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

شهردار اصفهان:

برون سپاری درشهرداری نیاز به حمایت دارد

آغاز حرکتی نوین در حوزه گردشگری؛

ارتقای دانش گردشگری اصفهان با کمک 
دانشگاه  مادول اتریش
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لغ��و اردوی ترکیه و رتب��ه چهارمی در جام ش��هدا 
نش��انه های نگران کننده برای بازگشت ذوب آهن به 

دوران بحرانی هستند که زمانی این تیم را ...

 شهردار اصفهان گفت: مادامی که برون سپاری به 
صورت جدی مورد حمایت اعضای شورای شهر و 
شهرداری اصفهان قرار نگیرد، نمی تواند روی ریل 
واقعی خود قرار گیرد. مهدی جمالی نژاد در حاشیه 
یک صد و بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی 

شهر اصفهان با اش��اره به آخرین وضعیت خط دو 
مترو اصفهان اظهار داشت: هفته گذشته جلساتی 
را با مسئوالن میراث فرهنگی در خصوص تعیین 
مسیر این خط از متروی اصفهان برگزار کردیم که 

در نهایت منتج به برگزاری جلسه ای...

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه 
دولت قراردادهای کاغ��ذی را تبدیل به قرارداد های 
واقعی کند گف��ت: با جیب خالی نمی ت��وان قرارداد 
میلی��اردی بس��ت.  محس��ن رضایی دبی��ر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: سالروز پیروزی ملت 
بزرگ ایران بر استبداد داخلی و اس��تکبارجهانی را 
به همه ملت ای��ران و آزادی خواهان جهان تبریک و 
تهنیت می گویم؛ پیروزی انقالب اس��المی با ش��عار 
پیروزی خون بر شمشیر توانست یکی از بزرگ ترین 
قدرت های منطقه و ابرقدرت جهانی به نام آمریکا را به 
زانو درآورد و نشان داد که ملت ها حتی با دست خالی 
نیز می توانند حقوق خود را احیا کنند. وی ادامه داد: 
در دفاع مقدس نیز ملت ایران با این اندیشه و شعار و 
با دستان خالی توانستند اجتماع ابرقدرت ها را به زانو 
درآورند، بنابراین مهم ترین پیام این انقالب این است 
که ما می توانیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

افزود: امروز شرایط کشور و توانایی ها و ...

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی گفت: کار دولت ایران برای 

ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با انگلستان...

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: 
در راس��تای کاهش مش��کالت جس��می رانندگان 

اتوبوسرانی، واحد درمان در این شرکت ...

امام جمعه شهرکرد گفت: نظام جمهوری اسالمی به 
افراد متخصص و متعهد نی��از دارد،بنابراین ضروری 

است که افراد صالح انتخاب شوند...

فرصت های تجاری استان اصفهان و منطقه فورزهایم 
از توابع بلک فارست ش��مالی ایالت بادن ورتمبرگ 

آلمان در سفر رییس اتاق بازرگانی این منطقه...

 آیا ذوب آهن به دوران بحران 
باز می گردد

 دولت قراردادهای کاغذی
 را  به واقعی تبدیل کند

آمریکا در زمینه موشکی ایران 
شیطنت   نکند

ط�رح پزش�ک رای�گان در 
اتوبوسرانی اصفهان اجرا شد

ضرورت برگزیدن افراد صالح 
در انتخابات

 فرصت های تج�اری اصفهان 
و فورزهایم آلمان بررسی شد
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دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت 
قراردادهای کاغذی را تبدیل ب��ه قرارداد های واقعی کند 

گفت: با جیب خالی نمی توان قرارداد میلیاردی بست.
 محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
گفت: سالروز پیروزی ملت بزرگ ایران بر استبداد داخلی 
و اس��تکبارجهانی را به همه ملت ای��ران و آزادی خواهان 
جهان تبریک و تهنیت می گویم؛ پیروزی انقالب اسالمی 
با شعار پیروزی خون بر شمشیر توانست یکی از بزرگ ترین 
قدرت های منطقه و ابرقدرت جهانی به ن��ام آمریکا را به 
زانو درآورد و نشان داد که ملت ها حتی با دست خالی نیز 

می توانند حقوق خود را احیا کنند.
وی ادامه داد: در دفاع مقدس نیز ملت ایران با این اندیشه 
و شعار و با دستان خالی توانستند اجتماع ابرقدرت ها را به 
زانو درآورند، بنابراین مهم ترین پیام این انقالب این است 

که ما می توانیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: امروز شرایط 
کش��ور و توانایی ها و تجربه ای که ملت ایران نس��بت به 
پیروزی انقالب در س��ال 57 به دس��ت آورده، بیش��تر و 
گسترده تر است، بنابراین نباید به یأس و ناامیدی هایی که 
عده ای در کشور دامن می زنند گوش داد؛ بسیاری امروز 
درصدد هستند، بگویند اگر ایران وضعیت خود را نسبت 
به آمریکا یا دولت های دیگر تعیین نکند، نمی تواند کاری 
انجام دهد. این س��خن را قبل از انق��الب خیلی ها مطرح 
می کردند و قب��ل از پیروزی انقالب اس��المی می گفتند 
که اگر ش��ما می خواهید با ش��اه مبارزه کنید، باید ابتدا 
قدرت های جهانی را ببینید وگرنه نمی توانید شاه را کنار 
بزنی��د و در دوران دفاع مق��دس نیز می گفتند که ش��ما 

نمی توانید صدام را از کشور بیرون کنید.
رضایی ادام��ه داد: امروز نی��ز همین ح��رف را می زنند و 
می گویند که شما نمی توانید مش��کالت اقتصادی کشور 
را حل کنی��د؛ در حالی که تجربه انق��الب و دفاع مقدس 
نش��ان داده که ما می توانی��م از موانع س��ر راهمان عبور 
کنیم و امیدواریم درس بزرگ انقالب اس��المی در کشور 
ما جاویدان و پایدار بماند و با پی��روی از این درس بزرگ 

بتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
وی افزود: درجلس��ه مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
روی سیاس��ت های کلی خانواده بحث شد؛ سیاست های 
خانواده از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای مشورت به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و دبیرخانه 
و کمیس��یون علمی، فرهنگی و اجتماع��ی مجمع آن را 
بررسی کرد و در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز پیش نویس این سیاس��ت ها مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و امروز سیاست های کلی خانواده که پیشنهادی از 
سوی دبیرخانه و کمیس��یون مجمع بود در صحن مجمع 
تش��خیص مورد بحث قرار گرفت و ما 5 سیاس��ت از 18 

سیاست کلی خانواده را تصویب کردیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به جزییات 
مصوبات این جلس��ه مجم��ع، افزود: خان��واده باید واحد 

بنیادین و سنگ بنای جامعه باشد و جامعه اسالمی بدون 
تکیه بر خانواده نمی تواند شکل بگیرد و فرهنگ اومانیستی 
که در غرب جریان دارد و نظام خانواده در آنجا فروپاشیده 
است، اگر این فرهنگ وارد جامعه ما شود، طالق افزایش 
پیدا می کند و آسیب های اجتماعی را گسترش می دهد؛ 
بنابراین باید ما واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسالمی 

را خانواده قرار دهیم.
رضای��ی ادام��ه داد: در بن��د اول سیاس��ت های خانواده 
ایجاد جامعه خان��واده محور و تقوی��ت و تحکیم خانواده 
و کارکردهای اصل��ی آن برپایه الگوی اس��المی خانواده 
تصویب ش��د. در بند دوم محور قرار گرفت��ن خانواده در 
قوانین، مقررات و برنامه ها و سیاست های اجرایی مرتبط 
و نظام شهرسازی در کش��ور و همه عرصه های فرهنگی و 
اجتماعی و آموزش��ی بود. بنابراین خان��واده باید در تمام 

سیاست ها و مقررات محور قرار بگیرد.
وی گفت: سیاس��ت س��وم برجسته س��ازی کارکردهای 
خانواده برای حفظ و ارتقای هویت اس��المی و صیانت از 
خانواده و جامعه بود و چهارمین سیاس��ت نهضت فراگیر 
ملی برای ازدواج موفق دختران و پسران و افراد در سنین 

ازدواج و تشکیل خانواده اسالمی و نفی تجرد بود. سیاست 
پنجم نیز ارتقای سرمایه اجتماعی برمبنای به کارگیری 
ظرفیت های آموزشی و تربیتی، فرهنگ سازی و تقویت و 
تعامالت اخالقی و مقابله موثر با جنگ نرم دشمنان علیه 
خانواده و ایجاد فرصت ب��رای حضور مفید و موثر خانواده 
در کنار یکدیگر و اس��تفاده موثر خانواده از اوقات فراغت 

جمعی بود.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: 5 
سیاست از 18 سیاس��ت کلی خانواده با اصالحاتی دراین  
جلس��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصویب ش��د و 
احتماال در جلسه دیگری بحث را ادامه می دهیم و تا پایان 
سال این سیاست ها را محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد 

خواهیم کرد.
رضایی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد روند 
بررسی صالحیت های کاندیداها چیست؟ گفت: شکایات 
و اعتراضات باید مسیر قانونی خود را طی کند، چرا که اگر 
مس��یر قانونی پیدا ش��ود آرامش جامعه به هم می خورد. 
فتنه 88 که رخ داد علت اصلی اش این بود که به جای اینکه 
اعتراضات را از طریق قانون پیگیری کند، خیابانی کردند 

در حالی که اعتراض و شکایت حق افراد است و باید افراد  
به صورت قانونی حقشان را پیگیری کنند.

وی تأکید ک��رد: اعتراضات غیرقانونی ک��ه موجب به هم 
خوردن آرامش جامعه می شود به نفع هیچ کس نیست.

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا در م��ورد ردصالحیت ها در این جلس��ه 
مجمع صحبتی مطرح شده، گفت: خیر، در مورد بررسی 
صالحیت ها هیچ بحثی در جلسه مجمع تشخیص نشد و 
بنده چون اطالع دقیقی از اس��تدالل هیئت های نظارت 
ندارم، نمی توانم قضاوت کنم ک��ه ردصالحیت ها چگونه 

است.
رضایی ادامه داد: هم اکنون به اندازه کافی از همه گروه ها 
حضور دارن��د و آن طور که اطالع یافت��م اصالح طلبان دو 
برابر و نیم، اصول گرایان سه برابر و مستقلین نیز سه برابر 

کرسی های مجلس نامزد انتخاباتی دارند.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ا توجه ب��ه حرف و 
حدیث های زیاد در م��ورد قراردادهای نفت��ی آیا مجمع 
تش��خیص به این قراردادها ورود پیدا ک��رده، گفت: متن 
قراردادها هنوز برای ما ارسال نشده و باید ما متن قرارداد 
را دیده و با سیاس��ت های کلی انطباق دهی��م و آن زمان 

نظرمان را اعالم می کنیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام  در پاس��خ به این  
س��وال مبنی بر اینکه آیا افزایش حجم قراردادهای ایران 
با کش��ورهای خارجی می تواند دول��ت یازدهم را از رکود 
اقتصاد نجات دهد؟ اظهار داش��ت: ب��رای اینکه دولت از 
رکود خارج شود باید محیط کسب و کار در داخل کشور 
بهبود پیدا کند. وی ادامه داد: هم اکنون رتبه کشور ما در 
محیط کسب و کار و در جدول دیده بانی کارآفرینی جهان 
بین 120 تا 130 اس��ت و بدون بهبود محیط کسب و کار 
س��رمایه گذاران خارجی دل به س��رمایه گذاری نخواهند 
داد، بنابراین باید محیط کسب و کار در داخل فراهم شود.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: مس��ئله دوم 
این است که دولت باید از حالت مصرفی به حالت تولیدی 
 کش��یده ش��ود و تالش کند تا تولید ملی رونق پیدا کند؛

چرا که اگر تولید ملی رونق پیدا کند، آن زمان درآمدهای 
کافی به وجود می آید تا بتوان ای��ن قراردادها را عملیاتی 
کرد، اما اگر میلیاردها دالر قرارداد ببندند ولی جیبش��ان 
خالی باش��د یا دولت 540 ه��زار میلیارد توم��ان بدهی 
داشته باشد، قراردادها به صورت آرمانی و روی کاغذ باقی 
می مانند،بنابراین باید کاری کرد که قراردادهای کاغذی 
به قراردادهای واقعی تبدیل شود و دولت از حالت مصرفی 

تبدیل به تولیدی شود.
رضایی در پایان در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از 
وحدت اصولگرایان خاطرنشان کرد: بنده همیشه طرفدار 
وحدت بوده ام و ما بدون وحدت نمی توانیم کشور را اداره 
کنیم؛ چه وحدت اصولگرایان و چه وحدت ملی. تفرقه و 
تک روی و پافشاری روی سالیق مختلف به اصولگرایان و 

وحدت ملی آسیب وارد می کند.

در بیانیه ای اختصاصی که  یک مقام وزارت خارجه آمریکا در اختیار صدای 
آمریکا قرار داده، تاکید ش��ده که ایاالت متحده آمریکا، سد راه تجارت مجاز 

شرکت های اروپایی با ایران نخواهد شد.
س��ام وربرگ، س��خنگوی مطبوعاتی اداره ام��ور مربوط به ای��ران در وزارت 
خارجه آمری��کا در واکنش به قراردادهای معام��الت چندین میلیارد دالری 
ایران و فرانس��ه در س��فر حس��ن روحانی به پاریس، گفت: »غی��ر منتظره 
 نیست که ش��رکت های اروپایی و دیگرانی که به خاطر تحریم های شدید و 
تالش های دیپلماتیک ما، از تجارت با ای��ران خودداری ورزیدند، اکنون باب 

چنان مذاکراتی را با ایران باز کنند.«
وی افزود: »قدر مسلم اینکه ما مخالف چنان گفت وگوهایی با ایران نیستیم و 

سد راه تجارت مشروع و مجاز با ایران نخواهیم شد.«
وربرگ در پاس��خ به این پرس��ش که آیا آمریکا نگران نیس��ت که این شتاب 
اروپاییان موجب نادیده گرفته شدن تحریم های باقی مانده علیه ایران شود، 
تاکید کرد که واش��نگتن می خواهد در مورد برداشته ش��دن تحریم ها پس 
 از اجرای برجام و نیز تحریم های غیر هس��ته ای ایران که به جای خود باقی 

می مانند، کامال صریح و شفاف باشد.
س��خنگوی مطبوعاتی اداره امور مربوط به ایران در وزارت  خارجه آمریکا در 
واکنش به قراردادهای ایران با ش��رکت های اروپایی، گفت: »در راستای آن 
هدف، یک رهنمود مفصل در سایت های وزارت خارجه و وزارت خزانه داری 
ارایه کرده ایم و کارشناسان ما برای پاس��خ دادن به هر پرسشی در دسترس 
هستند و در صورت نیاز، بخش های تجاری سراس��ر جهان را در جریان قرار 

خواهند داد.«

تعدادی از شناورهای س��طحی حاضر در رزمایش والیت 94 اقدام به شلیک 
موشک نصر کردند.

 در چهارمی��ن روز از مرحله اصلی رزمای��ش دریایی والی��ت 94، تعدادی از 
یگان های شناور س��طحی نیروی دریایی ارتش، اقدام به شلیک موشک کروز 

»نصر« به سمت اهداف دریایی کردند.
موشک »نصر« که قادر است شناورهای 3 هزار تنی را منهدم کند، در کالس 
موش��ک های کوتاه برد با قابلیت شلیک از ساحل و انواع ش��ناورها و بالگردها 
محسوب می شود.موشک هوشمند و کروز نصر با قرار گرفتن در الیه های دفاع 
ساحلی مکمل خوبی برای پدافند ساحلی در کنار سامانه های توپخانه ای است 
که قابلیت انهدام شناورهای نفوذکننده به آب های ساحلی جمهوری اسالمی را 
دارد.موشک کروز »نصر بصیر« نیز نسل جدید این موشک است که در شهریور 

ماه سال قبل با حضور رییس جمهور رونمایی شد.
 این موش��ک، عالوه ب��ر قابلیت چاالک��ی و قدرت عملیاتی، با داش��تن س��ر

 جست وجوگر بدون انتشار، به ویژگی عملیات در سکوت و هوشمندی مجاز 
شده است که می تواند در ارتقای توان دریایی نیروهای مسلح مؤثر باشد.

رزمایش دریایی والیت 94، در گستره ای به اندازه 3 میلیون کیلومتر مربع از 
شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه شمال اقیانوس هند در حال برگزاری است.

وزارت خارجه آمریکا:
سد راه تجارت مجاز شرکت های اروپایی 

با ایران نخواهیم شد

چند فروند موشک کروز »نصر« از روی 
شناورهای نیروی دریایی ارتش شلیک شد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی گفت: کار دولت ایران برای ارتقای سطح 
روابط دیپلماتیک با انگلستان بیش از سطح کاردار، دشوار 

و زمان بر است. 
احمد ش��وهانی در خصوص نقش میانجی گرایانه سوئیس 
در روند اصالح روابط دیپلماتیک ایران و کشورهای غربی، 
اظهار داشت: س��فر رییس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه 
به معنای شروع روابطی جدید بین ایران و اروپا خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: حتی 
کانادا که علیه ایران اقدامات زیادی را انجام داده، گفته است 
که تحریم های علیه ایران را لغو خواهد کرد که این موضوع 

نشان می دهد که آنها به ایران نیاز دارد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه به نفع ایران نیز هست که 
در خیلی از مس��ایل اجازه ندهیم که اروپ��ا و آمریکا خیلی 
با یکدیگر نزدیک ش��وند، ادامه داد: منظور نزدیک نش��دن 
مواضع اروپا و آمریکا این اس��ت که نباید اج��ازه دهیم در 
جایی که منافع م��ا ایجاب می کند، مواض��ع اروپا و آمریکا 
نزدیک شود. به طور مثال در مس��ئله هسته ای ایران، اروپا 
و آمریکا مواضعی نزدیک به هم داش��تند که فشار زیادی را 

وارد کردند.
شوهانی با بیان اینکه باید مراقب باشیم که آمریکا در زمینه 
موشکی ایران شیطنت نکند، گفت: باید با اروپا نزدیک شویم 

تا سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران جواب ندهد.
وی با بیان اینکه سوئیس کش��وری بی طرف است، تصریح 
کرد: نباید فراموش کنیم که سیاست های گذشته انگلیس 
در قبال ایران خصمانه بوده اس��ت و اگ��ر بخواهیم که این 
روابط ارتقا پیدا کند باید مجلس ش��ورای اسالمی نیز ورود 

کند.
نماینده مردم، ایالم، ایوان، ش��یروان، چرداول و مهران در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگر روابط ایران با سایر 
کشورهای اروپایی نزدیک تر شود، در انتها وضعیت روابط 
انگلیس و ایران بهبود پیدا می کند، بیان کرد: ممکن است 
عالوه بر سوئیس سایر کشورهای اروپایی نیز به دنبال اصالح 

روابط انگلیس و ایران باشند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قانون مجلس شورای اسالمی 
ایران مقرر کرده اس��ت که س��طح روابط با انگلستان باید 
 تا س��طح کاردار باش��د، گفت: احیای روابط با انگلس��تان 

زمان بر خواهد بود.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به پرواز یک هواپیمای بدون 
سرنشین ایرانی بر فراز ناو آمریکا در آب های خلیج فارس گفت 
که موضع گیری وزارت دفاع درباره احتمال تهدیدآمیز بودن این 

اتفاق حائز اهمیت است.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید درنشست خبری هفتگی 
خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرواز هواپیمای بدون 
سرنشین ایران بر فراز ناو آمریکایی برای کاخ سفید نگران کننده 
نیست، گفت: واضح است که ما خواهان مشاهده موضع حقیقی 
وزارت دفاع آمریکا در این رابطه هستیم و باید ببینیم که آ نها تا 

چه حد درباره این موضوع نگران هستند.
بر اس��اس گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، ارنست در ادامه 
گفت: آنهایی که در خط مقدم هس��تند بهتر می دانند که این 
موضوع چه نوع تهدیدی می تواند برای زنان و مردان ما در ارتش 
به همراه داشته باشد و تا چه حد می تواند روی ماموریت آنها که 
به طور منظم در حال انجام ماموری��ت در این منطقه از جهان 
هس��تند، اثرگذار باش��د. وی بابیان اینکه برای کسب ارزیابی 
مربوط به این موضوع ش��ما را به وزارت دف��اع ارجاع می دهم، 
افزود: اگر آنها بگویند که این اقدام فعالیت هایش��ان را محدود 
نکرده اس��ت آنگاه منصفانه خواهد بود که بگویم کاخ سفید از 
این موضوع نگران نشده است و شما باید این موضوع را از طریق 

وزارت دفاع بررسی کنید. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوال 
دیگری درباره اینکه آیا بهبود روابط تهران و واشنگتن درنتیجه 
توافق هسته ای می تواند تاثیر مثبتی بر روند مذاکرات ژنو )درباره 
سوریه( داشته باشد، بیان کرد: حدس من این است که تغییر 
زیادی بر روند این مذاکرات از زمان اجرای توافق هسته ای وجود 
نداشته است اما وزارت امور خارجه بهترین مرجع برای قضاوت 

درباره این موضوع است.
 رسانه های ایران اعالم کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین 
ایرانی در جریان رزمایش والی��ت 94 ارتش در خلیج فارس از 
یک ناو آمریکایی تصویربرداری کرده  و تصاویر ضبط شده از آن 

آنالین در اختیار فرماندهان قرار گرفته است.

مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: بدون پیشرفت 
علمی کار جهادی و روحیه جهادی تمدن نوین اسالمی حاصل نمی شود.

چهاردهمین اردوی تش��کیالتی آموزش��ی جهاد اکبر اتحادیه انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل سراسر کشور با شعار »دانشجوی انقالبی، دانشگاه اسالمی، 
زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسالمی« با حضور حجت االسالم محمدیان مسئول 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هادر مشهدمقدس آغاز شد.
حجت االسالم محمدیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
ابتدا پیرامون عنوان اردوی »جهاد اکبر«، گفت: پیشکسوتان انجمن اسالمی در 
دوره دوم خرداد دور هم جمع شدند و این مجموعه را تشکیل دادند. در آن زمان 
شرایط بسیار سختی برای نیروهای حزب اللهی وجود داش��ت. آنها این کار را با 

اخالص انجام داده و نتایج ارزشمندی برای دانشگاه ها و جامعه به بار آوردند.
وی انتخاب عنوان »جهاد اکبر« را برای این اردو نش��ان اخالص پیشکس��وتان 
این اتحادیه دانست و افزود: اگر جهاد اکبر با جهاد اصغر را مقایسه کنیم متوجه 

می شویم که جهاد اکبر بسیار سخت تر از جهاد اصغر است.
حجت االسالم محمدیان اضافه کرد: پیامبر)ص( به کسانی که از جنگ بازگشته 
بودند گفتند »مرحبا از جهاد اصغر بازگش��تید« و آنها درپاسخ به پیامبر گفتند: 
»آیا این که ما جان خود را در دست گرفته و به جنگ رفته ایم و شما آن را کوچک 
می پندارید« و پیامبر در جواب به آنها گفتند »جهاد با نفس خیلی سخت تر است 
و عظمتش بیشتر از جهاد اصغر است؛ چرا که نفس انسان را ذلیل و فقیر کرده و 

او را محدود به شکم و اطرافش می کند.«
وی گفت: جهاد اکبر تذکری برای همه ماس��ت و اگر در جهاد اکبر پیروز نشویم 
مشخص نیست که در جهاد اصغر هم پیروز شویم و مهم ترین خواسته ما باید این 

باشد که بر نفس اماره پیروز گردیم.
حجت االسالم محمدیان با اشاره به شعار چهاردهمین اردوی آموزشی تشکیالتی 
جهاد اکبر، در مورد تمدن نوین اس��المی، گفت: تحقق این امر عزم های راسخ و 
گذشتن از دنیا و معامله با خدا را می طلبد. امید رهبر برای این کار به جوانانی مثل 
شماست. امس��ال مقام معظم رهبری چندین بار به مسئوالن تذکر دادند که به 
جوانان توجه کنید که هم بیشتر می فهمند و هم بیشتر نقش ایفا می کنند، ایشان 

در دیدار با جوانان مسرور می شوند و گویی روح تازه پیدا می کنند.
وی خطاب به جوانان گفت: خود را آماده کنید که کار بزرگی در پیش است. برای 
تحقق تمدن نوین اسالمی ابتدا باید ستون های اصلی تمدن اسالمی که پیامبر 

بنا نهاد را بشناسیم.
حجت االسالم محمدیان توجه به علم و اندیش��یدن، ارزش تلقی کردن آگاهی 
و تالش برای فهم بیشتر، قداست کار، مس��ئولیت پذیری نسبت به محرومین و 

مظلومین و اخالق و معنویت را از پایه های اصلی تمدن اسالمی برشمرد.
مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: بدون پیشرفت 
علمی و کار ش��بانه روزی، کار جهادی، روحیه جهادی توجه به مس��ئولیت های 
اجتماعی و جهانی و توجه به انس��ان های همه مکاتب دنیا، توجه به مظلومین و 
محرومین، خلوص و عرفان ناب اس��المی تمدن نوین اس��المی نمی تواند شکل 

گیرد.
وی در پایان دهه فجر را به دانشجویان تبریک گفت و افزود: اگر ما خودمان را در 
این مس��یر وقف کنیم قطعا خداوند هم ما را یاری خواهد کرد و ما افتخار احیای 
تمدن اس��المی را می توانیم نصیب خود کنیم که کش��ور ایران الیق این مسئله 

نیز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

آمریکا در زمینه موشکی ایران شیطنت نکند
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید:

واکنش کاخ سفید به پرواز پهپاد ایرانی بر فراز ناو آمریکایی

انق��الب  معظ��م   رهب��ر 
در آس��تانه ای��ام اهلل ده��ه 
فج��ر در مرقد مطه��ر امام 
راحل)ره( و گلزار ش��هدای 
بهش��ت زه��را)ع( حضور 

یافتند.
تس��نیم،  گ��زارش   ب��ه 
در آستانه ایام اهلل دهه فجر 
و س��الروز ورود شکوهمند 
ام��ام خمین��ی)ره( ب��ه 
میه��ن اس��المی، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی، با حض��ور در مرقد مطهر امام 
 راحل)ره(، ضمن قرائت فاتح��ه، یاد بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی را گرامی 

داشتند.
 رهبر انق��الب اس��المی همچنین ب��ا حضور ب��ر مزار ش��هدای هفت��م تیر و 
گلزار شهدای بهشت زهرا)ع(، برای ارواح طیبه ش��هدا، علو درجات را مسألت 

کردند.

وزارت کش��ورطی اطالعیه ای اعالم کرد: تعامل با ش��ورای نگهبان مستمر و 
مسبوق به سابقه است و تا پایان مراحل انتخابات نیز ادامه دارد.

وزارت کش��ور نظر به انتشار برداش��ت های رس��انه ای غیر دقیق در خصوص  
برگزاری انتخابات الکترونیک اطالعیه ای را منتشر کرد.

 متن این اطالعیه به شرح زیر است؛
نظر به اینکه انتشار غیر دقیق خبری به نقل از مسئول کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک و برداشت های 
رسانه ای غیر واقع از این خبر، منجر به انتشار تیترهای غیر صحیح شده است، به 
آگاهی اصحاب رسانه و مردم می رساند، از زمان تشکیل ستاد انتخابات کشور، 
در چارچوب قانون، در همه امور مرتبط با برگزاری انتخابات، از جمله برگزاری 
الکترونیک آن، تعامل کیفی و مس��تمری بین وزارت کش��ور و شورای محترم 
نگهبان در سطوح مختلف و در قالب مصادیق گوناگون از جمله انجام مکاتبات 
متعدد و برگزاری جلسات و دیدارهای منظم، در طول ماه های گذشته برقرار و 

با رعایت حدود قانونی، به طور مستمر دنبال شده است.
 بر این اساس اتفاق جدید یا اقدام بدیع و تازه ای در این باره به وقوع نپیوسته و 
همکاری ها بر اساس روند سابق در جریان بوده و تعامل با شورای محترم نگهبان 

مستمر و تا پایان مراحل انتخابات نیز ادامه خواهد داشت.

در آستانه ایام اهلل دهه فجر؛
رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل و 
گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند

وزارت کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد:

تعامل با شورای نگهبان مستمر و مسبوق 
به سابقه است

اخبار کوتاه

حجت االسالم محمدیان:

تمدن نوین اسالمی با پیشرفت علمی
و روحیه جهادی شکل می گیرد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

دولـت قراردادهـای کاغـذی را 
به واقعـی تبدیـل کند



خبر خبر 
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  ،(IMI -100)ــور ــركت هاي برتر كش درهجدهمين دوره رتبه بندي ش
فوالدمباركه اصفهان در بين 500 بنگاه صنعتي و اقتصادي موفق ايران در 

بخش فلزات اساسي رتبه اول را به خود اختصاص داد.
ــالن  ــاه درمحل س ــنبه 6 بهمن م ــه ش ــه در روز س ــش ك ــن هماي دراي
ــالمي و با حضور  ــيماي جمهوري اس همايش هاي بين المللي صدا و س
ــوري، محمدعلي  ــس جمه ــاون اجرايي ريي ــريعتمداري مع ــد ش محم
ــد درويش، مدير  ــازمان مديريت صنعتي و مجي ــدي مديرعامل س محم
ــركت هاي برتر  ــركت هاي برتر وجمعي ازمديران ش مركز رتبه بندي ش
كشور، مسئوالن و سياست گذاران صنعتي و اقتصادي كشور برگزار شد،

 شركت هاي برتر كشور،  از بين 29 گروه صنعتي و در  28 شاخص معرفي 
و از آنها تقدير به عمل آمد. 

بنابراين گزارش شركت فوالدمباركه اصفهان عالوه بركسب رتبه اول گروه 
ــركت هاي حاضر، در بخش باالترين ارزش بازار  فلزات اساسي در بين ش
رتبه چهارم و در  بخش باالترين ارزش افزوده رتبه ششم و رتبه چهاردهم 

در بخش فروش را به خود اختصاص داد.
ــل نتايج اين  ــر تجزيه و تحلي ــه ب ــت در اين جلس اين گزارش حاكي اس

رتبه بندي ها به منظور تدوين سياست هاي صنعتي كشور تأكيد شد. 
وي با اشاره به اينكه رتبه بندي شركت هاي ايراني با هدف شفاف سازي 
فضاي كسب و كار كشور و گسترش رقابت بين شركت هاي ايراني از سوي 
ــود، افزود: در ارزيابي شركت ها  ــازمان مديريت صنعتي انجام مي ش س
سه هدف شفاف سازي در فضاي كسب و كار، اثر بخشي بنگاه ها در اقتصاد 
كشور و گسترش رقابت بين بنگاه هاي اقتصادي مد نظر بوده و در ارزيابي 

شركت ها اين اهداف پيگيري شده است.
ــوري نيز در  ــاون اجرايي رييس جمه ــريعتمداري مع در ادامه محمد ش
ــي تجليل مي كنيم كه در  ــركت هاي اين همايش با بيان اينكه امروز از ش
سال هاي اخير با شرايط مناسبي مواجه نبودند، عنوان كرد: با وجود شرايط 
نامناسب، شركت هاي داخلي توانستند رشد كنند ضمن اينكه اطالعات 
ــركت ها به دست آمده كه  ارزشمندي  امسال از مجموع گزارش هاي ش

مي تواند چراغ راه پيش روي سياست گذاران باشد. 
معاون اجرايي رييس جمهوري مهم ترين مشكل پيش روي سياست ايران 
را اشتغال دانست و افزود: رشد اقتصادي پايدار و متوازن اشتغالزا ست و اين 
به خودي خود حاصل نمي شود بلكه بايد الزاماتي در نظر گرفت كه داشتن 
بخش خصوصي توانمند، محيط اقتصادي با ثبات، تعامل پايدار و متوازن با 
ساير كشورها، تأمين مالي كارآمد، تجهيز و ... الزمه تحقق اين شعار است. 
ــت كه  ــود و واگذاري طرح هاي صادراتي از ديگر مواردي اس خروج از رك
معاونت اجرايي رييس جمهوري به آن اشاره كرده در اين خصوص گفت: 
طرح هاي نيمه كاره بسياري در كشور وجود دارد كه امكان واگذاري آنها 

وجود دارد. 
ــركت هاي برتر بخش هاي مختلف  ــم از ش ــت، درپايان مراس گفتني اس
ــي به  ــش فلزات اساس ــر در بخ ــركت برت ــل آمد و لوح ش ــر به عم تقدي

مهندس فرزاد ارزاني معاون تكنولوژي شركت  فوالد مباركه اعطا شد.

ــورمان به اروپا، سه پروژه توسعه درگروه  همزمان با سفر رييس جمهور كش
فوالدمباركه با هزينه 900ميليون يورو به امضاي مديرعامل فوالد مباركه و 

طرفهاي ايتاليايي رسيد.
ــفربه ايتاليا به  ــه هايي كه در س ــاره به توافق نام ــبحاني با اش دكتربهرام س
ــعه شركت هاي زيرمجموعه گروه  امضا رسيد، اظهارداشت: طرح هاي توس
ــهيد خرازي  ــت و نورد ش ــپيد دش فوالدمباركه درفوالدهرمزگان، فوالد س
ــده كه با توجه به روند رو به پيشرفتي  فوالدمباركه اصفهان برنامه ريزي ش
ــاهده بود ما را برآن داشت تا ازحدود يك سال  كه درموضوع برجام قابل مش
ــا طرف هاي خارجي ــوص مباحث مورد نظر خود را ب پيش، مذاكره درخص
ــريح  ــه در تش ــركت فوالدمبارك ــل ش ــزي كنيم.مديرعام ــه ري  برنام
ــعه  ــامل توس ــا ش ــروژه ه ــن پ ــت: اي ــق گف ــورد تواف ــاي م ــروژه ه پ
ــري ورق  ــه گ ــرارداد ريخت ــن ق ــه در اي ــت ك ــت اس ــوالد سپيددش ف
ــت  ــا ظرفي ــبا ب ــوالد س ــوژي ف ــابه تكنول ــته مش ــورد پيوس ــازك و ن ن
ــعه نورد  ــده و در پروژه ديگر توس ــال برنامه ريزي ش يك ميليون تن درس
ــهيد خرازي فوالدمباركه اصفهان با ظرفيت سه ميليون تن درسال  گرم ش
ــعه فوالد هرمزگان شامل  ــده و در قرارداد ديگر هم توس مدنظر قرارداده ش
دو بخش بهسازي واحد موجود و ايجاد واحد جديد براي افزايش ظرفيت از 
ــق طرفين  ــال مورد تواف ــون تن در س ــه ميلي ــم ميليون تن به س يك و ني
ــه پروژه با ــي انجام اين س ــزود: دركليات و چگونگ ــبحاني اف قرارگرفت.س
 شركت هاي بزرگ خارجي، اروپايي و عمدتا ايتاليايي به جمع بندي رسيديم 
ــع مالي خارجي كه در  و براي اينكه بتوانيم از اين فرصت پيش آمده و مناب
ــود بهره برداري كنيم،  ــفر به پروژه هاي ايراني تخصيص داده مي ش اين س
ــق كرديم كه جمع  ــه قرارداد را با طرف هاي خارجي تواف چارچوب اين س
ــود. البته رقم هاي قطعي بعد  ــه قرارداد بالغ بر 900 ميليون يورو مي ش س
ــبحاني در ادامه با اشاره  ــخص مي گردد. دكتر س از انجام مراحل نهايي مش
ــان كرد: نكته مهم اين است كه با  ــه پروژه خاطر نش به مزاياي انجام اين س
ــود و هم  ــتغال پرداخته مي ش ــه پروژه هم به موضوع مهم اش انجام اين س
ــتيم، عالوه بر اينكه براي اين  ــه واحد را شاهد هس افزايش توليد در اين س
ــعه ها ايجاد مي شود.مديرعامل  شركت ها درآمدهايي نيز از محل اين توس
فوالدمباركه با اشاره به اهميت انجام اين پروژه ها با استفاده از توان داخلى 
ــده  ــن قراردادها به گونه اي برنامه ريزي ش ــاخت در اي افزود: در موضوع س
ــي از طريق  ــم منابع خارج ــود، يعني ه ــتفاده نصيب ما ش كه حداكثر اس
ــور صورت مي گيرد و هم حداكثر ساخت با استفاده  فاينانس به داخل كش
ــده تا جايي كه شركت هاي داخلي  از توانمندي داخلي در قرارداد ديده ش
درگيرساخت تأمين تجهيزات و شركت هاي پيمانكاري هم درگير عمليات 
ــوند و اگرچه منابع از طرف خارجي تأمين  ساختماني و نصب تجهيزات ش
مي شود، اما بيشتر پيمانكارهاي داخلي درگير پروژه مي شوند كه ان شاءاهللا 
در گزارش هاي بعدي اطالعات دقيق تري در اختيار همكاران و هموطنان 

عزيز قرار خواهد گرفت.

دررتبه بندي شركت هاي برتركشور؛

 فوالد مباركه رتبه اول را كسب كرد
مديرعامل شركت فوالدمباركه تشريح كرد؛

سهم فوالد مباركه 
از قراردادهاى جديد با  ايتاليا

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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ايران خودرو و پژو پس ازامضاى قرارداد جديد، بيانيه 
ــت:  ــتركى نيزصادركردند.دراين بيانيه آمده اس مش
ــو تحريم هاي  ــك هفته پس از لغ ــن توافق نامه ي «اي
ــروع فصل جديدي براي طرفين  بين المللي بيانگر ش
ــركت هاي انتقال دهنده  ــوي ش ــه ازس خواهد بود ك
فناوري و فعاالن داخلي نيز مورد حمايت قرارگرفته و 

دراواسط سال2016 به اجرا درخواهد آمد.» 
دراين بيانيه گفته شده كه«پيش بيني مي شود تا سال 
2020 توليد خودرو درايران به بيش ازيك ميليون و 
ــال  ــتگاه درس 400 هزار و درنهايت به دوميليون دس
افزايش پيدا كند. براساس آمارفعلي، تعداد خودروهاي 
ــش ازچهارميليون  ــود درجاده هاي ايران بي پژو موج
ــت.» دربخش ديگرى ازاين بيانيه آمده  ــتگاه اس دس
ــعه  ــتراتژي توس « ايران يكي ازمولفه هاي كليدي اس
ــيتروئن درخاورميانه وآفريقا و سومين  شركت پژو س
بازار بين المللي به سرعت درحال رشد اين شركت به 

 شمارمي رود.»
ــرارداد،  ــن ق ــه دراي ــن نكت ــد مهم تري به نظرمى رس
ــت؛  ــازى ايران اس ــژو درخودروس ــرمايه گذارى پ س
ــته به هيچ وجه حاضربه  چرا كه اين شركت درگذش
ــزرگ درپيوند  ــع اتفاق ب ــد. درواق ــام اين كارنش انج
ــرمايه گذارى»  ــژو، «س ــودرو و پ ــد ايران خ جدي
ــران  ي ــت خودروا ــوى درصنع خودروسازفرانس
ــادى ازتلخى  ــد تا حد زي ــت واين موضوع مى توان اس
ــه منابع  ــد. آن طورك ــا بكاه ــته پژويى ه رفتارگذش
ــودرو و  ــرارداد ايران خ ــد، ارزش ق ــمى مى گوين رس

ــادل 436 ميليون دالر)  ــون يورو (مع پژو، 400 ميلي
ــترك (با سهم  ــت دوطرف،شركتى مش است و بناس
ــكارى جديد،  ــوط به هم ــيس و امورمرب ــر) تاس براب
ــت  ــرمايه البته قراراس ــود. اين س پيگيرى و اجرا ش
ــود. به نحوى  ــال تامين ش ــى و ظرف چهارس تدريج
ــن 35 تا 50  ــت، هريك از دوطرف، بي كه درفازنخس
ــت  ــط خواهند گذاش ميليون يورو آورده نقدى را وس
ــكل گرفته و  ــترك (جوينت ونچر) ش تا شركت مش
ــوند. به  ــم وارد فازتوليد ش ــودرو و پژو كم ك ايران خ
ــرمايه گذارى ايران خودرو  گفته منابع آگاه، ميزان س
و پژو يكسان است وهريك ازآنها بايد طى چهارسال،

 200 ميليون يورو آورده نقدى داشته باشند.
خودروهاى جديد پژو درايران

ــت ساالنه  ــيتروئن قراراس ــازى پژوس گروه خودروس
ــاند  ــتگاه خودرو درايران به توليد برس 200 هزاردس
ــات توليد داخل  ــيدن به اين تيراژ، ازقطع و براى رس
ــد. براين اساس،  (توليد ايران) نيزاستفاده خواهد ش
ــد) و مدل  ــى بلن ــژو 208، 2008 (شاس مدل هاى پ
كامپكت 301 تحت قرارداد جديد ايران خودرو و پژو به 
توليد خواهند رسيد و اين درشرايطى است كه پيش تر 
گفته مى شد مدل 308 نيز درايران توليد مى شود، اما 
ــت. هرچند فرانسوى ها  ظاهرا اين موضوع منتفى اس
ــژو درايران، طى  تاكيد دارند اولين محصول جديد پ
سال 2017 ميالدى توليد و عرضه خواهد شد، با اين 
حال پيش ازاين سه محصول، توليد 206 پالس (يا به 
قول ايران خودرويى ها 207 آى) از سرگرفته مى شود.

ــژو، درايران خودرو به  اين محصول تا پيش از رفتن پ
ــال توقف، خط  ــيد و حاال پس ازسه س توليد مى رس
ــال آينده دوباره فعال خواهد شد.  توليد آن ازاوايل س
با اين حساب، طبق قرارداد جديد ايران خودرو و پژو، 
ــركت فرانسوى درايران به توليد  چهارمحصول اين ش
خواهد رسيد. همچنين پيش ازاين اعالم شده بود كه 
ــاماندهى توليد كنونى  درقرارداد اين دو شركت برس
مدل هاى قديمى پژو 405 و پژو 206 تاكيد شده حال 
ــمى پژو برنامه اى براى ادامه  آنكه طبق اخبارغيررس
توليد 405 ندارد و به نظر مى رسد اين خودرو طى يكى 
دوسال آينده راهى موزه شود. با اين حال، اما توليد پژو 

206 همچنان ادامه خواهد يافت.
ــى خودروهاى جديد پژو در  هرچند هنوز قيمت قطع
ــع آگاه، پژو 207  ــده، اما به گفته مناب ايران اعالم نش
ــان، پژو 301 و  ــازه قيمتى 40 تا 50 ميليون توم در ب
ــون تومان و پژو  ــى 50 تا 60 ميلي 208 در بازه قيمت
2008 در بازه قيمتى 70 تا 80 ميليون تومان عرضه 
ــد. با توجه به قيمت هاى گمانه زنى شده،  خواهند ش
ــد پژو در دورجديد حضورش درايران،  به نظر مى رس
ــانه رفته و  بازه قيمتى 40 تا 80 ميليون تومان را نش
ــد و با اين  ــن محدوده را پر كن مى خواهد خأل هاى اي
ــاب بايد با چينى ها به رقابت بپردازد. آن طور كه  حس
ــى مبنى بر تبديل  ــع آگاه مى گويند، صحبت هاي مناب
ــدن ايران به  هاب صادراتى پژو درمنطقه نيزانجام  ش
شده، با اين حال اين موضوع هنوز روى كاغذ نيامده و 

فعال قطعى نيست.

همايش ابالغ اهداف و استراتژي هاي ذوب آهن با حضور مهندس صادقي 
مديرعامل ، معاونان ، مديران ، سرپرستان و تعدادي از كارشناسان شركت 

6 بهمن ماه درتاالر آهن روابط عمومي برگزارشد.
دراين همايش مهندس صادقي طي سخناني ضمن قدرداني از زحمات و 
ــعد محمدي مديرعامل سابق شركت، وضعيت فعلي  تالش هاي دكتر س
ذوب آهن را يادآور شد وتصريح كرد: دراين شرايط بايد با توكل برخدا وبا 
بهره گيري ازغيرت، شجاعت وهمت ذوب آهني ها برمشكالت فائق آييم 
و اين دوران تلخ و كمبودها را پشت سربگذاريم. ذوب آهن منشا عظمت 
وغيرت است وبا استفاده ازاين غيرت موفق خواهيم شد. وي تصريح كرد: 
ــا همكاري وغيرت  ذوب آهني ها اين  به همكاران اطمينان مي دهم كه ب

شركت تا پايان نيمه اول سال آينده سرپا، استوار و سود آور خواهد بود .
مديرعامل شركت افزود : ايمني تنها به جسم كاركنان مربوط نيست بلكه 
ــت وهيچ كس نبايد صدمه روحي ببيند. ايشان  ايمني رواني نيزمهم اس
نكته بعدي را حفظ بهداشت محيط كار و ايمني تجهيزات دانست وتاكيد 
كرد: دراين راستا فضاي كارگاه ها بايد تميز و حتى فضاي رستوران ها بايد 

جذاب و آرامش بخش باشد . 
وى ادامه داد: يك مسئله مهم ديگر، لزوم طراحى ساختارمناسب سازمانى 
براي پرورش نيروى انسانى جهت حال و آينده است . دراين راستا ساختار 
بايد روان و به روز شود تا جواب گوي نيازهاي روز شركت باشد. به همين 
ــركت اعم  دليل در دوره قبل حضور اينجانب در ذوب آهن ، نيروهاي ش

ــاى بزرگ خارجى  ــركت ه ــان و ديگر رده ها را به ش ازمديران ، مهندس
فرستادم تا آموزش ببينند و فرهنگ صنعتي را كسب كنند، اما اكنون با 
توجه  به كمبود نقدينگي از امكانات داخلي و تخصص داخل بايد استفاده 
ــر ضرورت اصالح  ــركت ب كنيم. مهندس صادقى دربخش خريدهاى ش
ــطح جامعه به گران  ــن نبايد درس ــد كرد وگفت: ذوب آه قيمت ها تاكي
ــاى جديدى درپيش  ــتراتژى ه ــد و دراين زمينه اس خريدن مشهورباش
ــتم ها و اصالح  ــتراتژي بعدي شركت را اصالح سيس گرفته ايم . وى اس
فرهنگ مدرن سازى و نگهدارى ازتجهيزات اعالم كرد وگفت: ذوب آهن 
ــت. بنابراين براى ماندگارى و بهبود  هم اكنون با رقباى زيادى مواجه اس
شرايط بايد موانع توليد اقتصادى را برطرف كنيم . يكى از برنامه هاى ما 
دراين راستا توليد محصوالت خاص ،با ارزش افزوده باالتراست كه توليد 
ــت و قطعا انجام  ــزرگ و ملى يك نمونه آن اس ريل به عنوان يك پروژه ب
ــركت اجراى طرح توازن 2 كه توليد شركت را به  مى شود. مديرعامل ش
ــت و گفت : اين طرح با  6 ميليون تن در سال مى رساند را ضرورى دانس
ــتفاده حداكثرازسه كوره بلند موجود وبا توسعه  سرمايه گذارى كم، با اس

بخش هاى فوالدسازى و نورد انجام خواهد شد. 
ــاور فرهنگى،  ــاره به اينكه مهندس علمداري مش مهندس صادقى با اش
ــرده و ادامه  ــروع ك ــل ، كار فرهنگي را با جديت ش ــى مديرعام اجتماع
مي دهد گفت : تالش مى كنيم كه خدمات رفاهي و فرهنگي هم خودكفا 

و اقتصادي باشد تا امكان گسترش آن فراهم شود.

ــاى مكانيزه فروش،  ــاس طرح تجهيز رايگان اصناف به صندوق ه براس
ــال 95 به اين  ــا پايان س ــقف 500 هزار واحد صنفى ت ــت تا س قراراس

دستگاه ها تجهيز شوند.
طبق گفته اتاق اصناف ايران، ناتوانى مالى و كم  رغبتى بسيارى از اصناف 
ــت هاى تشويقى  درتهيه صندوق هاى مكانيزه فروش، عدم وجود سياس
ــنا نبودن بسيارى از  و تنبيهى شفاف و مناسب جهت اجراى قانون، آش
ــتم هاى فروش الكترونيكى و عدم فرهنگ سازى مناسب  اصناف با سيس
در اين زمينه، ازعواملى است كه مانع گسترش بهره گيرى از صندوق ها 

شده است.
با اين وجود اتاق اصناف ايران به عنوان تنها متولى اصناف دركشور، جهت 
ــب به منظور رفع چالش هاى مذكور داراى نقش  ارايه راهكارهاى مناس

بى بديلى است.
ــيع غيرممكن  ــازى در اين حوزه وس ــاد فرهنگ س ــم جز با ايج  اين مه

خواهد بود.
 بنابراين ضرورى است به تدريج و با ايجاد و بهره بردارى از زيرساخت هاى 
جديدى مانند بنياد فرهنگى اصناف كه به تازگى و با هدف ترويج فرهنگ 
ــترش علم و آگاهى در جامعه صنفى به وجود آمده است، توجه به  و گس
ــتوركار ــج فرهنگ صحيح پرداخت ماليات دردس مقوله فرهنگ و تروي

قرار گيرد.  
ــدوق مكانيزه فروش  ــز اصناف به صن ــاس مجرى پروژه تجهي براين اس

ــاد آيين نامه اجرايى  ــاس مف با عنايت به قوانين و الزامات مذكور و براس
ــنهادى،  ــدن طرح پيش ماده 71 قانون نظام صنفى، به منظور اجرايى ش
ــرمايه اوليه  ــى نظيرتامين س ــران اقدامات ــاق اصناف اي با هماهنگى ات
ــب و راه اندازى بر  ــب جهت نص خريد صندوق ها،طراحى نرم افزارمناس
ــخت افزارصندوق ها وانتشار فراخوان  روى صندوق ها، توليد وتامين س
ــب  ــاى صنفى داراى پروانه كس ــان واحده ــه از متصدي و ثبت نام اولي
ــت كه  ــتند را عملياتى كرده اس ــدوق ها هس ــه متقاضى دريافت صن ك
ــرح وارد فاز اجرايى  ــاه هاى آتى اين ط دراين صورت اميد مى رود درم

شود.
ــال اكثريت  ــرح و اتص ــل اين ط ــراى كام ــود با اج ــى مى ش پيش بين
ــات درنظر گرفته  ــزه، با امكان ــه صندوق هاى مكاني واحدهاى صنفى ب
ــه اينترنت،  ــرح ازقبيل اتصال ب ــده براى صندوق هاى مكانيزه درط ش
ــبكه خريد و فروش، ــازمان امورمالياتى، اتصال به ش اتصال آنالين به س
ــاف ــم ازاصن ــبكه اى عظي ــاردارى،  ش ــابدارى و انب ــات حس  امكان

ــن مديريت  ــى بتوانند ضم ــاى صنف ــكل ه ــا ازاين طريق تش  ايجاد ت
ــاى  ــوق ه ــه مش ــب و اراي ــه كس ــى داراى پروان ــاى صنف واحده
ــاى  ــذب واحده ــه منظورج ــبكه ب ــو ش ــاى عض ــه اعض ــب ب مناس
ــازار را نيز  ــرل ب ــت و كنت ــكان مديري ــب، ام ــد پروانه كس صنفى فاق
ــازار ــودى ب ــل موج ــا، تحلي ــارت برقيمت ه ــالم و نظ ــق اع ازطري

 فراهم سازند.

مهندس صادقي درهمايش ابالغ اهداف و استراتژي هاي شركت:

با همكاري وغيرت ذوب آهني ها توليد را به شش ميليون تن درسال مى رسانيم
خبرهاى جديد از؛ 

طرح تجهيز رايگان اصناف به صندوق هاى مكانيزه فروش

گزارشى از جزييات قرارداد جديد با پژو؛

شريك بدعهد دوباره با پاى خودش آمد

كشتى هاى كانتينرى ايران
 به اروپا مى روند

ممنوعيت  مبادالت مالى سنگاپور
 با ايران لغو شد

ورود هيئت تايلندى
 به ايران

كشور از واردات گندم
 بى نياز مى شود

وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد بزرگ ترين شركت كشتيرانى ايران 
اميدوار است بارديگر وارد بنادر اروپايى شود و قصد دارد تا ماه آينده خدمات به هند، 
ايران و اروپا را آغاز كند. به گفته منابع آگاه، شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى يا يكى 
از شركت هاى تابعه اش قصد دارد خدمات دايمى را آغاز كنند كه 600 هزار كانتينر را در 
مسيرى حمل خواهد كرد و مسير مذكور شامل توقف در بندرعباس، نهاوا شوا در هند، 
استانبول و بنادر اروپايى شامل فليكستاو انگليس، ژنو ايتاليا و لوهاور فرانسه خواهد بود و 
بنادر ديگر ممكن است بعدا به برنامه اضافه شوند. مديران اين شركت اميدوارند خدمات 
مذكور نخستين گام در اهداف بلندپروازانه شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى براى 
كسب سهمى از بازار جهانى حمل كانتينرباشد. اين شركت به دنبال خريد كشتى هاى 
كانتينرى غول پيكر « تريپل ئى» است كه بزرگ ترين كالس كشتى هاى كانتينرى 
درجهان هستند.شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى درحالى مجددا وارد بازارمى شود 
كه صنعت حمل كانتينر درشرايط دشوارى به سر مى برد و نرخ هاى حمل به دليل وجود 
مازاد ظرفيت، بيش ازيك سال است كه به پايين سطح سر به سر رسيده است. آخرين 
بارى كه كشتى هاى اين شركت وارد اروپا شدند درسال 2010 وازطريق شركت تابعه 
« شركت كشتيرانى حافظ دريا» يا « اچ دى اس الينز» بود. محمد سعيدى، مديركل 
شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى به وال استريت ژورنال گفته بود تجارت دريابرد 
ــاالنه ميان اتحاديه اروپا و ايران پيش از تحريم هاى بين المللى در سال 2008، به  س
ــركت قصد دارد از  ــع آگاه اظهار كرده اند اين ش ــده بود. مناب 15 ميليارد دالر بالغ ش
ــتى هاى جديد ــاخت كش ــازى هاى چينى براى فاينانس و س ــتى س بانك ها و كش

 استفاده كند.

ــور از 28 ژانويه ممنوعيت مبادالت  رگوالتور مالى سنگاپور اعالم كرد: اين كش
مالى با دولت و موسسات مالى ايرانى را لغو كرده است.

ممنوعيت مبادالت مالى سنگاپور از 18 ژوئن 2012 به دنبال وضع تحريم هاى 
غربى عليه برنامه هسته اى ايران به اجرا در آمد و تحت آن اشخاص و موسسات 
ــات مالى ايرانى و  ــور اجازه تجارت با دولت، بانك مركزى، موسس مالى اين كش
ــتند. همچنين وزارت خارجه سنگاپور در  شعبه يا زيرمجموعه هاى آنها را نداش
ــويق كرد به تحريم هاى آمريكا  ژانويه سال 2012 شركت هاى اين كشور را تش
عليه اشخاص و شركت هاى معامله كننده با ايران به دقت توجه كنند. با اين همه 
تحريم هاى آمريكا فراتر از تحريم هاى سازمان ملل بود و در داخل خود اين كشور 

اجرايى نبود. 
سنگاپور با ظرفيت پااليش روزانه حدود 1/3 ميليون بشكه نفت، يكى از قطب هاى 
ــمار مى رود و صنعت نفت حداكثر پنج درصد  بزرگ تجارت و پااليش نفت به ش
ــور همچنين  ــكيل مى دهد. اين كش ــور را تش از توليد ناخالص داخلى اين كش
بزرگ ترين بازار نفت كوره در جهان از نظر حجم بوده و براى شش درصد از كل 
واردات نفت كوره خود در فاصله سال 2007 تا 2011 به ايران متكى بوده است.

ــنگاپور واردات نفت از ايران نداشت، نفت  پس ازگذشت بيش از يك سال كه س
ــور وارد شد. پيش از آن، سنگاپور  كوره مجددا در آوريل سال 2012 به اين كش
ــه 9 فوريه 2011 از ايران وارد  362 هزار و 448 تن نفت كوره در هفته منتهى ب
كرده و پيش از اينكه تحريم ها تشديد شوند سنگاپور در شش ماه اول سال 2012 

حدود 826 هزار تن نفت كوره وارد كرده بود.

ــنبه اين هفته يك هيئت 170 نفره تايلندى به سرپرستى معاون نخست وزير  دوش
تايلند و 6 وزير اين كشور وارد ايران مى شوند. 

محسن بهرامى ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
بازرگانى تهران به عنوان هماهنگ كننده سفر اين هيئت به ايران گفت: با توجه به 
ديدار رييس جمهورى ايران با وزير امور خارجه تايلند كه رييس كميسيون مشترك 
ايران و تايلند نيز است، تاكيد شد توريسم، محور فعاليت هاى دوجانبه ايران و تايلند 

قرار گيرد. 
در حال حاضر گردشگران فقط از ايران به تايلند مى روند و قرار است اين امر به منظور 
توسعه صنعت گردشگرى بين دو كشور به صورت دو جانبه صورت گيرد و براى اين 
منظور يك سرى از زيرساخت ها از جمله هتلينگ در اولويت سرمايه گذارى مشترك 
اين دو كشور قرار گيرد. بهرامى ارض اقدس افزود: تايلند از جمله اعضاى قدرتمند 
ASEAN است و به دليل فعاليت مشترك با شركت هاى بزرگ اروپايى و آمريكايى 
محصوالت خيلى خوبى را داراست؛ در حوزه هاى مربوط به سخت افزار و كامپيوترى 
نيز اين كشور خدمات خيلى خوبى را ارايه مى دهد. همچنين تايلند جزو كشورهاى 
خودروساز معروف شرق آسياست و از آنجا كه ايران نيز كشورى خودرو ساز است و 
بيش از 800 هزار نفر در ايران در صنعت خودرو اشتغال دارند، همكارى هاى اين دو 
كشور در اين زمينه مى تواند موجب ارتقاى سطح اقتصادى دو كشور شود. وى افزود: 
استفاده از ظرفيت مناطق آزاد كه قرار است در شرايط پساتحريم به مناطق پردازش 
ــوند نيز مى تواند موجب افزايش جذب سرمايه گذارى خارجى و  صادرات تبديل ش

توليد صادرات محور در اين مناطق باشد. 

ــاره به اينكه واردات گندم  معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزى با اش
ــت گفت: با توجه به  ــال جارى حدود يك تا 1/5 ميليون تن بوده اس در س
ــال آينده نخواهيم  برنامه ريزى براى توليد، نيازى براى واردات گندم در س

داشت. 
عباس كشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزى در نشست خبرى 
گفت: توليد گندم در سال گذشته به 10/5 ميليون تن رسيد كه امسال اين 
ــت. وى در ادامه از افزايش 11 درصدى  رقم به11/5 ميليون تن رسيده اس
ــال 94-93 خبر داد و گفت: ميزان بارندگى در سال جارى  توليد جو در س
ــته و اين در حالى است كه اين آمار سال گذشته 14  18 درصد كاهش داش

درصد بوده است. 
معاون وزير جهاد كشاورزى افزود: افزايش توليد جو، باوجود سرماى پنجم 

و ششم ارديبهشت ماه امسال، محقق شده است. 
 وى درباره توليد برنج نيز گفت:بر خالف اينكه سياست ما، عدم توسعه برنج 
ــتان هاى گيالن و مازندران است، اما  ــور به غير از اس در برخى از نقاط كش
ــت برنج 160هزار هكتار بود؛ با اين حال محصول توليدى از سطح زيركش

ــته، امسال به 2/7 ميلون تن افزايش  2/3 ميليون تن شلتوك در سال گذش
ــاورزى در پاسخ به سوال ديگر مبنى بر مباحث  يافت.معاون وزير جهاد كش
ــى و به خصوص برنج هاى  ــوده و برنج هاى واردات اخير در مورد برنج هاى آل
ــت كنده به طور اصولى و در شرايط  ــفيد پوس هندى اظهار داشت: برنج س

متعارف بيش از دو سال قابليت ماندگارى ندارد.



خبر

معاون محیط زیست انسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: این سازمان موظف به حفظ منافع عمومی و کشور است 
و نبای��د برای تامین منافع ش��خصی یا گروه��ی افرادی خاص 

فعالیت کند.
سعید متصدی با بیان اینکه یکی از سیاست های سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت حمایت از خودروی برق��ی و هیبریدی و موتور 
برقی است، افزود: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست 
و دولت یازدهم، طی دو سال اخیر سود بازرگانی ورود قطعات و 
خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت های برقی به کشور 
را صفر کرده است. وی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه حاکمیتی 
و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیست موظف به حفظ منافع عمومی و کشور 
است و نباید برای تامین منافع شخصی یا گروهی افرادی خاص 
فعالیت کند.معاون س��ازمان حفاظت محیط زیست افزود: این 
سازمان حمایت کالن از تکنولوژی خودروهای برقی به عنوان 
یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا را در کنار دیگر فعالیت ها از 
جمله کنترل آالیندگی صنایع، توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود 
کیفیت سوخت و توزیع سوخت استاندارد انجام می دهد، اما قطعا 
موفقیت یا عدم موفقیت افراد یا بنگاه های اقتصادی در این عرصه 

نیازمند بررسی بازار و نظر و خواست مردم است.
متصدی با بیان اینکه کمپانی های بس��یاری در دنیا در زمینه 
س��اخت و تولید خودروهای برقی فعالیت دارند، اظهار کرد: در 
عین حال هرگز کشوری حمایت خود را تنها منوط به فرد یا گروه 
خاصی نکرده و موفقیت برندهای مختلف در گرو رقابت بازار و 

جذب مشتری است.
 به گ��زارش ایس��نا، معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
ضمن بیان برخی چالش های اس��تفاده وس��یع از خودروهای 
برقی همچون پیمایش ک��م، مدت زمان و نحوه ش��ارژ باتری، 
 هزینه ه��ای تعویض باتری و س��نگینی ناش��ی از اس��تفاده به 
 تعداد باال و ... اظهار کرد: بر خالف تالش بس��یار برای رفع این 
چالش ها، همچنان کشورهای پیش��رو در این زمینه معتقد به 

تنوع سبد خودروهای تولیدی هستند.
وی با تاکی��د بر اینکه باید مس��ایل کارشناس��ی در جلس��ات 
کارشناس��ی مورد بررس��ی و نقد قرار گیرد خاطرنش��ان کرد: 
متاسفانه برخی افراد تنها درخواست مالقات و صحبت با رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست را دارند و حاضر به ارایه اطالعات 
و شرح درخواست خود در جلس��ات تخصصی نیستند. این در 
حالی است که ریاست سازمان مکررا تاکید دارند که هر تصمیم 
و اقدامی در سازمان باید بر اساس نظرات تخصصی کارشناسان 

مربوطه اتخاذ شود.

سازمان محیط زیست، موظف به 
حفظ منافع عمومی و کشور است
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عکس روز  )دیدنی های چین (

دریچه

خبر

در حاشیه دومین روز از س��فر رییس جمهور اس��المی ایران به فرانسه، 
معصوم��ه ابتکار، مع��اون ریی��س جمه��ور و رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن ش��رکت در جلس��اتی مانند مالقات رییس جمهور 
با نخس��ت وزیر فرانس��ه، مدی��رکل یونس��کو و اعضای کنفدراس��یون 
صنای��ع بزرگ فرانس��ه مدف، به ط��ور مس��تقل از کارخان��ه تولید برق 
از زباله در پاری��س بازدید ک��رد. به گزارش ایس��نا،  مجید ش��فیع پور، 
دس��تیار ویژه رییس س��ازمان در همکاری های بین الملل��ی درباره این 
 برنامه گف��ت: این بازدید به دعوت ش��رکت طراحی و س��ازنده مجموعه

 کارخان��ه های تولی��د ب��رق از زباله ه��ای خانگی صورت گرف��ت که از 
قدیمی ترین کارخانه های تولید برق از زباله به حساب می آید و در آن انواع 
پردازش ها روی زباله های خانگی و حتی بیمارستانی و عفونی صورت می 
گیرد. این کارخانه با ظرفیت روزانه 600 تن زباله در سه خط تولید حدود 
75 مگاوات برق تولید می کند. به عالوه تولید آب گرم برای بهره گیری در 

سیستم های گرمایش شهرک های مسکونی را انجام می دهد.
رییس مرک��ز امور بی��ن المل��ل و کنوانس��یون های س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با اش��اره به فناوری به کار رفت��ه در ای��ن کارخانه برای 
کنترل آلودگی هوا ناش��ی از س��وختن زباله ها گفت: این فناوری بسیار 
 پیش��رفته بوده، به طوری ک��ه آالینده های��ی مانند اکس��یدهای ازت، 
منواکس��ید کرب��ن و ذرات معلق زی��ر یک پنج��م حد اس��تانداردهای 
روز دنی��ا و درس��طح بس��یار پ��اک ارزیاب��ی می ش��ود،همچنین 
می��زان آالینده ه��ای مهم��ی مث��ل دی اوکس��ین ها و فورال ه��ا 
 ک��ه آالینده ه��ای اصل��ی زبال��ه س��وزها هس��تند ب��ا توج��ه ب��ه 
دارد.  ق��رار  مطلوب��ی  در س��طح   نمون��ه گیری ه��ای مس��تمر 
ش��فیع پور اف��زود: ب��ه نظر می رس��د ای��ن ن��وع نی��روگاه ه��ا گزینه 
مطلوب��ی ب��رای اس��تقرار در نقاط��ی از کش��ور به وی��ژه برای اس��تان 
 های س��احلی باش��د و این ش��رکت طراح و س��ازنده تولید برق از زباله 
عالقه مند به سرمایه گذاری کامل برای ایجاد تاسیسات مشابه به هزینه 

خودشان و بازگشت سرمایه از طریق فروش برق است.
وی گفت: با توجه به اس��تانداردهای مطلوب، ای��ن کارخانه پس از ارایه 
گزارش ارزیابی زیست محیطی، ممکن است بتواند راه حلی مناسبی برای 

مدیریت معضل پسماند در کشور باشد.

امکان سرمایه گذاری فرانسوی ها برای 
استقرار کارخانه تولید برق از زباله

رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت با بیان اینکه بخش 
مهمی از مذاکرات دو جانبه به موضوع محیط زیس��ت، آب 
و انرژی اختصاص داش��ت، گف��ت: آب و محیط زیس��ت از 
 جمله عرصه های مورد عالقه فرانسه و ایتالیا برای گسترش 
همکاری های دو جانبه با ایران بوده است. به گزارش ایسنا، 
معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست  پس از بازگشت از فرانسه، ضمن تاکید بر نگاه 
مثبت فرانس��وا اوالند رییس جمهور و مانوئل والس نخست 
 وزیر فرانسه به توس��عه همکاری با ایران، تصریح کرد: نقش 
رییس جمهوری ایران در نتیجه بخش��ی به مذاکرات 5+1، 
همچنین راهکارهای ارایه شده از سوی آقای روحانی برای 
پیش��برد صلح در جهان و حرکت به س��مت جهان عاری از 
خشونت که از جمله مصوبات سازمان ملل نیز هست، از نکات 

مورد توجه مقام های فرانسوی بود.
 وی یک��ی از موارد مه��م در ای��ن س��فر را تقدی��ر از نقش 
رییس جمهوری ایران در پیش��برد همگرای��ی منطقه ای و 
جهانی و مقابله با افراط گرایی و پیش��برد اعتدال دانس��ت 
و اف��زود: رییس جمهوری ای��ران در انس��تیتوی روابط بین 

الملل فرانسه )ایفری( طی سخنانی روشن و صریح، 
ضمن تشریح وضعیت موجود جهان، نقشه 

راه جهان��ی برای دس��تیابی ب��ه صلح و 
امنیت را تعریف کردند. ابتکار گفت: 

فرانس��وا اوالن��د ریی��س جمهور 
فرانس��ه در مذاک��رات دو جانبه 

با همراهی اعض��ای کابینه دو 
کش��ور، نقش مه��م رییس 
 جمهور ای��ران در مقابله با 

افراط گرایی، تروریس��م 
و خش��ونت در جه��ان، 

همچنین اهمیت ادامه و بسط مسئله گفت وگوی تمدن ها را 
به عنوان نیاز کنونی جهان برای پیشبرد گفت وگوها و درک 
متقابل و همراهی جمعی در مسایل مختلف جهانی به ویژه 

مسایل مرتبط با صلح و امنیت تاکید داشت.
فرصتی نوین برای توسعه پایدار ایران

 رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با بیان اینکه سفر 
رییس جمهوری به ایتالیا و فرانس��ه فصلی نوین از همکاری 
های دو جانب��ه در زمینه های مختلف همچ��ون اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیس��ت ایران را رقم 
زد، گفت: فرصت ایجاد شده به لحاظ رفع بسیاری از نواقص 
و چالش های موجود در زمینه اقتصادی، فناوری های نوین، 
تبادل دان��ش و تجربیات با جهان، امی��دی جدید برای قرار 

گرفتن ایران در مسیر توسعه پایدار است.
ابتکار اهمیت سفر رییس دولت یازدهم به ایتالیا و فرانسه را 
در استقبال دو جانبه طرفین از گسترش روابط دانست و اظهار 
کرد: اشتیاق طرف ایتالیایی و فرانسوی برای همکاری با ایران، 

مایه مباهات است.
معاون رییس جمهور افزود: این همکاری ها فرصت های 
زیادی در زمینه ه��ای مختلف همچون 
پیشبرد مناسبات تجاری، صلح و 
محیط زیست برای ایران ایجاد 

می کند.
ریی��س س��ازمان حفاظت 
ضم��ن  زیس��ت  محی��ط 
یادآوری سفرها و دیدارهای 
خود با مقامات کشورهای 
مختلف به ویژه فرانسه 
و ایتالیا، خاطرنشان 
کرد: اس��تقبال و 
اش��تیاق ای��ن 
کشورها برای 
ش  گس��تر
روابط و 
سطح 

همکاری ها با ایران از س��ال ها قبل و حتی پیش از برداشتن 
تحریم ها قابل مشاهده بود.

آب و محیط زیس�ت ،موضوع�ات م�ورد عالقه برای 
همکاری با ایران

 وی خاطرنشان کرد: آب و محیط زیس��ت، همواره از جمله 
 عرصه ه��ای مورد عالق��ه فرانس��ه و ایتالیا برای گس��ترش 

همکاری های دو جانبه با ایران بوده است.
ابتکار اش��اره ای هم به تعهدات و تالش های جهانی موضوع 
محیط زیست داش��ت و اضافه کرد: با توجه به این تعهدات، 
مشخصا در خصوص فرانسه و ایتالیا زمینه های بسیار خوبی 
برای همکاری وجود دارد و در همین راس��تا طی سفر اخیر، 

تفاهم نامه زیست محیطی ایران و فرانسه به امضا رسید.
وی آب، پس��ماند، حفاظت از تاالب ه��ا، آلودگی هوا، حفظ 
تنوع زیستی، محیط زیس��ت دریایی، همکاری های فنی و 
تحقیقاتی و مشارکت در اجرای معاهدات بین المللی همچون 
معاهده پاری��س را از جمله مهم ترین بنده��ای تفاهم نامه 
زیست محیطی ایران و فرانسه برش��مرد و ادامه داد: مضاف 
بر این تفاهم نامه، در دیدار و مذاکره ب��ا لوران فابیوس وزیر 
امورخارجه فرانس��ه و رییس کاپ 21 )تغییرات آب و هوا(، 
نقشه راه و زمینه های گس��ترش همکاری های دو جانبه در 

این زمینه نیز ترسیم شد.
تقدیر فرانس�ه از نقش مهم و موثر ایران در مذاکرات 

تغییرات اقلیم
وی اشاره ای هم به نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران 
و فرانسه داشت و افزود: مقام فرانسوی در این نشست، ضمن 
تقدیر و تش��کر از نقش ایران در مذاکرات کاپ 21 و س��هم 
مهم کش��ورمان در به ثمر رس��یدن این مذاکرات، خواستار 
ادامه همکاری ه��ا در این زمینه و موضوع��ات دیگر محیط 

زیستی شدند.
ابتکار خاطرنشان کرد: بخش خصوصی فرانسه بسیار عالقه 
مند به س��رمایه گ��ذاری و فعالیت در ای��ران در موضوعاتی 
همچون آب، تصفیه فاضالب، قرارداده��ای مرتبط با صرفه 
جویی و مص��رف بهین��ه آب و ان��رژی به ویژه ب��ا محوریت 
کش��اورزی پایدار، بهبود فرآیند پاالیش��گاه ها، تعهد برای 

اجرای استانداردهای روزآمد خودروسازی در ایران است.
براس��اس گزارش پام، معاون رییس جمه��ور افزود: مضاف 
بر تفاهم نامه منعقد ش��ده میان دو کش��ور، بخش مهمی از 
مذاکرات دو جانبه ب��ه موضوع محیط زیس��ت، آب و انرژی 

اختصاص داشت.

آب و محیط زیست موضوعات مورد عالقه ایتالیا و فرانسه 
برای همکاری با ایران

استاد دانشگاه ولز استرالیا گفت: اوضاع گردشگری در جهان رو به وخامت است، چون بیشتر 
مردم فقط به فکر کسب درآمد و سود کالن هستند و به جنبه های حفاظتی گردشگری کمتر 

بها می دهند.
به گزارش ایسنا، »لری دایر« با اعتقاد بر این که گردشگری با رشد سریعی در حال پیشرفت 
است، این مس��ئله را مطرح کرد که در چنین ش��رایطی، عکس العمل ها به گردشگری پایدار 
چیست،وی  افزود: مردم زیادی در جهان درگیر گردشگری شده اند، اما آنها فقط به فکر کسب 
درآمد و سود بیشتر هستند که البته این موضوع مهمی اس��ت. ولی گردشگری، تخریب ها و 
چالش هایی را به دنبال دارد که اگر این مش��کالت برطرف ش��وند، با کیفیت بهتری به هدف 

خود خواهند رسید.
این استاد دانشگاه » نیوسات ولز« استرالیا سپس در پاس��خ به این پرسش که آیا گردشگری 
اکنون به نقطه صعود رس��یده اس��ت؟ گفت: من فکر می کنم گردش��گری در میانه راه است، 
اما اگر به جنبه های مثبت گردش��گری مثل حفاظت از محیط زیس��ت و فرهنگ های محلی 
و مهم تر از آن، مبارزه با آلودگی پرداخته ش��ود، آن صعود حاصل خواهد ش��د. او تاکید کرد: 
باید با دس��ت پر با چالش های صنعت گردشگری مواجه ش��ویم، باید شاخص های متعددی 
 را بررس��ی کنی��م و موانع و مش��کالت را از س��ر راه برداریم تا توس��عه پایدار با گردش��گری

 اتفاق افتد.
»دایر« که در کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، مقاله ای با موضوع »برنامه ریزی برای 
گردشگری پایدار و پارادایم جایگزین« داشت، افزود: در این کنفرانس فقط به جنبه های معنوی 
گردشگری پرداخته ش��د، درحالی که نباید از تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
گردشگری غافل ماند. الزم است عالوه بر بعد معنوی گردشگری به جنبه های دیگر این صنعت 
که با توسعه پایدار ارتباط دارد، با تمرکز و حساسیت بیش��تری پرداخته شود تا نتیجه مورد 

نظر به دست آید.
چگونه کره زمین را با گردشگری می توان نجات داد؟

»آزیله بنتی کسیم«، استاد دانشگاه اوتارا مالزی، همسو با این نظریه به پیامدهای گرم شدن 
زمین اشاره کرد و افزود: میزان انرژی که مردم جهان از آن استفاده می کنند، چند برابر بمب 
هیروشیما اثر دارد، برای همین بس��یاری از حیوانات و گونه های گیاهی و جانوری در حال از 

بین رفتن هستند. 
وی اضافه کرد: تخریب زیادی در زمین اتفاق افتاده که عامل اصلی آن زیرساخت های بشری 
بوده است، این روند از سال 1980 آغاز شد که آب شدن یخچال های طبیعی نخستین پیامد 

آن بود.  
اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، شرایط در کره زمین دشوارتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه مالزی با ارایه مقاله ای با موضوع »معنویت سفر سبز و گردشگری«، گفت: 
انسان در حال تجربه کردن یک وضعیت اضطراری است، بنابراین باید دیدگاه و نوع زندگیمان  را 
تغییر دهیم تا مانع گسترش این تخریب شویم.  در چنین شرایطی الزم است از دریچه معنویت 

به سفر و زندگی نگاه کنیم، نه فقط با انگیزه مادی.
وی ادامه داد: گردش��گری، صنعتی اس��ت که عواقب متعددی را بر جامعه و محیط زیس��ت، 
تحمیل می کند، اما با حفظ شرایطی مثل مدیریت درست زیس��ت محیطی، افزایش آگاهی 
کارکنان این حوزه، نظارت، پایش و ارایه خدمات دوستانه محیط زیستی، نه تنها می توان رشد 
 »گردشگری سبز« را تسریع بخش��ید، بلکه می توان آگاهی مردم را نیز برای حفظ کره زمین

 ارتقا داد.
این استاد داشگاه مالزی، بیان کرد: گردشگری سبز نیز نوعی از گردشگری معنوی است، چون 

ارتباط و تعامل بشر با طبیعت برقرار می شود.

استاد دانشگاه ولز استرالیا هشدار داد:

خطر گردشگری برای کره زمین

 ساحل قرمز پکن زمین های گل  گلزا اراضی زانی دانزیا



گزارشخبر

ــرانى اصفهان گفت: در راستاى كاهش  مديرعامل شركت واحد اتوبوس
ــرانى، واحد درمان در اين شركت  ــمى رانندگان اتوبوس مشكالت جس
ــنل، ناوبران و  ــتا خدماتش به كليه پرس ــده و در اين راس راه اندازى ش

خانواده هاى آنان به صورت رايگان ارائه مى شود.
محمدعلى احمدى افزود: يكى از مهم ترين مسائلى كه بايد در جهت رفاه 
حال رانندگان و پرسنل در نظر گرفته شود، توجه به  بحث هاى سالمت 
جسمى و روحى رانندگان است، اگر اين مهم به خوبى مد نظر قرارگيرد 
ــتند به حداقل مى رسد.  ــكالتى كه ناوبران با آن رو بروهس خطاها و مش
وى با اشاره به اينكه از مطالبات اصلى رانندگان ايجاد تسهيالت رفاهى 
و خدماتى بيشتر در شركت اتوبوسرانى است، گفت: اجراى طرح پزشك 
ــالمت  ــيدگى به وضعيت درمانى و س رايگان از اول بهمن ماه جهت رس

جسمانى ناوبران اجرا شده است.
ــرانى اصفهان با تاكيد بر اينكه عالوه بر  مديرعامل شركت واحد اتوبوس
ــمانى ناوبران، مديريت شركت اتوبوسرانى  در نظرگرفتن وضعيت جس
توجه ويژه اى نيز به وضعيت روحى آنان داشته است، افزود: در اين زمينه 
ــرانى راه اندازى شد.  ــاوره و روانشناسى در شركت اتوبوس نيز واحد مش
ــاوره به صورت پايلوت2 روز  ــت: در حال حاضر واحد مش وى بيان داش
درهفته جهت مباحث مشاوره و2 روز در هفته جهت مراجعات درمانى 

آماده خدمت رسانى به پرسنل شركت اتوبوسرانى است.
احمدى اظهارداشت: در نظر داريم كه اين مدت را تا آخرماه به 4 روز براى 
پزشك و 2 روز براى مشاوره درمانى اختصاص دهيم تا رانندگان بتوانند 
بهتر و بيشتر از اين خدمات استفاده كنند. وى با اشاره به راه اندازى واحد 
مشاوره قضايى و حقوقى در اين شركت نيز گفت: با توجه به كمبودى كه 
ــركت اتوبوسرانى وجود  در زمينه ارائه اطالعات بحث هاى حقوقى درش
داشت با تالش و پيگيرى هاى به عمل آمده سرانجام اين واحد درشركت 
ــد تا به رانندگان راهنمايى و مشاوره هاى الزم  اتوبوسرانى راه اندازى ش

براى مباحث حقوقى و رفع مشكالت آنان در كليه زمينه ها را ارائه كند.
مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى اصفهان يادآور شد: قبال اين طرح ها 
در شركت اتوبوسرانى وجود نداشت و ازمطالبات جدى ناوبران و پرسنل 
اين شركت بود كه خوشبختانه به نتيجه رسيد. البته مد نظر ما اين است 
ــرانى توسعه داده تا به وضعيت  كه اين گونه طرح ها را درشركت اتوبوس

رفاهى و معيشتى رانندگان بيشترتوجه شود.
وى در رابطه با فعال كردن و تجهيز بيشتر بخش تعاونى مصرف رانندگان 
ــرانى اصفهان تصريح كرد: با كمك هاى مالى انجام شده  شركت اتوبوس
ــركت نيز  ــش تعاونى مصرف اين ش ــل آمده بخ ــرى هاى به عم و پيگي
ــركت  ــى مايحتاج رانندگان اين ش ــده به طورى كه امروزتمام فعال ش

درتعاونى هاى مصرف فراهم است.
ــترى براى  ــد امكانات بيش ــب عي ــه داد: در نظر داريم براى ش وى ادام

رانندگان فراهم كنيم.

ــد و آيا هزينه هاى  ــد درآمد خود را تفريح مى كنن ايرانى ها چند درص
تفريح در ميان استان هاى مختلف متفاوت است؟

ــيار جالب ــواالت بس ــن س ــخ اي ــزى در پاس ــك مرك ــاى بان  آماره
 است.

« اقتصادنيوز» نوشته است: بررسى آمارهاى درآمد و هزينه خانوارها 
ــان مى دهد  ــال 93 نش ــط بانك مركزى) در س ــده توس ــر ش (منتش
در ميان 31 استان كشور چهار استان خراسان جنوبى، سمنان، ايالم و 
كهگيلويه و بويراحمد بيش از ديگر استان ها براى تفريح و امور فرهنگى 

هزينه مى كنند. 
در مقابل، چهار استان سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختيارى، 
ــور فرهنگى  ــراى تفريح و ام ــن هزينه را ب ــتان و البرز كم تري كردس

مى پردازند.
ــار مى رفت  ــارس كه انتظ ــا اصفهان و ف ــتان هايى مانند تهران ي اس
ــش از ديگران  ــاخت هاى فرهنگى، بي ــم بودن زيرس با توجه به فراه
براى تفريح و امور فرهنگى هزينه كنند، به ترتيب رتبه 25، 14 و 23 

را دارند. 
اگرچه ساير هزينه ها مانند مسكن در استان هايى مانند تهران بيشتر 
ــاالنه تهرانى ها براى مثال دو برابر خراسان  است اما از طرفى درآمد س

جنوبى است.
ــالم و كهگيلويه و  ــان جنوبى، اي ــتان هايى مانند خراس ــى اس از طرف
ــوند  ــوب مى ش ــروم و فقير محس ــتان هاى مح ــزو اس ــد ج بويراحم
ــون و 386  ــاالنه دو ميلي ــان جنوبى س ــا در خراس ــه خانواره و اينك
ــون و270 هزار  ــد دو ميلي ــه و بوير احم ــا در كهگيلوي هزار تومان ي
ــتوران كنند،  ــل و رس ــى و هت ــور فرهنگ ــح و ام ــان صرف تفري توم
ــتان ها  ــه اين اس ــور اولي ــر و تص ــارى ديگ ــاى آم ــا داده ه ــى ب كم

هماهنگ نيست.
ــتان و بلوچستان، چهارمحال  چون در مقابل استان هايى مانند سيس
ــابه استان هاى صدر ليست را  و بختيارى و كردستان كه شرايطى مش
دارند، در انتهاى ليست قرار گرفته اند كه كم ترين هزينه را براى تفريح 

مى پردازند. 
ــزار تومان  ــاالنه 519، 902 و 567 ه ــتان به ترتيب س ــه اس اين س

براى تفريح و هتل و رستوران هزينه مى كنند.
براساس اين گزارش، با بررسى اين گروه ها به نظر نمى رسد استان هاى 
محروم كشور داراى برخى از زيرساخت ها مانند سينما، موزه، باشگاه و 
موارد اين چنينى باشند يا مثال 0/1 درآمد ساالنه  خود را صرف خريد 

وسايل تفريحى بادوام كنند!
ــح خانوارها  ــد هزينه تفري ــان مى ده ــاى بانك مركزى نش گزارش ه

با تعداد اعضاى خانوارارتباط دارد. 
ــه تفريح كمتر  ــود، هزين ــتر مى ش ــداد اعضاى خانوار بيش هرچه تع

مى شود.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى اصفهان:

طرح پزشك رايگان 
دراتوبوسرانى اصفهان اجرا شد

آمارهاى شگفت  انگيز
هزينه تفريح ايرانى ها

ــهردار منطقه 3 اصفهان گفت: تعريض خيابان  ش
ــتان تا فلكه  ــينا، حدفاصل خيابان سنبلس ابن س
ــتور كار شهردارى  ــهدا، در حال حاضر در دس ش

اصفهان قرار دارد.
ــرزده  ــنبه در بازديد س منصور نجفى ظهر پنجش
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان از محله هاى 
ــت، پامنار و امامزاده احمد (ع) اظهار كرد:  دردش
ــزار و200  ــعت يك ه ــار از وس ــدود300 هكت ح
ــان معادل  ــه اصفه ــارى محدوده منطقه س هكت
ــوده ــن منطقه بافت مصوب فرس 25 درصد از اي

 است.
وى با بيان اينكه 25 درصد ديگر از بافت فرسوده 
ــوراى عالى  ــتور كار ش ــز در دس ــه ني اين منطق
ــت كه بايد مصوب شود،  ــور اس ــازى كش شهر س
اضافه كرد: حدود50 درصد از محدوده منطقه سه 

اصفهان بافت فرسوده است.
شهردار منطقه سه اصفهان با اشاره به اينكه بافت 
فرسوده همان اصفهان قديم است كه اكثرا مردم 
ــال زندگى در  ــهر اصفهان در ح بومى و اصيل ش
ــتند، تصريح كرد: محله محورى به  اين بافت هس
عنوان سياست اصلى در شهر اصفهان مطرح شده 
و طى چند سال گذشته تالش كرده ايم بر مبناى 

ــتاى رونق و توسعه محالت  ــت در راس اين سياس
اين منطقه حركت كنيم.

وى با تاكيد بر اينكه 14 محله در محدوده منطقه 
سه اصفهان قرار دارد كه هشت مورد از اين محالت 
در بافت فرسوده اين منطقه قرار دارند، ادامه داد: 
ــر يك از  ــالش كرديم در ه ــال ت طى اين چند س
ــهردارى  ــوان مالى ش ــزان ت ــالت به مي اين مح

حركت هايى داشته باشيم.
ــيارى را در محالت  نجفى تاكيد كرد: اقدامات بس
اين منطقه آغاز كرده ايم و اقداماتى را نيز در دست 
ــعه و رونق  ــى نيز براى توس ــم و اقدامات اجرا داري
ــهردارى  ــال آينده ش ــالت در برنامه س ــن مح اي

پيش بينى شده است.
ــط  ــات صورت گرفته توس ــه برخى از اقدام وى ب
ــعه محالت  ــتاى رونق و توس ــهردارى در راس ش
اين منطقه اشاره كرد و افزود: داخل بافت فرسوده 
ــعت  ــجد آيت اهللا محقق زمينى به وس مقابل مس
ــم و پارك محله  ــع را تملك كردي 5 هزار متر مرب

آيت اهللا محقق را احداث كرديم.
ــاره به  ــا اش ــان ب ــه اصفه ــه س ــهردار منطق ش
ــتان به عنوان يكى  دو بانده كردن خيابان سنبلس
ــن منطقه  ــورت گرفته در اي ــر از اقدامات ص ديگ

ــينا حدفاصل خيابان  گفت: تعريض خيابان ابن س
ــال حاضر  ــهدا نيز در ح ــه ش ــتان تا فلك سنبلس

در دستور كار شهردارى قرار دارد.
از برنامه سـاالنه احياى بافت فرسوده عقب 

مانده ايم
ــاره به احداث مجموعه ورزشى ابن سينا  وى با اش
ــال حاضر  ــرد: در ح ــار ك ــه اظه ــن منطق در اي
ــردم قرار  ــار م ــى در اختي ــه ورزش ــن مجموع اي

داده شده است.
ــته در محل  ــه داد: محلى كه در گذش نجفى ادام
ــام متروكه اى  ــه عنوان حم ــزاده درب امام ب امام
ــزاده هماهنگ كرديم  ــات امناى امام بود را با هي
ــه كرديم و  ــل به كتابخان ــم و تبدي و آن را گرفتي
ــتفاده مردم  در حال حاضر اين كتابخانه مورد اس

قرار دارد.
وى با تاكيد بر اينكه در داخل اين بافت گلوگاه هاى 
ــح كرد:  ــت، تصري ــته اس ــود داش ــددى وج متع
ــا 50  ــش از40 ت ــن بي ــال 1394 مالكي در س
ــا را  ــت آنه ــم و رضاي ــوت كرده اي ــوگاه را دع گل
گرفته ايم و آزاد سازى اين گلوگاه ها را انجام داديم 
ــرور مردم  ــور و م ــتاى عب ــهيالتى در راس تا تس

باشد.
شهردار منطقه سه اصفهان با بيان اينكه ما براساس 
نياز هاى منطقه و درخواست هاى مردم در راستاى 
رسيدگى به نياز هاى منطقه نسبت به پيش بينى 
ــدام مى كنيم،  ــال بعد اق بودجه هاى الزم براى س
اضافه كرد: براساس برنامه بايد هر سال10 درصد 
از بافت فرسوده موجود در منطقه را احيا و باز سازى 
ــارى تاكنون حدود10  ــال ج كنيم و از ابتداى س

درصد از بافت فرسوده اين منطقه را احيا كرديم.
ــفانه از اين  ــا متاس ــه ام ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــاى  ــرد: احي ــد ك ــتيم، تاكي ــب هس ــه عق برنام
ــترين كار  ــى (ع) بهترين و بيش ــام عل ميدان ام
ــوده در اين منطقه ــتاى احياى بافت فرس در راس

ــه ميدان امام  ــت. نجفى با تاكيد بر اينك بوده اس
على (ع) با وسعت حدود 32 و نيم هكتار در داخل 
بافت تاريخى و فرسوده قرار داشته است، افزود: در 
حال حاضر ميدان اصلى آن احيا و باز سازى شده 

و ميدان جلو خان آن نيز در حال باز سازى است.
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كارآفرينى  

اخبار كوتاه

شهردار منطقه 3 اصفهان خبر داد:

تعريـض خيابـان ابـن سـينا در دسـتور كار 
شهردارى  اصفهـان

ماهرخ فالحى متولد فروردين ماه سال 1322، اولين فرزند خانواده و بازنشسته 
ــس وعضوهيات مديره بنياد  آموزش و پرورش كرج درسال 62 است. وى موس
توسعه كارآفرينى زنان و جوانان ايران، مديرموسسه دامپرورى فالحى، عضوهيات 
ــن، انجمن ملى  ــان مديركارآفري ــه انجمن زن ــس و عضوهيات مديره س موس
زنان كارآفرين و بنياد توسعه كارآفرينى زنان و جوانان كشور و عضو موثرتاسيس 

موسسه خيريه كهريزك محمد شهرنيز است.
درادامه خالصه اى ازگفت وگو با اين كارآفرين موفق را مى خوانيم :

سابقه دبيرزبان انگليسى دبيرستان هاى دخترانه تهران(دبير نمونه كشور در سال 
1348)، رييس دبيرستان هاى دخترانه تهران، موسس و مدير مجتمع آموزشى 
ملى شيخ الرييس تهران، سابقه نايب رييسى شوراى شهر محمد شهر و رييس 

آموزشى آموزشگاه نابينايان شبانه روزى كشور را دارا هستم.
چگونه شغل دامپرورى را انتخاب كرديد؟

من و شوهرم هر دوفرهنگى بوديم كه اولين پيش دبستانى كشور را درسال 47 
دريك مجتمع جامع آموزشى به نام شيخ الرييس در تهران تاسيس كرديم. هشت 
سال قبل از بازنشستگى درصدد ايجاد يك واحد كشاورزى و دامپرورى بودم كه 
بدون هيچ سرمايه اى وارد اين كار شدم و خانه مسكونى ام در تهران براى اين كار 
به فروش گذاشتم و با پول آن يك هكتار زمين زراعى براى راه اندازى دامپرورى 
در روستاى 10 هزار نفرى محمد آباد (محمدشهر امروز) خريدارى كردم كه اين 
ــما  ــيرى) تبديل كردم. رس زمين را به يك واحد دامدارى صنعتى(گاودارى ش
سال 56 فعاليت خودم را آغاز كردم، سپس هفت راس  گوساله ماده اصالح نژاد 
ــاورزى خريدارى كردم و تعداد گاوها هر  ــده وارداتى از كانادا با وام بانك كش ش

ــال افزايش پيدا كرد. يكى از عوامل موفقيت در كارم را سكونت در گاودارى  س
مى دانم به دليل اينكه هميشه نظارت مستقيم بر كار داشتم به دليل اينكه نظارت 
بر موجود زنده خيلى ضرورى و الزامى است و همچنين هر كارگرى وظيفه خود 
ــتقيم كارفرما بهتر انجام مى دهد. يكى ديگر از عوامل موفقيت  را با نظارت مس
درشغلم اين است كه دامپرورى را به صورت علمى دنبال كردم و اهتمام جدى 
در تداوم و پيشرفت روند اصالح نژادى و ارتقا سطح توليد و پايدارى دام ها از طريق 

تلقيح مصنوعى داشتم كه به همين دليل توليد شير افزايش پيدا كرد.
ــفرم  ــتيم كه درس ــفرهاى خارجى زيادى داش به منظورتحصيالت تكميلى س
ــى  ــلطم به زبان انگليس ــژاد را آموختم و تس ــد اصالح ن ــيوه جدي به آمريكا ش

درامريادگيرى بسيار كمكم كرد.
لطفا ازموفقيت هاى كارى تان بگوييد؟

ــنواره كارآفرينى شيخ بهايى به ميزبانى  اين نوآورى با عث شد كه دراولين جش
اصفهان در سال 83 به عنوان كارآفرين برتر كشورانتخاب شوم وهمچنين درسه 
جشنواره منعقد در ورزشگاه آزادى به منظورانتخاب گاو برترهلنشتاين ايران سه 
مدال طالى هرجشنواره را برنده شدم. منتخب بازنشسته نمونه كشورى درجشن 
بازنشستگان درسال90 و لوح تقدير و تشويق متعدد از وزرا و روساى جمهور وقت 
ــال پيش به همراه گروهى از زنان كارآفرين ايران،  دريافت كرده ام. حدود10س
ــور  دو انجمن زنان مدير كارآفرين و انجمن ملى زنان كارآفرين را در وزارت كش
ــب مجوز اين دو انجمن را فعال كرديم و  ــانديم و با كس و وزارت كار به ثبت رس
ــور عضو اين انجمن  ــادى از زنان كارآفرين و زنان موفق كش هم اكنون تعداد زي

هستند كه با هدف توسعه و ترويج كارآفرينى زنان فعاليت مى كنند.

امروزه با همه استان هاى كشور در ارتباط بوده و با شبكه سازى و آموزش هاى 
الزم و اجراى سمينارها و همايش ها دختران جوان كشور را به كارآفرينى تشويق 
مى كنيم و تا كنون نتيجه بسيار خوبى نيز گرفته ايم و در بنياد توسعه كارآفرين 

آموزش كارآفرينى را از مدارس در نقاط محروم كشور آغاز كرديم.
هر روز ساعت 5 صبح كارم را آغاز مى كنم و 12 شب نيز پايان كارم است.

چه تعداد اشتغال ايجاد كرده ايد؟
درحال حاضر گله 245راسى دارم كه به طور مستقيم 24 نفر در اين دامپرورى 
مشغول فعاليت هستند و به طور غير مستقيم بيش از 450 نفر اشتغال زايى ايجاد 
شده است كه كشاورز، خريدار محصوالت و فروشنده، كارخانه فرآورى لبنيات 

و ... در اين كار درگير هستند.
توصيه تان به جوانان جوياى كار چيست؟

ــته باشند و  ــك پذيرى بااليى داش جوانان بايد اعتماد به نفس باال و قدرت ريس
به نظر من يكى از عوامل مهمى كه بايد مورد توجه قرار گيرد مديريت زمان است 
در صورتى كه برخى جوانان به آن توجهى نمى كنند و فقط وقت تلف مى كنند. 
پروين اعتصامى در خصوص كارآفرينى مى گويد « كاردانان چون رفو آموخته اند  

پاره هاى وقت برهم دوخته اند»
امروزه جوانان ياد گرفته اند در موسسه ها براى استخدام و يافتن شغل، ثبت نام و 
به انتظار شغل بنشينند در صورتى كه مى توانند خودشان به كسب و كار شخصى 
و كارآفرينى بپردازند و به جاى درخواست شغل مى توانند اشتغال زايى كنند و 
ــروع كنند بلكه مى توانند با كسب و كار خرد شروع و  الزاما نبايد از كار بزرگ ش

ضمن كار آن را توسعه دهند.

زورخانه موالعلى (ع) اواخر بهمن ماه 
به بهره بردارى مى رسد

21 وسيله نقليه مسروقه در اصفهان 
كشف شد

عيدى امسال كارمندان 
چقدر است؟

ــان  ــهردارى اصفه ــه 3 ش ــر منطق مدي
ــه  زورخان ــى  ن عمرا ــات  گفت:عملي
موالعلى (ع) پايان بهمن ماه سال جارى 
ــرار ــهروندان ق ــار ش ــل و دراختي تكمي

گرفته مى شود.
منصور نجفى اظهاركرد: عمليات اجرايى 

زورخانه موالعلى (ع) واقع درضلع جنوبى 
ــاحت 500 مترمربع و  پارك كمال با مس
با هزينه اى بالغ بر 5 ميليارد ريال تكميل  

شده است.
وى با اشاره به اينكه زورخانه موالعلى(ع) 
پايان بهمن  ماه سال جارى به بهره بردارى 
ــد، افزود: زورخانه موال  مى رس
على (ع) به سبك زورخانه هاى 
ــت كه  ــده اس قديم طراحى  ش
ــى همه  ــن طراح ــت اي جذابي
ــب به اين  ــهروندان را ترغي ش

ورزش مى كند.
ــهردارى  ــه 3 ش ــر منطق مدي
اصفهان بيان كرد: نهادينه كردن 
ورزش هاى باستانى در محالت 
ــهرى در دستور كار  ومناطق ش

شهردارى قرار دارد.

ــاس قانون و درنهايت  در حالى ميزان عيدى كاركنان دولت بر اس
ــواهد نشان  ــود كه ش تصويب هيات وزيران تعيين و اعالم مى ش
مى دهد براى سال جارى، عيدى كاركنان رقمى حدود 688 هزار 

تومان خواهد بود. 
با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال و اتفاق هاى خاص اين ايام، 
ميزان عيدى و پاداش پايان سال كارمندان از اهميت ويژه اى هم 
براى آنها و هم براى دولت براى تامين منابع آن كه البته در بودجه 
ــت برخوردار خواهد بود.  اين رقم  ــده اس سنواتى پيش بينى ش
ــنهاد سازمان  ــاس فرمول خاص خود تعيين شده و با پيش بر اس
ــى و نهايى  مديريت و برنامه ريزى در نهايت در هيات دولت بررس
ــاالنه با ضرب ضريب حقوق هر سال  مى شود اما ميزان عيدى س

در ميزان امتياز عيدى پايان سال به دست مى آيد. 
بر اساس ماده (75) قانون مديريت خدمات كشورى ميزان امتياز 
عيدى پايان سال5000 است. در عين حال كه بر اساس بند (2) 
ــن ضريب حقوق  ــاون اول رييس جمهور درباره تعيي ابالغيه مع
كارمندان و بازنشستگان براى سال 1394، ضريب حقوق شاغلين 
مشمول قانون مديريت خدمات كشورى، كارمندان مشمول قانون 

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بازنشستگان موضوع بند 
(ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه براى سال جارى 1376 

ريال تعيين شده است. 
ــاس با ضرب اين دو رقم (5000 × 1376) رقمى حدود  بر اين اس
688 هزار تومان محاسبه خواهد شد كه مبناى عيدى امسال است.
ــت در اين باره  ــم نوبخ ــه چندى پيش ه ــت ك  اين در حالى اس
ــاره كرده بود كه عيدى كارمندان دولت در سال گذشته 603  اش
ــت و  ــغ 687 هزار تومان اس ــال اين مبل هزار تومان بود كه امس

در بودجه سال آينده به 750 هزار تومان خواهد رسيد.
ــال كاركنان اخيرا   با اين وجود، وى در رابطه با ميزان عيدى امس
عنوان كرده كه به زودى در اين مورد در هيات وزيران تصميم گيرى 
ــت كه ميزان عيدى كاركنان دولت  خواهد شد. اين در حالى اس
ــال 1391 حدود  ــال 1390، حدود 350 هزار تومان، در س در س
402 هزار تومان و در سال 1392 نيز 503 هزار تومان بوده است. 
ــال 1393 هم دولت براى كاركنان خود 603 هزار تومان  براى س
ــان عموما همراه با  ــت عيدى كاركن عيدى واريز كرد. گفتنى اس

حقوق بهمن ماه و يا با چند روز تاخير واريز مى شود.

ــان  ــتان اصفه ــي شهرس ــده انتظام فرمان
از كشف 21 دستگاه وسيله نقليه مسروقه و 
دستگيرى تعدادى سارق در اين شهرستان 
ــن ياردوستي »  ــرهنگ « حس خبر داد. س
ــي مبارزه با  ــاره به اينكه طرح عمليات با اش
ــايل نقليه به مدت 24 ساعت  ــرقت وس س
ــه اجرا  ــان ب ــتان اصفه ــطح شهرس در س
ــن طرح،  ــد، اظهار كرد: در اي ــته ش گذاش
ــگاه هاي تابعه و  ماموران كالنتري ها و پاس
ــتان اصفهان  نيروهاي يگان امداد شهرس
توانستند با كنترل پاركينگ ها و توقفگاه ها 
و محورهاي مواصالتي،21 وسيله نقليه را 

كشف كنند. 
ــيله نقليه،  ــداد وس ــن تع ــزود: از اي وى اف
ــتگاه  ــودرو و 19 دس ــتگاه خ دو دس
موتورسيكلت بود كه اقدام الزم براي سير 
ــل آن به مالباختگان  مراحل اداري و تحوي

ــتان  ــس مركز اس ــد. رييس پلي انجام ش
ــراي اين طرح،  اصفهان تصريح كرد: با اج
ــكيل  ــتان، با تش ماموران پليس مركز اس
ــارق را  ــدادي س ــي، تع ــاي عمليات تيم ه
ــير مراحل قانوني  ــتگير و براى س نيز دس

به مراجع قضايي تحويل دادند.
ــتى با بيان اينكه اجراي اين طرح  ياردوس
ــرقت هاي احتمالي  ــگيري از س باعث پيش
ــد،  ــتان خواهد ش ــطح شهرس ديگر در س
ــم در  ــار داري ــهروندان انتظ ــت: از ش گف
ــا هرگونه  ــورد ب ــاهده و برخ ــورت مش ص
ــط افراد  فعاليت غيرقانوني و مجرمانه توس
ــز، مراتب را در  ــب و قانون گري فرصت طل
ــن فوريت هاي  ــق تلف ــرع وقت از طري اس
ــبت به  ــد تا نس ــالم كنن ــي110 اع پليس
ــتگيري مجرمان و  ــايي جرم و دس شناس

متخلفان اقدام شود.
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سيمرغ

بازار كتاب فراخوان

ــمع هاى دوره سى و سوم  ــيمرغ» ش ــم «بر بال س درحاشيه مراس
جشنواره فيلم فجر خاموش شد. به گزارش ارتباطات و اطالع رسانى 
ــم «بر بال سيمرغ»  ــنواره فيلم فجر در مراس سى و چهارمين جش
ــنواره فيلم  ــد، كيك آغاز به كار جش ــينما برگزار ش كه در موزه س
ــدرى، عليرضا رضاداد، ــم محمد حي ــد. در اين مراس فجر بريده ش

ــن داوودى، محمدرضا عباسيان  براى   عليرضا داوودنژاد، ابوالحس
فوت كردن شمع سى و سومين دوره جشنواره حاضر شدند و براى 

سينماى ايران سال خوبى را آرزو كردند.

محمد حيدرى دبير سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر درمراسم رونمايى از 
مجموعه «بر بال سيمرغ» متنى را بر اساس نام آثار برگزيده دوره هاى مختلف 

جشنواره فيلم فجرحاضركرده بود كه به شرح زير است: 
«اينجا سينما ست، ديار عاشقان؛ در آن پرنده كوچك خوشبختى، براى پرواز 
در شب در مسير تندباد در كنار بچه هاى آسمان آن هم با آميختگى عطر ياس 

و بوى كافور و در مجاورت باران نياز به وهمى از مترسك ندارد.
پدر هيوا از روز واقعه مى گويد و آژانس شيشه اى كنار آپارتمان شماره 13.

از مهاجر مى گويد و خانه اى روى آب و از دلواپسى ها و بى قرارى هاى ديوانه اى 
ــان مامان هم  ــافران و مهم ــد و رخ ديوانه اش. او از جرم مس كه از قفس پري
چيزهايى مى داند كه تنها به آذر، شهدخت، پرويز و ديگران گفته است. خيلى 
دور، خيلى نزديك، به همين سادگى. روز سوم كه ديدمش ديگر دل شدگان 
به رنگ ارغوان بود. بنابراين ترجيح داديم به او چيزى نگوييم و كنارش بر پله 
سى و چهارم اين عمارت ريشه دار و فاخر بايستيم و پرواز شوريده و سودايى 
سيمرغ را به تماشا بنشينيم كه برايمان تجسم بالندگى، خيال است و آرزو. 
برايمان آن رنگ نقره اى بال هايش، يادآور سينماست؛ ديدار عاشقان پرده آخر 
ندارد!همين جا بايستيم و با او به نام پدر ريه هايمان را در اين زمستان بهارى از 

عطر گل هاى داوودى پر كنيم...»

ــته  ــوان «هفت مهر جادو» نوش ــاب از مجموعه رمان نوج هفت كت
كاى ماير با ترجمه ندا درفش كاويانى منتشر شد.

ــياه»، «دخمه  كتاب هاى «جادوى بزرگ بازمى گردد»، «لك لك س
داميانو»، «مرد خاردار»، «فرشته سياه»، «شبى با مترسك هاى زنده» 
ــافرى از ماه» از مجموعه «هفت مهر جادو» و در ژانر وحشت  و «مس
منتشر شده اند. دريادداشت پشت جلد اين مجموعه عنوان شده است: 
ــنده آلمانى است  ــتانى از كاى ماير نويس «هفت مهر» مجموعه داس
ــتاد است. شخصيت هاى  كه درخلق فضاهاى دلهره آور و رازآلود اس
نوجوان اين داستان ها براى كشف رازهفت مهر، قدم در راهى خطرناك 

مى گذارد و هربار با موجودات و اتفاقى عجيب روبه  رو مى شود.
مجموعه «هفت مهر جادو» با شمارگان 700 نسخه و هر جلد با قيمت 

7500 تومان در بنگاه ترجمه و نشر پارسه منتشر شده است.

ــه زندگى  ــت ك ــتانى اس ــرى داس ــوان اث ــيخ» عن ــراى ش ــى ب «فرصت
شيخ بهاءالدين محمد بن حسين عاملى معروف به شيخ بهايى دانشمند بنام 

دوره  صفوى را در قالبى داستانى و با بيانى شيوا روايت مى كند.
ــى نژاد و از سوى اين دفتر   اين اثر كه در سال 1377 به قلم كامران پارس
ــده بود اكنون براى بار دوم و با ويراستارى جديد راهى بازار نشر  منتشر ش

مى شود.
ــتمين جلد از مجموعه  «مفاخر ايران» است كه دفتر نشر  اين كتاب هش
فرهنگ اسالمى آن را با هدف معرفى اين بزرگان تمدن  ساز به نسل جديد 
ــيخ بهايى حكيم، منجم، رياضيدان، معلم، معمار،  منتشر كرده است. ش
مورخ، داستان نويس، عارف و دانشمند نامدار قرن دهم و يازدهم هجرى 
است كه يونسكو ، در سال 2009 ميالدى مصادف با سال نجوم و به پاس 
خدمات وى به علم ستاره شناسى ،نام وى را در فهرست مفاخر ايران ثبت 
كرد. نقش ارزنده  شيخ بهايى در بناى جديد اصفهان و بناى اماكن عمومى 
ــجدها، پل ها، ميدان ها، حمام ها و عمارت هاى مختلف به خوبى  چون مس
ــاليان متمادى، بناهاى او، همچنان استوار و  مشخص است و با گذشت س
به زيبايى هر چه تمام تر در معرض ديد مشتاقان قرار دارد و گزندى به آن 

وارد نشده است.
ــاس بزرگ  ــاه عب ــت را در دربار ش ــالمى پايتخ ــه منصب شيخ االس او ك
ــالگى تا آخر عمر(75 سالگى) برعهده  ــاه صفوى، از 53 س مقتدرترين ش
داشت هيچ گاه به مدح شاهان نپرداخت و هميشه در صدد بود تا از قدرت 
آنها به سود مردم استفاده كند. كتاب «فرصتى براى شيخ» در 208 صفحه 
و به صورت مصور به زودى در فروشگاه هاى دفتر نشر فرهنگ اسالمى ارايه 

مى شود.
كامران پارسى نژاد، نويسنده اين اثر داستان نويس، پژوهشگر و منتقد ادبى 
ــت. او تاكنون جوايز بسيارى را نيز به خود  متولد سال 1342 در تهران اس
اختصاص داده است از جمله اين جوايز  برگزيده شدن در سومين جشنواره 

كتاب به عنوان منتقد در آذر 1385است.

ــانه اى هيئت هاى مذهبى و مراكز فرهنگى استان  دومين جشنواره توليدات رس
اصفهان با عنوان «بهشت در قاب تصوير» شامگاه جمعه به كار خود پايان داد.

ــت فيلم نامه نويس و كارگردان سينما و تلويزيون در اين مراسم  هادى مقدم دوس
با اشاره به آثار ارايه شده در دومين جشنواره  «بهشت در قاب تصوير»، اين آثار را 
پذيرفتنى و سالم دانست و ابراز اميدوارى كرد كه در جشنواره سوم آثار از كيفيت 
بيشترى برخوردار باشند. وى توجه به عنصر «حس» را دليلى بر اوج بهره ورى آثار 
ــل امروز و آينده عنوان كرد و گفت: وقتى ما عنوان اثر را به كارهاى خود  براى نس
ــند تا اين عنوان را گرفته و  مى دهيم، اين آثار بايد به معناى واقعى تأثيرگذار باش

ماندگار شوند.
مديرعامل سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان نيز در اين مراسم گفت: 
ــان بدانند تا  ــگ بايد خود را ميهم ــى در حوزه فرهن نهادهاى دولتى و غيردولت
ــت مجموعه ها و نهادهاى مردمى قرار  تمام اتفاقات فرهنگى شهر و كشور به دس
ــيم. ــاهد اتفاقات بزرگ در حوزه فرهنگ باش ــن دوره گذار بگذرد و ش گيرد تا اي

 على اكبر بقايى گفت: شايد انتظار اين است كه اتفاق بزرگ را نهادهاى حاكميتى 
رقم بزنند، اما بايد به گونه اى حركت كرد كه اين اتفاقات به دست نهادهاى مردمى 
ــاس داده ها به دست مى آيد گفت: طبق  رقم بخورد. وى با بيان اينكه دانش بر اس
ــات فرهنگى و غيرفرهنگى در هر دوره از  اين اصل ما موظف به ثبت و ضبط اتفاق

حيات كشور براى آيندگان هستيم.
مديرعامل سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان تصريح كرد: نبايد به اين 
ــهم آيندگان است، بسنده كرد بلكه بايد هم عصران را  نگاه حداقلى كه فرهنگ س

نيز از گفتار فعلى بهره مند ساخت.
درپايان اين مراسم از برگزيدگان دومين جشنواره توليدات رسانه اى هيئت هاى 

مذهبى و مراكز فرهنگى استان اصفهان تقديرشد.

فراخوان دومين جايزه جهانى اربعين در دو بخش عكس و فيلم كه از سوى سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى برگزار مى شود، تا پايان بهمن ماه سال جارى تمديد شد. 
عكس ها مى بايست در  سال 1393 و  1394 تهيه شده باشند. عكس هايى كه در 
نخستين جايزه جهانى اربعين شركت داده شده، مورد قضاوت قرار نخواهند گرفت.

ــام خانوادگى خود به  ــام و ن ــت عكس هاى خود را با ن ــركت كنندگان مى بايس ش
صورت انگليسى و شماره گذارى شده ارسال كنند. آثار مى بايست مستند بوده و از 
بهره بردن از نرم افزارهاى رايانه اى يا حك و اصالحى كه جنبه مستند بودن عكس 

را مخدوش مى سازد، اجتناب شود.
 به عكاسانى كه آثارشان به نمايشگاه پايانى راه پيدا كند (به غير از عكاسان منتخب 
حايز رتبه از سوى هيئت داوران) گواهى شركت و مبلغ يك ميليون ريال به عنوان 

حق التأليف اهدا خواهد شد.
محدوديتى در تعداد ارسال آثار وجود ندارد وحداكثر زمان فيلم هاى كوتاه بخش 

داستانى و مستند 30 دقيقه مى باشد.
آخرين مهلت ارسال آثار30 بهمن ماه 1394 است.

آدرس دبيرخانه:
ــت، نرسيده به خيابان دكتر فاطمى،  تهران، خيابان ولى عصر (عج)، باالتر از زرتش
ــتى: 1415893917، معاونت فرهنگى سازمان فرهنگ و  شماره 1924، كدپس

ارتباطات و اسالمى

كيك آغاز به كار جشنواره فيلم فجر 
بريده شد

با نام فيلم هاى جشنواره فجرامسال 
يك جمله بسازيد!

انتشار «هفت مهر جادو»
 براى نوجوانان

انتشار زندگى شيخ بهايى توسط 
دفتر نشر فرهنگ اسالمى

دومين جشنواره توليدات رسانه اى 
هيئت هاى مذهبى اصفهان پايان يافت

دومين جايزه جهانى اربعين تمديد شد

ــتاهاى نزديك  ــريفى نيا در25خرداد1334درخاتون آباد از روس ــا ش محمدرض
ــا حاجيان  ــينماى ايران آزيت ــا بازيگرس ــد. او ب ــگان اصفهان متولد ش خوراس
(متولد 1336) ازدواج كرد و آنها از اين ازدواج صاحب دودختر شدند كه هردوى 
آنها نيز بازيگرهستند: مهراوه شريفى نيا (متولد 1360) و مليكا شريفى نيا (متواد 
ــتاد دانشگاه) در  ــريفى نيا براى اولين بار با بازى درنقش كوتاهى (اس 1365). ش
ــال هاى  ــد، اما قبل از آن و درس فيلم پرى (داريوش مهرجويى، 1373) ديده ش
ــغول بازى درنقش وليد درمجموعه تلويزيونى امام على (ع)  1370 تا 1372مش
ــال 1375مطرح وشناخته  (داوود ميرباقرى) بود كه با پخش اين مجموعه درس
ــرد. او عالوه  ــرى، 1373) را بازى ك ــى (داوود ميرباق ــد. پس از پرى، آدم برف ش
ــتيار كارگردان،  ــينمايى ومجموعه هاى تلويزيونى دس ــم هاى س بر بازى درفيل
ــريفى نيا، با  ــا حاجيان پس ازجدايى ازش ــت. آزيت برنامه ريزوعكاس هم بوده اس

ــال 1356 هم دانشگاهى او  ــروى درس محمد كريمى هراتى ازدواج كرد. همس
ــريفى نيا كه بعد از اين جدايى به قول  ــكده هنرهاى دراماتيك بوده.ش در دانش
ــرد دو زنه را بازى  ــرده، درمورد اينكه چرا اينقدر نقش م خودش ديگر ازدواج نك
ــود، نقش مرد دو زنه را بازى كند و من  مى كند گفت: «كمتر كسى حاضر مى ش
براى نشان دادن زشتى دروغ، اين نقش را بارها بازى كرده ام و باز هم بازى خواهم 
ــت. اتفاقا خيلى شايعات هم براى من  كرد. زيرا اين يكى از مشكالت جامعه ماس
ــد.» اخبارو شايعات  ــت كردند ولى من يك بار ازدواج كردم و ديگر تمام ش درس
ــينما وتلويزيون آنقدر  ــخصى وكارى اين بازيگرمطرح وپركارس حول زندگى ش
ــينماى  ــه نام او ومطلبى درخصوص تاثيرات اوبرس ــت كه تقريباهميش زياد اس
ــرازدواج او با خانم ــايعات داغ خب ــت. يكى از اين ش ايران نقل محافل خبرى اس

 رز رضوى بود كه بالفاصله با واكنش تند هردوى آنها مواجه شد.
ــت و ــران اس ــد 1361 در ته ــون متول ــينما، تلويزي ــر س ــوى بازيگ  رز رض

ــريفى نيا درپيغامى  ــت صميمى دختر شريفى نياست. ش سال هاست كه دوس
ــد و درادامه توضيح  ــذب خوان ــما دروغ و ك ــوى را رس ــش با رز رض خبرازدواج
ــه هاى خود  ــردن روزنام ــراى پرتيراژك ــانى كه ب ــم براى كس داد:« واقعا متاس
ــردم اهميت  ــه آبروى م ــچ وجه ب ــد و به هي ــايعه پراكنى مى زنن ــت به ش دس
ــصت به خاطر برخى  ــريفى نيا در دهه ش ــده ش نمى دهند.»  آن طوركه نقل ش
ــت.يكى ديگرازموضوعاتى كه باعث  ــاده اس ــى به زندان افت گرايش هاى سياس
شده نام اين بازيگر توانمند وپركارهميشه نقل محافل سينمايى باشد ارتباطات 
ــراى مجموعه ها و ــايرعوامل ب ــوزه انتخاب بازيگر وس ــئوليت هاى او درح ومس

فيلم هاى سينمايى است كه دراين خصوص مى گويد: «دركل دنيا افراد باتجربه 
ومتخصصى هستند كه گروه هاى اين چنينى تشكيل مى دهند تا كارگردان وتهيه 
ــى براى تشكيل  كننده بهتر وراحت تر بتواند عوامل موردنياز را به كار گيرد كس
ــى مى تواند چنين گروهى را  چنين گروه هايى جلوى ديگران را نگرفته هركس

تشكيل دهد.»

محمدرضا شريفى نيا:
يك بار ازدواج كـردم و ديگـر تمـام شد

جناب خان هم به عرصه خوانندگى روى آورد

تاالر افتخار

ــت هاى زحمتكش مردم روستا ساخته  پل اورگان كه با دس
شده و روزگارى كوهرنگ را به زنده رود پيوند مى زد اين روزها 

زيربار كم توجهى ها كمرخم كرده است.
ــتقامت قومى خودساخته واصيل،  اين پل نماد پايدارى و اس
يادگارهمتى بلند درسايه محروميت و نشانى از بختيارى هاى 
ــرن پيش ازاين اهالى  ــت. حدود يك ق نامدار مركز ايران اس
ــراى تردد به  ــقت ب ــتايى درغرب چادگان در رنج و مش روس
ــه اى مى زدند كه  ــتاهاى همجوار به اجبار تن به رودخان روس
بيشترسال آب و تكه هاى يخ باهم درآن جارى بودند. سرماى 
آن روزهاى اين روستا جان و اندك سرمايه مردم كه همان دام 
و احشامشان بود را از بين برد، اما گرماى همت و تالششان را 
نه... ريش سپيدان و بزرگان روستا دست  به  كار شدند با كمك 
استادكاران و مردان نيرومند روستا، كوره  آجرپزى درحاشيه 

رودخانه ساختند و شروع به پخت آجركردند.
ــخاوتمند  ــاى س ــه دل كوه ه ــان را ب ــى ش ــاى چوب ارابه ه
رشته كوه هاى زاگرس رساندند، تخته  سنگ هايى عظيم الجثه 
ــيد را  ــان بيش از يك  تن مى رس كه حتى بعضى از آنها وزنش
ــيدند و با هر زحمتى بود به  پاى رودخانه زاينده رود كه  تراش
ــاندند. وقت تهيه مالت بود كه  ــان بود كش آن روزها خروش
ــخت و طاقت فرسا  ــتا نسخه اى س خردمندان آن زمان روس
ــب به  ــه اى از جوانان را براى تهيه خاك مناس پيچيدند، قافل
ــتادند، مأموران تهيه  ــتا فرس معدنى در 70كيلومترى روس
خاك مناسب در طول تابستان خاك مالت سازى را به روستا 

رساندند.
ــدن از مرغوب ترين مصالح آن زمان و  پل به دليل ساخته  ش
ــنتى دقيق، راه مقابله با حوادث طبيعى  ــى س با يك مهندس
ــاى  رودخانه و  ــت و هيچ گاه از نامهربانى ه را خوب مى دانس
ــتقامت خم نكرد وهنوزهم بانى  يخبندان هاى فصلى كمراس
ــد، بزرگ و كوچك، پير و  ــت. كارشروع ش گذر رهگذران اس
ــتفاده از ابزار ابتدايى  ــت هم دادند و با اس جوان دست  به  دس
ــح و با هر زحمتى بود  و حيوانات اهلى براى حمل و نقل مصال
ــتا با  ــاخت يك پل بزرگ كه هم ارتباط دهنده مردم روس س
ــتان چهارمحال و بختيارى  روستاهاى همجوارباشد وهم اس

را به استان اصفهان متصل كند را آغاز كردند.
ــاع پنج متر در  ــول 90 متر، عرض و ارتف درنهايت، پلى به ط
ــر آب و حتى تعبيه  ــا 12 پايه و 11 دهانه معب قوس ميانى، ب
ــافرانى  ــاعته مس ــى درون پل، براى اقامت چندس مخفيگاه
ــى و راهزنان درامان مى بودند،  ــرحيوانات وحش كه بايد از ش

ساخته شد.
پـل تاريخـى اورگان سـاكن زاينـده رود و همجـوار 

كوهرنگ
ــالش باالخره موفق  ــتا پس از مدت زيادى ت مردم اين روس
شدند پلى بزرگ را احداث كنند كه هم زيبا و باشكوه بود و هم 
ــايش و رفاه را به اهالى هديه مى داد. ضمن  باعظمت خود آس
ــادى و بومى  ــم هاى ش اينكه از اين پل، براى برگزارى مراس

استفاده مى شد.
همچنين اين بنا به لحاظ قرار گرفتن روى رودخانه زاينده رود 

در كنار جاده اصلى اصفهان كوهرنگ و دشت هاى زيبا و مناظر 
ــتداران طبيعت و مسافران  دل انگيز به تفرجگاهى براى دوس

تبديل شد.
ــت، آن زمان كه حال وروز زاينده رود اين گونه  ــال ها گذش س
كساد و بى رمق نبود، اين پل شاهد طغيان هاى بعضا بى رحمانه 
اين رودخانه بود و حتى چهار بار هم به زيرآب رفت كه آخرين 

بار آن، اسفندماه 1383 بود.
«اورگان» ذره ذره آب مى شود

در طول ساليان طوالنى اين اثر عمرانى هم مانند بسيارى از 
ــازمان ميراث فرهنگى به  آثار ملى از چشمان كارشناسان س
ــر زخم هاى اين پل  دور ماند، به جاى اينكه به فكر مرهمى ب
باشند و براى ساخت پلى فلزى جذب اعتبار كنند حتى به فكر 
تصويب قانون منع عبور و مرور روى اين پل قديمى هم نبودند 
و سال هاست كه كاميون ها، باركش ها، اتومبيل هاى سوارى و 
ماشين آالت سنگين هرروز كمر اين پل را مى سايند و ذره ذره 

مقدمات تخريب و نابودى اين بنا را فراهم مى كنند.
محمد استكى پيرمرد كهنسالى كه تنها بازمانده زمان ساخت 
ــاهد مرارت هاى زيادى براى ساخت  ــت مى گويد: ش پل اس
ــردد مهم ترين هدف  ــوده ام، روزگارى ت اين پل در كودكى ب

روستاييان براى استفاده از پل بود، اما امروزه كه علم پيشرفت 
ــزى را در كنار اين پل  ــك پل فل كرده و به راحتى مى توان ي

ساخت چرا بازهم شاهد عبور و مرور روى اين پل هستيم.
با ساخت پل جديد و ثبت اين بنا در فهرست آثار ملى 
تا حدود شش ماه ديگر تردد و حمل ونقل روى اين پل 

ممنوع مى شود
كوروش حميدى از ديگر اهالى اين روستاست و مى گويد: اين 
پل به يك جاذبه گردشگرى تبديل شده و ايام زيادى از سال، 
بهانه دورهم جمع شدن و آمدن خانواده بزرگ قوم بختيارى 
ــر فرهنگى تاريخى به  ــت و عالوه بر هويت عمرانى يك اث اس
ــار ثبت ملى  ــرا بااين وجود در آم ــمار مى رود، اما اينكه چ ش

سازمان ميراث فرهنگى ثبت نمى شود، جاى سوال دارد.
چراغ سليمانى روستايى ديگرى هم گفت: در كشور روستاى 
اورگان را به طبيعت پاك و اين پل مى شناسند و بايد مسئوالن 
ــتگان  ــب اين جاذبه و ميراث گذش براى جلوگيرى از تخري

تالش كنند.
« اورگان» در نوبت ثبت ملى

ــدار بخش چنارود چادگان، خبرهاى  كوروش موگويى بخش
ــى براى اهالى دارد و مى گويد: مطالعات و رايزنى هاى  خوش

ثبت اين پل انجام شده و ميراث فرهنگى بايد اين پل را هرچه 
زودتر در آمار ملى ثبت كند.

ــص اعتبارات دولتى براى احداث  وى همچنين به نياز تخصي
ــاره و  ــازى و مرمت پل قديمى اش پل جديد و همچنين بازس
ــاخت پل جديد و ثبت اين بنا در فهرست آثار  مى افزايد: با س
ــش ماه ديگر تردد و حمل ونقل روى اين پل  ملى تا حدود ش
ممنوع مى شود.تيمور استكى دهيار اين روستا مى گويد: در 
ــال هاى اخير در خصوص پل اورگان، توجه جزيى از قبيل  س
كف سازى و مرمت انجام شده، اما نياز اصلى اين پل همكارى 

سازمان ها و ادارات مسئول براى ثبت اين بناست.
تردد روى پل اورگان تا شش ماه ديگر ممنوع مى شود

ــازمان ميراث  ــر نمايندگى س ــئول دفت حبيب حيدرى مس
ــتان چادگان هم در اين رابطه مى گويد:  فرهنگى در شهرس
ثبت اين بناى بزرگ در مراحل پايانى مطالعات است و حدود 
شش ماه ديگر شاهد ثبت، مرمت و اجرايى شدن قانون منع 

عبور و مرور از روى اين پل خواهيم بود.
اميد است حفاظت از هر اثر و بناى تاريخى اعم از حفاظت هاى 
ــگيرانه اولويت مهمى  فيزيكى، حفاظتى فنى، قانونى و پيش

براى مسئوالن باشد .

ــى  ــد بحران ــگى محم ــه صداپيش ــان ب ــاب خ ــوب جن ــك محب  عروس
ــزر آلبوم  ــدى برقعى در تي ــد ذبيحى و مه ــك گردانى حام و عروس

«عشق پنهونى» به خوانندگى محمدرضا هدايتى حاضر شد.
جناب خان كه از سريال عروسكى «كوچه مرواريد» 
ــد، در فصل دوم  در شبكه نمايش خانگى متولد ش
برنامه «خندوانه» ابتدا به عنوان استندآپ كمدين 
ــاى برنامه حضور  ــوان يكى از مهمان ه و بعد به عن

پيدا مى كرد.
ــه برنامه  ــيم و البت ــبكه نس ــك در ش حضور اين عروس
ــيارى با او ارتباط  «خندوانه» باعث شد تا مخاطبان بس

خوبى برقرار كنند.

ــگى و خوانندگى نيز  ــالوه بر بازيگرى، به صداپيش محمدرضا هدايتى كه ع
ــت، براى تهيه اولين تيزر خود كه در اينستاگرام منتشر كرده به  مشغول اس
سراغ جناب خان رفته و از حضور اين عروسك محبوب در اين تيزر به 

خوبى استفاده كرده است.
ــد آلبوم  ــان درباره تولي ــا جناب خ ــن كليپ هدايتى ب در اي
«عشق پنهونى» صحبت مى كنند كه هدايتى با شوخى هايى 
از سمت جناب خان روبه رو مى شود و در پايان هم هر دو 
به خواندن يكى از ترانه هاى فولكلوريك كه هدايتى در 

برنامه «خندوانه» خوانده بود، مى پردازند.
ــيقى  ــه زودى وارد بازار موس ــى ب ــوم جديد هدايت آلب

خواهد شد.

پل تاريخى «اورگان» زير بار كم توجهى ها كمر خم مى كند
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اخبارکوتاهاخبارکوتاه 

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار مورد نیاز به منظور ساخت و 
تکمیل مساجد نیمه تمام استان در سال 95 اختصاص پیدا می کند.

 قاس��م س��لیمانی دش��تکی، در ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری مس��اجد 
 چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: در کنار اعتبارات دولت اس��تفاده از 
کمک های مردمی و جذب اعتبارات خیریه در راس��تای توسعه فضاهای 
فرهنگی و مساجد، نقش مهمی در رشد ش��اخص های فرهنگی و توسعه 
 ای دارد. وی ادامه داد: باید در مناطق نیازمند مس��جد در اس��تان، مانند 
سایت های مسکن مهر و مجتمع های بین راهی پیش بینی مسجد و فضای 

فرهنگی مورد نیاز صورت گیرد.
سلیمانی دشتکی س��اخت مجتمع فرهنگی بین راهی در محور ارتباطی 
 فرخش��هر تا پلی��س راه ش��هرکرد – اصفهان ب��ه عنوان ورودی اس��تان 

چهارمحال و بختیاری را مورد تاکید قرار داد. 
وی تصریح کرد: اکنون برخی محالت شهرکرد مانند برم پهنه، کوی پلیس 
و مهدی آباد فاقد مسجد و اماکن فرهنگی است که با توجه به پیش بینی 
زمین برای ساخت مسجد در این محالت، اقدامات الزم در زمینه ساخت 
مسجد بایستی هر چه سریع تر از سوی دستگاه های اجرایی و فرهنگی انجام 
شود. سلیمانی دشتکی اضافه کرد: برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های 
فرهنگی و مذهبی در مس��اجد، می توان از کمک افراد موجه، معتمدان و 

نمازگزاران محلی بهره گیری کرد.

 بهروز امی��دی، مدیر کل آموزش مدارس اس��تان در دومی��ن همایش راهبران 
 تربیت��ی گفت: توس��عه یافتگ��ی کش��ور با آم��وزش وپ��رورش ام��کان پذیر

است.
امیدی با بیان اینکه امروزه برخورداری از سواد اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت 
 دارد و انس��ان فرهیخته کس��ی اس��ت که از این دو مهم برخوردار بوده و بتواند 
 جامعه را پیش ببرد افزود: کش��ورهای زیادی در دنیا وج��ود دارند که به لحاظ 
 مالی پیش��رفته نب��وده، ام��ا زیرس��اخت های فرهنگ��ی مس��تحکمی دارند و 

به همین دلیل توسعه یافته تلقی می شوند.
 وی گف��ت: پذیرفتن قوانین ب��ا رعایت تعام��ل و همگرایی و احت��رام به قوانین 
 دیگران از زیرس��اخت های هرکش��ور اس��ت و اگر این م��وارد فراهم نباش��د، 

با وجود تامین منابع مالی، آن کشور توسعه نخواهد یافت.
امیدی اف��زود : توس��عه یافتگی، مقول��ه ای فرهنگی، فکری و یک زیرس��اخت 
محتوایی اس��ت و وظیفه نیروهای آموزش و پرورش این اس��ت که کار تیمی و 
 گروهی، احترام به قوانین و رعایت حقوق شهر وندی را به دانش آموزان آموزش

 دهند.
وی با اش��اره به اینکه فراهم س��ازی بس��ترهای فرهنگی  در آم��وزش و پرورش 
مهم ترین عامل به سامان رسیدن نهادها ست گفت: رفع آسیب های اجتماعی در 
جامعه،تکلیفی الهی، ش��غلی و اخالقی برای معلمان است و باید در راستای این 

مهم از هیچ کوششی دریغ نکنند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: 18 طرح راه و شهرسازی 
در این استان تکمیل و همزمان با دهه فجر بهره برداری می شود.

قاسم قاس��می، اظهار داش��ت: از این طرح ها یک هزار و 150 واحد مسکن مهر 
تکمیل و به متقاضیان واگذار می شود.

 ب��ه گفت��ه وی، به��ره ب��رداری از س��وله راهدارخان��ه شهرس��تان کوهرنگ با 
هفت میلیارد ریال اعتبار، پل عابر پیاده روس��تای مصطفی آباد در شهرس��تان 
شهرکرد با دو میلیارد و 80 میلیون ریال اعتبار، سالن چند منظوره ستاد بحران 
ش��هر آلونی با هفت میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار و سالن تیر اندازی شهر 
چلگرد با هشت میلیارد و 605 میلیون ریال از جمله طرح های قابل افتتاح است.

وی ادامه داد: بهره برداری از ساختمان بخشداری دو آب صمصامی در شهرستان 
کوهرنگ با هشت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار، بهسازی و آسفالت 11 طرح 

راه سازی با 180 میلیارد ریال اعتبار دیگر طرح های قابل افتتاح است.
 قاس��می تصریح کرد: همزمان با دهه فجر عملیات اجرایی طرح احداث تقاطع 
غیر هم سطح در شهر بروجن با برآورد اولیه اعتبار 50 میلیارد ریال آغاز می شود.

چهارمحال و بختیاری از کریدورهای ارتباطی ش��مال به جنوب کش��ور است و 
س��ه هزار و 700 کیلومتر راه آس��فالته در قالب بزرگراه، راه های اصلی، فرعی و 

روستایی دارد.

 مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از سرمایه گذاری
 75 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای طرح های برق رسانی در این استان 
خبر داد. سید روزبه هاش��می، با اعالم این خبر افزود: این میزان سرمایه گذاری 

برای اجرای 24 طرح برق رسانی در استان هزینه شد.
به گفته وی، این تعداد طرح برق رسانی با هدف تامین برق مشترکین، افزایش 
پایداری و تقویت شبکه، ایجاد قدرت مانور، بهینه سازی و اصالح شبکه های برق، 

تامین روشنایی معابر اجرا، همزمان با دهه فجر در استان بهره برداری می شود.
به گفته وی، احداث خط دو مداره از پست بن تا روستای بابا پیراحمد، برق رسانی 
 به روس��تای دره باغ بازفت، احداث روش��نایی معابر با پایه تلس��کوپی، اصالح و 
بهینه سازی شبکه های برق و بازسازی و جابجایی شبکه ها از جمله طرح های 

قابل بهره برداری است.
هاشمی ادامه داد: احداث خط دو مداره فالرد برای پایداری شبکه در شهرستان 
لردگان، بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف جهت کاهش تلفات، نصب ترانس 
 نصب تاسیسات مس��کن مهر منظریه ش��هرکرد و کابل کش��ی خروجی پست
  63/20 ولت از دیگر طرح های قابل بهره برداری است. شرکت توزیع نیروی برق به

 326 هزار مشترک برق در بخش های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر 
مصارف در سطح استان خدمات رسانی می کند.

اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای 
تکمیل مساجد نیمه تمام

 توسعه یافتگی کشور 
با آموزش وپرورش امکان پذیراست

 18 طرح راه و شهرسازی 
بهره برداری می شود

 در طرح های برق رسانی استان 
سرمایه گذاری شد

محمد س��عیدی کیا، رییس بنیاد مس��تضعفان 
کش��ور، در دی��دار ب��ا ام��ام جمعه ش��هرکرد از 
تبدیل چهارمح��ال و بختیاری ب��ه قطب تولید 
چادر مشکی در کش��ور خبر داد و گفت: کارخانه 
 حجاب چهارمحال و بختیاری با در اختیار داشتن 
ماشین آالت مدرن ساالنه ده میلیون متر پارچه 
مشکی تولید و روانه بازار خواهد کرد و به منطقه 

تولید چادر مشکی تبدیل خواهد شد.
وی از ارای��ه تس��هیالت به واحده��ای صنعتی و 
تولیدی خبر داد و افزود:با توافق نامه ای که بین 
بنیاد مستضعفان و استانداری استان منعقد شد 
تا سقف 200 میلیون ریال تسهیالت اشتغالزایی 

به واحدهای صنعتی داده خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد تاکید کرد:بنیاد مستضعفان نگاه 
ویژه و سرمایه گذاری الزم را در این استان مد نظر 
داشته باشد.حجت االس��الم محمد علی نکونام 
در این دیدار اف��زود: چهارمح��ال و بختیاری به 
شکل واقعی نیازمند توجه ویژه است و متأسفانه 
همچنان فقر و کمبود امکانات در برخی از مناطق 

استان به وضوح قابل مشاهده است.
 وی گفت:هر قدمی که بنیاد مس��تضعفان برای 
آبادانی چهارمحال و بختیاری بردارد، جبران ظلم 
و ستم رژیم طاغوت اس��ت که در گذشته در حق 

این استان روا داشت.
به گفته وی،بنی��اد مس��تضعفان و امکاناتی که 
در اختی��ار ای��ن مجموع��ه قرارگرفت��ه، فرصت 
 مغتنمی برای کش��ور اس��ت، که بتوان در جهت 
استضعاف زدایی از کشور و استان هایی همچون 

چهارمحال وبختیاری کار جدی انجام داد.
حجت االس��الم والمس��لمین نکونام با یادآوری 
ظلم و ستمی که رژیم طاغوت در حق جمهوری 
اس��المی ایران روا داشت،خاطرنشان کرد: رژیم 
طاغوت و شاهنش��اهی سال های س��ال، هر چه 
توانست بر س��ر این کش��ور و از همه بدتر بر سر 
استان هایی همچون چهارمحال وبختیاری زدند 
و نگذاشتند این استان ها جایگاه خود را در کشور 
پیدا کنند و در حق این استان ها اجحاف بزرگی 

صورت گرفت.
امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: اما به لطف الهی 
و برکت انقالب اسالمی و در سایه نظام جمهوری 
اسالمی ایران فضای کار، تالش و آبادانی نسبت به 
قبل از انقالب متفاوت تر شده است و قابل مقایسه 

با گذشته نیست.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری 
افزود: اگرچ��ه هم اکنون، دس��تاوردها و برکاتی 
که انقالب و نظام اس��المی برای مل��ت ایران به 
ارمغان آورده اس��ت به هیچ عنوان قابل مقایسه 
 با گذشته نیست، اما همچنان استان هایی مانند 
 چهارمح��ال و بختی��اری نیازمن��د توج��ه ویژه

 است.
رییس ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان تأکید 
کرد: حق و عدالت اقتضا م��ی کند از امکاناتی که 
خدای متعال در اختیار نظام جمهوری اس��المی 
 قرار داده ب��رای حاکم کردن عدالت در کش��ور،

 اس��تان هایی مث��ل چهارمح��ال وبختیاری در 
اولویت بهره مندشدن قرار بگیرند.

 قاس��م س��لیمانی دش��تکی،از احداث دامداری
 5 هزار رأسی با کمک بنیاد مستضعفان خبر داد 
و گفت: راه اندازی سه گاوداری در استان، احداث 
گلخانه در دو منطقه استان و سرمایه گذاری در 

بخش گردشگری ش��یدا از مهم ترین توافقات با 
بنیاد مستضعفان است. به گزارش ایرنا،عملیات 
اجرای��ی کارخانه حج��اب ش��هرکرد از دهه 70 
 آغاز ش��د،ولی به علت برخی مش��کالت هنور به 

بهره برداری نرسیده است.
هم اکنون با آغاز تولید آزمایشی این شرکت 270 
نفر مش��غول به کار ش��ده اند که با بهره برداری 
رس��می از این کارخانه، اش��تغال مس��تقیم در 
آن اف��زون بر 300 نفر می ش��ود. برای س��اخت 
 و تجهی��ز کارخان��ه تولید چادر مش��کی حجاب 
 ی��ک ه��زار میلی��ارد ری��ال اعتب��ار ریال��ی و

 20 میلیون ریال اعتبار ارزی هزینه شده است.
راه ان��دازی ای��ن کارخانه ب��ه علت اش��کال در 
استاندارد دستگاه های وارد شده از کره به تأخیر 

افتاده است.
با بهره برداری از این ش��رکت ساالنه 10 میلیون 
 متر چادر مش��کی تولی��د و روانه ب��ازار مصرف 
می ش��ود و طبق پیش بینی های صورت گرفته، 
30 درصد تولید این کارخانه به خارج از کش��ور 

صادر و مابقی در داخل کشور مصرف می شود.
رییس بنیاد مستضعفان کش��ور از طرح های در 
دس��ت اجرای صنعتی چهارمح��ال و بختیاری 

دیدن کرد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1791 | January 31 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

خبر

دریچه

برگزاری دومین شورای عالی عشایری استان اضافه وزن و چاقی افراطی در دانش آموزان

 ریی��س اداره س��المت و تندرس��تی س��ازمان آم��وزش و پ��رورش 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه افزای��ش بیماری هایی چ��ون چاقی 

دانش آموزان، از کمبود 110 مراقب سالمت در مدارس استان خبر داد.
»بهنام اس��ماعیلی« با اش��اره به وجود اضاف��ه وزن و چاق��ی افراطی برخی 
دانش آموزان، اظهار کرد: الگوهای تغذیه ای نامناسب در خانواده ها و استفاده 
از مواد غذایی پرکالری، چ��رب و هیدرات های کرب��ن از عوامل مهم چاقی 

دانش آموزان است. 
وی اطالع ناکافی اولیا در خصوص مش��کالت ناش��ی از اس��تفاده از وسایل 
ارتباطی نوین را از دیگر عوامل چاقی دانس��ت و افزود: بیشتر دانش آموزان 
اوقات فراغت خود را صرف استفاده از فضاهای مجازی و بازی های رایانه ای 
می کنند و همین مس��ئله موج��ب کم تحرکی، افزای��ش وزن و ابتال به انواع 

بیماری های قلبی و عروقی آنها می شود.
اسماعیلی از برگزاری دوره آموزشی 16 س��اعته ویژه کارشناسان، مدیران 
مدارس و مراقبان س��المت با عنوان عوامل خطرس��از و پیش��گیری کننده 
از بیماری های قلبی و عروق��ی در مناطق 17 گانه اس��تان خبر داد و گفت: 
زیرساخت های موجود، آموزش و پرورش را محدود به آموزش کرده و راهی 

جز آگاه  کردن مربیان و اولیا وجود ندارد.
رییس اداره سالمت و تندرستی با اشاره به کمبود حدود 110 مراقب سالمت 
در استان، خاطرنشان کرد: در راستای افزایش آگاهی دانش آموزان و اولیا از 

مدیران مدارس خواسته شده است که بخشی از کالس های آموزش خانواده 
را به موضوع اضافه وزن و خطرات آن اختصاص دهند.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه معاین��ات مقدمات��ی و غربالگ��ری دانش آم��وزان 
توس��ط مراقب��ان س��المت و پرس��نل مراک��ز بهداش��تی، درمان��ی در 
م��دارس انج��ام ش��ده و دانش آم��وزان مش��کوک و ی��ا دارای بیم��اری 
ب��ه مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی ارج��اع داده می ش��وند، ی��ادآور ش��د: 
 ای��ن ط��رح ح��دود 83 ه��زار دانش آم��وز را تح��ت پوش��ش خ��ود

 قرار می دهد.

رییس مجمع عالی معتمدین و منتفذین عش��ایری چهارمحال وبختیاری گفت: 
دومین مجمع عالی عشایر کشور با حضور س��ردار »نقدی« فرمانده مستضعفان 
و رییس مجمع عالی عش��ایر، مسئول س��ازمان عشایری کش��ور و اعضای شورا 

برگزارشد.
طهمورث فتاحی، یکی از اهداف برگزاری این همایش را نقش آفرینی هرچه بیشتر 
مجمع عالی در تحقق جامعه عشایری و خدمت رسانی مطلوب تر به جامعه عشایری 
با بهره گیری از توانمندی های نخبگان، برجس��تگان، معتمدین ومنتفذین عنوان 
کرد. وی حل مشکالت عشایر از جمله امنیت جان و مال و احشام و مایملک آنها، 
بهداشت و درمان، درآمدزایی هرچه بیشتر و رونق اقتصاد مقاومتی، توجه به مسایل 
فرهنگی، اجتماعی، محرومیت زدایی و تأمین نهاده��ای دامی و خرید تضمینی 

محصوالت را خواستار شد.
رییس مجمع عال��ی معتمدی��ن و منتفذین عش��ایری چهار مح��ال و بختیاری 
افزود: الزم اس��ت توجه همه س��ازمان ها و وزارت خانه ها به مس��ئولیت خویش 
و ضرورت هماهنگ��ی و تعام��ل دو جانبه برای تدوی��ن برنامه ه��ای جامع ویژه 
 برای جامعه عش��ایر در برنامه های کاری و بودجه سنواتی دس��تگاه های اجرایی

 توجه کنند.
وی ب��ر تمرکز تالش ها برای حل دو مش��کل دام و مرتع عش��ایر تأکی��د کرد و از 
نمایندگان استان و س��ایر نمایندگان مناطق عشایری در مجلس شورای اسالمی 

تقاضا کرد در برنامه پنج ساله ششم به حوزه عشایر توجه ویژه داشته باشند.

فتاحی خاطرنشان کرد: متنوع کردن درآمد خانوارهای عشایری با تأمین اعتبارات 
و سرمایه گذاری در زیرساخت های مناطق عشایری، ارتقای شاخص های فرهنگی، 
اقتصادی، بهره وری و تولید صنایع دستی و تبدیلی، پرورش طیور و احیای مراتع، 
تنظیم کوچ و ترویج گردشگری مناطق عشایری، حفظ ایل راه ها و مراتع میان بند 
و تأمین امنیت عشایر و مطالبه گری از سازمان ها و نهادهای فرهنگی برای تعامل 
بیشتر با س��ازمان امور عشایر و عش��ایری و اجرای وظایف قانونی خویش در برابر 
جامعه عشایری از موضوعات و مباحث مهم مجمع عالی عشایر بود که بررسی و در 

بیانیه پایانی مورد تأکید قرار گرفت.

امام جمعه شهرکرد گفت: نظام جمهوری اسالمی به افراد 
متخصص و متعهد نیاز دارد،بنابراین ضروری است که افراد 

صالح انتخاب شوند.
حجت االس��الم محمدعل��ی نکون��ام در خطبه ه��ای 
 نم��از جمعه ای��ن هفته ک��ه در مصالی بزرگ ش��هرکرد

 برگزار ش��د، اظهار ک��رد: در نظام جمهوری اس��المی و 
حکومت دینی بای��د افراد متخص��ص، کاردان، متعهد، با 
 ایمان و با تقوا برگزیده ش��ده و در انتخاب��ات افراد صالح 

انتخاب شوند.
وی با اش��اره به اینک��ه در نمازه��ای جمع��ه و جماعت 
راه ح��ق و ث��واب تروی��ج می ش��ود، ادام��ه داد: غی��ر از 
فرهنگ اس��الم چیزی در نم��از جمعه بیان نمی ش��ود، 
 نماز جمعه جای��گاه ترویج   جن��اح و گروه های سیاس��ی 

نیست.
امام جمع��ه ش��هرکرد اضافه ک��رد: انقالب ش��کوهمند 
اس��المی برای احیای عزت ایرانی و حاکم ش��دن سبک 
 زندگی دینی ش��کل گرفت تا حاکمیت دین و حق ایجاد

 شود.
نکونام تصریح کرد: انقالب دروازه های استکبار را به روی 

زورگویان بس��ت و امروز نبای��د اجازه داده ش��ود که این 
دروازه ها باز شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن های پیروزی انقالب اسالمی 
ادامه داد: آنچه از قرآن و اهل بیت )ع( آموخته ایم پایبندی 
عملی به دین و ایستادگی در مقابل سختی ها بوده که رمز 

رستگاری است.
امام جمعه ش��هرکرد تاکید ک��رد: با پیوند م��ردم و رهبر 
معظم انقالب اسالمی، پر کردن صندوق های رای، حضور 
همگانی و انتخاب افراد صالح اقت��دار بیش از پیش تحقق 

پیدا می کند.
نکونام ادامه داد: در آیات زیادی از قرآن کریم به فتنه گران 
اش��اره شده اس��ت و خداوند آنه��ا را مورد س��رزنش قرار 
داده و اعم��ال نی��ک آنها را م��ورد قبول ق��رار نمی دهد؛ 
 چرا ک��ه آنه��ا فتنه گر ب��وده و جزو فاس��قان محس��وب 

می شوند.
وی افزود: خداوند اعمال نیک را از افراد باتقوا و پرهیزکار 
می پذیرد و دلیل نپذیرفتن اعمال نیک فتنه گران فس��ق 

آنهاست.
امام جمعه ش��هرکرد اضافه کرد: اهل تقوا منافع عمومی 

جامعه را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند، اما افراد 
فاسق و فتنه گر تنها منافع شخصی و دنیوی خود را در نظر 
می گیرند؛ این افراد اگر چه در بین مؤمنان قرار می گیرند 
و نماز و روزه به پا می دارند، اما اهل تقوا نیستند و تنها در 
پی اهداف نفس��انی و گرایش های گروهی و جناحی خود 

هستند.
نکون��ام تصریح ک��رد: فتنه گ��ران به جامعه آس��یب وارد 
می کنن��د و در مواق��ع امتحان ک��ه بای��د ملزومات یک 
 جامعه ایمانی را بپذیرن��د از آن پیروی نکرده و فتنه ایجاد 

می کنند.
وی ادام��ه داد: فتنه گ��ران مؤم��ن واقعی نب��وده و نماز 
آنها هم��راه با کس��الت، انفاق آنها ب��ا اکراه و اعمالش��ان 
ب��دون انگی��زه ایمان��ی انج��ام می ش��ود و دغدغ��ه 
 جامع��ه ام��روز م��ا حض��ور مؤمن��ان متق��ی در جامعه

 است.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به آیه 20 سوره مبارکه حدید 
گفت: خداوند در این آیه عمر انسان را به پنچ مرحله تقسیم 
می کند و انس��ان باید مواظب باش��د در هیچ کدام از این 

مراحل دنیوی فرو  نرود.

رییس بنیاد مستضعفان کشور اعالم کرد:

 چهارمحال و بختیاری قطب تولید
 چادر مشکی می شود

امام جمعه شهرکرد عنوان کرد:

ضرورت برگزیدن افراد صالح در انتخابات
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ــال به دقت  ــت كه در طول يك س ــرفت تكنولوژى نيز از جمله مواردى اس پيش
ــاس حدس و گمان هايى در رابطه با آينده آن مطرح ــود و بر اين اس رصد مى ش
 مى شود، اما آنچه ارزش اين بررسى ها را تعيين مى كند، جايگاه كسانى است كه 
ــر اظهارنظرى كه در  ــن معنا كه ه ــر مى پردازند. بدي در اين زمينه به اظهارنظ
ــود لزوما قابل اعتماد نيست و عوامل  رسانه ها و سايت هاى مختلف مطرح مى ش

زيادى بر صحت و سقم آن تاثيرگذار است.
ــى هاى هوشمند نيز  ــت كه طبقه بندى برترين گوش به همين ترتيب، مدتى اس
به سنتى هر ساله تبديل شده است و با نزديك شدن به پايان سال ميالدى، ليستى 
از گوشى هاى برتر از سوى سايت ها و رسانه هاى مختلف اعالم مى شود به طورى 
كه عنوان « برترين گوشى هاى سال...» به تيترى آشنا و تكرارى تبديل شده است.
ــد، ترتيب و  ــوس و غيرتكرارى به نظر مى رس ــن ميان نامان ما نكته اى كه در اي
ــت كه گاهى تفاوت  ــمند قرار گرفته در اين ليست ها اس ــى هاى هوش نوع گوش
ــم مى خورد و ناخودآگاه اين سوال را در ذهن كاربر  هاى فاحشى در آنها به چش
ايجاد مى كند؛ افرادى كه اقدام به گردآورى اين برترى ها كرده اند، مشخصا چه 
ــته اند كه در اغلب موارد  مالك هايى براى معرفى برترين گوشى ها در نظر داش

به نتيجه گيرى هاى متفاوتى رسيده اند.
ــت اين  ــه گاهى ممكن اس ــت دارد ك ــت اهمي ــوع از آن جه ــى اين موض بررس
ــردرگمى آنها شود  ــبب س رتبه بندى ها مالك انتخاب كاربران قرار گرفته و س
چرا كه گاهى تفاوت تا جايى است كه يك گوشى هوشمند در ليست يك سايت 
خارجى صدرنشين مى شود، در حالى كه همين گوشى حتى به ليست طبقه بندى 

در سايتى ديگر اصال راه پيدا نمى كند!
ــل توجهى روبرو  ــتقبال قاب ــى هايى كه با اس از آن عجيب تر اين كه گاهى گوش
ــود اختصاص داده اند.  ــده اند، رتبه هاى خوبى در برخى طبقه بندى ها به خ نش
اين تفاوت ها اين سوال را در ذهن به وجود مى آورد كه به راستى چه مالك هايى 
در اين رتبه بندى ها مد نظر قرار مى گيرند و اصوال تا چه حد مى توان به آنچه كه 
به عنوان ليست برترين ها معرفى مى شود، اعتماد كرد و آن را مالكى براى بررسى 

عملكرد يك شركت گوشى ساز و خريد يك محصول قرار داد؟
آيا مالك خاصى براى رتبه بندى گوشى ها وجود دارد؟

ــاير ابزارهاى فناورانه از معيارهايى براى مقايسه  گوشى هاى موبايل نيز مانند س
برخوردار هستند. كما اينكه همزمان با ورود گوشى هاى جديد به بازار، مشخصات 
ــود و در اختيار كاربران قرار  ــازنده منتشر مى ش ــط كمپانى س فنى آنها نيز توس

مى گيرد.
ــخصات كاربران مى توانند تا حدودى عملكرد سخت افزارى   با توجه به اين مش
ــى كرده و آنها را با يكديگر مقايسه كنند.  ــى مورد نظر را بررس و نرم افزارى گوش

ــتكارى در اعداد و افزايش تعداد  ــت كه برخى كمپانى ها با دس البته مدتى اس
ــل در دوربين ها و يا افزايش رزولوشن  هسته ها يا باال بردن عدد مگاپيكس

صفحه نمايش وارد جنگ اعداد و ارقام شده و از اين راه تالش مى كنند 
تا گوى سبقت را از رقبا بربايند.

ــخصات فنى بهترى  ــل روى كاغذ مش ــب كه حداق به اين ترتي
ــايرين ارائه دهند، اما با افزايش آگاهى كاربران،  ــبت به س نس
ــت چرا كه به تجربه ثابت  اين رويه ديگر چندان كارساز نيس
شده است كه خريداران هوشيار، بيش از آنكه به اعداد و ارقام 
توجه كنند، عملكرد واقعى يك گوشى را مالك انتخاب خود 

قرار مى دهند.
ــى هوشمند،  ــكل طبيعى آنچه عملكرد خوب گوش اما به ش
ــى آورد، افزايش  ــازنده اش را به ارمغان م براى كمپانى س
ــالك خوبى  ــى تواند م ــود م ــت كه خ ــزان فروش اس مي
ــمار آيد.  ــورد نظر به ش ــى م ــى موفقيت گوش در ارزياب

ــم مى زند مى تواند  ــى را رق در حقيقت مجموعه 9عواملى كه فروش خوب گوش
به عنوان مالك و معيارى براى انتخاب گوشى هاى برتر در نظر گرفته شود.

طراحى و كيفيت ساخت، قدرت باترى، سرعت و قدرت سخت افزار، روان بودن و 
كارآمدى نرم افزار، كيفيت صفحه نمايش و اندازه گوشى از جمله عواملى هستند 
كه در جلب نظر كاربران سهيم هستند اما در اغلب موارد به تنهايى منجر به انجام 
خريد از طرف كاربر نمى شوند. آنچه عامل تعيين كننده در اين مواقع به حساب 
مى آيد سياست قيمت گذارى كمپانى ها است كه تاثير مستقيم بر افزايش ميزان 
فروش دارد. بنابراين ميزان فروش مى تواند يكى از عوامل موثر در موفقيت گوشى 

و كسب رتبه باال در طبقه بندى هاى مربوطه شود.
ــت  ــى را در ليس ــروش، فاكتور ديگرى كه مى تواند يك گوش ــر ميزان ف عالوه ب
برترين ها قرار دهد، نوآورى در تكنولوژى و طراحى است. در اين قبيل گوشى ها 
عالوه بر هزينه ساخت، مبالغ هنگفتى نيز براى تحقيقات در زمينه ارائه فناورى 
ــت و همين موضوع بر قيمت نهايى گوشى تاثير گذاشته و  جديد صرف شده اس
باعث افزايش مبلغ تمام شده مى شود، به همين دليل ممكن است بخش بزرگى از 
كاربران، از پس تامين هزينه اين گوشى ها برنيامده و از خريد آنها صرفنظر كنند. 
ــدا مى كند، اما اين امر  به همين دليل ميزان فروش آنها تا حد زيادى كاهش پي
ــت برترين هاى موبايل  هرگز مانع قرار گرفتن ايده هاى خالق و نوآورانه در ليس
ــر عوامل برترى  ــرفت تكنولوژى از ديگ ــود. نوآورى و تاثير مثبت بر پيش نمى ش

گوشى هاى هوشمند است كه هميشه با افزايش ميزان فروش همراه نيست.
ــاى خالقانه در  ــه كارگيرى ايده ه ــوق يعنى ميزان فروش و ب عالوه بر عوامل ف
ــليقه افراد در رتبه بندى گوشى  جهت پيشرفت تكنولوژى، نمى توان از نقش س
هاى هوشمند غافل شد، اما اين اعمال سليقه نبايد باعث جابجايى معنادارى در 

ــنجش كنار  ــه فاكتورهاى س ــه بقي ــكلى ك ــود، آن هم به ش ــدى ها ش رتبه بن
گذاشته شده و تنها بر اساس سليقه عمل شود.

ــاالنه  ــود كه تفاوت فاحش در معرفى س ــى مى ش اما نكته غم انگيز از اينجا ناش
ــت ندارد بلكه گاهى  ــل اغلب اوقات ارتباطى به ارزيابى نادرس برترين هاى موباي
ــت  ــتفاده از معيارهاى غيراصولى صورت مى گيرد. الزم به ذكر اس تعمدا و با اس
كه در اغلب موارد به كارگيرى اصول نادرست در طبقه بندى گوشى ها تصادفى 

نيست و براى رسيدن به اهداف خاصى طراحى شده است.
سرچشمه تفاوت در رتبه بندى گوشى ها از كجاست؟

در حقيقت مى توان رد پاى اين اختالف را در تفاوت در منافع منابع تعيين رتبه 
ــتجو كرد. بدين معنا كه برخى كمپانى ها از رسانه هاى مختلف  ــى ها جس گوش
ــدن  ــتفاده مى كنند. در اين ميان پيچيده تر ش به عنوان ابزار تبليغاتى خود اس
دنياى رقابت، تاثير خود را بر روش تبليغات نيز گذاشته است، به طورى كه اغلب 
كمپانى ها از روش هاى معمول تبليغ مستقيم فاصله گرفته و در قالب هاى ديگر 

و به طور نامحسوس ترى به تبليغ كاالهاى خود مى پردازند.
يكى از اين روش ها استفاده از سايت ها و رسانه هاى مختلف براى تهيه خبرهاى 
ــتى ندارند، بلكه طبق نظر كمپانى ها و  تبليغاتى است كه عموما نيز مبناى درس
ــايت هاى به ظاهر خبرى و  ــده اند. برخى از س ــتاى منافع آنها تنظيم ش در راس

اطالع رسانى حتى متعلق به برخى برندهاى گوشى ساز هستند.
بر اين اساس ليست برترين هاى سال، نيز گاهى جوالنگاه كمپانى هايى مى شود 
ــال، قصد دارند  ــى هاى خود در ميان برترين هاى س كه به اميد جاى دادن گوش
ــترى را به خريد  ــه نمايش بگذارند و افراد بيش تا عملكرد موفق ترى را از خود ب

تشويق كنند.
اين كار از روش هاى مختلفى صورت 
ــت ها  ــرد. گاه اين ليس ــى گي م
ــايت  ــط كمپانى ها در س توس
ــان  ــه خودش ــوط ب ــاى مرب ه
ــد و در  ــى كن ــدا م ــار پي انتش
مواردى ديگر افرادى كه توسط 
شركت هاى گوشى ساز به كار 
ــده اند به تنظيم اين  گرفته ش
ــى پردازند. البته اين  اخبار م
ــا در  روش تنه
ر  كشــو
ــا  م

كاربرد ندارد بلكه گاهى سايت هاى معتبر جهان نيز در جهت منافع خود به ارائه 
ــى مى پردازند و با دريافت هزينه تبليغات، مطالب مورد نظر خود را  آمار سفارش
در قالب گزارش به خورد خواننده مى دهند. هر چه اعتبار اين منابع بيشتر باشد 
احتمال ترجمه و نشر آن توسط رسانه هاى ديگر افزايش پيدا مى كند و به همين 
نسبت امكان استناد به اين اطالعات نيز افزايش پيدا مى كند. رسانه هاى قدرتمند 
معموال شيوه مناسب ترى براى ارائه عقايد خود به خواننده و به كارگيرى ذهن او 
در جهت منافع خود در پيش مى گيرند و در مقابل مبالغ بيشترى نيز در قبال اين 
جهت گيرى دريافت مى كنند، اما برخى رسانه هاى كوچك تر كه در كشور ما نيز 
عمدتا به اين شيوه فعاليت مى كنند، روش هاى ناشيانه ترى براى ارائه تبليغ در 
ــت گوشى هاى برتر  قالب گزارش در پيش مى گيرند، به طورى كه گاهى در ليس
تهيه شده توسط آنها، نام دو يا سه گوشى از يك برند به چشم مى خورد، در حالى 
كه مطرح ترين پرچمدارها از برندهاى ديگر راهى به اين ليست نيافته اند! آن هم 

تنها به اين جهت كه هدف تبليغات سايت مورد نظر نبوده اند.
ــل تفاوت در  ــى، تنها دلي ــل تهيه گزارش هاى سفارش اما دريافت وجه در مقاب
رتبه بندى گوشى ها نيست، در برخى از كشورها كه خود توليدكننده گوشى هاى 
ــتند و گاهى ميزبانى بيش از يك كمپانى گوشى ساز را به بر عهده  هوشمند هس
دارند، معادالت تعيين برترين ها به گونه اى ديگر رقم مى خورد. در اين كشورها 
گاهى رفتار كاربران به گونه اى است كه ترجيح مى دهند از برندهاى داخلى خريد 
ــى، موثر واقع  ــدن گوش كنند و بدين ترتيب در افزايش ميزان فروش و مطرح ش
ــدن نيز براى كاربران كشورهاى مصرف كننده  مى شوند. البته اين نوع مطرح ش

مثل ايران سودى ندارد.
ــت برترين  ــما مى توانيد فهرس ــر موجود در اين گزارش ش براى مثال در تصوي
ــايد هيچ شباهتى  ــور نيجريه را ببينيد كه ش ــال 2015 در كش ــى هاى س گوش
ــليقه كاربران ايرانى نداشته باشد.  ــور ما و س به مدل هاى گوشى موجود در كش
ــداق دارد و لزوما  ــا آمريكايى هم مص ــور اروپايى ي اين موضوع البته در يك كش
ــايت كانادايى به معنى بهترين  يك گوشى پرفروش معرفى شده از سوى يك س

پر فروش در دنيا نيست.
چگونه به ليست برترين ها اعتماد كنيم؟

ــانه هايى كه قابل اعتمادند و بى طرفانه  ــتند رس اگرچه با تمام اين تفاسير، هس
به اطالع رسانى به خوانندگان خود مى پردازند، اما اگر مى خواهيد گوشى بعدى 
ــده و ليست  ــت به كار ش ــت دس خود را از بين برترين ها انتخاب كنيد، بهتر اس
ــاى قبل عملكرد  ــال ه ــود را تهيه كنيد، برخى كمپانى ها در س مخصوص به خ
بهترى از خود نشان داده اند و گوشى هاى موفق ترى توليد كرده اند كه مسلما در 

طبقه بندى هاى جديد، مورد توجه قرار نمى گيرند.
اما با توجه به گذشت زمان و افت قيمت احتمالى، اين قبيل گوشى ها مى توانند 
ــوند. فارغ از هياهوى تبليغاتى برخى رسانه  ــما براى خريد اضافه ش به ليست ش
ــت به اطراف خود توجه كنيد،  ــتن بهترين انتخاب، فقط كافى اس ها، براى داش
ــت افراد مختلف مى بينيد،  گوشى هايى كه بيشتر از همه در جامعه و در دس
ــف و با توجه  ــت كه به داليل  مختل ــك نمونه واقعى از برترين ها اس بى ش

به تطابق با شرايط جامعه، استفاده از آنها رواج يافته است.
ــورهاى ديگر،  ــده در كش ــت هاى تهيه ش ــر گاهى در ليس از طرفى ديگ
ــم مى خورند كه برخى امكانات ارائه شده توسط آنها  گوشى هايى به چش
ــى مورد نظر نمى تواند  ــت، بنابراين گوش در كشور ما قابل استفاده نيس
ــد و كاربر ايرانى فقط هزينه  براى مصر ف كننده ايرانى، گوشى برتر باش
اين قابليت هاى غيرقابل استفاده را مى پردازد.بنابراين بهتر است براى 
ــى، از منابع قابل اعتماد استفاده  ــب ترين گوش تعيين بهترين و مناس
ــج مطمئن ترى  ــا يكديگر به نتاي ــه اطالعات آنها ب كنيم و با مقايس

دست پيدا كنيم.

خبر خبر

ــان مى دهد،  ــتراليا نش ــاوت ولز اس ــگاه نيوس پژوهش محققان دانش
ــد تركيب  ــالم مى توان ــاى ناس ــاوب غذاه ــا متن ــداوم و ي مصرف م

ميكروب هاى روده را تغيير دهد.
ــه بين مصرف  ــت كه رابط ــده از اولين مطالعاتى اس پژوهش انجام ش
ــى  ــات ميكروبى روده را مورد بررس ــالم و تركيب مداوم غذاهاى ناس

قرار داده است.
ــلول هاى ميكروبى است  ــان داراى بيش از100 تريليون س روده انس
ــت تاثير قرار  ــدن را تح ــرد ايمنى ب ــه و عملك ــم، تغذي كه متابوليس
ــرايطى نظير بيمارى  مى دهد. اختالل در ميكروب هاى روده با بروز ش

التهابى روده و چاقى مرتبط است.
ــه روز در هفته  ــرف س ــد كه مص ــان مى ده ــن پژوهش نش نتايج اي
ــش تنوع و  ــاى روده و كاه ــر ميكروب ه ــراى تغيي ــالم، ب غذاى ناس

ميزان ميكروب هاى مفيد آن كافى است.
ــالم و مصرف  طى اين پژوهش محققان تاثير رژيم «يو يو»، رژيم ناس
ــرادى كه با  ــه كردند. اف ــا مطالع ــى از موش ه ــه را بر گروه هله هول
ــش داده و بعد از مدتى  كاهش دريافت انرژى و غذا، وزن خود را كاه
رژيم غذايى را رها مى كنند، نه تنها الغر نمى شوند بلكه نسبت به قبل 

از رژيم، چاق تر هم مى شوند. 
 (YoYo) ــو ــم يويــ ــن را رژيــ ــم گرفتــ ــوع رژيــ ــن نــ ايــ

مى نامند.
 رژيم يويو رژيمى است كه فرد مدتى رژيم گرفته، سپس آن را رها كرده 

و مجددا رژيم مى گيرد و اين رويه تكرار مى شود.
ــايرين  ــتند، 18 درصد چاق تر از س ــه رژيم يو يو را داش موش هايى ك
ــولين آنها مشابه موش هايى  ــالم بوده و ميزان لپتين و انس با رژيم س
ــع تركيبات  ــور بودند. در واق ــالم و هله هوله خ ــاى ناس بود كه غذاه
ميكروبى موش هاى رژيم يو يو و موش هايى با تغذيه ناسالم در مقايسه 

با موش هاى سالم غيرقابل تشخيص بود.

ــيايى از آنتن آبى رونمايى كرد كه به منظور ايجاد ــركت آس يك ش
ــتونى از آب دريا را ده ها متر  ــتنده راديويى، س آنتن گيرنده و فرس
ــيگنال  ــوى س ــرارى ق ــب برق ــد و موج ــى كن ــش م ــوا پخ در ه

مى شود.
ــتم جديد مى توان ــى» اعالم كرد: از اين سيس شركت «ميتسوبيش
ــوان اولين آنتن آبى  ــتفاده كرد و به عن ــاحل اس در دريا يا امتداد س
جهان است كه مى تواند پخش زمينى ديجيتال را به خوبى دريافت 

كند.
ــن گيرنده  ــى، معمـوال آنتـ ــت فركانس هاى راديوي بـراى دريـاف
ــت و هر چه فركـانس ها بلنـد تر  ــيـار كوتـاه اس ــتنـده بس و فرس
ـــوند كه در اين صـورت  ــيگنـال ها ضعيف تر مى ش ــنــد، س باش
ــه زيادى  ــر هزين ــن ام ــد كه اي ــر باش ــتى بلندت ــى بايس ــن م آنت

مى برد.
ــود و فركانس ها  ــر طرف مى ش ــكل ب اما با ابداع آنتن آبى اين مش
ــانا  ــوند و از طرفى ديگر آب دريا يك رس با وضوح باال دريافت مى ش
ــتر اين آنتن آبى ــود كه به تقويت بيش بسيار خوب محسوب مى ش

مى انجامد.
پيش از اين نيروى دريايى آمريكا موفق به ساخت آنتن آبى شده بود 
ــد و موجب از بين رفتن  ــت مدار را به خوبى برقرار كن كه نمى توانس
سيگنال ها مى شد اما نوآورى كه در اين نمونه جديد ديده مى شود 
ــت كه سيگنال راديويى را به ستون  وجود سرفواره عايق شده اى اس

آب شور انتقال مى دهد.
ــول موج  ــه ايى با ط ــده، لول ــرفواره عايق ش ــن اينكه داخل س ضم
ــده از مواد عايق دار وجود دارد و آب موجود  ــاخته ش يك چهارم س
در سرفواره را از آب اطراف جدا مى كند كه موجب برقرارى كامل مدار 

مى شود.

تغيير تركيب ميكروب هاى روده
با غذاهاى ناسالم

اوليـن آنتـن آبـى جهـان 
ساخته شد محققان دانشكده مهندسى شهرى و محيط زيست MIT با ابداع يك ساختار 

پليمرى، به دنبال ساخت پنجره هاى هوشمند كم هزينه هستند.
ــت كه هر چه ماده مثل بادكنك  ايده اين دانشمندان بر اين اساس استوار اس
ــود و نور بيشترى از بين آن  تركيده شده، بيشتر كشيده شود، شفاف تر مى ش

عبور مى كند.
ــگاه MIT با توجه به اين ايده و با در نظر داشتن ضخامت و  دانشمندان دانش
ــتند پيش بينى كنند كه نور تا چه اندازه مى تواند  درجه كشيدگى ماده، توانس
ــتفاده از اين تئورى، به طور دقيق مى توان  از بين يك ماده منتشر شود. با اس
پيش بينى كرد كه شفافيت يك ساختار پليمرى پالستيك مانند وقتى تحت 

تاثير كشش قرار مى گيرد چگونه تغيير مى كند.
ــت MIT اظهار كردند:  ــهرى و محيط زيس ــكده مهندسى ش محققان دانش
ــاختار پليمرى مورد آزمايش و پيش بينى رفتار آن مى تواند در طراحى  اين س
مواد ارزان تر براى پنجره هاى هوشمند كه به طور اتوماتيك خودشان را نسبت 

به ميزان نور ورودى تنظيم مى كنند، مفيد باشد.
ــان  ــبت به نور واكنش نش ــتفاده از پنجر ه هايى كه به طور اتوماتيك نس با اس
ــت كه هزينه زيادى صرف نورپردازى و تهويه هوا  مى دهند، ديگر نيازى نيس
شود. مشكل اينجاست كه توليد اين مواد براى ساخت هر پنجره در ساختمان، 
ــاده ترى بودند  ــت و اين محققان به دنبال راه ارزان تر و س ــيار هزينه بر اس بس
ــاده همچون يك پليمر شفاف كه به راحتى  ــيدن يك ماده خيلى س كه با كش
ــتر يا كمتر بدهد و به اين ترتيب نور  در دسترس باشد، به نور اجازه عبور بيش

ورودى را تنظيم كند.
ــاختار پليمرى  ــطح پنجره را با چندين اليه از س ايده محققان اين بود كه س
ــت آمده براى تعيين مقدار نيروى اعمال  پوشش دهند. آن ها از معادله به دس
ــده بر روى اليه پليمرى كه براى تنظيم موثر نور ورودى الزم بود استفاده  ش

كردند.
ــى پرداختند  ــاخت نوعى كامپوزيت رنگ ــگران به همين منظور به س پژوهش
ــى همچون نيروى  ــخ به تحريك هاى خارج ــفافيت آن در پاس كه رنگ يا ش
ــا ورقه هاى نازك  ــر مى كرد. آن ه ــيميايى يا مكانيكى تغيي ــيته، ش الكتريس
ــك ميكرونى  ــى از ذرات خش ــاختند كه با محلول ــتطيلى از PDMS س مس
ــيده يا از نظر مكانيكى  ــادگى كش ــده بود و مى توانست به س سياه تركيب ش
ــدرى دارد و  ــر مات و ك ــن ماده ظاه ــت عادى اي ــكل دهد. در حال تغيير ش
ــده و به نور بيشترى اجازه  ــدن يا باد شدن ماده شفاف ش به محض كشيده ش

عبور مى دهد.

ساخت پنجره هاى هوشمند كم هزينه با مواد جديد

ــن، از ايميل ها گرفته  ــان دادند كه تمام اطالعات موجود در كره زمي محققان نش
تا فيلم و عكس  را مى توان در چهار گرم DNA ذخيره سازى كرد.

ــره زمين در 4 گرم  ــان دهند كه اطالعات موجود در ك ــدند نش  محققان موفق ش
ــت. اين مقدار DNA در يك قاشق چاى خورى  دى ان اى قابل ذخيره سازى اس
جاى مى گيرد. درصورت خنك نگهداشتن DNA، اين اطالعات تا دو ميليون سال 
ــتند؛ هزينه اين كار از تمام دارايى موجود روى كره زمين  ــازى هس قابل ذخيره س

بيشتر است.
 DNA فعاليت، رشد و تكثير تمام موجودات زنده به اطالعات رمزگذارى شده روى
بستگى دارد. اين ماده وراثتى مى تواند اطالعات زيادى را روى خود نگه دارد اما واقعا 

چه مقدار اطالعات روى DNA قابل ذخيره سازى است.
ــى از ايميل ها  ــات اين كره خاك ــان مى  دهد كه تمام اطالع ــبات نظرى نش محاس
ــت.  ــازى اس ــا روى چند گرم DNA قابل ذخيره س ــا و كتاب ه ــا فيلم ه گرفته ت

بنابراين مى توان از اين ماده زنده براى اهداف ديگرى نيز استفاده كرد.
ــد 455 اگزابايت اطالعات  ــان داده اند يك گرم DNA مى توان ــگران نش پژوهش
ــاس تخمين هاى زده شده در سال 2011،  ذخيره كند؛ اين درحالى است كه براس

اطالعات موجود در جهان 1/8 زتابايت است. بنابراين تمام اطالعات اين كره خاكى 
ــازى كرد. اين مقدار DNA درون يك  را مى توان در چهار گرم DNA ذخيره س

قاشق چاى خورى جاى مى گيرد.
دليل اهميت DNA آن است كه مى تواند درصورت حصول شرايطى، هزاران سال 
زنده بماند، اين در حالى است كه هارد ديسك هاى رايج به سرعت خراب مى شوند.

ــوئيس در زوريخ به بررسى اين موضوع  ــه فدرال س گروهى از دانشمندان موسس
پرداختند كه DNA چقدر مى تواند عمر كند.

ــه اى كوچك و در دماى10  آن ها نشان دادند كه اگر DNA درون يك كره شيش
ــال مى توان DNA را دست نخورده  ــانتى گراد نگهدارى شود،2000 س درجه س
ــدا كند مى توان طول عمر  نگه دارى كرد، در صورتى كه دما بيش از اين كاهش پي
ــيار  ــش داد، البته نگهدارى DNA فرآيند بس ــال افزاي DNA را تا 2 ميليون س

گران قيمتى است.
اين گروه تحقيقاتى 83 كيلوبايت DNA را با هزينه 1500 دالر نگهدارى كردند. 
ــود.  ــدارى 1/8 زتابايت بايد 2 كيونتليون كيلوبايت DNA نگهدارى ش براى نگه

هزينه اين كار خارج از توانمندى اقتصاد فعلى جهان است.

تمام اطالعات جهان را در 4 گرم « دى ان اى » ذخيره كنيد!

در سايتى ديگر اصال راه پيدا نمى كند!
ــل توجهى روبرو  ــتقبال قاب ــى هايى كه با اس از آن عجيب تر اين كه گاهى گوش
ــود اختصاص داده اند.  ــده اند، رتبه هاى خوبى در برخى طبقه بندى ها به خ نش
اين تفاوت ها اين سوال را در ذهن به وجود مى آورد كه به راستى چه مالك هايى 
در اين رتبه بندى ها مد نظر قرار مى گيرند و اصوال تا چه حد مى توان به آنچه كه 
به عنوان ليست برترين ها معرفى مى شود، اعتماد كرد و آن را مالكى براى بررسى 

عملكرد يك شركت گوشى ساز و خريد يك محصول قرار داد؟
آيا مالك خاصى براى رتبه بندى گوشى ها وجود دارد؟

ــاير ابزارهاى فناورانه از معيارهايى براى مقايسه  گوشى هاى موبايل نيز مانند س
برخوردار هستند. كما اينكه همزمان با ورود گوشى هاى جديد به بازار، مشخصات 
ــود و در اختيار كاربران قرار  ــازنده منتشر مى ش ــط كمپانى س فنى آنها نيز توس

ــخصات كاربران مى توانند تا حدودى عملكرد سخت افزارى   با توجه به اين مش
ــى كرده و آنها را با يكديگر مقايسه كنند.  ــى مورد نظر را بررس و نرم افزارى گوش

ــتكارى در اعداد و افزايش تعداد  ــت كه برخى كمپانى ها با دس البته مدتى اس
ــل در دوربين ها و يا افزايش رزولوشن  هسته ها يا باال بردن عدد مگاپيكس

صفحه نمايش وارد جنگ اعداد و ارقام شده و از اين راه تالش مى كنند 

ــخصات فنى بهترى  ــل روى كاغذ مش ــب كه حداق به اين ترتي
ــايرين ارائه دهند، اما با افزايش آگاهى كاربران،  ــبت به س نس
ــت چرا كه به تجربه ثابت  اين رويه ديگر چندان كارساز نيس
شده است كه خريداران هوشيار، بيش از آنكه به اعداد و ارقام 
توجه كنند، عملكرد واقعى يك گوشى را مالك انتخاب خود 

ــى هوشمند،  ــكل طبيعى آنچه عملكرد خوب گوش اما به ش
ــى آورد، افزايش  ــازنده اش را به ارمغان م براى كمپانى س
ــالك خوبى  ــى تواند م ــود م ــت كه خ ــزان فروش اس مي
ــمار آيد.  ــورد نظر به ش ــى م ــى موفقيت گوش در ارزياب

ــليقه افراد در رتبه بندى گوشى  جهت پيشرفت تكنولوژى، نمى توان از نقش س
هاى هوشمند غافل شد، اما اين اعمال سليقه نبايد باعث جابجايى معنادارى در 

ــترى را به خريد  ــه نمايش بگذارند و افراد بيش تا عملكرد موفق ترى را از خود ب
تشويق كنند.

اين كار از روش هاى مختلفى صورت 
ــت ها  ــرد. گاه اين ليس ــى گي م
ــايت  ــط كمپانى ها در س توس
ــان  ــه خودش ــوط ب ــاى مرب ه
ــد و در  ــى كن ــدا م ــار پي انتش
مواردى ديگر افرادى كه توسط 
شركت هاى گوشى ساز به كار 
ــده اند به تنظيم اين  گرفته ش
ــى پردازند. البته اين  اخبار م
ــا در  روش تنه
ر  كشــو
ــا  م

مثل ايران سودى ندارد.
ــت برترين  ــما مى توانيد فهرس ــر موجود در اين گزارش ش براى مثال در تصوي
ــايد هيچ شباهتى  ــور نيجريه را ببينيد كه ش ــال 2015 در كش ــى هاى س ــال 2015گوش ــى هاى س 2015گوش
ــليقه كاربران ايرانى نداشته باشد.  ــور ما و س به مدل هاى گوشى موجود در كش
ــداق دارد و لزوما  ــا آمريكايى هم مص ــور اروپايى ي اين موضوع البته در يك كش
ــايت كانادايى به معنى بهترين  يك گوشى پرفروش معرفى شده از سوى يك س

پر فروش در دنيا نيست.
چگونه به ليست برترين ها اعتماد كنيم؟

ــانه هايى كه قابل اعتمادند و بى طرفانه  ــتند رس اگرچه با تمام اين تفاسير، هس
به اطالع رسانى به خوانندگان خود مى پردازند، اما اگر مى خواهيد گوشى بعدى 
ــده و ليست  ــت به كار ش ــت دس خود را از بين برترين ها انتخاب كنيد، بهتر اس
ــاى قبل عملكرد  ــال ه ــود را تهيه كنيد، برخى كمپانى ها در س مخصوص به خ
بهترى از خود نشان داده اند و گوشى هاى موفق ترى توليد كرده اند كه مسلما در 

طبقه بندى هاى جديد، مورد توجه قرار نمى گيرند.
اما با توجه به گذشت زمان و افت قيمت احتمالى، اين قبيل گوشى ها مى توانند 
ــوند. فارغ از هياهوى تبليغاتى برخى رسانه  ــما براى خريد اضافه ش به ليست ش
ــت به اطراف خود توجه كنيد،  ــتن بهترين انتخاب، فقط كافى اس ها، براى داش
ــت افراد مختلف مى بينيد،  گوشى هايى كه بيشتر از همه در جامعه و در دس
ــف و با توجه  ــت كه به داليل  مختل ــك نمونه واقعى از برترين ها اس بى ش

به تطابق با شرايط جامعه، استفاده از آنها رواج يافته است.
ــورهاى ديگر،  ــده در كش ــت هاى تهيه ش ــر گاهى در ليس از طرفى ديگ
ــم مى خورند كه برخى امكانات ارائه شده توسط آنها  گوشى هايى به چش
ــى مورد نظر نمى تواند  ــت، بنابراين گوش در كشور ما قابل استفاده نيس
ــد و كاربر ايرانى فقط هزينه  براى مصر ف كننده ايرانى، گوشى برتر باش
اين قابليت هاى غيرقابل استفاده را مى پردازد.بنابراين بهتر است براى 
ــى، از منابع قابل اعتماد استفاده  ــب ترين گوش تعيين بهترين و مناس
ــج مطمئن ترى  ــا يكديگر به نتاي ــه اطالعات آنها ب كنيم و با مقايس

دست پيدا كنيم.
گـوشى هـاى برتر سـال؛ تبليـغ يا واقعيـت؟
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اخبار كوتاه اخبار

عطرافشانى مرقد امام 
با گالب ناب كاشان

امام جمعه آران و بيدگل:
رقابت هاى انتخاباتى براى خدمت 

به مردم باشد

دادستان مباركه در همايش انتخابات شهرستان مباركه 
گفت: فضاهاى مجازى مباركه با دقت رصد مى شود تا 
برخورد قانونى الزم با هرگونه تخلفى در كمترين زمان 

صورت بگيرد.
فرماندار شهرستان مباركه على اصغر ذاكرى در همايش 
ــال 94 « همدلى و همزبانى،  انتخابات با اشاره به نام س
دولت و ملت» تصريح كرد: فرمايش رهبر معظم انقالب 
در ابتداى سال، نويد يك پيروزى و موفقيت را به اطالع 
مردم رساند كه اين موفقيت در گرو همدلى و همزبانى 

بين مردم و دولت است.
ــاله مردم  على اصغر ذاكرى گفت: پس از مقاومت10س
و شجاعت مقام معظم رهبرى و تدبير دولت، در زمينه 
ــم آوردن  ــت تا با فراه ــون وظيفه ماس تحريم ها، اكن
شرايط برگزارى يك انتخابات پرشور و كمك به حضور 

حداكثرى مردم در انتخابات پيش رو است.
ــا و حامى  ــك مجلس پوي ــكيل ي وى افزود: زمينه تش
ــالمى را فراهم ــورى اس ــام جمه ــاى نظ ــت ه سياس

 آوريم.
ــگام و همراه باهم،  ــه ادامه داد: بايد هم فرماندار مبارك
ــجاع و  ــص، ش ــدر، متخص ــى مقت ــكيل مجلس در تش
واليتمدار در جهت افزايش اقتدار كشور، همكارى كنيم.
ــتگاه ها و ادارات  وى ضمن تشكر از همكارى همه دس
ــون انتخابات،  ــتان در اجراى ماده 11 و 77 قان شهرس
ــتگاه هاى شهرستان مباركه  تاكيد كرد: از ادارات و دس
ــراه با هم  ــته همگام و هم ــم همانند گذش انتظار داري

در راستاى برگزارى انتخابات سالم و با حضور حداكثرى 
ــه از دهياران  ــتان مبارك تالش كنند. فرماندار شهرس
خواست: با بيان دستاوردهاى نظام به روستاييان عزيز 
بدون گرايشات سياسى موجبات دلگرمى آنها را به نظام 
ــاط و اميدوارى  ــالمى و ايجاد نش مقدس جمهورى اس
ــور و  به آينده فراهم آورند و مردم را جهت حضور پرش

حداكثرى در انتخابات تشويق كنند.
دادستان شهرستان مباركه مجيد باغستانى با بيان اينكه 
تاكنون موارد تخلف انتخاباتى در مباركه گزارش نشده 
است، افزود: استفاده از امكانات دستگاه هاى دولتى له 
ــتگاه قضايى محسوب  يا عليه داوطلبان، خط قرمز دس

مى شود.
مجيد باغستانى با بيان اينكه ستاد رسيدگى و پيشگيرى 
ــتان از يك ماه و نيم پيش  از جرايم انتخاباتى در شهرس
تشكيل شده است، اظهار كرد: از مدت ها پيش تمهيدات 
ــالم و مورد  ــيده و فضاى س ــه انديش ــژه در اين خط وي

اطمينان براى برگزارى انتخابات فراهم شده است.
ــدارى، قانونمدارى،  ــل اخالقم ــار اص ــت: چه وى گف
ــردم بايد  ــور حداكثرى م ــى و حض ــاركت عموم مش

در انتخابات رعايت شود.
باغستانى از برخورد بدون مسامحه با تخلفات احتمالى 
ــر داد و گفت:  ــزارى انتخابات خب ــام مراحل برگ در تم
ــد نهايى صالحيت و  ــد در بازه زمانى تا تايي نامزدها باي
شروع رسمى تبليغات، از انجام هرگونه فعاليت تبليغى 

غيرقانونى خوددارى كنند.

ــك ترين تخلف  ــان اينكه كوچ ــتان مباركه با بي دادس
ــاى  فض از  ــتفاده  اس در  ــى  قانون ــن  موازي از 
ــرى  ــل پيگي ــى قاب ــداف انتخابات ــراى اه ــازى ب مج
ــا  ــه ب ــازى مبارك ــاى مج ــت: فضاه ــت، گف اس
ــى الزم  ــورد قانون ــا برخ ــود ت ــى ش ــد م ــت رص دق

با هرگونه تخلفى در كمترين زمان صورت بگيرد.
ــتگاه قضايى  ــف دس ــى از وظاي ــان اينكه يك وى با بي
پيشگيرى از وقوع جرم است، گفت: در دو هفته گذشته 
ــتان  ــبى در فضاى مجازى شهرس پيامك هاى نامناس
ــتاى جلوگيرى از شيوع آن  منتشر شده بود كه در راس

اقدام فورى صورت گرفت.
ــبى كه  ــتانى افزود: كوچك ترين پيامك نامناس باغس
ــتان منتشر شود  ــايبرى شهرس در فضاى مجازى و س
رصد و كنترل مى شود. وى با بيان اينكه جرايم عمومى 
و خصوصى از قبيل تهديد، تهمت، افترا، شب نامه ، نشر 
ــوى هر فرد و گروهى جرم  ــاير جرايم از س اكاذيب و س
محسوب مى شود و قابل پيگرد قانونى است، اظهار كرد: 
هم اكنون نظارت به اين فضا با تاكيد بر انتخابات پيش 
رو با هدف پيشگيرى از بروز هرگونه تخلف احتمالى در 
دستور كار قرار دارد. دادستان شهرستان مباركه با بيان 
اينكه بازرسان و نمايندگان فرماندار بايد نسبت به جرايم 
ــراف كامل داشته باشند، گفت:  انتخاباتى آشنايى و اش
وظايف بازرسان از چند روز گذشته مشخص شده است 
ــف به گزارش كردن  و آنان و نمايندگان فرماندار موظ

جرايم انتخاباتى هستند.
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امام جمعه آران وبيدگل گفت: رقابت هاى انتخاباتى در نظام اسالمى بايد براى 
خدمت به مردم و نظام باشد.

ــوى در جمع كانديداهاى حوزه انتخابيه كاشان و ــيد محمد موس آيت اهللا س
 آران و بيدگل در محل حسينيبه الزهرا (س) ستاد نماز جمعه آران و بيدگل 
ــتاى وحدت  ــالمى بايد در راس ــك جامعه اس ــت كانديداها در ي افزود: رقاب
ــت، انتخابات از جنس  ــالف اين رفاق ــد چراكه در خ همه جانبه و رفاقت باش

انتخابات حكومت هاى طاغوتى و غربى است.
وى قرار گرفتن كانديداهاى انتخابات مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه 
كاشان و آران و بيدگل در يك جلسه را نشان از وحدت و الگويى مناسب براى 
ــت و افزود: اين الگو مى تواند براى همه حوزه هاى انتخابيه  ــور دانس همه كش

كشور اجرا شود.
وى عملكرد برخى از رسانه هاى داخلى رادر پررنگ كردن رقابت هاى جنجالى 
ــتفاده از برخى تيترها و عناوين  ــب خواند و تصريح كرد: اس انتخاباتى نامناس

چالش برانگيز موجب رقابت هايى از نوع رقابت هاى طاغوتى و غربى مى شود.
ــت و گفت: در نظام  ــات كانديداها پرداخ ــوى به بيان برخى از خصوصي موس
جمهورى اسالمى امانت دارى و تعهد، تخصص و توانمندى دو ويژگى مهمى 
است كه بايد كانديداها براى حضور در صحنه رقابت داشته باشند و مردم هم 
بايد چنين افرادى را شناسايى و انتخاب كنند. وى خاطرنشان كرد: كانديداها 
ــتر مردم و وحدت در جامعه را ترويج  بايد با حضور خود زمينه مشاركت بيش
كنند. وى با اشاره به سبقه دينى و مذهبى مردم منطقه كاشان و آران و بيدگل 
ــود با اطمينان  ــالم گفت: نماينده اى كه از اين منطقه انتخاب ش در تاريخ اس

خاطر نماينده اى از مردمى مذهبى و مدافع فرهنگ واالى تشيع خواهد بود.

وصول 70 درصد بودجه شهردارى سميرم
حمله به شوراى نگهبان 
سناريوى جديد دشمن 

مجلس شوراى اسالمى ، راه نفوذ امروز دشمن حراست ويژه از مسجد جامع هزار ساله

امام جمعه زرين شهر گفت: حمله به شوراى نگهبان در تكميل سناريوى دشمن 
است، چراكه فقهاى شوراى نگهبان امين مردم و نظام هستند. 

حجت االسالم فخرالدين اسماعيلى در خطبه هاى نماز جمعه زرين شهر اظهار كرد: 
فقهاى شوراى نگهبان امين مردم بوده و در مسير كارى خود جز رضاى خدا و قانون 

به هيچ موردى فكر نمى كنند.
ــد كرد:  ــت و تاكي ــابقه ملى دانس ــات را يك مس ــهر انتخاب ــه زرين ش امام جمع
انتخابات سبب رشد و شكوفايى كشور در عرصه هاى مختلف مى شود و به  طور يقين 

پيروز اين مسابقه ملى، مردم خواهند بود.
ــات رهبر معظم انقالب در خصوص انتخابات يادآور شد:  ــاره به فرمايش وى با اش
رقابت سالم و حضور حداكثرى در انتخابات، مقابله با توطئه سست كردن انتخابات، 
ــت كه بايد مورد توجه همگان انتخاب فرد اصلح و تمكين به قانون از مواردى اس
 قرار گيرد. خطيب نماز جمعه زرين شهر با بيان اينكه كانديداها بايد اخالق انتخاباتى 
را رعايت كنند، تصريح كرد: كانديداهاى انتخاباتى اخالق اسالمى را سرلوحه خود 
قرار داده و از اهانت به يكديگر و تشويش اذهان عمومى به جد بپرهيزند. اسماعيلى 
در خصوص وضعيت اقتصاد در پسابرجام افزود: دنيا به دنبال دست يابى به بازارهاى 
ايران است كه بايد مراقب باشيم حضور پررنگ شان به اقتصاد و توليد داخلى مان 
ضربه نزند. جعفرزاده افزود: دومين دليل جهش اعتبارى خوب شهردارى سميرم، 
كمك دولت به شهردارى از محل دو درصد گاز و نفت بود اما همين اعتبار و با وجود 

مشكالت مالى دولت براى سال 94 محقق نشد.
وى تصريح كرد: پيش بينى كمك دولت به ما دو ميليارد تومان بود كه تنها 100 
ميليون تومان آن تخصيص پيدا كرد كه با توجه به مشكالت مالى دولت طبيعى بود.

رييس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان نطنز با اشاره به ترميم 
ــى در مرمت جوى هاى  ــتاى تاريخى ابيانه گفت: طرح معمارى آب جوى هاى روس

روستاى گردشگرى ابيانه اجرا شده است.
ــين يزدانمهر در جمع خبرنگاران درباره بازسازى جوى هاى روستاى تاريخى  حس
ــازى جوى هاى روستاى تاريخى ابيانه  ابيانه،  اظهار داشت: عمليات ترميم و بازس
به طول يك كيلومتر در حال انجام است كه  تاكنون 50 درصد مراحل كار به پايان 
ــازى همچنان ادامه دارد.  وى با بيان اينكه با توجه به بافت  رسيده و عمليات بازس
ــتا بايد با به كارگيرى  تاريخى روستاى ابيانه بازسازى و ترميم جوى هاى اين روس
مصالح بومى و سنتى انجام شود، گفت: كارشناسان معمارى در اين زمينه در حال 

فعاليت هستند و براى ترميم جوى هاى اين روستاى تاريخى، مصالح بومى و سنتى 
به خوبى مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــتان نطنز افزود:  ــتى و گردشگرى شهرس رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
هدف از اجراى طرح بازسازى جوى هاى روستاى تاريخى ابيانه تلفيق زيباى معمارى 
سنتى و آب است كه اين روستا را بيش از گذشته مورد توجه گردشگران داخلى و 

خارجى قرار مى دهد. 
ــان كرد:  ــرح، خاطرنش ــل اين ط ــراى تكمي ــار موردنياز ب ــه اعتب ــاره ب وى با اش
ــتاى ابيانه با هزينه اى بالغ بر400 ميليون ريال  ــازى جوى هاى روس مرمت و بازس
در حال انجام است. يزدانمر همچنين به اجراى طرح امنيت مسجد جامع تاريخى 
روستاى ابيانه اشاره كرد و گفت: براى تامين امنيت اين بناى باستانى 14 دوربين 

مداربسته در اطراف اين مسجد نصب و آماده سازى شده است.
وى افزود: نصب اين دوربين هاى مدار بسته با هدف حفظ و حراست از بناى تاريخى 
ــجد جامع ابيانه صورت گرفته كه گامى موثر در جهت حفظ و نگه دارى ميراث  مس

فرهنگى اين روستاى گردشگرى است.
ــگرى شهرستان نطنز با اشاره  رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش
به قدمت تاريخى مسجد جامع ابيانه، بيان كرد: مسجد جامع روستاى گردشگرى 
ابيانه در سال 466 هجرى قمرى بنا شده كه از آثار ارزشمند تاريخى اسالم و ايران 
ــجد از آثار كم نظير  ــود. وى افزود: محراب، درب و منبر اين مس ــوب مى ش محس
ــجد توسط دهيارى ابيانه به  تاريخ اسالم است و اجراى عمليات حفاظتى اين مس

تازگى به پايان رسيده است.

رييس هيات نظارت بر انتخابات كاشان گفت: دشمن راه نفوذ خود را در فرستادن 
افراد موافق افكار خود به مجلس شوراى اسالمى قرار داده است.

ــتان، حاكميت خدا را  ــن شهرس ــزالوى در جمع مردم اي ــالم خليل غ حجت االس
ــت و اظهار كرد: كسانى كه در رسانه ها  در گرو اجراى قوانين الهى در جامعه دانس
ــالمى ندارند، آنها امر و دستور  و تريبون ها عنوان مى كنند كه نيازى به حكومت اس
اصلى اسالم را نفهميدند و درك نكردند. وى از بنيان گذار جمهورى اسالمى به عنوان 
يكى از مصاديق انسان هاى موحد عصر حاضر نام برد و افزود: امام راحل نياز قرن20 
را تامين كرد و با ارائه نظريه واليت مطلقه فقيه خوا ست حاكميت خدا را محقق كند.

ــت و حقيقت  ــتمرار حاكميت خدا در زمان غيبت اس به گفته وى، واليت فقيه اس
ــالمى باشد وگرنه معنا  ــان زمانى محقق مى شود كه در لواى نظام اس عبوديت انس

پيدا نمى كند.
ــى و واليت را  ــه بدون حاكم اله ــان، جامع ــات نظارت بر انتخابات كاش رييس هي
به جسم بدون جان توصيف و عنوان كرد: هر فقيه و عالمى به صرف عالم و فقيه بودن 

نمى تواند مسند حاكميت بر مردم را اشغال كند.
غزالوى تاكيد كرد: كسانى كه براى برخى از مسندهاى زودگذر خودكشى مى كنند 
ــن اركان نظام  ــوال مى برند و مقدس تري ــور را زير س ــى كش و برخى قوانين اساس
ــالمى را تخطئه مى كنند، جنس حركت و هدف امام راحل و  مقدس جمهورى اس
ــالمى ايران،  ــرد: انقالب اس ــد. وى تصريح ك ــود را درك نكردن ــى خ وظايف اله
ــه80 درصد مردم  ــدار كرد به طورى ك ــان هاى خفته را بي ــا را زنده كرد و انس دني
ــود خدا  ــردم ايتاليا به وج ــدى از م ــد و درص ــدار مى خوانن ــود را دين ــكا خ آمري

ــاد مى كند.  ــى، داعش را ايج ــالم بدل ــتكبار حركت اس ــد از اين رو اس اقرار كردن
ــه و رهبرى  ــت فقي ــه والي ــازى علي ــمن در شبكه س ــت: دش ــئول گف ــن مس اي
ــژه ميان ــز به وي ــيار مجه ــبهه اى بس ــن ش ــت، بنابراي ــرده اس ــيار تالش ك بس
ــت و جوانان مجهز به علوم روز بايد به جنگ اين شبهه   نسل جوان پخش كرده اس

بروند وگرنه دشمنان انقالب ما را مى دزدند.
وى تاكيد كرد: دشمن امروز راه نفوذ را در فرستادن افراد موافق افكار خود به مجلس 
قرار داده است، بنابراين بايد هوشيار بود انسان هايى را وارد مجلس كنيم كه واليتى، 
ــند كه به فكر مردم بوده و  قانونمدار و طرفدار مظلومان و فقرا باشند و كسانى باش

خون به دل رهبرى نكنند.

آن سوى خبر

ــان از اعزام  ــيج كاش ــت بس ــى ناحيه مقاوم ــى اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــانى حرم ايشان  ــانى به مرقد مطهر امام راحل و عطرافش بسيجيان كاش

با گالب ناب كاشان به مناسبت سالگرد پيروزى انقالب اسالمى خبر داد.
عباس محمدزاده اظهار كرد: پس از برگزارى جلسات كميته شهرستانى 
ــتگاه اتوبوس شامل بسيج  ــه دس ــالمى مقرر شد س شوراى تبليغات اس
ــتان براى اعزام  ــاير اقشار بسيجى شهرس دانش آموزى خواهر، برادر و س

شيفتگان مكتب امام روح اهللا در كاشان در نظر گرفته شود.
وى با اشاره به اقامه نماز جماعت صبح توسط بسيجيان كاشانى به عنوان 
برنامه آغازين اين اعزام خاطرنشان كرد: اجراى برنامه در يادمان شهداى 
ــهداى انقالب و دفاع مقدس و سرداران شهيد  7 تير و حضور در گلزار ش
بهشت زهرا همراه با برگزارى مراسم زيارت عاشورا و تجديد ميثاق با آرمان 
الله هاى سرخ دشت ايثار و شهادت از ديگر برنامه هاى كاروان بسيجيان 
ــت. به گفته وى،  حضور در موزه شهدا به منظور  كاشانى در اين اعزام اس
آشنايى با ابعاد شخصيتى و نحوه زندگى شهداى راه حق ديگر برنامه اين 

اعزام يك روزه را تشكيل مى دهد.
ــيج كاشان با اشاره به برنامه  معاون فرهنگى اجتماعى ناحيه مقاومت بس
ــانى در مرقد امام راحل بيان كرد: تالوت  ــيجيان كاش كاروان اعزامى بس
قرآن، اجراى سرود توسط دانش آموزان مدرسه شاهد امام رضا (ع)، تقديم 
گل و نصب آن بر مشبك هاى ضريح برخى از برنامه هاى تدارك ديده شده 

براى اين كاروان است.
محمدزاده همچنين از عطرافشانى مرقد بنيانگذار كبير انقالب اسالمى 
با گالب ناب كاشان توسط بسيجيان و پاسداران كاشانى به عنوان يكى از 

آيين هاى پايانى اين مراسم خبر داد.

مسئول ستاد برگزارى برنامه هاى دهه فجر دهاقان گفت: آيين نمادين گلباران 
خودروى حمل حضرت امام (ره) در 12 بهمن ماه انجام مى شود.

ــت: اين برنامه همزمان با آغاز   ماشاا... عسكرى زاده با بيان اين مطلب اظهار داش
دهه فجر مقابل فرماندارى شهرستان دهاقان ساعت 8:45 روز دوشنبه 12 بهمن 

ماه اجرا مى شود.
وى از اجراى بيش از يكصد و20 برنامه فرهنگى، هنرى، افتتاح طرح هاى عمرانى 
و غيره همزمان با دهه فجر امسال در دهاقان خبرداد و اذعان داشت: از جمله اين 
ــهداى هنرمند، نواختن زنگ انقالب  برنامه ها مى توان به برگزارى يادواره ى ش
ــتارگان،  ــن انقالب و س و گلباران تمثال مبارك حضرت امام خمينى (ره)، جش
ــاره كرد. مسئول ستاد برگزارى  برگزارى مسابقات فرهنگى و ورزشى و غيره اش
ــه  ــرد: انتظار مى رود مردم هميش ــان ك برنامه هاى دهه فجر دهاقان خاطرنش
در صحنه دهاقان در روز22 بهمن ماه براى برگزارى هرچه باشكوه تر راهپيمايى 

اين روز بزرگ مشاركت كنند.

ــيد احمد خاتمى در ديدار با طالب و روحانيون مكتب اهل البيت(ع)  آيت اهللا س
ــر ديندارى و  ــون بايد تجلى گ ــت: روحاني ــتان تيران و كرون اظهار داش شهرس
دينمدارى در جامعه باشند كه براى اين كار بايد ويژگى هاى اخالقى را در درون 

خود تقويت كنند.
ــالمى و ديندارانه بايد در زندگى روحانيون و طالب وجود  ــلوك اس وى افزود: س
ــند و رفتار آن ها جذابيت براى جهت دهى به سمت معارف اسالمى و  داشته باش

قرآنى و دينى داشته باشد.
امام جمعه موقت تهران اذعان داشت: داشتن ويژگى اخالقى كه تجلى گر مصداق 
دين دارى و سلوك اسالمى باشد از انتظارات ائمه پيامبر(ص) و ائمه(ع) از طالب 

و روحانيون است.
وى تصريح كرد: طالب و روحانيون بايد دانش و علوم خود را فرا گيرند و اطالعات 
خود را به عنوان متخصص دينى افزايش دهند كه در پاسخگويى به نيازهاى دينى 

جامعه موثر واقع شوند.

دادستان شهرستان مباركه خبر داد:

فضاهاى مجازى مباركه به دقت رصد مى شود

برگزارى استقبال نمادين ورود امام (ره) 
در دهاقان

روحانيون بايد تجلى گر ديندارى و 
دينمدارى در جامعه باشند

70درصد  ــدن ــق ش ــول ومحق ــميرم از وص ــهردار س ش
از بودجه 50 ميليارد ريالى اين شهردارى در سال جارى خبر داد.

ــاركت  ــرزاده اظهار اميدوارى كرد: با همكارى و مش محمد جعف
ــال  ــن بودجه مصوب تا پايان س ــى مانده اي مردم30 درصد باق

محقق  شود. 
ــال  ــوب و محقق دو س ــه بودجه مص ــادآورى و مقايس ــا ي وى ب
ــال 92 بودجه ــرد: س ــان ك ــميرم خاطر نش ــهردارى س قبل ش

 مصوب20 ميليارد ريال بود كه شانزده ميليارد ريال آن محقق شد 
كه10 ميليارد ريال آن صرف اعتبارات جارى شده بود.

به گفته اين مسئول مديريت شهرى، در سال 93 بودجه شهردارى 
با يك جهش خوب مواجه بود و در حالى كه بودجه مصوب ما سه 
ــارد و 200 تومان  ــان بود اما حدود چهار ميلي و نيم ميليارد توم

محقق شد.
ــهردارى را  ــتر بودجه ش ــق بيش ــش و تحق ــن جه وى علت اي
ــهر و اعتماد به شهردارى و همچنين مشاركت  همكارى مردم ش
ــازى ها  ــفالت كوچه ها و پياده رو س در طرح هايى همچون آس

عنوان كرد.
ــميرم با بيان توضيحاتى در خصوص چگونگى  ــهر س شهردار ش

صرف بودجه در بخش هاى جارى و عمرانى افزود: در اين بخش 
شما مجاز  به هزينه كردن60 درصد در بخش جارى و40درصد 

در امور جارى هستيد.
ــميرم  ــهردارى س ــه ما در ش ــرد: كارى ك ــرزاده اظهار ك جعف
ــمت  ــاى جارى و رفتن به س ــى در هزينه ه ــم صرفه جوي كردي
ــتيم و  ــر جايى كه مى توانس ــود و از اين رو ه كارهاى عمرانى ب
ــاى عمرانى ــم و به بار هزينه ه ــود صرفه جويى كردي امكانش ب

 افزوديم.
ــال 93 حدود20درصد در  ــميرم، در س ــهردار س ــان ش به اذع
هزينه هاى جارى صرفه جويى و همين درصد به بخش عمرانى  

اضافه شد.
جعفرزاده ادامه داد: امسال نيز در اين بخش نسبت اعتبار عمرانى 
ــان دهنده توجه  به جارى 35 درصد به 65 درصد بوده و اين نش

جدى به كارهاى عمرانى است.
ــان كرد: علت اصلى اينكه شاهد اين  ــميرم خاطر نش شهردار س
جهش در بودجه امسال بوديم تحويل گرفتن فاز اول شهرك آبشار 
ــازى  با وجود همه مشكالت و نبود زيرساخت ها و  از راه و شهرس

امكانات در اين شهرك بود.
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نكته ها

طب سنتى

يك متخصص تغذيه گفت: با اينكه مصرف خرما، كشمش و توت خشك، 
ــكر در افراد مبتال به ديابت است ولى به  جايگزين مناسبى براى قند و ش
اين معنا نيست كه اين مواد خوراكى موجب باال رفتن قند خون نمى شوند 
ــاره به شيوه  ــتند. دكتر رضا امانى با اش و يا به هر مقدار قابل مصرف هس
كنترل قند خون با تغذيه توضيح داد: براى مقايسه تاثير غذاها بر افزايش 
قند خون، شاخصى به نام گليسمى وجود دارد كه نشان مى دهد غذاهاى 
ــد بر ميزان قندخون يا بيمارى  حاوى كربوهيدرات تا چه اندازه مى توانن

ديابت اثر بگذارند.
وى ادامه داد: در شاخص گليسمى، انديس گليسمى يك غذاى استاندارد 
كه معموال نان سفيد است را 100 درصد در نظر مى گيرند و بقيه غذاهاى 
ــزان كربوهيدرات هر  ــه مى كنند. مي حاوى كربوهيدرات را با آن مقايس

غذاها را نيز معموال برابر 50 گرم در نظر مى گيرند.
امانى گفت: در اين مقايسه، ماده غذايى حاوى 50 گرم كربوهيدرات به 
ــطح منحنى قند خون را با استاندارد آن مقايسه  افراد داده مى شود و س
ــت  ــمى مواد غذايى به دس ــه اين صورت جدول نمايه گليس مى كنند. ب

مى آيد.
ــا 70 و زير 55 را به  ــدول نمايه باالى 70، بين 55 ت وى افزود: در اين ج

ترتيب به عنوان گليسمى باال، متوسط و پايين در نظر مى گيرند.
ــمى باالى  اين متخصص تغذيه عنوان كرد: غذاهايى داراى نمايه گليس
70، در افراد مبتال به ديابت محدوديت مصرف دارند؛ به عنوان نمونه نان 
ــده، آب ميوه به ويژه  ــيب زمينى پوره پخته شده و له ش سفيد يا باگت، س
آب ميوه هاى تجارى، آب هويج، هنداونه، طالبى و خربزه براى افراد مبتال 
به ديابت محدوديت مصرف بيشترى دارد. امانى اظهار كرد: مصرف انواع 
ــك، رطب، انگور نيز براى بيماران مبتال به ديابت  عسل، خرما، توت خش

توصيه نمى شود.
ــرف  ــت مص ــه محدودي ــى ك ــه خوراكى هاي ب ــاره  اش ــا  ب وى 
ــد،  ــت دارن ــا دياب ــون ي ــد خ ــه قن ــان ب ــراى مبتالي ــرى ب كمت
ــا،  توت ه ــواع  ن ا ــات،  مركب ــه  جمل از  ــى  ميوه هاي ــت:  گف
ــبوس،  ــات و نان هاى حاوى س ــالس، حبوب ــيب درختى، آلبالو، گي س

محدوديت مصرف كمترى براى افراد مبتال به قندخون دارند.
اين متخصص تغذيه تصريح كرد: توصيه مى شود افراد مبتال به ديابت يا 
ــاالد را به همراه وعده هاى غذايى  قند خون باال، سبزى هاى خوردن و س

مصرف كنند زيرا موجب كاهش قند خون در افراد مى شوند.

ــالمى پور در رابطه با خواص درمانى گياه آويشن اظهار  محمدجواد اس
داشت: اين گياه در درمان بسيارى از بيمارى هاى مختلف مؤثر بوده و به 

طور كلى سه نوع آويشن شيراز، كوهى و كاكوتى وجود دارد.
ــت عطر  ــت و به عل ــاب اس ــده و اعص ــن مقوى مع ــزود: آويش وى اف
ــذا نيز  ــتها و هاضم غ ــك داروى اش ــته ي ــه داش ــم مطبوعى ك و طع
ــنج بوده و  ــود؛ همچنين اين گياه يك داروى ضدتش ــوب مى ش محس

خاصيت آنتى اسپاسموديك دارد.
ــن ميكروب روده ها را نابود كرده  متخصص طب سنتى ادامه داد: آويش
و در درمان نفخ معده و ورم روده ها بسيار مؤثر است. همچنين گردش 

خون را تحريك و جريان آن را منظم مى كند.
به گفته اسالمى پور آويشن هوش و قوه ادراك را زياد كرده و در درمان 

بيمارى هاى ريوى، برونشيت، آسم، سياه سرفه مؤثر است.
ــن به علت تيمول موجود در  ــنتى با بيان اينكه آويش متخصص طب س
آن يك ضدعفونى و ضدانگل قوى محسوب شده و انواع كرم هاى روده 
ــيور را مى كشد گفت: شستن سر  از قبيل تيركوسفال آلكسيتوم و اكس
با جوشانده غليظ آويشن موجب جلوگيرى از ريزش موى سر و تقويت 
ــبب رويش مو نيز  ــود و اگر اين كار استمرار يابد س پيازهاى آن مى ش
ــن را در صد گرم آب  ــت 10 گرم آويش مى شود .براى اين كار بهتر اس

جوشانده، صاف كرد و به كار ببريد.
ــن ضدباكترى و داروى ضدعفونى كننده قوى به  وى اضافه كرد: آويش
شمار مى رود. بنابراين براى درمان بيمارى هاى ميكروبى و عفونت هاى 

داخل بدن جوشانده يا دم كرده آن تجويز مى شود.
ــن با انجير در درمان آسم و سرفه  اسالمى پور تأكيد كرد: خوردن آويش

مؤثر بوده و اگر با آب كرفس مصرف شود سنگ شكن و ادرارآور است.
ــن با پنير تازه  ــاره به اينكه مصرف آويش ــنتى با اش متخصص طب س
ــتند مفيد  ــرادى كه الغر هس ــدن اف ــه جهت چاق ش به صورت روزان
ــن نيز براى تقويت چشم  ــان كرد: جويدن برگ آويش است، خاطرنش

نافع است.
 همچنين مصرف دم كرده آويشن با پونه يا نعنا در درمان سرماخوردگى 
ــت هر 8 ساعت يك  ــود البته الزم اس و عفونت هاى ريوى توصيه مى ش

ليوان از اين دم كرده مصرف شود.

آيا خرما و كشمش 
قند خون را باال مى برند؟

براى تقويت اعصاب آويشن بخوريد

تمايل به زيبايى از صفات سرشتى انسان هاست و آدمى 
در طول تكامل خود سعى كرده از راه هاى مختلف به اين 

قضيه ذاتى گرايش يابد.
ــيارى از افراد  مثال بارز اين موضوع توجه روزافزون بس
ــايل آرايش و  ــتفاده از وس به جراحى هاى زيبايى يا اس

متعلقات تزيينى است.
با اين وجود، كاربرد اين زينت آالت با عوارض ناخواسته 
ــت كه در برخى موارد ناشى از شكل  متعددى همراه اس
خاص آن محصول زينتى يا جنس ماده سازنده يا كاربرد 

نادرست آن است. 
ــتفاده  ــروزه به وفور مورد اس ــه زيورآالتى كه ام از جمل
ــن  ــه در اي ــتند ك ــتبندها هس ــرد دس ــى گي ــرار م ق
ــاير  ــتفاده از آنها و س ــكالت اس ــى مش ــب به برخ مطل

نكته هاى مرتبط آن اشاره مى كنيم.
ــاس طوالنى  1- حساسـيت به دسـتبند فلزى: تم
ــت با مواد به كار رفته در جنس دستبندها از جمله  پوس
ــا و… مى تواند به  ــكل، كبالت، طال، فرمالدييده فلز ني
خصوص در افراد آلرژيك و حساس باعث طيف وسيعى 

از ضايعات پوستى شود.
2- حساسيت به نيكل: نيكل فلز نقره اى رنگى است 
كه به طور گسترده در ساخت اجزاى فلزى دستبندها، 
دكمه ها و سگك ها به كار مى رود و براساس مطالعات، 
ــت و در بسيارى از  ــايع ترين آلرژن در سراسر دنياس ش

موارد همراه فلز كبالت استفاده مى شود. 
ــده با دستبند  افزايش تعريق در زير مناطق محصور ش
ــده مى شود كه  باعث افزايش تعداد آلرژن نيكل آزادش

ضايعات اگزمايى خارش دار را همراه خواهدداشت.
3- حساسيت به طال: طال هم مى تواند حساسيت زا 
باشد. اگر چه ميزان شيوع آن در نقاط مختلف جهان از 1 
تا 10 درصد متفاوت است ،اما به هر حال مى تواند باعث 

ضايعات درماتيتى در صورت، دست و پلك ها شود.
4- حساسـيت به عطرى كه به دستبند مى زنند: 
ــتبندهاى خود  ــى به دس ــه صورت عادت برخى افراد ب
عطرهاى خوشبوكننده مى زنند تا با بو كردن آن متوجه 
بوى بد محيط نشوند، اما برخى مواد سازنده عطرها نيز 

مى تواند باعث آسيب هاى آلرژيك پوستى شود.
5- حساسـيت به بدليجات: فرمالدييد گازى است 
ــتفاده  ــى بدليجات اس ــاخت رنگ ها در برخ كه در س
مى شود. بدليجاتى كه در ساخت اجزاى آن از فرمالدييد 
ــيعى از عوارض  ــف وس ــد نيز طي ــده باش ــتفاده ش اس
ــته مثل درماتيت هاى تماسى آلرژيك را شاهد  ناخواس

هستيم.
6- حساسيت به منسوجات: حساسيت به منسوجات 
به كار رفته در دستبند هم معموال ناشى از رنگ هاى به 
كار رفته در بافت منسوجات است و نه به دليل فيبرهاى 
ــتبندى  ــا مصنوعى موجود در آنها. هرچه دس طبيعى ي
تنگ تر بسته شده باشد، به دليل تماس بيشتر احتمال 

بروز مشكل بيشتر است.

7- حساسـيت به دستبند پالسـتيكى: استعمال 
دستبندهاى پالستيكى هم ممكن است طيف وسيعى 

از مشكالت پوستى را همراه داشته باشد.
ــزه موجود در  ــاى غيرپليمري ــوارد مونومره ــن م  در اي
ــاير موادى كه با هدف  ــتيكى نهايى يا س محصول پالس
ايجاد استحكام و ثبات محصول يا به عنوان رنگ افزودنى 
ــود عامل بروز مشكل  به تركيب پالستيك اضافه مى ش

است.
8- حساسـيت به مواد آرايشـى جمع شـده زير 
ــتى  ــى، بهداش دسـتبند: تجميع مواد مختلف آرايش
ــوينده ها و ضدعفونى  مثل كرم هاى مرطوب كننده، ش
ــتر غير از  ــاعت و انگش ــتبند، س كننده ها و… زير دس
حساسيت زا بودن اجزاى سازنده خود دستبند، مى تواند 
ــت آسيب برساند و عامل  به تدريج به سطح دفاعى پوس

بروز مشكل و آسيب هاى متفاوت شود.
9- حساسيت به دسـتبند تنگ: دستبندهاى تنگ 
ــارى  ــت فش روى عروق و اعصاب عبور كننده از مچ دس
ــى از اختالل ها  ــه مى تواند عامل طيف وارد مى كنند ك

باشد. به عنوان مثال فشار روى اعصابى كه از مچ دست 
ــانگاه تونل  ــل نش ــى مث ــوارض عصب ــذرد، ع ــى گ م
ــتان  ــوك انگش ــتى و گزگز ن ــز پوس ــا گزگ ــال ي كارپ
ــت و ضعف  ــتان دس ــاى حركتى در انگش و اختالل ه
ــن  ــن رفت ــا و از بي ــت ه ــالت دس ــى عض و آتروف
ــه دنبال  ــف را ب ــاى ظري ــت ه ــام حرك ــى انج تواناي

خواهد داشت.
ــريان ها و رگ هاى  همچنين فشار اعمال شده روى ش
گذرنده از ناحيه نيز با ايجاد اختالل در گردش خون باعث 
كاهش خونرسانى شريانى به اعصاب و عضالت ناحيه و 
كاهش تخليه وريدى و لنفاوى منطقه و تجمع خون تيره 
وريدى در دست ها مى شود كه با بروز اين وقايع، شاهد 
ــودى، كاهش نبض  ــدد از جمله تورم، كب تغييرات متع

شريانى و… در اندام مربوطه هستيم.
ــروز و از بين رفتن  ــث قانقاريا، نك  تداوم اين عاليم باع
ــرد آن عضو  ــاختار و عملك ــت ناپذير س دايمى و برگش

مى شود و عامل بروز سلوليت و عفونت در ناحيه است.
10- زردزخم، سـلوليت و فوليكوليـت: در صورت 

رعايت نكردن بهداشت و تميز نكردن دوره اى دستبند و 
استفاده طوالنى مدت از آن شاهد تجمع انواع مختلفى از 
جرم هاى بيمارى زا و باكترى ها زير دستبند خواهيم بود 
كه تجمع آن بر پوست ناحيه باعث عفونت هاى موضعى 
مثل زردزخم، فوليكوليت ها و سلوليت هاى عفونى و باد 

سرخ مى شود.
3 توصيه به استفاده كنندگان از زيورآالت

ــايل زينتى را تا حد ممكن  1- بهتر است استفاده از وس
ــه زمان هاى  ــتعمال آن را محدود ب ــش داده و اس كاه
ــداوم در يك محل  ــتعمال م خاص و كوتاه كنيد و از اس

بپرهيزيد.
ــتفاده از زيورآالت مرغوب و پرهيز از بدليجات و  2- اس
وسايل بى كيفيت، كنار توجه ويژه به بهداشت زيورآالت 
ــتحمام روزانه  ــت وشو و اس و جدا كردن آن هنگام شس
ــكال  ــتبندهاى تنگ يا با اش ــتفاده نكردن از دس و اس
ــيارى از عوارض  ــع از ايجاد بس ــارف مى تواند مان نامتع

پوستى و بدنى ناخواسته نامبرده شود.
ــازنده زيورآالت، بسيار شايع  ــيت به مواد س 3- حساس
ــيوع كمتر، عوارض مربوط به محكم بستن  ــت. با ش اس

دستبند را هم داريم.
ــود   در حالت عادى عاليم اوليه مثل گزگز باعث مى ش
ــتبند را باز كند كه اين موضوع مانع از  فرد خودش دس
تشديد و بروز عاليمى مانند سلوليت و عفونت مى شود، 
اما در افرادى كه اختالل هوشيارى دارند، در كما هستند، 
اختالل هاى ذهنى دارند يا به اختالل هاى حسى مبتال 
ــت عاليم پيشرفته  هستند (مثل ديابتى ها) ممكن اس

ديده شود.
ــوان آمريكايى طى  ــوپ، نوج ــال، آندره ك به عنوان مث
ــتيكى دور  ــتن دستبند پالس ــته به دليل بس ماه گذش
ــد. متخصصان  ــتش دچار عفونت باكتريايى ش مچ دس
ــپتى سمى فاصله داشته  مى گويند او تنها يك قدم با س
است. اين نوجوان بعد از چند روز متوجه ضايعه عجيبى 
ــود كه به اندازه يك سكه قرمز  ــتش مى ش روى مچ دس

رنگ است.
ابتدا گمان مى كند حشره اى او را گزيده و از ترس اينكه 
اين ضايعه جاى نيش عنكبوت باشد به متخصص مراجعه 

مى كند كه برايش آنتى بيوتيك تجويز مى شود.
 با اين وجود التهاب كاهش پيدا نمى كند و ضايعه روز به 

روز قرمزتر و بزرگ تر مى شود.
مجددا نزد پزشك مى رود و اينجاست كه پزشك متوجه 
آبسه در ناحيه مچ دستش مى شود. آبسه، تجمع موضعى 
چرك است كه زير پوست به وجود مى آيد و نشانه عفونت 

باكتريايى است.
ــت. او تحت  ــتبند پالستيكى بوده اس منبع اصلى، دس
ــرار گرفت  ــى بيوتيك ق ــان با آنت ــل جراحى و درم عم
ــن خوبى به  ــود ماجرا به اي ــت، اما ممكن ب و بهبود ياف
ــادگى از  ــد و اين دختر جوان جانش را به س اتمام نرس

دست بدهد.

دريچه

يكى از ميوه هاى خوش طعم كه از آن محصوالت متنوعى هم 
تهيه مى شود، آلبالو است. اين ميوه، فعاليت آنزيم هاى دخيل 
در فرآيند التهاب و احساس درد را كاهش مى دهد؛ در نتيجه 
ــتامينوفن،  مى توان فعاليت ضددرد اين ميوه را مطابق با اس

ايبوپروفن و ناپروكسن دانست.
در اينجا سعى داريم شما را با خواص آلبالو به صورت تازه و به 

صورت خشك شده آشنا كنيم.
براى سالم ماندن قلبتان، آلبالو مصرف كنيد

آلبالو سرشار از آنتى اكسيدان هاى طبيعى چون آنتوسيانين، 
ــتين و كامپفرول مى باشد و يكى از  كلوروژنيك اسيد، كورس
ــيدانى بسيار بااليى  ميوه هايى است كه از ظرفيت آنتى اكس

برخوردار است.
آنتوسيانين هاى موجود در آلبالو از چندين راه بدن را در برابر 

آسيب هاى استرس اكسيداتيو محافظت مى كنند:
1. آنها به طور مستقيم راديكال هاى آزاد را منهدم مى كنند.

ــوند و آن را از تخريب اكسيداتيو  2. به DNA متصل مى ش
حفظ مى كنند.

ــم زدايى آنزيمى و آنزيم هاى آنتى اكسيدانى را  3. سيستم س
فعال مى كنند.

ــاى خونى و  ــود در آلبالو رگ ه ــيدان هاى موج 4. آنتى اكس
ــيداتيو محافظت  ــلول هاى مغزى را در برابر استرس اكس س
ــكيل پالك هاى  ــو از تش ــه مصرف آلبال ــد. در نتيج مى كنن
آترواسكلروزى و بيمارى هاى مرتبط با زوال عقل جلوگيرى 

مى كند.

به جاى استامينوفن، آلبالو بخوريد
آلبالوى تازه و آلبالوى خشك، فعاليت آنزيم سيكلواكسيژناز 
را محدود مى كنند. اين آنزيم ها مهم ترين تركيبات در فرآيند 
ــند. آنزيم سيكلواكسيژناز به  ــاس درد مى باش التهاب و احس
ــكن نيز مهار مى شود. در  ــيارى از داروهاى مس ــيله بس وس
نتيجه مى توان فعاليت ضددرد آلبالو را مطابق با استامينوفن، 

ايبوپروفن و ناپروكسن دانست.
ــود در  ــانه هاى موج ــو نش ــه آلبال ــت ك ــه همين علت اس ب
بيمارى هاى التهابى چون آرتريت و نقرس را كاهش مى دهد. 
ــد كه  ــخص ش طى تحقيقى كه در آمريكا صورت گرفت مش
مصرف آب آلبالو دو بار در روز براى مدت 8 روز، دردهاى بعد 
ــبت افرادى كه دارونما مصرف  ــى را به نس از مسابقات ورزش

مى كردند كاهش مى داد.
آلبالو، عليه سرطان

ــرطانى قوى دارد، كورستين  فالوونوئيدى كه خواص ضدس
مى باشد. آلبالو و آلبالوخشكه منبع بسيار مناسبى از كورستين 
هستند. مقدار كورستين موجود در آلبالو و آلبالوخشكه بسيار 
بيشتر از ساير ميوه هاست. فنوليك اسيدى كه آميگدالين نام 

دارد، به عنوان ويتامين B17 شناسايى شده است.
ــن، اندازه  ــد آميگدالي ــان مى ده ــده نش تحقيقات انجام ش

ــرطانى را كاهش مى دهد و از پيشرفت سرطان  تومورهاى س
جلوگيرى مى كند. همچنين ساير مواد موثر موجود در آلبالو، 
درد ناشى از پيشرفت سرطان را تسكين مى دهند. به همين 
ــوى در نزد  ــرطانى ق ــت كه آلبالو يك ميوه ضد س علت اس

دانشمندان مى باشد.
آلبالوخشكه، مقابله با پوكى استخوان

ــر فعاليت  ــت. بور ب ــبى از بور اس ــكه، منبع مناس آلبالوخش
 D آنزيم هاى دخيل در متابوليسم كلسيم، منيزيم و ويتامين
(كه از عناصر اصلى دخيل در ساختمان استخوان مى باشند) 
ــت. عنصر بور در كنار كلسيم و منيزيم موجود در  اثرگذار اس

آلبالوخشكه، سالمتى استخوان را تامين مى كند.
ــد. در  ــتروژنى آن مى باش از اثرات ديگر بور، فعاليت شبه اس
حقيقت بور از بروز پوكى استخوان، به ويژه بعد از يائسگى كه 
ــتروژن در بدن خانم ها كاهش مى يابد، پيشگيرى  ميزان اس
ــار از ويتامين C و  ــكه سرش ــن آلبالوخش ــد. همچني مى كن

B كمپلكس است كه سالمت استخوانى را تضمين مى كنند.
خوابى خوش با آلبالو

اگر از مشكالت بى خوابى رنج مى بريد و شب ها در رختخواب 
ــار مى رويد. آلبالو را امتحان كنيد.  براى به خواب رفتن كلنج
ــل نماييد.  ــت آلبالو مي ــاعت پيش از خواب يك مش يك س

ــاعت فيزيولوژيك بدن  مالتونين هورمون موثر در تنظيم س
ــراد تعيين مى كند.  ــت كه زمان خواب و بيدارى را در اف اس
آلبالو به دليل دارا بودن مالتونين و تريپتوفان (كه در بدن به 

مالتونين تبديل مى شود) باعث بهبود خواب شبانه مى شود.
آلبالوخشكه پركالرى تر از آلبالو تازه

100 گرم از آلبالوخشكه 350 كالرى انرژى دارد؛ درحالى كه 
همان مقدار از آلبالو به صورت تازه تنها 68 كالرى انرژى دارد. 
ــكه 5 برابر آلبالو تازه كالرى دارد؛ زيرا  در حقيقت آلبالوخش
ــود، مقدار فراوانى از آب خود را از  ــك مى ش آلبالو وقتى خش
ــكه يك دهم آلبالو  دست مى دهد و مقدار رطوبت آلبالوخش

تازه است.
ــكه در  ــدار آلبالوخش ــود كه مق ــئله باعث مى ش  همين مس
ــتر از آلبالو تازه  باشد و چگالى انرژى در حالت  100 گرم بيش

خشكيده بيشتر از آلبالو در حالت تازه باشد.
آلبالوخشكه سرشار از ويتامين ها و امالح

عالوه بر ميزان كالرى زيادى كه در آلبالوخشكه وجود دارد، 
ــكه نسبت به آلبالوى تازه  ساير ريزمغذى ها هم در آلبالوخش
ــت . مثال محتواى فيبر موجود در آلبالوخشكه سه  بيشتر اس
برابر آلبالو تازه است. كلسيم موجود در 100 گرم آلبالوخشكه 
196 گرم است. حتى بسيار بيشتر از كلسيم موجود در شير و 

4 برابر كلسيم موجود در آلبالو تازه مى باشد.
 آهن موجود در آلبالوخشكه 4 برابر آهن موجود در آلبالو تازه 
بوده كه  البته ويتامين A موجود در آلبالو تازه بسيار بيشتر از 

آلبالو خشك شده است.

بيشتر بدانيم

شكر انواع مختلفى دارد. از شكر سفيد گرفته تا شكر قهوه اى و توربينادو، اما 
چگونه بهترين شكر را انتخاب كنيم؟

ــتفاده قرار مى گيرد. يك نسخه خطى  سال هاى سال است كه شكر مورد اس
چينى مربوط به قرن هشتم قبل از ميالد مى گويد كه منشا نيشكر هند بوده 
ــوان محصولى لوكس و  ــن قاره به عن ــت. تا مدت ها اين محصول براى اي اس
گرانبها تلقى مى شد، تا اينكه قرن نوزدهم در اروپا هم در دسترس قرار گرفت 

و خودش را در قالب بخشى از رژيم غذايى مدرن و فراگير تثبيت كرد.
متابوليسم مربوط به شكر در بدن به طور گسترده اى مورد مطالعه و بحث قرار 
گرفته است.جدا از مسايل مربوط به اطالعات ضد و نقيض و كنجكاوى برانگيز، 
اجازه بدهيد كه در اينجا به برخى از بهترين گزينه هاى شيرين كننده براى 

پخت و پز اشاره كنيم.
شكر سفيد

ــكر يعنى شكر سفيد است.  ــيارى از ما،منظور از شكر همين نوع ش براى بس
ــود و به طور عمده فاقد هر  اين محصول شديدا خالص سازى و تصفيه مى ش
ــت. منظور از ارزش غذايى، شيره  چغندرى است كه به  نوع ارزش غذايى اس
طور طبيعى در بسته هاى شكر وجود دارد. توصيه مى شود كه تا حد امكان از 
مصرف شكر سفيد خوددارى كنيد، اما ظاهرا نمى توان چندان به اين حرف 
ــيارى از انواع پخت و پزها از آن استفاده مى شود. در انواع  پايبند بود و در بس
مختلف آن (شكر طبيعى، شكر ريزدانه، پودر شكر، شكر ماسه اى) هر يك از 
دانه ها به يك اندازه به دست مى آيد و مصرف خاص خود را دارد. شكر ريزدانه 

ــيار عالى است؛  ــتاردهاى خوشمزه گزينه اى بس براى پختن كيك ها و كاس
پودر شكر داراى ميزان كمى نشاسته  ذرت افزوده است و بهترين گزينه براى 
درست كردن كيك هايى با سفيده تخم مرغ و بدون كره و جهت ريختن روى 
ــنى تزيينى ترد براى  دسرها محسوب مى شود؛ شكر ماسه اى هم يك چاش

آشپزهاست.
شكر قهوه اى

بسيارى از شكرهاى سبك و تيره در واقع همان شكرهاى سفيد هستند كه 
شيره  نيشكر افزوده دارند. شكر قهوه اى در واقع مزه اصلى كارامل است. از اين 
نوع شكر به طور ويژه براى پخت پرمايه تر و خوش طعم تر استفاده مى شود. 
ــت كه به دنبال انتخاب مواد ارگانيك  ــه، بهترين گزينه اين اس مثل هميش
باشيم. اگر به دنبال شكر قهوه اى خوب مى گرديد، پيشنهاد ما اين است كه 

يكى از دو نوع زير را انتخاب كنيد:
موسكووادو و توربينادو

ــكر قهوه اى پرمايه و غنى، نمدار و تيره است كه به طور  موسكووادو نوعى ش
بسيار مختصر با چاشنى هاى قوى فرآورى مى شود. موسكووادو شكرى تصفيه 
ــت كه اين يعنى مواد معدنى و  نشده با حفظ شيره  نيشكر موجود در آن اس
مغذى موجود در شكر همچنان در آن حفظ مى شود. پخت و پز با موسكووادو 
باعث مى شود كه ميزان مايعات دستور غذايى شما به طور مختصرى كاهش 
ــوه اى، مافين و  ــيرينى قه ــت كردن چيزهايى مانند نان ش يابد. براى درس

دسرهاى ميوه، موسكووادو گزينه شيرين كننده  فوق العاده اى است.

توربينادو شكر زرد و درشتى است كه شكل ماليم تر موسكووادو است و شيره 
نيشكر از آن گرفته شده است. از اين نوع شكرها براى پاشيدن روى كوكى و 

كلوچه ها و شيرين كردن نوشابه استفاده مى شود.
بدون در نظر گرفتن طعم مورد نظر خود، سعى كنيد تا حد امكان از شكرهاى 

خام و فرآورى نشده استفاده كنيد.

10 نكته درباره حساسيت پوستى
به زيورآالت

اين ميوه را جايگزين استامينوفن كنيد!

از كدام نوع شكر كجا 
استفاده كنيم؟
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انقـالبى به رهبـرى امام خمينـى(ره) ــاه به اوج رسيد،  ــالمى درايران، كه با بيرون راندن ش پيروزى انقالب اس
ــس از آن رخ داد، به ميزان فراوان  ــالمى كه پ و بنيانگذارى جمهورى اس

مديون ويژگى هاى رهبرى امام خمينى(ره) است.
امام راحل تمام ويژگى ها و كارهاى بزرگى را كه براى عزيزساختن ايشان 
ــنت اسالمى  ــلمان به عنوان يك قهرمان واقعى در س نزد توده هاى مس
ــتثنايى و عدم خودخواهى در  ــخصى اس الزم بود، دارا بودند: صداقت ش
ــرأت باورنكردنى و  ــى، اراده و توانايى يك رهبر قدرتمند، ج روش زندگ
ــكالت بزرگ، ظرفيت غيرمعمولى براى مقاومت و  استوارى در برابر مش
برقرارساختن همدلى با رنجبران و پابرهنه ها و لگدمال شده هاى اجتماع، 
ــخنورى از  ــده و مهارت هاى س ــاده و مجذوب كنن و ارتباطات فوق الع

ويژگى هاى ايشان بود.
ــون وچراى جنبش انقالب  ــى(ره) به عنوان رهبر بى چ ظهور امام خمين
اسالمى بيشتر از ويژگى هاى منحصر به فرد ايشان مشتق مى شود. روش 
ــجاعانه و پرهيز كارانه كه از زروزيور دنيايى دورى مى جست،  زندگى ش
ــى براى حرص و آز خاندان فاسد، خودسر و  هميشه مالمت گر و سرزنش
ــا ، امام خمينى(ره) هم  ــوى بود.با وجود برخوردارى ه زروزيور خواه پهل
پيش از انقالب و هم پس از آن زندگى با تواضع و غيرمسرفانه اى داشتند .
ــاده مى خوردند، لباس ساده مى پوشيدند، روى زمين ايشان غذاهاى س

 مى خوابيدند و با پشتكار مداوم نماز شب مى خواندند. امام خمينى(ره) 
جلسات قرآن را هر روز تا پايان عمرشان برگزار مى كردند.

ــالم و  به خاطر چنين نظمى كه در ميان افراد قدرتمند هم در جهان اس
ــت كه وى به طور گسترده به  هم در جاهاى ديگر نادر است، شگفت نيس
عنوان يك رهبر صادق مورد احترام بوده است. روش زندگى وى، هم انكار 
دنياپرستى و هم تاييد عدالت اجتماعى و مساوات و برابرى بود. يك سنگ 
بناى ديگر رهبرى انقالبى امام خمينى(ره) توانايى و محبوبيت ايشان در 
متحدساختن اپوزيسيون (مخالفان) نظام تثبيت شده بر محور باالترين 
درخواست ها؛ يعنى پايان دادن به استبداد سلطنتى و وابستگى به غرب 

بود.
ــت خود را روى نبض مردم نگه  ــيدن به اين هدف، ايشان انگش براى رس
ــته بودند، و با مهارت، خلقيات نهان آنان را كه بر توده هاى ايرانيان  داش
مستولى مى شد و حكايت از تنفر آنها از خاندان خودكامه پهلوى مى كرد، 

رديابى مى نمودند.
ــب كتاب  ــى(ره) در قال ــام خمين ــى ام ــه سياس ــان نظري ــن مي در اي
ــال 49 مخفيانه منتشر شد و  ــالمى»، در س «واليت فقيه يا حكومت اس

كمبود طرح جايگزين را پر كرد.
ارايه طرح براى آينده

پس از اوج گيرى نهضت روحانيت و قيام 15 خرداد 42 و در شرايطى كه 
ــى را در جامعه احساس  نيروهاى انقالبى و مبارز، ضرورت تحولى اساس
ــود. حداقل دو  ــن دغدغه ها، «طرح آينده» ب مى كردند، يكى از مهم تري
ــر طرحى براى  ــت كه ه تجربه ناكام در ذهن عمومى جامعه وجود داش
مبارزه را به چالش مى كشيد. مبارزات دوره مشروطيت و انحراف آن به نفع 
استعمار انگليس و استقرار رژيم پهلوى و نيز مبارزات ملى شدن صنعت 
ــدافـ  كه عمال ديكتاتورى و  نفت و عدم مديريت موفق آن در نيل به اه
وابستگى بى قيد و شرط شاه را به آمريكا در پى داشتـ  استراتژى مبارزه 
ــاخت. از طرفى مبارزه با استبداد و  و هدف آن را مواجه با دشوارى مى س

وابستگى شاه در چارچوب قانون اساسى و رژيم سلطنتى، ناموفق مى كرد 
ــوى ديگر، طرح هرگونه جايگزينىـ  در شرايط حاكميت نظام دو  و از س
ــايگى ديوار به ديوار ايران با  قطبى در ساختار سياسى بين الملل و همس
ــت و ــوروى و نفوذ عميق آمريكا در اليه هاى مختلف اقتصاد و سياس ش

 فرهنگ كشورـ  بسيار حساس و خطير تلقى مى شد. 
ــاى امام در ــب درس ه ــالمى»  كه مطال ــا حكومت اس ــت فقيه ي «والي

ــت به دست بين  ــم مأموران ساواك و دس ــرف بود دور از چش  نجف اش
ــه استوار نظام سياسى اسالم  نيروهاى مومن و انقالبى مى گشت و انديش
را القا مى كرد. اهميت انتشار اين كتاب در آن زمان براى جهت دار كردن 
مبارزه و برانگيختن مباحث تحقيقاتى و علمى پيرامون چگونگى تشكيل 
يك حكومت دينى، با توجه به اقتضائات زمان و تجربه هاى بشرى، و قابل 
ــديد و تقويت انگيزه هاى اسالمى  ــان دادن اين هدف، و نيز تش عمل نش
مبارزه، انكارناپذير است. البته اين كتاب حاوى استدالل هاى فقهى براى 
اثبات مسئله و اركان و كليات آن بود، ولى همين اصول و اركان، در ارايه 
ــتوانه اى دينى و اعتقادى و تاكيد  دورنمايى از آيندهـ  دورنمايى كه از پش
ــته برخوردار استـ  بسيار موفق و موثر بود  و تأييد مرجع تقليدى برجس
ــتراتژى آينده نگر، واقع بينانه و  و نشان مى داد استراتژى مبارزه امام، اس
درازمدت است و حركت امام(ره) فراتر از جنبه سلبى، داراى جنبه اثباتى 
و ايجابى هم هست. اين عامل قطعا در شكل گيرى رهبرى بالمنازع امام 

موثر بود و چشم انداز روشنى را براى مبارزه ترسيم مى كرد.
شيوه رهبرى امام (ره)

ــته از  ــام(ره) برخاس ــى ام ــش و روش سياس ــزه، بين ــه انگي ــا ك از آنج
ــان  ــيوه رهبرى ايش ــى و الهى وى بود، ش ــق دين ــان و معرفت عمي ايم
ــيوه ها، موجب  ــن ش ــه اعمال همي ــت، ك ــژه اى داش ــز مختصات وي ني
ــار و نيروهاى  ــب اقش ــذب و جل ــان و ج ــرى ايش ــترش چتر رهب گس
ــه همكارى و  ــان را هم ب ــج رقباى ايش ــد و حتى به تدري انقالبى مى ش
ــرده از روى  ــس از انقالب، پ ــه واقعيات پ ــت. گرچ همراهى وا مى داش
ــس همراهى  ــت، ولى نف ــيارى از اين همراهى ها برداش ــاى بس انگيزه ه
ــيوه رهبرى ايشان داشت. نشان دادن اين چهره ها، حكايت از توفيق ش
ــنيدن همه ــورت با اهل نظر و ش ــر در تصميم گيرى ها، مش تأمل و تدبي
ــه به اصول و  ــا مخالفانـ  تا جايى ك ــعه صدر در برخورد ب  ديدگاه ها، س
آرمان ها لطمه اى وارد نسازدـ  صراحت در ميان نظرات، امانتدارى و حفظ 
ــتفاده و بهره بردارى از همه نيروهاى داراى  ــرار ياران و همراهان، اس اس
ــورد متواضعانه، عاطفى  ــپردن امور به آنان، برخ حداقل صالحيت، در س
ــت و حرمت اجتماعى  ــكاران، رعايت حيثي ــا همراهان و هم و اخالقى ب
ــيوه هاى تربيتى و اخالقى بيش از شيوه هاى  ــت اندركاران، اعمال ش دس
ــه در روش رهبرى امام  ــت ك ــى، از مهم ترين نكاتى اس اداراى و حكومت
ــود. البته هيچ كدام از اين امور، مانع عمل امام به آنچه آن  مالحظه مى ش
را «تكليف» تشخيص مى دادند، نمى شد و چه بساـ  چه قبل و چه پس از 
شكل گيرى نظام جمهورى اسالمىـ  نظر و عقيده ديگران را مى شنيدند 

ــورت هاى الزم را انجام مى دادند، ولى در مواردى نيز به تشخيص و  و مش
ــيدند و با توجه به اقتضائات و  ــاوران مى رس تصميمى، برخالف نظر مش
ــاختند. اين اصول و شيوه رهبرى همواره به  مصالح، همان را عملى مى س
تحكيم و افزايش اعتماد به ظرفيت و توان رهبرى امام(ره) كمك مى كرد 

و در شكل گيرى رهبرى بالمنازع ايشان موثر بود.
تالش هاى امام در رهبرى نهضت اسـالمى از دهـه 40 تا پيروزى 

انقالب اسالمى
ــى را با  ــرى در حركت انقالب ــاى رهب ــه جنبه ه ــن مدت هم امام در اي
هوشمندى و توانايى ويژه و نتايج خيره كننده اى به انجام رسانيده است 

از جمله:
1 – تربيت كادرهاى انقالبى:

ــاگردان مورد  ــه تربيت گروهى از ش ــال هاى پيش از انقالب ب امام در س
اعتماد و معتقد و توانا همت گمارد كه با حضور در شهرها و مناطق مختلف 
ــيج عمومى و گسترش  ــازى و تداوم انقالب و از جمله در بس در زمينه س

ايدئولوژى انقالب نقشى گسترده به عهده داشتند.
2 – بيان و گسترش ايدئولوژى انقالب اسالمى:

ــرايط بنيادى وقوع انقالب است.  ــترش ايدئولوژى انقالبى يكى از ش گس
حضرت امام از يك طرف با حرام اعالم كردن تقيه در دوره پيش از انقالب 
و از طرف ديگر با تذكر جنبه هاى انقالبى مفاهيم مذهبى از قبيل عاشورا 
به بيان وظيفه قشرهاى مختلف در مبارزه با رژيم طاغوت پرداختند و از 
ــالمى و واليت فقيه در سال 1348  طرف ديگر با درس هاى حكومت اس
ــرف، حكومت جايگزين را معرفى كردند. اين در زمان تبعيد در نجف اش

 مرحله اى بسيار مهم در رخداد انقالب اسالمى بود و بدون اين تالش ها 
پيروزى انقالب و تشكيل حكومت جمهورى اسالمى امكان پذير نبود.

3– بسيج عمومى و به صحنه آمدن نخبگان و توده ها:
انقالب اسالمى از جنبه ميزان نخبگان و توده هاى شركت كننده بى نظير 
ــابق كه در مقابل انقالب قرار داشتند،  ــتگان به رژيم س است. به جز وابس
ــدند و فرمان امام را لبيك  ــار و افراد در صحنه حاضر ش تقريبا همه اقش

گفتند. 
ــيار باالى مردم به امام خمينى و روش هاى ايشان در رهبرى  اعتماد بس
ــاجد و تكايا به مراكز آغاز تظاهرات و نقش شبكه  و همچنين تبديل مس
ــام در رهبرى  ــر نقش ام ــور كه همه مبتنى ب ــر كش روحانيت در سراس
ــترده و قدرتمند ايجاد كرد كه رژيم شاه  ــيار گس انقالب بود، حركتى بس
ــام هر گونه عكس العمل  و حاميان خارجى آن را غافلگير و نا توان از انج

بازدارنده اى كرد.
4 – تشكيل نظام جمهورى اسالمى:

امام خمينى با پيروزى انقالب اسالمى تشكيل نظام جديد را به رفراندوم 
ــالمى ايران نيز به  ــپس قانون اساسى جمهورى اس عمومى گذاشت و س
ــد و بدين ترتيب يك نظام اسالمى پديد آمد كه  آراى عمومى گذارده ش
ــتقيم مردم برگزيده ــاختارها و مقامات عالى رتبه آن با راى مس همه س
ــوند. امام در عصر نظام هاى حكومتى دنيوى، تشكيل نظام مردم   مى ش
ــاند و راه جديدى را به ملت هاى مسلمان و  ساالرى دينى را به تحقق رس
جهانيان نشان داد كه هم به انجام فرامين الهى پايبند است و هم به نقش 

مردم در سياست تاكيد مى كند. 

مفاد آرا
11/90 آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

فاقد سند رسمى 
برابر آرا صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شرح ذيل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد در صورتى 
كه افراد نسبت به صدور سند متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضايى تسليم نمايند:
1 – راى شماره 139460302020000870 آقاى حسن سجودى فرزند اسداله شناسنامه شماره 28 
ميمه و كد ملى 6229948869 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 165,15 متر مربع قسمتى 
از پالك 1647 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى 

اسداله سجودى فرزند جعفر
2- راى شماره 139460302020000829 آقاى حسنعلى خدابخشى فرزند موسى شناسنامه شماره 
1811 ميمه و كد ملى 6229792321 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 43,52 متر مربع پالك 
1756 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى مع الواسطه از مالك رسمى 

آقاى رضا مهدوى فرزند حسن
3 راى شماره 139460302020000828 آقاى حسنعلى خدابخشى فرزند موسى شناسنامه شماره 
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 162,80  متر مربع  1811 ميمه و كد ملى 6229792321 در شش
پالك 1757 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى مع الواسطه از مالك 

رسمى آقاى رضا مهدوى فرزند حسن
4- راى شماره 139460302020000830 آقاى ابراهيم عابدى فرزند محمد جعفر شناسنامه شماره 
45 ميمه و كد ملى 6229939320 در ششدانگ يكباب گاودارى به مساحت 1425 متر مربع پالك 
1404 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى ماشاء 

اله زندى فرزند سليمانقلى
5- راى شماره 139460302020000817 خانم اقدس سجودى فرزند على شناسنامه شماره 45 ميمه 
و كد ملى 622996113 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 399,50 متر مربع 
قسمتى از پالك 1465 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى  مشهدى عبدالكريم بزرگى فرزند آقاخان
6- راى شماره 139460302020000816 آقاى باباطاهر بزرگى فرزند مشهدى عبدالكريم شناسنامه 
شماره 10 ميمه و كد ملى 6229945355  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
399,50 متر مربع قسمتى از پالك 1465 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى 

عادى مع الواسطه  از مالك رسمى آقاى مشهدى عبدالكريم بزرگى فرزند آقاخان
7- راى شماره 139460302020000818 آقاى باباطاهر بزرگى فرزند مشهدى عبدالكريم شناسنامه 
شماره 10 ميمه و كد ملى 6229945355  در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 68,20  متر مربع 
قسمتى از پالك 1465 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى مع الواسطه  

از مالك رسمى آقاى مشهدى عبدالكريم بزرگى فرزند آقاخان
8 – راى شماره 139460302020000815 خانم فاطمه بزرگى فرزند مشهدى عبدالكريم شناسنامه 
شماره 26 ميمه و كد ملى 6229938782   در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 478,50 متر مربع 
قسمتى از پالك 1465 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى مع الواسطه  

از مالك رسمى آقاى عبدالكريم بزرگى فرزند آقاخان
ــماره 139460302020000825 آقاى داود عبدلى فرزند رحمت اله شناسنامه شماره 28  9 – راى ش
ميمه و كد ملى 6229893215 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 107,67 متر مربع قسمتى 

از پالك 911 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
10 – راى شماره 139460302020000824 آقاى داود عبدلى فرزند رحمت اله شناسنامه شماره 28 
ميمه و كد ملى 6229893215 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 84,26 متر مربع قسمتى از 

پالك 912 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
ــماره 139460302020000823 آقاى داود عبدلى فرزند رحمت اله شناسنامه شماره 28  11 راى ش
ميمه و كد ملى 6229893215 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 176,80 متر مربع قسمتى 

از پالك 910 فرعى از 35 اصلى واقع در قريه ازان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده
ــماره 139460302020000804 آقاى محمدرضا راعى فرزند مرتضى شناسنامه شماره  12 – راى ش

2157 ميمه و كد ملى 6229691590 در ششدانگ يكدرب باغ به مساحت 673 متر مربع شماره 
357 فرعى از يك اصلى  واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى مع الواسطه از مالك رسمى خانم 

سلطان گنجى فرزند زين العابدين
13 – راى شماره 139460302020000806 خانم ام البنين راعى فرزند مرتضى شناسنامه شماره 82 
ميمه و كد ملى 6229915065 در ششدانگ يكباب اطاق و زمين محصور متصله به آن به مساحت 
211,60 متر مربع شماره 1901 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك 

رسمى آقاى محسن سلطونى فرزند منصور
14- راى شماره 139460302020000807 آقاى حسنعلى نقيان فرزند شكراله شناسنامه شماره 81 
ميمه و كد ملى 6229843481 در ششدانگ يكباب انبارى و زمين متصله به آن به مساحت 226 
متر مربع قسمتى از پالك 5417 فرعى از يازده اصلى واقع در وزوان به استناد خرداى عادى از مالك 

رسمى آقاى رجبعلى حاتمى
 15 – راى شماره 139460302020000809 آقاى محمدعلى باصفا فرزند على شناسنامه شماره 71 
ميمه و كد ملى 6229860473 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 322 متر مربع قسمتى از 
پالك 10364 فرعى از يازده اصلى واقع در وزوان به استناد مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده 

ــماره 139460302020000820 آقاى احمد آقا شفيع فرزند ماشاء اله شناسنامه شماره  16 – راى ش
35 ميمه و كد ملى 6229805235 در ششدانگ دوباب اطاق و زمين محصور متصله به مساحت 
ــتناد  ــماره 3416 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به اس ــمتى از پالك ش 495,70 متر مربع قس

خريدارى عادى از مالك رسمى احترام خانم صابرى فرزند عبداله
17 – راى شماره 139460302020000799 آقاى عباسعلى طالئى فرزند  حسينعلى شناسنامه شماره 
26 ميمه و كد ملى 6229821788 در ششدانگ يكدرب باغ مزروعى مشجر به مساحت 667 متر 
مربع شماره 5901 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى مع الواسطه  از مالك 

رسمى خانم زينب منائى فرزند عبداله 
تاريخ انتشار نوبت اول يك شنبه  1394/11/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم سه  شنبه 1394/11/27 

م الف:31520 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه – حسين نوروز
ابالغ 

10/601 شماره ابالغيه: 9410100369603069 شماره پرونده:9309980365700233 شماره بايگانى 
شعبه:940697 شاكى كامران صميمى شكايتى به طرفيت متهم به نام رضا نصوحى فرزند على 
اكبر به خواسته آدم ربايى و ضرب و جرح عمدى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان استان اصفهان 
ــعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان  ــيدگى به تجديدنظرخواهى به ش نموده كه جهت رس
ــتان  واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – چهارراه نظر – مجتمع دادگاههاى تجديدنظر اس
اصفهان ارجاع و به كالسه 940697ت149309980365700233 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/12/15 و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م الف:30024 شعبه 4 دادگاه تجديدنظر اصفهان
حصر وراثت

ــة  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 55 به ش ــنامه ش ــاى ابراهيم جاللى داراى شناس 11/187 آق
5879/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمدمهدى جاللى بشناسنامه 1-127254334 در تاريخ 93/10/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
ــت به پدر و مادر به نامهاى ذيل:1- ابراهيم  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــادر متوفى) والغير. اينك با انجام  جاللى ش.ش 55 (پدر متوفى) 2- كبرى همتى ش.ش 62 (م
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف:29874 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

11/195 شماره:404/94و403/94ش8 به موجب راى شماره 1111 تاريخ 94/6/31 شعبه 8 شوراى 
ــت محكوم عليه افشين مورى فرزند غفار  حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اس
ــت به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت خسارت وارده و  به نشانى مجهول المكان  محكوم اس

ــر آگهى و 1/000/000 ريال هزينه كارشناسى در  180/000 ريال هزينه دادرسى و هزينه هاى نش
حق محكوم له على داورى دولت آبادى به نشانى خ.رباط2- كوچه16-پ18 و نيم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى  كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باش
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:30742 شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان
اجراييه 

11/194 شماره اجراييه:9410420361700467 شماره پرونده:9409980361700176 شماره بايگانى 
شعبه:940198 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9410090361703859 و شماره 
دادنامه غيابى مربوطه 9409970361700892 محكوم عليهم 1- محبوبه تميزى 2- فهيمه تميزى 
ــه  ــانى اصفهان – خانه اصفهان – س ــى فرزندان محمود همگى به نش 3- مرضيه تميزى همگ
ــيدجواد داودى  ــگاه و دبيرستان آذيدتاك 4- س ــامان – آموزش راه نگهبانى – جنب مجتمع س
ــانى مجهول المكان 6- محمدعلى  ــئى فرزند احمد هر دو به نش فرزند اسماعيل 5- كاوه منش
ــانى اصفهان – خ.برازنده – خ.صفاييه – مجتمع گلستان – بلوك  جمالى فرزند حجت اله به نش
پرديس – طبقه اول – واحد103 محكوم اند به شرح دادنامه مندرج در ذيل اجراييه و نيز پرداخت 
ــر دولتى به مبلغ 2/550/000 ريال در حق صندوق دولت. مشخصات محكوم له بهجت  نيم عش
پژهان فرزند ميرزاآقا به نشانى اصفهان – خ.برازنده – خ.صفاييه – مجتمع رز – طبقه3- واحد14 
با وكالت حميدرضا ابراهيميان دستجردى فرزند كريم به نشانى اصفهان – بلوار كشاورز – ابتداى 
خ.قائميه – صدمتر قبل از بهدارى دستگرد – سمت راست – طبقه فوقانى. راى دادگاه.در خصوص 
ــتجردى به وكالت از خانم بهجت پژمان فرزند ميرزا آقا به  دعوى آقاى حميدرضا ابراهيميان دس
ــواد داوودى فرزند  ــيد ج طرفيت آقايان و خانمها 1- محمدعلى جمالى فرزند حجت اله 2- س
اسماعيل 3- محبوبه 4- مرضيه 5- فهيمه هر سه تميزى فرزندان محمود 6- كاوه منشئى فرزند 
ــمى انتقال ششدانگ يك دستگاه آپارتمان  احمد به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رس
قطعه 16 تفكيكى به پالك ثبتى شماره 12127 فرعى 15182 اصلى و مجزا شده از 6287 فرعى 
از اصلى مذكور و انبارى قطعه 15 تفكيكى به مساحت 4/86 مترمربع بانضمام مطالبه خسارات 
دادرسى دادگاه با توجه به مفاد توافقنامه عادى مورخ 1376/7/20 تنظيمى فيمابين خوانده رديف 
اول و مورث خواندگان رديف سوم الى پنجم مرحوم محمد تميزى و همچنين مبايعه نامه عادى 
مورخ 72/12/15 تنظيمى فيمابين خوانده رديف دوم و مورث خواندگان رديف سوم الى پنجم و 
خوانده رديف ششم و مبايعه نامه عادى مورخ 81/5/25 تنظيمى فيمابين خواهان و خوانده رديف 
ــماره 920001071 مورخ 92/9/28  آخر و اقرار منتسب به خوانده رديف اول منعكس در دادنامه ش
صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقى شهركرد در پرونده شماره بايگانى 920519 آن دادگاه مبنى بر 
فروش كل پالك ثبتى اصلى موضوع خواسته و خريدارى آن ملك به واسطه از سوى خواهانهاى آن 
پرونده از جمله خواهان دعوى حاضر حكايت از فروش محل موضوع خواسته به خواهان دارد لذا با 
توجه به مراتب مذكور و تاييد مالكيت رسمى خوانده رديف اول از سوى اداره ثبت اسناد و امالك 
ــمال اصفهان و با عنايت به عدم حضور خواندگان على رغم ابالغ قانونى و عدم ايراد و دفاعى از  ش
ناحيه ايشان تا زمان تشكيل جلسه رسيدگى دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخيص و مستندا به 
مواد 198و515 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 219و220 قانون مدنى حكم به الزام خواندگان به 
تنظيم سند رسمى انتقال ششدانگ پالك ثبتى موضوع خواسته به نام خواهان و همچنين حكم 
بر محكوميت ايشان به نحو تساوى به پرداخت مبلغ (2/655/305) ريال به عنوان خسارت دادرسى 
ــت روز پس از ابالغ قابل  در حق خواهان محكوم و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيس
واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 
اصفهان مى باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 

هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود(مواد8و3 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
ــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى و  فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفت رادر پى دارد(م
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 
21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط 
محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394).م الف:30782 

شعبه28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

ــماره 1275 تاريخ 94/7/15 شعبه 7 شوراى حل  ــماره:94-914ش7 به موجب راى ش 11/196 ش
ــت محكوم عليه عليرضا ابراهيمى هراتمه به  ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس اختالف شهرس
نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال اصل خواسته و صد و 
هشتاد و پنج هزار ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چك شماره 98600-91/2/15 لغايت وصول با احتساب نيم عشر اجرايى. مشخصات 
محكوم له: نادر رجبى پيروز نشانى خمينى شهر – خ.اميركبير – فرعى85. ماده 34 قانون اجراى 
ــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد  احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
ــمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد،  بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قس

صريحا اعالم نمايد.م الف:30745 شعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

ــوراى  ــعبه 7 ش ــماره 1274 تاريخ 94/7/15 ش ــماره:94-915ش7 به موجب راى ش 11/197 ش
ــت محكوم عليه عباس پيرينه به نشانى  ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس حل اختالف شهرس
ــت ميليون ريال اصل خواسته و صد و هشتاد هزار  مجهول المكان  محكوم است به پرداخت بيس
ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چكها 
ــاب نيم عشر اجرايى. مشخصات  688428-93/5/20و688429-93/7/10 لغايت وصول با احتس
محكوم له: نادر رجبى پيروز به نشانى خمينى شهر – خ.اميركبير – فرعى85. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:30746 شعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

ــماره 1059 تاريخ 94/7/31 شعبه نهم شوراى  ــماره:668/94ش.ح9 به موجب راى ش 11/198 ش
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم جواد هاشمى و على اكبر 
احمدى فرزند عوض هر دو به نشانى مجهول المكان  محكوم اند به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سيصد و بيست هزار ريال بابت هزينه نشر آگهى و مبلغ يكصد و نود 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه وخسارت تاخير تاديه از(627284-

93/12/10و627287-94/4/15) تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له حسن ثالثى فرزند عبداله 
با وكالت حسين محمديان و پگاه پرهيزگار و الهام ابوالحسنى به نشانى اصفهان – خ.شيخ صدوق 
شمالى – خيابان شيخ مفيد – ساختمان عقيق – طبقه اول – واحد1 و همچنين نيم عشر حق 
ــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به  اجرا در حق اجراى احكام ش
ــت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا  محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اس
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:30751 

شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 



خبرخبر

 دومین جش��نواره منتخبان شرکت مخابرات اس��تان اصفهان با حضور 
حسین کشایی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران ارشد 
و کارکنان ش��رکت و عرفانیان مدیرعامل سابق ش��رکت فوالد مبارکه 
در س��الن اجتماعات بانک صادرات همزمان با س��ی و هفتمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب برگزار شد. در این جشنواره منتخبان شرکت 
مخابرات استان در هشت گروه کارکنان، مشتریان خوش حساب و ویژه، 
پیمانکاران، تأمین کنندگان، ش��رکای تجاری، دفاتر خدمات ارتباطی، 
پیشنهاددهندگان در نظام پیشنهادات و شهرستان ها مورد تقدیر قرار 

گرفتند.
حسین کش��ایی به اس��تراتژی، اهداف و فعالیت های شرکت اشاره کرد 
و اظهار داشت: مخابرات اصفهان در راس��تای رضایت مشترکین بالغ بر 
15 سال پیش تا کنون جهت پیاده سازی تعالی سازمانی گام برمی دارد.

وی افزود: کلیه کارمندان و ذی نفعان شرکت نقش آفرینان این مدل بوده 
و به سهم خود ایفای نقش کرده اند.

کشایی تصریح کرد: امروز حضور شرکت های متعدد ارتباطی باعث ایجاد 
رقابت در بخش های تلفن همراه، تلفن ثابت و adsl ش��ده و در میدان 
رقابت همواره تالش مخابرات بر کاهش تعرفه ها، ارایه خدمات بهتر و در 

نهایت جلب رضایت مشتریان است.
وی خاطر نشان کرد: کس��ب جوایز ارزنده در جشنواره ها و ارزیابی های 
مختلف از جمله کسب گواهینامه اشتهار به کیفیت یک و دو ستاره طی 
دو سال متوالی، کسب رتبه اول در جشنواره ملی فاوا و کسب لوح تقدیر 

در ششمین جشنواره بهره وری کشور گواه محکمی بر این مدعاست.
مدیرعامل مخابرات استان معرفی منتخبان از بین ذی نفعان شرکت را 
در ایجاد انگیزه مؤثر خواند و افزود: انتخاب عده ای به هیچ وجه به معنای 
شایسته نبودن دیگران نیست و ما از بین بهترین ها عده ای را به عنوان 

منتخب معرفی کردیم.
وی ادامه داد: در این جشنواره اندیشه، همت، پشتکار و ابتکار ذی نفعان 

مخابرات استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفته است.
در ادامه عرفانیان مدیرعامل سابق شرکت فوالد مبارکه نیز سخنانی در 
خصوص تعالی سازمانی و ش��اخص های ارزیابی  ایرادکرد و داشتن یک 
نگاه ساختارساز را در تعالی سازمانی و کسب موفقیت بسیار تأثیرگذار 

دانست.
بهزاد کش��انی رییس اداره کیفیت وارزیابي عملکرد در خصوص شیوه 
انتخ��اب در این جش��نواره اظهار داش��ت: کمیته ای با حض��ور 14 نفر 
از مدیران و کارشناس��ان از دو ماه پیش تش��کیل و ش��اخص گذاری و 
بررس��ی های الزم را انجام داده اند.در این جش��نواره 22 نف��ر در گروه 
کارکنان، 10مشتری حقیقی و حقوقی شرکت، 2 پیمانکار و تأمین کننده 
منتخب، 1 ش��ریک تجاری، 5 دفتر خدمات ارتباطی، 2 پیش��نهاد و 3 
شهرستان  به عنوان منتخبان جشنواره این دوره معرفی و از آنان تقدیر 

به عمل آمد.

رییس انجمن همگن صنایع فرش دستباف استان اصفهان با بیان اینکه 
با گذشت یک هفته از اجرایی شدن برجام بازارها هنوز تفاوت چندانی 
نکرده اند، گفت: امید تولیدکنندگان فرش دستباف به پسابرجام بود 

اما بازار فرش دستباف همچنان در رکود به سر می برد.
باقر صیرفیان با اش��اره به اینکه بازار فرش دستباف در انتظار تاثیرات 
برجام است، اظهار داشت: با گذشت یک هفته از اجرایی شدن برجام 
بازارها هنوز تفاوت چندانی نکرده اس��ت. البته به تاثیرگذاری اجرای 
برجام در درازمدت امیدوار هس��تیم؛ چراکه اگر صادرات فرش رونق 

بگیرد و ارز وارد کشور شود، می تواند رکود را تحت تاثیر قرار دهد.
رییس انجمن همگن صنایع فرش دستباف اس��تان اصفهان افزود: با 
وجود امیدها به گش��ایش درهای صادراتی، اما همچنان بازار داخلی 

رکود شدیدی دارد؛ چراکه نقدینگی بسیار کم شده است.
وی با اش��اره به رکود موجود در بازار تصریح ک��رد: نقدینگی از بازار و 
تولید جمع شده و س��ود باالی بانکی هم به فرار س��رمایه ها از تولید 
کمک کرده اس��ت که برای خروج از این رکود دول��ت باید برنامه ای 

تدارک ببیند.
صیرفیان خاطرنشان کرد: دولت باید با اعطای وام کم بهره، نقدینگی 
را وارد تولید کند و همچنین در س��فرهای هیئت دولت به کشورهای 
خارجی، هیئت های تجاری بخش خصوصی را برای برقراری ارتباط و 
دادن مشورت های اقتصادی با خود همراه کند. در سفرهای هیئت های 
خارجی به کش��ور هم حضور فعاالن بخش خصوص��ی صنعت فرش 

دستباف در کنار دولت در مذاکرات در نظر گرفته شود.
وی مس��ئله بیمه بافندگان را از دیگر مش��کالت فعاالن صنعت فرش 
دستباف دانست و گفت: از آنجا که دولت به بافندگان یارانه می دهد، 
افراد زیادی بدون اینکه بافنده باشند، بیمه بافندگی گرفته اند و دولت 
برای جلوگیری از تقلب مجبور به سخت گیری درباره میزان کار روزانه 

قالیبافان است.
رییس انجمن همگن صنایع فرش دستباف استان اصفهان از مسئوالن 
خواست راهکار مناسب تری برای رفع این موضوع پیدا کنند و افزود: 
ممکن اس��ت یک نفر نتواند در روز به دالیلی مانند بیماری کار خود 

را انجام دهد.

در دومین جشنواره منتخبان شرکت مخابرات استان؛ 

ذی نفعان منتخب مخابرات  اصفهان 
مورد تقدیر قرار گرفتند

 بازار فرش دستباف 
همچنان در »رکود«

با آغ��از دوره مدیریت هتل��داری دانش��گاه مادول 
اتریش در دانشگاه اصفهان، حرکتی نوین در بحث 
ارتقای دانش گردش��گری و هتل��داری در اصفهان 

برداشته شد.
 آیی��ن افتت��اح دوره مدیری��ت هتلداری دانش��گاه 
مادول اتریش در دانشگاه اصفهان با حضور هتلداران، 
روسای مجمع گردشگری، مدیرکل و معاون اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان برگزار شد.
رییس مجمع گردش��گری اس��تان اصفهان در این 
همایش با اشاره به لزوم هم گامی صنعت گردشگری 
با دانش روز دنیا اظهار داش��ت: با تغییر تکنولوژی 
باید مرزهای دانش روز ش��ناخته شود زیرا تاکنون 
مدیریت های حوزه گردش��گری اکتسابی یا تجربی 
بوده و همین عامل س��بب ع��دم موفقیت در حوزه 

توسعه صنعت گردشگری است.
علی لوافان ب��ا بیان اینکه صنعت گردش��گری یک 
دانش پیچیده اس��ت، اف��زود: مجمع گردش��گری 
اصفه��ان س��عی کرده ت��ا ب��ا برگ��زاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت دانش گردشگری، گام موثری 
در س��رمایه گذاری ب��ر تامین منابع انس��انی حوزه 

گردشگری بردارد.
وی تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر کمیت��ه علمی و 
پژوهش��ی در مجمع گردش��گری مش��غول به کار 
هستند که زمینه آموزش برای هتلداران و متصدیان 
گردشگری در قالب کارگاه  های آموزشی فراهم شده 

است. رییس مجمع گردشگری اس��تان اصفهان با 
اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای حوزه گردشگری 
در اصفهان افزود: متأسفانه رشته های دانشگاهی در 
حوزه گردشگری و هتلداری در اصفهان کم است و 
مقرر شد که با همکاری دانشگاه های خارجی به ویژه 
دانشگاه مادول اتریش، تعامالت بیشتری در حوزه 

تبادل دانش گردشگری صورت بپذیرد.
مس�تلزم  اصفه�ان  گردش�گری  توس�عه 

بهره  گیری از دانش خالقانه است
عضو هیئت علمی دانش��گاه اصفهان نی��ز در این با 
اشاره به رتبه گردشگری ایران در رده بندی جهانی 
گفت: کش��ور ای��ران در حوزه صنعت گردش��گری 
رتبه پنجم، تنوع صنایع دس��تی رتبه سوم، جایگاه 
جذب گردشگری رتبه 49 و در حوزه جذب درآمد 
گردش��گری رتبه 75 جهان را دارد ک��ه می توان با 
اصالح ساختار گردشگری در راستای ارتقا و توسعه 

گردشگری گام برداشت.
عل��ی زنگی آب��ادی ب��ا بی��ان اینک��ه چالش ه��ای 
زیس��ت محیطی تأثیر مس��تقیمی بر عدم توس��عه 
گردش��گری دارد، افزود: 25 درصد از داش��ته های 
گردش��گری کش��ور در اصفهان قرار دارد که برای 
ایجاد زمینه های توسعه گردشگری نیازمند استفاده 

از خالقیت های نوین و علمی هستیم.
وی با بیان اینکه راه برون رفت از رکود گردشگری، 
دانش محوری، توسعه گردش��گری، صنایع دستی 
و هنر اس��ت، گف��ت: دولت ها هی��چ گاه نمی توانند 

برای ش��هرها کاری انج��ام دهند بلک��ه این بخش 
خصوصی است که با مشارکت خود و عدم وابستگی 
به دولت می تواند با کارآفرینی زمینه رشد و توسعه 

گردشگری را فراهم کند.
شرط درآمدزایی در حوزه گردشگری تقویت 

منابع انسانی است
استاد دانشگاه مادول اتریش نیز در این آیین با اشاره 
به اهمیت تقویت نیروی انسانی در حوزه گردشگری 
اظهار داشت: دانشگاه مدول اتریش 108سال سابقه 
تدری��س در ح��وزه گردش��گری دارد و همان طور 
که می دانید کش��ور اتریش در حوزه گردش��گری، 
 کشوری مطرح نبوده اما درآمد باالیی را از این حوزه 

دارد.
پروفسور مارکوس هافنر گفت: گردشگری به شرطی 
می تواند درآمدزا باشد که منابع انسانی و جغرافیایی 

و ظرفیت های گردشگری به خوبی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: اصفهان داش��ته ها و ظرفیت های 
باالیی را در حوزه گردشگری دارد که در سطح جهان 
شگفت انگیز است، اما باید با تعریف درست از منابع، 
کیفیت خدمات به گردشگران این منطقه را ارتقا داد 

تا به درآمدزایی مثبت برسد.
همچنین در این آیین مباحث ارتقای سطح دانش 
مدی��ران و کارکنان هتل  های اصفهان، اس��تفاده از 
دانش های آکادمی در کنار دانش های تجربی، تعامل 
هرچه بیشتر هتلداران و فعاالن عرصه گردشگری با 
دانشگاه های معتبر در حوزه گردشگری مطرح شد.
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معاون عمرانی شهرداری استان:
 588 میلیارد تومان پروژه در اصفهان

 در حال اجراست
 مع��اون عمران��ی ش��هرداری اصفه��ان گفت:

 588 میلیارد تومان پروژه در شهراصفهان در 
دست اجراست که در نوع خود بی نظیر است.

ایرج مظفر اظهارک��رد: با وجود رکود اقتصادی 
حاکم بر کش��ور در س��ال جاری پ��روژه های 
عمرانی ش��هر از نظر تعداد 20 درصد و از نظر 
مبلغ قرارداد نسبت به سال گذشته 44 درصد 

رشد داشته است.
وی اف��زود: 200 پ��روژه در مناطق ش��هری با 
اعتب��اری بالغ بر 140 میلی��ارد تومان در حال 

اجراست.
مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان تصریح 
کرد: پ��روژه های ش��اخصی همچ��ون تقاطع 
غیرهمس��طح 25آبان، تقاطع غیرهمس��طح 
اش��کاوند، ایس��تگاه های مترو، می��دان امام 
علی)ع(، می��دان و تقاطع های غیرهمس��طح 
استقالل، مرکز نمایشگاه ها ، آکواریوم و غیره 

با اعتب��اری بالغ 159 میلی��ارد تومان در حال 
اجراست.

مظفر خاطرنش��ان کرد: پ��روژه مرکز همایش 
های بی��ن المللی امام خامن��ه ای در قالب 24 
پروژه با اعتباری بالغ بر 190 میلیارد تومان در 

دست اجراست.
وی اظهارکرد: اکنون عالوه بر نهضت آسفالت 
و پیاده رو س��ازی معادل بودجه، پروژه تعریف 

کرده ایم.
مع��اون عمران��ی ش��هرداری اصفه��ان ضمن 
 تش��کر از صبوری و همراهی م��ردم در اجرای

ن��ی ادام��ه داد: در   پ��روژه ه��ای عمرا
ح��ال حاض��ر تم��ام ش��هر تح��ت تاثی��ر 
فعالی��ت ه��ای عمران��ی ش��هرداری ق��رار 
 دارد و ت��الش م��ا ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه در 
 ش��یفت های مختل��ف فعالیت کنی��م تا طرح 

سریع تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

استاندار اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد 
ریال در بخش بهداشت و درمان این استان هزینه شده است.

رسول زرگر پور در آیین افتتاح 151 پایگاه و مرکز سالمت در محله های 
حاش��یه نش��ین اصفهان افزود: از این میزان هفت هزار میلیارد ریال در 

بخش درمان دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان و دو هزار میلیارد ریال در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: از این میزان ی��ک هزار و 500 میلی��ارد ریال در بخش 
بهداشت نظام تحول سالمت در استان هزینه شده است.

استانداراصفهان اجرای نظام تحول س��المت را یکی از اقدامات بزرگ و 
حیاتی دولت تدبیر و امید برش��مرد و گفت: این طرح با هدف رس��یدن 
به وضعیتی صورت می گی��رد که دیگر خانواده ه��ای دارای فرد بیمار، 
دغدغه مالی و همچنین پزشک متخصص برای رسیدگی به بیمار خود 

را نداشته باشند.
وی یادآوری کرد: اصلی ترین و مهم ترین بخش این طرح، دایر شدن این 
پایگاه ها در نقاط حاشیه نشین اس��ت زیرا مردم محروم، از ارزش های 

نظام هستند و بیش از سایرین نیازمند رسیدگی هستند.
وی با تاکید بر اهمیت مقوله پیش��گیری نس��بت به درم��ان گفت: باید 
با اجرای طرح های غربالگ��ری در این مناطق به شناس��ایی افرادی که 
 از بیماری خود س��ال های س��ال اطالع نداش��ته اند اقدام و با تشکیل 

پرونده های الکترونیکی به وضعیت آنها رسیدگی شود. 
زرگر پور همچنین به سیاست برون سپاری این طرح اشاره کرد و گفت: 

یک سری شرکت های متخصص در قالب اجرای این طرح مشارکت دارند 
و در این راستا نیز اشتغالزایی صورت می گیرد.

رییس اداره بهداش��ت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی نیز در این آیین گف��ت: اولویت برنامه های ای��ن وزارتخانه در 
راستای ساماندهی وضعیت سالمت مردم بر بحث پیشگیری استواراست.

حمید صمد زاده با تاکید بر مقدم بودن پیش��گیری ب��ر درمان افزود: به 
این منظور امسال اعتبار ویژه ای برای بحث پیشگیری اختصاص یافت.

وی اظهار کرد: باید با تقویت زیرساخت ها، و توزیع بسته های فرهنگی با 
محتویات مشخص و اجرای هماهنگ در سطح کشور، مقوله پیشگیری 

را سرعت دهیم.
در اجرای طرح تحول نظام س��المت در بخش بهداشت و ارایه خدمات 
بهداشتی درمانی در مناطق حاشیه نشین همزمان در 17 استان کشور 
دو هزار و 875 مرکز و پایگاه سالمت گشایش یافت که با بهره برداری از 
این مراکز و پایگاه ها 11 میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش خدمات 

سالمت قرار گرفتند. 
 برای اجرای این ط��رح در اس��تان اصفهان در مدت یک س��ال بیش از

 182 میلیارد تومان هزینه شده است. 
این مراکز و پایگاه ها در نقاط حاشیه نشین شهرهای اصفهان، فوالدشهر، 
زرین شهر، لنجان، شاهین شهر، فالورجان و شهرضا احداث شده است.

استان اصفهان با حدود پنج میلیون نفر جمعیت دارای 55 بیمارستان 
است که 33 بیمارس��تان زیر نظر دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان و 22 

بیمارستان وابسته به نهادهای دیگر می باشد.

 شهردار اصفهان گفت: مادامی که برون س��پاری به صورت جدی مورد 
حمایت اعضای شورای شهر و ش��هرداری اصفهان قرار نگیرد، نمی تواند 

روی ریل واقعی خود قرار گیرد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه یک صد و بیس��تمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به آخرین وضعیت خط دو مترو اصفهان 
اظهار داشت: هفته گذشته جلساتی را با مس��ئوالن میراث فرهنگی در 
خصوص تعیین مس��یر این خط از متروی اصفهان برگزار کردیم که در 
نهایت منتج به برگزاری جلس��ه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، 
مس��ئوالن میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی و شهرداری 

اصفهان شد.
وی اضافه ک��رد: تصمیم نهایی در م��ورد خط دو مت��رو اصفهان پس از 
برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور گرفته خواهد شد.

شهردار اصفهان در خصوص تعیین سرمایه گذاران خط دو مترو اصفهان 
نیز ابراز داش��ت: تمام برنامه ریزی ه��ا و رایزنی ه��ای الزم در خصوص 

سرمایه گذاری مترو انجام شده و در این زمینه مشکلی نداریم.
حادثه ایستگاه انقالب مترو نشت آب بود

وی در مورد حادث��ه مترو اصفهان نیز افزود: این حادثه بر اثر نش��ت آب 
اتفاق افتاده که با حضور به موقع نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی 

خسارات زیادی به شهروندان وارد نشده است.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه چنین اتفاقاتی در پروژه های عمرانی امری 
عادی تلقی می شود، ابراز داشت: میزان خسارات و گزارش چگونگی این 

اتفاق در دست بررسی است. وی در مورد فعالیت های سازمان زیباسازی 
ش��هرداری اصفهان نیز گفت: باید توجه داشت که این سازمان اقدامات 
خوبی را در دس��ت اجرا دارد که در انتهای س��ال و اوایل س��ال آینده، 

شهروندان نتیجه این اقدامات را مشاهده خواهند کرد.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان در حال بررسی مبلمان شهری ش��هرهای مختلف است، اظهار 
داشت: رویکرد این سازمان به صورت متمرکز فعالیت دارد و به یقین سال 

آینده چهره شهر اصفهان را تغییر خواهند داد.
نرم افزار شفاف سازی مالی به تمام مناطق ارایه شده است

وی پیرامون شفاف سازی مالی در شهرداری  های مناطق شهرداری ابراز 
داشت: نرم افزار شفاف سازی محاسبات مالی در شهرداری اصفهان آماده 
ش��ده و به تمام مناطق شهرداری نیز ابالغ شده اس��ت، اما در این راستا 
مدیران باید با جدیت بیش��تری روی اس��تفاده از این ن��رم افزار نظارت 

داشته باشند.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه در شهرداری های مناطق نباید عوارض باالتر 
از آنچه مصوب شده است، دریافت شود، گفت: در تمام مناطق شهرداری 

نیز باید این طرح به صورت یکپارچه اجرایی شود.
وی در م��ورد ایرادات وارد ش��ده به بحث ب��رون س��پاری فعالیت های 
ش��هرداری اصفهان نی��ز افزود: بای��د توجه داش��ت که برون س��پاری 
فعالیت های ش��هرداری نیاز به حمایت های جدی ش��هرداری و شورای 

اسالمی شهر اصفهان دارد.

فرصت های تجاری اس��تان اصفهان و منطقه فورزهایم از توابع بلک فارست 
شمالی ایالت بادن ورتمبرگ آلمان در سفر رییس اتاق بازرگانی این منطقه 

به اصفهان بررسی شد.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی رییس اتاق اصفهان در دیدار با بوخارد توست 
رییس اتاق فورزهایم گفت:در طول 6 ماهه گذشته دو اتاق بازرگانی اصفهان 
و فورزهایم آلمان به بررسی فرصت های همکاری های اقتصادی پرداختند و 
امیدواریم در سال آینده از فاز مطالعاتی به فاز اجرایی وارد شویم . وی اضافه 
کرد:برطرف شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران و گشایش مجدد سوئیف و 
خدمات بیمه ای بین الملل می تواند سرمایه گذاران آلمانی را در توسعه روابط 

اقتصادی با ایران به ویژه استان اصفهان دلگرم سازد.
س��هل آبادی با اش��اره به توانمندی اس��تان اصفهان در قطعه سازی خودرو 
گفت:اتاق بازرگانی فورزهایم م��ی تواند زمینه همکاری بین قطعه س��ازان 
اصفهانی با خودروسازان آلمانی را فراهم سازد. زیرا استان اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان کش��ور می تواند در بخش های مختلف با آلمان روابط 
اقتصادی داشته باشد. » بورخارد توست« )BurkhardThost( رییس اتاق 
بازرگانی فورزهایم از منطقه بلک فارست شمالی ایالت بادن ورتمبرگ در این 
دیدار گفت:محرک اصلی این س��فر اجرای تفاهم نامه همکاری بین دو اتاق 
اصفهان و فورزهایم و همچنین بررس��ی زمینه های همکاری های اقتصادی 

دو طرف است .
توس��ت اظهار کرد:پیدا کردن زمینه مناس��ب ارتباطی بین استان اصفهان 
و ایالت بادن ورتمبرگ می تواند به توس��عه روابط اقتصادی دو کش��ور ایران 

و آلمان کم��ک کند. وی تصری��ح کرد:ایالت بادن آلمان منطق��ه ویژه تولید 
خودرو و قطعه سازی است و تولید ماشین آالت صنعتی و همچنین تجهیزات 

پزشکی است .
وی با اش��اره به این نکته که رفتار اقتصادی ایران با یک دهه گذشته متفاوت 
شده است ،افزود:در گذش��ته ایران از آلمان کاال و ماشین آالت وارد می کرد 
ولی امروز ایرانیان به دنبال شریک س��رمایه گذاری)Joint Vencher( با 

هدف صادرات به سایر کشورهاهستند.
وی از ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان خواس��ت ک��ه در مجم��ع س��االنه ارتباط 
جهان��ی)Golabal connection ( که در اش��توتگارت هر س��اله برگزار 
می شود ،ش��رکت کنند و افزود:در این مجمع هر سال یک کشور هدف برای 
تجارت و سرمایه گذاری انتخاب می شد که به  احتمال بسیار ایران کاندیدای 

هدف قرار می گیرد.

شهردار اصفهان:

برون سپاری درشهرداری نیاز به حمایت  دارد
سیدعبدالوهاب سهل آبادی خبرداد: 

فرصت های تجاری اصفهان و فورزهایم آلمان بررسی شد

بیش از 9 هزار میلیارد ریال در بخش بهداشت و درمان استان 
اصفهان هزینه شد

آغاز حرکتی نوین در حوزه گردشگری؛

 ارتقای دانش گردشگری اصفهان  با کمک 
دانشگاه  مادول اتریش



13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1791 | یکشنبه 11 بهمن 1394 | 20 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper No .1791  |  January 31 .2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

لغو اردوی ترکیه و رتبه چهارمی در جام شهدا نشانه های نگران کننده 
برای بازگشت ذوب آهن به دوران بحرانی هستند که زمانی این تیم را 

در حد یک کاندیدای سقوط به لیگ دسته پایین تر سوق داد.
ذوب آهن در س��ال های پایانی دهه80 وضعیت خوبی را سپری می کرد 
و به  نوعی دوران اوج این باش��گاه در رشته های مختلف به  ویژه فوتبال 
س��پری می ش��د اما مش��کالت اقتصادی به وجود آمده برای ش��رکت 

ذوب آهن تاثیرات خود را بر روی این باشگاه اصفهانی گذاشت.
انحالل تیم های منهای فوتبال این باشگاه در دو بخش بانوان و آقایان 
و محدودیت های ش��دید بودجه ای تیم فوتبال ذوب آهن موجب شد تا 
ذوبی ها شرایط بسیار دشواری را سپری کنند، تا اندازه ای که در مقطعی 
 غیب��ت بازیکنان این تیم و اعتصاب ش��ان برای ش��رکت در تمرینات 

به دلیل پرداخت نشدن قراردادها به سوژه رسانه ها تبدیل شده بود.
در اوج مش��کالت مالی اقتصادی، خس��رو ابراهیمی مدیرعاملی باشگاه 
ذوب آه��ن را ب��ر عهده داش��ت و توضیح��ات وی پیرامون مش��کالت 
این باش��گاه، به داس��تان ثابتی مبدل ش��ده اما حضور اردش��یر سعد 
 محمدی در راس ش��رکت ذوب آهن با بهبود وضعیت ش��رایط این تیم 
همراه شد که این وضعیت با بازگشت دوباره سعید آذری نیز همراه بود 
و تخصیص بودجه مکفی از س��وی شرکت، موجب این باشگاه یک بار 
دیگر شرایط عادی پیدا کند و قهرمانی تیم ذوب آهن در جام حذفی و 
کس��ب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نیز نتیجه عادی شدن وضعیت این 

تیم به حساب می آمد.
ب��ا این وجود پ��س از تغییراتی که در راس ش��رکت ذوب آهن صورت 
گرف��ت، نگرانی هایی به وجود آمد ک��ه مدیرعامل جدید به اندازه فعلی 
 ورزش دوس��ت نباش��د اما س��عید آذری در نشس��ت خبری اخیر خود 
به نقل از مدیرعامل فعلی شرکت ذوب آهن مدعی شد که وی ورزشی تر 

از سعد محمدی است.
تغیی��رات ناگهانی در هیات مدیره ذوب آهن نخس��تین پیامد تغییرات 
در ش��رکت ذوب آه��ن ب��ود، اما انتخاب ش��اهرخ ش��هنازی به رییس 
جدی��د هیات مدی��ره این باش��گاه، ای��ن ذهنیت را به وج��ود آورد که 
ذوب آهن از مس��یر س��ابق دور نخواهد ش��د، با این حال اخبار منتشره 
پیرامون پرداخت نش��دن مطالبات بازیکنان و بروز برخی نارضایتی ها 
 و اعتراض��ات در اردوگاه سبزپوش��ان و لغ��و اردوی ترکی��ه ب��ه دلیل 
مش��کالت مالی، نگرانی هایی را برای تکرار ش��رایط س��ال های بحرانی 

ذوبی ها به وجود آورده است.
تی��م ذوب آه��ن در 17 هفت��ه سپری ش��ده از لی��گ برت��ر عملک��رد 
رضایت بخش��ی داش��ت و با قرار گرفتن در جمع مدعیان به تعطیالت 
رف��ت، ای��ن تیم از ش��انس خوبی ب��رای قهرمانی در لی��گ برتر برای 

نخستین بار برخوردار است.
 ذوبی ه��ا ک��ه از رفت��ن ب��ه اردوی ترکی��ه مح��روم ش��ده بودن��د، 
در جام چهارجانبه ش��هدا در جمع چهار تیم به رتبه چهارمی دس��ت 
پیدا کردند که دو باخت متوالی نتیجه خوبی برای این تیم محس��وب 
نمی ش��ود اما نمی توان به نتایج بازی های تدارکاتی و دوس��تانه استناد 
 کرد، با این حال باید این نتایج می تواند نش��انه هایی نگران کننده برای 

این تیم باشد.
س��فید و سبزپوش��ان اصفهانی پس از چند سال ، س��همیه حضور در 
لی��گ قهرمانان آس��یا را به دس��ت آورده اند و انتظار م��ی رود این تیم 
 بتواند عملکرد قابل قبولی داش��ته باشد، از این رو مدیریت این باشگاه 
باید تدابیر الزم را برای ممانعت از ورود حاشیه و دل نگرانی از بی پولی 

به این مجموعه به عمل بیاورد.

یک قرن پیش پرداخت دس��تمزد به بازیکنان فوتبال جرم به حس��اب 
می آمد و باش��گاه پرس��تون نورث اند به همین خاطر، یک سال محروم 

شد.
فو تبا ل نیز مانند هم��ه ورزش ها تابع قوانین اولیه خودش بود. یکی از 
قانون های این ورزش، هزین��ه نکردن برای آن بود. این تفکر در حالی 
وجود داش��ت که اگر هزینه زیادی برای فوتبال شود، موجب نزول این 

ورزش می شود. 
پرداخت هر مقدار پولی به ورزش��کاران منجر به محرومیت تیم می شد 
اما با افزایش عالقمندان به این ورزش و کس��انی که حاضر شدند برای 

آن هزینه کنند، این قانون دوام زیادی نداشت.
 ای��ن اتف��اق تنها 20 س��ال پس از پیدای��ش فو تبا ل در ش��مال لندن 
در دهه هش��تاد میالدی رخ داد. در حالی که باشگاه های لندنی نسبت 
به قوانین قدیمی وفادار بودند، در ش��مال این کشور تیم هایی همچون 
پرس��تون نورث اند، بلکبرن، بولتون و دارون، به لطف مش��ارکت مردم 
 که از تماش��ای بازی ه��ا لذت می بردند، به بازیکنان ش��ان دس��تمزد 
م��ی دادند. برای خیلی از کارگران، تماش��ای فو تب��ا ل به نوعی تفریح  

تبدیل شده بود.
در این شرایط، دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بین 
تیم های پرس��تون و اپتون پارک برگزار می شد. دیدار رفت با تساوی 
یک بر یک به پایان رسیده بود. پیش از شروع دیدار برگشت در لندن، 
اپتون پارک ش��کایتی را علیه برستون مبنی بر حر فه ای بودن ترکیب 

این تیم به اتحادیه فو تبا ل انگلیس )FA( فرستاد.
تحقیقاتی در این زمینه آغاز و راز این تیم فاش شد. پرستون بازیکنان 
حر فه ای داشت. این تیم در آخرین فصل، هزاران پوند خرج بازیکنانش 
کرده بود. قضیه به همین جا ختم نمی ش��د برخی از بازیکنان این تیم 
با وجود حرفه کنونی خود، به دنبال کار با حقوق باال در ش��رکت های 
 مختلفی بودند. پرس��تون اما یک س��ال محروم ش��د. تصمیم سختی 
در آن دوران ب��ه حس��اب می آمد زیرا پرس��تون یکی از باش��گاه های 

مشهور آن زمان بود.
اتحادی��ه فوتبال انگلیس تصمیم گرفت تحقیقات گس��ترده ای در این 
زمینه انجام دهد. آنها همه تیم ها را تحت نظر گرفتند و بعدها متوجه 
شدند این موضوع در اغلب باشگاه ها وجود دارد و تنها مختص پرستون 
نیس��ت. پس از آن برای ایجاد س��ازمانی مجزا مذاکره کردند و پس از 
یک سال بحث در این باره، اتحادیه فوتبال انگلیس متوجه شد حر فه ای 
بودن به س��رعت رشد پیدا کرده اس��ت و دیگر قابل کنترل نیست. در 
نهایت این اتفاق منجر ش��د که در20 ژوئن 1885 با دستمزد دادن به 
بازیکنان موافقت ش��ود. البته همه با آن موافق نبودند، به همین خاطر 
باعث دو دستگی هایی شده و موجب دخالت فدراسیون در این کار شد.

 آیا ذوب آهن به دوران بحران 
باز می گردد

 زمانی پرداخت حقوق به بازیکنان 
جرم بود

قدرت عمل و اختیار تام داشتن خواسته هر مربی است 
که قرار اس��ت هدایت تیمی را به عه��ده بگیرد زیرا در 
 نهای��ت م��ی داند بر اس��اس نتیجه ای که م��ی گیرد او 

می ماند.
ام��ا وزنه برداری داس��تان جالب��ی دارد باره��ا اتفاقات 
مختلف��ی که در اردو ها یا مس��ابقات افتاد این ش��ائبه 

 را ب��ه وج��ود آورد ک��ه س��رمربی تی��م مل��ی چق��در 
 از ق��درت عم��ل یا اقتدار برخ��وردار اس��ت. البته خود 
س��رمربی تیم ملی در حالی به صراحت از داشتن اقتدار 
صحب��ت کرده ک��ه برخی اتفاقات خالف این مس��اله را 

نشان می دهد.
زمان��ی ک��ه اردوی تی��م مل��ی از تهران خارج ش��ده و 

 در شهرس��تان ها برگزار می ش��د، س��رمربی تیم ملی 
یکی از وزنه برداران را به خانه فرس��تاد، اما فدراس��یون 
 دوباره او را به اردو برگرداند. ماجرای جالب تر در مسابقات 
ب��ردار  وزن��ه  ی��ک  وقت��ی  داد  رخ  آس��یا   قهرمان��ی 
در رکوردگی��ری تی��م ملی که در چالوس برگزار ش��د، 
عملکرد ضعیفی از خود نش��ان داد و پ��س از آن اعالم 
ش��د از اردو خط خورده ام��ا در نهایت به عنوان یکی از 
وزن��ه برداران اعزامی در ترکیب تیم ملی قرار گرفت که 
 البته در مس��ابقات قهرمانی آس��یا نتوانست مقامی بهتر 

از ششمی را به دست آورد.
در مسابقات جهانی آمریکا نیز وقتی رکوردهای ورودی 
اعالم ش��د، برخی وزنه برداران نس��بت ب��ه رکوردهای 
ورودی شان و اینکه باید در گروه B وزنه بزنند اعتراض 
کردند. تمام این موارد به طور واضح گویای میزان اقتدار 

و قدرت عمل سرمربی تیم ملی است.
بعد از این اتفاقات نیز بحث لغو شدن اردوهای تیم ملی 
ب��ه وجود آمد اما این تعطیلی آن ه��م در فاصله زمانی 
چند ماهه تا المپیک چقدر با اختیار و تصمیم سرمربی 
بوده و س��رمربی تیم ملی در کجای این تصمیم گیری ها 
ق��رار داش��ت؟ این در حالی اس��ت که در رس��انه های 
خارجی و فضای مجازی می بینیم حریفان وزنه برداران 
ایران به چه صورت دارند برای المپیک آماده می شوند.

زمانی که س��رمربی فعلی تیم ملی هدایت رده های پایه 
را بر عهده داش��ت، ش��رایط و امکانات کمتر از االن بود 

ام��ا با این ح��ال به هیچ عنوان راضی به تعطیل ش��دن 
اردوها نمی ش��د اما اکنون که بحث بزرگساال ن مهم تر 
اس��ت به ویژه در آس��تانه المپیک که حتی یک روز هم 
 نباید از دس��ت داد، به نظر نمی رسد سرمربی تیم ملی 

تعطیل شدن اردوها را ترجیح داده باشد؟
در ح��ال حاض��ر نی��ز بحث کیان��وش رس��تمی مطرح 
 اس��ت؛ اصلی ترین ش��انس کس��ب مدال المپیک برای 

وزنه برداری. 
ه��ر چند که رس��تمی یک وزن��ه بردار کام��ال حرفه ای 
اس��ت اما در حال��ی که بای��د از هر لح��اظ مراقب این 
وزن��ه بردار بود و به او رس��یدگی کرد تا بدون مش��کل 
 و ب��ا آمادگی کامل ب��ه المپیک برود، اکن��ون او حدود 
500 کیلومت��ر دورتر از تیم ملی در ش��هر خود در حال 
 تمری��ن اس��ت و در واقع س��رمربی تیم مل��ی نظارتی 
بر عملکرد اصلی ترین ش��انس وزنه ب��رداری ایران ندارد. 
این در حالی اس��ت که در هیچ رش��ته ای س��ابقه ندارد 
یک ورزش��کار مدعی کس��ب مدال در المپیک زیر نظر 

سرمربی تمرین نکند.
اگر این وزنه بردار در حین تمرین آسیب ببیند، پزشکی 
باالی س��ر او هس��ت تا اقدامات اولیه را انجام دهد؟ اگر 
اتفاق��ی برای رس��تمی بیفت��د باز هم قب��ول می کنید 
 ک��ه کادر فنی هم در این تصمیم نقش داش��ته اس��ت؟ 
 ی��ا در آن لحظه انگش��ت اتهامات به س��مت وزنه بردار 

می رود که خودسرانه تصمیم گرفته است؟
کسب موفقیت در المپیک خواسته همه است و انتقادات 
در جهت رفع معایب اس��ت. قطعا هیچ کس��ی به دنبال 
تخریب نیس��ت. در نهایت هم ه��ر نتیجه ای در المپیک 
رقم بخورد، فدراسیون و سرمربی تیم ملی باید پاسخگو 

باشند.

ایوانکووی��چ از زمانی که س��رمربی پرس��پولیس ش��ده 
 اتفاق��ات عجیب و تل��خ زی��ادی را تجربه کرده اس��ت، 
از بغل گرفتن یک فرزند یتیم ش��ده در میان ده ها هزار 

عزادار بگیرید تا برسید به بی سنگربان شدن تیمش!
آیا اگر س��ال گذش��ته ب��ود و دوب��اره پرسپولیس��ی ها 
دنبال برانک��و می رفتند ت��ا در ترکیه با او ق��رارداد امضا 
کنند، او باز ه��م این ق��رارداد را امضا می کرد؟  پاس��خ 
را قطع��ا فقط خ��ود برانک��و می دان��د و ممکن اس��ت 
خ��ود او ه��م در این زمین��ه به جم��ع بندی نرس��یده 
باش��د چرا که رش��د برانکو در ای��ران فوق الع��اده بوده 
 اس��ت اما در کنار این رش��د که می تواند حت��ی دوباره 
به تیم ملی ایران ختم شود، برانکو در ایران مصائب زیادی 
 هم داشته است، مصائبی که بخشی از آن از بدشانسی او 

بوده است.
صرف نظ��ر از روزه��ای ابتدای��ی ک��ه پرس��پولیس 
 ب��ا ق��درت ف��راوان م��دام شکس��ت می خ��ورد و این

 فش��ار زیادی به برانک��و وارد کرده بود بای��د دقت کرد 
که وی ش��وک عظیم��ی را در مواجهه با ف��وت ناگهانی 
 کاپیت��ان تیم��ش  تجربه ک��رد. وقت��ی دخت��ر هادی 
به آغوش او رف��ت برانکو کم مانده بود به س��بک برخی 
 از ایرانی ها بنش��یند و فریاد بزند و خاک بر س��ر خودش

 بریزد.
برانکو از آن حادثه به عنوان تلخ تری��ن حادثه عمر خود 

 نام ب��رد و واقعا نمی دانس��ت باید با این اتف��اق چه کند 
 ب��ه وی��ژه آنک��ه فرهن��گ ایران��ی را ه��م در ای��ن ایام 
نمی ش��ناخت.  برانکو پ��س از آن واقع��ه  تصویر هادی 
نوروزی را در ذهن بازیکنانش دید و از نظر روانی تیمش را 
جنگجوتر  یافت چرا که تازه بازیکنان پرسپولیس جایگاه 
اجتماعی و مسئولیت خود را در مواجهه با آن همه هوادار 

پیدا کردند.
با این وج��ود انگار برخ��ی دیگر همچن��ان جایگاه خود 
 را پی��دا نکردند تا دومین ش��وک ب��ر پیک��ر برانکو وارد 
ش��ود. او که بارها مقاب��ل منتقدان دروازه بان همیش��ه 
محرومش ایستاده و از مکانی حمایت کرده بود، یک باره 
او را در بازداش��ت و زندان دید، بعد هم درس��ت یا غلط 
شنید که دیگر نمی تواند از او استفاده کند، بدشانسی او 
زمانی بیشتر به چشم آمد که تنها چند ساعت قبل از خبر 
بازداشت سوش��ا، ایمان صادقی دروازه بان دومش را هم 

جدا شده دیده بود.
ایوانکوویچ امس��ال همه چیز در پرسپولیس تجربه کرد، 
 عزاداری  و ش��وک وحشتناک، خالی ش��دن دروازه اش 
 از دروازه ب��ان در ع��رض س��ه س��اعت، ق��رار گرفت��ن 

در حضیض و صعود به اوج محبوبیت. 

  او پی��ش از فصل حتی ی��ک تحصن کوچ��ک به خاطر 
رد کردن ج��الل حس��ینی و محم��د ن��وری و ... علیه 
 خ��ودش دی��د، او آلودگ��ی ه��وای ته��ران را ناباورانه 
به چش��م دید، او همه چیز دید حتی کسانی را دید که 
در خود هیات مدیره پرسپولیس علیه او بودند، رمضان 

دید، افطاری داد. 
 اردوی تیم��ش را ب��ه دلی��ل مس��ائل غی��ر ورزش��ی 
کنس��ل ش��ده دید و حتی روزهای��ی را دید ک��ه برای 
تمرین در ورزش��گاه ش��ماره دو آزادی پیشنهاد کردند 
 که روزهای زوج پرس��پولیس تمرین کند، روزهای فرد 

استقالل!
برانکو اینجا در پرسپولیس پیر شد، 

او چیزهای��ی دید ک��ه فکرش را 
نمی کرد در یک س��ال  آنها را 

با هم ببیند، هر چه هست 
او کار نیم��ه تمامی در 

پرس��پولیس دارد، اما 
باید دید این کار را 

به اتمام می رساند 
یا نه!

 دبی��ر فدراس��یون والیبال ای��ران در خص��وص اینکه گفته می ش��ود خولیو والس��کو 
 از فدراس��یون ایران بابت بدهی های گذش��ته به FIVB ش��کایت کرده اس��ت، گفت: 
 این موضوع کذب محض اس��ت. اصال مگر والس��کو مطالباتی دارد که این ش��ایعات را 

منتشر کرده اند. ایشان هیچ طلبی از فدراسیون ایران ندارند.
محمود افشاردوست افزود: این خبر از ریشه ،کذب محض است و خدا از کسانی که این 
شایعات را مطرح کرده اند، نگذرد. والسکو به فدراسیون ایران نامه فرستاده و به مردم ایران 
تبریک گفته و همواره رابطه خوبی با ما دارد، اما برخی ها این شایعات را مطرح کرده اند. این 

شایعات اصال درباره والسکو جور در نمی آید.
دبیر فدراسیون والیبال در خصوص انتخاب سرمربی تیم بانوان ایران بیان کرد: در این باره 
حساسیت زیادی داریم. ما پایبند اصول نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم و باید مربی 

 را انتخاب کنیم که عالوه بر نتیجه گیری به قوانین کشورمان احترام بگذارد. ضمن اینکه بیشترین هدف ما 
در بخش بانوان این است که تیم های پایه را قدرتمند کنیم.

 سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: با آمادگی باال وارد ازبکستان خواهیم شد.
 محمد ناظم الش��ریعه در خصوص عملکرد تیم ملی در بازی تدارکاتی مش��هد عنوان کرد: 
با توجه به شرایط بدنسازی تیم، دیدار مقابل منتخب خراسان یک مقدار برای ما سخت بود، 
اما به عنوان یک دیدار تدارکاتی برای تیم ملی خوب بود و تا حدودی به اهدافی که در اردوی 
 مشهد داشتیم رسیدیم. وی ادامه داد: بازیکنان بزرگی داریم و امیدوارم بتوانیم با این بازیکنان 
عملکرد خوبی را در جام ملت های آسیا در ازبکستان به نمایش بگذاریم. سرمربی تیم ملی 
 فوتسال در خصوص هدف تیم در جام ملت های آسیا اظهارکرد: تمام تالش مان را می کنیم 
 تا بتوانیم با کسب نتایج خوب قهرمان آس��یا ش��ویم، در حال حاضر یک اردوی چهار روزه 
 در تهران خواهیم داشت و پس از آن به ازبکستان راهی خواهیم ش��د و در اولین دیدار باید 
به مصاف اردن برویم. وی در خصوص رقیبان تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: تیم های آسیا 
 تقریبا در یک سطح هستند، اما تیم های شرقی با توجه به امکانات بهتر، مدتی است که عملکرد بهتری هم 

به دنبال دارند و امیدوارم نماینده شایسته ای برای کشور باشیم.

شکایت والسکو کذب محض است هدف ما کسب قهرمانی آسیاست
سیری در دنیای ورزش

گزارشی از گردش مصائب پیرامون سرمربی پرسپولیس؛

برانکو در پرسپولیس پیر شد!

از تظاهر تا واقعیت؛ 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری چقدر قدرت عمل دارد؟

یک قدم نزدیکتر به طال
 ژوس��یانو فلیپه، وزنه ب��ردار برزیلی که به تازگی در رقابت های آزمایش��ی ریو 

 به مدال طال رس��یده بود، درگذش��ت و مرگ او سبب ش��د تا سیامند رحمان 
به مدال طال یک قدم نزدیک تر شود.

 ژوس��یانو فلیپ��ه که به تازگ��ی در رقابت های آزمایش��ی ریو موفق ش��ده بود 
رک��ورد جدیدی از خود در س��طح ق��اره بر جای بگذارد، به دلیل ایس��ت قلبی 

درگذشت. وی در زمان مرگش ۴2 سال سن داشت.
ژوس��یانو فلیپ��ه که یک پلی��س برزیلی بود، در س��ال2000 ب��ه دلیل اصابت 

گلول��ه به س��تون فقراتش معلول ش��د. وی وزنه بردار دس��ته 107+ کیلوگرم 
 بود و قرار بود در پارالمپیک ریو کنار س��یامند رحمان به رقابت بپردازد. فلیپه 

در رقاب��ت های آزمایش��ی، با باالی س��ر ب��ردن وزنه 20۶ کیلوگرمی ش��انس 
 حض��ور خ��ود در رقاب��ت ه��ای پارالمپی��ک 201۶ را افزای��ش داده ب��ود. 

 کمیت��ه مل��ی پارالمپی��ک برزی��ل با انتش��ار بیانی��ه ای بابت م��رگ نابهنگام 
 ای��ن وزن��ه ب��ردار اب��راز تاس��ف کرده اس��ت. س��ر فیلی��پ کری��ون، رییس 

کمیته بین المللی پارالمپیک نیز پیام تسلیتی را بابت مرگ ژوسیانو فلیپه ارسال 
 کرده و آن را حادثه ای تراژیک خوانده است. رییس کمیته بین المللی پارالمپیک 

در ای��ن باره گفت: می خواهم عمیق ترین پیام تس��لیت خود را به دوس��تان و 
خانواده بابت درگذشت غم انگیز ژوسیانو فیلیپه ابراز کنم. 

فلیپه یک انسان خوب و محبوب بود که در آستانه حضور در پارالمپیک 201۶ 
ریو قرار داشت.

برای المپیکی شدن جنگیدم
تیرانداز المپیکی ایران پس از کس��ب سهمیه المپیک گفت: تالش زیادی برای 

گرفتن سهمیه کردم.
گلنوش س��بقت اللهی در خصوص کسب سهمیه المپیک در تفنگ بادی بانوان، 

اظها ر کرد: من برای کس��ب س��همیه المپیک مدت ها تالش ک��ردم و جنگیدم. 
تمرینات س��ختی را س��پری کردی��م. این آخرین فرصت کس��ب س��همیه بود. 

 در دوره ه��ای قبل نتوانس��تیم در تپانچه س��همیه بگیریم و تم��ام ذهن خود را 
متمرکز کردم تا سهمیه را به چنگ آورم.

 وی ا دا م��ه  داد: پی��ش از م��ن س��همیه ای ک��ه در بخ��ش بان��وان در تپانچ��ه 
گرفته شده بود توسط وایلد کارت بود. در اصل من اولین نفری هستم که سهمیه   

را خودم گرفتم و امیدوارم نماینده شایسته ای در المپیک باشم.
سبقت اللهی همچنین ا ضافه  کرد : ما در رشته تفنگ یک سهمیه دیگر گرفته ایم 

و با المپیکی ش��دن من س��ه نماینده در المپیک خواهیم داش��ت که این برای 
بانوان تیرانداز بس��یار خوب اس��ت. شانس کس��ب مدال در المپیک برای بانوان 

ایران بسیار زیاد است. اگر کمی تالش کنیم می توانیم مدال بگیریم و تیراندازی 
 می تواند تاریخ س��از ش��ود. بانوی المپیکی تیم  ملی تیراندازی در ادامه با اش��اره 

 به این که ش��انس کسب س��همیه المپیک در خفیف وجود ندارد، اذ عان  کرد: ما 
در تفنگ بادی که نیازی به فش��نگ نبود، ش��انس زیادی داشتیم و خو شبختا نه 

س��همیه گرفتیم. البته به نظر من شانس الهام هریجانی و هانیه رستمیان برای 
کسب سهمیه زیاد بود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
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پل آنقدر دور بود 
كه هنوز هم نرسيده است؟

امروز دیدم یار را آن رونق هر كار را

چه دانستم كه این سودا مرا زین سان 
كند مجنون

داستان     ) همه ما چهار زن داریم!(
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داستان طنز حکایت

مي گوين��د چند صد س��ال پي��ش، در اصفهان 
مسجدي مي ساختند. 

روز قبل از افتتاح مس��جد، كارگره��ا و معماران 
جمع شده بودند و آخرين خرده كاري ها را انجام 

مي دادند.
 پيرزني از آنجا رد مي ش��د وقتي مس��جد را ديد 
 به يك��ي از كارگران گف��ت: » فكر كن��م يكي از 

مناره ها كمي كجه!«
كارگرها خنديدن��د. اما معمار ك��ه اين حرف را 
ش��نيد، س��ريع گفت: » چوب بياوري��د! كارگر 
بياوري��د! چوب را به من��اره تكيه بدهيد. فش��ار 

بدهيد.«
 در حالي ك��ه كارگران ب��ا چوب به مناره فش��ار 
مي آوردند، معم��ار مدام از پيرزن مي پرس��يد: 

»مادر، درست شد؟!«
مدتي طول كش��يد تا پيرزن گفت: » بله! درست 

شد! تشكر كرد و دعايي كرد و رفت.«
 كارگرها حكم��ت اين كار بيهوده و فش��ار دادن 
به مناره اي كه اصال كج نبود را پرسيدند. معمار 
گفت: » اگ��ر اين پيرزن، راجع ب��ه كج بودن اين 
 مناره ب��ا ديگران صحب��ت مي كرد و ش��ايعه پا 
مي گرفت، اين مناره تا ابد ك��ج مي ماند و ديگر 
نمي توانس��تيم اثرات منفي اين ش��ايعه را پاك 

كنيم. اين اس��ت كه م��ن گفت��م در همين ابتدا 
ناصرالدين شاه به كريم شيره ای گفت: نام ابلهان جلوي آن را بگيرم!«

عمده تهران را بنويس.
كريم گف��ت: به ش��رط آن كه نام هر كس��ی را 
بنويسم عصبانی نشوی و دستور قتل مرا صادر 

نكنی.
شاه به كريم شيره ای قول داد.

كريم در اول ليس��ت اس��م ناصرالدين ش��اه را 
نوشت!

 ناصرالدين ش��اه عصبانی شد و خطاب به كريم 
گف��ت: اگر ابله��ی و حماق��ت مرا ثاب��ت نكنی 

ميرغضب را احضار می كنم تا گردنت را بزند.

  كريم گف��ت: مگر تو براتی پنج��اه هزار تومانی 
به پرنس ملكم خان نداده ای كه برود در پاريس 

آن را نقد كند و بياورد؟
 ناصرالدين شاه گفت: بلی همين طور است.

 كريم گف��ت: من تحقيق ك��رده ام، پرنس همه 
امالك و ام��وال خ��ود را در اي��ن مملكت نقد 
كرده و زن و فرزند و دلبس��تگی هم در اين ديار 
ندارد،  اگ��ر آن وجه را به دس��ت آورد و ديگر به 
 مملكت برنگردد و تو نتوانی به او دست يابی چه 

می گويی!؟
ناصرالدين شاه گفت: اگر او اين كار را نكرده و آن 

پول را پس بياورد تو چه خواهی گفت؟

كريم ش��يره ای گفت: آن وقت نام شما را پاك 
می كنم و نام او را در اول ليست می نويسم!

ناصرالدین شاه و كریم شيره ای معمار و پيرزن 

وقتي كه بخواهند ضرر و زيان عجله و ش��تاب را نشان بدهند اين 
مثل را مي گويند.

 براي يك نف��ر كار واجبي پيش آمد كه براي انج��ام آن مجبور بود 
از آبادي خودشان به يك آبادي ديگر كه در چند فرسخي آنجا بود 
برود. ميان دو آبادي رودخانه اي بود كه يك پل رويش زده بودند و 
كمي از آبادي دور بود و كساني كه مي خواستند به ده ديگر بروند 
بايد مقداري پياده مي رفتند تا به پل مي رسيدند، اما او آدم عجولي 
بود، خواست ميان بر بزند تا راهش نزديك تر بشود به همين خاطر 
خيال كرد كه از ميان آب رودخانه رد بشود تا زودتر برسد؛ همين 

كار را هم كرد ولي آب رودخانه زياد بود و او را غرق كرد.
همواليتي هايش كه با خبر شدند گفتند پل آنقدر دور بود كه هنوز 

نرسيده است؟
روایت دوم

پسري از مادرش پرسيد: » مادر! مگه من پدر نداشتم؟« مادر جواب 
داد: » چرا پسرم « پسر پرسيد: »پس پدرم كجاست؟« مادر گفت: 
»پسرم، چند سال پيش پدرت زد به آب رودخانه و آب رودخانه او 
را برد« پسر پرسيد: »مادر مگه رودخانه پل نداشت؟« مادر گفت: 
»چرا رودخانه پل داشت ولي پل دور بود«. پسر در جواب مادر گفت: 

»اگه پدرم از پل رفته بود، يعني تا حاال هم نيامده بود؟«

روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود كه 4 زن داشت . زن چهارم را از همه بيشتر 
 دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قيمت و غذاهای خوشمزه پذيرايی 

می كرد. بسيار مراقبش بود و تنها بهترين چيزها را به او می داد.
زن سومش را هم خيلی دوست داشت و به او افتخار می كرد . پيش دوست هايش 
او را برای جلوه گری می برد گرچه واهمه ش��ديدی داشت كه روزی او با مردی 

ديگر برود و تنهايش بگذارد. 
واقعيت اين اس��ت كه او زن دومش را هم بسيار دوست می داشت. او زنی بسيار 
مهربان بود كه دائما نگران و مراقب مرد بود. مرد در هر مشكلی به او پناه می برد 

و او نيز به تاجر كمك می كرد تا گره كارش را بگشايد و از مخمصه بيرون بيايد. 
اما زن اول مرد، زنی بسيار وفادار و توانا كه در حقيقت عامل اصلی ثروتمند شدن 
او و موفق بودنش در زندگی بود، اصال مورد توجه مرد نبود. با اينكه از صميم قلب 
عاشق شوهرش بود اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه ای كه تمام كارهايش 

با او بود حس می كرد و تقريبا هيچ توجهی به او نداشت.
 روزی مرد احس��اس مريضی كرد و قبل از آنكه دير ش��ود فهمي��د كه به زودی 

خواهد مرد. به دارايی زياد و زندگی مرفه خود انديشيد و با خود گفت:
» من اكنون 4 زن دارم، اما اگر بميرم ديگر هيچ كسی را نخواهم داشت، چه تنها 

و بيچاره خواهم شد.«
 بنابر اين تصميم گرف��ت با زنانش حرف بزن��د و برای تنهايي��ش فكری بكند. 

اول از همه سراغ زن چهارم رفت و گفت:
 من تورا از همه بيشتر دوس��ت دارم و از همه بيش��تر به تو توجه كرده ام و انواع 
 راحتی ها را برايت فراهم آورده ام، حاال در برابر اين همه محبت من، آيا در مرگ 

با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟
زن به سرعت گفت: هرگز همين يك كلمه را گفت و مرد را رها كرد.

ناچار با قلبی كه به شدت شكسته بود نزد زن سوم رفت و گفت:
من در زندگی تو را بسيار دوست داشتم، آيا در اين سفر همراه من خواهی آمد؟

 زن گفت: البته كه نه! زندگی در اينجا بس��يار خوب اس��ت. تازه م��ن بعد از تو 
می خواهم دوباره ازدواج كنم و بيشتر خوش باشم.

قلب مرد با شنيدن اين سخنان يخ كرد.
مرد تاجر به زن دوم رو آورد و گفت:

تو هميشه به من كمك كرده ای. اين بار هم به كمكت نياز شديدی دارم شايد از 
هميشه بيشتر، می توانی در مرگ همراه من باشی؟

زن گفت: اين بار با دفعات ديگر فرق دارد. من نهايتا می توانم تا گورستان همراه 
جسم بی جان تو بيايم اما در مرگ، متاسفم!

 با اين حرف گويی صاعقه ای به قلب مرد آت��ش زد. در همين حين صدايی او را 
به خود آورد: من با تو می مانم، هرجا كه بروی.

تاجر نگاهش كرد، زن اول بود كه پوست و استخوان شده بود، انگار سوء تغذيه 
بيمارش كرده باشد. غم سراسر وجودش را تيره و ناخوش كرده بود و هيچ زيبايی 
و نشاطی برايش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زير انداخت و آرام گفت: بايد آن 

روزهايی كه می توانستم به تو توجه می كردم و مراقبت بودم.
در حقيقت هر كدام از ما همانند تاجر، چهار زن داريم!

الف: زن چهارم كه بدن ماست. مهم نيست چقدر زمان و پول صرف زيبا كردن او 
بكنی وقت مرگ، اول از همه او، ترا ترك می كند.

ب: زن سوم كه دارايی های ماست. هرچقدر هم برايت عزيز باشند وقتی بميری 
به دست ديگران خواهد افتاد.

ج: زن دوم كه خانواده و دوستان ما هستند. هر چقدر هم صميمی و عزيز باشند، 
وقت مردن نهايتا تا سر مزارت كنارت خواهند ماند.

د: زن اول كه روح ماست. غالبا به آن بی توجهيم و تمام وقت خود را صرف تن و 
پول و دوست می كنيم. او ضامن توانمندی های ماست اما ما ضعيف و درمانده 
رهايش كرده ايم تا روزی كه قرار است همراه ما باشد اما ديگر هيچ قدرت و توانی 

برايش باقی نمانده است.

بگو خدا با ماست. 
اگر قايقت شكست، باشد؛

دلت نشكند، دلی نشكنی. 
اگر پارويت را آب برد، باشد؛ 

آبرويت را آب نبرد، آبرويی نبری. 
اگر صيدت از دستت رفت، باشد؛ 

اميدت از دست نرود و اميد كسی را نااميد نكنی. 
امروز اگر تمام سرمايه ات از دستت رفت، دستانت را كه داری. 

پس خدايت را شكر كن و دوباره شكر كن!
بيا شكر كنيم كه اگر كفشی به پا نداريم، پا كه داريم راه برويم. 

و اگر چيزی به دست نداريم، دست كه داريم تا دوباره به دست آوريم. 
دوباره می سازيم و دوباره به دست می آوريم. 

دوباره می خريم و دوباره می خنديم...!
 سال ها گذش��ت تا من فهميدم آدم ها احتياج دارن سفر برن. 

احتياج دارن از زندگی لذت ببرن... 
يكی از هيات امام حسين لذت می بره، يكی از مهمونی رفتن. يكی تو 

سفر مكه اقناع ميشه، يكی تو سفر تايلند. 
اينا همشون برای من آدم های محترمی هستن. 

سال ها گذش��ت تا من فهميدم نبايد به دلخوش��ی های آدم ها گير 
بدهم. 

چون آدم ها با همين دلخوش��ی ها، س��ختی های زندگی رو تحمل 
می كنن. 

لطفا به دلخوشی ديگران گير ندهيد!

 بهار هميشه آرام آرام می آيد. 
گام به گام 

ريشه ها را بيدار می كند. 
شاخه ها را زنده می كند

برگ ها را می نوازد
غنچه ها را می شكوفاند

آنگاه زيبايی اش تو را فرا می گيرد 
بهار هيچ گاه تند و شتابان به خانه ات سر نمی زند. 

كه اگر بزند 
شكوفه هايش را سرما خواهد زد 

پس صبور باشيم... 

امروز ديدم يار را آن رونق هر كار را
می شد روان بر آسمان همچون روان مصطفی

خورشيد از رويش خجل گردون مشبك همچو دل
از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضيا
گفتم كه بنما نردبان تا برروم بر آسمان
گفتا سر تو نردبان سر را درآور زير پا

چون پای خود بر سر نهی پا بر سر اختر نهی
چون تو هوا را بشكنی پا بر هوا نه هين بيا
بر آسمان و بر هوا صد رد پديد آيد تو را

بر آسمان پران شوی هر صبحدم همچون دعا

چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را كند جيحون

چه دانستم كه سيالبی مرا ناگاه بربايد
چو كشتی ام دراندازد ميان قلزم پرخون

زند موجی بر آن كشتی كه تخته تخته بشكافد
كه هر تخته فروريزد ز گردش های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دريا را
چنان دريای بی پايان شود بی آب چون هامون

شكافد نيز آن هامون نهنگ بحرفرسا را
كشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون
چو اين تبديل ها آمد نه هامون ماند و نه دريا

چه دانم من دگر چون شد كه چون غرق است در بی چون
چه دانم های بسيار است ليكن من نمی دانم

كه خوردم از دهان بندی در آن دريا كفی افيون

هيچ وقت نگو از ماست كه برماست 

گالدو
بازی گالدو يك بازی گروهی اس��ت كه در جای جای 
ايران با اندكی تغيير و با اسم های ديگری بازی میشود.  
 اتك متك ي��ا چوگور، ال��ك ب��ازی و … از جمله اين 
نام ها هستند. ابزار اين بازی دو چوب يكی بلند )50 تا 
100 سانتی بسته به سن و سال بازيگران( با نام گال و 
ديگری كوتاه )نزديك يك وجب( با نام دو ،گروهی كه 
آغازگر بازی است با كمك گال چوب دو را تا جای ممكن 

 به دورترين فاصله پرتاب می كند. 
 برای اين كار جايگاه مش��خصی در نظر گرفته شده و

از دو س��نگ كنار هم كمك می گيري��م. دو را روی دو 
س��نگ كه از هم كمی فاصل��ه دارند م��ی گذاريم و با 
گال زيرش می زنيم. وقتی در هوا بلند ش��ده با گال به 
آن ضربه ای می زني��م تا پرتاب ش��ود. در روش ديگر 
كه كمی سخت تر اس��ت، دو را روی زمين گذاشته و با 
 گال به يك س��ر آن ضربهای میزنيم. در اين حالت دو   

به صورت چرخان به هوا بلند می ش��ود و با ضربه گال 
آن را پرتاب میكنيم. گروه دوم تالش می كند كه دو را  
در هوا بگيرد. اگر موفق شود، گروه پرتابگر به اصطالح 
س��وخته و نوبت گروه داخل زمين می شود. اگر بعد از 
برخورد دو با زمين آن را بگيرند، اج��ازه دارند تا هفت 
 قدم جلو بيايند و اگر دو خودش روی زمين بايستد، از 
همان جا بايد دو را به طرف جايگاه پرتاب كنند. در اين 
هنگام نفر پرتاب كننده می تواند با گال و قبل از ايستادن 
كامل دو، دوباره به آن ضربه بزند تا دور تر شود. پس از 
ايستادن دو، پرتابگر فاصله دو تا جايگاه را با گال اندازه 
می زند. شماره به دست آمده امتياز اوست كه با امتياز 
گروه جمع می شود. پس از اين نفر، نفرهای بعدی گروه 
نيز اين كار را تكرار می كنند تا آخر. پايان بازی رسيدن 
به امتيازی است كه پيش از ش��روع بازی برگزيده اند. 
جايزه برنده نيز بستگی به توافق پيش از بازی دارد ولی 
به طور معمول گروه بازنده بايد به گروه برنده به اندازه 

محيط زمين بازی كولی بدهد.

كی می گه ما نسل سوخته ایم؟؟؟
ما كه تو خون��ه های بزرگ با حي��اط و باغچه و طاقچه 

زندگی كرديم ... 
خوابيدن توی پشه بند ...  آب تنی توی حوض داشتيم.

كيك تولدامون خيلی بزرگ بود ... 
هر كی كادو می داد از صميم قلبش بود، كس��ی واسه 

كادو دادن مارو قيمت گذاری نمی كرد.
 حتی خون��ه نوه خال��ه عم��ه بابامون هم م��ی رفتيم 

می ديديم، 
نه حاال كه خواهر برادر هم به زور همو می بينن.

عيد واسمون شور و هيجان داشت.
عيدی می گرفتيم ... كم يا زياد همين كه دلمون خوش 

می شد كافی بود.
چقدر مسافرت های فاميلی می رفتيم ...

حاال هركی هر جا ميره می ترسه كسی بفهمه!
همه چی عالی ... همه چی باحال ...

هممون عين هم بوديم ... عين گروه س��رود ... لباسای 

ش��كل هم ... خونه های عين هم ...  عمه، خاله، ،دايی، 
عمو، مامان بزرگا و بابا بزرگا كه جزء خونواده بودن.

اگه می خواسيم جايی بريم گروهی می رفتيم.
هر چندسال يه بار يكی از بزرگای فاميل می رف مكه ... 

چه شور و حالی داشت واسه كل فاميل ...
كی می گه ما نسل سوخته ايم ...!!!

نه موبايلی ... نه تبلت��ی ... نه لپ تاپ��ی ... نه اينترنت و 
فضای مجازی ... همه چی واقعی بود ...

دنيای ما واقعی واقعی بود ... باهم��ه خوبی و بديش ... 
همه چی راست راستكی بود ...

 تلفن كه نب��ود اون وقتا. م��ی رفتيم خون��ه همديگه 
می ديديم نيستن ... بعد می فهميديم اونام اومدن خونه 
ما ... پش��ت در ما ... كلی ذوق می كرديم و می گفتيم: 

وااااای دل به دل راه داره ...
خالصه كه نسل سوخته خودتونين بابا ... ما عين عسل 
 زندگی كرديم ... بچگ��ی كرديم ... ح��اااااال كرديم ... 

به سالمتی خودمون.

مقاوم بودن 
ميلتون اريكسون وقتی دوازده ساله بود دچار فلج اطفال 
شد. ده ماه بعد ش��نيد كه پزش��كی به مادرش گفت: 

پسرتان شب را تا صبح دوام نمی آورد. 
اريكسون صدای گريه مادرش را شنيد. 

فكر كرد كه می داند شايد اگر شب را دوام بياورم مادرم 
اين طور زجر نكشد.  

تصميم گرفت تا سپيده دم صبح بعد نخوابد. 
 وقتی خورش��يد باال آمد ب��ه طرف م��ادرش فرياد زد: 
من هنوز زنده ام! چنان شادی عظيمی در خانه در گرفت 
 كه تصميم گرفت هميش��ه تمام تالش��ش را بكند كه 

يك شب ديگر درد و رنج خانواده اش را عقب بيندازد. 
 اريكس��ون در س��ال 1990 در هفتاد و پنج س��الگی 
در گذشت و از خود چندين كتاب مهم درباره ظرفيت 
عظيم انس��ان برای غلبه بر محدودي��ت هايش به جا 

گذاشت. 

 می گويند شخصی سر كالس رياضی خوابش برد. 
وقتی كه زنگ را زدند بيدار شد، با عجله دو مساله را كه 
 روی تخت��ه س��ياه نوش��ته ب��ود يادداش��ت ك��رد و 
 به خيال اينكه اس��تاد آنها را به عن��وان تكليف منزل 
داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل 
آنها فكر كرد. هيچ يك را نتوانست حل كند، اما تمام آن 
هفته دست از كوشش بر نداشت. سرانجام يكی را حل 
كرد و به كالس آورد. استاد  به كلی مبهوت شد، زيرا آنها 
را به عنوان  دو نمونه از مسائل غير قابل حل رياضی داده 
 بود. اگر اين دانشجو اين موضوع را می دانست احتماال 
آن را حل نمی كرد ولی چون به خود تلقين نكرده بود كه 
مساله غير قابل حل است، بلكه بر عكس فكر می كرد 
بايد حتما آن مساله را حل كند. سرانجام راهی برای حل 
مس��اله يافت. اين دانشجو كس��ی جز آلبرت انيشتين 
نبود... حل نشدن بيشتر مش��كالت زندگی ما به افكار 

خودمون بر می گرده. 
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مفاد آرا
10/366 شماره صادره:1394/16/157683-94/10/12 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم 
وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به 

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

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

راد عباسی محرز گردیده است.
3- برابر رای ش��ماره 139460302013000767-94/9/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده جنت 
انوری فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر در یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/20 مترمربع پالک 2452 فرعی از 237 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 321و339 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد علی اصالنی و نیز تمامت پانزده، شانزدهم دانگ نیز به نام 

خود متقاضی انتقال قطعی یافته است. محرز گردیده است.
4- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000771-94/9/26 هی��ات اول موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر 
در واح��د ثبت��ی ح��وزه ثب��ت مل��ک فریدونش��هر تصرف��ات مالکان��ه بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای ق��درت عش��وری فرزن��د غالمحس��ین ب��ه ش��ماره شناس��نامه 
68 ص��ادره از فریدونش��هر در شش��دانگ ی��ک ب��اب خان��ه و مغ��ازه متصل��ه به 
 مس��احت 85/85 مترمربع پ��الک 246 فرعی از 230 اصل��ی مفروز و مجزی ش��ده از

 پالک 79 فرعی از 230 اصلی واقع در فریدونش��هر، وحدت آباد خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای جالل حوض ماهی محرز گردیده است.

5- برابر رای ش��ماره 139460302013000773-94/9/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم اکبر شیاسی 
دهسوری فرزند علی داد به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 855/60 مترمربع پالک 33 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 227 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای دهسور خریداری مع الواسطه از مالکین 

رسمی آقایان شکرعلی اله دادی و رحیم مالئی محرز گردیده است.
6- برابر رای ش��ماره 139460302013000777-94/9/29 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی 
اصالنی فرزند قربان به شماره شناسنامه 64 صادره از فریدونشهر در پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/20 مترمربع پالک 2452 فرعی از 237 اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده از پالکهای 321و339 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونش��هر 
خریداری از مالک رسمی خانم جنت انوری و قسمتی نیز خود متقاضی مالک رسمی می 

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

از مالک رسمی آقای باقر باتوانی محرز گردیده است.
8- برابر رای ش��ماره 139460302013000791-94/10/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف موحدی 
آخوره علیائی فرزند امیرقلی به شماره شناسنامه 292 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 385/30 مترمربع پالک 2569 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای امیرقلی 

موحدی آخوره علیائی محرز گردیده است.
9- برابر رای ش��ماره 139460302013000793-94/10/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید اصغر 
موسوی صالحی فرزند س��ید قربان به شماره شناس��نامه 26 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مس��احت 188/20 مترمربع پالک 532 فرعی از 242 اصلی مفروز و 
 مجزی شده از پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک خریداری

 مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139460302013000795-94/10/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید روح اله 
صالحی موسوی فرزند سید ضیاء به شماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 مترمربع پالک 531 فرعی از 242 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
سیبک خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز گردیده است.

11- برابر رای شماره 139460302013000798-94/10/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حمزه صالحی 
موسوی فرزند سید ضیاء به شماره شناسنامه 54 صادره از فریدونشهر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع پالک 531 فرعی از 242 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدالهی محرز گردیده است.
12- برابر رای شماره 139460302013000801-94/10/12 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونش��هر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زمان 
یبلوئی فرزند میرزاحسن به ش��ماره شناس��نامه 1155 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مس��احت 107/50 مترمربع پالک 226 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی 
 ش��ده از پالک 1 فرعی از 22 اصلی واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار، محله خمسلو 

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

اله هارون رشیدی محرز گردیده است.
14- براب��ر رای ش��ماره 139460302013000847-94/10/21 هی��ات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک فریدونش��هر تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی 
 آقای علی مرادی فرزند علیرضا به ش��ماره شناس��نامه 4 صادره از فریدونش��هر در

 ی��ک ب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 266/20 مترمرب��ع پ��الک 98 فرع��ی از 
 223 اصل��ی مف��روز و مج��زی ش��ده از پ��الک 1 فرع��ی از 223 اصل��ی

 واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار، محله س��نگباران خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد سورانی و احمد آقا عظیمی محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.

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

محسن مقصودی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
اخطار اجرایی

11/199 شماره:94-301 به موجب رای ش��ماره 590 تاریخ 94/4/24 شعبه سی و سه شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید رضایی فرزند علی اکبر 
به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 24/595/300 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 80/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی و 160/000 ریال بابت خس��ارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/12/23 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: سید حبیب رضوی زاده فرزند سید رضا به نشانی خیابان 
پروین – خ.شیخ طوسی شرقی – کوچه شهید بهشتی – پ301. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت 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:30756 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

11/200 شماره:89/94 به موجب رای ش��ماره 378 تاریخ 94/4/31 شعبه 18 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه لقمان علینقی لنگری فرزند عباس شغل 
آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت دویست و چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چکها لغایت زمان وصول در حق خواهان حمیدرضا خیرالهی فرزند ایرج 
شغل آزاد به نشانی اصفهان – بازار بزرگ –روبروی پاساژ صدر و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم 
می نماید. 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:30758 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

11/201 شماره:90/94 به موجب رای ش��ماره 585 تاریخ 94/6/30 شعبه 18 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه تیمور مکینیان فرزند بهرام شغل پوشاک 
فروشی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سرسید چکها لغایت زمان وصول در حق خواهان حمیدرضا خیرالهی فرزند 
ایرج شغل آزاد به نشانی اصفهان – بازار بزرگ – روبروی پاساژ صدر و نیم عشر اجرای احکام صادر و 
اعالم می نماید. 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 
تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30759 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/171 آقای کیومرث اسدی اقبالغی دارای شناسنامه ش��ماره 19 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5887/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قدمعلی اسدی اقبالغی بشناسنامه 372 در تاریخ 1394/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و 5 دختر و یک همسر:1- کیومرث 
اسدی اقبالغی ش.ش 19 )نسبت با متوفی فرزند( 2- سودابه اسدی اقبالغی ش.ش 9 )نسبت با 
متوفی فرزند( 3- فاطمه اسدی اقبالغی ش.ش 21997 )نسبت با متوفی فرزند( 4- اشرف اسدی 
اقبالغی ش.ش 1155 )نسبت با متوفی فرزند( 5- زهرا اس��دی اقبالغی ش.ش 2622 )نسبت با 
متوفی فرزند( 6- مائده اس��دی اقبالغی ش.ش 1272017729 )نسبت با متوفی فرزند( 7- ملوک 
عکاف دهکردی ش.ش 663 )نسبت با متوفی همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:29888 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/172 خانم زهرا آلوئی پزوه دارای شناسنامه شماره 1140 به شرح دادخواست به کالسۀ 5884/94 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی 
حسینعلی زاده خوراسگانی بشناس��نامه 197 در تاریخ 1393/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و دو فرزند:1- زهرا آلوئی پزوه 
ش.ش 1140 )نسبت با متوفی زوجه( 2- مهدیه حسینعلی زاده خوراسگانی ش.ش 1274290716 
)فرزند( 3- مائده حسینعلی زاده خوراسگانی ش.ش 1272876926 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29887 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/173 خانم عفت باقری پنارتی دارای شناسنامه شماره1 به شرح دادخواست به کالسۀ 5880/94 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد شفیعی 
خوراسگانی بشناسنامه 8186 در تاریخ 1394/7/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و یک همسر:1- سمیرا شفیعی خوراسگانی ش.ش 
127002613005 )نسبت با متوفی فرزند( 2- سمانه شفیعی خوراسگانی ش.ش 127-160510-4 
)نسبت با متوفی فرزند( 3- عفت باقری پنارتی ش.ش 1 )نسبت با متوفی همسر( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:29886 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/174 آقای حسین ذبیحی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسۀ 5832/94 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم علی 
ذبیحی بشناس��نامه 821 در تاریخ 1394/6/30 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پسر و سه دختر و یک همس��ر:1- حسین ذبیحی 
ش.ش 35 )نسبت با متوفی فرزند( 2- حسن ذبیحی ش.ش 3712 )نسبت با متوفی فرزند( 3- زهرا 
ذبیحی ش.ش 78 )نسبت با متوفی فرزند( 4- معصومه ذبیحی ش.ش 4228 )نسبت با متوفی 
فرزند( 5- بتول ذبیحی ش.ش 484 )نسبت با متوفی فرزند( 6- فاطمه عباسی ش.ش 37 )نسبت 
با متوفی همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29885 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/175 خانم گل اندام مصفائی شیرازی با وکالت ابوالفضل اصغریان دارای شناسنامه شماره 35 به 
شرح دادخواست به کالس��ۀ 5831/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا خانم اریب بشناسنامه 1278 در تاریخ 1388/5/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر:1- سعادت اریب 
ش.ش 1277 )نسبت با متوفیه فرزند( 2- گلستان مصفائی شیرازی ش.ش 434 )نسبت با متوفیه 
فرزند( 3- گل گشت مصفائی شیرازی ش.ش 386 )نس��بت با متوفیه فرزند(4- گل آراء مصفائی 
شیرازی ش.ش 193 )نس��بت با متوفیه فرزند( 5- گل اندام مصفائی شیرازی ش.ش 35 )نسبت 
با متوفیه فرزند( 6- ایراندخت اریب ش.ش 18036 )نسبت با متوفیه فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف:29884 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
176/ 11آقای مرتضی شیرازی رنانی دارای شناسنامه شماره 10185 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5830/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
خدیجه اسماعیلی رنانی بشناسنامه 6601 در تاریخ 1394/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پس��ر و یک دختر:1- مرتضی شیرازی رنانی 
ش.ش 10185 )نسبت با متوفیه فرزند( 2- رضا شیرازی رنانی ش.ش 269 )نسبت با متوفیه فرزند( 
3- صادق شیرازی ش.ش 475 )نسبت با متوفیه فرزند( 4- ابوالفضل شیرازی زمانی ش.ش 253 
)نس��بت با متوفیه فرزند( 5- مصطفی شیرازی ش.ش 165 )نس��بت با متوفیه فرزند( 6- مهدی 
شیرازی رنانی ش.ش 11787 )نس��بت با متوفیه فرزند( 7- زهرا شیرازی رنانی ش.ش 12 )نسبت 
با متوفیه فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29883 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/180 آقای نبی قندی شیخ شبانی دارای شناسنامه شماره 1332 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5814/94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرنگیس امیری بشناس��نامه 12 در تاریخ 94/8/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پس��ر و هفت دختر و یک همسر:1- داود قندی شیخ 
شبانی ش.ش 2652 )فرزند پسر( 2- غالمرضا قندی ش.ش 435 )فرزند پسر( 3- پری وش قندی 
ش.ش 1549 )فرزند دختر( 4- زهره قندی شیخ شبانی ش.ش 514 )فرزند دختر( 5- محبوبه قندی 
شیخ ش��بانی ش.ش 171 )فرزند دختر( 6- مرضیه قندی شیخ شبانی ش.ش 439 )فرزند دختر( 
7- کبری قندی شیخ ش��بانی ش.ش 25117 )فرزند دختر( 8- زینب قندی شیخ شبانی ش.ش 
2528 )فرزند دختر( 9- راضیه قندی شیخ شبانی ش.ش 27049 )فرزند دختر( 10- نبی قندی شیخ 
شبانی ش.ش 1332 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29881 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/181 اسماعیل شمس سوالری دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسۀ 5891/94 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه 
نجفی سوالری بشناسنامه 343 در تاریخ 1363/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و چهار فرزند دختر و یک همسر:1- اسمعیل 
شمس سوالری ش.ش 6 )فرزند پسر( 2- علی شمس ش.ش 1292 )فرزند پسر( 3- مریم شمس 
سوالری ش.ش 17 )فرزند دختر( 4- طیبه شمس سوالری ش.ش 22 )فرزند دختر( 5- طاهره شمس 
سوالری ش.ش 33 )فرزند دختر( 6- رحیمه شمس سوالری ش.ش 25 )فرزند دختر( 7- علی اکبر 
شمس سوالری ش.ش 323 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29880 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/182 خانم سکینه رضائی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسۀ 5893/94 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروی نجفی سوالری 
بشناس��نامه 676 در تاریخ 1368/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک فرزند پسر و س��ه دختر:1- عباس رضائی ش.ش 12 )فرزند پسر( 
2- اقدس رضائی ش.ش 5 )فرزند دختر( 3- نصرت رضائی ش.ش 1891 )فرزند دختر( 4- سکینه 
رضائی ش.ش 1 )فرزند دختر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29879 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/183 آقای حسنعلی اسدپور محمدآبادی دارای شناسنامه ش��ماره 40 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5807/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا اسدپور محمدآبادی بشناسنامه 569 در تاریخ 1378/4/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو فرزند پس��ر و یک همسر:1- 
حسنعلی اسدپور محمدآبادی ش.ش 40 )فرزند( 2- محمدجواد اسدپور محمدآبادی ش.ش 65 
)فرزند( 3- رقیه کریم زاده ش.ش 10 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29878 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/184 آقای حسنعلی اسدپور محمدآبادی دارای شناسنامه ش��ماره 40 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5808/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه کریم زاده محمدآبادی بشناسنامه 10 در تاریخ 94/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند:1- حسنعلی اسدپور محمدآبادی 
ش.ش 40 )فرزند( 2- محمدجواد اس��دپور محمدآبادی ش.ش 65 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:29877 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/185 آقای سید نوراله اسدی وانانی دارای شناسنامه ش��ماره 16 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5809/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید عباس اس��دی وانانی بشناس��نامه 190 در تاریخ 94/7/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همس��ر و فرزند و پدر و مادر:1- فاطمه سادات 
اسدی وانانی ش.ش 1276634013 )فرزند( 2- محبوبه عبداللهی اسدآبادی ش.ش 461035180300 
)همسر( 3- سید بتول اس��دی وانانی ش.ش 4620194930 )مادر( 4- س��ید نوراله اسدی وانانی 
ش.ش 16 )پدر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29876 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/186 آقای حمیدرضا مؤید زفره دارای شناس��نامه شماره 714 به ش��رح دادخواست به کالسۀ 
5812/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیرمنصور مؤید زفره بشناسنامه 22 در تاریخ 94/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همس��ر و فرزند:1- حمیدرضا مؤید زفره ش.ش 714 
)فرزند( 2- غالمرضا مؤید ش.ش 185 )فرزند( 3- زهرا مؤید زف��ره ش.ش 389 )فرزند( 4- خدیجه 
صادقی راشنانی ش.ش 493 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29875 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/191 خانم پوراندخت حسن زاده دارای شناس��نامه شماره 1485 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5883/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا تاکی بشناس��نامه 1951 در تاری��خ 94/6/17 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر به نامهای ذیل:1- حسن حسن زاده 
ش.ش 561 )پسر متوفی( 2- ابراهیم حسن زاده ش.ش 453 )پسر متوفی( 3- صدیقه حسن زاده 
ش.ش 12 )دختر متوفی( 4- پروین حس��ن زاده ش.ش 217 )دختر متوفی( 5- توران حسن زاده 
ش.ش 141 )دختر متوفی( 6- پوران دخت حس��ن زاده ش.ش 1485 )دخت��ر متوفی( 7- مژگان 
حسن زاده ش.ش 681 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29871 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/192 آقای ایمان صدیقی مورنانی دارای شناسنامه شماره 1125 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5848/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

ابراهیم صدیقی مورنانی بشناس��نامه 2230 در تاریخ 94/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به نامهای 
ذیل:1- امین صدیقی مورنانی ش.ش 1842 )پسر متوفی( 2- پریسا صدیقی مورنانی ش.ش 821 
)دختر متوفی( 3- ایمان صدیقی مورنانی ش.ش 1125 )پس��ر متوفی( 4- امید صدیقی مورنانی 
ش.ش 7107 )پسر متوفی( 5- مریم صدیقی مورنانی ش.ش 1810281407 )دختر متوفی( 6- فاطمه 
کدخدائی الیادرانی ش.ش 138 )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29870 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/193 خانم فاطمه وهابی انارکی دارای شناس��نامه ش��ماره 37 به ش��رح دادخواست به کالسۀ 
5804/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصرت اله نقوی بشناسنامه 277 در تاریخ 94/9/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و فرزند:1- بهزاد نقوی ش.ش 534 )فرزند( 2- فرزاد 
نقوی ش.ش 397 )فرزند( 3- فرشاد نقوی ش.ش 2200 )فرزند( 4- افشین نقوی ش.ش 90 )فرزند( 
5- فاطمه وهابی انارکی ش.ش 37 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29869 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/202 آقای عبدالرضا ش��اکریان دارای شناسنامه شماره 55125 به ش��رح دادخواست به کالسۀ 
5883/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
منصور شاکریان بشناسنامه 7661 در تاریخ 94/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به نامهای ذیل:1- 
عبدالرضا شاکریان ش.ش 55125 )پسر متوفی( 2- محمد شاکریان ش.ش 72078 )پسر متوفی( 
3- مجید شاکریان ش.ش 865 )پسر متوفی( 4- مجتبی ش��اکریان ش.ش 5709 )پسر متوفی( 
5- مریم شاکریان ش.ش 2249 )دختر متوفی( 6- فاطمه شاکریان ش.ش 61196 )دختر متوفی( 7- 
توران عبدی قهفرخی ش.ش 99 )همسر دائمی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29873 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/203 خانم عفت محسنی دارای شناسنامه شماره 422 به شرح دادخواست به کالسۀ 5671/94 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا فهرستی 
بشناس��نامه 288 در تاریخ 94/3/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به س��ه فرزند دختر و یک همسر:1- عفت محس��نی ش.ش 422 )همسر( 
2- محبوبه فهرستی ش.ش 5024 )فرزند دختر( 3- عطیه فهرستی ش.ش 1272125343 )فرزند 
دختر( 4- مهس��ا فهرس��تی ش.ش 12227 )فرزند دختر( والغیر. ضمنا وصیت نامه ای از متوفی 
شادروان غالمرضا فهرستی در تاریخ 1393/8/18 تنظیم گردیده که ضمیمه پرونده می باشد و وراث 
مرحوم اعالم قبولی نمودند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه دیگری از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:29872 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/222 شماره ابالغیه:9410103623504386 شماره پرونده:9309983624700553 شماره بایگانی 
شعبه:940357 حسین مومنیان شکوائیه ای علیه مهران فرحناک دائر بر مزاحمت تلفنی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهر اردس��تان )101 جزایی سابق( واقع در اردستان ارجاع و به کالس��ه 9309983624700553 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/15 و س��اعت 11 ظهر تعیین ش��ده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.م الف:900 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
ابالغ 

11/223 شماره ابالغیه:9410103642401616 شماره پرونده: 9209983642401531 شماره بایگانی 
شعبه:921590 جناب آقای جمال احمدحسین به این وس��یله به جنابعالی ابالغ می گردد آقای 
حسین اله یاری شکایتی علیه شما دائر بر کالهبرداری مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زرین شهر به کالسه 921590 ثبت و تحت رسیدگی است بنا 
به اعالم و درخواست شاکی به لحاظ مجهول المکان بودن ش��ما به استناد ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسیدگی 
به اتهام وارده و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید تا ضمن اعالم 
آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:1179 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

لنجان)زرین شهر(
تحدید حدود اختصاصی 

11/216 شماره:1394/04/174098-1394/11/8 چون تمامی ششدانگ یکدرب باغ مشجر پالک 
شماره 17 فرعی از 37-اصلی واقع در کش��ه بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
و به موجب رای ش��ماره 13946030233000337-مورخ 1394/05/31 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام حسین مبینی فرزند امان اله غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/04 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

تاریخ انتشار:1394/11/11 م الف:368 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/217 ش��ماره:1394/04/174156-1394/11/8 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین معروف دو 
رجلی دشت زیره پالک شماره 384 فرعی از 212-اصلی واقع در دشت بزرگ طرق بخش 11 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جهان دخت طالبی طرقی فرزند حبیب اله و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/05 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

تاریخ انتشار:1394/11/11 م الف:362 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/218 ش��ماره:1394/04/174095-1394/11/5 چون تمامی شش��دانگ یکدرب باغ ششدانگ 
پالک 17 فرعی از شماره 37-اصلی واقع در کش��ه بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به موجب رای ش��ماره 139460302033000336-1394/05/31 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام عباس مبینی فرزند امان اله و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/04 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

تاریخ انتشار:1394/11/11 م الف:367 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/219 شماره:1394/04/174255-1394/11/8 چون تمامی ششدانگ قطعه باغ مخروبه تقریبا 
چهار رجلی پالک شماره 1111 فرعی از شماره 212-اصلی واقع در دشت بزرگ طرق بخش 11 ثبت 
نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام اصغر طالبی طرقی فرزن��د محمدآقا در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/17 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

تاریخ انتشار:1394/11/11 م الف:365 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام رضا عليه السالم :
 هر ك��س در مقابل خوب��ى مردم تش��كر نكند، 

از خداى عزو جل تشكر نكرده است.
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آشپزی

گوناگون

    

 کنجد بس��یار مغذی و از نظر طب قدیم جز مواد غذایی گرم محس��وب 
می ش��ود و روغن آن بسیار مناس��ب برای رش��د قدی و ذهنی کودکان 
 اس��ت. در ش��امی مرغ کنج��دی ب��رای مغ��ذی و مقوی ش��دن مرغ، 

از کنجد استفاده می کنیم.

مواد الزم برای تهيه شامی مرغ کنجدی: سینه مرغ ۱ عدد متوسط، 
 سیب زمینی ۴ عدد متوس��ط، پیاز۱ عدد درش��ت، خامه یا شیر خشک

 ۱ قاشق، جعفری خرد ش��ده نصف لیوان، کنجد۴ قاشق، آرد سوخاری 
نصف لیوان، نمک، فلفل، زرد چوبه، پودر سیر و پودر پاپریکا به مقدار الزم.

طرز تهيه شامی مرغ کنجدی: سینه مرغ را چرخ کرده یا در غذا ساز 
 ریخته تا کامل نرم ش��ود. در این ش��امی از مرغ چرخ کرده خام استفاده 
می ش��ود. پیاز را رنده کرده و به گوشت مرغ اضافه می کنیم. الزم نیست 
 آب پیاز گرفته شود. سیب زمینی ها را  آبپز کرده و پس از سرد شدن رنده 
می کنیم. س��یب زمینی  رنده ش��ده را اضافه می کنیم. س��یب زمینی و 
گوشت مرغ  هر دو باید به یک اندازه باش��ند. می توان برای هر دو از یک 

لیوان استفاده کرد. جعفری تازه را خرد کرده و به مواد اضافه می کنیم. 
بعد از اضافه کردن جعفری و ادویه ها خامه یا ش��یر را اضافه کنید. نمک، 
 فلفل، زرد چوبه، پودر پاپریکا را به مواد اضافه کرده و مواد را هم می زنیم 
تا یکدست شود.  این شامی نیازی به تخم مرغ ندارد. ولی برای انسجام و 
تردتر شدن شامی از خامه یا شیر خشک استفاده می کنیم. مواد را خوب 
مخلوط کنید تا یکدست شود. از مواد خمیری به اندازه یک گردو برداشته 
و گرد می کنیم. آن را در آرد س��وخاری و کنجد می زنیم و در روغن داغ 
سرخ می کنیم. از مواد به اندازه یک کتلت برداشته و آن را در آرد سوخاری 
و کنجد بزنید و سرخ کنید. برای طعم دار کردن آرد سوخاری یک قاشق 

زردچوبه و یک قاشق پودر سیر به آن اضافه می کنیم.

حفظ بيشترین تعداد قاشق روی صورت:
بیش��ترین تعداد قاش��قی که تا کنون یک ف��رد توانس��ته روی صورت 
خود ب��ه حالت تع��ادل نگ��ه دارد متعلق به جوئی آلیس��ون از کش��ور 
 انگلس��تان است که تنها ۹ سال س��ن دارد و در دوون کش��ور انگلستان 

زندگی می کند.
 او ای��ن رک��ورد را در اول آپریل س��ال ۲۰۰۸ میالدی به دس��ت آورد. 

جوئی از قاشق های فوالدی زد زنگ استفاده کرده است. 

او ۵ قاش��ق را روی پیش��انی خود قرار داده، ۴ تای آن ه��ا را روی گونه 
های خود، یک ع��دد را روی بینی، ۲ تای آن ها را روی قس��مت باالیی 
 لب، یک عدد را روی ه��ر یک از گوش ها و ۲ ت��ا را روی چانه خود جای 

داده است.
 بيش�ترین تعداد سوس�کی که تا کنون یک نفر خورده اس�ت:

 کن ادوارد از گالس��پ، دربیش��ایر کش��ور انگلس��تان ۳۶ سوس��ک را 
ظرف مدت یک دقیقه برای صبحانه خورده است. 

او این رکورد را در تاریخ ۵ مارچ س��ال ۲۰۰۱ می��الدی از خود به جای 
گذاشت.

وی بازنشس��ته ش��غل موش��گیری اس��ت و ش��غل دیگ��ری نی��ز 
 ب��ه عن��وان ی��ک س��رگرم کنن��ده روی صح��ن از ۱۸ س��الگی 

دارد.
 بيش�ترین تعداد کتابی که به عقب تایپ ش�ده: مایکل س��انتلیا 
 از کش��ور ایتالیا ۶۷ کتاب را ب��ا ۴ کیبورد با دکمه های خالی از نوش��ته 
 روی آن ها و بدون نگاه ک��ردن به کی بورد که تع��داد ۳۵۰۳۰۱۳ لغت 

می شود تایپ کرده است. 
این ها برابر با ۱۹۷۶۰۹۳۶ حرف و ۲۳۱۹۸ صفحه، ۲۶۳۹۳۱ پاراگراف 

و ۴۹۹۵۵۴ خط می شوند.
 همچنی��ن او این کت��اب ها را به زب��ان اصل��ی آن ها که بعض��ی از این 
کتاب ها کتاب رکوردهای گینس س��ال ۲۰۰۲، کتاب اودیسه، مکبت، 
نسخۀ التین انجیل و کتاب دریای مرده که به زبان عبری قدیمی است، 

تایپ کرده است.

طرز تهيه شامی مرغ کنجدی

عجيب ترین رکوردهای دنيا در کتاب گينس

مهارت های زندگی

 برای مراقبت از ف��رش و اطمین��ان از حفظ زیبای��ی آن ب��رای زمانی طوالنی 
باید نکاتی را رعایت کنید. در اینجا کارهایی گفته ش��ده است که درباره  فرش 

خود نباید انجام دهید.
 محکم روی فرش نکش�يد: زمانی که روی فرش لک شده است می خواهید 
با خشونت تمام روی آن بکش��ید، اما باید بگویم این کار کمکی به شما نخواهد 
 کرد و در حقیقت تنها به فرش تان آسیب می رساند. فرش از پارچه هایی ساخته 
 شده اس��ت که به هم تاب خورده اند تا مقاومت آن زیاد ش��ود. سپس این تاب ها 
با ح��رارت در ه��م قفل  ش��ده اند. ب��ا محکم کش��یدن روی فرش ش��ما باعث 
 می شوید این قفل ها بازشده و پارچه هایی که در هم تابیده شده اند جدا گردند. 

این کار باعث می شود در ظاهر فرش شما تکه ای کرک مانند ایجاد شود.
 از پاک کننده های�ی ک�ه ب�رای ف�رش نيس�تند اس�تفاده نکني�د: 
 تنها پاک کننده هایی را اس��تفاده کنی��د که مخصوص فرش طراحی ش��ده اند. 
 اما اس��تثنا می توانید گاهی از مایع ظرفش��ویی نیز اس��تفاده کرده تا لکه ای را 

از روی فرش پاک کنید، اما باید مایع شما کاماًل رقیق باشد.
 روی فرش کفش نپوش�يد: همان جل��وی در کفش های ت��ان را دربیاورید، 
این از س��اده ترین و موثرترین راه هایی اس��ت که می توانید از فرش تان مراقبت 
کنید. با این کار نه تنها آلودگی و خاک روی فرش شما نمی آید بلکه مانع رسیدن 

باقی مانده  مواد شیمیایی روی فرش خود می شوید.
مبلمان را روی آن نکشيد:کش��یدن مبلمان و میزها روی فرش س��اده ترین 
 راه برای جابه جایی وس��ایل س��نگین از یک نقط��ه  خانه به نقطه  دیگر اس��ت. 

اما این کار از آسان ترین راه های آس��یب به فرش و موج دار شدن آن نیز هست. 
همیشه برای جابه جایی وس��ایل از روی فرش آن ها را بلند کنید. اگر وسیله ای 
خیلی س��نگین دارید، می توانید برای جابه جایی آن روی فرش از تخته س��ه ال 

کمک بگیرید.

کارهایی که به فرش شما آسيب می زند

معرفی کتاب

سید مهدی شجاعی را باید نویس��نده ای موفق در نوشتن آثار مذهبی 
 دانس��ت. او درآثارش با دخیل کردن زبان عاطفی توانس��ته موفقیت 
 قاب��ل قبول��ی ب��ه دس��ت آورد. این مس��اله ب��ه وی��ژه در داس��تان

» پدر، عشق و پسر« به چشم می خورد.
» انگار چنین مقدر ش��ده اس��ت که من ه��ر روز مقابل تو بنش��ینم و 
 بخش��ی از آن حکایت جانس��وز را برای خودم تداعی و برای تو روایت 

کنم. 
 تدبیر م��ن از ابتدا این بود، اما اگ��ر تقدیر خداون��د همراهی نمی کرد 

به یقین چنین چیزی ممکن نمی شد.
 جراحت، جای ج��ای بدنم را ش��کافته بود و خ��ون از تمامی جوارحم 

فرو می چکید. من دوام آوردنی نبودم. من زنده ماندنی نبودم .
 و اگر نبود تقدیر چشمگیر خداوند، من بازگشتنی و به اینجا رسیدنی 

نبودم.
 در تمام طول راه که ب��ا خودم و آن عزیز یگان��ه واگویه می کردم، می 
 گفتم انگار من مانده ام که روایت کنم تو را! و همچنان بر این گمانم که 

این است رمز ماندن من در پی آن توفان آشوب و فتنه و بال.
 بنش��ین لیال ! این طور با چش��م ه��ای غم گرفت��ه و اش��کبار، به من 
خیره نشو. من آتش این دل س��وخته را؛ این نگاه غمزده را بیش از این 

تحمل نمی توانم کرد. 
 هر چند تو هر روز بر زخم های من مرهمی تازه گذاشتی و من هر روز 
بر جگر دندان گزیده تو جراحت تازه ای نش��اندم، اما کیست که بتواند 

این همه غم را در نگاه یک زن ببیند و تاب بیاورد؟! «

 آنچه روایت ش��د بخش��ی از داس��تان» پدر، عش��ق و پس��ر« اثری از 
سید مهدی شجاعی است. 

زاوی��ه دید نویس��نده در ای��ن اثرش��اعرانه زیبا و دوس��ت داش��تنی 
اس��ت. راوی این داس��تان » عقاب« اس��ب حضرت علی اکبر اس��ت 
 که » لیل��ی بنت ابی م��ره« مادر حضرت عل��ی اکبرماج��رای کربال را 
 از درون اشک چشمان این اسب می بیند و اسب با نگاهش با او سخن  

می گوید.

پدر، عشق وپسر 

زیبـاترین کـاخ هـای ایـرانی )3(

نگاهی گذرا به تاریخ ایران و آثار برجای مانده از پیشینیان 
نش��ان می دهد که از میان صدها و هزاران کاخ و کوشک 
شکوهمند و پرزرق و برقی که ش��اهان و حکمرانان برای 
خود ساختند، تنها شمار اندکی از آنها به جای مانده است 
و از میان این شمار اندک نیز، تعداد کمی  از آنها که به زمان 
ما نزدیک تر بوده اند، صحیح و سالم مانده اند؛ بقیه ویران و 

نیمه ویران هستند.
با این حال، حساب معماران و هنرمندانی که این کاخ ها را 

بنا کردند و هنرها یا فنونی که در آنها به کار گرفته ش��ده، 
از حساب صاحبان ش��ان جداس��ت؛ از آنجا که این دست 
بناها با ص��رف هزینه های هنگفت س��اخته می ش��دند و 
بهترین معماران و هنرمندان هر عصر برای ساخت ش��ان 
گرد ه��م می آمدند، آنه��ا را بای��د از بهتری��ن نمونه های 
 معم��اری ایرانی ب��ه ش��مار آورد؛ چندان که ام��روزه نیز 
از بزرگ ترین س��رمایه ها و جاذبه های گردش��گری ایران 

محسوب می شوند.

در ۲۵ کیلومتری غرب کازرون و در مس��یر جاده بوش��هر، 
بقایای یک ش��هر حدودا ۱۸۰۰ س��اله به نام » بیش��اپور« 
خودنمایی می کند. این شهر در اوایل دوره ساسانیان توسط 
شاپور اول به پایتختی امپراتوری ساسانی برگزیده شد و پس 
از انتقال پایتخت به تیسفون واقع در عراق امروزی همچنان 

اهمیت خود را حفظ کرد. 
یکی از آثار این شهر باستانی، کاخ شاهپور اول ساسانی است 
که تاثیر زیادی در معماری ایرانی داشته و سبک چهار ایوانی 
آن بعدها در دوران اس��المی، الهام بخش س��اخت مساجد، 
مدارس و کاروانسراهای چهار ایوانی شد. در کنار این کاخ، 
ایوان موزائیک قرار دارد که موزائیک ها با نقوش��ی از چهره 
آدمیان و پرندگان و گل و بوته، زینت بخش موزه لوور پاریس 

و موزه ملی ایران اند. 
در دوره ش��اپور اول، جنگ بزرگی میان سپاه ایران و  سپاه 
روم درگرفت که به شکس��ت رومی��ان و اس��ارت والریان، 

امپراتور روم انجامید.
 البته شخصیت ش��اپور در س��طحی بود که امپراتور روم را 

به س��یاهچال نیفکند، بلکه با نظارت خود او که در معماری 
سررشته داشت، در بیشاپور کاخی س��ه هزار متری برایش 
ساخت تا مثل یک اسیر محترم و خوش اقبال در آن زندگی 

کند.

صفویه دیرپاترین سلسله تاریخ ایران 
پس از اس��الم هس��تند که ب��ه مدت 
 ۲۲۷ سال در این س��رزمین حکومت 

کردند.
اولین پایتخت آنها در تبریز بود، پایتخت 
س��پس به قزوین منتقل ش��د و نهایتا 
به اصفهان رفت. یک��ی از آثار تاریخی 
قزوین که یادگاری از پایتختی این شهر 
در زمان شاه تهماسب اول صفوی است، 

کاخ چهلستون است.
این کاخ، تنها باقیمانده ارگ سلطنتی 
آن دوران اس��ت که از گزن��د حوادث 
روزگار در ام��ان مان��ده و نس��بت به 

کاخ چهلس��تون اصفه��ان چن��د ۱۰ 
سال قدیمی تر اس��ت. با این حال هم 
س��اختار معماری آن و هم تزئیناتش 
ب��ه نس��بت چهلس��تون اصفه��ان 
 آس��یب های بیش��تری را متحم��ل 

شده است. 
این عمارت ک��ه در میانه ب��اغ بزرگی 
 قرار گرفت��ه، در دوران قاجار توس��ط 
سعد السلطنه فرماندار قزوین مرمت شد 
و به عنوان مرکز حکومتی مورد استفاده 
قرار گرفت، اما در دوره پهلوی کارکرد 
حکومتی خود را از دس��ت داد و اکنون 

جایگاه موزه خوشنویسی است.

هرچند ش��هر سروس��تان در استان 
فارس، امروزه ش��هری کوچک و آرام 
اس��ت اما در دوره ساس��انیان یکی از 
مهم تری��ن ش��هرهای جن��وب ایران 
بود و جای تعجب نیس��ت که یکی از 
س��الم ترین کاخ های بازمانده از این 

دوره را در سروستان مشاهده کنیم.
 به درستی معلوم نیست که این کاخ در 
چه مقطعی از دوره۴۰۰ ساله ساسانی 
ساخته ش��ده اس��ت اما بعضی منابع 
تاریخی آن را به به��رام پنجم معروف 
به به��رام گور نس��بت داده اند و چون 
کاخ سروستان، کاخ نس��بتا کوچکی 

اس��ت، ع��ده ای از پژوهش��گران این 
گمان را مطرح کرده ان��د که این کاخ 
احتماال به صورت موقت و در ایام شکار 
 مورد استفاده ش��اه یا شاهان ساسانی 

بوده است.
کاخ سروستان از الشه سنگ و مالت 
به وسعت ۱۶۰۰ متر مربع ساخته شده 
و دارای دو ایوان و یک تاالر مرکزی با 
گنبدی بزرگ است. مهارت و ظرافتی 
ک��ه در کارب��رد طاق ه��ا و قوس های 
 این کاخ به کار گرفته ش��ده، موجب 
 ش��ده اس��ت ک��ه از آن ب��ا عن��وان 
» کاخ طاق نماها و قوس ها « یاد شود.

قزوین؛ کاخ چهلستون

بيشاپور فارس؛ کاخ  شاپور و والریانوس

سروستان فارس؛ کاخ بهرام گور
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