
مریم  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
در 10 ماهه ســال جاری حــدود 66 درصد یاوری 

صــادرات محصــوالت فــوالد بــه اروپــا و 
 همچنین27/7 درصد محصوالت نیز به خاورمیانه و خاوردور صادر

 شده است.
 بهرام ســبحانی در جمع خبرنــگاران بــا بیان اینکــه کارخانه 
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در خاورمیانه 
و شمال آفریقا اســت و بیش از 50 درصد فوالد مورد نیاز کشور را 
تولید می کند، افزود: کارخانه فــوالد باتولیدحدود 12 میلیون تن 
آهن اسفنجی در سال، پس از ترکیه بزرگ ترین تولیدکننده آهن 

اسفنجی در جهان است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه سهم شرکت 
در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد است، ادامه داد: 
بیش از سه هزار و 300 شرکت، شرکت فوالد مبارکه را در تامین کاال 
و خدمات پشتیبانی می کنند و یا شرکت های پایین دستی هستند 

که از محصوالت فوالد مبارکه استفاده می کنند.
سبحانی خاطرنشــان کرد: سرمایه شــرکت فوالد مبارکه در بدو 
تاسیس حدود 10 میلیون ریال بوده است که با افزایش سرمایه طی 
چند مرحله به حدود 75هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت های 
سرمایه گذاری استانی، مهر اقتصاد ایرانیان، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران و شــرکت صدر تامین، از سهامداران 

عمده شرکت به حساب می آیند.
350 هزار اشتغال در فوالد مبارکه وجود دارد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه ظرفیت تولید 
فوالد مبارکه 5/2 میلیون تن در سال است، اضافه کرد: این میزان 
در نیمه اول ســال آینده به 7/2 میلیون تن در سال خواهد رسید و 
طی برنامه زمان بندی شده در افق چشم انداز 1404، میزان تولید 

شرکت به 25 میلیون تن خواهد رسید.
وی به آثار اشتغالزایی فوالد مبارکه اشــاره و اظهار کرد: 13 هزار و 
837 اشتغال مستقیم در ظرفیت فعلی فوالد مبارکه، 929 اشتغال 
مســتقیم در ظرفیت فعلی فوالد ســبا، یک هزار و 673 اشتغال 

مســتقیم در ظرفیت فعلی مجتمع فوالد هرمــزگان وجود دارد. 
هم چنین فوالد مبارکه 334 هزار اشتغال غیر مستقیم دارد.

سبحانی با اشاره به برنامه و عملکرد تولید در 10 ماهه نخست سال 
جاری، گفت: در گندله سازی 100 درصد برنامه تحقق یافته و حتی 
سه درصد نیز از برنامه پیش هستیم. در آهن اسفنجی مبارکه و سبا، 
تختال مبارکه و سبا و محصوالت گرم مبارکه و سبا به ترتیب حدود 

97، 96 و 95 درصد برنامه محقق شده است.
رشد چهار درصددر صادرات

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: در 10 ماهه سال 
جاری نسبت به برنامه به دلیل رکود بازار 20 درصد از فروش داخلی 
افت داشــته ایم، اما در صادرات نیز علیرغم وجود تحریم ها، چهار 
درصد نسبت به برنامه رشد داشــته ایم. در صورت برداشته شدن 
تحریم ها، کار روان تر خواهد شــد و صادرات بیش از پیش افزایش 

خواهد یافت.
وی با بیان اینکه طبق برنامه 94 باید 1/5میلیون تن صادرات داشته 
باشیم، اضافه کرد: تاکنون )10 ماهه سال 94( حدود 1/3 میلیون 
تن صادرات داشتیم. پیش بینی می شود 1/6 میلیون تن صادرات 
تا پایان سال داشته باشیم. از ابتدای تاسیس شرکت تاکنون بیش 
از 15 میلیون تن، محصوالت فوالد تخت صادر شده که حدود شش 

میلیارد دالر ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.
سبحانی ادامه داد: طی 10ماهه سال جاری، 80 درصد فروش داخلی 
و 104 درصد فروش صادراتی نسبت به برنامه محقق شده است. در 
10 ماهه سال جاری حدود 66 درصد صادرات محصوالت فوالد به 
اروپا و همچنین 27/7 درصد محصوالت نیز به خاورمیانه و خاوردور 

صادر شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه این شرکت 
بزرگترین مصرف کننده برق کشــور و دومین مصرف کننده گاز 
کشور است، خاطرنشان کرد: 29 میلیون مترمکعب آب در سال با 
هزینه 250 میلیارد ریال در شرکت فوالد مبارکه مصرف شده است. 
این میزان کمتر از 73 درصد دیماند قراردادی و 1/5 درصد از حوضه 

آبریز زاینده رود محسوب می شود.

کاهش 66درصدی مصرف آب در فوالد مبارکه
وی اضافه کرد: در طراحی اولیه، میزان برداشــت آب رودخانه به 
ازای هر تن تولید در شــرکت فوالد مبارکه حدود 16/6 مترمکعب 
بوده است که این میزان در شــرایط کنونی با 66 درصد کاهش در 
مصرف آب و 220 درصد افزایش در تولید آب به 5/6 مترمکعب در 

تن رسیده است.
سبحانی گفت: شــرکت فوالد مبارکه حدود 2/6میلیون مگاوات 
ســاعت در ســال با هزینه 3400 میلیارد ریال برق و 2/9 میلیارد 
مترمکعب گاز در سال با هزینه پنج هزار و 300 میلیارد ریال مصرف 
می کند. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در زمینه بومی 
سازی تجهیزات و ماشــین آالت نیز اقداماتی انجام شده است به 
طوری که به واسطه مهندسی معکوس، امروز 62 درصد قطعات مورد 
نیاز فوالد مبارکه در بخش ماشین آالت و قطعات یدکی، از داخل 
کشور تامین می شود. در بخش مواد مصرفی و مواد اولیه و انرژی نیز 
به ترتیب حدود 98/7 و 88/3 درصــد از نیاز فوالد مبارکه از داخل 

کشور تهیه می شود.
وی با بیان اینکه شرکت در هشت ماهه نخست سال جاری حدود 
چهار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده است، اظهار کرد: میزان کل 
مالیات ها و عوارض متعلقه از سال 80 تاکنون حدود 47 میلیارد و 
600 میلیون ریال و جمع سود پرداختی به سهام عدالت از سال 85 

تا سال 92 حدود 19 میلیارد ریال بوده است.
مسوولیت های اجتماعی فوالد مبارکه

سبحانی به مسولیت های اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه اشاره و 
اضافه کرد: مشــارکت مالی در تکمیل مصلی اصفهان، مشارکت 
مالی در تکمیل ورزشگاه نقش جهان، مشــارکت مالی در احداث 
 موزه دفاع مقدس، مشــارکت در نوســازی اورژانس بیمارســتان

 محمد رسول اهلل )ص( مبارکه، مشارکت در طرح جامع مترو استان 
)مبارکه-مجلسی-بهارستان( با مساعدت بالغ بر 50 میلیارد ریال 
و حمایت از نهادهای ورزشــی و فرهنگی از جمله مسوولیت های 

اجتماعی فوالد مبارکه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: قطع وابستگی به ورق های 
مورد نیاز صنعت گاز و نفت کشور با امضای سند همکاری با شرکت 
اکسین، کسب تندیس حامیان محیط زیست، تولید ورق های رنگ 
چروک و تولید ورق های آج دار از جمله مهم ترین فعالیت های انجام 

شده فوالد مبارکه در یک سال گذشته بوده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته شرکت فوالد مبارکه به دانش فنی 
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پایه و کوره بازپخت هیدروژنی 
دست یافته و برای اولین بار ورق های رنگی با ضخامت 0/3 میلی متر 

تولید کرده است.
واردات فوالد بزرگ ترین چالش فوالد مبارکه

سبحانی، واردات فوالد را بزرگ ترین چالش فوالد مبارکه دانست 
و گفت: هر جا که تعرفه کم باشد، واردات به شدت افزایش خواهد 
یافت و این موضوع در صنعت فوالد نیز محرز است و واردات ورق های 
فوالد به صورت بی رویه افزایش یافته است. امیدواریم در مورد تعرفه 

واردات اقداماتی انجام شود تا شرکت ها بتوانند نفس بکشند.
 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اعالم کرد: کاهش نیافتن قیمت 
مواد اولیه و انرژی در کشور علیرغم کاهش آن در جهان، حمایت و 
تشویق کشورهای خارجی از فوالدسازان خود، رشد هزینه های مالی، 

کاهش سطح اشتغال ناشی از رکود، ضروروت بهبود زیرساخت های 
حمل و نقلی از جمله چالش های دیگر فوالد مبارکه است.

وی به سفر اخیر رییس جمهور به اروپا اشاره کرد و گفت: از حدود 
یک سال پیش برنامه های صادراتی شرکت فوالد مبارکه تنظیم شده 
 بود و منتظر فرصت برای نتیجه گیری بــرای این برنامه ها بودیم. 
طی این برنامه سه طرح اساسی احداث نورد گرم شماره دو فوالد، 
افزایش ظرفیت فوالد هرمزگان از 1/5 به 3 میلیون تن و تولید نورد 

ورق گرم در فوالد سپید دشت تعریف شده بود.
ســبحانی ادامه داد: خوشــبختانه طی ســفر روحانی به ایتالیا، 
قراردادهایی برای این سه پروژه  با ارزش حدود 900 میلیون یورو 
منعقد شــد. طبق این قراردادها 50 درصد سرمایه گذاری ها باید 
توسط پیمانکاران داخلی انجام شــود و حتی در برخی از پروژه ها 

سهم شرکت های داخلی تا 70 درصد خواهد بود.
قراردادهای فوالدمبارکه در ســفر اخیر رییس جمهور به 

ایتالیا
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیــان اینکه طی این 
قرارداد حدود 450 میلیون یورو )حدود 1800 میلیون تومان( کار 
توســط پیمانکاران داخلی انجام می شود، گفت: با وضعیت قیمت 
نفت، فروش نفت تنها می تواند کفاف یارانــه و حقوق کارمندان و 
بازنشستگان را بدهد. در این شرایط نیاز به سرمایه گذاری خارجی 
اســت. وی با بیان اینکه باید از منابع خارجــی ارزان قیمت برای 
پر کردن کاســتی های موجود اســتفاده کرد، تصریح کرد: با ورود 
شرکت های خارجی به پروژه ها، انتقال تکنولوژی انجام خواهد گرفت 

و این موضوع نیز به نفع مملکت خواهد بود.
سبحانی خاطرنشان کرد: در صادرات باید قیمت های خود را بر اساس 
قیمت های رقبای جهانی )از جمله رقیب چینی( تنظیم کنیم. در 
سال گذشته قیمت فوالد در صادرات بیشتر از قیمت داخلی بود اما 

این موضوع در سال جاری بالعکس شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان به مقایسه وضعیت استفاده 
 از تســهیالت فاینانس و تســهیالت بانک ها اشــاره کرد و گفت:

 بانک های کشور با نرخ بهره حداقل 20 درصد و با شرایط بازپرداخت 

بسیار سخت وام می دهند و برخی از بانک ها اصال در مقیاس چنین 
پروژه هایی وامی پرداخت نمی کنند. اما در فاینانس، نرخ بهره، پایین 
و مطابق با نرخ جهانی است. زمان بازپرداخت 5 تا 7 ساله آن هم پس 
از تکمیل پروژه خواهد بود و در طول انجام پروژه پول به پروژه تزریق 
می شود. وی افزود: در زمان تحریم ها، صادرات با نام شرکت فوالد 
مبارکه انجام می شد اما برخی از شرکت ها، می گفتند نباید اسمی 
از شرکت ایرانی وجود داشته باشد به همین دلیل شرکتی به صورت 
واسط در نظر گرفته می شد و فعالیت ها با واسطه انجام می شد اما 

پس از رفع تحریم ها این موضوع نیز برطرف می شود.
سبحانی به ارتباط شرکت فوالد مبارکه اصفهان با دانشگاه ها اشاره 
کرد و ادامه داد: 950 پروژه با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی 
در سراسر کشور وجود داشته است که از این میزان چندین پروژه با 
اعتبار 25 میلیارد تومان انجام شده است و 115 پروژه نیز با اعتبار 

پنج میلیارد تومان در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان رکود موجود در بازار فوالد 
را مقطعی و گذرا دانست و اظهار کرد: درگیری های موجود در عراق، 
سوریه، یمن و عربستان تا چند ســال آینده تمام خواهد شد. اینها 
بزرگترین بازارهای مصرف فوالد در منطقه به شمار می آیند و ما باید 

برای ورود به این بازارها برنامه ریزی کنیم.
نقش جهان به فصل بعد بازی های لیگ می رسد

وی پیرامون تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: به دستور 
 AFC ساختمان های زیر جایگاه های تماشــاگران باید تخریب

 می شــد که این موضوع باعث شــد زمان تکمیل پروژه به طول 
 AFC بیانجامد. همچنین چمن و خاک زیر زمین نیز مورد تایید
نبود و باید تغییر کند. برخی سازه های فلزی ورزشگاه نیز به دلیل 

مهار نشدن، نا ایمن شده بودند.
سبحانی با بیان اینکه 30 میلیارد تومان برای تکمیل ورزشگاه نقش 
جهان هزینه شده است، ادامه داد: پیمانکاران متعهد شده اند که تا 
پایان سال جاری، ساختمان ورزشــگاه را تحویل دهند، اوایل سال 
آینده نیز چمن ورزشگاه کشت خواهد شد و امیدواریم این ورزشگاه 

برای انجام بازی های لیگ در فصل بعدی آماده شود.

66 درصد صادرات امسال شرکت فوالد به اروپا بوده است
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استاندار اصفهان:
جایگاه علمی کشور در سطح جهانی 

از ثمرات انقالب است
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نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس بــا انتقاد از 
رخ دادن فاجعه زیســت محیطی با پیشروی سریع 

بیابان ها به سمت شهر اصفهان گفت...

مشاور اســتاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده در 
چهارمحال و بختیــاری از اجرای 600 عنوان برنامه 
مرتبط با زنان و خانواده همزمان با دهه فجر خبر داد...

اســتاندار اصفهــان ایــران را 
امن ترین کشور منطقه دانست 
و گفت:جایگاه جهانی کشــور 
در بخش های علمی و در اختیار 
داشــتن تکنولوژی هــای روز 

قابل تقدیر اســت کــه این امر 
 ثمره انقالب اســالمی اســت. 
رسول زرگرپور در مراسم طنین 
زنگ انقالب در دبیرستان شاهد 

44 اصفهان ضمن ...

رئیس شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه کشور با اشاره 
به اینکه امروز ملت ایران در دنیا سرافراز است، گفت: 

یکی از رمزهای موفقیت آمیز این ملت...

رییس سازمان مرکزی تعاون روســتایی از خرید و 
ذخیره سازی میوه شب عید توسط این سازمان خبر 

داد و گفت: امسال میزان ذخیره سازی نسبت...

 دادســتان کل کشــور امتــداد راهبــرد انقالب و
نظام اســالمی را تا قلــب آفریقا دانســت و گفت: 
 امتداد راهبردی دشمن نیز رژیم آل سعود است که 

دست ساخته آمریکایی هاست...

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: نخستین »باغ مادر نهال« کشور 
در استان اصفهان با هدف پرورش نهال های مرغوب 

سردسیری و معتدل احداث می شود...

 مراســم افتتاحیه ســی و چهارمین دوره جشنواره 
 فیلــم فجر برگزارشــد. در ایــن مراســم  که عصر 

روز یکشنبه 11 بهمن آغاز شد احسان کرمی ...

240 هکتار از جنگل های 
اصفهان خشک  شدند رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهراصفهان : 

شکست مدیریت شهری  درحذف پدیده داللی 
 اجرای 600 عنوان برنامه 

در حوزه زنان

امروز ملت ایران در دنیا 
سرافراز است

آغاز ذخیره سـازی 
میوه شب عید

خط امام )ره( مقابله
  با نفوذ و سازش  ناپذیری 

با دشمن بود

احداث نخستین 
 »باغ مادر نهال« کشور 

در اصفهان
سی و چهارسیمرغ  

دلربـا
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دادستان كل كشور امتداد راهبرد انقالب و نظام اسالمى را تا 
قلب آفريقا دانست و گفت: امتداد راهبردى دشمن نيز رژيم 

آل سعود است كه دست ساخته آمريكايى هاست.
ــى دادستان كل كشور  ــالم سيد ابراهيم رييس  حجت االس
در مراسم آغاز جشن هاى يوم اهللا دهه فجر كه در حرم امام 
ــد، با اشاره به فلسفه سياسى انديشه خمينى (ره) برگزار ش

 امام (ره) و شاخصه هاى مكتب بنيانگذار جمهورى اسالمى، 
اظهار كرد: اولين شاخصه مكتب سياسى امام (ره)، دلدادگى 

به خدا و اخالص و در قله عبوديت قرار داشتن است.
ــام (ره) و راه و هدف او، انقالب  وى افزود: حيات جاودانه ام
ــاره به دومين شاخصه مكتب  ــى با اش اسالمى است. رييس
سياسى امام (ره) تاكيد كرد: پيوند معنويت و سياست ديگر 
ــت. امروز در جهان به ويژه در مغرب  شاخصه اين مكتب اس

زمين، تقابل بين معنويت و سياست وجود دارد.
ــى اول  ــگ جهان ــه داد: جن ــور ادام ــتان كل كش دادس
ــه  ــا ب ــته اى، تجاوزه ــاى هس ــاخت كالهك ه و دوم، س
ــايى ها و  ــا و كشورگش ــا، خونريزى ه ــردم در دني حقوق م
ــان بيرون  ــطين را از خانه و كاشانه ش ــال مردم فلس 70 س
ــت از زندگى  ــى دين و معنوي ــه محصول جداي راندن، هم
ــرب زمين بعد از  ــت. وى با بيان اينكه امروز مغ ــرى اس بش
ــت كه  ــاهد اين اس ــال مبارزه با خدا و معنويت، ش 400 س
ــت،  ــوق معنويت در دنيا و جوانان غرب رو به افزايش اس ش
خاطرنشان كرد: جرياناتى مانند داعش، جوانانى كه دلداده 
ــعارهاى  ــرى ندارند را با ش ــدند، اما هدايت و راهب خدا ش
ــد و آنها را  ــذب مى كنن ــى و به نام دين ج ــى و تقلب انحراف

 

به جان مردم مى اندازند؛ اين مسئله به دليل تشنگى مغرب 
زمين به معنويت است كه غربى ها قصد دارند اين معنويت را 
منحرف كنند. رييسى، آثار نامبارك تفكيك دين و سياست 
را بسيار خسارت بار دانست و گفت: مكتب سياسى امام (ره)، 

پيوند معنويت و سياست است.
دادستان كل كشور اعتقاد به كرامت و ارزش هاى انسانى را 
شاخصه سوم مكتب امام (ره) دانست و تصريح كرد: امام(ره) 
بر اساس سيره ائمه اطهار به اين مسئله عقيده داشتند و راى 
مردم را نه به عنوان تشريفات و دكور، بلكه قلبا باور داشتند 
ــت و از ابتداى انقالب  ــزان، راى ملت اس و معتقد بودند مي
ــردم مراجعه كنيم.  ــور بايد به آراى م مى گفتند در تمام ام
ــان كرد: افتخار ما اين است كه بعد از گذشت  وى خاطرنش
36 سال، هر سال يك انتخابات داشتيم و تمام نهادها در اين 

نظام مبتنى بر راى مردم بوده است.
ــگفتى است كه  ــف و ش ــى اظهار كرد: اين باعث تأس رييس
ــتند، سخت  حكومت هايى كه حتى يك انتخابات هم نداش

مورد اشتياق مغرب زمين هستند.
دادستان كل كشور خطاب به سران كشورهاى غربى گفت: 
ــر مى زنيد، چگونه با  شما كه دم از دموكراسى و حقوق بش
آل سعودى كه حتى يك بار در كشورش و حكومت دارى اش 
به آراى عمومى مراجعه نكرده است، دوستى مى كنيد و چرا 
ظلم ها و جنايت هاى او را نمى بينيد ولى در عين حال نظام 
مردم ساالر جمهورى اسالمى كه مبتنى بر راى مردم است را 

مورد خشم قرار مى دهيد؟

وى تاكيد كرد: ما از امام(ره) آموختيم تا زمانى كه به اسالم 
پايبنديم، خشم دشمنان بر ما و نظام ما وجود داشته و خواهد 
ــت و امروز از كنار مضجع امام(ره) اعالم مى كنيم ما تا  داش

آخرين نفس به دين و ارزش هاى دينى پايبند خواهيم بود.
رييسى، جهانى بودن انقالب اسالمى را چهارمين شاخصه 
ــه اول پيروزى  ــوان كرد و گفت: در ده مكتب امام (ره) عن
انقالب، دشمنان بنا داشتند نهادهاى نظام تشكيل نشود، اما 
نهادها مبتنى بر قانون اساسى شكل گرفته است. سپس در 
دهه دوم انقالب خواستند اين نهادها تثبيت نشود. در دهه 
ــالمى به ملت ها نرسد  ــوم هم بنا داشتند پيام انقالب اس س
ــالمى در ملل  ــت آنها، ويژگى  انقالب اس اما برخالف خواس
ــلمان جرقه هايى زد و باعث بيدارى اسالمى در جهان  مس

اسالم شد.
ــداد راهبردى نظام  ــور با بيان اينكه امت ــتان كل كش دادس
اسالمى تا قلب آفريقاست، تصريح كرد: هر كسى به نام دين،
ــخن از عدالت و آزادى   عدالت خواهى و ارزش هاى الهى، س
مى زند، امروز در امتداد راهبردى نظام اسالمى قرار دارد. وى 
گفت: امتداد راهبردى دشمن هم آل سعود در منطقه است؛ 
اين رژيم دست ساخته آمريكايى هاست و كار همان ها را در 
منطقه مى كند. رييسى با تاكيد بر اينكه پنجمين شاخصه 
مكتب امام (ره)، پاسدارى از ارزش هاى الهى و اسالمى است، 
اظهار كرد: واليت فقيه در جايگاه مهندسى نظام قرار دارد تا 
سمت و سوى نظام را مديريت كند؛ ولى فقيه مراقبى است 
كه حركت كل نظام را در جهت آرمان ها و اهداف مقدسش 

پيش مى برد.
دادستان كل كشور افزود: اين ترجمان و جايگاه واليت فقيه 
ــت كه تاكنون برخالف همه انحرافات و القائات، انقالب  اس
ــعارها و آرمان هايى كه مردم در  ــالمى بر پايه همان ش اس
ــتقبال از امام (ره) بر زبان جارى  دوازدهم بهمن 57 در اس
ــت. وى ششمين شاخصه مكتب سياسى  كردند، استوار اس
ــكاف هاى  امام (ره) را تحقق عدالت اجتماعى و پر كردن ش
طبقاتى در جامعه دانست و تاكيد كرد: اين مسئله به عنوان 
اصلى ترين خطوط سياسى امام (ره) مطرح است؛ يعنى بايد 
ــد. رييسى گفت: امروز  عدالت در اجرا و قضاوت مد نظر باش
ــت و هيچ مفهومى  يكى از مفاهيم بعد از توحيد، عدالت اس
ــت. امام ما  ــس از توحيد نيس ــر از مفهوم عدالت پ فراگيرت

پرچمدار عدالت اجتماعى در جامعه بود.
ــان كرد: اگر امروز پس از 36  دادستان كل كشور خاطرنش
سال بخواهيم رصد كنيم، خواهيم ديد كه گام هايى در جهت 
محروميت زدايى و افزايش توانمندى هاى علمى، موشكى و 

توسعه يافتگى كشور برداشته ايم.
وى با بيان اينكه ما راه برون رفت و مقابله با همه دشمنى ها 

را باور كردن توانايى هاى مردمى مى دانيم، خاطرنشان كرد: 
ــتادگى در مقابل  خط امام (ره)، خط دلدادگى به خدا و ايس

نفوذ بيگانگان و عدم سازش در مقابل دشمن است.
رييسى با تاكيد بر اينكه امروز همچنان مبارزه با فقر و فساد 
ــالمى قرار دارد،  ــرلوحه حركت در نظام جمهورى اس در س
خاطرنشان كرد: مبارزه با وسوسه هاى شيطانى و اسير نفس 
نشدن، تعبد به ارزش هاى الهى و اهميت دادن به توانايى هاى 
ــخنان ــه در س ــا در خط امام (ره) قرار دارد و هميش ملت ه

 امام (ره)، ملت ها مخاطب هستند ، نه دولت ها.
ــد در مقابل برخى  ــور تصريح كرد: نباي ــتان كل كش دادس
ــالب را آنچنان با  ــد. بايد حركت انق لبخندها، ذوب زده ش

صالبت پيش برد كه در سيره و سلوك امام (ره) بوده است.
وى گفت: اصرار امام (ره) هميشه به وحدت مسلمين بود و 
اين مسئله در خط امام (ره) قرار دارد. امروز هر گونه تفرقه، 
ــتراتژى امام (ره) همواره وحدت  خواست دشمن است و اس
ــايل راهبردى  ــت و اين وحدت جزو مس مسلمين بوده اس
ماست. رييسى با بيان اينكه اصرار امام (ره) به شكستن حصار 
تحجر و همچنين ساختن كشور بود، گفت: امروز نيز اصرار 
ــمنان،  ــت كه بايد در مقابل دش رهبر معظم انقالب اين اس
اقتصاد مقاومتى را در دستور كار قرار داد. اقتصاد مقاومتى، راه 
برون رفت از مشكالتى است كه دشمنان براى ما ايجاد كردند.

ــور با تاكيد بر اينكه خط امام (ره)، خط  ــتان كل كش دادس
ــز وحدت،  ــه به عنوان رم ــتيبانى از واليت فقي توجه و پش
ــت،  ــالميت نظام اس ــالم گرايى، تداوم جمهوريت و اس اس
ــت از ولى فقيه بايد به  ــان كرد: واليت فقيه و تبعي خاطرنش
عنوان رمز پيشرفت و تعالى كشور تلقى شود. وى ادامه داد: ما 
با امام (ره) ميثاق مى بنديم كه اى امام! با تو پيمان مى بنديم 
كه بر اين شاخص هاى سياسى مكتب و اهداف تو، تا آخرين 
ــان مى بنديم، همچنان كه  ــم و با تو پيم نفس پايبند بماني
ــرلوحه برنامه هاى تو  دشمنان شناسى و دشمن ستيزى، س

بود، همواره در مقابل دشمنان مقاومت كنيم.
ــان مى بنديم با  ــو پيم ــرد:اى  امام! با ت ــى تصريح ك رييس
واليت فقيه، ميثاقى ناگسستنى برپا كنيم و تا آخرين نفس 

پايبند به آنچه تبعيت از ولى فقيه است، بمانيم.
دادستان كل كشور تاكيد كرد:اى امام! با تو پيمان مى بنديم 
كه در جهت خداباورى و خودباورى آنچنان گام برداريم كه 

روح پربركت تو و ياران تو از ما راضى و خشنود باشند.
وى گفت:اى امام! با تو پيمان مى بنديم كه در اين راه، وحدت 
و يكپارچگى داشته باشيم و از هر گونه تفرقه افكنى، دورى 
كنيم و نسل جديد انقالب را با راه تو و سيره و سلوك تو هر 
چه بيشتر آشنا سازيم؛ چرا كه سعادت نسل جديد در گروى 

پايبندى به اهداف و آرمان هاى توست.
رييسى در پايان با بيان اينكه بايد براى فجرآفرينان و كسانى 
كه در نظام اسالمى و خارج از مرزهاى ما در مسير ارزش هاى 
دينى، مجاهده و با دشمنان ستيز مى كنند، دعا كنيم اظهار 
ــالمى در  ــروز امتداد راهبردى نظام اس كرد: بايد بدانيم ام
دستان تواناى مردان و زنانى است كه با عقيده به امام (ره) و 

رهبر معظم انقالب، اهداف انقالب را دنبال مى كنند.

ــاى  ــارى و خريده ــادالت تج ــى و مب ــن روحان ــى حس ــفر اروپاي س
ــه خود جلب  ــران را ب ــى توجه ناظ ــرف هاى غرب ــت ايران از ط هنگف

كرده است. 
 (Fortune) ــون ــى فورچ ــريه آمريكاي ــوز، نش ــزارش جام نيـ به گ
ــاى ايران،  ــع تحريم ه ــه با رف ــه پرداخت ك ــى به اين نكت در گزارش
ــكا، از  ــت آمري ــه در زمان غفل ــتند ك ــا هس ــن اروپايى ه ــون اي اكن
ــا ايران  ــادالت تجارى ب ــود بزرگى از مب ــرده و س ــتفاده ك فرصت اس

برده اند.
ــرب المثل كه  ــن ض ــان اي ــى با بي ــريه آمريكاي ــن نش ــايت اي وب س
« هر كى خوابه؛ به آبه»  در ادامه افزود: «اكنون اروپايى ها در زمانى كه 
آمريكا نگران تجارت با ايران است و به نوعى از اين تجارت ترس دارد، به 

سمت ايران يورش برده اند.
رييس جمهور ايران به همراه يك هيئت بلندپايه به ايتاليا و فرانسه سفر 
كرد و قراردادهاى بزرگ نفتى ميان اين كشور و طرف هاى اروپايى به 

امضا رسيد. 
ايران در اين قراردادها ايرالين هايى را نيز خريدارى كرد.

با غيبت تجارت هاى آمريكايى اكنون بازار براى اروپايى ها داغ شده و 
تنها با گذشت ده روز از برداشته شدن تحريم ها، معامالت مهمى شكل 

گرفته است.»
فورچون در ادامه افزود: «براى تجار اروپايى همچنان فضاى زيادى براى 
معامالت بزرگ باقى مانده است؛ زيرا ايران داراى 80 ميليون جمعيت 
است كه اكثريت آنها تحصيل كرده اند و فضاى زيادى براى ايجاد شغل 

در ايران موجود است. 
نكته مهم اين است كه ايران براى رونق اقتصادى خود نمى تواند منتظر 
ــد، تا چه زمانى وارد تجارت با ايران شوند، و اين واقعا  آمريكايى ها باش

شدنى نيست.»
ــفر اروپايى  ــه افزود: «آقاى روحانى در س اين مجله آمريكايى در ادام
ــر چند كه  ــاند؛ ه ــه امضا رس ــل توجهى را ب ــاى قاب ــرارداد ه خود ق
ــتم بانكى داراى  ــكالت سيس تجارت هاى بزرگ با ايران به خاطر مش
ــد، اما بايد گفت قدم هاى بزرگى برداشته  شرايط خاص خود مى باش

شده است.
اكنون همه شاهد بهبود روابط ايران و اروپا هستند و اين در حالى است 

كه همچنان يخ روابط تجارى ايران و آمريكا آب نشده است.»

حسرت آمريكايى ها
از بهره كامل اروپا از ايران!

ــورمان گفت:  ــور خارجه كش ــى وزير ام معاون حقوق
ــوى 5+1  اقدامات انجام گرفته در تعهدات برجام از س
ــور تأييد شده  ــوراى نظارت بر برجام در كش توسط ش

است.
ــمين نشست  ــيه شش ــيد عباس عراقچى، در حاش   س
ــل  ــط بين المل ــران رواب ــاون و مدي ــى مع هم انديش
ــهيد بهشتى  ــور كه در دانشگاه ش ــگاه هاى كش دانش
ــوص كميته  ــد در جمع خبرنگاران در خص برگزار ش
نظارت بر برجام گفت: اين كميته جلسات خود را دارد 

و تصميمات را اتخاذ مى كند.
وى درباره تاييد اقدامات طرف مقابل نيز گفت: اقدامات 
ــه طرف مقابل به  ــده و اينك روز اجرايى برجام تاييد ش
تعهدات خود عمل كرده، بررسى شده است، اما از امروز 
ــاهده  به بعد اگر در تعهدات طرف مقابل ما نقضى مش
ــد و تصميمات  ــت مى كن ــود، هيئت نظارت مراقب ش
ــزوم ارتباط  ــاره به ل ــى با اش ــرد. عراقچ الزم را مى گي
ــگاه هاى بين المللى  بيشتر دانشگاه هاى كشور با دانش
ــد علم و فناورى در بستر همكارى هاى  يادآور شد:  رش
بين المللى افزايش مى يابد و نبايد اجازه دهيم اين مسير 
يك سويه باشد. بايد در يك تعامل دو سويه بتوانيم رشد 

و پيشرفت فناورى را هر چه بيشتر مشاهده كنيم.
معاون حقوقى وزير امور خارجه كشورمان در خصوص 
ــرد وزارت  ــى در ايران و عملك ــتادان خارج حضور اس
ــت: اين موضوع مربوط  خارجه در اين خصوص نيز گف
به خود دانشگاه هاست و آنها بايد زمينه را فراهم كنند. 
البته با رعايت ضوابط و شرايط پيشرفت كشور با حضور 
استادان ايرانى و خارجى رشد بيشترى خواهد يافت كه 

سياست وزارت خارجه نيز همين است.

ــام را ورود به  ــازمان انرژى اتمى اجراى برج رييس س
ــت و گفت: پس از برجام  فاز جديدى براى كشور دانس
ــم. اين ملت روى  ــرانجام نيكويى براى ملت مى بين س

سكوى پرتاب قرار گرفته است.
ــم گراميداشت سالروز ورود  على اكبر صالحى در مراس
ــالمى افزود:  ــى (ره) به ميهن اس ــام خمين تاريخى ام
ــتيم، مديون  ــربلندى شاهد هس هرآنچه از اقتدار و س
امام و همت باالى اين ملت بزرگ است. صالحى با بيان 
ــده ايم،اظهار  ــام وارد فاز جديدى ش اينكه بعد از برج
ــت:همه تدبير كردند و تمامى مسئوالن، 13 سال  داش
زحمت كشيدند، اما تقدير اين بود كه پرونده هسته اى 

سرانجام در چنين دولتى به نتيجه برسد.
ــان به دست  ــتقالل يك ملت آس صالحى ادامه داد: اس
نمى آيد. دستيابى به استقالل هزينه دارد. براى اينكه 
جمهورى اسالمى ايران بتواند در عرصه بين المللى به 
عنوان كشورى با ويژگى خاصى ظاهر شود بايد از مسير 

پرخطر عبور كند.
ــال  ــران برخالف 37 س ــورى اي ــه داد: جمه وى ادام
ــكالت بيرونى و داخلى كه برخى مشكالت داخلى  مش
ــت به  ــئوالن بوده، توانس ــهوى مس به دليل نواقص س

ــازمان انرژى اتمى با بيان  ــد. رييس س اين اقتداربرس
ــبهه اى در  ــالمى بدون ش ــه حقوق جمهورى اس اينك
ــى قطعنامه هاى  ــد،اضافه كرد:با تمام دنيا تثبيت ش
ــازمان ملل و قطعنامه شوراى حكام  شوراى امنيت س
آژانس بين المللى انرژى اتمى، كشورى را سراغ نداريم 
ــار  كه از طريق نهادهاى بين المللى اين گونه تحت فش
ــار آميز عبور  ــورت افتخ ــتيم به ص ــد اما ما توانس باش

كنيم.
ــرات حضور  ــه در مذاك ــه داد: زمانى ك ــى ادام صالح
ــه در برابر وزراى  ــر خارج ــتم وقتى مى ديدم وزي داش
خارجه كشورهاى قدرتمند جهان كه 95 درصد قدرت 
اقتصادى و نظامى را در خود مى گنجانند با استقامت و 

رشادت مى ايستد، به خود مى باليدم.
ــره كنندگان كه فرزندان ملت  صالحى افزود: اين مذاك
هستند توانستند در چارچوب عزت، حكمت و مصلحت 

دستاوردى بزرگ را به دست بياورند.
ــالب در تحقق برجام  ــر معظم انق وى تاكيد كرد: رهب
نقشى بى بديل داشتند و تذكراتى كه مطرح مى كردند 
ــرد و معظم له  ــيرى را براى اين مذاكرات باز مى ك مس
همواره تمام مراحل مذاكرات را با دقت زير نظر داشتند.

ــاره به اينكه امروز ملت  ــت گذاري ائمه جمعه كشور با اش ــوراي سياس رييس ش
ايران در دنيا سرافراز است، گفت: يكى از رمزهاى موفقيت آميز اين ملت و انقالب 

بهره مندى از هدايت و رهنمودهاى رهبرى است.
ــت ورود  ــم بزرگداش ــوى در مراس ــيدرضا تق ــلمين س ــالم و المس  حجت االس
ــد، اظهاركرد: انقالب  ــور كه در گلستان شهدا برگزار ش امام خمينى(ره) به كش
ــن حركت بزرگ بر  ــالمى ايران زمزمه اى در جهان به وجود آورد. در واقع اي اس
شعارهايى همچون «دين افيون ملت هاست» خط قرمز كشيد. وى افزود: انقالب 
اسالمى ايران قدرت دين مدارى را در برابر چشمان مخالفان دين در دنيا به نمايش 
ــاره به اينكه در  ــت گذاري ائمه جمعه كشور با اش گذاشت. رييس شوراي سياس
انقالب اسالمى ايران قدرت دين و دين مدارى را در صحنه هاى مختلف مشاهده 
كرديم، تصريح كرد: همه توطئه هاى جهانى نتوانست جلوى موج خروجنده كشور 
ايران را بگيرد. حجت االسالم تقوى خاطرنشان كرد: تمامى توطئه هاى دشمن از 
نفوذ نيروهايشان تا كودتا، جنگ تحميلى و تحريم هاى شكننده همه و همه نقش 
ــجاع با انگيزه هاى مقدس توانست  بر آب شد. وى اظهاركرد: اين ملت رشيد و ش
همه دشمنان را نااميد كند كه البته موج اين انقالب و اوج افتخارآميزش مرزها را 

در نورديد و مغز ها را فتح كرد.
ــور ادامه داد: كشورهاى اسالمى  رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كش
منطقه از اين انقالب الگو گرفتند و آب بيدارى بر چشمان خواب گرفته خود زدند 

و به صحنه آمدند.
حجت االسالم تقوى بيان كرد: امروز شاهديم استكبار جهانى نتوانست طرح هاى 
ــيطانى خود را براى نابودى انقالب پياده كند. وى تاكيدكرد: يكى از رمزهاى  ش

ــدى از هدايت و رهنمودهاى رهبر معظم  موفقيت آميز اين ملت و انقالب بهره من
انقالب است.

ــور با بيان اينكه امروز ملت ايران  رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كش
ــوروى بود، اما امروز ــته ابرقدرت شرق ش ــرافراز است، گفت: در گذش در دنيا س

 مى بينيم كه در بودجه آمريكا كه به تصويب رسيد نام ايران در بسيارى از صفحات 
اليحه آورده شده است.

حجت االسالم تقوى افزود: امروز آمريكا از قدرت ديگرى در دنيا صحبت نمى كند 

ــتاده و آن هم قدرت الهى انقالب  و تنها يك قدرت است كه در مقابل آمريكا ايس
اسالمى ايران با رهنمودهاى رهبرى است.

وى تصريح كرد: قبل از اينكه دشمن بخواهد نقشه خود را پياده كند، مقام معظم 
رهبرى آژير خود را به صدا در مى آورد.

رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور خاطرنشان كرد: دو ماه اخير مقام 
ــى كردند اين در حالى است كه  معظم رهبرى اصطالح نفوذ را وارد ادبيات سياس
ــده تا بتواند طرح هاى  پس از برجام آمريكا تصور مى كرد دريچه اى برايش باز ش

شيطانى خود را عملى كند.
حجت االسالم تقوى اظهاركرد: سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران بايد مردم به 

خصوص نسل جوان را در جريان تاريخ انقالب اسالمى قرار داد.
وى ادامه داد: بايد در تاريخ انقالب ورود پيدا كرد؛ چرا كه تاريخ منبع تجربه است 

و تجربه هاى تاريخ را بايد به نسل جوان منتقل كرد.
رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور با تاكيد بر اينكه تجربيات تاريخ 
سكوى پرشى براى آينده است،گفت: دهه فجر، دهه شور است، شورى كه برخاسته 

از شعور و مرور بر تاريخ انقالب است.
حجت االسالم تقوى با اشاره به اينكه دهه فجر، دهه تجليل از ارزش هاى واالى 
نهفته عظيم است، افزود: يك بخش از تاريخ انقالب مرور بر شعارهاى انقالب بوده، 

شعارهايى آهنگين و موزون كه برخاسته از دل مردم است.
ــناخت محتواى انقالب تامل بر شعارهاست،  وى با بيان اينكه يكى از راه هاى ش
تصريح كرد: شعارهاى انقالب مبين اين موضوع است كه محتواى انقالب مكتب 

عاشورا و آموزه هاى قرآنى است.

معاون حقوقى وزير امور خارجه:

هيئت نظارت بر برجام تاكنون همه موارد را تأييد كرده است
رييس سازمان انرژى اتمى:

ايران روى سكوى پرتاب قرار گرفته است

حضرت آيت اهللا خامنه اى به فرماندهان سپاه پاسداران كه در جريان دستگيرى تفنگداران 
ــترده اى در  ــد. اين اقدام بازتاب گس ــرده بودند مدال اعطا كردن آمريكايى نقش آفرينى ك

رسانه هاى خارجى داشته است.
به گزارش ايسنا، روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشى با عنوان «مدال براى تحقير آمريكا» 
ــپاه پاسداران انقالب اسالمى و چهار  نوشت: رهبر معظم ايران به فرمانده نيروى دريايى س
فرمانده ديگر كه در روند بازداشت دو شناور جنگى آمريكا در ماه ژانويه مشاركت داشتند، 
ــران در خليج (فارس) توقيف  ــناور پس از ورود به آب هاى اي مدال فتح اعطا كرد. اين دو ش

شدند.
پنتاگون به وضوح مشخص نكرده است كه دقيقا چه اتفاقى رخ داد ،اما سپاه پاسداران اعالم 
كرد: بر اين باور است كه اين قايق ها به اشتباه وارد آب هاى كشور شده اند. سپاه چند ساعت 
بعد اين شناورها و سرنشينان آن را آزاد كرد، اما تصاويرى را منتشر كرد كه به مذاق خيلى ها 
خوش نيامد. در يكى از اين تصاوير، تفنگداران آمريكايى زانو زده اند در حالى كه دست هايشان 

در پشت سرشان قرار دارد.
جان كرى، وزير امور خارجه آمريكا در ابتدا از بازگشت اين تفنگداران استقبال كرد و آزادى 
ــانه يك دوره جديد و بزرگ از همكارى ميان ايران و آمريكا در پى حصول توافق  آنها را نش
ــت. وى گفت: فكر مى كنم ما همگى مى توانيم تصور كنيم كه اگر موقعيتى  هسته اى دانس
مشابه، سه يا چهار سال پيش رخ مى داد اوضاع چگونه پيش مى رفت و اين يك حقيقت است 
كه امروز اين گونه موضوعات را مى توان به صورت صلح آميز و موثر حل و فصل كرد. اين اتفاق 
آزمونى براى نقش حياتى و ديپلماسى در حفظ امنيت و قدرت كشورمان محسوب مى شود. 
به نوشته اين روزنامه آمريكايى، اعطاى مدال به كسانى كه تفنگداران آمريكايى را بازداشت 
كردند، ضربه اى ديگر به آمريكا وارد كرد. همچنين شبكه خبرى سى ان ان گزارش داد: رهبرى 
ايران به پنج فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى مدال فتح اعطا كرد. اين 
فرماندهان در جريان بازداشت 10 تفنگدار آمريكايى در ماه ژانويه نقش داشته اند. مدال فتح 
(پيروزى) يكى از باالترين نشان هاى افتخار در ايران محسوب مى شود كه رهبرى اين كشور 
مى تواند به يك مقام نظامى اعطا كند. اين مدال به ندرت به كسى تقديم مى شود. آيت اهللا 
خامنه اى اين فرماندهان را شجاع توصيف كرد و آنها را براى آوردنشان به ساحل مورد قدردانى 
قرار داد. شبكه اى بى سى نيز ضمن اعالم اين خبر گزارش داد: رهبر معظم ايران كه مى گويد 
ــبت به دشمنش آمريكا هوشيار  كشورش حتى بعد از حصول توافق هسته اى نيز بايد نس
باشد، به فرماندهان نيروى دريايى سپاه كه 10 تفنگدار آمريكايى را در اوايل ماه ژانويه در 
خليج(فارس) بازداشت كردند، مدال فتح اعطا كرد. اين تفنگداران به اشتباه وارد آب هاى 
ايران شده بودند كه تقريبا يك روز پس از دستگيرى آزاد شدند. به گزارش اى بى سى، ايران از 
سال 1989 اين مدال را كه معنى نام آن پيروزى است، به قهرمانان جنگ، فرماندهان نظامى 
و سياستمدارانى كه اغلب در جنگ هشت ساله عراق عليه ايران نقش داشتند، اعطا كرده 
ــت. عالوه بر اين، خبرگزارى رويترز گزارش داد: رهبرى ايران براى بازداشت تفنگداران  اس
نيروى دريايى آمريكا مدال اعطا و تاكيد كرد كه ايران بايد همچنان نسبت به آمريكا هوشيار 
باشد. اين مدال كه فتح نام دارد به على فدوى فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى و چهار تن ديگر كه در جريان دستگيرى سربازان آمريكايى مشاركت داشتند، اعطا 

شده است.
ــنال بيزينس تايمز از ديگر  ــكاى نيوز، روزنامه ديلى ميل و اينترنش شبكه فاكس نيوز، اس
ــتند كه گزارش دادند ايران به فرماندهان نيروى دريايى اش كه  رسانه هاى بين المللى هس
در روند دستگيرى 10 تفنگدار آمريكايى در آب هاى خليج فارس نقش آفرينى داشته اند، 

مدال اعطا كرده است.

بازتاب اعطاى مدال از سوى رهبر انقالب 
به فرماندهان سپاه در رسانه هاى خارجى

خبر
رييسى در مراسم آغاز دهه فجر؛

خط امام (ره) مقابله با نفوذ و سازش  ناپذيرى با دشمن بود

رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور:

امروز ملت ايران در دنيا سرافراز است

خبر



خبر خبر 
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رييس اتاق اصناف ايران گفت: نمايشگاه بهاره را نمي توان زير چادر و درگل 
و خاك برگزار كرد. اگر به اجبار بگويند برگزار كنيد، مي كنيم، اما ازمجموع 
26 نمايشگاه فصلي سال قبل 22 نمايشگاه توسط دالل ها برگزارشد كه 

حتي با حكم دادستاني هم نتوانستيم آنها را پلمب كنيم.
علي فاضلي در نشست خبري با خبرنگاران ازاقدامات هيئت رييسه اتاق 
در16ماه گذشته سخن گفت و مخالفت خود را با برگزاري نمايشگاه هاي 
فصلي اعالم كرد و گفت: درحال حاضر بخشي از بنگاه هاي توليدي موافق 
برگزاري چنين نمايشگاه هايي هستند؛ چراكه با عرضه مستقيم كاال در 
پايان سال، نقدينگي مورد نياز خود را تأمين مي كنند. با اين حال، بخش 
ــگاه هايي مخالف هستند زيرا  عمده اي از اصناف با برگزاري چنين نمايش
نظارتي بركيفيت و قيمت كاالها نيست. عالوه برآن، زيرساخت هاي مورد 

نياز براي برگزاري چنين نمايشگاه هايي دركشورمهيا نشده است.
ــگاه هاي فصلي،  ــرد: درنمايش ــه ك ــران اضاف ــاف اي ــاق اصن ــس ات ريي
ــركت كنندگان مجبورند زير چادر و دربدترين شرايط كاالهاي خود را  ش
ــان هاي تجاري معتبر (برند) درچنين شرايطي حضور  ارايه دهند، آيا نش

پيدا مي كنند؟
ــط دالالن را ازديگر  ــگاه ها توس ــن نمايش ــي از اي فاضلي برگزاري بخش
چالش هاي اين بخش عنوان كرد و افزود: به طور مثال از 26 نمايشگاهي 
ــگاه را اتحاديه ها و مابقي  ــد، تنها چهار نمايش كه سال گذشته برگزار ش
ــاره به  ــطه ها برگزار كردند. رييس اتاق اصناف ايران با اش را دالالن و واس
اينكه برخي جريان ها از برگزاري چنين نمايشگاه هايي حمايت مي كنند، 
ــتن نمايشگاه را گرفته ايم،  گفت: در برخي موارد ما از دادستان حكم بس
ــت و در مواردي ما به برگزاري  اما آن نمايشگاه به كار خود ادامه داده اس
نمايشگاهي معترض شده ايم ولى برگزاركنندگان كار خودشان را كرده اند. 
 وي با اشاره به اينكه تصميم گيري در مورد برگزاري نمايشگاه هاي فصلي 
در استان ها به عهده استانداري، اتاق اصناف و همچنين سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان است، افزود: در مورد برگزاري نمايشگاه در استان 
تهران، استاندار موافق برگزاري است، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هنوز نظر خود را اعالم نكرده و قرار است طى روزهاى آتى موضوع نهايي 

شود.

ــاورزى در  ــاورزى گفت: وزارت جهاد كش معاون امور زراعت وزيرجهاد كش
راستاى موضوع ارتقاى كيفيت كود اعم از كودهاى دولتى، وارداتى و ساخت 
داخل، آيين نامه ثبت كود را عملياتى كرده كه از زمان ابالغ اين آيين نامه به 
توليدكنندگان و واردكنندگان، 3200 برند كود در بخش كشاورزى شناسايى 

شده كه از اين تعداد تاكنون 1800 برند به ثبت رسيده است.
عباس كشاورز درمراسم گشايش چهاردهمين نمايشگاه تكنولوژى كشاورزى 
ــن المللى اصفهان  ــگاه هاى بي كه از11 تا 14 بهمن درمحل دايمى نمايش
درحال برگزارى است، افزود: با ارزيابى كودهاى استفاده شده درسال هاى 93 
و 94 مشخص شد كه كيفيت كودهاى عرضه شده درسال 94 قابل مقايسه 
با سال هاى 92 و 93 نيست و بهبود كيفى قابل توجهى را دراين زمينه شاهد 
ــه كار رفته در ــن كودهاى ب ــت كيفيت پايي ــه وى، به عل بوده ايم. به گفت
ــتفاده ازاين كودها بى اعتماد  ــاورزان نسبت به اس سال هاى 91 و 92، كش
ــاورزى تا نيمه اول سال 93  ــدند كه اين امربه كاهش مصرف كود دركش ش
منجر شد و كاهش ميزان محصوالت و بروز خسارت در بخش كشاورزى را در 
پى داشت.كشاورز تصريح كرد: مصرف كود مى تواند ميزان توليد محصول 
ــطح را تا 55 درصد افزايش دهد و كشاورزان مى توانند عالوه بر  در واحد س
ــتى، آلى، ميكرو و كودهاى كامل را  كودهاى شيميايى، انواع كودهاى زيس
مورد استفاده قرار دهند كه در حال حاضر و با توجه به شناسايى 3200 برند 

كود در كشور، اين امر به خوبى امكان پذيراست.
 وى تصريح كرد: كشاورزان با اتكا بر برندهاى ثبت شده و موجودى قابل توجه 
ــور، بدون هيچ نگرانى مى توانند مصرف كود خود را به  كود در انبارهاى كش
ــال 93 تاكنون، موجودى  ميزان قبل بازگردانند. وى اعالم كرد: ازبهمن س
كود انبارها به هيچ وجه به كمتر از750 هزارتن نرسيده است درحالى كه در

سال هاى گذشته چنين موجودى مناسبى دراختيار نداشتيم.
ــتگاه و  ــج 3200 برند مذكور ازهيچ دس ــكان تروي ــاره به اينكه ام وى با اش
سازمانى برنمى آيد و صاحبان عرضه كاال بايد دانش و كاربرد مصرف كود را 
ــاورزان منتقل كنند، تأكيد كرد: كاربرد نهاده ها در كشاورزى امروز،  به كش
ــايل و دغدغه ها مانند  ــت.  عالوه برآن بسيارى از مس نيازمند تكنولوژى اس
ــرما، كيفيت دانه، ميوه يا علوفه و نيز ميزان تغذيه محصول، با  ــكى، س خش

كاربرد كود مناسب به شكل معجزه آسايى قابل حل است.

رييس اتاق اصناف ؛

85 درصد نمايشگاه هاى فصلى را دالالن 
برگزار كردند

معاون امور زراعت وزيرجهاد كشاورزى ؛

1800 برند كود دركشور
ثبت شده است

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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ــتعد و  ــورايران از نيروى كار جوان، مس برخوردارى كش
ــگان متخصص و باانگيزه و  متعهد و همچنين انبوه نخب
ــالمى و انقالبى و نيز  ــالق و ارزش هاى اس متخلق به اخ
ــرز و بوم، ثروت هاى  فرهنگ و تمدن غنى و كهن اين م
ــوند كه بايد ازآنها به عنوان  ارزشمندى محسوب مى ش
داشته هاى معنوى نامحسوس نام برد. ثروتى كه بسيارى 
ــورهاى جهان ازمزيت هاى برترى سازآن محروم  ازكش
ــورما نه  تنها دركنار ــتند. به لحاظ طبيعى نيز كش هس
ــك موقعيت  ــده و دري ــع ش ــان واق ــاى آزاد جه آب ه
ــرايط و ويژگى هاى  ــتراتژيك با ش جغرافيايى كامال اس
ــى  ــاى طبيع ــرار دارد و از مزيت ه ــرد ق ــه ف منحصرب
فوق العاده اى برخورداراست، بلكه با قرارگرفتن بين سه 
قاره اروپا، آسيا و آفريقا، مى تواند به عنوان حلقه واسط اين 
سه قاره عمل كرده و با گسترش راه هاى ترانزيتى خود، 
ازاين موقعيت استثنايى بيشترين بهره را عايد خود كند. 
درست به همين دليل است كه درجريان جنگ جهانى 

دوم، از ايران به عنوان پل پيروزى نام برده شده است.
درمورد منابع طبيعى ايران هم بايد به ياد داشته باشيم 
ــده دومين ذخاير  ــت و گاز دارن ــور ما از نظر نف كه، كش
ــوع مواد معدنى،  ــان و از نظر كميت و تن نفت و گاز جه
ــت، ازنظر شرايط جوى  داراى جايگاه هفتم درجهان اس
ــاورزى  نيز داراى آب و هواى متنوع با موقعيت هاى كش
ــوالت مرغوب تقريبا انحصارى مانند:  فوق العاده و محص
ــته، خرما، چاى، خاويار، عسل و ساير  زعفران، برنج، پس
محصوالت و ظرفيت هاى بالقوه فراوان مى باشد. همچنين 
از نظر صنايع دستى، موقعيت گردشگرى و جاذبه هاى 

ــور  ــتى طبيعى و تاريخى نيز، ايران جزو 10 كش توريس
برتر جهان و از نظر تعامالت تجارى در ارتباط با يك بازار

 370 ميليون نفرى در منطقه قرار دارد.
عالوه براين، كشورايران درگذشته نه چندان دور، مبدأ 
ــيرجاده  ابريشم  ــيارى ازعلوم بوده و درمس و مبدع بس
درجايگاه ويژه قرار داشته و هم اكنون نيز ازنظرتوليدعلم 
ــب  ــى و تكنولوژيكى متناس ــاير ظرفيت هاى علم و س
ــان، از نظر  ــوراول جه ــوع، دررديف 2 تا 10كش با موض
ــخت افزارى در رديف  ــزارى و س ــاخت هاى نرم اف زيرس
ــاى صنعتى  ــوربرترمنطقه، ازنظر ظرفيت ه ــه كش س
ــراوان، از نظر صنايع و  ــات بالفعل و بالقوه ف داراى امكان
ــروه صادركنندگان  ــاير توانمندى هاى نظامى درگ س
ــور جهان و  ــالح و تجهيزات نظامى به حدود 40 كش س
ــز داراى وضعيت  ــوالت و صنايع دريايى ني ازنظرمحص
منحصربه فرد بالقوه و بعضا بالفعل در زمينه هاى مختلف 

مى باشد.
ــت كه به جز درموارد خاص،  همه اين موارد درحالى اس
بسيارى ازكشورهاى به اصطالح توسعه يافته يا درحال 
ــب الهى وحتى  ــعه، بدون برخوردارى ازاين مواه توس
ــخت تر، به موقعيت فعلى خود  درشرايطى به مراتب س
دست يافته اند. با اين حال ممكن است اين سوال به ذهن 
ــورهاى  ــود كه چرا دربيان علت موفقيت كش متبادر ش
مذكور، نقش پررنگ ابزار، امكانات و فناورى هاى نوين در 

اين كشورها مورد غفلت قرار گرفته است؟
ــرفت همه جانبه  ــد و پيش ــت رش بنابراين منطقى اس
ــتلزم تهيه نقشه راه جامع  كشوردرهمه ابعاد آن را مس

ــام ظرفيت هاى موجود و قابل  و كامال بومى با نگاه به تم
دسترس دراين بخش ها بدانيم. البته اين مفهوم بدان معنا 
ــت كه طى عمر با بركت انقالب اسالمى، هيچ گونه  نيس
دستاوردى دراين زمينه كسب نشده است، بلكه بيانگر 
اين واقعيت است كه به علل مختلف ازجمله: تمركز بردفع 
ــاى داخلى، در برخى  تهديدات خارجى و رفع بحران ه
ــاالرى و سوءمديريت و  ازموارد به علت عدم شايسته س
ــت دربخش اجرايى و نيزعادت به  اولويت گذارى نادرس
ــد نفت و دريك  ــى و اتكا بيش ازحد به درآم خام فروش
كالم كم توجهى به منويات راهبردى و كاربردى رهبرى، 
ــب با مواهبى كه  ــته ايم درحد شايسته و متناس نتوانس
ــالمى  ــداف واالى انقالب اس ــته ايم، اه ــار داش دراختي
ــد علمى و اقتصادى را محقق  دراين زمينه ها يعنى رش

سازيم.
ــته انقالب  ــال گذش ــتاوردهاى 36 س با اين حال، دس
ــكالت تحميلى  ــالمى ايران با همه مش ــكوهمند اس ش
ــاهى و  ــاله شاهنش به آن، درقياس با حكومت پنجاه س
ــورهاى منطقه و جهان،  نيز درمقايسه با بسيارى از كش
حيرت آور و جهشى بوده و اين حركت را پرشتاب نشان 
ــالمى  ــد. همانگونه كه بنيانگذار كبيرانقالب اس مى ده
ــان  حضرت امام خمينى(ره) فرمودند و نايب برحق ايش
امام خامنه اى بارها برآن تأكيد كرده اند؛ «ما مى توانيم»، 
مشروط برآنكه باور كنيم كه همانند ديگران، براى ما نيز 
ــرفت، با اتكا به منابع و نيروهاى  طى كردن مسير پيش
ــا با  ــتگى به ديگران و چه بس درون زا و با كمترين وابس

شرايطى سهل تر، ميسراست.

رييس سازمان مركزى تعاون روستايى از خريد و ذخيره سازى ميوه شب عيد توسط 
ــبت به سال گذشته  ــال ميزان ذخيره سازى نس اين سازمان خبر داد و گفت: امس

افزايش يافته است.
حسين صفايى درنشستى خبرى درباره وضعيت تامين ميوه شب عيد امسال، اظهار 
كرد: خوشبختانه امسال، سال خوبى براى محصوالت باغى به ويژه سيب و پرتقال 
ــت؛ به همين جهت ما نگرانى زيادى دراين زمينه نداريم.وى با  ــور بوده اس در كش
ــازمان مركزى تعاون روستايى  بيان اينكه امسال همانند سال گذشته دولت به س
دستور ذخيره سازى سيب و پرتقال شب عيد را داده است، گفت: بنابراين اگر در ايام 
ــازمان مركزى تعاون روستايى با عرضه  عيد قيمت اين ميوه ها در بازار باال رفت، س

محصوالت ذخيره شده، شرايط را بهبود خواهد بخشيد.
مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى با بيان اينكه امسال ميزان ذخيره ميوه 
شب عيد افزايش يافته است، افزود: در حال حاضر نمى توانيم اعالم كنيم چقدرميوه 
براى اين ايام ذخيره كرده ايم و آمار مربوطه را در فرصتى مناسب اعالم خواهيم كرد. 
صفايى اضافه كرد: اقدام ديگرى كه امسال انجام داده ايم، انتقال سريع تر اين ميوه ها 
به انبارها و سردخانه هاى شهرستان هاى مقصد بوده است تا در اسفند ماه نگرانى  در 
اين زمينه نداشته باشيم. وى با اشاره به قاچاق ميوه به كشور اظهار داشت: اگر چنين 
اقدامى انجام مى شود، حجم آن بسيار محدود است؛ چرا كه ميوه كااليى پرحجم است 

كه قاچاق آن به راحتى قابل انجام نيست.
ــتايى با بيان اينكه سال گذشته مقدارى ميوه از  رييس سازمان مركزى تعاون روس
طريق پيله ورى و بازارچه هاى مرزى وارد كشور شده بود، اظهار داشت: ستاد مركزى 

ــدت برخورد كرد، ضمن اينكه عالوه  ــئله به ش مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اين مس
ــرايط قيمت ها به گونه اى است كه قاچاق ميوه  ــختگيرى هاى اعمال شده، ش بر س

نمى تواند به راحتى اتفاق بيفتد.
صفايى همچنين گفت: در اجراى ماده 33 قانون افزايش بهره ورى، براى نخستين بار 
در خريد جو در استان كرمانشاه و ذرت در استان خوزستان، قيمت تضمينى به جاى 

خريد تضمينى اعمال شد.

مجتمع بنزين سازى شركت پااليش نفت اصفهان با حضورمعاون رييس جمهورى 
و رييس سازمان محيط زيست افتتاح و به بهردارى مى رسد.

ــس جمهور و رييس  ــروز13 بهمن ماه با حضور معاون ريي  همزمان با دهه فجر ام
سازمان محيط زيست كشور، معاون وزيرنفت، استاندار، شهردار، مديركل سازمان 
محيط زيست استان و تني چند از  مسئوالن استاني، مجتمع بنزين سازي شركت 
پااليش نفت اصفهان پس از سپري شدن زمان كاركرد آزمايشي به صورت رسمي 

افتتاح مي شود.
ــيون  ــاي تصفيه هيدروژنى نفتا(NHT) ،  ايزومريزاس اين مجتمع داراي واحد ه
(ISO)  ، تبديل كاتاليستى با احياى مداوم (اكتانايزر يا CCR) و  واحدهاي جانبي 
است و با رويكرد ارتقاي الزامات زيست محيطي  و با هدف افزايش درجه آرام سوزى 
(عدداكتان) بنزين از عدد87 به 91 و 95، قطع وابستگى به مواد اكتان افزا به ميزان 

3 ميليون ليتر در روز، راه اندازي مى شود.
ــگاه از10 به 12ميليون ليتر در روز، افزايش  افزايش ظرفيت بنزين توليدى پااليش
كيفيت روزانه 8/5 ميليون ليتر بنزين معمولى طبق استاندارد يورو 4 و  بومى سازى 
ــيون براى نخستين بار در كشور از ديگر نتايج  كاتاليست مصرفى واحد ايزومريزاس

پروژه بنزين سازي است.
(NHT) واحد تصفيه نفتا

اين واحد به منظور  تصفيه 10 ميليون ليتر در روز نفتاي سبك و سنگين (خوراك 
واحد هاي ايزومريزاسيون و اكتانايزر) طراحي شده است و  در ارديبهشت 1392 با 

تالش كاركنان شركت پااليش نفت اصفهان در سرويس قرار گرفت.

(CCR) واحد اكتانايزر
مبناي كار واحد CCR به عنوان يكي از به روزترين واحد هاي توليد بنزين درجهان، 
ــه آروماتيكي (عدد اكتان باال)  ــاي پارافيني (عدد اكتان پايين) ب تبديل مولكول ه
ــاه 1392 به  ــب و در مهر م ــت متخصصان داخلي نص ــت. اين واحد كه به هم اس
بهره برداري رسيد، براي افزايش اكتان 4/750ميليون ليتر در روز نفتا طراحي شده 
كه با تالش كاركنان پااليشگاه در حال حاضر با 10 درصد افزايش ظرفيت، روزانه 

5/250 ميليون ليتر نفتاي سنگين با اكتان 99 توليد مي كند.
(ISO) واحد ايزومريزاسيون

ــركت پااليش نفت اصفهان با هدف ارتقاي اكتان 4/290  واحد ايزومريزاسيون ش
ميليون ليتر در روز نفتاي سبك واحد NHT از 67 به 88، طراحي و ساخته شده 
ــت، دو  كه راه اندازي آن در زمان تحريم ها و به علت عدم امكان خريداري كاتاليس
ــال و طي يك پروژه عظيم ملي با همكاري  سال به تعويق افتاد. در طول اين دو س
شركت پااليش نفت اصفهان و بخش خصوصي، كاتاليست اين واحد به عنوان يكي 
ــت هاي صنعت پااليش، با حمايت اين شركت، در داخل  از پيشرفته ترين كاتاليس
ــور و با اتكا  به توان جوانان اين مرز و بوم طراحي و ساخته شد. در حال حاضر و  كش
با توجه به عملكرد قابل قبول كاتاليست مورد استفاده، 4/290 ميليون ليتر در روز 

نفتاي سبك با اكتان 82 در اين واحد توليد مي شود. 
گفتنى است؛ هزينه پروژه بنزين سازي شركت پااليش نفت اصفهان شامل طراحى 
تفضيلى، فعاليت هاى مهندسى، مديريت اجرايى، تأمين كاال و اجرا 520 ميليارد 

تومان اعالم  شده است.

رييس سازمان تعاون روستايى خبر داد:

آغاز ذخيره سازى ميوه شب عيد
با حضورمعصومه ابتكار؛

مجتمع بنزين سازي شركت پااليش نفت اصفهان به بهره برداري مى رسد

بـاور كنيم، مـا مـى توانيـم، اگـر بخواهيـم

بانك قرض الحسنه مهر ايران تا پايان 
سال به سهامي عام تبديل مي شود

صنعت، معدن و تجارت انگشتانى 
هستند كه در كنار هم مشت مى شوند

نخستين اجالس سراسرى نشان عالى 
مدير سال برگزار مى شود

شرط جديد ترخيص دام و فرآورده هاى 
دامى از گمرك

بانك قرض الحسنه ايرانيان در سال 86 تأسيس شد و هم اكنون با 528 شعبه فعاليت 
مي كند كه 10 بانك عمده كشور سهامداران اصلي اين بانك هستند.

 دولتي مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در يك نشست خبري كه به مناسبت 
ــاره به تعداد شعب اين بانك گفت:  دهه فجر در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با اش
منابع مالي اين بانك در سال 93به 35 هزار ميليا رد ريال رسيد كه حدود 23 درصد 
رشد منابع داشتيم .همچنين 49 درصد رشد تسهيالت را شاهد بوديم. وي ادامه داد: 
در برخي از استان ها ميزان مصارف مان بيشتر از منابع مان بوده است، اما رشد متوازن 
منابع و مصارف بانك با ثابت ماندن نيروها منجر به افزايش كارايي شد. وي با اشاره 
به مطالبات اين بانك گفت: 75 درصد از مطالبات ما از سر رسيد گذشته است. دولتي 
ــاني كه عالقه مند به افتتاح كردن حساب هستند  درباره طرح رويش باور گفت: كس
مي توانند از اين حساب ها استفاده كرده و براي تأمين جهيزيه بهره ببرند. وي با اشاره 
به اينكه اين بانك هم اكنون سهامي خاص است گفت: درصدديم تا پايان سال بانك 
قرض الحسنه مهر ايران را به سهامي عام تبديل كنيم.وي همچنين گفت: ما مجوز 
فعاليت هاي ارزي نيز داريم كه پس از اعالم بانك مركزي بتوانيم با بانك هاي اسالمي 
ارتباط برقرار كنيم كه در اين راستا كشور تاجيكستان نيز براي گسترش همكاري ها 

اعالم آمادگي كرده است.
 وي ادامه داد: سرمايه اين بانك هم اكنون 15هزار ميليارد ريال است كه صددرصد 
منابع به صورت تسهيالت ارايه مي شود. وي گفت: تاكنون ميزان تسهيالت ارايه شده 
براي وام ازدواج 26 هزار و 675 فقره بوده است و ما موفق شديم تا دي ماه 93 همه را 

پرداخت كنيم و تعدادي از وام هاي سال 94 پرداخت شده است.

معاون وزير صنعت گفت: بخش هاى مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مانند انگشتان دستى هستند كه در كنار هم مى توانند مشت شوند، بنابراين  
صنعت و تجارت بايد كنار هم و به صورت هم افزا فعاليت كنند تا براى كشور 
بيشتر اثرگذار باشند. حسين ابوئى مهريزى درباره پيشنهاد جدا سازى بخش 
ــاد در پيش نويس اليحه  بازرگانى وزارت صنعت و ادغام آن با وزارت اقتص
ــخصى بنده مخالفت با جدا سازى  ــعه، اظهار كرد:نظر ش برنامه ششم توس
ــت، اما نظر  بخش بازرگانى از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد اس
رسمى در اين ارتباط را بايد وزير صنعت ارايه دهد. وى در پاسخ به اين سوال 
كه آيا سازمان مديريت و برنامه ريزى براى اليحه پيشنهادى برنامه ششم در 
خصوص وزارت صنعت، وزارتحانه ذى نفع را مورد مشورت قرار داده است يا 
خير؟ گفت: اين سازمان براى تصميم گيرى خود در اين خصوص، 30 شورا 
تشكيل داده بود و پيشنهاد هايى كه براى ادغام بخش هاى مختلف با يكديگر 

داده شده، بر اساس فعاليت و بررسى اين شوراهاست.
معاون برنامه ريزى وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: اين پيشنهادها 
در صورتى كه در دولت تاييد شود، به صورت اليحه به مجلس مى رود و بعد 
از اين مرحله بايد از فيلتر مجلس و شوراى نگهبان نيز عبور كند و اين طور 
نيست كه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى امرى نهايى تلقى شود.

وى همچنين درباره احياى وزارت بازرگانى و جدا سازى اين بخش از وزارت 
صنعت، خاطر نشان كرد: اين موضوع علمى، تجربى و درست نيست، اما هر 

فردى براى ارايه پيشنهاد خود در اين خصوص مختار است.

دبير نخستين اجالس سراسرى نشان عالى مدير سال از تقدير 57 مدير برتر در 
عرصه هاى فرهنگ، اقتصاد، صنعت و تجارت در 17 بهمن ماه امسال خبر داد.

طهمورث حسنقلى پوراظهار كرد: دبيرخانه نخستين اجالس سراسرى نشان 
ــت هاى كالن اقتصادى دولت تدبير و اميد  ــال با توجه به سياس عالى مدير س
ــال همدلى و همزبانى دولت و ملت در  مبنى بر اهميت جايگاه مديريت در س
نظر دارد بزرگ ترين رويداد مديريتى كشور درسال 94 را برگزار كند. وى گفت: 
اين اجالس با هدف اشاعه الگوى مديريت اسالمى ، ايرانى با حمايت و همكارى 
ــكده مديريت دانشگاه  ــت جمهورى، مركز پژوهش هاى مجلس، دانش رياس
تهران و ساير دستگاه هاى مرتبط 17 بهمن ماه امسال در مركز همايش هاى 

بين المللى صدا و سيما برگزار مى شود.
ــگاه تهران افزود: ايده انتخاب سازمان، مدير  ــكده مديريت دانش رييس دانش
ــت كه جزو دانش مديريتى به  ــيابى اس و واحد برتر يك مبحث در حوزه ارزش
ــمار مى رود. وى ادامه داد: اين امر در كشورهاى غربى سابقه طوالنى دارد،  ش
ــط بخش هاى خصوصى انجام مى شد.  ــالى است كه توس اما در ايران چند س
ــبب رونق  ــنقلى پور اظهار كرد: تقدير و ارج نهادن بر فعاليت هايى كه س حس
ــگاه مديريت و  ــود از جمله وظايف دانش و افزايش بهره ورى و كارورى مى ش
ــتر برخى شائبه ها در زمينه  سازمان هاى متولى است. وى با بيان اينكه پيش
انتخاب مدير برتر وجود داشت، گفت: امسال تمام سعى ما اين است كه ديگر 
ــده تا با تعيين ــاس سعى ش ــائبه هايى به وجود نيايد و بر همين اس چنين ش

 كميته هاى علمى مشخص ارزيابى هاى منصفانه اى صورت پذيرد.

ــرط جديد ترخيص  ش
ــاى  فرآورده ه و  دام 
ــرك « اخذ  دامى از گم
ــى  ضدعفون ــه  تاييدي
وسايل نقليه حامل دام و 
فرآورده هاى خام دامى 
وارداتى، شرط الزم براى 
ــن كاالها از  ترخيص اي

گمرك است.»
ــعه  توس ــازمان  س
ــاس نامه  تجارت بر اس
ــركل دفتر مقررات  مدي

ــاورزى به اين سازمان، طى  ــتانداردهاى بازرگانى وزارت جهاد كش و اس
بخشنامه اى، شرايط جديد ترخيص دام و فرآورده هاى خام دامى را ابالغ 
كرد.در اين بخشنامه خطاب به گمرك ايران آمده است:« با توجه به لزوم 
ــه اى واردات دام و فرآورده هاى خام  ــتى قرنطين ــارت بهداش كنترل و نظ
ــايل نقليه حامل دام و فرآورده هاى  دامى،  موضوع ضرورت ضدعفونى وس
دامى هنگام ورود و ترخيص محموله هاى وارداتى در مبادى ورودى كشور 
دستورات الزم براى تاييد ضدعفونى وسايل نقليه حمل محصوالت دامى 

به گمركات اجرايى كشور ابالغ شود.»



خبر کوتاه

کارشناسان محیط زیست معتقدند که »طبیعت بکر«، بهترین 
سیستم دفاعی در برابر تغییرات آب و هوایی است.

کارشناسان تاکید دارند که واکنش های جهانی کنترل نشده به 
تغییرات آب و هوایی می تواند مــردم دنیا را در آینده در وضعیت 
 نامطلوبــی قرار دهــد. در حالی کــه جنگل های بکر وســیع و 
دست نخورده و دیگر فضاهای طبیعی می توانند به تعدیل تغییرات 
آب و هوایی کمک کنند. »تارا مارتین«، یکی از کارشناسان این 
مطالعه گفت: در واکنش به تغییرات آب و هوایی، بسیاری از جوامع 
محلی و بومی در سراسر جهان به سرعت بر آن شدند تا شیوه های 
امرار معاش خود را تغییر دهنــد به نحوی که بتواننــد در برابر 
تغییرات آب و هوایی دوام بیاورنــد، اما گاهی اوقات، این اقدامات 
تاثیرات فاجعه باری بر طبیعت داشته است. از جمله اینکه بسیاری 
از جنگل ها در منطقه کنگو در آفریقا برای مقابله با خشکسالی و 
ایجاد زمین های مناسب برای کشاورزی، پاک سازی و همچنین 
صخره های مرجانی برای ســاخت دیوارهای دریایی در منطقه 
»مالنزی« تخریب شدند. این در حالی است که جنگل های طبیعی 
و دســت نخورده میزان و شدت ســیالب ها را کاهش می دهند.

همچنین این صخره های مرجانی می توانند انرژی موج را به طور 
میانگین تا 97 درصد پایین آورند و در نتیجه نسبت به ساختارهای 
مهندسی شده در برابر خیزآب )باال آمدن سطح دریا ناشی از کاهش 

فشار هوا و وزش طوفان( دفاع به صرفه تری فراهم می سازند.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایالم گفت: به منظور جلوگیری از 
هجوم ریزگردها، سال آینده، یک میلیون اصله نهال از ایالم به عراق 
صادر می شود. رضا احمدی، اظهار داشت: به منظور جنگل کاری 
در مناطق مرزی و جلوگیری از هجوم ریزگردها، سال آینده استان 

ایالم یک میلیون اصله نهال به عراق صادر می کند.
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ایالم گفت: امسال 
چهار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان 
ایالم اختصاص یافته است. وی با اشــاره به اینکه توجه به منابع 
طبیعی و محیط زیســت در دولت یازدهم بی نظیر بوده،تصریح 
کرد: سال گذشته عملیات جنگل کاری در پنج هزار و ۳۰۰ هکتار 
و همچنین طرح های آبخیزداری در ۱۲ هکتار از اراضی اســتان 
ایالم اجرا شده است. احمدی با اشــاره به تأثیر اجرای طرح های 
آبخیزداری در جلوگیری از بروز سیالب و روان آب ها، گفت: استان 

ایالم ظرفیت تولید ساالنه ۱۲ میلیون اصله نهال را دارد.

بهترین سیستم  دفاعی
 در برابر تغییرات جوی

برای مقابله با ریزگردها؛
یک میلیون نهال از ایالم به عراق 

صادر می شود
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عکس روز  )دیدنی ها (

دریچه

خبر

نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس بــا انتقــاد از رخ دادن فاجعه 
زیست محیطی با پیشروی ســریع بیابان ها به سمت شــهر اصفهان گفت: 
به دلیل بی توجهی مسئوالن و عدم اختصاص بودجه مناسب برای آبرسانی 
به جنگل های ۲۴۰هکتاری حبیب آباد این جنگل ها در حال خشــک شدن 

هستند.
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به اهمیت اقدامی جدی برای مشکل 
پیشروی بیابان در جای جای استان اصفهان و خشکسالی های صورت گرفته 
اظهار داشت: مسئوالن شهر اصفهان همچون شهرداری و دیگر دستگاه های 
دولتی و غیردولتی شــهر باید بدانند که هوا از خط یک شهر عبور می کند و 
محدوده و هر شــهری را می گذراند. وی افزود: در حال حاضر تعدادی شهر 
در حاشــیه اصفهان قرار گرفته اند که درآمد آنچنانــی ندارند. بنابراین اگر 
نتوانند شرایطی را به وجود آورند که میزان تولید آالینده ها توسط واحدهای 
مربوطه کمتر شــود، به طور طبیعی، ضرر آن مستقیما به کالنشهر اصفهان 

وارد می شود.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
به عنوان مثال در منطقه شاهین شهر و برخوار، کویر در حال پیشروی است 
و شهرداری اصفهان باید به سرعت در زمینه کمک به این شهرهای کوچک 

حاشیه خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: شهرداری های حبیب آباد، کمشچه، دولت آباد و دیگر شهرها 
باید کمک کنند تا کاهش آالیندگی و جلوگیری از پیشــروی کویر صورت 
گیرد؛ زیرا شرایط کنونی به ضرر همه است. مسئوالن اصفهان در حال حاضر 
به میدان نیامده اند و عنوان می کنند که شهرداری های این شهرها باید خود 

به تنهایی این اقدامات را صورت دهند که این ممکن نیست.
حاجی دلیگانی افزود: در حال حاضر فاجعه بزرگی در منطقه در حال رخ دادن 
 اســت و جنگل های ۲۴۰هکتاری منطقه حبیب آبــاد اصفهان که از حدود 

۴5 سال پیش ایجاد شده بود، در حال خشکیدن است.
وی خاطرنشــان کرد: البته سال گذشــته پیگیری های الزم در این زمینه 
صورت گرفت و از ســوی دولت ۱/5میلیارد تومان به شهرداری اختصاص 
یافت تا شهرداری کار انتقال پســاب را برای آبیاری این میزان صورت دهد، 
اما به دلیل کمبود بودجه، این اتفاق صورت نگرفت و خط انتقال پســاب به 

بهره برداری نرسید.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای اســالمی بیان کرد: 
به هر حال، این جنگل ها شش تنفسی شــهر اصفهان نیز به شمار می روند 
و شــهرداری اصفهان می تواند با کمک به این موضوع، انتقال را به سرانجام 
برســاند. در حال حاضر آنها در حال خشــکیدن هســتند زیرا شهرداری 
حبیب آباد به تنهایی نمی تواند در زمینه اجــرای آن اقدامات الزم را صورت 

دهد.
وی افزود: امیدوار هستم که مسئوالن اصفهان و به خصوص شهرداری اصفهان 
فکری به حال این موضوع کند؛ زیرا با خشک شدن این جنگل ها، ضررهای 

جبران  ناپذیری به شهر اصفهان وارد می شود.

240 هکتار از جنگل های اصفهان 
خشک  شدند  اســماعیل کهرم، درباره روند نابودی جنگل ها در کشــور، 

با اشــاره به برگزاری کنفرانسی در شــهر پوتسدام آلمان از 
سوي ناسا گفت:»در این کنفرانس، ناسا اعالم کرد مطالعات 
ما نشان می دهد که در ایران ســالی بین یک تا ۱/5 درصد 
 از جنگل ها از دســت می رود. اگر ســالیانه یــک درصد از 
جنگل های ایــران از بین برود تا ۱۰۰ ســال دیگر جنگلی 
نخواهد داشــت و اگر این رقم به ۱/5 درصد برسد 75 سال 
دیگر ایران جنگلی نخواهد داشت. بنابراین این اتفاق حتمی 
اســت.«وی در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مســئوالن 
 سازمان جنگل ها و مراتع کشور، درباره پیر و فرسوده بودن

جنگل های هیرکانــی در توجیه تخریب این جنگل ها برای 
ساختن سد شــفارود؛گفت:»این صحبت ها علمی نیست. 
درخت پیر باید رعد و برق بزند و یا در اثر حوادث طبیعی از 
بین برود تا مواد تشکیل دهنده آن جذب خاک شود وگیاهان 
دیگر رشــد کنند. اینکه ما این درختان را قطع کنیم برای 

استفاده در صنعت چوب، جنگل دایما فقیر می شود.«
کهرم با طرح این ســوال که قرار است جای این درختان چه 
نوع درختی بکارید خاطرنشــان کرد:» اهمیت جنگل های 
هیرکانی به این اســت که از ۳ میلیون سال پیش تا به حال 
نه به دست انسان که به دســت طبیعت کاشته شده؛ شما به 
جای این جنگل ها می رویــد اکالیپتوس می کارید که یک 
گونه غریبه اســت. ما نمی توانیم جای طبیعت را بگیریم و 
نمی توانیم درختانی را بکاریم تا جایگزین جنگلی شود که 

۳ میلیون سال پیش در دوران سوم زمین شناسی به وجود 
آمده است. تنها راه این است که ما این جنگل های با ارزش 

هیرکانی را بگذاریم باقی بماند.«
وی با بیان اینکه در تمام اروپا نظیر این درختان دیگر وجود 
ندارد؛گفت:» این جنگل ها منحصر به فرد است این آقایان به 
جای اینکه بروند به قول خودشان مدیریت کنند؛ جنگل را به 

حال خودش بگذارند.«
کهرم درباره تاثیرات قطــع درختان و از بین بردن جنگل ها 
 در بروز تغییرات آب و هوایی و بروز سیل و ریزگردها گفت:

» یک هکتار جنگل در سال 7/5 تن ریزگرد را می بلعد. اگر 
جنگل دور تهران داشتیم ریزگرد به تهران نمی آمد، در ایالم 
و خوزســتان هم همین طور. از نظر فرســایش خاک ما در 
 جهان رتبه اول یا دوم را داریم. علت اصلی فرسایش خاک و 
بیابان زایی در ایران جنگل زدایی است اگر همه اینها از بین 
برود تمام ایران می شــود بیابانی که نه در آن آب و آبادانی 

است و نه کشاورزی.«
 وی افزود:»جنگل هــا همچنین از وقوع ســیل جلوگیری

 می کنند. از طرفی زیر هر جنگلی آب انبار است، اما ما تمام 
نعمت ها را داریم از دســت می دهیم به خاطر تامین چوب 
برای صنعت! در حالی که راه حل ما واردات چوب اســت نه 

اینکه درختان جنگل ها را از بین ببریم.«
کهرم درباره قطع درختان جنگل هیرکانی برای ساخت سد 
شفارود گفت:» سد شفارود در منطقه ای واقع شده که هزاران 

اصله درخت را از بین می برد. من موافق بودم که برای تامین 
آب شرب مردم این کار را بکنند، اما آمدند تاج سد را افزایش 
دادند که دریاچه وسیع تر شود و گفتند حاال که داریم سد را 
برای تامین آب شرب می سازیم برای کشاورزی و صنعت هم 

فکری بکنیم که من موافق این قضیه نیستم.«
وی ادامه داد:» مسئله ساخت سد شــفارود برای تامین آب 
 شرب مردم چیز دیگری اســت. ما االن از کرج آب به تهران 
می آوریم از اصفهان به کاشــان و به یزد هم برای تامین آب 
شــرب مردم آب منتقل می کنیم؛ همه جای دنیا این کار را 
می کنند ولی اینکه به صنعت و کشاورزی هم برسیم یعنی 
سد اینقدر بزرگ می شود که زمین های شیب دار در منطقه 
 هیرکانی که اینقدر ارزش دارد متاســفانه دچار فرســایش 
می شود و ریشه درختان در آب می پوسد و از بین می رود.«
 وی در پایان به ســاخت ســد کرخه اشــاره کــرد و گفت:

»در ساخت سد کرخه به طور متوسط صدها دره به زیر آب 
دریاچه رفت. ارتفاع تاج سد 77۰ متر بود در آنجا هر دره به 
طور متوســط یازده هزار اصله درخت کهن داشت که همه 
به زیر آب رفت و پوســید. ما آن زمان گفتیم این درختان را 
منتقل کنید که آمار دادند برای کندن و انتقال وبرای کاشت 
هر کدام از ایــن درختان ۲ میلیون تومــان باید هزینه کرد 
چه کسی پولش را می دهد آیا شما می دهید؟ در مورد سد 
شفارودهم همین طور ما مخالف ســاخت سد شفارود برای 

کشاورزی و صنعت هستیم.«

معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت از رشــد 7۲ درصدی پایش هــای نظارتی این 
سازمان و رشــد 6۲ درصدی پایش های خوداظهاری در 

کشور خبر داد.
سعید متصدی در نشست هم اندیشی پایش آلودگی های 
محیط زیست با اشاره به اینکه امروز فرصت خوبی برای 
هم اندیشــی در مورد فعالیت مشترک سازمان حفاظت 
محیط زیست با آزمایشــگا ه های معتمد در مورد پایش 
اســت، گفت: پایش یکــی از مهم تریــن ارکان اجرایی 
برنامه هاســت که از طریق آن برنامه ها رصد می شــود. 
همچنین با پایش، روند آلودگی و منابع آلودگی تشخیص 
داده شده و اصل پایش درحال اندازه گیری و بررسی است.

وی با بیان اینکه تعیین صحت اندازه گیری پایش ها کلید 
کار است و به ما کمک می کند بدانیم به چه سمتی حرکت 
می کنیم، افزود: انتظار ما از آزمایشــگاه های معتمد این 
است که مســیر پایش صحیح و از دقت کافی برخوردار 

باشد.
معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ آزمایشگاه معتمد در 
سراسر کشور فعالیت خوداظهاری را انجام می دهند گفت: 
این آزمایشگاه ها بازوی پرتوان سازمان محیط زیست در 

امر پایش هستند. اگر این پایش ها درست نباشد همه این 
برنامه ها زیر سوال می رود.

متصدی با بیان اینکه در گذشــته نه چندان دور شاهد 
این بودیم که پایش از مطلوبیت و دقت کافی برخوردار 
نبود، گفت: همین موضوع ما را به سمتی هدایت کرد که 
تغییراتی را در پایه و اصول مدیریت مبحث پایش ایجاد 
کنیم و الگوها و شیوه ها را تغییر دهیم. این دستورالعمل 
با کمک ادارات کل محیط زیست تدوین، تنظیم و ابالغ 

شده است که تغییرات عمده ای نیز در آن اعمال شد.
وی با بیان اینکــه اگر تغییر را با اصــالح همراه بدانیم و 
تغییرات را منشا اصالحات بدانیم، این نگاه کمک می کند 
که تغییرات را ســریع تر بپذیریم و آنها را به خوبی اجرا 
کنیم، اظهار کرد: سازمان محیط زیست قطعا از حامیان 
اصلی آزمایشــگاه های معتمد اســت و این درخواستی 
اســت که ســازمان از آزمایشــگاه های معتمد دارد که 
سازمان محیط زیست را حمایت کند. دوست داریم کار 
آزمایشــگاه های معتمد دقیق باشد و شبه ای در فعالیت 

آنها نباشد.
معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشــاره به اینکه خوداظهاری در سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری نیز مورد اشــاره قرار گرفته، 

گفت: پایش مستمر از مواردی است که در این سیاست ها 
مورد تاکید قرار گرفته و پایش از جمله سیاست های کالن 

کشور محسوب می شود.
متصدی با اشــاره بــه اینکــه تقویت برون ســپاری و 
خصوصی سازی از اقدامات سازمان محیط زیست است، 
گفت: کاهــش تصدی گری، توانمندســازی در کاهش 
آلودگی های محیط زیست، حفظ سالمت محیط زیست، 
از جمله وظایفی اســت کــه ســازمان در زمینه پایش 

برعهده دارد.
 وی با بیان اینکه متاســفانه تعداد بسیار کمی از صنایع 
خود اظهــاری در پایش را دارند گفت: ســازمان محیط 
زیســت دو عملکــرد اساســی در زمینه پایــش دارد. 
پایش های نظارتی توســط ادارات کل انجام می شود که 

نسبت به سال 9۲ رشد 7۲ درصدی داشته است.
معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت افزود: پایش هــای خوداظهاری نیز نســبت به 
سال 9۲ رشد 6۲ درصدی داشته اســت. اگرچه تعداد 
آزمایشــگاه ها نســبت به ســال 9۲ کاهش یافته، اما 
کیفیت آنها باال رفته که این نشــان حمایت سازمان از 

آزمایشگاه های معتمد است.
متصدی با بیان اینکه بحث نظارتی از ســوی ســازمان 

محیط زیســت باالتر از ســطح خوداظهاری توســط 
آزمایشگاه های معتمد اســت، گفت: تمایل ما این است 
که ســطح خوداظهاری و فعالیت های آزمایشــگاه های 
معتمد در زمینه پایش افزایــش یافته و از بحث نظارتی 

خود سازمان بیشتر شود.
وی با اشاره به تصویب تعرفه های خدمات آزمایشگاه های 
محیط زیست گفت: بعد از ۱۲ سال تعرفه ها اصالح شد و 
امروز تعرفه ها منطبق با هزینه های دانشگاه ها و سود آنها 
است که همین تعرفه ها در سال های قبل محل مناقشه 
صنایع و آزمایشگاه ها بود که در سال 9۳ تعرفه های جدید 

در شورای عالی محیط زیست تصویب شد.
معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشــاره به اینکه یکپارچه شدن پایش و تجمیع 
اطالعات از جمله برنامه های آتی سازمان محیط زیست 
در برنامه ششم است، افزود: ارتقای شرایط آزمایشگاه ها، 
تولید اقالم آماری پایه محیط زیســت انســانی کشور، 
توسعه و ارتقای پایش لحظه ای در منابع نشر آالینده ها 
و منابع زیســتی و بهبود نظارت جهت راســتی آزمایی 
در خوداظهاری در پایش های زیســت محیطی از دیگر 
برنامه های ســازمان محیط زیســت در برنامه ششم در 

زمینه پایش است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست عنوان کرد:

رشد 62 درصدی پایش های خود اظهاری 
نسبت به سال 92

جنگل سیاه، آلماندریاچه هیلیر، استرالیامزارع الوندر، انگلیس و فرانسه

ساخت سد شفارود تنها برای تامین آب شرب مردم توجیه پذیر است؛

تاثیر از بین بردن جنگل ها در بروز تغییرات آب و هوایی



خبراخبار

ــتند؛  ــژه اى داش ــت وي ــتان ماموري ــس خوزس ــوران پلي  مام
ــاله  ــودك 12 س ــداهللا زاده»، ك ــاس عب ــا «عب ــد ت ــور بودن مام
ــانند.  ــش برس ــه آرزوي ــم» را ب ــه «نوروبالس ــال ب ــرطانى مبت س
كودكى كه آرزو داشت پليس شود و به يارى يك انجمن خيريه و همراهى 

كم نظير ماموران انتظامى، به آرزويش رسيد.
عباس كه لباس ماموران انتظامى را بر تن داشت و درجه هاى يك افسر 
ــده بود، خود را در ميان مامورانى مى ديد  ــش نصب ش روى پاگون لباس
ــند، او را  ــه افتخارش مى ايس ــرام نظامى مى گذارند، ب كه مقابلش احت
ــت آخر از  ــى مى كنند و دس ــون همراه ــرد مظن ــت چند ف در بازداش

پيروزى اش در اين عمليات، شاد مى شوند و به احترامش مى ايستند.
ــرعباس ايستادند  ــت س خدا مى داند زمانى كه گروه مارش نظامى پش
ــاى حاضر در صحنه  ــه جمعيت و مقابل دوربين ه و نواختند، درهمهم
ــاهدان  ــدر و مادر اين كودك و ديگرش ــد و پ چه لذتى نصيب عباس ش
ــاس كردند؛ اما مى شود حدس زد كه  ــكوه چه دردل احس اين مانور باش
چقدرهمه از رقم خوردن اين اتفاق زيبا خرسند بودند؛ درست مثل مايى 
كه ازشنيدن خبر اين ماجرا به خود مى باليم و از وقوع آن شاد مى شويم.

ــكوه كه نمى توان آن را با هيچ اتفاق ديگرى برابردانست.  ــى با ش نمايش
ــه يكى از  ــراى كودكى مبتال ب ــه اين نمايش ب ــژه آنكه بدانيم هم به وي
بيمارى هاى سخت درابتداى راه زندگى تدارك ديده شده كه مى بايست 
به مانند همساالن خود بى هيچ درد كشيدنى در كالس هاى درس حاضر 
ــود، بدود، بازى كند و نگرانى والدينش، آسيب ديدگى هاى احتمالى  ش

در اثر شيطنت كودكى باشد نه خداى ناكرده نگرانى هاى جانى!
با اين مالحظات است كه پى به اهميت اقدام بى نظير ماموران انتظامى 
ــاهد تكرار اتفاقاتى از اين دست باشيم.  اهواز مى بريم و دوست داريم ش
اتفاق كه نه، برنامه اى بى نظير كه دست اندركاران آن قطعا مى دانستند 
ايفاگر يكى از فراموش ناشدنى ترين وظايف عمر خود هستند؛ مامورانى 
كه معذور نبودند و بزرگى خود را با خدمت به يكى از كم سن و سال ترين 

شهروندان به اثبات رساندند.

ــتفاده خانوارهاى تهرانى و افراد از فاوا در سال 1394  طرح آمارگيرى اس
ــتان تهران از 15 بهمن ماه  ــازمان مديريت و برنامه ريزى اس از سوى س

به مدت يك ماه آغاز مى شود.
طرح آمارگيرى استفاده خانوارها و افراد از فاوا در سال 1394 در سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان تهران در حال برگزارى است. مركز آمار ايران 
با هدف اجراى وظايف قانونى خود، طرح  آمارگيرى « استفاده خانوارها و 
افراد از فاوا 1394» در كشور را به سفارش سازمان فناورى اطالعات ايران 
به اجرا در آورده كه اين طرح هر دو سال يك بار برگزار مى شود. براساس 
ــت كه  ــف اصطالح فناورى اطالعات و ارتباطات اس اين گزارش فاوا مخف
به زبان انگليسى ICT  گفته مى شود كه هدف از اجراى اين طرح، محاسبه 
ــاخص هاى بين المللى در حوزه فناورى  ضريب نفوذ اينترنت و برخى ش
اطالعات و ارتباطات در سطح استان هاى كشور است. با توجه به اهميت 
ــاخص ضريب نفوذ اينترنت كه در زمره شاخص هاى MDG (اهداف  ش
ــت و همچنين خال اطالعات در اين زمينه جمع آورى  ــعه هزاره) اس توس
ــت. در حال حاضر ايران در ميزان استفاده از  اطالعات بسيار ضرورى اس
خدمات اينترنت در جايگاه نود و دوم جهانى است و با آمارگيرى مجدد در 
زمان معين قرار است كه جايگاه و رتبه ايران در سال 2015 مشخص شود. 
دراين طرح با مراجعه مامور آمارگيرى با خانوارهاى تعيين شده پرسشنامه 

طرح به دو شيوه مصاحبه حضورى و خود اظهارى تكميل مى شود.
ــازمان  ــورى مذكور، س ــتاى اجراى طرح كش ــاس و در راس برهمين اس
ــى 4 روزه را براى  ــران دوره آموزش ــتان ته ــه ريزى اس مديريت و برنام
ــك ماه از  ــت به مدت ي ــن طرح قرار اس ــزار كرده و اي ــوران آمار برگ مام
ــران انجام  ــتان ته ــفند ماه در تمامى مناطق اس ــن ماه تا 15 اس 15 بهم
ــوران آمار  ــور مام ــذى و حض ــورت كاغ ــه ص ــرح كه ب ــود. دراين ط ش
ــوند و از ميان  ــت مى ش ــود،40 خانوار فهرس در درب منازل انجام مى ش
ــل مى كنند.  ــا همكارى تكمي ــده را ب ــوار فرم هاى تعيين ش آنها 5 خان
ــفند ماه به مركز آمار ارسال و نتايج  ــده در 16 اس اطالعات جمع آورى ش
ــاس رتبه  ــود كه بر همين اس ــده اعالم مى ش ــال آين نهايى در تيرماه س
ــخص  ــات اينترنتى مش ــتفاده از خدم ــران در اس ــالمى اي جمهورى اس

مى شود.

روايت اتفاقى فراموش ناشدنى كه پليس اهواز رقم زد؛

برآورده كردن آرزوى كودك سرطانى 
توسط مامورانى كه معذور نبودند!

طرح آمارگيرى استفاده خانواده هاى 
تهرانى از « فاوا » آغاز مى شود

ــتيم و اغلب خانواده هاى ايرانى  درماه بهمن هس
ــتقبال از بهار آماده  ــد خود را براى اس كم كم دارن

مى كنند. 
براى خيلى از آنها تعطيالت نوروز يكى از بهترين 

فرصت ها براى سفر است. 
با اين حال ولى منابع مالى اقشار متوسط و پايين 
جامعه معموال در بازار و خريدهاى شب عيد خالى 
ــود و هزينه چندانى براى خرج سفر كردن  مى ش

باقى نمى ماند.
ــا، اين ايام  ــتر خانواده ه درهمين حال براى بيش
ــت. با تمام  ــفر رفتن اس تنها زمان ممكن براى س
اين اوصاف تنها يك گزينه روى ميز مى ماند و آن 
ــت كه افراد بتوانند با كمترين هزينه  هم اين اس
ممكن سفر كنند. درادامه براى سفرهاى ارزان تر 

راهكارهايى ارائه شده است. 
ــد هرچه ارزان تر باشد، احتماال بيشتر  يادتان باش
ــار مثال دو،  ــفر برويد. به جاى يك ب مى توانيد س
ــاده، اما  ــال. اين توصيه ها س ــه يا چندبار درس س
ــان را هم  ــن حال امتحان ش ــد، درعي كاربردى ان

پس داده اند.
سفر طوالنى نرويد

درست است كه عيد 14 روز دارد و طوالنى شدن 
تعطيالت آدم را كسل مى كند، اما مطمئن باشيد 
ــافرت كوتاه يكى دو روزه مى تواند  حتى يك مس
ــيار شاد و براى  ــما و فرزندان تان را بس روحيه ش

ماه ها كار و فعاليت آماده تر كند. 
مى توان اتاقى را براى يك شب در يكى از شهر هاى 
توريستى يا زيارتى رزرو كرده و براى صرفه جويى 
ــافرت كرد. يك  در هزينه ها با اتوبوس يا قطار مس
يا دو مورد از ديدنى هاى شهر را انتخاب كرده و از 

آن بازديد كنيد.
ــت و گذار در فضاى  ــتراحت و گش  مدتى را به اس

هتل اختصاص دهيد.
ــى حتى براى  ــدن از فضاى روزمره زندگ  دور ش
همين چند ساعت تاثير زيادى بر روحيه و نشاط 

مسافران خواهد گذاشت.
برنامه ريزى را فراموش نكنيد

بعد از انتخاب مقصد مورد نظر خود براى سفر بايد 
هزينه هاى سفر را ارزيابى و براى آن برنامه ريزى 

كنيد.  
ــد و چقدر مى توانيد  ــد چقدر پول داري بايد ببيني
ــد ممكن  ــد. تا ح ــار بگذاري ــفر كن ــراى اين س ب
ــراى اقامت،  ــى را حذف كنيد. ب هزينه هاى اضاف
ــده  ــوراك و هزينه هاى پيش بينى نش خورد و خ

مبلغى را در نظر بگيريد.
سعى كنيد تا حد امكان از اين هزينه ها كم كنيد. 
ــب  ــافرتى مناس ــال تهيه يك چادر مس براى مث
ــران به نظر  ــت گ ــت، اگر چه ممكن اس و باكيفي
ــه محل اقامت  ــا صرفه جويى در هزين آيد، ولى ب
ــما را جبران  خيلى زود هزينه ش
ــرد. ضمن  خواهد ك
اين كه اقامت در 
ــادر و در  چ
طبيعـت، 
ى  ا ــر بــ
ـــيارى  بس
ــقف  ــدن در زير س ــر از مان لذتبخش ت
ــت، اگر  هتل ها و ويال هاى گرانقيمت اس
ــت از اين تجربه لذت ببريد،  هوا خوب اس
اما در صورت نامساعد بودن هوا در خيلى 
ــا مى توانيد  جاه
در منازل اهالى 
ــت  ــل اقام مح
ــا آنها  ــد، ب كني
ــويد و  دمخور ش
از مصاحبت با آنها، 
ــوم و غذاهاى  آداب و رس

محلى آنها لذت ببريد. 
ــفر تدارك  ــل از س ــپزى را قب برنامه آش

ببينيد. با به همراه داشتن مواد اوليه يا خريد آنها 
ــت از غذايى سالم و ارزان  در محل خواهيد توانس

استفاده كنيد.
ازهمه لحظات سفر لذت ببريد

درصد قابل توجهى از ديدنى ها و لذت سفر درطول 
سفراتفاق مى افتد، نه درمقصد. 

به عبارت ديگر سفرازهمان زمانى شروع مى شود 
كه از منزل به قصد مسافرت خارج مى شويد. براى 
ــيدن به مقصد  ــه انتظار رس ــفر ب لذت بردن از س

نباشيد.
ــى  ــات مختلف ــد اطالع ــفر مى تواني ــول س درط
ــه  ــى ك ــان اطالعات ــد. هم ــع آورى كني را جم
ــان  ــان درپاي ــما و فرزندان ت ــود ش ــث مى ش باع
ــيد. حال  ــر به نظر برس ــفر پخته تر و باتجربه ت س
ــائل مختلف  ــورد مس ــت داده درم ــى دس فرصت
ــتر با آنها وقت با فرزندان تان صحبت كنيد و بيش

 بگذرانيد.
 اگردرطبيعت هستيد حركات حشرات و پرندگان 
ــان ازآنها عكس  ــر بگيريد و با كودكان ت را زير نظ
ــاره نحوه مراقبت  ــه كنيد. با آنها درب و تصوير تهي
از محيط زيست و حيات وحش، آداب و رسوم مردم 
ــد صحبت كنيد. خواهيد  محلى و هر چه مى تواني
ــما صميمى تر خواهد شد. اگر  ديد چقدر روابط ش
ــنديد و دوست داريد  اين نوع مسافرت را نمى پس
ــورد و ترجيح  ــكان نخ ــافرت آب از آب ت در مس
مى دهيد در هتل اقامت كنيد، يك سفر يك روزه 

مى تواند براى شما مناسب باشد.
گروهى سفر كنيد

ــه اين ترتيب، هم  ــفر برويد. ب همراه خانواده به س
ــود و هم مى توانيد بيشتر  هزينه ها سرشكن مى ش

خوش بگذرانيد. 
ــره دنبال  ــار نف ــواده چه ــك خان ــراى ي وقتى ب
ــت، اجاره  جا مى گرديد، مجبوريد يك خانه دربس
كنيد درحالى كه مى توانيد درهمان خانه دربست 

8، 9 نفر اقامت كنيد. 
بنابراين هزينه هاى سفرتان كمتر مى شود. 

هزينه حمل و نقل هم به همين شكل كمترخواهد 
بود. 

ــى از ديد و  ــفر فاميلى بخش ازاين گذشته اين س
ــما با  بازديدهاى عيدتان را حذف مى كند چون ش
جماعتى كه قراربوده يك شب به عيد ديدنى شان 
برويد، به سفر رفته ايد و اين يعنى وقتى برگشتيد 
ــى و هزينه هاى گزاف آن  ديگرخبرى ازعيد ديدن

نيست؛ اين يعنى با يك تير دو نشان زدن.
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كارآفرينى  

دريچه

ــيار » آخرين بازمانده از حرف هاى قديمى است. حاج حسين 85  حاج « حسين هوش
ــمان بي فروغش در تاريكي داخل مغازه به من زل زده است. ازتولد  ــالي دارد. چش س
ــيروس به دنيا آمده و پدرش  ــال 1309 تنها اين را مي داند كه حوالي چهارراه س درس
ــي در بازار و محله ها نان درمي آورد. مادرش نيز  عكاس سياري بود كه از طريق عكاس

درخاطرات سياه و سفيد او ردي ندارد. مي گويد: « آن زمان قحطي امان مردم را بريده و 
مرگ به سراغ خانواده هاي فقيرآمده بود. پدر و مادرم هم جزو اقشارپايين دست جامعه 
بودند. به همين دليل به جاي نان هاى گندم و جو، نان سياه و سوخته ارزن مي خوردند. 
يك روز وقتي به خانه رفتم گفتند كه پدر و مادرت با هم مرد ه اند. از آن روز فقط گريه 
همسايه ها وپسرعمه ام يادم است. من تنها بچه اين خانواده بودم. پسرعمه ام پس از دفن 
پدر و مادرم، مرا با خود به انبار مسجد امام (ره) آورد. نمي دانم چطوراز آن فاجعه قحطي 

تهران جان به در بردم.»
ــر و صورتش سرازيرشده است. چراغ،  پسرك، چراغ زنبوري را تلنبه مي زند، عرق ازس
پرنور و پرنورتر مي شود. صداي فس فس تركيب نفت و هوا دمي تازه به چراغ زنبوري 
ــن  ــجد امام (ره) را روش ــه گر مي گيرد و نورچراغ محوطه جلوخان مس مي دهد. فتيل
مي كند. آن سوترچند چراغ زنبوري كوچك و بزرگ روشن است. شاگردان چرا غ سازي 
چراغ ها را روي پله ها، جلوخان و حياط مسجد امام (ره) مي چينند. پسرك نفسي تازه 
و نگاهي به رديف چراغ زنبور ي هاي روشن دور و برش مي كند. هنوز3 چراغ زنبوري 
پايه بلند خاموش است. شب هاي والدت و مراسم مذهبي كه از راه مي رسد اين حجره 
ــر و دست مي شكنند. تعداد چراغ  شلوغ مي شود. اهالى براي گرفتن چراغ زنبوري س
ــتري دارد. هوا هنوز  ــت وبه همين دليل اينجا هميشه مش ها اين روزها دربازاركم اس
گرگ و ميش است. كاسبان دوره گرد دورسبزه ميدان به حجره آمده اند و براي گرفتن 
ــت.  ــت روز بازاردرخواب اس ــرده اند. اين وق ــه بلند همهمه ك ــاي زنبوري پاي چرا غه
ــجد امام  ــه حياط جلوخان مس ــيار » روي چهارپايه اي كه رو ب ــين هوش حاج «حس
ــود. انباردار  ــي ش ــا ل هاي دور م ــاي س ــره ه ــت و راوي خاط ــته اس (ره) دارد نشس
ــد.  ــده مان ــرعمه زن ــك پس ــا كم ــك ب ــين كوچ ــام (ره) حس ــجد ام ــك مس كوچ
ــجد  ــب ها درانبارمس ــان بازار را ش ــت فروش ــرعمه اش تخت هاى دس او دركنار پس
ــاره آن  ــيار درب ــت. هوش ــى گرف ــاهي م ــح 10 ش ــرد و صب ــي ك ــداري م نگه

سا ل هاي خاكستري تهران مي گويد: « مردم براى تكه ناني، همديگر را در نانوايى ها 
كتك مي زدند. ازهمان بچگي وردست پسرعمه انباردار شدم. مدرسه نرفتم. سواد ندارم 
ــتيار انباردار مسجد امام(ره)  اما همين زندگي سخت، مرا آبديده كرد. از6 سالگي دس
شدم. همان جا غذا مي خورديم و شب ها درانبار مي خوابيديم. يك روز پسرعمه رفت و 
نيامد. من ماندم و انبار و جعبه بساطي ها. 8، 9 سال داشتم اما مثل يك مرد با تنهايي ها 

سر كردم و همچنان انباردار ماندم.» 
تربيت 100 شاگرد 

حاج حسين درباره رزق حالل در كسب و كارش مي گويد: « درطول اين سال ها روزي 
ــي را ناراحت كنم » او معموال درخفا  ــتم كس حالل را با توان بازويم درآوردم و نخواس
به شاگردانش كمك مى كرد تا آنها صاحب خانه و زندگي شوند. مى گويد: « من با غريبي 
ــعي كردم به غريبه ها و درماندگان كمك كنم. تا حاال قريب  ــه س بزرگ شدم و هميش
ــازي را آموزش ديد ه اند. اين افراد حاال براي خود كسي  به100شاگرد، حرفه چراغ س
ــاگردانم به آمريكا رفت. اوهروقت به ايران مي آيد سراغي از من مي  شده اند. يكي ازش
گيرد. به شاگردانم مي گفتم كه اگركار را خراب كرديد مهم نيست، اما توجه كنيد جاي 
ديگر كار را خراب نكنيد.» هوشيار درباره كمك به شاگردانش مي گويد: « برخي شب 
ــت  ــر كارگري را مى ديدم كه روي چراغ طوافي خوابيده اس ها وقتي خانه مي رفتم اگ
درمسافرخانه تختي برايش اجاره مي كردم. تجربه كودكي و نوجواني يادم داده بود دست 
پايين دست ها را بگيرم. شاگردي داشتم كه عقب افتاده ذهني بود كه مد ت ها درمغازه 
ام ازاونگهداري كردم.  اغلب شاگرداني كه جا ومكان نداشتند در مغازه مي خوابيدند. اهل 
فحش و كتك به شاگردان نبودم. بارها اتفاق افتاده بود كه برخي از شاگردان چراغ سازي 
روز جمعه چراغ زنبوري را به بازاريان و هيات هاي مذهبي بازار اجاره مي دادند من وقتى 
متوجه مي شدم به آنان مي گفتم كار درستي نيست؛ پولش مال شما، اما درستكار باشيد. 

كار و كاسبي با دزدي پيش نمي رود.»

افسردگى پس از زايمان را 
در زنان جدى بگيريد

پوسترى درباب عفاف وحجاب 
كه مخاطبش مردان هستند

چگونه احساس اندوه شديدرا 
تحمل كنيم؟

ــگيرى  ــروه خدمات پيش ــگران كارگ پژوهش
ــردگى  آمريكا مى گويند براى كاهش بروز افس
ــت، پانل  پس از زايمان در زنان باردار بهتر اس
ــته از زنان صورت بگيرد  غربالگرى در اين دس
تا موارد خاص شناسايى شده و درمان مناسب 

به كار برده شود.
ــه انجمن  ــرى مجل ــگاه خب ــزارش پاي ــه گ ب
ــد  مى گوين ــان  محقق ــكا،  آمري ــكى  پزش
ــاى  ــد در برنامه ه ــرى باي ــاى غربالگ برنامه ه
ــود  ــده ش ــردگى گنجان ــگيرى از افس پيش
ــت و غيرضرورى  ــتفاده نادرس ــاى اس تا به ج
ــاده و  ــاى س ــكن درمان ه ــاى مس از داروه
ــردگى پس از  ــود. افس موثرترى جايگزين ش
ــه فاصله  ــت كه ب ــردگى اس زايمان نوعى افس
ــت ظاهر  ــان ممكن اس ــس از زايم كوتاهى پ
ــردگى در 5 تا 25 درصد از زنان  شود. اين افس
ديده مى شود. بى خوابى شديد، بى ثباتى خلق 

و احساس خستگى از عالئم شايع آن است. 
ــى و  ــاى خودكش ــى و فكره ــاى هذيان باوره
ــبت به نوزاد نيز ممكن است  ــى نس ديگر كش
ــد. همچنين اضطراب،  در اين بيمارى پديد آي
ــترس، اعتماد به نفس پايين، عدم حمايت  اس
ــته از عوامل بروز  اجتماعى و باردارى ناخواس
ــت. پژوهشگران  ــرايط گزارش شده اس اين ش
اين مطالعه در مورد مصرف بى اندازه داروهاى 
ــد، چراكه  ــردگى اخطار داده ان ــط با افس مرتب
مى تواند تاثيرات مضرى به دنبال داشته باشد.

 روان درمانى و رفتاردرمانى شناختى به عنوان 
ــس از زايمان  ــردگى پ ــاى مقابله با افس راه ه
عنوان  شده است. بيمارى روانى مادر مى تواند 
بر كودكان نيز تاثير بگذارد و منجر به مشكالت 
ــوارى در امور  رفتارى، بى ثباتى عاطفى و دش
 JAMA » مدرسه شود. اين پژوهش درمجله

» منتشر شده است.

پوسترى درباره عفاف و حجاب در مترو تهران كه اين بار مردان را 
مخاطب قرارداده، نصب شده است.

ــتاگرام خود درباره يك طرح مترو  حجت االسالم زائرى در اينس
ــت:  يكي از بهترين كارهاي تبليغاتي در باره حجاب،  نوشته اس
ــئوالن فرهنگي متروي تهران، توجه به  حاصل فهم و توجه مس
خال مرسوم در طرح حجاب است كه هميشه حجاب را فقط زنانه 

مي بينند و تنها زنان بيچاره را ملزم به پوشاندن خود مي دانند!

به خودتان زمان بدهيد
ــيد و چه غيرمستقيم،  ــتقيما تحت تاثير يك رويداد تلخ باش چه مس
ــت و ناامنى درمورد آينده  طبيعى است كه احساس اضطراب، وحش
ــت، هفته ها  ــن چيزى كه روى داده زمان الزم اس كنيد. براى پذيرفت
ــه التيام  ــايد ماه ها، ياد بگيريد كه با آن زندگى كنيد و وارد پروس و ش
ــات و هيجانات تان بعد از طى يك دوره  و سازگارى شويد. اگر احساس
ــا ارائه رهنمودها  ــر حرفه اى مى تواند ب بهبود پيدا نكرد، يك درمانگ

به شما كمك كند.
به برنامه عادى تان برگرديد

ــت كه به محض اين كه  بعد از تجربه يك تراژدى، بهترين كار اين اس
ــان برگرديد. حتى اگر  ــدا كرديد به برنامه عادى روزمره ت توانش را پي
ــگى را طبق روال عادى  ــتيد، سعى كنيد غذاهاى هميش گرسنه نيس
ــيد. مثل قبل به رختخواب  بخوريد و رژيم غذايى متعادل داشته باش
ــعى كنيد فعال  رفته و برخيزيد. روزهاى تان را برنامه ريزى كنيد و س
ــز بماند. از الكل و دارو  بمانيد تا ذهن تان روى چيزهاى مثبت متمرك
دورى كنيد چون اعتياد فقط همه چيز را بدتر مى كند. درعوض، ورزش 

روزانه را دربرنامه بگنجانيد، يوگا يا مديتيشن راه هاى خوبى هستند.

ــافرت كوتاه يكى دو روزه مى تواند  حتى يك مس
ــيار شاد و براى  ــما و فرزندان تان را بس روحيه ش

ــه محل اقامت  ــا صرفه جويى در هزين آيد، ولى ب
ــما را جبران  خيلى زود هزينه ش
ــرد. ضمن  خواهد ك
اين كه اقامت در 
ــادر و در  چ
طبيعـت، 
ى  ا ــر بــ
ـــيارى  بس
ــقف  ــدن در زير س ــر از مان لذتبخش ت
ــت، اگر  هتل ها و ويال هاى گرانقيمت اس
ــت از اين تجربه لذت ببريد،  هوا خوب اس
اما در صورت نامساعد بودن هوا در خيلى 
ــا مى توانيد  جاه
در منازل اهالى 
ــت  ــل اقام مح
ــا آنها  ــد، ب كني
ــويد و  دمخور ش
از مصاحبت با آنها، 
ــوم و غذاهاى  آداب و رس

محلى آنها لذت ببريد. 
ــفر تدارك  ــل از س ــپزى را قب برنامه آش

حاج حسين هوشيار؛

چراغداربازار«جلوخان » 

چگونه با جيب هاى خالى سفر كنيم؟

رييس سازمان زندان ها اخيرا درباره « نظام نيمه آزادي» سخن گفته است؛ 
موضوعي كه اگرچه حدود 3 سال قبل درقانون مجازات اسالمي به تصويب 

رسيده، اما به طوركلي درنظام قضايي ما اتفاقي بي سابقه تلقي مي شود.
كاهش جمعيت كيفري

ــر زنداني اند كه اين آمارباالتر ازميانگين  « درايران ازهر100هزار نفر269 نف
ــدار وزير دادگستري مربوط به آذر ماه  جهاني و نگران كننده است.» اين هش
ــود، وقتي كه مصطفي پور محمدي گفت: « ازابتداي امسال  ــال مي ش امس
ــور وارد شده است، برخي  ــتم قضايي كش تاكنون 9ميليون پرونده به سيس
ــتم  ــده واين پرونده ها وقت زيادي درسيس ــي ش ازاين پرونده ها بارها بررس
ــش جمعيت كيفري  ــدارها درباره لزوم كاه ــت.» هش قضايي تلف كرده اس
ــان بر اينكه باال بودن جمعيت زنداني  ــتند. تاكنون بارها كارشناس كم نيس
ــتگاه قضايي براي نگهداري زندانيان، موجب  عالوه بر تحميل هزينه به دس
ــتر آنها  ــيب ها به خانواده آنها و همچنين گرايش بيش ــترش دامنه آس گس
ــوي تخلف هاي پيچيده تر در زندان مي شود هشدار داده اند. كارحتي تا  به س
ــندي ازتعداد  جايي پيش رفت كه رهبرمعظم انقالب نيز ضمن ابراز ناخرس
ــدان، درديدار  ــي در زن ــدر و محكوميت هاي مال ــان مواد مخ ــاالي زنداني ب
با مسئوالن قضايي خواستار كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي 
ديگر شدند. « مجازات هاي جايگزين » يعني تنبيهي براي مجرم به جز زندان!

نظام نيمه آزادي
قانون مجازات اسالمي اما در2 ماده جداگانه به موضوع « نظام نيمه آزادي» 
ــوب  ــت كه راه ديگري براي كاهش جمعيت زندان ها محس توجه كرده اس
ــراي حكم حبس،  ــان اج ــوم مي تواند در زم ــاس محك ــود. براين اس مي ش
فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را درخارج 
ــاس ماده 57 اين قانون نيز درحبس هاي تعزيري  از زندان انجام دهد. براس
ــت  ــروط به گذش درجه 5 تا 7 دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي تواند مش
ــغلي، حرفه اي، آموزشي، مشاركت  ــاكي و تعهد به انجام يك فعاليت ش ش
ــوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه  در تداوم زندگي خانوادگي و ... محك
آزادي قراردهد. زنداني مي تواند براين اساس درساعات معيني براي كارهاي 
ــود. به اين  ــتغال، تحصيل يا مالقات با اعضاي خانواده از زندان خارج ش اش
ترتيب بايد اين قانون را فرصتي طاليي براي زندانيان و خانواده آنها تلقي كرد. 
اشاره مستقيم به اين شيوه تنبيهي در قانون و تاكيد رييس سازمان زندان ها 
براينكه 20 هزار زنداني شامل استفاده ازاين قانون هستند، درحالي است كه 
تا كنون بيشترين احكام صادرشده دراين زمينه مربوط به دادگاه هاي اطفال 
و نوجوانان بوده است. درحالي كه آمار هاي رسمي مي گويد بازگشت به زندان 
ــت و با استفاده ازاين قانون بسياري  در مورد افراد داراي شغل بسياركمتراس
از زندانيان فرصت تحصيل و يادگيري حرفه را پيدا مي كنند، بايد اين موضوع 
ــه موانعي معطل مانده  ــي كرد كه تحقق اين ماده قانوني به خاطر چ را بررس

است؟
فقط اشرار زندان بروند

رييس سازمان زندان ها موضوع كاهش جمعيت كيفري يكي از دغدغه هاي 
ــن زمينه ــات خوبي دراي ــبختانه اقدام ــت و خوش ــام معظم رهبري اس مق
در شرف تحقق است. تراكم جمعيت كيفري در زندان ها با اصول اعتقادي ما 
درخصوص رعايت حقوق انساني و اسالمي درتضاد است و به هيچ وجه در شأن 
نظام اسالمي ما نيست. ايجاد وحدت رويه و عدم  مديريت سليقه اي دركنار 
توجه به ظرفيت هاي قانوني مي تواند روند كاهش جمعيت زندانيان را تسريع 

بخشد. بايد به جايي برسيم كه فقط اشرار در زندان باشند.

فرصت طاليى براى 20 هزار زندانى
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تماشاخانه

بازاركتاب فراخوان

اولين « تئاتر كوچك» درقالب يك جعبه نمايشى با قابليت اجرا در دورترين 
مناطق كشور توسط مركز توليد تئاتر و تئاتر عروسكى كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان توليد شد.
ــتفاده از  ــك جعبه و با اس ــت كه در قالب ي ــانه اى اس «تئاتر كوچك» رس
شخصيت هاى داستانى يك كتاب به صورت انگشتى يا دستكشى طراحى و 
توليد مى شود و مربيان مراكز سيار كانون مى توانند از آن براى تنوع بخشيدن 

به فعاليت ها و به عنوان ابزار جديدى براى اجراى تئاتر استفاده كنند.
ــت با  ــده اس ــى توليد ش اين تكنيك هنرى كه به تعداد 31 جعبه نمايش
ــاركت در كودكان و  ــى، ايجاد حس مش ــج فرهنگ كتاب خوان هدف تروي
ــه اولين توليد  ــت ك ــه يكى از تكنيك هاى هنر نمايش اس نوجوانان و اراي
ــت. كتاب  ــده اس ــنه» آغاز ش آن با اقتباس از كتاب « آدم كوچولوى گرس
ــندگى «پير دلى»، ترجمه كلر ژوبرت و  « آدم كوچولوى گرسنه» به نويس
تصويرگرى «سسيل هودريزيه»يكى از پرمخاطب ترين كتاب هاى كانون در 

سال هاى اخير بوده است.
داستان اين كتاب ازاين قراراست كه «آدم كوچولوى گرسنه» يك روز صبح 
وقتى ازخواب بيدار مى شود و چيزى براى خوردن ندارد، به سراغ نانوا مى رود 

اما پولى ندارد و... 
فهيمه ميرزاحسينى دانش آموخته مقطع كارشناسى ارشد ادبيات نمايشى 
ــگاه هنرطراحى و ساخت اولين ازدانشگاه تهران وعضو هيئت علمى دانش

 « تئاتر كوچك» را به عهده داشته است.
 ميرزا حسينى تاكنون آثارنمايشى ازقبيل: « آرش»، « خواستگارى آبجى 
ــت.  خانم»و « خداحافظ راكون پير»را در پرونده هنرى خود ثبت كرده اس
تئاتر كوچك كه در قالب يك بسته نمايشى با يك چمدان چوبى توليد شده 

پيش ازاين، روزاول بهمن سال جارى د شهر اهواز رونمايى شده بود.

ــط ايوب آقاخانى،  ــينا» در سالن سرو توس آيين افتتاح نمايش «دختر ش
نويسنده نسل سوم درام نويسان ايران، انجام خواهد شد.

ــه خودم را در هنر مقدس  ــت على، كارگردان نمايش گفت: « هميش مس
ــارى باالتر از  ــوب آقاخانى مى دانم و هيچ افتخ ــتادم اي نمايش، مديون اس
اين نيست كه نمايشم را استاد عزيزم افتتاح مى كند. اكنون گروه ساج نيز 
ــاپيش هرشب  ــود و پيش اين افتخار را دارد تا از حمايت هاى او بهره مند ش
ــينا، كه پيش تر نامش  ــان مى كنم.» نمايش دختر ش اجرايم را تقديم ايش
ــتان زندگى زنى به نام قدم خير است كه  ــنيده بوديم، داس را با رمانش ش
ــش از اين در مديوم  ــان مى گويد. اين نمايش پي از دهه 60 و جنگ برايم
ــه كارگردانى  ــنواره تئاتر مقاومت ب ــر در پانزدهمين دوره جش راديو تئات
ــت على و قلم ايوب آقاخانى اجرا رفت كه كانديد سه كار برگزيده  على مس
شد.اكنون اين نمايش توسط گروه نمايش ساج در مديوم صحنه، آماده اجرا 
شده و همه روزه از 13 بهمن ماه ساعت 20 اجرايش را در تماشاخانه سرو 

آغاز كرده است.

ــه ترجمه  ــام فاكنر و ب ــر ويلي ــگل بزرگ» اث ــتان « جن مجموعه داس
احمد اخوت منتشر شد.

ــى به ترجمه  ــام فاكنر آمريكاي ــتان از ويلي ــامل پنج داس اين كتاب ش
ــت. به عالوه  معرفى كوتاه قبل از هر داستان، يك مقدمه  احمد اخوت اس
درباره  نحوه  انتخاب داستان ها، زندگينامه  مختصر فاكنر به زبان خودش و 
همين طور يك موخره در معرفى سرزمين داستانى فاكنر. بنا بر توضيحات 
مترجم و فهرست آثار فاكنر، اين كتاب با عنوان «جنگل بزرگ» در سال 
1955 در انتشارات « رندوم هاوس» منتشر شده كه حاوى چهار داستان 
ــكار و طبيعت. مترجم دو داستان اين مجموعه را كه  بوده با محوريت ش
قبال در ايران ترجمه و منتشر شده اند كنار گذاشته و سه داستان با همان 

موضوع و فضا به آنها اضافه كرده است.
ــكار خرس»كه  ــتان اين مجموعه: «الين»، «مر قانون» و «ش پنج داس
ــاهكارند، دو تاى ديگر « بزرگان طايفه» و « تازى»هم عالى  هستند.  ش
ــتان هاى فاكنر راهگشاست،  ــناخت داس مقاله  پايانى كتاب هم براى ش
سرزمين « يوكناپاتافا» كه اغلب داستان هاى فاكنر در آنجا اتفاق مى افتند 
ساخته  تخيل فاكنر است و در نقد و بررسى داستان هاى او بسيار مطرح 

مى شود و مهم است.

ــى كه آوازش را فراموش كرده است»  رونمايى از كتاب « مانند كس
نوشته آنيما احتياط 29 بهمن ماه همراه با اجرا برگزار مى شود.

ــى با عنوان «اليه وارگى» توضيح داده و  در پاورقى اين رمان، نگرش
عنوان شده كه سخت و ديرياب است.

اين كتاب اولين رمان احتياط است و داستان آن با ارجاعات مكرر به 
اسطوره ها (به ويژه پرنده ها)، وقايع و متون ديگر مى گذرد. بستر اين 
كتاب، آميزه اى از صلح و جنگ، خشونت و مهرورزى و در سطحى 
ــت كه هر يك در اليه اى شكل  ــان هاى سيالى اس ديگر ارتباط انس

مى گيرند و تبخير مى شوند.
ــت» در نشر داستان  ــى كه آوازش را فراموش كرده اس «مانند كس
منتشر شده است ومراسم رونمايى از اين كتاب در نشر هنوز همراه 
با اجرا خواهد بود. اين كتاب دراديشن محدود چاپ شده است و با 

متن به مثابه اثر هنرى مواجه صورت خواهد گرفت.
آنيما احتياط پيش تر، مجموعه شعرهاى «سمفونى هاى آنيما يا...»، 
ــكوپ سرب»، «گوش هاى  « رصد كردن خواب هاى افالكى با تلس
ــينيد» و  ــت در غارهايتان به نيايش بنش هركس غارهاى كله اوس

«الفاظ سپيد را هنوز مى بينم» را منتشر كرده بود.
ــى و اجراى  ــه طراح ــاعر مى توان ب ــن ش ــر فعاليت هاى اي ازديگ
ــت ــن آرت» اس پروژه «هنر، ضد داعش» كه يك پروژه «مدوليش
ــتى داعش) و  ــب گروهك تروريس ــتار و تخري  (در اعتراض به كش
همچنين اجراى « ماهيگيرى با هاراگوچى» در موزه هنرهاى معاصر

اشاره كرد.

ــر  ــى« قلم طاليى» منتش ــابقه فيلم نامه نويس ــوان چهارمين مس فراخ
ــنواره بين المللى فيلم مقاومت به منظور ارتقاى  ــد. چهاردهمين جش ش
ــتياق جهت نگارش  ــاد انگيزه و اش ــى، ايج ــطح كيفى فيلم نامه  نويس س
ــاى نو،  ــتعداد ه ــايى اس ــمند و همچنين شناس ــاى ارزش ــم نامه ه فيل
ــى با عنوان« قلم طاليى»را در دو بخش  چهارمين مسابقه فيلم نامه نويس
ــينمايى»و«خالصه فيلم نامه كوتاه داستانى»برگزار  «طرح فيلم نامه س

مى كند.
آخرين مهلت ارسال آثار: 3/3/ 1395

اعالم آثار پذيرفته  شده :  10/ 4/ 1395
زمان برگزارى جشنواره: 4 تا 9 مهر ماه 1395

مكان برگزارى: استان تهران
درصورت نياز به دريافت اطالعات بيشتر با دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.
ــى-  ــى- كوچه طبرس ــميه- خ خاقان ــران- خ س ــه : ته آدرس دبيرخان
ــن:88826375 و 88826296  ــد 2، تلف ــه دوم- واح ــالك 6- طبق پ

Info@moqavemat�lmfest.ir 

محورهاى موضوعى: اشعار درمدح و مرثيه حضرت زهرا سالم اهللا عليها
تاريخ فراخوان از دوازده بهمن الى دوازده اسفند 1394 است.

kaboodpoem@araf.ir  : ايميل سوگواره
شماره تماس با دبيرخانه سوگواره

02122231866
09190082080

آدرس موسسه :خيابان قيطريه ،خيابان برادران سليمانى شرقى،نبش كوچه 
نعمتى

موسسه فرهنگى هنرى اعراف
www.araf.ir

ــنواره بين المللى انيميشن عشق و صلح «هيروشيما» ژاپن  شانزدهمين جش
فراخوان داد.

اين جشنواره مختص رقابت انيميشن هاى كوتاه است. فيلم هاى انيميشن تا 
مدت زمان 30 دقيقه كه پس از اول آوريل 2014 ساخته شده باشند؛ امكان 

شركت در اين جشنواره را دارند.
عالقه مندان به شركت در اين جشنواره از اول فوريه تا اول آوريل 2016 مهلت 

ثبت نام دارند.
دسترسى به فرم ثبت نام و اطالعات تكميلى در وب سايت جشنواره به نشانى: 

http://hiroanim.org امكان پذير است.
جشنواره بين المللى انيميشن عشق و صلح «هيروشيما» 18 تا 22 آگوست  

در ژاپن برگزار مى شود.

اولين « تئاتركوچك» كانون توليد شد

ايوب آقاخانى نمايش « دختر شينا» 
را افتتاح مى كند

انتشار « جنگل بزرگ»
 به ترجمه احمد اخوت

رونمايى از رمان «آنيما احتياط» 
در نشر هنوز

چهارمين مسابقه فيلم نامه نويسى 
با عنوان« قلم طاليى»

فراخوان سوگواره« شعر كبود»

فراخوان جشنواره انيميشن 
«هيروشيما»

مى گويند ساعت چهارصبح چهارمين 
روز ازچهارمين ماه 1356 درتهران 
ــردن متولد  ــه معروف ج ودرمحل
ــت. اولين فرزند خانواده  شده اس
ــرادر و دوخواهر  ــك ب ــت و ي اس
ــود دارد. پدرپوريا  كوچك ترازخ
ــركت نفت و مادرش  بازنشسته ش
ــرخ بر خالف  معلم زبان است. پورس
شيطنت، هميشه دردرس موفق بوده و 
تحصيالتش را تا درجه دكترى در 
رشته فيزيولوژى گياهى ادامه 

داده است.
ــال 1385 با بازى در  درس
ــريال وفا به كارگردانى  س
ــين لطيفى به  محمدحس
عنوان چهره اى جديد مطرح 
ــير را  و پس ازآن ،اين مس
ــش هاى  ــاى نق ــا ايف ب
ــدد ديگرى  متنوع و متع
ــه داد. وى درهمين  ادام
ــال با حضور درفيلم  س
ــوم كاندايداى  روز س
بهترين بازيگر نقش 
اول مرد از بيست و 
پنجمين جشنواره 

ــران« آقاى الف» ــينماى اي ــه بعدى تاريخ س ــد. دراولين فيلم س فيلم فجرش
ــت  ــرد. او رزمى كارهم هس ــف ايفاى نقش ك ــش آقاى ال ــانى درنق  على عطش
ودرتكواندو كمربند مشكى دارد. پوريا پورسرخ قبل ازبازيگرى، درنشريات مختلف 
ــغول به كاربوده است. اين بازيگرشانس  هنرى و اجتماعى به عنوان خبرنگارمش
اصلى و بزرگ زندگى خود را، ديداراتفاقى با آقاى لطيفى دريك مهمانى دانسته 
كه نتيجه آن دعوت شدن به دو سريال فراربزرگ و وفا مى باشد.پوريا پورسرخ هم 
مثل خيلى ازهم قطاران والبته هم سن وساالنش هنوزمجرد است. اوعلت اصلى 
اين امر را شرايط فعلى مدشده دربين جوانان اعالم مى كند. به نظراو در دوره اى 
كه مد شده اتومبيل شما چيست؟ منزلتان كجاست؟ آدم به آسودگى  نمى تواند 
ــب خود را پيدا كند. پوريا دراين خصوص مى گويد: به محض اينكه  كيس مناس
كيس مناسبم را پيدا كنم و ازهمه جهات ببينم كه با هم هماهنگى و تفاهم داريم 
مطمعن باشيد كه معطل نخواهم كرد. از ديد پوريا پورسرخ سينما و تلويزيون واقعا 
بى رحم است. دراين زمينه مى گويد : «خيلى ها مدتى جزو سوپراستارهاى سينما 
بوده اند و بار سينما را به دوش كشيده اند ولى حاال با بى مهرى مواجه شدند و خدا 
مى داند آخروعاقبت من چه خواهد شد، اما من هرلحظه خودم را براى خداحافظى 
با سينما و تلويزيون آماده كرده ام. من به اين حرفه به عنوان يك شغل درآمد زا 
نگاه نمى كنم و دلبستگى ام به خاطر عالقه به هنراست نه چيز ديگر. به هر حال 

من براى بهتر شدن كارم درهر زمان تالش الزم را انجام مى دهم.»
ــزايى در زندگى اش ايفا كرده  ــتان صميمى پوريا پورسرخ كه نقش به س ازدوس
ــنهاد او ايفاگرنقش  ــت كه درسريال فرار بزرگ و به پيش غالمحسين لطيفى اس
ــريال هاى وفا و صاحبدالن انجاميد. اين دوستى  فرهاد بود كه اين آشنايى درس
آنقدرپيش رفته كه پوريا حتى در رابطه با مسايل خصوصى زندگى اش پيش از 

خانواده اش با آقاى لطيفى مشورت مى كند.
ــت  ــر حجازى» و«على پروين» اس ــال ازنظراو «ناص ــاى دنياى فوتب بهترين ه

همين طور على دايى كه او را يك سروگردن باالتر ازبقيه مى داند. 

پوريا پورسرخ:

خودم را براى خداحافظى با سينما آماده كرده ام

يك صد سال تاريخ انقالب هاى ايران به روايت موسيقى؛

اركستر بزرگ « آب زنيد راه را » با حضور رضا يزدانى

تاالر افتخار

مراسم افتتاحيه سى و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر برگزارشد. 
ــنبه 11 بهمن آغاز شد احسان  ــم  كه عصر روز يكش در اين مراس
كرمى، مهناز افشار و بهرام رادان به عنوان مجرى حضور داشتند و 

از محمدمهدى دادگو، رضا كيانيان و مهدى فخيم زاده تجليل شد.
تقسيم نخستين تنديس هاى جشنواره سى وچهارم

ــا  ــر ب ــم فج ــنواره فيل ــى وچهارمين جش ــه س ــم افتتاحي مراس
ــداى بخش مواد  ــم فجر و اه ــنواره فيل خوش آمدگويى دبير جش
ــس بهترين  ــد بدرلو تندي ــن بخش محم ــد. دراي تبليغى آغاز ش
ــس از برادرش  ــت اين تندي ــس از درياف ــس را گرفت. بدرلو پ عك
(رضا درميشيان)، هومن سيدى و انجمن سينماى ايران تشكر كرد.
تنديس سيمرغ بهترين آنونس را محسن اميريوسفى براى آنونس 
ــفى هنگام حضور روى صحنه با معرفى  خواب تلخ گرفت. اميريوس
ــفى گفت: خواب تلخ بعد از 12 سال  خود به عنوان معضل اميريوس

اكران شد و من بسيار خوشحالم. 
اميد داشـتم با رييس جمهـور حقوقدان، مسـايل حقوقى 

سينما حل شود
وى ادامه داد: من از زمان حضورحسن روحانى به عنوان رييس جمهور 
اميدوار بودم. ايشان همان طور كه گفتند حقوقدان هستند پس اميد 
داشتم مسايل حقوقى درسينما جارى شود، اما متاسفانه درطى اين 
ــينمايى براى من حكم يك پادگان نظامى داشت  مدت سازمان س
ــينما بودم. وى ادامه داد: من درسال هاى گذشته  و من بيرون از س
سكوت كردم و با اينكه فيلمم اجازه نمايش را نداشت آن را حتى به 
جشنواره هاى خارجى ندادم ولى امروز متاسفم كه اين اتفاقات در 
زمان دولت تدبير و اميد افتاده است. وى، تنديس خود را به شهاب 
حسينى اهدا كرد و گفت: از شهاب حسينى تشكر مى كنم كه پاى 

فيلمش و پاى حرفش ايستاد.
دربخش پوستر، تنديس جشنواره به على باقرى طراح پوستر فيلم 

(من مى خواهم شاه بشوم) اهدا شد.
باقرى با اشاره به اينكه اين اولين سيمرغ درطول كارش است؛ گفت: 
خوشحالم اين جايزه را براى پوستر يك فيلم مستند مى گيرم و به 

همه تبريك مى گوييم.
سى و چهارمين فيلم فجر را به شهداى حرم تقديم مى كنم

ــم، با خيرمقدم به اهالى سينما  حجت اهللا ايوبى درادامه اين مراس
ــت و امروز همه ما آمده ايم كه به شما  گفت: اين خانه، خانه شماس
خوش آمد بگوييم. ايران خانه فرهنگ و هنراست و درود مى فرستم 
به همه آنهايى كه به جشنواره فيلم فجرآمدند و سالم مى كنم به همه 

عاشقان، عاشقان فرهنگ.
وى با تشكر از اهالى رسانه و خبرنگاران سينمايى گفت: خبرنگاران 
سينمايى تالش زيادى مى كنند تا جشنواره بهتر برگزار شود من از 
تالش هاى بسيار آنها متشكرم. همچنين از طرف جامعه سينمايى 
ــداران حريم و حرم و  ــيد و پاس ــرداران رش درود مى فرستم به س

سى و چهارمين فيلم فجر را به شهداى حرم تقديم مى كنم.
تقدير از يك شهيد

ــان بنى اعتماد، فاطمه معتمدآريا،  ــم با حضور رخش درادامه مراس
ــهيد  ــواده ش ــينى از خان ــيده زهرا حس ــى و س ــاب كرامت مهت
ــينى (نويسنده كتاب دا)  صياح طاهرى تقدير شد. سيده زهرا حس
ــرى آرام و درون متالطم  ــهيد طاهرى، ظاه دراين بخش گفت: ش
ــه دفاع مظلوم  ــت درجايى ظلمى ببيند و ب ــت و طاقت نداش داش
ــهيد  ــخنان كوتاهى گفت: ش برنخيزد. مهتاب كرامتى نيز طى س
ــكوت كرد و وقت كار،  طاهرى نشان داد كه مى شود صبور بود و س

كار كرد.
تقدير از كارگردانى با اعتماد به نفس باال

ــار  ــد. مهناز افش ــم زاده تقدير ش ــم از مهدى فخي ــه مراس درادام
ــالم مى كنيم و  ــينماگران س (مجرى اين بخش) گفت: به همه س
ــد. وى سپس  ــرى ها باش ــالم پايانى براى خودس اميدواريم اين س
ــود را قرائت كرد. ــى ب ــته ايوب آقاخان ــمتى از متنى كه نوش قس

ــت: من با  ــش بود كه گف ــان اين بخ ــى، يكى از مهمان مريال زارع
ــردم و اين  ــال همكارى ك ــم زاده در اوايل دوره كاريم يك س فخي
ــه ما ياد  ــم زاده ب ــت. فخي ــادى براى من داش ــره زي همكارى ثم
ــود و هم ــم بازيگر خوبى ب ــينما بايد ه ــراى ماندن در س داد كه ب

 اعتماد به نفس داشت.
دولت با همه وجود دركنار سينماگران است

ــاد) نيز در بخش تجليل فخيم زاده گفت: ما  على جنتى (وزير ارش
امروز به اينجا آمده ايم تا به همه سينماگران خوش آمد بگوييم و امروز 
در كنار من، وزير كار و وزير ورزش آمده اند كه بگويند دولت تدبير 

اميد با همه وجود دركنار سينماگران است. 
وى سريال هايى همچون خواب و بيدار و واليت عشق را سريال هاى 

ماندگار كرد.
ــن از  ــت: م ــخنانى گف ــش درس ــن بخ ــم در اي ــم زاده ه فخي
ــا نمى دانم اين  ــم، ام ــكر مى كن ــم تش برگزاركنندگان اين مراس
ــده  ــر نمى كنم هنوز بزرگ ش ــت زيرا فك ــت براى چيس بزرگداش
ــا كودكان  ــوپ در كوچه ها ب ــداى ت ــنيدن ص ــم و هنوز با ش باش
ــه از محمدمهدى دادگو  ــه اين برنام ــازى مى كنم.درادام فوتبال ب

(تهيه كننده و مدير باسابقه سينماى ايران) تقدير شد.
سينماى ايران درحال پوست انداختن است

ــت: يكى از  ــم گف ــالمى درادامه مراس ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
ــت كه بخش خصوصى نقش پررنگى در سينما  آرزوهايمان اين اس
پيدا كند و سرمايه گذارى بيشترى داشته باشد زيرا سينماى ايران 

درحال نو شدن و پوست انداختن است. 
ــتاوردهاى دولت يازدهم و حوزه سينما گفت:  ــاره به دس وى با اش
ــدن گروه كودك و  فعال شدن خانه سينما، رونق گيشه و فعال ش
ــان مى دهد كه امروز ديگر آشتى مردم با سينما يك رويا  تجربه نش
ــاره به آغاز به كار VOD گفت: با راه اندازى اين  ــت. وى با اش نيس
سيستم بسيارى از مشكالت و دغدغه هاى ما حل مى شود. جنتى، 
ــت و افزود: ناهنجارى هاى  ــينماى اجتماعى را بسيار مهم دانس س
ــينماگران دور بماند و پرداختن  ــگاه تيزبين س اجتماعى نبايد از ن
ــينماى اجتماعى  ــال سينماگران به س به آنها امر الزم است. امس
فيلم هاى دفاع مقدس انقالب اسالمى و شهدا توجه ويژه نشان دادند 
و اين امر نشان مى دهد كه سينماگران به آرمان هاى انقالب پايبند

 هستند.

تاثير زياد شانس در زندگى ايرانى ها
رضا كيانيان نيز گفت: در زندگى يك مسايل شانسى است. به خصوص 
ــانس نقش زيادى دارد و من بسيار خوش  در زندگى ما ايرانيان ش
شانس بودم كه در خانواده خوبى به دنيا آمدم. برادر خوبى مانند داوود 
داشتم و مدرسه خوبى رفتم و همسر و خانواده خوبى دارم و امروز نيز 
اين بزرگداشت نتيجه تمام اين سال هاست و بخشى از آن مديون 
همكارى با هنرمندان خوب است. دراين بخش، داوود كيانيان (برادر 
رضا كيانيان) خاطره اى از او نقل كرد و سپس برنامه به نكوداشت رويا 
تيموريان با حضور محمد حيدرى و ويشكا آسايش اختصاص يافت.

رويا تيموريان براى اين بخش گفت: من روى صحنه آثار خوبى بازى 
كردم و در سينما هم همين طور، اما امروز حرف زدن براى من بسيار 
خوب است. امشب يكى از زيباترين شب هاى من است و من از محمد 

حيدرى تشكر مى كنم كه اين برنامه را برگزار كرد.
چند حاشيه  مختصر، اما مفيد

برنامه راس ساعت 18 با پذيرايى آغاز شد، اما مراسم اصلى در ساعت 
19 رسميت يافت. امسال شايد براى اولين در تاريخ جشنواره فيلم 
فجر بود كه مراسم افتتاحيه تاخير نداشت شمار سينماگران و اهالى 
رسانه در سالن بيشتر از سال هاى قبل بود تا آنجا كه بالكن نيز تكميل 
شده و بسيارى ايستاده، مراسم را تماشا كردند. مراسم با كليپى از 
خسرو شكيبايى آغاز شد . در ادامه هم نمايشى براساس اشعار موالنا 
و رقص سما آغاز شد. اجراى مراسم را احسان كرمى برعهده داشت. 
اجراى طنزپردازانه اين مجرى جوان؛ شادى حضار را به دنبال داشت. 
تا آنجا كه شوخى هاى خوب او با وزير ارشاد و سينماگران به شادى 
ــالن كمك مى كرد.اجراى حجت اشرف زاده نيز  فضاى حاكم بر س
شبى خوب را براى مهمانان رقم زد.اين مراسم با حضور تعداد زيادى 
از بازيگران، كارگردانانى كه آثارشان در بخش هاى مختلف جشنواره 
ــاب، دبيران  ــت،هيئت داوران، اعضاى هيئت انتخ ــده اس ثبت ش

دوره هاى قبل و وزراى كار، ورزش و ارشاد برگزار شد.
اين مراسم از ساعت 18 آغاز و تا ساعت 22 ادامه داشت.

مى گويند ساعت چهارصبح چهارمين 
روز ازچهارمين ماه 

ــردن متولد  ــه معروف ج ودرمحل
ــت. اولين فرزند خانواده  شده اس
ــرادر و دوخواهر  ــك ب ــت و ي اس
ــود دارد. پدرپوريا  كوچك ترازخ
ــركت نفت و مادرش  بازنشسته ش
ــرخ بر خالف  معلم زبان است. پورس
شيطنت، هميشه دردرس موفق بوده و 
تحصيالتش را تا درجه دكترى در 
رشته فيزيولوژى گياهى ادامه 

داده است.
ــال  درس

ــريال وفا به كارگردانى  س
ــين لطيفى به  محمدحس
عنوان چهره اى جديد مطرح 
ــير را  و پس ازآن ،اين مس
ــش هاى  ــاى نق ــا ايف ب
ــدد ديگرى  متنوع و متع
ــه داد. وى درهمين  ادام
ــال با حضور درفيلم  س
ــوم كاندايداى  روز س

ــال تاريخ انقالب  ــتر بزرگ « آب زنيد راه را» ويژه ايام دهه فجر يك صد س اركس
ايران را به روايت موسيقى مرور مى كند. مدير هنرسراى خورشيد ضمن بيان اين 
خبرگفت: اين برنامه موسيقى به رهبرى احسان عباسى و با حضور رضا يزدانى، 
خواننده برجسته موسيقى پاپ اجرا مى شود. منصور قربانى اظهار كرد: اركستر 
ــال تاريخ انقالب هاى ايران گذر مى كند و  بزرگ « آب زنيد راه را » بر يك صد س

درقالب قطعات مختلف موسيقى به روايت اين دوران ها مى پردازد.
وى افزود: سردار جنگل، نام جاويد، هيوا، آب زنيد راه را، ايران، مارال، سپيداران، 
راه تو افتخار، ازخون جوانان، سراى اميد، خليج فارس، حكم، تهران تهران از جمله 

قطعات اجرايى اين اركستر موسيقى مى باشد.
ــازندگى،  ــالمى، س ــربداران، جنگ جهانى دوم، انقالب اس قيام جنگل، قيام س
تبريز، شهدا، قيام مشروطه، ايران، دفاع مقدس، خليج فارس، 28 مرداد از جمله 
ــط خوانندگان رضا يزدانى، نوراله  ــتر است كه توس موضوعات اجرايى اين اركس

خزايى فر، اميرحسين زاوالنه، رضا بصيرى، امير مصيبى و گروه كر اجرا مى شود.

ــهردارى اصفهان و با همكارى  ــازمان فرهنگى تفريحى ش اين برنامه از سوى س
ــه از 17 تا 19 بهمن ماه در محل تاالر رودكى برگزار  ــتر فيالرمونيك پارس اركس

خواهد شد.

گزارشى ازمراسم افتتاحيه  فيلم فجر؛

سـى و چهـار
سيمرغ  دلربـا
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اخباركوتاهاخباركوتاه 

ــتان، اظهار  ــد اس ــع تولي ــع موان ــهيل و رف ــتاد تس ــليمانى، در س ــم س قاس
ــه در كنار ــد ك ــد به گونه اى باش ــتان باي ــئوالن در اس ــرد مس ــت: عملك داش
ــوند  ــرر و زيان نش ــز متحمل ض ــدى، بانك ها ني ــاى تولي ــه واحده ــك ب  كم
ــئله  ــب براى اين مس ــئوالن دنبال راهكارى مناس ــت مس از همين رو الزم اس

باشند.
ــركت مى كنند،  ــتغال تهران ش ــوراى اش ــتانى كه در ش وى توجيه مديران اس
ــورا  ــور به اين ش ــر كش ــاى زيادى از سراس ــد و افزود: طرح ه ــتار ش را خواس
ــا كم اهميت ــتان بى اهميت و ي ــود و براى آنكه طرح هاى اس ــتاده مى ش فرس
ــته ــالش زيادى داش ــن موضوع ت ــران براى اي ــد مدي ــوند باي ــوه داده نش  جل
ــات  ــود را اثب ــوزه كارى خ ــتان و ح ــاى اس ــت طرح ه ــا حقاني ــند ت  باش

كنند.
ــى براى  ــام كار كارشناس ــر انج ــارى با تاكيد ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــتان تا 2 هفته آينده، تصريح كرد:  ــانى به واحدهاى توليدى آجر در اس گازرس
شركت پخش فرآورده هاى نفتى استان تا مشخص شدن نتيجه كار كارشناسى، 
بايد همانند گذشته سوخت مايع مورد نياز واحدهاى توليد آجر استان را تامين 

كند.
ــكالت 13 واحد توليدى چهارمحال و بختيارى در زمينه  ــه به مش در اين جلس
مسايل مالى و بانكى مانند تامين سرمايه در گردش، امهال و بخشودگى جرايم 

اين واحدها رسيدگى شد.

مديركل تعاون روستايى چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه در سال جارى، 
45 هزار تن شير توسط تعاونى روستايى از دامداران خريدارى شده است، گفت: 

خوشبختانه بيش از 99 درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است.
ــانه و مطبوعات استان، تعاون  ــت خبرى با اصحاب رس ــياح، در نشس عباس س
روستايى را بازوى اقتصاد و بازرگانى جهاد كشاورزى دانست و اظهار كرد: خريد 
تضمينى و توافقى شير، گندم، سويا، كلزا و سيب زمينى در استان برعهده تعاون 

روستايى است.
ــير خريدارى  ــال 680 ميليارد ريال از دامداران ش وى با بيان اينكه از ابتداى س
شده است، افزود: از اين ميزان 650 ميليارد ريال آن پرداخت شده و بقيه تا پايان 

بهمن ماه به دامداران پرداخت مى شود.
سياح با اشاره به اينكه امسال شير تضمينى با قيمت مصوب 14 هزار و 400 ريال از 
دامداران خريدارى شده، گفت: 45 هزار تن شير توسط تعاونى روستايى خريدارى 
شده  كه خوشبختانه بيش از 99 درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است. 
وى از توليدات زياد گندم در استان طى سال جارى خبر داد و تصريح كرد: امسال
ــاورزان خريدارى شد و استان توانست در   60 هزار تن گندم مازاد بر نياز از كش

توليد گندم به مرز خودكفايى برسد.
ــتايى چهار محال و بختيارى از ايجاد چهار هايپر روستايى  مديركل تعاون روس
ــتان خبر داد و گفت: هدف از ايجاد و راه اندازى اين هايپرها حذف  در سطح اس
واسطه گرى و رسيدن مستقيم محصول از توليدكننده به مصرف كننده بوده است.
وى در ادامه با اشاره به اينكه ميوه شب عيد تأمين شده است، افزود: با پيگيرى هاى 
ــردخانه هاى تعاون روستايى نگهدارى  انجام شده ميوه شب عيد تأمين و در س
ــياح از راه اندازى بزرگ ترين مركز عرضه مواد غذايى طى چند روز  مى شوند. س
آينده، براى نخستين بار در استان خبر داد و خاطر نشان كرد: اين مركز به منظور 

عرضه مستقيم محصوالت و حذف واسطه گرى برپا مى شود.

ــم ه ــت:  گف ــارى  بختي و  ــال  ــازى چهارمح و شهرس راه  ــركل  مدي
ــالمى هزار و 350 واحد  ــى و هفتمين سالروز پيروزى انقالب اس زمان با آغاز س
مسكن مهر در استان افتتاح مى شود. قاسم قاسمى اظهار داشت: با حضور احمد 
اصغرى مهرآبادى، قائم مقام وزير راه و شهرسازى هزار و 350 واحد مسكن مهر 
در استان چهارمحال و بختيارى افتتاح مى شود.وى با بيان اينكه تاكنون عمليات 
اجرايى مسكن مهر شهركرد 90 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، افزود: تا 
پايان امسال 95 درصد واحدهاى ساخته شده مسكن مهر در استان به متقاضيان 
واگذار مى شود.مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى بيان كرد: با توجه 
به اينكه تاكنون 8 هزار واحد مسكن مهر به متقاضيان واگذار شده است تكميل 
زيرساخت ها در مسكن مهر استان مطلوب ارزيابى و رتبه نخست را در كشور به 

خود اختصاص داده است.

ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــگاه مصنوعات  ــم افتتاحيه نمايش ــارى در مراس ــال و بختي چهارمح
ــى و هفتمين سالگرد  ــت: به مناسبت س ــتان اظهار داش عشايرى اس
ــهركرد  ــى ش ــالمى در گالرى موزه باستان شناس پيروزى انقالب اس
ــايش  ــايخ گش ــان منطقه مش ــايرى زن ــات عش ــگاه مصنوع نمايش

يافت.
ــعه،  ــت، توس ــتاى حماي ــگاه در راس ــن نمايش ي ــزود: ا ف وى ا
ــتى  ــع دس ــت بافته هاى صناي ــا و دس ــى توانمندى ه ــج و معرف تروي
ــى،  ــراث فرهنگ ــت.مديركل مي ــه اس ــايش يافت ــاير گش ــان عش زن
ــان  ــارى بي ــال و بختي ــگرى چهارمح ــتى و گردش ــع دس صناي
ــتاوردهاى  ــوع از دس ــش از 100 ن ــگاه بي ــن نمايش ــرد: در اي ك
ــم، ــه، جاجي ــم، گب ــر گلي ــايخ نظي ــه مش ــاير منطق ــان عش زن

ــك هاى بازبازك  ــت ملى عروس ــش و معرفى ثب ــاس محلى و نماي  لب
به نمايش گذاشته شده است

عسكرى خاطر نشان كرد: بازديد براى عموم از ساعت 8 صبح لغايت 17 
بعد از ظهر رايگان است.

مشكالت 13 واحد توليدى 
بررسى شد

پرداخت 99 درصد مطالبات دامداران 
توسط تعاون روستايى

 افتتاح 1350 واحد مسكن مهر
همزمان با دهه فجر

مديركل ميراث فرهنگى:

نمايشگاه «  مصنوعات عشاير»
 در شهركرد گشايش يافت

ــوان و خانواده در  ــتاندار و مديركل امور بان ــاور اس مش
ــوان برنامه  ــارى از اجراى 600 عن چهارمحال و بختي

مرتبط با زنان و خانواده همزمان با دهه فجر خبر داد.
ــت خبرى با اصحاب رسانه و  ــتى، در نشس فاطمه دوس
مطبوعات استان با تبريك به مناسبت ايام اهللا دهه فجر، 
ــبت دهه مبارك فجر بيش از 600  اظهار كرد: به مناس
ــتگاه هاى اجرايى به  برنامه از سوى فرماندارى ها و دس
ــده كه قرار است از اين  كميته زنان و خانواده ارسال ش
تعداد 200 برنامه در شهرستان ها و بيش از 400 برنامه 

در مركز استان اجرا شود.
ــن، همايش،  ــان اينكه برنامه ها به صورت جش وى با بي
افتتاحيه، بازديد، نشست و كارگاه آموزشى با دو محور 
ــتند، افزود: با نشاط و خالقانه  فرهنگى و اجتماعى هس
بودن، استفاده از ظرفيت دستگاه هاى اجرايى و تعامل 
بين دستگاهى از وي ژگى هاى برنامه هاى دهه فجر امسال 
ــواده در چهارمحال  ــوان و خان ــت. مديركل امور بان اس
ــه 17 بهمن ماه روز انقالب  ــاره به اينك و بختيارى با اش
اسالمى، زنان، خانواده و سبك زندگى اسالمى نام گذارى 
ــاى كميته زنان  ــت، گفت: بيش تر برنامه ه ــده اس ش
ــه دو روز  ــيم ك ــت و مى كوش و خانواده در اين روز اس
ــركت در  ــتان ها و ش ــن دهه را به حضور در شهرس از اي

افتتاحيه هاى آنها اختصاص دهيم.
دوستى افتتاح خانه سالمندان زنان شهرستان لردگان، 
ــه  ــاح مجموع ــتان اردل، افتت ــاوره شهرس ــز مش مرك
موسسات فعال در زمينه توانمندسازى زنان و خانواده 
در شهرستان بروجن، تجليل از بانوى ايثارگر شهرستان 
ــالب، زن و خانواده با حضور  بن و برگزارى همايش انق
جامعه زنان و فعاالن حوزه زنان و خانواده را از برنامه هاى 

شاخص دهه فجر برشمرد.
ــودك و نواختن زنگ  وى از جمع آورى كودكان مهد ك
انقالب همزمان با 12 بهمن ماه در پارك بانوان خبر داد 
ــاور  ــش برنامه راديويى صداى مش و گفت: ضبط و پخ
ــاوران خانوادگى  ــواده، اعزام مش با موضوع زنان و خان
ــا خانواده هاى  ــركت برفاب و پاك پى، ديدار ب به دو ش
ــهدا و بازديد از مراكز توليدى و رفع مشكالت  معظم ش
ــده به كميته زنان و  ــال ش آنها از ديگر برنامه هاى ارس
ــت. مديركل امور بانوان و خانواده در  خانواده استان اس
چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه هدف از برنامه هاى 
ــه نيازهاى زنان  ــخ ب ــى در دهه مبارك فجر پاس اجراي
جامعه نيست بلكه گراميداشت خاطرات دوران پيروزى 
انقالب اسالمى است، تصريح كرد: اعزام مبلغان از سوى 
ــالمى به منظور تبليغات مذهبى و  سازمان تبليغات اس
ــان بهداشت از سوى دانشگاه  فرهنگى، اعزام كارشناس

ــاوره گروهى و فردى  ــكى به منظور ارايه مش علوم پزش
ــگاه  ــون و برگزارى نمايش ــار خ و طرح غربالگرى فش
دستاوردهاى معلوالن از سوى سازمان بهزيستى استان 
ــال است. دوستى در  از ديگر برنامه هاى دهه فجر امس
ادامه گفت: كميته زنان و خانواده نقش تصميم سازى، 
ــراى برنامه هاى  ــزى را در اج ــرى و برنامه ري هدايت گ
مذكور ايفا مى كند. وى از وجود حدود 100 سمن فعال 
در حوزه زنان و خانواده و حضور كميته زنان و خانواده 
در 19 بهمن ماه در برنامه مشاركتى سمن ها خبر داد و 
ــى با موضوع افزايش  گفت: قرار است دوره هاى آموزش
مهارت ها و شبكه اى شدن سمن ها به زودى برگزار شود. 
مديركل امور بانوان و خانواده در چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به برگزارى برنامه هاى مشاركتى در روزهاى 12، 
ــاركت حداكثرى زنان  15 و 22 بهمن ماه در پايان مش

هم استانى در اين برنامه ها را خواستار شد.

اجـراى 600 عنـوان بـرنامه در حـوزه زنـان

مفاد آرا
11/224 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صــادره هيــأت موضوع تعييــن تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذامشخصات متقاضيان 
وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمــوم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ 
رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايى تقديم نمايند.
1)  رأى شــماره 12054 هيأت : خانم امينه نســاج تبريزى فرزند اصغر شــماره 
شناســنامه 45934 ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 229/11 مترمربع شماره 
پالك 1048 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على رضايى
2)رأى شماره 12086 هيأت : آقاى مهدى چوپان بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 1250084032 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 88/90 مترمربع شماره 
پالك 26 فرعى و قسمتى از مشــاعات فرعى از پالك 143 اصلى واقع در اماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از صفر حامدآبادى بيدگلى
3)رأى شــماره 12078 هيأت : آقاى محمــد جواد ذاكر فرزند ابوالفضل شــماره 
شناســنامه 6190032370 و خانم نرگس ســلمانى بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190052193  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 172/5 
مترمربع شماره پالك 48 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 252 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از اشرف صباغيان
4)رأى شماره 11204 هيأت : آقاى ابوالفضل صباغيان بيدگلى فرزند استاد اسداله 
شماره شناسنامه 332  وخانم صديقه ستارى فرزند حسين شناسنامه شماره 
172 بالمناصفه ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 240/30 مترمربع شماره پالك 
2 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 1045 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاع
5)رأى شــماره 12026 هيأت : آقاى احمدرضا نوروززاده  بيدگلى فرزند شمس اله 
شماره شناسنامه 209 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 53/60 مترمربع شماره 
پالك 5 فرعى مجزا از پالك 1032 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت مشاعى
6)رأى شماره 12027 هيأت : آقاى مجتبى عليزاده آرانى فرزند محمد تقى شماره 
شناســنامه 1548 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 142/56 مترمربع شماره 
پالك 2 فرعى مجزا از پالك 952 اصلى واقــع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت عادى
7)رأى شماره 12028 هيأت : آقاى مجتبى عليزاده آرانى فرزند محمد تقى شماره 
شناسنامه 1548 و خانم ليال رمضانى بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 
6190015867  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 95/70 مترمربع 
شماره پالك 1 فرعى از پالك 952 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.مالكيت عادى
8)رأى شماره 12032 هيأت : آقاى على محمد رضازاده بيدگلى فرزند حسن على 
شماره شناســنامه 22 و خانم مهينه رضازاده بيدگلى فرزند على اكبر شماره 
شناسنامه 92  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 165/25 مترمربع 
شماره پالك 10 فرعى مجزا از شــماره 3و4و5و قسمتى از مشاعات پالك 703 

اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى

9)رأى شماره 12034 هيأت : آقاى محمد حاجى على اكبريان بيدگلى فرزند خيراله 
شماره شناسنامه 429 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 44/93 مترمربع شماره 
پالك 11 فرعى مجزا از پالك 481 اصلى واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از على حاجى على اكبريان
10)رأى شماره 11303 هيأت : آقاى احمد وفا فرزند حسين شماره شناسنامه 106 ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 281/25 مترمربع شماره پالك 8169 فرعى مجزا 
از شــماره 1235 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
11)رأى شــماره 12135 هيأت : خانم زهرا كريميان كاكلى  فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 10511وآقاى روح اله ســتم كش فرزند على محمد شناسنامه شماره 
11699 از كاشان بالمناصفه  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 108/45 مترمربع 
شماره پالك 8206فرعى مجزا از شــماره 1178 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع 
در مســعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعــى از خانم نرجس 

خراسانيان بيدگلى 
12)رأى شــماره 11633 هيأت : آقاى على آران دشــتى مقدم آرانى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 207 و خانم معصومه قديرى مفرد فرزند محمدحسين شماره 
شناسنامه 112  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 91/70 مترمربع 
شــماره پالك 1700 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 
در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى مع الواسطه از حسين 

اوقانى
13)رأى شــماره 11655 هيأت : خانم سميه انيســى آرانى فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 1690 و آقاى سيف اله ستارى آرانى فرزند فخراله شماره شناسنامه 
1187  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالك 
1701 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عباس اوقانى
14)رأى شــماره 11656 هيأت : آقــاى حميدرضا حميدى فرزند اصغر شــماره 
شناسنامه 1488 و خانم زينب داداشى آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 189  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 114/86 مترمربع شماره پالك 
1699 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
15)رأى شــماره 11658 هيأت : آقاى زينب مســجدى نوش آبادى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 1053 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 45/43 مترمربع شماره 
پالك 1698 فرعى مجزا از شــماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران 

دشت  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسين اوقانى
16)رأى شــماره 11305 هيأت : آقاى عباس مرقى نياســرى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 38 و خانم پروين حمامى آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 144  
(بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 183/67 مترمربع شماره پالك 
1697 فرعى مجزا از شــماره 374 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكبت رسمى
17)رأى شــماره 11292 هيأت : آقاى زينب كمال آرانى فرزند على اكبر شــماره 
شناسنامه 11126 ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 175 مترمربع شماره پالك 
2680 فرعى مجزا از شــماره 103 فرعى از پالك 2638 اصلــى و باقيمانده پالك 
2638 اصلى واقع در احمدآباد  بخــش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

شهردارى آران و بيدگل
18)رأى شماره 11354 هيأت : آقاى محسن چرخى آرانى فرزند رجب على شماره 
شناسنامه 10464 (نسبت به 1/5 دانگ) و خانم طاهره هارونى آرانى فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 18 (نســبت به 1/5 دانگ)  و خانم صديقه قاسمپور آرانى 
فرزند على شماره شناسنامه 299  (نســبت به 3 دانگ) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 290/12 مترمربع شماره پالك 6 فرعى مجزا از پالك 2338 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
19)رأى شماره 11294 هيأت : آقاى محمد سعيد جعفريان آرانى فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 186 و خانم اكرم ابراهيم پور آرانى فرزند رمضانعلى شماره 
شناسنامه 299  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 237 مترمربع 
شماره پالك 4010 فرعى مجزا از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت رسمى
20)رأى شماره 11314 هيأت : خانم هاجر سلمانى بيدگلى فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 224 و آقاى مجتبى صائبى بيدگلى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
126  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 170/70 مترمربع شماره پالك 
16 فرعى مجزا از شماره 7 فرعى از پالك 226 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
21)رأى شــماره 12021 هيأت : آقــاى محمدرضا مكارپور آرانى فرزند حســين 
شماره شناسنامه 1651 و خانم سميرا ارباب نوش آبادى فرزند حيدر على شماره 
شناسنامه 6190012272  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 113/65 
مترمربع شماره پالك 1 فرعى مجزا از پالك 1442 اصلى واقع در اماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از فاطمه روز افزاى
22)رأى شــماره 12015 هيأت : آقاى على اكبر دلداده آرانى فرزند بداله شــماره 
شناسنامه 1841 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 64/33 مترمربع شماره پالك 
10 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 1784 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
23)رأى شماره 12013 هيأت : آقاى غالمحسين خديش زاده فرزند عربعلى شماره 
شناســنامه 32 و خانم فاطمه يتيم پور فرزند حشــمت اله شــماره شناسنامه 
272  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پالك 3 
فرعى مجزا از پالك 1906 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

مالكيت رسمى
24)رأى شــماره 12119 هيأت : آقــاى ابوالقاســم فرامرزى فرزند فرج شــماره 
شناسنامه 473 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 143/86 مترمربع شماره پالك 
36 فرعى مجزا از شماره 27و28و30 فرعى از پالك 26 اصلى واقع در اماكن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از مالكيت رقيه نايب آرانى
25)رأى شــماره 12073 هيأت : آقاى محمــد اقباليان آرانى فرزند رضا شــماره 
شناسنامه 386 و خانم عاطفه فخرالدينى آرانى فرزند منصور شماره شناسنامه 
6190038255  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 167/20 مترمربع 
شماره پالك 2694 فرعى مجزا از شماره 62 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عذرا غياثيان
26)رأى شماره 12077 هيأت : خانم اشرف صباغيان بيدگلى فرزند اسداله شماره 
شناسنامه 17  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع شماره پالك 
49 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 252 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
27)رأى شماره 12087 هيأت : آقاى ســيد مهدى مطلبى فرزند سيد جالل شماره 
شناسنامه 268 و خانم فلطمه رمضانى بيدگلى فرزند امراله شماره شناسنامه 
61  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 189 مترمربع شماره پالك 
202 فرعى مجزا از شماره 3 فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از ورثه سيد جالل مطلبى
28)رأى شماره 12090 هيأت : خانم اعظم حميد پناه فرزند حيدر شماره شناسنامه 
7722 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 237/70 مترمربع شماره پالك 58 فرعى 
مجزا از شماره 4 فرعى از پالك 105 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از اشرف جندقيان
29)رأى شماره 11326 هيأت : خانم فريبا فخارى نوش آبادى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 153  ، سه دانگ مشاع از ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 135/50 

مترمربع شماره پالك 8 فرعى مجزا از پالك 1080 اصلى واقع در اماكن بخش 3 
حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از گيالن قربان

30)رأى شماره 12056 هيأت : آقاى مردادى بيدگلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 
353 و خانم زهره مجيدى بيدگلى فرزند على شــماره شناســنامه 1250021065  
(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 79 مترمربع شماره پالك 1046 
فرعى مجزا از شماره 1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
31)رأى شماره 12055 هيأت : خانم طاهره حسينى بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6252  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 198/45 مترمربع شماره پالك 
1047 فرعى مجزا از شماره 458 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت رسمى
32)رأى شــماره 12136 هيأت : جواد شــريفى نوش آبادى فرزند ابراهيم شماره 
شناسنامه 5246  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,1 مترمربع شماره پالك 
528فرعى از پالك 43اصلى واقع در غياث آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از شهردارى نوش آباد
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/11/29

رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل عباس عباس زادگان
مزايده 

اجراى احكام شــعبه ســوم حقوقى دادگســترى لنجان در نظر دارد در پرونده 
كالســه 920038 له خانم فاطمه ســلمانى و عليه آقاى اميرحســين جوادى در 
تاريخ 94/11/25 از ســاعت 10 الى 11 صبح مزايده اى به منظور وصول محكوم 
به به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و سى و هشت ميليون و ششصد و سى هزار 
و هفتصد و پنجاه ريال در حق محكوم لهــا و مبلغ نود و چهار ميليون  و پنجاه 
هزار ريال بابت نيم عشر در حق صندوق دولت در محل اجراى احكام شعبه سوم 
حقوقى دادگســترى لنجان برگزار نمايد مورد مزايده تعداد بيســت و پنج هزار 
سهم اوراق بهادار بانك مهر اقتصاد مى باشــد و هر سهم يك هزار و يكصد و 
پنجاه ريال توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى شده است كه مجموعا 
بيست و هشــت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال مى باشد. مزايده از مبلغ 
پايه كارشناسى شروع و هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد آن را فى 
المجلس پرداخت نمايد برنده مزايده خواهد شد.م الف:1188 اجراى احكام شعبه 

سوم حقوقى دادگسترى لنجان
ابالغ 

شماره ابالغيه:9410103623105723 شماره پرونده:9409983623100466 شماره 
بايگانى شــعبه:940594 خواهان على عســكريان فرد اردســتانى دادخواستى 
به طرفيــت خواندگان سوســن جــوادى و رضا مــرادى به خواســته مطالبه 
خســارات دادرســى و افراز ملــك و پرداخت حــق الوكاله تقديــم دادگاههاى 
عمومى شهرســتان اردســتان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگســترى شهرســتان اردســتان واقع در اردســتان ارجاع 
و بــه كالســه 9409983623100466 ثبت گرديده كــه وقت رســيدگى و اجراى 
قرار كارشناســى آن 1395/01/30 و ســاعت 13:00 تعيين شــده است به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.

م الف:905 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان 

مديركل سازمان جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى از افتتاح و بهره بردارى از 20 
طرح در بخش كشاورزى همزمان با دهه فجر خبر داد.

ــت  ــانه و مطبوعات، با گراميداش ــا اصحاب رس ــت خبرى ب ذبيح اهللا غريب، در نشس
ــارى بيش از  ــاورزى با اعتب ــردارى 20 طرح در بخش كش ــه فجر، از بهره ب ايام اهللا ده

184 ميليارد ريال و ايجاد اشتغال براى 183 نفر در استان خبر داد.
ــاورزى در  ــازمان جهاد كش ــاره به اينكه طرح ها و پروژه هاى قابل افتتاح س وى با اش
شهرستان ها به شش بخش تفكيك شده است، اظهار كرد: با بهره بردارى از اين تعداد 

پروژه 68 خانوار روستايى از اين  طرح ها بهره مند مى شوند.
غريب ميزان اعتبارات دولتى و بانكى به منظور افتتاح پروژه ها در شهرستان هاى 9 گانه 
را به ترتيب 4320 ميليون ريال و 180هزار و 637ميليون ريال دانست و گفت: بيشترين 

تعداد پروژه ها به تعداد هفت پروژه در شهرستان لردگان افتتاح مى شود.

ــى، قرآنى، هنرى، تبليغى  ــزارى 800 عنوان برنامه متنوع فرهنگ وى همچنين از برگ
خدماتى و ورزشى ويژه مناطق روستايى با مشاركت اعضاى كميته روستايى و عشايرى 
ــاورزى چهار محال و بختيارى با اشاره به شرايط  خبر داد. مديركل سازمان جهاد كش
مساعد آب و هوايى در استان، ارزش يافتن بخش كشاورزى و افزايش امكانات موجود 
در روستاها، روستاهاى استان را مهاجرت پذير دانست و گفت: خوشبختانه با اتمام سال 
زراعى، توليدات بخش كشاورزى در حوزه دامى، زراعى و باغى با وجود تحريم ها وضعيت 
مطلوبى را داشته اند.وى مجموع توليدات دامى در سال جارى را 275 هزار تن دانست و 
تصريح كرد: از ابتداى سال تاكنون 220 هزار تن شير در استان توليد شده است كه اين 
ــان مى دهد. غريب با بيان اينكه ميزان رشد 3/2 درصدى را نسبت به سال گذشته نش

ــان كرد:  ــاورزى اختصاص دارد، خاطرنش ــتان به بخش كش ــتغال اس  23 درصد اش
خوشبختانه 290 هزار نفر در استان در بخش كشاورزى فعاليت مى كنند.

بهره  بردارى از 20 پروژه كشاورزى 
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ــاخت نهايى دوچرخه هيبريدى با هدف رفع نياز  ــگاه خواجه نصير موفق به طراحى و س  محققان دانش
دوچرخه سواران در محيط هاى شهرى شدند.

ــهر تهران بزرگ و همچنين با نظرسنجى از دوچرخه سواران  اين دوچرخه با توجه به سيكل رانندگى ش
ــده است. از مزاياى دوچرخه هيبريدى  شهرى براى هر چه بهتر شدن راحتى راكب طراحى و ساخته ش

«بادپاى نصير» مى توان به نوع طراحى منحصر به فرد و قابليت هاى كنترلى آن اشاره كرد.
موتور الكتريكى دوچرخه هيبريد بادپاى نصير، بر اساس سه الگوى كارى حداكثر سرعت، شيب پيمايى 
ــت. اين دوچرخه هيبريدى30 كيلو وزن دارد و 7 كيلومتر الكتريكى  ــده اس و شتاب گيرى محاسبه ش
ــن دوچرخه در قالب  ــدال و الكتريكى ) مى رود. اي ــطح و40 كيلومتر به صورت هيبريد ( پ در مكان مس

حالت هاى مختلفى كار مى كند كه انواع آن به شرح زير است:
پدال زدن به تنهايى

در اين شيوه تنها راكب سبب پيشروى دوچرخه مى شود.
صرفا الكتريكى

ــت راكب ديگر پدال نمى زند و  ــى وظيفه انتقال نيرو را دارد. در اين حال در اين روش تنها موتور الكتريك
با تغيير حالت دسته گاز سبب پيشروى چرخ مى شود.

HYBRID TRACTION حالت
در اين حالت هم سيستم الكتريكى و هم راكب در انتقال نيرو به چرخ ها موثر هستند. فرد پدال مى زند و 

زمانى كه دچار خستگى شد، دوچرخه به صورت اتوماتيك الكتريكى مى شود.
HYBRID BRAKING  حالت

ــورت همزمان تامين  ــز مكانيكى و الكتريكى به ص ــورد نياز ترمز از طريق ترم در اين مد كارى نيروى م

مى شود.  
شارژ باترى

در اين حالت دوچرخه متوقف بوده و مى تواند از طريق شارژر باترى خود را شارژ كند.
CRUISE حالت

ــرعت را با توجه به نياز  ــور الكتريكى وظيفه انتقال نيرو را دارد. در اين حالت راكب س در اين مد تنها موت
خود تنظيم مى كند و دوچرخه بدون استفاده از دسته گاز يا پدالينگ در سرعت مورد نظر به مسير خود 

ادامه خواهد داد.
اين دوچرخه هيبريدى توسط تيم دانشگاه صنعتى خواجه نصير به سرپرستى سيد محمدتقى بطحايى 

و رزاق بلورى افشار ساخته شده است.
مسابقه ساخت دوچرخه هيبريدى

ــت جمهورى اقدام به  ــت معاونت علمى و فناورى رياس ــازى مصرف انرژى و محيط زيس ستاد بهينه س
برگزارى نخستين دوره مسابقات نوآوران انرژى و محيط زيست با عنوان ساخت دوچرخه هاى هيبريدى 

كرده است.
در نيمه اول اين مسابقه كه در آبان ماه برگزار شد،10 طرح انتخاب شدند تا به مرحله ساخت وارد شوند. 
ــبز (چهارم)، پلى تكنيك  ــوم)، ركاب س ــامل بادپاى نصير (اول)، آداد (دوم)، تووات (س اين طرح ها ش
(پنجم)، بايك (ششم)، آروين تكنولوژى (هفتم) و ايران هيبريد توانا (هشتم) همچنين گروه هاى « آريو» 

و «دوچرخه سبز تفتان» بودند.
پس از انجام داورى، طرح « آريو »، رد و دو طرح « پلى تكنيك » و « ايران هيبريد توانا » نيز انصراف دادند.

در حال حاضر رقابت بين 7  گروه است كه برندگان نهايى نيمه بهمن اعالم مى شوند.

ــان دادن اين واقعيت شدند كه  ــمندان موفق به نش ــتين بار در جهان دانش  براى نخس
مى توان دى اكسيد كربن موجود در هوا را مستقيما به سوخت ارزشمند متانول تبديل 
ــتند اين كار را با استفاده از نوعى  ــگاه كاليفرنياى جنوبى توانس كرد.دانشمندان دانش

كاتاليزور هم جنس انجام دهند.
ــازى  ــه اين فرآيند به خارج س ــت آنك ــتاورد جديد دو مزيت عمده دارد. نخس اين دس
دى اكسيد كربن موجود در اتمسفر منجر خواهد شد و مى توان از متانولى كه در نتيجه 

اين فرآيند توليد مى شود به عنوان سوخت جايگزين براى بنزين استفاده كرد.
ــوى تحقق  ــدى به س ــوان گام بلن ــوآورى بت ــن ن ــا اي ــه ب ــد ك ــمندان اميدوارن دانش
ــوخت و ذخيره سازى انرژى  ــت. در اين چشم انداز تامين س « اقتصاد متانولى » برداش

به طرز چشمگيرى مبتنى بر متانول است.
دانشمندانى كه اين پروژه را محقق كرده اند معتقدند كه جذب دى اكسيد كربن موجود 
در هوا و تبديل مستقيم آن به متانول به واسطه هيدروژن مولكولى دستاورد ارزشمندى 

محسوب مى شود كه تاكنون كسى به آن نائل نشده بود.
ــيد كربن موجود در هوا و تبديل آن به محصوالت كاربردى  تالش براى جذب دى اكس
ــرمايه گذارى  ــال هاى اخير س ــوده تا آنجاكه در س ــمندان ب همواره مورد توجه دانش
قابل توجهى در اين زمين صورت گرفته است. آنها ثابت كرده اند كه مى توان با فرآورى 
اين گاز با استفاده از هيدروژن، تركيباتى نظير متان يا متانول توليد كرد كه در اين ميان 
متانول از جذابيت بيشترى براى دانشمندان برخوردار است زيرا از آن مى توان به عنوان 

سوختى ارزشمند بهره گرفت.

اپل به دنبال ساخت سيستم شارژ از راه دور شارژ تلفن همراه با ليزر مادون قرمز به بازار آمد
محققان صنايع الكترونيك، فناورى شارژ بى سيم تلفن همراه بر پايه ليزر مادون قرمز را، به بازار 

عرضه كردند.
پس از دو دهه از ورود تلفن همراه به زندگى و تاثير زياد آن بر اجتماعات بشرى، تاكنون پيشرفت 

قابل توجهى در عرصه تامين انرژى و شارژ تلفن هاى همراه صورت نگرفته است.
شركت هاى زيادى به دنبال جايگزينى فناورى شارژ مستقيم تلفن همراه با فناورى هاى جديدتر 
ــيم با امواج واى فاى بوده اند، هرچند كه در فناورى شارژ بى سيم موفقيت هايى  مثل شارژ بى س
ــده، اما در تمامى روش ها فاصله الزم براى شارژ تلفن همراه از فرستنده امواج محدود  حاصل ش

است.
در فناورى رايج شارژ بى سيم تلفن همراه بايد تلفن با صفحه شارژر تماس مستقيم داشته باشد 
يا حداكثر فاصله نبايد از چند سانتيمتر فراتر رود كه اين محدوديت باعث عدم استقبال كاربران 

تلفن همراه شده است.
محققان پس از سال ها مطالعه براى پيشبرد فناورى شارژ بى سيم، از ليزر مادون قرمز بر مبناى 

دو روش انحصارى استفاده كردند.
فناورى شارژ بى سيم به كمك ليزر مادون قرمز مانند ساير روش هاى گذشته بر مبناى دستگاه 
فرستنده و گيرنده يا تلفن همراه است، در اين روش امواج ليزر با عبور از آينه هاى مختلف درون 

دستگاه فرستنده تقويت شده و به محيط اطراف پرتاب مى شود.
با نصب فرستنده ليزر مادون قرمز روى سقف و مجهز كردن گيرنده يا تلفن همراه به سلول هاى 
ــيم و  ــراه را به صورت بى س ــكار و باترى تلفن هم ــور را ش ــوان فوتون هاى ن فوتو ولتيك مى ت

بدون محدوديت فاصله شارژ كرد.

اپل به دنبال راهكارى است كه به كمك 
ــمند  ــوان تلفن هاى همراه هوش آن بت
ــن فناورى  ــارژ كرد و اي را از راه دور ش
ــر روى تلفن هاى  به صورت انحصارى ب

همراه شركت اپل، عرضه خواهد شد.
شارژ كردن تلفن هاى همراه هوشمند 
به معنى اسير شدن در يك نقطه خاص 
است و به دليل ضعف باترى هاى امروزى 
در مقايسه با ميزان كاربرى مورد نياز، در 
طول روز بسيارى از ما براى ساعت ها در 

كنار يك پريز برق حضور داريم.
با اين  وجود اپل به دنبال تغيير اين ساختار است. اين شركت به دنبال اين است تا با همكارى شركت هاى 
ــون مهيا كند كه  ــمند خود يعنى آيف ــارژ از راه دور را براى تلفن هاى همراه هوش ــتم ش ديگر، يك سيس
ــه دنبال طراحى  ــد كه اپل ب ــتگاه پرداخت. به نظر مى رس ــارژ دس مى توان با كمك آن از راه دور نيز به ش
ــارژ، ميزان كارايى شارژر در آن پايين نيامده و همه  سيستمى است كه با افزايش فاصله نسبت به منبع ش
ــت كه در چه زمانى از اين فناورى  دستگاه ها با قدرتى يكسان شارژ  شوند.  بااين حال هنوز مشخص نيس
ــر شده معتقدند كه  ــد و محدوده عملكرد آن به چه ترتيب خواهد بود. اخبار منتش پرده بردارى خواهد ش
ــال آينده ميالدى، به صورت رسمى عرضه  اپل در صورت موفقيت در برنامه خود، اين پروژه را در اوايل س

خواهد كرد.

توسط محققان دانشگاه خواجه نصير؛

ساخت دوچرخه هيبريدى ايرانى به مرحله نهايى رسيد
تحولى در فناورى هاى كاربردى؛

تبديل مستقيم دى اكسيد كربن هوا به متانول

خبر 

ــاورى گفت:  ــع معاونت علمى و فن ــت و مناب ــعه مديري  معاون توس
نخستين مركز رشد فناورى زير نظر پژوهش سراهاى دانش آموزى 

تا پايان سال جارى راه اندازى مى شود.
ــتاى انعقاد تفاهم نامه   عليرضا دليرى با اعالم اين خبر افزود: در راس
فرهنگ سازى و ترويج اقتصاد دانش بنيان و گفتمان علم و فناورى 
با وزارت آموزش  و پرورش، مقرر شد با همكارى و مديريت مشترك 
معاونت متوسط اين وزارتخانه و معاونت علمى، مراكز رشد زير نظر 

پژوهش سراهاى آموزش  و پرورش راه اندازى شوند.
ــى با مديركل  ــده و هماهنگ ــا توجه به توافقات انجام ش وى گفت: ب
آموزش  و پرورش شهر تهران، اين وزارتخانه ساختمانى را در منطقه 
ــد تا پايان  2 تهران در اختيار معاونت علمى قرار داد تا اين مركز رش

سال جارى در آنجا راه اندازى شود.
دليرى درباره اجراى طرح ايجاد و راه اندازى در ساير مناطق تهران و 
ــد: پس از راه اندازى نخستين مركز، گذشت زمان  استان ها يادآور ش
ــى به يك الگوى قطعى،  ــى وضعيت نتايج حاصل و دسترس و بررس
ــد فناورى در تمامى مناطق تهران و استان هاى كشور  اين مراكز رش

زير نظر پژوهش سراها راه اندازى خواهد شد.
ــاره كرد و  ــده با وزارت آموزش  و پرورش اش وى به توافقات انجام ش
گفت: طرح هاى مطرح شده از سوى دانش آموزان بايد در اين مراكز 
رشد مطرح شود و پارك علم و فناورى پرديس معاونت علمى به عنوان 
ــتقر  ــركت هاى فناورى را در اين مراكز مس نماينده معاونت بايد ش
كرده و به طرح هاى اين دانش آموزان خدمات مشاوره اى، نحوه ثبت 
اختراع، خدمات ثبت فعاليت تجارى سازى و ساير مشاوره هاى الزم 

را ارائه كنند.
ــعه مديريت و منابع معاونت علمى بيان كرد: پارك علم  معاون توس
ــار اين طرح هاى  ــى مى تواند در كن ــاورى پرديس معاونت علم و فن
ــركت هاى دانش بنيان فعال در حوزه فناورى نيز  دانش آموزى از ش
ــوند و امكان الگوبردارى از  ــتقر ش حمايت كند تا در اين مراكز مس
ــركت هاى دانش بنيان از آن ها  طرح هاى دانش آموزى فراهم و در ش

استفاده شود.

اولين مركز رشد فناورى دانش آموزى 
راه اندازى مى شود

قدرتمندترين آنتى ويروس هاى اندرويد

انتشار بازى موبايلى پيك موتورى
ــى  موبايل ــازى  ب ــن  جديدتري
ــتوديو  ــط اس ــده توس ــد ش تولي
ــوان  عن ــا  ب  « ــز  گيم ــا  ن زا  »
ــورى »، چندى پيش  ــك موت « پي
ــتقبال خوبى  ــد كه با اس منتشر ش
ــد،  ــان مواجه ش ــوى مخاطب از س
ــرعت بيش  ــه س ــه ب ــورى ك به ط
ــط كاربران  ــزار بار توس از پنجاه ه

دريافت شد.
ــت  موفقي از  ــس  پ ــن  همچني
ــت  ــورى » و درياف ــازى « موت ب

ــه ميدان  ــابه پا  ب ــبكى تقريبا مش ــورى» با نام و س ــازى « پيك موت ــط مخاطبان، ب آن توس
گذاشته است.

بازى پيك موتورى، تلفيقى از سبك هاى رانر و پازل است كه از هيجان بااليى برخوردار بوده و 
عالوه بر اين، لذت سوارى با موتورسيكلت هاى ايرانى و خارجى را به همراه دارد. براى اين بازى 
40 مرحله با چالش هاى متنوع و 11 نوع موتور با طراحى نزديك به واقعيت طراحى شده است.

داستان اين بازى در سه شهر تهران، اصفهان و شيراز اتفاق مى افتد و در نسخه هاى آتى، شهرهاى 
ديگرى نيز به بازى اضافه خواهد شد.

بازى پيك موتورى هم اكنون از طريق فروشگاه ديجيتالى كافه بازار قابل دريافت است.

ــى از پركاربردترين ابزارها در زندگى ما  ــمند، تبلت ها و … به يك امروزه گجت هاى همراه مانند تلفن هاى هوش
تبديل شده اند. اين ابزارها به قدرى گسترده و محبوب شده اند كه تقريبا بسيارى از كارهاى روزمره زندگى مان را 
به آن ها مى سپاريم، اما شايد كمتر كسى به اندازه اى كه از اين دستگاه ها استفاده مى كند نگران امنيت اين ابزارها

باشد.

ــت  بايد گفت با توجه به آمار برنامه هاى مخربى كه تعداد آن ها رفته رفته در حال افزايش در Google Play اس
نياز است تا كمى بيش تر در مورد تامين امنيت تلفن يا تبلت خود فكر كنيم. 

ــان را معرفى  ــخصى ت ــن ابزارهاى حافظت از اطالعات ش ــما بهترين و قدرتمندتري ــديم تا به ش ما نيز بر آن ش
كنيم.

ــى  امنيتـــــ ــه  برنامـــــ
از  ــى  يك  CM Security
قوى ترين برنامه هاى حفاظت 
از اطالعات شخصى براى پلت 
ــه جوايز  ــت ك فرم اندرويد اس
ــراى عملكرد  ــز ب متعددى ني
ــود برنده  ــب خ ــيار مناس بس

شده است.
ــركت  ــط ش ــن برنامه توس  اي
Cheetah Mobile طراحى 
ــد گفت  ــده و باي ــر ش و منتش
ــرورى  ــت هاى ض ــام قابلي تم
ــروس قدرتمند را  يك آنتى وي

دارد.

ــى ويروس  ــام آنت ــك ن ــدون ش ب
ــه  ب  Kaspersky ــد  قدرتمن
ــيارى از كاربران PC ها  گوش بس

خورده است.
ــى مدت هاست   اين كمپانى روس
ــى از فعاليت هاى خود را  كه بخش
معطوف دستگاه هاى همراه كرده و 
نسخه هاى متفاوتى را نيز براى پلت 
ــر  فرم هاى IOS و اندرويد منتش
ــت. اين شركت محافظت  كرده اس
در مقابل حمالت فيشينگ و البته 
ــر را نيز با  ــاى مفيد ديگ قابليت ه
پرداخت 14/95دالر در اختيار شما 

مى گذارد.

ــرم  نــ از  ــر  ديگ ــى  يك
ــاى قدرتمند امنيتى  افزاره
 360 ــه  برنام ــد  اندروي
ــه  ــت ك ــا Qihoo اس ي
ــران  كـــارب ــن  بيــ در 
ــى  خاص ــت  محبوبي از 
ــوردار ــز برخــــ نيـــــ

است.
ــار ابزار  ــه در كن ــن برنام اي
ــــــى  ويروس ــى  آنتــــ
ــه  ئ را ا ــما  ش ــه  ب ــه  ك
ــزار  ب ا ــه  ب ــد  ده ــى  م
پاك سازى و مديريت نيرو 

نيز مجهز شده است.

ــروس هاى  ــر از آنتى وي يكى ديگ
ــران PC ها  مطرح كه باز هم كارب
ــنايى دارند، آنتى  ــتر با آن آش بيش
ــخه  ــت. نس ويروس Norton اس
رايگان اين برنامه اكثر قابليت هاى

ــما  ــار ش ــاز را در اختي ــورد ني  م
ــى آن  ــخه پول ــذارد اما نس مى گ
ــه فردى  ــاى منحصر ب ــت ه قابلي
ــما اضافه  ــروس ش ــه آنتى وي را ب
ــت ها عبارت اند  مى كند. اين قابلي
از كنترل از راه دور دستگاه، قابليت 
ــان  ــه در زم Sneak Peak ك
دزديده شدن دستگاه از فرد سارق 
عكسبردارى مى كند و قابليت هاى 

كاربردى ديگر.

CM Security

Kaspersky

360Security

Norton
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برگزاری محفل انس با قرآن کریم 
در نطنز

 متناسب با پیشرفت تکنولوژی 
باید کار فرهنگی انجام شود

رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
 گردشــگری شهرســتان کاشــان اظهــار کرد: 
 از اول فروردیــن مــاه تــا اول آذرماه امســال 
 یک  میلیــون و 766 هــزار و 315 نفــر از آثار و 
 ابنیه تاریخی و گردشــگری شــهر کاشان مانند

 باغ فین، حمام ســلطان احمد، خانه عباســیان، 
خانه بروجردی ها، خانــه طباطبایی ها، تپه های 

سیلک و موزه باغ فین بازدید کرده اند.
محسن جاوری با بیان اینکه از این تعداد گردشگر 
یــک میلیون و 156 هــزار نفر گردشــگر ایرانی 
بوده انــد، تصریح کرد: طی هشــت ماه نخســت 
امسال 27 هزار گردشگر خارجی از باغ فین بازدید 

داشته اند.
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
 گردشــگری شهرســتان کاشــان ادامــه داد: 
هدف نهایی همه گردشگران داخلی و خارجی باغ 
فین کاشان اســت و این مکان از نظر درآمدزایی، 
جذب توریســت و اشــتغالزایی در رتبه نخست 
مکان های گردشــگری کشــور و همچنین شهر 

کاشان قرار دارد.
 جــاوری با اشــاره بــه اینکه بــاغ فیــن حدود

 23 هزار متــر مربع مســاحت در منتهــی الیه 
 جنوب غربی شهر کاشــان قرار دارد، تاکید کرد:

 باغ فین به شماره 238 در روز 15 آذرماه 1314 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال 1390 

در زمره آثارجهانی ثبت شد.
وی ادامه داد: شهر کاشــان در مرکز کشور واقع 
شده و مسیر ارتباطی شهرهای شمالی به شهرهای 
جنوبی و بالعکس قرار دارد و ســاالنه گردشگران 
زیادی از آثار و ابنیه و مکان های دیدنی و تاریخی 

شهر کاشان و خصوصا باغ فین بازدید دارند.
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشان با بیان اینکه به تازگی طرحی 
 توسط شهرداری کاشان ارائه شــده و کلیات آن 
تا حد زیادی مورد تایید میراث هــم قرار گرفته 
 است، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح محدوده

باغ فین، خیابان امیرکبیر، باغات اطراف و باغ های 
قدیمی که تا حدود500 متری محدوده باغ فین 
قرار دارد به باغ اصلی افزوده می شــود و در ضمن 
تردد خودرو و وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع 
می شود و باغ های قدیمی نیز بازسازی خواهد شد 
و با این طرح باغ فین و اطراف آن تغییرات اساسی 

پیدا می کند و برای آتیه شهر کاشان سرنوشت ساز 
خواهد بود و در جذب توریست و گردشگر نیز تاثیر 

زیادی دارد.
بازدید از خانه بروجردی هــا انتخاب برتر 

گردشگران خارجی است
جاوری در ادامه به خانــه بروجردی ها پرداخت و 
این مکان را هم از جاذبه های گردشــگری کاشان 
 برشــمرد و افزود: خانــه بروجردی هــا به خاطر 
دارا بودن ویژگی ها و ارزش های معماری ایرانی و 
به کارگیری بسیاری از فنون و مهارت های معماری 
ســنتی و تزیینات متنوع و ظریف از معروف ترین 
و مهم تریــن خانه های تاریخی ایران محســوب 
می شود و به شماره 1038 در تاریخ 13خرداد ماه 

1354 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
بــه گفتــه وی خانــه بروجردی ها بــه انتخاب 
یکی از شــرکت های بزرگ گردشــگری جهان 
 TOPChoice )انتخــاب برتر گردشــگران( 

قرار گرفته است.
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان کاشان افزود: شهر کاشان 
از لحــاظ وجود حمام هــا، خانه هــای تاریخی و 
بافت تاریخی که همچنان پابرجا اســت و تغییر 
کاربری یافتــه و به مجتمع هــای پذیرایی برای 

 گردشگران تبدیل شده یکی از سرمایه های کشور 
محسوب می شود.

جاوری همچنین به عرقیات و گالب و خشــکبار 
 وســوغات شــهر کاشــان پرداخت و بیان کرد: 
در کمتر شــهری این همه عوامل بــرای جذب 
توریســت و گردشــگر یک جا وجود دارد و شهر 
 کاشــان در ایــن زمینــه از مواهب اســتثنایی 

برخوردار است.
وی همچنین بــه صنایع دســتی و بومی منطقه 
کاشــان اشــاره کرد و گفت: کارگاه های سنتی 
شــعربافی، زیلو بافی، زری بافــی، مخمل بافی، 
 ســفالگری و قالی بافی از جمله صنایع دســتی

 شهر کاشان محسوب می شود و بانوان عالقه وافری 
دارند که طراحی لباس ها و البسه سنتی را برعهده 
بگیرند و با این کار هم از صنایــع داخلی و بومی 
کشور حمایت کرده و هم موجب گسترش فرهنگ 

بومی، ملی و اسالمی می شوند.
رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان کاشان همچنین بوم گردی 
را از دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان کاشان 
عنوان کرد و افزود: مجاورت بــا کویر مرنجاب و 
 دریاچه نمک ســاالنه تعداد زیادی گردشــگر را 

به این منطقه جذب می کند.
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 فرماندار تیــران و کرون در جلســه شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان 
تیــران و کرون اظهار داشــت: ظرفیت هــای فضای مجازی بایــد مدیریت 
شــود و در خدمت اهداف اســالم و نظام قــرار گیرد. علی رحمانــی افزود: 
 آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از تکنولــوژی  درنتیجــه عــدم انجام 
فعالیت های فرهنگی و زیر ســاختی همراه با توســعه تکنولوژی بوده و باید 
متناسب با پیشرفت تکنولوژی کار فرهنگی و توسعه زیر ساخت های فرهنگی  

انجام شود. 
فرماندار تیران و کرون اظهار داشت: به جای مقابله و انجام فعالیت های ضربتی 
و برخوردهای جدی باید کار فرهنگی انجام داد زیرا این کارها حساسیت ایجاد 

می کنند.
وی افزود: با عدم اشــتغال برای جوانــان نمی توان سیاســت های افزایش 
جمعیت را دنبال کرد زیرا بخشی از مشکالت ازدواج و افزایش جمعیت مسائل 
مالی است. رحمانی خاطر نشان کرد: تنها مســائل اقتصادی مشکل ازدواج 
 نیست، اما مســائل و مشــکالت در کنار همدیگر پیش می رود و مانع اجرای

یک سنت حسنه می شــود که باید برای آن فرهنگ سازی کرد و انگیزه های 
جوانان در ازدواج را تقویت کرد.

علیرضا مرزبان ، مدیرآموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون نیز در این 
جلسه با انتقاد از آموزش تنهای نظری، گفت: مهارت آموزشی مورد بی مهری 
قرار گرفته است و نسل جوان ما نیازمند مهارت های اجتماعی و کاری هستند.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب ها و فرصت های شبکه های اجتماعی در شهرضا
 راه اندازی بخش ICU بیمارستان 

سید الشهدا)ع( آران و بیدگل

انقـالب را با ابـزارهای نـوین به جهـانیـان معـرفی کنیمدوهـزار و ۵۲۵ نفـر در لنجـان صـاحب شغـل شدند

سرپرست شــبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل از راه اندازی و شروع به کار 
بخش های ICU و اکسیژن ساز بیمارستان سید الشهدا )ع( شهرستان خبر داد.

مسعود دهقانی  افزود: ساخت بخش مراقبت های ویژه )آی سی یو( از سال 1388 
توسط خیر سالمت، زنده یاد منصور سحابی آغاز و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان تکمیل و تجهیز شد.
وی اظهار کرد: هزینه راه اندازی این بخش بالغ بر هشت میلیارد ریال بوده که مبلغ 
یک میلیارد و300 میلیون ریال توسط خیر و مابقی توسط دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان هزینه شده است.
سرپرست شبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل خاطر نشان کرد: بهره برداری 
آزمایشی از این بخش در پاییز سال جاری آغاز و هم اکنون به طورکامل وارد چرخه 
خدمت رسانی شده است. این بخش چهار تخت فعال دارد که پس از بهره برداری 
نقش مهمی درکاهش آمار بیماران اعزام شده به شهرستان های دیگر خواهد داشت.

 دهقانی از راه اندازی و بهره برداری از بخش اکســیژن ســاز مرکزی بیمارستان 
سید الشهدا )ع( خبر داد و گفت:  ساخت این بخش دی ماه سال 1393 در فضایی 
به مساحت150مترمربع توسط خیر ســالمت، حاج مرتضی محبوبی و با نظارت 

دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.
وی افزود: با راه اندازی این واحد در پاییز سال جاری اکسیژن به طور مداوم برای 
تمامی تخت های بستری در بخش های بیمارستان به صورت سیستماتیک جریان 
دارد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل اظهار کرد: هزینه مورد نیاز 
بالغ بر دو میلیارد و300میلیون ریال بوده است که مبلغ یک میلیارد و800 میلیون 

ریال توسط خیر و مابقی توسط دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده است.

 فرماندار شهرســتان لنجان گفت: در ســال 1394 دوهــزار و 525 نفر 
در شهرستان لنجان جذب بازار کار و سرمایه شدند.

سید محسن سجاد در نشست کمیسیون اشتغال شهرستان لنجان گفت: 
اشتغال دغدغه بسیاری از جوانان کشور به ویژه شهرستان های پرجمعیت 

و صنعتی نظیر شهرستان لنجان است.
 فرماندار شهرســتان لنجــان از جــذب 90 درصدی اعتبــارات مربوط  
به سهمیه اشتغال در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: دوهزار و 525 نفر 

در سال نودو چهار در شهرستان لنجان جذب بازار کار و سرمایه شده اند.
وی ادامه داد: برخالف وجود چنین آماری در جــذب افراد برای بازارهای 

 کار در جامعه، مشــکالت عدیده ای همچنــان گریبان گیــر جوانان ما 
در بحث بیکاری اســت تاجایی که در طول هفته خانوادهای زیادی برای 
 برطرف شدن مشکالت معیشــتی و یافتن شــغل به فرمانداری مراجعه 

می کنند.
 ســجاد توجه دســتگاه ها به مقوله خود اشــتغالی را ضروری دانســت و 
تاکید کرد: خود اشتغالی از جمله مباحثی اســت که می تواند زمینه ساز 

رشد اقتصادی خانوارها و برطرف کننده معضل بیکاری در جامعه باشد.
 فرماندار شهرســتان لنجــان در خصــوص حمایت های خوداشــتغالی

 بسیج ســازندگی یادآور شد: تسهیالت و شــرایط ویژه ای که برای مردم 
تحت عنوان وام های خود اشتغالی ایجاد می شود فرصت بسیار مناسبی را 
برای کاهش آسیب های ناشی از بیکاری و نیز رونق اقتصادی در خانوارها 

فراهم کرده است.
وی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران پسابرجام خاطرنشان کرد: 
امیدواریم در شرایط جدید که با حضور پررنگ سرمایه گذاران کشورهای 
اروپایی در کشــورمان مواجه هستیم شــاهد شــکوفایی هر چه بیشتر 
استعدادها و توان داخلی در جهت بهبود کیفیت و تولید در کشورمان باشیم. 
سجاد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در انتخابات پیش رو شاهد حضور 
حداکثری مردم و خلق حماسه دیگری در کشورمان باشیم و در ادامه مردم 
با انتخاب خود فردی را انتخاب کنند که صرفا به مســائل باندی و گروهی 

نپردازد و به حل مشکالت مردم بیندیشد.

 امام جمعه موقت ســمیرم با تبریــک ایام ا... دهــه مبارک فجر اظهار داشــت: 
انقالب اسالمی ایران یک انقالب استثنایی در تمام تاریخ بشیریت به شمار می رود 
و این انقالب هم در پیدایش و هم در پیروزی و استمرار آن با سایر انقالب ها متمایز 

بوده است.
 حجت االســالم ســجاد زینعلی بیان کرد: معموال انقالب های که در ســطح دنیا 
اتفاق افتاده است دوران خاصی را طی کرده و از آن شدت و اشتیاق خارج شده است 
اما امروز پس از گذشت 37 سال در ایران شاهد پرشــکوه تر شدن و اقتدار بیشتر 

انقالب مان هستیم.
حجت االسالم زینعلی با اشاره به این مطلب که انقالب اسالمی بر اساس معنویت 
 و قرآن شکل گرفته است، یادآور شد: دشــمنان از ابتدا تا کنون به دنبال اختالل 
در انقالب ما بوده، اما شاهدیم همیشه انقالب ما همراه و همگام با اسالم بوده و دلیل 

عظمت، قدرت و اقتدار روز افزون آن، همراهی آن با معنویت است.
 وی گفت: امــروز گرایــش معنوی، بیــداری اســالمی همگی نشــانه موفقیت 
انقالب اسالمی است و خوشبختانه انقالب اسالمی ایران امروز در باال ترین جایگاه 

خود قرار دارد.
 امــام جمعه موقت ســمیرم تصریح کــرد: مبنا و تئــوری انقالب دیــن مداری،

 اخالق مداری و معنویت گرایی است و مردم ساالری دینی الگوی انقالب است که 
در سایه انقالب به جهان عرضه شد.

وی افزود: امروز دنیا تشــنه آشنایی با انقالب اســالمی ایران بوده و دشمن از این 
 موضوع بیمناک اســت و برای گمراهی اذهان حقیقت جــو در نقاط مختلف دنیا 

به دنبال اختالل در معرفی انقالب ماست.
 زینعلی فضای مجازی و رســانه های نوظهور را فرصتی مناســب بــرای معرفی

  انقالب مان به جهانیان دانســت و اذعان کــرد: امروز با ایــن تکنولوژی می توان 
حرف های خودمان را به مستمعان جهان برسانیم و به درستی و نیکی انقالب مان 

را به جوانان تشنه حقیقت جهان معرفی کنیم.
وی بیداری اسالمی در منطقه را حاصل صدور انقالب به کشورهای همسایه دانست 
و تصریح کرد: امروز باید با ابزارهای نوین، انقالب را به نسل چهارم جهانیان معرفی 
کنیم و اجازه سیاه نمایی و دروغ پردازی را از دشمنان صلب کنیم که این امر نیازمند 

همت جدی جوانان مان و حمایت مسئوالن است.

آن سوی خبر

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نطنــز از برگزاری محفل
 انس با قرآن کریم در روز چهارشنبه 14بهمن ماه در نطنز خبرداد.

 حجت االســالم مرتضی اکبری افــزود: این برنامه با همــکاری اداره 
 قــرآن و نهــج البالغه شهرســتان و بــا حضــور قاریان کشــوری 

حسن احمدی زاده و ابوالفضل عطفی نیا برگزار می شود.
 وی اظهــار کــرد: همچنین قرار اســت  امــروز همراه بــا برگزاری
  نماز مغرب و عشا، مراسم غبارروبی در امامزاده شاه سلطان حسین )ع(

برگزار شود.
 رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان نطنز بــه برگزاری 
 دو برنامه ساالنه سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه و نمایشگاه آرامش 
 بهاره نوروز اشاره کرد و افزود: همه ســاله در ایام نوروز تعدادی مبلغ 
به این نمایشگاه اعزام و در امامزاده مستقر می شوند و به سواالت شرعی 
مراجعین پاسخ داده می شود. هم چنین غرفه مخصوص کودکان برپا 

می شود.
اکبری با بیان اینکــه در 15امامزاده طرح برپا کــردن غرفه ها انجام 
شد، تصریح کرد: در 13 اسفند ماه قرار است برنامه حفظ قرآن کریم 
در دبیرســتان امام خمینی )ره( برگزار شود که حدود180 تن در آن 
شرکت خواهند کرد. وی از بازسازی امامزاده یحیی طاهر )ع( در محله 
مزید آباد و طرح آیینه کاری و ... آن خبر داد و گفت: حدود40درصد 

کار بازسازی انجام شد و باقی در دست اجرا است. 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نطنز تصریح کرد: بانیان 
 این کار بــا پرداخت حــدود60 میلیون تومــان برای گنبــد و بنا و

 57 میلیون تومان برای ضریح هزینه این مرمت را متقبل شده اند.

رییس اداره آموزش  و پرورش بادرود گفت: با حضور مسئوالن سازمان نوسازی، 
شهرستان و منطقه، کلنگ بزرگ ترین پروژه خیرساز بادرود بر زمین زده شد.

 محمود آقادوست در مراسم کلنگ زنی هنرستان فنی  و حرفه ای خیرساز بادرود 
اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در دوره اخیر به شــدت به دنبال شکل گیری آن 
بودیم تشکیل مجمع خیران مدرسه ساز بادرود بود که توانستیم 256 میز مجتمع 
 خیریه مدرسه ساز کشــور از مجموع 758 اداره  در ســطح کشور و شانزدهمین

 مجمع استانی در مجموع استان را  راه اندازی کنیم. 
 وی افزود: در این راستا با هماهنگی غالمیان با افشین منصوری مدیر تعاونی های 
معلولین ایرانیان خارج از کشــور رایزنی کرده و زمینه حضور این خیر اندیشمند 

در بادرود فراهم شد.
 رییس اداره آمــوزش  و پرورش بــادرود تصریح کرد: بعد از حضــور میدانی وی 
در منطقه و بررسی شــرایط موافقت خود را با مســاعدت یک هنرستان فنی و 

حرفه ای که نیاز امروز دانش آموزان است، اعالم کرد.
 وی بیان کرد: پــس از عقد قرارداد مابیــن اداره کل نوســازی مجمع خیرین و 
خیر ارجمند آقای منصوری نقشــه هنرســتان تهیه و زمین مذکور با همکاری 
شهرداری تســطیح شــد و از امروز عملیات احداث بزرگ ترین پروژه آموزشی 

خیرساز در بادرود آغاز می شود.

رییس کمیته امداد کوهپایه به ارائه تسهیالت اشــتغالزایی در کمیته امداد اشاره 
کرد و گفت:10 میلیارد ریال تســهیالت بــا وام 4 درصد بــه متقاضیان مدد جو 
 اختصاص پیدا می کند و تــا کنون حدود70 درصد متقاضی دریافت تســهیالت 
به بانک معرفی شده اند. موسی کاظمی افزود: از بین متقاضیان دریافت تسهیالت 
خود اشــتغالی حدود50 درصد جذب شــده اســت و امیدواریم بتوان با اقدامی 
 شایسته، افراد مورد تایید به عرصه های اشتغالزایی پا نهند. وی در پایان تاکید کرد: 
 از 10 میلیارد ریال تسهیالت حدود 7 میلیارد توســط بانک ملت و 300 میلیارد

  بانک صــادرات ارائــه خدمات به مشــتریان خواهنــد داد. الزم به ذکر اســت، 
کمیته امداد کوهپایه در عرصه های اشتغالزایی به خوبی می تواند نقش محوری ایفا 
کند به نحوی که زنان و مردان بسیاری در این رابطه با دریافت تسهیالت اشتغالزایی 
با اراده گام برداشتند. همچنین موسسه خیرالنسا تا کنون در حمایت از کمیته امداد 
در بیشتر لحظات کاری و مفید در کنار این ارگان بوده و می توان صحنه های حمایتی 

نظیر، مدرسه سازی، جشن ایتام و دیگر موارد حمایت را نام برد.

بـازدید میلیـونی گردشگـران
 از جـاذبه های تاریخی کـاشـان

کلنگ بزرگ ترین پروژه آموزشی بادرود 
بر زمین خورد

اختصاص 10میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزایی به کوهپایه 

کارگاه آموزشــی » آشــنایی بــا آســیب ها و فرصــت های شــبکه های 
اجتماعی«گرامیداشــت دهه مبارک فجر بــا همکاری امــور جوانان اداره 
ورزش و جوانــان و بســیج ورزشــکاران درســالن ناحیه مقاومت بســیج 
شهرضا برگزار شــد. دراین کارگاه آموزشــي اکبرصالحی  مسئول حفاظت 
 اطالعات سپاه شــهرضا با بیان اینکه هدف این کارگاه آگاه سازی و شناخت 
فرصت ها و تهدیدات، فضاهای مجازی و شــبکه های اجتماعی است، ضمن 
معرفی شبکه های اجتماعی به بیان برخی شــکایات ثبت شده در استان و 
شهرستان پرداخت و مثال هایی از آسیب های وارده به زنان و مردان از طریق 

این شبکه ها را عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 14 میلیون نفر در ایران از تلگرام استفاده 
 می کنند، بر اهمیت آشــنایی و آگاهی هر چه بیشــتر جامعه با آسیب های 
فضای مجازی تاکید کرد. این فعال فضای مجازی در ادامه هویت های پنهان، 
ایجــاد اعتیاد اینترنتی، کاهــش تمرکز، تضعیف هــوش هیجانی، تضعیف 
 ارتباطات خانوادگی و مســتقیم، بیماری های روانی، ایجاد ســندرم الیک، 
آسیب زدن به همبستگی اجتماعی و... را از جمله تهدیدات فضاهای مجازی 
برشمرد. صالحي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(گفت: 
اهمیت فضای سایبر و امنیت آن به حدی است که معظم له در فرمایشات شان 
اهمیت فضای سایبری را به اندازه انقالب اسالمی دانسته اند. این کارشناس 

فرهنگی با بیان نمونه های عملکرد های اسالم ستیزی در غرب و هم چنین 
نمونه هایی از تهدید های شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، وایبر و اهداف 
ســازندگان این شــبکه ها، اظهار کرد: حدود90 درصد از جرایم رایانه ای و 

اینترنتی به جهت عدم آگاهی و دقت الزم صورت می گیرد. 
 صالحی بــا بیان اینکــه قدرت نــرم مبتنی بــر تولید اطالعــات بر قدرت 
 ســخت افزاری کشــورها غلبه کرده، خاطرنشــان ســاخت: در این راستا

 آینده پژوهی در حوزه فرهنگ، اســتفاده از نرم افزارهای هوشــمند ملی، 
 تاسیس شبکه های اجتماعی متناسب با سلیقه و فرهنگ ملی و بومی، آموزش 
 سواد رســانه ای، آگاه ســازی و نقش آفرینی عمومی شــهروندان در حوزه 
 آســیب های فضای مجــازی و... ضروری اســت. وي در ادامــه تاکید کرد: 
از فضای مجازی می توان در راســتای تولید قدرت نرم، معرفی آرمان های 
انقالب و تبلیغ مذهب تشــیع اســتفاده کــرد. وی در پایان ســخنان خود 
تصریح کرد در استفاده از شــبکه های مجازی بایستی مدیریت احساسات، 
ذهن نقاد و توانایی دفاع از ارزش های خود را داشــته باشیم. انتشار تصاویر 
نامتعارف، فروپاشــی بنیان خانواده ها و افزایش طــالق از موارد دیگری بود 
 که در این نشست مطرح شد.گفتنی است فیلم های متعددی نیز جهت بیان 
مصداق ها و نمونه های عینی برای حاضران در این کارگاه آموزشی به نمایش 

درآمد.
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زبان خوراكى ها

خبر

ــبزى ها در كنار  ــتفاده از س ــم درمانى بر لزوم اس يك متخصص تغذيه و رژي
وعده هاى غذايى تاكيد كرد.

دكتر ابراهيم فالحى با بيان اينكه نياز است از همه غذاها استفاده شود، اما براى 
ــد، اظهار كرد: در  جلوگيرى از چاقى مقدار غذاى مصرفى (حجم غذا) كم باش
اين باره نياز است رسانه ها برنامه هايى را براى حضور كارشناسان و متخصصان 

تعذيه براى آگاه سازى مردم ترتيب دهند.
ــيب زمينى، برنج و نان نيست بلكه افراد براى  وى با بيان اينكه عامل چاقى، س
تامين نيازهاى خود بايد عالوه بر موارد ذكر شده از سبزى ها، ميوه ها و لبنيات 
كه داراى انرژى هستند، استفاده كنند، افزود: فردى كه سالم باشد ولى از چاقى 
رنج ببرد، اگر يك هفته غذا نخورد، طبيعى است كه وزنش كم مى شود، اما اين 

كاهش وزن مقطعى است. 
اين متخصص تغذيه با تاكيد بر اينكه رژيم هاى اينترنتى را كه براى درمان چاقى 
تجويز مى شوند، قبول ندارم، بيان كرد: انجام دستورات رژيم هاى اينترنتى باعث 
ايجاد سنگ هاى صفراوى، كليوى، چروك پوست و كم شدن آب بدن مى شود 

و پس از يك هفته فرد به حالت اوليه خود بازمى گردد.
وى كاهش وزن را بحثى تخصصى دانست و با تاكيد بر اينكه براى كاهش وزن 
ــوند، اضافه كرد: بايد به منظور جلوگيرى  ــت، بافت هاى چربى كم ش نياز اس
ــى نيز به  ــى از وعده غذاي ــش حجم غذا، بخش ــى عالوه بر كاه از عارضه چاق

سبزى ها(ساالد) اختصاص داده شود.
ــت برنج، ماكارونى و سيب زمينى  فالحى بيان كرد: براى كاهش وزن نياز نيس

حذف شود بلكه بايد به مقدار كم در وعده هاى غذايى از آنها استفاده شود.

ــان مى دهد داشتن نگرش منفى نسبت به  تحقيق جديد محققان نش
ــالمت جسمى و فكرى در ــن تاثير مستقيمى بر س پيرى و افزايش س

 سال هاى بعد زندگى دارد.
ــگاه دوبلين ايرلند، شركت كنندگانى كه   طبق مطالعه محققان دانش
ــتند داراى توانايى شناختى  نگرش مثبت نسبت به افزايش سن داش
ــال  ــان مى دهد افراد بزرگس خوبى بودند. يافته هاى اين محققان نش
ــرعت راه رفتن كندتر و  داراى نگرش منفى نسبت به پيرى، داراى س
توانايى هاى شناختى بدترى در مقايسه با افراد داراى نگرش مثبت در 

دوران سالمندى خواهند بود.
ــبت به افزايش سن باعث مى شود كه روند  همچنين نگرش منفى نس
پيرى تاثير بدى بر شرايط متفاوت سالمت روانى داشته باشد. معموال 
ــبت به ساير افراد  ــالمت شناختى بدترى نس اين گونه افراد داراى س
ــتند. دكتر ديردر رابرتسون، سرپرست  مسن داراى نگرش مثبت هس
تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «نحوه تفكر ما، صحبت ما، و نوشتار 
ما در مورد پيرى تاثيرات مستقيمى بر سالمت دارد. همه ما با افزايش 
سن پير مى شويم و داشتن نگرش منفى نسبت به پيرى مى تواند تاثير 

زيانبارى بر سالمت روانى، فيزيكى و شناختى ما داشته باشد.»

عضو هيئت علمى دانشكده طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران با 
اشاره به مصرف بى رويه گياهان دارويى در كشور گفت: نبايد گياهان 
دارويى خودسرانه مصرف شود و ديدگاهى كه طب گياهى را طبيعى 

و بدون عوارض بيان مى كند اشتباه است.
دكتر محمدحسين آيتى افزود: طب سنتى در ايران ناشناخته مانده و 
به دانشجويان رشته پزشكى در طول مدت تحصيلى در مورد اين طب 

چيزى آموزش داده نمى شود و اين يك نقطه ضعف است.
ــور چين به دانشجويان رشته پزشكى در طول  وى توضيح داد:در كش
مدت تحصيلى، دو تا دو و نيم سال در زمينه طب سنتى آموزش الزم 
ــكى آنها طورى طراحى شده كه  ــود و نظام آموزش پزش داده مى ش

پزشكان آن به طب رايج و سنتى تسلط داشته باشند.
وى اظهار كرد: همچنين در كره جنوبى، ژاپن و شرق آسيا نقش طب 
سنتى پررنگ ، در آمريكا و اروپا هم به اين مقوله طى سال هاى اخير 

توجه خاصى شده است.
اين متخصص طب سنتى در بخش ديگر از سخنان خود گفت: مقوله 
طب سنتى يك ميراث گرانبهاى علمى و فرهنگى است كه تار و پود آن 
در فرهنگ اين كشور تنيده شده است.وى با بيان اينكه بعد از پيروزى 
انقالب اسالمى، فرهنگ كهن به ويژه طب سنتى مورد توجه قرار گرفت 
افزود: نخستين دانشكده طب سنتى در دانشگاه علوم پزشكى تهران، 

سال 86 تاسيس شد.
ــت، درمان و آموزش  ــت هاى وزارت بهداش آيتى اظهار كرد: با سياس
پزشكى و همكارى رييسان دانشگاه علوم پزشكى هم اكنون 22 مركز 
طب سنتى فعال در كشور وجود دارد. وى از ابن سينا و رازى به عنوان 
ــنتى ايران نام برد و گفت: كتاب هاى زيادى در زمينه  بزرگان طب س
ــيارى از آنها در زمان هاى  ــور وجود داشته كه بس طب سنتى در كش
ــته از بين رفته، اما با اين وجود هم اكنون 17 هزار جلد كتاب از  گذش

اين دست در كشور وجود دارد.

يك متخصص تغذيه :

آيا برنج و نان چاق كننده  هستند؟

تاثير نگرش منفى نسبت به پيرى
 بر سالمت افراد

دكتر محمدحسين آيتى گفت:

مصرف خودسرانه 
گياهان دارويى ممنوع

ــت كه اگرچه علم قرن حاضر همچنان  ــرطان يكى از معضالت بزرگ علم طب اس س
ــگيرى قطعى و درمان قطعى بعضى از انواع آن است، اما تالش ها ادامه  ناتوان از پيش
دارد و پزشكان توانسته اند طول عمر و كيفيت زندگى بيشتر مبتاليان به اين بيمارى 

را افزايش دهند.
 نكته مهمى كه بيش از هر چيزى توجه ها را به خود جلب كرده، شناخت عوامل سرطان 
زا و دور كردن آنها از زندگى بشر است. يكى از اين عوامل مهم عادت ها و شيوه زندگى 
نادرست انسان هاست. محققان به اين نتيجه مهم رسيده اند كه تقريبا 30 درصد تمامى 
موارد سرطان ريشه در عادت هاى غذايى افراد دارد و با تغذيه درست، فعاليت فيزيكى 
ــوم سرطان هاى شايع در كشورهاى با  كافى و داشتن وزن مناسب، مى توان از يك س
درآمد باال و يك چهارم سرطان هاى شايع در كشورهاى با درآمد پايين پيشگيرى كرد. 
موسسه تحقيقات سرطان آمريكا به 10 نكته مهم براى جلوگيرى از سرطان كه مرتبط 
با عادت هاى غذايى و اصالح شيوه زندگى است، اشاره كرده است كه در اين مطلب به 

آن مى پردازيم.
1- وزن خود را متعادل نگه داريد

ــت. چاقى باعث افزايش  ــرطان اس اضافه وزن يكى از مهم ترين عوامل خطر براى س
احتمال ابتال به سرطان روده، پستان (بعد از يائسگى)، ديواره داخلى رحم يا آندومتر، 
ــينوم)، پانكراس، كليه و احتماال كيسه صفرا مى شود. فرمولى وجود  مرى (آدنوكارس

دارد به نام شاخص وزن بدن (BMI) كه افراد مى توانند از روى آن متوجه شوند وزن 
متناسبى نسبت به قدشان دارند يا نه؟ 

در اين فرمول اگر شاخص وزن بدن بين 18 تا 25 (براى سفيدپوستان)، باشد، عادى 
تلقى مى شود ولى در اين شاخص به سن، نژاد و جنسيت افراد نيز بايد توجه كرد. اين 
ــده كمى تغيير كند. وزن سالم فقط در گروه  عدد ممكن است با توجه به موارد ذكر ش
ــب با انرژى كم و پرهيز از نوشيدنى هاى حاوى شكر و  انتخاب رژيم هاى غذايى مناس
مواد پرچرب و... و داشتن فعاليت فيزيكى و ورزش در زندگى است. توصيه اين است كه 

حتى االمكان الغر بمانيد ولى كمبود وزن نداشته باشيد.
2- از هر فرصتى براى افزايش فعاليت فيزيكى خود استفاده كنيد

ثابت شده كه فعاليت فيزيكى به طور چشمگيرى خطر ابتال به سرطان روده را كاهش 
مى دهد. حتى احتمال مى رود فعاليت فيزيكى از سرطان پستان و سرطان رحم بعد 
ــه پژوهش سرطان در آمريكا بر فعاليت متعادل  از يائسگى هم جلوگيرى كند. موسس
يعنى حداقل 30 دقيقه پياده روى، دوچرخه سوارى يا باغبانى روزانه تاكيد مى كند و 

آن را جزو ملزومات زندگى مى داند. 
ــان بايد  ــن زم ــد اي ــه وزن دارن ــر اضاف ــال حاض ــه در ح ــرادى ك ــراى اف ــه ب البت
ــرك زندگى  ــد فعاليت هاى كم تح ــراد باي ــدا كند. همه اف ــه 60 دقيقه افزايش پي ب
ــاى متوالى را  ــاعت ه ــه آن هم س ــت رايان ــتن پش ــاى تلويزيون و نشس مثل تماش

محدود كنند.
3- از غذاهاى گياهى بيشتر استفاده كنيد

ــى كنند. ــرطان محافظت م ــل س ــدن در مقاب ــى از ب ــا گياه ــا منش ــواد غذايى ب م
ــرطان معده و روده بزرگ ــير، تره و...) به احتمال زياد از س ــبزى هاى آليومى (س  س

 جلوگيرى مى كنند.
ــده را كاهش  ــاى، حلق، مرى، ريه و مع ــرطان دهان، ن  مصرف ميوه خطر ابتال به س
مى دهد. تركيبات بيواكتيو مانند كاروتينوئيدها (سبزى هاى رنگى)، اسيد فوليك ها 
ــبز و خانواده كلم)، گلوكزسينوالت ها (كلم ها) و سولفيدهاى  (سبزى هاى با برگ س

خانواده آليوم (سير و پياز) را در برنامه غذايى خود بگنجانيد. 
ــد حداقل 5 وعده  ــرطان در آمريكا توصيه مى كن ــه جهانى پژوهش هاى س موسس

(حدود 400 گرم) از انواع سبزى ها و ميوه و مواد غيرنشاسته اى در روز مصرف شود.
4- مصرف گوشت قرمز و گوشت مزه دار شده را محدود كنيد

ــت هاى سرخ كرده بپرهيزيد.  مصرف گوشت قرمز را محدود كنيد و از خوردن گوش
ــت گاو، بره، خوك و اسب) و گوشت فرآورى شده (گوشت  مصرف گوشت قرمز (گوش
كنسرو شده با نمك يا محصوالت گوشتى حاوى مواد نگهدارنده مانند كالباس، ساالمى، 
ــرطان كولوركتال (روده بزرگ) را افزايش  سوسيس و...) به طور قابل توجهى خطر س
ــه پژوهش سرطان  ــه جهانى پژوهش هاى جهانى سرطان و موسس مى دهد. موسس
آمريكا پيشنهاد مى كند مصرف گوشت قرمز را به 500 گرم در هفته كاهش دهيد. اگر 

وعده هاى گوشتى متوسط باشد، حدود 5 وعده در هفته خواهد شد.
5- از مصـرف غذاها و نوشـيدنى هايى كه باعـث افزايش وزن مى شـوند، 

خوددارى كنيد
ــيدنى هاى  مصرف غذاهاى پرانرژى را كمتر كنيد. غذاهاى پرچرب و كم فيبر يا نوش

حاوى شكر زياد پرانرژى هستند.
6- دور سيگار و مشروبات الكلى خط بكشيد

سيگار و مشروبات الكلى، عامل انواع متنوعى از سرطان مانند سرطان دهان، مرى، ناى، 
حلق، حنجره، پستان (قبل و بعد از يائسگى) و ريه هستند و براى پيشگيرى از سرطان 

بهتر است دور آنها خط بكشيد.
7- كمتر غذاى پرنمك بخوريد

ــش دهيد. برخى از  ــده با نمك را كاه ــاى پرنمك يا غذاهاى فرآورى ش مصرف غذاه
روش هاى نگهدارى و تهيه غذا روى سرطان زايى آنها تاثير مى گذارند. غذاهايى كه به 
وسيله نمك نگهدارى مى شوند، مى توانند يكى از عوامل سرطان معده باشند. موسسه 
جهانى پژوهش هاى جهانى سرطان و موسسه پژوهش سرطان آمريكا توصيه مى كنند 
ــط نمك يا غذاهاى پرنمك پرهيز كنيد. ميزان  از مصرف غذاهاى نگهدارى شده توس

مجاز مصرف نمك در روز كمتر از 6 گرم نمك (2/4 گرم سديم) است.
8- خودسرانه مكمل نخوريد

از مكمل هاى غذايى براى پيشگيرى از سرطان استفاده نكنيد. به طور كلى، مكمل هاى 
غذايى نه تنها نقش به سزايى در جلوگيرى از سرطان ندارند. بلكه بيشتر مكمل ها باعث 
سرطان نمى شوند ولى بعضى از آنها خطر ابتال به سرطان را نيز افزايش مى دهند. در 
حال حاضر استفاده از مكمل هاى غذايى براى جلوگيرى از سرطان پيشنهاد نمى شود.

9- تازه مادران از شيردهى غافل نشوند
شيردهى به مدت حداقل 6 ماه بعد از تولد نوزاد به همه مادران توصيه مى شود.چون 
ــتان را در زنان كاهش مى دهد حتى كودكانى كه شير  ــرطان پس ــيردهى خطر س ش

مادر خوار هستند در آينده كمتر به سرطان مبتال خواهند شد.
10- درمان شدگان شيوه زندگى خود را اصالح كنند

نجات يافتگان از سرطان بعد از اتمام درمان حتما بايد تحت نظر پزشك بمانند و كامال 
شيوه نادرست زندگى شان را تغيير دهند و اين 9 نكته در مورد پيشگيرى از سرطان را 

كه در اين مبحث ذكر شد، رعايت كنند.

دريچه

نكته ها

ــتن به مصرف گوشت شتر از  امروزه بسيارى از شهرنشينان به علت عادت نداش
خوردن آن اجتناب مى كنند. برخى نيز بر اين باورند كه اين گوشت سفت و ديرپز 
ــت، ارزش غذايى گوشت شتر  ــش اينجاس بوده و ارزش غذايى ندارد. حال پرس

چه ميزان است؟
ــنا، گفت: گوشت شتر منبع  دكتر مظاهرى، متخصص تغذيه در گفت وگو با ايس
ــيميايى با گوشت ساير  ــيار خوبى از مواد مغذى است و از جهت تركيبات ش بس
ــت گاو از  ــه با گوش ــت در مقايس ــى مقدارى تفاوت دارد. اين گوش دام هاى اهل
ــه با ساير گوشت هاى  ميزان پروتئين و چربى كمترى برخوردار بوده و در مقايس
ــت. وى افزود: مقدار ويتامين  ــيم كمترى اس ديگر، حاوى سديم بيشتر و پتاس
ــيار زياد  ــيم آن بس ــفر و كلس ــس» و برخى عناصر معدنى نظير فس «ب كمپلك
مى باشد. بايد افزود كه نسبت آهن و روى آن كمتر از گوشت ساير دام هاى اهلى 

بوده و نسبت كلسيم اين گوشت در عضالت ران آن زيادتر است.
اين متخصص تغذيه بيان كرد: ويتامين هاى گروه B اين گوشت در تقويت اعصاب 
تاثير زيادى دارند و « روى» آن در تقويت قواى جنسى و جلوگيرى از اختالالت در 
رشد جنين كارآمد است. كالرى بسيار باالى گوشت شتر قواى بدنى و استقامت را 
زياد مى كند و توصيه مى شود كه بانوان باردار و شيرده، دانش آموزان، ورزشكاران 

و افراد كهنسال از خوردن آن غافل نشوند.
ــه با ديگر  ــتر در مقايس ــت ش وى تاكيد كرد: ويژگى اصلى و متمايزكننده گوش
ــت ها، فقدان مواد هورمونى و آنتى بيوتيك در آن است؛ چرا كه اين حيوان  گوش
ــن وجود مواد  ــد مى كند. همچني ــه دور از پرورش دامى رش در طبيعت آزاد و ب

ــح غدد بزاقى  ــت اين حيوان موجب تحريك و ترش طعم دهنده و معطر در گوش
ــده و در نتيجه قدرت جذب را افزايش مى دهد. معموال از قلم  ــيره معده ش و ش

و كوهان شتر در درمان درد پا و كمر و دردهاى روماتيسمى استفاده مى شود.

اين متخصص تغذيه خاطر نشان كرد: از گوشت شتر به همراه كوهان آن كه چربى 
خالص بوده و تقريبا 82 درصد از وزن كل چربى بدن شتر را تشكيل مى دهد در 
تهيه انواع خورش، آبگوشت و خوراك استفاده مى شود. دل، جگر، قلوه، مغز، زبان 
ــاى اين حيوان نيز از نظر ارزش تغذيه اى تقريبا مانند ديگر دام هاى  و ديگر احش

اهلى است.
ــال كه بين يك تا 3 ساله هستند از  وى اضافه كرد: گوشت شترهاى كم سن و س
جهت مزه، طعم و نرمى شبيه گوشت گوساله است، اما داليلى كه باعث شده مردم 
گمان كنند اين گوشت ديرپز است، استفاده از گوشت شتر پير است. هر چه عمر 
شتر باال برود پيوند بين بافت هاى گوشت آن افزايش يافته و حرارت پخت ديرتر بر 
آن تاثير مى گذارد. در ضمن گوشت شتر پير براى سرخ كردن هم مناسب نيست؛ 

چرا كه ميزان كالژن آن زياد و حين سرخ كردن ناپز مى ماند.
مظاهرى بيان كرد: كوهان شتر چربى خالص است. زياده روى در مصرف آن براى 
تمام افراد خصوصا افراد با چربى خون باال بسيار مضر است. گوشت شتر در اكثر 
نقاط به صورت فله اى عرضه مى شود. بنابراين هنگام تهيه آن دقت كنيد كه ظاهر 
گوشت لزج، چسبنده و مترشح نباشد و عضالت سفت و قوام طبيعى داشته باشند.
وى در پايان به افرادى كه قصد خريدن گوشت شتر دارند، توصيه كرد: هر نوع بوى 
غيرطبيعى و نامطبوع مانند ترشيدگى، تعفن و كپك زدگى، عالمت فساد گوشت 
شتر است. خشك و چروكيده بودن از عاليم نگهدارى گوشت در شرايط نامناسب 
و غيربهداشتى است. اين گوشت با ديگر فرآورده هاى آن (دل، جگر، قلوه و …) 

بايد حتما در داخل يخچال هاى ويترين دار نگهدارى شود.

چند  نكته درباره خواص گوشت  شتر

ــان مى دهد مصرف منظم رژيم  يك تحقيق جديد نش
غذايى غنى از سويا به درمان بهتر نابارورى زنان كمك 

مى كند.
ــكده پزشكى  ــگران دانش طبق تحقيقات اخير پژوهش
هاروارد زنانى كه مشكل نابارورى شان با قرارگيرى در 
ــوفنولA (BPA)مرتبط است، با مصرف  معرض بيس
رژيم غذايى حاوى سويا مى توانند در روند درمان موفق 
ــيميايى مختل كننده غدد  باشند. BPA يك ماده ش
ــته بندى هاى غذايى،  ــت كه در انواع بس درون ريز اس
ــه داخلى  ــتيكى و الي ــاى آب پالس از جمله بطرى ه
قوطى ها يافت مى شود. BPA مى تواند ترشح هورمون 
استروژن، يكى از دو هورمون مهم جنسى زنانه را كاهش 
دهد كه ممكن است يك علت احتمالى بروز مشكالت 

كليوى، چشمى، كبدى و بارورى در زنان باشد.
ــق، در اين باره  ــت تيم تحقي ــاوارو، سرپرس خورگه ش
مى گويد: «مطالعات ما روى موش ها نشان داد كه رژيم 
ــان در مقابل  ــويا مى تواند محافظ زن غذايى غنى از س
ــا قرارگيرى در  ــى از نابارورى مرتبط ب ــكالت ناش مش

معرض BPA باشد.»

در اين مطالعه محققان به بررسى ارتباط بين قرارگيرى 
در معرض BPA، رژيم غذايى و ميزان موفقيت در بين 
ــال كه حداقل  ــنى بين 18 تا 45 س 239 زن در رده س
ــال هاى 2007 تا 2012 در معرض  يك بار در طول س
شيوه باردارى خارج رحمى قرار گرفته بودند، پرداختند.
در ادامه مشخص شد زنانى كه هيچ ماده غذايى حاوى 
ــاالى BPA در  ــد، مقادير ب ــويا مصرف نكرده بودن س
آزمايش ادرارشان ديده شده. همچنين ميزان موفقيت 
كاشت جنين در رحم آنها بسيار كمتر از بقيه زنان بود.

سويا و درمان نابارورى زنان 

مقدار باالى ويتامين C و لوتئين موجود در كدو سبز به 
چشم هاى شما كمك مى كند تا بهتر ببينيد و سالمت 

آنها را بهتر حفظ كنيد.
ــبز  ــى، متخصص تغذيه با بيان اينكه كدو س زهرا راغب
ــت، گفت: اين  ــن منابع غذايى منگنز اس يكى از بهتري
ــنB1 و B6 مورد  ــى از ويتامي گياه مقدار قابل توجه
نياز بدن را نيز تامين مى كند. يك متخصص تغذيه در 
خراسان جنوبى گفت: مقدار باالى ويتامين C و لوتئين 
موجود در كدو سبز به ديد بهتر چشم ها كمك و سالمت 

چشم ها را بهتر حفظ مى كند.
ــه اى داراى ارزش  ــبز از نظر تغذي راغبى گفت: كدو س
ــت و به عنوان يك منبع خوب ويتامينC و  زيادى اس
ويتامين A به دليل داشتن سطوح باالى كاروتنوئيدها 
ــس، فيبر، ــيم، م ــم، پتاس ــن، منيزي ــد بتاكاروت مانن

 فسفر و … شناخته مى شود.
وى با بيان اينكه كدو سبز يكى از بهترين منابع غذايى 
ــل توجهى از  ــاه مقدار قاب ــت، گفت: اين گي منگنز اس

ويتامينB1 و B6 مورد نياز بدن را نيز تامين مى كند.
ــذى موجود  ــزود: از ديگر مواد مغ متخصص تغذيه اف

ــبز مى توان به پروتئين، روى، كلسيم، آهن،  در كدو س
نياسين، تريپتوفان اشاره كرد.

ــبزى موجب  ــرد: دريافت منظم اين س راغبى اظهارك
ــتئين خون مى شود و  كاهش سطوح باالى هموسيس
ــتئين منجر به حمله قلبى و  ــطوح باالى هموسيس س
 C سكته مغزى مى شود. وى افزود: مقدار باالى ويتامين
و لوتئين موجود در كدو سبز به ديد بهترچشم ها كمك 

مى كند و سالمت چشم ها را بهتر حفظ مى كند.
ــيم و ــوالت، پتاس ــت: ف ــه گف ــص تغذي ــن متخص اي
ــالمت  ــتاى حفظ و بهبود س  ويتامين A با هم در راس

عمومى مشاركت مى كنند.
راغبى تصريح كرد: تحقيقات اخير نشان داده كه عصاره  
كدو سبز به تخفيف عاليم بزرگى خوش خيم پروستات 
ــتات منجر به  كمك مى كند و بزرگى خوش خيم پروس
مشكالتى در عملكرد دستگاه ادرارى و جنسى مى شود.
وى خاطرنشان كرد: فيتونوترينت هاى موجود در كدو 
ــتند و مس موجود در اين  ــبز عامل اين تسكين هس س
ــت روماتوئيد  ــبزى به كاهش عاليم دردناك آرتري س

كمك مى كند.

كدو سبز و بينايى بهتر

10 فـرمان ضـد سـرطـان
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راس ســاعت نه و ســی و هفت دقیقه و ســی ثانیه روز 
دوازدهم ســال 1357، امام در میان حلقه گروه منتخب 

استقبال کنندگان از پله های هواپیما فرود آمدند .
35 سال گذشــت ...از روزی که پیر فرزانه ، با آن آرامش 
آسمانی ، از پله های پرواز عشق ، پای بر خاکی گذاشت که 

از آن پس ،خاک عاشقان شد . . . 
پس از پانزده سال دوری از وطن درمیان استقبال پرشور 
مردم  ایران قدم به خاک این ســرزمین گذاشت .پانزده 
سالی که به خاطر خروشیدن بر اســتبداد و طاغوت و به 
خاطر بر زبــان جاری کردن حقیقت به عــراق ، ترکیه و 

فرانسه تبعید شد .
 پس از صد و هفــده روز توقــف امام خمینــی )ره( در 
نوفل لوشاتو، امام ساعت سه و سی دقیقه به وقت تهران به 

سوی تهران حرکت کردند .
حاشیه های روزی که امام آمد . . .

حضرت امام به هنگام خروج از فرانســه با ارسال پیامی 
خطاب به مردم فرانســه، ضمــن اظهار تشــکر از آنها 

خداحافظی کردند.
ایشــان پس از اقامه نماز در کف هواپیما، روی دو پتو با 
آرامش خوابیدند. این در حالی بود که همه عالقه مندان، 
دوستداران و نزدیکان ایشان، نگران انجام این پرواز بودند. 
خطر انهدام هواپیما و یا ربودن آن در آسمان چیزی بود 
که همه را تــا لحظه فرود آن در فــرودگاه تهران، نگران 

ساخته بود.
در هواپیما دوصد نفر امام را همراهی می کردند که پنجاه 
تن از آنان همراهان و هواداران و نزدیکان امام خمینی و 

150 نفر دیگر از خبرنگاران بودند .
راس ســاعت نه و ســی و هفت دقیقه و ســی ثانیه روز 
دوازدهم دلو 1357، امام در میــان حلقه گروه منتخب 

استقبال کنندگان از پله های هواپیما فرود آمدند .
خمینی ای امام . . .

با ورود حضرت امام به ســالن فرودگاه، فریاد »اهلل اکبر« 
سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. اســتقبال کنندگان با 
خواندن سرود »خمینی ای امام«، اشک های مشتاقان را 

بر گونه هایشان جاری کردند.
 پاسخ امام به عواطف یک میهن

حضرت امام طی بیاناتی در فرودگاه تهران گفتند: من از 
عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت 
ایران به دوش من بارگرانی است که نمی توانم جبران کنم.

ایشان ضمن اشاره به اینکه طرد شــاه از کشور قدم اول 
پیروزی بود، همگان را به وحــدت کلمه و ادامه مبارزه تا 
قطع کامل ریشه های فساد ترغیب کردند.ایشان سپس از 
آنجا عازم بهشت زهرا شــدند. با وجود سرمای زمستان، 
شب پیش از ورود امام ، بسیاری از مردم مشتاق ، در مسیر 

حرکت ایشان خوابیده بودند .
هنگام ورود امام خمینی به مدت بیســت دقیقه مراسم 
استقبال توسط تلویزیون ایران به طور زنده پخش شد ، 

اما ناگهان عکس شاه روی صفحه تلویزیون ظاهر و برنامه 
قطع شد . 

در حالی که مراسم ورود حضرت امام به طور مستقیم از 
تلویزیون پخش می شد، نظامیان با یورش به این سازمان 

از ادامه پخش آن ممانعت کردند.
عــده ای از مردم با قطــع جریان پخش مســتقیم ورود 
حضرت امام از تلویزیون به علت هجوم مأموران نظامی، 

از عصبانیت تلویزیون های خود را به خیابان پرت کردند.
با آنکه پخش مستقیم مراسم ورود امام از شبکه تلویزیون 

میلیون ها نفر را درخانه ها پای تلویزیون نشانده بود ، در 
تهران سیل جمعیت برای دیدار رو در رو با امام خمینی 
خود را به مسیر تعیین شده و خیابان هایی که از فرودگاه 
تا بهشت زهرا به عنوان معبر امام انتخاب شده بود رسانده 

و در سوی خیابان ها مستقر شدند .
به نوشته روز نامه کیهان طول جمعیت استقبال کننده از 

امام خمینی به 32 کیلومتر می رسید .
امام خمینی در شب اول اقامت خود در مدرسه رفاه، طی 
سخنانی با اعضای کمیته استقبال، بر لزوم حفظ وحدت 

تأکید کردند.
آیت اهلل شــریعتمداری طی تلگرافی ورود حضرت امام 

خمینی را تبریک گفت.
 در پی درخواســت مجــدد بختیــار برای مالقــات با 
حضرت امام خمینی، ایشان گفتند: مالقات با بختیار را در 

صورت استعفای وی می پذیرم. 
موتر حامل امام خمینی و افراد اسکورت با سرعتی متعادل 
به سوی میدان آزادی به راه افتادند تا از آنجا راهی دانشگاه 
تهران شوند و ســپس راه را در مســیر خیابان آزادی تا 

بهشت زهرا ادامه دادند .
بیانات امام خمینی )ره(در بهشت زهرا

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما در این مدت مصیبت ها دیده ایم، مصیبت های بسیار 
بزرگ و بعضی پیروزها حاصل شد که البته آن هم بزرگ 
بوده، مصیبت های زن های جوان مرده، مردهای اوالد از 

دست داده، طفل های پدر از دست داده.
من وقتی چشــمم به بعضی از اینها که اوالد خودشــان 
 را از دســت داده اند می افتد، ســنگینی در دوشم پیدا

 می شود که نمی توانم تاب بیاورم. من نمی توانم از عهده 
 این خســارات که بر ملت ما وارد شده اســت برآیم، من 
نمی توانم تشــکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش 
را در راه خدا داد، خدای تبــارک و تعالی باید به آنها اجر 

عنایت فرماید.
من به مادرهای فرزند از دســت داده  و به پدرهای جوان 
داده،تسلیت عرض می کنم و در غم آنها شریک هستم. 
من به جوان هایی که پدرانشــان را در این مدت از دست 
داده اند تســلیت عرض می کنم. خوب، ما حساب بکنیم 
که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این 
ملت چه می گفت و چه می گوید که از آن وقتی که صدای 
ملت در آمده است تا حاال قتل و ظلم و غارت و همه اینها 

ادامه دارد.
ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت 
ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که 

پایه گذاری شد برخالف قوانین بود.
ما می گوییم که خود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن 
آدم، تمام اینها غیر قانونی است واگر ادامه به این بدهند 
اینها مجرمند و باید محاکمه بشــوند و ما آنها را محاکمه 

می کنیم.
 من دولت تعیین مــی کنم، من توی دهــن این دولت 
می زنــم، من به پشــتیبانی ایــن ملت دولــت تعیین 
 می کنــم، من به واســطه اینکــه ملت مرا قبــول دارد

 )تکبیر حضار(دولت تعیین می کنم این آقا که خودش هم 
خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبولش ندارند، ملت 
هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از 
این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از 
او پشتیبانی بکنید، انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و 

گفته است که باید از این پشتیبانی بکنید.

دریچه

داستان تاریخی

استاد شــهید، آیت اهلل العظمی مرتضی مطهری در تاریخ سیزدهم 
بهمن ماه سال 12۹۸ هجری شمســی در شهر فریمان قدم به عرصه 

حیات گذارد. 
معظم له پس از تحصیل مقدمات، راهی حوزه علمیه قم شد و از محضر 
 بزرگانی همچون آیــت اهلل العظمی بروجردی، عالمــه طباطبایی و 
حضرت امام خمینی )ره( بهره برد و در همه این سال ها ضمن تحصیل 
علوم مختلف، به تزکیه و تهذیب نفس پرداخت چنان که به روشن بینی 

و هوش و ذکاوت و دقت علمی کم نظیری دست یافت. 
 با شروع نهضت اســالمی ایران از ســال های 13۴1ش و 13۴2ش، 
شهید مطهری نیز فعاالنه وارد صفوف نهضت شد و اوج فعالیت هایش 
در 15 خرداد 13۴2ش بود که توسط ساواک دستگیر و زندانی شد و 
پس از آزادی نیز تمام هم و غم خود را مصروف تشکل نیروهای مبارز و 

مسلمان و حفظ نهضت از آسیب ها و انحرافات کرد. 
در این سال ها، استاد به تبیین فرهنگ اســالمی در جامعه پرداخت 
 و در پایگاه های مختلف مخصوصا حســینیه ارشــاد، مسجد جاوید،

 مســجد الجواد و... به آگاهی بخشیدن به نســل جوان و دیگر اقشار 
جامعه ایران پرداخت تا اینکه در سال 1351ش توسط ساواک دستگیر 
و ممنوع المنبر شد.  با این همه اســتاد فعالیت های خود را ادامه داد 
و رابط اصلی امام امت )ره( در کشــور با مــردم و گروه های مختلف و 
هدایت کننده خط فکری نهضت به شمار می رفت و در آستانه انقالب 
نیز نقش بسیار مهمی را در شورای انقالب و... در راستای پیروزی نهایی 
انقالب اسالمی ایفا کرد.  سرانجام، این مبارز خستگی ناپذیر و دانشمند 
و فقیه عالی مقام به وسیله جنایت کاران جاهل گروهک فرقان در شب 
دوازدهم اردیبهشت 135۸ش به شهادت رسید.  شهید مطهری دارای 
خصوصیات منحصر به فردی بود که مهم ترین آنها جامعیت معظم له 
بود، به طوری که در همه صحنه های عملی و نظری حضور فعال داشت. 
از استاد شهید آثار گرانقدری در زمینه های مختلف به جای مانده که 
همواره تبیین کننده اسالم ناب محمدی )ص( و دارای دقت، ظرافت، 

روشن بینی و جامعیت کم نظیری بوده و هست.

یکــی از اعضــای دفتــر امــام نقــل کــرد: چندی پیــش یک 
 خانم ایتالیایی که شــغلش   معلمــی ، و دینش مســیحیت بود، 
نامه ای پر مهر  با  ابراز عالقه شدید به امام خمینی)مدظله العالی( 
نوشــته بود، و همراه آن ، یــک گردنبند طال بــرای حضرت امام 
 فرســتاده و نوشــته بود که این گردنبنــد، یادگار آغــاز ازدواجم 

می باشد.
 از ایــن رو آن را بســیار دوســت دارم ، آن را بــه نشــان عالقه و 
اشتیاقم نســبت به شــما و راهتان ، اهدا می کنم .مدتی آن را نگه 
داشــتیم و ســرانجام با تردید به اینکه امام آن را می پذیرند یا نه، 
همراه بــا ترجمه نامه ، خدمــت امام بردیم. نامه به عرض ایشــان 
 رســید و گردنبند را نیز گرفتنــد و روی میز که در کنارشــان بود 

گذاشتند. 
دو سه روز بعد، اتفاقا دختر بچه دو یا سه ساله ای را آوردند و گفتند: 

پدر این دختر، در جبهه مفقوداالثر شده است .
 امام وقتی متوجه شدند، فرمودند: او را بیاورید، دخترک را به حضور 
امام بردند. امام او را روی زانوی خود نشــاند و نوازش داد، و آهسته 
با او ســخن گفتند، با اینکه بچه افسرده بود، باالخره در آغوش امام 

خندید، آنگاه امام ، احساس نشاط و سبکی کرد.
 ســپس دیدیم امــام ، همــان گردنبند را کــه خانــم ایتالیایی 
فرســتاده بود، بــر گردن دختــر بچــه انداختنــد و در حالی که 
 دختر بچه از خوشــحالی در پوســت نمی گنجیــد از خدمت امام 

بیرون رفت.

 مرحوم حاج ســید احمد آقا خمینی می گفــت : وقتی که از عراق 
می خواستیم به کویت برویم به دلیل ممانعت برگشتیم .

  از ســاعت پنج صبح برای اینکه کســی در نجف خبردار نشــود 
بین الطلویین حرکت کردیم به سوی کویت . 

در مرز کویت ما را راه ندادند. ما برگشتیم به مرز عراق . به بد ترین 
وجه با امام برخورد کردند. حتی یک اتاق که امام در آنجا استراحت 
بکند به ما ندادند. سرانجام امام عبایشــان را انداختند در کنار یک 

اتاق مخروبه که آنجا بود و دراز کشیدند. 
ساعت یازده، دوازده شب بود که از بغداد گفتند: به بصره برگردید. 
ما به بصره برگشتیم . ســاعت یک یا یک و نیم بعد از نیمه شب به 
شهر بصره رسیدیم . یک ساعتی طول کشید تا مقدمات کار را انجام 

بدهیم .
 باالخره ساعت دو بود که امام خوابیدند. 

طولی نکشــید که من یک مرتبه دیدم زنگ ساعت به صدا درآمد. 
وقتی ساعت را نگاه کردم دیدم ساعت چهار نیمه شب است و امام 

برای نماز شب بیدار شدند.

استاد شهید،آیت  اهلل مطهری 

گردنبند خانم ایتالیایی

توجه به نماز شب

مسجد جامع قروه یکی از بناهای تاریخی ارزشمند شهرستان ابهر می باشد 
که در روستای قروه در کیلومتر 15 جاده ترانزیتی ابهر- تاکستان قرار دارد. 
این مسجد همانند مساجد دوران ســلجوقی به سبک چهارطاقی ساخته 
شده و گنبد بســیار زیبایی بر اضالع چهارگانه به واســطه چهار فیلپوش 

استوار گردیده است.
 پالن اصلی مجموعه به جهت تغییرات ناشی از ریزش احتمالی شبستان ها، 

مستلزم حفاری علمی است. 
بنای این مسجد در حال حاضر عبارت است از یک شبستان گنبددار و دو 
شبستان در طرفین آن که از مصالح خشــت و آجرهای حاصله از تخریب 
دیوارهای قدیمی ساخته شده و دارای سقفی از تیر چوبی است و هنوز آثار 
و بقایای شبســتان های اصلی و ملحقات بنا در نمای بیرونی مسجد دیده 

می شود. 
شبستان اصلی مسجد از آجر ساخته شــده و دو نوع آجر در آن به خدمت 
گرفته شــده اســت. از پی تا زیر فیلپوش ها از آجرهــای بزرگ تر به ابعاد 
۸×5/31×5/31 سانتی متر و سپس به جهت اجرای تزیینات در فیلپوش ها 
و پوســته گنبد از آجرهای کوچک تر به ابعاد 5×5/21×5/21 سانتی متر 
استفاده شده است. پاطاق فیلپوش ها روی تخته اشباع شده قطوری که با 
دیوار ۴5 درجه زاویه دارد، قرار داده شده و سپس قوس پنج او هفت تند با 
ساقه بلند اجرا شده به طوری که چهار فیلپوش متناوبا با چهار طاق نما که از 
نظر سبک و ابعاد یکسان است، پالن مربع شبستان را به دایره تبدیل کرده، 

فیلپوش ها و طاق  نماها عموما به تزیینات آجری و هندسی مزین است. 

باالی آنها طاق نماهای کوچک تری که قوس پنج او هفت کند با ساقه بلند 
دارد، متوالیا قرار گرفته، پاطاق عرقچین گنبد را تشکیل می دهد.

تزیینات مسجد جامع قروه برخالف تحمل آسیب های کلی و بسیار زیاد، 
جالب توجه است.

 از آنچه که باقی مانده، حداقل دو دوره تزییناتی در این بنا قابل تشخیص 
است. آثار و بقایای نقاشی  های روی گچ در زیر کتیبه فعلی با رنگ کمتری 
قابل تشــخیص اســت و نقوش دارای طرح های گیاهی و اسلیمی است. 

احتماال این تزیینات متعلق به دوران آل بویه می باشد. 
محراب مسجد که با گود کردن جرز جنوبی ایجاد گردیده، به شدت تخریب 
شده اما هنوز آثار مقرنس های گچی در قسمتی از باالی محراب باقی مانده 

است.
 این محراب مزین به کتیبه جالبی به خط نســخ است و حکایت از احداث 
آن در ســال ۴13 هجری قمری دارد. کتیبه دیگری در زیر فیلپوش ها به 
عرض 50 سانتی متر در گرداگرد بنا به خط زیبای ثلث نوشته شده که تاریخ 

تعمیرات را سال 5۸5 هجری قمری معرفی می کند.
 کتیبه ســوم در زیر عرقچین گنبد نوشته شده اســت. با توجه به شواهد 

موجود مسجد جامع قروه از بناهای اوایل قرن پنجم هجری قمری است.
در روســتای قروه معماری صخره ای بســیار جالب و درخور مطالعه دیده 

می شود که قابل مقایسه با معماری صخره ای علم کندی می باشد. 
هنوز آثار و بقایــای منازلی که در کوه کنده شــده اند، بــا مناظری بدیع 

خودنمایی می کنند.

در چنین روزی

مسجد جامع قروه

روزی که امام آمد...

 رحلت فقیه کبیر و عالم مجاهد
 » حاج میرزا جواد مجتهد تبریزي«

واکنش هاي داخلي و خارجي در 
قبال سخنان امام در بهشت زهرا 

 رحلت دانشمند و محقق بزرگوار
 » میرزا محمدحسین فاضل توني« 

حاج میرزا جواد بن احمد مجتهد تبریزي در اواسط قرن سیزدهم هجري قمري 
در تبریز به دنیا آمد. وي پس از طي دروس مقدماتي و سطوح، در محضر درس 
عالماني همچون: سید حسین کوه کمره اي و مالمحمد فاضل ایرواني حاضر شد 

و به مدارج عالي علمي و فقهي دست یافت. 
میرزا جواد مجتهد تبریزي از آن پس به امور دیني و وظایف مذهبي مشغول شد 
و پس از سالیاني ریاســت مطلقه علمیه را که توام با نفوذ و اقتدار فراوان بوده، 
به دست گرفت. وي سالیان دراز با نفوذ تمام، ریاســت تامه را بر عهده داشت و 

کارهاي مهم بسیاري را با کمال شهامت و موفقیت به انجام رساند. 
ایشان در میان مردم و امرا و حکام وقت نیز داراي وجهه اي کم نظیر بوده به طوري 

که حاکمان زمان، اوامر و احکام او را قبول و اجرا مي کردند. 
در جریان نهضت تحریم تنباکو، وقتي که دربار قصد مقاومت در برابر این فتوا را 
داشت، میرزا جواد مجتهد خود به ناصرالدین شاه تلگراف زد که اگر امر میرزاي 

شیرازي در مورد دخانیات اجرا نشود، ما خودمان اقدام خواهیم کرد. 
ایشان در کنار فعالیت هاي سیاسي و اجتماعي، به عنوان یکي از برجستگان حوزه 
علمیه تبریز به شــمار مي رفت. حوزه اي که ده ها مجتهد مسلم و تعداد زیادي 
صاحب رساله را در خود جاي داده بود. میرزا جواد مجتهد تبریزي سرانجام در 

13 بهمن 127۴ش درگذشت و در نجف به خاک سپرده شد.

وزارت امور خارجه دولت آمریکا که از حامیان اصلي رژیم شاه 
بود، پس از سخنان پرشور امام خمیني در روز 12 بهمن 57 
در بهشــت زهرا و مواضع صریح معظم له در مقابل سیاست 
مداخله جویانه آمریکا در ایران، این سخنان را ضدآمریکایي 

خواند. 
رژیم صهیونیستي نیز از بازگشــت حضرت امام به ایران ابراز 
نگراني کرد؛ زیرا به خوبي مي دانست که امام و مردم انقالبي 
ایران از مخالفان سرسخت این رژیم غاصب و اشغالگر هستند. 
تاس، خبرگزاري رســمي دولت شــوروي نیــز در واکنش 
 بــه بازگشــت امام بــه کشــور اعالم کــرد که بازگشــت 
آیت اهلل خمیني به ایران، ســیر مبارزات را در آن کشور وارد 

مرحله سرنوشت سازي کرده است. 
از طرف دیگر، در این روز مردم مشــتاق دیــدار امام، عازم 

اقامتگاه ایشان در مدرسه علوي تهران شدند. 
ایشان طي سخناني براي مردم، رژیم را مخالف عقل و حقوق 
بشر خواندند و تأکید کردند که هر ملتي حق دارد، سرنوشت 

خود را شخصا تعیین کند.

میرزا محمدحسین فاضل توني، دانشمند و عالم بزرگ مسلمان 
در ســال 1257 ش در شهرســتان فردوس در استان خراسان 

متولد شد.
  او در دوران تحصیــل از محضر عالمان برجســته اي همچون

 ادیب نیشــابوري کســب فیض کرد و به مدارج عالي علمي و 
معنوي دست یافت. 

فاضل توني در فقه، اصول فقه، حکمت، عرفان، ریاضي، نجوم و 
ادبیات عرب از معلومات وسیعي برخوردار بود. 

بعدها به سمت اســتادي در دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران 
برگزیده شــد و تدریس زبان و ادبیات عرب و فلسفه قدیم به او 

واگذار شد. 
 فاضــل توني با اینکــه در ســال 133۹ به علت کهولت ســن 

باز نشسته شد از تدریس نیاسود و به کار خود ادامه داد.
 از میرزا فاضل توني کتب ارزشمندي چون حکمت قدیم، الهیات 

و حواشي بر اسفار به یادگار مانده است.
 این استاد بزرگوار سرانجام در ســیزدهم بهمن 133۹ در ۸2 
سالگي در تهران درگذشت و به جوار رحمت حق تعالي شتافت.



خبر

ــبت ــان گفت: به مناس ــتان اصفه ــالل احمر اس  رييس جمعيت ه
ــاران «ام اس» در اصفهان  ــى بيم ــه فجر، مركز توانبخش  ايام اهللا ده

افتتاح مى شود.
محسن مومنى اظهار داشت: افتتاح مركز توانبخشى بيماران «ام اس» 
ــتان اصفهان و تخفيف ويژه به مددجويان توانبخشى در مورد  در اس
خدمات فيزيوتراپى، كاردرمانى، گفتاردرمانى، شنوايى سنجى، اورتز، 
پروتز و كفش طبى، از برنامه هاى معاونت بهداشت، درمان و توانبخشى 

جمعيت هالل احمر استان اصفهان در دهه مبارك فجر است.
ــاره به برنامه هاى جوانان هالل احمر در اين هفته  وى همچنين با اش
عنوان كرد: برگزارى مرحله استانى ششمين المپياد فرهنگىـ  ورزشى 
ــازمان جوانان جمعيت هالل احمر، فراخوان عضويت  ويژه اعضاى س
اعضا توسط واحد جوانان، برگزارى مراسم بزرگداشت سالگرد پيروزى 
ــوتان انقالب، برپايى  ــالمى همراه با خاطره گويى پيشكس انقالب اس
ايستگاه هاى فرهنگى، برگزارى مسابقات كتابخوانى با موضوع انقالب 
ــازماندهى اعضا براى حضور در راهپيمايى 22 بهمن از  ــالمى و س اس

جمله برنامه هاى معاونت جوانان در اين دهه است.
ــتان اصفهان اعالم كرد: عطر افشانى،  رييس جمعيت هالل احمر اس
ــد از خانواده هاى معظم  ــهدا، بازدي غبار روبى و گلباران مزار مطهر ش
ــاى دهه فجر در هالل  ــهداى جمعيت هالل احمر از ديگر برنامه ه ش

احمر استان اصفهان است.
ــالگرد پيروزى  ــى و هفتمين س ــت س ــه منظور نكوداش وى گفت: ب
ــتان در حوزه ستادى و ــالمى، هالل احمر اس ــكوهمند انقالب اس ش

 26 شعبه اين جمعيت برنامه هاى متنوع فرهنگى، امدادى، آموزشى 
و ورزشى را اجرا خواهد كرد.

مومنى افزود: پوشش امدادى راهپيمايى  22 بهمن، اجراى مانورهاى 
ــورى امداد و نجات در رشته هاى آوار و  امدادى، اجراى مسابقات كش
ارتفاع، اجراى دوره هاى بازآموزى امداد و نجات نجاتگران پايگاه هاى 
بين شهرى از جمله برنامه هاى معاونت امداد و نجات در اين ايام است.

ــالمت به مناطق  وى تصريح كرد: در حوزه داوطلبان اعزام كاروان س
ــالمت، برپايى  ــگيرى و س محروم، اجراى طرح نيابت با رويكرد پيش
چادرهاى سالمت و انجام تست قند و كنترل فشار خون براى مراجعان، 
توسعه و گسترش روند جذب حاميان سالمت با عنوان پنجره هاى اميد، 
شركت داوطلبان در طرح اهداى خون، اهداى زندگى و عضوگيرى از 

عموم مردم بخشى از برنامه هاى اين حوزه در دهه فجر است.
رييس جمعيت هالل احمر استان اصفهان با بيان اينكه در دهه فجر، 
ــالم تولدى دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران، نقطه اى تعيين  اس
ــان خواهى و  ــى رود، گفت: نهضت آرم ــمار م كننده و بى مانند به ش
ــالمى به رهبرى امام راحل و با  استقالل طلبى مردم شريف ايران اس
الهام از آموزه هاى ناب اسالم راستين، از بزرگ ترين حوادثى است كه 

هرگز از حافظه تاريخى اين مرز و بوم پاك نخواهد شد.

رييس جمعيت هالل احمر استان:

افتتاح مركز توانبخشى بيماران 
«ام اس» در اصفهان 

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
ــهردارى از دغدغه هاى شورا بوده و اين  عدم شفافيت مالى در ش
مسئله از دوره هاى گذشته به ميراث مانده و مديريت شهرى در 
ــئله  اين امر موفق نبوده كه راهكار اصلى براى برخورد با اين مس

شفافيت در قوانين است.
ــول جان نثارى در نشست خبرى  ــنيم ،عبد الرس به گزارش تس
شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار داشت: حساسيت در حوزه 
عمران كمك مى كند تا وظايف خود را به نحوى بهتر انجام دهيم، 
يكى از موضوعاتى كه از ابتداى شورا چهارم تأكيد شده، توجه به 
معمارى ايرانى اسالمى و توجه به سيما و منظر شهر در راستاى 
معمارى ايرانى اسالمى است البته بايد دانست كه در ابتداى راه 

قرار داريم.
وى افزود: اصفهان در مباحث معمارى ايرانى و اسالمى قوى است 
اما در بحث عملياتى اين جريان پيشرفت چندانى نداشته و بايد 
در اين راستا ابعاد مختلف آن تدوين شود و در اين زمينه ضرورت 
توجه به فرهنگ سازى، دخالت دانشگاه ها براى پرورش طراحان، 
توجه به نقش سازمان ها و دخالت افراد در اين زمينه روشن است.
ضوابـط ايجاد معمـارى ايرانى اسـالمى در دسـتور كار 

قرار گيرد
رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان 
ــاخت معمارى ايرانى و  ــتورالعمل ها براى س اينكه ضوابط و دس
اسالمى بايد در دستور كار قرار گيرد، خاطرنشان كرد: بايد دانست 
ضوابط در طراحى ها مشخص شده است و اشكالى كه در اين زمينه 
ــخت گيرى در اين حوزه بوده كه در اين راستا  مطرح مى شود س
ضوابطى چون طراحى سقف هاى معمارى ايرانى، سايه اندازى و 

مسايلى از اين دست در ضوابط ذكر شده است.

ــى در زمينه  ــا جايگاه واقع ــيارى ت ــا بيان اينكه فاصله بس وى ب
ــالمى قرار داريم، تصريح كرد: در بحث  ــاز ايرانى اس ساخت وس
سيما و منظر كميته اى تشكيل شده و مالكين و سازندگى مكلف 
ــاختمان نقشه نما تهيه و به تصويب  شده اند كه پيش از نماى س
كميته برسد و شهرى كه خود داراى سبك معمارى است نبايد 
جوالنگاه نماهاى سبك غربى باشد و دور از شأن اصفهان است در 
كنار بافت تاريخى خود معمارى هاى نوين را ببيند، البته در اين 

راستا ضوابط خوبى در نظر گرفته و به طراحان ابالغ شده است.
ــراى معمارى ايرانى مصوب  جان نثارى بيان كرد: ضوابطى كه ب
شده بايد تكميل و تصحيح شود و سعى بر اين شده تا در كميته 
مربوط به خالقيت ها و نوآورى ها توجه ويژه شود تا از متخصصان 
شاخص شهر در اين كميته استفاده شود تا از يك سونگرى در اين 

زمينه جلوگيرى شود.
ــاختمان  ــده تا در س ــهردارى اصفهان تأكيد ش وى گفت: به ش
ــيما و منظر با رويكرد  ــهردارى ها نيز نگاهى ويژه در بحث س ش
ايرانى و اسالمى داشته باشد و اگر بنايى عمومى قرار است ايجاد 
شود بايد با رويكرد معمارى ايرانى اسالمى باشد و در اين زمينه 
پيشنهاد سياست تشويق داده شده تا ساختمان هايى كه در اين 
زمينه حركتى مثبت داشته اند مورد تشويق قرار گيرند تا از اين 

طريق بتوانيم فرهنگ سازى كنيم.
پايش برنامه اصفهان 1400 مهم تر از خود برنامه است

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره 
به برنامه اصفهان 1400 اظهار داشت: در اين برنامه تأكيداتى را 
ــته ايم و بايد به برنامه هاى تدوين  بر نظام مند بودن پروژه ها داش
شده و حد و مرز اعتبارات اين برنامه در اين زمينه احترام گذاشته 
شود. البته در راستاى اين مسئله نهادهاى پايش و كنترل پروژه 

بايد تقويت شوند و بايد دانست پايش برنامه به دليل وجود فراز و 
نشيب ها از خود برنامه مهم تر است.

وى افزود: در برنامه اصفهان 1400 بايد به خواسته هاى مردم توجه 
شود و برنامه بايد بر اساس نگاه مردم در مناطق مختلف تنظيم 
شود. يكى از برنامه ها آسيب شناسى كارهاى بر زمين مانده است 
كه دولت ها معموال  ميراث دار پروژه هاى كلنگ زده هستند كه در 
بحث بودجه در برنامه نخست پروژه هاى باقى مانده و نيمه كار در 

دستور كار قرار مى گيرد.
ايجاد نگاهى عدالت محور در توسعه شهر

ــرفت شهر بايد در نگاهى  جان نثارى با بيان اينكه توسعه و پيش
عدالت محور و توجه به مناطق محروم صورت پذيرد، خاطرنشان 
ــتيم و در  ــفانه ما در پروژه ها دچار افراط وتفريط هس كرد: متأس
زمان هاى مختلف يا به پروژه هاى بزرگ و يا به پروژه هاى محلى 
ــهر بايد پروژه هاى  ــت كه ش اهميت مى دهيم و اين در حالى اس
ــته باشد تا خورد شدن  شاخص و محلى را در كنار يكديگر داش

بودجه سبب مشكالت و كاهش توان براى كار نشود.
ــاخص تأخير  وى تصريح كرد: اگر در زمان تكميل پروژه هاى ش
ايجاد شود ماهيت پروژه زير سوال مى رود وروژه هاى بزرگ نبايد 
ابتر بمانند و در اين راستا ستاد ويژه اى براى رصد پروژه اى شاخص 
مى شود و به طور قطع پروژه هاى شاخص در حين اجراى عمليات 
مشكالتى را دربر دارند و تأكيد بر اين بوده كه پروژه ها هر هفته و 

هر ماه كنترل شوند.
رفع مشكالت مسكن سازان در دستور كار شورا

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره 
ــهر اصفهان براى اجراى پروژه ها  به تأكيدات شوراى اسالمى ش
ــت پروژه ها اعم از فرهنگى، زيباسازى  بيان كرد: توجه به پيوس

ــت محيطى، تكميل اطالعات پروژه، تكميل مطالعات فاز  و زيس
ــتفاده از همه توان متخصصان شهر و  ــنجى، اس صفر و امكان س
برون سپارى،توجه به نظرات بهره برداران و جلوگيرى از تغييرات 

پروژه در حين اجراست.
وى با اشاره به جلسات متعدد اعضاى شورا با مسكن سازان گفت: 
با مهندسان مشاور، پيمانكار اجرايى، انبوه سازان و افرادى كه با 
شهردارى در ارتباط هستند جلساتى را برگزار كرده ايم و در اين 
ــده و قرار بر اين  جلسات مشكالت سازندگان آسيب شناسى ش
ــورا و حضور معاونت شهرسازى  ــد تا كميته اى با محوريت ش ش
شهردارى، سازمان مهندسى و اداره كل راه و شهرسازى تشكيل 

شود تا بر حل مشكالت مربوط اقداماتى را انجام دهيم.
ارتباط بيش از 350 شغل با ساخت وساز

ــبب ايجاد  ــهر س ــرمايه گذارى در ش جان نثارى با بيان اينكه س
ــغل با مسايل  ــت: بيش از 350 ش ــتغال مى شود، اظهار داش اش
ــنگ هاى بر سر راه را  ــت پس اگر بتوان س عمرانى در ارتباط اس
ــعى بر اين بوده تا فرش قرمزى  ــود و س ــتغال مى ش برداريم اش
ــعار داده ايم را محقق كنيم و اگر محقق نمى شود حداقل  كه ش
ــرمايه گذارى به راحتى  ــيم خاردارهاى بر سر راه برداريم تا س س
ــاتى را با نظام  ــتا جلس ــزود: در همين راس صورت گيرد. وى اف
ــته ايم و نقش نظام مهندسى در كنترل ساخت و  مهندسى داش
ــت و در اين زمينه با ايفاى  ــكار اس رعايت مقررات بر همگان آش
نقشى پررنگ به عنوان بازويى توانمند مى تواند در كنار شهردارى 

ايفاى نقش كند.
لزوم گسترش برون سپارى در شهردارى

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان 
ــى دو بال مهم براى ارتقاى  ــهردارى ها و نظام مهندس اينكه ش
ــان كرد: كيفيت اتفاقى  كيفيت ساخت وساز هستند، خاطرنش
ــئله زمانى رخ مى دهد كه ساختار الزم براى آن  نيست و اين مس
تعريف شده باشد كه در كنار اين مباحث اخالق حرفه اى، تكريم 
ــهروندان مراجعه كننده به نظام مهندسى، سرعت بخشى به  ش
ــان و مردم  ــازى مالى و آموزش به مهندس فرآيند كار، شفاف س
ــپارى در شهردارى ها  ــاره به برون س مدنظر قرار گيرد.وى با اش
ــپارى از تأكيدات شوراى اسالمى  تصريح كرد: توجه به برون س
شهر اصفهان بوده كه در اين مسئله از ديگر شهرها عقب هستيم 
ــپارى بيش از پيش بايد در  ــت كه برون س و اعتقاد ما بر اين اس
ــترش يابد البته به جز مواردى كه وظيفه  حوزه هاى مرتبط گس

حكومتى است و شهردارى حق ورود به اين مسايل را ندارد.
رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان  با بيان 
اينكه برون سپارى بايد به گونه اى باشد كه كار را براى مردم تسهيل 
ــئله شفاف سازى نبايد رخ دهد و  و شفاف كند، گفت: عكس مس
مردم بايد با حق خود با زمانى كم، كمترين هزينه و راحت ترين 
راه كار خود را در شهردارى انجام دهند و هدف اصلى برون سپارى 
نيز اين است.وى بيان كرد: ايجاد زيرساخت هاى الزم در اين حوزه 
ــتم مكانيزم كامپيوترى،  الزم است و مواردى مانند ايجاد سيس
داشتن قوانين شفاف و روشن و وجود رويه هاى كوتاه و سريع از 
زيرساخت هاى الزم در مسئله برون سپارى است كه البته اقداماتى 

در اين زمينه صورت گرفته، اما در ابتداى اين راه قرار داريم.
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ــتاندار اصفهان ايران را امن ترين كشور منطقه  اس
دانست و گفت:جايگاه جهانى كشور در بخش هاى 
علمى و در اختيار داشتن تكنولوژى هاى روز قابل 
تقدير است كه اين امر ثمره انقالب اسالمى است.

ــم طنين زنگ انقالب در  رسول زرگرپور در مراس
دبيرستان شاهد 44 اصفهان ضمن گراميداشت فرا 
رسيدن ايام مباركه دهه فجر اظهار داشت: شعار 
انقالب از ابتدا تاكنون «استقالل آزادى جمهورى 
ــت كه ثمره خون هزاران شهيد  اسالمى» بوده اس
ــت ــت.وى  در ادامه با تاكيد بر اينكه با گذش اس
 38 سال از انقالب اسالمى كشور نسبت به دوران 
ماقبل از انقالب به توسعه و پيشرفت چشمگيرى 
ــت، افزود: رهبر كبير انقالب (ره)  دست يافته اس
ــتقالل و  و رهبر معظم انقالب همواره در كنار اس
آزادى كه براى كشور به ارمغان آورده اند خودباورى 
ــه دنبال تثبيت  ــز در جامعه ترويج داده كه ب را ني
ــور اتفاق افتاده است. استاندار اصفهان  اقتدار كش

در ادامه ايران را امن ترين كشور منطقه دانست و 
افزود: همچنين جايگاه جهانى كشور در بخش هاى 
علمى و در اختيار داشتن تكنولوژى هاى روز قابل 
تقدير است كه اين امر ثمره انقالب اسالمى است.

وى با تاكيد بر اينكه دهه چهارم به دهه پيشرفت 
ــت، گفت:  ــده اس ــعه و عدالت نامگذارى ش توس
خوشبختانه با به فرجام رسيدن برجام شرايط رشد 

و ارتقاى كشور بيش از پيش خواهد شد. 
ــته اى كشور نيز  ــاره به قدرت هس زرگرپور با اش
ــت به قدرت  ــران در حالى توانس ــت: اي بيان داش
ــت پيدا كند كه هيچ وابستگى به  ــته اى دس هس
ــا خوداتكايى، راه  ــته و ب ــورهاى ديگر نداش كش
ــه دانش آموزان  ــى كرد.وى در ادام موفقيت را ط
ــن  ــزود: اي ــت و اف ــور دانس ــازان كش را آينده س
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــه باي ــراد جامع ــته از اف دس
علم آموزى و ايمان و تقوا آينده كشور را به درستى 

بسازند.

مديركل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با آغاز 
ــش از 100 كيلومتر بزرگراه در  ايام اهللا دهه فجر از بي

سطح استان اصفهان بهره بردارى مى شود.
ــردارى از  ــت: بهره ب ــان داش ــى بي ــت اهللا غالم حج
ــه پليس راه،  ــاد نصرآباد، علويجه ب بزرگراه محمدآب
سفيدشهر،محمدآباد، قلعه شور، رحيم آباد، اوزونبالغ، 
فريدونشهر، كليشاد ، اسالم آباد و مباركه ، طالخونچه، 
ــش از 100 كيلومتر  بروجن از ديگر پروژه احداث بي
بزرگراه است. مديركل راه  و شهرسازى استان اصفهان 
بيان كرد: 118 كيلومتر بزرگراه، 15 كيلومتر بهسازى 
راه روستايى، 53 كيلومتر راه اصلى و هفت دستگاه پل و 
تقاطع در اين راستا احداث شده است. غالمى با اشاره به 
اينكه 90 پروژه راهسازى و راهدارى آماده افتتاح است، 
ــازى و آسفالت  اظهار داشت: 17 پروژه احداث، بهس
باند دوم، 36 پروژه روكش آسفالت گرم راه هاى اصلى 

مشمول اين پروژه هاست.
ــاماندهى پل  وى اضافه كرد: چهار پروژه احداث و س

ــفالت گرم و سطحى راه هاى  و تقاطع، هفت پروژه آس
روستايى و 26 پروژه درقالب ماليم سازى، ايمن سازى، 
تجديد خط كشى، اجراى روشنايى، تهيه و نصب عاليم 
ــل و ... با اعتبارى بيش از  ايمنى و اجرا و نصب گاردري
يك هزار و 400 ميليارد ريال آماده بهره بردارى است. 
ــتان اصفهان از افتتاح  ــازى اس مدير كل راه و شهرس
پروژه بيمارستان 140 تختخوابى كليشاد خبر داد و 
گفت: اين بيمارستان در شهرستان فالورجان در چهار 
طبقه با مساحت 19 هزار و 353 مترمربع و با پيشرفت 
ــت. وى نوع  فيزيكى 99 درصد آماده بهره بردارى اس
ــاد را عمومى عنوان كرد و  كاربرى بيمارستان كليش
گفت: اين بيمارستان با امكانات انجام اعمال جراحى 
و دارا بودن بخش هاى مختلف از جمله بخش بسترى 
زنان و زايمان، بسترى كودكان، داخلى icu ، ccu، پلى 
كلينيك تخصصى، راديولوژى، آزمايشگاه، فيزيوتراپى، 
اورژانس وبخش هاى تخصصى ديگر با اعتبارى بالغ بر 

143 ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد.

ــوراى شهر اصفهان با  رييس كميسيون عمران، ش
ــاختمان از حلقه هاى مفقوده  بيان اينكه پليس س
بود، گفت: پيگيرى ها براى ايجاد پليس ساختمان 
ــتا در شهردارى تشكيل  انجام و واحدى در اين راس

شده است.
ــت: از اين رو با  ــول جان نثارى اظهار داش عبدالرس
ــيون عمران، معمارى و  توجه به فعاليتم در كميس
شهرسازى اهتمام ويژه اى را در خصوص پروژه هاى 

اجرايى شهردارى داشته ام.
ــالمى را از موارد  ــارى ايرانى، اس وى توجه به معم
ــهر اصفهان در دوره  ــالمى ش ــوراى اس تاكيدى ش
ــت: در اين حوزه در  ــرد و ابراز داش چهارم عنوان ك
ــهرى زندگى  ــتيم و هر چند در ش ــداى راه هس ابت
ــت اما در  ــبك معمارى اس مى كنيم كه صاحب س
ــالمى در پروژه هاى  استفاده از معمارى ايرانى، اس
معاصر و پروژه هاى در حال اجرا پيشرفت چندانى 
ــران، معمارى  ــيون عم ــته ايم.رييس كميس نداش

ــاره به  ــهر اصفهان با اش ــوراى ش ــازى ش و شهر س
شفاف سازى و فرهنگ سازى براى توجه به معمارى 
ايرانى، اسالمى در پروژه ها و ساختمان هاى شهرى 
ــت: دخالت دادن دانشگاه ها در  اصفهان اظهار داش
راستاى تربيت و پرورش طراحان آينده بسيار مهم 
است.وى با تاكيد بر اينكه همچنين توجه به نقش 
ــازمان  ــازمان هاى مربوطه مانند س NGO ها و س
نظام مهندسى بر ما روشن شده است، افزود: بايد به 
سمتى برويم كه اين ضوابط به صورت دستور العمل 

در دستور كار تمام افراد قرار بگيرد.
جان نثارى با بيان اينكه ضوابطى در طرح تفصيلى 
ــتاى  ــه گاليه هايى در راس ــد ك ــخص كرده ان مش
سختگيرانه بودن اين حوزه در راستاى سبك هاى 
ــود دارد، تصريح كرد:  ــالمى وج ــل ايرانى، اس اصي
هرچند ضوابطى مانند مشرف بودن و سايه اندازى در 
اين راستا بوده اما از نقطه اى كه هستيم تا نقطه اى كه 

بايد باشيم، فاصله داريم.

ــبزى و  ــت: با توليد س ــتان اصفهان گف ــاورزى اس رييس جهاد كش
صيفى جات در گلخانه ها، 5 تا 10 برابر راندمان مصرف آب كشاورزى 

را افزايش مى دهيم.
قدرت اهللا قاسمى در نشستى به مناسبت طرح هاى افتتاحى دهه فجر 
سازمان جهاد كشاورزى، اظهار داشت: بخش كشاورزى استان اصفهان 

تاثيرگذار در توليد و اشتغال، اهميت ويژه اى در كشور دارد.
به گفته وى، بخش هاى مختلف زراعت و باغبانى، دام و طيور، و ادارات 
و دستگاه هاى مختلفى زير مجموعه سازمان جهاد كشاورزى هستند 
همچنين اداره كل منابع طبيعى، دامپزشكى، تعاون روستايى، امور 

عشاير و ... همكارى تنگاتنگى با اين مجموعه دارند.
رييس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان با بيان اينكه اصفهان 
واقع در منطقه خشك ايران است و به دليل بارش هاى كم از لحاظ آب 
با محدوديت هايى مواجه است، افزود: با اين وجود كشاورزى اصفهان 

به گونه اى بوده كه از قابليت هاى خوبى برخوردار است.
وى در خصوص محدوديت منابع آبى و كشاورزى در استان، تصريح 
ــاورزى يكى از  ــوالت كش ــان آبيارى محص ــازى زم كرد: محدودس

برنامه هاى اساسى اين سازمان است.
قاسمى بيان كرد: اگر در گذشته اشتغال بخش كشاورزى اصفهان به 
دليل محدوديت منابع آبى، ريزش داشت با توجه به برنامه ريزى هاى 

صورت گرفته طى سال 93 و امسال اين وضعيت، تثبيت شده است.
وى برنامه هاى آتى اين سازمان را احياى قنوات و به عنوان منبع آبى 

مطمئن، پيگيرى نصب كنتورهاى هوشمند در راستاى تعادل بخشى 
آب سفره هاى زيرزمينى، محدود سازى دوره آبيارى زراعت در عرصه 

مزرعه و ... عنوان كرد.
رييس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان با اشاره به اينكه ساالنه 
بيش از 100 ميليون نشاء سبزى و صيفى را در استان توليد مى كنيم، 
تصريح كرد: اگر 45 روز از دوره كاشت را در گلخانه ها انجام دهيم و 
بعد از آن نشاء را به مزرعه منتقل كنيم موجب صرفه جويى چشمگير 

مصرف آب مى شود.  
ــبزى و صيفى جات را در گلخانه ها توليد كنيم  وى تاكيد كرد: اگر س

5 تا 10 برابر راندمان مصرف آب را افزايش مى دهيم.
ــار از اراضى  ــدود 90 هزار هكت ــده ح ــمى با بيان اينكه مقرر ش قاس
كشاورزى استان به سيستم آبيارى قطره اى مجهز شوند، اظهار كرد: 
كشت غرقابى آب زيادى مصرف مى كند و از سوى ديگر مكانيزاسيون 

بخش زراعت با جديت دنبال مى شود.
به گفته وى، ارتقاى مكانيزاسيون نقش مهمى در بهينه سازى توليد 

و آبيارى دارد.
رييس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان در خصوص صادرات 
نيز، بيان كرد: قرار است امروز با سركنسولگر روسيه درباره صادرات 
ــه اى داشته باشيم عالوه  محصوالت كشاورزى استان اصفهان جلس
ــياى ميانه صادرات  ــورهاى آس ــال هاى گذشته به كش بر اين در س

داشتيم.

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان گفت: 
نخستين «باغ مادر نهال» كشور در استان اصفهان با هدف پرورش نهال هاى 

مرغوب سردسيرى و معتدل احداث مى شود.
اصغر محسن زاده كرمانى در نشست خبرى افتتاح طرح هاى بخش كشاورزى 
استان در دهه فجر ، اظهار كرد: «باغ مادر نهال» استان اصفهان با هدف توليد 
نهال مرغوب و داراى ارزش ژنتيكى و نداشتن آفات و بيمارى ها براى ميوه هاى 

سردسير و معتدل اعم از دانه اى و هسته اى راه اندازى مى شود.
ــاى اين باغ در يكى از  ــت كه نهال ه وى با بيان اينكه در حال حاضر 9 ماه اس
گلخانه هاى اصفهان قرنطينه شده است، افزود: اين امر به دليل آلوده نشدن 
نهال ها به ويروس و ساير آفات است، پس از اين مرحله نهال ها به «باغ مادر» 
در دشت مهيار منتقل خواهد شد البته سرمايه گذار اين طرح بخش خصوصى 

است و نخستين نمونه در كشور نيز محسوب مى شود.
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان با اشاره به يك 
هزار و 250 هكتار اراضى گلخانه اى در استان اصفهان، تصريح كرد: رتبه سوم 
در عرصه گلخانه هاى كشور را داريم، اما با توليد ساالنه 42 ميليون گلدان گل 
ــور به استان اصفهان اختصاص يافته  رتبه نخست توليد اين محصول در كش
است. محسن زاده كرمانى ادامه داد: اراضى كشاورزى استان باالى 271 هزار 
هكتار است كه بيش از 242 هزار هكتار آن مربوط به كشت آبى و بقيه اين عدد 
سهم كشت ديم است، كه در توليد بذر سيب زمينى، گلرنگ، ذرت علوفه اى 
ــتان اختصاص داده شده است، هم چنين14 درصد  رتبه نخست كشور به اس
ــاالنه حدود 500 هزار تن ميوه از  اراضى كشاورزى استان باغات است كه س

آن برداشت مى شود. وى اظهار كرد: استان اصفهان در توليد قارچ نيز داراى 
رتبه اول در كشور است، به طورى كه 82 واحد پرورش در سال هشت هزار و

250 تن قارچ خوراكى در اين استان توليد كرده اند.
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان در زمينه توليد 
بذر غالت گفت: امسال حدود شش هزار و 500 تن بذر گندم و دو هزار و 200 

تن بذر جو توليد كرده ايم.
ــيون و ماشين آالت تصريح كرد: امسال  محسن زاده كرمانى درباره مكانيزاس
سازمان جهاد كشاورزى تعداد 299 دستگاه تراكتور را به كشاورزان تحويل 
داده است، همچنين از سال گذشته تا كنون حدود 1240 دستگاه تراكتور با 

همكار ى پليس راهور شماره گذارى شده است.

رييس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان اعالم كرد:

افزايش 10 درصدى راندمان آب كشاورزى با كشت  گلخانه اى
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان؛

احداث نخستين «باغ مادر نهال» كشور در اصفهان

استاندار اصفهان:

جايگاه علمى كشور در سطح جهانى از ثمرات انقالب است
بهره بردارى 100 كيلومتر بزرگراه
 به مناسبت دهه فجر در اصفهان

تشكيل واحد «پليس ساخت و ساز» 
در شهردارى اصفهان

رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهراصفهان؛ 

شكست مديريت شهرى در حذف پديده داللى 
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ستاره ايرانى باشگاه آلكمار هلند از گلزنى براى تيم جديدش ابراز خوشحالى كرد.
ــار را برابر نايمخن  ــش گل دوم آلكم ــر تيم ــه  در بازى اخي  عليرضا جهانبخش ك
(تيم سابقش) به ثمر رساند در صفحه اجتماعى اش به آسيب ديدگى خود حين بازى 
نيز اشاره كرد. او نوشت: « خدا را شكر بهترم و مشكل خاصى نيست. خيلى خوشحالم 

كه اولين گلم را براى آلكمار زدم.»

لنز دوربين

جهانبخش:
 خوشحالم گل اولم را براى آلكمار زدم

ــفه  ــن تحريم ها امروز بايد در مورد فوتبال هم تغيير فلس ــا پايان يافت  ب
داشته باشيم و بدانيم كه اين رشته براى جامعه ضرورى است و پتانسيل 

اين را دارد كه ژاوى را با پول بخش خصوصى به ايران آورد.
ــلفى نكونام و ژاوى فضاى مجازى و البته  همين چند روز قبل بود كه س
ــد روزنامه ها رفت تا  ــذى را پر كرد. اين عكس روى جل ــانه هاى كاغ رس

پس از او پورعلى گنجى نيز همين مسير را برود.
ــا ژاوى  ــن دو  در قطر ب ــود، اي ــم ب ــيار مه ــس اما بس ــن عك ــكان اي م
ــگا.  ــار ژاوى در اللي ــپانيا و در كن ــه در اس ــد، ن ــه بودن ــس گرفت عك
البته پيش از اين نكونام تا الليگا رفته بود و سال هاى زيادى را آنجا سپرى
ــغ عجيب  ــا مبل ــر بود، ب ــال ژاوى در قط ــر ح ــه ه ــا ب ــود ام ــرده ب ك

40 ميليون يورو.
ــارد تومان. عددى  ــزى حدود150 ميلي ــود چي ــن عدد به ريال مى ش اي
ــوان تقريبا نصف  ــدد مى ت ــال ما. با اين ع ــب براى فوتب ــب و غري عجي
ــددى رويايى و غير قابل  ــال تمام چرخاند. ع ــگ برتر را براى يك س لي

اندازه گيرى.
ــت؟  ــك برانگيز نيس ــت؟ اين عكس آيا رش ــه بايد گف ــا اين وجود چ ب
ــد ژاوى را نه در دوران  ــم عربى بتوان ــت كه يك تي ــك برانگيز نيس رش
بازنشستگى كه در دوران اوجش به قطر ببرد و مردمانش را درگير خود 
ــيد كه فوتبال ما هم متمول باشد و اين همه  كند؟ آيا روزى خواهد رس
كاسه گدايى و چه كنم چه كنم نداشته باشد و بتواند چنين سورپرايزى 

براى مردم داشته باشد؟
ــت المال ارتزاق  ــت. تا روزى كه اين فوتبال از بي ــخ فعال منفى اس پاس
ــت كه  ــن دوزار پولى را كه خرج مى كند هم زير تيغ اس ــد، همي مى كن
ــى دو ميليارد تومانى پول  ــت هاى برتر خودش هم يك چرا به فوتباليس

داده است.
ــت، ترمزى به نام  ــديد اس ــير يك جور ترمز ش در واقع اينجا فوتبال اس
ــال وگرنه فوتبال در ايران  ــزى به نام پول دولت و بيت الم ــن، ترم قواني
ــفه اش را  ــيدن به اين نقاط را دارد اما بايد فلس تا حدود زيادى توان رس

براى رسيدن به اين نقطه عوض كند.
ــت كه فوتبال يك بازى و  ــود اين اس ــفه اى كه بايد عوض ش اولين فلس
ــرگرمى است، يك جور پول حرام كردن است، يك جور اسراف است.  س
ــاتحريم  ــا آيا نبايد در دوران پس ــم چنين بود ام ــايد در دوران تحري ش
ــانه اى فكر  ــور ديگرى فكر كرد و به دليل اين ريخت و پاش هاى افس ج

كرد؟
ــوش نكنيد كه  ــت، فرام ــرگرمى كه يك صنعت اس ــال نه يك س فوتب
ــتند كه ميلياردها هزينه مى كنند تا مردم شان  دولت هاى بسيارى هس
يك يا چند روز شاد در سال داشته باشند، فوتبال اما هم هيجان را باال 

مى برد و آدرنالين توليد مى كند و هم مى تواند خصوصى باشد.
ــيار مى تواند  ــلفى براى ما بس ــور ژاوى در قطر و آن عكس هاى س حض
تاثيرگذار باشد و الهام بخش. اولين تاثير فوتبال بزرگ داشتن اين است 
كه جرم و تخلف و افسردگى كاهش پيدا مى كند، دومين تاثير باال رفتن 

راندمان كارى در پى باال رفتن آدرنالين و اميد به زندگى است و ...
ــتفاده از مواد مخدر را از كم كند، مى تواند خانواده ها  فوتبال مى تواند اس
ــتنى تبديل كند، اما با  ــت داش را به محيطى جذاب و پر هيجان و دوس
شكل كنونى، ژاوى كه سهل است، همين بازيكنان خودمان هم در ايران 
ــيه، قطر،  ــن فرصتى كه مى توانند مى روند به روس ــد و در اولي نمى مانن

امارات، تايلند، بنگالدش و ...
ــاى مان براى ديگران در دنيا رقص پا مى زنند و هنر فوتبال را  برترين ه

به نمايش در مى آورند و اين براى آينده خوب نيست.
ــى خواهيم روزى امثال  ــران بايد تغيير كند اگر م ــفه فوتبال در اي فلس
ژاوى را در ايران ببينيم، بايد حق پخش تلويزيونى را مصوب كنيم، بايد 
ــين  قانون كپى رايت را به اجرا درآوريم، قانونى كه اجازه نمى دهد، حس
قلى خان لباس باشگاه ها و پرچم و كاله باشگاه ها را  توليد كند و بفروشد 

و پولش را به جيب بزند.
ــند  ــواداران نپرس ــود تا ه ــوع كامال عوض ش ــن موض ــفه اي ــد فلس باي
ــند ما براى باشگاه ها  ــگاه ها براى ما چه كرده اند بلكه از خود بپرس باش
چه كرده ايم؟ آيا از فروشگاه باشگاه خريد كرده ايم؟ در رستوران باشگاه 
غذا خورده ايم؟ بايد به دو تيم برتر و شايد سه تيم برتر از منظر هواداران 
دقت كنيم و توجه. پرسپوليس، استقالل و تراكتور و البته همه ديگرانى 
ــران و بهترين  ــم و بهترين مدي ــد را الى پر قو بگذاري ــوادار دارن كه ه

امكانات مان را به آن ها بدهيم.
ــگاه ها  ــد نه به پايين، هيات مديره هاى اين باش بايد نگاه مان به باال باش
ــند كه  ــد از آدم هايى باش ــد، باي ــيون باش ــاط خلوت سياس ــد حي نباي

هدف شان فوتبال است، نه اينكه هدف شان خودشان باشد.
اگر همه اين موارد انجام شد، ده سال بعد شايد بتوان امثال ژاوى را هم 
به ايران آورد به شرط تغيير فلسفه. فراموش نكنيد ايران و ايرانى بزرگ 

است و بايد بزرگ فكر كند. 
نبايد همين جا كه هستيم بمانيم، مخصوصا در فوتبال كه يك جور نماد 
ــت و بعضا جنگى نرم است در منطقه يا  مديريت در ابعاد بين المللى اس
در ابعاد جهانى. ديدار ايران با آمريكا را به ياد بياوريد كه چقدر به سود 

سياست كشورمان تمام شد.

حسرت ها كى به پايان مى رسد
ــمارى  ــدازى با كمان به الس وگاس با ش ــزام تيم تيران اع
ــرد در ورزش افرادى  ــرورى بازهم ثابت ك ــراد غيرض از اف
ــتند كه به جاى نگرانى و دغدغه براى بودجه ورزش و  هس
ــتاى اقتصاد مقاومتى، « آمريكاگردى » را  حركت در راس

بر هركار ديگرى ارجح مى دانند.
ــراى حضور  ــورمان ب ــدازى با كمان كش ــى تيران ــم مل تي
ــابقات جهانى داخل سالن با 4 ورزشكار و 5 همراه  در مس
راهى الس وگاس آمريكا شد تا عيار خود را در اين رقابت ها 
ــنجد و كمانداران شانس خود را براى رسيدن به سكو  بس
ــد.  امتحان كنند كه البته نتيجه  و موفقيتى هم حاصل نش
ــر برخى از  ــورت گرفت كه از نظ ــزام در حالى ص ــن اع اي
ــطه  ــالن به واس اهالى ورزش، تيراندازى با كمان داخل س
ــه  ــيايى و المپيك در مقايس عدم حضور در بازى هاى آس
ــان از اهميت كمترى  ــاير بخش هاى تيراندازى با كم با س

برخوردار است.
ــته نوپا  ــدازى با كمان يك رش ــرد كه تيران ــد توجه ك باي
در ورزش ما و با قدمتى10 ساله است و ما هنوز در بخش 
ــتيم و در ابتداى  ــتر هس كامپوند و ريكرو نيازمند كار بيش
مسير قرار داريم و سوق دادن ورزشكارانى كه در كامپوند 
در مسابقات جهانى تازه سكوهاى جهانى را لمس كرده اند، 
ــمت شاخه اى ديگر كارى غير منطقى است. هر عقل  به س
ــيدن  ــوع را تا ييد مى كند كه براى رس ــليمى اين موض س
ــه موفقيت بايد يك هدف را تا انتها به پيش برد و از اين  ب
ــاخه ديگر پريدن مطمئنا كار را براى رسيدن  شاخه به ش

به مقصد سخت تر مى كند.
ــدازى با كمان مورد  ــالن تيران فعال كردن بخش داخل س
ــد از طريق  ــوع باي ــا اين موض ــت، ام ــل انتقادى نيس قاب
ــاز و كارهاى الزم انجام شود. مهم ترين  برنامه ريزى و با س
ــته اى جوان  ــم آن هم در رش ــراى اعزام يك تي ــه ب برنام
ــالن، برگزارى  ــران مانند تيراندازى با كمان داخل س در اي
ــابقات انتخابى با حضور همه استان ها است تا در گام  مس
نخست استعدادهاى اين رشته شناسايى و تيمى با حضور 

بهترين هاى اين رشته تشكيل شود.
ــالن  ــل س ــدازى داخ ــاى تيران ــه تفاوت ه ب ــه  ــا توج ب
با فضاى باز الزم است كادرفنى با تجربه در راس تيم ملى 
ــا اعزام تيم ملى كامپوند در  ــرار گيرد و صرفا نمى توان ب ق
ــته داخل سالن و خارج از سالن به كسب نتايج  هر دو رش
ــب مدال  ــان اميدوار بود و كس ــه طور همزم ــورد نظر ب م
ــيا توسط ملى پوشان كامپوند دليل بر اين  در جهان و آس
ــم بهترين هاى  ــالن ه ــت كه همين افراد در داخل س نيس
ــراد جديد را  ــه اجازه ورود اف ــتند و با اين بهان ــران هس اي

به تيم ملى نداد.
ــت  ــوع را نيز يادآورى كرد كه اگر قرار اس ــد اين موض باي
ــود را به صورت  ــالن كار خ ــدازى با كمان داخل س تيران
ــم ملى مجزا  ــس از انتخاب يك تي ــه اى آغاز كند، پ حرف
ــترك در هر دو  ــور افراد مش ــته يا بعضا حض ــن رش در اي

رشته؛ الزم است تا اين تيم مانند ساير تيم هاى تيراندازى 
با كمان اردوها و تمرينات مجزايى را در طول سال داشته 
و تنها در آستانه اعزام تيم به مسابقات برون مرزى اردوى 

اين تيم تشكيل نشود.
ــى  مقاومت ــاد  اقتص ــت  اس الزم  ــوارد  م ــن  اي ــار  كن در 
ــود.  ــيون تيراندازى با كمان يادآورى ش ــه رييس فدراس ب
ــرايط  ــور و به خصوص ورزش در ش ــرايطى كه كش در ش
ــم رهبرى نيز بارها  ــبى قرار ندارد و مقام معظ مالى مناس
ــد، كار چندان منطقى   ــاد مقاومتى تاكيد كرده ان بر اقتص
ــكار به الس وگاس آمريكا  ــت كه براى اعزام 4 ورزش نيس
ــود تاثيرى در رنكينگ  ــابقاتى كه گفته مى ش آن هم مس
ــى كنند.  ــم را همراه ــر تي ــدارد، 5 نف ــم ن ــداران ه كمان
ــيون  ــرمربى تيم ملى و رييس فدراس ــرايطى كه س در ش
ــده چه دليلى وجود دارد  به همراه تيم عازم ال  س وگاس ش
ــى وزارت ورزش و جوانان كه  ــط عموم ــه مديركل رواب ك
ــده  ــت(!) اعالم ش البته حضورش به عنوان نماينده حراس
و همچنين مدير تيم هاى ملى اين تيم را همراهى كنند؟

ــت،  ــور اين افراد به همراه تيم ملى الزم بوده اس اگر حض
ــابقات جهانى  ــه در مس ــيربازى چگون ــم شمش ــس تي پ
ــرمربى و رييس فدراسيون  ــكار و س در آمريكا با 3 ورزش
ــفر حضور  ــت كه در اين س ــور يافت؟ آيا جز اين اس حض
ــت،  ــه عنوان حراس ــم ب ــار تي ــيون در كن ــس فدراس ريي
ــده  ــور ديده ش ــت؟ بارها در ورزش كش ــوده اس ــى ب كاف

ــت  ــزا براى نماينده حراس ــورت عدم صدور وي ــه در ص ك
ــيون،  ــئوالن فدراس ــورت حضور مس وزارت ورزش، در ص

امور حراستى بر عهده خود مسئوالن قرار داده مى شود.
ــاره كرد  ــيون جودو اش ــورد مى توان به فدراس ــن م در اي
ــرايطى  ــه آمريكا و در ش ــراى اعزام ب ــال 92 ب ــه در س ك
ــر به آرش  ــده بود، اين ام ــت صادر نش ــه ويزاى حراس ك
ــد.  ــپرده ش ــس وقت جودو س ــب ريي ــماعيلى، ناي ميراس
به هر حال رييس، نايب رييس و دبير فدراسيون هاى ورزشى
ــالح  ذى ص ــع  مرج ــرف  ط از  و  رد  الزم  ــاى  فيلتره از 
تاييد صالحيت شده اند و در موارد ضرورى و در اعزام هاى 
ــرايطى كه ويزاى حراست صادر نمى شود،  كوچك و در ش
ــاى خالى  ــل اعتماد ج ــراد قاب ــوان اف ــه عن ــد ب مى توانن
ــه همان اندازه كه مديركل  ــت را پر كنند. مطمئنا ب حراس
ــورد اعتماد و تاييد وزارت  ــط عمومى وزارت ورزش م رواب
ــده است و  ــيون نيز تاييد ش ــت، رييس فدراس ورزش اس
ــتى به يك اندازه آموزش  هر دو در مورد انجام امور حراس
ديده اند و اگر قرار باشد حراست همراه تيم نرود، مى تواند 
ــور مربوط  ــراى ورزش ام ــه ب ــاد هزينه اضاف ــدون ايج ب
ــت تيم را انجام دهد.به گفته حسنى خو، مديركل  به حراس
حراست وزارت ورزش و جوانان، از سوى وزارت ورزش نام 
عباسى به عنوان نماينده حراست براى اخذ ويزاى آمريكا 
ــده بود. اين درحالى است كه همزمان با نام عباسى،  رد ش
ــت اعزامى هاى الس وگاس  ــام مازيار ناظمى هم در ليس ن

ــجاعى پيش از  ــان مى دهد كه ش ــته و اين نش وجود داش
ــورد نظر خود را نهايى كرده و از ابتدا قرار  اين نام افراد م
نبوده وى به عنوان حراست همراه تيم باشد. شايد هم نام 
ــده نام مسئول حراست در كنار نام  «الس وگاس» باعث ش
ــى وزارت ورزش قرار گيرد؛ چه اگر  مديركل روابط عموم
ــه اعزام مدير  ــهرى ديگر بود، نيازى ب ــورى ديگر و ش كش
ــان گونه كه  ــت نبود؛ هم ــط عمومى به عنوان حراس رواب
ــتى در الس وگاس،  ــابقات كش ــان مس ــر در جري پيش ت
ــاون فرهنگى و همچنين معاون پارلمانى وزارت ورزش  مع
ــتند اما استثنا، نماينده  ــفر حضور داش و جوانان در اين س
ــه عنوانى،  ــت تحت چ ــخص نيس ــت نبودند و مش حراس
ــفر  ــى يا ارگانى و به چه دليلى به اين س با خرج چه كس
ــژه الس وگاس  ــور آمريكا و به وي ــه بودند. ظاهرا كش رفت
ــئول منتظر فرصتى  ــى مقامات مس ــت كه برخ جايى اس
ــا هر چيز  ــت ي ــئول حراس ــتند كه تحت عنوان مس هس
ــوند و دورهمى خوش  ــفر ش غير قابل باور ديگرى عازم س
ــاى نظارتى و البته  ــه بايد از نهاده ــت ك بگذراند. اينجاس
ــيد تكليف بيت المال و  ــخص وزير ورزش و جوانان پرس ش
اقتصاد مقاومتى چه مى شود و آيا سفر غير ضرورى معاونان 

او به الس وگاس جزو بيت المال محسوب نمى شود؟
ــور  حض ــه  ك ــت  گف ــد  باي ــوع  موض ــن  اي ــار  كن در 
ــرمربى  ــى و س ــاى مل ــر تيم ه ــيون، مدي ــس فدراس ريي
ــزام تيم 4 نفره به الس وگاس  ــه صورت همزمان براى اع ب
ــى با اين  ــد و در اعزام ــه نظر نمى رس ــدان منطقى ب چن
ــود كه همه اين عوامل  ــكار، كمتر ديده مى ش تعداد ورزش

در فدراسيون تيم را همراهى كنند.
ــاره كرد.  ــد اش ــم نيز باي ــى مترج ــه همراه ــه ب در ادام
ــيون حضور  ــئوالن فدراس ــه برخى از مس ــرايطى ك در ش
ــت  ــى را در كنار تيم به عنوان سرپرس ــر تيم هاى مل مدي
ــيد كه  ــوال را پرس ــى ضرورى مى دانند بايد اين س و مرب
ــيون دارد  ــمت ادارى مهمى در فدراس ــا اين فرد كه س آي
ــت؟ اگر چنين باشد بايد  ــلط نيس ــى مس بر زبان انگليس
تاسف خورد به حال فدراسيونى كه بايد در سفرهاى خود 
مترجم همراه خود ببرند آن هم در سفر پر هزينه اى مانند 
ــكا كه حضو هر فرد اضافه تر مى تواند هزينه زيادى را  آمري
ــلط است  ــيون تحميل كند و اگر او به زبان مس به فدراس

چه لزومى به بردن مترجم بود؟ 
به هر حال بيش از هر فردى ديگرى در فدراسيون، محمد 
ــبت  ــت كه بايد نس ــيون اس ــجاعى، رييس فدراس على ش
به ورزش و سرمايه فدراسيون خود نگران باشد و تا زمانى 
ــيون  روى واقعيت بسته باشد  كه گوش هاى رييس فدراس
گفتن هر چيزى آب در هاون كوبيدن است، به ويژه اينكه 
ــان وزارت ورزش و جوانان  ــود برخى معاون ــار خ او در كن
ــال جامعه اى كه  ــورد به ح ــوس خ ــد. بايد افس را مى بين
ــئوالنش مراقبت نمى كنند در سفرهاى غيرضرورى و  مس

َكك شان هم نمى گذرد از هدر رفتن بيت المال.

سه ديدار پايانى هفته هجدهم امروز برگزار مى شود و در اين روز 
تيم هاى استقالل و پرسپوليس مقابل حريفان اصفهانى خود به 
ميدان مى روند و سايپا هم ميهمان تيم پديده است. نگاهى به 

اين سه مسابقه مى اندازيم:
ذوب آهن- استقالل؛ فينال در نصف جهان

ــگ  ــين لي ــم صدرنش ــت ه ــورت باخ ــتقالل در ص اس
ــكننده خواهد بود  ــينى ش ــن صدرنش ــى ماند، اما اي باقى م
به همين دليل شاگردان مظلومى براى برد به اصفهان مى روند
ــاگردان  ــدول را حفظ كنند. ش ــد مقتدرانه صدر ج تا بتوانن
گل محمدى هم دوست ندارند در خانه به حريف بازنده شوند و 

همين مساله جذابيت مسابقه را دو چندان مى كند. 
ــدرى را  ــرو حي ــابقه خس ــن مس ــراى اي ــتقالل ب اس
ــن هم  ــدارد و ذوب آه ــار ن ــت در اختي ــل مصدومي ــه دلي ب
ــه دليل مصدوميت  ــم بيك زاده و وحيد محمدزاده را ب هاش

در اختيار ندارد، اما شايد كاوه رضايى به اين مسابقه برسد.
ــم در فينال  ــده ه ــال آين ــوم خرداد س ــابقه روز س  اين مس
ــد، اما اين مسابقه  ــهر تكرار خواهد ش جام حذفى در خرمش
ــاگردان  ــت دارد. پيروزى ش ــال اهمي ــدازه آن فين هم به ان
ــدر جدول  ــت در ص ــود رقاب ــى ش ــث م ــدى باع گل محم

فشرده تر شود اما برد استقالل موقعيت آبى پوشان را در صدر 
ــود  ــاوى به ضرر هر دو تيم و به س ــتحكم تر مى كند. تس مس
ــى توان فينال هفته  تيم هاى ديگر خواهد بود. اين بازى را م

هجدهم ليگ دانست.
 پديده - سايپا؛ تالش نارنجى براى ماندن در كورس

ــايپا در صورت پيروزى همچنان در كورس مدعيان باالى  س
جدول باقى خواهد ماند اما اگر شاگردان جاللى در مشهد بازنده 

شوند شايد از رده چهارم دو پله سقوط كنند. پديده، 
نيم فصل را تقريبا بدون حاشيه سپرى كرد. 

ــاالت  ــل و انتق ــر نق ــم در روز آخ ــايپا ه س
ــرده كه هنوز  ــان را جذب ك ــك تيموري آندراني

ــت مى تواند در اين بازى از كاپيتان تيم ملى  ــخص نيس مش
ــه خاطر اخراج  ــابقه ب ــتفاده كند يا تيموريان در اين مس اس
ــت. پديده  ــر ليگ محروم اس ــازى در بازى آخ در تراكتورس

در صورت باخت هم از رده يازدهم پايين تر نخواهد آمد.
پرسپوليس- سپاهان؛ دربى ايرانى

ــابقه اى  ــى ناميده،  مس ــى ايران ــو درب ــابقه را برانك اين مس
ــت. ــى اس ــذاب و ديدن ــواره ج ــه هم ــاس ك ــيار حس بس

ــپوليس براى اينكه خودش را به پيروزى در اين   باشگاه پرس

ــراى هوادارانش  ــاى بازى را ب ــابقه نزديك تر كند تماش مس
ــت. در اين  ــالم كرده اس ــگاه رايگان اع ــه دوم ورزش در طبق
ــى از دروازه بان  ــر رونماي ــپوليس منتظ بازى هواداران پرس
ــوف را درون  ــو، لوبان ــد ديد برانك ــتند و باي جديد خود هس
ــان جوان  ــن زاده دروازه ب ــا محس ــد ي ــرار مى ده دروازه ق
ــازده گل زده  ــا ي ــى هم كه ب ــدى طارم ــى اش را. مه و ايران

ــابقه  در صدر جدول گلزنان ليگ قرار دارد چهره ويژه اين مس
خواهد بود. خلعتبرى بازيكن سابق پرسپوليس در كانون توجه 
ــپوليس قرار دارد و بايد ديد چه رفتارى مقابل  هواداران پرس
اين ستاره سپاهان انجام خواهند داد. اگر چه 
اين دربى ايرانى است، اما نقش آفرينان 
آن دو سرمربى كروات هستند. برانكو  
ــناخت خوبى از يكديگر  واستيماچ ش
ــن ديدار كدام  دارند. بايد ديد در اي

مربى برنده خواهد شد. 
ــد  ــايد بتوان ــپوليس ش پرس
ــدى  ــك گل محم ــا كم ب
ــتقالل  ــه دو امتيازى اس ب
ــر  ــد اگ ــين برس صدرنش
ذوب آهن تيم استقالل را در 

اصفهان شكست بدهد.

سيرى در دنياى ورزش

هفته هجدهم ليگ برتر فوتبال؛

ذوب آهن - استقالل؛ فينال در نصف جهان

رييس فدراسيون شمشيربازى گفت : با شرايط فعلى بعيد نيست مجتبى عابدينى 
بتواند در المپيك ريو مدال بگيرد.

ــابقات جام جهانى  ــورد عملكرد مجتبى عابدينى در مس ــل ا... باقرزاده در م فض
ــان داد كه  ــت: عملكرد او در اين رقابت ها عالى بود و نش پادوا ايتاليا اظهار داش
از قهرمانان جهان چيزى كم ندارد. در يك چهارم نهايى مقابل « آلدو مونتانو » 
ايتاليايى كه قهرمان جهان است نتيجه را 15 بر 14 در كشورش واگذار كرد. از 
سوى ديگر ايتاليايى ها در داورى شمشيربازى مافيا هستند و اين موضوع خيلى 

كمك شان مى كند. تماشاگران نيز بسيار تاثيرگذار بودند.
ــيرباز ايتاليايى  ــن نتيجه در حالى رقم خورد كه همين شمش ــه داد: اي وى ادام

در نيمه نهايى و فينال حريفان خود را 15 بر 8 شكست داده بود.
ــيرباز رومانيايى كه نفر دوم جهان  ــيون شمشيربازى گفت: شمش رييس فدراس
است در مسابقات گرجستان عابدينى را 15 بر 13 برده بود، اما ملى پوش كشور 

ما توانست در ايتاليا او را 15 بر 12 شكست دهد.
ــار ديگر به  ــت و او چندين ب ــرد: نتايج عابدينى اتفاقى نيس ــرزاده عنوان ك باق
ــرايط هيچ بعيد نيست كه  جمع 8 بازيكن برتر جهان صعود كرده بود. با اين ش
در المپيك بتواند روى سكو برود. او در حال حاضر با اعتماد به نفس باال و بسيار 
راحت بازى مى كند. باقرزاده تاكيد كرد: در حال حاضر سهميه عابدينى به دليل 
ــده و تمام تالش او اين است كه سهميه را  ــت، قطعى ش ــيا اول اس اينكه در آس
ــهميه ديگر از آسيا نصيب ايران  از رنكينگ جهانى بگيرد تا بدين ترتيب يك س

شود و پاكدامن هم بتواند در ريو حضور داشته باشد.

ــور تعداد زيادى  ــپوليس» با حض ــال با پرس ــتند «50 س آيين رونمايى از مس
ــوتان، اعضاى هيات مديره ادوار مختلف باشگاه و هنرمندان باشگاه  از پيشكس
ــپيناس پاالس تهران برگزار شد. اين مستند كه  پرسپوليس در محل هتل اس
ــت، عالوه بر روايت تاريخ ــگاه پرطرفدار پايتخت اس راوى تاريخ نيم قرنى باش

ــگاه، بازيكنان و  ــگاه، مرورى هم بر ماندگار ترين خاطرات باش ــاله باش 50 س
ــت.  ــاز اين تيم خواهد داش مربيان ادوار مختلف، گل ها و بازى هاى تاريخ س
اين مستند عالوه بر آن كه جامع ترين روايت تاريخى از پرطرفدارترين باشگاه 
ــه فردى دارد و  ــرى نيز ويژگى هاى منحصر ب ــت، به لحاظ فنى و بص آسياس
با حدود 25 تن از پيشكسوتان اين باشگاه و هنرمندان پرسپوليسى نيز به طور 

اختصاصى به گفت وگو نشسته است.
ــت با حضور  ــروه توليد فنى آن اس ــاله گ ــتند كه حاصل تالش دو س اين مس
ــه  ــى و ب ــدان پرسپوليس ــف و هنرمن ــره ادوار مختل ــات مدي ــان، هي بازيكن
ــين كالنى، حميد  ــگاه نظير على پروين، حس ــوتان بزرگ باش ــت پيشكس دس
ــبكه نمايش خانگى  ــاد پيوس و... رونمايى شده و سپس در ش ــتيلى، فرش اس
ــت در حاشيه مراسم  ــود. ضمن آنكه قرار اس ــور توزيع  مى ش ــطح كش در س
ــتاره  ــوروزى و همايون بهزادى، دو س ــراى هادى ن ــودى نيز ب ــى، يادب رونماي
ــت اين مستند با هماهنگى  ــگاه پرسپوليس به عمل آيد. گفتنى اس فقيد باش
ــپوليس به امضا  ــگاه و طبق قراردادى كه با مديرعامل وقت پرس ــل با باش كام
ــيده بود، به توليد رسيده است و قرار است نيمى از فروش اين مستند نيز  رس

به پيشكسوتان باشگاه تعلق پيدا كند.

مديرعامل شركت فوالدمباركه از بهره بردارى ورزشگاه نقش جهان در ارديبهشت 
ماه سال آينده خبر داد.

ــت خبرى بهرام سبحانى، مديرعامل شركت فوالدمباركه با اصحاب رسانه   نشس
ــنبه برگزار شد، با توجه به مشاركت اين شركت در تكميل  اصفهان عصر يك ش
ــواالت خبرنگاران  ــان، طبيعى بود كه اين موضوع يكى از س ــگاه نقش جه ورزش
حاضر در اين جلسه از سبحانى باشد. وى در اين نشست با اشاره به مشاركت هاى 
اجتماعى شركت فوالد مباركه، اظهار داشت: اين شركت در تكميل پروژه مصلى، 
ورزشگاه نقش جهان، پايگاه امداد و نجات بين شهرى، حمايت از ورزش در قالب 
باشگاه فوالدمباركه سپاهان، احداث موزه دفاع مقدس و همچنين طرح مترو و 
ــيارى از بخش هاى ورزشگاه نقش جهان با  ــاركت دارد. سبحانى افزود: بس ... مش
ــازى شده و تغييرات عمده اى نيز در چمن  ــتانداردهاى AFC بازس توجه به اس
ورزشگاه داده شده است. ساختمان هايى كه در قسمت زيرين جايگاه تماشاگران 
ساخته شده بود بايد تخريب مى شد و برخى سازه هاى فلزى نيز به دليل اينكه 
ــده بود كه بايد اصالح مى شد. مديرعامل  ــده بودند، ناايمن ش ــت مهار نش درس
ــركت فوالدمباركه با بيان اينكه ما در اين پروژه آنچه در تعهدمان بوده است  ش
ــگاه نقش جهان به30 ميليارد تومان  را هزينه كرده ايم، گفت: براى تكميل ورزش
ــد كرد. وى با بيان اينكه  ــت كه اين بودجه اختصاص پيدا خواه بودجه نياز اس
ــت اضافه كرد:  ــال آينده آماده بهره  بردارى اس ــت ماه س نقش جهان تا ارديبهش
پيمانكار پروژه متعهد شده است كه ساختمان ورزشگاه را تا پايان امسال تحويل 

دهد و چمن نيز اوايل سال آينده كشت شود.

بعيد نيست عابدينى در المپيك
 مدال بگيرد

رونمايى از مستند
 50 سال با پرسپوليس

بهره بردارى ورزشگاه نقش جهان 
در ارديبهشت ماه 95 

فشرده تر شود اما برد استقالل موقعيت آبى پوشان را در صدر 
ــود  ــاوى به ضرر هر دو تيم و به س ــتحكم تر مى كند. تس مس
ــى توان فينال هفته  تيم هاى ديگر خواهد بود. اين بازى را م

 پديده - سايپا؛ تالش نارنجى براى ماندن در كورس
ــايپا در صورت پيروزى همچنان در كورس مدعيان باالى  س
جدول باقى خواهد ماند اما اگر شاگردان جاللى در مشهد بازنده 

شوند شايد از رده چهارم دو پله سقوط كنند. پديده، 
نيم فصل را تقريبا بدون حاشيه سپرى كرد. 

ــاالت  ــل و انتق ــر نق ــم در روز آخ ــايپا ه س
ــرده كه هنوز  ــان را جذب ك ــك تيموري آندراني

ــت مى تواند در اين بازى از كاپيتان تيم ملى  ــخص نيس مش
ــه خاطر اخراج  ــابقه ب ــتفاده كند يا تيموريان در اين مس اس
ــت. پديده  ــر ليگ محروم اس ــازى در بازى آخ در تراكتورس

در صورت باخت هم از رده يازدهم پايين تر نخواهد آمد.
پرسپوليس- سپاهان؛ دربى ايرانى

ــابقه اى  ــى ناميده،  مس ــى ايران ــو درب ــابقه را برانك اين مس
ــت. ــى اس ــذاب و ديدن ــواره ج ــه هم ــاس ك ــيار حس بس

ــپوليس براى اينكه خودش را به پيروزى در اين   باشگاه پرس

ــوف را درون  ــو، لوبان ــد ديد برانك ــتند و باي جديد خود هس
ــان جوان  ــن زاده دروازه ب ــا محس ــد ي ــرار مى ده دروازه ق
ــازده گل زده  ــا ي ــى هم كه ب ــدى طارم ــى اش را. مه و ايران

اين ستاره سپاهان انجام خواهند داد. اگر چه 
اين دربى ايرانى است، اما نقش آفرينان 
آن دو سرمربى كروات هستند. برانكو  
ــناخت خوبى از يكديگر  واستيماچ ش
ــن ديدار كدام  دارند. بايد ديد در اي

مربى برنده خواهد شد. 
ــد  ــايد بتوان ــپوليس ش پرس
ــدى  ــك گل محم ــا كم ب
ــتقالل  ــه دو امتيازى اس ب
ــر  ــد اگ ــين برس صدرنش
ذوب آهن تيم استقالل را در 

اصفهان شكست بدهد.

ذوب آهن - استقالل؛ فينال در نصف جهان

بيت المال و اقتصاد مقاومتى چقدر براى وزارت ورزش مهم است؟

سفر دورهمى با تيم تيراندازى باكمان به 
«الس وگاس»
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ضرب المثل های کوتاه

داستان  

دانستنی های کوتاه و جالب درباره مغز   زنگ تفریح

اشعارضرب المثل

9 7 1 6 8 4 2 5 3 
8 3 2 7 5 9 6 4 1 
5 4 6 1 2 3 7 9 8 

3 8 5 9 7 6 1 2 4 
4 1 7 2 3 5 9 8 6 
2 6 9 4 1 8 5 3 7 

6 2 4 8 9 1 3 7 5 
1 9 3 5 4 7 8 6 2 
7 5 8 3 6 2 4 1 9 

 

سودوکو

  5 9 1     
1   5 7  9 6  

   2   8   

  9  8   5 4 
5  7   1 3  8 

 6   9  1   

  2   3   9 

 8   4 2   1 

    5 9 4   
 

کاریکاتور ) فقر(
17

93
ره 

ما
و ش

دوک
سو

17
92

ره 
ما

و ش
دوک

سو
ب 

جوا

تلنگر 

داستان کوتاه حکایت ها

دختر کوچک��ى با معلم��ش درباره 
نهنگ ها بحث مى کرد.

معلم گفت: از نظر فیزیکى غیرممکن 
اس��ت که نهنگ بتواند ی��ک آدم را 
ببلعد، زیرا با وجود این که پستاندار 
عظیم الجثه اى است، اما حلق بسیار 

کوچکى دارد.
دخت��ر کوچک پرس��ید: پ��س چه 
طور حض��رت یونس به وس��یله یک 
 نهنگ بلعیده شد؟ معلم که عصبانى 
ش��ده بود تک��رار ک��رد ک��ه نهنگ 
نمى توان��د آدم را ببلع��د. این از نظر 

فیزیکى غیرممکن است.
دختر کوچک گفت: وقتى به بهشت 

رفتم از حضرت یونس مى پرسم.
 معلم گف��ت: اگ��ر حض��رت یونس 

به جهنم رفته بود چى؟
دختر کوچک گفت: اون وقت ش��ما 

ازش بپرسید.

 روزى، آدم نادان��ى ک��ه ص��ورت
 زیبای��ى داش��ت، ب��ه » افالطون« 
 که م��ردى دانش��مند ب��ود، گفت:
  اى افالط��ون، ت��و م��رد زش��تى

 هستى.
افالط��ون گف��ت: » عیبى ک��ه بود 
گفتى و آن را به همه نش��ان دادى، 
اما آنچ��ه که دارم، همه هنر اس��ت 

ولى تو نمى توانى آن را ببینى. 
هنر تو، تنها همی��ن حرفى بود که 

گفتى، بقیه وجود تو سراس��ر عیب 
است و زشتى. 

 بدان ک��ه قبل از گفتن ت��و، خود را 
در آین��ه دیده ب��ودم و به زش��تى 

صورت خودم پى برده بودم.
  بعد از آن س��عى ک��ردم وجودم را 
پر از خوبى و دانش کنم تا دو زشتى 

در یک جا جمع نشود.
 تو مردى زیبارو هس��تى، اما سعى 
 ک��ن ب��ا رفت��ار و کارهاى زش��ت 
خود، این زیبایى رابه زشتى تبدیل 

نکنى.

کشاورزى االغ پیرى داش��ت که یک روز اتفاقى 
به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه 
س��عى کرد نتوانس��ت االغ را از درون چاه بیرون 

بیاورد.
پ��س ب��راى اینکه حی��وان بیچ��اره زی��اد زجر 
 نکشد، کش��اورز و مردم روس��تا تصمیم گرفتند 
چاه را با خاک پر کنند تا االغ زودتر بمیرد و مرگ 

تدریجى او باعث عذابش نشود.
مردم با س��طل روى س��ر االغ خاک مى ریختند 
 ام��ا االغ هر ب��ار خ��اک ه��اى روى بدن��ش را 
 مى تکاند و زیر پایش مى ریخت و وقتى خاک زیر

 پای��ش ب��اال م��ى آمد، س��عى م��ى ک��رد روى 
خاک ها بایستد.

روس��تایى ها همین طور به زنده ب��ه گور کردن 
االغ بیچاره ادام��ه دادند و االغ ه��م همین طور 
 به باال آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رس��ید

 و در حیرت کشاورز و روس��تاییان از چاه بیرون 
آمد ...

 نتیجه اخالقى: مش��کالت، مانند تل��ى از خاک 
بر سر ما مى ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم: 
اول اینکه اجازه بدهیم مشکالت ما را زنده به گور 
کنند و دوم اینکه از مشکالت س��کویى بسازیم 

براى صعود!

پیرمرد و االغ زشتی و زیباییمعلم و دختر کوچولو

هیچ دویى نیست که سه نشه. 
هیچ دودى بى آتش نیست. 

هیچ عروس سیاه بختى نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه. 
هیچ کاره، رقاص پاى نقاره. 

هیچ کاره و همه کاره.
 هیچ کس از پی��ش خود چیزى نش��د// هی��چ آهن خنجر تیزى نش��د// 

هیچ قنادى نشد استادکار// تا که شاگرد شکرریزى نشد
هیچ کس را توى گور دیگرى نمى گذارن. 

هیچ کس روزى دیگرى را نمى خوره. 
هیچ کس نمى گه ماست من ترشه. 

هیچ گرونى بى حکمت نیست. 
یابوى اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست. 

یابوى پیش آهنگ آخرش توبره کش مى شه. 
یا خدا یا خرما. 

یار بد، بدتر بود از مار بد.
» یارب مبادا که گدا معتبر شود « )...گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود(

یار در خانه و ما گرد جهان مى گردیم. 
یار قدیم، اسب زین کرده است.

یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک. 
یا زنگى زنگ باش یا رومى روم. 
یا على غرقش کن منهم روش. 
یا کوچه گردى یا خانه دارى. 

یا مرگ یا اشتها. 
یا مکن با پیلبانان دوستى// یا بنا کن خان هاى در خورد پیل 

یکى رو تو ده راه نمى دادند، سراغ کدخدا رو مى گرفت. 
یک ارزن از دستش نمى ریزه. 

یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ. 
یک انار و صد بیمار. 

یک بار جستى ملخى، دو بار جستى ملخى، آخر به دستى ملخى. 

مدت ها قبل در ژاپن سگى به نام هاچیکو بسیار معروف گشت که زندگى و رفتار 
او شبیه افسانه اى از یاد نرفتنى در خاطرات باقى ماند. هاچیکو سگ سفید نرى 
از نژاد آکیتا بود که در اوداته ژاپن در نوامبر س��ال ۱۹۲۳ به دنیا آمد. زمانى که 
 هاچیکو دو ماه داشت به وس��یله قطار اوداته به توکیو فرستاده شد و زمانى که 
به ایستگاه ش��یبوئى مى رس��د قفس حمل آن از روى باربر به پایین مى افتد و 
آدرسى که قرار بود هاچیکو به آنجا برود گم مى شود و او از قفس بیرون آمده و تنها 
در ایستگاه به این سو و آن سو مى رود در همین زمان یکى از مسافران هاچیکو را 

پیدا کرده و با خود به منزل مى برد و به نگهدارى از او مى پردازد.
این فرد پروفسور دانشگاه توکیو دکتر شابرو اوئنو بود. پروفسور به قدرى به این 
سگ دلبسته مى شود که بیشتر وقت خود را به نگهدارى از این سگ اختصاص 
مى دهد. دور گردن هاچیکو قالده اى بود که روى آن عدد ۸ نوش��ته ش��ده بود 
 )عدد هشت در زبان ژاپنى هاچى بیان مى شود و نماد شانس و موفقیت است(

و پروفسور نام او را هاچیکو مى گذارد. 
منزل پروفسور در حومه شهر توکیو قرار داشت و هر روز براى رفتن به دانشگاه 
به ایستگاه قطار شیبوئى مى رفت و ساعت چهار برمى گشت. هاچیکو یک روز 
به دنبال پروفسور به ایستگاه مى آید و هر چه شابرو از او مى خواهد که به خانه 
برگردد هاچیکو نمى رود و او مجبور مى شود که خود هاچیکو را به منزل برساند و 
از قطار آن روز جا مى ماند. در زمان بازگشت از دانشگاه با تعجب مى بیند هاچیکو 
روبروى در ورودى ایستگاه به انتظارش نشسته و با هم به خانه برمى گردند، از آن 
تاریخ به بعد هر روز هاچیکو و پروفسور باهم به ایستگاه قطار مى رفتند و ساعت ۴ 
هاچیکو جلوى در ایستگاه منتظر بازگشت او مى ماند، تمام فروشندگان و حتى 
مسافران هاچیکو را مى شناختند و با تعجب به این رابطه دوستانه نگاه مى کردند.

در س��ال ۱۹۲۵ دکتر ش��ابرو اوئنو در س��ر کالس درس بر اثر س��کته قلبى از 

 دنیا مى رود، آن روز هاچیکو که ۱۸ ماه داش��ت تا ش��ب روبروى در ایس��تگاه 
 به انتظار صاحبش مى نش��یند و خانواده پروفس��ور به دنبالش آمده و به خانه 
مى برندش، اما روز بعد نیز مثل گذشته هاچیکو به ایستگاه رفته و منتظر بازگشت 
صاحبش مى ماند و هربار که خانواده پروفس��ور جل��وى رفتنش را مى گرفتند 
 هاچیکو فرار مى کرد و به هر طریقى بود خود را راس س��اعت چهار به ایستگاه 

مى رساند.
این رفتار هاچیکو خبرنگاران و افراد زیادى را به ایس��تگاه شیبوئى مى کشاند 
و در روزنامه ها اخبار زیادى درباره او نوشته مى ش��ود به طورى که همه از این 
ماجرا خبردار مى شوند و همه مى خواهند از نزدیک با این سگ باوفا آشنا شوند. 
هاچیکو خانواده پروفسور را ترک کرد و شب ها در زیر قطار فرسوده اى مى خوابید، 
فروشندگان و مسافران برایش غذا مى آوردند و او  نه سال هر بعد از ظهر روبروى 
در ایستگاه مترو منتظر بازگشت صاحب عزیزش ماند و در هیچ شرایطى از این 
انتظار دلسرد نشد و تا زمان مرگش در مارس ۱۹۳۴ در سن ۱۱ سال و ۴ ماهگى 

منتظر صاحب مورد عالقه اش باقى  ماند.
وفادارى هاچیکو در سراسر ژاپن پیچید و در سال ۱۹۳۵ تندیس یادبودى روبروى 
در ایستگاه قطار شیبوئى از او ساخته شد تا امروز تندیس برنزى هاچیکو همچنان 

در ایستگاه شیبوئى منتظر بازگشت پروفسور است.
 در زمان جنگ جهانى دوم تندیس تخریب شد و در سال ۱۹۴۷ دوباره تندیس 
جدیدى از هاچیکو در وعدگاه همیشگى اش بنا شد، اگرچه این بنا حالت ایستاده 
داش��ت و به زیبایى تندیس اول نبود، اما یادبودى بود از وفادارى و عشق زیباى 
هاچیکو براى مردم ژاپن؛ در س��ال ۱۹۶۴ تندیس دیگ��رى از هاچیکو همراه با 
خانواده اى که هرگز، انتظار و عشق اجازه داش��تنش را به او نداده بود در اوداته 

روبروى زادگاهش بنا شد.

بعضى آدم ها ناخواسته همیشه متهم اند...!
به خاطر :

سکوت شان ، کارى به کار کسى نداشتن شان، خلوت شان،
اتاق ش��ان، استراحت شان، روى پاى خود ایستادن ش��ان، دوست داشتن 

شان !
گویى جان مى دهند براى اتهام بستن

و از همه بدتر این  که :
زود فراموش مى شود خوبى هاى شان ...

)اما همیشه خوب باشین ؛ یکى هست که همشون رو میبینه و هیچ وقت 
فراموش نمى کنه (

گاهى وقتا فرام�وش کن کج�ایى
به کجا رسیدى

و به کج�ا نرس�یدى
گ�اهى وقتا ف�ق�ط زن�دگ�ى ک�ن 

یاد قول هایى ک�ه به خودت دادى نب�اش
یه وقتایى شرمنده خودت نب�اش 
د آخه مشتى تقصیر تو نیست که

 تو تالشتو کردى ام������ا نش���د 
یه وقتایى جواب خودتو نده 

هر کى ازت پرسید چرا اینجاى زندگى گیر کردى
لبخند بزن و بگو:

کم نذاشتم حاجى
اما نشد

یه وقتایى فقط از زنده بودنت لذت ببر 
درسته سخته ولى تو تالشتو بکن
وقتى که راه نمى روى، نمى دوى؛

زمین هم نمى خورى واین زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت!
وقتى که تصمیمى نمى گیرى، کارى نمى کنى؛

اشتباه هم نمى کنى و این اشتباه نکردن محصول انفعال است نه انتخاب !
خوب بودن به این معنى نیست که درهاى تجربه را بر خود ببندى و فقط 

پرهیز کنى...
خوب بودن در انتخاب هاى ماست که معنا پیدا مى کند.

- در عمق دریا دلم مى خواست چشم هایم را ببندم و براى چند لحظه هم 
که شده، وانمود کنم که آب را فراموش کرده ام. 

اما هر چقدر بیشتر س��عى مى کردم، کمتر مى توانستم به آب فکر نکنم؛ 
بیشتر غرق مى شدم. 

 باید همیش��ه به یاد داش��ته باش��ى ک��ه ماندگارترین چیزه��ا در ذهن، 
آنهایى است که وانمود به فراموش کردن شان مى کنى. 

هر چقدر بیش��تر بخواهى چیزى را فراموش کنى، بیشتر در ذهنت با آن 
بازى مى کنى. 

براى فرار کردن از چیزى، نبای��د آن را فراموش کنى. خودش��ان کم کم 
فراموش مى شوند، مى روند. 

س��عى براى فراموش کردن چیزى، درس��ت مانند فرار کردن از سایه ات 
است. 

تو نباید از سایه ات فرار کنى، نمى توانى که فرار کنى... 
وقتش که برسد، خودش کم کم مى رود، فراموش مى شود. 

دوست مى دارم که با خویشان خود بیگانه باشم
همدم عقلم چرا هم صحبت دیوانه باشم

دل به هر کس کى سپارم من در دل ها مقیم
تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم

آزمودم آشنایان را فغان از آشنایى
آرزومندم که با هر آشنا بیگانه باشم

مرغ خوش خوانم وگر در حلقه زاغان نشینم
کى توانم لحظه اى در نغمه مستانه باشم
مردمى گم شد میان آشنایان از تو پرسم
با چنین نامردمان بیگانه باشم یا نباشم

عارف کسي بود که به شب اي خدا کند
با سوز سینه خسته دالن را دعا کند

پیچد سر از عنایت سلطان به کبر و ناز
در کوي فقر قامت خدمت دو تا کند
بر پاي شاه اگر سر ذلت نهاده است
با شرم توبه سجده حق را قضا کند

اگر که گل رود از باغ باغبانان چه کند؟
چو بي بهار شود با غم خزان چه کند؟
کسي که مهر گل از دل نمي تواند کند
به باغ خشک در ایام مهرگان چه کند

به گریه زنگ غم از دل بشوي و شادان باش
دل گرفته غم خفته را نهان چه کند ؟

بار الها بال پروازم ببخش
روح آزاد سبک تازم ببخش
عاشق بزم تو ام، راهم بده

عقل روشن، جان آگاهم بده

بعضی آدم ها ناخواسته همیشه متهم اند...! سگ وفادار » هاچیکو«

 - مغ��ز انس��ان مانند ی��ک رایان��ه قدرتمند اس��ت که 
خاطرات مان را ذخیره مى کند و این که ما در مقام یک 
 انس��ان چگونه فکر مى کنیم و واکنش نشان مى دهیم

 را کنترل م��ى کند. مغز انس��ان در طول زم��ان تکامل 
 یافته و برخى از قس��مت هاى پیچی��ده آن ویژگى هاى 
خارق العاده اى دارند که دانشمندان هنوز سعى در درک 

آنها دارند.
- با تکامل، مغز انسان پیچیده و پیچیده تر شده، بسیارى 
از ویژگى ه��اى جالب آن را هنوز دانش��مندان به خوبى 

درک نکرده اند.
- مغز انس��ان حاوى میلیاردها س��لول عصبى است که 
اطالعات را به سراسر بدن ارسال مى کنند و یا اطالعات را 

از سراسر بدن دریافت مى کنند.
-  مغز انسان بیش از سه برابر مغز پستانداران دیگرى است 

که اندازه بدن مشابهى با انسان دارند.
- هر طرف مغز تا حد زیادى با تنه��ا نیمى از بدن تعامل 
دارد. به دالیلى که هنوز به طور کامل درک نشده، تعامل 

مغز با طرف هاى مخالف بدن انجام مى گیرد. یعنى سمت 
راست مغز در تعامل با طرف چپ بدن است و سمت چپ 

مغز با طرف راست بدن تعامل دارد.
 - ب��زرگ ترین بخش مغز انس��ان مخ نامیده مى ش��ود. 
بخش هاى مهم دیگر، جسم پینه اى، قشر مغز، تاالموس، 

مخچه، هیپوتاالموس، هیپوکامپ و ساقه مغز هستند.
- مغز انس��ان به وس��یله جمجمه محافظت مى ش��ود. 
 جمجمه پوش��ش محافظى اس��ت که از ۲۲ اس��تخوان 

متصل به هم تشکیل شده است.
- وزن مغز یک انس��ان بالغ حدود ۳ پوند )۱/۵کیلوگرم( 
اس��ت. اگر چه مغز انس��ان تنها ۲ درص��د از وزن بدن را 
تشکیل مى دهد، اما در حدود۲0 درصد از انرژى بدن را 

مورد استفاده قرار مى دهد.
 -  مغ��ز در مایع مغ��زى نخاعى معلق و ش��ناور اس��ت. 
این مایع هم به صورت یک الیه در مقابل ضربات فیزیکى 
و هم به عنوان یک مان��ع در مقابل عفونت به نحو موثرى 

عمل مى کند.

 - ماهیم��ون هى مى خواس��ت ی��ه چیزى به��م بگه، 
 تا دهنش��و باز مى ک��رد آب م��ى رفت ت��و دهنش و 
نمى تونست بگه. دست کردم تو آکواریوم درش آوردم. 
شروع کرد از خوشحالى باال پایین پریدن. این قدر باال 
 پایین پرید، خسته ش��د خوابید. دیدم بهترین موقعه 
تا خوابه دوباره بندازمش تو آب. ولى االن چند ساعته 
بیدار نشده. یعنى فکر کنم بیدار شده، دیده انداختمش 

اون تو، قهر کرده خودشو زده به خواب...!
این رفتار ما با بعضى آدماى اطرافمونه. دوسشون داریم 
و دوستمون دارند ولى اونارو نمى فهمیم؛ فقط تو دنیاى 

خودمون داریم بهترین رفتار رو با اونا مى کنیم... 
- اگر نمى توانى مدادى باشى که خوشبختى یک نفر 

را بنویسد؛
پس حداقل سعى کن پاک کنى باش��ى که غم کسى 

را پاک کند!
زندگى هنر نقاشى بدون پاک کن است؛

پس طورى زندگى کن که حس��رت داشتن پاک کن 

را نخورى!
در مقابل سختى ها همچون جزیره اى باش که دریا هم 

با تمام عظمت و قدرت نمى تواندسر او را زیر آب کند!
آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نیست 

خانه شان بزرگ تر نیست 
ثروت شان بیشتر نیست. 

آنها قلبى وسیع و نگاهى مرتفع دارند!
- اگر بر این باورى که س��نگ برای��ت معجزه مى کند، 

معجزه رخ خواهد داد!
اگر بر این باروى که آس��مان برایت معج��زه مى کند، 

معجزه رخ خواهد داد!
اما آگاه باش. نه سنگ از خود قدرت دارد، نه آسمان!

آنچه که نیرو دارد، باور توس��ت! ایمان و یقین راس��خ 
توست! 

اگر سنگ قدرتى داشت، فکرى به حال خود مى کرد!
 بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هس��ت، از خود بطلب 

هر آنچه خواهى که تویى...

خواندنی
زندگى پیدا کردن خودتان نیست زندگى خلق خودتان 

است... 
بس��یار مراقب باش که درون وج��ودت، در حال نظاره 

کدامین آرزو هستى!
وقتى مى ترسى هر چیزى ترسناک است. 

وقت امیدوارى هر چیزى براى ت��و به یک امید تبدیل 
مى شود. 

 وقتى عصبانى هستى هر چیزى که به سراغت آید تو را 
خشمگین مى سازد. 

وقتى آرام هس��تى دنیاى اطراف تو هم��ان آرامش را 
منعکس خواهد کرد. 

هر آنچه از اعماق وج��ود تو بیرون مى آی��د در جهان 
 بیرون تو نمود پی��دا مى کن��د و این یعن��ى آنکه اگر 
به راستى خواهان تغییر آنچه بر سر تو مى آید هستى 
پس الجرم باید خود واقع��ى ات را عوض کنى، پس در 
قلب خود آنچه را که برایت ارزش دارد و دوستش دارى 
را ببین و مطمئن باش که بی��رون وجود تو همان چیز 

موج خواهد زد. 
بس��یار مراقب باش که درون وج��ودت در حال نظاره 

کدامین آرزو هستى!!!
چرا که رس��م کاینات نمایش هم��ان آرزو در زندگى 

روزمره توست. 
سعى کن چیزى را درون وجودت ببینى که راضى ات 

مى سازد و به تو انرژى مى بخشد؛ 
و بعد آسوده و آرام نظاره گر و شاهد این معجزه خلقت 
باش که چگونه تمام روزگار و کائن��ات با تو هماهنگ 

خواهد شد. 
- اى خالق مهربان 

مرا وسیله صلح و آش��تى خود قرار ده تا حامل عشق، 
گذشت، یک رنگى، درس��تى، یقین، امید، نور و شادى 

باشم. 
پروردگارا...!!!

 کمک��م ک��ن تس��لى ده��م، درک کن��م و ببخش��م 
تا به جاودانگى برسم.               
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مفاد آرا
11/225 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عم��وم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نس��بت 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 وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 11300 هیأت : آقای حجت اله علی زاده بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9573 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 77/70 مترمربع شماره پالک 
1041 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابیتاعی از ورثه سید محمد کبابی و غیره
2(رأی ش��ماره 11648 هیأت : آقای عباس بهمنی بیدگلی فرزند علیجان ش��ماره 
شناسنامه 232 و خانم س��لطان حاجی جعفری فرزند حسن شماره شناسنامه 
78  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 208 مترمربع شماره پالک 
1042 فرعی مجزا از ش��ماره 94 فرعی و باقیمانده فرعی هردو  از پالک 3 اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حبیب اله 

شاهزاده آرانی و غیره
3(رأی ش��ماره 11644 هیأت : آقای جابر جوکار بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 9496 و خانم زهرا علی اکبرزاده بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
171  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 182/45 مترمربع شماره پالک 
1044 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از عیسی اربابی
4(رأی شماره 11299 هیأت : امام زاده هادی به تولیت آقای مرتضی متولی بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناس��نامه 53 با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه آران و 
بیدگل، شش��دانگ  یکباب موقوفه به مساحت 117/5 مترمربع شماره پالک 2907 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از عیسی اربابی و غیره
5(رأی شماره 11298 هیأت : امام زاده هادی به تولیت آقای مرتضی متولی بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناس��نامه 53 با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه آران و 
بیدگل، ششدانگ  یکباب موقوفه به مساحت 119/75 مترمربع شماره پالک 2908 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی و غیره
6(رأی ش��ماره 12058 هیأت : آقای مهدی فرزین بیدگلی فرزند صفرعلی شماره 
شناسنامه 294 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106/50 مترمربع شماره پالک 
832 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریدار عادی
7(رأی ش��ماره 11637 هیأت : آقای حس��ین گ��رم آبی فرزند مصطفی ش��ماره 
شناس��نامه 66 و خانم اسماء احدی فر فرزند مختار ش��ماره شناسنامه 14083  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 160 مترمربع شماره پالک 411 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
8(رأی ش��ماره 11318 هیأت : آقای صادق بیابانی بیدگلی فرزند جواد ش��ماره 
شناسنامه 2038 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع شماره پالک 
18 فرعی مجزا از شماره 1و2و3 فرعی از پالک 171 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریدار عادی
9(رأی ش��ماره 12076 هیأت : خانم لیال کیانی بیدگلی فرزند رحمت اله ش��ماره 
شناسنامه 65  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 242/20 مترمربع شماره پالک 
29 فرعی مجزا از شماره 18 فرعی از پالک 279 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
10(رأی ش��ماره 12036 هیأت : آقای سید ماشااله حس��ینی بیدگلی فرزند سید 
آقا ش��ماره شناس��نامه 273 و خانم فاطمه خارکن بیدگلی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 5  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 129/50 مترمربع 
شماره پالک 16 فرعی مجزا از شماره 14 و 13)مشاعات( فرعی از پالک 282 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
11(رأی شماره 11290 هیأت : خانم کبری کدخدازاده فرد بیدگلی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 7526 و آقای ماشااله شاهدی  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
7021  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 225/10 مترمربع شماره 
پالک 1075 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه 

ابراهیم شاهدی و غیره
12(رأی شماره 11321 هیأت : شرکت بانک انصار  بشناسه ملی 1032025230 با 
نمایندگی آقای علی گل محمدی سامانی فرزند رضا، ششدانگ  یکباب ساختمان 
به مساحت 210/70 مترمربع ش��ماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از 
پالک 1473 اصلی و شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 1475 
اصلی و شماره پالک 16 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 1480 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
13(رأی شماره 11345 هیأت : آقای عباس زهتاب فرزند محمد شماره شناسنامه 
10070 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195/40 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
مجزا از شماره 5و6و7و9و11 فرعی و قسمتی از مشاعات 7 فرعی از پالک 2311 

اصلی واقع در اماکن بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد زهتاب
14(رأی شماره 12067 هیأت : آقای میثم گلچین آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
1250021138 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112/50 مترمربع شماره پالک 8190 
فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریدار عادی
15(رأی شماره 12071 هیأت : خانم فاطمه کم صدا آرانی فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه 8913  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 311/81 مترمربع شماره پالک 
8188 فرعی مجزا از شماره 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رس��می
16(رأی ش��ماره 11293 هیأت : آقای حس��ن قنائی آرانی فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121/60 مترمربع شماره پالک 
2679 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.خریدار عادی
17(رأی شماره 11661 هیأت : آقای محمد مسجدی فرزند احمد شماره شناسنامه 
253 و خان��م معصومه مهدی پ��ور فرزند نعمت اله ش��ماره شناس��نامه 360  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 2689 
فرعی مجزا از پ��الک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از علی اصغر مطمئن آرانی
18(رأی ش��ماره 12050 هیأت : خانم اعظم قنائی آرانی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 9024  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/41 مترمربع شماره پالک 
2692 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت عادی
19(رأی ش��ماره 12075 هیأت : آقای س��عید هادی نژاد فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 248 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175/97 مترمربع شماره پالک 
2693 فرعی مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل

20(رأی شماره 12065 هیأت : خانم معصومه معیلی آرانی فرزند عزت اله شماره 
شناسنامه 8974 )نسبت به 2دانگ( و آقای عباس نویدی آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 197  )نسبت به 4 دانگ( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 181/28 
مترمربع شماره پالک 1704 فرعی مجزا از شماره 64 فرعی از پالک 2640 اصلی 

واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه علی نویدی
21(رأی شماره 11342 هیأت : آقای سید مجتبی عنایتی آرانی فرزند سید عباس 
ش��ماره شناس��نامه 367 و خانم زینب خوش��بخت آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 395  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 77/80 مترمربع 
شماره پالک 1696 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
22(رأی ش��ماره 11642 هیأت : آقای عل��ی زاهدی بیدگلی فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 304 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 396 
فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه
23(رأی ش��ماره 12052 هی��أت : آقای محم��د زارع مقدم فرزند نصراله ش��ماره 
شناسنامه 342 ، شش��دانگ  یکباب انبار ضایعات به مس��احت 2767 مترمربع 
شماره پالک 5414 فرعی مجزا از ش��ماره 41 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
24(رأی ش��ماره 11630 هیأت : آقای محس��ن پاک نژاد فرزند رحمت اله ش��ماره 
شناسنامه 44 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 144/50 مترمربع شماره 
پالک 5407 فرعی مجزا از شماره 158 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد قدیریان
25(رأی شماره 11631 هیأت : آقای سید رسول شمسی بیدگلی فرزند سید جواد 
شماره شناس��نامه 6190004121 و خانم زهرا اس��کندرپور بیدگلی فرزند مسلم 
شماره شناسنامه 6190050905  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
147 مترمربع شماره پالک 5408 فرعی مجزا از ش��ماره 163 فرعی از پالک 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26(رأی ش��ماره 11639 هیأت : آقای محمدرضا حاجی جعف��ری بیدگلی فرزند 
حسینعلی شماره شناس��نامه 242 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 120 
مترمربع شماره پالک 5409 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
27(رأی شماره 12051 هیأت : آقای احسان دهقانی آرانی فرزند سیف اله شماره 
شناسنامه 401 ، ششدانگ  یکباب انباری به مس��احت 439/12 مترمربع شماره 
پالک 5415 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
28(رأی ش��ماره 11301 هی��أت : آقای مه��دی بادبرین فرزند رحمت اله ش��ماره 
شناسنامه 151 ، شش��دانگ قس��متی از یکباب س��اختمان به مساحت 45/35 
مترمربع شماره پالک 5401 فرعی مجزا از شماره 421 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید 

نصراله خدایی
29(رأی شماره 12069 هیأت : آقای حس��نعلی دادخواه بیدگلی فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه 1250055253 ، شش��دانگ  یکباب انباری به مساحت 137/88 
مترمربع شماره پالک 5418 فرعی مجزا از شماره 422 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد 

دادخواه
30(رأی شماره 12070 هیأت : آقای محمدرضا دادخواه بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 55 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 137/88 مترمربع شماره پالک 
5416 فرعی مجزا از شماره 422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم 

کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد دادخواه
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 94/11/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/11/29        
 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ اجراییه 
شماره پرونده:139404002127000077/1 ش��ماره بایگانی پرونده:9400109 شماره 
آگهی ابالغیه:139403802127000055 بدینوس��یله به آقای اصغر آقاخانی فرزند 
محمود به ش��ماره شناس��نامه 136 صادره از ش��هرضا متولد 1353/06/01 به 
شماره ملی 1199149810 که طبق آدرس متن قرارداد تنظیمی در بانک و تقاضانامه 
صدور اجراییه ساکن ش��هرضا – خیابان 45 متری کوی شهید دوستی و تورج 
طیاره فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 173 به شماره ملی 1199166464 متولد 
1355/02/06 صادره از شهرضا که طبق آدرس متن س��ند و تقاضانامه صدور 
اجراییه ساکن شهرضا – ترمینال کامیونداران که طبق اعالم مامور اداره پست در 
آدرسهای مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده اید ابالغ می گردد براساس قرارداد 
شماره 1176 مورخ 1386/03/13 تنظیمی در بانک سپه شعبه شهرضا آقای اصغر 
آقاخانی به تعهد تورج طیاره و غیره مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود 
و یک هزار و ششصد و شصت و ش��ش ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده 
که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مدیریت ش��عب بانک سپه منطقه 
اصفهان )بستانکار پرونده( اجراییه به مبلغ شصت میلیون و هشتصد و پنجاه و 
یک هزار و ششصد و دوازده ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیرتادیه تا تاریخ 
1394/06/25 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ ش��انزده هزار و نود و پنج ریال 
بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و تحت شماره بایگانی 
9400109 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان رسیدگی می باشد لذا 
به اس��تناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به ش��ما درج و منتشر می 
گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ رای 

11/229 کالسه پرونده:94-730 ش��ماره دادنامه:1075و1076-94/10/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه هفده ش��ورای حل  اختالف اصفهان خواهان: سید علی عاملی 
نشانی اصفهان – رهنان – خ.ش��هیدان غربی – جنب کوچه 88- نمایشگاه مبل 
خوانده: ناصر نوروزی علوی نشانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه به تاریخ 
94/10/7 ش��عبه هفده ش��ورای حل اختالف اصفهان به تص��دی امضاء کننده 
زیر تشکیل پرونده کالس��ه 94-730 مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده شورا 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. در 
خصوص دعوای آقای س��ید علی عاملی به طرفیت آق��ای ناصر نوروزی علوی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال موضوع یک چک 
به شماره 07034353 مورخ 94/3/30 به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی ب��ر پرداخت دین و برائت ذم��ه خویش به عمل 
نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و ش��صت 
هزار ریال و هزینه نش��ر آگهی بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررس��ید چک )94/3/30( تا زمان اجرای حکم براس��اس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام مدت 
مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد نسبت به قرار تامین خواسته طبق درخواست خواهان قرار رد 
دادخواست تامین خواسته صادر و اعالم می گردد. م الف:30693 شعبه 17 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/230 کالسه پرونده:94-468 شماره دادنامه:1077-94/10/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید علی عاملی رنانی نشانی 
اصفهان – رهنان – خ.شهیدان غربی – جنب کوچه88- نمایشگاه مبل اصفهان 
هنر خوانده: لطفعلی صباغ نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سید علی عاملی رنانی به طرفیت 
لطفعلی صباغ به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره 
خزانه داری کل 312690)سری/پ( به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب ش��ورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده لذا به اس��تناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/5/3 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیس��ت روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:30692 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

11/231 شماره دادنامه:9409970368901035 شماره پرونده:9209980358700558 
شماره بایگانی شعبه:931661 تجدیدنظرخواه ها: 1- آقای عرفان احمدی بیرگانی 
فرزند عبدبابا با وکالت خانم فریبا جوزدانی فرزند س��یف اله به نشانی خیابان 
هشت بهشت غربی – س��اختمان امام رضا – طبقه سوم 2- آقای عادل احمدی 
بیرگانی فرزند حاتم به نش��انی اصفهان. خ.کاوه- خ.بهارس��تان ش��رقی – ک 
بهارآزادی – پ2 همک��ف تجدیدنظرخوانده ها: 1-آقای ش��هرام امیری با وکالت 
خانم مهتاب بهرامی فرزند محسن به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – روبروی 
رستوران یلدا دفتر وکالت 2- آقای محسن روحانی فرزند محمدعلی با وکالت آقای 
علیرضا حمزه فرزند ناصر به نش��انی اصفهان – بلوار وحید – مابین پل وحید 
وچهارراه باغ دریاچه – مجتمع تجاری خدماتی امین – طبقه1- واحد3، 4- آقای 
غالمرضا حسینی فرزند ذوالفقار با وکالت آقای علیرضا آلوئی فرزند علی اکبر 
به نش��انی اصفهان – خ.بزرگمهر – خ.هشت بهش��ت غربی –حدفاصل گلزار و 
ملک – جنب دفترخانه اسناد رسمی ش��ماره192 اصفهان – طبقه اول 5- آقای 
فرم��ان احمدی فرزن��د عبدبابا به نش��انی مجهول المکان تجدیدنظرخواس��ته: 
تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 9301503 مورخه 93/9/23 صادره از شعبه 
101 دادگاه جزایی اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام 
مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به انش��اء رای مینماید. رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی 1- خانم فریبا جوزدانی به 
وکالت از طرف آقای عرفان احمدی بیرگانی فرزند عبدبابا 2- آقای عادل احمدی 
بیرگانی فرزند عبدبابا نس��بت به دادنامه ش��ماره 93001503 مورخ 1393/9/23 
صادره از شعبه یکصد و یک دادگاه عمومی جزایی اصفهان که متضمن برائت 
تجدید نظر خواندگان بنامهای آقایان 1- غالمرضا حسینی مارانی 2- محسن 
روحانی 3- ش��هرام امیری 4- فرمان احمدی از جهت اتهام ردیف اول جعل سند 
رس��می و س��ه نفر دیگر انتقال مال غیر )خرید و فروش( از طریق جعل سند و 
استفاده از سند مجعول می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده – تحقیقات 
انجام ش��ده اظهارات طرفین و وکالی مدافع آنها و نظریه کارشناسی اعتراض و 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها را نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم 
آقای فرمان احمدی وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستندا به 
بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری اتهام انتسابی را نسبت به وی محرز 
دانس��ته و مس��تندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون 
تشدید مجازات اختالس و ارتش��اء و کالهبرداری آقای فرمان احمدی را به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 3/500/000/000 ریال جزای نقدی در حق 
دولت و رد مال )منزل مورد معامله( در حق تجدیدنظرخواهانها نماید و نسبت به 
تجدیدنظرخواندگان ردیف اول تا سوم نظر به اینکه دادنامه صادره وفق موازین 
و مقررات قانونی صادر گردیده اس��ت و از طرف تجدیدنظرخواهانها نیز دلیل و 
مدرک موثری که نقض دادنامه را در این قسمت ایجاب نماید ارائه نگردیده است 
ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره مستندا به بند یک ماده 455 
قانون مذکور عینا تایید می گردد رای صادره نسبت به آقای فرمان احمدی قابل 
 واخواهی ظرف مدت بیست روز در این شعبه می باشد رای صادره قطعی است.

م الف:30762 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
ابالغ رای 

11/232 شماره دادنامه:9409970350201168 ش��ماره پرونده: 9409980350200415 
شماره بایگانی ش��عبه:940475 خواهان: آقای اصغر نوروزیان درچه فرزند علی 
با وکالت خانم س��یما سلیمانی فرزند محمدعلی به نش��انی اصفهان – خیابان 
چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان ماکان5- طبقه دوم – واحد24 
خوانده: خانم زهرا صحتی فرزند حس��ن به نش��انی مجهول المکان خواسته ها: 
1- تامین خواسته 2-مطالبه طلب 3-مطالبه خس��ارت دادرسی دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آق��ای اصغر نوروزیان درچه فرزند 
علی و با وکالت خانم سیما سلیمانی به طرفیت خانم زهرا صحتی فرزند حسن 
به خواس��ته مطالبه هفتاد و دو میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق 
الوکاله با توجه به محتوی��ات پرونده و با توجه به تصویر مص��دق قرارداد اخذ 
تسهیالت بانکی از سوی خوانده و اینکه خواهان ضمانت وی را نموده است و با 
توجه به گواهی بانک تسهیالت دهنده و باتوجه به اظهارات وکیل خواهان به شرح 
دادخواست تقدیمی خود مبنی بر اینکه موکل که ضامن خوانده برای گرفتن وام 
بوده در اثر عدم پرداخت اقساط مجبور شده که مبلغ خواسته را به حساب بانک 
بپردازد و گواهی اخذ نموده و خوانده نیز تا کن��ون وجهی نپرداخته و با توجه به 
تعیین وقت رس��یدگی و ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش و عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و بالتعرض گذاش��تن ادعای خواهان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر 
صحت دانسته و مس��تندا به ماده 198و515و519 آیین دادرسی مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی 
در حق خواهان محکوم مینماید و رای ص��ادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می 
باشد. ضمنا قرار رد درخواست تامین خواسته وی صادر می گردد.م الف:30763 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

11/233 شماره دادنامه:9409970352801505 شماره پرونده:9309980364601551 
شماره بایگانی شعبه:941058 شاکی: آقای س��ید حجت اله موسوی زاهد فرزند 
سید حسن به نشانی ش��اپور جدید –خ.مش��یرالدوله ش��رقی – روبروی درب 

شهرداری –دفتر پیمانکاری موس��وی متهم: آقای غالمحسین یزدچی به نشانی 
مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای غالمحسین یزدچی)متواری( دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی 43-641ع17موضوع شکایت آقای سید 
حجت اله موسوی زاهد باعنایت به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه کامیون مذکور 
را با 28000 لیتر نفت کوره با خود برده و تصرف و اس��تعمال نموده و بعد از دو 
ماه کله آن را در نجف آباد پیدا کردم و سایر قسمتها را تصاحب نموده است و با 
عنایت به مدارک ارائه شده توسط نامبرده و اظهارات شهود و اینکه متهم علیرغم 
ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نشده 
و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه به استناد ماده 674 قانون 
تعزیرات وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی 
و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز 
 پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:30764 شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان)102 جزایی سابق(
ابالغ رای 

11/234 شماره دادنامه:9409970354201635ش��ماره پرونده:8909980359800049 
شماره بایگانی شعبه:890097 شاکی: حسام سلطانی به نشانی خانه اصفهان 
"– فلکه ماه فرخ��ی – مجتمع آفتاب – واح��د2- جنب بانک ص��ادرات – پالک3 
متهم: آقای محمد مش��بکی فرزند عزیزا... به نشانی متواری اتهام: ضرب و جرح 
عمدی رای دادگاه: در خصوص گزارش اجرای احکام دادگس��تری اصفهان مبنی 
بر تصحیح نام خانوادگی متهم محمد مشبکی در دادنامه شماره 89-861 مورخ 
1389/6/24 صادره از این شعبه نظر به محتویات پرونده و اصالح کیفرخواست 
دادگاه مس��تندا به ماده 381 قانون آیین دادرسی قانون آیین دادرسی کیفری نام 
متهم ردیف اول دادنامه مذکور را از محمد مشکین به محمد مشبکی اصالح می 
نماید رای صادره به تبع رای اصلی غیابی محس��وب و ظ��رف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد تسلیم رونوشت یا تصویر رای اصالحی 
و اصلی به طور جداگانه ممنوع است.م الف:30765 شعبه 116 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )116 جزایی سابق(
رای دادگاه 

11/235 شماره دادنامه:9309970352701794 ش��ماره پرونده:9109983822001200 
شماره بایگانی ش��عبه:930101 ش��اکی: آقای مجید فروغی پردنجان فرزند علی 
اکبر به نشانی پردنجان –خ.امام – بعد از پل زیر گذر – خ.شهدا متهم: آقای علی 
رضا عوض به نش��انی مجهول المکان اتهام: سرقت گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای مجید 
فروغی پردنجانی فرزند علی اکبر علیه آقای علیرضا عوض دائر بر سرقت تلفن 
همراه دادگاه با توجه به و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده 
ش��کایت ش��اکی گزارش مرجع انتظامی محتویات صفحه اول پرونده ردیابی و 
پاس��خ مخابرات و مفاد کیفرخواست صادره پیوس��تی و عدم حضور متهم در 
جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را 
ثابت و محرز دانسته مستندا به مواد 2-661 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
متهم موصوف الذکر را به تحمل نود و پنج روز حبس و پنج ضربه شالق تعزیری 
و نیز مس��تندا به ماده 667 قانون مارالذکر به رد عین و در صورت فقدان عین به 
رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد.

م الف:30766 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
حصر وراثت

11/247 آقای احمد صادقی دره بیدی دارای شناس��نامه ش��ماره 787 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 616/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی صادقی دره بیدی بشناسنامه 554 در 
تاریخ 1392/10/6 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1- اصغر صادقی دره بیدی ش.ش 29 ت.ت 1365/2/24 
)فرزند( 2- سعید صادقی دره بیدی ش.ش 9 ت.ت 1359/1/2 )فرزند( 3- مصطفی 
صادقی دره بیدی ش.ش 788 ت.ت 1356/12/20 )فرزن��د( 4- احمد صادقی دره 
بیدی ش.ش 787 ت.ت 1355/1/1 )فرزند( 5- محمود صادقی دره بیدی ش.ش 13 
ت.ت 1345/4/19 )فرزند( 6- محمد صادقی دره بیدی ش.ش 20 ت.ت 1342/1/15 
)فرزند( 7- مریم صادقی دره بی��دی ش.ش 17 ت.ت 1353/3/1 )فرزند( 8- کلثوم 
صادقی دره بیدی ش.ش 6 ت.ت 1338/1/2 )فرزند( 9- صدیقه صادقی دره بیدی 
ش.ش 19 ت.ت 1348 )فرزن��د( 10- فاطمه موس��وی گنهران��ی ش.ش 712 ت.ت 
1319/8/4 )همسر(. 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:338 شورای حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت

11/248 آقای مجید محمدی قلعه ناظری دارای شناس��نامه ش��ماره 22 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 605/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نادعلی محمدی قلعه ناظری بشناسنامه 367 در 
تاریخ 92/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- محمد محمدی ش.ش 27 ت.ت 1347 )فرزند پسر( 2- مجید 
محمدی قلعه ناظری ش.ش 22 ت.ت 1354 )فرزند پسر( 3- مصطفی محمدی قلعه 
ناظری ش.ش 102 ت.ت 1356 )فرزند پسر( 4- حمید محمدی قلعه ناظری ش.ش 
13 ت.ت 1359 )فرزند پس��ر( 5- اکبر محمدی ش.ش 12 ت.ت 1361 )فرزند پسر( 
6- زهرا محمدی ش.ش 11 ت.ت 1347 )فرزند دختر( 7- خدیجه یوزباشی ش.ش 
11 ت.ت 1330 )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:339 شورای حل اختالف بخش کرون 
تحدید حدود اختصاصی 

چون رحمت اله عباسپور فرزند مسیب و غیره در اجرای مقررات ماده 147و148 
 قانون ثبت تقاضای صدور س��ند مالکیت نس��بت به شش��دانگ قس��متی از 
 یکب��اب دکان و راه پل��ه در محدوده پ��الک 66 واق��ع در کوی محال اردس��تان

 یک اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 
4485-1388/11/11 هیئت حل اختالف موض��وع قانون اصالح مواد 1و2و3 ماده 
147و148 قانون ثبت نس��بت به آن صادر ش��ده و تحدید حدود ششدانگ پالک 
شماره 66 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4و5 ماده 2 قانون مزبور 
تحدیدحدود شش��دانگ قس��متی از یک باب دکان و راه پله پالک شماره 13857 
مفروز ش��ده از ش��ماره 66 واقع در کوی محال اردس��تان یک اصلی دهستان 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به نام آقای رحمت اله عباسپور فرزند مسیب 
و غیره در روز دوش��نبه مورخ 1394/12/4 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین مجاور اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های 
معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1394/11/13 م الف:906 عصاری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم :
ناتوان ترین مردم کســی اســت کــه از یافتن 
دوست ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسی است 

که دوستی راکه یافته از دست بدهد.
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آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم :برنج یک کیلوگرم، فیله مرغ نیم کیلوگرم، لوبیا چشم بلبلی 
پخته شده دو لیوان، شوید تازه دو لیوان، پیاز سرخ شده یک عدد، زعفران 

یک قاشق چایخوری، ادویه، نمک و فلفل به میزان الزم.
روش تهيه: ابتدا برنج را خیس و آبکش کرده و کنار بگذارید. سپس یک 

 عدد پیاز سرخ شده را با فیله مرغ تکه تکه شــده تفت دهید و زعفران را 
به آن اضافه کنید و با ادویه ها و یک اســتکان آب بگذارید تا جایی بپزد 
که آب آن بخار شود، بعد شوید خرد شده را به آن اضافه کنید و لوبیای 
چشم بلبلی پخته شده را هم به آن بیفزایید و البه الی برنج آبکش شده 

ریخته و دم کنید. پس از 45 دقیقه این غذا آماده است.
نکته: با گوشت چرخ کرده قلقلی یا تکه های گوشت شترمرغ نیز می توان 
این پلو را تهیه کرد. در ضمن به جای شــوید تازه می  توان از یک لیوان 

شوید خشک استفاده کرد.
روش تهيه :

برنج را که از چند ساعت قبل در آب خیس کرده اند، با آب در ظرفی روی 
اجاق گذاشــته، کمی زردچوبه به آن اضافه می کنند  و یکی دو جوش 

می دهند . 
شــکر را بــا دو لیــوان آب جوشــانده، بــه صــورت شــیره شــکر 
در مــی آورنــد و درضمــن یــک قاشــق چایخــوری زعفــران 
ســاییده شــده را در آب جــوش حــل کــرده، بــه شــیره شــکر 
 اضافــه مــی کننــد و دو قاشــق روغــن نیــز بــه آن مــی افزایند.

برنج را دم می کنند و قبل از دم کشیدن کامل، با کفگیر به داخل سینی 
یا چلوصافی ) ترش باله ( ریخته، شیره شــکر را روی آن پاشیده، با هم 
 مخلوط می کنند. سپس برنج را دوباره در داخل دیگ یا قابلمه ریخته،

روی حرارت مالیم دم می کنند. پس از دم کشیدن شکر پلو، خالل بادام و 
پسته و خالل نارنگی را شیرین کرده و روی آن ریخته، مصرف می کنند. 

شکر پلو را در شیراز همیشه با خورشت قیمه می خورند.

 وقت در جایی کــه از هیاهوی دنیای  امروز به دور اســت و تماشــای 
زیبایی های چندین هزار ســاله آنها برای بسیاری لذت بخش و آرامش 
بخش است. در اینجا به چندین جنگل  در دنیا اشاره می کنیم که زیبایی 

آنها مسحورکننده است.   
Daigo-Ji  – کيوتو ، ژاپن  

بسیاری در فصل بهار به این منطقه سفر می کنند تا شکوفه های زیبای 
درختان گیالس را که سطح شهر و پارک ها را می پوشاند  تماشا کنند. 

پاییز ولی طرفداران کمتری دارد و در عین حال زیبایی پاییز نیز بسیار 
چشمگیر است. معبد معروفی  Daigoji  که در  این پارک در کیوتو قرار 
دارد، قدیمی ترین ســاختمان در کیوتو اســت که محل مناسبی برای 

مدیتیشن است.     
    Homebush Bay  – سيدنى ، استراليا   

در غرب شهر سیدنی یک کشتی قدیمی 102 ساله وجود دارد که امروزه 
به عنوان یک جنگل شناور روی آب شــناخته شده است. در  داخل این 
کشتی طی سالیانی که روی آب این خلیج شــناور بوده گیاهان و بوته 
های مختلفی شــکل گرفته اند و امروزه مقصد مورد  عالقه بســیاری از 

عکاسان نیز است.     
     New Hampshire  – آمریکا       

نیو همشایر که بخشی از نیو انگلند است در قسمتی واقع شده است که 
هر چهار فصل را به طور مجزا دارد. طبیعت این منطقه  شامل رودخانه، 
دریاچه، کوهستان و درختان زیبایی است که در فصل پاییز رنگ های 
زیبایی را به نمایش می گذارند و  بازدیدکننده های زیادی را در این فصل 

به سوی خود می خوانند.     
     Maramures  – کارپاتيانز، رومانى      

 این منطقه تاریخی شــمال شــرقی این کشور به ســوی اوکراین را در 
بر دارد. مارامورس در واقع یک دره است که اطراف آن را  کوه ها ، درختان 
و طبیعت دست نخورده زیبایی همراه با رودخانه آرامی در بر گرفته است. 

بسیاری این منطقه را یک جواهر در  قلب اروپا می دانند.       

پلو شوشتری

آشنایى با جادویى ترین جنگل های جهان

خانه داری

 آنچه جذابیت خــوردن این میوه را می تواند به تلخــی تبدیل کند ریختن آب 
 یکی از حبه های انار و یــا آب این میوه خوش طعم بــر روی لباس خواهد بود. 
در صورتی که این اتفاق برای شما رخ داد الزم نیســت نگران باشید چرا که ما 

راهکار ساده ای را برای از بین بردن آن خدمت شما ارائه خواهیم داد. 
تنها نکتــه ای را که در مــورد لکه آب میــوه های رنگی همچــون آب انار می 
بایســت رعایت شود اقدام ســریع جهت از بین بردن آن اســت، چرا که وجود 
آن برای مدت زمان نســبتا طوالنی بر روی لباس شــاید به تثبیت آن بر روی 
 ســاختار پارچه منجر شــود در این صورت لکه برای همیشــه باقی خواهند

 ماند.
برای از بين بردن این لکه مراحل زیر را انجام دهيد:

روش اول: سریعا از آب سرد برای رقیق کردن لکه آب انار استفاده کنید.
از مایع شوینده و یا مایع ظرفشویی در ناحیه لکه شــده استفاده کنید )توسط 
 انگشت دســتتان شــوینده را بر روی لکه بمالید.)در حدود۳0 دقیقه لباس را 
در همین حالت درون آب و شوینده رها بســازید.پس از آن لباس را توسط آب 

سرد آب کشی کنید.
در صورتی که لکه از بین رفت که آن را بگذارید برای خشک شدن، اما در حالتی 

که لکه از بین نرفت می بایست از پراکسید هیدروژن استفاده کنید. 
اگر پراکسید هیدروژن تاثیر منفی بر روی پارچه نداشــت، مقداری از آن را بر 
روی قسمت لکه بریزید و مدت ۳ دقیقه لباس را به حال خود رها کنید. در نهایت 

لباس را به طور کامل شست وشو و آبکشی کنید.

روش دوم: برخی متخصصان ســفارش می کنند که در برخی لکه های سمج، 
یک طبقه نمک آشپز خانه را روی لکه )که خیس کرده اید( بریزید و با پنبه مالش 
دهید، سپس با آب نیم گرم بشویید، اما برای نتیجه گیری قطعی باید با آب گرم 

و آب ژاول  شسته شود.

روش های از بين بردن لکه انار

معرفی کتاب

کتاب » کشــتن مرغ مینا « به قلم » هارپرلی « را انتشارات امیرکبیر 
برای برای پنجمین بار تجدید چاپ کرده است.

هارپرلی در ســال 1926 در مونروویل متولد شــد. وی تحصیلکرده 
رشته حقوق از دانشگاه االباما است. کتاب » کشتن مرغ مینا « لی در 
 سال 1960 منتشر شد و وی برای این کتاب که یکی از پرفروش ترین 

رمان های عصر ماست، جایزه پولیترز را نیز به دست آورد.
ماجرای این رمان درباره وکیلی به نام اســکات فینیچ اســت که دفاع 
از جوانی سیاه پوســت را برعهده دارد. فینیچ وکیلی انسان دوست و 
 شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی اســت. اوبا قدرت و بی باکی 
از انســانیت وعدالت دفاع کرده و در مقابل تعصب، نفرت و خشــونت 
نژادی و ریاکاری مردم می ایستد. در این کتاب که از زبان دختر اسکات 
 روایت می شود مســاله تعصبات  و نژاد پرســتی مورد توجه قرار داده 
 شده اســت و تم اصلی رمان  معصومیت و قربانی شــدن آن در برابر 

بی عدالتی و تعصب نژادی است.
گفتنی اســت که این رمان به چندیــن زبان زنده دنیا ترجمه شــده 
 و همچنین  فیلــم محبوب و پرطرفداری نیز بر اســاس آن ســاخته 

شده است.
در بخشی از کتاب » کشتن مرغ مینا « می خوانیم:

» آتیکوس تفنگ ها را هدیه کرد، اما از این که تیر اندازی به ما بیاموزد 
امتناع داشت. عمو جاک مقدمات ساده تیراندازی را برای مان شرح داد 
و درباره آتیکوس گفت که او به اسلحه  عالقه ندارد. یک روز آتیکوس 

به جیم گفت: ترجیح می دم تو بری تو حیاط عقب به قوطی های خالی 
تیراندازی کن ولی می دونم دنبــال پرنده ها خواهی رفت. در هر حال 
اگه بتونی به طرقه ها تیراندازی کنی اشکالی نداره ولی یادت باشه که 

کشتن مرغ مینا گناه داره...
کتاب حاضر را انتشارات امیرکبیر با ترجمه » فخرالدین میررمضان « 
در قطع رقعی و با قیمت 1۳ هزار تومان برای پنجمین بار تجدید چاپ 

کرده است.

کشتن مرغ مينا

زیبـاترین کـاخ هـای ایـرانی )5(

نگاهی گذرا به تاریخ ایران و آثار برجای مانده از پیشینیان 
نشــان می دهد که از میان صدها و هزاران کاخ و کوشک 
شکوهمند و پرزرق و برقی که شــاهان 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 شده، 
از حساب صاحبان شان جداســت؛ از آنجا که این دست 
بناها با صرف هزینه های هنگفت ســاخته می شــدند و 
بهترین معماران و هنرمندان هر عصر برای ساخت شــان 
گرد هم می آمدنــد، آنهــا را باید از بهتریــن نمونه های 
 معمــاری ایرانی به شــمار آورد؛ چندان که امــروزه نیز 
از بزرگ ترین ســرمایه ها و جاذبه های گردشگری ایران 

محسوب می شوند.

عمارت کاله فرنگی شیراز به شکوه و بزرگی کاخ های صفویه 
یا حتی قاجاریه نیست و بلکه بازتابنده خلق و خوی ایلیاتی 
و مردم داری صاحبش، کریم خان زند اســت. این عمارت 
تاریخی که میان باغ نســبتا کوچکی در مرکز شهر شیراز 
قرار گرفته، بازمانده باغ بزرگ تری به نام باغ نظر است که 

در زمان زندیه، مرکز حکومتی شیراز محسوب می شد. 
کریــم خــان در عمــارت کاله فرنگــی که به ســبک 
 عمارت هشــت بهشــت اصفهان به صورت هشت گوش 
ساخته شده است، سفیران خارجی را به حضور می پذیرفت 
و از آنان پذیرایی می کرد. حتی بعــد از مرگ نیز، پیکر او 
را در همین عمارت به خاک ســپردند اما آغا محمد خان 
 قاجار به خاطر کینه ای که از خاندان زندیه به دل داشت، 
همین که به ســلطنت رسید، اســتخوان های او را از قبر 
خارج و در زیر یکی از پلکان های کاخ گلستان تهران دفن 
 کرد. اکنون عمارت کاله فرنگی جایگاه موزه پارس است و 
آثار تاریخی و هنری متنوعــی – از جمله مربوط به دوره 

زندیه – در آن به نمایش درآمده است.

کاخ چهلســتون اصفهان پس از آن 
که شــاه عباس اول پایتخت سلسله 
صفویه را از قزوین به اصفهان منتقل 
 کرد، ســاخته شد. ســپس به وسیله 
شــاه عباس دوم و بــرای پذیرایی از 
مهمانان خارجی دربار توســعه پیدا 
کرد. این کاخ به روزگار سلطنت شاه 
سلطان حســین، آخرین شاه صفویه 
دچار آتش ســوزی شــد و صدمات 
قابل توجهی دید و پس از سقوط این 
سلسله نیز حال و روز خوبی نداشت. 
اهمیت کاخ چهلســتون بیش از همه 
به ســبب دیوارنگاره های آن است که 
توســط بزرگ ترین هنرمندان عصر 

صفوی ماننــد رضا عباســی، محمد 
یوسف، محمد قاســم، معین مصور و 

افضل الحسینی کشیده شده اند. 
بســیاری از این نقاشــی ها در دوره 
قاجار جای خود را به نقاشی های کم 
مایه قاجاری دادند اما در 70 ســال 
 گذشته کوشــش بی وقفه ای صورت 
گرفته است تا نقاشی های صفوی را از 
زیر گچ خارج و مرمت کنند. بعضی از 
تابلوهای نقاشی بزرگ کاخ چهلستون 
مانند چالدران )نبرد شاه اسماعیل با 
عثمانی ها( و جنگ کرنال )فتح هند 
به دست نادرشــاه( از آثار دوره قاجار 

هستند.

نادرشاه افشــار یکی از جنگاورترین 
مردان ایران و از نامدارترین چهره های 
جهان در جنگاوری و جهانگشــایی 
اســت. او کسی اســت که موفق شد 
هندوســتان را تســخیر کند و غنائم 
زیادی را از آن سرزمین به ایران بیاورد. 
نادرشــاه به خاطر روحیــه ایلیاتی و 
ســرگرمی  دائم به جنگ، مانند دیگر 
شاهان ایران دارای پایتخت نبود، اما 
در بعضی شــهرها عماراتی را از خود 
بر جای گذاشــت؛ معروف ترین این 
عمارات قصر خورشید در شهر کوچک 
کالت نادری واقع در 168 کیلومتری 

شمال شرق مشهد است.
 آنچــه ایــن کاخ را میــان بناهــای 
 تاریخی ایــران متمایز می کند، گنبد 

استوانه ای شکل آن اســت که از 66 
نیم ستون سنگی تشکیل شده است. 
می گویند قصر خورشید خانه نادر بوده 
اما کتیبه گنبدخانه اش که سوره نبا را 
بر آن نوشته اند، عده ای را به این باور 
رسانده که قرار بوده است خانه ابدی 

نادر باشد. 
این خانه دنیایی یا ابــدی رو به باغی 
دلگشــا چهره می  گشــاید، اما گویا 
سرداب های بزرگش جای نگاهداری 
جواهــرات ســلطنتی و نیــز بعضی 
زندانیان بوده اســت. قصر خورشید 
 به یاری هنرمندانی که نــادر از هند 
به ایران آورده بود، ساخته شد و به این 
خاطر سنگ نگاره های دیواره بیرونی 

آن حال و هوایی کامال هندی دارد.

اصفهان؛ کاخ چهلستون
شيراز؛ عمارت کاله فرنگى

کالت نادری؛ قصر خورشيد
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