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همزم��ان با افزایش برخ��ی انتقاده��ا از مدل جدید 
قراردادهای نفت��ی، یک مق��ام وزارت نفت از تعویق 

زمان رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی...

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
از اول سال آینده سامانه هوشمند تاکسی ها به صورت 

فراگیر اعمال می شود و همه تاکسی ها...

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بس��یج 
مستضعفین گفت:وظیفه و خط سپاه و بسیج، دفاع 

از انقالب است...

دردسرهای شیوه جدید 
نفت فروشی

 الزام تاکسی ها به استفاده از 
سامانه هوشمند از ابتدای سال 95

 وظیفه سپـاه و بسیـج دفاع 
از انقـالب است

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی:

انتظار امید  بخشی بیشتری از شورای نگهبان داریم

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر؛

کوچه پس کوچه های شهر 
رنگ و بوی انقالب  می گیرد

12

13

استاندار اصفهان گفت: در اصفهان هیچ گونه مشکلی 
با هیئت نظارت نداریم و همانطور که هیئت اجرایی 
را بخش��ی از روند اجرای انتخابات می دانیم، هیئت 

نظارت نیز بخشی از روند انتخابات است.
 رسول زرگرپور در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه 
ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب 
اس��المی ایران بیان کرد: در ایام فجر امسال 1375 
پروژه اعتباری بالغ  بر 16 هزار و 600 میلیارد ریال که 
76 درصد از این پروژه ها از بخش عمومی و غیر دولتی 
هستند را خواهیم داش��ت. وی در ادامه تشریح کرد: 
شرکت های تعاونی با 754 پروژه با اعتبار 11 هزار و 
600 میلیارد ریال، شهرداری ها با 170 پروژه 1 هزار 
و 200 میلیارد ریال و در بخش دهیاری ها 217 پروژه 
با اعتبار 115 میلیارد ریال و در بخش دولتی اعتبار 
استانی 88 پروژه 315 میلیارد ریال و اعتبارات ملی 
استانی ش��ده 146 پروژه با اعتباری بالغ  بر 3 هزار و 

540 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
استاندار استان اصفهان با اشاره به شروع طرح جامع 
تحول سالمت از ابتدای س��ال 93 اظهار کرد: 280 
مرکز بهداشت و پایگاه بهداشتی باید به بهره برداری 
برس��د که 151 مرکز آن تا به امروز ب��ه بهره برداری 
رس��یده و مابقی آن نیز در سال آینده به بهره برداری 
خواهد رس��ید که مدیریت این مراکز توس��ط بخش 
غیردولتی اس��ت و کار دولت را در بخش بهداش��ت 

انجام می دهد که نزدیک به 2 هزار نفر...

مدافع تیم فوتبال س��پاهان معتقد اس��ت که براي 
قهرماني آنها در لیگ امس��ال، تنها استیماچ کافي 
نیس��ت و همه باید خوب کار کنند تا طالیي پوشان 
 جام قهرمان��ي را به دس��ت آورند و دوباره جش��ن 

در اصفهان برپا شود.
 از تعطی��الت لی��گ و اردوی��ي ک��ه در ترکی��ه 
داش��تید، رضایت داری��د؟   اردوي خوب��ي بودمادر 
 ای��ران مي توانس��تیم صب��ح و عصرتمری��ن کنیم 
چون فاصله روز کم است و نور نیست و جایي رفتیم 
 که راحت تمرین کنیم. ما دو بازي تدارکاتي خوب 
هم در ای��ن اردو انج��ام دادیم و بیش��تر نفراتي که 
فرصت بازي نداش��تند، تست ش��دند. در این اردو 
 همه نفرات تیم تست شدند تا مربي همه بازیکنان را 

ببیند. این هفته باید با پرسپولیس بازي کنید...

هیچ کس خواهان 
تعرض  به نهادهای قانونی نیست

از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛
اعطای نشان فتح

  به فرماندهان بازداشت کننده 
نظامیان متجاوز آمریکایی

 کری خوانی عقیلی 
برای پرسپولیس
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رییس جمهوری با اش��اره به ایام رس��یدگی به اعتراضات 
متقاضی��ان کاندیداتوری دو مجلس ش��ورای اس��امی و 
خبرگان رهبری توسط ش��ورای نگهبان، تأکید کرد: این 
روزها انتظار این اس��ت که از طرف ش��ورای نگهبان امید 
بیش��تری به مردم بازگردد و مردم با فض��ای بازتر و توان 
انتخاب بیشتری و رقابت گسترده تری در انتخابات ۷ اسفند 

مواجه باشند.
حجت االسام والمسلمین حس��ن روحانی رییس جمهور 
کش��ورمان پس از تجدید میثاق با آرمان ه��ای بنیانگذار 
جمهوری اس��امی ایران در حرم مطهر امام خمینی )ره( 
طی سخنانی با اشاره به فرا رس��یدن دهه فجر، اظهار کرد: 
روز ورود حضرت امام خمینی )ره( پس از س��ال ها تبعید 
در ترکیه، نج��ف و پاریس ب��ه ایران برای م��ردم روزی به 

یادماندنی در تاریخ کشور بود.
 وی ب��ا بیان اینک��ه دوازده��م و بیس��ت و دوم بهمن ماه و 
دهه فجر مقطعی از تاریخ سرزمین است که می تواند بیانگر 
هویت ملت و تاریخ باش��د، اف��زود: هم��واره در میان همه 
مقطع ها، مقاطعی از تاریخ و روزهای مهم و شخصیت هایی 
اس��تثنایی وجود دارد که هویت آن ملت را س��اخته است. 
برای ما دهه فجر، 12 بهمن ماه و 22 بهمن اینچنین است 
و شخصیت امام خمینی )ره( نیز که امام بزرگوار ما، رهبر و 
بنیانگذار جمهوری اسامی ایران بودند شخصیت استثنایی 

تاریخ سرزمین ماست.
روحانی با تأکید بر اینکه راه امام )ره( و اصول او همواره برای 
ما راهگشا و راهنما بوده، خاطرنشان کرد: شجاعت امام )ره(، 
ایستادگی در برابر استبداد و قدرت های بزرگ و همچنین 
استعمار و شهامت و ش��جاعت ایشان در بازنگری و تغییر و 
شرایط و ش��جاعت امام خمینی )ره( در جنگ، مقاومت و 
صلح و اجرای ش��رایط جدید پس از جنگ در کشور همه 

برای ما درس آموز بوده است.
رییس جمهور با بیان اینکه البته امروز نیز رهبری شجاع و 
مدبر همان مسیر و همان راه را ادامه می دهند، افزود: دیدیم 
که فتوای مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رای مردم 
و همچنین فتوای سیاسی ایشان در نرمش قهرمانانه تا چه 

میزان راهگشا و تأثیرگذار در شرایط کشور بود.
روحانی گفت: امام بزرگ��وار ما قدرت ایم��ان و دین را در 
مقطعی ک��ه از دیدگاه ش��رق و غ��رب قدرتی محس��وب 
نمی ش��دند به رخ جهانیان کشاند و نش��ان داد که چگونه 
دین قادر اس��ت انقاب و نهضت بزرگی را به ثمر بنش��اند 
و چگونه این قدرت می تواند اس��تبداد و استعمار را در یک 

جامعه سرنگون سازد.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه اساس راه امام خمینی )ره( 

بازگشت عزت به کشور بود، گفت: انقاب امام )ره( و انقاب 
اسامی همان آزادی، اس��تقال و جمهوری اسامی است؛ 
آزادی نه به معنای هرج و مرج بلکه به معنای آزادی در بیان 
و آزادی در تصمیم  و همچنین آزادی در انتخاب و آزادی در 

اداره کشور و پیشرفت کشور.
ریی��س جمهور ادام��ه داد: منظور از اس��تقال نی��ز نه به 
معنای انزوا بلکه ب��ه معنای نفی اس��تیای دیگران که ما 
نه بیگانه پرس��تیم و نه بیگانه س��تیزیم اس��ت. ما نه انزوا 

می پذیریم و نه هضم در جامعه غرب را قبول می کنیم.
دين ساالري در كنار مردم ساالري است

روحانی خاطرنش��ان کرد: امام خمینی )ره( از روز نخست 
به ما یاد داد که دین و دین س��االری در کنار مردم ساالری 

است و خواهد بود.
رییس جمهور کشورمان با بیان اینکه شعار مردم در انقاب 
 »اس��تقال، آزادی، حکومت اس��امی« ب��ود، اظهار کرد:

 ام��ام )ره( این حکومت را در ایام پی��ش از پیروزی انقاب 
که در پاریس حضور داش��تند به جمهوری اسامی تفسیر 
کردن��د و فرمودند ک��ه حکومت م��ا جمهوری اس��امی 
 اس��ت. از آن روز بود که ش��عار م��ردم نیز تبدیل ش��د به 

» استقال، آزادی، جمهوری اسامی«.
روحانی ادامه داد: ام��ام )ره( از روز اول ب��ه خوبی برای ما 
تبیین کرد که بقای نظام در صورتی امکان پذیر اس��ت که 
مردم پشتیبان این نظام باشند و اداره کشور با آرای مردم 

باشد.

 ریی��س جمهوری با اش��اره به بیان��ات ام��ام خمینی )ره( 
مبنی بر اینکه باید پایگاه ملی داش��ته باشیم و کاری کنیم 
که دل مردم را به دست آوریم، اظهار کرد: امام )ره( با بیانی 
روش��ن و صریح به ما فرمودند که جمهوری اسامی با رای 
مردم بوده و رییس جمهور و مجلس نیز با رای مردم خواهند 
بود و همه امور به دست مردم است. این جمله امام )ره( برای 
ما روشن می س��ازد که باید این نظام در چارچوب احکام و 

مقررات اسامی و رای و نظر مردم باشد.
  رییس جمهور کشورمان در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اش��اره به تقارن دهه فجر امسال با پایان تحریم ها و 
همچنین فرا رس��یدن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسامی،  اظهار کرد: امس��ال خوشبختانه 
ایام پیروزی انقاب و دهه فجر از س��متی با پیروزی مردم 
با منطق و استدالل در برابر 6 قدرت جهانی و پایان یافتن 
تحریم ها و از بین رفتن زنجیره های فشار و تحریم های نابجا 
به کشور و همراه و همزمان با احترام بیشتر جهانیان نسبت 
به ایران مقارن شده و از س��مت دیگر نیز تا اوایل اسفندماه 
که دو انتخابات بس��یار مهمی پیش رو داریم مقارن ش��ده 

است.
در هيچ شرايطي نبايد به صندوق هاي آرا پشت كنيم

روحانی با تأکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات بس��یار 
کارس��از خواهد بود،  اظهار کرد: هیچ چی��ز نباید امید را از 
ما بگیرد و در هیچ شرایطی نباید به صندوق های آرا پشت 

کنیم.

رییس جمهور کشورمان با اشاره به حضور پرشور مردم در 
انتخابات سال 92 در پای صندوق های رای، اظهار کرد: اگر 
حضور مردم پای صندوق  خرداد 92 نبود امروز پیروزی در 
مذاکرات هس��ته ای و پایان تحریم ها تحقق پیدا نمی کرد؛ 
همان راه باید ادامه یابد و مردم در هر ش��رایطی باید پای 
صندوق های رای بیاین��د و بهترین ها را ب��رای دو مجلس 

خبرگان رهبری و شورای اسامی انتخاب کنند.
روحانی با اشاره به ایام رس��یدگی به اعتراضات متقاضیان 
کاندیداتوری دو مجلس شورای اسامی و خبرگان رهبری 
توسط ش��ورای نگهبان، تأکید کرد: این روزها انتظار این 
است که از طرف ش��ورای نگهبان امید بیش��تری به مردم 
بازگردد و مردم ب��ا فضای بازتر و توان انتخاب بیش��تری و 

رقابت گسترده تری در انتخابات ۷ اسفند مواجه باشند.
رییس جمهور در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود با 
اشاره به ایام س��الگرد پیروزی انقاب اسامی، گفت: این 
ایام مب��ارک را به ملت بزرگ ایران، رهب��ر معظم انقاب و 
بیت مکرم امام )ره( که در نهضت، انقاب و پیروزی انقاب 
اسامی و همچنین در اس��تقرار این نظام زحمات بسیاری 
را بر دوش کشیدند و مس��ئولیت های بسیار سنگینی را بر 

عهده داشتند، تبریک می گویم.
 روحانی با بیان اینکه احت��رام به ام��ام )ره(، احترام به راه 
امام )ره(، اصول ایش��ان و بیت ایش��ان اس��ت، اظهار کرد: 
این ایام مبارک را به بیت مکرم ام��ام خمینی )ره( به ویژه 
 یادگار عزیز ایش��ان عال��م، دانش��مند و فرهیخته حضرت 
حجت االسام والمس��لمین سیدحس��ن خمینی تبریک 
عرض می کنم.رییس جمهور کشورمان اظهار کرد: در کنار 
حرم امام خمینی )ره( بار دیگر پیمان می بندیم که راه امام 
)ره( را ادامه خواهیم داد و مسیر حق ایشان را از یاد نخواهیم 
برد.روحانی با تأکید بر اینکه از س��خنان امام خمینی )ره( 
نباید به عنوان ابزار جناحی و گروهی استفاده کرد، گفت: 
همه باید تابع مجموعه خط اص��ول و راه امام خمینی )ره( 
باشیم و نه با زبان بلکه با عمل خود در این راه حرکت کنیم.

رییس جمه��ور کش��ورمان در ادامه ب��ا دع��وت از مردم 
برای حضور در راهپیمایی 22 بهم��ن تأکید کرد: از مردم 
درخواس��ت می کنم که همچون س��ال های قبل و بیش از 

سال های قبل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
وی اظهار ک��رد: 22 بهم��ن روز آزادی ملت ب��زرگ و روز 
استقال و روز امام )ره( و پایان ظلمت ها و تاریکی ها و روز 
نور است. ان شاءاهلل در این روز در سراسر کشور مرد و زن و 
پیر و جوان در راهپیمایی بزرگ ش��رکت خواهیم کرد و به 
جهانیان خواهیم گفت که ما همچنان پیرو راه و خط امام 

)ره( هستیم و در این راه باقی خواهیم ماند.

اش��تاین مایر، وزیر خارجه آلمان عصر سه ش��نبه هفته جاری به تهران سفر 
می کند و بعد از ظهر همان روز با محمد جواد ظری��ف همتای ایرانی اش در 

ساختمان شماره یک وزارت خارجه دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
به گ��زارش ایس��نا، اش��تاین مای��ر که در راس��تای س��فر منطق��ه ای خود 
 برای دومین بار در س��ال ج��اری به تهران س��فر می کند روز چهارش��نبه با 
 حجت االس��ام و المس��لمین حس��ن روحانی رییس جمهور کش��ورمان و 
علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��امی طبق برنامه پیش بینی شده 
دیدار و گفت وگو خواهد کرد.  سفر اشتاین مایر به تهران که در راس یک هیئت 
سیاس��ی و اقتصادی انجام می ش��ود دو روزه خواهد بود و او عصر چهارشنبه 
تهران را ترک خواهد کرد.گفتنی است اشتاین مایر حدود چند ماه پیش، پس 
از توافق برجام جهت گفت و گو با مقامات جمهوری اسامی ایران و شرکت در 

اجاس کنفرانس امنیتی مونیخ به تهران سفر کرد.

مقامات آنکارا می گویند: یک فروند هواپیمای سوخو ۳۴ روسی روز جمعه در  
ساعت 11 و ۴6 دقیقه به وقت محلی، حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است.

روس��یه این اتهام را رد می کند، اما دولت ترکیه ضمن محک��وم کردن اقدام  
هواپیمای روسی، مس��کو را مس��ئول »پیامدهای احتمالی« در تکرار چنین  
 تحرکاتی دانس��ت. ترکیه هنوز محل دقی��ق این رویداد را مش��خص نکرده، 
اما هواپیماهای روسیه  به طور روزانه از پایگاه الذقیه در خاک سوریه پرواز می 
کنند.وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه سفیر روسیه را احضار و نسبت به این 
رویداد اعتراض کرد. ترکیه می گوید پیش از ورود جنگنده روس��ی به حریم 

هوایی این کشور، بارها به خلبان آن هشدار داده است.
وزارت ام��ور خارج��ه ترکیه همچنی��ن در بیانیه ای به فدراس��یون روس��یه 
 یادآوری کرد که نق��ض حریم هوای��ی ترکیه، نق��ض حریم هوای��ی ناتو نیز 

محسوب می شود.

 پایگاه خبری »تریبیون« )Tribune( پاکستان از سفر برخی مقامات 
پاکستانی به ایران را  خبر داد.

تریبیون نوش��ت: »هیئت��ی از مقامات پاکس��تانی برای حل مش��کل 
 صادرات محصوالت کشاورزی به ایران سفر خواهند کرد. یک هیئت از

 مقامات پاکس��تانی به رهبری وزیر تحقیقات و امنیت غذایی به زودی 
برای مذاکره با مقامات ایرانی به تهران سفر خواهند کرد.

این هیئت به ویژه ش��امل مس��ئولینی از وزارت مواد غذایی خواهد بود 
که تاش دارند موانع موجود در مس��یر صادرات محصوالت کشاورزی 
به ایران را مرتفع کنند.« یکی از مقامات وزارت بازرگانی پاکس��تان در 
مصاحبه با اکسپرس تریبیون می گوید: »برنامه ریزی این سفر با جلسه 
مقامات وزارت بازرگانی، وزارت تحقیقات و امنیت غذایی و بانک مرکزی 
پاکستان در پی برداش��ته ش��دن تحریم های بین المللی ایران صورت 

گرفته است.«

جزييات سفر اشتاين ماير به تهران

افزايش تنش ميان آنکارا و مسکو

سفر پسا تحريمی 
مقامات پاكستانی به ايران

رییس ستاد کل نیروهای مس��لح با بیان اینکه نیروی 
دریایی تجهیزات و ط��رح های راهبردی مناس��بی را 
در رزمایش والی��ت 9۴ به کار گرفته، گف��ت: این نیرو 
 توانس��ته تمام منطق��ه رزمایش را تح��ت اقتدار خود

درآورد.
سرلش��کر فیروز آبادی، ریی��س س��تاد کل نیروهای 
مسلح در حاش��یه مراس��م روز پایانی رزمایش بزرگ 
دریایی والی��ت 9۴ در جمع خبرن��گاران، اظهار کرد: 
نیروی دریایی ارتش با همت بلند خود توانسته به تمام 

اهدافش دست یابد.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش با همت بلند خود 
تجهیزات و طرح های راهبردی مناسبی را در رزمایش 
والیت 9۴ ب��ه کار گرفته، افزود: ای��ن نیروی راهبردی 
توانس��ته تمام منطقه رزمای��ش را در آب های جنوب 
کشور تحت اقتدار ناوهای خود در آورده و به خوبی به 

اهداف خود دست یابد.
سرلش��کر فیروزآبادی تصریح کرد: آنچ��ه که تاکنون 
در این رزمایش به اجرا گذاش��ته ش��ده تم��ام اهداف 
رزمای��ش را در خود داش��ته ضمن اینکه نمایش��ی از 
 اقتدار نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��امی ایران 

بوده است.
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح همچنی��ن گفت: 
یکی از نقاط ق��وت این رزمایش انجام ی��ک کار عملی 
و عملیات مش��ابه آنچه به صورت واقع��ی در تهدیدات 
وج��ود دارد می باش��د و الحم��دهلل ای��ن روش نوینی 
اس��ت که در نیروی دریای��ی ارتش به وج��ود آورده و 
 باعث ش��ده این نیرو بتواند به اه��داف راهبردی خود 

دست یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی گفت: در حوزه انرژی و مسایل منطقه ای کشورهای 
اروپایی به ایران نیاز دارند و روابط دو طرف افزایش می یابد که 
این افزایش روابط در حل مناقشات منطقه ای بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود.  احمد ش��وهانی در خصوص آغ��از گفت وگوهای 
بین ایران و اتحادیه اروپا در اوایل اس��فند ماه در تهران، اظهار 
داشت: حضور رییس جمهور ایران در 2 کشور تاثیرگذار ایتالیا 

و فرانسه قطعا بازتاب مثبتی در این زمینه دارد.
نماینده مردم ایام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس 
شورای اسامی بیان کرد: به دنبال روند جدیدی که از مناسبات 
بین ایران و چند کشور اروپایی آغاز شده است، بقیه کشورهای 

اروپایی نیز ارتباطات خود را با ایران افزایش خواهند داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه کشورهای اروپایی از وضعی جدیدی که 
در ایران به وجود آمده اس��تقبال می کنند، ادامه داد: اتحادیه 
اروپا و جمهوری اسامی ایران می توانند روابط خوبی را با هم 
داشته باشند چون هر دو طرف می توانند نیازهای طرف مقابل 

را بر طرف کنند. 
ش��وهانی با بیان اینکه فازجدیدی از روابط بی��ن ایران و اروپا 
شروع خواهد ش��د، گفت: اگر غیر از این بود چنین استقبال 

خوبی از رییس جمهور ایران صورت نمی گرفت.

وی اف��زود: در حوزه انرژی و مس��ایل منطقه ای کش��ورهای 
اروپایی به ایران نیاز دارند و رواب��ط دو طرف افزایش می یابد 
که ای��ن افزایش روابط در حل مناقش��ات منطقه ای  بس��یار 
تاثیرگذار خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
 خارجی مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه ای��ران بهتر

 می تواند با کش��ورهای اروپایی همکاری داشته باشد، اظهار 
داشت: فضای بدبینی که علیه جمهوری اسامی ایران وجود 
داش��ت در حال حاضر رفع ش��ده و آنها جایگاه ایران را خوب 

درک می کنند.

معاون وزیر خارجه گفت: منتظری��م تصمیم مقامات آمریکای��ی در رابطه با نوع 
اجرای قانون ویزا تاثیرات خود را بگذارد و ببینیم آیا خللی در برجام ایجاد می کند 

یا خیر، سپس تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.
سیدعباس عراقچی، در حاشیه نشست مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور در خصوص نشست جده اظهار داشت: آنچه در نشست 
جده اتفاق افتاد و برگزاری اجاس فوق العاده س��ازمان همکاری های اسامی به 
درخواست عربستان برای بررسی موضوع حمله به سفارت آن کشور در ایران بود.

وی افزود: حضور ما در آن اجاس ب��ه این دلیل بود که س��ازمان همکاری های 
اسامی یک سازمان مهم در سیاست خارجی ایران محسوب می شود.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما همواره در 
این سازمان حضور داشتیم که البته برخی کش��ورها به خصوص عربستان سعی 

دارند این سازمان را در جهت منافع خود به کار گیرند.
عراقچی اضافه کرد: موضوع مورد توجه ما در این نشست آن بود که یادآور شویم 
مشکات مهم تری در جهان اسام وجود دارد که سازمان همکاری های اسامی 
باید به آن بپردازد و موضوع حمله به سفارت عربستان اگرچه یک مشکل است، اما 

بزرگ ترین مشکل جهان اسام به شمار نمی رود.
وی تصریح کرد: بیش از یک س��ال است که دولت فلس��طین درخواست اجاس 

فوق العاده برای بررسی حمله به مس��جد االقصی را به این س��ازمان داده است، 
 اما هنوز نشستی برگزار نشده اس��ت. این در حالی است که این سازمان تنها طی 
دو هفت��ه اقدام به تش��کیل اجاس فوق الع��اده برای موضوع حمله به س��فارت 

عربستان می کند.
عراقچی اظهار داشت: حمله به سفارت عربستان از سوی دولت ایران نیز محکوم 
شده و به دنبال مجازات مس��ببان آن هس��تیم، اما موضوع مهم در نشست جده 
این بود که بسیاری از کشورهای شرکت کننده مش��کل جهان اسام را ناشی از 

موضوعات تروریسم، فرقه گرایی و اختافات جهان اسام می  دانستند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه این اجاس 
نیز افزود: این بیانیه یک بیانیه متعادل نبود و در اجاس نیز جمهوری اس��امی 
ایران و کشور لبنان بیانیه ای جداگانه تدوین کرده و اعام کردند بیانیه این اجاس 
را قبول ندارند و این در حالی اس��ت که کش��ورهای دیگر نیز تنها بخش محکوم 
کردن حمله به سفارت عربستان را قبول داشتند و مابقی بخش های این بیانیه نیز 

مورد پذیرش کشورهای حاضر در این اجاس نبود.
عراقچی اضافه کرد: امیدواریم این سازمان به مسیر درست خود که وحدت جهان 
اسام اس��ت، بپردازد.وی در خصوص تش��کیل کمیته نظارت در خصوص قانون 
ویزاهای آمریکا نیز گفت: کمیته نظارت جلس��ات خود را به صورت مرتب برگزار 

می کند و تصمیمات نیز به موقع اتخاذ می ش��ود. عراقچ��ی درخصوص واکنش 
ایران به قانون محدودیت صدور ویزا و تاثیر آن بر برجام و تمهیدات در این زمینه 
افزود: دولت آمریکا و وزیر خارجه این کشور تعهد کردند این قانون به گونه ای اجرا 
شود که به منافع حاصل از برجام خدشه ای وارد نشود. آنها در قدم اول ترتیباتی 
را اتخاذ کردند که تجار و بازرگانان در سفر به ایران دچار مشکل نشوند. در مراحل 
بعدی قرار است تمهیداتی به خرج دهند که برای افراد دیگر مشکلی ایجاد نشود. 
منتظریم تصمیم مقامات آمریکای��ی در رابطه با نوع اجرای قان��ون ویزا تاثیرات 
خود را بگذارد و ببینیم به آن شکل که تصویب شده اجرا می شود خللی در برجام 

می کند یا خیر و بعد تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه کمیته نظارت تمامی اقدام��ات طرف مقابل را تایید کرده، اظهار داش��ت: 
موضوعی که من در این زمینه اعام کردم مربوط به موضوع اجرای تعهدات از سوی 
طرف مقابل بود. این موضوعی بود که هیئت نظارت نیز در جای خود به آن تاکید 
کرد. وی تصریح کرد: در تعهدات طرف مقابل نقضی مشاهده نشده و هیئت نظارت 

مراقبت های الزم را انجام می دهد و به موقع مسایل را رصد می کند.
عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص جذب بیش��تر دانشجویان در رشته های 
هسته ای نیز گفت: دانشگاه های ما به سمت بین المللی شدن در حرکت هستند و 

باید علم و فناوری در یک بستر همکاری مشترک بین المللی رشد کند.
معاون حقوقی و امور بین المل��ل وزارت امور خارجه در خصوص حضور اس��اتید 
 خارجی ب��ه ایران نی��ز گفت: ای��ن موضوع من��وط به خود دانش��گاه هاس��ت و 
دانش��گاه ها باید زمینه های الزم را ایجاد کنند البته سیاست وزارت امور خارجه 

کمک به این موضوع است.

سرلشکر فيروزآبادی:

نيروی دريايی ارتش به تمام اهداف رزمايش واليت ۹۴ رسيده است
عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس :

تاثير افزايش روابط ايران و اتحاديه اروپا در حل مناقشات منطقه ای

اعطای نش��ان فت��ح به 
نی��روی  فرمانده��ان 
دریایی سپاه که نظامیان 
متج��اوز آمریکای��ی را 

بازداشت کردند.
به گزارش مهر، س��ردار 
ف��دوی فرمان��ده نیروی 
دریایی س��پاه پاسداران 
انقاب اس��امی و چهار 

 ت��ن از فرماندهان ای��ن نیرو ک��ه در جریان توقی��ف ش��ناورهای آمریکایی و 
بازداش��ت تفنگ��داران متج��اوز آمری��کا در مح��دوده جزیره فارس��ی، اقدام 
 ش��جاعانه و به هنگام کرده بودند، به افتخار دریافت » نش��ان فتح« از دس��ت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقاب اس��امی و فرمانده معظم کل 

قوا نائل شدند.
فرمانده کل قوا همچنین با تش��ویق درجه و ارش��دیت به س��ایر فرماندهان و 
کارکنان مربوط به این عملیات حس��ب درخواست س��تاد کل نیروهای مسلح 

موافقت کردند.

حجت االس��ام حس��ن روحانی و اعضای هیئت دولت در آستانه دهه 
مبارک فجر انقاب اس��امي، با حضور در مرقد حض��رت امام خمینی 
)ره(، با آرمان های واالی امام راحل و ش��هیدان انقاب تجدید میثاق 
 کردند. حجت االسام حسن روحانی و اعضای هیئت دولت در آستانه

 س��ی و هفتمین دهه مبارک فجر انقاب اس��امي، با حضور در مرقد 
حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر جمهوري اسامي ایران و گلزار 
شهدای بهشت زهرا، با آرمان های واالی امام راحل و شهیدان انقاب 

اسامي و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
 ریی��س جمه��ور، وزرا و معاون��ان رییس جمه��ور در این مراس��م که

 حجت االسام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمیني)ره( 
نیز حضور داش��ت، با نثار تاج گل و قرائ��ت فاتحه، ی��اد و خاطره امام 
خمیني)ره( را  گرامي داشته و بر تداوم راه و آرمان های امام راحل تاکید 
کردند. رییس جمهور و اعضای دولت همچنین با حضور بر مزار شهدای 
هفتم تیر و هشتم شهریور و شهیدان رجایي، باهنر و بهشتي و نیز گلزار 
شهدای بهشت زهرا به مقام شامخ ش��هیدان دولت، انقاب اسامي و 

دفاع مقدس ادای احترام کردند.

از سوی فرمانده معظم كل قوا صورت گرفت؛

 اعطای نشان فتح به فرماندهان 
بازداشت كننده نظاميان متجاوز آمريکايی

در آستانه ايام اهلل دهه فجر انجام شد؛

تجديد ميثاق رييس جمهور و هيئت دولت 
با آرمان های امام راحل)ره(

اخبار كوتاه
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانی:

انتظـار امیـد  بخشی بیشتـری از شـورای نگهبـان داریم

عراقچی،در همايش مديران بين الملل دانشگاه ها؛

منتظر تاثير وعده مقامات آمريکايی در مورد قانون ويزا هستيم

اخبار كوتاه



خبر خبر 
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مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی کشور در پایان دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل را 11/5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را هم 

8/4 درصد اعالم کرد.
مرکز آم��ار ایران گ��زارش ش��اخص قیمت کااله��ا و خدم��ات مصرفی 
خانوارهای روستایی کشور در دی ماه سال 1۳۹4 را منتشر کرد. شاخص 
کل )بر مبنای 1۰۰=1۳۹۰( در دی ماه سال 1۳۹4 عدد 2۳2/5 را نشان 

می دهد که نسبت به ماه قبل ۰/6 درصد افزایش داشته است.
به گزارش مهر افزایش شاخص کل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
 نقطه به نقطه( 8/4 درصد اس��ت که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل 
)8/4 درصد( بدون تغییر اس��ت. درصد تغییرات ش��اخص کل در دوازده 
 م��اه منتهی به دی ماه س��ال 1۳۹4 نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 
)نرخ تورم روس��تایی( 11/5 درصد است که نس��بت به تورم دوازده ماهه 

منتهی به آذرماه 1۳۹4 )12 درصد( کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« در این ماه 
 به رقم 254/2 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 1/2 درصد افزایش نش��ان 
می دهد. ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد بررسی به عدد 

251/4 رسید که نسبت به ماه قبل 1/۳ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
7 درصد افزایش نش��ان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 1۰/7 
درصد است. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 6/۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد 
تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1۳۹4 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 1۰/۳درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی 

به آذرماه 1۳۹4 )1۰/6درصد( کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش، شاخص گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
در دی ماه 1۳۹4 به رقم 217/۹ رس��ید که ۰/2 درصد نسبت به ماه قبل 
افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/6 درصد بوده است و 
نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه س��ال 1۳۹4 نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل این گروه 12/5 درصد اس��ت که نس��بت به تورم دوازده ماهه 

منتهی به آذرماه 1۳۹4 )1۳/1درصد( کاهش یافته است.

سایت خبری روزنامه لوموند فرانس��ه دریادداشتی با 
عنوان » روابط اقتصادی فرانس��ه و ای��ران در5 رقم « 
به دس��تاوردهای این کش��وراز توافقات اخیربا دولت 
جمهوری اسالمی ایران پرداخته است. درابتدای این یاداشت آمده است :

» حس��ن روحانی برای اولین بار، بعد از17س��ال که هیچ یک از روسای 
جمهوری ایران به فرانسه نیامده بودند، در دو روز27 و 28 ژانویه قبل از 
دیداربا فرانسوا اوالند، برای مذاکره با حدود 2۰ نفر از رؤسای شرکت های 

فرانسوی به فرانسه آمد.«
بنابراین گزارش، ش��رکت های فرانس��وی با  صادرات بالغ بر1/۳میلیارد 
یورو درسال های 2۰15 تا 2۰17 بزرگ ترین ذی نفعان این بازارجدید 

هستند.
514 میلیون یورو دومین رقم ازپنج رقم س��ود حاصله فرانسوی هاست 
که از آن به عنوان رقم تبادالت تجاری نام برده شده است واین طورگفته 

شده که :
» پس ازتحریم های تحمیل ش��ده به ایران، روابط اقتصادی این کشور با 
فرانسه درطی این ده سال گذشته به شدت کم شده است. تبادالت تجاری 
درسال 2۰14، تنها 514 میلیون یورو را نشان می دهد درحالی که این 
رقم درسال 2۰۰4، 4میلیارد یورو بوده است. همین طورسهم فرانسه از 

بازارایران از7 درصد به 1درصد رسیده است.«
درطی سه سال آینده، تعادل تجاری فرانسه با ایران ازحالت قرمزبه سبز 
می رس��د. این خبردرمقدمه سومین رقم چشمگیرس��ود فرانسوی ها از 

قرارداد با کشورمان آمده درحالی که اذعان می شود :
» این درحالی است که فرانسه کسری 11۰ میلیون یورویی در سال 2۰1۰ 
را به خوبی می داند. بعد از سه س��ال، این تعادل تجاری با یک موجودی 

مثبت به بیشتر از5۰۰ میلیون یورو می رسد.«
90 درصد

 » قب��ل از س��ال 2۰12، ۹۰ درصد واردات فرانس��ه از ای��ران ترکیبات 
هیدروکربن بود، اما از سه سال گذش��ته تحریم نفتی همه چیز را به هم 
ریخت. خرید نفت از ای��ران از 1/7 میلیارد یورو در س��ال 2۰11 به 8۰ 
میلیون یورو در س��ال 2۰12، و به تنها 1/7 میلیون یورو در سال 2۰1۳ 

رسید.«
28 درصد

» ازسرگیری تبادالت دو جانبه بین دو کش��ور در ۹ ماه اول سال 2۰15 
بسیار چشمگیر بوده است. بنابراین صادرات فرانسه به ایران تا 28 درصد 

و واردات تا 11 درصد افزایش داشته است.«
درپایان این یادداشت اقتصادی آمده است :

» به طورمشخص، درمقابل 2میلیارد یورویی که درسال 2۰۰4 از واردات 
اصیل ایرانی به دس��ت آمد، این رقم به 4۰ میلیون یورو درس��ال 2۰1۳ 
 کاهش یافت، اما صادرات درسال 2۰۰4 که 2میلیارد یورو بود در 2۰1۳ تا 

4۹۰ میلیون یورو کاهش یافت.«

مرکز آمار:
 نرخ تورم نقطه ای؛ 8/4 درصد شد

سایت خبری روزنامه لوموند بررسی کرد؛
 سود شرکت های فرانسوی

 از قرارداد های جدید با ایران
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همزمان ب��ا افزای��ش برخ��ی انتقادها از م��دل جدید 
قراردادهای نفتی، یک مق��ام وزارت نفت از تعویق زمان 
رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن به دلیل 
صادرنشدن ویزا برای برخی مهمانان ایرانی این مراسم 

خبر داد.
همزمان برخي از دانشجویان بس��یجي در انتقاد از این 
قراردادها در براب��ر وزارت نفت تجم��ع کردند و رییس 
کمیته بازنگري در قراردادهاي نفتي خبر استعفاي خود 
را تكذیب کرد.علي کاردر معاون سرمایه گذاري و تأمین 
منابع مالي شرکت ملي نفت ایران گفت: تیم کارشناسي 
به طور فش��رده در حال بررس��ي جزییات قرارداد جدید 
نفتي است و صدور ویزا براي عده محدودي از افراد، دلیل 
به تعویق افتادن معرفي مدل جدی��د قراردادهاي نفتي 

در لندن است.
به گفته وي درحالي که تعداد زیادي از نمایندگان بخش 
خصوصي عالقه مند به حضور در این سمینار بودند، اما 
با توجه به اینكه فعال س��فارت بریتانیا در تهران خدمات 

صدور ویزا ندارد این امكان میسر نبود.
استعفا نكرده ام

ریی��س کمیت��ه بازنگ��ري قرارداده��اي نفت��ي تأکید 
کرد: اس��تعفا نك��رده ام و طب��ق معمول، ب��ه وظایف و 
مسئولیت هاي خود عمل مي کنم. سیدمهدي حسیني 
درباره آخرین اخبار از انعق��اد قراردادهاي جدید نفتي 
ایران پس از برداشته شدن تحریم ها گفت: در این مورد و 
انعقاد قرارداد خبر جدیدي ندارم. وي درباره روند انعقاد 
قرارداد هاي جدید نفتي عن��وان کرد: به طور قانوني باید 

قراردادهاي نفتي به صورت مناقصه انجام شود؛ مگر در 
مواردي که با اجازه و دستور وزیر نفت قرارداد به صورت 

مذاکره به امضا برسد.
 قراردادهاي جدید چيست؟

ن�ف�ت���ي  ج�دی���د  ق�رارداده���اي   م���دل 
)Iran Petroleum Contract( ش��امل حلقه هاي 
مختلف صنعت نفت )اکتشاف، توسعه و تولید( مي شود. 
به این ترتی��ب IPC در خود ۳دس��ته قرارداد ش��امل 
اکتشافي، میدان هاي توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد و 
اجراي پروژه هایي که براساس قراردادهاي جدید معرفي 
مي شوند با برگزاري مناقصه خواهند بود. در متن مصوب 
هیئت وزیران تأکید شده اس��ت که معرفي مدل جدید 
قراردادهاي نفتي، جذب سرمایه گذاري، انتقال فناوري، 
تولید صیانتي از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده 
بیشتر و بهینه تر از توان پیمانكاران داخلي از مهم ترین 
اهداف مدل جدید قراردادهاي صنعت نفت است و در این 
نوع قرارداد مالكیت مخزن قابل انتقال نیست و مالكیت 
آن واگذار نمي ش��ود و تولید صیانت��ي از مخزن، یكي از 
مهم ترین مباحث در این قراردادهاست. مدت زمان این 
قراردادها 2۰ساله دیده ش��ده و شرکت هاي بین المللي 
موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکت هاي داخلي 

در بخش خدمات، حفاري و پیمانكاران استفاده کنند.
 ایراد مجلسي ها و ورود سازمان بازرسي

انتقادها از مدل جدید قراردادهاي نفتي باعث ش��ده تا 
برخي چهره هاي شاخص مجلس ازجمله احمد توکلي 
و الیاس نادران و مس��عود میرکاظمي خواستار بازنگري 

در این قراردادها شوند. دولت هم از صاحب نظران دعوت 
کرده است تا نظرات و پیشنهادهاي خود را براي اصالح 
احتمالي ای��ن قراردادها ارایه دهند.اخیرا ناصر س��راج، 
رییس سازمان بازرسي کل کش��ور گفته است این نهاد 
نظارتي گزارشي مفصل از مدل جدید قراردادهاي نفتي 

براي قواي سه گانه ارسال کرده است.
 بررسي قراردادهاي نفتي در مجمع

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام از بررس��ي متن 
قرارداده��اي جدید نفتي در این مجم��ع و انطباق آن با 
سیاست هاي کلي نظام در آینده خبر داد.  محسن رضایي 
در حاشیه جلسه مجمع تش��خیص مصلحت نظام و در 
پاسخ به س��وال خبرنگاران درباره ورود احتمالي مجمع 
به موضوع قراردادهاي جدید نفتي با توجه به نگراني هاي 
موجود، گفت: متن قراردادها هنوز براي ما ارسال نشده 
و باید آنها را بررس��ي کنیم و با سیاس��ت هاي کلي نظام 
انطباق دهیم. وي تصریح کرد: دول��ت این متن را براي 
ما ارس��ال خواهد کرد و ما نیز پس از بررسي نظر خود را 

اعالم خواهیم کرد.
انتقادهاي مسعود درخشان

اینكه به الزام��ات، تعهدات، مس��ئولیت ها، نحوه تأمین 
مالي و نقش ش��رکت ایراني در فرآیند اج��راي قرارداد 
اشاره اي نشده است ، از کاس��تي هاي جدي این قرارداد 
نفتي محسوب مي شود. افزون بر اینكه رشد شرکت هاي 
ایراني در دامن شرکت هاي نفتي خارجي منطقا موجب 
رشد فناوري و مهارت هاي مدیریتي در شرکت ملي نفت 

ایران نخواهد بود. 
به نظر مي رس��د که پیش فرض حاکم بر این مصوبه این 
بوده اس��ت که چنین ش��رکت هاي ایراني که ش��ریک 
ش��رکت خارجي مي شوند، جزیي از ش��رکت ملي نفت 
هستند. بنابراین با انتقال فناوري به آنها سطح فناوري و 

مهارت هاي مدیریتي در شرکت ملي نفت رشد مي کند!
حقیقت این است که این ش��رکت ها به عنوان جزیي از 
طرف دوم قرارداد، درمقابل شرکت ملي نفت قرار دارند و 
در آینده نه چندان دور رقیب اصلي شرکت ملي نفت در 
مدیریت مخازن نفتي کشور خواهند بود و در آینده قابل 
پیش بیني با تضعیف جدي ش��رکت ملي نفت، مقدرات 

صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
پیش��نهاد مي ش��ود به جاي آنكه ش��رکت ملي نفت با 
شرکت هاي مشترك عملیاتي متش��كل از شرکت هاي 
نفتي خارجي و شرکاي ایراني او )از بخش خصوصي( وارد 
قرارداد شود، مستقیما با ش��رکت هاي خارجي، قرارداد 

نفتي را منعقد کنند. 
پیش��نهاد دیگر اینكه به جاي آنكه ش��رکت هاي نفتي 
خارجي متعهد به انتقال فناوري و مهارت هاي مدیریتي 
به شرکت هاي ایراني بخش خصوصي باشند، در قرارداد 
تصریح شود که شرکت هاي نفتي خارجي موظف هستند 
فناوري و مهارت هاي مدیریتي الزم را به شرکت ملي نفت 

ایران منتقل کنند.

 احم��د توکل��ی درب��اره برنام��ه شش��م گفت:قان��ون اساس��ی را برای کس��انی 
 ننوشته اند که می خواهند باهم پیكار کنند. دولتی که می گوید اهل گفت وگو است با 
آمریكایی ها که دشمن خونی ایران هستند برمبنای ضرورت آن همه گفت وگو کرده، 

نمی خواهد با مجلس مفاهمه کند؟
 عضو کمیس��یون تلفیق مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینكه اق��دام دولت با

 برنامه های قبلی، قانون و آیین نامه داخلی مجل��س همخوانی ندارد، افزود: قانون 
برنامه و بودجه قاعده بازی را تعریف می کند که چگونه باید برنامه را تدوین و تصویب 
کرد و به صراحت می گوید منظور از بند سه ماده یک قانون برنامه و بودجه، برنامه 
پنج ساله، برنامه ای جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم می شود و به تصویب 

مجلس می رسد.
توکلی ادامه داد: در این برنامه همه منابع مالی دولت، همچنین منابعی که از طرف 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می شود از یک طرف و 
اعتبارات جاری و عمرانی و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی 

از طرف دیگر جهت وصول به اهداف مذکور پیش بینی می شود.
توکلی با اشاره به س��خنان نوبخت که گفته بود دولت برنامه را براساس اصل 1۳4 
تنظیم کرده است، اظهار کرد: »نكته ای که ایشان بدان توجه کافی نكرده اند این است 
که این اصل مبنی براجرای قوانین است؛ بنابراین قانون برنامه باید دردست باشد و این 
قانون آن را اجرایی می کند؛ بنده به ایشان عرض کردم که کلمه برنامه ناظر بر برنامه 
اجرایی است و اصل 4۳ صریحا می گوید: دولت یک برنامه ریزی اقتصادی دارد که 

برای مراحل رشد تنظیم می شود.«

وی ارایه اسناد پشتیبان به جای الیحه برنامه را نوعی بدعت خواند و تصریح کرد: این 
کار مجلس را از فرآیند تصمیم گیری حذف می کند و وقتی احكام الزم برای برنامه 
را ارایه داده اند، باید دید برنامه چیست تا بررسی اش کنیم و اقدامات الزم هست یا 
خیر! بنده به دولت عرض کردم شما که می خواستید چنین کار بزرگی را ابداع کنید؛ 

نباید از قبل با مجلس صحبت می کردید!؟«
توکلی گفت: »وقتی این کار بر خالف آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته، هیئت 
 رییسه نباید الیحه برنامه را تحویل می گرفت و باید به عنوان الیحه عادی دریافت 
می کرد؛ نه الیحه برنامه! چون برنامه قواعد خاصی دارد که با لوایح دیگر فرق دارد. 
آنچه دولت ارایه داده یک سری احكام متنوع است که می خواهد کل قوانین را تغییر 

دهد.«
توکلی همچنین به نحوه ارایه الیحه به مجلس انتقاد کرد و گفت: »الیحه برنامه را 
جلوی تریبون گذاشته و یک سری کتابچه روی آن چیده بودند که این هم کار تازه 
بود! ولی جالب این بود که آقای نوبخت گفت ما الیحه را ارایه می دهیم و شما هرچه 
را خواستید تغییر دهید؛ مگر چنین چیزی امكان دارد؟ روی آن مهر غیر قابل استناد 

خورده است؛ پس چگونه می توان روی آن حرف زد؟«
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: »مجلس باید به دولت اطالع ده��د که نمی توانیم 
کمیس��یون تلفیق را تش��كیل دهی��م؛ برخی از دوس��تان معتقدند ک��ه خودمان 
جداول را می نویس��یم که باعث می ش��ود دولت مس��ئولیت را از خود سلب کند؛ 
 مجلس نیز ظرفیت ]زمانی[ این کار را ندارد و هرچه پی��ش آید می گویند تقصیر 

مجلس بود.«

عباس آخوندی در اولین همایش شهرس��ازی ریل پای��ه  پیرامون توجه به 
رویكرد حمل و نقل ریلی گفت: واقعیت این است که در بسیاری از شهرهای 
بزرگ ما حرکت وجابجایی با مش��كالت متعددی مواجه است و این نشان 
از بی توجهی به این امرمهم در بحث حمل و نقل ریلی ش��هری محس��وب 

می شود.
وی با بیان اینكه توجه به سرعت در جابجایی مردم باید با دیگر بخش های 
کیفیت زندگی توأم باش��د اف��زود: دراین رابطه بای��د جنبه های فرهنگی، 
اقتصادی و روابط انسانی درحمل و نقل ریلی- شهری مورد توجه قرارگیرد. 
آخوندی با بیان اینكه متأسفانه نتوانستیم حمل و نقل را در خدمت انسان 
قرار دهیم، تصریح کرد: این رشد ش��تابان شهرنشینی که بیش از 1۰ شهر 
با جمعیت میلیون نفر را شاهد هس��تیم معضالت حمل و نقل و گرفتاری 
وسایل موتوری و محیط زیس��ت موجب بیماری این ش��هرها شده است. 
بنابراین به دنبال یک نظامی هستیم که ش��هرهای ما به جای وسیله نقلیه 
محور شهروند محور باش��ند بدین معنی که ابزار درخدمت شهروندان قرار 

گیرد. 
وزیر راه و شهرسازی با اش��اره به اینكه درکش��ورهای پیشرفته این تحول 
بنیادین در حمل و نقل ریلی در ش��هرها رخ داده است گفت: در شهرهای 
پیشرفته دنیا نظام حمل و نقل شهری بر مبنای خدمت رسانی همه جانبه 
برای مردم صورت گرفته است. وی درادامه این طورتوضیح داد: مردم ما به 
پل صدرحس تعلق ندارن��د، اما به میدان نقش جه��ان و میدان کریم خان 

درشیراز تعلق خاطر حس می کنند.
وی با بیان اینكه باید وسایل نقلیه با آلودگی بسیار کمتر و سرعت و کارآمدی 
در اختیار مردم قرار گیرند گفت: این مسئله تنها با بحث گسترش حمل و 
نقل ریلی در شهرها محقق می شود. آخوندی همچنین تصریح کرد: حمل 
و نقل ریلی در شهرهای ما باید س��ه الیه درون شهری، حومه و بین شهری 
به صورت یكپارچه درآید. وی با انتقاد از اینكه درتهران و حومه ۹۰۰ هزار 
خودرو روزانه درحال تردد هس��تند گفت: واقعا این حجم ازآلودگی جای 
تأسف دارد که همچنان توجه بیش��تر به حمل و نقل ریلی در شهرها مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
 وزی��ر راه و شهرس��ازی در پای��ان با بی��ان اینكه ط��رح یكپارچه س��ازی 
حمل و نقل ریلی در شهرها در شورای عالی راهبردی مقدماتش فراهم شده 
است گفت: این امر نیازمند دستورالعمل جدید است که باید بحث ریلی را در 
این محاسبات مورد توجه قرار دهیم. حناچی معاون شهرسازی و معماری 
وزارت راه و شهرسازی با بیان اینكه سیستم حمل و نقل ریلی به جای حمل 
مسافر بر مبنای حمل بار طراحی شده اس��ت، گفت: این مسئله مشكالت 
زیادی را در ایستگاه ها برای مس��افران فراهم کرده که البته کارشناسان به 

دنبال برنامه ریزی برای برطرف کردن این مسئله هستند.
وی افزود: باید از ابزارهایی همچون س��رمایه گذاری بخش خصوصی برای 

یكپارچگی حمل و نقل و توسعه ریلی در شهرها مورد توجه قرار گیرد.

احمد توکلی عنوان کرد:

نقد های وارده به الیحه برنامه ششم
آخوندی خبر داد:

طراحی شهری ریل پایه در برنامه 10 ساله

دردسرهایشیوهجدیدنفتفروشی

همایش صادرکنندگان و معرفی بازارهای 
جدید صادراتی

بانک ملت، داراترین شرکت ایرانی چشم انداز مبهم طرح » ادغام وزارت خانه ها«
شناخته شد

نخستین کنفرانس صادرکنندگان و معرفی بازارهای جدید صادراتی ایران برگزار 
می شود.

 صادرکنندگان، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و روس��ای اتاق های بازرگانی و 
برخی مدیران اتاق های مشترك به همراه کنفدراس��یون صادرکنندگان ایران، 
 هفته آینده در ته��ران گردهم می آیند تا ضمن معرفی پتانس��یل های صادراتی 
ش��رکت های کوچ��ک و متوس��ط کش��ورمان، بازاره��ای جدی��د صادراتی در 
 نقاط مختلف ب��ه ویژه کش��ورهای همس��ایه و حوزه ج��اده ابریش��م را معرفی 

کنند.
این همایش 16 بهمن با حضور بیش از7۰۰ ش��رکت کوچک و متوس��ط ایرانی 
)SMEs( درمرکزهمایش های دانش��گاه شهید بهش��تی تهران برگزارمی شود. 
نخستین همایش صادرکنندگان ایران)ش��رکت های کوچک و متوسط( تالش 
 دارد با برگزاری نشس��ت های تخصصی جانبی کنفرانس با حضور کارشناسان و

 صاحب نظران، بازارهای جدید صادراتی و راه های توسعه صادرات به کشورهای 
همسایه به ویژه کشورهای حوزه جاده ابریشم را معرفی کند.

همزمان با برگ��زاری این همایش رایزن��ان بازرگانی ایران در کش��ورهای عراق، 
 افغانس��تان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقس��تان و همچنین نمایندگان 
اتاق های بازرگانی کش��ورهای نامبرده درباره پتانس��یل های بازار و فرصت های 

موجود در این کشورها سخن خواهند گفت. 
 عالقه مندان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر این کنفرانس به س��ایت

 conf.zoodel.com مراجعه کنند یا با ش��ماره تلفن های 78 - 887۰4677 
دبیرخانه همایش تماس بگیرند.

گرچه به نظر می رس��د طرح ادغ��ام وزارت خانه ها که 
پیش تر در پیش نویس برنامه ششم توسعه مطرح شده 
بود از دس��تور کار دولت خارج شده اس��ت ولی هنوز 
مشخص نیست که آیا چنین طرح هایی تا پایان برنامه 

ششم توسعه اجرا خواهد شد یا خیر؟
اوایل آذر امس��ال بود که برخی اخبار از داخل سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور به گوش رس��ید. مبنی 
بر اینكه این س��ازمان در نظ��ر دارد در الیح��ه برنامه 
ششم توس��عه طبق برنامه های دولت یازدهم مبنی بر 
کوچک س��ازی دولت، طرح ادغام برخی وزارت خانه ها 
را بگنجاند. همراه با این اخبار اسم برخی وزارت خانه ها 
به عن��وان گزینه ه��ای مورد نظ��ر برای ط��رح ادغام 
وزارت خانه ها به میان آمد که عجیب ترین مورد از نظر 
کارشناسان و رس��انه ها مربوط به وزارت خانه عریض و 
طویل اقتصاد و ادغام آن با وزارت صنعت بود؛ موضوعی 
که در همان ابتدا توسط وزیر اقتصاد تكذیب شد. او در 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به 
ایس��نا، طرح موضوعاتی از قبیل ادغام وزارت اقتصاد و 
وزارت صنعت را شایعه خواند و با اشاره به وجود بیش 
از 5۰ سازمان تابعه در زیر مجموعه وزارت اقتصاد که 
هر یک به اندازه یک وزارت خانه هستند، تاکید کرد که 
وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ بوده و بهتر اس��ت 

حتی برای کوچک کردن آن اقدامتی صورت گیرد.
هنوز یک ماه از تكذیب خبر موضوع ادغام وزارت اقتصاد 
و وزارت صنعت، نگذشته بود که موضوع ادغام وزارت 
اقتصاد این بار با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مطرح شد. به این ترتیب که با انتشار بخشی 
از متن پیش نویس الیحه برنامه شش��م ک��ه از داخل 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دست برخی 
رسانه ها رس��یده بود، مشخص شد س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور بنا دارد با تحقق دو پیش ش��رط 
مهم »تشكیل سازمان  توس��عه روابط اقتصای خارجی 
از محل ادغام سازمان توس��عه تجارت ایران، سازمان 
س��رمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران« و »انحالل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان 
به سازمان حسابرسی و صنوف« که هر یک از این پیش 
شرط ها نیز انتقادات گسترده ای را بر انگیختند، وزارت 

بازرگانی را در وزارت اقتصاد ادغام کند.
موض��وع ادغ��ام وزارت اقتص��اد و وزارت بازرگانی از 
همان ابت��دا با موج��ی از واکنش های منفی از س��وی 
 مسئوالن دولتی و کارشناسان روبه رو شد. همچنانكه 
علی طیب نی��ا ، وزیر امور اقتص��اد و دارایی که یک ماه 
پیش خبر مربوط به ادغ��ام وزارت اقتصاد با صنعت را 

تكذیب کرده ب��ود و اکنون نیز مطابق ب��ا پیش نویس 
برنامه ششم توس��عه ممكن بود وزارت خانه متبوعش 
در آس��تانه تحول بزرگ ادغام ب��ا وزارت بازرگانی قرار 
گیرد، در جمع خبرنگاران تصریح کرد در جلسات ستاد 
تدوین برنامه ششم توسعه مخالف ادغام وزارت اقتصاد 
و بازرگانی بوده اس��ت ولی این تصمیم با رای اکثریت 

اعضای ستاد تصویب شده است.
البته از میان مس��ئوالن دولتی که قرار بود ادغام های 
درنظر گرفته شده درحوزه های کاری آنها صورت بگیرد 
فقط وزیراقتصاد با طرح ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی 
مخالف نبود. درهمان زمان محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت معدن و تج��ارت  و همچنین علی اکبر مهرفرد  
قائم مقام وزیر کش��اورزی نیز مخالفت خود را با طرح 

ادغام وزارت خانه های حوزه کاری خود اعالم کردند.
نوبخت در نشس��تی که در زمینه توضیح درباره برنامه 
ششم توسعه برگزار کرده بود، دراین زمینه اظهار کرد 
که شورای برنامه ریزی، پیشنهاداتی مطرح کردند مبنی 
براینكه یک وزارت خانه با وزارت خانه دیگرادغام شود، 
این پیشنهاد توسط دولت تایید نش��د و دراین برنامه 

نیز ادغام وزارت خانه ها دردستور کاردولت قرارندارد.
به گفته او، این موضوع ممكن اس��ت درمجلس اضافه 

شود.

در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، بانک ملت باز هم داراترین شرکت 
ایرانی شناخته شد.

 با اعالم س��ازمان مدیریت صنعتی ایران در رتبه بندی ش��رکت های برتر، 
 بانک مل��ت باز هم در صدر فهرس��ت ش��رکت هایی که  بیش��ترین دارایی 

را دارند قرار گرفت.
 به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملت و ب��ر اس��اس نتایج رتب��ه بندی 
شرکت های برتر در سال جاری بر اساس عملكرد سال 1۳۹۳، بانک ملت با 
 داشتن یک میلیون و 467 هزار و ۹84 میلیارد ریال، عنوان داراترین شرکت 
 ایرانی را ب��ه خود اختصاص داد و باالتر از س��ایر ش��رکت ه��ا، درصدرقرار

گرفت. 
درعین حال بانک ملت موفق ش��د بار دیگر نام خود را در جمع 1۰ شرکت 
 برتر ای��ران تثبیت کن��د و با افزای��ش میزان ف��روش خ��ود از 15۰ هزار و
  826 میلی��ارد ری��ال در س��ال ۹2 ب��ه 1۹2 ه��زار و ۹51 میلی��ارد و

 2۰۰ میلیون ریال در سال ۹۳، جایگاه نهم را دربین شرکت های برتر کشور 
کسب کند.

 درش��اخص ش��رکت های دارای باالتری��ن ارزش افزوده نیز بان��ک ملت با 
 افزایش ارزش افزوده خود از 4۹ ه��زار و 127 میلیارد ری��ال به 51 هزار و

  6۰۰ میلیارد ریال، در س��كوی چهارم ش��رکت ه��ای برتر ای��ران در این 
زمینه، ایستاد.بانک ملت همچنین با ایجاد اشتغال مستقیم برای 28 هزار  
و 82۹ نفر در قالب هولدینگ، در شاخص باالترین اشتغال نیز رتبه پنجم را 

در بین شرکت های برترکشور از آن خود کرد.

مترجم:
بتول

خواجه زاده
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خــوک 

سـگ 

طـوطـی 

اورانگـوتـان کبوتر کالغ 

سنجـاب 

شامپانزه 

دلفیــن 

خوک ها از قابلیت وفق دادن باال با شرایط اکولوژیکی متفاوت برخوردارند و تا حدودی هم توانایی 
آموزش دارند.

تست های هوش انجام شده روی سگ ها نشان می دهد که میانگین هوش این حیوانات برابر با 
یک کودک دوساله است.

طوطی موجودی است که از هوش بسیار باالیی برخوردار است و همین امر باعث شده که برخی از گونه های آن سخنگو شوند. این 
گروه از طوطی ها مانند انسان سخن می گویند و از درک باالیی برخوردار می باشند.

اورانگوتان ها از فرهنگ و نظام ارتباطی قوی برخوردار هستند و حتی در حیات وحش قادر به استفاده از ابزار 
می باشند. 

کبوترها می توانند صدها تصویر را که س��ال ها پیش دیده اند به یاد بیاورند، ضمن اینکه می توانند خودش��ان را در آینه 
شناسایی کنند.

کالغ ها بیشتر در مناطق شهری زندگی می کنند و در میان جمعیت آنها گویش های متعددی وجود دارد. ضمن 
اینکه می توانند با یکدیگر بازی کنند و به کالغ های دیگر حقه بزنند.

سنجاب ها برای زنده ماندن قادر به بهره بردن از حقه و استراتژی های متفاوت هستند.

شامپانزه ها هوشمندی الزم را برای استفاده از ابزار و همچنین پیدا کردن راه حل در مواجهه با مشکالت 
پیچیده دارند، ضمن اینکه قادر به یاد گرفتن زبان اشاره برای برقراری ارتباط با انسان ها هستند.

دلفین ها بسیار اجتماعی هستند و همیش��ه به صورت گروهی حرکت می کنند ضمن اینکه از 
سیستم زبانی بسیار پیچیده ای نیز برخوردارند.

اختاپوس )هشت پا(

اختاپوس ها می توانند بازی کنند، مشکالت را حل کنند و در مسیرهای مارپیچ از سیستم ناوبری قوی برخوردار 
هستند. ضمن اینکه از قدرت حافظه کوتاه مدت چشمگیری بهره می برند و حتی می توانند در شیشه مربا را باز کنند. 

تحقیقات انجام شده  روی سگ ها نشان می دهد که میانگین هوش این حیوانات برابر با یک کودک دوساله است.

۱۰ حیـوان بـاهوش روی زمیـن



خبرخبر

رییس بیمارس��تان ش��هید مطهری از سوختن س��الی۲۰۰ هزار ایرانی 
 خبر داد و گفت: از یک تا۱۰۰ درصد ممکن است در بیماران سوختگی 
داشته باشیم و هر چه درصد س��وختگی باالتر باشد، شانس مرگ و میر 

افراد بیشتر است.
مصطفی ده مرده ای، رییس بیمارستان ش��هید مطهری و دبیر اجرایی 
 پنجمین همایش کش��وری س��وختگی با بیان این خبر اظهار داش��ت: 
این کنگره به منظور آشنایی دست اندرکاران سوختگی با روش های نوین 
 درمانی س��وختگی و ارائه اطالعات از نظر مش��کالت درمانی سوختگی 
 در کشور و با هدف معرفی روش های بهبود LA 5۰ ) کاهش مرگ و میر (

 که طی آن حیات بیماران��ی که از درصد باالی س��وختگی برخوردارند 
حفظ می ش��ود، از 5 تا 6 اس��فند ماه جاری در مرکز همایش های رازی 

تهران برگزار می شود.
 دبی��ر اجرای��ی پنجمین همایش کش��وری س��وختگی اظهار داش��ت: 
 از یک تا۱۰۰ درصد ممکن است در بیماران س��وختگی داشته باشیم و 
هر چه درصد س��وختگی باالتر باش��د، ش��انس مرگ و میر افراد بیشتر 
است و براساس آخرین آمار ساالنه حدود۱5۰ تا۲۰۰ هزار سوختگی در 
کشور گزارش شده که از این تعداد۲۰ تا ۲5 هزار مورد بستری در کشور 
 داریم و چیزی حدود 3 تا 4 هزار نفر در اثر س��وختگی های شدید دچار 
مرگ و میر در کشور می ش��وند که این امر توجه هر چه بیشتر به بحث 

پیشگیری و درمان سوختگی را مشخص می کند.
 ریی��س بیمارس��تان ش��هید مطه��ری در ای��ن زمین��ه عن��وان کرد: 
آخرین دس��تاوردهای علمی در زمینه روش های پیش��گیری، درمان و 
کنترل عفونت های ناشی از سوختگی و همچنین تکنیک های پانسمان 
و مراقبت های تخصصی بیماران س��وخته در جری��ان پنجمین همایش 
کشوری سوختگی مورد بحث و بررسی اس��اتید و اندیشمندان سراسر 

کشور قرار خواهد گرفت.
پنجمی��ن همای��ش کش��وری س��وختگی به هم��ت مرک��ز تحقیقات 
 س��وختگی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران از 5 تا 6 اس��فند ماه جاری 
در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می ش��ود. یادآوری می ش��ود 
 تمام عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه کنگره

 به آدرس www.brc.iums.ac.ir  مراجعه کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده 
با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داش��ت، دبیران این مقطع در پایه 

دهم تدریس خواهند کرد.
علی زرافش��ان معاون آموزش متوس��طه وزیر آموزش و پ��رورش درخصوص 
وضعیت نیروی انسانی دوره متوسطه اظهار داش��ت: درسال تحصیلی جاری 
امر ساماندهی نیروی انسانی در مقطع متوسطه اول و دوم انجام شد و مشکلی 
دراین خص��وص نداریم؛ اما درس��ال تحصیلی آین��ده با توجه ب��ه اینکه پایه 
یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این پایه آزاد شده و درپایه دهم تدریس 
خواهند کرد. وی تصریح کرد: همچنین در س��ال آینده ش��اهد حضور اولین 
فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و نیز پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در 
مدارس خواهیم بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت. زرافشان، 
موضوع جذب ۱3 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق دانش��گاه فرهنگیان 
را مورد اش��اره قرار داد و افزود: این دانش��گاه مانند س��ال های دیگر، دانشجو 
 معلم جذب خواه��د کرد و با توجه ب��ه اینکه این دانش��جویان از بدو تحصیل 
به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد، ردیف بودجه آن برای سال آینده 

پیش بینی شده است.
با توجه به روند اجرای نظام »3�3�6« و اینکه در دوره ابتدایی، 5 پایه به 6 پایه 
تبدیل شد، در اولین سال اجرای طرح، وقتی دانش آموزان از پایه پنجم به پایه 
ششم رفتند، پایه اول راهنمایی خالی ماند و سال بعد که دانش آموزان به پایه 
اول راهنمایی)پایه اول دوره متوسطه اول( رفتند، پایه دوم راهنمایی)پایه دوم 
متوسطه اول( خالی ماند و این روند تا پایه دوازدهم ادامه دارد؛ امسال نیز پایه 
دهم خالی بود. معاون آموزش متوس��طه وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
آخرین وضعیت ایمیل دانش آموزی نیز گفت: با وزارت ارتباطات پیگیری های 
الزم پیرامون زیر س��اخت های ارتباطی مطلوب انجام ش��ده اس��ت تا ایمیل 

دانش آموزی قابلیت های ایمیل های موجود را داشته باشد.
وی ادامه داد: در گذشته در شبکه اینترنت ملی مشکل ظرفیت وجود داشت 
اما این موضوع رفع شده است و اکنون در تالش هس��تیم قابلیت های ایمیل 

دانش آموزی را ارتقا دهیم.

معاونآموزشمتوسطهوزیرآموزشوپرورشخبرداد:سالی۲۰۰هزارایرانیمیسوزند

سالتحصیلیآینده
»پایهیازدهم«نداریم

س��ردارمعصوم بیگی ضمن ی��ادآوری فرم��وده مقام 
معظ��م رهبری به ای��ن مضمون ک��ه » اگر به س��راغ 
مرزها نروید، مرزها به س��راغ ش��ما می آیند«، اظهار 
 داش��ت: » اگر ما ب��ه س��راغ حاشیه نش��ینی نرویم و 
ب��ه ص��ورت جام��ع و کام��ل ب��ه آن نپردازی��م، 
حاشیه نشینی مش��کالت خود را به ش��هرها تحمیل 
 می کند. اگ��ر به دنب��ال ح��ل حاشیه نش��ینی نرویم 
 به ط��ور حت��م در گام اول ب��ا بحران ه��ای اجتماعی، 
نظم ناپذیری و حتی در برخی موارد مشکالت امنیتی 

مواجه خواهیم شد.«
جانش��ین پلیس پیش��گیری ناجا تصریح کرد: » باید 
به بحث حاشیه نش��ینی خیل��ی جدی تر از گذش��ته 
بپردازیم. آماره��ای موجود در حاشیه نش��ینی اثبات 
می کند که این مناطق، مناطقی مستعد جرم هستند 
و معموال به نوعی ایستگاه های جرم در حاشیه شهرها 
شکل می گیرد. از این رو بخش��ی از مجرمین از حاشیه 
ش��هرها می آیند و بخش قابل توجهی از س��رقت های 
خرد توس��ط این مجرمین صورت می گیرد. همچنین 
توزیع مواد مخ��در یکی از جرایم ش��ایع در حاش��یه 
شهرها محس��وب می ش��ود.« وی در ادامه با تاکید بر 
ش��یوع مجرم پروری در مناطق حاشیه نشین، اذعان 
داشت: » افراد شریف بسیاری را هم در حاشیه شهرها 
داریم، اما چ��ون ظرفیت حاش��یه ش��هرها جرم خیز 
اس��ت، مش��کالت عدیده را ب��ه هم��راه دارد. البته ما 
حاش��یه ش��هرها را تنها به عنوان تهدید نمی بینیم و 
فرصت های بس��یاری نیز در این مناط��ق وجود دارد 
که نباید از آن غافل ش��د. در بحث انس��جام و سرمایه 
اجتماع��ی، اف��راد حاشیه نش��ین بس��یار اثرگذارند. 
بخش��ی از س��رمایه اجتماع��ی ما ناش��ی از انس��جام 
 اجتماعی اس��ت، بنابراین این یک فرصتی اس��ت که 

در حاشیه شهرها وجود دارد.«
س��ردار معصوم بیگی در ادامه رویکرد ناج��ا در حوزه 
امنیت این مناطق را، مردمی کردن امنیت در حاشیه 
ش��هرها خوان��د و از رابطی��ن پیش��گیری در تمامي 

مدارس حاش��یه ش��هرها به عنوان یک��ی از گام های 
موثر در این مس��یر نام برد. وی در ادام��ه تاکید کرد: 
»منظور این نیست که سازوکاری جدا از مردم تعریف 
کنی��م و داوطلب ب��ودن و خیرخواهی اف��راد در راس 
ویژگی های رابطان پیش��گیری در مدارس است. این 
موضوع هزینه بر نیس��ت و عالوه بر آن ش��دنی است. 
باید از دل خود م��ردم، همیاران نظم اجتماعی تعریف 
 کنیم. متنفذینی که در حاشیه ش��هرها وجود دارند، 
در سازوکارهای مردمی امنیت، نقشی اساسی دارند.« 
رییس کمیته امنیتی و انتظام��ی معاونت اجتماعی و 
پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین تصریح 
کرد: » رفاه اجتماعی، بهداشت، فرهنگ و آموزش مردم 
و اشتغال از عوامل موثر در بحث حاشیه نشینی هستند 
و اگر این عوامل ب��ه صورت صحیح مدیریت نش��وند 
اقدامات اساسی نیروی انتظامی نیز بی اثر خواهد بود و 

به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.«
 وی رش��د خ��رده فرهنگ ه��ا در مناطق حاش��یه را 
 از جمل��ه مش��کالت ای��ن مناط��ق خوان��د و افزود: 
» به طور معمول در مناطق حاش��یه، همبستگی های 
خویش��اوندی در س��طح بیش��تری نس��بت ب��ه 
همبس��تگی های ملی اس��ت. چرا که به طور معمول 
مهاجرت ها به صورت قومی انجام می ش��ود. به عنوان 
مثال ممکن اس��ت در روس��تایی خشکس��الی اتفاق 
بیفتد و س��اکنین آن به دنبال ش��غل و امکانات بهتر 
به حاش��یه ش��هرها مهاجرت کنند. البته همبستگی 
خویشاوندی در جای خود س��رمایه محسوب می شود 
و س��رمایه اس��ت، اما اگرهمبس��تگی خویش��اوندی 
درتض��اد ب��ا همبس��تگی های محل��ی، منطق��ه ای و 
مل��ی قراربگی��رد، اش��کال ایج��اد می کند. س��ردار 
معصوم بیگ��ی ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت اولویت بندی 
 مناطق حاشیه نشین، اظهار داشت: » نیروی انتظامی 
در زمینه رفع معضل حاشیه نش��ینی چند اقدام کوتاه 
مدت انج��ام داده و اقداماتی میان م��دت و بلند مدت 
را نیز دنبال می کند. اقدامات کوتاه مدت ناجا ش��امل 

اجرای طرح های پاکس��ازی مناطق آلوده و همچنین 
اجرای طرح ه��ای افزایش نظم و امنی��ت این مناطق 
است. ما دراین زمینه برای دس��تیابی به نظم و امنیت 
پایدارمناط��ق حاشیه نش��ین طرح های مس��تمری را 
داریم. عالوه بر این طرح ها حضور درمساجد و مدارس 
را تحت عنوان مشاوره در این مناطق داریم که بخشی 
از اقدامات کوتاه مدتی است که در ناجا انجام می شود.«

جانشین پلیس پیش��گیری ناجا در ادامه گفت وگوی 
خود با » نماینده«، اف��زود: » در بح��ث اقدامات بلند 
مدت نیز طرح��ی را تحت عن��وان » توانمندس��ازی 
حاشیه نش��ینی ب��ا رویک��رد افزای��ش نظ��م و امنیت 
عمومی« داریم ک��ه در واقع طرحی مطالعاتی اس��ت 
و در شرف نهایی شدن اس��ت. این طرح تمام حاشیه 
ش��هرها را با اولویت کالن ش��هرها و مناط��ق بحرانی 
جرم مش��خص کرده اس��ت. همچنین پیشنهادهاي 
س��اختاری در حوزه ایج��اد کالنتری و پاس��گاه را نیز 
در ب��ر می گیرد. حت��ی ما ب��ه دنبال این هس��تیم که 
 در صورت ام��کان س��اختار کالنتری ها و پاس��گاه ها 
در مناطق حاشیه نش��ین را با توجه به مناطق طراحی 
کنیم ک��ه در این ص��ورت متف��اوت از پاس��گاه های 
درون شهرها خواهند شد. به عنوان مثال ضرورت دارد 
در این پاسگاه ها حوزه های امدادرس��انی اجتماعی و 

تعامل با مردم را قوی تر تعریف کنیم.
 در کنار این امور مطالعات تطبیقی نیز داریم. مطالعات 
نش��ان می دهد که تقریب��ا همه دنی��ا با ای��ن پدیده 

اجتماعی درگیرند و به آن توجه ویژه دارند.
س��ردار معصوم بیگی درنهایت از تعامل ناجا با س��ایر 
دس��تگاه ها در رفع معضل حاشیه نش��ینی خبر داد و 
تاکید کرد: » اگرچه طرح های مشترکی در زمینه رفع 
مشکالت حاشیه نشینی انجام شده است، اما تمهیدات 
صورت گرفته در ای��ن زمینه پاس��خگوی تهدیدها و 
آسیب های حاشیه نشینی نیست. عواقب حاشیه نشینی 
 اثبات می کند که تمام��ي س��ازمان ها و ارگان ها باید 

در این زمینه قدم بردارند.«
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کارآفرینی  

اخبار کوتاه

ساده مي پوشد و با چهره اي خندان آنقدرآرام سخن مي گوید که گویي هیچ مشکلي دردنیا وجود ندارد. یکي ازخیران 
محله است و بي آنکه ضامن بخواهد به جوانان وام قرض الحسنه مي دهد تا گره اي ازمشکالت شان بگشاید. با وجود 
گذشت ۲9سال از مجروحیتش و انجام چند عمل جراحي روي دودس��تش، این روزها درد امانش را بریده است و 
با دارو خود را سرپا نگاه مي دارد. گاهي از درد حرکت ترکش ها به خود مي پیچد ولي با لبخند دلنشیني مي گوید: 

»چیزي نیست؛ یادگاري جبهه است.«
صحبت از» محمدعلي کریمي« از اهالی محله » جمهوري« است. سال هاست جوانان بسیاري پاي درس قرآنش 

مي نشینند و عالوه بر فراگیري الفباي قرآن از او راه و رسم زندگي مي آموزند.
حاج محمدعلي با تاکید برتاثیر خانواده درتربیت قرآني فرزندان و هدایت آنها به س��مت زندگي خدایي مي گوید: 
»مرحوم پدرم دائم صلوات مي فرستاد. به همین دلیل در محله به شیخ صلواتي معروف شده بود. یکي از عادت هاي 
پدر این بود که هنگام ظهر هر جایي که بود اذان مي گفت. قبل از انقالب اسالمی چندین بار ازطرف ساواك تهدید 
شد که این کار را انجام ندهد اما توجهي نمي کرد و به کارش ادامه مي داد. من هم ازهمان دوران با انگیزه و جدیت 
وارد فعالیت هاي انقالبي شدم.« معلم قرآن محله جمهوري از اداي حق مادرش هم غافل نمي ماند و مي گوید: »مادرم 
سواد قرآني داشت و بیشتر آیات قرآن را حفظ بود. هیچ وقت زحمات او براي یادگیري قرآن من و برادرانم را فراموش 
نمي کنم. او همیشه بعد ازکالس قرآن ازما سوال مي پرسید و مواردي را که یاد گرفته بودیم با ما مرور مي کرد. زندگي 
ساده اي داشتیم و گاهي روزگار برایمان به دشواري مي گذشت، اما خدا را شکر زحمات مادر و پدرم به ثمر نشست 

و معلم قرآن شدم.«
درمیان انسان هاي بزرگ و تاثیرگذار زندگي حاج محمدعلي، نام یک استاد کاردان مي درخشد؛ مرد بزرگي که تمام 
زندگي اش را مدیون اوست و بسیاري از خط و ربط هاي زندگي اش را از او گرفته است و هنوزهم درمکتبش شاگردي 
مي کند: » از9سالگي تا همین امروز شاگرد حاج آقا علي اصغر کمیلي هستم. من به همراه برادرانم درجلسه قرآن 
ایشان شرکت مي کردیم. حاج آقا حتي در منزل هم براي مان کالس برگزار مي کرد و تمام جزییات قرآن را به ما یاد 

مي داد. او زندگی ساده و انقالبي بودن را به ما یاد داد.«

 

دلخوش��ي این روزهاي جانباز 7۰درصدي مداحي براي کاروان هاي زیارتي کرب��ال و دغدغه اش حمایت ازجوانان 
محله است. به همین دلیل هم صندوق خیریه اي درمحله تشکیل داده و بدون ضامن به جوانان وام قرض الحسنه 
مي دهد. این معلم قرآن مي گوید: » جوانان براي شروع کار و زندگي نیاز به کمک دارند. وقتي مي بینم برخي افراد 
جلوي راه جوانان سنگ مي اندازند دلم مي سوزد. بعضي افراد از زیر مسئولیتي که مقابل جوانان دارند، شانه خالي 
مي کنند. این جوانان آینده سازاین مملکت هستند. همین ها باید انقالب ما را حفظ کنند. باید ازآنها حمایت کرد. 
باید جوابگوي شهدایي باش��یم که براي   آباداني و س��ربلندي ایران و ایرانیان از خود گذشتند. من کاري به دیگران 
ندارم که چه مي کنند. چون معتقدم هرک��س باید براي تغییرات بزرگ از خود ش��روع کند. به همین دلیل زمین 
کوچکي داشتم که فروختم و با پولش یک صندوق خیریه راه انداختم.« حاج محمدعلي از اعطاي وام هاي کوچک 
به متقاضیان جوان دراین صندوق کوچک محله اي مي گوید: » بعد ازچند سال، امروز به وام هاي 3 میلیون توماني 
 رسیده ام و تصمیم دارم سال آینده این مبلغ را به 4 میلیون تومان برسانم. مبلغ کمي است و کار بزرگي نمي توان 
با آن انجام داد ولي باورکنید همین قدرازدستم برمي آید. هیچ ضامني هم نمي خواهم. به نظرم پرداخت وام به جوانان 
باید بدون ضامن باشد. هیچ وقت هم دراین میان کسي به اصطالح کالهم را برنداشته و همه وام گیرندگان سر وقت 

اقساط شان را پرداخت مي کنند.«
حاج آقا درباره همسرش این طور مي گوید: » تمایل زیادي داشتم با کسي ازدواج کنم که درمکتب اهل بیت )ع( تربیت 
 شده است. در۲۰ سالگي با دختر یک روحاني خوش��نام ازدواج کردم. زندگي مان را ساده شروع کردیم و همسرم، 

یکي ازنخستین شاگردان کالس قرآنم بود. مهریه همسرم ۲5 تومان بود و بعد ازعقد هم به مشهد رفتیم.« 
حاج آقا کریمي با بیان اینکه زن و ش��وهرباید در زندگي همراه یکدیگرباش��ند از زحمات همسرش دراین سال ها 
قدردانی می کند و مي افزاید: » هر دفعه که از جبهه برمي گشتم یک بالیي سرم آمده بود و این یعني مسئولیت زندگي 
بیش ازپیش برعهده همسرم مي افتاد. این ماجرا پایان نداشت؛ چون به محض اینکه خوب مي شدم دوباره به جبهه 
مي رفتم. این سال ها و این روزها پس از جانبازي هم، همسرم با تمام شرایط من کنارآمده و با جان و دل به من خدمت 

مي کند. من اگردنیا را هم به پایش بریزم بازهم کم است.«

کمیسیونتعلیموتربیتمقررکرد؛
تشکیلکارگروهبازنگریالیحه
تاسیسمدارسغیردولتی

دبیرعلمیکنگرهپیشگیریوتشخیصسرطانسینه؛
هر۵۰دقیقه،یکزنایرانی

بهسرطانسینهمبتالمیشود!

رییسمرکزپژوهشهایشورایشهراصفهاناعالمکرد:
برنامه۱۴۰۰برای۱۶هزارمیلیاردتومانبودجهشهر

تصمیمگیریمیکند
جلس��ه فوق الع��اده کمیس��یون تعلیم و 
تربیت دبیرخانه ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی برگزار ش��د. دراین جلس��ه که 
به منظ��ور اصالح الیحه تاس��یس و اداره 
 م��دارس و مراکز آموزش��ی و پرورش��ی 
غیر دولتی تش��کیل ش��ده ب��ود، برخی 
ح��وزه  صاحبنظ��ران  و  ازاس��اتید 
اقتص��اد آم��وزش و پ��رورش، مدی��ران 
 م��دارس غیرانتفاع��ی موف��ق و برخی از 
 تدوی��ن کنن��دگان بنیان ه��ای نظ��ری 
س��ند تحول بنیادین آم��وزش و پرورش 
حضور داش��تند. درابتدای این جلس��ه، 
رییس کمیس��یون تعلیم و تربیت ضمن 
تاکید بر لزوم طراحی ی��ک الگوی جامع 
از نحوه مش��ارکت مردم در حوزه تعلیم و 
تربیت، از همکاری و تعامل نزدیک وزارت 
آموزش و پ��رورش با این کمیس��یون به 

منظور رفع ابهامات الیحه تاسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزش��ی و پرورشی غیر 
دولتی، قدردانی کرد. درادامه جلسه اعضا 
به ارائه نظرات خود پیرامون الیحه مذکور 
از منظر اقتصاد آم��وزش و پرورش، نحوه 
مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش 
و نگاه س��ند تح��ول بنیادی��ن آموزش و 
پرورش و بنیان های نظری آن پیرامون این 
الیحه پرداختند.پ��س از ارائه این نظرات 
و بحث و بررس��ی پیرام��ون آن، در پایان 
جلسه مقرر شد کارگروه مشترك با حضور 
برخی از اعضای کمیسیون، صاحبنظران 
و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش جهت 
اصالح و بازنگری متن الیحه تاس��یس و 
اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غیر دولتی در کمیس��یون تعلیم و تربیت 

تشکیل شود.

رییس مرک��ز پژوهش های ش��ورای ش��هر اصفهان با اش��اره به 
برنامه ۱4۰۰ ش��هرداری اصفهان گفت: این برنامه طی پنج سال 
 آینده برای ۱6هزارمیلیارد تومان اعتبار ش��هرداری برنامه ریزی 

خواهد داشت.
احمد عاملی ظهر ش��نبه در یکصد و بیس��تمین جلس��ه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به برنامه۱4۰۰ شهرداری 
اصفهان اظهار داش��ت: ای��ن برنامه طی پنج س��ال آین��ده برای 
 ۱6 هزار میلیارد تومان اعتبار ش��هرداری اصفه��ان برنامه ریزی 

خواهد داشت.
وی با اش��اره به اینکه ای��ن برنامه تاثیربس��زایی در آینده ش��هر 
 اصفهان خواهد داش��ت، ابراز داش��ت: از این رو نمایندگان مردم 
در ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان نه تنها باید برای پنج سال 
 آینده شهر اصفهان تصمیم بگیرند بلکه ضروری است، برنامه ای 

داشته باشند تا آینده شهر را جهت دهی کنند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه به بخشی از چالش های 
ش��هر اصفهان اش��اره کرد و اف��زود: کمبود و بح��ران آب بخش 
عم��ده ای از مش��اغل کش��اورزی را از بین می برد، مش��اغلی که 

ش��اغالن آن تخصص کافی برای اش��تغال در بخش های دیگر را 
ندارند. با این حال ب��ا از میان رفتن کش��اورزی، هجوم مهاجرت 
به ش��هر برای یافتن فرصت های ش��غلی بیش��تر خواهد ش��د؛ 
 ش��هری که در حال حاض��ر نیز از تراک��م جمعیتی زی��ادی رنج 

می برد.
وی آلودگی هوا را نیز از دیگر معضالت ش��هر اصفهان دانس��ت و 
گفت: این معضل نفس اصفهان را تنگ کرده و این در حالی است 
که شهرداری هم در روند فعلی با صرف هزینه های بسیار در حوزه 
حمل و نقل، صرفا مش��روعیت بیش��تری ب��ه خودروها می دهد؛ 
تصمیمی که شاید همین برنامه بتواند آن را متوقف کند و اصفهان 

را به شهر پیاده مداری و دوچرخه سواری هدایت کند.
عاملی در ادامه با اش��اره به اینکه نس��ل پرجمعی��ت دهه6۰ به 
 سن ازدواج  و اش��تغال رس��یده اند و بیکاری هنوز هم تک رقمی 
نشده است، افزود: در عین حال جایگاه نفت هم در اقتصاد جهانی 
رو به تنزل است و دیگر نمی توان روی مشاغل متعدد دولتی برای 
 رفع مشکل اشتغال حساب کرد که این مس��اله اقتصاد شهری را 

در برهه ای حساس قرار می دهد.

 در حال حاضر س��االنه بیش از۱۰ هزار نفر 
به سرطان سینه مبتال می شوند که ضرورت 
دارد با همکاری گروه های مختلف پزشکی 
از جمله متخصصان زنان، جراحان و ماماها 
اقدمات موثر در زمینه کنترل این بیماری 

صورت گیرد.
فوق تخصص جراحی سینه گفت: در هر5۰ 
دقیقه یک زن در کش��ور به سرطان سینه 

مبتال می شود.
هادی زاده، دبیر علمی کنگره پیش��گیری 
و تش��خیص س��رطان س��ینه در حاش��یه 
 نشس��ت خب��ری یازدهمی��ن س��مینار 
بین المللی سرطان سینه با بیان اینکه بروز 
سرطان در شهرهای بزرگ همچون تهران، 
  اصفهان، ش��یراز و س��ایر مراکز استان ها

 بیش از اس��تان ه��ای دیگر اس��ت، افزود: 
در هر5۰ دقیقه یک زن در کشور به سرطان 

سینه مبتال می ش��ود که با توجه به شیوع 
عوامل سرطان ساز همچون باال رفتن سن 
و عوامل محیطی پیش بینی می شود تا۱۰ 
 سال آینده رشد سرطان به دو برابرافزایش 

پیدا کند. 
وی گفت: کنگره پیش��گیری و تش��خیص 
س��رطان س��ینه به همت مرکز س��رطان 
دانشگاه شهید بهش��تی برگزار می شود و 
به تش��خیص زود هنگام، درم��ان قطعی و 

پیشگیری توجه دارد.
هادی زاده با بیان اینکه ای��ن کنگره ۱7 و 
۱8 بهمن دربیمارستان امام خمینی )ره( 
برگزارخواهد ش��د، ادام��ه داد: قرارگرفتن 
ماماها به عنوان گ��روه مخاطب این کنگره 
با هدف پیگشیری ازسرطان سینه ازجمله 
 اقدام��ات جدی��د ای��ن کنگره به حس��اب 

می آید.

بانکداریاسالمیبهسبکحاجمحمد

جانشینپلیسپیشگیریناجاگفت:

از مناطـق حاشیه نشین 
غافل نشـویم
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شعر

دانشگاه فراخوان

به گزارش »نماینده« در آس��تانه دهه فجر آخرین سروده حدادعادل با نام 
»پرچم آزادگی« در وبگاه شخصی وی منتشر  شده است.

متن کامل شعر به شرح زیر است:
در سكوت سرد شب فریاد مردی شد بلند

                                                                        خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند
خواب شب آشفته شد از تندر توفنده ای

                                                                         آذرخشی، آت�ش گردون ن�وردی، ش�د بلن��د
گردبادی شد نمایان در دل هامون ز دو

                                                                          شهسواری تاخت در صحرا و گردی شد بلن�د
پیش تر آرامش مهتاب در مرداب بود 

                                                                           ناگ�هان م�وج خروش�ان نب�ردی ش�د بلن�د
کرد گلگون سرخی خون چهره های زرد را   

                                                                           ش�عله های آتشی�ن سرخ و زردی شد بلن�د
نغمه آزادی از هر گوشه ای آمد به گوش 

                                                                          آتش از خاکستر خاموش و سردی شد بلن�د
بار دیگر کاوه آهنگری از ره رسید

                                                                         پرچ�م آزادگ�ی با دس�ت م�ردی ش�د بلن�د

اي یاد تو شورافكن و پیغام تو پر جوش/ آواي تو نجواي هزاران لب خاموش
آنجا که تو رخساره نمایي همه چشمند /  وآنجا که سخن ساز کني جمله جهان گوش

در سینه تورا گر نه غم خلق جهانست/ از ناي تو شكواي قرون از چه زند جوش
فریاد تو ویران گر بنیان نفاق است/ اي پرچم توحید تو را زیب بر و دوش

بانك تو خروشي است مالمت گر تاریخ/ برخاسته از ناي هزاران لب خاموش
بد خواه تو حشر، سرافكنده خویش است/ همراه تو با عزت و اکرام هم آغوش

تا بر ورق دهر نشیند سخن عشق/ هرگز نكند یاد تو را خلق فراموش
پاس تو نگهدارد و جاه تو شناسد/ هر با خبر از دانش و هر بهره ور از هوش

 پ��ارک عل��م و فن��اوری خراس��ان با ه��دف توانمن��د س��ازی جوانان، 
 ف��ارغ التحصی��الن، دانش��جویان و افراد عالق��ه مند به ن��و آوری حول 
چالش های واقعی موجود، اولین ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه مشهد 
را ۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه با مش��ارکت س��ازمان فرهنگی شهرداری مشهد، 
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فردوسی واداره کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات خراسان رضوی برگزار می کند.
این رویداد یك برنامه آموزش��ی و رقابتی حول موضوع برنامه نویسی بر 
بستر تلفن همراه است که در نهایت قراراست جوانان و دانشجویان عالقه 
مند به نوآوری بعد از آم��وزش، به ایده پردازی و ارای��ه راهكارهای خود 
پرداخته و محصوالت و ایده های جدید خ��ود را پیرو چالش های واقعی 
 در مش��هد ارایه کنند.  جوایز تیم های برنده در این رویداد، توسط مرکز

 رشد ICT پارک علم و فناوری خراس��ان، تندیس اولین ماراتن و شش 
سكه تمام بهار آزادی به برگزیدگان خواهد بود. ضمنا گواهینامه آموزشی 
حضور در رویداد با لوگوی پارک علم وفناوری، دانش��گاه صنعتی شریف 
 و دانشگاه فردوسی مش��هد به تمامی شرکت کنندگان اهداخواهد شد و 
عالقه مندان جهت ثبت نام و کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس سایت 

mpm.kstp.ir مراجعه کنند.

جمعی از فعاالن و دست اندرکاران 273 نشریه دانشجویی سراسر کشور در 
نامه سرگشاده ای خطاب به رییس جمهور از مشكالت نشریات دانشجویی 

و فضای حاکم بر این نشریات در دانشگاه ها انتقاد کردند.
در این نام��ه که به امضای 80۴ تن از فعاالن نش��ریات دانش��جویی از ۶3 
دانش��گاه دولتی، آزاد و علوم پزشكی کشور رس��ید، آمده است: پیش تر و 
در مواعد گوناگون و به طرق مختل��ف، از فضای تنگ و نفس گیر حاکم بر 
نشریات دانشجویی با مسئوالن دستگاه های متولی آموزش عالی در کشور 
سخن گفته ایم و حتی در چندین نوبت، از فرصت های قانونی برای رساندن 
صدای اعتراضمان به گوش جنابعالی بهره جسته ایم، اما نه تنها نشانه ای 
از بهبودی و اصالح دیده نش��د، بلكه روز به روز از طرفی موج برخوردهای 
غیرقانونی و تهدیدها و نقض حقوق و آزادی های مشروع مان تشدید گردید 
و از طرف دیگر بر انفعال و ترس و یا حتی بعضا همراهی و همكاری برخی 
مسئوالن دانشگاهی با آن تهدیدها و برخوردها افزوده شد، به گونه ای که 
اگر در سالیان قبل بر نشریات دانش��جویی قبل از انتشار نظارت می شد و 
یا بعضا قبل از انتشار توقیف می شدند، امروز کار به جایی رسیده که برای 
دست اندرکاران نشریه ای که قبل از انتش��ار به صورت غیرقانونی توقیف 
شده، حكم محكومیت صادر می ش��ود و یا پای دانش��جویان اهل قلم به 
مراجع قضایی باز می شود و یا انتشار یك مطلب انتقادی، احضار چندین 
و چندباره به کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی و حراست و ... را به 
 دنبال دارد. حق دفاع متهمین به ارتكاب تخلف نش��ریاتی، از ایشان سلب 
می گردد و حتی آرا ی صادره به ایش��ان ابالغ نمی شود، چه رسد به اینكه 

امكان تجدیدنظرخواهی ای از رای صادره وجود داشته باشد.

برندگان مسابقه عكس های برتر سفر 20۱۶ » نشنال جئوگرافیك« فوریه 
امسال معرفی خواهند شد.

به گزارش توریس��م آنالین، صدها و هزاران عكس برای ش��رکت در این 
مس��ابقه به بخش داوری تیم حرفه ای »نش��نال جئوگرافیك« فرستاده 
شده اس��ت.هدف مس��ابقات امس��ال یافتن عكاس��ان حرفه ای است و 
برندگان به ماموریت های عكاس��ی نش��نال جئوگرافیك و مقصدهایی 

چون:تانزانیا،ویتنام،ابوظبی، ایتالیا و ایسلند فرستاده خواهند شد.
»پت ریدل« عضو تیم »عكاسی در سفر« نشنال جئوگرافیك دراین باره 
می گوید:» برنده نهایی ۱3 فوریه )2۴ بهمن( اعالم خواهد ش��د درحالی 
که تیم داوری ازمیزان کیفیت عكس های شرکت کننده امسال درشگفتی 

است.«

جش��نواره بین المللی انیمیش��ن لندن یكی از بزرگ ترین جشنواره های 
انیمیش��ن جهان به ش��مار می رود و هرس��اله 300 فیلم در آن بررسی 
می شود. این جشنواره برای اولین بار در سال 2003 آغاز به کار کرد و یكی 
از قدیمی ترین جشنواره های انیمیشن انگلستان به حساب می آید که در 

آن انیمیشن های بلند، نیمه بلند و کوتاه حضور می یابند.
این فس��تیوال در ماه اکتبر به مدت ۱0 روز با برنامه هایی چون پرسش و 
پاسخ با فیلم سازان، کارگاه های آموزشی، رای گیری مخاطبان و … برگزار 

می شود و زمان دقیق برگزاری آن 3 تا ۱2 آبان ۱395 است.
عالقه مندان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و ثبت نام حداکثر 
تا تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال ۱395 به س��ایت این جشنواره به نشانی: 

www.liaf.org.uk/entries مراجعه کنند.

دومین فستیوال نمایشنامه خوانی استاد ناظرزاده کرمانی با حضور استادان 
 وپیشكس��وتان تئات��ر از ۱۴ لغای��ت 2۱ بهمن م��اه 9۴ با ه��دف حمایت از 
 گروه های نمایشی در تماش��اخانه بازیگاه برگزارمی ش��ود. دراین جشنواره

 گروه های نمایش��ی عالوه بر رقاب��ت و دریافت جوایز از س��وی تیم انتخاب 
تماش��اخانه بازیگاه برای اجرای عموم س��ال آینده این تماش��اخانه انتخاب 
خواهند شد.به گفته داوود نامور، رییس مجموعه بازیگاه و همچنین دبیر این 
جشنواره هدف اصلی برگزاری چنین جشنواره ای حمایت کامل از گروه های 
نوپا و جوان تئاتری بوده تا بتوانند با دغدغه ه��ای کمتری به تولید محصول 
هنری خویش بپردازند.اختتامیه این جشنواره 2۱ بهمن ماه با حضور استاد 
ناظرزاده کرمانی و با اهدای نشان برتر ناظرزاده به افراد برتر برگزار خواهد شد.

بلیت فروش��ی این جش��نواره هم اکنون از طریق س��ایت تیكت آغاز ش��ده 
و همچنی��ن مخاطب��ان می توانن��د به ص��ورت حض��وری به تماش��اخانه 
 بازیگاه ب��ه آدرس می��دان ولیعصر،بلوار کش��اورز،بعد از تقاطع فلس��طین،

 خیاب��ان کبكانیان،نب��ش کوچ��ه مرتض��ی زاده ،پ��الک ۱2،طبق��ه آخ��ر 
مراجعه کنند.

»پرچم آزادگی« 
آخرین سروده حدادعادل

شعرحميد  سبزواري 
درباره رهبر معظم انقالب

 اولين ماراتن برنامه نویسی 
تلفن همراه مشهد برگزار می شود

نامه جمعی از فعاالن نشریات 
دانشجویی به روحانی

فيناليست های هيجان انگيز ترین 
رقابت عکاسی در دنيا!

فراخوان جشنواره  بين المللی  
انيميشن لندن

دومين فستيوال جایزه
 استاد ناظرزاده کرمانی

هنگامه قاضیانی در30 اردیبهش��ت سال ۱3۴9درمش��هد متولد شد. قاضیانی 
فارغ التحصیل کارشناسی جغرافیای انسانی اقتصادی از دانشگاه آزاد اسالمی و 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشگاه سانفرانسیسكو )آمریكا( 

می باشد.
قاضیانی سال 85 درسه فیلم سینمایی نیلوفر، زن دوم، به همین سادگی به ایفای 

نقش پرداخت که ازاین میان تنها فیلم رضا میرکریمی به جشنواره آمد. 
قاضیان��ی درفیلم س��ینمایی به همین س��ادگی نقش 
یك زن خانه دارشهرس��تانی را که درمناسبات 
شهری تهران امروزی دچار تردید در زندگی 
 با همس��رش ش��ده ب��ازی کرد ک��ه برای 
نقش آفرینی زیبایش دراین فیلم سیمرغ 
بلورین بهتری��ن بازیگر نق��ش اول زن 
دربیست و ششمین دوره جشنواره فیلم 

فجر درسال ۱38۶ را دریافت کرد.
هنگامه یك پس��ردارد به نام اشكان 
که خیل��ی با هم رواب��ط خوب و 
عاشقانه ای دارند. او درمورد 
 رابطه اش با تنها فرزندش 
م��ی گوی��د: » رابطه 
من و پس��رم رابطه 
درستی است. این 
 را ب��ه چند دلیل 
گوی��م.  م��ی 
مه��م تری��ن 
این  علت��ش 

اس��ت که هیچ دروغی بین ما وجود ن��دارد و همین همه چیز را درس��ت پیش 
می برد. ممكن اس��ت بعضی وقت ها به خاط��ر گفتن واقعیت رنج بكش��یم،اما 
مهم این اس��ت که به هم دروغ نمی گوییم. راس��تش همیش��ه فك��ر می کنم 
که در زمینه حضور پس��ری مث��ل اش��كان در زندگی ام ش��انس خیلی بزرگی 
آوردم. خیل��ی وق��ت ها یادم��ان می رود ک��ه در چ��ه ش��رایطی در مقابل هم 
 ق��رار داریم. من بعض��ی وقت ها مادرش هس��تم، ی��ك وقت های��ی خواهرش 
می ش��وم و گاهی اوقات هم پیش آمده که دوس��ت صمیمی اش بودم. به نظرم 

اشكان هم دقیقا همین حس را دارد.«
شروع فعالیت هنری اوازسال ۱379 با فیلم سینمایی سایه روشن به کارگردانی 
حس��ن هدایت بود که پس ازآن به تئاتر روی آورد و با نمای��ش مثل خون برای 
اس��تیك کاری ازگروه تئاتر لیو برای اولین بار به روی صحنه تئاتر رفت. درتئاتر 
فعالیت های زیادی داش��ته و ازجمله خ��رس، مثل خون، برای اس��تیك، دفتر 
یادداشت، قضیه تراخیس، خرس و خواستگاری نمونه هایی ازفعالیت اودرعرصه 
تئاتر بوده اس��ت. این بازیگرخوش استعداد، س��ال ۱390 با دو فیلم سینمایی 
میگرن به کارگردانی مانلی ش��جاعی فرد و فیلم س��ینمایی روزهای زندگی به 
کارگردانی پرویزشیخ طادی به ایفای نقش پرداخت و توانست باردیگربرای بازی 
 درفیلم سینمایی روزهای زندگی سیمرغ بلورین بهترین بازیگرنقش اول زن را از 

سی امین جشنواره فیلم فجر به دست آورد.
هنگامه قاضیان��ی درکنارفعالیت هنری خود کار ترجم��ه هم می کند که کتاب 
سرزمین مرد سرخپوست، قانون مرد سفیدپوست نوشته ویلكومب واشبرن از آن 

دست است. وی همچنین  داور جشنواره های بین المللی هم بوده است.
تعدادی از جوایز سینمایی او ش��امل : برنده جایزه بهترین بازیگر زن ازجشنواره 
فیلم دفاع مقدس برای روزهای زندگی، کاندید بهترین بازیگر زن از س��ی امین 
جش��نواره فیلم فجر بخش نگاه نو برای میگرن، برنده س��یمرغ بلورین بهترین 

بازیگرنقش اول زن ازسی امین جشنواره فیلم فجر برای روزهای زندگی است.

هنگامه قاضيانی:

هيچ دروغی بين ما نيست

دلنوشته ای برای به دست آوردن دوباره دل ها

تاالر افتخار

درمیان کشورهای عربی، سینمای مصر بیشترین قدمت را 
دارد و درحقیقت می توان گفت سینما در کشورهای عرب 

زبان از مصرشروع شد.
روزپنج��م نوامبرس��ال ۱89۶نخس��تین فیل��م کوت��اه 
برادران لومیر درشهراس��كندریه نمایش داده ش��د و این 
اتف��اق درحالی افتاد که کمتر ازیك س��ال پی��ش برادران 
لومیرنخس��تین نمایش فیل��م را درپاری��س برگزارکرده 
بودند. بدین ترتیب مصربه پیش��گامان س��ینما درمنطقه 
تبدیل ش��د. در28 نوامبرس��ال ۱89۶ نخس��تین نمایش 
 فیلم درش��هرقاهره درس��الن استخراش��نید برگزارشد و 
 موفقیت ه��ای نخس��تین نمای��ش فیل��م ها ب��ه افتتاح 
س��الن های کوچك س��ینما درمناطق مختلف شهرهای 
قاهره و اسكندریه انجامید. درس��ال ۱923محمد بیومی 
نخستین اس��تودیوی س��ینمایی را که توسط یك مصری 
تاس��یس ش��د درقاهره بنیانگذاری کرد و نام این کمپانی 
را »اس��تودیو آم��ون فیلمز« گذاش��ت. کمی بع��د مجله 
 س��ینمایی »آمون ژورنال« منتش��ر ش��د. بنابراین بیومی 
پایه گذارس��ینمای مص��ر نامیده می ش��ود. س��پس او با 
طالل حرب ،س��رمایه گذاربانك مصر مالق��ات کرد. پس 
ازآش��نایی بیومی با حرب ایده اس��تودیو مصرشكوفا شد. 
استودیو مصرنخستین اس��تودیو به معنای واقعی کلمه نه 
 تنها درمصر بلك��ه درکل دنیای عرب بود. این اس��تودیو تا 
س��ال های ۱9۴0 ب��ه طورمیانگین س��الی 20 فیلم تهیه 

می کرد.
دهن�ده  مصربازت�اب  س�ينمای  ه�ای  س�الن 

ساختاراجتماعی مصر
بیشترسالن های س��ینمای مصرس��اختارهرمی جامعه را 
داشتند که به سه طبقه اجتماعی تقسیم می شد؛ سینمای 
طبقه مرفه )اول(، متوس��ط )دوم( و فقیر)سوم(. سینمای 
طبقه فقیرامروزه میان مصری ها به »س��ینمای ترس��و« 
شهرت دارد که ریش��ه این کلمه ایتالیایی وبه معنای سوم 
است. س��ینمای ترس��و برنامه نمایش، تجهیزات و قیمت 
متفاوتی نسبت به دیگرس��ینماها داشتند. دراین سالن ها 
فیلم های جدید به نمایش عمومی درنمی آمد. معموال یك 
فیلم مصری و دو فیلم خارجی نمایش داده می شد. دراین 
سالن ها فیلم های فرید شوکی بیشترین نمایش را داشت. 
او به پادشاه سینماهای ترسو شهره بود. فرید شوکری رویای 

پیروزی به ثروتمندان را درفیلم ها به نمایش در می آورد.
ملودرام و ماجراجویی های عاشقانه بادیه نشين ها 

موضوع فيلم های دوران صامت سينمای مصر
بوس��ه درصحرا )Qublah fel Sahara( به کارگردانی 
ابراهیم الما نخس��تین فیل��م بلند مصری بود که درس��ال 
۱927 تولید شد. در پی آن »لیال« به کارگردانی وداد اورفی 
س��اخته ش��د. زینب )۱930( ملودرامی بود که بیشترین 
مخاط��ب را در دوران فیلم های صامت مصرداش��ت. این 
اثرهمچنین نخستین فیلم اقتباسی مصربود. زینب از کتابی 
به همین نام نوشته محمد حسین هیكل اقتباس شده بود. 

با آمدن صدا به سينما ژانرمحبوب جدیدی درکرانه 
نيل پدید آمد: موزیکال

نخس��تین فیلم موزیكال تاریخ س��ینمای مصر رزس��فید 
)Al Wardah al-Baida( به کارگردانی محمد کریم 
 محصول ۱933اس��ت که عبدالوهاب درآن نقش آفرینی 
می کرد. این نخستین نقش آفرینی عبدالوهاب درسینما 
بود. رزس��فید به یك��ی از مش��هورترین فیلم ه��ای تاریخ 
سینمای مصرتبدیل و درتمام کشورهای عربی به نمایش 
درآمد. ژانرموزیكال فرمول موفقیت س��ینمای مصربرای 
س��الیان درازی ش��د. دردهه ۱9۴0 موزی��كال، ژانرغالب 
برسینمای این کش��وربود که همراه آن نسلی از ستارگان 
 آوازه خ��وان و نمادهای موس��یقی ع��رب زبان ه��ا مانند 
ام کلثوم، فرید ال آترش، عب��د الحلیم، لیال مراد روی پرده 

سینما آمدند.
مصرهاليوود قاره آفریقا

این برچس��ب نه تنها به خاطرتاثیرهالی��وود برفیلم های 
 مصری ب��ود بلكه به دلی��ل کیفی��ت فیلم ه��ا و صادرات 
فیلم های مصری به دیگر کشورها به سینمای مصراطالق 
می شد. صنعت سینمای مصر پس ازجنگ جهانی دوم به 
شكوفایی رسید که بخشی ازاین بالندگی به خاطرمشكالت 
دس��ت یابی به فیلم های آمریكایی و اروپایی بود. انقالب 
سال ۱952مصر،شاه فاروق را بی تاج و تخت کرد. دردوران 
ریاست جمهوری جمال عبدالناصر )۱952-۱970( دولت 
کم کم کنترل تام صنعت سینما را دردست گرفت و درسال 

۱9۶۱س��ینمای مصر را ملی خواند. دراین زمان مضامین 
سیاسی، مذهب، جنسیت از خط قرمزهای دولتمردان بود 

و آنها تاب تحمل این مسایل را نداشتند.
تاثير انقالب ۱۹۵۲ برسينما

انتقاد از رژیم گذش��ته ب��ه یك مضمون مش��ترک تبدیل 
شد. در دوران پس ازانقالب، محدودیت هایی درپذیرفتن 
داس��تان ها، ژانرها و مضمون ها به وجود آمد. فیلم هایی 
که دردوران فاروق ممنوع بودند پ��س ازانقالب به نمایش 
درآمدند ازجمله مرگ بر استعمارس��اخته حسین صدیق، 
مصطفی کمال س��اخته احمد بدراخان. میهن پرس��تی و 
احساسات ضد اس��تعماری دس��ت مایه فیلم هایی مانند: 
»مردی درخانه ما« با نقش آفرینی عمرشریف قرارگرفت. 
دربسیاری ازفیلم های آن دوران یك افسرپلیس شخصیت 
اصلی بود. یكی ازاین فیلم ها که در روزملی مصر نیزهرسال 
به نمایش درم��ی آید »زنده برگش��ته« )۱957( نام دارد. 
دربسیاری از فیلم های کمدی سال های ۱950 که کمدین 
های معروف آن دوران مانند اسماعیل یاسین درآنها نقش 
آفرینی می کردند، حال و هوای نظامی وجود دارد. انقالب 
مصر فیلم های واقع گرای اجتماعی را درسینمای مصر رواج 
داد که بسیاری از آنها فیلم هایی برگرفته ازآثار نویسندگان 
مصری بودند؛ نویس��ندگانی چون نجیب محفوظ، احسان 

عبدالقدوس و یوسف ادریس.
دوران طالیی سينمای مصر: آغاز و پایان

دوران طالیی مصردهه ۱9۴0 و ۱9۶0است. تا اواخردهه 

۱9۶0میان فیلم های آمریكایی، ایتالیایی و مصری تمایز 
تكنیكی قایل شدن سخت بود. ملی شدن صنعت سینمای 
مصرکه درسال ۱9۶۱ توسط رژیم جمال عبدالناصراعالم 
شد فضایی برای فیلم س��ازان بزرگ و استعدادهای جدید 
 به وج��ود آورد که به س��اخته ش��دن فیلم ه��ای بزرگی

 انجامید.
 برخی ازمحصوالت دهه ۱9۶0 را گنجینه های س��ینمای 
مصر می دانن��د: گناه به کارگردانی هن��ری برکات با نقش 
آفرینی فاتن حمامه، صالح الدی��ن پیروز محصول ۱9۶3 
به کارگردانی یوس��ف ش��اهین. این فیلم ها همه دربخش 
دولتی تهیه ش��دند. بخش خصوصی نمی توانست چنین 
فیلم هایی را تولید کن��د. اگرچه برخی ازای��ن فیلم ها در 
 دوران نمایش نتوانس��تند هزین��ه خ��ود را برگردانند، اما 
 فیلم هایی بودند که ش��هرت بین المللی پی��دا کردند و از

فیلم های ماندگار سینمای مصرهستند. درسه دهه طالیی 
س��ینمای مصرصنعت س��ینمای این کش��وربزرگ ترین 
صادرکننده فیلم درمنطقه بود و دردنیای عرب یك مرجع 

فرهنگ عامه محسوب می شد. 
افول سينمای مصر

دراواخرسال های ۱970 و اوایل سال های ۱980سینمای 
 مصرافول ک��رد و فیلم های ب��ی کیفیت تولید می ش��د. 
درس��ال های ۱990 ازتولید سینما درس��ال کم شد. تنها 
 Ismailia Rayeh Gayy درس��ال ۱997 فیلم کمدی
توانست رونقی به س��ینماها ببخش��د. دراین فیلم محمد 
هندی و محم��د فوائ��د نقش آفرین��ی م��ی کردند. پس 

ازموفقیت این فیلم، کمدی های بیشتری به تولید رسید.
چهره های مطرح سينمای مصر

بی شك مش��هورترین بازیگرس��ینمایی مصر، عمرشریف 
است که نخستین باردرخورشید س��وزان )۱953( همراه 
همس��رش فاتن حمام��ه نق��ش آفرینی ک��رد. کارگردان 
 فیل��م، یوس��ف ش��اهین بود. یوس��ف ش��اهین یك��ی از

مطرح ترین فیلم سازان مصری اس��ت که در کارنامه اش 
فیلم هایی چون پسرنیل )۱95۱(، ایستگاه مرکزی قاهره 
)۱958(، مهاجر)۱99۴( را دارد. آثاریوس��ف ش��اهین در 
جش��نواره های خارجی ازجمله جش��نواره برلین و کن به 
نمایش درآمدند. عمرش��ریف با معتبرترین فیلمس��ازان 
مصری مانن��د هنری برکات، کمال الش��یخ همكاری کرد. 
او درفیلم های ماندگارس��ینما مانند دکتر ژیواگو ساخته 
دیوید لین نیز نق��ش آفرینی کرد و در هالی��وود به چهره 
مطرحی تبدیل شد.شكری س��رحان یكی دیگرازبازیگران 
مرد مشهورعصرطالیی مصراست.فاتن حمامه و هند رستم 
ازبازیگران مش��هورزن س��ینمای مصرمحسوب می شوند 
که درفیلم های معتبری مانند ایس��تگاه مرکزی قاهره به 
کارگردانی یوسف شاهین همكاری کردند. صالح ابوسیف 
و کمال الشیخ از فیلم سازانی بودند که فیلم های واقع گرا 
می ساختند. هنری برکات فیلم سازی بود که در ژانرهای 

مختلف فیلم می ساخت.

س��االرعقیلی خواننده موسیقی سنتی کش��ورمان بعد از حضوری کوتاه در یكی 
ازش��بكه های ماهواره ای و درپی ایج��اد موجی ازاعتراض��ات و انتقادات مردمی 
توضیحاتی را درباره این اتفاق ارایه کرده اس��ت. عقیلی درمتن��ی که به صورت 
اختصاصی در اختیار فارس قرارداده، ضمن اش��اره به اینكه نیتی به غیر از ترویج 
موسیقی فاخرایرانی نداشته است، ابراز امیدواری کرده که سوءتفاهمات پیش آمده 

هرچه زودترمرتفع شود. متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
» با خبر شدم که مصاحبه چند شب گذشته ام با شبكه ماهواره ای باعث برانگیختن 
احساسات وطن پرستانه برخی از افراد شده است. به اطالع کلیه هموطنان عزیز 
می رس��انم که تا جان در بدن دارم، هواداری میهن عزیز و م��ردم نازنین ایران را 
گرامی خواهم داش��ت. تا آنجا که باور قلبی ام می گوید درمصاحبه ام به ش��دت از 
کشورعزیز و برگزاری کنسرت درداخل مملكت، به خصوص در شهرستان ها دفاع 
کرده که به جرأت می توانم بگویم اغراق نگفته و همه عین واقعیت بود. ازآنجایی که 
فرد سیاسی نیستم و با گرایش های سیاسی  شبكه های ماهواره ای اصوال آشنایی 
نداشته و ندارم و هدفم صرفا ترویج و شناساندن هنرم بوده و هرگزغیر از راه هنر 

و تلمذ هنرموسیقی اصیل، راه دیگری نپیموده ام. 
س��عی ام براین بود که همواره در کشورهای مختلف 
به عنوان سفیر فرهنگی ایران، موسیقی کشورعزیزم 

را تروی��ج داده و نیتی به غیر ازاین نداش��تم. 
تصورم این اس��ت که هی��چ نكته ای خالف 
شأن ایران عزیز و ساحت هنر و هنرمند ابراز 
نكردم و همواره افتخارات کش��ورم را پاس 

داشته وجوانان ایران عزیز را چه در داخل و چه در خارج با موسیقی اصیل و فاخر، 
همراه با اشعار بزرگانی مانند موالنا، حافظ، سعدی، جامی و... بیش از پیش آشنا 
 کنم.امیدوارم برای برخی از هموطنان عزیز سوءتفاهم به وجودآمده، رفع شود و 
سپاس گزار همه هم میهنان مهربانم می باشم و... بارها و بارها گفته ام: »همه جان و 
تنم، وطنم، وطنم، وطنم« هیچ تصمیمی برای مهاجرت و ماندن در خارج از کشور 
را ندارم و به زودی به آغوش میهن عزیزم ایران بازخواهم گشت و تا جان در بدن 

دارم برای وطنم این »شكوه پابرجا« می خوانم.«

آشنایی با صنعت سينمای جهان ؛

هالیوود قاره سیاه کجاست ؟!
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اخبارکوتاهاخبارکوتاه 

 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری تاکی��د کرد:حضور پرش��ور م��ردم در پای 
صندوق های رای،امسال نیز حماسه آفرین خواهد بود.

 قاسم سلیمانی دشتکی، در س��تاد س��اماندهی امور جوانان در جمع مدیران و 
تش��کل های مردم نهاد افزود: حضور حداکث��ری مردم در پ��ای صندوق های 
رای،قدرت رایزنی و چانه زنی جمهوری اس��امی ای��ران در محافل بین المللی 
 را افزایش می دهد. به گفته وی،حضور مردم در انتخابات اس��فندماه 94 باعث 
می شود، تعامل ایران با جهان بیش از گذشته شود و دشمنان نیز بهانه ای به دست 
نخواهند آورد. وی تصریح کرد:در استان نزدیک به 65نامزد انتخاباتی تایید شده 
و بررسی صاحیت نامزدها براساس قانون اس��ت و امیدواریم با رایزنی در سطح 

کان،بتوان صاحیت تعداد دیگری از نامزدها را فراهم کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هم مردم و هم احزاب دلسوز نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران هستند و احزاب یا خود وزنه هستند یا به واسطه یک وزنه 
سیاسی در جامعه مطرح می ش��وند.به گفته وی،جشن های انقاب اسامی در 
سی و هفتمین سال پیروزی انقاب اسامی مردمی تر از سال های گذشته برگزار 

می شود و مردمی بودن در این جشن ها یک اصل و اساس برای مسئوالن است.
در این نشست بر ایجاد س��من سرا یا خانه تش��کل های مردمی از سوی یکی از 

مسئوالن سمن های چهارمحال و بختیاری مطرح شد.
انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اس��امی همزمان هفتم اسفندماه 
امس��ال در چهارمحال و بختیاری برگزار می ش��ود.چهارمحال و بختیاری یک 

نماینده خبرگان رهبری و چهار نماینده مجلس شورای اسامی دارد.

 مدیرکل اوقاف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری گفت: امس��ال ۱5 میلیارد و 
۷۱۰ میلیون ریال به مساجد استان اختصاص یافته است.

مرتضی عزیزی، با بیان اینکه امس��ال بیش از ۱5 میلیارد ریال اعتبار به مساجد 
اس��تان اختصاص یافته، اظهار داش��ت: از مجموع این اعتبار تاکنون 5۰ درصد 
 آن محقق ش��ده اس��ت. وی میزان اعتبار اختصاص یافته به مساجد شهرکرد را

 3 میلیارد و 56۰ میلیون ریال اعام کرد و افزود: از مجموع این اعتبار به شهرستان 
 بروجن 4 میلی��ارد و 99۰ میلیون ری��ال، لردگان 8۷۰ میلیون ریال، فارس��ان 
یک میلیارد و 2۷۰ میلیون ریال، اردل 92۰ میلیون ریال، کیار ۷6۰ میلیون ریال، 
کوهرنگ ۷4۰ میلیون ریال، س��امان یک میلیارد و 55۰ میلیون ریال و بن یک 

میلیارد و 5۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.
 مدیرکل اوق��اف و امورخیریه چهارمحال و بختیاری تعداد مس��اجد اس��تان را

 هزار و 36 مس��جد عنوان و بیان کرد: از این تعداد ۱۱۱ مس��جد در شهرستان 
بروجن، 383 مس��جد در لردگان و تعداد ۱39 مسجد در ش��هر های فارسان و 
کوهرنگ وجود دارد.عزیزی خاطر نشان کرد: 266 حسینه در استان وجود دارد 
که از این تعداد 95 حسینیه در شهرستان های شهرکرد، بن، سامان اردل ، کیار 
و 56 حسینیه در بروجن، 99 حسینیه در لردگان و در شهرستان های فارسان و 
کوهرنگ ۱6 حسینه وجود دارد که 99 درصد مساجد و حسینیه ها توسط  خیران 

مسجدساز ساخته می شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: با بهره برداری از 5۱ طرح عمرانی آماده افتتاح 
در دهه فجر برای ۱۱8 جوان جویای کار در این شهرستان اشتغالزایی می شود.

حمید ملک پ��ور دهکردی، اف��زود: طرح ه��ای آماده به��ره ب��رداری در دهه 
 فجر با اعتب��اری افزون ب��ر 599 میلیارد ریال اجرا ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 
 راه ان��دازی س��امانه دیجیتال منظریه ش��هرکرد، به��ره برداری از س��اختمان 
پزشک قانونی ش��هرکرد، احداث آزمایش��گاه، بهره برداری از س��الن فرهنگی 
هنری شهر سورش��جان،بهره برداری از مجتمع آموزشی منظریه، بهره برداری 
از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ش��هر طاقان��ک و اجرای طرح های 
هادی از مهم تری��ن این پروژه ه��ا به ش��مارمی رود.وی تصری��ح کرد:احداث 
خوابگاه،تکمیل ساماندهی جدول بلوارها و مرمت آسفالت خیابان ها و بهسازی 
 و نوس��ازی برخی س��اختمان های اداری شهرس��تان از دیگر برنام��ه های این 
 پ��روژه ها به ش��مار م��ی رود.فرمان��دار شهرس��تان ش��هرکرد افزود:برگزاری 
نشس��ت های تبیین اهداف و آرمان های انقاب اس��امی، جشن های انقاب، 
دیدار با خانواده ش��هدا و غبارروبی گلزار شهدا از جمله این برنامه هاست.کمیته 
های تخصصی اجرای برنامه های گرامیداشت دهه فجر انقاب اسامی ایران در 
 چهارمحال و بختیاری فعال شده و در حدود 4 هزار برنامه از سوی این کمیته ها در 

شهرستان های 9گانه این استان برگزار می شود.

 مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختی��اری گفت: تا پایان آذرماه امس��ال
 ۷29 میلیون و 265 مترمکعب گاز در استان مصرف شده است. سیامک حیدری، 
با بیان اینکه بیش از ۷29 میلیون متر مکعب گاز در اس��تان مصرف شده، اظهار 
داشت: امسال نسبت به س��ال گذش��ته میزان مصرف گاز در استان یک درصد 
افزایش یافته است.وی تعداد مشترکان گاز خانگی و تجاری را 8 هزار و 993 نفر 
اعام کرد و افزود: در راستای ارایه خدمات گازرسانی به مردم امسال 5 هزار و 43۷ 
انشعاب گاز در استان نصب شد.مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه استان دارای 2 اقلیم اس��ت، بیان کرد: قیمت گاز در بخش خانگی با 
توجه به اقلیم های مصوب محاسبه می گردد.حیدری با اش��اره به اینکه میزان 
مصرف ماهیانه قیمت گاز به  صورت پلکانی محاسبه می شود، خاطر نشان کرد: 
قیمت پله های مختلف پشت قبوض گاز مصرفی درج شده است. وی گفت: برای 
کاهش مصرف گاز در منازل و ادارات دمای اتاق بین ۱8 � 2۱ توصیه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مصرف صحیح گاز در 
استان نیازمند فرهنگ سازی است، تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی ایمنی و 
مصرف صحیح گاز توزیع بروشور، آموزش در مدارس، مهدکودک ها و دستگاه های 

اجرایی می تواند کمک چشمگیری به کاهش مصرف گاز در فصل سرما کند.

قاسم سلیمانی دشتکی: 

انتخابات امسال حماسه آفرین است
مدیرکل اوقاف مطرح کرد :

اختصاص بیش از ۱۵ میلیارد ریال 
اعتبار به مساجد استان

زمینه اشتغال ۱۱8نفر در شهرستان 
شهرکرد فراهم شد بیش از ۷۲۹ میلیون متر مکعب گاز

در استان مصرف شد

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین گفت:وظیفه و خط س��پاه و بسیج، 

دفاع از انقاب است.
دفاع از انقالب وظیفه سپاه و بسیج 

حجت االس��ام محمدرضا تویس��رکانی ،در جمع 
کارکنان سپاه استان افزود:راه نجات جامعه تبعیت 

از والیت است.
وی تقس��یم جامع��ه به دو گ��روه انقاب��ی و ضد 
انقاب از منظر مقام معظم رهبری را یادآور ش��د 
و افزود: ش��اخص افراد در والیتم��داری، حمایت 
از مستضعفین و نداش��تن روحیه تجمل گرایی و 
داش��تن روحیه خدمت به مردم و انقاب اس��ت و 
شاخص س��وم این است که یک ش��به کشور را به 

دشمن نفروشند.
این مقام مسئول،خط سپاه و بسیج را دفاع از انقاب 
اسامی دانس��ت که وابس��ته به هیچ جز و جناح 
خاصی نیست. وی،یادآور شد:مبانی انقاب اسامی 
خیلی روشن است.اس��ام، والیت فقیه و مردم از 
مبانی انقاب هستند و مکتب اسام، مکتب رشد 
عقانیت انسان است و همیشه امام و رهبر معظم 

انقاب دنبال تقویت قدرت تحلیل مردم بوده اند.
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین، با تأکید بر اینک��ه ارزش و جایگاه 
این نهاد انقابی باالتر از آن اس��ت که هزینه دفاع 

از اشخاص شود، گفت: س��ه وظیفه، رصد و اشراف 
اطاعاتی بر امور، روش��نگری خ��ط انقاب و خط 
امام در میان مردم و دعوت به حضور حداکثری از 

رسالت های سپاه و بسیج است.
حجت االسام والمس��لمین تویس��رکانی،افزود: 
ورود امام )ره( به مسایل سیاسی مانند ورود دیگر 
سیاست مداران نبود، خیلی ها برای کسب قدرت، 
ثروت و شهرت وارد عرصه سیاس��ت می شود، اما 

انگیزه امام، الهی بود. 
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین، تأکید ک��رد: امام خمین��ی)ره( دو 
قطبی مرفهان بی درد و مس��تضعفین و محرومین 
را درک کردن��د و می فرمودند: هرکس��ی محبت 
س��رمایه داران و ثروتمندان را داشته باشد از خدا 

دور می شود.
وی تأکید کرد:خ��ط اصیل امام، خ��ط محبت به 
خداس��ت و تمام ح��ب و بغض ها را ب��ر محور این 
محبت تنظیم می کردند و اینجا دیگر جناح بازی، 

حزب و گروه و دوست معنایی ندارد. 
وی ب��ا اش��اره به جمل��ه مع��روف حض��رت امام 
خمینی)ره( که خرمش��هر را خدا آزاد کرد، گفت: 
امام )ره( خیلی با خدا بود و با اتکا به خداوند بود که 

فرمودند:» آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«
وی،تکیه به غیرخدا را عامل ذلت دانس��ت و توکل 

و تکی��ه به خدا را عامل رفع مش��کات دانس��ت و 
افزود:امام در عم��ل اینگونه بودن��د و مقام معظم 
رهبری نیز امروزه مک��رر می فرماین��د که با خدا 
باشید و خدا را در نظر بگیرد و به خدا اعتماد کنید.

تویسرکانی،خدمت گزاری مردم و نوکری مردم در 
فرمایشات امام و مقام معظم رهبری را نشانه عمق 
نگاه ایشان در خدمت به مردم دانست که یک نگاه 

توحیدی است.
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بسیج 
مستضعفین، ایس��تادگی تمام قد در برابر آمریکا 
و ظالمان را نیز یک نگاه توحیدی دانست و افزود: 
 اس��ام آمریکایی که امام از آن سخن می گفتند، 
بر اس��اس این اعتقاد بود که می خواهند اس��ام 
جعلی درست کنند و با بدل سازی ،مردم را از اسام 

واقعی دور کنند و به سمت آمریکا سوق دهند.
وی در ادام��ه به انتخابات و اح��راز صاحیت های 
داوطلبان از سوی شورای نگهبان نیز اشاره کرد و 
گفت: حضرت امام کس��انی را که در مقابل شورای 

نگهبان می ایستادند، مفسد می دانستند.
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین، اضافه کرد:هرکس به حاکمیت اهلل 
خدش��ه وارد می کرد، اعم از داخل��ی یا خارجی و 
حوزوی یا دانش��گاهی، حضرت امام)ره( مقابلش 

می ایستاد.

وظیفه سپـاه و بسیـج دفاع از انقـالب است

مفاد آرا
۱0/383 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 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 واماک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱- رأی شماره ۱۰68۱هیأت : آقای محمد ارباب نوش آبادی  فرزندعباس  شماره شناسنامه ۱45، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 22۱.5مترمربع ش��ماره پاک 365فرعی مجزا از شماره3۱8 
فرعی از پاک 8اصلی واقع درمعین آباد نوش آب��اد  بخش2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عباس ارباب
2- رأی شماره ۱۱2۰۱هیأت : خانم عطیه رمضانی فرزند رضاشماره شناسنامه 45۱ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت۱8۷ مترمربع شماره پاک ۷ فرعی مجزا از ش��ماره3 فرعی و قسمتی 
از مش��اعات  از پاک 36اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه 

قاضیان
3-رأی ش��ماره ۱۱۱99 هیأت : خانم رخس��اره خانم ایمانی��ان بیدگلی  فرزند محمد  ش��ماره 
شناسنامه 493 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت    8۰ مترمربع شماره پاک 9 فرعی مجزا از 
ش��ماره 3 فرعی از پاک 39اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

خانم امین سادات مدنی 
4- رأی ش��ماره ۱۱2۰۰ هیأت : آقای عباس عباس پور مقدم بیدگلی فرزند نعمت اله  ش��ماره 
شناسنامه9348 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 85.5 مترمربع ش��ماره پاک2۰۱ فرعی 
مجزا از ش��ماره 36 فرعی از پاک ۱۱2 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
5- رأی شماره ۱۰۷3۷ هیأت : آقای حجت اله  بوس��تانی بیدگلی  فرزند محمد حسن  شماره 
شناسنامه ۱96  ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰4.۰8 مترمربع شماره پاک ۱4فرعی مجزا 
از ش��ماره ۱و2و6و۷و۱۱ فرعی از پاک ۱۷2اصلی واقع در اماکن  بخ��ش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد حسن بوستانی وغیره 
6- رأی شماره۱۱۱96 هیأت : آقای محمد حسین بوستانی بیدگلی  فرزند محمد حسن  شماره 
 شناسنامه 562 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 62 مترمربع شماره پاک۱5 فرعی مجزا از

 شماره ۱و2و6و۷و۱۱ فرعی از پاک ۱۷2اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
ابتیاعی از محمد حسن بوستانی وغیره 

۷-رأی شماره۱۰۷54 هیأت : آقای سیدرضا میخو بیدگلی  فرزند سید محمد  شماره شناسنامه 
34۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت495.5 مترمربع ش��ماره پاک 4فرعی مجزا از شماره 
۱و2و3  فرعی و قسمتی از مشاعات  از پاک 526اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8- رأی شماره ۱۱۱2۱ هیأت : آقای   محسن اله یار زاده  بیدگلی فرزند امان اله  شماره شناسنامه 
236 ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت۱۰۱.2۷ مترمربع شماره پاک ۱فرعی از پاک 

9۷4 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
9- رأی شماره۱۰82۷ هیأت : آقای طرماح  حقیقیان بیدگلی  فرزندمجتبی  شماره شناسنامه 
۱۰۰۱3 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۷9.4 مترمربع شماره پاک ۱ فرعی از پاک ۱۰۷۱ 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۱۰- رأی ش��ماره۱۰826 هیأت : آقای امیر حس��ین رحیم��ی بیدگلی  فرزندعبداله  ش��ماره 
شناسنامه۱۰۰3 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 98.2۷ مترمربع شماره پاک 283 فرعی 
مجزا از ش��ماره ۱5/263وباقیمانده ۱5/44 وباقیمانده ۱5 فرعی از پ��اک ۱965اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله رحیمی وغیره 
۱۱- رأی شماره۱۱2۰9 هیأت : آقای رمضانعلی رحیم آرانی فرزندعلیخان شماره شناسنامه339 
و خانم مهین کدخدایی  فرزند عباس آقا  ش��ماره شناس��نامه9۱59  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۱49.85مترمربع شماره پاک 2فرعی از پاک2939 اصلی واقع دراماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 

۱2- رأی ش��ماره ۱۰6۷9 هی��أت : آق��ای محس��ن ملک��ی آرانی فرزن��د محمد علی ش��ماره 
شناس��نامه۱25۰۰9۱۰8۱و خان��م مری��م بیابانی آران��ی  فرزند ذبیح اله  ش��ماره شناس��نامه 
6۱9۰۰2256۱ )به ترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت48.68 
مترمربع ش��ماره پاک 8۱38فرعی مجزا از ش��ماره5۱59 فرعی از پاک 263۷ اصلی واقع در 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشااله زمینی 
۱3- رأی ش��ماره ۱۰65۰هی��أت : آق��ای حبیب ال��ه خلیق آرانی  فرزندحس��ینعلی  ش��ماره 
شناس��نامه ۱25 و خان��م اک��رم بتول��ی آران��ی فرزندآقا محم��د  ش��ماره شناس��نامه ۱۷8 
 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت4۱8.5 مترمربع ش��ماره پاک 8۱39فرعی

 مجزا از شماره 48و۱۰89و۱۰9۰/۷232 فرعی از پاک 263۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

۱4- رأی ش��ماره۱۰834  هیأت : آقای عزی��ز اله عصار مفرد  آرانی فرزندس��لطانعلی  ش��ماره 
شناسنامه3۰3، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 4۰۱.5 مترمربع شماره پاک۱۰۷۷ فرعی 

مجزا از شماره 343 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع در وشادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
۱5- رأی شمار۱۰835هیأت : خانم فائزه جمالی آرانی  فرزندعلی  شماره شناسنامه ۰۰۱44۱۱253 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت ۱۷8.8مترمربع ش��ماره پاک ۱۰۷8 فرعی مجزا از شماره 

343فرعی از پاک2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
۱6- رأی ش��ماره ۱۰658 هیأت : آقای س��ید نعمت ش��هریاری  فرزندس��ید نصرت اله شماره 
شناسنامه ۱۰4۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۰مترمربع شماره پاک 286فرعی مجزا 
از شماره 252فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه 
۱۷- رأی شماره ۱۰659 هیأت : آقای مجید بهشتی فر فرزند نصرت اله  شماره شناسنامه ۱99، 
ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت ۱5۰مترمربع ش��ماره پاک 28۷ فرعی مجزا از شماره 252 
فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از جواد حمید پناه
۱8- رأی ش��ماره۱۰66۰ هیأت : خانم  مریم اربابی بیدگلی فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 
۱4۱5 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱6۰مترمربع شماره پاک 288 فرعی مجزا از شماره 
252 فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردس��تجرد وغیاثیه  بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمید پناه
۱9- رأی شماره ۱۰662 هیأت : خانم صدیقه آبیاری بیدگلی فرزند علی عباس  شماره شناسنامه 
45۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱6۰مترمربع ش��ماره پاک 289فرعی مجزا از شماره 
252 فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردس��تجرد وغیاثیه  بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمید پناه
2۰- رأی ش��ماره ۱۰664هی��أت : آق��ای محم��د زاه��دی بیدگلی  فرزن��د ابوالفضل  ش��ماره 
شناسنامه۱52۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱5۰ مترمربع شماره پاک 29۰ فرعی مجزا 
از شماره252 فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
2۱- رأی ش��ماره ۱۰666 هیأت : آقای جواد رئیس بیدگلی  فرزند علی نقی  شماره شناسنامه 
32۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۷۰مترمربع شماره پاک29۱ فرعی مجزا از شماره252 
فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از جواد حمید پناه
22- رأی شماره ۱۰626 هیأت : آقای علی رضوانیان  فرزندمحمد  شماره شناسنامه 422 وعباس 
رضوانیان فرزند محمد شناسنامه شماره ۷2)بالمناصفه ( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۷۰ 
مترمربع شماره پاک 292فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پاک2۷۰4 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه
23- رأی ش��ماره ۱۰839 هیأت : آقای حس��ین ش��اهرخ  فرزند عباس  ش��ماره شناس��نامه 
 5۱ ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 2۰5.5مترمربع ش��ماره پ��اک 39۰2 فرعی مجزا از 
ش��ماره۱۰82 فرعی از پاک 2۷۱5 اصلی واقع در ابوزید آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت عادی 
24- رأی ش��ماره۱۰6۷۱ هیأت : خانم فاطمه پور ابراهیمی  فرزند حسن شماره شناسنامه 8۱ 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱34.۷5 مترمربع ش��ماره پاک 53۷۷فرعی مجزا از شماره 
۱۷9۰ فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از قاسم نوریان 

25- رأی ش��ماره۱۰6۷2 هیأت : آقایعباس الهی راد فرزندابوالقاسم ش��ماره شناسنامه ۷349 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت ۱4۷ مترمربع ش��ماره پاک53۷8 فرعی مجزا از شماره 
۱63فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
26- رأی شماره ۱۰6۷4هیأت : خانم  رضوان سید ابراهیم زاده بیدگلی  فرزند سید تقی شماره 
شناسنامه 4۱ ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت ۱34.۷5 مترمربع شماره پاک53۷9 فرعی 
مجزا از ش��ماره ۱۷9۰و۱۱3/۱۷9۱ فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم نوریان 
2۷- رأی ش��ماره۱۰۷55هیأت : آقای علی محمد ربانی  فرزند حسین  شماره شناسنامه846 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 8۷.۱3مترمربع شماره پاک 538۰ فرعی مجزا از شماره423 
فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از غامرضا دادخواه وغیره 
28- رأی ش��ماره ۱۰829 هی��أت : آقای رض��ا لحمی بیدگلی  فرزند س��ید ماش��االه ش��ماره 
شناسنامه682۷و، ششدانگ قسمتی ازیکباب ساختمان  به مساحت 33مترمربع شماره پاک 
5385 فرعی مجزا از ش��ماره 42۱ فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع درریگس��تان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از امراله ناظمی
29- رأی ش��ماره۱۰83۰هیأت : آقای مصطفی امیدی فرزندماشااله  ش��ماره شناسنامه 436 ، 
ششدانگ قس��متی از  یکباب کار خانه به مساحت 54۰2مترمربع ش��ماره پاک 5386 فرعی 
مجزا از شماره ۱52فرعی از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از رحمت اله حاجی جعفری بیدگلی 
3۰- رأی شماره ۱۱۱۱۰ هیأت : آقای داود حاجی  زاده بیدگلی  فرزندمحمود  شماره شناسنامه69 
، شش��دانگ قس��متی از یکباب فروش��گاه  وانباری  به مس��احت ۷3.3 مترمربع شماره پاک 
5389فرعی مجزا از ش��ماره 48۰۱و۱2۱ و کوچه ثبتی  از پاک 284۰ اصلی واقع در ریگس��تان 

دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/۱۰/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/۱۱/۱2

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
ابالغ رای

۱۱/2۱۰ ش��ماره دادنامه:۱82۰-94/۱۰/2۷ به تاریخ 94/۱۰/۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
هفتم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده 
کاسه 94۰89۷ تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و 
به شرح ذیل اعام میدارد. خواهان: محسن کریمی نشانی اصفهان – خ.کاوه – ابتدای خ.آزادی – 
شرکت ماکان– ط2 سپنتا خوانده: هادی صادقی حسن آبادی نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه بخشی از وجه چک به انضمام مطلق خسارات دادرس��ی رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای محسن کریمی فرزند محمدعلی به طرفیت آقای هادی صادقی حسن آبادی فرزند 
محمد به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به میزان س��ی میلیون ریال موجب یک فقره 
چک به شماره ۱44۱/65۱693/49-۱394/5/۱5 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و 
دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی 
مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه ش��رکت و امضای آن از ناحیه ش��خص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اس��ناد و مدلول م��اده ۱3۰۱ قانون مدنی و آثار 
حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری 
فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختاف مصوب ۱38۷/4/۱8 و مواد ۱25۷-۱258-۱284-۱286-۱32۱-۱324 قانون مدنی و مواد 

249-286-3۱۰-3۱۱-3۱4 تجارت و مواد ۱94-۱9۷-۱98-5۰3-5۱5-5۱9-522 ق.آ.د.م و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/وکای انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی از تاریخهای سررسید تا زمان وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعامی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم 
مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ اباغ قاب��ل واخواهی از ناحیه محکوم 
علیه در همین شورا و سپس ظرف 2۰ روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.ضمنا نس��بت به مابقی وجه چک قرار 
رد دعوی صادر و اعام می گردد.م الف:3۰۷4۷ شعبه ۷ حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

 ۱۱/2۱۱ ش��ماره دادنام��ه: ۱49۷-94/9/3۰ ب��ه تاری��خ 94/۱۰/۱ در وقت فوق العاده جلس��ه 
شعبه 9 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده 
کاسه 94-۱۱2۰ تحت نظر اس��ت. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و به ش��رح ذیل اعام میدارد. خواهان: فرداد بهاری به نش��انی اصفهان – خ.حسین آباد – 
پاک5۰۷- مقابل مدرسه عطیه وکیل: ۱- حسین محمدیان 2- لیا جعفری با وکالت توکیلی 
خانم الهام ابوالحسنی به نشانی اصفهان – خ.ش��یخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت 
)ارغوان( – طبقه3- واحد۱8 خوانده: علیرضا درویش��ی زوردکانی به نش��انی مجهول المکان 
 خواس��ته: مطالبه مبلغ 35/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال وجه چک به انضمام مطلق خس��ارات قانونی رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای فرداد بهاری فرزند رضا با وکالت آقای حسین محمدیان و 
خانم لیا جعفری با وکالت توکیلی خانم الهام ابوالحس��نی به طرفیت آقای علیرضا درویشی 
زوردکانی فرزند محمد به خواس��ته مطالبه وجه به میزان 35/۰۰۰/۰۰۰ ریال موجب یک فقره 
چک به شماره 892/۱۱4889۰8 مورخ 9۱/8/۱5 عهده پست بانک شعبه غدیر به انضمام خسارات 
دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه 
ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
ارس��ال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده 
و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید 
باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی ع��دم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای 
آن از ناحیه ش��خص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  ۱3۰۱ 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اسنادی/تجاری فوق االش��عار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا 
میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء 
محترم شوراهای حل اختاف مصوب ۱38۷/4/۱8 و مواد ۱284-۱258-۱25۷- ۱32۱-۱286-

۱324 قانون مدنی و مواد 3۱۰- 3۱۱-3۱4 تجارت و مواد 522-5۱9-5۱5-5۰3-۱98-۱9۷-۱94 
ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون خس��ارت قابل مطالب��ه خوانده را به 
 پرداخت مبلغ 35/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه

 نش��ر آگه��ی و مبل��غ 2۱۰/۰۰۰ ری��ال باب��ت خس��ارات دادرس��ی )هزینههای دادرس��ی و 
ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواس��ت و تصدی��ق منضم��ات ب��ه دادخواس��ت و ح��ق 
الوکال��ه وکی��ل/وکای انتخابی و پرداخ��ت خس��ارت تاخیر تادیه/وجه س��ند/وجوه اس��ناد/

تجاری مس��تند دع��وی از تاریخه��ای سررس��ید )9۱/8/۱5( تا زم��ان وصول ب��ر مبنای نرخ 
تورم اعام��ی بانک مرکزی ک��ه حین االجراء محاس��به و تعیین می ش��ود در ح��ق خواهان 
محک��وم مینماید. رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز از تاری��خ اباغ قاب��ل واخواهی از 
ناحی��ه محکوم علی��ه در همی��ن ش��ورا و س��پس ظ��رف 2۰ روز از تاری��خ انقض��ای مهلت 
 واخواهی قاب��ل تجدید نظ��ر در محاکم عموم��ی حقوقی دادگس��تری اصفهان می باش��د.

 م الف:3۰۷52 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
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 محققان همیش��ه با این مش��کل مواجه بوده اند که 
چه طور می توان ذرات بسیار ریز را به سرعت، به نرمی 
و با دقت حمل کرد؛ اکنون دانش��مندان دانش��کده 
مهندسی دانشگاه تگزاس موفق به این مشکل بسیار 

متداول شدند.
جابجا ک��ردن دقیق نان��وذرات به محقق��ان امکان 
می دهد که با س��ادگی بیش��تری نس��بت به ساخت 
ماشین های بسیار ریز، حسگرهای زیستی پزشکی، 
کامپیوترهای نوری، پنل ه��ا و دیگر ابزارهایی از این 

دست اقدام کنند.
محققان این دانشگاه ابزار و تکنیکی ابداع کرده اند که 
چاپ به کمک قلم حبابی ن��ام گرفته و با آن می توان 

نانوذرات را به سادگی جابجا کرد.
این ابزار بس��یار کوچک که از طال، سیلیکون و دیگر 
مواد مورد استفاده در ساختارهای نانو ساخته شده، 
مبتنی بر توانایی میکروحباب ها برای حک کردن یا 
نوشتن نانوذارت بر روی بستر موردنظر استوار است.

توج��ه محققان ب��ه نانوذراتی در ان��دازه یک تا100 

 میک��رون به دلی��ل تطبیق پذی��ری و ق��درت آن ها 
به شدت رو به افزایش است.

 برخی نان��وذارت خصوصیات نوری دارن��د و این امر 
استفاده از آن ها در وسایل الکترونیکی را امکان پذیر 
می کند، برخ��ی دیگر می توانند انرژی خورش��یدی 
را جذب کنن��د و در کاربردهای پزش��کی نانوذارت 
می توانن��د به عن��وان حمل کنن��ده دارو ی��ا عوامل 

تصویربرداری عمل کنند.
کار ک��ردن ب��ا ای��ن ذارت و در عی��ن ح��ال حفظ 
خصوصیات و کارکردهای آنها دشوار است، روش های 
حکاکی فعلی که برای قلم زنی یکسری مواد بر روی 
یک سطح اس��تفاده می ش��وند به اندازه کافی برای 
تثبیت نانوذارت در یک نقطه خاص کارآمد نیستند و 

دقت و کنترل آن ها چندان باال نیست.
در روش جدید محققان می توانند این ذرات بس��یار 
ریز را برداش��ته و بدون اینکه به آن ها آسیب بزنند، 
آنها را در محل خاص خود تثبیت کنند، با اس��تفاده 
از میکروحباب ها، ای��ن ذارت به آرام��ی منتقل می 

 شوند، با روش حکاکی با قلم حبابی، ذارت به سرعت 
بر حسب ش��کل، اندازه، ترکیبات و فواصل مختلف 
کنار هم مرتب می شوند و این روش به دلیل کنترل 

بسیار دقیق مانع از آسیب دیدن ذرات می شود.
 کنترل یک نان��وذره و تثبی��ت کردن آن در بس��تر 
مورد نظر ب��دون این که آس��یبی به آن وارد ش��ود، 
فرصت های زیادی برای تولید مواد و ابزارهای جدید 

فراهم می کند.
 محقق��ان می گوین��د توانای��ی مرتب س��ازی ذرات 
به ایج��اد م��وادی ب��ه ن��ام متام��اده می انجامد که 
خصوصیات و عملکردهایی دارند که در مواد طبیعی 

موجود، پیدا نمی شود.
 ای��ن روش می توان��د در عل��وم مختل��ف از جمل��ه 
 در پزش��کی کاربردهای ویژه ای داش��ته باش��د زیرا 
به محققان امکان می دهد با دقت زیادی س��لول ها، 
مواد زیس��تی، باکتری ها و ویروس ها را کنترل کنند 
 و در مطالع��ات و آزمایش ه��ای خ��ود از این روش 

بهره بگیرند.

  پژهش��گران دانش��گاه کاش��ان در طرح��ی تحقیقات��ی 
با اس��تفاده از مواد اولیه  طبیعی و کم هزین��ه، نانوکامپوزیتی با 

کاربرد در حوزه  انرژی و برق و رایانه ساخته اند.
کامپوزیت ه��ای مغناطیس��ی الکتریک��ی، ترکیبات��ی دارای 
کاربرده��ای مختلف��ی هس��تند ک��ه در صنای��ع مختل��ف از 
جمل��ه ابزاره��ای ذخی��ره  اطالع��ات، دس��تگاه های کنت��رل 
رزونان��س مغناطیس��ی می��دان الکتریک��ی، دس��تگاه های 
تبدی��ل ان��رژی مغناطیس��ی ب��ه الکترون��وری و ... ب��ه کار 
می رون��د. کاربردهای وس��یع ای��ن کامپوزیت ها باعث ش��ده 
ام��روزه توجه دانش��مندان زیادی ب��ه این ترکیب��ات معطوف 
 ش��ود. ویژگ��ی  برجس��ته  این دس��ته از م��واد ب��روز همزمان 

خواص مغناطیسی و الکتریکی در آن هاست.
مس��عود صلوات��ی نیاس��ری، یک��ی از محقق��ان ای��ن ط��رح 
 گف��ت: ه��دف از ای��ن پژوه��ش، تهی��ه  نانوکامپوزیت��ی 
از خان��واده  کامپوزیت ه��ای مغناطیس��ی-الکتریکی از جنس 

PbFe1۲O1۹/PbTiO۳ بوده است.
وی افزود: ب��رای س��اخت نانوکامپوزی��ت مورد نظ��ر از روش 
 س��ل-ژل خوداحتراق��ی که روش��ی س��اده، س��ریع و مقرون 

به صرف��ه اس��ت و اف��زون ب��ر آن راندم��ان باالیی نی��ز دارد، 
اس��تفاده ش��د. صلواتی عنوان ک��رد: در ای��ن ط��رح از مالتوز 
)مواد قن��دی حاص��ل از جوان��ه  جو( ک��ه یک م��اده  طبیعی 
و بی ض��رر اس��ت، ب��ه عن��وان عام��ل کاهن��ده در فرآین��د 
س��اخت اس��تفاده ش��ده که عامل مهمی در راس��تای کاربرد 
 اصول ش��یمی س��بز در س��نتز م��واد و کاه��ش آلودگی های 
محیط زیس��ت ب��ه ش��مار م��ی رود. همچنی��ن ب��ه کار بردن 
 نمک ه��ای نیترات��ی ب��ه عن��وان پیش م��اده، دلی��ل دیگری 
در کاهش هزینه های مصرفی و مقرون به صرفه بودن س��اخت 
نمونه ها بوده اس��ت. به گفته  این محقق، خواص و ویژگی های 
مختل��ف نانوکامپوزیت های صفحه ای ش��کل س��نتز ش��ده از 
جمله س��اختار، خلوص محصول و خاصیت مغناطیس��ی آن ها 
 XRD، SEM، TEM به کمک روش های مختلف از جمل��ه
و EDS مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. وی ادام��ه داد: نتایج 
این بررس��ی ها حاک��ی از بهبود س��اختار نانوصفح��ات ایجاد 
 ش��ده و خواص مغناطیس��ی ای��ن نانوکامپوزیت بوده اس��ت؛ 
در واقع ترکیب نهایی یک نانوکامپوزیت س��وپرپارامغناطیس 

است.

 آکادمی نانوپزشکی 
موسسات خدمت رسانی کوچک

اولین ابررسانای خودمونتاژ جهان 
ساخته شد

 ساخت اولین پالستیک رسانا 
بدون مواد افزودنی

 نقشه برداری ناسا از خطوط اسرارآمیز 
» نازکا «

سیستم های دارورسانی بسیار کوچک از طریق چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند. 
محصوالت جدیدی با استفاده از فناوری  نانو در حوزه پزشکی ارائه شده  است. هم اکنون 
دانشگاه نورث ایسترن، یکی از پیش��گامان این حوزه، ابزارهایی برای آموزش نیروی  
کار مختلف جهت توانمندسازی آن ها ساخته است. آکادمی نانوپزشکی موسسات 
خدمت رسانی کوچک از جمله آن هاست. نانوپزش��کی از فناوری  نانو در زمینه های 
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می کند. موسسات مختلفی نظیر 
 توماس وبس��تر، دپارتمان مهندس��ی آرت زفیروپلو و ... در دانش��گاه نورث ایسترن 
در این حوزه فعالیت می کنند. اخیرا دو موسسه از موسسات مذکور، حدود 4۹6 هزار 
دالر از بنیاد ملی علوم آمریکا )NSF( حمایت مالی دریافت کرده اند تا یک ش��بکه  
دانشگاهی و قابل درجه بندی راه اندازی کنند تا با استفاده از ویدئوکنفرانس اینترنتی، 
 دوره های آموزش��ی زنده و توافق نامه های تحقیقاتی از کالس های درسی دانشگاه 
به دانشجویان 4 موسس��ه همکار ارائه کنند. دانش��گاه پورتوریکو مایاگوز، دانشگاه 
توسگی، دانش��گاه ایالتی مورگان و دانش��گاه بین المللی فلوریدا 4 دانشگاه همکار 
 این توافق نامه هس��تند. مربیان نانوپزشکی در دانش��گاه های میزبان، در هر کالس 
بر حدود 10 دانش��جو نظارت خواهند داشت. دانش��گاه نورث ایسترن فعالیت های 
»برنامه نانوپزشکی و فناوری 10 ساله«،که توسط بنیاد ملی علوم این کشور تامین 
مالی می ش��ود را توس��عه خواهد داد. در حال حاضر در قالب ای��ن برنامه، حدود50 

دانشجوی دکتری در حوزه نوظهور نانوپزشکی فارغ التحصیل شده اند.

محققان دانش��گاه کورنل توانس��ته اند نخس��تین ابررس��انای سه بعدی 
خودمونتاژ را طراحی کنند.

این نخستین بار است که یک ابررسانا که در اینجا از نیترید نیوبیوم استفاده 
شده، به شکل یک س��اختار س��ه بعدی متخلخل gyroid خود را مونتاژ 
می کند. Gyroid یک ساختار پیچیده مکعبی مبتنی بر یک سطح است 
که فضا را به دو حجم جداگانه که در هم تنیده و حاوی مارپیچ های مختلف 

است، تقسیم می کند.
این مواد همبسپار بلوکی آلی می توانند به تولید ساختارهای ابررسانا و مواد 
کامپوزیتی کامال جدید که از خواص و دماهای انتقالی نوینی برخوردارند 
کمک کنند. در ح��ال حاضر ابررس��انایی برای کاربرده��ای عملی مانند 
اسکنرهای ام آرآی و راکتورهای همجوشی تنها در دمای نزدیک به حدود 
منفی ۲7۳ درجه س��انتیگراد امکان پذیر اس��ت، اگرچه آزمایشات اخیر 

توانسته ابررسانایی را در دمای منفی70 درجه محقق کند.
در نخس��تین تالش برای دستیابی به ابررس��انایی با این خاصیت، اکسید 
 نیوبیوم تا دمای700 درجه س��انتیگراد داغ ش��د. پس از سردسازی ماده 
تا دمای اتاق، محققان دریافتند که ابررسانایی به این شکل محقق نمی شود. 
 آن ها همین ماده را تا850 درجه گرم کرده و پس از سردس��ازی، مجددا 

مورد آزمایش قرار دادند که این بار ابررسانای مورد نظر حاصل شد.

محققان سوئدی برای اولین بار موفق به تولید پالستیک  رسانا بدون مواد 
افزودنی مثل گرافن یا سایر عناصر فلزی شدند.

محققان دانشگاه اومئو س��وئد، با روش جدید و انحصاری کنترل چرخش 
و جه��ت ش��کل گیری کریس��تال ها در پلیمر ب��دون اف��زودن هیچ ماده 
 اضافی، ت��وان انتقال الکترون ها در پالس��تیک ی��ا پلیمر را تا ه��زار برابر 

افزایش دادند.
دکتر دیوید باربرو، متخصص علوم پلیمر و سرپرست این مطالعه اظهار کرد: 
قابلیت انتقال انرژی در پالس��تیک ها در صورت کنترل زنجیره پلیمری و 
فرآیند کریستالی شدن مولکول ها بسیار افزایش پیدا می کند، به طوری که 
در آزمایش های انجام شده، به رقم چشمگیر هزار برابر رسیدیم که در نوع 

خود تحولی بزرگ به شمار می آید.
وی افزود: ما معتقدیم که با این دستاورد تحولی در عرصه مهندسی پلیمر 
 OLED یا به عبارتی انقالبی در تولید س��لول های خورشیدی و فناوری 

در جهت افزایش کارایی و کاهش مصرف خواهیم بود.
 محقق��ان معتقدند که ب��ا این دس��تاورد می توان حتی پالس��تیک هایی 
با قابلیت انتقال الکترون برابر با س��یلیکون تولید کرد، این در حالی است 
که توان رس��انایی س��یلیکون حدود ده هزار برابر بیشتر از پالستیک های 

معمولی است.

رادار هوابرد ناسا توانست در مدت بس��یار کوتاه چند دقیقه ای، از مناطق پراکنده 
خطوط نازکا در صحرای پرو نقشه برداری کند. خطوط نازکا مجموعه ای از خطوط 
در صحرای نازکا است. این دشت بایر،80 کیلومتر بین شهرهای نازکا و پالیا در پرو 
گسترش یافته است. این داده ها به مقامات پرو کمک خواهد کرد تا به طور کامل 
طرح های هزار ساله در داخل و اطراف این محل را برای اولین بار به صورت فهرست 
درآورند. همچنین این داده ها ابزار جدیدی برای حفاظت از ساختارهای شکننده 
در مقابل دست اندازی انسان ها و حوادث طبیعی مانند سیل را ارائه می دهد. یک 
شکل به نام مرغ مگس خوار به صورت کمرنگ در باال و به سمت چپ خط مقیاس 
قابل مشاهده است. منقار بلند در شکل شبیه مرغ مگس خوار تا زیر یک جاده امتداد 
پیدا کرده است که به صورت مورب از لبه سمت راست تصویر به سمت مرکز کاهش 
پیدا کرده است. رادار UAVSAR ناسا یک ابزار رادار تصویربرداری است که اندازه 
گیری های کلیدی از تغییر شکل زمین را جمع آوری می کند. هنگامی که این رادار 
چندین بار بر روی یک منطقه پرواز می کند، می تواند تغییرات آن منطقه را به خوبی 
تعیین کند. این ابزار بر نحوه تغییر زمین توسط آتشفشان ها، زلزله و سایر خطرات 
 طبیعی نظ��ارت می کند. بروس چاپم��ن، محقق اصلی این پژوه��ش اظهار کرد: 
رادار UAVSAR برای مش��اهده خطوط نازکا مناس��ب اس��ت زیرا این منطقه 
هیچ گونه پوشش گیاهی نداشته و اکثر سال ها هیچ نوع بارشی را دریافت نمی کند، 

به این معنی که پراکندگی طبیعی در این منطقه در کمترین حد است.

ساخت قلم حبابی 
برای جابجایی آسان نانوذرات

 نانوکامپوزیت الکترومغناطیسی به روشی ساده
و کم هزینه ساخته شد

این روزها تکنولوژی حسابی در خدمت مدیران و صاحبان کسب و 
کارها درآمده تا شیوه ای مناسب و سریع برای هماهنگی، آمادگی 

و انجام کار های گروهی فراهم کند.
 در س��ال ۲015 ابزار های زی��ادی در ای��ن زمینه س��اخته اند که 
به بهره وری، هم کارمندان و هم صاحبان کار کمک بزرگی می کند.  
پرطرفدارترین این برنامه ها و ابزار ها را در ادامه معرفی خواهیم کرد. 

Dropbox  -2
بهترین جایگزین برای Box را می توان س��رویس ذخیره و اشتراک گذاری ابری 
دارپ باکس به حساب آورد که اکنون برای کسب و کار ها و استفاده های سازمانی 
 نیز بهینه ش��ده اس��ت. دراپ باکس می گوید نزدیک به 150000 کس��ب و کار 
 از این س��رویس برای ذخیره، به اش��تراک گ��ذاری و دسترس��ی فایل های خود 

استفاده می کنند.
Confluence  -4

 ش��اید تنها با Confluence اس��ت که کار ها ش��کل تیمی به خود می گیرند و 
به اش��تراک گذاری اطالعات آنقدر راحت می شود. هر کس��ی که در شرکت شما 
حضور دارد می تواند اطالعات مورد نیاز خود را با Confluence به دست آورد یا 

اطالعات مورد نیاز شخص دیگری را به اشتراک بگذارد.
در این برنامه می ت��وان ارائه ها، مقاالت آموزش��ی، برنامه های تیمی، گزارش  های 
کاری و هر چیز دیگری را با دیگران به اشتراک گذاشت تا کارها با سرعت بیشتری 

انجام شوند.
Asana  -6

 ابزار Asana در واقع یک برنامه برای بررس��ی و پیگیری کار های تیمی است که 
به تیم برای به پایان رساندن و گرفتن سریع تر نتایج کمک می کند.

Asana  با اپلیکیش��ن های مهم دیگری که در همین مقاله هم معرفی ش��ده اند 
همچون Box, Dropbox, Slack و Hipchat پیوستگی و هماهنگی کامل 
دارد تا تیم ها بتوانند وظایف، پروژه ها، مالقات و جلسات خود را با آن هماهنگ کنند 
تا همه  کار ها در موعد مقرر انجام شود. کمپانی سازنده می گوید هر ماه 10000 تیم 

کار خود را با Asana شروع می کنند.
Basecamp  -7

این برنامه ترکیبی اس��ت از ابزاری برای مدیریت پ��روژه و قابلیت های گفت وگو 
با ابزار های بس��یار مفید. تیم ها می توانند گفت وگو ها، فایل ها، لیس��ت وظایف و 

برنامه ریزی های تیمی را در این برنامه تعیین و تنظیم کنند.
Yammer  -8

 اب��زار Yammer را می توان جواب مایکروس��افت به HipChat دانس��ت که 
به اش��تراک گذاری فایل ها، مدیریت پروژه ها و ش��روع ک��ردن گفت وگو کمک 

شگرفی می کند.
Smartsheet  -9

یکی دیگر از اپلیکیشن های با رشد سریع امسال Smartsheet است که می تواند 
 Smartsheet در نظم دادن به کار ه��ای کارمندان معج��ره کند. اپلیکیش��ن 
کمک می کند تا همکاری، به اش��تراک گذاری و مدیریت پروژه ها آس��ان تر شود، 
پیگیری کار های تیمی در یک محل مش��خص انجام شود و مالقات ها و اطالعات 

مربوط به مشتری نیز به آسانی قابل دسترس باشد.

Box  -1 
ابزار » باکس« همیشه یکی از راه های امن برای ذخیره، به اش��تراک گذاری و مدیریت فایل های سازمانی 
 بوده ت��ا کارمندان به س��رعت و در هر جایی که هس��تند بتوانند ب��ه محتوایی مورد نیاز خود دسترس��ی 

داشته باشند و بهره وری خود را افزایش دهند.

Slack  -3
در سال ۲015 یکی از اپلیکیشن هایی که بسیار سریع رشد پیدا کرد و در بسیار از کار های تیمی و سازمانی 
مورد استفاده قرار گرفت، برنامه Slack بود. اس��لک را به راحتی می توان جز سه برنامه  برگزیده بهره وری 
در سال ۲015 به حساب آورد.  ابزار Slack به راحتی می تواند از سیل ایمیل های کاری جلوگیری کند و 
با محیط زیبای پیام رسان خود و همچنین ادغام با سرویس های سازمانی دیگر، به یک ابزار ضروری برای 

بیشتر کسب و کار ها تبدیل شود. این برنامه قطعا ارتباطات تیمی را مفید و موثرتر می کند.

Hipchat  -5
در هنگام انجام کار های تیمی زمان زیادی وجود دارد که دوست داریم برای به اشتراک گذاری ایده ای که 
به ذهنمان آمده یا سوالی که قصد پرسش آن را داریم به سراغ شخص دیگری برویم.  Hipchat به شما 
کمک می کند بدون اینکه بخواهید تمرکز ش��خص دیگری را بر هم زنید، پیام دهید و صحبت خود را آغاز 
کنید. در واقع Hipchat را می توان راه حل ارتباطی بهینه ش��ده برای محیط های کاری تعریف کرد که 

قطعا یکی از ابزار های بهره وری هم به حساب می آید.

11برنامه برتر بهره وری در کارهای تیمی

Trello  -10
یکی دیگر از ابزار های مدیریت و پی گیری روند کار های تیمی ترلو اس��ت که تقریب��ا همه ابزار الزم برای 
مدیریت موفق یک پروژه را در اختیار شما می گذارد. ترلو به راحتی اجازه می دهد شما پروژه ها مختلف را 

بر اساس دارنده، دسته یا برنامه ریزی مدیریت و مرتب کنید.

Evernote  -11
یکی از جامع ترین ابزار های یادداشت برادری و ساخت لیس��ت وظایف Evernote است که در مدیریت یادداشت ها و 
هماهنگ سازی آن ها بین همه دستگاه ها کمک می کند. Evernote بیش از100 میلیون کاربر دارد که برای برداشت 

یادداشت ها از آن استفاده می کنند.
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اخبار اخبار کوتاه

 خنثی سازی شبیخون دشمن 
با تحکیم بنیه اعتقادی جوانان

قرار گیری ارتقاي سطح علمي فرزندان 
در اولویت خانواده ها 

امام جمعه برزک گفت: اقتدار و بزرگی ایران به برکت 
پایداری خون شهدا و زحمات امام راحل )ره( است.

 حج��ت االس��الم حالج��ی مف��رد گف��ت: وج��ود
 انقالب اسالمی برای ایران لطف الهی به کشور و جامعه 
ایران بود که این لطف بزرگ نیاز به شکرگزاری دارد که 

غیر از زبان راه های دیگری نیز دارد.
وی با اش��اره به این نکته که فقط با تشکر زبانی انقالب 
حفظ نمی شود، افزود: باید کار و تالش کرد و با صحبت 
با فرزندان خ��ود و تعریف وقایع انق��الب ضمن توجیه 
آنها به دس��ت آوردهای انقالب، آن را به نسل های بعد 

بسپاریم.
حجه االس��الم حالجی مف��رد گف��ت: دوران طاغوت 
 دوران ناپاکی بود و دوران حکومت اسالمی با حاکمیت

 نایب امام زمان )عج( همچون دورانی اس��ت که برای 
 تطهی��ر آب پیدا نکرده ای��م و خداوند دس��تور تطهیر 

با خاک را صادر کرده اس��ت. امام جمع��ه برزک گفت: 
 اکن��ون دوران اضط��رار اس��ت و در ای��ن دوران نباید 
 دست روی دس��ت گذاشت، حکومت اس��المی یعنی 
بیدار ش��دن از خ��واب غفل��ت و همچنی��ن حکومت 
 اسالمی به ما اس��تقالل، آزادی و عزت بخشید که االن 
با اجرایی ش��دن برجام شاهد بخش��ی از اقتدار و عزت 

ایران هستیم.
وی با اش��اره ب��ه تهم��ت های 12 س��اله غ��رب علیه 
ایران گفت: ب��ا اس��تقامت دولت جمهوری اس��المی 
 ای��ران باالخ��ره زی��اده خواه��ان ه��ر چن��د ظاهری 
عقب نشینی کرده و پشیمان ش��دند و االن مسئوالن 
باید مراقب باش��ند تا فریب دش��من را نخورده و سعی 
 در نقش بر آب کردن نقش��ه های آنها داش��ته باشند. 
 حج��ت االس��الم حالج��ی مف��رد در ادام��ه اف��زود: 
 وقتی ک��ه مس��تکبران ش��اهد بودن��د که ب��ا اعمال 

 تحریم ه��ای بیش��تر مقاومت مردم بیش��تر ش��ده و
  هر بار راهپیمایی ها ش��لوغ تر و مردم بیش��تر در همه 
 صحنه ه��ا و انتخابات ه��ا حاضر می ش��دند مجبور به 
عقب نشینی شدند که این عزت با استقامت شما و خون 
شهدا و شهدای هس��ته ای به دس��ت آمد. امام جمعه 
برزک با اش��اره به رزمایش ب��زرگ دالورمردان میهن 
 اسالمی در آب های نیلگون خلیج فارس گفت: رزمایش 
نیروی دریایی در وس��عت بی��ش از3 میلیون کیلومتر 
 مرب��ع از آب های خلیج فارس نش��انه ق��درت و اقتدار 
میهن اسالمی است که آن را به رخ جهانیان می کشند.

وی با اشاره به دوران پسا برجام گفت: دوران پسا برجام 
امروز همچون تابلویی است روبروی مسئوالن که باید 

همواره مراقب فریب دشمن باشند.
حجت االس��الم حالجی مفرد با اش��اره به س��فرهای 
مس��ئوالن و بازرگانان کش��ورهای خارجی به ایران و 
بالعکس گفت: آنچه مهم است ما نباید به گونه ای عمل 

کنیم که فریب دشمن را بخوریم.
امام جمعه برزک با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
گفت: در اجرای برج��ام هیچ منتی ب��ر آمریکا نداریم 
چرا که ما برای اجرای برجام هزینه کرده ایم و مجانی 
امتیاز ن��داده ایم و اگر کس��ی بخواهد ب��ه خاک و آب 
میهن اس��المی ایران تج��اوز کند و دس��ت از پا خطا 
 کند آنچنان ذلیالنه س��رکوب خواهد ش��د که دس��ت 
از پا درازتر به کش��ورش باز خواهد گش��ت و دشمنان 
بدانند ک��ه ملت جمهوری اس��المی ایران ب��رای دفاع 
از اس��الم و والیت تا پای جان ایس��تاده و ه��م اکنون 
 نیز خود را ب��رای راهپیمایی 22 بهم��ن و حضور پای 
صندوق های رای آم��اده می کند تا با حضور پرش��ور 
 خود بار دیگر مش��ت محکمی بر دهان استکبار بزند و 

خواهند زد.

رییس ش��وراي ش��هر مبارک��ه گف��ت: ارتق��اي س��طح علم��ي و تحصیلي 
فرزندان به منظور تربی��ت مدیران آگاه، عال��م و توانمند براي آینده کش��ور 
 از مهم ترین مس��ائلي اس��ت که باید خان��واده ها جهت تحق��ق آن پیگیري 

کنند.
 خلیل طاهري در جش��ن خانواده بزرگ ش��هرداري و س��ازمان هاي وابسته 
 با تاکید بر نقش دان��ش آموزان، مربیان و اولیا در جامعه اس��المي بر ضرورت 
توجه جدي به این قش��ر آینده س��از کش��ور تاکید کرد و خواهان اس��تمرار 
 چنین اقدامات فرهنگي از س��وي شوراي اسالمي شهرو ش��هرداري مبارکه 

شد.
وی اظهار داشت: هدف از برگزاري این مراسم با ش��کوه ایجادانگیزه، تقویت 
روحیه تالش و فراهم آوردن زمینه رقابت سالم و سازنده میان دانش آموزان و 

دانشجویان برتر این شهرداري است.
رییس شوراي اسالمي ش��هر مبارکه گفت: آینده شهر به دوش عزیزاني است 
که امروز در س��نگر تعلیم و تربیت مش��غول تحصیل و کس��ب علم هستند و 
امیدوارم دانش آموزان عزیز قدر والدین خود را بدانند. وي با بیان اینکه آینده 
 روشن یافتني نیست، بلکه ساختني است، گفت: خوشبختانه با تعامل اعضاي 
ش��وراي ش��هر ب��ا ش��هرداري و ت��الش جه��ت آبادان��ي ش��هر س��عي 
 ک��رده ای��م زمین��ه افزای��ش س��طح رضایتمن��دي ش��هروندان را فراه��م

 آوریم.
رییس شوراي اسالمي شهر مبارکه گفت: شما دانش آموزان با درس خواندن 
 به موقع و گوش دادن به حرف والدین به عنوان ش��رط کافي جهت س��اختن 
آینده اي بهتر تالش کنید و در بهسازي و فرهنگ سازي جهت داشتن شهري 

زیبا و آباد مشارکت کنید.

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل در گردهمایی مبلغان دینی این 
شهرستان اظهار کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای 

انقالب اسالمی است که این فرصت شاید در طول سال فراهم نشود.
 حجت االس��الم س��میع اهلل م��ردان حض��ور مبلغ��ان و ائم��ه جماعات 
 در مراس��م های مختل��ف ده��ه فج��ر را بس��یار ب��ا اهمیت دانس��ت و 
 خاطرنش��ان کرد: مبلغان دینی ع��الوه بر حضور در جش��ن های انقالب، 

باید اهداف نظام جمهوری اسالمی را برای آحاد مردم تبیین کنند.
رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل با بیان اینکه نقش آحاد جامعه 
در پیروزی و حفظ و تداوم انقالب اسالمی یکی از اولویت های تبلیغی است، 
بیان کرد: انقالب اسالمی با تکیه  بر باورها و اعتقادات مردمی شکل  گرفته 

و این  یکی از امتیازهای مهم این انقالب است.
مردان با توصیه به مبلغان دینی برای یادآوری احیای فریضه امر به معروف 
در منابر در دهه فجر افزود: مبلغان دین��ی باید با ارتباط نزدیک با جوانان 
و نوجوانان، بنیه اعتقادی آنان را مس��تحکم کنند تا ش��بیخون فرهنگی 

دشمنان را خنثی کنند.
وی اعتقادات مردم را تنها عامل مصمم ش��دن مردم در مقابل اس��تکبار 
دانست و تصریح کرد: دشمن در صدد اس��ت از راه های مختلف در ارکان 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران نفوذ پیدا کن��د و با تغییر باورهای 
دینی، انقالبی و اعتقادی مردم و به خصوص جوانان دید آنان نس��بت به 

انقالب را تغییر داده و امیدشان نسبت به آینده را سست کند.
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد آران و بیدگل در ادامه مساجد را 
از پایگاه های مهم جذب و ترغیب مردم و به ثمر رسیدن انقالب دانست و 
عنوان کرد: هم اکنون140 مسجد در شهرستان آران و بیدگل وجود دارد 
که از این تعداد،80 مسجد فعال است و عالوه بر اقامه نماز جماعت، وظیفه 

فرهنگ سازی و تحکیم بنیه اعتقادی جوانان را برعهده دارد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان دهاقان از اختصاص 
بیش از س��ه میلیارد و400 میلیون ریال تس��هیالت خانگی شهرستان 

دهاقان خبرداد.
  عل��ی ذوالفق��اری ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: تاکن��ون 92درصد 

از مشاغل خانگی دهاقان وارد سامانه رصد اشتغال شده است.
وی افزود: در10 ماه گذش��ته ادارات و دس��تگاه های اجرای��ی در زمینه 
 واگذاری تسهیالت مش��اغل خانگی عملکرد خوبی داش��ته اند و انتظار 
 می رود تا پایان س��ال نس��بت به ادامه روند کار تالش بیشتری کنند تا 

در سال آینده پرونده ناتمام نداشته باشیم.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان دهاقان اظهار داشت: 
ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ و ارش��اد اس��المی و جهاد کشاورزی 
شهرس��تان دهاقان بیش��ترین درصد اش��تغال را در این م��دت به اتمام 

رسانده اند.

فرمانده حوزه مقاومت سیدالشهدا بادرود ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک 
فجر، اظهار کرد: برای برنامه ریزی هرچه باش��کوه تر برنامه های دهه مبارک 

فجر برنامه های مختلف و متنوعی در سطح بادرود برگزار خواهد شد.
سید محمد طباطبایی افزود: ازجمله مهم ترین برنامه پیش بینی شده برگزاری 
یادواره ی شهدای علم و عزت است که امروز بعد از نماز جماعت مغرب و عشا 
با سخنرانی حجت االسالم احمد پناهیان در حسینیه مرکز شهر بادرود برگزار 

می شود.
وی با اشاره به بحث برجام و تسلیم کش��ورهای ابرقدرت در برابر ایران گفت: 
یکی از مواردی که غرب و کشورهای 5+1 را وادار به تسلیم در برابر ایران کرد، 

جان فشانی دانشمندان هسته ای کشورمان بود که جان خود را ایثار کردند.
طباطبایی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برگزاری یادواره شهدای علم و عزت 

قدرشناسی از شهدای این دستاورد عظیم است. 

اختصاص بیش از سه میلیارد ریال اعتبار 
 برگزاری یادواره شهدای به مشاغل خانگی در دهاقان

علم و عزت در بادرود

فرماندار ش��هرضا گفت: در دهه فجر امس��ال 543 واحد مکس��ن مهر با اختصاص 
اعتباری بالغ بر300 هزار میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

محسن گالبی اظهار کرد: پروژه های شهرس��تان در حوزه های مختلف با اختصاص 
 اعتباری بالغ ب��ر 428 میلیون و 823 هزار ریال از محل مناب��ع و اعتبارات دولتی و

 400 میلیون و 868 ه��زار ریال از طریق س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی ایجاد 
 ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: این پروژه ها در مجم��وع زمینه اش��تغال 101 نفر را 

در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی، دامداری و کشاورزی ایجاد کرده است.
گالبی افزود: در دهه فجر امس��ال اس��ناد مالکیت 250 واحد از اراضی و مملوکات 
روس��تای کهرویه تحویل متقاضیان این اسناد می ش��ود. وی تصریح کرد: در شهر 

منظریه ش��هرضا نیز پنج پروژه عمرانی از جمله س��تون یادبود ش��هدای منظریه 
 و آبنمای طولی آرامس��تان، ب��ا اختصاص اعتب��اری بالغ بر 25 ه��زار میلیون ریال 

به بهره برداری می رسد.
فرماندار ش��هرضا اضافه ک��رد: یک واحد صنای��ع تبدیلی با ظرفیت تولید س��ه تن 
محصول در روز با اختصاص اعتباری بالغ بر یک ه��زار و700 میلیون ریال و ایجاد 
 زمینه اش��تغال برای 12 نف��ر از جمله پروژه هایی اس��ت که در دهه فجر امس��ال 
به بهره برداری می رس��د. گالبی تصریح کرد: هم چنین در دهه فجر امسال مجموعا 
11 طرح آبیاری با اعتباری بالغ بر10 هزار و 973 میلیون ریال با 29 فرصت شغلی 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.

افتتاح 543 واحد مسکن مهر شهرضا در دهه فجر

امام جمعه برزک اعالم کرد:

اقتدار و بزرگی ایران به برکت خون شهداست

ابالغ رای 
11/212 کالسه پرونده:273/94 ش��ماره دادنامه:609-94/8/27 مرجع رسیدگی: شعبه 16 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان:محسن فتاحی وانانی نش��انی: اصفهان – شاهپور 
جدید – شهرک نمایشگاهی فاز2- نمایشگاه زنده رود خوانده: فرید سلطانی اصل نشانی: 
مجهول المکان خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال بابت 1 فقره چک به شرح 
متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی محسن فتاحی وانانی 
به طرفیت فرید سلطانی اصل به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک به شماره 
901/16599576-93/9/10 عهده بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 300/000 ریال هزینه دادرس��ی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد درحق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. 

م الف:30743 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/213 کالس��ه پرونده اصلی:340/94 ش��ماره دادنامه:494-94/6/31 مرجع رس��یدگی: 
شعبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا مش��هدی رنانی نشانی اصفهان 
–خ.سپه – کوچه تلفخانه – پاس��اژ نقش جهان – طبقه همکف – واحد7- زاهد اسپرت 
خوانده: سهیال رحیمیان دزکی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال به همراه خسارات و هزینه دادرسی تمبر و نش��ر آگهی طبق تعرفه و تاخیر در تادیه 
به تاریخ شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده 
کالسه 340/94 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده ش��ورا با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی علیرضا مشهدی رنانی 
به طرفیت سهیال رحیمیان دزکی به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال موضوع دو 
فقره چک به شماره 128982781240-93/6/17و1289/827809/27-94/3/27 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در یدخواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی )نشر آگهی در نشریه اعتدال مورخ 94/5/17( در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه 
خویش به عمل نیاورده لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 ریال هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه بابت هزینه های دادرس��ی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید )93/6/17و93/3/27( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام مدت مذکور ظ��رف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان می باشد.م الف:30741 

ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/214 کالسه پرونده:122/94 ش��ماره دادنامه:493-94/6/24 مرجع رسیدگی: شعبه 27 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد آقاسی نش��انی اصفهان – خ.رودکی – پشت 
اداره گذرنامه – ساختمان سام خوانده: 1- مهناز ش��عار 2- بهنام صادقی هر دو به نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 26/750/000 ریال بابت خس��ارت وارده ناش��ی از 
تصادف مورخ 94/2/12 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و هزینه کارشناس��ی گردشکار: 

پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی فرهاد آقاس��ی ب��ه طرفیت 1- مهناز 
شعار 2- بهنام صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 26/750/000 ریال بابت خسارت ناشی از 
تصادف مورخ 94/2/12 به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه کارشناسی شورا با بررسی 
محتویات پرونده و نظر به کروک��ی پلیس که خوانده را مقصر حادثه اعالم نموده اس��ت و 
همچنین با عنایت به نظریه کارشناس وس��ایط نقلیه در خصوص برآورد خسارت وارده به 
خودروی خواهان و نظر به عدم حضور و ارائه الیحه دفاعیه توس��ط خوانده مبنی بر برائت 
ذمه لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به اس��تناد مواد 198و515و519 قانون 
آیین دادرسی مدنی نظر به میزان خواسته خواهان رای بر محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 26/750/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000ریال هزینه دادرسی 
و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناس��ی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص دعوی 
خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم بهنام صادقی با عنایت به نظریه کارش��ناس تصادف 
به لحاظ عدم توجه دعوی مستند به ماده 84 قانون مارالذکر قرار رد دعوی صادر می گردد 
رای حقوقی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م 

الف:30744 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/215 شماره پرونده:1056/94 ش��ماره دادنامه:1557-94/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
یازدهم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس قاراخانی نش��انی اصفهان – عالمه 
امین��ی – خ.بازارچه – کوچه پیمان – بن.گلس��تان – پ4 خوانده: احس��ان آل یاس��ین 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناش��ی از تصادف و هزینه های دادرسی 
– کارشناسی گردشکار: قاضی ش��ورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای 
شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواس��ت خواهان به طرفیت خوانده 
باال به خواس��ته مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال بابت خس��ارات ناشی از تصادف به اضافه 
هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پژو405 به 
شماره 53-634ص72 متعلق به خواهان و پراید به شماره 819ص88-ایران53 به رانندگی 
خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری 
در پرونده تامین دلیل شعبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل 
خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 26/500/000 ریال تعیین گردیده است و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز 
و عدم ارائه الیحه یا دفاعیه لذا قاضی ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص داده و 
با استناد به مواد 1و2 قانون مس��ئولیت مدنی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 26/500/000 ریال بابت خس��ارات 
وارده و 310/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در همین شعبه می باشد.م الف:30754 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

11/220 شماره:1394/04/173657-1394/11/8 چون تمامی ششدانگ یکدرب باغ معرف 
گل سیاه پنج رجلی پالک 961 فرعی از شماره 212-اصلی واقع در دشت بزرگ طرق بخش 
11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام بتول خاکس��ار فرزند عبداله و غیره 
در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در 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 س��اعت مق��رر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتش��ار:94/11/12م الف:364 

عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

حصر وراثت
 11/221 آقای ابوالفضل باقری بودانی دارای شناس��نامه ش��ماره 24 به ش��رح دادخواست

  به کالس��ۀ 607/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد باقری بودانی بشناسنامه 17 در تاریخ 94/1/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ابوالفضل باقری بودانی 
ش.ش 24 ت.ت 1361 )فرزند پس��ر( 2- اس��ماعیل باقری بودانی ش.ش 421 ت.ت 1356 
)فرزند پسر( 3- ابراهیم باقری بودانی ش.ش 420 ت.ت 1355 )فرزند پسر( 4-معصومه باقری 
بودانی ش.ش 195 ت.ت 1365 )فرزند دختر( 5- هاجر باقری بودانی ش.ش 1080061185 
ت.ت 1368 )فرزند دختر( 6- ش��هناز مانده علی بودانی ش.ش 13 ت.ت 1340 )همس��ر(. 
 اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگه��ی می نماید تا 
 هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
 ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:337 ش��ورای حل اختالف 

بخش کرون 
حصر وراثت

11/241 آقای عبدالرحیم یمینی سلطان دارای شناسنامه شماره 177 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 319/94ش.1ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ربابه امینی تهرانی بشناسنامه 4226 در تاریخ 1394/9/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- کریم یمینی سلطان 
ش.ش 32557 )همسر متوفی( 2- عبدالرحیم یمینی سلطان ش.ش 177، 3- عبدالرحمن 
یمینی سلطان ش.ش 63، 4- عبدالرضا یمینی سلطان ش.ش 143، 5- محمدرضا یمینی 
س��لطان ش.ش 638، 6- غالمرضا یمینی س��لطان ش.ش 910، 7- غالمحسین یمینی 
س��لطان ش.ش 1167 )فرزندان ذکور متوفی( 8- زهرا یمینی سلطان ش.ش 213، 9- زیبا 
یمینی سلطان ش.ش 818 )فرزندان اناث متوفی(و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:335 شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

11/242 آقای علی غالمی میرآبادی دارای شناس��نامه شماره 49 به ش��رح دادخواست به 
کالسۀ 489/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین غالمی میرآبادی بشناسنامه 49 در تاریخ 94/4/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد غالمی میرآبادی 
ش.ش 28 ت.ت 1335 )فرزند پسر( 2- اس��کندر غالمی میرآبادی ش.ش 42 ت.ت 1338 
)فرزند پس��ر( 3- علی غالمی میرآبادی ش.ش 49 ت.ت 1343 )فرزند پسر( 4- حبیب اله 
غالمی میرآبادی ش.ش 31 ت.ت 1350 )فرزند پس��ر( 5- اکبر غالمی میرآبادی ش.ش 15 
ت.ت 1344 )فرزند پس��ر( 6- اصغر غالمی ش.ش 39 ت.ت 1346 )فرزند پسر( 7- مظاهر 
غالمی میرآبادی ش.ش 36 ت.ت 1358 )فرزند پسر( 8- یوسف غالمی میرآبادی ش.ش 58 
ت.ت 1363 )فرزند پسر( 9- ام کلثوم غالمی میرآبادی ش.ش 38 ت.ت 1360 )فرزند دختر( 
10- زهرا غالمی میرآبادی ش.ش 1080034161 )فرزند دختر( 11- ماه طال جعفری میرآبادی 
ش.ش 1109 ت.ت 1309 )همسر(. 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:336 

شورای حل اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

11/243 آقای یعقوب کبریایی زاده به شناسنامه ش��ماره 6 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت ورثه درخواست به ش��ماره 335/94 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان کبری میرزایی فرد کچو روستاقی بشناسنامه شماره 23 در تاریخ 
93/4/5 در اقامتگاه دائمی خود درگذش��ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- حس��ن 
کبریایی زاده کچو روس��تاقی ش.ش 8 )فرزن��د( 2- یعقوب کبریایی زاده کچو روس��تاقی 
ش.ش 6 )فرزند(. پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول 

هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری با حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 8340 سرانجام در تاریخ 94/11/1 وقت فوق العاده شعبه 
اول ش��ورای حل اختالف زواره به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری 
ندارد و دارای��ی آن را پس از پرداخت و انج��ام حقوق و دیونی که بر ترک��ه تعلق می گیرد. 

م الف:903 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 
حصر وراثت

11/244 آقای محمدرضا قربانعلی زادگان به شناس��نامه شماره 5 به اس��تناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و رونوش��ت ورثه درخواست به ش��ماره 336 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان امیر رضا قربانعلی زادگان بشناسنامه شماره 0202673601 
در تاریخ 94/10/17 در اقامتگاه دائمی خود درگذش��ته و ورثه حی��ن الفوت وی عبارتند از: 
1- حمیده حس��ن بیگی فرزند مظفر ش.ش 1517 )مادر( 2- محمدرضا قربانعلی زادگان 
فرزند محمود ش.ش 5 )پدر(. پس از تش��ریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه 
و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه س��ری با حسب گواهی متصدی 
مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش��ماره 8484 سرانجام در تاریخ 94/11/1 
وقت فوق العاده شعبه اول ش��ورای حل اختالف زواره به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در 
باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 

تعلق می گیرد. م الف:902 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 
ابالغ وقت رس�یدگی 

11/245 شماره ابالغیه:9410103640803122 شماره پرونده:9409983640800719 شماره 
بایگانی ش��عبه:940741 خواهان/ش��اکی عبدا... غف��اری ریزی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان 1- محمد عباسی 2- غالمرضا ش��فیعی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان زرین شهر نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 5 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان )زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 
9409983640800719 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/15 و س��اعت 09:00 
تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده ردیف دوم 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:1164 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
مزایده 

11/246 اجرای احکام مدنی ش��ورا دادگاه عمومی بخش زواره در نظ��ر دارد در اجرای مفاد 
اجراییه در پرونده کالس��ه مدنی ش��ورا 940048 که به موجب آن آقای اسحاق ایمانی فرد 
فرزند محمد محکوم به پرداخت 14/000/000 میلیون ریال اصل خواسته و 205/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محسن اعرابی و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 
720/000 ریال در حق صندوق دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم علیه طوعا درصدد 
اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رساند: 1- دو دست مبل روال به رنگ قهوه ای دست دوم در حدنو. 2- دو عدد عسلی )یک 
عدد چوبی به رنگ قهوه ای و یک عدد شیشه ای( دست دوم در حد نو. قیمت کارشناسی 
شده اموال فوق الذکر: جمعا 12/000/000ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را که آگهی شده مالحظه 
نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی 
آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای امالک 
را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.تاریخ مزایده: روز 
دوشنبه مورخ 1394/12/10 ساعت 10صبح. مکان مزایده: اجرای احکام مدنی شورا دادگاه 
عمومی بخش زواره. م الف:901 محمدرضا قنائیان بادی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی و 

کیفری دادگاه عمومی بخش زواره 
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زبان خوراكى ها

خبر خبر

يك كارشناس تغذيه توصيه كرد: جهت پيشگيرى از فقر آهن از دادن 
چاى به كودكان و به ويژه خردساالن زير دو سال اجتناب شود.

بهشته النگ ، با بيان اينكه چاى بايد يك ساعت قبل و بعد از غذا مصرف 
ــود، گفت: مصرف چاى نزديك به وعده هاى اصلى غذا مى تواند فقر  ش

آهن ايجاد كند.
وى اظهار كرد: ماده اى به نام « فيتات» در چاى وجود دارد كه مى تواند 
جذب آهن در روده را كاهش دهد و به همين علت توصيه مى شود چاى 
ــاعت بعد از صرف وعده اصلى غذايى  حداقل يك ساعت قبل و يك س

نوشيده شود.
ــت،  النگ با بيان اينكه تنها فيتات موجود در چاى مانع جذب آهن اس
ــه تنهايى تاثيرى بر جذب  گفت: داغ بودن چاى و مصرف آب جوش ب

آهن ندارد.
وى اظهاركرد: به دليل وجود همين فيتات است كه توصيه مى شود از 
دادن چاى به كودكان و به ويژه خردساالن زير دو سال اجتناب شود، 

زيرا اين كار موجب فقر آهن در آنها مى شود.
ــاى در وعده صبحانه و  ــناس تغذيه با بيان اينكه مصرف چ اين كارش
ــود در وعده  ــت، گفت: اينكه توصيه مى ش همراه با لبنيات بالمانع اس
صبحانه به جاى چاى از آب پرتقال استفاده شود، تنها به اين علت است 
كه استفاده از منابع ويتامين C در كنار مصرف لبنيات جذب كلسيم 

را افزايش مى دهد. 
ــه فنجان چاى را در طول روز مناسب دانست و  النگ، مصرف دو تا س

توصيه كرد: افراد بيشتر از اين چاى مصرف نكنند.
وى به كافئين موجود در چاى اشاره كرد و افزود: همين كافئين است 
كه موجب خواب آلودگى و رفع خستگى بعد از صرف چاى مى شود و 
قطعا با افزايش مصرف چاى مقدار كافئين ورودى به بدن افزايش يافته 

كه مضر است.

مواد حاوى فسفر در افزايش هوش و تمركز كودكان بسيار موثر است.
ــين عزيزى متخصص و رييس انجمن صنايع غذايى گفت:  محمدحس
ــتگى به محيطى دارد كه  هوش عاملى ژنتيكى است ولى تا حدى بس
ــب تاثير  ــد مى كند همچنين خانواده و تغذيه مناس كودك در آن رش

زيادى در افزايش هوش كودك دارند. 
 وى افزود: از آنجايى كه فسفر، تقويت كننده اعصاب و مغز است مواد 

غذايى حاوى فسفر در اين زمينه مفيد هستند.
ــز گردو، مواد  ــته، مغ ــفر در مغز بادام، مغز پس عزيزى تاكيد كرد: فس
ــفيد به خصوص ماهى ، فرآورده هاى  پروتئينى، انواع گوشت قرمز و س

دريايى چون ميگو و نيز در لبنيات وجود دارد. 
 وى بيان كرد: وراثت 50 درصد ، تغذيه مناسب 20 درصد و 30 درصد 

تمرين هاى تمركزى در افزايش هوش و تقويت حافظه موثر اند.
وى در پايان توصيه كرد: مطالعه، حل مسايل رياضى و جدول از جمله 
ــرورش مهارت هاى تمركزى  ــت كه موجب تقويت و پ روش هايى اس

مى شوند. 

ــت جهانى احتمال دارد تا پايان سال  ــازمان بهداش ــاس اعالم س بر اس
ــورهاى واقع در قاره هاى  ــانزده تا چهار ميليون نفر در كش دو هزار و ش

سه گانه آمريكا به اين ويروس آلوده شوند.
قرار است جلسه ويژه كميته اختصاصى سازمان جهانى بهداشت براى 

اين منظور تشكيل شود.
ــوزادان منجر  ــادرزادى در ن ــص م ــروز نقاي ــه ب ــكا كه ب ــروس زي  وي
ــدار داده شده  ــرايت پيدا كرده است. هش ــود به بيست كشور س مى ش
ــه اين ويروس آلوده  ــل يك و نيم ميليون نفر احتماال ب كه فقط در برزي

شده اند. 
بى بى سى افزود: تعداد پشه هايى كه عامل انتقال اين بيمارى هستند 
در قاره آمريكا بسيار زياد است و همين مسئله سبب شيوع گسترده اين 

بيمارى مى شود.
 ساكنان كشورهاى اين قاره ها هيچگونه ايمنى طبيعى در مقابل ابتال 

به اين بيمارى ندارند.
ــوند و شيوع اين  ــتر افرادى كه به زيكا مبتال هستند بيمار نمى ش بيش
بيمارى در يك «چرخه ساكت» رخ مى دهد و در نتيجه رديابى الگوهاى 

شيوع آن بسيار دشوار مى شود.
ــيه ديده ــيا و اقيانوس ــا، آمريكا، آس ــال در آفريق ــارى تا به ح اين بيم

 شده است. 
به دنبال شيوع گسترده اين عفونت در پلينزى (منطقه اى در اقيانوس 
ــال هاى 2013 و 2015 ميالدى،  آرام مركزى) و برزيل به ترتيب در س
ــت، اطالعات مربوط به عوارض عصبى و خودايمنى  متخصصان بهداش

ناشى از بيمارى را منتشر كردند.
در حال حاضر، برزيل ميزبان اصلى اين ويروس است و سازمان جهانى 
بهداشت به تازگى در مورد شيوع اين ويروس هشدار داده و پيش بينى 
ــه تا چهار ميليون نفر در سراسر  مى كند كه در سال جارى ميالدى، س

آمريكا به زيكا مبتال خواهند شد.
ــيلى اولين مورد انتقال ويروس در جزيره  ــال 2014 ميالدى، ش در س
ايستر را تاييد كرد و در ماه مه سال 2015، اولين مورد انتقال در ناحيه 

شمال شرق برزيل تاييد شد.
ــر آمريكا از  ــورهاى ديگ ــروس در كش ــل، وي ــيلى و برزي  همراه با ش
ــالوادور، گوادلوپ،  ــوادور، الس ــوى، كلمبيا، اك ــادوس، بولي جمله بارب
ــك،  ــك، مكزي ــدوراس، مارتيني ــى، هن ــان، هائيت ــاال، گوي گواتم
ــورينام و ونزوئال ــن، س ــنت مارتي ــو، س ــه، پورتوريك ــا، پاراگوئ پانام

 گزارش شد.
ــارى در آمريكا،  ــگيرى از بيم ــرل و پيش ــز كنت ــزارش مرك ــر گ بنا ب
ــال  ــز انتق ــه ج ــرى ب ــم ديگ ــق مكانيس ــروس از طري ــال وي انتق
ــوده، تقريبا ــه آل ــى و نيش پش ــاس جنس ــاى خونى، تم ــرآورده ه ف

 غير ممكن است.

ــه از افراطيون  ــاز جمعه با گالي ــت پيش از خطبه هاى نم وزير بهداش
ــيس داروخانه هاى گياهى به جاى عطارى ها  طب نوين و سنتى بر تأس
تأكيد كرد.سيد حسن هاشمى با اشاره به فوايد طب سنتى و همچنين 
ــده است، اظهار داشت: طب سنتى  افراط و تفريطى كه در اين حوزه ش
ــده و  ــودجويى و بداخالقى واقع ش كه در عطارى ها وجود دارد مورد س
ــتفاده  ــوء اس ــردم در جهت منفعت جويى س ــى از عدم اطالع م به نوع
مى كنند كه زيان هاى بسيارى نيز وارد مى كند در حالى كه طب سنتى 
ــالم نيز از طريق ائمه جزو  ايرانى از زمان ايران باستان بوده و پس از اس

افتخارات ما به حساب مى آيد.
وى ادامه داد: متأسفانه از دهه هاى گذشته طب سنتى مورد كم توجهى 
قرار گرفته است، همچنين افراط و تفريط در طب صورت پذيرفته؛ زيرا 
ــى طب سنتى هستند در حالى  يك عده اى از طب مدرن منكر اثربخش
كه مردم با  آموزش هاى سينه به سينه از اين طب بهره مند شده اند كما 
اينكه افراط و تفريط در اين طب مخرب است و ما شاهد مراجعه بيماران 

و ويزيت آنان بر اثر عوارض همين داروهاى گياهى هستيم. 
ــيميايى  ــى از داروهاى ش ــال بخش ــه هر ح ــح كرد: ب ــمى تصري هاش
ــن بايد ــت، بنابراي ــى اس ــان داروي ــه آن همين گياه ــاده اولي ــز م ني

 مراقبت كرد.
ــى طب سنتى هستند كما اينكه   از آن طرف نيز برخى ها منكر اثربخش
ــنتى منكر طب نوين  عموميت ندارد و از طرفى نيز برخى ها در طب س

هستند كه هيچ كدام از اين دو گروه روششان درست نيست. 
ــنتى درمان كرد  ــا را نمى توان با طب س به هر حال برخى از بيمارى ه
ــا آپانديس، وضع  ــوند ي مانند مجروحان تصادفات كه بايد جراحى ش
حمل و سرطان ها. برخى ها مردم را گمراه مى كنند و از عدم آگاهى مردم

 سوء استفاده مى كنند.
وزير بهداشت عنوان كرد: همان طور كه برخى ها در طب نوين اثربخشى 
ــوند و برخى ها نيز تمام درمان ها را منوط به  طب سنتى را منكر مى ش
طب سنتى مى دانند هر دو مسير خطايى مى روند. ما نيز مسير خطايى 
رفتيم! در حالى كه بايد طب سنتى ايرانى بيش از سه دهه گذشته احيا 
ــگاه هاى متعددى ايجاد مى كرديم و حتى  ــد و مانند چين دانش مى ش
ــد ولى با اين وجود از  ــازمان ملى در اين حوزه راه اندازى مى ش يك س
ــكده  ــته كه در اين موارد تالش كردند و تاكنون 17 دانش وزراى گذش
ــكر مى كنم، كما اينكه سرعت ما  ــت تش ــده اس و سالمتكده ايجاد ش

كافى نيست.
وى با اعالم اينكه بايد به جاى عطارى ها داروخانه هاى گياهى ايجاد شود، 
خاطرنشان كرد: امروزه كسانى اجازه طبابت در طب سنتى دارند كه 7 
سال دوره پزشكى عمومى گذرانده و 3 تا 4 سال نيز به صورت تخصصى 

طب سنتى را فراگرفته اند. 
ــه  ــنتى را تقويت كنيم ولى بايد هميش ــالش مى كنيم طب س ما نيز ت
ــنتى رخ  ــب مدرن و طب س ــراط و تفريط بين ط ــم تا اف مراقبت كني

ندهد.

اين افراد چاى ننوشند

تغذيه اى براى افزايش هوش كودكان

بى بى سى گزارش داد:

ابتالى يك و نيم ميليون نفر 
به ويروس زيكا در آفريقا

وزير بهداشت ؛

برخى مواد غذايى وقتى خام خام گاليه از افراطيون طب نوين و سنتى
ــترى  ــوند خواص بيش مصرف ش

دارند.
ــى از مواد غذايى مورد  اگر كس

عالقه تان سوال كند جوابتان 
ــت؟ كيك؟ استيك؟  چيس
سيب زمينى سرخ كرده؟ 

آيا عاشق مواد غذايى 
ــده هستيد؟  پخته ش

اما بايد بدانيد كه برخى 
ــى زمانى كه خام  مواد غذاي
ــوند مفيدتر  مصرف مى ش

ــترى  ــن بيش ــوده و ويتامي ب
دارند. در واقع اكثر مواد غذايى 

در روند پخته شدن ميزان زيادى از
 ويتامين هاى خود را از دست مى دهند. 

ــيوه پخت كباب كردن  فرقى هم نمى كند ش
ــردن و غيره. در اين  ــد يا آب پز كردن يا بخارپز ك باش
مطلب 7 ماده  غذايى را معرفى مى كنيم كه به صورت 

خام حاوى ويتامين و مواد مغذى بيشترى هستند.
چغندر

ــما چغندر را به صورت  داليل زيادى وجود دارد كه ش
پخته يا خام در برنامه غذايى تان قرار دهيد. اين ماده  
ــار از فيبر، ويتامين C، پتاسيم، منگنز،  غذايى سرش
فوالت و مواد مغذى ديگر است. مصرف چغندر باعث 
تقويت سيستم ايمنى بدن شده و مقاومت شما را باال 
مى برد. از طرف ديگر مانع از بروز التهاب در بدن شده 

و فشار خون را پايين مى آورد.
ــد يك چهارم فوالت آن از  زمانى كه چغندر را مى پزي
ــالمت نگه مى دارد .  بين مى رود. فوالت، بدن را در س
به ويژه براى حفظ و رشد جنين مفيد است. به همين 
ــود كه چغندر را به صورت رنده يا  دليل توصيه مى ش
ــاالد (به همراه سس كم چرب)  خرد شده و خام در س

مصرف كنيد.
بروكلى

بروكلى بخوريد، باز هم بروكلى بخوريد. بروكلى براى 
ــت. خيلى از افراد بروكلى را آب پز  سالمتى مفيد اس
مى كنند و يا اندكى تفت مى دهند. در هر حال دليل 
ــمزه وجود  ــبز و خوش زيادى براى مصرف اين كلم س
دارد. بروكلى سرشار از ويتامين C، كلسيم، پتاسيم و 
حتى پروتئين است و مصرف خام آن ارزش بيشترى 
دارد. نتايج پژوهش ها نشان مى دهند مصرف بروكلى 
به صورت خام، زمينه را براى جذب سريع مواد مغذى 

ــن تركيب ــاده مى كند. اي ــولفورفان آم آن مانند س
 آنتى اكسيدانى براى مقابله با سرطان مفيد است و به 

كاهش فشار خون كمك مى كند.
پياز

ــت كه مصرف پياز خام در كنار مثال كباب  درست اس
ــد آن را به  ــراد نمى توانن ــت، اما خيلى از اف خوب اس
ــت كه پياز يك  ــرف كنند.واقعيت اين اس تنهايى مص
ــك زيادى به  ــت كه كم ــى فوق العاده اس ماده  غذاي

سالمتى مى كند.
ــار از مواد  ــك در بيار» سرش ــى «اش  اين ماده  غذاي
ــه به  ــت ك ــين اس ــه نام آليس ــت ب ــذى پرخاصي مغ
ــرطان، بهبود  ــگيرى از ابتال به س كنترل اشتها، پيش
ــارى خون كمك  ــالمت قلب و حتى كنترل پرفش س
مى كند. بايد بدانيد خوردن پياز به صورت خام باعث 
ــترين ميزان از اين تركيب را جذب  مى شود كه بيش
بدن كنيد. بنابراين توصيه مى كنيم در تهيه ساالد يا 
ساندويچ در استفاده از پياز دست و دلباز باشيد و آنها 

را با كاهو و گوجه فرنگى غنى سازى كنيد.
فلفل دلمه اى قرمز

ــبزى  ــت از يك ميوه يا س ــه صحب ــاال زمانى ك احتم
سرشار از ويتامين C به ميان مى آيد به ياد پرتقال يا 
ــا فراموش نكنيد كه فلفل  ديگر مركبات مى افتيد، ام
ــرش  ــال و ليموت ــدازه  پرتق ــه ان ــز ب ــه اى قرم دلم
ويتامين C دارد. فلفل دلمه اى قرمز همچنين حاوى 

ويتامين E ،B6 و منيزيم است. متأسفانه پختن فلفل 
 C دلمه اى قرمز به مدت بيش از چند دقيقه ويتامين
موجود در آن را از بين مى برد. تنها راه حل اين است 
ــه اى  را برش بزنيد  كه فلفل دلم
ــاالد يا با سس كم  و درون س
ــورد دلخواهتان  ــرب م چ

ميل كنيد.
آجيل ها

ــدق، بادام  بادام، فن
هندى و غيره شهرت 
ــادى در دارا بودن  زي
ــى دارند،  كالرى و چرب
ــا همچنين حاوى  اما اين مغزه
ــز  ــرورى ني ــرب ض ــيدهاى چ اس
ــترول و  ــتند كه به كاهش كلس هس
ــكيل لخته هاى خونى  پيشگيرى از تش
ــى كنند. ــا كمك م ــالمت رگ ه و حفظ س

ــوب  ــع فوق العاده پروتئين ها نيز محس آجيل ها منب
ــترى  ــاى خام خاصيت بيش ــوند، اما آجيل ه مى ش
ــو داده مى  ــاى مفيد ب ــن مغزه ــى كه اي دارند. زمان
ــت  ــم خود را از دس ــن و منيزي ــى از آه ــوند بخش ش
مى دهند. همچنين بهتر است از افزودن نمك و روغن 

زياد به اين مغزهاى مفيد خوددارى كرد.
نارگيل

ــت به  ــل يك پاى ثابت دسرهاس از آنجايى كه نارگي
ــرف آن همان گونه  ــادگى يادمان مى رود كه مص س
ــالمتى مفيد ــزوده براى س ــت و بدون قند اف كه هس

است.  محققان به اين نتيجه رسيده اند كه آب نارگيل 
ــت آن داراى  ــت و گوش حاوى مواد مغذى زيادى اس
اسيدهاى چرب سالمى است كه به سالمت قلب و مغز 
ــت نارگيل به  كمك زيادى مى كند. بنابراين بهتر اس

صورت خام و ميوه معمولى مصرف شود.
سير

سير مترادف آشپزى خوشمزه ايتاليايى و افزودن آن 
به پاستاها و غذاهاى گوشتى است. سير شهرت جهانى 
دارد و سرشار از آليسين؛ منگنز، ويتامين B6، ويتامين 
C، سلنيوم و فيبرها است و مصرف آن به صورت خام 

خير زيادى براى بدن دارد.
ــه در National Post به چاپ  ــى ك نتايج پژوهش
ــان مى دهد كه مصرف سير خام به  ــت نش رسيده اس
ميزان دو تا سه بار در هفته خطر ابتال به سرطان ريه را 
كاهش مى دهد. توصيه مى كنيم در افزودن سير خام 

به ساالدها و ساندويج هايتان شك نكنيد.

دريچه

نخود گياهى است از خانواده حبوبات كه بلندى بوته آن 
به حدود 30 سانتيمتر مى رسد . ساقه اين گياه پوشيده 
از تارهاى غده اى است. برگ هاى آن مركب از 13 تا 17 
ــد. گل هاى آن سفيد  برگچه كوچك و دندانه دار مى باش
ــاقه قرار  رنگ مايل به قرمز يا آبى به طورتك تك روى س
دارد. ميوه آن به صورت نيام و غالف آن كوچك، متورم و 
نوك تيز به طول 2 تا 3 سانتيمتر است كه در آن يك دانه 

نخود به رنگ نخودى يا سياه قرار درد.
نخود يكى از حبوبات مغذى و انرژى زا و پرمصرف است.

تركيبات شيميايى:
در صد گرم نخود موادزير موجود است :

ــته 155 گرم،  ــرم، نشاس ــرم ، پروتئين 20 گ آب 10 گ
ــرم، آهن 7  ــفر35 ميلى گ ــيم 150 ميلى گرم، فس كلس
ميلى گرم، سديم 25 ميلى گرم، پتاسيم 780 ميلى گرم، 
  B2 0/3واحد، ويتامين B1 50 واحد، ويتامين Aويتامين
0/15واحد، ويتامين B3 2 ميلى گرم، مواد روغنى 5 گرم.
نخود همچنين داراى مقدار بسيار كمى ارسنيك ، اسيد 
ــيد ماليك و امالح كميابى  اگزاليك ، اسيد استيك و اس
ــت . ضمنا داراى موادى مانند  نظير بر ، ليتيوم و مس اس
لسيتين ، گاالكتان ، ساكاروز ، دكستروز و سلولز در نخود 

وجود دارد
خواص دارويى:

ــه مختلف ،  ــاى آمين ــيد ه ــت دارا بودن اس نخود به عل
ويتامين ها و مواد معدنى غذاى بسيار خوبى است .

نخود از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و با همه 
ــمارى كه دارد نفاخ و دير هضم مى باشد و  خواص بى ش

نبايد در خوردن آن افراط كرد .
1)نخود كمى ملين است.

2)نخود اثر ادرار آور و قاعده آور دارد.

3)نخود كرم كش است.
4)براى برطرف كردن درد سينه وريه بايد نخود را با كمى 

نمك پخت و آب ژله مانند آن را خورد .
5)روغن نخود  براى تقويت مو موثر است شب ها آن را به 

سر بماليد و صبح مو را بشوييد.

6)روغن نخود را اگر به سر بماليد سردرد را شفا مى دهد .
7)روغن نخود را روى دندانى كه درد مى كند بماليد درد 

را برطرف خواهد كرد .
8)روغن نخود را اگر به زيرشكم بماليد براى تقويت نيروى 

جنسى موثر است.
ــوبات و درمان زردى  ــوان براى دفع رس 9) نخود را مى ت

به كار برد.
10)نخود درمان كننده قولنج هاى كليوى است.

ــار از پروتيئن هاى  ــى از غذاهاى مغذى كه سرش 11)يك
ــت هموس مى  ــواد معدنى اس ــى ، ويتامين ها و م گياه
ــورهاى عربى جزو غذاهاى اصلى آنهاست . باشد. در كش
گياه خواران هموس را جانشين گوشت مى كنند اين غذا 

از نخود پخته و كره كنجد (تاهينى ) درست مى شود.
طرز استفاده:

طرز تهيه هموس به قرار زير است:
حدود 300گرم نخود را كامال بپزيد كه نرم شود و تقريبا 
ــود . آب دو ليمو ترش را بگيريد و با نخود  آب آن تمام ش
ــود.  ــن برقى بريزد كه كامال له ش پخته داخل مخلوط ك
ــپس مقدار 100 گرم كره كنجد و يك چهارم سير له  س
ــده و جعفرى و نمك و مقدارى هم روغن زيتون به آن  ش

اضافه كرده و همه را بهم بزنيد تا كامالمخلوط شود.
هموس را مى توانيد به صورت سرد براى ساندويج استفاده 
كنيد. هموس حتى چاشت خوبى براى بچه هاست كه به 

مدرسه مى روند.

بيشتر بدانيم

چربى غيراشباع
در زنجيره اسيد چرب دو نوع چربى غيراشباع وجود دارد، تك غير اشباع 
كه داراى يك پيوند مضاعف است و چند غير اشباع كه شامل بيش از يك 
ــيميايى باعث ايجاد ــاختار ش ــد. اين تفاوت در س پيوند مضاعف مى باش

 تفاوت هاى اندكى در فوايد آنها روى سالمتى است.
ــده و چند غيراشباع كه خود به   تك غيراشباع باعث كاهش كلسترول ش
دو دسته اسيد چرب امگا 3 و اسيد چرب امگا 6 تقسيم مى شود كه كاهش 

فشارخون و بيمارى هاى قلبى عروقى را موجب مى شود.
چربى غيراشباع به چربى يا اسيد چربى گفته مى شود كه در زنجيره  اسيد 

چرب آن دست كم يك پيوند مضاعف وجود داشته باشد.
محققان با اشاره به ضرورت مقابله با اپيدمى جهانى بيمارى هاى قلبى و 
ــتناد به نتيجه تازه ترين تحقيق، تاكيد دارند كه با جايگزين كردن با اس
ــش مصرف چربى هاى  ــد غذايى با چربى هاى خوب و افزاي  چربى هاى ب

موسوم به «چند غيراشباع»، خطر ابتال به بيمارى قلبى كاهش مى يابد.
ــگاه تافتس در پى يك مطالعه اعالم كردند: مصرف كمتر  محققان دانش
ــت، اما افزايش ميزان مصرف  ــالمت مفيد اس چربى هاى اشباع براى س
چربى هاى«چند غيراشباع» به كاهش سطح كلسترول بد كمك مى كند 

و چربى هاى الزم را براى بدن تامين مى كند.
طبق اعالم انجمن قلب آمريكا، افزايش چربى هاى خوب در رژيم غذايى 
ــر اثر بيمارى قلبى  ــرگ و مير حدود يك ميليون نفر ب افراد مى تواند از م

پيشگيرى كند.
ــباع يكى از دو نوع چربى هاى غيراشباع هستند  چربى هاى چندغيراش
ــويا، ذرت، روغن هاى آفتابگردان، تافو، مغزها، دانه ها و  و در دانه هاى س

ماهى هاى چرب مانند سالمون وجود دارند.
ــى  ــوم غذاي ــكده عل ــس دانش ــان ريي ــوش مظفري ــر داري دكت
ــالم كرد: در  ــه مطبوعاتى اع ــگاه تافتس در يك بياني ــت دانش و سياس
ــر كاهش  ــود را ب ــه خ ــور توج ــذاران مح ــت گ ــان سياس ــر جه سراس
ــر اولويت  ــا اگ ــد، ام ــرده ان ــباع متمركز ك ــاى اش ــى ه ــرف چرب مص
ــوان جايگزين  ــه عن ــباع ب ــر اش ــاى غي ــرف چربى ه ــش مص ــر افزاي ب
ــباع و كربوهيدرات هاى تصفيه شده و كاهش چربى هاى  چربى هاى اش
ترانس قرار گيرد، تاثير بسيار بيشترى در كاهش ميزان مرگ و مير ناشى 

از بيمارى هاى قلبى مشاهده خواهيم كرد.
در اين تحقيق كه در مجله American Heart Association منتشر 
ــت، مطالعات به عمل آمده در مورد رژيم هاى غذايى خاص هر  ــده اس ش
ــورد خوراكى ها و گزارش هاى صنعتى در  منطقه، داده هاى موجود در م

مورد چربى ها و روغن هاى موجود در مواد غذايى بسته بندى 186 كشور، 
مورد بررسى قرار گرفت.

ــه ــاى مطالع ــراه داده ه ــه هم ــات ب ــن اطالع اي از  ــان  محقق
 Global Burden of Diseases در سال 2010 در خصوص بيمارى 
كرونر قلب، براى كشف اثرات سطوح مختلف هر دو نوع چربى بر سالمت 
ــدند كه 711 هزار و 800 مورد مرگ ناشى از  استفاده كردند و متوجه ش
بيمارى قلبى، به خاطر اندك بودن ميزان مصرف چربى هاى اشباع نشده 
امگا شش به عنوان جايگزين چربى هاى اشباع و كربوهيدرات هاى تصفيه 
شده اتفاق افتادند كه اين ميزان10/3 درصد از كل مرگ جهانى ناشى از 

بيمارى قلبى را شامل مى شود.
ــى از بيمارى قلبى به  در مقايسه با آن، 250 هزار و 900 مورد مرگ ناش
ــدود 3/6 درصد از مرگ و  ــباع بود كه ح علت مصرف زياد چربى هاى اش

ميرهاى ناشى از بيمارى قلبى در جهان را تشكيل مى دهد.
ــرگ و م ير در جهان و يا  ــاس اين گزارش، 537 هزار و 200 مورد م براس
7/7 درصد از كل مرگ و ميرهاى جهان به دليل مصرف زياد چربى هاى 

ترانس است.
ــد فوايد زيادى براى عموم  به گفته دكتر مظفريان، اين يافته ها مى توان
ــد و به كشورها كمك  ــت گذاران سراسر جهان داشته باش مردم و سياس
ــى را در اولويت هاى خود  ــى بيمارى قلب كند كه مبارزه با اپيدمى جهان

براى قرار دهند.

خـواركى هايى كه نبـايد پختـه شـوند

دانه اى سرشار از پروتئين

برخى مواد غذايى وقتى خام خام 
ــترى  ــوند خواص بيش مصرف ش

ــى از مواد غذايى مورد  اگر كس
عالقه تان سوال كند جوابتان 
ــت؟ كيك؟ استيك؟  چيس
سيب زمينى سرخ كرده؟ 

آيا عاشق مواد غذايى 
ــده هستيد؟  پخته ش

اما بايد بدانيد كه برخى 
ــى زمانى كه خام  مواد غذاي
ــوند مفيدتر  مصرف مى ش

ــترى  ــن بيش ــوده و ويتامي ب
دارند. در واقع اكثر مواد غذايى 

در روند پخته شدن ميزان زيادى از
 ويتامين هاى خود را از دست مى دهند. 

ــيوه پخت كباب كردن  فرقى هم نمى كند ش
ــردن و غيره. در اين  ــد يا آب پز كردن يا بخارپز ك باش
 ماده  غذايى را معرفى مى كنيم كه به صورت 

E ،E ،E و منيزيم است. متأسفانه پختن فلفل  B6 6ويتامين 6ويتامين
دلمه اى قرمز به مدت بيش از چند دقيقه ويتامين 

موجود در آن را از بين مى برد. تنها راه حل اين است 
ــه اى  را برش بزنيد  كه فلفل دلم
ــاالد يا با سس كم  و درون س
ــورد دلخواهتان  ــرب م چ

ميل كنيد.
آجيل ها

ــى دارند،  كالرى و چرب
ــا همچنين حاوى  اما اين مغزه
ــز  ــرورى ني ــرب ض ــيدهاى چ اس
ــترول و  ــتند كه به كاهش كلس هس
ــكيل لخته هاى خونى  پيشگيرى از تش
ــى كنند. ــا كمك م ــالمت رگ ه و حفظ س

ــوب  ــع فوق العاده پروتئين ها نيز محس آجيل ها منب
ــترى  ــاى خام خاصيت بيش ــوند، اما آجيل ه مى ش

مصرف اين چربى را 
افزايش دهيد



11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1792 |دوشنبه 12 بهمن 1394 | 21 ربيع الثانى 1437

حـوادث روز 12بهمـن سـال 57

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1792 |  February1 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ــرانجام صبح روز  ــا تمام دل نگرانى هايش س  هواپيماى امام، ب
ــت.  ــرودگاه مهرآباد بر زمين نشس ــال 57 در ف ــن س 12 بهم
ــرود «خمينى اى امام، خمينى اى امام» در سالن فرودگاه  س
ــرده بود. متن پيام  ــود كه همه را ميخكوب ك چنان پرطنين ب
خوشامدگويى كه توسط استاد شهيد مطهرى نگاشته شده بود  

توسط يكى از دانشجويان قرائت شد.
ــيل جمعيت خروشان  ــين حامل حضرت امام در ميان س ماش
ــد. تا ضمن تجديد پيمان  ــالمى راهى بهشت زهرا ش ايران اس
ــهداى انقالب اولين ديدار را با مردم كه او را به عنوان امام  با ش
خود با عشق و عالقه پذيرا گشته بودند، سخن بگويد سپس امام 

سخنرانى تاريخى خود را آغاز مى كنند:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم. ما در اين مدت مصيبت ها ديده ايم؛ 
ــيار بزرگ، مصيبت هاى زن هاى جوان مرده،  مصيبت هاى بس
مردهاى اوالد از دست داده، طفل هاى پدر از دست داده... اين 
ــول ندارد، رفقايش هم قبولش  آقا كه خودش هم خودش را قب
ــم قبولش ندارد، فقط  ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش ه
ــت كه اين  ــتيبانى كرده... بر همه ما واجب اس آمريكا از او پش
ــاقط شوند. ما به  نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتى كه اينها س
ــان و دولت موقت و دولت  ــطه  آراى مردم، مجلس مؤسس واس
دايم را تعيين مى كنيم». با اتمام سخنرانى امام جمعيت مجددا 
به سمت جايگاه هجوم آوردند. امام نتوانست سوار هلى كوپتر 
شود و بالفاصله سوار بر آمبوالنسى كه آنجا بود، شدند. باالخره 
ــدند و به سمت تهران پرواز  در بين راه امام سوار هلى كوپتر ش
كردند. امام بالفاصله به بيمارستان هزار تختخوابى رفتند تا از 
مجروحان حوادث اخير كه در آنجا بسترى بودند ديدار كنند. 
ــتان به منزل يكى از بستگان خود رفتند و عصر  امام از بيمارس

نيز با تماس به مدرسه رفاه از محل اقامت خود مسئوالن كميته 
استقبال را مطلع  ساختند.

 در گزارشات روزنامه ها ارقام جالبى از شكستن تلويزيون ها به 
علت قطع پخش برنامه  ورود امام آمده است.

ــدگان، در  ــتقبال كنن ــداد لس ــرس تع ــزارى يونايتدپ  خبرگ
ــت زهرا را چهار ميليون نفر و در  ــير فرودگاه تا بهش طول مس
ــمار  ــزارش كرد. راديو كلن ش ــت زهرا نيم ميليون نفر گ بهش
ــت. خبرنگاران  ــش ميليون ذكر كرده اس جمعيت را پنج تا ش

داخلى نيز تعداد جمعيت را پنج ميليون نفر ذكر كردند. 
ــام وارد ميدان  ــل ام ــين حام ــاعت 11:05 ماش  در حدود س
ــديد  ــتياق ش ــوق و اش ــور و ش ــان ش ــده و در مي آزادى ش
ــار دور زدن دور  ــك ب ــس از ي ــتقبال كنندگان و پ اس
ــه چند نفر  ــين امام ك ــد. ماش ــدان وارد خيابان آزادى ش مي
ــد با طى  ــته بودن ــقف آن نشس ــت روى س ــراى محافظ هم ب
ــان بارانى از  ــدان و در مي ــرى دور مي ــد كيلومت ــافت چن مس
ــك هاى شوق  ــين مى باريد و اش گل و گالب و نقل كه بر ماش
ــگاه تهران به حركت  ــمت دانش كه بر گونه ها جارى بود به س
ــش از حد  ــه علت تراكم بي ــگاه ب ــام در مقابل دانش درآمد.ام
ــخنرانى نكردند و از چهار راه  ــتقبال كنندگان باالجبار س اس
ــايد  ــوى ميدان راه آهن به حركت درآمدند. ش ولى عصر به س
ــع و تراكم در  ــام غير از تجم ــخنرانى ام يكى از داليل عدم س
مقابل دانشگاه همين وضعيتى بود كه گروه هاى سياسى براى 
ــتفاده به وجود آورده بودند. امام در ساعت 10:5 اولين  سوءاس
ــتگى زياد اعضاى كميته  ــب اقامت در ايران بر خالف خس ش
برگزارى استقبال را به حضور پذيرفتند و براى آنان سخنرانى 

كردند.



خبرخبر

به مناس��بت گراميداش��ت ایام اهلل دهه فجر ش��هرداری اصفهان حدود 300 
برنامه فرهنگی در دهه فجر با مشارکت 100 مرکز خودجوش مردمی در قالب 

جشن های محلی برگزار می کند.
در ایام سالگرد پيروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی ایران، شهرداري اصفهان 
در نظر دارد برنامه هاي متعددي را با مش��ارکت هاي مردمي در س��طح شهر 

اجرا کند.
جشنواره اصفهانی ها در جشن پيروزی انقالب اس��المی با عنوان »ایرانيم«، 
شاخص ترین ویژه برنامه ش��هرداری اصفهان در ایام اهلل دهه فجر است که در 

مناطق مختلف و پارک های سطح شهر برگزار می شود.
نورپردازی سطح ش��هر، نصب پرچم جمهوری اسالمی و آذین بندی ميادین، 
چهارراه ها و خيابان های اصلی، فضاسازی و تبليغات شهری، ایستگاه صلواتی، 
مسابقات فرهنگی، ورزشی و برپایي نمایشگاه دستاوردهای انقالب نيز از جمله 

مهم ترین برنامه های شهرداری در دهه فجر است.
برگزاري تور بازدید از اماکن تاثيرگذار در تهران ویژه دانش آموزان، دانشجویان، 
طالب و تشکل ها، برپایي سلسله نشس��ت های ویژه جوانان شامل سخنرانی 
حجت االس��الم مهدوی ارفع، دکتر حسن عباس��ی و جواد الریجانی در خانه 

انقالب و والیت.
برپایي تور ني��م روزه بازدید از خانه انقالب به همراه کرس��ی آزاداندیش��ی با 
موضوع سبک زندگی و ارایه 33 محصول در قالب پادکست، نماهنگ، پوستر 

و مستند با هدف ارایه به شبکه های مجازی.
رونمایي از 7 عنوان کت��اب بينش والیی با موضوع اندیش��ه های مقام معظم 

رهبری و کتاب فلسفه تحول تاریخ با حضور صاحب نظران در دهه فجر.
برگزاري مس��ابقات تفریحی در این ایام به صورت سيار در یکي از پارک هاي 
سطح شهر اصفهان و اجراي برنامه های آدینه هاي شاد در پارک ناژوان، جشن 
ویژه س��المندان در باغ تجربه، جش��ن ویژه دانش آموزان مناطق محروم در 

اردوگاه شهيد بهشتي، مسابقه ویژه دانش آموزان در باغ بانوان پردیس.
بازدید رایگان از موزه هنره��ای معاصر، حمام علی قلی آق��ا، حمام رهنان و 

عصارخانه شاهی در طول دهه فجر.
برگزاري ایس��تگاه هاي بازي و تفریح ویژه کودکان در حرم زینبيه، مس��ابقه 
و ادعيه خوان��ي )ویژه بانوان( در ش��هدای ک��وه صفه، حرک��ت نمادین 200 
اسکيت سوار به مناسبت ورود حضرت امام )ره( به ميهن اسالمی در ورزشگاه 

فتوت.
همچنين برنامه های مختلف فرهنگی ورزش��ی نيز به مناس��بت دهه فجر در 
اصفهان برگزار می ش��ود که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: اجراي جشن 
باستانی کاران، جشنواره ورزشی تفریحی در مناطق مختلف، جشنی به رنگ 
انقالب در ورزشگاه ميثاق، همایش یوگا خنده در ورزشگاه ارغوان، بازی های 
واليبال خانوادگی 4 نفره ویژه آقایان در ورزش��گاه کوج��ان، بازی های بومی 
محلی در ورزشگاه کردآباد، بازی های تنيس روی ميز در گلزار شهدای رهنان، 
مسابقات کشتی آزاد و پهلوانی در ورزشگاه فتوت، مسابقات فوتبال خاکی در 

مناطق 15گانه.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان گفت: از اول سال آینده سامانه 
هوشمند تاکسی ها به صورت فراگير اعمال می ش��ود و همه تاکسی ها ملزم به 

استفاده از این طرح خواهند بود.
عليرضا صلواتی اظهار کرد: عدالت در پرداخت کرایه و حل ش��دن پول خرد از 
جمله مزیت های استفاده از سامانه هوش��مند تاکسی هاست که اگر این نکات 
مثبت اطالع رس��انی ش��ود رضایتمندی را برای رانندگان و مسافران به همراه 

خواهد داشت.
 وی با اشاره به انتقاد رانندگان از این سامانه افزود: تسهيالتی تدارک دیده شده، 
از جمله پرداخت آنالین با استفاده از کارت شتاب، شهروندان می توانند با کارت 
بانکی خودشان مبلغ را پرداخت کنند و همچنين مشکالتی که رانندگان مطرح 

می کردند، برطرف شده است.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان با بيان اینکه تا پایان سال همه 
تاکسی های شهر اصفهان به سامانه هوشمند مجهز می شوند، گفت: از اول سال 
آینده این طرح به صورت فراگير اعالم می شود و همه تاکسی ها ملزم به استفاده 

از این سامانه هوشمند خواهند بود.
تردد 1700 تاکسی پیکان فرسوده در شهر

وی در ادامه به معضل آلودگی هوا اش��اره داش��ت و عنوان کرد: در حال حاضر 
یک هزار و 700 تاکسی پيکان از رده خارج در ناوگان تاکسيرانی وجود دارد که 
آلودگی توليد شده این خودروها چند برابر یک خودروی دیگر مانند سمند است.

صلواتی مجموع تاکسی های فرسوده را 2 هزار خودرو اعالم کرد و افزود: در دو 
سال گذشته حتی یک تاکسی هم نوسازی نشده است در حالی که عمر ناوگان 
تاکسيرانی نزدیک به 9 سال است که در کنار کيفيت پایين خدمات حمل و نقلی 

منجر به خراب شدن سيمای شهر نيز می شود.
وی با اشاره به تسهيالت نوسازی تاکسی گفت: ش��هرداری با بانک های عامل 
درحال مذاکره اس��ت که تس��هيالتی با س��ود کم به رانندگان تاکسی بدهند؛ 
همچنين با خودروسازان خارجی برای نوس��ازی ناوگان تشریفات، فرودگاه و 

پایانه ها، در حال مذاکره هستيم.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان تأکيد کرد: تاکسی ها چند برابر 
خودروهای دیگر در ش��هر تردد دارند به همين دليل فرسودگی آنها سریع تر و 

مؤثرتر است.
محدوده کم آالینده )LEZ(،  طرح جدید شهرداری برای کاهش آلودگی 

در آینده
صلواتی تصریح کرد: طرح جدیدی در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافيک 
ش��هرداری قرار دارد با نام محدوده ک��م آالینده )LEZ(؛ بر اس��اس این طرح 
خودروها به 4 گروه تقسيم می شوند؛  آبی، سبز، زرد و قرمز رنگ برچسب های 

خودروهاست که آالیندگی آنها را مشخص می کند.
وی با بيان اینکه این برچس��ب ها بر اس��اس معاینه فنی ب��وده و ربطی به نوع 
خودرو نخواهد داشت، خاطر نش��ان کرد: در این طرح تردد ماشين ها بر اساس 
برچسب هایشان خواهد بود و ممکن است خودرویی با برچسب قرمز حق ورود 
به مرکز شهر را به هيچ عنوان نداشته باشد و یا در روزهای وارونگی هوا خودرویی 

که برچسب زرد دارد نتواند تردد کند.

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر؛
کوچه پس کوچه های شهر رنگ و بوی 

انقالب  می گیرد

 الزام تاکسی ها به استفاده از سامانه 
هوشمند از ابتدای سال 95

استاندار اصفهان گفت: در اصفهان هيچ گونه مشکلی 
با هيئت نظارت نداریم و همانطور که هيئت اجرایی 
را بخش��ی از روند اجرای انتخابات می دانيم، هيئت 

نظارت نيز بخشی از روند انتخابات است.
 رسول زرگرپور در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالگرد پيروزی انقالب 
اس��المی ایران بيان کرد: در ایام فجر امسال 1375 
پروژه اعتباری بالغ  بر 16 هزار و 600 ميليارد ریال 
 ک��ه 76 درصد از ای��ن پروژه ها از بخ��ش عمومی و 

غير دولتی هستند را خواهيم داشت.
وی در ادام��ه تش��ریح ک��رد: ش��رکت های تعاونی 
با 754 پ��روژه با اعتب��ار 11 ه��زار و 600 ميليارد 
ریال، ش��هرداری ها ب��ا 170 پروژه 1 ه��زار و 200 
ميليارد ریال و در بخش دهياری ه��ا 217 پروژه با 
اعتبار 115 ميليارد ری��ال و در بخش دولتی اعتبار 
استانی 88 پروژه 315 ميليارد ریال و اعتبارات ملی 
 استانی ش��ده 146 پروژه با اعتباری بالغ  بر 3 هزار و

 540 ميليارد ریال به بهره برداری خواهد رسيد.
استاندار استان اصفهان با اشاره به شروع طرح جامع 
تحول سالمت از ابتدای س��ال 93 اظهار کرد: 280 
مرکز بهداشت و پایگاه بهداشتی باید به بهره برداری 
برس��د که 151 مرکز آن تا به امروز به بهره برداری 
رسيده و مابقی آن نيز در سال آینده به بهره برداری 
خواهد رس��يد که مدیریت این مراکز توسط بخش 

غيردولتی اس��ت و کار دولت را در بخش بهداش��ت 
انجام می دهد که نزدیک به 2 ه��زار نفر را وارد بازار 
اشتغال کرده و تاکنون 450 نفر از آنها استخدام شده 

و در حال فعاليت هستند.
زرگرپور با اش��اره به هزینه 9 هزار ميلي��ارد ریالی 
انجام شده حوزه سالمت در اس��تان اصفهان در دو 
بخش علوم پزشکی اصفهان و کاش��ان اذعان کرد: 
از این ميزان اعتبار 7 ه��زار و 500 ميليارد ریال در 
بخش درمان و یک هزار و 500 ميليارد آن در بخش 

بهداشت بوده است.
وی با اش��اره به ایرادات اقتصادی و فن��ی وارده به 
پروژه مسکن مهر از سوی دولت تدبير و اميد گفت: 
 از آنجا که ریيس جمهور خ��ود را متعهد به تکميل 
طرح مس��کن مهر دانس��ته، اصفهان ني��ز در حال 
تکميل پروژه های مسکن مهر اس��ت و با دو افتتاح 
دهه فج��ر تا پایان خردادماه س��ال آین��ده، پرونده 

مسکن مهربسته خواهد شد.
اس��تاندار اصفهان در خصوص مش��کالت صندوق 
بازنشستگی کارکنان فوالد اظهار کرد: به دليل اینکه 
این صندوق دارای تعادل نبوده و بر خالف پرداخت 
800 ميليارد ریالی از س��وی دولت به این صندوق 
باوجود اینکه ارتباطی با دولت نداش��ته، نتوانس��ته 
هزینه بازنشس��ته را بپردازد و عملکرد مناسبی را از 

خود نشان نداده است.

وی افزود: دولت نيز بر آن ش��ده تا با بررس��ی هایی 
صن��دوق بازنشس��تگی کارکن��ان ف��والد را ب��ا 
 صن��دوق تأمي��ن اجتماع��ی بازنشس��تگان ادغام

 کند.
زرگرپ��ور در بح��ث آالینده ه��ای پاالیش��گاه ها و 
پتروش��يمی گفت: بعضی از نماین��دگان مجلس با 
تناقض، مبال��غ غيرقابل تصوری را بي��ان کردند در 
صورتی  که واقعيت امر این اس��ت که پتروشيمی ها 
و پاالیشگاه ها باید یک درصد از درآمد ساالنه خود 
را با احتساب ميزان و درصد آالیندگی به شهرهای 

اطراف بپردازند.
اس��تاندار اصفهان اضافه کرد: این مقدار انجام  شده 
ولی چون در س��ال های 90، 91 و 92 قانونی برای 
پرداخت نب��وده و فقط پرداخت یک درصد ش��امل 
مراکزی می شده که آالیندگی داشته اند، پاالیشگاه  
اصفهان این هزینه را در مدت ذکر ش��ده پرداخت 

نکرده  است.
وی در ادامه افزود: پس از پيگيری های انجام ش��ده 
و صحبت هایی که ب��ا وزرا و مع��اون ریيس جمهور 
 ش��د، قرار ب��ر ای��ن ش��ده ک��ه س��هم آالیندگی 
توسط پاالیشگاه ها پرداخت ش��ود و پاالیشگاه نيز 
 با پرداخت آن به ش��هرهای در مع��رض آالیندگی 

موافقت کرد.
اس��تاندار اصفهان درباره الگوی اس��تفاده از هزینه 
پاالیشگاه در شهرداری ها با توجه به اینکه اصفهان 
یک سوم س��هم آالینده های کشور را در برمی گيرد، 
بيان کرد: ساالنه مبلغی بين یک هزار و 200 ميليارد 
تا یک هزار و 500 ميليارد ری��ال هزینه آالیندگی 
پاالیشگاه است که نسبت به گذشته این رقم افزایش 
سه برابری را داشته و به شهرهای اطراف پاالیشگاه 
تخصيص می یابد. شهرداری ها نيز موظف هستند که 
این هزینه را صرف مقابله با آالینده های پاالیش��گاه 

کنند.
زرگرپور در خصوص ق��راردادی که برای توليد ریل 
آهن توس��ط ذوب آهن اصفهان در س��ال گذش��ته 
انجام ش��ده بود، گفت: این قرارداد از س��ویی باعث 
می ش��د تا واردات ریل در کش��ور به صفر برسد و از 
س��ویی بر تنوع محصوالت ذوب آه��ن می افزود که 
با تغيير مدیریت در ذوب آهن از س��رعت آن کاسته 
ش��د و طبق آخرین اخبار روند پيش��روی فيزیکی 
این پروژه 89 درصد بوده و به گفته مدیر ذوب آهن 
اصفهان تا پایان سال آمادگی توليد ریل استاندارد 

را خواهيم داشت.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در پایيز 94 آمار 
بيکاری در کشور 10/7درصد و در استان اصفهان 13/2 درصد بود که نسبت 

به تابستان گذشته یک دهم درصد کاهش داشته است.
غالمعلی قادری پيرامون وضعيت اشتغال در استان اصفهان اظهار داشت: 
اداره کل کار و رفاه اجتماعی اصفهان به عنوان دبير کارگروه اش��تغال برای 
تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، مسئوليت 
تهيه و ارایه مفاد مرتبط با شورای برنامه ریزی رشد، سرمایه گذاری و اشتغال 

و بهبود محيط کسب وکار را بر عهده دارد.
وی افزود: با توج��ه به فضای حاکم بر کش��ور و اس��تان، بع��د از برجام و 
استقبال اکثر کشورها به ویژه کشورهای توس��عه یافته صنعتی در زمينه 
س��رمایه گذاری و انتقال دانش فنی به استان و کش��ور، حالت فزآینده ای 

پيدا کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: پيش بينی 
 می شود با ارایه مس��تندات مرتبط با شورای مذکور ش��رایط تحقق رشد

 8 درصد در اقتصاد استان و رسيدن به نرخ بيکاری مطلوب و تک رقمی در 
انتهای برنامه ششم توسعه محقق شود.

وی بيان ک��رد: این موضوع می تواند به عنوان نقش��ه راه اس��تان در زمينه 

 برنامه ه��ای مرتبط ب��ا اش��تغال، س��رمایه گذاری، کارآفرین��ی و بهبود
 محي��ط کس��ب وکار در ط��ول برنام��ه شش��م توس��عه قلم��داد ش��ود 
ک��ه در ح��ال حاض��ر فرآین��د تدوی��ن ای��ن ش��ورا به ص��ورت وی��ژه 
 در دس��تور کار مدیری��ت کارآفرین��ی و اش��تغال ای��ن اداره کل

 است.
 ق��ادری با اش��اره ب��ه آم��ار بي��کاری در اس��تان اصفه��ان که ب��ه گفته
  اس��تاندار اصفهان از متوس��ط کش��ور باالتر اس��ت و همچني��ن معضل

  بيکاری در اس��تان گفت: اس��تان اصفه��ان به عنوان یکی از اس��تان های 
 پيش��تاز در حوزه علم و فناوری و ش��رکت های دانش بنيان با در دس��تور 
کار ق��رار دادن و نهایی ک��ردن نخس��تين کری��دور عل��م و ف��ن آوری در 
کش��ور و توس��عه ش��رکت های دانش بني��ان، می توان��د گام اساس��ی 
 در ج��ذب فارغ التحصي��الن دانش��گاهی و اش��تغال ای��ن قش��ر

 به عمل آورد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: در حال حاضر در 
اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور، فارغ التحصيالن دانشگاه ها با 
معضل جدی و اساسی بيکاری مواجه هستند و حدود 19 هزار نفر در این 

استان از بيمه بيکاری استفاده می کنند. 

فرماندار اصفهان گفت: 450 برنامه در دهه مبارک پيروزی انقالب اسالمی 
توسط ارگان های مختلف استان برنامه ریزی شده که افتتاح 156 پروژه از 

جمله این برنامه هاست.
فضل اهلل کفيل در جلسه ش��ورای اداری شهرس��تان اصفهان که در محل 

 فرمانداری اصفهان برگزار ش��د، با اش��اره ب��ه  اقدامات انجام ش��ده برای 
انتخابات پيش رو اظهار داش��ت: اقدامات الزم برای برگزاری یک انتخابات 
 باشکوه تاکنون بدون مشکلی پيش رفته اس��ت و برای  برگزاری انتخابات

19 هزار و 380 نيرو در 19 س��تاد و 849 ش��عبه اخ��ذ رای انجام خدمت 
می کنند.

وی  امانت داری، بی طرف��ی و قانون مداری  را مهم ترین تضمين س��المت 
انتخابات برش��مرد و بيان داش��ت: هي��چ ک��دام از مس��ئوالن اجرایی در 
دستگاه های دولتی و نيمه دولتی حق صحبت در طرفداری یا عدم طرفداری 

از کاندیدا و یا جناح خاصی را ندارند.
فرماندار اصفهان با بيان اینکه همه ارگان ها بای��د مطابق قانون با مجریان 
انتخابات همکاری کنند، اظهار داش��ت: در این راس��تا فرمانداری نيز کار 
هماهنگی ميان دستگاه ها را بر عهده دارد که در این راستا در 10 ماه گذشته 

215 جلسه با موضوع های مختلف تشکيل شده است.
برگزاری ۴50 برنامه مختلف به مناسبت دهه فجر

وی با اشاره به برنامه های دهه فجر اظهار داشت: 450 برنامه در دهه مبارک 
پيروزی انقالب اسالمی توسط ارگان های مختلف استان برنامه ریزی شده 

است و 156 پروژه با 300 ميليارد هزینه به بهره برداری می رسد.

امام جمعه اصفهان خواس��تار یک حرکت ملی در سطح 
مطبوعات بومی اس��تان ش��د و گفت: خان��ه مطبوعات 
اصفهان بسته توس��عه و ارتقای مطبوعات استان را ارایه 

کند.
آیت اهلل سيد یوس��ف طباطبایی نژاد در شصت و نهمين 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: خانه 
مطبوعات به عنوان پایگاه مطبوعات و رسانه های استان 
اصفهان باید فعاليت هایی را در زمينه رشد و ارتقای کمی 

و کيفی رسانه های استان اصفهان انجام دهد.
وی با اشاره به نبود روزنامه ملی در استان اصفهان افزود: 
مطبوعات اصفهان از نظر کمی رش��د خوبی داش��ته، اما 
متاسفانه وضعيت کلی اس��تان اصفهان نامطلوب است و 
محتوای مناس��ب باید روی دکه ها قرار گيرد تا نشریات 

فروش داشته باشند.
امام جمعه اصفهان ب��ا انتقاد از اینکه ه��ر گروهی برای 
خود مطلبی را انتش��ار دهد، بيان کرد: اصفهان در زمينه 
مطبوعات می تواند پيشرفت کند، اما شرطش این است 
که یک گروه متخصص از ارباب جراید دور هم جمع شوند 

و یک حرکت ملی رسانه ای در اصفهان انجام دهند.
وی با بيان اینکه خانه مطبوعات باید اتاق سياست گذاری 
مطبوعات استان اصفهان باش��د، تصریح کرد: همفکری 

اهال��ی رس��انه و نشس��ت های 
متعدد با مس��ئوالن رس��انه ها 
توسط خانه مطبوعات می تواند 

منجر به حل مشالت شود.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با اشاره به 
موضوعات قرآنی اصفهان گفت: 
در سال های گذشته فعاليت های 
خوب قرآنی در اس��تان صورت 
گرفته اس��ت و در حوزه علميه 
هم یک مدرس��ه قرآنی تشکيل 
دادیم که قرآن را با ادبيات عرب 

تطبيق می دهند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در این 
مدرس��ه کس��انی ک��ه قرآن��ی 
می آموزند قسمتی از ادبيات را 
هم متوجه می شوند، یعنی قرآن 
را عمقی فهميده اند و اگر کسی 
بخواهد معنای ق��رآن را عمقی 

بفهمد باید صرف و نحو را متوجه شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: اگر در حوزه علميه فقط 
6 سال، کاری کنيم که در کنار درس حوزوی، طالب قرآن 

را بيشتر بخوانند و با ادبيات عرب تطبيق کنند، کار بسيار 
با عظمتی شکل می گيرد.

وی افزود: فعاليت های بس��يار خوب قرآنی در ش��هرها 

و روس��تاها توس��ط نهاده��ای 
مختلف فرهنگی صورت گرفته 
اس��ت، اگر امروز رهب��ر انقالب 
اس��المی به دنبال 10 ميليون 
حافظ قرآن هس��تند، دليل آن 
پيش��رفت های خوبی هست که 

داشته ایم.
آیت اهلل طباطبایی نژاد بيان کرد: 
برخی از کشورهای اسالمی مثل 
یمن قانون دارند ک��ه تا کالس 
دوازدهم باید حافظ قرآن باشند، 
این موضوع می تواند در آموزش 

و پرورش نيز جا باز کند.
استاندار اصفهان در این جلسه 
با اشاره به دس��تورکار جلسه در 
زمينه فعاليت مطبوعات محلی 
اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: 
تيراژ مطبوعات محلی با توجه به 
ظرفيت های باالی این استان و همچنين جمعيت، عدد 

قابل توجه و اميد کننده ای نيست.
رس��ول زرگرپور با بي��ان اینکه اصفهان هنوز نتوانس��ته 

روزنامه هایی در ش��أن خود داش��ته باش��د، گفت: ارباب 
جراید و رسانه ها باید در این زمينه آسيب شناسی کرده و 
راهکارها را ارایه کنند؛ چرا که با وجود تالش های صورت 

گرفته هنوز اتفاق ویژه ای در این زمينه روی نداده است.
وی با اشاره به پيگيری های خود در طول 2/5 سال گذشته 
خاطرنشان کرد: در جلس��ه ای با ریيس خانه مطبوعات 
استان اصفهان از ایشان خواستيم که برای تقویت و ایجاد 
یک روزنامه ملی در شأن استان اصفهان بسته پيشنهادی 

ارایه کنند ولی تاکنون این بسته نيز ارایه نشده است.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا تاکي��د ب��ر اینکه تش��کل های 
روزنامه ن��گاری ب��ا محوری��ت خان��ه مطبوع��ات باید تا 
اردیبهشت ماه سال آینده بسته توسعه و ارتقای مطبوعات 
را با 2 هدف ایجاد نش��ریه ملی و ارتق��ا و افزایش کمی و 
کيفی مطبوعات ارایه کنند، اظهار داش��ت: در این بسته 
باید وظایف همه دس��تگاه ها مشخص ش��ود و مدیریت 
اس��تان تعهد می کند که وظایفی را که بر عهده دارد، به 

نتيجه برساند.
وی بر ایجاد دکه های روزنامه فروش��ی در ش��أن استان 
اصفهان تاکيد کرد و افزود: اصفه��ان با کمبود دکه های 
روزنامه فروشی روبه رو است و باید با طراحی متفاوت این 

امر در دستور کار قرار گيرد.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد اعالم کرد:

خانه  مطبوعات  اصفهان  بسته توسعه و ارتقای  مطبوعات  استان  را  ارایه کند

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی ؛

19 هزار اصفهانی بیمه بیکاری می گیرند
فرماندار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 15۶ پروژه همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی

استاندار اصفهان:

هیچ کس خواهان تعرض به نهادهای  قانونی  نیست
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 مدافع تیم پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه اجتماعی اش از رفاقت با نورمحمدی 
 گفته اس��ت.  محس��ن بنگر نوش��ت: » بابا جمع کنید خودتان را، ما رفیق هستیم و 
خواهیم ماند. با حرف چندتا آدم بیکار رفاقت مان بهم نمی خورد. دنبال حاشیه هستید 
 بروید دنبال یک تی��م دیگر. بابا در تیم ما، چیزی گیرتان نمی آید؛ ما با هم هس��تیم 

چه بعضی ها خوش شان بیاید چه خوش شان نیاید، رفیق هستیم.«

لنز دوربین

در پرسپولیس دنبال حاشیه نگردید!

درحالی که تا پایان هفته، کارلوس کی روش با پایان مرخصی اش به تهران 
برمی گردد، همه چیز برای از سرگیری دعواهای فوتبال آماده است.

 تنه��ا چن��د روز دیگر به بازگش��ت ک��ی روش بعد از مرخص��ی دو ماهه 
مانده اس��ت و کفاشیان که به نظر می رس��د از هر اتفاقی برای کم شدن 
فش��ارها از روی خودش اس��تقبال می کند، هیچ یک از ش��روط سه گانه 
 س��رمربی برای ت��داوم هم��کاری را فراهم نکرده اس��ت. او ک��ه پیش تر 
در واکنش به ش��ایعه رسانه های قطری درباره جدایی کارلوس گفته بود، 
این ش��ایعه خیلی هم جدی است و کی روش گفته این بار اگر شرایطش 
 فراهم نشود  از ایران می رود، حاال مسرور از این است که هیچ کدام از آن 

خواست ها فراهم نشده اند.
کم��پ تیم های ملی نیاز به ترمیم داش��ت و زمینش بدون کوچک ترین 
تغیی��ری، دوباره در اختی��ار کادرفنی تیم ملی قرار می گیرد. به رغم تمام 
وعده های داده ش��ده برای همکاری با ش��هرداری تهران در مسیر ترمیم 
این زمین ملی، هیچ اقدامی از س��وی فدراس��یون فوتب��ال، وزارت ورزش 
و ش��هرداری در بازس��ازی زمین کمپ صورت نگرفته اس��ت و مهم ترین 
ش��رط کارلوس همچنان بی نتیجه مانده اس��ت. زمینی ک��ه اگر قرار بود 
 با همکاری نهادی مثل ش��هرداری انجام شود در مدت کوتاهی زمین هم

 گود برداری می ش��د، هم زه کش��ی می ش��د و هم زیر کش��ت می رفت، 
اما کوچک ترین کمکی در بهبودش نشده است.

 اردوی آم��اده س��ازی اروپایی تیم ملی ب��رای خردادماه ه��م طبق گفته 
علی کفاش��یان تقریبا عملی نیس��ت و بازی با تیم های مقدونیه و فنالند 
 را ه��م بای��د به کلی به فراموش��ی س��پرد. از همه مهم ت��ر البته ماجرای

لب��اس های تیم ملی اس��ت و بع��د از کلی حرف و دعوا درباره اسپانس��ر 
لب��اس ها ابتدا کفاش��یان گفت ق��رارداد با همان آل اس��پرت تمدید می 
 ش��ود اما حتی همان قرارداد هم به س��رانجام نرس��یده است و بی نتیجه 
مانده است تا فدراسیون فوتبال هیچ یک از خواسته های سرمربی را انجام 
 نداده باش��د. در ش��رایطی که مدت هاس��ت وزارت ورزش و نمایندگانش 
در فدراسیون فوتبال موافق ماندن کارلوس کی روش در تیم ملی نیستند 
و دعواه��ای بزرگی میان ش��ان در گرفته اس��ت، این بار کفاش��یان هیچ 
 گامی به س��مت بهبود شرایط کاری سرمربی اش بر نداشته تا با بازگشت 
 م��رد پرتغالی دعواها از س��ر گرفته ش��ود. دعواهایی بی پای��ان که دوباره 
 پ��ای مربی��ان ایران��ی منتقد ک��ی روش را هم ب��ه ماجرا باز م��ی کند و 

دوباره آشوبی را در فوتبال به پا می کند.

علی دایی و ش��اگردانش برای رسیدن به یکی از سکوهای باالی جدول 
چشم به سه امتیاز دیدار سخت مقابل گسترش فوالد دارند که صید آن 

در هوای سرد تبریز شروعی خوب برای آنها خواهد بود.
در ادام��ه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر، تیم های گس��ترش فوالد 
 تبری��ز و صب��ای قم از س��اعت 14:30 ام��روز در ورزش��گاه اختصاصی 

گسترش فوالد به مصاف هم می روند. 
 ش��اگردان عل��ی دای��ی در این فص��ل نتای��ج خوبی کس��ب کرده اند و 
 ت��ا هفت��ه ش��انزدهم در بین  چه��ار تیم  باالی ج��دول قرار داش��تند، 
اما با شکست 3 بر یک مقابل نفت تهران پیش از آغاز تعطیالت نیم فصل، 

جایگاه خود را از دست داده و تا رده ششم جدول نزول کردند.
صب��ای قم برای اینکه از غافله تیم های باالی جدول عقب نماند چاره ای 
 جز پیروزی مقابل گس��ترش فوالد ندارد و برای رس��یدن به این هدف 

با نهایت توان، فردا به میدان خواهد رفت. 
درس��ت اس��ت که صبا در صورت شکس��ت نیز در جایگاه ششم جدول 
می  مان��د، اما مطمئنا هدف دایی و ش��اگردانش نزدیک ش��دن به باالی 
 ج��دول اس��ت و به کمت��ر از پی��روزی فک��ر نمی کنن��د. صبایی ها که 
با دو پیروزی روحیه بخش مقابل پرسپولیس و ذوب آهن در جام شهدا و 
دستیابی به عنوان قهرمانی این رقابت ها مهیای ادامه مسابقات شده اند، 

به نسبت نیم فصل تغییراتی داشته اند.
هاش��م بیک زاده از این تیم جدا شده و به جای این بازیکن اکبر صادقی 
و پیام صادقیان از ذوب آهن و نفت به صبا پیوس��ته اند. تنها مشکل تیم 
دای��ی در نیم فصل در میانه میدان بود ک��ه با آمدن صادقی و صادقیان، 

صبایی ها امیدوارند این مشکل برطرف شود.
 صبایی ه��ا در صورت��ی که مقابل گس��ترش ف��والد به برتری برس��ند، 
ب��ه ط��ور موقت در رده س��وم جدول ق��رار می  گیرند و ب��رای ثبات در 
 این جای��گاه منتظر لغ��زش تیم های ذوب آهن، س��ایپا و پرس��پولیس 
 خواهند ماند. در س��وی دیگر، شاگردان فراز کمالوند که از ابتدای فصل 
به کسب سهمیه آسیا فکر می کردند در هفته های گذشته نتایج پرنوسانی 

گرفتند و اکنون با 22 امتیاز در رده دهم جدول قرار دارند.
 گس��ترش فوالد حداقل برای اینکه شانس های خود را برای قرار گرفتن 
 در بین شش تیم برتر از دست ندهد،  همه تالشش را برای پیروزی در این بازی 

به کار می گیرد. 

 تدارک ویژه کفاشیان برای 
از سرگیری دعواهای فوتبال 

تالش صبا برای بازگشت به باالی جدول 

مداف��ع تیم فوتبال س��پاهان معتقد اس��ت که براي 
قهرماني آنها در لیگ امس��ال، تنها اس��تیماچ کافي 
نیس��ت و همه باید خوب کار کنند تا طالیي پوشان 
 ج��ام قهرمان��ي را به دس��ت آورند و دوباره جش��ن 

در اصفهان برپا شود.
از تعطی�الت لی�گ و اردوی�ي ک�ه در ترکی�ه 

داشتید، رضایت دارید؟ 
 اردوي خوب��ي بود. ما در ایران مي توانس��تیم صبح 
و عص��ر تمری��ن کنیم چون فاصله روز کم اس��ت و 
 نور نیس��ت و جایي رفتیم که راح��ت تمرین کنیم. 
م��ا دو بازي تدارکاتي خوب ه��م در این اردو انجام 
دادی��م و بیش��تر نفراتي که فرصت بازي نداش��تند، 
تس��ت ش��دند. در این اردو همه نفرات تیم تس��ت 

شدند تا مربي همه بازیکنان را ببیند. 
 ای�ن هفت�ه باید ب�ا پرس�پولیس ب�ازي کنید. 

این بازي را چطور پیش بیني مي کنید؟ 
 باالخ��ره این بازي براي ما و پرس��پولیس همیش��ه 
حس��اس بوده و چیزي جدا از جدول است و امسال 
خیلي حساس تر است چون مي خواهیم به مسابقات 
برگردیم و به همین دلیل باید پرسپولیس را ببریم. 
براي ما دیگر فقط خوب بازي کردن مالک نیس��ت. 
البته این بازي در تهران اس��ت و کار خیلي سختي 

داریم. 
پرسپولیس را در حال حاضر چطور مي بینید؟ 

من بعد از چندین س��ال اس��ت که ی��ک تیم خیلي 
خوب از پرس��پولیس مي بینم و تماش��اگران دوست 
دارند بازي آنها را ببینند. برانکو کامال تاثیر خودش 
را روي ای��ن تیم گذاش��ته و از همان جوان هایي که 
در ش��روع لیگ انتقاد مي کردن��د، االن همه تعریف 
مي کنند اما تیم ما همیشه جلوي پرسپولیس خوب 

ب��وده و ته��ران و اصفهان هم ن��دارد. امیدوارم مثل 
پارس��ال که تماش��اگران ما به ته��ران آمده بودند و 
پرس��پولیس را بردیم، در این بازي هم به استادیوم 

بیایند و با حمایت آنها پرسپولیس را ببریم. 
 اس�تیماچ مي توان�د س�پاهان را ب�ه قهرماني 

برساند؟ 
 براي این که بخواهیم قهرمان ش��ویم، یک نفر مهم 
 نیس��ت و هم��ه باید خوب باش��یم. باالخره ایش��ان 
در ش��رایطي تی��م را تحویل گرفت که ش��ش هفته 
نب��رده بودیم و کار س��خت ب��ود و اگر قرار اس��ت 
 عملکرد استیماچ سنجیده شود، از این هفته به بعد 

باید کارش را مورد بررسي قرار دهیم. 
 در این مدت کار اس�تیماچ را در چه س�طحي 

دیده اید؟ 
  مربیان کروات بیشتر ش��ان شبیه هم هستند چون 
از یک مکتب مي آیند. من با چهار، پنج مربي کروات 

کار کرده ام و همه شبیه هم هستند. 
س�پاهان امس�ال مي تواند عقب ماند گي اش را 
جب�ران کرده و با قهرماني انتظارات را برآورده 

کند؟ 
 توقعات همیش��ه از سپاهان باالست و همین مساله 
هم کار را سخت مي کند و هم به ما انگیزه مي دهد. 
وقتي نس��بت به یک تیم بي تفاوت باشند، انگیزه اي 
نمي مان��د، اما االن که انتظارات باالس��ت انگیزه هم 
باال مي رود چون باید پاسخگو باشیم. ما در نیم فصل، 
اردوي س��ختي را پشت سر گذاش��تیم چون دوست 
داش��تیم نیم فصل دوم را خوب کار کنیم. س��پاهان 
همیشه نش��ان داده که مي تواند به جدول برگردد و 
االن هم بازگش��ت ما به کورس و قهرمان شدن دور 

از دسترس نیست. 

 درمورد ناکامي تیم ملي امید در راه رس�یدن 
به المپیک صحبت مي کنید؟ 

 فق��ط ب��ه خاکپور ب��راي س��اختن چنی��ن تیمي 
تبری��ک مي گویم چ��ون همه از ژاپن مي ترس��یدند 
ام��ا موقعیت هاي گل خیلي بهتري نس��بت به ژاپن 
داش��تیم و اگر فرصت هاي ما گل مي شد، این همه 
ش��ر و انتقاد نبود، اما در مجم��وع تیم  ملي امید ما 

خیلي خوب بود. 
 ب�ه نظر ش�ما پس از ح�ذف مقابل ژاپن، 

برخورد مناسبي با خاکپور شد؟ 
 هرگز، به هیچ وجه این برخوردها مناس��ب 
نبود چون اولین بار نیس��ت که به المپیک 

نرفته ایم اما دیوار خاکپور کوتاه است. 
فک��ر نمي کن��ي خاکپ��ور چ�وب 
مایلي کهن را خورد چراکه اختالفات 
کي روش و مایلي کهن باعث ش�د تا 

خاکپور این وسط قرباني شود؟ 
واقعیت این اس��ت که م��ن نمي توانم 
در ای��ن رابطه نظر بدهم چون از این 

اتفاقات خیلي هم اطالع ندارم. 
تا چه زماني باید حسرت حضور 

در المپیک را بخوریم؟ 
 تا وقتي که اهداف متولیان فوتبال ما 

کوچک باشد، ما به المپیک نمي رویم. 
ما فقط دوست داریم به المپیک یا جام جهاني 

برویم، اما کش��ورهاي دیگر مثل ژاپن و کره جنوبي 
برنامه ری��زي مي کنند و دوس��ت دارند در المپیک و 
جام جهاني هم نتیجه بگیرند. مدیران ما باید اهداف 
 باالتري داشته باشند تا حسرت حضور در المپیک را 

نخوریم.

 مرحله دوم مس��ابقات ش��طرنج گرندپری بانوان در حالی 
در تهران برگزار خواهد شد که این میزبانی با توجه به تمام 
هزینه های ریال��ی و ارزی الزم، رقمی بیش از۷00 میلیون 

برای ایران هزینه خواهد داشت.

فدراسیون شطرنج که از سال گذشته تاکنون با بالتکلیفی 
مدیریتی مواجه است تا چند روز دیگر میزبان بزرگ ترین 
روی��داد جهانی در بخش بانوان اس��ت که برای نخس��تین 
 بار موف��ق به کس��ب امتیاز برگ��زاری یک��ی از مراحل آن 

ش��ده اس��ت. مرحله دوم این رقابت ها با عنوان گرندپری 
 از 22 بهم��ن م��اه در ته��ران آغ��از م��ی ش��ود و طی آن 
 11 اس��تاد بزرگ ش��طرنج جه��ان در قال��ب رقابت های

 دوره ای ک��ه برای م��دت دو هفته ادامه خواهد داش��ت به 
مصاف هم می روند. سارا خادم الشریعه هم یکی از بازیکنان 
حاضر ای��ن مرحله از گرندپ��ری بانوان جهان اس��ت که به 
واسطه میزبانی ایران مجوز حضور در فصل 201۶ - 201۵ 
این مسابقات را به دس��ت آورد. آنچه مسلم است برگزاری 
 چنین رویدادی در ایران با توجه به سفر همزمان 11 نفر از 
 برترین های ش��طرنج جه��ان ب��ه ته��ران و رویارویی آنها 
با یکدیگر و البته با نماینده ایران در قالب ۵۵ بازی، فرصتی 
بی نظیر برای انتقال تجربه از عالی ترین س��طح ش��طرنج 
جهان به کش��ورمان فراهم می کند. عالوه بر این توس��عه 
شطرنج و جذب عالقمندان بیشتر به این رشته، اصلی ترین 
نقشی است که این میزبانی می تواند برای ایران داشته باشد 
و همه اینها هزینه های مالی س��نگینی را به دوش ورزش و 

شطرنج ایران خواهد گذاشت. 
 فدراس��یون ش��طرنج ایران به عنوان میزب��ان مرحله دوم

گرن��د پ��ری 201۶ - 201۵ بان��وان جهان موظف اس��ت 
 سالنی با مس��احت200 متر مربع به عنوان محل برگزاری

 رقابت ها تعیین کند. در همین راستا سالن محل فدراسیون 
به عنوان محل برگزاری این رقابت ها تعیین ش��ده اس��ت 
که البته خیلی ه��م ایده آل ب��ه نظر نمی رس��د. عالوه بر 

 این فدراسیون ش��طرنج به عنوان میزبان باید محل اقامت
20 بازیکن و همراهان آنها را هم تامی��ن کند. تعیین کادر 
برگزاری مس��ابقات شامل مس��ئول برگزاری، مسئول امور 
مالی، مسئول حذب حامی مالی و ... از دیگر وظایف میزبان 
 اس��ت. تامین همه این موارد هزینه هایی مال��ی زیادی را 

به دوش فدراسیون شطرنج گذاشته که به این شرح است:
 هزین�ه ه�ای ارزی:۹0 ه��زار ی��ورو ب��ه عن��وان جوایز

 برترین های مسابقات،20 هزار یورو بابت بلیت سفر20 نفر 
ش��امل بازیکنان و همراهان آنها،11 هزار یورو بابت هزینه 
 کادر فنی مس��ابقات،40 ه��زار یورو هزین��ه قابل پرداخت 

به فدراسیون جهانی.
هزینه های ریالی:هزینه های اس��کان )هتل و غذا( برای 
بازیکنان و همراهان، هزینه اس��کان کادر برگزاری اعزامی 

فدراسیون جهانی، هزینه تدارکات و ایاب و ذهاب در ایران
حق الزحمه کادر فنی و تدارکاتی ایرانی.

طبق برآورده صورت گرفته مجموع این هزینه رقمی حدود 
۷00 میلیون می ش��ود ک��ه قطعا رقم کمی ب��رای میزبان 
نخواهد بود. گذشته از این حتما این مسابقات، هزینه های 
جانبی زیاد دیگری برای فدراس��یون ایجاد خواهد کرد که 

می تواند رقم فوق را تا میلیارد شدن باال ببرد.
 حال اینک��ه در نهای��ت از این ریخ��ت و پاش ه��ای مالی 
 چه س��ودی عاید حال ش��طرنج ایران می ش��ود، موضوع 

مهمی است که باید منتظر مشخص شدن آن ماند.

نمایندگان لیگ برتری فوتبال اصفهان در حالی در این هفته 
 به مصاف س��رخابی های پایتخت می روند ک��ه در هر دو تیم

یک سرخابی سابق حاضر اس��ت که در پوشش تیم اصفهانی 
تقابل با تیم رقیب را تجربه می کند. از بی��ن این دو نفر یکی 
 قطعا روی نیمکت ذوب آهن حضور خواهد داش��ت و دیگری 

به احتمال زیاد روی نیمکت سپاهان می نشیند.
اولی یحیی گل محمدی است که به عنوان یک پرسپولیسی 
تمام عیار در فوتبال ایران شناخته می شود و به همین خاطر 
هر بار رویارویی او در کسوت سرمربی ذوب آهن با پرسپولیس 
یا استقالل نگاه های بسیاری را به خود جلب می کند. نفر دوم 
اما امین منوچهری اس��ت که البته غلظت استقاللی بودنش 

به مراتب خیلی کمتر از شدت پرسپولیسی بودن یحیاست.
 ش��اید با وجود عملکرد موفق برانک��و ایوانکوویچ و برخالف 

 فصل گذش��ته که قرمزه��ا به بهان��ه اوج گی��ری ذوب آهن 
به دفعات دلتنگ یحیی  شدند امسال کسی خیلی جای او را 
روی نیمکت تیم پرطرفدار پایتخت خالی نکند. با این حال، 
 هنوز هم بس��یاری در فوتبال ایران به گل محمدی به چشم 
سرمربی آینده پرس��پولیس نگاه کرده و پیش بینی می کنند 
که این مربی 44 س��اله با ادامه روند تحسین  برانگیز ماه های 
اخیرش طی س��ال های آینده دوباره به نیمکت داغ این تیم 

پرطرفدار باز خواهد گشت.
برخالف سرمربی فعلی ذوب آهن که به غیر از داشتن پیشینه 
مربیگری در پرس��پولیس س��ابقه س��ال ها بازی در این تیم 
را هم در کارنام��ه دارد عمر حضور منوچهری در اس��تقالل 
 بسیار کوتاه بود به گونه ای که این بازیکن تنها یک نیم فصل 
در جم��ع آبی های پایتخ��ت حضور داش��ت. با  وج��ود این 
س��ابقه کم مهاجم جدید و 2۹ ساله س��پاهان به عنوان یک 
»استقاللی« در فوتبال ایران شناخته می شود به خصوص که 

او فصل گذشته پس از گلزنی به پرسپولیس با پیراهن راه آهن 
به هواداران این تیم عدد 4 را نشان داد تا ارادت پابرجای خود 

نسبت به تیم سابقش را نشان دهد.
منوچهری البته در آخرین صحبت های خ��ود طی روزهای 
اخیر تاکید کرده که در حال حاضر تمام تمرکزش روی تیم 
اصفهانی اس��ت و هیچ عالقه ای ندارد تا در ب��ازی پیش رو با 
پرسپولیس مثل دیدار فصل گذشته برابر این تیم وارد کری 
سرخابی ها شود. بازیکن تازه وارد سپاهان که ظاهرا به درستی 
از حساسیت هواداران اصفهانی نس��بت به این موضوع آگاه 
است البته با وجود محمدرضا خلعتبری و لوسیانو پریرا شانس 
 بسیار کمی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی سپاهان را دارد. 
با این حال، هیچ بعید نیست که ایگور استیماچ برای دقایقی 
هم که شده منوچهری را به عنوان بازیکن جایگزین به میدان 
 بفرس��تد تا این بازیکن این بار با پیراهن س��پاهان رویارویی 

با پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی تجربه کند.

سیری در دنیای ورزش

هزینه ۷۰۰ میلیونی برای یک میزبانی
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قرمز پررنگ و آبی کم رنگ با کاور اصفهانی

 نفت تهران که چند سالی است توانسته خود را به عنوان یک مدعی در لیگ برتر 
مطرح کند، این روزها حال خوشی ندارد و به جای اینکه با جذب بازیکنان جدید 
خود را برای حضور در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آماده کند، شش بازیکن خود 

را از دست داده و در آستانه از دست دادن یک مهره کلیدی دیگر است.
 خروج نانگ، پیام صادقیان، محس��ن زاده، جودکی، س��انتوس و مومنی از نفت

آن هم در آستانه پلی آف به نظر کار درستی نمی آید. 
اینکه چرا مس��ئوالن باشگاه نفت دس��ت به چنین اقدامی زده اند هنوز به طور 
دقیق مش��خص نشده اس��ت اما طبیعتا مش��کالت مالی که گریبان این تیم را 
 گرفت��ه نقش انکار ناپذیر در این اتفاق دارد. نفت درحالی ش��ش بازیکن خود را 
از دس��ت داده اس��ت که بازیکنان این تیم به خاطر مش��کالت مالی چندین بار 

قصد اعتصاب داشتند.
البته به این موارد باید اختالفات داخلی که در این باشگاه وجود دارد را هم اضافه 
کرد. اختالفاتی که بر س��ر انتقال علیرضا بیرانوند به پرس��پولیس عیان تر شد و 

مدیرعامل و سرمربی نشان دادند رابطه خیلی خوبی با هم ندارند.
 ب��ا ای��ن ح��ال به نظ��ر می رس��د چوب ح��راج ب��ر نفت ک��ه نماین��ده ایران 
 در لیگ قهرمانان آسیاس��ت زده ش��ده و بازیکنان این تیم یکی پس از دیگری 

در حال ترک نفت هستند.
 اینکه از این اتفاق چه کس��ی نفع می برد مش��خص نیس��ت اما باید امیدوار بود 
 در صورت نرس��یدن نفت به لیگ قهرمانان آس��یا و شکس��ت در دیدار پلی آف 

یکی پیدا شود و پاسخ این اتفاق تلخ را بدهد.

محمدرض��ا خلعتب��ری را می ت��وان چه��ره وی��ژه دی��دار پرس��پولیس مقابل 
 س��پاهان دانست. مهاجم 32 ساله تیم فوتبال س��پاهان در اوایل سال 13۹2 
به تیم عجمان امارات پیوست، اما استفاده لیگ این کشور از نامی جعلی، باعث 
ش��د وی قرارداد خود را با این تیم فسخ کند. محمد رویانیان، مدیرعامل وقت 
پرس��پولیس برای جذب این بازیکن که آن زمان پیراهن تیم ملی را هم بر تن 
می کرد، بیش از 2 میلیارد تومان هزینه روی دست پرسپولیس گذاشت. خلعتبری 
عملکرد متوس��طی در این تیم داشت و س��پس بار دیگر به سپاهان رفت. وی 
پیش از این که برای اولین بار با پیراهن سپاهان مقابل پرسپولیس قرار بگیرد، 
 مصاحبه ای انجام داد که هواداران پرس��پولیس را خش��مگین کرد. خلعتبری 
به تیم سابقش گل هم زد اما شادی گلش رابطه او با طرفداران پرسپولیس را 
 تیره تر کرد. این بازیکن در دو بازی گذشته سپاهان و پرسپولیس که در تهران 
 برگزار ش��ده، حضور نداش��ته اس��ت. ح��اال در فاصل��ه باقی مانده ب��ه دیدار 
دو تیم، جو شدیدی علیه خلعتبری در فضای مجازی به راه افتاده و هواداران 

پرسپولیس برای او خط و نشان کشیده اند.
عباس اسماعیل بیگی، رییس کانون هواداران پرسپولیس در این باره به میزان 
گف��ت: جو بدی علیه خلعتب��ری در تهران وجود دارد، اما اگر او پیش از بازی، 
از هواداران پرس��پولیس عذرخواهی کند می توان فضای اس��تادیوم را مدیریت 
کرد. وی ادامه داد: ما هم دوس��ت نداریم به کس��ی توهین شود، اما هواداران 
پرس��پولیس روی خلعتبری حس��اس هس��تند و تا زمانی ک��ه او از طرفداران 

عذرخواهی نکند، اوضاع درست نمی شود.

ع��رق و تعصبی ک��ه بازیکنان نس��ل های قبلی فوتب��ال ایران از خود نش��ان 
 می دهن��د واقع��ا ج��ای تحس��ین دارد. حرف ه��ای عل��ی پروی��ن، مرح��وم 
همایون بهزادی، صحبت های مرحوم ناصر حجازی و این که تا آخرین روزهای 
عمر خودش با وجود درد زیاد در تمرینات اس��تقالل حاضر می شد تا پولی که 

می گیرد به قول خودش حالل باشد و البته به استقالل هم کمک کند.
آخرین کار را منصور  پورحیدری انجام داد. او در یک  روز س��رد زمس��تانی و 
در حالی که روی س��المتی خودش ریس��ک بزرگی انج��ام داده بود به تمرین 
اس��تقالل رفت. تصور نکنید که منص��ور پورحیدری  بی دلیل این روز را برای 
حضور در تمرین استقالل انتخاب کرده است او دقیقا پس از اعتصاب بازیکنان 
متوجه ش��د که الزم است به تمرین برود و با بازیکنان حرف بزند و چنین هم 
کرد. پورحیدری  در تمرین اس��تقالل از بازیکنان گالیه کرد که چرا اعتصاب  
کرده اند و به این ترتیب بازیکنان را ش��رمنده کرد. او با همین کار س��اده برای 
استقالل یک ماه زمان خرید چون بازیکنان با دیدن پورحیدری که با آن حال 
و با این بیماری در آن روز س��رد خود را به آزادی رس��اند دیگر به این راحتی 

نمی توانند تمرین را تعطیل کنند.
در واق��ع پورحیدری با این کار خود برای اس��تقالل و افش��ارزاده زمان خرید 
و در همی��ن حال��ت هم مثل یک سرپرس��ت واقعی به اس��تقالل کمک کرد. 
 این نوع برخورد پورحیدری را ش��اید برخی دیگر  از پیشکس��وتان که فقط از 
باش��گاه های ش��ان توقع دارند به آنها پس��ت بدهد، الگو کنند. در هر صورت 

پورحیدری باز هم ثابت کرد که چه تفاوتی با دیگران دارد.

چوب حراج 
بر نف�ت ای��ران!

شرط عجیب هواداران پرسپولیس
 برای خلعتبری

اقدام هوشمندانه پورحیدری
در یک روز سرد
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درون میکده بس بیهشان خاموشندضرب المثل های کوتاه
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داستان کوتاه حکایت

شكارچي پرنده، سگ جديدي خريده بود، سگي 
 كه ويژگي منحصر به فردي داش��ت. اين س��گ 
مي توانس��ت روي آب راه برود. شكارچي وقتي 
اين را ديد نمي توانست باور كند و خيلي مشتاق 
بود كه اين را به دوس��تانش بگويد. براي همين 
 يكي از دوستانش را به شكار مرغابي در بركه اي 

آن اطراف دعوت كرد.
او و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابي 
 ش��كار كردند. بع��د به س��گش دس��تور داد كه 
مرغابي هاي ش��كار ش��ده را جمع كند. در تمام 

مدت چند ساعت شكار، سگ روي آب مي دويد 
و مرغابي ها را جمع مي كرد. صاحب سگ انتظار 
داشت دوس��تش درباره اين س��گ شگفت انگيز 
نظري بدهد يا اظهار تعجب كند، اما دوس��تش 

چيزي نگفت.
در راه برگشت، او از دوس��تش پرسيد آيا متوجه 

چيز عجيبي در مورد سگش شده است؟
دوستش پاس��خ داد: » آره، در واقع، متوجه چيز 

غيرمعمولي شدم. سگ تو نمي تواند شنا كند.«
شرح حکایت

بعضي از افراد هميشه به ابعاد و نكات منفي توجه 
دارند. روي وجوه منفي تيم هاي كاري متمركز 

نشويد. با توجه به جنبه هاي مثبت و نقاط قوت، 
معلم��ی از دانش آموزان خواس��ت ت��ا عجايب در كاركنان و تيم هاي كاري ايجاد انگيزه كنيد.

هفتگان��ه جه��ان را فهرس��ت وار بنويس��ند. 
دانش آموزان ش��روع به نوش��تن كردن��د. معلم 
نوش��ته های آنها را جمع آوری كرد. با اينكه همه 
 جواب ها يك��ی نبودند، اما بيش��تر دانش آموزان 
 به موارد زير اش��اره ك��رده بودند: اه��رام مصر، 

تاج محل، كانال پاناما، ديوار بزرگ چين و…
در ميان نوش��ته ها كاغذ س��فيدی نيز به چشم 
می خورد. معلم پرس��يد: اين كاغذ س��فيد مال 
چه كس��ی اس��ت؟ يكی از دانش آموزان دس��ت 
خود را باال برد. معلم پرسيد: دخترم چرا چيزی 

 ننوش��تی؟ دخترک جواب داد: عجايب موجود 
در جهان خيلی زياد هس��تند و م��ن نمی توانم 

تصميم بگيرم كدام را بنويسم.
 معلم گفت: بسيار خب، هرچه در ذهنت است را 
به من بگو، شايد بتوانم كمكت كنم. در اين هنگام 
دخترک مكثی كرد و گف��ت: به نظر من عجايب 
هفتگانه جهان عبارتند از: لمس كردن، چشيدن، 
ديدن، شنيدن، احساس كردن، خنديدن و عشق 
ورزيدن. پس از شنيدن سخنان دخترک، كالس 
در سكوتی محض فرو رفت. آری؛ عجايب واقعی 
همين نعمت هايی هس��تند كه ما آنها را ساده و 

معمولی می انگاريم.

عجایب هفتگانهراه رفتن سگ روي آب 

همه خرها رو به يک چوب نمی رونند.
همه سرو ته يه كرباسند. 
همه قافله پس و پيشيم. 

همه كاره و هيچ كاره. 
همه ماری، مهره نداره. 

همه ماهی خطر داره، بدناميشو صفر داره. 
هر مرغی انجير نمی خوره. 

 هميش��ه آب در ج��وی آق��ا رفي��ع نم��ی ره، ي��ه دف��ه ه��م در ج��وی 
آقا شفيع ميره.

هميشه روزگار به انسان رو نمی كنه. 
هميشه شعبان، يک بار هم رمضان.

هميشه ما می ديديم، يه دفعه هم تو ببين. 
همينو كه زائيدی بزرگش كن. 

هنوز آش خوره.
هنوز باد به زخمش نخورده.
هنور دهنش بوی شير ميده.
هنوز سر از تخم در نياورده. 

هنوز گرسنگی نكشيدی تاعاشقی يادت بره.
هنوز غوره نشده، مويز شده. 

هنوز دو قورت و نيمش باقی مانده. 
هوو هوو را خوشگل می كنه، جاری جاری را كدبانو. 

هيچ ارزونی بی علت نيست.
هيچ انگوری دوبار غوره نمی شه. 

هيچ بدهی را به هيچ بستان كاری نيست. 
هيچ بدی نرفت كه خوب جاش بياد. 
هيچ بقالی نمی گه ماست من ترشه. 

هيچ تقلبی بهتر از راستی نيست.
هيچ چراغی تا به صبح نمی سوزه. 
هيچ چيز شرط هيچ چيز نيست. 

در زمان های بسيار قديم وقتی هنوز پای بش��ر به زمين نرسيده بود، 
فضيلت ها و تباهی ها دور هم جمع شده بودند، آنها از بی كاری خسته 

و كسل شده بودند.
ناگهان ذكاوت ايستاد و گفت بياييد يک بازی بكنيم مثل قايم باشک.

همگی از اين پيشنهاد شاد ش��دند و ديوانگی فورا فرياد زد، من چشم 
 می گذارم و از آنجايی كه كس��ی نمی خواس��ت دنبال ديوانگی برود 

همه قبول كردند او چشم بگذارد.
 ديوانگی جلوی درختی رفت و چش��م هايش را بس��ت و ش��روع كرد 

به شمردن ... يک ... دو ... سه ... همه رفتند تا جايی پنهان شوند.
لطافت خود را به ش��اخ ماه آويزان كرد، خيانت داخل انبوهی از زباله 
پنهان شد، اصالت در ميان ابرها مخفی شد، هوس به مركز زمين رفت، 
دروغ گفت زير سنگ پنهان می ش��وم اما به ته دريا رفت، طمع داخل 
كيسه ای كه خودش دوخته بود مخفی شد و ديوانگی مشغول شمردن 
بود هفتاد و نه ... هشتاد ... و همه پنهان شدند به جز عشق كه همواره 
مردد بود نمی توانست تصميم بگيريد و جای تعجب نيست چون همه 
 می دانيم پنهان كردن عش��ق مشكل اس��ت، در همين حال ديوانگی 
به پايان ش��مارش می رس��يد نود و پنج ... نود و ش��ش. هنگامی كه 

ديوانگی به صد رسيد عشق پريد و بين يک بوته گل رز پنهان شد.
ديوانگی فرياد زد دارم ميام و اولين كسی را كه پيدا كرد تنبلی بود زيرا 
 تنبلی، تنبلی اش آمده بود جايی پنهان شود و بعد لطافت را يافت كه 
به ش��اخ ماه آويزان بود، دروغ ته درياچه، هوس در مركز زمين، يكی 

يكی همه را پيدا كرد به جز عشق و از يافتن عشق نا اميد شده بود. 

 حس��ادت در گوش هايش زمزمه كرد تو فقط بايد عشق را پيدا كنی و 
او در پشت بوته گل رز پنهان شده است.

ديوانگی ش��اخه چنگک مانندی از درخت چيد و با ش��دت و هيجان 
زياد آن را در بوته گل رز فرو كرد و دوب��اره و دوباره تا با صدای ناله ای 
دست كشيد عشق از پش��ت بوته بيرون آمد درحالی كه با دستهايش 
صورتش را پوشانده بود و از ميان انگشتانش قطرات خون بيرون می زد 
 شاخه به چشمان عشق فرو رفته بودند و او نمی توانست جايی را ببيند 

او كور شده بود! 
ديوانگی گفت من چه ك��ردم؟ من چه كردم؟ چگونه م��ی توانم تو را 

درمان كنم؟ 
عشق پاسخ داد تو نمی توانی مرا درمان كنی اما اگر می خواهی كمكم 

كنی می توانی راهنمای من شوی.
و اين گونه است كه از آن روز به بعد عشق كور است و ديوانگی همواره 
همراه اوست! و از همان روز تا هميشه عشق و ديوانگی به همراه يكديگر 

به احساس تمام آدم های عاشق سرک می كشند...

وقتی يک سالت بود مشغول شد به غذا دادن و شستنت.
و تو با گريه های طوالنی شب از او تشكر كردی.

وقتی دو سالت بود مشغول شد به آموزش دادنت به راه رفتن، 
اما تو با فرار از آن هنگامی كه صدايت می كرد از او تشكر كردی.

وقتی سه سالت بود مشغول شد به غذاهای خوشمزه برايت پختن
و تو با ريختن غذا بر روی زمين ازش تشكر كردی.

وقتی چهار سالت بود مشغول ش��د به دادن مداد به دستت تا نوشتن را ياد 
بگيری و تو با خط خطی كردن روی ديوار از او تشكر كردی.

وقتی پنج سالت بود مشغول شد به پوش��اندن بهترين لباس ها بهت برای 
عيد وتو با كثيف كردن لباس ها از او تشكر كردی.

وقتی شش سالت بود مشغول شد به ثبت نام كردن تو در مدرسه
وتو با جيغ و داد كه نميخواهم بروم به مدرسه از او تشكر كردی.

وقتی كه ده سالت بود مشغول شد به منتظر ماندنت برای برگشت از مدرسه 
تا تو را در آغوش بگيرد و تو با زود رفتن به اتاقت از او تشكر كردی.

وقتی پانزده سالت بود مشغول شد به گريه كردن برای پيروز شدنت
وتو با خواستن هديه بابت پيروزيت از او تشكر كردی.

وقتی بيست سالت بود مش��غول ش��د به تمنای اينكه با اوبه خانه فاميل و 
آشنايان بروی وتو بارفتن و نشستن پيش دوستانت از او تشكر كردی.

وقتی بيست و پنج سالت بود تو را در امور ازدواجت كمک كرد
و تو با دور شدن از او ونشستن كنار همسرت از او تشكر كردی.

وقتی كه سی سالت بود مشغول شدبه گفتن بعضی از نصيحت ها به تو كه 
درمورد كودكان است؛

و تو با گفتن اين جمله كه در كارهای مان دخالت نكن از او تشكر كردی.
وقتی سی و پنج سالت بود، زنگ زد كه تو را برای ناهار دعوت كند

و تو با گفتن اين روزها مشغولم از او تشكر كردی.
وقتی چهل سالت بود خبرت كرد كه مريض است و نياز دارد كه از او مراقبت 
كنی و تو با گفتن رنج و زحمت از والدين به فرزندان منتقل می ش��ود از او 

تشكر كردی؛
و در روزی از روزها از اين دنيا می رود و عشقش نسبت به تو هنوز در قلبش 
است. اگر مادرت هنوز كنارت اس��ت، او را رها مكن و محبتش را فراموش 
نكن و كاری كن كه راضی باشد. چون در تمام  زندگی فقط يک مادر داری

و وقتی می ميرد آنگاه مالئكه می گويند كه فوت شد آن كسی كه به سبب 
آن به تو رحم می شد.

اين پيام برای هر انسانی كه عزيز است برای مادرش.
مادر: اگر گرسنه شدی رستوران  است. اگر مريض شدی بيمارستان است.

اگرخوشحال شدی جشن است. 
اگر خوابيدی بيداركننده است.
اگر غايب شدی دعاگويت است.

آيا با او به احسان و نيكی رفتار كردی......
داخل منزل می شويم و می گوييم: مادر كجاست؟

با آنكه از او چيزی نمی خواهيم.
انگار وطن است!!! از او دور می شويم و برمی گرديم كه او را ببينيم.

خداوندا از مادرم سه چيز را دور كن:
تنگی قبر،آتش جهنم و فتنه های قبر.

درون ميكده بس بيهشان خاموشند
كه قطب دايره عقل و دانش و هوشند
كنند پر ز هي�اهو نه آسمان را ليک

نشسته پيش تو لب بسته اند و خاموشند
درون جان خود از شوق آتشی دارند

كز آن به سان خم می مدام در جوشند
ملک به شيشه كند قطره ای اگر بچكد
از آن پياله كه اين قوم، باده می نوشند
تو همنشين رقيبی و با حبيب اين قوم
درون خلوت دل روز و شب هم آغوشند
تو راست سعی به تن پروری ولی ايشان

به راه دوست همی در هالک خود كوشند
نموده اند لباس برهنگی در بر

مگر كه پرده بر اسرار خويشتن پوشند
صغير كيفيت اهل عشق می گويی

بگو كه مجلسيان پای تا به سر گوشند

دوست می دارم كه با خويشان خود بيگانه باشم
همدم عقلم چرا هم صحبت ديوانه باشم

دل به هر كس كی سپارم من در دل ها مقيم
تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم

آزمودم آشنايان را فغان از آشنايی
آرزومندم كه با هر آشنا بيگانه باشم

مرغ خوش خوانم وگر در حلقه زاغان نشينم
كی توانم لحظه ای در نغمه مستانه باشم
مردمی گم شد ميان آشنايان از تو پرسم
با چنين نامردمان بيگانه باشم يا نباشم

واقعا که بهشت جای اوست...     عشق و دیوانگی

پتیگله مزا
اين ب��ازی جز آن دس��ته از بازی های مردانه اس��ت كه 
 در فص��ل به��ار توس��ط م��ردان به اج��را در م��ی آيد. 
 ش��ركت كنندگان ابتدا به دو گروه مس��اوی تقس��يم 
می شود، سپس چال و گودال كوچكی در يک محلی كه 

به عنوان مبدا يا مقصد اول است حفر می كنند.
 سپس دو قطعه چوب يكی به طول20 سانتی متر و قطر 
5 سانتی متر وديگری به طول يک متر و همان قطر آماده 
می كنند. برای شروع بازی با استفاده از يک سنگ كوچک 
 و صاف تر خش��ک می كنند و هر تيم��ی كه نوبت قرعه 
به وی رسيد روی چال می ماند وگروه ديگر به فاصله 20 

الی30 متری قرا ر می گيرند.
 تيم آغاز گر با ق��رار دادن يک قطعه چ��وب كوچک كه 
در اصطالح محل��ی به آن گل��ه می گوين��د، به صورت 
 افقی بر روی چال به وسيله چوب دستی كه به آن پيت 
می گويند بازی را آغاز می كنند. زمانی كه چوب كوچک 
به طرف افراد تيم مقابل می رودآنان سعی می كنند كه 

قبل ا ز فرو د آمدن به زمين يا با دست بگيرند يا اين كه 
 با چوب دس��تی های خود آن را بزنن��د، چنانچه موفق 
به اين كار ش��وند، آن فرد با زنده ونوبت نفر بعدی است؛ 
 ولی اگر موفق به اين كار نش��دند با چوب دس��تی سعی 
می كنند آن را دورتر كنن��د، در همين لحظه فردی كه 
بازی را آغاز كرده از محل ش��روع ت��ا نقطه ای كه چوب 
كوچک يا گله به زمين افتاده بايد ب��ا صدای بلند بدون 

نفس كشيدن بگويد: يا علی، يا علی.
  چنانچه قبل از افتادن چوب صدايش قطع ش��ود بازند 
 می ش��ود وگر ن��ه برنده ش��ده و مجددا خ��ودش بازی

 می كند. 
اين كار ادام��ه دارد تا اينكه افراد يک تي��م از نظر تعداد 
بازنده ها بيشتر شود. در خاتمه تيمی كه با زنده شد بايد 
از قسمت اول تا جايی كه حريف تعيين می كند بر پشت 

آنان سوار شوند.
 نماد اجرای اين بازی نشان دهنده قدرت تنفس ومهارت 

وچابكی افراد است.

 روباهی از شتری پرسيد: 
»عمق اين رودخانه چه اندازه است؟«

شتر جواب داد: » تا زانو« 
ولی وقتی روباه توی رودخانه پريد، آب از س��رش هم 
گذشت و همين طور كه دست و پا می زد به شتر گفت: 

» تو كه گفتی تا زانو!« 
شتر جواب داد: » بله تا زانوی من، نه زانوی تو.« 

هنگامی كه از كسی مش��ورت می گيريم يا راهنمايی 
می خواهيم بايد شرايط طرف مقابل و خودمان را هم 
در نظر بگيريم. لزوما هر تجربه ای كه ديگران دارند برای 

ما مناسب نيست...
- يكی از اساتيد دانشگاه می گفت در دوره تحصيالتم 
در آمريكا در يک كار گروهی با يک دختر آمريكايی به 
 نام كاترينا و همين طور فيليپ، كه نمی ش��ناختمش 

هم گروه شدم. 
از كاترينا پرسيدم فيليپ رو می شناسی؟ 

كاترينا گفت آره، همون پسری كه موهای بلوند قشنگی 

داره و رديف جلو ميشينه! 
گفتم نمی دونم كيو ميگی! گفت همون... پسر خوش 
 تيپ كه معموال پيراهن و ش��لوار روشن شيكی تنش 
می كنه! گفتم نمی دون��م منظورت كيه؟ گفت همون 

پسری كه كيف و كفشش هميشه ست هست با هم!
بازم نفهميدم منظورش كی بود! كاترينا تن صداشو يكم 
پايين آورد و گفت: فيليپ ديگه، همون پسر مهربونی كه 
روی ويلچير می شينه. اين بار دقيقا فهميدم كيو ميگه 
ولی به طرز غير قابل باوری رفتم تو فكر... آدم چقدر بايد 
نگاهش به اطراف مثبت باش��ه كه بتونه از ويژگی های 
منفی و نقص ها چشم پوشی كنه... چقدر خوبه مثبت 
ديدن، اگر كاترين ازمن در مورد فيليپ می پرسيد چی 

می گفتم؟ حتما سريع می گفتم همون معلوله ديگه!!!
وقتی نگاه كاترينا رو با ديد خودم مقايسه كردم خيلی 
خجالت كش��يدم. چقدر عالی می شه اگه ويژگی های 
مثبت افراد رو بيش��تر ببينيم و بتونيم از نقص هاشون 

چشم پوشی كنيم... 

خواندنی
فراموش مكن كه: 

انسان مانند رودخانه است؛
هر چه عميق تر باشد آرام تر است. 

انسان بزرگ بر خود س��خت می گيرد و انسان كوچک 
بر ديگران. 

 انس��ان قوی از خ��ودش محافظت می كند و انس��ان 
قوی تر از ديگران. 

و قطعا اين ق��درت را فقط می توان در پن��اه پروردگار 
داشت. 

هر كس كه به او نزديک تر است، قدرت مندتر است. 
آرام تر و متواضع تر است. 

 و تاب��ش ن��ور او را م��ی ت��وان در تمام��ی جوان��ب 
زندگی اش ديد. 

از رها كردن نترس؛ 
 باور كن هيچ كس نمی تواند چيزی كه مال توس��ت را 
از تو بگي��رد و تمام دنيا نمی توانند چي��زی كه مال تو 

نيست را برايت حفظ كنند. 

همه چيز ساده است. 
زندگی، عش��ق، دوشت داش��تن، عادت كردن، رفتن، 

آمدن. 
 ام���ا چي���زی ك��ه س���اده نيس���ت ب���اور اي���ن 

ساده بودن هاست. 
در حسرت گذش��ته ماندن، چيزی جز از دست دادن 

امروز نيست. 
- موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش ديد! 

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد همه گفتند تله موش 
مشكل توست. به ما ربطی ندارد. 

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار و گزيد. 
از مرغ براش سوپ درست كردند. 

گوسفند را برای عيادت كنندگان سر بريدند. 
گاو رو برای مراسم ترحيم كشتند. 

 در اي��ن م��دت م��وش از س��وراخ دي��وار ن��گاه 
می كرد و به مشكلی كه به ديگران ربطی نداشت فكر 

می كرد...
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مفاد آرا
11/126 آگهي موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئين نامه قان�ون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي ش��ماره 139460302012003434 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهرعلي ش��مگاني فرزند روزعلي  در يك 
باب خانه به مساحت 248.95 مترمربع مفروز   پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود احمدی محرز گرديده است.
2- برابر راي ش��ماره 139460302012003399 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي هوشمند حاجي بنده فرزند فرامرز در يك 
باب خانه به مس��احت 264.68 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 206اصلي  

واقع درافوس خريداري از مالك رسمي آقاي اسد اصالنی محرز گرديده است.
 3-برابر راي ش��ماره 139460302012003402 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علي ميرزائي فرزند مجيد  در يك باب 
خانه به مساحت 111.72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك3 فرعي از200اصلي واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي خانم شهر بانو زالی محرز گرديده است.
4-برابر راي ش��ماره139460302012003415 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي بهارلو فرزند علي  در يك باب مغازه 
به مساحت 37 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك4فرعي از149اصلي واقع درمياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر اقا محمدی محرز گرديده است.
5-برابر راي شماره139460302003410 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جمشيد رحيمي فرزند عبدالعظيم  از در يك باب 
مغازه به مساحت 302.15مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از3اصلي واقع در 

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي عليرضا دهدشتی محرز گرديده است.
6-برابر راي ش��ماره139460302012003357هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد آقائي فرزند يوسف  در يك باب 
چهارديواری و بنای احداثی به مس��احت 509.24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از64اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر خان شجاع و غيره 

محرز گرديده است.
7-برابر راي ش��ماره139460302012003384هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم س��يده س��كينه حس��يني داراني 
فرزند سيدحس��ن  در يك باب خانه به مس��احت 189.10 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك74فرعي از 11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد علی براتی 

محرز گرديده است.
8-برابر راي ش��ماره 139460302012003425 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا ابدالي شش��جواني فرزند عيدي  
درسه دانگ يك باب مغازه به مس��احت 355.01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از200اصلي واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسين فرهادی وغيره 

محرز گرديده است.
9-برابر راي ش��ماره 139460302012003428 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيدي ابدالي ششجواني فرزند محمد مهدي  
درسه دانگ يك باب مغازه به مساحت 355.01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي ميرزا حسين فرهادی و غيره 

محرز گرديده است.
10-برابر راي ش��ماره139460302012003431 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن يوس��في فرزند نصير  در يك 
باب خانه به مساحت 218.88 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200اصلي 

واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضادوست محمدی محرز گرديده است.
11-برابر راي ش��ماره139460302012003437 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا ابدالي شش��جواني فرزند عيدي  
در يك باب خانه به مساحت 163.30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 

اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی يبلوئی محرز گرديده است.
12-برابر راي شماره 139460302012003396 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو زالي بوئيني فرزند محمد  در يك 
باب خانه به مساحت 217.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3فرعي از200 اصلي  

واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد علی ميرزائی محرز گرديده است.
13-برابر راي ش��ماره139460302012003393هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي ش��بكه بهداش��ت و درمان فريدن  در يك باب 
ساختمان به مساحت 2150.62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از3اصلي واقع 

دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمد تقی مباشری محرز گرديده است.
14-برابر راي ش��ماره139460302012003390 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قربانعلي بت ش��كن فرزند محمد علي  در 
يك باب مغازه به مساحت 37.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از200اصلي 

واقع دربوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسين جنگروی محرز گرديده است.
15-برابر راي ش��ماره139460302012003378هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم ميرزائي فرزند جعفر  درسه دانگ يك 
باب خانه به مساحت 376.97مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك1فرعي از200اصلي 

واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حسين دوست محمدی محرز گرديده است.
16-برابر راي ش��ماره139460302012003375 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي دوس��ت محمدي بوئيني 
فرزند جالل  در سه دانگ يك باب خانه به مساحت 376.97 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك1فرعي از200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي حسين دوست 

محمدی محرز گرديده است.
17-برابر راي ش��ماره139460302012003363هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر خدابخشي فرزند حسن در يك باب 
خانه به مساحت 733.47مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از4 اصلي  واقع در 

دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي سيد عظيم عبدالهی محرز گرديده است.
18-برابر راي ش��ماره139460302012003360 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صاحبجان ابراهيمي فرزند صفرعلي  در يك 
باب خانه به مساحت 81.65 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك711فرعي از11اصلي واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هاشمی محرز گرديده است.
19-برابر راي ش��ماره139460302012003381هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 

فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله حس��ينيان فرزند قدرت  در سه 
دانگ يك باب خانه به مس��احت 189.10مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 74 فرعي 
از11اصلي واقع درداران خريداري از مالك رس��مي خانم فاطمه براتی دارانی محرز گرديده 

است.
20-برابر راي ش��ماره139460302012003387هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعادت عباسي فرزند غالمعلي  در يك باب 
خانه به مساحت 196.19 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع 

درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي سعادت عباسی محرز گرديده است.
21-برابر راي ش��ماره139460302012003405هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايعلي شاه مرادي چادگاني فرزند اكبر  در يك 
باب خانه و مغازه به مس��احت 232.89 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 211 فرعي 
از63اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رس��مي آقاي جعفر قلی ش��اهمرادی محرز 

گرديده است.
22-برابر راي ش��ماره139460302012003408 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميرزارضا محمد ربيعي فرزند حس��ين در 
يك باب چهار ديواری وبنای احداثی به مس��احت 342.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1/368 فرع��ي از 63اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رس��مي آقاي رضاقلی 

حسن خانی محرز گرديده است.
23-برابر راي ش��ماره139460302012003498هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن صفري چادگاني فرزند عباسقلي  در 
يك باب خانه به مساحت 406.43 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از64اصلي  

واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عباسقلی صفری.
24-برابر راي ش��ماره139460302012003495 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جعفر چراغي فرزند قادر قلي  در يك  قطعه 
زمين مزروعي به مس��احت 100001.29مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 10 فرعي 

از71اصلي واقع در گشنيز جان خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز سائری.
25-برابر راي ش��ماره139460302012003501 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا ميرزائي فرزند جعفر  در يك باب 
خانه به مساحت 208.52 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي  واقع 

در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمد نعيمی محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره 139460302012003455 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايمحمد ابراهيم كيخائي فرزند عبداله  در يك 
باب خانه به مساحت 340.72 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي 

واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي حسن كيخائی محرز گرديده است.
27-برابر راي ش��ماره139460302012003440 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله قاس��مي فرزند حس��ن  درس��ه 
دانگ  يك باب خانه به مس��احت 266.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 
60 اصلي . واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حشمت علی محمدی و غيره محرز 

گرديده است.
28-برابر راي شماره 139460302012003443 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي قاسمي فرزند حسن  درسه دانگ يك 
باب خانه به مساحت 266.92 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 4 فرعي از 60 اصلي  
واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حشمت علی محمدی و غيره محرز گرديده است.

29-برابر راي شماره 139460302012003447 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا چراغي فرزند رضاقلي  درس��ه دانگ 
يك باب خانه به مس��احت 200.68 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 64 
اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.

30-برابر راي شماره 139460302012003451 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد توكلي فرزند قدرت اله  در يك باب 
خانه به مساحت 161.06 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي .. واقع 

در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مجيد توكلی محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139460302012003486 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نرگس قاسمي رزوه فرزند حجت اله  در يك 
باب خانه به مساحت 102.62 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 5 فرعي از 60 اصلي  

واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر صالحی محرز گرديده است.
32-برابر راي ش��ماره 139460302003462 هي��ات اول موضوع قان��ون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم عرب فرزند كاظم  در يك باب خانه به 
مساحت 224.35 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف بيات محرز گرديده است.
33-برابر راي شماره 139460302012003465 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاياسماعيل محمدي فرزند فتح اله  در يك باب 
خانه به مساحت 424.13 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در 

سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله محمدی محرز گرديده است.
34-برابر راي ش��ماره139460302012003468هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا احمدي فرزند علي  در يك باب خانه به 
مساحت 149.01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقايغالمرضا حبيبی محرز گرديده است.
35-برابر راي شماره 139460302012003372 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مس��عود چراغ��ي فرزند رضاقلي  در 
يك باب خانهبه مساحت 84 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 71 فرعي از 63 اصلي  

واقع درچادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي صفر علی بهمن زياری محرز گرديده است.
36-برابر راي ش��ماره139460302012003456هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم باقري مياندشتي فرزند محمود  در 
يك باب خانه به مس��احت 201.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 

اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمود باقری محرز گرديده است.
37-برابر راي ش��ماره139460302012003471 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر افش��اري فرد فراموش��جاني فرزند 
محمدرضا  در يك باب خانه به مس��احت 238.15مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از103اصلی واقع در فراموشجان . خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رضا افشاری 

محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139460302012003474 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 

فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقايمنوچهر خانجاني افوس��ي فرزند بهرام ز در 
يك باب خانه به مساحت 1771.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 

اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي بهرام خانجانی محرز گرديده است.
39-برابر راي شماره139460302012003477. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يعقوب جهانگيري فرزند پرويز  در يك باب 
خانه به مس��احت 283.08 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 3. فرعي از 149 اصلي 

واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله جهانگيری محرز گرديده است.
40-برابر راي شماره 139460302012003480 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا مايلي فرزند عبداله چادگان در يك باب 
خانه به مساحت 121.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62اصلي  واقع در 

سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبداله مايلی محرز گرديده است.
41-برابر راي ش��ماره139460302012003483هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد عليدادي س��فتجاني فرزند رضا  در 
يك باب خانه به مس��احت 199.53 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 
اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين يوسفی محرز گرديده است.

42-برابر راي ش��ماره139460302012003366 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود كيخائي افوسي فرزند ابوالقاسم  در  پنج 
دانگ يك باب  ساختمان پرورشگاه بلدرچين و تاسيسات متعلقه و زمين متصله به مساحت 
11801.35 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 153 اصلي  واقع در ازناوله 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد كيانی محرز گرديده است.
43-برابر راي شماره 139460302012003489 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا خانجاني افوسي فرزند منوچهر  
در يك باب خانه به مساحت 252 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1. فرعي از 206 

اصلي واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي بهرام خانجانی محرز گرديده است.
44-برابر راي ش��ماره139460302012003492هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مس��لم كيخائي فرزند مختار  در يك باب 
خانه به مساحت 433.28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206اصلي  واقع در 

افوس خريداري از مالك رسمي آقاي حسين كيخائی محرز گرديده است.
45-برابر راي شماره 139460302012003369. هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا دوست محمدي بوئيني فرزند 
اميرآقا  در يك دانگ  يك باب س��اختمان پرورش��گاه بلدرچين و تاسيسات متعلقه و زمين 
متصله  به مساحت 11801.35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 153 اصلي  

واقع در ازناوله خريداري از مالك رسمي آقاي محمد كيانی محرز گرديده است.
46-برابر راي شماره 139460302012003461 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي درويشي فرزند حسينعلي  در يك باب 
خانه به مساحت 344.53مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 64 اصلي  واقع در 

چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله سلمانی محرز گرديده است.
47-برابر راي شماره 139460302012003516 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آق��اي احمدرضا رفيعي فرزند ابوالفضل  در يك 
باب خانه به مساحت 165.01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي 

واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي تقی رفيعی محرز گرديده است.
48-برابر راي شماره 139460302012003513 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر شفيعي فرزند محمدحسن در يك باب 
مغازه  به مساحت 20.86 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200اصلي  واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسن شفيعی محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139460302012003519 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم باقري مياندشتي فرزند محمود  در 
يك باب مغازه به مس��احت 47.69 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 200 

اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمود باقری محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139460302012003510 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله خليلي فرزند فضل اله  در يك باب 
خانه به مس��احت 360.04 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 202 اصلي  

واقع در ششجوان خريداري از مالك رسمي ورثه آقاي غالمرضا خليلی محرز گرديده است.
51-برابر راي شماره 139460302012003507 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد ش��اهمرادي فرزند محمود  در يك 
باب خانه به مساحت 160.98 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از62 اصلي  

واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمود شاهمرادی محرز گرديده است.
52-برابر راي ش��ماره139460302012003504 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك فريدن تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اس��داله خليلي شش��جواني فرزند 
فضل اله  در يك باب خانه به مساحت 360 مترمربع مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي ازاصلی 
202 واقع در ششجوان  خريداري از مالك رس��مي آقاي ميرزا حسين باقری محرز گرديده 
است.  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شود درصورتي 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانندازتاريخ 
انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت 
صادر خواهد شد.  

تاريخ انتشار نوبت اول :  12 / 11 /1394                
 تاريخ انتشار نوبت دوم :     26/  1394/11  

محمدشيخ سليمانی-رئيس ثبت فريدن
اجراييه 

11/204 شماره پرونده:9409983734100118 شماره بايگانی شعبه:940148 بموجب 
دادنامه ش��ماره 9409973734100386 محك��وم عليه نصرا... مش��مائی فرزند احمد به 
نشانی مجهول المكان محكوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ چهارصد و نود ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت )1394/2/20( 
لغايت زمان اجرای حكم و وصول محكوم به برابر نرخ شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی 
جمهوری اسالمی ايران )كه حين االجرا توسط اجرای احكام دقيقا محاسبه و تعيين خواهد 
شد( و نيز هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له علی شريف 
 فرزند اكبر به نشانی تهران – چهاردانگه . خ.گلستان 17- منزل شخصی با وكالت خانم ليلی 
كريم زاده فرزند عباس به نشانی اصفهان – نطنز – بلوار طالقانی – روبروی موسسه مالی و 
اعتباری قوامين. 2- پرداخت هزينه اجرايی معادل نيم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. 
3- رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرس��ی مدنی الزامی می باشد. رای غيابی بوده 
است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احكام مدنی(.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف س��ی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 

اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذكور و كليه اموالی 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 
دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايی ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشت می ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(. 4 – خودداری 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم حبس تعزيری درجه 
هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكوميت مال��ی1394(. 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو ب��ا انگيزه فرار از ادای 
دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباش��د موجب مجازات تعزيری 
درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه 
شود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل 
 توسط محكوم عليه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(.

م الف:357 شعبه  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز  
فقدان سند مالکيت 

11/205 شماره:1394/04/173307-1394/11/7 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه باغ معروف چه��ار قفيزی ميراب به پالك ثبتی ش��ماره 43 فرع��ی از 78 اصلی 
واقع در كندز ج��زء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطن��ز ذيل ثب��ت 5209 در صفح��ه 244 دفتر 
امالك جلد 38 به ن��ام علی كريمی كندزی ثبت و صادر و تس��ليم گرديده اس��ت س��پس 
به موجب س��ند انتقال ش��ماره 12586-1328/11/03 دفترخانه ش��ماره 7 نطنز به خانم 
ربابه كندزی فرزند محمد انتقال يافته س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت كتبی به شماره 
وارده:94040952705749-1394/10/23 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضاء 
شهود آن ذيل شماره:61378 الی 61380-1394/10/23 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 
7 نطنز رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده اند الزم به ذكر است پالك مرقوم 
برابر سند وثيقه  40218-1346/10/06 دفتر 17 كاشان در وثيقه اداره پست و تلگرام می 
باشد لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهی می شود چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مس��ترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:361 عباسعلی عمرانی 

-  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
فقدان سند مالکيت 

11/206 ش��ماره:1394/04/173299-1394/11/7 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ 
يك قطعه زمي��ن معروف چهار قفي��زی زيره راه به پ��الك ثبتی ش��ماره 360 فرعی از 77 
اصلی واقع در كن��دز جزء بخش 9 حوزه ثبت��ی نطنز ذيل ثب��ت 5072 در صفحه 49 دفتر 
امالك جلد 37 به ن��ام علی كريمی كندزی ثبت و صادر و تس��ليم گرديده اس��ت س��پس 
به موجب س��ند انتقال ش��ماره 12586-1328/11/03 دفترخانه ش��ماره 7 نطنز به خانم 
ربابه كندزی فرزند محمد انتقال يافته س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت كتبی به شماره 
وارده:94040952705944-1394/10/23 ب��ه انضمام دو برگ استش��هاديه محلی كه 
امضاء ش��هود آن ذيل ش��ماره:61381 الی 61383-1394/10/23 به گواهی دفترخانه 7 
نطنز رسيده است مدعی است كه س��ند مالكيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده اند الزم به ذكر است پالك مرقوم 
برابر سند وثيقه  40218-1346/10/01 دفتر 17 كاشان در وثيقه اداره پست و تلگرام می 
باشد لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهی می شود چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مس��ترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:362 عباسعلی عمرانی 

-  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
فقدان سند مالکيت 

11/207 شماره:1394/04/173425-1394/11/7 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ 
قطعه زمين مزورعی باال چاه به مس��احت 160 مترمربع به پالك ثبتی شماره 164 فرعی از 
277 اصلی واقع در نسران جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذيل ثبت 6114 در صفحه 301 
دفتر امالك جلد 33 به نام ابراهيم لطفی نس��رانی ثبت و صادر و تسليم گرديده است ورثه 
نامبرده با ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 0952708879-1394/10/26 به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی كه امضاء شهود آن ذيل شماره:61409 الی 1394/10/26-61411 
به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت 
 جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده اند

 لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند مالكيت به ارائه كننده س��ند مسترد گردد بديهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:363 عباسعلی عمرانی -  رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ رای 

11/209 كالسه پرونده:94-870 شماره دادنامه:1058-94/10/20 مرجع رسيدگی: شعبه 
هفده ش��ورای حل  اختالف اصفهان خواهان: زهرا نصيری كاكلكی نشانی ميدان جمهوری 
اسالمی – خ.امام خمينی – خ.شريف ش��رقی – ك64- كوی شهيد كبيری – دست راست 
پالك17 خوانده: حميد خان محمدی نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تش��ريفات قانونی و اخذ نظريه 
مش��ورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی ش��ورا:در خصوص دعوی خانم زهرا نصيری كاكلكی به طرفيت آقای 
حميد خان محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال بابت فيشهای واريزی به 
حساب خوانده بانضمام خسارت تاخير در تاديه كه هزينه های دادرسی با توجه به محتويات 
پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان نامبرده مدعی اس��ت به لحاظ ارتباطاتی كه با خوانده 
داشته به تناوب مبلغ س��ی ميليون ريال به عنوان قرض به خوانده پرداخت ليكن خوانده از 
اعاده وجه پرداختی امتناع می ورزد لذا آن را مطالبه نموده اس��ت از س��وی ديگر خوانده با 
وصف ابالغ قانونی وقت رسيدگی در جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه ای كه حكايت از 
انكار و تكذيب دعوی مطروحه باش��د تقديم ننموده است و دفاعی هم به عمل نياورده است 
لذا ش��ورا در راس��تای احراز ادعای خواهان از طرق بانكهای عامل پرداخت و دريافت وجوه 
مورد ادعا استعالم به عمل آورد كه نتيجه اس��تعالمات به عمل آمده حكايت از آن دارد كه 
خانم زهرا نصيری كاكلكی به تناوب و به تدريج مبلغ بيست و هفت ميليون ريال به حساب 
خوانده واريز نموده است لذا شورا با توجه به مستندات ابرازی خواهان كه مصون از اعتراض 
خوانده باقی مانده است و تاريخ استعالمات به عمل آمده از بانكهای مختلف و مستندا به مواد 
198و515و519و522 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت بيست و هفت ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به همراه هزينه های نشر آگهی اجرای كامل حكم و مبلغ دويست هزار ريال هزينه 
دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ 94/7/12 لغايت اجرای كامل حكم در حق خواهان محكوم 
می نمايد و در خصوص مازاد خواسته خواهان دعوی وی بال دليل تشخيص و مستندا به ماده 
197 ق.آ.د.م حكم به رد دعوی صادر و اعالم می گ��ردد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 
روز قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن به مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم عمومی اصفهان خواهد بود.م الف:30690 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم :
سپاسگزارى تو از كس��ى كه از تو راضى است، 

موجب رضايت و وفادارى بيشتر او مى شود.
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آشپزی

گوناگون

    

پلو:برن��ج  آلبال�و  قالب�ى  چي�ن  ت�ه  جه�ت  الزم   م�واد 
 ۳ پیمان��ه و نیم،تخم م��رغ۳ ع��دد، ماس��ت چکی��ده۴ ت��ا ۶ قاش��ق 
سوپ خوری، شکر ۴ قاشق سوپ خوری، آلبالو۴۰۰ گرم، فیله مرغ۵۰۰ 

گرم، پیاز متوسط ۱ عدد، نمک و فلفل و روغن و زعفران به مقدار الزم.

طرز تهيه ته چين قالبى آلبالو پلو:
آلبالو ها رو بدون هسته کنید و روی آنها را شکر بپاشید و بگذارید به مدت 
۲۴ س��اعت داخل یخچال بماند! اگر کمتر هم شد مهم نیست ولی کمتر 

از ۵ تا ۶ ساعت نشود. 
مرغ رو با پیاز سرخ کنید و با نمک و فلفل و زعفران و کمی آب بگذارید بپزد 
و بعد مرغ را ریش ریش یا تکه ای کنید و توی یک ظرفی کمی ماس��ت و 
یک تخم مرغ و زعفران رو مخلوط کنید و بگذارید مرغ برای ۳ تا ۴ ساعت 
داخل این مواد بماند و بعد از مایه ماس��تی در بیاوری��د. برنج را به طریق 

معمول آبکش کنید. 
 ماس��ت و۲ تا تخم مرغ دیگر و زعفران و روغن رو قاط��ی کنید و برنج رو 
به این مخلوط اضافه کنید. کف ظرف مورد نظر کمی روغن بریزید و کمی 
برنج کف قابلمه بریزید و رویش آلبالویی که آبش گرفته شده، الیه بعدی 

مرغ و یه الیه دیگر برنج…
خوب برنج رو فش��رده کنید و در آخر هم کمی از ش��هد آلبالو روی برنج 
 بریزید. می توانید کمی ک��ره را آب کنید و روی برن��ج بدهید و بگذارید 

با شعله کم حدود ۱ ساعت بسته به سایز ته چین، دم بیاد.
نکات: برنج ته چین باید کمی دان تر از حد معمول برداشته شود تا خیلی 
 له نشود! ته چین را داخل فر هم می توانید بپزید، در فر از قبل گرم شده 

با دمای ۱۷۵ درجه سانتی گراد، حدود ۱ ساعت تا ۱ ساعت و نیم!
در ته چین مجلسی هیچ وقت مرغ را ریش ریش نکنید، ته چین مجلسی 
باید مرغش تکه تکه باش��د. پس در مهمانی های رس��می ای��ن نکته را 

فراموش نکنید.

 )Tangled( طوالنى ترین مو: ش��اید بعضی از ش��ماها فیلم تنگل��د 
یا گیسو کمند را دیده باشید. موهای بلند باش��کوه از قدیم و از روزهای 
 راپونزل ارزش داده می ش��دند. اما اندکی از زن ها تا کنون توانس��ته اند 
به این موهای بلند دس��ت پیدا کنند. تا اینکه خان��م ایکزی کیوپینگ 
توانست شخصی باشد که بلندترین موهای دنیا را در اختیار دارد. او کسی 
اس��ت که از بچگی موهایش را رش��د داده و آخرین باری که موهایش را 
کوتاه کرده برمی گردد به س��ال ۱۹۷۳، او گفت:» این اصال دردسر ساز 

نیست و من به موهایم عادت کرده ام ولی آدم باید صبور باشد و زمانی که 
چنین موهایی دارد صاف بایستد.

 بلندتری�ن صدای جي�غ جه�ان: بلندترین صدای جی��غ جهان که 
در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده، ۱۲۹ دسیبل است که توسط زنی 
به نام جیل دریک در سال۲۰۰۰ در لندن به ثبت رسیده است. این خانم 

از تنتردن، شهر کنت، کشور انگلستان است.
 این صدا فقط۱۰ دس��یبل پایین تر از صدای یک موتور هواپیمای جت 
است. خانم دریک ۵۲ ساله این استعداد خود را به طور تصادفی در سفری 
که به لندن داشت کش��ف کرد. این زمانی بود که او در یک مسابقه جیغ 
در میلنیوم دوم ش��رکت کرد و به او گفته شد که صدای ۱۲۹ دسیبل او 

رکورد دنیا را شکست.
عجيب ترین عادت غذایى:مایکل لوتیتو از گرینوبل کش��ور فرانسه 
از سال ۱۹۵۹ است که فلز و شیش��ه می خورد. متخصصان معده و روده 
 اظهار داش��ته اند که توانایی او در مصرف۹۰۰ گرم فل��ز در روز منحصر 
 به فرد اس��ت. مایکل می گوید که موز و تخم مرغ جوش داده س��خت، 
 او را بیمار می کنند. چیزهایی که او از سال ۱۹۶۶ تا کنون خورده شامل
  ۱۸ دوچرخه، ۱۵ س��بد خری��د س��وپرمارکت، ۷ دس��تگاه تلویزیون،

  ۶ لوس��تر، ۲ تخت خواب، یک جفت اسکی، یک بال س��بک هواپیما و 
یک کامپیوتر است.

ته چين قالبى آلبالو پلو

 عجيب ترین رکوردهای دنيا 
در  کتاب گينس )2(

خانه داری

نوشابه یکی از خوشمزه ترین و شاید مضرترین نوشیدنی ها است. اما بهتر است 
بدانید همین نوشیدنی مضر می تواند کمک بسیاری در خانه داری شما از آشپزی 

تا تمیز کردن خانه، بکند.
"_ خاصیت اس��یدی نوش��ابه، به از بین بردن زنگ زدگی باتری خ��ودرو منجر 
می شود. تقریبا تمامی نوش��یدنی های گازدار حاوی اس��ید کربنیک، لکه ها و 
رس��وب های زنگ را از بین می برد. مقداری نوشابه روی باتری ریخته، بگذارید 

مدتی بگذرد. سپس با یک پارچه خیس آن را تمیز کنید.
_ دیگر الزم نیس��ت برای ب��از کردن پیچ و مه��ره های زنگ زده اذیت ش��وید. 
 پارچه خیس ش��ده در نوش��ابه را برای چند دقیقه دور پیچ و مهره ها بگذارید. 

پیچ به راحتی باز می شود.
_ کاغذ آلومینیومی آغشته به نوشابه را روی لکه های زنگ در قسمت بدنه خودرو 

بمالید تا به راحتی از بین برود.
_ برای نگه داری با طراوت و طوالنی تر گل ها یک فنجان نوشابه را توی گلدان 
 خالی کنید. قند موجود در نوش��ابه طراوت، ش��ادابی و عمر بیشتری به گل ها 
خواهد بخشید. در گلدان های شفاف می توانید از نوش��ابه های بی رنگ مانند 

سون آپ یا اسپرایت استفاده کنید.
"_ برای از بین بردن بو و کثیفی توالت، مقداری نوش��ابه روی کف بریزید و پس 

از یک ساعت شست و شو دهید.
_ برای باز کردن راه های لوله فاضالب یک شیش��ه ۲ لیتری نوش��ابه داخل چاه 

خالی کنید.

_ هر گاه آدامس به موهای شما چسبید، آن قس��مت را با نوشابه خیس کنید و 
پس از چند دقیقه بشویید.

_ برای نرم کردن گوشت، آن را در مقداری نوشابه بخوابانید و سپس بپزید.
_ برای تمیز و براق کردن سکه های معمولی آن ها را توی نوشابه بخوابانید.

کابردهای مختلف نوشابه در خانه داری

معرفی کتاب

برنامه ای برای شاد زیستن رویکردی است که با هدف متحول ساختن 
زندگی شما  تدوین شده است.

نویس��نده این کتاب در قالب برنامه ای دوزاده ماه��ه تجربیات خود، 
 برای شادزیستی را با اهدافی ملموس و قابل اندازه گیری با خوانندگان 

در میان می گذارد.
 این اه��داف دوازده گانه هریک ب��رای یکی از ماه های س��ال طراحی 
 شده است و راهنمایی گام به گام برای شاد زیستن است. اهداف هریک 
 از ماه ها عب��ارت اند از: » فروردی��ن: افزایش انرژی« ، » اردیبهش��ت: 
به خاطر آوردن عشق« ، » خرداد:اهداف متعالی« ، » تیر: خوش رویی«، 
» مرداد: بازی را جدی بگیر« ، » شهریور: وقت گذاشتن برای دوستان«،  
» مهر: خرید شادمانی« ، » آبان: اندیشیدن به بهشت« ، » آذر: پیگیری 
یک اشتیاق« ، » دی: افزایش دقت و توجه« ، » بهمن: رضایت قلبی« ، 

» اسفند: پایبندی کامل به مصوبه ها«.
نویس��نده این کتاب بر این  باور اس��ت که افراد ش��اد با اطرافیان خود 
مهربان تر هس��تند و با محبت کردن به دیگران احساس خوشایندی 
به دس��ت می آورند که بر ش��ادکامی آنان می افزاید. کتاب، به جمله 
 ای کلیدی در این رابطه اش��اره دارد که» یک��ی از بهترین روش های 
ش��اد کردن خود این اس��ت که دیگران را ش��اد کنی«. جلمه کلیدی  
دیگری در کت��اب بر این نکته پافش��اری دارد که  برای دلش��اد کردن 

دیگران اول باید خودت شاد و زنده دل باشی.
در واقع کتاب پیش رو برنامه ش��اد زیس��تن، تالش ها وآموخته های 
 نویس��نده اس��ت که آن را با خوانن��دگان در میان می گ��ذراد چرا که 
به ندرت می توان فردی را یافت که از مطالعه یک برنامه ش��اد زیستن 

چیزی نیاموخته باشد.
کتاب حاضر را انتش��ارات فرا در قطع رقعی و شمارگان ۱۵۰۰ نسخه 

چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

 برنامه ای یک ساله برای
» شاد زیستن «

زیبـاترین کـاخ هـای ایـرانی )4(

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 بر 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 دوره ساس��انی ک��ه دین زرتش��ت، دین رس��می  ای��ران بود، 
 س��ه آتش��کده بزرگ در س��ه نقطه کش��ور وجود داش��ت. اول

آذربرزین مهر در خراسان که آتش کشاورزان در آن روشن بود؛ دوم، 
آتشکده آذرفرنبغ در فارس که به آتش موبدان زرتشتی اختصاص 
داشت و سوم آتشکده آذرگشسب در آذربایجان که آتش شاهان 
و جنگاوران در آن ش��عله ور بود. این آتشکده س��وم همان تخت 
سلیمان امروزی )از توابع شهرس��تان تکاب در استان آذربایجان 

 غربی( اس��ت که با فضاهای معماری متن��وع و جلوه های طبیعی 
مس��حور کنن��ده در فهرس��ت می��راث فرهنگ��ی جه��ان ثبت 
ش��ده اس��ت. یکی از بخش های مهم مجموعه تخت س��لیمان، 
ای��وان خس��رو اس��ت ک��ه اگرچ��ه بخش��ی از آن فروریخت��ه،  
 ام��ا بزرگ تری��ن س��اختمان موج��ود در تخ��ت س��لیمان 
 ب��ه ش��مار م��ی رود. اینج��ا بخش��ی از کاخ خس��رو دوم پرویز 
 )یا شاید خسرو اول، انوش��یروان( بوده که متاسفانه در گذر زمان، 
ب��ر اث��ر عوام��ل انس��انی ب��ه خص��وص حم��الت س��پاهیان 
دش��من و نی��ز ش��رایط جغرافیای��ی منطق��ه مث��ل س��رما 
درپ��ی  پ��ی  زلزله ه��ای  و  طوالن��ی  ویخبندان ه��ای 
 صدم��ات زی��ادی دی��ده اس��ت.  ای��ن ای��وان ۱۲ مت��ر عرض،

۱۸/۵ متر ارتفاع و ۲۷ متر عمق دارد و نشان می دهد که معماری 
دوره ساسانی برای ساختن سازه های عظیم به چه حدی از پیشرفت 
رسیده بود. در کنار ایوان خسرو، ساختمان ها و تاالرهای دیگری 
مربوطه به دوره ساسانی وجود دارد که چه به عنوان جایگاه پذیرایی 
و اس��تراحت و چه به عنوان فضاهای خدماتی کاربرد س��لطنتی 

داشته اند و در واقع جزیی از معبد و آتشکده آذرگشسب نیستند.

کاخ هشت بهشت اصفهان از آثار دوره 
شاه س��لیمان صفویه است که حدود 
۴۵۰ س��ال پیش در حاش��یه خیابان 

چهارباغ اصفهان ساخته شد. 
 می گوین��د ای��ن کاخ هش��ت گوش

 دو طبق��ه، س��کونتگاه هش��ت ت��ن 
 از زن��ان محب��وب ش��اه س��لیمان

 بوده است.
 گردش���گران اروپای���ی ک��ه کاخ 
هش��ت بهش��ت را دیده اند در وصف 

زیبای��ی آن و خصوصا تزئینات نفیس 
و چشم نوازش سخن بسیار گفته اند. 

 در دوره قاج���ار ای���ن تزئین���ات 
تا حد زیادی آسیب دیدند، اما در دوره 

معاصر تا حد امکان مرمت شدند. 
همچنین ب��اغ بزرگی که ی��ک زمان 
 دورادور کاخ هش��ت بهش��ت را ف��را

گرفته ب��ود، از می��ان رفت��ه و امروزه 
 جای خ��ود را ب��ه یک پ��ارک بزرگ

 داده است.

 هس��ته اولی��ه کاخ گلس��تان در دوره 
ش��اه عب��اس صف��وی و ب��ا س��اخت یک 
 چهارباغ در این محل شکل گرفت و بعدها 
کری��م خ��ان زن��د یک دس��ت دیوانخانه 
و خلوت خان��ه در ای��ن محوط��ه ایج��اد 
 ک��رد. هنگامی ک��ه ته��ران ب��ه وس��یله 
آغا محمدخان قاجار به پایتختی برگزیده 
ش��د، کاخ گلس��تان در مق��ام جای��گاه 
س��کونت و حکمرانی ش��اهان قاجار قرار 
گرف��ت و تا پای��ان این دوره ای��ن وضعیت 
را حفظ ک��رد. کاخ گلس��تان مجموعه ای 
از کاخ ه��ا و عم��ارات مختلف��ی اس��ت 
 ک��ه در دوره ش��اهان مختل��ف، خصوصا

س��اخته  نادرش��اه  و  ش��اه  فتحعل��ی 
ش��ده اند و تلفیق��ی از معم��اری ایران��ی 

و معم��اری اروپای��ی در س��ده هجده��م 
 و نوزده��م می��الدی را ب��ه نمای��ش 
می گذارند. افزون بر اینها، در تمام بناهای 
کاخ گلستان اسناد و اشیای تاریخی و آثار 

هنری نفیس نگهداری می شود. 
این آثار عبارتند از هزاران برگه از مکاتبات 
 و مراسالت دوره قاجار؛ ده ها تابلوی نقاشی 
 از بزرگ تری��ن نقاش��ان ایران��ی و اروپایی 
در سده نوزدهم و بیستم میالدی؛ مبلمان ، 
ظروف، فرش ها، اشیای زینتی و دیگر اثاثیه 
 مورد اس��تفاده دربار قاجار و نی��ز هدایای 
نفیس��ی که از سوی س��ران دیگر کشورها 
مانن��د ناپلئون بناپ��ارت، ملک��ه ویکتوریا 
 و تزارهای روس به ش��اهان قاج��ار هدیه 

شده است.

اصفهان؛ کاخ هشت بهشت

تخت سليمان؛ ایوان خسرو

تهران؛ کاخ گلستان
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