربع 
 دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود وبرزرود 

و قراء حومه
شماره های فرعی از 25 – اصلي واقع در چیمه رود 

1320 – آقاي جواد امیری فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
204/40 مترمربع

2135 – آقای محمد تقی احسانی چیمه فرزند عباس ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 79 متر مریع
شماره فرعی از 44 – اصلي واقع در ابیانه 

422 – آقاي علیرضا یزدانی ابیانه فرزندآقا مهدی ششللدانگ یکباب 
خانه بمساحت 168/70 مترمربع

شماره فرعی از 98 – اصلي واقع در چاله قره 
663 – آقای جمشللید کاظمی فرزند نعمت ششللدانگ یکباب خانه 

بمساحت 152/60 مترمربع
شماره فرعی از 128 – اصلي واقع در هنجن 

905– آقای زین العابدیللن علی نقی هنجنی فرزند علي ششللدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 866/50 متر مربع

شماره فرعی از 134 – اصلي واقع در یارند
801 – عباس صدوقی یارندی و رضا صدوقی و حبیب اله صدوقی 
یارندی و قدرت اللله صدوقی یارندی فرزندان محمد علی بالسللویه 

ششدانگ یکباب خانه یمساحت 492/20 متر مربع 
شماره های فرعی از 145 – اصلي واقع در باقرآباد

3 – آقای سیدعباس میرزا سلللیمان برزی فرزند سید حبیب 3858 
سهم مشاع از 5740 سللهم ششللدانگ یکدرب باغ بمساحت 5740 

مترمربع
109 - آقای سیدعباس میرزا سلللیمان برزی فرزند سید حبیب 4/5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 2723 متر مربع
شماره های فرعی از 149- اصلی واقع در طره

3089–  خانم معصوملله زین علی فرزندآقا ششللدانگ یکباب خانه 
بمساحت 212/50 متر مربع

3142 – آقای حسین رفعتی نژاد فرزند ماشااله ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 177/20 متر مربع 

شماره های فرعی از 150- اصلی واقع در برز
57– خانم فاطمه اسللد زاده برزی فرزند محمدآقا ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 75/75 متر مربع 
996 و 2671 – آقاي جواد خادمی برزی فرزند علی ششللدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 344/50 مترمربع
شماره  فرعی از 165- اصلی واقع در کمجان

1501 – خانم فاطمه علی ماه نظری فرزند نصرت اله ششدانگ یکباب 
اتاق بمساحت 18/75 مترمربع مفروز و مجزي شده از 862 فرعي

سوم (شماره های مربوط به بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

شماره های فرعی از یک– اصلي واقع در طار 
2878 – آقایان مهدی و محمدرضا و وحید و هومن شللهرت همگی 
سلیمی طاری فرزندان اکرم بالسویه ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

301/05 متر مربع مفروز و مجزی شده از 469 فرعی
2879 – شرکت تعاونی روستایی کرکس شللماره ثبت 4 ششدانگ 

ساختمان بمساحت 91 متر مربع
شماره های فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 

62 – آقای مهللدی آگاهی فرند حبیللب اله ششللدانگ یکباب خانه 
در کللوی باغنللاره بمسللاحت 67/30 متر مربللع به اسللتناد رای 
139360302033000768 – 93/5/27 هیللات موضللوع قانللون تعیین 
تکلیف انتقال عادی و مع الواسطه از عباس آگاهی و فاطمه شهریار 
1002 –  خانم ایران مبینی کشلله فرزند حسین ششدانگ قسمتی از 

یکباب خانه بمساحت 88/30 متر مربع 
1009 – آقای عباس رحیمی کشه فرزند هاجی ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 159/71 متر مربع 
شماره فرعی از 147– اصلي واقع در مزده 

302 – آقای مرتضی زمانی نیه فرزند عباسللعلی ششدانگ یکباب 
خانه و باغچه بمساحت 392/60 متر مربع  

شماره های فرعی از  193- اصلي واقع در طرق 
1633 –  آقای اکبر توکلی طرقی فرزند علی اصغر ششدانگ یکدرب 

باغ  بمساحت  747/90 مترمربع
2033 – خانم اقدس رشللیدی طرقی فرزند حسن سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1780/4 متر مربع
2054 – علی مسلللمی طرقی فرزند عابدین ششللدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 886/17 متر مربع 
4145 – خانم ربابه عسللگری طرقی فرزند عباس ششللدانگ یکباب 

حصار مخروبه بمساحت 32/80 متر مربع 
4837 – آقای قدرت اله ابوفاضلی فرزند نعمت اله ششللدانگ یکباب 

خانه بمساحت 701/30 مترمربع
شماره  فرعی از  212- اصلي واقع در دشت بزرگ طرق 

236 – خانم معصومه قربانی کوشکی فرزند محمود ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 558/95 متر مربع 

شماره های فرعی از  215- اصلي واقع در الدریجه 
149 – آقای ماشااله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب 

مغازه بمساحت 57/60 متر مربع 
156 - آقای ماشااله محمدی فرانی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب 
خانه بمسللاحت 492/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پاک 12 

فرعی
بند ب( 

اماکیکه بموجب آراء هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی به روسا 
ادارات ثبت می بایست تجدید آگهی گردند به شرح ذیل می باشد :

شماره فرعی از 37– اصلي واقع درکشه 
20 – خانم  شللیرین ریاضتی کشلله فرزند میرزا یک سللهم مشاع 
از هفت سللهم پنجدانگ مشللاع از ششللدانگ یکباب خانه در کوی 
اسللبر انتقالی از میرزا ریاضتی کشلله که در آگهللی نوبتی قبلی 
 نام مالک اشللتباها نوشللین آگهی گردیده که بدین وسللیله اصاح 

می گردد . 
 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسللناد و اماک چنانچه شللخص 
یا اشخاصی نسبت به اماک مندرج در بند الف این آگهي اعتراض 
)واخواهی( داشته باشند بایستی از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به اماک مندرج در بند ب این آگهی نیز 
ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم 
نموده و رسید دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایستی از تاریخ 
تسلللیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مرجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند و چنانچه قبل از تاریخ اولین انتشار دعوایی اقامه شده و در 
جریان باشللد وفق ماده17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر جریان 
دعوی به اداره ثبت تسلیم و اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود با اثر 
و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در 
موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی 
نسللبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهي در 
دو نوبت و به فاصله سللی روز در روزنامه زاینده رود اصفهان درج 

ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /1394/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1 /1394/12

م الف:327عباسعلی عمرانی  - رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1394 ثبت اردستان بخش 
هفده ثبت اصفهان)نوبت اول(

10/622 بند الف مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده 
59 اصاحی آیین نامه آن اماک و رقبات واقع در اردستان بخش 
17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت آن در سه ماهه سوم سال 1394 
پذیرفته شده است و همچنین شللماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرا هیللات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شللود مربوط به 

بخش 17 را به شرح ذیل آگهی می نماید:
الف شللماره پاک و مشللخصات مالک و محل وقللوع اماکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف منظور گردیده اند 
دهستان گرمسیر

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر
10391-آقای سید حسین یوسفی طبائی اردستانی فرزند سیدیحیی 
6 حبه مشاع از 72 حبه قطعه زمین صحرا کار پاک 330 که مساحت 

6 دانگ 2118/50مترمربع است 
14404- خانم معصومه شفیعی اردستانی فرزند عباس ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 165 مترمربع 
14464- آقای محمد انزل اردسللتانی فرزند رضللا 6 دانگ یکباب 
کاهدان بر روی قسللمتی از پاک 1928 فرعی به مساحت 41/16 

مترمربع 
بند )ب( اماکی که آگهللی نوبتی آن در وقت مقرر منتشللر لکن به 
واسطه اشتباه موثری که در انتشللار آنها رخ داده و به موجب آرا 
هیات نظارت یا دستور اداری مسللتند به اختیارات تفویضی هیات 
نظارت بندهای 385و386و387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول 

مهر ماه 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند.
دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره 1 اصلی و فرعی زیر 
787- خانم صدیقه خالوئی فرزند حسین 5/2 سهم مشاع از 9 سهم 
6 دانگ قطعه زمین که در آگهی هللای نوبتی قبلی به جای علی اکبر 

باقری، اشتباها حاجی علی اکبر باقر آگهی شده است.
دهستان علیا مزرعه حسن آباد پالک 36 اصلی و فرعی زیر 

46- آقای سید محمد محمدی حسن آبادی فرزند سید آقا 6 دانگ 3 
قطعه ملک متصله مزروعی انتقالی از طرف ورثه سید آقا محمدی 
که در آگهی نوبتی اولیه به جای میرزا ابوالقاسللم محمدی، میرزا 

ابوالقاسم بدون قید نام خانوادگی آگهی شده است.
111- اصلی علیا مزرعه آستانه – خانم صدیقه موذنی دمزآبادی 
فرزند اکبر 2 سهم مشاع از 1728 سهم مزرعه مرقوم مع الواسطه از 
طرف اکبر موذنی دمزآبادی که در آگهی نوبتی قبلی علی اکبر بدون 

سایر مشخصات آگهی شده است.
125 اصلی علیا مزرعه سام آباد – خانم فاطمه مقیمی فرزند محمد 
نیم حبه مشاع از 72 حبه مزرعه مرقوم انتقالی مع الواسطه از طرف 
حسللین سلللطانی که در آگهی نوبتی اولیه به جای کریم سلطانی 
شیرازانی، عبدالکریم سلطانی آگهی شده است به موجب ماده 16 
قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشللار اولین نوبت نسبت به 
آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز 
و نسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت تجدید آگهی شده 
به شرح ردیف ج در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به 
این اداره تسلللیم و طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مللدت یک ماه از تاریخ 
تسلللیم اعتراض به این اداره بایسللتی با تقدیم دادخواست مرجع 

ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواسللت را اخللذ و به این اداره 
تسلیم نمایی و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر برجریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بااثر است و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورت مجلس قیللد و واخواهی صاحبان امللاک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 
روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/01

م الللف:885 خیراله عصللاری – رئیس اداره ثبت اسللناد و اماک 
اردستان



خبر

در راستاي تكريم مشتريان سرويس ADSL شركت مخابرات، پيشنهاد 
راه اندازي س��امانه ويژه جهت خريد شارژ س��رويس ADSL تصويب و 
اجرايی شد. كارگروهی ويژه  به استخراج تنگناها و نقاط بحراني موضوع 
 شارژ س��رويس ADSL پرداخته و در نهايت مراحل تحليل، طراحي و 
پياده سازي سامانه خريد شارژ سرويس ADSL توسط حوزه  مديريت 
فناوري اطالعات صورت گرفت. احمد شاه ميرزايي مديرفناوري اطالعات 
مخابرات اصفهان در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به مباحث كميته 
راهب��ردي ADSL و گزارش هاي حوزه مش��تركين در خصوص روش 
فعلي خريد شارژ ADSL، اين كارگروه تشكيل و موضوع را بررسی كرد.

وی ادامه داد: در نهايت مراحل تحليل، طراحي و پياده س��ازي سامانه 
خريد شارژ سرويس ADSL به سرعت انجام و هم اكنون اين سايت در 

آدرس http:/ / ADSLcharge.tce.ir راه اندازي شده است.
گفتنی است جهت ورود به س��امانه مذكور از همان كد كاربري و كلمه 

عبور سامانه مشتركين ADSL يا )SCPluto( استفاده مي شود.
همچني��ن كاربران پس از ورود به س��امانه، امكان مش��اهده ليس��ت و 
مش��خصات تمام س��رويس هاي ADSL خود و امكان مشاهده حجم 

باقيمانده شارژ )موجودي( هر سرويس را دارند.
كاربران مي توانند نسبت به ش��ارژ هر سرويس به صورت پيش پرداخت 
)Prepaid( با پرداخت توسط كليه كارت هاي عضو شبكه شتاب و يا 

پس پرداخت و اعمال روي قبض تلفن )Postpaid( اقدام كنند.
شايان ذكر اس��ت ميزان حجم شارژ خريداري ش��ده توسط مشترك، 
به صورت مضاربي از 1 گي��گا بايت قابل انتخاب ب��وده و پس از انتخاب 
حجم ش��ارژ درخواس��تي، مبل��غ مرب��وط به آن ش��ارژ نماي��ش داده 
ش��ده و از مش��ترك تاييديه اخذ مي ش��ود. همچنين ام��كان تغيير و 
اصالح ميزان ش��ارژ درخواس��تي قبل از تاييد پرداخ��ت و امكان تكرار 
 فرآيند خريد ش��ارژ به هر تعداد دلخواه براي هر س��رويس در س��امانه 

فراهم شده است.
قابل ذكر اس��ت در ص��ورت انتخاب خري��د پيش پرداخ��ت )پرداخت 
مبلغ توس��ط كارت هاي ش��تاب(، كليه عمليات مربوط به پرداخت در 
همان پنل و به سهولت انجام مي ش��ود. پس از خريد شارژ، مشخصات 
 سرويس به همراه حجم باقيمانده شارژ )جديد( به مشترك نمايش داده 

مي شود.
مديرفناوري اطالعات مخابرات اصفهان در ادامه تصريح كرد: فعال سازي 
 Fault( كه با اتمام ش��ارژ مواجه شده اند ADSL و هدايت  مشتركين
Users( به سامانه مذكور در دس��ت اقدام بوده و در روزهاي آتي انجام 
خواهد شد.وی همچنين يادآور شد: بيش از دو سال پيش نيز نرم افزاری 
برای موبايل )قابل نصب روي سيستم عامل Android( با قابليت خريد 
شارژ ADSL توسط مشترك و اعمال فوري شارژ، توسط كارشناسان 
 اين مديريت تهيه و ارايه ش��ده است كه س��هولت خريد شارژ و افزايش 

رضايت مندي مشتركين ADSL را به دنبال دارد.

سامانه ويژه ،جهت خريد شارژ 
سرويس ADSL راه اندازي شد

حجت االس��الم عب��اس كمس��اری، 
 مدي��ر موسس��ه تنظي��م و نش��ر آث��ار

نشس��ت  در  خمين��ی)ره(  ام��ام   
 خبری با موض��وع برنامه ه��ای دفتر نش��ر و تنظيم آثار

 امام خمينی )ره( در اصفهان اظهار داشت: در قانون، پنج 
وظيفه برای اين موسس��ه تبيين شده كه جمع آوری آثار 
و اس��ناد مربوط به امام خمينی )ره(، حف��ظ و نگهداری 
آثار امام، تحقيق و پژوهش در آثار، نش��ر و ترويج افكار و 
انديش��ه های حضرت امام و نظارت بر مطالب و مباحث با 

عنوان امام خمينی )ره( از اين جمله است. 
 وی با بي��ان اينكه اهم فعاليت های موسس��ه اصفهان در 
زمينه مباحث فرهنگی، هنری و آموزش��ی است، افزود: 
اصفهان به عن��وان پايتخت هنری كش��ور در جمهوری 
اس��المی ايران مطرح اس��ت و بر اين اس��اس معتقديم 
 باي��د از زب��ان تاثيرگذار هنر ب��رای ترويج انديش��ه های

 امام خمينی )ره( اقدام شود.
مدير موسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام خمين��ی )ره( در 
اصفهان با بي��ان اينكه اگر ب��ه امام راحل ب��ه عنوان يک 
الگو برای هم��ه جوامع اس��المی بنگريم، انديش��ه های 
ام��ام خمين��ی )ره( مش��مول زم��ان نمی ش��ود، بيان 
داش��ت: به فرم��وده رهبر معظ��م انقالب، انديش��ه های 
ام��ام خمين��ی )ره( باي��د در جامع��ه جاری و س��اری 
باش��د و ب��ر اي��ن اس��اس از دي��دگاه م��ن اگ��ر از زبان 
 هنر ب��رای اي��ن امر اس��تفاده ش��ود ب��ه يقي��ن موثرتر 

خواهد بود. 
وی با بيان اينكه ما با هنرمندان در ارتباط هستيم و اين 
افراد حضور فعال در زمينه تجسم انديشه های امام )ره( در 
قالب هنر دارند، ادامه داد: گروهی از هنرمندان پيشكسوت 
در عرصه سينما حضور دارند و كارگروه هايی در زمينه هنر 
سينما و فيلمنامه و نمايشنامه تشكيل شده اما مهم ترين 
 مشكل فعلی ما، دسترسی نداشتن به متون نمايشی قوی

 است.
كمساری با اشاره به برگزاری جش��نواره بين المللی فيلم 
كوتاه روح اهلل در اوايل خردادماه ۹۵ در اصفهان تاكيد كرد: 
پيش از اين فيلم هايی در ارتباط با امام خمينی )ره( توليد 
شده بود، اما فضای مناس��بی برای استفاده از اين فيلم ها 

در اختيار نداشتيم.
وی اضافه كرد: امروزه با توجه به دسترس��ی عموم مردم 
به فض��ای مج��ازی توليد فيلم ه��ای يک تا س��ه دقيقه  

 برترين ش��يوه با ترويج انديش��ه های ام��ام خمينی )ره(
آث��ار  نش��ر  و  تنظي��م  موسس��ه  مدي��ر  اس��ت.    
 ام��ام خمين��ی )ره( در اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
فعاليت های موسس��ه در ح��وزه فعاليت ه��ای فرهنگی 
ابراز داش��ت: برگ��زاری س��يزدهمين جش��نوار ش��عر 
بهمن، نشس��ت های معرفت  افزايی با توج��ه به نزديكی 
به انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی و برگ��زاری ويژه 
برنامه ه��ای اي��ام پي��روزی انق��الب اس��المی از جمله 
 برنامه ه��ای مناس��بتی موسس��ه در زمين��ه فرهنگ��ی 

است.
تدارک ويژه برنامه های شناخت امام خمینی )ره( 

برای نسل سوم و چهارم
وی با اش��اره به برنامه های آموزشی موسس��ه نيز گفت: 
اكث��ر جامعه م��ا از اف��رادی هس��تند كه زم��ان حيات 
ام��ام خمين��ی )ره( را درك نكردند و ي��ا در آن زمان به 
اندازه  ای كودك بودند كه ش��ناخت درس��تی از ايش��ان 
نداش��تند و بر اين اس��اس موسس��ه تنظيم و نش��ر آثار 
ام��ام برای تم��ام جامع��ه به ويژه نس��ل س��وم و چهارم 
 برنامه هايی برای آش��نايی يا انديش��ه های ام��ام تدارك 
ديده اس��ت. وی اضافه ك��رد: اگر بخواهيم انديش��ه های 
امام خمينی )ره( را به مردم بگوييم، فارغ از انديشه های 
سياس��ی و اس��م و رس��م  ها بايد انديش��ه و ش��خصيت 
 ايش��ان را نيز به ش��كل ناب و خالص ب��ه جامعه معرفی 
كني��م. كمس��اری اضاف��ه ك��رد: نمی ت��وان هم��ه آرا 
و انديش��ه های ام��ام را در ي��ک جمل��ه كليش��ه ای 
خالص��ه و ب��ه م��ردم معرفی ك��رد بلك��ه باي��د تمامی 
 گفتم��ان ام��ام خمين��ی )ره( را ب��ه ش��كل يک ج��ا 

معرفی كنيم.
وی با بيان اينكه موسس��ه اصفه��ان در دو حوزه آموزش 
حضوری و غيرحض��وری برنامه دارد، گف��ت: با همكاری 
س��ازمان مديري��ت و برنامه ري��زی برای هم��ه كاركنان 
ادارات دوره آموزشی مجازی ۲۰ س��اعته ضمن خدمت 
 تدارك ديده ش��ده و به كاركنانی كه در اين دوره حضور

 پيدا كنند در پايان عالوه بر اخذ مدرك رسمی، جوايزی 
نيز اهدا می شود.

مدير موسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام خمين��ی )ره( در 
اصفهان تاكي��د كرد: در ح��وزه آم��وزش حضوری طی 
تفاهم نام��ه  ای ب��ا آم��وزش و پ��رورش نخس��تين دوره 
برای آش��نايی با آرای فرهنگ��ی امام خمين��ی )ره( را از 

 ابتدای بهمن ماه با حض��ور كاركنان آم��وزش و پرورش 
خواهيم داشت.

۷۰ درصد اشعار ارسالی به جش�نواره شعر بهمن، 
متعلق به جوانان است

 نرگس گنجی، دبير علمی س��يزدهمين جش��نواره شعر 
بهمن نيز در ادامه اين نشس��ت  اظهار داش��ت: برگزاری 
1۲ دوره جشنواره ادبی يا همايش شاعر با حضور شاعران 
خوب كشور تجارب ارزشمندی را در اختيار اين موسسه 

و فضای فرهنگی استان قرار داده است.
وی اف��زود: اي��ن هماي��ش در س��ه مح��ور موضوع��ی 
 ش��امل اخالقی و عطوف��ت در خانواده با تكيه بر س��يره
  ام��ام خمين��ی )ره(، ح��ج ابراهيمی ب��ا تكيه بر س��يره

 ام��ام خمينی )ره( با بزرگداش��ت ش��هدای حادثه منا و 
موضوع آزاد برگزار می شود.

دبير علمی سيزدهمين جشنواره شعر بهمن در ارتباط با 
موضوع آزاد اين جشنواره بيان داشت: موضوعات عاطفی، 
پرداختن به طبيعت، محيط زيست، مسايلی مانند بيداری 
اس��المی، مقاومت مردم نيجريه، لبنان، فلسطين و عراق 
و ديگر موضوعات حيطه ش��عر از بخش های موضوع آزاد 

جشنواره است. 
وی با بيان اينكه هر فرد می تواند سه نمونه از آثار خود را از 
طريق فاكس، ايميل به دفتر نگارستان ارسال كند، ادامه 
داد: تاكنون ۵۰۰ شعر به دبيرخانه همايش رسيده است و 
 زمان ارسال آثار برای اين همايش تا 1۰ بهمن ماه تمديد 
شده اس��ت.گنجی با بيان اينكه ۷۰ درصد اشعار رسيده 
متعلق به نس��ل جوان اس��ت، اب��راز داش��ت: ۴۸درصد 
اش��عاری كه ب��ه دبيرخانه رس��يده از اس��تان اصفهان و 
مابقی از اس��تان ه��ای خوزس��تان، ف��ارس، كهكيلويه، 

 آذربايج��ان، لرس��تان، مازن��داران و خراس��ان رض��وی
 است. 

وی با اش��اره ب��ه وظيفه كميت��ه علمی و نح��وه انتخاب 
جش��نواره گفت: كميته علمی فرآيندی از شورای ادبی 
ستادی اس��ت كه همه س��اله در دفتر نگارس��تان فعال 
اس��ت و ش��اعران و صاحب نظرانی از سراس��ر اس��تان و 
 افراد ب��ا تجرب��ه در زمينه جش��نواره های ادب��ی در آن 

حضور دارند.
دبير علمی س��يزدهمين جش��نواره ش��عر بهمن با بيان 
اينكه اين كميته در جريان جش��نوار ه و پس از آن دارای 
وظايفی اس��ت، تصريح كرد: انتخ��اب داوران متخصص 
از ميان صاحب نظران و ش��اعران برگزي��ده برای انتخاب 
اش��عار ارايه ش��ده در همايش و تعيين نفرات برگزيده و 
نظارت نهايی بر كيفيت ادبی و محتوايی اشعار برگزيده از 
 وظايف اين كميته است. وی اضافه كرد: دو شاعر با عنوان 
 برگزي��ده از مي��ان ش��اعران متعهد توان��ا و با س��ابقه و 
دارای ارزش ه��ای هن��ری و محتواي��ی انتخ��اب 
 می ش��وند ك��ه يك��ی داخ��ل اس��تان و ديگ��ری 

كشوری است.
گنجی با بيان اينك��ه مرحله بع��دی فعاليت های كميته 
علم��ی پ��س از برگ��زاری همايش اس��ت، تاكي��د كرد: 
ارزيابی و تحليل محتوايی و بسامدی اشعار از نظر قالب، 
محتوا، موض��وع و ارزيابی كيفی آثار ش��ركت كنندگان، 
بازخوردس��نجی هماي��ش و تحلي��ل دس��تاوردهای 
فرهنگی آن، حفظ و تنظيم آثار رس��يده و ارايه ش��ده و 
آماده  سازی و ويرايش اش��عار برای انتشار به شكل كتاب 
 از جمله فعاليت های پس از برگزاری همايش شعر بهمن 

است.
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مدير موسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی)ره(؛

سیزدهمین جشنواره شعر بهمن در اصفهان 
برگزار می شود

برگزاری جشنواره تئاتر
 و سرود شاهد و ايثارگر اصفهان در دهه فجر

کمک ۵ میلیارد تومانی
 مردم اصفهان به مراکز نیکوکاری

اصفه�ان  میزبان 
نشست شورای جهانی صنايع دستی در سال 2۰16

معاون فرهنگی اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان از آغاز جشنواره تئاتر و 
سرود شاهد و ايثارگر در ايام اهلل دهه فجر خبر داد.

سيدعلی قريش��ی اظهار داشت: مرحله استانی مس��ابقات تئاتر و سرود ش��اهد و ايثارگر با 
شركت1۷ گروه سرود و۸ گروه تئاتر برگزار می شود.

وی مراس��م آغازين اين مس��ابقات اس��تانی را اول بهمن ماه اعالم و تصريح كرد: اين برنامه 
 در س��الن اجتماعات موزه ش��هدا اداره كل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران اس��تان اصفهان

 برگزار می شود.
به گفته معاون فرهنگی و امور اجتماعی اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان، 
جشنواره استانی تئاتر و س��رود ايام اهلل دهه فجر، با هدف شناسايی، برنامه ريزی و آموزش 

هنرمندان شاهد و ايثارگر انجام می شود.
قريشی گروه های شركت كننده در بخش سرود را از شهرستان های خمينی شهر، فالورجان، 
كاشان، جرقويه و بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه يک اصفهان دانست و گفت: گروه های 
تئاتر نيز از شهرس��تان های خمينی ش��هر، كاش��ان و منطقه يک اصفهان در اين مسابقات 

شركت می كنند.
وی خاطرنشان كرد: مسابقات س��رود ويژه آقايان در چهار رشته تک خوانی، آهنگ سازی، 
مربيگ��ری و همخوانی)گروه برتر( و رش��ته های مورد رقاب��ت گروه های تئات��ر، بازيگری، 
كارگردانی، نويسندگی، طراحی صحنه، موسيقی، مواد تبليغی)پوستر و بروشور( و نمايش 

برگزيده خواهد بود.
قريشی گفت: برگزيدگان مرحله استانی ضمن تقدير به مرحله كشوری كه همزمان با سالروز 
تأسيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و روز شهدا در تهران برگزار می شود، راه خواهند يافت.

معاون توس��عه مش��اركت های مردم��ی كميته امداد اس��تان اصفه��ان گف��ت: از ابتدای 
 امس��ال تاكنون مردم اصفه��ان بيش از پن��ج ميليارد تومان ب��ه مراكز نيكوكاری اس��تان

 كمک كردند.
 به��رام س��وادكوهی اظه��ار داش��ت: جم��ع كل كمک ه��ای مردمی اع��م از نق��د و كاال
 ب��ه  مراك��ز نيك��وكاری در اي��ن س��ال بال��غ ب��ر پن��ج ميلي��ارد و ۶۶۲ ميلي��ون تومان

است.
 معاون توس��عه مش��اركت مردم��ی كميت��ه ام��داد اس��تان اصفهان ب��ا بيان اينك��ه اين
 اس��تان ۵۹ مرك��ز نيك��وكاری دارد، اف��زود: جم��ع كل كمک ه��ای مردم��ی حاص��ل از

 صدق��ات ب��ه مراك��ز  نيك��وكاری اس��تان ي��ک ميلي��ارد و 1۲۹ ميلي��ون ري��ال ب��وده 
است. 

 س��وادكوهی با بيان اينك��ه مراكز  نيك��وكاری محله با اولويت مس��اجد تش��كيل ش��ده و
  برخ��ی از معتمدين مح��ل به عن��وان اعضای هي��ات عام��ل در آن فعالي��ت  داوطلبانه و 
 خيرخواهان��ه دارند، اظه��ار كرد: مراك��ز نيك��وكاری با حماي��ت و نظارت كميت��ه امداد 
در برخی محالت، مساجد،  دانشگاه ها و مراكز صنعتی آغاز به كار كرده و در برنامه های آتی 

در تمام محالت مركز نيكوكاری افتتاح می شود.
   وی ب��ا بي��ان اينكه ب��ا انس��جام و تش��كيل مراك��ز نيك��وكاری، اي��ن مراكز ب��ه صورت

  ش��بكه ای منطق��ه ای، اس��تانی و كش��وری به تعام��ل  ب��ا يكديگ��ر می پردازن��د، افزود: 
 هدف اصلی اي��ن مراكز شناس��ايی و ارتباط موثر با اش��خاص حقيقی و حقوق��ی از جمله  

نيكوكاران و موسس��ات خيريه برای جذب كمک های مردم با هدف رفع نيازهای ضروری و 
توانمندسازی مستضعفان است.   

مدير كل ميراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری 
نشست شورای جهانی صنايع دستی در سال ۲۰1۶ 

ميالدی به ميزبانی اصفهان خبر داد.
فريدون اللهياری عنوان كرد: اصفهان در سال 13۹۴ 
شاهد دو رويداد بزرگ بين المللی در حوزه فرهنگ 
و هنر، همچ��ون انتخاب اين ش��هر به عنوان ش��هر 
جهانی صنايع دستی و پيوس��تن اين شهر به شبكه 
 بين المللی ش��هرهای خالق در حوزه صنايع دستی 

بود.
وی اف��زود: اين رويداده��ای فرهنگ��ی وظيفه ما را 
در توس��عه و ترويج فرهنگ و هنر در اين س��رزمين 

تاريخی بيشتر می كند.
مدير كل ميراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان به لزوم 
تأسيس دبيرخانه دائم ش��هر جهانی صنايع دستی 
در اصفهان اش��اره كرد و گفت: بی ش��ک با توجه به 
اين دو رويداد بزرگ فرهنگی باي��د آثار آن بيش از 
گذشته در حيات اجتماعی و فرهنگی مردم اصفهان 

نمايان شود.
اللهياری بيان داش��ت: اميدواريم با همكاری همگی 
نهادهای ذی ربط ش��اهد بروز افتخ��ارات جديد در 

حوزه صنايع دستی برای كش��ور جمهوری اسالمی 
اي��ران باش��يم. وی در ادامه در راس��تای توس��عه و 
ترويج فرهنگ و هنر در اصفه��ان در قالب دبيرخانه 
صنايع دستی به ارايه پيشنهاد هايی پرداخت و گفت: 
نصب نمادهای صنايع دس��تی در مبادی و ميدان ها 
اصلی ش��هر، بهره مندی از نمادهای صنايع دس��تی 
در ايستگاه های مترو، برگزاری تورهای گردشگری 
محالت و مراك��ز كارگاهی و س��اماندهی تابلوهای 
راهنمای ش��هری جهت معرفی مراك��ز كارگاهی و 
فروشگاه های صنايع دستی از جمله اين پيشنهاد ها 

است.
وی ادام��ه داد: اج��رای برنامه ه��ای آموزش��ی 
صنايع دس��تی، طب��ق نظ��ارت و اس��تانداردهای 
صنايع دستی، نصب تابلوهای راهنمای شهری جهت 
معرفی مراكز كارگاهی و فروشگاه های صنايع دستی، 
ساخت فيلم های ترويج صنايع دستی، چاپ نشريات 
و كتابچه های معرفی صنايع دستی و پيگيری ايجاد 
موزه منطق��ه ای صنايع دس��تی اصفه��ان، از ديگر 
پيشنهاد ها در راستای توسعه و ترويج فرهنگ و هنر 

در اصفهان در قالب دبيرخانه صنايع دستی است.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان اصفهان:

برخورد سیاسی  با رد صالحیت  ها، ظلم به نظام است

مريم
ياوری

دبير جبهه پيروان خط امام و رهبری استان اصفهان با بيان اينكه برخورد 
سياسی با رد صالحيت ها ظلم به نظام است، گفت: اقبال مردم به سمت 
اصولگرايی خوب است، مردم به نيروهای متدين و واليی اعتماد بيشتری 

نسبت به ساير افراد دارند.
رسول حامديان پيرامون شرايط اصولگرايان اظهار داشت: اصولگرايان 
با توجه به همگرايی كه در اكثر استان ها ايجاد شده است در نقطه قوت 
 قرار دارند كه اين مساله می تواند پلكان پيروزی آنها در انتخابات پيش رو 

باشد.
دبير جبهه پيروان خط امام و رهبری اس��تان اصفهان ب��ا بيان اينكه به 
انس��جام اصولگراها خوش بين هس��تم، افزود: اميدواري��م اصولگرايان 
بتوانند در شهرهای بزرگ ليستی واحد ارايه كنند و در شهرهای كوچک 
 نيز با يک نامزد در عرصه انتخابات حاضر شوند تا با تعدد نامزدها ضربه 
نخورند. قائم مقام جامعه اسالمی مهندسان اس��تان اصفهان ادامه داد: 
به طور كلی نسبت به روند موجود خوش بين هستم و اميدوارم اين نتيجه 
هم در سطح استان و هم در سطح كشور حاصل شود. وی با بيان اينكه 
اگر وحدت در بدنه اصولگرايی وجود داشته باشد رويكرد اصلی مردم به 

سمت اصولگرايی اس��ت، تصريح كرد: اقبال مردم به سمت اصولگرايی 
خوب است و اگر بدنه اصولگرايی وحدت داشته باشند، مردم به نيروهای 
متدين و واليی اعتماد بيشتری نسبت به ساير افراد دارند؛ ولی اگر تفرق 
را در مجموعه اصولگرايی مشاهده كنند نااميد خواهند شد. حامديان با 
ارزيابی شرايط فعلی اصولگرايان در تهران و اصفهان ادامه داد: در تهران 
اين وحدت به خوبی در پيش است و در اس��تان اصفهان نيز حداكثری 

است و در وضعيت خوبی قرار داريم.
دبير جبهه پي��روان خط امام و رهبری اس��تان اصفهان با اش��اره به رد 
صالحيت برخی از افراد از جريانات مختلف سياسی بيان داشت: افرادی 
كه تأييد صالحيت نشده اند از نظر قانونی حق  دارند اعتراض كنند تا اگر 
اطالعاتی به طور اشتباه منتقل شده برگردد و ظلمی به آنها نشود؛ ولی 

اگر بخواهند با موضوع سياسی برخورد كنند، ظلم به نظام است.
قائم مقام جامعه اسالمی مهندسان اس��تان اصفهان با بيان اينكه هم در 
بدنه اصولگرايان و هم اصالح طلبان رد صالحيت داشته ايم، خاطرنشان 
كرد: طبيعتا مرج��ع قانونی هيات نظارت كاری به تفكر سياس��ی افراد 
ندارد بلكه مطابق يک س��ری معيار عمل می كند و ممكن اس��ت از يک 

جريان تعداد بيشتری رد شوند. وی با تأكيد بر اينكه رد صالحيت شدگان 
اگر بخواهند موضوع را سياسی كنند كاری خالف انجام داده اند، اظهار 
داشت: سياسی كردن موضوع رد صالحيت ها ظلم به نظام است و واكنش 
مردم را در پی خواهد داش��ت؛ اما اگر هر فردی احساس می كند در اين 
فرآيند به او ظلم ش��ده اس��ت طبق قانون می تواند با مراجعه به مراجع 

قانونی آنها را قانع كند كه صالحيتش را تأييد كنند.
حامديان با اش��اره به انتظ��ارات از مراجع قانونی تصري��ح كرد: مراجع 
قانونی بايد با اطالع رسانی صحيح، مردم را در جريان معيارها قرار داده 
 و افكار عمومی را روش��ن كنند تا اي��ن جريانات تأثير منف��ی روی آنها 

نداشته باشد.
دبير جبهه پيروان خط امام و رهبری استان اصفهان بيان داشت: اگر حق 
كسی ضايع  شده است حتما بايد بررسی شود تا اگر ظلمی شده برگردد.

قائم مقام جامعه اس��المی مهندسان اس��تان اصفهان ادامه داد: مراجع 
قانونی همچنين بايد جلوی جوسازی و سياسی كاری بعضی از جريانات 
كه می خواهند موضوع رد صالحيت ها را سياسی جلوه دهند، بگيرند و 

افكار عمومی را روشن كنند.
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ــى جهان در برزيل  ــر بزرگ ترين رويداد ورزش ــر از 200 روز ديگ كمت
ــود و ورزشكاران در رشته هاى مختلف اين بار در برزيل و  برگزار مى ش
ــى جهان را  ــهر ريو گرد هم خواهند آمد تا بزرگ ترين رقابت ورزش ش

برگزار كنند.
ــهر ريو به عنوان ميزبان بازى هاى المپيك 2016  ــال 2009 ش در س
ــراى اولين بار ميزبانى  ــد تا در واقع قاره آمريكاى جنوبى ب انتخاب ش
ــال تالش  ــد. بعد از هفت س ــاى المپيك باش ــدى از بازى ه دوره جدي
ــد به حقيقت  ــبانه روزى آنچه در روز اول غير قابل باور فرض مى ش ش

پيوسته است و ريو توانسته آماده برگزارى اين رويداد عظيم باشد.
ــام جهانى در  ــدار نهايى ج ــا  كه دي ــگاه ماراكان ــر ورزش 200 روز ديگ
ــم افتتاحيه اين دوره از رقابت ها خواهد  ــاهد مراس ــد، ش آن برگزار ش
ــوز مراحل  ــد. البته هن ــن دوره از رقابت ها باش ــده اي ــود تا آغازكنن ب
ــود و  ــراى برگزار المپيك انجام مى ش ــهر ب ــازى اين ش نهايى آماده س
ــازى  ــروع اين رقابت ها آماده س ــد تا50 روز مانده به ش به نظر مى رس

اين شهر براى المپيك ريو صورت گيرد.
المپيك ريو در گذر زمان

ــم  ــت كردند، براى مراس ــزار نفر كه به صورت داوطلب درخواس 12 ه
ــك خواهند كرد و  ــووالن برگزارى كم ــه اين رقابت ها به مس افتتاحي
ــم اختتاميه نيز  ــم حاضر خواهند بود. اين افراد در مراس در اين مراس

حاضر خواهند بود.
ــول برگزارى اين رقابت ها  ــال 2016 در ط دهكده بازى هاى ريو در س
ــذا بدهد.  ــرويس غ ــان س ــكار جه ــزار و 500 ورزش ــه 10 ه ــد ب باي
ظرف روزهاى قبل تالش هاى زيادى براى افزايش رستوران ها در اين شهر

ــت هر روز 60 هزار وعده غذايى به افراد  ــت و قرار اس انجام گرفته اس
مختلف ارائه شود.

ــراى برگزارى  ــت350 قايق ب ــووالن اين دوره از رقابت ها قرار اس مس
رشته قايق رانى و 315 راس اسب براى رشته سواركارى وارد اين شهر

ــن كار را در روزهاى  ــات اي ــهر مقدم ــتيكى اين ش ــد و تيم لجس كنن
باقى مانده انجام خواهد داد.

ــد كه همه اين  ــگاه مختلف برگزار خواهد ش المپيك ريو در 37 ورزش
ــگاه ها بايد در مكان هايى مناسب براى خبرنگاران باشد و همگى  ورزش

مورد تاييد كميته بين المللى المپيك قرار گيرد.
ــروع  ــاپ بليت هاى اين دوره از رقابت ها ش ــر از دو هفته ديگر چ كمت

خواهد شد تا در اسرع وقت در اختيار عالقه مندان قرار گيرد.
ــكاران تدارك  ــزار اتاق در دهكده بازى ها براى ورزش ــت 15 ه قرار اس

ديده شود تا بتوانند به استراحت بپردازند.
ــد و  ــن خواهد ش ــعل اين دوره از رقابت ها21 آوريل در آتن روش مش
ــوى برزيل به حركت در خواهد آمد و با عبور از شهرها و  ــپس به س س
كشورهاى مختلف به برزيل خواهد رسيد تا در ورزشگاه ماراكانا روشن 
ــهر  ــت به مدت دو روز در ش ــعل قرار اس ــود. البته بعد از يونان مش ش
لوزان سوئيس در معرض ديد عموم قرار گيرد و سپس به سوى برزيل 

حركت داده شود.
ــن دوره از رقابت ها از 3 مى آغاز  ــب آخرين اخبار اي ــايت براى كس س
ــد. در نهايت از روز 16 ژوئن  ــد و مرتب به روز خواهد ش ــه كار مى كن ب
عالقه مندان مى توانند بليت هاى اين دوره از رقابت ها را خريدارى كنند.

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــوالى ب ــا از 24 ج ــن دوره از رقابت ه ــده اي دهك
در اين مدت قرار است كودكان برزيلى نيز تحت آموزش رايگان درباره 
ــت  ــه ورزش قرار بگيرند. در نهايت 5 آگوس ــه المپيك و البت تاريخچ
ــعل اين رقابت ها در ماراكانه روشن و  ــد و مش لحظه بزرگ فرا مى رس
ــكاران جهان  ــن دوره از رقابت ها در حضور برترين ورزش ــاى اي بازى ه

در رشته هاى مختلف آغاز خواهد شد.

ــيون فوتبال براى  ــيما و فدراس ــه مذاكرات بين صدا و س ــى ك  درحال
حل مشكل حق پخش كه سال هاست اين دو و البته جامعه فوتبال را 
ــيدن  ــبى براى رس ــد مى توان « برجام » را الگوى مناس ــى ده آزار م
ــمى  ــيما به صورت غير رس ــد صدا و س ــت. مى گوين ــه توافق دانس ب
ــيون فوتبال ايران را به دليل قصد شكايت از اين سازمان  رييس فدراس
ــوع التصوير  ــش تلويزيونى ممن ــراى حق پخ ــدم توافق ب ــه خاطر ع ب

كرده است.
ــت كه  ــت مواردى اس ــده و از آن دس ــه اين خبر هنوز تاييد نش  البت
ــا از منظر قانون  ــود ام ــت، هرگز تاييد نمى ش ــمى اس ــون  غير رس چ
اين اتفاق غيرقانونى است چون ممنوع التصوير كردن يك مدير دولتى 

بايد تاييديه فنى با ادله مشخص و معلومى داشته باشد.
ــر ممنوع ــت خب ــورت صح ــايد در ص ــه ش ــت ك ــا اينجاس ــه ام نكت

ــيان و پيش از آنكه قضاوت هاى احساسى انجام  ــدن كفاش  التصوير ش
ــيان هم  ــيما، على كفاش ــم بايد تاكيد كنيم كه پيش از صدا و س دهي
ــيما ممنوع از حيث تصويربردارى  ــيده بود كه فوتبال را براى س كوش
ــوى ورود دوربين ها به  ــيدند كه بارها جل ــد. او و برخى ديگر كوش كن
استاديوم ها را بگيرند و گاهى موفق هم شدند، آن هم درحالى كه قانون 
ــى  سيگنال تلويزيونى را به درست يا غلط تنها حق صدا و سيما   اساس

دانسته است.
ــى نبوده اند، منتج به  ــام و غلط كه قانون ــش هاى نافرج همه اين كوش
ــد. نه امروز كفاشيان نيازمند تصوير  ــده و نخواهد ش هيچ نتيجه اى نش
ــيون تاكنون  ــم مى كند - نه فدراس ــت - از آن فرار ه ــى اس تلويزيون
توانسته با عدم اجازه براى ورود دوربين هاى تلويزيونى حق بين المللى 
ــته و  ــود را بگيرد چرا كه قانون در اين زمينه تاريخ مصرفش گذش خ
ــط گود بيايند كه البته آنها هم هرگز  ــت كه قانون گذارها وس نياز هس

وقت نداشته اند چنين كنند.
ــرد و تصويربردارى ها را  ــازى ك ــج ب ــه كرد؟ ل ــود بايد چ ــا اين وج ب
ــد به اين روزها  ــت. اجازه بدهي ــوع كرد؟ اين ره به ناكجا آباد اس ممن
ــيم. اين روزها كه با برجام براى دنيا الگويى  در دنياى ديپلماتيك برس
ــدن. حل  ــراى مذاكره و برنده ش ــديم ب ــديم ضد جنگ، الگويى ش ش

اين موضوع از دفاع از حق مسلم هسته اى كه پيچيده تر نيست.
ــار هم و  ــانند كن ــا را بنش ــراح ه ــاب ها، ط ــا، بازاري ــه ه ــد نخب باي
ــد  ــته باش ايده جديدى در دايره قانون بيابند. طرحى كه بازرگانى داش
ــته باشد  ــند. طرحى كه ايده جديدى داش و دو طرف در آن برنده باش
ــيما  ــتر از قبل و درآمدش ميان فوتبال و صدا و س ــى بيش و درآمدزاي

تقسيم شود.
ــد مردم با  ــن همه در دي ــت در راس و اي ــد قرار نيس ــوش نكني فرام
ــوع التصويركردن يكديگر كارها را جلو ببريم.  لجاجت و قلدرى و ممن
ــته و به اصل « برنده – برنده »  كه  ــت كه ايده بهترى داش كافى اس

در دنياى امروز بسيار جا افتاده، در معامله اعتقاد داشته باشيد.

سيرى در دنياى ورزش

200 روز تا المپيك ريو

« برجام » الگوى مذاكره فوتبال و سيما

ــوتان و برخى نوشته ها هنوز   برخالف گفته برخى پيشكس
تصور مى كنيم در فوتبال مرام و معرفت هنوز زنده تر از بقيه 
جامعه است كه همه بر بالين بيمار ظاهر مى شوند و به نوبت 

در باشگاه ها پست مى گيرند.
به نظر مى رسد برخى حرف ها يا بعضى حركات براى بخشى 
ــرى وارد ذهن  ــورت كدهاى كامپيوت ــا به ص ــا ايرانى ه از م
مى شود و ما مدام آن را تكرار مى كنيم، حتى اگر شده براى 

همه عمر.
ــوان در فوت  ــرى را مى ت ــاى كامپيوت ــن كد ه ــى از اي يك
ــرد. مرگ  ــاهده ك ــورمان مش ــز كش ــت هاى عزي فوتباليس
ــترى است كه دم خانه همه  ــت و به قول معروف ش حق اس
ــل و دكتر هم ندارد،  ــت و وزير و وكي مى خوابد، فوتباليس
ــه اين كلبه  ــند، ب ــيرودى كه مى رس ــا اين وجود اما به ش ب
ــند حرف ها مكررا تكرار مى شود:  ــت پير كه مى رس وحش
هيچ كس ياد فالنى نبود، خدابيامرز تنها مانده بود، باشگاه ها 

به فكر نيستند.
ــته نگاه  ــتاره دوران گذش مثال به همين رضا احدى فوق، س
ــق، على جبارى و  ــن، مجيد نامجو مطل ــن روش كنيد، حس
ــدى را دق دادند و  ــى گويند اح ــى هاى ديگر مدام م خيل
ــانه ها هم به شيرودى  ــبيه به اين. برخى رس حرف هايى ش
ــرى مطلب از قبل  داخل كشو  ــند انگار يك س كه مى رس
نگه داشته اند همان ها را بيرون مى آورند و فقط اسم متوفى 

را عوض مى كنند.
آنها هم همين حرف ها را مى نويسند كه چرا باشگاه ها به اين 
ــوتان اهميتى نمى دهند. اين رسانه ها به خودشان  پيشكس
ــته چند بار شماره تلفن  ــال گذش نمى گويند كه طى ده س

اين بازيكن را گرفته اند و حالى از او پرسيده اند؟
ــيارى از  ــبت به بس ــت كه اتفاقا فوتبال نس نكته اما اينجاس

ــت دارد. بازيكنانش، مديرانش و  ــاغل ديگر كامال معرف مش
ــى كه فوتبالى ها از هم  ــانه هايش. در واقع اين انتقادهاي رس
مى كنند شايد از روى محبت زياد است وگرنه شما ببينيد:

كى و كجا در مشاغل ديگر تا اين حد دوستان سى سال قبل 
ــوند؟ منصور پورحيدرى  ــراى عيادت دور هم جمع مى ش ب
ــا او را ببينند.  ــيده اند ت ــد، اهالى فوتبال صف كش را ببيني
ــگار در كوچه و  ــتقاللى ها همه ان ــا اس ــى ها ت از پرسپوليس

پس كوچه هاى خانه اش در حال چرخيدن هستند. همين
ــواده وى ــال كنار خان ــد، اهالى فوتب ــدى را ببيني رضا اح
ــتند،  ــتاده اند. از مديران تا بازيكنان و مربيان همه هس ايس
همه كنارش ايستاده اند. نه امروز كه هميشه ايستاده بودند، 
برخى مثل فتح ا...  زاده او را مربى تيم هاى پايه كرد و حتى 
با خريد تيم عقاب او را به ليگ آورد برخى ديگر هم به ديگر 
ــن روشن را آورد،  ــوتان رسيدگى كردند، يكى حس پيشكس

ديگرى عليرضا اكبرپور را، آن ديگرى منصوريان را!
ــتقالل و  ــوتان اس ــت كه همه پيشكس ــا ممكن نيس اجالت
پرسپوليس در باشگاه پست داشته باشند اما آنها كه اندكى 
ــه  ــر افتخار و اخالق بهتر از ديگران بوده اند هميش از منظ

آمده اند و شانس داشته اند.
سرمربى مربيان تيم را انتخاب مى كند و اتفاقا خيلى ها هم 
ــگاهى با قدمت  ــده و رفته اند و اگر چه امكان ندارد باش آم
ــه  ــپوليس هم ــاله پرس ــا 50 س ي ــتقالل  اس ــاله  70 س
بازيكنان شان را مربى كنند اما در مجموع اين دو باشگاه خوب 
ــان خود براى  ــواردى از بازيكن ــد و در قالب م ــرده ان كار ك

مربيگرى استفاده كرده اند.
كمتر مدير اداره اى را سراغ داريم كه بر بالين كارمند بيمار 
ــه چنين كرده اند  ــرود اما مديران اين دو تيم هميش خود ب
با اين وجود برخى از ما و برخى از فوتبالى ها همان كد هاى 
ــى زنيم كه در  ــم و همان حرف ها را م ــرى را داري كامپيوت

ابتداى متن آمد.
ــايد وزارت ورزش و وزارت آموزش و پرورش بتوانند  البته ش
پيشكسوتان فوتبال را در مدارس براى آموزش به كار بگيرند 
ــت و  ــگاه ها فعال پر اس ــت اما ظرفيت باش كه اين عالى اس
ــا اين وجود مرام و معرفت آن ها هنوز مثل بخش ديگرى  ب
ــم چه مى گوييم يا  ــت.گاهى بايد ببيني از جامعه نمرده اس
ــانى كه براى عكس گرفتن  ــيم؟ حتما هستند كس مى نويس
خود را به شيرودى مى رسانند اما به احترام اين همه معرفت 

نبايد به اين عده معدود اشاره كرد.
فوتبال هنوز با معرفت است، حداقل نسبت به ديگر ارگان ها 
ــت زنده بودن حقوق كارمند  ــه بعضا چند ماه حتى به وق ك
ــيار با معرفت  خود را نمى دهند، اين فوتبال و اهالى آن بس

هستند.

ــران گفت:  ملى پوش پرش طول اي
در  ــدن  لن ــك  المپي ــراى  ب
مسابقه هاى با كيفيتى شركت 
ــكان رخ  ــردم و اگر اين ام نك
ــرى  ــه  بهتـ ــى داد نتيجـ مـ

ــم.  مى گرفت

ــه  ــم تجرب نمى خواه
ــود و اين فرصت  تلخ لندن تكرار ش

بار ديگر از بين برود.
ــرايط  ــده درباره ش ــد ارزن محم
ــا ر  ــود، اظهـ ــات خـ تمرينـ
ــن خيلى  ــرايط م ــرد: ش ك
ــر نظر ــت و زي خوب اس

ايگور پاكلين و ماساژور  
تمرين مى كنم. فشار 

ــت. نمى گويم كه براى ورودى تمرين مى كنم،  ــنگين و خوب اس تمرين ها س
ــراى ديدن به اين  ــدن را دارم و نمى خواهم ب ــور در لن چرا كه من تجربه حض

ر قا بت ها بروم؛ تنها براى گرفتن نتيجه  خوب در المپيك تالش مى كنم.
ــراه او تمرين  ــن به ايران آمده و هم ــزود: از زمانى كه پاكلي ارزنده در ادامه اف
ــت. از زمان حضور اين مربى در كنار ما، بدون  ــده اس مى كنم، شرايط بهتر ش
ــت كه من در ورزش هستم و هيچ سالى به  دغدغه  تمرين مى كنيم. سال ها اس
مانند االن نبوده كه امكانات براى من فراهم شده باشد. اميدوارم بتوانيم جواب 

اين اعتماد را بدهيم.
ــود، اظها ر كرد:  ــاره برنامه هاى برون مرزى خ ملى پوش پرش طول ايران درب
اردوى خارج از كشور مدنظر من و پاكلين است. به دليل اين كه روسيه در حال  
حاضر تعليق است، اين امكان وجود ندارد كه به اين كشور برويم و در مسابقه اى 
شركت كنيم، اما پيگيرى مى كنيم كه حتما قبل از المپيك اردويى را در خارج 

از كشور برگزار كنيم.
او در ادامه افزود: برگزارى مسابقه داخلى به هيچ وجه به سود ما نيست. شرايط 
مسابقه ها در خارج از ايران بسيار متفاوت است. براى همين تصميم گرفتم كه 
ــابقه بدهم. ما مى خواهيم كار بزرگ انجام بدهيم، بنا بر اين  در ايران كمتر مس
ــركت كنيم. در المپيك گذشته 17 مسابقه براى  بايد در مسابقه بزرگ هم ش
ــابقه توانستم سهميه را  ــتم و در شانزدهمين مس گرفتن ورودى پيش رو داش
بگيرم. شرايط خيلى سنگين بود، من مسابقه داده بودم، اما مسابقه سطح باال كه 

بتواند به حضورم در المپيك كمك كند نبود. اگر در مسابقه هاى خوب شركت 
كرده بودم، المپيك به اين راحتى از دست نمى رفت و دوست ندارم و نمى گذارم 
المپيك ريو نيز اين گونه از دستم برود. تالشم اين است كه تجربه تلخ گذشته 

تكرار نشود. اين توانايى را دارم و از هيچ د و و ميد ا نى كارى چيزى كم ندارم.
او درباره ر قا بت هاى داخل سالن آسيا و كسب سهميه ر قا بت هاى جهانى آمريكا، 
ــهميه بگيرم و قطعا توانايى انجام  ــد، مى توانم س گفت: اگر شرايط فراهم باش
اين كار را دارم. اگر بتوانم ورودى مسابقه هاى جهانى را بزنم قطعا مدال داخل 
سالن آسيا را مى گيرم. در حال  حاضر براى داخل سالن تمرين مى كنم تا اين 
ــهميه المپيك هم تالشم  ــد. براى س ر قا بت ها برايم با نتيجه  خوب همراه باش

اين است كه هر  چه  سريع تر به آن برسم تا دغدغه  فكرى نداشته باشم.
ــت:  ــم گف ــى ه ــيون د و و ميد ا ن ــش از فدراس ــاره انتظارات ــده درب ارزن
ــا مى خواهم  ــن كنم ام ــراد را تعيي ــه وظايف اف ــتم ك ــن در جايگاهى نيس م
ــائل مالى  ــت فدراسيون در مس ــود كه دس ــرايطى فراهم ش خواهش كنم ش
ــن كار صورت  ــود. اگر اي ــابقه ها پرداخت ش ــه اردوها و مس ــد تا هزين باز باش
ــر كار مى كنند.  ــوند و راحت ت ــترى مى ش ــت بيش ــكاران حماي بگيرد ورزش
ــد.  ــكار ذهنش آزاد باش ــود، ورزش مهم تر  از همه اين كه حمايت باعث مى ش
ــيون اختصاص داده شود و همچنين اگر براى  بايد بودجه خوبى هم به فدراس
ــود نصف آن هم براى ديگران  ــته مى ش مدال حدادى 80 ميليون كنار گذاش

هزينه شود.

حرف ها و رفتارهاى تكرارى؛

وقتى بعد از مرگ يك ورزشكار احساسى مى شويم

ــد مقابل ژاپن  ــابقات المپيك باي ــيدن به مس ــورمان براى رس تيم فوتبال اميد كش
قدمى بلند بردارد.

تيم اميد رفته رفته به صعود به المپيك و شكستن طلسم 40ساله نزديك و نزديك تر 
مى شود. در اين راه پر پيچ و خم، دشوار و البته غيرقابل پيش بينى تيم قوى و ضعيف 
فرقى ندارد و اگر ملى پوشان اميد ايران مى خواهند نام شان در تاريخ نوشته شود، بايد 
ــتى حركت كنند. حاال كه اميدهاى ايران بايد  بتوانند در اين راه پر پيچ و خم به درس
ــابقات قهرمانى زير 23 سال آسيا و انتخابى المپيك  در مرحله يك چهارم نهايى مس
ــته است، اما شجاعت بايد  2016 ريو با ژاپن ديدار كنند، همه را به نوعى ترس برداش
ــور هدف تيم اميد در  ــود. به گفته محمد خاكپ در چنين ميدان هايى نمايش داده ش
اين مسابقات فراتر از كسب سهميه المپيك بوده و ايران مى خواهد جام قهرمانى اين 
مسابقات را باالى سر ببرد. حاال فوتبال ايران سدى بزرگ را بر سر راه خود مى بيند و 
تيم خوب ژاپن را در مرحله يك چهارم نهايى پيش رو دارد، تيمى كه در رده اميدها هم 
سطح بااليى دارد، اما بايد توجه داشت كه قطعا هيچ تيمى شكست ناپذير نيست. ژاپن 
در جام ملت هاى 2015 آسيا هم اميد زيادى براى قهرمانى داشت، اما در نهايت مقابل 
اماراتى شكست خورد و حذف شد كه در ديدار با ايران شكست خورده بود. اين اتفاقات 
ــلما اميدهاى ايران بايد با سرى باال  است كه فوتبال را غيرقابل پيش بينى كرده و مس
ــود به جمع چهار تيم برتر  ــوند تا با انجام بهترين بازى خ و بدون ترس راهى زمين ش

مسابقات برسند.اميدهاى ايران در حالى از ساعت 17 روز جمعه به ديدار ژاپن مى روند 
ــان ثبت شد.  ــت در كارنامه ش كه در مرحله گروهى رقابت ها دو پيروزى و يك شكس
در اين سه ديدار تركيب تيم ايران با تغييرات زيادى همراه بود و هركدام از اين تركيب ها 
ــران را بايد  ــى و بازيكنان اميد اي ــلما توانايى هاى كادرفن ــت، اما مس ايرادهايى داش
ــاس ترين ديدار ايران چه به لحاظ فنى  در ديدار با ژاپن ببينيم. اين ديدار مسلما حس
ــت و به همين دليل كادرفنى تيم اميد با كسب تجربه از  و چه به لحاظ مسابقاتى اس
سه بازى قبلى بهترين تركيب را براى ديدار مقابل ژاپن استفاده خواهد كرد. مسلما نقش 
بازيكنانى مانند محمدرضا اخبارى، روزبه چشمى، حسين كنعانى زادگان، على كريمى، 
ميالد محمدى و مهدى ترابى كه سابقه دعوت و بازى در تيم ملى بزرگساالن را دارند، 
ــان توانايى مانند مهرداد محمدى،  در بازى با ژاپن به كمك تيم اميد مى آيند. بازيكن
ميالد كمندانى، احسان پهلوان و ارسالن مطهرى هم بازيكنان تاثيرگذارى هستند كه 
با قرار گرفتن كنار هم مى توانند براى ژاپن دردسرساز شوند. تيم اميد ايران اگر بتواند 
ــد محكمى به نام ژاپن عبور كند، راه زيادى را براى صعود به المپيك طى كرده  از س
ــت، در اين صورت بين چهار تيم برتر قرار خواهد گرفت و در چنين شرايطى براى  اس
المپيكى شدن 75 درصد شانس دارد. حاال بهترين فرصت براى حضور فوتبال ايران 
در المپيك است و مسلما چشم اميد همه به نورچشمى هاى اين روزهاى فوتبال ايران 

است تا بلكه بتوانند تاريخ ساز شوند.
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ــيون  ــه مربيان فدراس ــت كميت ــى المپيك و سرپرس ــر كميته مل ناظ
ــان  ملى پوش از  ــى  برخ ــاد  انتق ــه  ب ــدى  تن ــش  واكن ــردارى  وزنه ب

كنار گذاشته شده از تيم ملى نشان داد.
ــورى كميته فنى  ــات ف ــاره به برگزارى به جلس ــوى با اش ــه دهن نصرال
ــيون وزنه بردارى بعد از مسابقات جهانى هيوستون آمريكا گفت:  فدراس
ــيارى رخ دهد.  ــت اتفاقات بس ــابقه ممكن اس ــه هر حال در يك مس ب
ــود و اگر ضعيف كار كند  ــه خوب كار كند برنده مى ش ــه بردارى ك وزن
ــدند  ــابقات جهانى اوت ش ــى كه در مس نتيجه اش همانند 3 ملى پوش
ــت، جاى صحبت، مصاحبه انتقادى  ــى كه اوت شده اس ــود. كس مى ش
ــابقات آينده  ــتش را در مس ــى نمى گذارد و بايد شكس ــى باق و اعتراض
ــكار،  ــازى ورزش ــد براينكه تركش حاشيه س ــد. وى با تاكي ــران كن جب
ــرد: در تغييراتى كه  ــت مى كند، تصريح ك ــه به خود او اصاب اول از هم
ــان قبل از اعزام به مسابقات جهانى آمريكا  ــت ملى پوش توكلى در ليس
 B ــته ــكارها اعتراض كردند كه چرا در دس انجام داد يك تعداد از ورزش
قرار گرفتند و در دسته A نيستند. اما در هر صورت در هر دسته اى كه 
قرارمى گرفتند در نتايج تغييرى ايجاد نمى شد. فدراسيون وزنه بردارى 
ــابقات جهانى آمريكا شركت  ــكارانى كه در مس هيچ چيزى براى ورزش
ــابقات كسى برنده مى شود كه با جديدت  ــت. در مس كردند، كم نگذاش

بيشتر و به طور مصمم تمرينات خود را در اردوها انجام دهد. 

ــذف  ح و  ــن  ژاپ ــر  براب ــت  شكس از  ــس  پ ــتان  عربس ــدى  هلن ــرمربى  س
ــن ناكامى را  ــووليت اي ــى به المپيك ريو مس ــى راه ياب ــاى مقدمات از رقابت ه
ــرمربى هلندى عربستان پس از اينكه تيمش  ــتر س بر عهده گرفت. آدرى كاس
ــد ــت خورد و از اين رقابت ها حذف ش ــن با نتيجه 2 بر يك شكس ــل ژاپ مقاب

ــى بايد  ــده مى گيرم ول ــر عه ــت را ب ــووليت اين شكس ــت: مس ــار داش  اظه
اعتراف كنم كه با بازيكنانى كه در تيم هاى باشگاه شان ذخيره بودند نمى توان 

به پيروزى رسيد.
ــتان  ــازان فوتبال عربس ــان تيم ملى اميد كه آينده س ــزود: اكثر بازيكن وى اف
هستند در تركيب اصلى تيم هاى باشگاه شان قرار ندارند و همه نيمكت نشين 
هستند و اين موضوع خيلى بد است. كاستر گفت: پيش از اين رقابت ها اردوى 
ــيار محدود و خوبى نداشتيم. سرمربى عربستان درباره بازى گفت:  آمادگى بس
ــويم و جواز راه يابى به مرحله بعد  ــديم تا پيروز ميدان ش ما وارد اين بازى ش
ــيت باالى بازى تمركز خود را  ــب كنيم اما بازيكنان ما به خاطر حساس را كس
از دست دادند و اشتباهات زيادى در ميانه زمين داشتيم كه در نهايت منجر به 
حذف ما شد.در اين گروه كره شمالى و تايلند هم مقابل هم، صف آرايى كردند 
ــت آمده  ــيد. با اين نتايج به دس ــاوى دو بر دو به پايان رس كه اين ديدار با تس
ــتان هم از نظر امتياز هم تفاضل و هم بازى هاى رودررو،  ــمالى و عربس كره ش
ــدند اما در نهايت كره شمالى به دليل  ــاوى ش تعداد گل زده و گل خورده مس

كارت زرد كمتر صعود كرد.

ــت و  ــكم يك قهرمانى ديگر از من خواس ــال جهان گفت: پزش آقاى گل فوتس
ــايى در خصوص عمل جراحى زانوى پايش  ــتر شد. وحيد شمس انگيزه ام بيش
ــكر  ــانى كه به مالقات من آمدند، تش ــت: جا دارد ابتدا از تمام كس اظهار داش
كنم. به هر حال من 10 سال با اين درد روبرو بودم و دكتر ابراهيميان نسبت 
ــراف كامل دارد. درد زيادى حس مى كردم و همين موضوع  به مصدوميتم اش

باعث شد تا پايم را به تيغ جراحان بسپارم.
ــابقات عمل كنم و با پاى عمل   ــتم در حين مس ــت نداش وى ادامه داد: دوس
كرده، به تمرينات بروم. چرا كه احساس مى كردم بى روح شده ام. منتظر ماندم 
تا ليگ تمام شود و پس از آن پايم را عمل كردم. فكر مى كنم طول درمان من 

هم 50 روز به طول انجامد.
آقاى گل فوتسال جهان در مورد ادامه فعاليتش خاطرنشان كرد: من خاك اين 
رشته را خوردم و اگر قرار باشد روزى بازى نكنم اين تصميم را خواهم گرفت. 
در اين زمينه هر كسى دوست دارد اقدامى انجام دهد و لطف او را مى رساند اما 
من درگير اين قيد و بندها نيستم. معتقدم اگر قرار است براى وحيد شمسايى 
بازى خداحافظى انجام شود اين امر بايد براى همه باشد. به ياد دارم حيدريان 

در شرايط بسيار معمولى خداحافظى كرد.
ــايى تاكيد كرد: دكتر ابراهيميان به من گفت كه مى توانم پس از دو ماه  شمس
ــم. دكتر نوروزى هم به اتاق عمل من آمد و گفت يك قهرمانى ديگر  بازى كن

بايد به او تحويل بدهم كه اين موضوع انگيزه من را بيشتر كرد.

واكنش تند ناظر كميته ملى 
به انتقاد ملى پوشان وزنه بردارى

مسوول حذف سعودى ها 
از انتخابى المپيك

درخواست پزشك شمسايى 
از آقاى گل فوتسال جهان

ــران گفت:  ملى پوش پرش طول اي
در  ــدن  لن ــك  المپي ــراى  ب
مسابقه هاى با كيفيتى شركت 
ــكان رخ  ــردم و اگر اين ام نك
ــرى  ــه  بهتـ ــى داد نتيجـ مـ

ــم.  مى گرفت

ــه  ــم تجرب نمى خواه
ــود و اين فرصت  تلخ لندن تكرار ش

بار ديگر از بين برود.
ــرايط  ــده درباره ش ــد ارزن محم
ــا ر  ــود، اظهـ ــات خـ تمرينـ
ــن خيلى  ــرايط م ــرد: ش ك
ــر نظر ــت و زي خوب اس

ايگور پاكلين و ماساژور 
تمرين مى كنم. فشار 

ــت. نمى گويم كه براى ورودى تمرين مى كنم،  ــنگين و خوب اس تمرين ها س
ــراى ديدن به اين  ــدن را دارم و نمى خواهم ب ــور در لن چرا كه من تجربه حض

ر قا بت ها بروم؛ تنها براى گرفتن نتيجه  خوب در المپيك تالش مى كنم.
ــراه او تمرين  ــن به ايران آمده و هم ــزود: از زمانى كه پاكلي ارزنده در ادامه اف
ــت. از زمان حضور اين مربى در كنار ما، بدون  ــده اس مى كنم، شرايط بهتر ش
ــت كه من در ورزش هستم و هيچ سالى به  دغدغه  تمرين مى كنيم. سال ها اس
مانند االن نبوده كه امكانات براى من فراهم شده باشد. اميدوارم بتوانيم جواب 

اين اعتماد را بدهيم.
ــود، اظها ر كرد:  ــاره برنامه هاى برون مرزى خ ملى پوش پرش طول ايران درب
اردوى خارج از كشور مدنظر من و پاكلين است. به دليل اين كه روسيه در حال  
حاضر تعليق است، اين امكان وجود ندارد كه به اين كشور برويم و در مسابقه اى 
شركت كنيم، اما پيگيرى مى كنيم كه حتما قبل از المپيك اردويى را در خارج 

از كشور برگزار كنيم.
او در ادامه افزود: برگزارى مسابقه داخلى به هيچ وجه به سود ما نيست. شرايط 
مسابقه ها در خارج از ايران بسيار متفاوت است. براى همين تصميم گرفتم كه 
ــابقه بدهم. ما مى خواهيم كار بزرگ انجام بدهيم، بنا بر اين  در ايران كمتر مس

ــركت كنيم. در المپيك گذشته  بايد در مسابقه بزرگ هم ش
ــابقه توانستم سهميه را  ــتم و در شانزدهمين مس گرفتن ورودى پيش رو داش
بگيرم. شرايط خيلى سنگين بود، من مسابقه داده بودم، اما مسابقه سطح باال كه 

ارزنده: 
نمى گذارم المپيك ريو از دستم برود 
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بازی های محلیخواندنی

ی��ک ش��کارچی، پرن��ده ای را ب��ه دام انداخ��ت. پرن��ده 
گف��ت: ای م��رد بزرگ��وار! ت��و در ط��ول زندگ��ی خ��ود 
گوش��ت گاو و گوس��فند بس��یار خ��ورده ای و هی��چ وق��ت 
 س��یر نش��ده ای. از خ��وردن ب��دن کوچ��ک و ری��ز م��ن ه��م،

 سیر نمی شوی. اگر مرا آزاد کنی، س��ه پند ارزشمند به تو می دهم 
تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند اول را در دستان تو می دهم. 
اگر آزادم کنی پند دوم را وقتی که روی بام خانه ات بنش��ینم به تو 
می دهم. پند س��وم را وقتی که بر درخت بنش��ینم. مرد قبول کرد. 

پرنده گفت:
پند اول اینکه:  سخن محال را از کسی باور مکن.

مرد بالفاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست...
 گفت پن��د دوم اینکه: هرگ��ز غم گذش��ته را مخ��ور. برچیزی که 

از دست دادی حسرت مخور.
پرنده روی ش��اخ درخت پرید و گفت: ای بزرگوار! در شکم من یک 
مروارید گرانبها به وزن ده درم هست، ولی متاسفانه روزی و قسمت 

تو و فرزندانت نبود وگرنه با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی.
مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و آه و ناله اش 
 بلند ش��د.پرنده با خنده ب��ه او گفت: مگر ت��و را نصیحت نکردم که 

بر گذشته افسوس نخور؟ یا پند مرا نفهمیدی یا کر هستی؟
  پند دوم این بود که س��خن ناممک��ن را باور نکنی. ای س��اده لوح ! 
همه وزن من س��ه درم بیشتر نیس��ت، چگونه ممکن است که یک 

مروارید ده درمی در شکم من باشد؟
 مرد به خود آمد و گفت: ای پرنده دانا پندهای تو بسیار گرانبهاست. 

پند سوم را هم به من بگو.
پرنده گفت: آیا به آن دو پند عمل کردی که پند سوم را هم بگویم.

پند گفتن با نادان خواب آلود مانند بذر پاش��یدن در زمین شوره زار 
است.

شعرحکایت

من نمی دانم
که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است

کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد

واژه باید خود باران باشد
چتر ها را باید بست
زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست

***********

می دهم گوش به موسیقی روییدن
من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن

من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به کالغ

هر کجا برگی هست شور من می شکفد
مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی روییدن

کاریکاتور ) طالق (
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جواب معما 1782 معما 1783
 تقلی��د کورکورانه از دیگران موجب رس��وایی انس��ان 
می شود. در نکوهش تقلید کورکورانه و اطاعت بی چون 
و چرا از دیگران و آن گاه که کس��ی به تقلید از دیگری 
 بخواه��د کاری انجام دهد و نتواند رس��وا ش��ود، به کار 
می رود. خواجه ای خوش خدمت��ی غالم خود را پیش 
 جمعی م��ی س��تود و می گف��ت: آن چن��ان این غالم 
وظیفه شناس است که وقتی او را به جایی می فرستم، 
چون در راه به چیزی توجه ندارد، لحظه بازگشتنش را 
هم می توانم پیش بینی کنم. حاضران درخواست کردند 
که این امر شگفت را به آنان نشان دهد. خواجه، غالم را 

مامور کرد تا پیامی را به مکانی برساند.
 چون غالم رف��ت، خواجه به تخمین م��ی گفت: اکنون 
به فالن کوی رس��ید، از فالن برزن عبور کرد، به چنین 

بازاری وارد شد، از بازار بگذاشت، پیغام رساند و بازگشت 
و در راه اس��ت و اینک پشت در ایس��تاده است. آن گاه 
خواجه غ��الم را ص��دا زد و غالم وارد ش��د. در آن جمع 
خواجه ای دیگر حضور داشت. شب ماجرای آن غالم را 
با غالم س��یاه خود قصه کرد و او را سرزنش فرمود. غالم 
گفت: در جایی شما نیز چنین بگویید تا بدانید من از آن 
 غالم کم نیایم. خواجه با اعتماد به گفته غالم، روز دیگر 
در مجلس همان ادعا را مطرح کرد و برای اثبات ادعای 
خود، غالم را به جایی دور فرس��تاد و پیوسته به حضار، 
مسافت پیموده غالم را تعیین کرد و پس از ساعتی گفت: 
 اینک غالم حاضر اس��ت. آن گاه غ��الم را خواند و غالم 
بر در بود. خواجه با نهایت خرس��ندی پرسید: فرمان را 
انجام دادی؟ گفت : آقا! هنوز کفش هایم را پیدا نکرده ام.

س��عید س��ه تی ش��رت ب��ه رنگ های 
سیاه، س��فید و آبی، س��ه جفت کفش 
به رنگ های س��یاه، س��فید و آبی و سه 
 شلوار به رنگ های سیاه، س��فید و آبی 

دارد. 
سعید به چند روش می تواند لباس های 

خود را به تن کند؟
   ۶ :۱  
    ۹ :۲  

    ۱۲ :۳  
۲۷ :۴  

 معلم و دان��ش آموزان قرار م��ی گذارند 
هر س��والی که ب��ازرس پرس��ید، همه 
دستشان را برای جواب دادن، باال ببرند، 
البته با رعایت اینکه کسانی که جواب را 
می دانند، دست چپش��ان را باال ببرند و 
کس��انی که پاس��خ را نمی دانند، دست 

راستشان را. 
به این ترتیب هم به نظر می رسد که همه 
کالس جواب را می دانند و سطح کالس 
 باالس��ت و هم معل��م با خیالی آس��وده 
می تواند از بین کسانی که واقعا جواب را 

می دانند، یکی را انتخاب کند.

معما
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هنوز کفش هایم را پیدا نکرده ام

داستان

کالوروان 

پالن

به راحتی می شه...

ساده ترین ها و آسان ترین ها

 در این بازی بازیکنان به دوسته مساوی تقسیم شده و سپس روی زمین دایره ای 
به شعاع مناسب مشخص می کنند و یک گروه به قید قرعه در درون دایره به حالت 
۴ دست و پا قرار می گیرند و هر کدام کالهی به سر دارند و دسته دوم بایستی بدون 
 آنکه ضربه پای تیم مقابل را خورده باشند، یکی از کاله ها را برداشته و به سرعت 

به نقطه ای که در فاصله دورتر از قبل مشخص شده، برساند.
در حین فرار صاحبان کاله )تیم درون دایره( بایس��تی س��عی کنند او را بگیرند 
 و همبازی های وی به او کمک کرده و ممکن اس��ت کاله دس��ت به دس��ت شود 
تا به مقصد برسد و اگر رس��ید یک امتیاز و اگر کاله را پیش از رسیدن به محل باز 
 پس گرفتند تیم مقابل بایستی در درون دایره قرار گیرد و بازی را از نو شروع کند. 
ممکن است از قبل سقف امتیاز بازی مشخص شده باش��د و هر تیمی زود به آن 

سقف امتیاز رسید، برنده نهایی است. این بازی مختص مردان است.

این بازی در بین سنین مختلف رایج اس��ت و حتی افراد مسن هم برای 
تنوع این بازی را برگزار می کنند.

 عالقه مندان به این بازی به دو گروه س��ه نفره تقسیم می شوند و یکی 
هم از میان جمع به عنوان داور انتخاب می شود. داور بقیه قرعه گروه اول 
و دوم را معین می کند و سپس زمینی مسطح و هموار به طول حدوا۴0 
 و عرض ۳ تا ۴ متر در نظر می گیرد و در دو س��ر یک خط مس��تقیم در 
دو دسته سه تایی سنگ هایی تخت به صورت ایستاده و بدون تکیه گاه 

به ارتفاع ۲0 تا ۳0 سانتیمتر نصب می کند.
 در هر طرف، فاصله سنگ ها بین ۱ تا ۱/5 متر تعیین می شود و هنگام 
بازی افراد دو گروه نباید از س��نگ اول جلوتر بروند. به قید قرعه یکی از 
تیم ها بازی را شروع می کند. رایج ترین نوع قرعه» ته ره و هشکه« یعنی 
تر و خشک است. بدین شکل که یک طرف سنگ تخت کوچکی را تر و 
به هوا پرتاب می کنند و هر یک از تیم ها یک طرف قرعه ) تر یا خشک ( 
را انتخاب می کنند و قرار گرفتن طرف تر یا خشک سنگ بر زمین و نوع 

انتخاب، شروع کننده بازی را تعیین می کند.
ابتدا هر یک از افراد گروه اجازه پرتاب یک س��نگ به طرف سنگ های 
طرف مقابل را دارند و در ازای خواباندن هر یک از س��نگ ها ی ایستاده 
حریف، اجازه پرتاب یک سنگ دیگر را پیدا می کنند. چنانچه در نوبت 
 اول تیمی نتواند کل س��نگ های حریف را بخواباند، تیم مقابل بازی را 

با همان شرایط ادامه می دهد.

 به راحتی می شه در دفترچه تلفن کس��ی جایی پیدا کرد ولی به سختی می شه 
در قلب او جایی پیدا کرد.

به راحتی می شه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می شه 
اشتباهات خود را پیدا کرد.

به راحتی می شه بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد.
 به راحتی می ش��ه کس��ی را که دوس��تش داریم از خود برنجانیم ولی به سختی 

می شه این رنجش را جبران کنیم.
به راحتی می شه کسی را بخشید ولی به سختی می شه از کسی تقاضای بخشش کرد.

به راحتی می شه قانون را تصویب کرد ولی به سختی می شه به آن ها عمل کرد.
به راحتی می شه به رویاها فکر کرد ولی به س��ختی می شه برای به دست آوردن 

یک رویا جنگید.
به راحتی می شه هر روز از زندگی لذت برد ولی به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد.

به راحتی می شه به کسی قول داد ولی به سختی می شه به آن قول عمل کرد.
به راحتی می شه دوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی می شه آن را نشان داد.

به راحتی می شه اشتباه کرد  ولی به سختی می شه از آن اشتباه درس گرفت.
به راحتی می شه گرفت ولی به سختی می شه بخشش کرد.

به راحتی می شه یک دوس��تی را با حرف حفظ کرد ولی به سختی می شه به آن 
معنا بخشید.

و در آخر: به راحتی می ش��ه این متن را خوند ولی به سختی می شه به آن عمل 
کرد...

آسان ترین راه آشنایي ،  یک سالم است ولي گرم و صمیمي.
آسان ترین راه قدرداني ، یک تشکر ساده است ولي خالص و صمیمانه.

آسان ترین راه عذر خواهي، عدم تکرار اشتباه قبلي است.
آسان ترین راه رسیدن به هدف، خط مستقیم است.

آسان ترین راه پول در آوردن آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را بکني.
آسان ترین راه جلب محبت آن است که تو نیز متقابال عشق بورزي و محبت کني.

آسان ترین راه مبارزه با مشکالت روبرو شدن با آن هاست نه فرار.
آسان ترین راه رسیدن به آرامش آن است که سالم و بي غل و غش زندگي کني.

آسان ترین  دوستي همیشه بهترین دوستي نیست، این را به خاطر بسپار.
آسان ترین  بحث، بحث درباره چیزهاي خوب و امیدوار کننده است.

ساده ترین راه خوب زیستن، ساده زیستن است.
آسان ترین راه دوري از گناه آن است که همیشه بداني چیزي به نام وجدان داري.

ساده ترین و در عین حال با ارزش ترین عشق، بي ریاترین آن است.
آسان ترین راه بودن، آن است که حس بودن همیشه در وجودت شعله ور باشد.

آسان ترین راه راحت بودن آن است که خودت را همان طور که هستي بپذیري و 
در همه حال خودت باشي.

و باالخره ساده ترین راه خوشبخت زیستن آن است که همان طور که براي خودت 
ارزش قائلي براي دیگران نیز ارزش قائل شوي، بدون توجه به موقعیت طرف مقابل.

حاال کمي مکث کنید و ببینید به همین راحتي مي توانید آسان و ساده روزگار را 
به خوشي سپري کنید .

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیستپرنده نصیحت گو

 دختر خردسالی وارد یک مغازه جواهر فروشی شد 
و به گردنبند یاقوت نشانی که در پشت ویترین بود 
اشاره کرد و به صاحب مغازه گفت: » این گردنبند را 
برای خواهر بزرگم می خواهم. ممکن است آن را به 

زیباترین شکل ممکن بسته بندی کنید؟«
صاحب مغازه با کمی تردید به دخترک نگاهی کرده 

و پرسید: » چقدر پول همراه خود داری؟«
دخت��ر از جیب خود دس��تمال کوچک��ی را بیرون 

 آورد و گ��ره ه��ای آن را ب��ه دقت باز کرد. س��پس 
 در حالی ک��ه محتوی��ات آن را روی میز می ریخت 
با هیج��ان از جواهر ف��روش پرس��ید: » این کافی 
اس��ت؟« پولی که او به همراه خود داشت، در واقع 

چند سکه پول خرد بود.
دخترک ادامه داد: » ام��روز روز تولد خواهر بزرگم 
اس��ت. می خواهم این گردنبند یاقوت را به عنوان 
هدیه روز تولد، به او بدهم. پ��س از فوت مادرمان، 

 خواهر بزرگم ، مثل م��ادر از ما مراقب��ت می کند. 
فکر می کنم او این گردن بند را دوست داشته باشد 

چون رنگ آن، درست همرنگ چشمان اوست.«
 صاح��ب مغ��ازه، گردنبن��د یاقوتی ک��ه دخترک 
می خواس��ت را آورد و آن را در یک جعبه کوچک 
قرار داده و با کاغذ کادوی قرمز رنگی بس��ته بندی 
 کرد. سپس بر روی آن یک روبان س��بز چسباند و 
به دخترک داد و گفت: » وقتی می خواهی از خیابان 
رد ش��وی، دقت کن.« دختر کوچک شاد و خندان 
در حالی که به باال و پایین می پرید، به سمت خانه 

روان شد.
 ش��ب هنگامی ک��ه جواهر ف��روش می خواس��ت 
 مغ��ازه اش را تعطی��ل کن��د، دخت��ری زیب��اروی 
با چشمانی آبی وارد مغازه شد. او یک جعبه کوچک 
جواهر که بسته بندی آن باز شده بود روی میز قرار 
داده و پرسید: » این گردنبند از مغازه شما خریداری 

شده است؟ قیمت آن چقدر است؟«
صاح��ب مغازه پاس��خ داد ک��ه » قیم��ت کاالهای 
 این مغازه، رازی اس��ت بین م��ن و خریدار.« دختر 
زیبا رو گف��ت: » خواهر کوچک م��ن فقط مقداری 
پول خرد داش��ت. این گردنبند اصل است و قیمت 
آن باالست. پول خواهر من به این گردن بند یاقوت 

کبود نمی رسد.«
صاحب مغازه جعبه جواهر را مجددا دوباره با دقت 
بسته بندی کرده و روبان آن را بر روی آن چسباند. 
س��پس آن را به دختر زیبا داده و گف��ت: » خواهر 
کوچک شما، در مقایسه با تمامی انسان ها، قیمت 
 باالتری بابت این گردنبن��د پرداخته؛ چون او همه 

دار و ندار خود را برای خرید آن داده است.«

  پس��ر کوچک��ی در مزرعه ای دور دس��ت زندگی 
 می کرد ه��ر روز صبح قب��ل از طلوع خورش��ید 
از خواب برمی خواست وتا شب به کارهای سخت 

روزانه مشغول بود.
 همزمان با طلوع خورش��ید از نردها باال می رفت 
 تا کمی اس��تراحت کند، در دور دست ها خانه ای 
 ب��ا پنجرهای��ی طالیی هم��واره نظ��رش را جلب 
 می کرد و با خ��ود فکر م��ی کرد چق��در زندگی 
در آن خانه با آن وسایل ش��یک و مدرنی که باید 

داشته باشد، لذت بخش و عالی خواهد بود . 
 با خود می گف��ت: اگر آنه��ا قادرن��د پنجره های 
خود را از طال بسازند پس سایر اسباب خانه حتما 
 بس��یار عالی خواهد بود. باالخره ی��ک روز به آنجا 

می روم و از نزدیک آن را می بینم..... 
یک روز پدر به پس��رش گفت به ج��ای او کارها را 

انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند. 

پسر هم که فرصت را مناسب دید غذایی برداشت و 
به طرف آن خانه و پنجره های طالیی رهسپار شد.

 راه بس��یار طوالنی ت��ر از آن بود ک��ه تصورش را 
می کرد. 

بعد از ظه��ر بود که ب��ه آن جا رس��ید و با نزدیک 
شدن به خانه متوجه شد که از پنجره های طالیی 
 خبری نیست و در عوض خانه ای رنگ و رو رفته و 

با نرده های شکسته دید .
به س��مت در قدیمی رفت و آن را به صدا در آورد . 
پسر بچه ای هم س��ن خودش در را گشود . سوال 
کرد که آیا او خان��ه پنجره طالیی را دیده اس��ت 
یا خیر؟ پس��رک پاس��خ مثبت داد و او را به سمت 
ایوان برد. در حالی که آنجا می نشستند نگاهی به 
 عقب انداختند و در انتهای همان مسیری که طی 
کرده بود و همزمان با غروب آفتاب، خانه خودشان 

را دید که با پنجره های طالیی می درخشید.

خانه ای با پنجره های طالیی

ایستگاه ضرب المثل

دخترک و گردنبند یاقوت
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مزایده 
10/243 شماره نامه:9410116838100230 ش��ماره پرونده:8809980351600163 شماره 
بایگانی شعبه:940318 اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالسه 940318 اجرایی ش��عبه اول دادگاه خانواده له خانم الهام 
ابراهیمیان علیه آقای مس��عود کدخدایی فرزند صادق به خواس��ته تعداد 300 عدد 
س��که تمام بهارآزادی به ارزش ریالی 2/728/500/000 ریال )حس��ب استعالم قیمت 
س��که از اتحادیه صنف طال و جواهر( – مقدار 150 مثقال ط��الی 18 عیار به ارزش 
ریالی 684/240/614 ریال )حسب استعالم قیمت طال از اتحادیه صنف طال و جواهر( 
و مبلغ 255/372/448 ریال وجه نقد بابت مهریه – مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناس��ی و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 48/768/622 ریال 
بابت حق االجرا جمعا به مبلغ 3/720/181/684 ریال در حق محکوم لها جلسه مزایده 
ای جهت فروش ملک زیر برگ��زار نماید: مورد مزایده تمامت شش��دانگ پالک ثبتی 
17 فرعی از 452 اصلی بخش 16 اصفهان می باش��د که به ص��ورت یک باب کارگاه 
در اصفهان – خیابان امام خمینی – ش��هرک امیرکبیر – خیابان کارگر – بلوک2- 
شماره38- کدپستی 8195147955 واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ملک مذکور را در اختیار 
مستاجر که به شغل تراش��کاری اختصاص یافته می شود و بر روی پالک ثبتی 17 
فرعی از 452 اصلی بخش 16 اصفهان احداث گردیده است این ملک طی قرارداد شماره 
6837-10 مورخ 1384/07/11 از سوی س��ازمان میوه و تره بار با شماره 29 به آقای 
مسعود کدخدایی واگذار گردیده است و سپس ش��ماره آن به 38 تغییر یافته است 
مساحت همکف آن 99/90 مترمربع و یک بالکن در آخر کارگاه به مساحت تقریبی 34 
مترمربع می باشد اسکلت س��اختمان بتونی – سقف تیرچه و بلوک – دیوارها و نما 
آجری و اندود گچ – کف بتونی – درب و پنجره ها پروفیلی شیشه خور و پله ارتباطی 
با بالکن آهنی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد حسب نظریه کارشناسی 
ارزش شش دانگ ملک مذکور مبلغ 3/657/500/000 ریال اعالم شده است. متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 1394/11/14 ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه اول – واحد یک حاضر شوند 
فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کس��ی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 

واریز نمایند. م الف:27974 اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان
مزایده 

10/388 شماره نامه:9410116838100265 شماره پرونده:9209980351601477 شماره 
بایگانی شعبه:940151 اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالسه 940151اجرایی ش��عبه اول دادگاه خانواده له خانم فریبا 
رستم پور فرزند رمضان با وکالت آقای محمدجواد پریش علیه آقای محسن خالقی 
فرزند غالمرضا به خواسته تعداد 700 عدد سکه تمام بهارآزادی مقدار 20 مثقال طالی 
18 عیار و مبلغ 144/400/000 ریال وجه نقد بابت مهریه – مبلغ 2/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله –مبلغ 3/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی – مبلغ 2/000/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی – مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرا و مبلغ 300/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش ملک زیر برگزار 
نماید: مورد مزایده عبارتست از سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه پالک ثبتی 2465 
فرعی از 15241 اصلی بخش 5 اصفهان که در اصفهان – روش��ن دش��ت – شهرک 
رسالت – خیابان گلس��تان – گلستان هفتم – جنب مس��جد امام حسین واقع شده 
است حسب نامه اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان اعالم گردیده سند شش دانگ 
پالک مذکور به نام آقای حسینعلی خدادادی می باشد که حسب برگه وکالت فروش 
تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ش��ماره 241 اصفهان به آقایان مهدی خالقی 
و محسن خالقی فروخته شده اس��ت که مالکیت محکوم علیه )آقای محسن خالقی( 
صرفا از عرصه ملک و به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد و شش دانگ 
اعیانی پالک ثبتی و س��ه دانگ دیگر عرصه ملک به نام آقای مه��دی خالقی فرزند 
غالمرضا می باشد حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 
از اعتراض باقی مانده اس��ت مساحت ملک 171 مترمربع می باش��د به ابعاد اربعه: 
شماال به طول 6/8 مترمربع –ش��رقا 25 مترمربع – جنوبا 6/88 مترمربع و غربا 25 
مترمربع می باشد حسب نظریه کارشناس ارزش ششدانگ عرصه پالک مذکور مبلغ 
2/907/000/000 ریال اعالم و ارزش س��ه دانگ مشاع از عرصه ملک )مالکیت محکوم 
علیه( مبلغ 1/453/500/000 ریال اعالم شده است الزم به ذکر است اعیانی پالک ثبتی 
فوق به صورت یک ساختمان س��ه طبقه روی پیلوت و در حد سفت کاری می باشد 
که متعلق به آقای مهدی خالقی می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش 
در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت ش��رکت در مزایده و خرید در تاریخ 
1394/11/28 ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت – مجتمع 
اجرای احکام حقوقی – طبقه اول – واحد یک حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل %10 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند.م الف:29117 

اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان
مزایده 

10/389 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده کالسه اجرایی کالسه 900181ج/ح/2 له بهروز صادقیان 
و علیه امیر درخش��ان مبنی بر مطالبه مبلغ 1/721/148/183 ریال)مجموع بدهی و 
حق االجرا – بدهی بانک( به منظور فروش 5/25 دانگ از شش دانگ مالکیت آقای امیر 
درخشان پالک ثبتی 68/20498بخش 14 اصفهان به نشانی اصفهان – ملک شهر – 
خیابان مطهری – کوچه آذر- پالک19- مجتمع مسکونی فرید با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 94/11/19 ساعت 
9 الی 9/30 صبح در محل این اجراء )اصفهان – خیابان نیکبخت – 200 متر پایین تر 
از ساختمان مرکزی داگستری کل استان اصفهان – جنب بیمه پارسیان – ساختمان 
اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم( برگزار نماید در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید می توانند5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند کرد تا با تودیع %10 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک 
ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرادر جلس��ه مزایده شرکت 
نمایند مزایده از مبلغ کارشناس��ی ش��روع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: مجتمع مسکونی مزبور در حد 
چهار طبقه روی پیلوت احداث گردیده به طوری که در هر طبقه دو واحد مس��کونی 
واقع شده است که جمعا مشتمل بر 8 واحد مسکونی می باشد و واحد مورد معرفی 
در طبقه س��وم جنوبی قرار گرفته است. شش��دانگ آپارتمان مزبور دارای مساحت 
91/80 مترمربع به اضافه 3/20 مترمربع مس��احت تراس ک��ه جمعا95 مترمربع می 
باشد آپارتمان فوق دارای انباری و پارکینگ مس��قف می باشد در زمان مباشرت به 
امر کارشناس از محل مورد معرفی مشاهده گردید که کفها سرامیک – بدنه دیوارهای 
داخلی گچ و رنگ آمیزی – کف آش��پزخانه س��رامیک و بدنه آن کاش��ی و کابینت 
MDF – کف سرویسهای بهداشتی )حمام و توالت سرامیک و بدنه کاشی( دربهای 
داخلی چوبی و درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم می باشد سیستم گرمایش پکیج 
با رادیاتورهای آلومینیوم و سیستم س��رمایش کولر بوده همچنین دارای انشعابات 
آب و برق و گاز می باشد بدیهی است با عنایت به مراتب فوق التوصیف و با توجه 
به موقعیت محل و مس��احت و قدمت و نوع کاربری و جمیع جهات موثر در قضیه 
ارزیابی و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا بدینوسیله جهت پایه ششدانگ آپارتمان 
 فوق الذکر در وضعیت فعلی جمعا مبل��غ )1/960/000/000( ریال برآورد و اعالم نظر 

می گردد. م الف:29116 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
10/551 شماره پرونده:940125ج/5و930512ج/2و930218ج/3 اجرای احکام مدنی شعبه 
2 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 
کالس��ه 930512ج.ح له مبنی بر تجمیع پرونده 940125ج.ح له مجید فدائی 930512 له 
خانم پروین رضائیان مارنانی 930218 له سید حسین مدینه علیه مصطفی وعیدی 
به منظور فروش مقدار )940125(0/378 دانگ از یکدانگ از ششدانگ )930512( مقدار 
0/412 از یکدانگ از شش��دانگ )930218( مقدار 0/084 دانگ از یکدانگ از ششدانگ 
)مجموعا 0/873 دانگ از یکدانگ از شش��دانگ از پالک ثبتی 357 فرعی از 40 اصلی 
بخش 14 اصفهان( به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – بعد از ورودی خانه اصفهان 
– جنب نمایشگاه با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است در روز مورخ 94/11/18 از ساعت 9 تا 9:30 صبح در محل این اجرا )طبقه 
چهارم ساختمان اجرای احکام دادگس��تری خ.نیکبخت جنب بیمه پارسیان( برگزار 
نماید در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت 
گرفته است طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 
از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی با حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این 
اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: ملک مذکور که به 
دلیل عدم همراهی خوانده های محترم آقای مصطفی وعیدی و ناصر جنتی یا نماینده 
از شرکت گیتی پسند موقعیت آن پس از تفحص بسیار و چند مورد اندازه گیری در 
محل و استعالم از شهرداری منطقه8 اصفهان شناسایی گردید با عرصه به مساحت 
565 مترمربع و با کاربری مس��کونی بوده و اعیانی آن ب��ه قدمت زیاد که به صورت 
ساختمانی مخروبه و خشت و گلی اس��ت فاقد ارزش می باشد این ملک در ضمن 
شمال غربی به طول 46/1 متر و در ضلع جنوب شرقی به طول 28/2 متر و در ضلع 
شمال شرقی و جنوب غربی به ترتیب دارای طولهای 15/9 و 21/8 متر بوده و به شکل 
متوازی االضالع با اضالع غیر موازی و در عرض مج��اور با خیابان امام خمینی)ره( 
است با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل مس��احت عرصه و بدون ارزش بودن 
اعیانی نوع و کاربری ملک و سایر عوامل موثر قیمت پایه مزایده پالک 375 فرعی از 
40 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مبلغ هفده میلیارد ریال معادل یک میلیارد 
و هفتصد میلیون تومان ارزیابی می گردد.م الف:30021 اجرای احکام مدنی شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

10/619 شماره پرونده:9204002135000053/1 شماره بایگانی پرونده:9200053 شماره 
ابالغیه:139406402135000010 رای ش��ماره 139406402135000001 مورخ 1394/10/24 
ماده 169 آیین نامه اجرای اسناد رس��می الزم االجرا جهت ابالغ به خانم اعظم اقبال 
حامد احدی از مدیونین کالس��ه فوق با توجه به اینکه در آدرس متن س��ند شناخته 
نش��ده اید جریان پرونده: به موجب نیاب��ت اجرایی ش��ماره 139204902004002033 
مورخ 1392/06/19 اداره اجرای اسناد رسمی اس��تان اصفهان پرونده اجرایی کالسه 
8800387/2 اداره نامبرده له بانک کشاورزی شعبه نطنز علیه شرکت تعاونی کشت و 
صنعت مزارع ورزان به شماره ثبت 325 و شناسه ملی 10260072929 ثبت شرکتهای 
ثبت اسناد و امالک نطنز و غیره کالس��ه مذکور در این اداره تحت کالسه 9200053 
در این اداره به ثبت رس��یده اوراق اجرایی به کلیه مدیونین اب��الغ گردیده به موجب 
درخواست بستانکار مورد رهن )ده هزار مترمربع از اراضی ملی در پالک 145 بخش 11 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز موضوع سند اجاره شماره 1173744 این دفترخانه اسناد 
رسمی 56 اصفهان به انضمام کلیه اعیان و مستحدثات و ماشین آالت موجود که بعدا 
به مورد رهن اضافه گردد( در مرحله اول به مبلغ 3/362/200/000 ریال ارزیابی گردیده 
که نتیجه ارزیابی به طرفین پرونده ابالغ گردیده و مدیرعامل ش��رکت در موعد مقرر 
به نتیجه ارزیابی اعتراض نموده که مورد رهن در این مرحله به مبلغ 3/918/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت به موجب درخواست بس��تانکار آگهی مزایده در مورخ 
1394/08/18 در روزنام��ه کثیراالنتش��ار زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتش��ر 
گردیده آگهی الصاق در موعد مقرر وفق مقررات آیین نامه الصاق گردیده و نتیجتا 
مزایده مورد رهن کالسه مذکور در مورخ 1394/09/18در اداره ثبت اسناد امالک نطنز 
انجام گردیده است لکن موضوعی که الزم به ذکر است این است که مورد رهن مذکور 
)زمین محل اجرای طرح( بنا به درخواست بستانکار سهوا ارزیابی گردیده و از آنجا که 
اراضی ملی قابل نقل و انتقال و واگذاری نمی باشد و نیز در آگهی مزایده مذکور ثمن 
)قیمت( قطعه زمین یاد شده درج گردیده و به تبع آن در جلسه مزایده یاد شده قطعه 
زمین نامبرده به بستانکار واگذار گردیده است لذا با توجه به اینکه این واگذاری فاقد 
وجاهت قانونی می باشد مراتب بدینوسیله گزارش می گردد: پرونده اجرایی کالسه 
9200053 تحت نظر است و به اس��تناد ماده 169آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی و پس 
از مالحظه گزارش ممیز پرونده طی وارده شماره 94040952706949 مورخ 1394/10/24 
و بررسی کلیه اوراق ضمیمه پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید: نظر 
به اینکه در زمان ارزیابی ده هزار مترمربع از اراضی ملی در پالک 145 واقع در بخش 
11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز موضوع سند اجاره شماره 173744 دفترخانه اسناد 
رسمی 56 اصفهان مورد وثیقه سند رهنی شماره 178356 مورخ 1385/06/20 تنظیمی 
در دفترخانه مرقوم )محل اجرای طرح – مجموعه شرکت تعاونی کشت و صنعت مزارع 
ورزان( مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9200053 این اداره بنا به درخواست بستانکار 
سهوا ارزیابی گردیده و از آنجا که اراضی ملی قابل نقل و انتقال و واگذاری نمی باشد 
ولیکن در آگهی مزایده مورخ 1394/08/18 مبل��غ ارزیابی قطعه زمین مذکور نیز درج 
گردیده است و به تبع آن درجلسه مزایده مورخ 1394/09/18 نیز همین قطعه زمین به 
بستانکار واگذار گردیده است و از آنجائی که این واگذاری فاقد وجاهت قانونی بوده 
مستندا به ماده 172 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387/06/01 و در اجرای 
ماده 169 همین آیین نامه رای بر ابطال مزایده انجام ش��ده در مورخ 1394/09/18 و 
اصالح و تجدید آگهی مزایده صادر می گردد ضمنا چنانچه طرفین پرونده نسبت به 
مفاد رای مذکور اعتراضی دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اعتراض کتبی خود 
را به ثبت محل و یا هیات نظارت صالحیت دار )هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان( اعالم نمایند.م الف:338 ثبت اسناد و امالک نطنز 
اجرایيه 

10/614 شماره اجراییه:9410423734100108 شماره پرونده:9309983734100559 شماره 
بایگانی شعبه:930705 بموجب دادنامه شماره 9309973734100893 محکوم علیه علی 
اصغر افش��اری فرزند عباس به نش��انی مجهواللمکان محکوم است به 1- پرداخت 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت زمان وصول طلب بر مبنای نرخ تورم اعالمی از س��وی بانک 
مرکزی که زمان اجرای حکم محاسبه خواهد ش��د و پرداخت مبلغ 3/105/000 ریال 
به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بابت خس��ارات دادرسی در حق محکوم له 
سید عبدالوحید میرمحمد فرزند سید محمد به نشانی شهرستان نطنز – خ.مزیدآباد 
– جنب مس��جد – پ306 با وکالت آقای روح اله خاکی فرزند غالمحس��ین به نشانی 
نطنز – خ.مطهری رهنی – نرسیده به چهارراه فرشته – جنب بیمه رازی 2- پرداخت 
هزینه اجرایی معادل نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.ضمنا رعایت تبصره 2 
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضایی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزی��ری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی1394(.مالف:335 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز 
اجرایيه 

10/615 شماره اجراییه:9410423734100109 شماره پرونده:9309983734100563 شماره 
بایگانی شعبه:930709 بموجب دادنامه شماره 9309973734100910 محکوم علیه علی 
اصغر افش��اری فرزند عباس به نش��انی مجهواللمکان محکوم است به 1- پرداخت 
یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/105/000 ریال و پرداخت 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم له اعظم 
صادقی فرزند غالمرضا به نشانی شهرستان نطنز – خ.ولیعصر – ک.پاچنار – پ31 
با وکالت آقای روح اله خاکی فرزند غالمحسین به نش��انی نطنز – خ.مطهری رهنی 
– نرس��یده به چهارراه فرش��ته – جنب بیمه رازی 2- پرداخت هزینه اجرایی معادل 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی الزامی می باش��د. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور 
مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کام��ل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.مالف:334 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز 
اخطار اجرایی

10/620 ش��ماره:397/93ش22 به موجب رای ش��ماره 204 تاریخ 94/3/19 شعبه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کارخانه 
پارچه بافی سیمین به نمایندگی قاضی عسگر به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و هش��تصد و پنجاه و سه هزار ونهصد و 
بیست و شش ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و شصت 
و پنج هزار ریال و تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/8 و نیم عش��ر. مشخصات محکوم له: 
محمدرضا یاری به نشانی رهنان – خ.شهدا – کوچه مهر پ60. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29077 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/621 خانم عاطفه واهب دارای شناسنامه ش��ماره 15104 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5821/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی واهب بشناسنامه 333 در تاریخ 94/5/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و دو 
دختر و یک همس��ر و یک پدر و یک مادر:1- علی واهب ش.ش 42602 )فرزند پس��ر( 
2- عادله واهب ش.ش 1271447541 )فرزند دختر( 3- عاطفه واهب ش.ش 15104 )فرزند 
دختر( 4- فضل ا... واهب ش.ش 14398 )پدر( 5- جواهر ش��ریفی کوهانی ش.ش 11 
)مادر( 6- زهره ابراهیمی ش.ش 24 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29901 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای

10/612 شماره دادنامه : 1512-94/9/29 به تاریخ 94/9/5 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است و پرونده کالسه 1176/94 تحت نظر اس��ت. قاضی شورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم میدارد. خواهان: عبدالرس��ول 
آقاعلیان به نش��انی اصفهان – خیابان ولی عصر – مقاب��ل کالنتری – موادغذایی 
دواهی خوانده: مهراب پورجنت به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای عبدالرس��ول آقاعلیان فرزند علی به طرفیت مهراب 
پورجنت فرزند سهراب به خواسته مطالبه وجه به میزان 45/000/000 ریال موجب یک 
فقره چک به ش��ماره 87649 عهده بانک کش��اورزی به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه 
ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به 
نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد 
و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه 
و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده تا میزان مورد خواسته دانس��ته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به 
نظریه مش��ورتی اعضاء محترم ش��وراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 249- 310-286- 311-

314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون 
استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 175/000 ریال بابت 
خسارات دادرس��ی )هزینههای دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و ورودی دادخواست 
و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل/وکالی 
انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی 

از تاریخهای سررس��ید )90/2/15( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم 
علیه در همین ش��ورا و س��پس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان می باشد. م الف29997 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

10/623 شماره دادنامه: 1513-94/9/29 به تاریخ 94/9/5 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است و پرونده کالسه 1177/94 تحت نظر اس��ت. قاضی شورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم میدارد. خواهان: عبدالرس��ول 
آقاعلیان دس��تجردی به نش��انی اصفهان – خیابان ولی عصر – مقابل کالنتری – 
مغازه دمامی خوانده: علیرضا اسفندی به نش��انی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عبدالرس��ول آقاعلیان دستجردی فرزند 
علی به طرفیت آقای علیرضا اسفندی فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه به میزان 
پنجاه میلیون ریال موجب یک فقره چک به ش��ماره 527156 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارات دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن 
اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از 
دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت 
دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون 
از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن 
خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و 
امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر 
به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مش��ورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و م��واد 1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی و 
مواد 249- 286-310- 311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 175/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینههای دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اس��ناد/تجاری مس��تند دعوی از تاریخهای 
سررسید )89/2/20( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین 
االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا 
و س��پس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:30060 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/624 کالس��ه پرون��ده اصل��ی:94-630 ش��ماره دادنام��ه:951-94/9/30 تاریخ 
رس��یدگی:94/9/28مرجع رس��یدگی کنن��ده: ش��عبه 23 ش��ورای ح��ل اختالف 
 اصفهان خواهان: س��ید امیرحسین علوی نشانی ش��هرک صنعتی صفه – پالک1  
خوانده: رسول قاعد امینی هارونی نشانی مجهواللمکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
به تاریخ 94/9/28 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 94-630 و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
سید امیرحسین علوی به طرفیت رسول قاعدامینی هارونی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال موض��وع یک فقره چک به ش��ماره 973378-93/6/30 عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی ماده 73 در 
جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش و ابراز و اقامه ننموده ش��ورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تخشیص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید )93/6/30( تا زمان وصول براساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان می باش��د.م الف:30007 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/625 شماره دادنامه:9409970350601684 شماره پرونده:9309980350601367 شماره 
بایگانی ش��عبه:931561 خواهانها: 1- آقای علیرضا الماسی زفره فرزند محمدعلی 
2- آقای س��عید لقمانی فرزند عبداالمیر 3- آقای جلیل لقمانی فرزند علی 4- خانم 
سمیره لقمانی فرزند علی 5- خانم معصومه لقمانی فرزند عبداالمیر 6- آقای عباس 
لقمانی فرزند علی 7- خانم امیره لقمانی فرزند علی 8- آقای حس��ین لقمانی فرزند 
علی 9- آقای احمد لقمانی فرزند علی 10- آقای حامد لقمانی فرزند عبداالمیر 11-آقای 
عبدالرس��ول لقمانی فرزند علی 12- خانم فاطمه لقمانی فرزند عبداالمیر 13- خانم 
نکیس��ا لقمانی فرزند عبداالمیر 14- خانم ربابه لقمانی فرزند علی 15- آقای محمد 
لقمانی فرزند علی با وکالت خانم مرضیه آهی فرزند پرویز به نشانی اصفهان – ملک 
شهر – فلکه مطهری – نبش خیابان بهارس��تان غربی – دفتر وکالت خوانده: آقای 
فرهاد لقمانی فرزند عبداالمیر به نشانی مجهول المکان خواسته: تقسیم ترکه دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقایان و خانمها 1- علیرضا الماس��ی زف��ره فرزند محمدعلی 
2- س��میره 3- محمد 4- امیره 5- ربابه 6- احمد 7- عباس 8- جلیل 9- حس��ین 
10-عبدالرسول لقمانی فرزندان علی 11- نکیسا 12- فاطمه 13- معصومه 14- حامد 
15- س��عید لقمانی فرزندان عبداالمیر با وکالت خانم مرضیه آهی به طرفیت آقای 
فرهاد لقمانی به خواسته تقسیم ترکه مرحومه فخریه کرم بخش و مرحوم عبداالمیر 
لقمانی با عنایت به جامع محتویات پرونده و گواهی انحصار وراثت آن مرحومه که 
به تاریخ 1389/6/26 و آن مرحوم نیز به تاریخ 1391/10/20 فوت نموده و طرفین ورثه 
آنها می باشند و باطرح دعوی به شرح فوق درخواست رسیدگی نموده اند و از توجه به 
جوابیه استعالم ثبتی و نظریه کارشناسی که طی شرحی اعالم نموده اموال به جای 
مانده صرفا منزل مسکونی پالک ثبتی 15178/967 بخش 5 ثبت اصفهان می باشد 
و قابل تقسیم به صورتی که برای هر یک از ورثه حصه ای معین شود نمی باشد و 
خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و 
دفاعی ننموده و از طرفی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هر یک از ورثه از هر 
نوع مال حصه ای معین ش��ود و اگر اموال قابل تقسیم و تعدیل نباشد فروخته شده 
و بهای آن تقسیم می شود فلذا مس��تندا به ماده 317و316و315 قانون امور حسبی 
حکم به فروش ترکه منزل مسکونی فوق الذکر و تقسیم بهای آن بین ورثه به نسبت 
سهم االرث هر یک از آنها براساس گواهی انحصار وراثت صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس 
 از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان 

می باشد. م الف:30015 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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آشپزى

گوناگون

    

ــو ــبزى كوك ــرم، س 300 گ ــرده ــرخ ك ــت چ مـواد الزم:گوش
ــو2 عدد، ــده ليم ــت رنده ش ــدد، پوس ــير4 ع ــا 150 گرم، س 100 ت

پياز رنده شده1 عدد، سيب زمينى پخته و رنده شده1عدد، پنير پارميزان 
رنده شده100 گرم، خرده هاى نان تازه ( نان تست يا نان برگر )1 عدد.

ــا 6 عدد، ــط5 ت ــرغ متوس ــم م ــرم، تخ ــده50 گ ــرد ش ــردو ريز خ گ
بيكينگ پودر1 قاشق مربا خورى، شير1 قاشق غذا خورى،پودر زعفران
1/4قاشق چاى خورى، زردچوبه1/2 قاشق مربا خورى، نمك و فلفل سياه 

به ميزان الزم، سس خردل و يا پودر آن 1/2 قاشق مربا خورى.
ــده، گردو،  ــيب زمينى ، پياز رنده ش ــت ، سبزى ، س روش تهيه:گوش
ــان، پودر زعفران، سس خردل  ــده پارمس خرده هاى نان، پنير رنده ش
ــاعت داخل يخچال قرار  را خوب با هم مخلوط مى كنيم و براى چند س
ــت كنيم. دركاسه بزرگى  مى دهيم، زمانى كه مى خواهيم كوكو را درس
تخم مرغ ها را خوب هم ميزنيم تا كف كند. بعد به آن، رنده پوست ليمو، 
ــياه و بكينگ پودر را اضافه مى كنيم و دوباره هم  ــير، نمك و فلفل س ش
مى زنيم، حاال مواد كوكو را از يخچال بيرون آورده و به تخم مرغ ها اضافه

 مى كنيم ... همه مواد رو خيلى خوب با هم تركيب مى كنيم. 
ــم  ــرارت مالي ــا ح ــن داغ و ب ــزرگ در روغ ــه ب ــك ماهيتاب ــل ي داخ
ــق  ــواد با قاش ــم از م ــى تواني ــم م ــم. ه ــرخ مى كني ــا را س ــو ه كوك
ــب با حجم  ــواد را، متناس ــود همه م ــم و هم مى ش داخل روغن بريزي
ــبتا نازكى  ــه طورى كه قطر نس ــب، ب كوكو، داخل يك ماهيتابه مناس
ــرش دهيم.  ــرو، آن را ب ــم و زمان س ــرخ كني ــه ايم س ــواد را ريخت از م
ــد از  ــان داغ، بع ــد و روغنم ــط باش ــد، اول متوس ــعله باي ــرارت ش ح
ــدن زير كوكو آن را برمى گردانيم و حرارت را كم مى كنيم تا  ــرخ ش س

مغز پخت شود.

ــتر از اينكه  ايتاليـا حركات بـدن بـه جـاى كالم: ايتاليايى ها بيش
ــان بدن كمك  ــد، از زب ــالت بيان كنن ــان را با كلمات و جم منظورش
ــادى مى دهند و  ــم اهميت زي ــم در چش ــد. آن ها به نگاه چش مى گيرن
ــد. زمانى  ــگاه كني ــان ن ــه صورتش ــد ب ــا باي ــت حتم ــگام صحب هن
ــود  ــاى خ ــد از ج ــا باي ــود، حتم ــرى وارد مى ش ــزرگ ت ــرد ب ــه ف ك

ــگام ورود به  ــن هن ــد. همچني ــرام بگذاري ــه او احت ــويد و ب ــد ش بلن
ــى از نظر ايتاليايى ها  ــاختمان، مرد ها بايد كاله خود را در بياورند ول س

در آوردن كفش كارى ناپسند است. 
استراليايى ها فقط صندلى جلوى تاكسى: استراليايى ها آدم هاى 
خوش قولى هستند و براى همين اگر قرار مالقاتى با آن ها داشته باشيد 
حتما بايد حدود 15 دقيقه زود تر از ساعت تعيين شده در محل مالقات 
حاضر شويد؛ در غيراين صورت، آن ها رفتار شما را بى احترامى به حساب 
مى آورند. در ضمن اگر آن ها بخواهند سوار تاكسى شوند حتما در صندلى 
جلوى ماشين خواهند نشست؛ چون كسى كه به تنهايى روى صندلى 
ــت و با اين كار مى خواهد  ــيند از نظر آن ها آدمى مغرور اس عقب مى نش

ژست بگيرد. 
ــنگاپور هيچ وقت نبايد  سـنگاپور؛ آدامس جويدن ممنوع! : در س
ــى را لمس كنيد؛ حتى بچه ها. در اين كشور قوانين خاصى هم  سر كس
وجود دارد كه بى توجهى به آن ها مى تواند مشكالت زيادى را براى فرد 
ايجاد كند، مثالسيگار كشيدن در مكان هاى عمومى يا جويدن آدامس 

ممنوع است. 
ــدن  ــيدن و خاران ــازه كش فرانسـه؛ خميـازه نكشـيد: خمي
ــور  ــس در محيط هاى عمومى در كش ــدن آدام ــدن و همچنين جوي ب
فرانسه اصال پذيرفته شده نيست و فرانسوى ها اين كار را بسيار بى ادبانه

 مى دانند.  
در اين كشور برخالف بسيارى ديگر از نقاط دنيا، اگر ميهمان كسى شديد 

حتما بايد صبر كنيد تا ميزبان غذايش را شروع كند. 

كوكو گوشت و سبزى

آيين سالم كردن در گوشه و كنار دنيا (3)

خانه دارى
سال هاست شلوارهاى جين ميان همه افراد جامعه و به خصوص جوان ها طرفداران 
زيادى دارد و خيلى ها ترجيح مى دهند از اين شلوارها استفاده كنند. پس به طور 

معمول در بسيارى از خانه ها اين نوع لباس ديده مى شود و وجود دارد.
كاردستى با شـلوار جين: در مورد لباس هاى من و شما يك نكته مشترك هم 
وجود دارد و آن اين كه طبيعتا پس از گذشت مدتى از عمر هر لباسى يا ديگر قابل 
ــيدن آنها نداريم و معموال در چنين اوقاتى  ــت يا ما رغبتى به پوش استفاده نيس
لباس ها يا دور انداخته مى شود يا بدون استفاده باقى مى ماند، اما شلوارهاى جين 
ــتفاده مجدد از اين نوع  ــى با ديگر لباس ها دارد. اس در اين مورد هم تفاوتى اساس
ــت و هم مى تواند كارى خالقانه و البته دلنشين باشد.  شلوارها هم امكان پذير اس
با اين كار، شلوار قديمى تبديل به وسيله اى جديد و البته كاربردى مى شود كه موارد 

استفاده متعددى هم دارد.
  جاجورابى سـاده با شـلوار جين كهنه تان درسـت كنيد: اولين و شايد 
ساده ترين استفاده اى كه مى توانيد از شلوارهاى جين سابق تان ببريد، تبديل آنها 
ــت. براى اين كار يكى از طرفين شلوار را كه از نظر ظاهر  به يك جاجورابى زيباس
ــت، انتخاب كنيد. اگر رويه انتخاب شده قسمت جلويى شلوار باشد  مناسب تر اس
ــود و براى بقيه جيب ها مى توانيد  جيب آن اولين جيب جاجورابى حساب مى ش
ــتفاده كنيد. همچنين اگر به تعداد بيشترى جيب  ــلوار اس از جيب هاى پشت ش
ــلوار، جيب هايى با اندازه هاى  احتياج داريد، به راحتى مى توانيد از بقيه پارچه ش
ــابق جاجورابى بدوزيد. اگر دوست داشته باشيد،  ــلوار س مختلف ببريد و روى ش
ــردن جاجورابى يا  ــم بدوزيد. براى وصل ك مى توانيد براى اين جيب ها دكمه ه

آويزان كردنش از ميله يا روى در كمد هم مى توانيد از چوب  لباسى هاى مخصوص 
لباس كودك استفاده كنيد؛ براى اين كار كافى است قسمت بااليى جاجورابى را 
دور ميله چوب لباسى بدوزيد، همچنين مى توانيد يك نوار باريك از پارچه همان 

شلوار قديمى تهيه كنيد و به وسيله آن، جاجورابى را به جا لباسى وصل كنيد. 

كاربردهاى شلوار جين كهنه

معرفى كتاب

ــت كه به زندگانى افتخار آفرين  ــيد پيدا» اثرى اس كتاب « آخرين خورش
يازدهمين پيشواى شيعيان حضرت امام حسن عسكرى (ع) مى پردازد.

پاسداري از حريم توحيد و حفظ سـنت هاي مبتنى بر وحى، در ادامه رسالت 
ـــالم صـلى ااهللا عليه و آله، مهم ترين مسـووليتى بوده كه  پيامبرگرامى اس

بر دوش هر يـك از امامان بزرگوار ما سـنگينى مى كرده است.
ـــووليت در دوران هـاي مختلف، بر حسب شـرايط گونـاگون  اداي اين مس
ـــكل هاي  اجتمـاعى و برخوردهـاي متفـاوت حكومت هاي غير الهى، ش
ــوارترين دوران هـايى  ــت. بـدون ترديـد يكى از دش گونـاگون داشـته اس
كه كيـان واليت و امـامت به عنوان حصن و حصـار ارزش هاي توحيدي و 
موجوديت مواليان و معتقدين به رهبري معصومين عليهم السـالم،  تهديد 
به نابودي مى شده، دوران پس از شـهادت امام رضا عليه السالم تا آغاز غيبت 
ــواع توطئه ها براي  ــت. دورانى كه در آن، ان حضرت مهدي ارواحنا فداه اس
ــالم خالفت، صورت گرفته و شديدترين  محو اسالم واليت و جايگزينى اس
ـــير رهبري اهل بيت  ــتن جامعه اسالمى از مس فتنه ها براي دور نگه داش

عليهم السـالم طرح ريزي شده است.
ــت حضـرت ــال امام ـــش س ــى ش ــا در ط ــه ه ــا و توطئ ــه ه ــن فتن اي

ــتري  ــد و پيچيدگى بيش ــالم، از رش ــه الس ـــكري علي ـــن عس  امام حس
ــتقيم مردم جامعه، از وجود امام  برخوردار بود وعاقبت زمينه بهره وري مس
ــت طوالنى دوازدهمين ـــالم را از بين برد و مقدمات غيب معصوم عليه الس

 امام مسـلمين را فراهم ساخت.  
ــه روايات و  ــتناد ب ــت كه با اس ــيد پيدا» عنوان كتابى اس « آخرين خورش
وقايع تاريخى، سعى در تبيين زندگانى امام حسن عسكرى كرده و مقصود 

ــيره علمى حضرت در دفاع از حريم واليت، به خصوص  ــتر بيان س آن بيش
ـــير انتقال دوران ظهور  ــازى براى زعامت حضرت ولى عصر و س زمينه س

به عصـر غيبت و موجبات آن است.
ــط واحد تحقيقات  ــيد پيدا» توس ــت كه كتاب « آخرين خورش گفتنى اس

مسجد مقدس جمكران تاليف و منتشر شده است.

آخرين خورشيد پيدا

ــه  ــه هميش ــى كلم ــاى واقع ــه معن ــد و ب ــر از ديگرانن ــالق ت ــردم خ ــى از م برخ
پر از ايده هاى ناب هستند، در حالى كه بقيه به ندرت نشانه هايى از خالقيت را بروز 

مى دهند و يا هرگز خالقيت شان را نشان نمى دهند.
ــم پيوند دهد،  ــده را به ه ــات پراكن ــى تواند اطالع ــت كه م ــت، مهارتى اس خالقي
ــته را با  ــد و تجارب گذش ــازه اى تركيب كن ــكل ت ــل جديد اطالعاتى را در ش عوام
ــارف، مرتبط  ــرد و غير متع ــاى منحصر به ف ــخ ه ــات جديد براى ايجاد پاس اطالع

سازد.
ــت در سنين پايين بروز كند.  توانايى ها و ويژگى هاى متنوع افراد خالق ممكن اس
ــخص تمام اين ويژگى ها و توانايى ها را دارا  ــت كه ش خالق بودن به اين معنى نيس
ــالق را مى توان  ــا و ويژگى هاى خ ــت كه توانايى ه ــت و از همه مهم تر اين اس اس
ــكار و نوآورى  ــد به افزايش ابت ــرورش داد. خصوصيات معلم مى توان ــرد و پ فعال ك

در شاگردان بيانجامد. 
ــبت داده مى شود: روانى، انعطاف پذيرى،  خصوصيات زير معموال به افراد خالق نس
ــتكار، كنجكاوى، ابزار عواطف  ــترش، ابتكار، ارزيابى، تغيير، تخيل، پش بسط و گس
ــى. خالقيت  ــوخ طبع ــاورى مثبت، خطر پذيرى، ش ــتقل، خود ب درونى، تفكر مس
ــده هايى  ــيدن به اي ــود: ظرفيت براى رس ــن تعريف ش ــادگى چني مى تواند به س
ــى از مهم ترين  ــن خالقيت؛ يك ــد. بنابراي ــدف قرار مى گيرن كه در خدمت يك ه
ــرفت و بهبود درزندگى كارى،  منابع نو آورى است.خالقيت در ايجاد نوآورى و پيش
ــب كارفرماها،  ــت كه اغل ــى دارد. جاى تعجب نيس ــى اساس اقتصاد و صنعت نقش
ــد ايده ها و  ــتند كه بتوانن ــالق در زمينه هايى هس ــتخدام كاركنان خ به دنبال اس
پيشنهادات موثرترى براى توليد و يا بهبود محصوالت و خدمات و روش هاى جديد

ارائه بدهند.
ــه تجارت نروژ كه دومين موسسه مهم آموزش بيزنس  پروفسور مارتينسن از موسس
ــت،  ــى را در اين زمينه راهبرد كرده اس ــت، يك مطالعه پژوهش و تجارت در اروپاس
ــن و تيمش، هفت ويژگى برتر شخصيتى را  در طول اين مطالعه، پروفسور مارتينس

براى افرادخالق به شرح زير تعيين كردند:
ــيار قوى، بازيگوش  1- جهت يابى قوى و چند جانبه: افرادى با توانايى تصور بس
ــوول و متعهد بودن ،  ــو، توانايى مس ــديد به ايده هاى ن ــرزنده ، با يك تمايل ش و س

كسانى كه توان ايجاد ارتباط و اتصال بين واقعيت و خيال را دارند.
ــدات، داراى يك نگرش  ــود مقاومت در مقابل قوانين و تعه 2- نياز به اصالت : وج
ــام نمى دهد  ــس ديگرى، انج ــام كارهايى كه هيچ ك ــركش، نياز به انج و رفتار س

(يا توانش را ندارد).
3- انگيزه : وجود يك نياز به اجرا و عمل، داراى هدف و انجام هدف گذارى، داراى 

نگرش و ديدگاه همراه با نوآورى، داراى استقامت براى مقابله با مشكالت.
ــورد توجه و  ــودن در فعاليت ها، م ــذارى و موثر ب ــه تاثيرگ 4- جـاه طلبى: نياز ب

جذاب بودن، تشخيص داده شدن و كامال مشخص بودن.
ــه معناى واقعى كلمه  ــى از مردم خالق تر از ديگرانند و ب 5- انعطاف پذيرى: برخ

هميشه پر از ايده هاى ناب هستند.
6- مقاومت پايين عاطفى: داراى تمايل به تجربيات منفى عاطفى، بى ثباتى بيشتر 
عاطفى در مودها و حاالت احساسى و پايين آمدن اعتماد به نفس در اين موقعيت ها.
7- جامعه پذيرى پايين و معاشـرتى نبـودن: داراى يك تمايل به اينكه خيلى 

ــتباه ها و خطاها را در  ــق و لجباز هستند و اش ــند ، كله ش محتاط و با مالحظه نباش
ايده ها و كارهاى ديگران پيدا مى كنند.

ــخصيتى، جهت يابى  ــن مى گويد: از ميان اين هفت ويژگى ش ــور مارتينس پروفس
ــترين ميزان  ــتند كه بيش ــاف پذيرى(ويژگى اول و پنجم)؛ فاكتورهايى هس و انعط
ــتعداد  ــوغ و هوش و اس ــت يابى به نب ــالق را دارند؛ جه ــمت تفكر خ هدايت به س
ــخص ارتباط  ــرش و بصيرت ش ــا بينش ونگ ــاف پذيرى هم ب ــت و انعط مربوط اس

دارد. 
ــد  ــى كنن ــف م ــى را توصي ــاى انگيزش ــالت وفاكتوره ــى ، تماي ــه 5 ويژگ بقي
ــوى خالقيت  ــه س ــى ب ــه هاي ــا جرق ــد ي ــى گذارن ــر م ــت تاثي ــه روى خالقي ك
ــر يكديگر،  ــش و تاثيرمتقابل ب ــا كن ــخصيتى ، ب ــى ش ــن هفت ويژگ مى زنند! اي
ــر  ــرآن تاثي ــد و ب ــى كن ــخص م ــالق را مش ــخص خ ــرد ش ــرا وعملك ــوع اج ن

مى گذارد.

  عوامل موثر بر خالقيت
توانايى ها و ويژگى هاى متنوع افراد خالق ممكن است در سنين پايين بروز كند.

ــك گروه  ــن 1994 در مورد ي ــي در ژوئ ــه زندگ ــق ديگر، مجل ــى يك تحقي  در ط
از راهبه هايي كه 80 ساله، 90 ساله و 100 ساله بودند، مقاله اي را منتشر كرد. همه 
اين زنان باهوش بودند و هيچ نشانه اي از بيماري آلزايمر در آن ها مشاهده نشد چون 
ــيار عالقه مند بودند هر روز به بازي هاي فكري (پازل)  ــان آن ها بس به گفته خودش
ــت كه ما  ــود را به كار بگيرند. اين مقاله به اين حقيقت توجه داش بپردازند و ذهن خ
با ايجاد اتصاالتي در راه هاي خنثي مغز، فكر مي كنيم. از نظر عصب شناسي اين عمل، 
ــود. اگر ما به ايجاد اتصاالت خنثي جديد،  كاربرد شكل پذيري وابسته ناميده مي ش

ادامه ندهيم، مغز شروع به خشك شدن مي كند و اين آغاز اختالالت پيري است.
ــا چالش هاي  ــدن ب ــر، براي نزديك ش ــادي و از روي عادت فك ــاي ع ما از روش ه
ــي را در مغز به وجود  ــتفاده مي كنيم و از اين راه روش كارهاي يكنواخت زندگي اس

ــتم عملكرد كامپيوتري مجهز  مي آوريم. در واقع مكانيسم مغز را براي تقكر با سيس
مي كنيم. اگر اين مفهوم را بپذيريم كه ذهن با خودآگاهي بر روي مغز عمل مي كند، 
ــاد كنيم تا  ــي انعطاف پذيري در مغز ايج ــاز داريم نوع ــم درك كنيم كه ني مي تواني

انعطاف پذيري در ذهن مان هم شكل بگيرد.
ــياري ذهن به شمار  انجام بازي هاي فكري نه تنها راه فوق العاده اي براي حفظ هوش
ــي از بازي هاي فكري  ــز را به كار مي گيرد. برخ مي رود، بلكه بخش هاي مختلف مغ
ــتر ما در سيستم  ــت مغز را تحريك مي كنند. بيش نيمكره چپ و برخي نيمكره راس
ــره چپ ما مورد توجه  ــوزش ديده ايم. صرفا عادات منطقي نيمك مدارس عمومي آم
ــكل هايي از كاربرد عددي و حسابي  ــتر ش ــتن، بيش قرار مي گرفت. خواندن و نوش
ــل، ويژگي تفكر ــتدالل و تعق ــكل مي داد. همچنين اس تفكر متوالي و ترتيبي را ش

 نيمكره چپ مغز است.
ــيقي يا شكل هاي  ــت مغز، با پرداختن به هنر، ورزش، موس ــتفاده از نيمكره راس اس
ــيا و شكل هاي صوتي  ديگري از كلي نگري، توانايي در قضاوت و موقعيت و فاصله اش
آموزش، انجام مي گيرد. شما مي دانيد، نيمكره راست مغز عمل بينش و بصيرت است 
ــت. با پرورش و به كارگيري توانايي هاي  و بينش همان شناخت ناگهاني جواب هاس
ــكل گرفتن نبوغ و استعداد  مان، براي بينش، فهم و بصيرت، راه هايي بالقوه براي ش

گشوده ايم.
دو ويژگى براى خالق تر شدن

1- شوخ طبعي و بذله گويي:
ــت كه خنده ارگان هاي داخلي بدن را  ــت. علم ثابت كرده اس خنده بهترين دارو اس
ــاژ مي دهد و هضم غذا و جريان خون را بهبود مي بخشد. شوخ طبعي همچنين  ماس

آندرفين ها را در مغز رها مي سازد و در ما حس خوشي و سالمت ايجاد مي كند.
ــك و بي معني و  ــخيص چيزهايي مضح ــناخت و تش ــوخ طبعي توانايي براي ش ش
غيرمنطقي در هر شرايطي و پذيرش آن است. شوخ طبعي توانايي براي اين است كه 
ــك و سرد حذر كند.  فرد خودش و ديگران را زياد از حد جدي نگيرد و از روابط خش

حس شور و شادي به آرامش ذهن و انعطاف پذيري بيشتر كمك مي كند.
اگر زندگي نوابغ را بررسي كنيم، مي بينيم كه بيشتر آن ها شوخ طبع بوده اند؛ افرادي 

چون: انيشتن، آلبريت شوايتزر، شوناردو داوينچي، شكسپير، گوته و ...
2- فكر بكر:

فكر بكر عنصر ديگري است كه يك ذهن خالق را مي پروراند و كمك مي كند هر روز 
ــروع كنيد. داستان ها و افكاري كه  را با داستان هاي اميدواركننده و روحيه بخش ش
ــما را  ــما را هدايت مي كنند و ذهن ش ــند و در طول روز ش ــما روحيه مي بخش به ش
در جايگاه رفيع و ممتازي قرار مي دهند. وقتي روح شما بهبودي پيدا مي كند، توانايي 
شما براي درك كردن و دريافت راه هاي خالق به طور گسترده افزايش پيدا مي كند و 

اين جوهر نگرش خالق است، عالقه براي رسيدن به افق هاي جديد.
ــاز دارد. فكر بكر  ــود، ني ــب فكر بكر مي ش ــه انعطاف پذيري كه موج ــالق ب ذهن خ
ــاط و پذيرش زندگي را يادآور مي شود. به عبارتي  ــور و نش نگرش هاي كودكانه از ش
به ما حس شادي و نشاط كودكانه و حس شور و خرمي دست مي دهد. پس روز خود 
ــير شما قرار مي گيرد،  ــروع كنيد در نتيجه هر چيزي كه در مس را با اين احساس ش
ــد و راه حل ها و توجيهات خالق، حتي در سخت ترين چالش هاي  شيرين خواهد ش

زندگي آشكار خواهند شد.

خـالقيت 
و عـوامـل موثر بر خـالقيت
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