
مجتمع بنزین س��ازی ش��رکت پاالیش و نفت اصفهان با حضور معاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان محیط زیست افتتاح و به بهرداری می رسد.

به گزارش ایرنا، این مجتمع بنزین س��ازی پس از سپری ش��دن زمان کارکرد 
آزمایشی خود، از دیروز به صورت رسمی افتتاح شد. 

مجتمع بنزین سازی ش��رکت پاالیش و نفت اصفهان با رویکرد ارتقای الزامات 
زیست محیطی و با هدف افزایش درجه آرام سوزی )عدداکتان( بنزین از عدد 
87 به 91 و 95 و با هدف قطع وابستگی به مواد اکتان افزا به میزان سه میلیون 

لیتر در روز، در پاالیشگاه اصفهان ایجاد شده است. 
با راه اندازی این مجتمع ظرفیت تولید بنزین در پاالیشگاه اصفهان روزانه از10 

به 12میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. 
همچنین افزایش کیفیت روزانه 8/5 میلیون لیتر بنزین معمولی طبق استاندارد 
یورو 4 و بومی سازی کاتالیست مصرفی واحد ایزومریزاسیون برای نخستین بار 

در کشور از دیگر دستاوردهای این مجتمع بنزین سازی می باشد. 
این مجتمع دارای واحدهای تصفیه هیدروژنی نفتا )NHT(، ایزومریزاسیون 
)ISO(، تبدیل کاتالیس��تی با احیای مداوم )اکتانایزر یا CCR( و واحدهای 

جانبی است. 
 )NHT( واحد تصفیه نفتا

این واحد به منظ��ور تصفیه 10 میلیون لیتر در روز نفتای س��بک و س��نگین 
)خوراک واحد های ایزومریزاسیون و اکتانایزر( طراحی شده است. 

این واحد در اردیبهشت 1392 با تالش کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سرویس قرار گرفت. 

 )CCR( واحد اکتانایزر 
مبنای کار واحد CCR به عنوان یکی از به روز ترین واحد های تولید بنزین در 
جهان، تبدیل مولکول های پارافینی )عدد اکت��ان پایین( به آروماتیکی )عدد 

اکتان باال( می باشد. 
این واحد با احیاء مداوم کاتالیست های خود همواره در باالترین راندمان کاری 

بوده و عدد اکتان را از 48 به 100 افزایش می دهد. 
 واحد اکتانایزر که به همت متخصص��ان داخلی نص��ب و در مهرماه 1392 به

 بهره برداری رسید، برای افزایش اکتان 4/750 میلیون لیتر در روز نفتا طراحی 
شده اس��ت و با تالش کارکنان پاالیش��گاه در حال حاضر با 10 درصد افزایش 
ظرفیت، روزانه 5/250 میلیون لیتر نفتای سنگین با اکتان 99 تولید می کند. 

 )ISO( واحد ایزومریزاسیون 
واحد ایزومریزاس��یون ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با ه��دف ارتقای اکتان 
4/290 میلیون لیتر در روز نفتای سبک واحد NHT از 67 به 88 ، طراحی و 
ساخته شده که راه اندازی آن در زمان تحریم ها و به علت عدم امکان خریداری 

کاتالیست، دو سال به تعویق افتاد.  در طول این دو سال و طی یک پروژه عظیم 
ملی با همکاری شرکت پاالیش نفت اصفهان و بخش خصوصی، کاتالیست این 
واحد به عنوان یکی از پیشرفته ترین کاتالیست های صنعت پاالیش، با حمایت 
این شرکت، در داخل کشور و کامال با اتکاء به توان جوانان این مرز و بوم طراحی 

و ساخته شد. 
به منظ��ور پایش و ارتقای خواص، ابتدا کاتالیس��ت س��اخته ش��ده در راکتور 
آزمایش��گاهی در مدت زمان 6 ماه، در ش��رایط عملیاتی مختلف مورد ارزیابی 
قرار گرفت و پ��س از اطمینان از عملکرد آن، در نهای��ت در اولین راکتور واحد 

ISO بارگیری شد. 
با فراهم شدن کاتالیست یکی از دو راکتور این واحد، پاالیشگاه توانست واحد 
ایزومریزاسیون را بدون کمک کشور های خارجی در مهر 1394 راه اندازی کند. 
در حال حاضر و با توجه به عملکرد قابل قبول کاتالیست مورد استفاده، 4/290 

میلیون لیتر در روز نفتای سبک با اکتان 82 در این واحد تولید می گردد. 
امید اس��ت با راه اندازی راکتور دوم، اکتان خروجی این واحد به عدد طراحی 
 4 EURO رسیده و قسمت عمده بنزین تولیدی پاالیشگاه مطابق استاندارد

گردد. 
ش��رکت پاالیش و نفت اصفهان هزینه انجام ش��ده برای اح��داث و راه اندازی 
مجتمع بنزین س��ازی این ش��رکت ش��امل طراحی تفضیل��ی، فعالیت های 
مهندسی، مدیریت اجرایی، تأمین کاال و اجرا را 520 میلیارد تومان اعالم کرد. 
رییس روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان 28 اردیبهشت امسال گفته 
بود: واحد سوم مجتمع تولید بنزین پاالیشگاه اصفهان با مشکل کاتالیست روبرو 
بود که این مشکل برطرف ش��ده و این واحد بنزین سازی تا پایان سالجاری به 

بهره برداری می رسد. 
محمد صادق حاجیان اظهار کرد: مجتمع بنزین س��ازی پاالیش��گاه اصفهان 
دارای سه واحد بنزین سازی اس��ت که دو واحد آنها در حال تولید بنزین یورو 

چهار می باشند. 
وی با اشاره به اینکه پیش از این کاتالیست مورد نیاز برای تولید بنزین یورو چهار 
وارداتی بود، افزود: به دلیل تحریم ها این ماده مورد نیاز در اختیار پاالیش��گاه 
اصفهان قرار نگرفت و راه اندازی واحد سوم مجتمع بنزین سازی این پاالیشگاه 

با مشکل مواجه شد. 
حاجیان در عین حال افزود: اما با تالش متخصصان داخلی به دانش ساخت این 
ماده مورد نیاز دست یافتیم و واحد سوم مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان 

تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید. 
ظرفیت تثبیت شده پاالیشگاه اصفهان روزانه 375 هزار بشکه نفت خام است و 

حدود 23 درصد از بنزین مورد نیاز کشور را تامین می کند.

با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور؛
راه اندازی کامل مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

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

دیدار سفیر کره  جنوبي با استانداراصفهان ؛
تمرکز کره جنوبي بر ورود گردشگر 

و مبادالت تجاري و اقتصادي
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معاون وزیر نف��ت با بیان اینکه فع��ال برنامه ای برای 
افزای��ش قیم��ت گاز خانگ��ی نداریم، گف��ت: ایران 

قراردادی با سایپم ایتالیا به منظور ...

کی��م س��ئونگ- ه��و ب��ا اش��اره ب��ه ت��الش 
 ب��راي تب��ادل گردش��گر و س��رمایه گ��ذاري 
ش��رکت هاي بزرگ ک��ره اي در اصفهان اظهار 
داشت: کش��ور کره جنوبي در نظر دارد که روي 
ورود گردش��گر به اصفهان و مب��ادالت تجاري 
و اقتص��ادي تمرک��ز کند.رس��ول زرگرپور در 

 دیدار »کیم س��ئونگ- هو«، سفیر کره  جنوبي
با ایش��ان، ضم��ن اب��راز خرس��ندي از حضور 
 وي در اصفه��ان، ب��ه بی��ان ظرفی��ت ه��ا و

 پتانس��یل هاي اصفهان در بخش هاي مختلف 
پرداخت و اظهار داشت: اصفهان رتبه اول صنعت 

کشور را دارد و با قرارگرفتن در...

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
ملت ایران با مقاومت در مقابل تحریم ها برگ زرینی 
در تاریخ انقالب خلق کردند ک��ه ما باید قدردان این 

ایستادگی مبتنی بر عقالنیت و دیانت مردم باشیم.
حجت االسالم و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد 
که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در 
سخنانی افزود: حرکت افتخار آفرین ملت عزیز ایران 
در بهمن 57 گامی بلند در راستای تداوم راه روشن 
انبیای الهی و پاس��خ به دعوت پیامبر اعظم )ص( در 
سپردن مسئولیت و مدیریت جامعه اسالمی به دست 
شایسته ترین انسان بود.  وی یادآور شد: اگر حضور 
گسترده ملت ایران نبود 22 بهمن خلق نمی شد، اگر 
اجماع ملت ایران در سپردن مس��ئولیت و مدیریت 

رهبری جامعه به ...

معاون اول رییس جمهوری گفت: یکسان سازی نرخ 
ارز کار مهمی است که در این دولت باید توسط بانک 

مرکزی انجام شود و سایر دستگاه ها نیز...

 نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و 
ام��ام جمعه ش��هرکرد تاکید کرد:دش��من به دنبال 

متوقف کردن حرکت شتابان و رو به جلو ...

رییس دانش��گاه اصفه��ان گفت: دانش��گاه اصفهان 
موضع گی��ری سیاس��ی ل��ه و ی��ا علی��ه کاندیداها 
اح��زاب و گرایش ه��ای مختل��ف نخواهد داش��ت 
و اگ��ر ق��رار ب��ه اس��تفاده از امکان��ات دانش��گاه 
 باش��د در راس��تای ترغی��ب م��ردم ب��ه حض��ور

 در انتخاب��ات است.هوش��نگ طالب��ی در جم��ع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: موضع دانش��گاه اصفهان 
درباره انتخابات پیش رو کمک به برگزاری انتخابات 
پرشور و همه گیر است و مدیریت دانشگاه به عنوان 
بخش دولتی تش��ویق و ترغیب مردم به انتخابات را 
مدنظر دارد.رییس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: البته 
این نکته الزم به ذکر اس��ت که در انتخابات پیش رو 

تشکل های سیاسی دانشجویی و اساتید ...

س��ی و چهارمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر درحالی 
دوشنبه شب درتاالروحدت معرفی ش��دند که با نگاهی به 

اسامی برگزیدگان این دوره، با چهره های ...

قیمت گاز خانگی 
فعال گران نمی شود 

باید قدردان ایستادگی ملت 
ایران باشیم

مرثیه گمشده ای به نام »تاالب گاوخونی«؛

 گاوخونی چشم انتظار ابتکار محیط زیست

نرخ ارز باید در دولت یازدهم 
یکسان سازی شود

دشمن به دنبال بازگرداندن 
فرهنگ غرب به کشور است

دانشگاه اصفهان موضع گیری 
سیاسی در قبال انتخابات ندارد

ظاهرا هنوزهم باید دود 
کنده ها را به تماشا نشست 

استقالل از دست 
ذوب آهن در رفت

تساوی پرهیجان 
به رنگ باخت
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معاون اول رییس جمهوری گفت: یکســان سازی نرخ ارز کار 
مهمی است که در این دولت باید توســط بانک مرکزی انجام 

شود و سایر دستگاه ها نیز کمک کنند.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری در جلسه شورای مدیران 
ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی افزود: امیدواریم 
در همین دوره دولت، یکسان سازی نرخ ارز را با موفقیت انجام 

دهیم.
معــاون اول رییس جمهوری بــا تاکید بر اینکــه دولت برای 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی جدی اســت، اظهار 
داشــت:»دیگران نیایند با شــعار و حرف های تند سیاســی 
خودشان را به اقتصاد مقاومتی و رهبری بچسبانند. این ظلم در 

حق اقتصاد مقاومتی و رهبری است.« 
جهانگیری ادامه داد: این چه حرفی اســت که می گویند سفر 

فرانسه و ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی است. 
وی با اشاره به شــوک قیمت نفتی گفت: ببینید این شوک در 
بقیه کشورهای منطقه چه اتفاقی به وجود آورده است. آقایان 
 یادشان رفته که درآمد ارزی کشور در سال 90 از محل نفت و 
فرآورده های نفتــی، 119 میلیارد دالر بود، اما امســال کل 

درآمدهای نفتی به 30 میلیارد دالر نمی رسد.
معاون اول رییــس جمهوری اضافه کرد: شــوک نفتی به این 
بزرگی چه تاثیری روی ارز و سایر بخش های اقتصاد گذاشت؟ 
مشخص است که عده ای سیاســت گذاری و تدبیر کردند تا از 
این شوک عبور شود. جهانگیری تصریح کرد: ما باید از تجربه 
 دوران تحریم استفاده کنیم آن را مستند کرده و نگاه داریم تا 

شوک های بیرونی نتواند به اقتصاد ما آسیب بزند.
کاهش مطالبات بانکی از 14 به 12 درصد  

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به معوقات بانکی که یکی از 
دغدغه های موجود است، گفت: مطالبات اکنون از 14 درصد 
به 12 درصد کاهش یافته است. اینکه یک عده منابع بانکی ر 
ا بگیرند و با گردن کلفتی پس ندهند باید فیصله یابد، اما باید 
این را بپذیریم که یک عده در شــرایط اقتصادی کشور واقعا 
مشــکل پیدا کردند و باید به آنها کمک شود. بین این دو گروه 

تفاوت وجود دارد.
از دستگاه های نظارتی خواســته ام اجازه ندهند 

شجاعت در مدیران از بین برود
وی اضافه کرد: اخیرا جلسه ای با دستگاه های نظارتی داشتم. 
مهم ترین خواسته ام از آنها این بود که اجازه ندهید شجاعت 
در مدیران از بین برود. مدیر باید ریسک پذیر بوده و شجاعت 
تصمیم گیری داشته باشد.  جهانگیری تصریح کرد: شرایط فعلی 
اقتصاد به مدیران شجاع، ریسک پذیر، تصمیم گیر و سالم نیاز 
دارد، مدیری که شــجاعت تصمیم گیری نداشته باشد به درد 

مدیریت نمی خورد. 
موسسات غیر مجاز به قانون تمکین کنند  

 جهانگیری تاکید کرد: بایــد با آنها که پول بانــک را دریافت 
می کنند و از موضوع گردن کلفتی وارد می شوند، نشان دهیم 

که قانون از همه چیز گردن کلفت تر است.
وی خطاب به بانک مرکزی گفت: موسســات غیر مجاز بحث 
دیگری است که وجود دارد. قوی ترین ابزار حکومتی در اختیار 

شما برای برخورد با این موسسات قرار داده شده است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: این موسسات غیر مجاز 
باید تحت کنترل بانک مرکزی باشند که الحمدهلل بخشی از آنها 

زیر نظر بانک مرکزی آمده اند.
 عده ای تالش می کنند خوشحالی را از مردم بگیرند

 جهانگیــری اضافه کــرد: عده ای در کشــور مســئول کار و 
حل و فصل امور مردم هستند. قطعا برنامه ریزی و تدبیر کردند 
که کارها را پیش ببرند و مشــکالت حل شــود، یک عده هم 
مسئولیتشــان نق زدن، چوب الی چرخ گذاشتن و اخالل در 
کارهاست. از خوشحالی مردم ناراحت می شوند و عزا می گیرند 

و تالش می کنند که خوشحالی را از مردم بگیرند. 
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: زمانی که مذاکرات انجام 
می شد، می گفتند مگر می شود آن را به نتیجه رساند! زمانی که 
مذاکرات پایان یافت، گفتند مگر می شود آمریکایی ها تحریم 
 ها را کنار بگذارند و از روز لغو تحریــم ها نیز گفتند اکنون که 
تحریم ها لغو شــده اســت آنها )آمریکایی ها( حاضر نیستند 
امتیــاری بدهند.  جهانگیــری یادآور شــد: هنگامی که یک 
هواپیمای دســت دوم از یکی از کشــورهایی که مقابل ایران 
عددی نیست، می خریدیم و مردم استفاده می کردند، برخی تا 
چه حد خوشحال می شدند که باالخره یک کشور دست چندم 
پیدا کرده ایم، چند هواپیمای دســت دوم پس از چند ســال 

استفاده به ما بفروشد. 
وی ادامه داد: اینکه در پرداخت پول به آنها چه اتفاقاتی افتاد، 
اینها مسایلی اســت که چندان هم نمی توان بیان کرد چون 

احســاس می کنم گفتنش دیگر برای خودمان خسته کننده 
 می شــود.  معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در ســفر 
رییس جمهوری مهم ترین شرکت خارجی که در شرایط قبل 
از هسته ای تحویل هواپیما را به ما تحریم کرده بودند، گفتند 
که 118 هواپیما به شــرط تملیک به شما می دهیم. پولی هم 
نمی خواهیم و از محل پول فروش بلیت بازپرداخت آن را برای 
ما انجام دهید. جهانگیری گفت: ما هم اول مطمئن نبودیم و از 
وزیر راه پرسیدیم که آیا این کار انجام می شود، اما اکنون این 
اقدام انجام شــده و آن عده باز می گویند آیا اولویت اول کشور 

هواپیما بود؟ کار دیگری نبود که انجام دهید. 
وی ادامه داد: مسایل کشور پیش می رود و حل می شود. برخی 
گره های مردم به دلیل ندانم کاری های برخی مدیران کشور 
ایجاد شده و همه آنها به دلیل اقدامات دشمنان نبوده است. یک 
عده آمدند با تدبیر گره ها را باز کنند و یکی پس از دیگری آن را 

از پیش پای مردم بردارند. 
استقبال از نظرات نخبگان برای اداره کشور

 جهانگیری با بیان اینکه ما وارد دوران پســابرجام شده ایم و
 عالقه مندیم اداره کشــور بر مبنای اصول عقالنی انجام شود، 
گفت: همه صاحب نظران، چهره های دانشگاهی و نخبگان در 
بخش های مختلف کشور اگر دیدگاه و نظری دارند ما در همه 
بخش ها از آن استقبال می کنیم. ما حتما در دوران پساتحریم 

نیازمند سیاست های جدی برای اداره کشور هستیم. 
معاون اول رییــس جمهوری در ادامه گفت: رشــد اقتصادی 
کشور در سال های گذشــته باعث کاهش قدرت خرید مردم 

شده است. این در حالی است که قرار بود ایران در سال 1404 
قدرت اقتصادی منطقه شود. دو، سه کشور رقیب منطقه در طی 
این سال ها رشد اقتصادی خود را ادامه دادند ، اما نه تنها ما رشد 

اقتصادی را  ادامه ندادیم بلکه به منفی 6/8 رسیدیم. 
اقتدار نیروهای مسلح بسیار کمک کرد

جهانگیری با تاکید بر اینکه ایران امروز در منطقه کشور مهمی 
است،گفت: مسایل منطقه فقط با حضور ایران قابل حل است. 
به طور قطع هدف اصلی داعش هم ضربه زدن به ایران بوده و از 
امنیتی که نیروهای مسلح ایجاد کردند، تشکر می کنیم چرا که 

این اقتدار بسیار به ما کمک کرد. 
سرمایه گذاری با هدف صادرات

وی تاکید کرد: بانک مرکزی یکی از اصلی ترین دستگاه هایی 
اســت که برای این شرایط باید سیاســت اتخاذ کند. ما امروز 
کشوری هســتیم که شرایط ســخت اقتصادی را طی کرده و 
رشد اقتصادی منفی داشته و این کشــور نیاز به تامین منابع 
برای سرمایه گذاری دارد. معاون اول رییس جمهوری تامین 
منابع خارجی و کنترل حســاب تعهدات دولت در سال های 
آتی را از وظایف بانک مرکزی دانست و گفت: باید بازار سرمایه 
 نقش مهمی در تامین منابع ملی داشته باشد ما باید در کشور

 سرمایه گذاری انجام دهیم و ســرمایه های خارجی را جذب 
کنیم. جهانگیری در عین حال افزود: البته نمی خواهیم بازارمان 
به عنوان بازار مصرف در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم 

باید سرمایه گذاری با هدف صادرات در ایران انجام شود. 
 بانک مرکزی دستگاه اصلی در دوران پساتحریم است 
معاون اول رییس جمهــوری ادامه داد: بانــک مرکزی برای 
مســئولیت دوران پس از تحریم همچون وزارت نفت دستگاه 
اصلی خواهد بــود. وزارت نفت بالفاصله اعــالم کرد که ظرف 
روزهای نخست تولید نفت را به 500 هزار بشکه در روز و چند 

ماه بعد به یک میلیون و سپس به تولید قبل خواهد رساند. 
جهانگیری تاکید کرد: ما از سیستم بانکی کشور هم انتظار داریم 

گره هایی که دیگران ایجاد کردند، باز شود. 
وی ادامه داد: اقتصاددانان همواره در مورد تفاوت نرخ تورم و سود 
بانکی دغدغه داشته اند که همواره به ضرر نظام بانکی طراحی 
 می شد. ما هنگامی که دولت را تحویل گرفتیم نرخ تسهیالت

 17 درصد و تورم 40 درصد بود که تفاوت بسیاری داشت. 
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: یکی از توفیقات دولت، 
کاهش معنادار نرخ تورم در این دو سال است، تورم نقطه به نقطه 
یک رقمی شده و ان شــاء اهلل پایدار می ماند و ادامه سیاست 
بانک مرکزی هم باعث تحقق نرخ تک رقمــی و پایدار ماندن 

آن خواهد بود. 
تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی

جهانگیری گفت: اکنــون نرخ تورم 13 درصد اســت. فعاالن 
اقتصادی هم خواسته شان این است که همان سیاست گفته 
شده اعمال شود. بانک مرکزی و دوستان اقتصادی باید این کار 
را انجام دهند و نرخ سود بانکی تنها یکی دو درصد بیش از تورم 
باشد.  وی گفت: اکنون تفاوت تورم و نرخ سود بانکی بسیار است 
و به تولیدکنندگان فشار ســنگینی وارد می شود که باید این 

فاصله کاهش یابد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ملت ایران با مقاومت در 
مقابل تحریم ها برگ زرینی در تاریخ انقالب خلق کردند که ما باید قدردان 

این ایستادگی مبتنی بر عقالنیت و دیانت مردم باشیم.
حجت االسالم و المسلمین محمدحســن ابوترابی فرد که ریاست جلسه 
علنی دیروز )سه شنبه( مجلس را برعهده داشت در سخنانی افزود: حرکت 
افتخار آفرین ملت عزیز ایران در بهمن 57 گامی بلند در راســتای تداوم 
راه روشــن انبیای الهی و پاســخ به دعوت پیامبر اعظم )ص( در سپردن 
 مســئولیت و مدیریت جامعه اســالمی به دست شایســته ترین انسان

 بود. 
 وی یادآور شــد: اگر حضور گســترده ملت ایران نبــود 22 بهمن خلق

 نمی شد، اگر اجماع ملت ایران در ســپردن مسئولیت و مدیریت رهبری 
جامعه به دست امام راحل نبود، ایشان هرگز در این کرسی نمی نشست و 

این ملت ایران بود که یکپارچه خواهان حضور ایشان بودند. 
 وی ادامه داد: این شایسته ساالری و روشــن کردن مسیر با قرارگرفتن 

شخصیت آراسته به عدالت و فقاهت راه عزت ملت اسالم را هموار کرد. 
نایب رییس اول مجلس خاطرنشان کرد: ملت ایران امام بزرگوار را دیروز 
و رهبر فرزانه انقالب را امروز برگزیدند و با همه عقالنیت و قدرت در کنار 
آنان ایســتادند و در دفاع مقدس نیز در رویارویی با همه اســتکبار برای 

عزتشان ایستادگی کردند.  
نایب رییس اول مجلس خاطرنشان کرد: ملت ایران با مقاومت در مقابل 
تحریم ها برگ زرینی در تاریخ انقالب خلق کردند که ما باید قدردان این 

ایستادگی مبتنی بر عقالنیت و دیانت مردم باشیم. 
ابوترابی فرد ادامه داد: قوای ســه گانه باید با همه توان و ظرفیت در کنار 
ملت ایران و در رویارویی با مشکالت دست در دست هم دهند و به صورت 
 هماهنگ گام بردارند و با تکیه بر علم، دانش و معرفت برای دســتیابی به 

قله های واالی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حرکت کنند. 
وی اظهار امیــدواری کرد: ملت ایــران در 22 بهمن مــاه این عقالنیت، 
استقامت و ایمان را بار دیگر به نمایش بگذارند و پیوند ناگسستنی خود را 

با انقالب و رهبری در برابر دید جهانیان فریاد زنند. 
نایب رییس اول مجلس تاکید کرد: ملت ایران در طول سال ها در مقابل 
دسیسه های آمریکا و اســتکبار پیروز بودند و عزتمندانه از فراز و نشیب 
ها عبور کردنــد.  ابوترابی فرد همچنین اظهارداشــت: امــروز مقاومت 
اسالمی در سراســر دنیا از جمله عراق، ســوریه، بحرین، یمن و ... به یک 
 قدرت بزرگ و به یک مشــت گره کرده در برابر اســتکبار جهانی تبدیل

 شده اند. 
وی تاکید کرد: ما دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
رهبری را پیش رو داریم که امیدواریــم با عقالنیت، ایمان و انضباط برگ 
زرین دیگری برای افزایش اقتدار اسالمی خلق کنیم و شاهد اوج مشارکت 

و بهترین انتخاب برای این دو مجلس باشیم. 
نایب رییس اول مجلس تصریح کرد: ملت بزرگ ایران در انتخابات پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس مشارکت خوبی و در 

راهپیمایی 22 بهمن حضور پرشوری خواهند داشت.
ابوترابی فرد اظهارامیدواری کرد که شورای نگهبان نیز با اقتدار برآمده از 
ایمان و رعایت همه ضوابطی که رهبری بر آن تاکید داشته اند گام دیگری 
برای افزایش مشــارکت مردم و آفرینش مجلســی مقتدر، توانا و حرکت 

کننده در راه امام راحل بردارند.

ابوترابی فرد:
باید قدردان ایستادگی ملت ایران باشیم

رییس کمیته امور داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، با بیان اینکــه میانجی گری آلمان میان 
ایران و عربستان به درخواست مقامات سعودی است، گفت: 
مقامات عربستانی در رسانه ها وجود میانجی میان تهران 
و ریاض را نفی می کنند، اما به صورت پنهانی تالش های 

گسترده ای را برای بهبود روابط انجام داده اند. 
محمدرضا محسنی ثانی، با اشاره به سفر اشتاین مایر وزیر 
امور خارجه آلمان به دو کشــور ایران و عربســتان، گفت: 

رفتارهای فاجعه آمیز و هزینه بر عربستان در منطقه موجب 
شده که غربی ها نیز از این دست اقدامات احساس نگرانی 
کرده و برای کاهش این تنش ها و بحران ها مستقیما وارد 
عمل بشــوند.  نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای 
اســالمی، ادامه داد: از طرف دیگر بحران ســوریه و عراق 
موجب هجوم سیل عظیم مهاجران به کشورهای اروپایی به 
ویژه آلمان بود، از این رو مقامات آلمانی با سفر به دو کشور 
ایران و عربستان به دنبال کاهش تنش در منطقه و ایجاد راه 
حل برای رفع بحران سوریه هستند.  وی با اشاره به رویکرد 
میانجی گرایانه وزیر خارجه آلمان برای ســفر به ایران و 
عربســتان، افزود: به نظر می رسد که محرک و درخواست 
کننده اصلی این اقدام آلمان، دولت سعودی بوده و مقامات 

ریاض به نوعی به دنبال ترمیم روابط با ایران هستند.
  محســنی ثانی تصریــح کرد: مقامــات عربســتانی در 
 رســانه ها وجود میانجی میــان تهران و ریــاض را نفی 
می کنند، اما به صورت پنهانی تالش های گســترده ای را 
بهبود روابط انجام داده اند.  وزیــر امورخارجه آلمان قصد 
دارد با هدف میانجی گری میان ایران و عربســتان، هفته 
آینده به این دو کشور ســفر کند. از نظر او، تنش زدایی در 

روابط آنها برای ثبات و امنیت منطقه اهمیت بسیار دارد.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تأکید 
 کرد کــه در آســتانه انتخابــات باید آرامــش جامعه 

حفظ شود.
محســن رضایی در حاشــیه مراســم تشــییع پیکر 
امیر سرلشــکر محمد ســلیمی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کــرد: ایجاد التهاب در آســتانه انتخابات زمینه 
به هم خــوردن آرامــش جامعــه را فراهــم می کند 
و در آســتانه انتخابــات آرامــش جامعــه باید حفظ 
 و از هــر گونه احساســات و رفتــار غیرعقالنــی باید 

جلوگیری شود.
وی ادامه داد: کســی نباید حادثه تلخ فتنه 88 را از یاد 
ببرد و در انتخابات آینده نیز همه چیز باید به شــکل 
قانونی پیش برود و نخبگان کشــور و فعاالن سیاسی 
 دســت به دســت هم بدهند تا آرامــش جامعه حفظ 

شود.
رضایی همچنین درباره مرحوم ســلیمی یادآور شد: 
از ابتدای انقالب با ایشــان آشنا شدم و در روزهای اول 

انقالب فداکاری زیادی از خود نشان داد. 
تا ســه ماه قبل نیز با او ارتباط داشتم. فردی متدین و 
مســلمان بود و با وجود اینکه قبل از انقالب در ارتش 

شاهنشاهی خدمت کرده بود، تدین خود را در پادگان ها 
نشان داده بود.

وی در ادامه خاطرنشــان کرد: مرحوم ســلیمی یک 
ارتشی شــجاع بود و به هماهنگی میان ارتش و سپاه 

اعتقاد داشت. 
در پشتیبانی جنگ نیز معتقد بود که باید پیروز از جنگ 
بیرون بیاییم. او هم نســبت به انقالب و هم نسبت به 

سرزمینش غیرتمند بود.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار یادداشتی در روزنامه نیویورک 
تایمز به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدار دارد تا سازمان 

ملل تمام قد در مقابل سیاست های این رژیم اشغالگر قرار بگیرد.
دبیر کل سازمان ملل که کمتر از یک هفته قبل در شوراي امنیت به انتقاد شدید 
از شهرک سازي هاي رژیم صهیونیستي پرداخته بود این بار در یادداشت خود 
با عنوان »به پیام آور شلیک نکن؛ اسراییل« بار دیگر اشغالگري  هاي این رژیم را 
به شدت محکوم کرده است. بان کي مون به رژیم صهیونیستي هشدار داد: تاریخ 

ثابت کرده است مردم همیشه در برابر اشغالگري مقاومت مي کنند.
پیش از این محکومیت شهرک سازي هاي رژیم صهیونیستي از سوي دبیر کل 
سازمان ملل با واکنش تند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مواجه شد و او 
مدعي شد که صحبت هاي بان کي مون باعث تشویق تروریسم مي شود.دبیرکل 

سازمان ملل در یادداشت خود با محکوم کردن تروریسم نوشته است:
همانطــور کــه در شــوراي امنیت ســازمان ملــل هشــدار دادم ناامیدي و 
 خشــم فلســطیني ها زیر ســایه نیم قرن اشــغالگري روزبه روز افزایش پیدا 

کرده است. 
نادیده گرفتن این امر نمي تواند این خشــم را ناپدید کند. هیچ کس نمي تواند 
منکر این شــود که واقعیت هاي روزانه اشغالگري، خشــم و ناامیدي به وجود 
مي آورد؛ عواملي که دالیل اصلي خشــونت، افراط گرایي و تضعیف امید براي 

انجام مذاکرات راه حل دو کشور است.

بان کي مون، همچنین در مطلب خود به برنامه هاي گسترش شهرک سازي هاي 
اســراییل ازجمله طرح جدید ســاخت 150واحد مســکوني در شهرک هاي 
غیرقانوني و اعالم 370هکتار از اراضي کرانه باختري به عنوان زمین هاي دولتي 
اشاره کرده و هشدار داده است: فلســطیني ها به خصوص جوانان امید خود را 

به دلیل اشغالگري هاي بي پایان خشونت آمیز و غیرانساني از دست داده اند.
دبیر کل ســازمان ملل در کنایه اي به انتقادهاي مقام هاي رژیم صهیونیستي 
تأکید کرده است: هر کسي آزاد است تا از سخناني که مي شنود آنچه را دوست 
دارد انتخاب کند. ادامه وضعیت کنوني غیرممکن است. نگه داشتن نسلي دیگر 
تحت اشغالگري نامحدود، امنیت و آینده اسراییلي ها و فلسطیني ها را تضعیف 

مي کند.
محاصره امنیتي دو شهر در کرانه باختري

با وجود هشــدارها و انتقادهــاي بین المللي نســبت به سیاســت هاي رژیم 
صهیونیســتي، نظامیان این رژیم دو شــهر رام اهلل و البیــره در کرانه باختري 
را محاصره کرده و جلوي هر نوع دسترســي بــه آن را گرفتنــد. ارتش رژیم 

صهیونیستي اعالم کرده که ورود به این دو شهر تا اطالع ثانوي ممنوع است.
نیروهاي ارتش رژیم صهیونیســتي پس از شــهادت یک فلسطیني و زخمي 
شدن یک نفر دیگر با کشیدن حصار امنیتي در اطراف رام اهلل و البیره در کرانه 
باختري این دو شهر را کامال محاصره کردند. همچنین نیروهاي نظامي این رژیم 
ایست هاي نظامي را در مسیرهاي ورودي به این دو شهر ایجاد کردند و مانع عبور 

صدها خودرو شدند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، این اقدام به دنبال عملیات 
شهادت طلبانه یک جوان فلسطیني و تیراندازي به سه نظامي رژیم صهیونیستي 
صورت گرفت. امجد السکري، جوان 34ساله فلسطیني به سمت 3سرباز اسراییل 
در کنار ایست نظامي بیت ایل در شــمال البیره تیراندازي کرده بود و به دست 

نیروهاي رژیم صهیونیستي به شهادت رسید.
مناطق مختلف ســرزمین هاي اشغالي از مهرماه ســال جاري شاهد گسترش 
موج اعتراض هاي فلســطیني ها با گسترش اشــغالگري رژیم صهیونیستي و 
سیاست هاي این رژیم به ویژه توطئه تقسیم زماني و مکاني مسجداالقصي بوده 
است. تاکنون در اثر درگیري نظامیان رژیم صهیونیستي با فلسطینیان بیش از 

176فلسطیني شهید و هزاران نفر دیگر زخمي یا بازداشت شده اند.
اولین تانک ساخت حماس

گردان هاي عزالدین قسام، شــاخه نظامي جنبش مقاومت اسالمي )حماس( 
از یک دســتگاه تانک رونمایي کرد کــه آن را در داخل غزه و به دور از چشــم 
جاسوسان اسراییلي ساخته اســت. این تانک که براساس تصاویر منتشر شده 
شــباهت زیادي به تانک هاي مرکاواي رژیم صهیونیســتي دارد در مراســم 
بزرگداشت و خاکســپاري شــهداي مقاومت که بر اثر ریزش تونل جان خود 
را از دســت دادند، رونمایي شد. ابوعبیده، ســخنگوي گردان هاي قسام روي 
 این تانک حاضر شــد و تأکید کرد که توســط مهندســان حماس ســاخته

 شده است.

رییس کمیته امور داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

میانجی گری آلمان میان ایران و عربستان
 به درخواست سعودی ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در آستانه انتخابات باید آرامش جامعه 
حفظ شود

اخبار

انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اشغالگری صهیونیست ها

 رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با رییس و اعضای کمیته بین الملل دومای روســیه دیدار کرده  و در 

خصوص همکاری های دو جانبه و منطقه ای تبادل نظر کردند.
در ابتدای این دیدار پوشــکوف رییس کمیته بیــن الملل دوما ضمن 
خوش آمدگویی به علی اکبر والیتی و هیئت همراه و نقش و جایگاه وی 
در جمهوری اسالمی ایران نقطه نظرات خود را در خصوص مسایل دو 

جانبه و منطقه ای بیان کرد.
والیتی در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری ها و ارتباطات دو کشور گفت: 
 ســابقه همکاری ها به ویژه پس از پیروزی انقالب در تاریخ روابط دو کشور 
بی سابقه است و ما به صورت استراتژیک روابط با شرق به ویژه روسیه را 

به عنوان نگاه راهبردی مقام معظم رهبری دنبال می کنیم.
والیتی تصریح کرد: همانگونه که ریاست محترم کمیته بین الملل دوما 
هم تاکید کردند باید گفت که دو کشور منافع بلند مدت و استراتژیک 

داشته و البته تهدیدات مشترکی را هم دارند.
وی افزود: یکی از نمونه ها و مصادیق منافع مشــترک ایران و روسیه 
در موضوع سوریه هســت که پیروزی در این میدان بسیار حیاتی بوده 
و می تواند منافع و تمامیت ارضی کشــورهای منطقــه مانند عراق و 
ترکیه را تامین و ثبات و صلح در منطقه را به دنبال داشته باشد، افراط 
گرایی منطقه در حال گسترش به آســیای مرکزی و غرب چین  می 
 باشــد که همکاری های دو طرف می تواند در این زمینه نقش آفرینی

 داشته باشد.
والیتــی در ادامه تصریح کرد: مســیر همــکاری های بلنــد مدت و 
استراتژیک دو کشور بازگشــت ناپذیر بوده و جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی دارد در همه زمینه هــا حمایت ها و همــکاری های خود را 

افزایش دهند.
 وی با اشاره به همکاری های ایران و روسیه حتی در دوران تحریم ها در

 زمینه های مختلف هســته ای، دفاعی و اقتصادی گفت: سفر رییس 
جمهور ایران به کشورهای ایتالیا و فرانسه و نیز سفر رییس جمهور چین 
به ایران را در هفته های اخیر مشاهده کردیم که در دوران پسا تحریم 
در حال گسترش بوده اما رابطه ایران و روسیه درازمدت و استراتژیک 
بوده و دو طرف در این زمینه اهتمام جدی داشته و باید گام های عملی 
را پیگیری نمایند و حجم روابط به ویژه در حــوزه های اقتصادی باید 

افزایش داشته باشد که زمینه های آن فراهم شده است.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه نیز در این دیدار 
ضمن تشکر از برنامه ریزی برای برگزاری این نشست گفت:آقای  والیتی 
از شخصیت های برجسته و تاثیرگذار در ایران هستند و با سابقه طوالنی 
در حوزه بین المللی به عنوان فردی شناخته شده، همیشه از گسترش 
همکاری های روســیه و ایران حمایت می کنند و حتما می توانند در 
گسترش روابط تاثیر گذار باشــند که امیدواریم با اهتمام دو دولت و 
حمایت های روسای جمهور دو کشور، این روند بیش از پیش ادامه یابد.

والیتی در دیدار رییس کمیته بین المللی دومای روسیه:
پیروزی در میدان سوریه از منافع مشترک 

ایران و روسیه است

معاون اول رییس جمهوری:

 نرخ ارز بایـد در دولت یازدهم 
یکسـان سازی شـود



خبر خبر 
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یکشنبه شب بانک های ایرانی موفق شدند به شبکه سوئیفت متصل شوند 
تا باردیگر نقل و انتقال ارز در سطح بین المللی با روش های معمول برای 

آنها میسر شود.
از روز 27دي ماه ك��ه تحریم هاي اقتصادي علیه ایران لغو ش��د، بانک ها 
 انجام مقدم��ات الزم براي اتص��ال به س��وئیفت را آغاز كردن��د تا اینکه 
 از اواخر یکشنبه شب اتصال بانک هاي ایراني به شبکه سوئیفت برقرار شد. 
بر این اساس در كنار بانک مركزي، بانک هاي تجارت، ملي، ملت، صنعت 
و معدن، پست بانک، سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه به جامعه جهاني 

ارتباطات مالي بین بانکي متصل شدند.
آن طور كه ناصر حکیمي، مدیركل فناوري اطالعات بانک مركزي توضیح 
 داده است، اتصال از س��مت س��وئیفت و از لحاظ بین المللي برقرار شده، 
اما با توجه به اینکه بانک ه��ا باید نرم افزارهاي داخل��ي را متصل كرده و 
آموزش كافي داشته باشند، بس��ته به سرعت عمل آنها حدود 2تا 3روز و 
حداكثر یک هفته طول مي كشد تا بتوانند از طریق سوئیفت كارهاي خود 
را انجام داده و پیام ارسال كنند. حکیمي، اظهار كرد: در حالت عادي براي 
اتصال به س��وئیفت فرآیندي حدود 2تا 3 ماهه الزم است، اما این شبکه 
خارج از عرف خود، فرآیند اضافه كردن بانک هاي ایراني را انجام داد كه 

حدود 2هفته  طول كشید. 
به گفته این مقام بانک مركزي، تا پیش از این برخي بانک ها كارهاي خود 
را به شیوه هاي دیگر و با هزینه هاي باالتري انجام مي دادند كه از این پس 

هزینه مبادالت آنها به طور قابل توجهي كاهش پیدا مي كند.
سوئیفت یک انجمن تعاوني غیرانتفاعي است كه در ماه مه ۱۹73 میالدي 
توسط 23۹ بانک از ۱5 كشور اروپایي و آمریکاي شمالي راه اندازي شد تا 
جایگزین روش هاي ارتباطي كاغذي از طریق تلکس در سطح بین المللي 

شود. 
این روش آن چنان مورد توج��ه قرار گرفت كه تاكن��ون بیش از ۹7۰۰ 
 بانک و موسس��ه مالي در 2۰۹ كش��ور جهان عضو آن انجمن ش��ده اند. 
مركز اصلي شبکه سوئیفت در كشور بلژیک بوده و طبق قوانین این كشور 
عمل مي كند. كش��ورهاي آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ كنگ به عنوان 

مراكز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت طی نامه ای به محضر 
رهبرمعظم انقالب اسالمی خاطرنش��ان كرد: با الگو قرار دادن رهنمودهای 
حضرتعالی درسیاست های اقتصاد مقاومتی، اهتمام جدی در ارتقای تولید و 
فن آوری داخلی، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را پیگیری خواهیم كرد.

متن كامل نامه نعمت زاده به رهبر معظم انقالب، به این شرح است:
»محضر مبارک حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای )مدظله العال��ی( رهبرمعظم 

انقالب اسالمی
با سالم

احتراما، براساس حکم و خرد بر خود وظیفه می دانم كه به نمایندگی از سوی 
خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت، پیروزی تاریخی و فراموش نش��دنی 
 فرزندان مومن و متعهدتان در زدودن تار و پوده��ای تحریم های ظالمانه را 

با حفظ حقوق ملت ایران به حضرتعالی تبریک عرض نمایم.
افزون بر الطاف آشکار و نهان خداوند متعال و هدایت های حکیمانه و پندآموز 
حضرتعالی و كوشش مش��فقانه رییس محترم و محبوب جمهوری اسالمی 
ایران جناب آقای دكتر روحانی در هدایت مذاكرات و خردورزی ش��جاعانه 
جناب آقای دكتر ظریف، زویر فرزانه امور خارجه و تیم اندیش��مند مذاكره 
هسته ای، امروز ملت بزرگ، نجیب و شجاع ایران شاهد بزرگ  ترین پیروزی 

سیاسی در تراز جهانی می باشند.
تردیدی نیست كه مدیران و كارشناسان بخش صنعت، معدن و تجارت ضمن 
الگو قرار دادن رهنمودهای حضرتعالی در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، 
كوشش خواهند كرد تا با استفاده از فرصت های حاصل شده، اهتمام جدی 
 در ارتقای تولید و فن آوری داخلی، اش��تغال و توس��عه صادرات غیرنفتی را 

به عمل آورند.
دوام عزت و توفیق حضرتعالی، ملت عزیز ایران و دولت محترم را از خداوند 

مهربان خواستارم.«
گفتنی است محمدرضا نعمت زاده همچنین در نامه دیگری به رییس جمهور 
تاكید كرده اس��ت: خانواده بزرگ صنعت، معدن و تج��ارت نیز برای تحقق 
تمامی برنامه های دولت با الهام از الگوی رهگشای اقتصاد مقاومتی، نهایت 
اهتمام خود را برای توسعه اقتصادی، صنعتی و تجاری كشور در فضای مثبت 
ایجاد شده كه حاصل ایثار شهدای هسته ای و دانشمندان سرافراز این مرز و 
بوم و مجاهدت های بی نظیر دیپلمات های فرزانه است، به كار خواهد گرفت.

مديرکل فناوري اطالعات بانك مرکزي  عنوان کرد؛

کاهش هزينه انتقال پول 
با برقراری سوئیفت

تعهد نعمت زاده به رهبرانقالب و ريیس جمهور؛

اقتصادمقاومتی را الگو قرارمی دهیم

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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دولت درالیحه برنامه ششم توسعه عالوه برمحدودسازی 
اس��تخدام های جدید و رسمیت بخش��یدن به اشتغال 
س��اعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شركتی 

و جذب مستقیم آنها دربدنه دولت را كامال متوقف كرد.
چند سال پیش طرحی ازسوی وزارت كار و مقامات دولتی 
آن زمان مطرح می شد مبنی براینکه كلیه شركت های 
پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی 
حذف شوند و دیگرهیچ واسطه ای حق فعالیت درتامین 
نیاز به نیرو دردستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت. 
درهمی��ن حال، دول��ت چند مصوب��ه دراین ب��اره ارائه 
 ك��رد و وزیركاروقت گفت بس��اط ش��ركت های تامین 

نیروی انسانی را برخواهیم چید. 
طرح این مس��ائل باعث ایجاد موجی از درخواس��ت ها 
دربخش ه��ای مختلف ش��د. بس��یاری برآن ش��دند تا 
درفرصتی كه دولت برای تبدیل وضعیت اس��تخدامی 
ایجاد كرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دس��تگاه 
ها ب��رای كار بپیوندند. با این حال نابه س��امانی ش��دید 
قراردادهای كاری و افت بی س��ابقه امنیت شغلی افراد 
درس��ایه تخلفات ب��ی ش��مارصورت گرفت��ه درانعقاد 
قراردادهای كاری و اعمال س��لیقه مستقیم كارفرمایان 
دراین امر، باعث ش��د موضوع تبدیل وضعیت نیروهای 
ش��ركتی به عنوان یک خواس��ته جدی در بدنه بازاركار 
باقی بماند، اما حاال دولت درنگارش برنامه ششم توسعه 
 به صورت كامال زیرپوستی مس��اله نیروهای شركتی را 
به فراموشی سپرده و دربندهای استخدامی الیحه برنامه 
نیز خبری ازبرنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد 
مخدوش و شركتی ها نیست. دولت دریکی دوسال اخیر، 

موضوع كمبود ش��دید اعتباری و افت فروش نفت را از 
دالیل ناكامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی 

كار شاغل دربدنه دستگاه های دولتی عنوان كرده است.
ازس��ویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم 
كوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت 
روند استخدام نیروی كار را متوقف و یا بسیار كند كند. 
هم اكنون بخش بسیار بزرگی ازبودجه جاری دولت تنها 
 صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای كار می شود. 
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام 
جدید را ندارد، اما در برخی بخش ها طی یکی دو س��ال 
اخیرافزایش حقوق های چش��مگیری ایجاد شده است، 
همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغالن، 
 میزان هزینه ه��ای جاری دولت درای��ن بخش افزایش 
یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دالیلی 
كه خود می داند، حقوق بخشی از نیروی كار زیرمجموعه 

خود را افزایش داده است.
بندهای استخدامی اليحه برنامه ششم

با تمام این تفاسیر، دربندهای 2و3ماده 7 الیحه برنامه 
ششم توسعه كشوردولت مباحث مربوط به استخدام ها 
 وج��ذب نی��روی كار را مطرح ك��رده كه آمده اس��ت: 
»2- هرگونه به كارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی 
نیروی انسانی در دس��تگاه های اجرایی ممنوع است و 
موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود كه به پیشنهاد 
سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.3- به كارگیری 
افراد در قالب قرارداد كار معین )مش��خص( یا س��اعتی 
برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف 
مقرر در قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز و تمدید 

قراردادهای قبلی بالمانع است.«
آنچه كه ازاین دو بند اس��تخدامی مدنظ��ر دولت قابل 
برداشت است، اینکه اوال دولت با موضوع تبدیل وضعیت 
نیروهای ش��ركتی مانند آنچه كه در دولت سابق مطرح 
و دنبال می ش��د، مخالف اس��ت و هیچ نظ��ری درباره 
 مس��ائل نیروهایی ك��ه با یک واس��طه در دس��تگاه ها 
مشغول كارهستند، ندارد. البته نظرنداشتن دولت بیشتر 
شبیه این است كه مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود 

بخشد و یا اصال لزومی به این كار نمی بیند.
دولت از س��ویی می خواهد در5 سال برنامه ششم اجازه 
 داشته باش��د نیروی قراردادی جذب كند و مایل است 
 تا امکان اس��تفاده از نیروهای س��اعتی را نیز پیدا كند. 
از این رو روال موجود دربازار كار ایران و بخش غیردولتی 
اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت 
با جذب نیروی قراردادی، س��اعتی و از س��ویی احتماال 
اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای 
جذب نیروهای شركتی به نابسامانی های بازار كار كشور 

رسمیت خواهد بخشید.
رکود بازار کار ادامه خواهد داشت

یک كارشناس بازاركاراظهارداش��ت: حداقل انتظار این 
اس��ت كه وقتی دولت می خواهد با بیکاری مبارزه كند، 
باید بس��ته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش 
بینی و برنامه ریزی كن��د. با این وج��ود، دولت قوانین 
مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح 
كرده، در صورتی كه باید در م��ورد نیروهای قراردادی و 
شركتی و حتی استخدام ها به ش��فافیت سخن بگوید. 
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را كه به عنوان 
 برنامه اش��تغالزایی مطرح می كند این اس��ت كه بتواند 
از صندوق توس��عه ملی پول برداش��ت كن��د و از طریق 
بانک ها تسهیالت ریالی بپردازد كه شاید اشتغالزایی شود، 
بنابراین مشکالت اشتغالی در سال آینده نیز دست كم 
ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایش های جدید در این 
بخش نیست. وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاه های 
 دولت��ی و محدودیت ه��ای قراردادها همچن��ان ادامه 
خواهد داشت و در بدنه دولت جذب های جدیدی اتفاق 
نمی افتد. انتظار می رفت دس��ت كم دولت بتواند قانون 
فعلی كار را اصالح و ش��رایط تحت پوشش قرار گرفتن 

گروه های جدیدی را فراهم كند.
این كارش��ناس بازار كار تاكید كرد: واقعیت این اس��ت 
كه اگر دولت می خواهد كوچک ش��ود راهی جز فعالیت 
پیمانکاران و بخش خصوصی نیس��ت، ام��ا حال اینکه 
درایران این گون��ه فعالیت ها به چه صورت انجام ش��ده 
كه مشکالت بی شماری برای نیروی كار به وجود آمده، 

موضوع دیگری است.

معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت گازی ایران دردومین داوری، گفت: ایران احتماال 
حدود یک میلیارد دالرغرامت گازی باید به تركیه پرداخت كند.

حمیدرضا عراق��ی در جمع خبرنگاران با اش��اره به محکومیت ای��ران در دادگاه دوم 
پیرامون ش��کایت گازی تركیه از ایران، گفت: هنوز جریمه نهایی قطعی نیست ولی 
حدود ۱۰ تا ۱5 درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. مدیرعامل شركت ملی گاز ایران 
با اعالم اینکه اعتراض تركیه دردوبخش بود كه اولی مربوط به كاهش قیمت است كه 
آن ها ادعا كرده بودند شركت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح 
كرد: از سال 2۰۰۴ تا 2۰۱5 میالدی ادعای خسارت كرده بودند كه چیزی درحدود 

2۰ میلیارد دالر می شد. 
معاون وزیر نفت ادام��ه داد: اما با دفاع خود ثاب��ت كردیم كه ت��وان تامین گاز مورد 
نیاز برای صادرات را داش��ته ایم و هیچ كدام از این بهانه ها را قب��ول نکردیم. این مقام 
مسئول در پاسخ به پرسش مهردرباره درخواس��ت دیگرتركیه در دادگاه، بیان كرد: 
درخواست دیگراین كشور برمبنای بازبینی قیمت بود كه به دو موضوع مقایسه قیمت 
گاز با س��وخت های دیگرهمچون نفت خام، گازوئیل و زغال س��نگ یعنی بازار گاز و 
مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت. عراقی افزود: تركیه از سال 2۰۱۰ 
درخواست خسارت داشت ولی دادگاه 2۰۱۱ میالدی را قبول كرد. مبلغ خسارت كم 
 نیست اما براساس قرارداد است. معاون وزیر نفت درباره سقف پرداخت غرامت گازی 
 به ترک ها، توضی��ح داد: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعالم كرد اما برآورد می ش��ود 

تا سقف یک میلیارد دالر غرامت به این كشورباید پرداخت شود. 
مدیرعامل شركت ملی گاز با اعالم اینکه تاكنون به منظور پرداخت این غرامت ورود 

 نکرده ایم، اظهارداش��ت: بر این اس��اس مذاكرات با تركیه به منظ��ور نحوه پرداخت 
این غرامت در حال انجام است.

همزمان با باال گرفتن اختالفات گازی، پاییزس��ال گذش��ته و همزمان با سفررییس 
جمهوراسالمی ایران به تركیه، بیژن زنگنه وزیر نفت درنشست مشترک با تانر ییلدیز 
وزیر انرژی تركیه پیش��نهادی مبنی برافزایش حجم صادرات گاز با احتساب كاهش 
 جزیی قیمت را ارائه كرد كه این پیش��نهاد پس ازماه ها مذاك��ره منجربه توافق بین 

دو كشورهمسایه نشد. 
 درنهایت با گذش��ت بیش ازیک س��ال مذاكره و گفت وگوی دو جانبه ایران و تركیه 
به عنوان دو ش��ریک اس��تراتژیک و بلند مدت گازی درمنطق��ه خاورمیانه به دلیل 
عدم توافق مس��تندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه اله��ه ارائه كردند. به اعتقاد 
كارشناس��ان بزرگ بازار گاز، اختالف بین خریداران و فروشندگان درقیمت خرید و 
فروش گاز طبیعی به وی��ژه در قراردادهای بلند مدت 2 تا 3۰ س��اله امری طبیعی و 
 عادی اس��ت. با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به تركیه بندی به نام

»  Take or pay )بگیر یا بپرداز( « وجود دارد كه براساس این بند قراردادی اگرتركیه 
به دالیل مسائل فنی وعملیاتی و یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند ساالنه 
تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز ازایران دریافت كند، باید پول گاز را به طور كامل 
پرداخت كند. به عبارت دیگر، براس��اس قرارداد 25 س��اله گازی بین تهران و آنکارا، 
شركت ملی گاز ایران باید س��االنه۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شركت بوتاش تركیه 
تحویل دهد. درصورتی كه هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه 

ایجاد كنند، موظف به پرداخت غرامت می شوند.

عضو س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قراردادها درس��فررییس 
 جمهور به ایتالیا و فرانس��ه، درحد قرارداد نیس��ت، گفت: اگ��ر مذاكرات با پژو 
به قرارداد تبدیل شود، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد آن اظهار نظر 

خواهد كرد.
علی آقامحمدی در مورد سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه و امضای قراردادها 
 و اقدامات دول��ت در تجارت خارجی و اقتص��اد مقاومتی، اظهار داش��ت: اینها 
در حد قرارداد نیست، طبیعتا گفت وگوها و توافق هایی برای انجام قرارداد است.

وی افزود: قرارداد جزییات می خواهد و باید از لحاظ حقوقی، قیمت و ش��رایط 
نافذ شود. 

درباره اصول كلی با ش��ركت های خارجی در این مذاكرات صحبت شده به این 
معنا است كه اگر با خودروس��ازی مذاكراتی انجام دادند با این فرض می توانند 
قرارداد ببندند كه 3۰ درصد محصوالت تولید ش��ده صادر شود و تولید داخلی 

را عمق دهد.
عضو س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد اینکه در قرارداد با پژو به ازای 
تولید هر۱۰۰ خودرو3۰ خودرو باید صادر ش��ود و در مورد قرارداد تندر۹۰ هم 
همین  گونه بود كه از هر۱۰۰ خودرو،2۰ خودرو صادر شود، گفت: قرارداد تولید 

تندر مشاركت بود و اصال موضوع آن با این نوع قرارداد تفاوت می كند.
آقامحمدی ادامه داد: اگر در تولید خودروی تندر۹۰ صادراتی رخ نداد به دلیل 
تحریم ها بود كه برای بازارها و برگشت پول مش��کل ایجاد شد ولی در موضوع 
قرارداد پژو اوال كه این موضوع هنوز قطعی نیس��ت و نباید بگویم قرارداد با پژو 

قطعی شده زیرا زمانی قطعی خواهد شد كه همه آن شرایط رعایت و نوشته شود.
 وی بی��ان كرد: دوم��ا در چارچوبی كه بحث ش��ده ش��رایط صادرات3۰درصد 
در آن وجود دارد و طبیعتا وقتی قرارداد را می نویس��ند بر آن نظارت می شود و 
خوشبختانه االن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كه تشکیل شده، وظیفه دارد 

این قراردادها را تحت نظارت داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خودروساز داخلی نمی تواند 
خودش قرارداد را بدون اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نظر دهد ببندد، 
اظهار كرد: اگر مذاكرات با پژو به قرارداد تبدیل ش��ود، ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی در مورد آن اظهار نظر خواهد كرد.
آقامحمدی درباره موضوعاتی كه دولت باید در تجارت خارجی در پس��اتحریم 
رعایت كند، گفت: باید8۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در برنامه ششم 
انجام شود و این به پروژه ها و تولیدات مختلف تبدیل می شود، بنابراین در آنجا 
سیاست گذاری خواهد شد كه كدام محصول كال باید در ایران تولید شود و كدام 
با شراكت خارجی تولید خواهد ش��د و كدام وارداتی است كه ایران در آن نقش 

ایفا نمی كند.
 وی تصری��ح كرد: نکته دیگر این اس��ت كه ی��ک اطلس هم��کاری جعرافیایی 
با كشورها از لحاظ تکنولوژی و واردات و صادرات داریم و نمی توانیم از كشوری 
واردات داشته، اما صادرات به آن كشور را نداشته باشیم مثال از كشوری موز وارد 
می كنیم در مقابل باید صادرات س��یب هم وجود داش��ته باشد كه این موضوع 

االن دنبال می شود.

ايران محکوم شد؛

 پرداخت جريمه ۱میلیارد دالری ايران به ترکیه
عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد:

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به قرارداد ورود می کند

سناریوهای پیش روی دولت برای استخدام

ريیس کل بانك مرکزی: 

ارز را ۶ ماهه يکسان سازی می کنیم
وزير نفت ونزوئال 
به تهران می آيد

صادرات گازوئیل ايران به تاجیکستان 
آغاز شد

قیمت گاز خانگی 
فعال گران نمی شود

رییس كل بانک مركزی گفت: یکی از مس��ائلی كه نقش ثبات در اقتصاد 
كشور را دارد ، یکسان س��ازی نرخ ارز است كه این مساله در دامنه ۶ ماهه 

عملیاتی می شود.
ولی ا... س��یف با اش��اره به جلس��ه مش��ترک معاون اول ریی��س جمهور 
 با مدیران ارش��د بانک مرك��زی و درخواس��ت اس��حاق جهانگیری برای 
یکس��ان س��ازی نرخ ارز، خاطرنش��ان كرد: ما می توانیم فضا را به سمتی 

هدایت كنیم كه به این هدف دست پیدا كنیم.

دورجدید مذاكرات نفتی ایران- ونزوئال به عنوان دوعضو اوپک، چهارشنبه 
با سفر » دل پینو« وزیر نفت ونزوئال به تهران آغاز می شود.

درادامه سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام دربازار، » ائولوخیو دل پینو« 
وزیرنفت ونزوئال به عنوان یکی ازكش��ورهای تاثیر گ��ذار اوپک درمنطقه 
آمریکای جنوبی وارد تهران می شود. » ائولوخیو دل پینو« وزیرنفت ونزوئال 
قراراست در دیدار و گفت وگو با بیژن زنگنه وزیرنفت ایران، آخرین تغییر 
و تحوالت قیمت نفت در بازار و اوپک را مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهند.

وزیر نفت ونزوئال هفته جاری و درآستانه سفربه تهران، با مقامات روس نفت 
 به عنوان بزرگ تری��ن تولیدكننده نفت روس��یه هم، دی��دار و گفت وگو 
 كرده بود و پیش بینی می ش��ود پس از ترک تهران گفت وگوهایی هم با 
علی النعیمی وزیر كهنه كار نفت عربس��تان س��عودی و وزیر نفت قطربه 

عنوان دوعضو دیگر اوپک داشته باشد.
بدون ش��ک مهم ترین محور گف��ت وگوهای زنگنه و دل پین��و درتهران، 
 بررس��ی و ارزیابی چش��م انداز قیمت جهانی نفت خام درب��ازار و كاهش 
اثر پذیری سازمان اوپک درمدیریت بیشتر قیمت ها و روند عرضه و تقاضا 

در بازارجهانی نفت خام است. 
ازس��وی دیگر ب��ه اعتقاد كارشناس��ان آغ��از دور جدید مذاك��رات نفتی 
كشورهای عضو اوپک و غیر اوپک به ویژه گفت وگوهای نفتی ایران، ونزوئال 
و روس��یه می تواند منجر به انزوای بیشترعربستان سعودی دربازارجهانی 

شود.

 یک مقام مس��ئول ازآغاز رس��می ص��ادرات گازوئیل ای��ران به تاجیکس��تان برای 
نخستین بار خبر داد و گفت: محموله 2/۹ میلیون لیتری گازوئیل راهی این كشور 

آسیای میانه شد.
 پس ازماه ه��ا مذاكره درنهای��ت با لغ��و تحریم ها، اولی��ن محموله گازوئی��ل ایران 
به تاجیکستان صادر شد تا پس ازعراق و افغانس��تان تاجیک ها به سومین مشتری 
گازوئیل ایران درمنطقه خاورمیانه تبدیل ش��ود. محمدمه��دي قرایی با بیان اینکه 
برای نخس��تین بار ایران به تاجیکس��تان گازوئیل صادر كرده اس��ت، گفت: اولین 
 محموله گازوئیل از مسیر مرزهای زمینی استان خراسان رضوی به این كشورمنطقه 

آسیای میانه صادر شده است.
 این مقام مس��ئول با اعالم اینکه تاكنون ص��ادرات فرآورده های نفت��ی ایران از مرز 
دوغارون و فقط به افغانس��تان صادر ش��ده اس��ت، تصریح كرد: با توجه به ش��رایط 
پس��ابرجام، تقاضاي خرید گازوئیل ایران از تاجیکستان براي نخستین بار از ابتداي 
بهمن ماه سال جاري انجام شده اس��ت. مدیر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه خراسان رضوی میزان صادرات گازوئیل به تاجیکس��تان در اولین محموله 
صادراتي را حدود دو میلیون و۹۰۰ هزار لیتر اعالم و خاطر نشان كرد: به دلیل كیفیت 

فرآورده هاي ایران، تقاضاي بیشتري از كشورهاي همسایه مورد انتظار است.
این مقام مس��ئول همچنین از ارمنس��تان و گرجس��تان هم به عنوان مش��تریان 
فرآورده های نفتی كشور یاد كرده و اظهار كرده بود: فرآورده های نفتی به ویژه گازوئیل 
و گاز مایع به صورت تک محموله توسط ایران به ارمنستان و گرجستان صادر می شود 

كه در سال جاری هم یک محموله گازوئیل به ارمنستان ارسال شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه فعال برنامه ای برای افزایش قیمت گاز خانگی نداریم، 
گفت: ایران قراردادی با سایپم ایتالیا به منظور ساخت خطوط لوله جدید انتقال گاز 
امضا كرده است.حمیدرضا عراقی درباره سناریوهای افزایش قیمت گاز مشتركان 
خانگی درسال ۹5، گفت: فعال برنامه ای برای افزایش قیمت گاز طبیعی مشتركان 
خانگی نداریم. معاون وزیرنفت با اعالم اینکه درصورت درخواست دولت، امکان ارائه 
چند سناریو به منظورافزایش قیمت گاز وجود دارد، تصریح كرد: شركت ملی گاز 
ایران هرسال سه یا چهارمدل برای افزایش قیمت ارائه می كند و این بستگی به ابالغ 
دولت دارد كه به وزیرنفت سناریوی مورد نظر خود را برای افزایش نرخ اعالم كند 
و براساس آن، چند پیشنهاد می دهیم كه یک پیشنهاد درنهایت تصویب می شود.



خبر کوتاه

کارشناسان بر این باورند که تخریب های زیست محیطی موجب 
آلوده شدن انسان ها به ویروس زیکا و گسترش انفجاری آن در قاره 

آمریکا شده است.
  قطع درختان عاملی است که س��اکنان مناطق آلوده را در تماس 
با ویروس زیکا قرار داده و همچنین رش��د شهرها و افزایش تولید 

زباله ها، فاکتورهای مهم در تکثیر سریع این ویروس هستند.
کارشناسان احتمال می دهند که این ویروس با بروز نارسایی های 
مادرزادی در هزاران نوزاد در برزیل و افزایش موارد ابتال به عارضه 

میکروسفالی ارتباط داشته باشد.
از سال گذشته میالدی )2015( و مش��اهده اولین مورد ابتال به 
ویروس زیکا در برزیل، این ویروس به 23 کشور و منطقه در قاره 

آمریکا گسترش یافته است.
همچنین نیمی از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که 
پشه های ناقل این بیماری به شکل فراگیر وجود دارند و سازمان 
جهانی بهداش��ت )WHO( هش��دار داده که احتم��ال می رود 
به زودی تع��داد مبتالیان به این بیماری در ق��اره آمریکا به چهار 

میلیون نفر برسد.
مقامات چندین کش��ور آمریکای التین از زنان درخواست کردند 
تا بارداری خ��ود را به تاخی��ر بیاندازند. همچنین کارشناس��ان 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده اند که این ویروس می تواند به 
بخش هایی از آسیا، آفریقای سیاه و حتی جنوب اروپا هم گسترش 
یابد. همچنین پرفس��ور »آمی ویت��ور« از موسس��ه پاتوژن های 
نوظهور در دانش��گاه فلوریدا در این رابطه گفت: ظهور و گسترش 
 این ویروس با فرس��ایش ها و تخریب های زیست محیطی مرتبط

 است. چنین بیماری هایی معموال در چرخه بسته حیوانات و پشه ها 
باقی می مانند تا اینکه از طریق عوامل تداخلی و تاثیرگذار همچون 
قطع درختان از این چرخه خارج ش��ده و در نتیجه بین انسان ها 

گسترش می یابند.

تخریب های زیست محیطی 
عامل شیوع ویروس »زیکا«
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عکس روز  )حیوانات شگفت انگیز (

دریچه

خبر

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران در آستانه روز جهانی تاالب ها ،با 
اشاره به اینکه موضوع اصلی در نظر گرفته شده برای روز جهانی تاالب های 
امسال تاالب ها و معیشت پایدار می باش��د، از اکوسیستم های ارزشمند به 
عنوان منبعی برای تأمین معیشت پایدار نام برد و آنها را برای سالمت و رفاه 

جوامع بشری ضروری دانست.
محس��ن س��لیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران با 
اشاره به آمار و اطالعات ارایه شده از سوی دبیرخانه کنوانسیون رامسر،گفت: 
تاالب ها عالوه بر آنکه آب ش��یرین و منابع غذایی برای ما فراهم می کنند، 
تنوع زیستی را پایدار ساخته، سیالب ها را کنترل و دی اکسید کربن را ذخیره 
می کنند، در س��طح جهانی به عنوان یکی از فضاهای ایجاد معیشت پایدار 

برای جوامع محلی نیز محسوب می شوند.
به گفته س��لیمانی معیش��ت تقریبا یک میلی��ارد خانوار در آس��یا، آفریقا 
 و آمری��کا به کش��ت برنج وابس��ته م��ی باش��د. همچنین زندگ��ی بیش از

 660 میلیون نفر به ماهیگیری و آبزی پروری وابسته است.
 وی تصریح ک��رد :  بر اس��اس تخمین های موج��ود نیمی از گردش��گران 
بین المللی، به دنبال فضای آرام حاش��یه تاالب ها، به ویژه مناطق ساحلی، 
 برای کس��ب آرامش هس��تند که ایجاد کننده 266 میلیون فرصت ش��غلی 
می باشد.س��لیمانی روزبهانی در ادامه گفت : س��ه رکن اصل��ی برای ایجاد 
معیشت پایدار را به شرح زیر برشمرد: استفاده از رویکرد مردم-محور برای 
شناسایی نیازها، فراهم ساختن منابع گوناگون سرمایه ای و تعیین کسانی 
که می توانند سرمایه فراهم کنند )از جمله نقش آفرینان کلیدی مانند دولت، 
موسسات، تشکل  های غیردولتی و جوامع محلی( و شروع به انجام تغییرات.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران در پایان خاطر نشان کرد : مراسم 
روز جهانی تاالب ها هر س��اله در روز 13 بهمن ماه، مص��ادف با دوم فوریه، 
 برگزار می ش��ود. همزمان با برگزاری این مراسم افراد منتخبی که در حوزه

  فعالی��ت ه��ای اجرایی، علمی-پژوهش��ی و مش��ارکت مردم��ی در زمینه 
 تاالب ه��ا اقدام��ات شایس��ته ای را به انج��ام رس��انده اند، تح��ت عنوان 

»قهرمان تاالب« معرفی شده و از آنان تقدیر به عمل می آید.

معیشت بیش از یک میلیارد خانواده 
در دنیا به تاالب ها وابسته است

مشخص نیست در س��فر این بار رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست چه توش��ه ای برای اصفهان و احیای تاالب 
گاوخونی تدارک دیده شده اس��ت. تاکنون اقدامات روی 
کاغذ آورده شده، اما عملیات اجرایی آن در مسیر پیچ خم 

موانع همچنان شهید می شود.
یکی از حق و حقوق ها، محیط زیست است. بخشی که در 
آن پای زندگی در میان اس��ت! اگرچه برای محیط زیست 
شعارهایی داده شده، اما اینکه چقدر این شعارها به واقعیت 

تبدیل شده خود مسئله ای است که باید در آن تأمل کرد.
معصومه ابت��کار، رییس س��ازمان محیط زیس��ت  برای 
چندمین بار برای ش��رکت در همایش روز جهانی تاالب ها 
به اصفهان س��فر کرد. همایشی که خروجی های آن مانند 
سایر همایش هایی که تاکنون برگزار شده تنها مقاله های 
علمی و سخنرانی هایی است که تنها در حد »حرف« باقی 

می ماند.
حرف هایی اس��ت که به طورقطع بارها آن را ش��نیده ایم، 
تاالب گاوخون��ی مرده و ریزگردهای س��می آن در گلوی 
مردم ش��رق اصفهان در حال استشمام است، استشمامی 

که با خود بیماری هایی از قبیل سرطان را به همراه دارد.
بر اساس نظر کارشناسان آخرین بار س��ال 84 بود که در 
تاالب گاوخونی به دلیل بارش ها و نزول برکات آس��مانی 
آب دیده شد. اگرچه سال گذشته کشاورزان با اختصاص 
بخش��ی از آب کش��اورزی خود ثابت کردند اگر مسئوالن 
مربوطه بخواهند آب به تاالب نیز می رسد، اما همیشه این 
خبرها تنها برای چند روز دوام داشته و پس ازآن به بایگانی 

سپرده می شود.
وضعی��ت گاوخونی وخیم ت��ر از این حرف هاس��ت. اینکه 
ریزگردهای سمی حاصل از پساب کارخانه های صنعتی نه 
تنها برای استان اصفهان بلکه برای سایر استان ها و حتی 
تهران نیز مضر اس��ت، این خبری اس��ت که بارها تمامی 
رس��انه ها در گفت وگو با س��ایر کارشناس��ان و مسئوالن 

مربوطه منعکس کرده اند.
ریزگردهایی که سایر استان ها را مبتال می کند

محیط زیس��ت  کارش��ناس  ضیای��ی  لط��ف اهلل 
گاوخون��ی  ت��االب  س��می  ریزگرده��ای  درب��اره 
می گوی��د: دارد،  ک��ه  س��وئی  تاثی��رات   و 

4 ماه در سال یعنی از فصل تابستان تا اوایل پاییز مسیر باد 
از شرق به غرب است که » باد غالب« نامیده می شود، این 
باد تمامی ریزگردهای س��می را در این 4 ماه به اصفهان و 

سایر استان های همجوار می رساند.

وی بیان می کند: اگر آبی به کش��اورز نرسد، جبران آن را 
می توان با خسارت و پول تأمین کرد، اما حقابه تاالب با پول 
رفع نمی شود زیرا یک مس��ئله زیست محیطی است که با 

سالمت و جان مردم روبه رو است.
اثرات مخرب زیست محیطی تاالب غیر قابل جبران 

است
اس��تاندار اصفهان نیز بارها در نشس��ت های مطبوعاتی و 
غیر مطبوعاتی از وضعیت تاالب گاوخونی و روزگاری که 
سپری می کند، سخن گفته است.حرف هایی که به گوش 
همه آشنا اس��ت، اما در این بین هیچ گاه حرکتی از سوی 
س��ازمان های مربوطه برای احیای تاالب گاوخونی دیده 

نشده است.
رسول زرگرپور در نشس��تی در جمع خبرنگاران به اثرات 
مخرب زیست محیطی ناشی از قطع جریان آب رودخانه 
اشاره کرد و گفت: عالوه بر مشکالت ناشی از بی آبی، اثرات 
مخرب خش��کی زاینده رود روی اکوسیستم منطقه قابل 

محاسبه نیست.
وی با اشاره به اینکه خش��کی تاالب بین المللی گاوخونی 
تأثی��ر زی��ادی روی کویرزایی در منطقه داش��ته اس��ت، 
خاطرنشان کرد: این موضوع خسارت های زیست محیطی 
زیادی از جمله کویر زای��ی روی منطق��ه دارد و در مورد 
احیای تاالب گاوخونی از دیگر تاالب ها عقب تر هس��تیم 

و باید جبران مافات کنیم.استاندار گفت: تاالب گاوخونی 
جایگاه ویژه ای دارد و همان طور که برای طرح بیابان زدایی 
هم مطرح شد باید در اولویت نخس��ت قرار گیرد و جدی 
گرفته ش��ود.زرگرپور تصریح کرد: مدیریت ارش��د استان 
اعالم آمادگی می کند و وظیفه  اصلی و اساسی خود می داند 
که  اقدام��ات الزم را  برای احیای ت��االب گاوخونی انجام 
دهد؛چراکه احیای حوضه  آبریز زاینده رود که از مطالبات 
اصلی مردم و اولویت اصلی دولت در اصفهان است، منوط 

به احیای تاالب گاوخونی است.
حقابه تاالب گاوخونی باید تأمین شود

نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
گفت: با توجه به اهمیت احیای تاالب بین المللی گاوخونی 
اصفهان، حقابه این تاالب پراهمیت باید هرچه سریع تر از 

سوی دستگاه های مسئول اختصاص داده شود.
مقتدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تاالب گاوخونی 
با آب اختصاص داده شده احیا گردیده یا خیر، بیان کرد: 
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، پس��اب آب ها به 
منطقه تاالب گاوخونی رسید، اما قول دولت و شورای عالی 
آب این بوده که با اختصاص حقابه مربوط به زیست محیطی 
اصفهان، مجموعه تاالب در جریان آبدهی قرار داده شود 
و امیدوار هس��تیم که در ماه های آینده این اتفاق صورت 

گیرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اش��اره به نزدیک شدن به زمان 
 انتخاب��ات گفت : باید در مجلس دنبال نمایندگانی باش��یم که مس��ایل 
محیط زیستی، توسعه پایدار و مدیریت صحیح منابع برای آنها ازاهمیت 

زیادی برخوردار باشد.
معصومه ابتکار درمراسم اختتامیه جش��نواره پوستر وعکس نفس های 
 ش��هر اظهارکرد: همچنین این نمایندگان باید نس��بت ب��ه موضوعات 
محیط زیستی آگاهی واشراف کامل داشته باش��ند وبتوانند با شجاعت 

ازحقوق ملت درزمینه محیط زیست دفاع کنند.
معاون رییس جمهوری گفت: زمانی که بخواهیم ازحق محیط زیس��ت 
دفاع کنیم قطعا منافع عده ای به خطر می افتد که مجلس باید به گونه ای 

باشد که بتواند ازحقوق محیط زیست دفاع کند.
 بیش از 400 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد

ابتکار گفت : در حدود دو س��ال گذش��ته دولت اقدامات خوبی درزمینه 
کاهش آلودگی هوا انج��ام داده که خروج خودروهای فرس��وده یکی از 

آنهاست.
وی گفت : سال گذش��ته 350 هزار وامس��ال تاکنون 190 هزار خودرو 
فرس��وده که در مجموع می ش��ود540 هزار خودرو از رده خارج شده و 

همچنین خروج 90 هزار تاکسی فرسوده نیز از امروز آغاز شده است.
وی تاکید کرد : مش��ارکت مردم درکاهش آلودگی هوا وکمتر اس��تفاده 
کردن از خودروهای شخصی بسیار پررنگ شده، جمعیت شهری مانند 
تهران که درطول روزبه 12 میلیون نفر می رس��د، استفاده از خودروی 

شخصی چندان ممکن نیست.
وی اظهار کرد: دراین میان اس��تفاده ازهنر یکی ازموثرترین وقوی ترین 
واسطه ها برای انتقال این اطالعات وایجاد تغییر در ذهن ورفتار مخاطب 

است.
ابتکار گفت : دولت دراین زمینه تالش های زیادی انجام داده و جلس��ه 
مهمی با حضورمعاون اول رییس جمهوری برگزار شد که درآن موضوع 

آلودگی هوا و ساماندهی صنایع مورد تاکید قرار گرفت.
معاون رییس جمهوری گفت : ه��زاران واحد صنعتی غیرمجاز در تهران 
مس��تقر اس��ت که فعالیت آنها آلودگی آب، هوا و خاک را به دنبال دارد؛ 
تمام این صنایع نیاز به ساماندهی دارند که جزو برنامه های دولت است.

وی با اش��اره به اهمیت برگزاری جش��نواره پوس��تر وعکس نفس های 
ش��هر گفت: عکس می تواند نقش موثری درتغییر نگرش افراد نسبت به 

موضوعات مهمی مانند محیط زیست داشته باشد.
ابتکار گفت : ش��اید قبال این تصور بود که محیط زیست در زندگی افراد 
تاثیر چندانی ندارد، اما حقیقت این طور نیست به گونه ای که هرفردی 
که نفس می کشد نس��بت به طبیعت، هوا، خاک، آب و تنوع زیستی که 

امروز مورد تهدید قرار گرفته اند، مسئول است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : امروز محیط زیست به زنگ 
خطر جهانی تبدیل شده و یکی ازموضوعات مهم درعرصه مناسبت های 
بین المللی اس��ت. تهدیدی به نام تغییراقلیم دامن گیر دنیا ش��ده ازاین 
رو چند ماه گذش��ته نمایندگان 195 کش��ور در پاریس گرد هم آمدند 

 و توافقنامه ای را امضا کردند تا درراس��تای آن کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای را داشته باشند.

وی تاکید کرد : برطرف کردن این نگرانی به یک تغییر رفتار نیاز دارد که 
بخشی از آن وظیفه دولت هاست که براین اس��اس اهداف توسعه پایدار 

ازسال 2015 تا 2030 تعریف کرده اند.
 وی گف��ت : همچنی��ن درای��ران رهب��ر معظ��م انقالب چن��دی پیش 
سیاس��ت های کالن محیط زیس��تی را ابالغ کردند که درآن به آلودگی 
 هوا با جدیت پرداخته شده اس��ت همچنین برنامه ششم توسعه با بخش 

جداگانه ای درمورد محیط زیست به تصویب رسیده است.
ابتکار گفت : عالوه براین طی دوسال گذشته دولت برای مقابله با آلودگی 
هوا که جزو اولویت های آن اس��ت مصوبه واعتباراتی تعریف کرده است، 
اصالح سوخت وتوزیع س��وخت با اس��تاندارد یورو 4 درهشت کالنشهر 
وتولید خودروی اس��تاندارد داخلی ازدیگر اقدامات دولت در این زمینه 

است.
وی گفت : 5 میلیون خ��ودرو درتهران تردد می کند که بس��یاری ازآنها 
ازاستاندارد خارج هستند، معاینه فنی خودروها نیز همچنان 5 ساله است 
وما گرفتار این مشکالت هس��تیم که برطرف کردن آنها جزو برنامه های 

سازمان است، اما حل این گونه مسایل به زمان نیاز دارد.
وی گفت: حجم زیادی از خودروهای در حال تردد در سطح شهر تهران 
مربوط به تولید در سال های قبل است. بنابراین همچنان دارای استاندارد 

یورو دو هستند که آلودگی به همراه دارند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 

مجلسی  محیط زیستی  داشته باشیم

مرثیه گمشده ای به نام »تاالب گاوخونی«؛

گـاوخـونیچشـمانتظـارابتکـارمحیطزیسـت
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معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه توسعه نگهبان 
محله از برنامه هاي پليس در طرح پيشگيري از سرقت است، گفت: در 10 ماهه 

سال جارى،استفاده از نگهبان محله در اصفهان 58 درصد افزايش يافت.
ــي از برنامه هاي  ــر كريمي اظهار كرد: يك ــرهنگ جهانگي به گزارش ايمنا، س
فرماندهي انتظامي استان اصفهان در طرح پيشگيري از سرقت، توسعه نگهبان 

محله در نقاط مختلف استان است.
ــت محله  ــوال و امني ــظ ام ــر حف ــه خاط ــردم ب ــيارى از م ــزود: بس وي اف
ــركت هاي ــه همين خاطر ش ــتفاده كنند كه ب ــد از نگهبان اس خود حاضرن
« خدماتي حفاظتي انتظام» زير نظر پليس پيشگيري نيروي انتظامي تشكيل 
شدند؛ اين شركت ها افراد جوان و جوياي كار را استخدام و آموزش هاي الزم را 
به آنان ارايه كرده و در پوشش حفاظتي محله ها از آنها استفاده مي كنند كه اين 

افراد از پشتيباني حقوقي، قضايي و انتظامي برخوردارند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: درحال حاضر 
ــكوني، كارگاه ها، كارخانجات و شهرك هاي  ــياري از مجتمع هاي مس در بس
ــود كه بايد گفت حضور اين  صنعتي و محالت از نگهبان محله استفاده مي ش

افراد باعث افزايش ضريب امنيتي محل هاي مورد استفاده شده است.
ــت كه هركجا نگهبانان محله  كريمى خاطرنشان كرد: آمارها حاكي از آن اس
حضور دارند، در آن منطقه و محل با كمترين مسئله امنيتي روبه رو هستيم و 
اين افراد عالوه بر كاهش سرقت در پيشگيري از معضالت و حتي مزاحمت ها 
ــتفاده از نگهبان  ــدند. وى از افزايش 58 درصدي اس نيز مفيد و موثر واقع ش
ــش نگهبان محله در نقاط حائز اهميت از  محله و افزايش 100 درصدي پوش
ــبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و  نظر وقوع جرم در 10 ماهه امسال نس
گفت: پليس پيشگيري، با رصد وضعيت نقاط جرم خيز و آلوده و با بهره گيري 
ــاختن فعاليت نگهبانان محله  از شرايط آماري، سعي بر توسعه و هدفمند س
ــيار خوبي بين روساي كالنترى  ها و مديران  دارد كه در اين زمينه جلسات بس
ــده و تصميمات مهمي نيز  شركت هاي خدماتي حفاظتي انتظامى برگزار ش

گرفته شده است.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان، استفاده از نگهبان محله 
را مصداق بارز مشاركت مردم در تامين امنيت محيط زندگي و كار خود عنوان 
ــتفاده  ــد از طريق تماس با تلفن 110 موضوع اس و اظهار كرد: مردم مي توانن
ــت آنها را به پليس  ــان نيز درخواس از نگهبان محله را مطرح كنند؛ كارشناس
پيشگيري انتقال داده و از طريق اين پليس به شركت هاي خدماتي حفاظتي 
انتظام معرفي مي شوند و مي توانند طي قراردادي با اين شركت ها از نگهبانان 
ــفانه ديده مي شود برخي از مردم  محله استفاده كنند. وى با بيان اينكه متاس
ــكوني و يا محله و كوچه خود افراد غير مطمئن و  براي نگهباني از مجتمع مس
ــت كه اگر قرار است  ناتوان را به كارگير مى گيرند، گفت: توصيه پليس اين اس
ــت  هزينه اي را براي امنيت محل زندگي خود صرف كنيد، اين هزينه را درس
ــر اينكه از آموزش ها و تجهيزات ويژه  انجام دهيد؛ زيرا نگهبانان محله عالوه ب
ــروي انتظامي فعاليت  ــته به ني ــركت هاي وابس برخوردارند تحت نظارت ش

مي كنند و قطعا تاثير حضور آنها بيش از افراد ديگر خواهد بود.

در10 ماهه سال جارى؛

استفاده از نگهبان محله 
در اصفهان 58 درصد افزايش يافت

ــتن در مورد اهميت ورزش در زندگي فردي  ــايد نوش ش
ــد زيرا تا بخواهيد  و اجتماعي، كاري عبث و بيهوده باش
ــده است؛ فقط كافي است  در اين زمينه مطلب نوشته ش
ــت وجوگر داشته  ــت وجويي در وب سايت هاي جس جس

باشيد تا صحت و سقم حرف هاي من برايتان ثابت شود.
ــا الزم بلكه  ــار جامعه نه تنه ــي از اقش ورزش براي بعض
ــاعت هاي  ــت مثل كارمندان، افرادي كه س ضروري اس
ــته  زيادي بدون كوچك ترين تحركي روي صندلي نشس
ــتند به خود  ــده حاضر نيس و براي تغيير حالت هم كه ش
زحمت بدهند. شايد به جرات بتوان گفت اكثركارمندان 
از تحرك و ورزش نه حرفه اي بلكه ساده ترين شكل ممكن 
آن فراري هستند و هنوزبعد ازسال ها درگيراين شنبه و 
ــد و ورزش را ،حتي در  هفته آينده هستند كه از راه برس
ــروع كنند، اما كدام  قالب 20 دقيقه پياده روي روزانه ش

شنبه؟
بيماري در كمين پشت ميز نشين ها

ــكان و متخصصان طب فيزيكي  اگر سري به مطب پزش
ــكيل  ــر بيماران را افرادي تش ــدي و ... بزنيد اكث و ارتوپ
مي دهند كه به علت نشستن هاي طوالني سالمتي خود را 
به مخاطره انداخته و حاال براي درمان و تسكين دردهاي 

ــت  ــده اند و جالب اس ــكان ش خود راهي مطب هاي پزش
ــكيل مي دهند كه  بدانيد اكثر اين افراد را كارمنداني تش
يا بازنشسته شده اند و يا در حال خدمت با سابقه طوالني 
ــتند و عامل تمامي دردهاي آنان كم تحركي و عدم  هس

ورزش هاي روزانه است.
ــا و  ــن روزه ــيني اي ــاغل اداري و پشت ميز نش مش
ــه  روز درحال افزايش  ــب با دنياي مدرنيته روز  ب متناس
ــتر ــم افراد بيش ــز برجس ــرآن ني ــرات مض ــت كه اث اس

 ديده مي شود. 
ــمي ما به گونه اي طراحي  بايد بدانيم بدن و ساختار جس
ــاعت ها بدون تحرك بتوانيم پشت ميز  نشده است كه س
ــينيم و اين كم تحركي خواه ناخواه خود را به صورت  بنش
ــان  ــال نش ــا و بيماري هاي مختلف بعد از چند س درده
ــي مي تواند عواقب  ــته از اينكه كم تحرك مي دهد. گذش
ــته باشد، اين يكجا نشيني  جبران ناپذيري براي بدن داش
ــتم اعصاب و روان ما نيز تأثيرات بدي  كم كم روي سيس
خواهد داشت و وقتي به خودمان رجوع و رفتارهاي روزانه 
خود را تحليل مي كنيم خواهيم ديد كه درطول روز چه 
تعداد دفعاتي بدون دليل با ارباب رجوع و مشتري برخورد 

غيراصولي و خارج از ادب داشته ايم.

ورزش را به اداره ببريم
فقط كافي است كمي با خودمان رو راست و صادق باشيم 
آن وقت خواهيم ديد كه تمامي بهانه هايي كه براي ورزش 
ــه خواهند ماند. وقت  نكردن مي آوريم در حد همان بهان
ــته مي شويم و حال  ــت و يا خس نداريم، كارمان زياد اس
نداريم و الي آخر همه بهانه است براي اينكه تنبل هستيم. 
ــاعاتي كه به گفت وگو با همكاران و با موبايل  نگاهي به س
صرف مي كنيم اين را ثابت مي كند كه خيلي از وقت هاي 
ــد به  ــته باش ما بدون اينكه آثار و اثراتي بر زندگي ما داش

بطالت مي گذرد.
ــه از هرموقعيتي  ــت ك ــت زندگي اين اس ــبك درس س
ــور را براين  ــن جا تص ــتفاده كنيم. در اي ــتي اس به درس
ــت است و وقت براي  مي گذاريم كه تمامي بهانه ها درس
ورزش و كمي تحرك را نداريم. آيا وقت اين را هم نداريم 

كه بخشي ازكارمان را ايستاده انجام دهيم؟ 
ــج دقيقه حركات  ــروع به كار پن ــا نمي توانيم قبل ازش آي
ــته مي شويم اگر توي اتاق  كششي انجام دهيم؟ و يا خس
كار هرازگاهي ازپشت ميزبلند شويم و چند قدم راه برويم؟ 
اگرچه با ورزش نمي توان تمامي ابعاد فرسودگي شغلي را 
ــتگي  كاهش داد، ولي با توجه به اثراتي كه ورزش برخس

ــودگي شغلي محسوب  عاطفي كه مهم ترين بخش فرس
ــود، دارد و ازطرفي ديگر با توجه به تأكيدي كه بر  مي ش
پيشگيري به منظور كاهش هزينه هاي درماني مي شود، 
ورزش دركنار ساير روش هاي درماني جايگزين مناسب و 
به صرفه اي است. بنابراين درمحل كار هم مي توان ورزش 
ــي و فضاي آزاد  ــايد به راحتي باشگاه هاي ورزش كرد، ش
ــي ساده خوب است  ــد، اما براي چند حركت كشش نباش
ــا كه بعضا  ــاده مي تواند براي م ــد حركت س و همان چن
هشت ساعت پشت ميزنشين هستيم خيلي مفيد و شايد 

مقدمه اي باشد براي ورزش حرفه اي.
سخن آخر، با مديران

ــد و كارها  ــرف اول را مي زن ــي كه تكنولوژي ح در دنياي
ماشيني شده، كاركنان بيشتر وقت شان را پشت ميز كار 
و خيره به صفحه مانيتور كامپيوتر مي گذرانند. در ساعات 
ــتري ها صحبت كنند،  ــت تلفن با مش كار مجبورند پش
ــان را تايپ كرده يا  ايميل ها را بخوانند، گزارش كاري ش
ــتري و قرار مالقات هاي اين  حتي مذاكره رودررو با مش
چنيني در اتاق محل كارشان داشته باشند. مسلما چنين 
ــت  افرادي به مرور زمان كارايي و بهره وري خود را از دس
ــيني تبديل مي شوند كه  ــان هاي ماش مي دهند و به انس
به صورت عادت كار هاي روزانه را انجام مي دهند.تحقيقات 
ــان داده افرادي كه به صورت مداوم ورزش مي كنند،  نش
استرس شغلي كمتر و بدن سالم تري داشته و بهره وريشان 
بيشتر است. اين يعني همان ويژگي هايي كه هر سازمان و 
مديري در جست وجوي آن است و سخت به آن نياز دارد. 
گذشته از اينكه ورزش چه نقشي در سالمتي جسمي افراد 
دارد بايد يادآور شد در محيطي كه كاركنان و مديران در 
ــازماني  كنار هم به ورزش مي پردازند اين امر اهميت س
پيدا كرده، سطوح سازماني حذف مي شود و همه در كنار 
هم حس خوب مشاركت سازماني را تجربه خواهند كرد.

تجربه نشان داده ترويج ورزش در محل كار سبب تشويق 
ــود و اين وظيفه  ــاركت بيشتر مي ش كاركنان براي مش
مديران است تا كاركنان خود را براي سبك زندگي سالم 
و درست تشويق كنند و مطمئن باشند اين عمل ده ها بار 
ــه  ــج مثبت به همراه خواهد داشت.هميش براي آنها نتاي
ــته  ــب و كار به ياد داش به عنوان يك مدير يا صاحب كس
ــيد كه مهم ترين دارايي براي شما، كاركنان هستند.  باش
بنابراين بايد محيطي ايجاد كنيد كه آنها از كار كردن لذت 
ــه محل كار بيايند.  ــر روز با انگيزه اي مضاعف ب ببرند و ه
ــاد كاري موجب كاهش غيبت از كار مي شود.  محيط ش
ــا از ورزش كردن  ــد كه آنه ــي ايجاد كني بنابراين فضاي
ــماري كه ورزش سازماني  ــتقبال كنند. مزاياي بي ش اس
ــته باشد اين است:  مي تواند براي شما و كاركنانتان داش
ــوند  ــه ورزش مي كنند كمتر بيمار مي ش «كارمنداني ك
ــبت به ديگران دارند. ذهن كارمند  و بدن مقاوم تري نس
ورزشكار روي كارش بيشتر متمركز است و حواس پرتي 
ندارد و در نهايت اين يك سرمايه گذاري برد – برد است».
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كارآفرينى  

كوتاه

لبخندي مي زند و مي گويد: «به خدا قسم ما اصال  كاري نمي كنيم كه ارزش نوشتن 
داشته باشد. ولي ماجرا از آغاز هفته كرامت 12 ـ 13 سال پيش شروع شد. وقتي 
مدام در تلويزيون از واگذاري سرپرستي ايتام صحبت بود. همراه همسرم تصميم 
گرفتيم كمك هزينه هاي يك يتيم را قبول كنيم. درحسينيه ارشاد فرمي را تكميل 
و ماهانه 5 هزارتومان به حساب واريز كرديم. لذت اين كار آنقدربه دلمان نشست 
ــنهاد داديم چنين كاري كنند تا حال  كه به برخي از بستگان نزديكمان هم پيش
خودشان خوش شود. در نهايت، 8 نفر از بستگان، تصميم گرفتيم چنين كارهايي 
را شروع كنيم و من نماينده آنها هستم. برخي از اين افراد اكنون در خارج از كشور 

زندگي مي كنند ولي هنوز وعده  سرجايش است.»
ــداد بچه هاي اين خانواده هم به  حاال كمك هزينه هر كودك 40 هزار تومان و تع
عدد 10 رسيده است. نامه هايي كه بچه ها برايش فرستاده اند را داخل مغازه  دارد. 
نامه هايي كه از مشكالت و آرزوها و حتي قدرداني هايشان حكايت دارد. تا حاال به 
جزعكس، هيچ يك از بچه ها را نديده ولي حس عجيبي به آنها دارد. اين فرهنگ 
درخانواده آنها آنقدر تسري پيدا كرده كه اكنون دختر اوهم هزينه هاي فرزندي را 

به همين شكل به عهده گرفته است.
پيماني كه با خدا بسته شد

ــكاري و بي پولي  ــت. بي ــب هم محله اي هم خوش نبوده اس همه روزگار اين كاس
ــدم. بيكاري با داشتن همسر و  ــت: «مدتي در سال 87 بيكار ش را هم چشيده اس
ــكالت خاص خودش را دارد. در طبقه باالي مطب مادرم خدا بيامرز  2 فرزند مش
ــت كنم. گاهي، موقع كار  يك واحد بود كه تصميم گرفتم همانجا ساندويچ درس
ازشدت فشارعصبي، اشك مي ريختم. ساندويچ ها را داخل سبد موتور مي گذاشتم 
و مي بردم به مغازه هايي كه آشنا بودند مي فروختم. سودش تقريبا روزي 10 هزار 
ــكل اموراتم را گذراندم. زندگي سختي بود ولي  تومان بود. يك سال به همين ش

ــال 91 هم اينجا را با يكي از آشنايان، شريكي از  ــابي بركت داشت. س پولش حس
پدرم اجاره كردم. خيلي ها باورنداشتند بتوانم از پس اجاره و مديريتش برآيم ولي 
ازهمانجا با خدا عهد كرد؛ گفتم خدايا تو كمك كن اين مغازه رونق بگيرد من هم 

قول مي دهم از درآمدش به نيازمندان هم كمك كنم.»
وفاي به عهد

ماجراي بن هايي كه ما را به اين مغازه كشانده هم درنوع خود جالب است. يكي از 
آنها را روي ميز مي گذارد و اين طور تعريف مي كند: «اول اينكه اين بن ها فقط ويژه 
ــتري به هردليلي از كيفيت غذا راضي نباشد يكي ازاين  نيازمندان نيست. اگرمش
بن ها در اختيارش قرار مي دهيم تا درنوبتي ديگرمهمان ما باشد. تعدادي از بن ها 
را دراختيار برخي افراد خيرهم قرارداده ايم تا اگر خانواده نيازمندي يك روز دلش 
خواست پيتزا بخورد ولي شرايط مادي اين اجازه را به آنها نمي داد با همين بن ها 
به مغازه بيايد و بدون اينكه مشتري هاي ديگر متوجه شوند مانند پول ارائه دهد و 
غذا دريافت كند. تا مدتي هيچ كس نمي دانست ماجراي بن ها چيست. مي گفتم 
مشتري هايي كه از غذا راضي نبوده اند دوباره آمده اند. ولي وقتي تعداد مراجعه ها 
زياد شد بايد دليل ديگري مي آوردم؛ آن وقت گفتم از مسجد وام گرفته ام و اقساطم 

را اين طور پرداخت مي كنم. خدا را شكر شريكم هم دراين كار همراهم است.»
ــتگي.  ــد، آن هم بدون خس ــاعت طول مي كش گفت وگويمان چيزي حدود 2 س
ــزي براي آموزش  ــش از تلويزيون ديدم مرك ــان مي گويد: «چند وقت پي و درپاي
كودكان كار وجود دارد. خيلي دوست دارم بدانم اين مركز كجاست. شايد بتوانم 
ــماره تماس را كه پيدا مي كنم و دراختيارش  ــتم.» ش ــان غذا بفرس گاهي برايش
ــم اين ديدار و گفت وگو،  ــد مي زند و ادامه مي دهد: «نتيجه مه قرارمي دهم لبخن
براي من همين است. شماره اي كه چند روز به فكر پيدا كردنش بودم توسط شما 

به دستم رسيد. اصال مي توانم همين جا نوبتي به آنها كار ياد بدهم.»

مهد كودكى 
براى فرزندان زنان زندانى 

70درصد حوادث سقوط كارگران ساختمانى
به خاطر داربست هاى ناايمن است

ساعات كار بانوان شاغل 
كاهش مى يابد

ــتاندارى البرز  ــوان و خانواده اس ــتاندار و مديركل امور بان ــاور اس مش
ــاهد راه اندازى  ــده تا پايان اسفندماه ش گفت: با رايزنى هاى انجام ش
ــود را در اين مكان ــدان خ ــى كه فرزن ــدان براى بانوان مهدكودك زن
 به دنيا مى آورند هستيم. بى بى عصمت سرفرازى كه از بند نسوان بانوان 
در زندان قزلحصار بازديد داشت و نمايشگاه دستاوردهاى زنان زندانى 
در حوزه صنايع دستى را مورد بازديد قرارداد گفت: به جهت اينكه يكى 
ــدان به دنيا مى آورند،  از دغدغه هاى بانوانى كه كودكان خود را در زن
فقدان مكان مناسب براى نگهدارى آنهاست، ازاين رو تا 15اسفند ماه 
ــود را در زندان به دنيا آورده اند  مهد كودك ويژه بانوانى كه فرزندان خ

راه اندازى  مى شود. 
ــتغال زنان  ــاره به ضرورت حمايت از بانوان افزود: درحوزه اش وى با اش
ــده تا اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى  زندانى تصميم گيرى ش

و گردشگرى نمايشگاه دستاوردهاى بانوان زندانى راتدارك ببيند. 
سرفرازى تشكيل بانك اطالعاتى تشكل هاى غير دولتى زنان و خانواده 
ــمرد و گفت: با احصاى  ــده در اين اداره كل برش را نيز ازبرنامه انجام ش
ــتور ــر دردس ــتغال اين قش ــوان دراين بخش برنامه هايى براى اش بان

 كار  داريم. 

كارشناس ايمنى و حفاظت كار گفت: بيش 
از 70 درصد از حوادث سقوط از داربست در 
ــت ها و  ايران بر اثر فقدان راه پله  روى داربس
ــطح ديگر است كه  ــطح به س عبور از يك س
موجب بر هم خوردن تعادل كارگران مى شود 
و حوادث ناگوار وجبران ناپذيرى را  براى آنان 

رقم مى زند.
ــان اينكه  ــورى با بي ــرف  منص ابوالفضل اش
حوادث مربوط داربست ها از گذشته تاكنون 
ادامه داشته و هنوز فكرى به حال ايمنى در 

داربست ها نشده است، ادامه داد:
ــت هاى از نوع قديمى رفت و آمد  در داربس
ــاظ و معبر  ــدون هيچ گونه حف ــران ب كارگ
ــه كارگران  ــا آنجا ك ــت ت ايمنى همراه اس
ــركات آكروباتيك  ــا ح ــوند ب مجبور مى ش
ــت كنند كه  ــت به باال حرك از پايين داربس
ــادل فرد  ــت دادن تع ــا از دس ــن حالت ب اي

ــراى كارگران همراه  مخاطراتى زياد جانى ب
دارد.

 به گفته اين كارشناس ايمنى، در كشورهاى 
پيشرفته داربست ها سكو به سكو مونتاژ شده 
و راه پله ها، حفاظ ايمنى و راهروهاى ايمنى از 
قبل روى آنها تعبيه شده است كه تا تكميل 

نشوند به سطح باالتر نمى توان رفت.
وى افزود: با نصب راهرو ايمن و مونتاژ پلكانى 
ــقوط به صفر مى رسد و  داربست ها خطر س
حتى اگر در مرحله اى نيز كارگر هنگام كار 
دچار مصدوميت شود عمليات امداد و نجات 

نيز به راحتى صورت مى گيرد.
ــت: چنانچه  ــرف منصورى در خاتمه گف اش
ــت هاى جديد طى  ــتفاده از داربس الزام اس
ــنامه اى به تمام كارگاه هاى مشمول و  بخش
غيرمشمول قانون كار ابالغ شود ما شاهد اين 

حوادث غم انگيز نخواهيم بود.

ــاعات كارى بانوان شاغل  نمايندگان مجلس، كليات اليحه كاهش س
ــاندند كه  ــا 115 راى مثبت به تصويب رس ــرايط خاص را ب داراى ش
ــاغل از 44 ساعت به  ــاعات كارى بانوان ش در صورت تأييد نهايى، س

36 ساعت در هفته كاهش مى يابد.
ــت علنى روز (دوشنبه)  ــوراى اسالمى در نشس نمايندگان مجلس ش
ــاعات كار بانوان شاغل داراى شرايط  پارلمان كليات اليحه كاهش س

خاص را مورد بحث و بررسى قرار داده و به تصويب رساندند.
وكالى ملت با 115 راى موافق، 27 راى مخالف و 3 راى ممتنع از 196 

نماينده حاضر در صحن علنى، كليات اليحه مذكور را مصوب كردند.
در صورت تصويب نهايى جزييات اين اليحه، ساعات كار هفتگى بانوان 
شاغل اعم از رسمى، پيمانى و قراردادى كه موظف به 44 ساعت كار در 
هفته هستند، اما داراى معلوليت شديد، فرزند زير 6 سال تمام، همسر 
ــديد يا مبتال به بيمارى صعب العالج هستند يا زنان  و فرزند معلول ش
سرپرست خانوار شاغل در دستگاه هاى اجرايى و بخش غيردولتى اعم 
ــموالن قانون كار و تأمين اجتماعى بنا بر درخواست متقاضى و  از مش
ــاعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياى  تأييد مراجع ذى ربط، 36 س

44 ساعت تعيين مى شود.

گفت وگو با اغذيه  فروشي كه هيچ كس از مغازه اش گرسنه 
برنمي گردد، حتي بي پول ها ؛

قلك آخرتم را پر مي كنم

امروز و فرداي پشت  ميز نشين ها براي 20 دقيقه پياده روي؛

اين شنبه حتما  ورزش را شروع مي كنم!

نبود سيستم يكپارچه در دستگاه ارايه دهنده خدمات سبب شده تعداد 
ــده از جمعيت كشور بيشتر شود. به گونه اي  دفترچه هاي افراد بيمه ش

كه به گفته معاون وزير رفاه 7 ميليون ايراني دو دفترچه بيمه دارند.
اين اقدام خالف قوانين است و بايد يك دفترچه اين افراد ابطال شود. اين 
در حالي است كه آمار افراد فاقد كارت ملي و شناسنامه نيز در هاله اي 

از ابهام قراردارد.
ــده هر  ــدن ارايه خدمات باعث ش ــازي نش ضعف قوانين و يكپارچه س
دستگاهي براي كارمندان و افراد تحت تكفل آنان دفترچه بيمه صادر 
ــور نيز  ــت كه چندين ميليون نفر از جمعيت كش كند. اين در حالي اس
ــتن كارت ملي و شناسنامه از  در هيچ آماري ثبت نشده اند و بدون داش
ــه گفته علي ربيعي،  ــروم مانده اند. در اين زمينه ب دريافت خدمات مح
ــر كه فاقد كارت  ــاه اجتماعي حدود 2 ميليون نف وزير تعاون، كار و رف
ــتند از دريافت يارانه حذف خواهند شد. همچنين معاون رفاه  ملي هس
اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته  در خصوص افراد 
ــور  ــه گفت: در حال حاضر 7 ميليون نفر در كش داراي دو دفترچه بيم
ــال اخير  ــتند و طي 10 س وجود دارند كه داراي دو دفترچه بيمه هس

همواره مسئوالن اين موضوع را مطرح كرده اند.
احمد ميدري افزود: در حال حاضر 40 ميليون نفر تحت پوشش سازمان 
ــش بيمه اي سازمان  ــالمت ايران و 36 ميليون نفر تحت پوش بيمه س
ــه كوچك ديگر نيز  ــتند كه عالوه بر اين 16 بيم تأمين اجتماعي هس
ــش بيمه هاي مختلف  ــراد تحت پوش ــتند و با جمع تعداد اف فعال هس
ــيم كه تعداد دفترچه هاي بيمه از جمعيت كشور  به اين نتيجه مي رس
ــت.  وي گفت: همچنين از آنجايي  كه دولت روستاييان را  ــتر اس بيش
ــتايي  ــتند كه دفترچه بيمه روس ــگان بيمه كرد افرادي هس به طور راي
دارند و فرزندشان بيمه پرداز سازمان تأمين اجتماعي است و به همين 
ــاره به بيماران  دليل دفترچه تأمين اجتماعي هم دارند.  ميدري با اش
ــدود 5 درصد از  ــور بيان كرد: در اين حوزه نيز چيزي ح خاص در كش
بيماران خاص در كشور داراي دو دفترچه سازمان بيمه سالمت ايران و
 تأمين اجتماعي به صورت همزمان هستند.  معاون رفاه اجتماعي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي استفاده اين بيماران از دو دفترچه را تخلف 
دانست و گفت: به زودي به آنها اعالم مي كنيم كه يكي از دو دفترچه را 
ــتن دو دفترچه هيچ  انتخاب كرده و ديگري را باطل كنند؛ چراكه داش

كارايي خاصي ندارد و صرفا محملي براي سوءاستفاده است. 
ــود و از خدمات  در غير اين صورت هر دو دفترچه اين افراد باطل مي ش

بيمه اي هر دو دفترچه محروم مي شوند.
سيستم يكپارچه سازى ارايه خدمات شايد وقت ديگر !

به واقع چالش هاي موجود در زمينه داشتن دو دفترچه بيمه مي تواند يك 
منشأ اصلي داشته باشد آن هم نبود يك سيستم يكپارچه ثبت و سند و 
ارتباط آن با مراكز ارايه دهنده خدمات است كه زمينه بروز اين نابساماني 
را فراهم كرده ، در همين رابطه ضروري است با صدور كارت شناسايي 
هوشمند ملي ، صدور و ارايه اين گونه خدمات بيمه اي را منوط به داشتن 

اين سند ملي كرد تا ميزان تخلفات و تبعات بعدي آن كاهش يابد. 
بر اين اساس با حركت الك پشتي موجود اين پروسه سال ها زمان نيار 

دارد تا به سامان برسد.

دستگاه ها دفترچه مى دهند، رفاه ابطال مى كند!

7 ميليون ايرانى  «دو دفترچه» بيمه دارند
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آوا

بازاركتاب فراخوان

ــيقى بخش مسابقه «بين الملل»  تئاتر بوشهر موفق به دريافت جايزه موس
سى و چهارمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر شد.

ــش  ــيقى نماي ــروه موس ــت گ ــاز و سرپرس ــان آهنگ س ــد حميدي احم
ــنمار» موفق به دريافت ديپلم افتخار و تنديس جشنواره  «مجلس قربانى س
از سى و چهارمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر شد.تئاتر بوشهر از ميان 9 
گروه خارجى و 13 گروه ايرانى موفق به احراز اين مقام شد.همزمان با مراسم 
اختتاميه سى و چهارمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر مراسم بزرگداشت 

استاد صغيرى در تاالر وحدت برگزار شد. 
صغيرى يكى از چهره هاى ماندگار هنر و فرهنگ استان بوشهر است كه امسال 
موفق به دريافت مدرك درجه يك هنرى، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شد. ايرج صغيرى در مراسم اختتاميه جشنواره بين المللى تئاتر فجر گفت: 
ــرايط تئاتر در  جهان نمايش تغيير كرده؛ امروزه پايتخت ها تعيين كننده ش
ــتان، پايتخت تئاتر را در كشور  كشور نيستند، بلكه سپاه هنرمندان شهرس

در خواهد نورديد.

ــيك جايزه «باربد» به پايان رسيد و برگزيدگان اين  داورى بخش آثار كالس
ــى و يكمين جشنواره موسيقى  بخش در روز اول اسفندماه در اختتاميه س

فجرمعرفى خواهند شد.
داورى بخش آثار شركت كننده، در بخش كالسيك جايزه «باربد» به پايان 
رسيد و برگزيدگان اين بخش در روز اول اسفندماه در اختتاميه سى و يكمين 
جشنواره موسيقى فجر معرفى خواهند شد. در بخش هاى ديگر نيز آلبوم هاى 

موسيقى آخرين مراحل داورى خود را پشت سر مى گذارند.
ــنبه 13 بهمن ماه برگزار  آخرين مرحله  داورى آثار موسيقى پاپ نيز سه ش
شد و هفته آينده مرحله نهايى داورى آثار اين بخش آغاز مى شود. در بخش 
موسيقى ايرانى هم 30 اثر به مرحله نهايى راه يافتند و داورى مرحله دوم اين 
آثار آغاز مى شود. داورى تمام آثار رسيده به ستاد برگزارى جشنواره موسيقى 
فجر تا روز پنج شنبه 22 بهمن ماه به پايان خواهد رسيد و جايزه «باربد» كه 
ــيقى فجر جاى گرفته برگزيدگان خود را  ــنواره موس براى اولين بار در جش

خواهد شناخت.

ــت اصفهان با عنوان« سمفونى انقالب »  اركستر فيالرمونيك جوانان نخس
برگزار مى شود.

ــت اصفهان با اعالم اين خبربه ايمنا گفت: اين  سرپرست گروه جوانان نخس
ــهروندان شهر  ــيدن ايام دهه فجر ويژه عموم ش ــتر همزمان با فرا رس اركس
ــان كرد: اجراى سمفونى انقالب از  اصفهان برگزار مى شود.امينى خاطرنش
ــتان، نجف آباد و خمينى شهر ويژه  ــهرهاى بهارس 15 تا 19 بهمن ماه در ش
پرسنل شهردارى ها برگزار مى شود و در روزهاى 20 و 21 بهمن ويژه عموم 

شهروندان شهر اصفهان در مجتمع فرهنگى هنرى فرشچيان اجرا مى شود.

ــش مجموعه ــر گزين ــى ب ــود مبن ــت هاى خ ــه سياس ــى در ادام ــر ن نش
 داستان هاى كوتاه جهان و ترجمه آنها براى مخاطب ايرانى اين بار دست روى
ــته و يكى از خواندنى ترين مجموعه هاى  ــنا گذاش ــنده اى كمتر آش  نويس
داستانى سال 94 را عرضه كرده است. گاردن پارتى به قلم كاترين منسفيلد. 
ــفيلد  ــته « كاترين منس ــز درباره اش نوش ــنده اى كه نيويورك تايم نويس
بزرگ ترين نماينده داستان كوتاه است كه انگلستان به جهان عرضه داشته؛ 
ــات در كنار ــتر زنده مى ماند، نامش در تاريخ ادبي ــال بيش اگر او تنها ده س

 جورج اليوت و شارلوت برونته قرار مى گرفت.»
كاترين منسفيلد متولد 14 اكتبر 1888 در ولينگتن پايتخت نيوزلند يكى 
ــتان كوتاه است. او  ــندگان انگليسى زبان و استاد داس از برجسته ترين نويس
شگردهاى بديعى در داستان هايش به كار مى برد: شروع بى مقدمه و ناگهانى 
داستان و پايان باز آن، بى آنكه نتيجه گيرى اى از داستان شده باشد؛ كم كردن 
ــخصيت ها  اهميت پيرنگ و پرداختن به جزييات؛ تمركز بر دنياى درونى ش
به جاى حوادث بيرونى؛ و در آميختن فضاى داستان با احساسات، به طورى 
كه پس از خواندن داستان حال و هواى احساسى آن بيش از هر چيز ديگرى 
ــروعى دوباره اند  ــوب مى كند.  پايان هايى كه خود ش در ذهن خواننده رس
ــاد غوطه ور  ــخ ناگفته آنچه اتفاق خواهد افت ــيرينى پاس و خواننده را در ش
مى سازد از ظرافت هاى قلم منسفيلد محسوب مى شوند. حذف هايى هم كه او 
در نوشتن داستان هايش بكار برده بسيار هنرمندانه هستند. از ديگر نكات قابل 
توجه نثر اين نويسنده اين است، با اينكه داستان ها در حوالى يك قرن پيش 
نوشته شده اند اما جنس روابط انسانى كه او به قلم در آورده و همچنين افكارى 
ــيار امروزى و براى مخاطب اين كه از زبان شخصيت ها جارى مى سازى بس

 سال هاى شيرين و جذاب هستند.

ويليام فاكنر دوست داشت در كتابخانه محل كار كند، و از آنجا كه در كتابخانه 
قفل نداشت، او دستگيره در را در مى آورد و با خودش مى برد.

ــت  ــال هاس ــده: «س  ازآلن در كتاب «عادات و آداب روزانه بزرگان» نقل ش
ــى از انرژى فكر تازه بر مى انگيزاند.  دريافته ام كه هر نوع تغييرات آنى، موج
ــت. اگر بروم در  ــه اتاق ديگر، اين بى تاثير نيس مثال اگر دراين اتاقم و بروم ب
خيابان، فراوان كمك مى كند. همين طور اگر بروم باال و دوش بگيرم. از اين 
ــته ام [پايين در اتاق نشيمن] و به  رو گاهى زياد دوش مى گيرم. اينجا نشس
مشكل برخورده ام، چاره اش آن است كه بروم باال زير دوش. اين همه چيز مرا 
دگرگون و آرام مى كند.»كتاب «عادات و آداب روزانه بزرگان» زندگى روزمره 
شخصيت هاى مشهور عرصه هاى گوناگون، از هنر و ادبيات گرفته تا فلسفه و 
علم را مورد بررسى قرار مى دهد. نكات جالب توجه و گاها سرگرم كننده اى در 
زندگى بزرگان ديده مى شود. كى از خواب بيدار مى شدند، چه مى خوردند، 
چگونه و در چه ساعاتى كار مى كردند. اين كتاب زندگى بيش از 150 نفر را 
مورد بررسى قرار داده و خواندش حتما تجربه جديدى براى مخاطبان ايرانى 
ــن كري» و با ترجمه  ــادات و آداب روزانه بزرگان به قلم «ميس خواهد بود. ع
ــه و به قيمت ــد در 260 صفح ــوى فرهنگ جاوي ــاد» از س ــن كامش «حس

 25000 تومان منتشر شده است.

ــى رويداد هنرى  ــازى و هنرهاى محيط ــش مجسمه  س طبق گفته دبير بخ
«بهارستان» هنرمندان محيطى تا 14 بهمن ماه فرصت دارند طرح آثار خود را 

به دبيرخانه ساالنه هنرهاى شهرى بهار تهران ارايه دهند.
ــرد متفاوتى به هنرهاى  ــاره به اينكه دراين بخش رويك عليرضا فاضلى با اش
ــازان  ــته مجسمه س ــرد: در دوره هاى گذش ــار ك ــود دارد، اظه حجمى وج
ــهردارى تهران ارايه مى كردند و در  ــان را به طرح پيشواز از بهار ش ايده هايش
صورت تأييد در روز تعيين شده مجسمه هايى را كه در كارگاه هايشان ساخته 
بودند در شهر نصب مى كردند. اين در حالى است كه امسال با تغيير رويه اى 
ــد به صورت ساالنه هنرهاى شهرى بهار  در شيوه طرح پيشواز از بهار، قرار ش
ــود با پايان زمان ثبت نام  و انتخاب آثار؛  توسط سازمان زيباسازى برگزار ش
ــازان و هنرمندان محيطى از 15 تا 25 اسفند در نقطه اى كه قرار  مجسمه س

است اثرشان ارايه شود مشغول ساخت مجسمه مى شوند.
فاضلى با اشاره به حضور شهروندان هنگام ساخت مجسمه ها گفت: امسال در 
محورهاى خيابان وليعصر، از ميدان راه آهن تا تجريش؛ از ميدان فردوسى تا 
ميدان انقالب  و از بلوار كشاورز تا ميدان وليعصر به دليل داشتن فضاى مناسب 
ــده اند. دبير بخش مجسمه  سازى و هنرهاى محيطى  براى اين كار انتخاب ش
همچنين با اشاره به اينكه ارسال آثار تا 14 بهمن ماه ادامه دارد، تصريح كرد: 
هيچ موضوع خاصى را به هنرمندان پيشنهاد نداديم، اما با توجه به اينكه اين 
آثار تنها 2 ماه در شهر قرار مى گيرند و سازمان هم تا سقف 10 ميليون تومان 

كمك هزينه پرداخت مى كند بيشتر هنر چيدمان مدنظرمان است.
ــى 2 روز موضوعات  ــار به دبيرخانه ط ــال آث وى ادامه داد: با پايان دوره ارس
ــى قرار مى گيرد و با اعالم نتايج انتخاب  پيشنهادى توسط داوران مورد بررس
ــازان و هنرمندان محيطى در تاريخ اعالم شده كارشان را در  آثار، مجسمه س

شهر آغاز مى كنند.

مسابقه  «يك انقالب يك روستا» با هدف ترويج فرهنگ بومى نگارى، محتوا آفرينى 
ــتاييان، از «رويداد تاريخ ساز پيروزى  و نگهداشت ميراث مكتوب و شفاهى روس

انقالب اسالمى ايران» برگزارمى شود.
ــتاى من در پيروزى انقالب اسالمى ايران، حال و  محورهاى فراخوان: نقش روس
هواى روستاى من در دوران انقالب اسالمى، شخصيت هاى موثر و روشنگر روستا 
در دوران مبارزات، خاطرات و رواياتى تازه از دوران انقالب اسالمى ايران، اسناد، 

مدارك و تصاوير مرتبط با دوران انقالب اسالمى ايران.
ــود را در محورهاى اصلى فراخوان و  ــته هاى خ عالقه مندان مى توانند آثار و نوش
ــال كنند.در پايان ضمن  حداكثر تا پايان بهمن ماه 94 به دبيرخانه  همايش ارس
صدور گواهى شركت در فراخوان به بهترين آثار دريافتى هدايايى اهدا خواهد شد.

شيوه ارسال آثار:
 ارسال آثار به آدرس: فارس، جهرم، بلوار معلم، تقاطع انديشه، مجتمع فرهنگى 
ــتان جهرم، كدپستى:  هنرى، طبقه همكف، اداره كتاب خانه هاى عمومى شهرس

7417764537 تلفكس 54229180 – (071)
    تحويل در كليه  كتابخانه هاى عمومى شهرستان جهرم

jahrompl@chmail.ir :ارسال به پست الكترونيك    

جايزه موسيقى تئاتر فجر 
به بوشهرى ها رسيد

داورى آثار جشنواره موسيقى فجر 

اركستر فيالرمونيك  اصفهان درفرشچيان

نگاهى به كتاب «گاردن پارتى»؛

زندگى ننه پاركر

نگاهى به كتاب؛ 

«عادات و آداب روزانه بزرگان»

مهلت ارسال آثار به رويداد هنرى 
«بهارستان» مشخص شد

مسابقه نقش روستاى من در پيروزى 
انقالب اسالمى ايران

ــال 1340 در بروجرد متولد شد. 5 خواهر و برادر و يك پسر جوان   1 مرداد ماه س
دارد.كار هنرى خود را از سال 1360 با تئاتر آغاز كرد او فعاليت خود را در تلويزيون 
ــال هاى 1362 و 1368 آغازكرد و در سال 1370 به عرصه  و راديو به ترتيب از س
ــال 1370 موفق به اخذ مدرك كارشناسى در رشته  ــينما راه يافت. وى در س س

جامعه شناسى شد.
ــبى برمى گردد كه برادر جوانش را ناگهانى و دراثرسكته  تلخ ترين خاطره او به ش
ــالف اينكه تمام  ــد كه او برخ ــت داد. تلخى ماجرا وقتى دوچندان ش قلبى ازدس
ــرارى كه با گروهش درراديو  اعضاى خانواده اش در حال عزادارى بودند، طبق ق
ــدت گريه، چشم هايم باد كرده  داشت، سرضبط رفت. متخصص مى گويد: از ش
ــا مى ديدم كه  ــر كار. آنج ــمم زدم و صبح رفتم س بود. يك عينك آفتابى به چش
همكارها با تعجب به من نگاه مى كنند و به همديگر مى گويند اين چرا عينكش را 
در نمى آورد؟يك نمايش راديويى به كارگردانى آقاى زنجانپور بود. يك گروه بزرگ 
20 نفره بوديم و من نقش زنى را داشتم كه صاحب كافه بود و بايد مدام مى خنديد 
ــخت بود اين نقش را ايفا  و اداهايى در مى آورد كه من در حالت عادى هم برايم س
كنم. با تمام اين سختى ها اجرا تمام مى شود. بعد از پايان نمايش متخصص ديگر 
ــكش سرازير مى شود. اعضاى گروه به شدت  نمى تواند گريه خود را نگه دارد و اش
ناراحت مى شوند و از او مى پرسند چرا ماجرا را به آنها نگفته، اما او هنوز هم نمى داند 
كار درستى انجام داده يا نه: بعد از اين همه سال هنوز نمى دانم بايد پيش خانواده ام 

مى ماندم يا بايد وظيفه شغلى ام را انجام مى دادم؟
ــرد. يكى از  ــه تئاتر لذت مى ب ــازى كردن در صحن ــه از ب فريبا متخصص هميش
بازى هايش به خاطر همزمانى با دوره خاصى از زندگى اش به شيرين ترين حادثه 
ــرم را باردار بودم، يك  ــده دراين زمينه مى گويد: « وقتى پس زندگى اش بدل ش
پيشنهاد كار دريافت كردم. مى ترسيدم خطرناك باشد. با دكترم مشورت كردم و 
گفت اگر روحيه ات را شاد مى كند حتما اين كار را بكن. براى بچه كه خطرى ندارد 

و خوب هم هست. اين بهترين اتفاقى بود كه در كارم افتاد.»
ــرايط فكر نمى كنم  متخصص زمانى درباره آينده بازيگرى اش گفته بود: با اين ش
ــم. هرچه جلوتر مى رويم فيلم ها و سريال ها ضعيف تر  ــته باش آينده روشنى داش
مى شوند. اگر مى دانستم چنين شرايطى درانتظارم است هرگز اين شغل را انتخاب 

نمى كردم.

فريبا متخصص؛

بهترين بازيگر نقش اول جشنواره تئاترامسال

اثرى به ياد بداهه نوازى هاى استاد

تاالر افتخار

آلبوم

ــران»  ــر اي ــابقه تئات ــدگان «مس برگزي
سى و چهارمين جشنواره بين المللى تئاتر 
فجر درحالى دوشنبه شب درتاالروحدت 
ــدگان اين دوره،  ــامى برگزي ــدند كه با نگاهى به اس معرفى ش
ــورمان مواجه مى  ــناى هنرتئاتركش ــاى مطرح وآش با چهره ه
ــويم. چهره هايى چون فريبا متخصص يا محمدرضا صولتى  ش
دركسوت بازيگرانى كهنه كار وبه اصطالح خاك صحنه خورده يا 
ــى در نقش كارگردانانى نام  حميدرضا آذرنگ وحميدرضا نعيم

آشنا وبا سابقه.
ــنواره  ــداف مهم برپايى جش ــه يكى ازاه ــت ك اين درحالى اس
ــترى  ــاد بس ــران ايج ــر اي ــابقه تئات ــت مس ــد وقام اى درق
ــه اين  ــام درعرص ــوان وگمن ــتعدادهاى ج ــى اس براى معرف
ــى از ــه در برخ ــنواره اى ك ــت. جش ــف واثرگذاراس هنرظري
ــته خود، با ايفاى درست چنين نقشى توانست  دوره هاى گذش
ــه تئاترملى ما معرفى  چهره هاى پرافتخاروماندگارى به صحن
ــاد فرصتى كوتاه براى ديدن  كند. حال آنكه اين دوره به جزايج
تعداد محدودى آثارارزشمند راه يافته به مرحله نهايى و دميدن 
ــاخانه هاى معدود ومحدود پايتخت  روحى تازه در كالبد تماش
ارمغان ارزشمند ديگرى درپى نداشت اگرچه همين لرزه آرام، 
روح هنرمندان ومخاطبين هنردوست اين رشته را چند روزى 

نوازش داد.
« طپانچه خانم» ؛  عروس جشنواره 

ــت با تحصيالت عالى  ــين پوركارگردان جوانى اس شهاب حس
ــت مزد تالش  ــره  توانس ــود. او بالخ ــوزه تخصصى كارخ درح
ــى هايش  ــات تواناي ــود را دراثب ــه خ ــاى بى وقف وپيگيرى ه
ــدى و با همراهى  ــنامه قوى از اميرياراحم بگيرد وبا يك نمايش

مجموعه اى توانا دررو و پشت صحنه، نمايش « طپانچه خانم » 
را درراس برترين هاى اين دوره از مسابقه تئاترايران جاى دهد.

ــنواره تئاتر  ــال 92 نيز براى حضور درجش ــنامه س اين نمايش
ــا اجراى نمايش  ــده بود، اما به دليل همزمانى ب فجرپذيرفته ش
«بيوه هاى غمگين ساالر جنگ» و مشترك بودن بازيگران آن 

ازحضوردرجشنواره انصراف داد. 
خانم فريبا متخصص درنقش زن قدرتمندى كه درگيراصالحات 
است فضاى دراماتيك وشبه روشنفكرى نمايش را با تسلطى بى 
نظيرپيش مى برد. گويى كه اين كاراكتر، خود شخصيت خانم 
ــت كه با زور طپانچه مى خواهد مردم را به سوى  متخصص اس

تمدن رهنمون سازد.
ــيون طپانچه دارد، اما با قانون منع حمل اسلحه   اين زن كلكس
ــازه نمى دهند كه  ــه حتى به او اج ــود تا جايى ك روبه رو مى ش
اسلحه هايش را درخانه نگه دارد وبالخره پافشارى او به نگهدارى 
ــيرنابودى را برايش رقم مى زند. موضوع وفضاى  طپانچه ها مس
داستان با توجه به تعدد بازيگران زن اين نمايش،كارطراحى لباس 
را اگرچه سخت وحساس مى كرد، اما نهايتا كاردرخورتحسين 
خانم پريدخت عابدين نژاد توسط داوران ديده شد و جايزه اول 
طراحى لباس را دركنار رتبه نخست بازيگرنقش اول زن وبالخره 
رتبه نخست كارگردانى اين دوره ازجشنواره را  از آن خود كرد. 
اين نمايش درطراحى گريم، موسيقى وطراحى صحنه نيزمورد 

تقديرقرارگرفت.
« ترور» ؛ حكايت اسـتعداد ايرانى درقالـب موضوعات 

آيينى است
نمايش تروركه ماجراى شهادت امام على (ع) به دست ابن ملجم  
ــابقه وكهنه  را روايت مى كند با وجود بهره گيرى ازعوامل پرس

كار و با بهره گيرى از بازيگردان مطرحى چون حميدرضا نعيمى 
ــزاد فراهانى ويكتا ناصردراين بخش  واجراى بازيگرانى چون به
مورد توجه، اگرچه مقبوليتى كسب نكرد، اما درعوض موسيقى 
ــنواره  وطراحى صحنه آن با نظرقريب به اتفاق هرپنج داور جش
ــابقات لقب گرفت وجوايز نخست را  بهترين آثاراين دوره ازمس

ازآن خود  كرد. 
ــتان  ــيقى ترور درعين حال كه به خاطرفضا وموضوع داس موس
ــرارى ارتباط با  ــنا و برق ــى  آش ــى زبان براى هرمخاطب فارس
ــد كه سعيد  ــت ولى  مى توانست كارسختى باش ــان اس آن آس
ــوص اينكه نام امام  ــى از اجراى آن برآمد. به خص ذهنى به خوب
ــريال تاريخى  ــتاد فخرالدينى در س ــا اثرماندگاراس على (ع) ب
ــت. صحنه  ــده اس ــا ماندگار ش ــن مخاطب م ــام درذه اين ام
ــتگى  ــيت موضوع ودلبس ــل حساس ــه دلي ــرور نيز ب آرايى ت
ــه در اين بخش  ــت ك مخاطب به توان وآگاهى بااليى نياز داش
رضا مهدى زاده توانست نظرموافق هيئت داوران را جلب كرده 
ورتبه برگزيده اين رشته را درجشنواره سى وچهارم از آن خود 
كند. حميدرضا نعيمى هم درمقام كارگردان واز خانم زينليان نيز 

به عنوان طراح لباس اين نمايش تقديرشد.
اسامى برگزيدگان مسابقه تئاتر ايران به اين شرح است:

طراحى گريم
ــش  نماي ــم  گري ــى  طراح ــراى  ب ــالك»  س ــن  ثمي  »  

«داستان هاى ميان رودان» (برگزيده)
   موسيقى

 « سعيد ذهنى» براى موسيقى نمايش «ترور» (برگزيده)
 طراحى لباس

ــاس نمايش هاى ــراى طراحى لب ــت عابدين نژاد» ب « پريدخ

 « هيچ كس نبود بيدارمان كند» و « طپانچه خانم» (برگزيده)
 طراحى صحنه

« رضا مهدى زاده» براى طراحى صحنه نمايش هاى «ترور» و 
« هيچ كس نبود بيدارمان كند» (برگزيده)

بازيگرى مرد
« محمدرضا صولتى» براى بازى درنمايش «تاريكى» و «تب سرد 

روى پيشانى داغ» (برگزيده)
 بازيگرى زن

« فريبا متخصص» براى بازى درنمايش هاى « طپانچه خانم» و 
« هيچ كس نبود بيدارمان كند» (برگزيده)

نمايشنامه نويسى
« ساناز بيان» براى نگارش نمايشنامه هاى «عامدانه، عاشقانه، 

قاتالنه» و «هتلى ها» (برگزيده)
كارگردانى

ــى نمايش ــراى كارگردان ــور» ب ــين پ ــن حس ــهاب الدي « ش
 «طپانچه خانم» (برگزيده)

آلبوم موسيقى «شهنواز» بر اساس بداهه نوازى هاى استاد احمد عبادى 
و سه تار حسين مهرانى به تازگى روانه بازار موسيقى شد.

ــاس بداهه نوازى هاى  به گزارش مهر، آلبوم موسيقى «شهنواز» بر اس
ــين مهرانى به تازگى توسط موسسه  استاد احمد عبادى و سه تار حس

فرهنگى هنرى ماهور روانه بازار موسيقى شد. 
ــن  ــه از بهتري ــى 7 قطع ــين مهران ــيقايى حس ــوم موس ــن آلب در اي
بداهه نوازى هاى استاد احمد عبادى را كه قبًال  به نت درآورده بود اجرا 

كرده  است.
درتوضيح اين آلبوم موسيقايى آمده است: «در مورد موسيقى دستگاهى 
ايران هميشه اين نظريه وجود داشته است كه اين موسيقى به طور دقيق 
ــت و اجراى آن از روى نت، كارى سخت و غيرممكن  قابل نگارش نيس
است. اين اثر دقيقا از روى كتاب شهنواز اجرا شده و نوازنده معتقد است 
موسيقى ايرانى نيز مانند ديگر موسيقى هاى جهان قابل نگارش بوده و 

شايد نقص و ضعف در مبانى اجرا و نت نوازى باشد.» 

نگاهى به كارنامه سى و چهارمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر ؛

ظاهرا هنوزهم بايد دود كنده ها را به تماشا نشست 
محسـن 

خواجه زاده 

 اين زن كلكسـيون طپانچه دارد، اما 
با قانـون منع حمـل اسـلحه روبه رو 
مى شـود تا جايى كه حتى به او اجازه 
نمى دهند كه اسلحه هايش را درخانه 
نگـه دارد وبالخـره پافشـارى او بـه 
نگهدارى طپانچه ها مسـيرنابودى را 

برايش رقم مى زند.
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اخباركوتاهاخباركوتاه 

ــتان چهارمحال و بختيارى از توليد 220 هزار تن   مدير كل جهاد كشاورزى اس
سيب زمينى در استان چهارمحال و بختيارى در سال جارى خبر داد.

ــتان ــيب زمينى در اس ــزار تن س ــه توليد 220 ه ــاره ب ــح اهللا غريب با اش ذبي
 چهارمحال و بختيارى، اظهار داشت: توليدسيب زمينى در استان به رشد بااليى 

رسيده است.
وى ادامه داد: توليد سيب زمينى درسال گذشته 165 هزار تن بود كه امسال اين 

ميزان به 220 هزارتن رسيده است.
وى اظهار داشت: در راستاى برنامه ريزى دولت و كمك به صادرات سيب زمينى، 
حدود 10 هزار تن سيب زمينى چهارمحال و بختيارى به كشورهاى همسايه از 

جمله عراق صادر شد.
رييس جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: بيش از شش هزار هكتار 
از اراضى كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى هر ساله به كشت سيب زمينى 

اختصاص پيدا مى كند.
ــز توليد  ــم ترين مراك ــارى يكى از مه ــال و بختي ــت: چهارمح وى اظهار داش
سيب زمينى در كشور به شمار مى رود و سيب زمينى اين استان از كيفيت بااليى 

برخوردار است.
كشاورزان استان چهارمحال و بختيارى به واسطه داشتن اقليم سرد بيشتر تمايل 
به كاشت سيب زمينى دارند كه احتمال خسارت در آن كمتر از ساير محصوالت 

كشاورزى است.

ــى و هفتمين سالروز پيروزى  فرماندار شهرستان كوهرنگ گفت: همزمان با س
انقالب اسالمى 20 پروژه در شهرستان كوهرنگ افتتاح مى شود.

مرتضى زمان پوراظهار داشت: در راستاى تكميل اين پروژه ها 30 ميليارد تومان 
اعتبار هزينه شده است.

وى افزود: افتتاح سالن ورزشى تيراندازى، افتتاح طرح هاى راه و شهرسازى، افتتاح 
راهدارخانه تاراز، گاز رسانى به روستا هاى اين شهرستان و افتتاح جاده عشايرى 
ــفالت جاده ها از مهم ترين طرح هاى قابل افتتاح  و بهسازى جاده ها و روكش آس

در اين شهرستان است.
فرماندار شهرستان كوهرنگ بيان كرد: به مناسبت دهه فجر 300 عنوان برنامه 

فرهنگى، ورزشى و اجتماعى در 4 كميته برگزار مى شود.
زمان پور خاطر نشان كرد: مراسم سالروز ورود امام خمينى(ره) به كشور با حضور 

مسئوالن شهرستانى و 500 دانش آموز در اين شهرستان برگزار شد.
ــالروز بيعت بختيارى ها با مقام معظم رهبرى  ــاره به 19 بهمن ماه س وى با اش
گفت: برگزارى جشن انقالب به مناسبت روز 19 بهمن يكى ديگر از برنامه هاى

 دهه فجر است.

ــال و بختيارى گفت:  ــهيد چهارمح ــى رييس بنياد ش قدرت اهللا رييس
نمايشگاه كتاب با موضوع دهه فجر و انقالب اسالمى با 40 درصد تخفيف 

در كتابخانه ارشاد اسالمى استان افتتاح مى شود.
ــهيد در دهه فجر افزود: ديدار  ــاره به ويژه برنامه هاى بنياد ش وى با اش
ــكل هاى  ــت تش ــهدا و جانبازان 70 درصد نخاعى، نشس با خانواده ش
دانش آموزى و پرسش و پاسخ ناحيه يك شهركرد و برگزارى جشن امداد 
ــاركت هالل احمر از مهم ترين برنامه هاى بنياد شهيد در اين دهه با مش

 است.
 رييس بنياد شهيد چهارمحال و بختيارى بيان كرد: برنامه هاى سركشى 
ــهيد و امور  ــپاه و بنياد ش ــئوالن س از جانبازان 70 درصد با حضور مس

ايثارگران استان انجام مى شود. 
رييسى با بيان اينكه به مناسبت دهه فجر جشن تكليف 721 دانش آموزان 
ــان كرد: جشن تكليف يكى از وقايع  در استان برگزار مى شود، خاطر نش
ــالمى  ــت كه از اهميت و ارزش واالى اس مهم در زندگى هر نوجوان اس

برخوردار است.
ــر از برنامه هاى بنياد  ــهيد امدادگر را يكى ديگ وى ديدار از خانواده 7 ش
شهيد در اين دهه عنوان كرد و گفت: هم زمان با سومين روز از دهه فجر 
مراسم ميهمانى الله ها و ديدار از خانواده شهدا توسط بنياد شهيد و امور 

ايثارگران درر استان برگزار مى شود.

ــى هنرى حوزه هنرى  ــارك فجر،برنامه هاى فرهنگ همزمان با آغاز دهه مب
چهارمحال و بختيارى با رويكرد انقالب محورى آغاز شد.

ــالمى كه سازمانى است ــيروانى افزود:حوزه هنرى انقالب اس حجت اهللا ش
ــتاوردهاى اين  ــان ها و دس ــه دارد آرم ــالب ايران وظيف ــده از دل انق  بر آم
ــذارد و ترويج كند و در جهت  ــكوهمند را با زبان هنر به نمايش بگ انقالب ش

گفتمان سازى هنرى متشكل از عناصر دينى و انقالبى قدم بردارد .
ــه مبارك فجر 94  ــم اجرايى اين حوزه در ده به گفته وى از برنامه هاى مه
ــازى  ــفاهى ، پيگيرى مراحل آماده س ــزارى دوره تاريخ ش ــه برگ مى توان ب
ــتان چهارمحال وبختيارى، برگزارى  ــالمى در اس مجموعه تاريخ انقالب اس
ــت هنرمندان موسيقى با  عصر شعر با حضور شاعران استان،برگزارى نشس
ــار و معرفى آلبوم موسيقى  عنوان سروشانه،اجراى تئاتر،اكران فيلم ،و انتش

تاگ اشاره كرد .
ــيروانى گفت :حوزه هنرى انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى در طول  ش
سال هاى خدمت خود تالش داشته با توليد آثار فاخر ارزشى و انقالبى جلوه و 
نمودهاى هنر منبعث از آرمان ها و ارزش هاى انقالب را با زبان هنر در رشته 
ــيقى، فرهنگ و  ــمى ،ادبيات،سينما،تئاتر،موس هاى مختلف هنرهاى تجس

مطالعات پايدارى و ... به دنيا نشان دهد .

مدير كل جهاد كشاورزى خبر داد:

توليد 220 هزارتن سيب زمينى
به مناسبت دهه فجر؛

20 پروژه در شهرستان كوهرنگ 
افتتاح  مى شود

افتتاح  نمايشگاه كتاب
آغاز برنامه فرهنگى هنرى دهه فجر با عنوان« دهه فجر» 

 حوزه هنرى 

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه 
ــال متوقف كردن  ــمن به دنب ــهركرد تاكيد كرد:دش ش

حركت شتابان و رو به جلو انقالب اسالمى ايران است.
ــلمين محمدعلى نكونام در جمع  حجت االسالم والمس
ــز تخصصى حوزوى  ــوزه علميه و مرك طالب خواهر ح
ــهركرد پيروزى انقالب اسالمى ايران  معصوميه(س) ش
در برابرطاغوت و رژيم شاهنشانى را نتيجه پيوند عملى 
و عميق امام و امت با يكديگر دانستند و تصريح كردند: 
ــه  آن حمايت ها و اعالم  ــال 1357 هم در 12 بهمن س
ــام خمينى (ره) و انزجار و  آمادگى هاى قبلى مردم از ام
بيزارى شان از حكومت طاغوت به عمل تبديل شد و موج 
عظيم جمعيت در حمايت و استقبال از امام خمينى (ره) 

به خيابان ها آمدند.
امام جمعه شهركرد جارى شدن اسالم و دين همچون 
خون در پيكر انقالب و كشور را از مهم ترين دستاوردهاى 
پيروزى انقالب اسالمى ايران برشمردند و گفتند: يكى از 
عمده كارهاى انقالب و امت اسالمى تالش براى سارى 
ــالم در پيكر جامعه بود كه اين مهم با  و جارى كردن اس
جمع شدن مظاهر فساد و فحشا از جامعه تا درصد قابل 

توجهى محقق شد.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى رواج علنى 
فساد و فحشا در دوران طاغوت را يادآور شدند و افزودند: 
در دوران شاهنشاهى به صورت علنى مراكز فساد و فحشا 
ــده بود، اما به بركت انقالب اسالمى  ــور ايجاد ش در كش
همه مظاهر فساد از جامعه برچيده شد و مظاهر دينى و 

اسالمى همچون خون در پيگر جامعه جارى شد.
ــوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى  رييس ش
بيرون راندن مستكبران از كشور را يكى ديگر از بركات 
انقالب اسالمى برشمرند و افزودند: آمريكايى ها در قبل از 
پيروزى انقالب در اين كشور حضور ارباب گونه داشتند و 
با ظلم و ستمى كه در حق مردم روا داشته بودند در تمام 
امور سياسى و اجتماعى كشور نقش اصلى ايفا مى كردند 
و اداره تمام كشور به دست آمريكايى ها بود، اما به بركت 

انقالب اسالمى دست مستكبران از كشور بريده شد.
ــاد خودباورى  ــام ايج ــلمين نكون حجت االسالم والمس
ــركات انقالب  ــتاوردها و ب ــت را يكى ديگر از دس در مل
ــد: در دوران طاغوت،  ــالمى خواندند و تصريح كردن اس
ــان آنها در در داخل از  آمريكايى ها و نوكران و هم پيمان
جمهورى اسالمى ايران و ملت ايران، يك چهره ضعيف 
ــرف گرايى دارد به جهان القا و  و ناتوان كه تنها توان مص
ــئله كامال خودباورى را از  معرفى كرده بودند و اين مس
مردم ما گرفته بود به گونه اى كه خود مردم هم باورشان 
ــد، اما امام (ره)  ــده بود كه هيچ گونه توانمندى ندارن ش

آمد و اين خودباورى را به ما آموخت.
ــالم ناب و  ــهركرد فاصله انداختن بين اس امام جمعه ش
مردم را يكى از ظلم هاى بزرگ طاغوت در حق ملت ايران 
دانستند و گفتند: حكومت طاغوت بين مردم و واقعيت 
دين ما جدايى انداخته بود و اسالم ناب و حقيقى از جامعه 
ــته و ظاهر به جا  رخت بربسته و از اسالم تنها يك پوس
ــالم ناب ارزش ها و معارف  مانده بود. در حالى كه در اس
ــى از منكر به معناى  بلندى همچون امر به معروف و نه
حقيقى كلمه و عزت بخشى به امت اسالمى وجود دارد 

كه سعادت و كمال انسان را به ارمغان مى آورد.
ــد: به بركت  ــلمين نكونام افزودن حجت االسالم والمس
اسالم، انقالب اسالمى به كشور استقالل بخشيد و ما را 
ــاند و ملت  از نوكر بودن رهانيد و از ذلت به اوج عزت رس
ايران را به ملتى متمدن تبديل كرد كه امروز نه تنها در 
عالم اسالم بلكه در جهان بشرى تاثيرگذار است و دنياى 
استكبار و ابرقدرت ها روى انقالب حساب باز كرده اند و 
حرف جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك سخن نافذ 
ــتكبار نيز راهى جز شنيدن  در جهان مطرح است و اس

آن ندارد.
ــهركرد انتخاب مسئوالن كشور به وسيله  امام جمعه ش
ــتقالل ملت ايران  ــى از مصاديق بارز اس انتخابات را يك
برشمردند و گفتند: به بركت انقالب اسالمى، استقالل 
كشور به جايى رسيده است كه از شخص رهبرى انقالب تا 
شوراى يك روستاى چند نفرى به وسيله مردم و با حضور 
در پاى صندوق هاى راى انتخاب مى شود و خود مردم 
گرداننده امور هستند و در سرنوشت خودشان دخيل و 

صاحب نظر هستند.
ــمنان  ــلمين نكونام به تالش دش حجت االسالم والمس
ــور و از بين بردن  براى بازگرداندن فرهنگ غرب به كش

فرهنگ اسالم اشاره كردند و گفتند: تمام تالش دشمن 
آن است كه حركت روبه جلو انقالب را متوقف كند و اجازه 
ندهد اين جريان فعال و پوياى انقالب ادامه داشته باشد. 
بنابراين بايد تمام جديت و تالش مسئوالن و مردم ايران 
آن باشد كه توطئه هاى دشمن را با بصيرت و هوشيارى 

خنثى و برطرف كند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى توطئه هاى 
مختلف و فراوان دشمنان از جمله فتنه ها، كودتا، تحريك 
نظامى،  معارضه  سخت، معارضه نرم، فشارهاى رسانه اى و 
تحريم هاى شديد و روزافزون را يادآورى كردند و افزودند: 
آنها از همان ابتداى شكل گيرى انقالب اسالمى تا به امروز 
هرچه در چنته داشته اند، به كار گرفته اند تا ملت را نااميد 
ــالمى بدبين كنند و از صحنه  و به اسالم و جمهورى اس
خارج سازند، اما به فضل و نصرت الهى و امدادهاى غيبى 
حضرت حق و ايستادگى و پيوند مردم با واليت و رهبرى 

اين توطئه ها يكى پس از ديگرى خنثى شده است.
ــهركرد با تاكيد بر اينكه با وجود اين همه  امام جمعه ش
ناكامى و شكست ، دشمنان هنوز نااميد نشده اند تصريح 
كردند: دشمن درحال حاضر با تمام وجود در تالش است 
ــور و عرصه هايى  كه در دولت و مديريت هاى جزء كش
ــالمى و خبرگان  همچون انتخابات مجلس شوراى اس

رهبرى و حتى در بدنه ملت نفوذ پيدا كند.
ــبكه هاى مجازى  حجت االسالم والمسلمين نكونام ش
ــه جامعه  ــمن به بدن ــاى نفوذ دش ــى از عرصه ه را يك
دانستند و تصريح كردند: دشمن مى كوشد با استفاده از 
شبكه هاى اجتماعى، در بدنه جامعه نفوذ پيدا كند و بر 
ذهن و افكار مردم تأثير بگذارد تا به اين وسيله فرهنگ 
ــتاوردهاى 37 ساله  ــور باز گرداند و دس غرب را به كش

انقالب را مخدوش كند.

دشمن به دنبال بازگرداندن فرهنگ غرب به كشور است
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خدمات توانپزشكى بهزيستى 
در دهه فجر رايگان است

اختالفات سياسى منجر به غفلت 
از راه و انديشه امام خمينى(ره) نشود

ــال وبختيارى  ــتى چهارمح ــركل بهزيس مدي
ــامل  ــا دهه فجر خدماتى ش گفت: همزمان ب
ــنوايى شناسى و  گفتاردرمانى، كاردرمانى، ش
پزشكى به صورت رايگان به مراجعه كنندگان 

ارايه مى شود.
ــاز ويژه  ــى در آيين نمادين آغ ــد ميرزاي محم
ــهركرد  ــتى در ش برنامه هاى دهه فجر بهزيس
افزود: دراين دهه خدمات مشاوره اى و درمان 
ــوم ارايه ــژه به عم ــا تخفيف وي ــز ب اعتياد ني

 مى شود. وى گفت:هم اكنون 24 مركز توانبخشى، 26 مركز مشاوره اى و 700 مركز و موسسه خيريه 
در چهارمحال وبختيارى فعاليت  مى كنند. 

ميرزايى برگزارى جشن انقالب به خصوص براى كودكان در مهدهاى كودك را حركتى ارزشمند براى 
ــل با رويدادهاى ملى و مذهبى عنوان كرد. وى گفت: هم اكنون 10 هزار كودك در  ــنايى اين نس آش

مهدهاى كودك استان آموزش مى بينند.
وى برگزارى جشنواره قصه گويى، غبار روبى گلزار مطهر شهدا، برپايى كارناوال شادى، افتتاح مراكز 
ــى، بازديد از خانواده موفق زيرپوشش و ديدار با  ــتگاه نقاش ــگاه آثار كودكان، ايس غيردولتى، نمايش
ــارى در دهه فجر انقالب  ــتى چهارمحال و بختي ــران را از برنامه هاى اداره كل بهزيس خانواده ايثارگ
اسالمى برشمرد.همچنين هم اكنون 32 هزارمعلول در استان شناسايى شده كه از اين تعداد نزديك 

به چهارهزار نفر مستمرى بگير دايم هستند.

ــى، دلخورى ها و اختالفات جريان هاى  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: خط و خطوط سياس
مختلف نبايد آرمان هاى امام خمينى (ره) را تحت الشعاع قرار دهد.

ــالروز ورود تاريخى امام خمينى(ره) به ميهن در شهركرد  حسين مظفر در آيين بزرگداشت 12 بهمن س
افزود: اگر اختالفات منجر به غفلت از راه امام راحل و آرمان هاى انقالب اسالمى شود، نظام آسيب مى بيند 
ــيب خسارت مى بينند. وى، واليت فقيه را از مهم ترين  و همه گروه ها و جريان هاى داخل نظام از اين آس
دستاوردهاى انقالب اسالمى دانست و گفت: ولى فقيه، محور وحدت و همدلى در كشور است و با پشتيبانى 
ازواليت فقيه هيچ آسيبى به نظام وارد نمى شود. مظفر با تشريح اهميت انتخابات در نظام جمهورى اسالمى، 
ــت كه بايد اين تكليف را با انتخاب فرد  ــالمى يك حق و يك تكليف اس تصريح كرد: انتخابات در ايران اس
اصلح انجام داد. معاون نظارت مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اصل برائت مربوط به حقوق شهروندى 
است، افزود: از آنجا كه نمايندگى مجلس مربوط به حقوق اعتبارى و موقتى است اصل برائت در اين حوزه 
موضوعيت پيدا نمى كند و صالحيت فرد داوطلب بايد احراز شود. مظفر انتخابات را مظهر جمهوريت در 
عرصه حيات سياسى و اجتماعى نظام دانست و گفت: بى شك حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى 
راى بزرگ ترين قدرشناسى از دستاوردهاى نظام اسالمى است. وى خاطرنشان كرد: قدرت هسته اى كشور 
همانا حضور و مشاركت حداكثرى مردم در عرصه سياسى و اجتماعى است. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با تشريح دستاوردهاى انقالب اسالمى، اظهار كرد: عظمت جمهورى اسالمى در به نمايش گذاشتن 
كارآمدى دين و نظام اسالمى، تاسيس نظامى بر پايه اسالميت و جمهوريت و احياى نظام امامت و واليت 
است.مظفر با تشريح تفاوت هاى انقالب اسالمى با ساير انقالب هاى دنيا، گفت: انقالب اسالمى ايران تنها 
انقالبى است كه پيدايش، كيفيت و انگيزه شكل گيرى آن بر مبناى دين و انگيزه هاى الهى بوده و توانست 

تحول بزرگى در ايران و كشورهاى اسالمى ايجاد كند.

اخبار

دريچه

18 روستاى شهرستان لردگان از نعمت 
گاز طبيعى بهره مند مى شوند

فرماندار شهرستان لردگان گفت: همزمان با ايام اهللا دهه فجر 18 روستاى شهرستان لردگان از نعمت گاز 
ــت: يكى از مهم ترين برنامه هاى دولت، گازرسانى  طبيعى بهره مند مى شوند. ابوالقاسم كريمى اظهار داش
ــود كه در اين راستا 18 روستاى  به روستاهاى كوهستانى است كه از طريق لوله گذارى، گازرسانى مى ش

شهرستان لردگان از نعمت گاز طبيعى بهره مند مى شوند.
وى از افتتاح 43 پروژه در اين شهرستان خبر داد و افزود: به مناسبت سى و هفتمين سالروز پيروزى انقالب 

اسالمى 43 پروژه با اعتبارى بالغ بر 32 ميليارد ريال اعتبار در اين شهرستان افتتاح مى شود.
فرماندار شهرستان لردگان با بيان اينكه لوله كشى آب به 32 روستا در اين شهرستان انجام شده است، بيان 
كرد: در زمينه آب رسانى به روستاهاى اين شهرستان پروژه هايى در قالب مجتمع آب رسانى به روستاهاى 

بخش فالرد انجام شده است.
كريمى افتتاح ساختمان مديريت بحران در بخش خان ميرزا را يكى ديگر از پروژه هاى شاخص اين شهرستان 
ــاختمان مديريت بحران به عنوان محل امن در اين شهرستان است و احداث  عنوان و خاطرنشان كرد: س

ساختمان مديريت بحران در اين منطقه مى تواند مفيد باشد.
وى با بيان اينكه سامانه ديجيتال بخش فالرد افتتاح مى شود، گفت: سامانه ديجيتال بخش فالرد با حضور 

استاندار و جمعى از مسئوالن استانى و شهرستانى افتتاح مى شود.
فرماندار شهرستان لردگان تصريح كرد: افتتاح پروژه هاى شيالت، پرواربندى، آبرسانى، كشاورزى، آموزشى، 

ورزشى، بهيارى، نصب ترانس و شبكه برق از ديگر برنامه هاى ويژه دهه فجر در اين شهرستان است.
ــعه فيزيكى روستاها و جلوگيرى از تصرفات  كريمى از اجراى طرح  هادى روستايى خبر داد و افزود: توس
غيرمجاز در حوزه توسعه اجتماعى و فرهنگى روستاها از جمله موضوعاتى است كه در طرح هادى به آن 

توجه شده است.

ــده ،در خريد و فروش خدمات يا كاال ، سر  كمتر اتفاق مى افتد كه مطالبات پرداخت نش
موقع به فروشنده پرداخت شود.

گاهى پرداخت مطالبات در خصوص خريد خدمت،كاال يا محصول به قدرى طوالنى مى 
شود كه هم فروشنده و هم خريدار  نسبت به اين تاخير همواره ناخرسند بوده اند.

اما اين مطالبات اگر در حوزه كشاورزى باشد،براى كشاورز كه به سختى تالش مى كند تا 
لقمه نانى حالل به كف آورد،كمى با رنج همراه است.

در دولت يازدهم اما،در بخش تعاون روستايى جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى اتفاقى 
ميمون و خرسند افتاده است و آن پرداخت ، مطالبات كشاورزان است. يكى از كشاورزان 
ــتايى  ــن زمان ممكن به تعاون روس ــتايى مى گويد:محصوالت دامى را در كمتري روس
چهارمحال و بختيارى ارايه داده و در زمان الزم مطالبات خود را در دو ماه دريافت كرده 
است. محمدعلى رييسى گفت:شير توليدى را با قميت مصوب به تعاون روستايى استان 
ــته دام هاى خود را در يك سال اخير  ارايه كرده كه با پرداخت به موقع طلب اش ،توانس

افزايش دهد.
ــارد ريالى مطالبات  ــتايى چهارمحال و بختيارى از پرداخت 620ميلي مدير تعاون روس

ــاورزان خبر داد و گفت:تنها30ميليارد ريال بدهى باقى مانده اين اداره براى خريد  كش
تضمينى شير نيز تا پايان يك ماه آينده پرداخت مى شود.

ــير به صورت خريد  ــال تاكنون 680 ميليارد ريال ش ــياح، افزود:از ابتداى امس عباس س
تضمينى از دامداران استان خريدارى شده است. وى يادآور شد: امسال 45 هزار تن شير با 

قيمت 14 هزار و 400 ريال از دامداران استان خريد تضمينى شده است.
سياح تصريح كرد: تعاون روستايى 24 قلم كاال از جمله شير، گندم، سيب زمينى و كلزا 
ــتان از توليد كنندگان خريد تضمينى مى كند.  را متناسب با محصول توليدى در هر اس
مديرتعاون روستايى استان از خريد و انبار 700 تن پرتقال و 400 تن سيب براى تامين نياز 

ميوه ايام نوروز در استان خبرداد .
به گفته وى، هم اينك 65 هزار نفر در تعاون روستايى چهارمحال و بختيارى عضو هستند.
ــبك و  ــارى با دو ميليون و 700 هزار راس دام س همچنين دامداران چهارمحال و بختي

سنگين، ساالنه 250 هزار تن شير توليد و روانه بازار مصرف مى كنند.
بيش از 365 واحد گاودارى صنعتى و 35 مجتمع دامدارى در استان چهارمحال و بختيارى 

فعال است.

پرداخت 620 ميليارد ريال مطالبات كشاورزان

ــان گفت: 146 ميليارد ريال اعتبار  ــدى فرماندار شهرستان فارس فيروز احم
در راستاى تكميل 27 پروژه  عمرانى، صنعتى و كشاورزى به اين شهرستان 

اختصاص يافته است. 
ــاورزى، صنعت و معدن، آب و فاضالب  وى افزود: اين پروژه ها در حوزه كش
ــتايى، آموزش، فرهنگ، بهسازى و نوسازى شهر ها و روستا ها  شهرى و روس
ــان كرد: تأمين آب كشاورزى،  ست.  فرماندار شهرستان فارسان خاطر نش
ــار و افتتاح واحد توليدى مرغ گوشتى و  ــتم آبيارى تحت فش افتتاح سيس
ــى جونقان از ديگر پروژه هاى اين  افتتاح دو واحدى توليدى در قطب صنعت

شهرستان است.
احمدى با بيان اينكه تاكنون 80 درصد روستاهاى اين شهرستان بهسازى 
شده است، بيان كرد: بهسازى 20 درصد باقى مانده روستاها در اولويت كارى 

فرماندارى قرار دارد.
ــكن مهر در اين شهرستان گفت:  ــاخت 484 واحد مس ــاره به س وى با اش

ــكالت آب و فاضالب و گازرسانى مواجه  368 واحد مسكن مهر ديگر با مش
هستند.

ــان با بيان اينكه اجراى طرح هادى روستايى يكى  فرماندار شهرستان فارس
ــت، تصريح كرد: تهيه و اجراى طرح هادى  از اولويت هاى اين شهرستان اس
روستايى و ساماندهى سكونت گاه هاى روستايى از ديگر اقدامات انجام شده 

است. 
احمدى با بيان اينكه پروژه هاى گازرسانى به تمام روستاهاى اين شهرستان 
ــتايى است كه به دليل  ــت، گفت: روستاى اميدآباد تنها روس انجام شده اس
ــكل انتقال خط گاز دارد و تاكنون گازرسانى  احداث سد غدير بابا حيدر مش

نشده است.
وى با اشاره به رفع مشكالت شبكه هاى آبرسانى روستاها در اين شهرستان 
بيان كرد: امسال اصالح شبكه آب و فاضالب روستاى كمانك انجام و شبكه 

آب رسانى چليچه سال آينده توسط پيمانكار انجام مى شود.

146 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاى شهرستان فارسان اختصاص يافت
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کروم بوک ها بیشتر به عنوان رایانه هایی با سخت افزار نه چندان قدرتمند شناخته می شوند، اما توشیبا کروم بوک ۲ به پردازنده 
اینتل 50۱5U-Core i۳، ۴ گیگابایت حافظه رم، بلوتوث نسخه ۴، درگاه های یواس بی ۲ و ۳، درگاه HDMI و نمایشگر ۱۳ 
اینچی با وضوح ۱۹۲0×۱0۸0 پیکسل مجهز شده است. این لپ تاپ ۱/۳کیلوگرمی در وب سایت آمازون برچسب قیمت ۳۲۹ 

دالری را یدک می کشد.

 اگر در پی لــپ تاپی ۱5 اینچــی مجهز بــه پردازنده اینتل
 Core i7 هســتید و همچنان بدنه ای نــازک و با کیفیت 
از اولویت های شما است، ال جی گرم ۱5یکی از گزینه های 

ایده آل برای شما محسوب می شود. 
بدنه ایــن لپ تاپ از جنس آلیاژ منیزیم ســاخته شــده که 

ظاهری زیبا و با کیفیت باال را ارائه می کند.
 نمایشــگر فول اچ دی به همراه ۸ گیگابایــت حافظه رم از 
دیگر ویژگی های این لپ تاپ فوق باریک به وزن۹۸0 گرم و 

برچسب قیمت۱500 دالری هستند.

ایســوس یکی از نام های شناخته شــده در دنیای لپ تاپ 
محسوب می شود. محصوالت سبک وزن این شرکت تحت نام 
زنبوک روانه بازار شده اند. زنبوک UX۳05LA وزنی معادل 
 5۲00U-Core i5 ۱/۳ کیلوگرم دارد و به پردازنده اینتل
با فرکانس پردازشی ۲/۲ گیگاهرتز و ۸ گیگابایت حافظه رم 

مجهز شده است.
 از دیگر ویژگی های این محصول می توان به نمایشگر ۱۳/۳ 
اینچی فول اچ دی مات، حافظه ذخیره ســازی حالت جامد 
۲5۶ گیگابایتی،۱0 ساعت عمر باتری و بدنه تمام آلومینیومی 
اشــاره کرد. زنبوک UX۳05LA در وب ســایت آمازون 

برچسب قیمت750 دالری را یدک می کشد.

سرفیس بوک با وزن ۱/5۸ کیلوگرم اندکی نسبت به دیگر محصوالت معرفی شده در این فهرست سنگین تر است اما ویژگی هایی که در اختیار 
کاربر قرار می دهد موجب می شود تا این اضافه وزن را نادیده بگیرید.

  ســرفیس بوک با توجه به قابلیت جدا شــدن صفحه کلید می تواند به یک تبلت نیز تبدیل شود. این دســتگاه در مدل پایه به پردازنده اینتل
Core i5 و در مدل های قدرتمندتر به پردازنده اینتل Core i7 با تراشه گرافیک انویدیا و ۱۶ گیگابایت حافظه رم مجهز شده است.

 نمایشگر ۱۳/5 اینچی ســرفیس بوک وضوح ۳000×۲000 پیکســل را ارائه می کند. همچنین در ارزان ترین مدل حافظه ذخیره سازی ۱۲۸ 
گیگابایتی در نظر گرفته شده و برچسب قیمت ۱۴۸۹ دالری را در وب سایت آمازون یدک می کشد.

لنوو یوگا ۹00 برچسب قیمت ۱۲00 دالری را یدک می کشد و یکی از گزینه های گران قیمت این فهرست است، اما سخت 
افزار قدرتمند این دستگاه قیمت باالی آن را توجیه می کند. این دســتگاه هیبریدی به پردازنده اینتل Core i7 با فرکانس 
پردازشی ۲/5 گیگاهرتز و ۸ گیگابایت حافظه رم مجهز شده و از این رو هیچ گونه کندی در انجام کارهای روزانه، وب گردی و 
بازی های سبک احساس نخواهید کرد. بلندگوهای لنوو یوگا۹00 به فناوری دالبی DAX۲ مجهز شده و در کنار نمایشگر ۱۳ 

اینچی با وضوح ۳۲00×۱۸00 پیکسل تجربه مولتی مدیا خوبی با این دستگاه خواهید داشت.

اگرچه با لپ تاپی ۱۳ اینچی طرف هستیم اما به لطف نمایشــگری بدون حاشیه اندازه بدنه دل XPS ۱۳ نزدیک به یک لپ تاپ ۱۱ 
اینچی است. این محصول سبک وزن دل در چند مدل عرضه می شود که امکان انتخاب گزینه هایی با نمایشگر لمسی نیز وجود دارد.

 در حالت پایه دل XPS ۱۳ به پردازنده نسل ششــم اینتل Core i۳، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره سازی 
حالت جامد مجهز است. این مدل ۸00 دالر قیمت دارد.

ال جی گرم ۱۵

ایسوس زنبوک

مایکروسافت سرفیس بوک
لنوو یوگا ۹۰۰

اپل مک بوک ایر

اندازه کوچک و قابلیت حمل راحت، ویژگی هایی هستند که در حال 
حاضر در بازار لپ تاپ توجه ویژه ای به آنها می شود و بر همین اساس 
است که لپ تاپ ها هرچه بیشــتر با طراحی جمع و جور و وزن کمتر 

تولید می شوند.  
بــا تــداوم رونــد هوشمندســازی دســتگاه هــای مختلــف، 
 امــروزه هرچیــزی در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک رایانــه

 اســت. تلفن همراه، ســاعت، تلویزیون و حتی یخچــال و فریزرها و 

 قهوه ســازها به پردازنده و حافظه مجهز می شــوند تا وظایف خود را
 انجام دهند.

  سیســتم هــای محاســباتی بــه انــدازه ای کوچک شــده اند که 
 مــی تواننــد در دســتگاه هایــی با انــدازه هــای مختلــف جای 

بگیرند.
 در ادامه با برخی از بهترین لپ تاپ های سبک وزن حال حاضر بیشتر 

آشنا می شویم.

بهترین لپ تاپ های سبک وزن در بازار

خانواده ایر به منظور ارائه لپ تاپی سبک وزن با قابلیت حمل راحت 
توسط شرکت اپل شــکل گرفت، اما با ارتقا فناوری و به کارگیری 
سخت افزارهای قدرتمند امروزه به یک دستگاه توانمند نیز تبدیل 
 Core i5 شده است. در نســل جدید مک بوک ایر پردازنده اینتل 
با فرکانس پردازشی ۱/۶ گیگاهرتز به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم 

LPDDR۳ به کار گرفته شده اند. 
مک بوک ایر در دو مدل ۱۱ اینچی و ۱۳ اینچی در دسترس است که 
هر دو وضوح ۱۴۴0×۹00 پیکسل را در کنار تراشه گرافیک مجتمع 
اینتل 5000 ارائه می کنند. این محصول به حافظه ذخیره سازی 

فلش ۱۲۸ گیگابایتی مجهز شده است.

توشیبا کروم بوک ۲

۱3 XPS دل
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اخبار كوتاه اخبار

افتتاح طرح هاى عمرانى روستايى 
شهرضا در دهه فجر

راه اندازى كانال تلگرامى كميته
ــاد در  اطالع رسانى انتخابات كاشان ــتان نجف آب ــرق شهرس ــور ب ــر ام مدي

ــاره به طرح هاى قابل افتتاح  نشست خبرى با اش
اين اداره در دهه فجر امسال اظهار داشت: 26 طرح 
ــانى در شهرستان نجف آباد اجرا  عمرانى و برق رس

شده و قابل بهره بردارى است.
مجيد مشفقى افزود: براى اجراى اين طرح ها بيش 
ــال از اعتبارات مديريت امور برق  از 24 ميليارد ري

شهرستان نجف آباد هزينه شده است.
ــتان نجف آباد تصريح كرد:  مدير امور برق شهرس
ــار ضعيف و فشار متوسط  بهينه سازى شبكه فش
ــزار و ــه طول 5 ه ــفيد ب ــوار ولى عصر قلعه س بل
ــبكه فرسوده  ــازى و تبديل ش 300 متر، بهينه س
ــيخ بهايى،  به كابل خود نگهدار در خيابان هاى ش
ــرافيليان، آزادگان و فردوسى  دلگشا، فرخى، اس
نجف آباد، روستاهاى گلدره، اشن و دماب در بخش 
مهردشت، نصب تجهيزات حفاظتى بر روى شبكه 
در شهرهاى گلدشت و اميرآباد از جمله طرح هاى 
ــاد در دهه فجر  ــتان نجف آب ــاح شهرس قابل افتت

امسال است.
ــب ترانس جهت  ــبكه و نص وى افزود: احداث ش
رفع ضعف ولتاژ در مناطق مختلف شهر نجف آباد 
ــت، بهينه سازى  ــهيد موذنى گلدش و چهارراه ش

ــوده به كابل خود نگهدار در كوچه  ــبكه فرس و تبديل ش
دلنواز خيابان منتظرى نجف آباد، احداث شبكه روشنايى 
بلوارهاى اسرافيليان، شيخ بهايى جنوبى نجف آباد و خيابان 
عطار اميرآباد از ديگر طرح هاى اين شهرستان در دهه فجر 

امسال  است.
ــانى به مجتمع 55 واحدى  ــفقى ادامه داد: برق رس مش
روستاى حسين آباد مهردشت، تبديل چراغ هاى پرمصرف 
250 وات به 150 وات در خيابان هاى 15خرداد، رجايى و 

آيت نجف آباد و شهرهاى گلدشت، يزدان شهر، ويالشهر 
ــرف 125 وات به ــاى پرمص ــل چراغ ه ــق و تبدي و ده

 20 وات LED در نجف آباد از ديگر پروژه هاى اجرا شده 
در شهرستان نجف آباد است.

وى در ادامه به تعداد مشتركين برق در شهرستان اشاره 
ــتان درحال حاضر130 هزار  و اظهار داشت: اين شهرس
ــترك برق دارد. مدير امور برق شهرستان نجف آباد  مش
خاطر نشان كرد: امسال براى اجراى طرح هاى برق رسانى 
ــان اعتبار  ــارد توم ــاد، 12 ميلي ــتان نجف آب در شهرس

ــش ميليارد و970 ميليون  تخصيص يافته كه ش
ــه آن از محل  ــارات جارى و بقي تومان آن از اعتب

طرح هاى هميارى و مشاركتى بوده است.
ــبكه ها و تبديل سيم به كابل  وى بهينه سازى ش
در خيابان هاى نجف آباد، نصب و تعويض 4 هزار و
ــازى  100 كنتور تك فاز، تقويت ترانس و بهينه س
ــت هوايى به منظور تعديل بار  هفت دستگاه پس
ــج كيلومتر  ــاژ، احداث حدود پن و رفع ضعف ولت
ــتگاه ترانس  ــار متوسط، نصب 18 دس شبكه فش
ــبكه روشنايى  جهت رفع ضعف ولتاژ و احداث ش
روستاى جالل آباد را از جمله طرح هاى برق رسانى 

اين شهرستان در 10 ماه گذشته برشمرد.
ــده در بخش  ــفقى به اقدامات انجام ش مجيد مش
ــت:  ــاره كرد و بيان داش تعميرات و نگهدارى اش
ــا توجه  ــه چراغ ب ــزار و800 پاي ــك ه تعويض ي
ــتان،  ــودگى چراغ هاى موجود در شهرس به فرس
ــت زمينى و هوايى،  سرويس و تعميرات 296 پس
ــاخه برى ــوده و ش ــدود230 تير فرس تعويض ح
ــردن قابليت  ــت جهت باال ب  11 هزار اصله درخ

شبكه ها از جمله كارهاى انجام شده است.
ــاره كرد و  ــت اجرا نيز اش وى به طرح هاى در دس
توضيح داد: اجراى فيدرگيرى از پست فشار قوى 
ــدار در كمربندى جنوبى  ــورت دو م نجف آباد يك به ص
ــنايى بلوار  ــراى طرح روش ــش كيلومتر، اج به طول ش
ــاركت  ــج كيلومتر با مش ــول پن ــى به ط ــردار صالح س
فرماندارى، بهينه سازى شبكه ورودى روستاى حاجى آباد 
ــبكه هوايى به زمينى  ــبكه و تبديل ش و بهينه سازى ش
در راستاى تعريض خيابان شريعتى نجف آباد بين چهارراه 
ــرداد از جمله طرح هاى در حال  مجاهد تا خيابان 15 خ

اجرا در شهرستان نجف آباد است.
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ــى  ــال تلگرام ــت: كان ــان گف ــات كاش ــتاد انتخاب ــردى س ــر راهب دبي
كميته اطالع رسانى انتخابات كاشان به منظور اطالع رسانى دقيق، شفاف و 

به موقع انتخابات مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى راه اندازى شد.
ــبكه هاى اجتماعى مى توانند از طريق  محمدرضا قاسمى افزود: كاربران ش
ــت  ــده اس ــماره همراهى كه براى اين منظور در نظر گرفته ش آدرس يا ش
ــات پيرامون انتخابات  ــده و از آخرين اخبار و اطالع به عضويت كانال درآم

كاشان مطلع شوند.
ــانى انتخابات محدود به اين كانال نيست و اخبار  وى يادآور شد: اطالع رس
از طريق صدا و سيما، نشريات، خبرگزارى ها و سايت هاى رسمى و همچنين 
سايت فرماندارى، سامانه هاى پيامكى و ايميل به اطالع مردم خواهد رسيد 
ــيرهاى ارتباطى ايجاد شد  ــكلى براى يكى از مس تا چنانچه به هر دليل مش

بتوانيم اخبار انتخابات را از راه هاى ديگر اطالع رسانى كنيم.
دبير راهبردى ستاد انتخابات كاشان تاكيد كرد: البته شبكه هاى اجتماعى 
اين فرصت را در اختيار كاربران قرار داده است تا در كمترين زمان ممكن و 

از طريق گوشى همراه در جريان آخرين اخبار و اطالعات قرار گيرند.
قاسمى گفت: بستر شبكه هاى اجتماعى فرصت هاى بالقوه و تهديد بالفعل 
است كه طرح اخبار غيرموثق يكى از اهم تهديدها در كنار اين ظرفيت است 
ــى، در حد امكان بتوانيم ضمن  كه اميدواريم با راه اندازى اين كانال ارتباط
انتقال صحيح و اصولى اخبار انتخابات و انتشار به موقع در جهت شفاف سازى 

و تالش براى حضور حداكثرى گام برداريم.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج خوروبيابانك:

رهبرى محور وحدت كشور است

امام جمعه دولت آباد:

انقالب اسالمى ايران سرچشمه تحول 
و تعالى در منطقه است

اخالص ، رمز و راز امام خمينى(ره) در جهان اسالمجمهورى اسالمى مولود انقالب شكوهمند اسالمى ايران بود

ــمه ــران سرچش ــالمى اي ــالب اس ــت: انق ــاد گف ــت آب ــه دول ــام جمع ام
 تحول و تعالى در منطقه شده و به الگويى موفق براى ملت هاى آزاده در مسير 

احياى هويت اسالمى تبديل شده است.
ــرافراز امام جمعه دولت آباد در آيين جشن ورود حضرت  ــالم س  حجت االس
امام (ره)  به ميهن اسالمى گفت: نام انقالب اسالمى ايران با نام بنيانگذار اين 
انقالب يعنى امام خمينى (ره) عجين است و نمى توان اين انقالب را بدون نام 
حضرت امام (ره) بيان كرد. وى افزود: حضرت امام (ره) يك ملت را زنده كرد، 

از بردگى رهانيد و با هدايت انقالب تا ساحل پيروزى، اسالم را پرآوازه كرد.
ــز انقالبى  ــزرگ در عرصه جهانى ني ــن انقالب ب ــه برخوار گفت: اي امام جمع
ــا بايد قطب  ــورها ي ــى گفتند، كش ــى م ــرايطى كه برخ ــد آورد، در ش پدي
ــاى بزرگ  ــدرت ه ــى از ق ــه يك ــته ب ــتند، وابس ــب نيس ــر قط ــند و اگ باش
ــتقل  ــان داد مى توان مس ــرقى نه غربى به جهان نش ــعار نه ش ــند، با ش باش
ــتكبار ــه اس ــته ب ــه وابس ــود و ن ــدرت و زورگو ب ــر ق ــب و اب ــه قط ــود، ن ب

 بود.
ــت: به بركت اين انقالب بزرگ بود كه جريان  امام جمعه دولت آباد اظهار داش
بيدارى اسالمى و هويت بخشى به جهان اسالم آغاز شد، بى ترديد انقالب بزرگ 
ــاس در تاريخ جهان است. وى گفت: عظمت اين  اسالمى آغاز يك مقطع حس
ــياه بيش از50 ساله پهلوى پدر و  انقالب وقتى روشن مى شود كه حكومت س

پسر تصوير شود.

فرماندار شهرستان مباركه گفت: جمهورى اسالمى مولود انقالب شكوهمند 
ــر آزاده اش روح خدا حضرت ــيحايى رهب ــالمى ايران بود كه با دم مس اس

 امام خمينى(ره) و ملتى سرافراز و خستگى  ناپذير و به بركت خون شهيدان 
و مجاهدان راه فضيلت به بار نشست.

ــت ايام ا... دهه فجر و سالروز ورود تاريخى   على اصغر ذاكرى با گراميداش
حضرت امام خمينى(ره) به ميهن اسالمى، تصريح كرد: ايام ا... دهه مبارك 
فجر فرصت مغتنمى است كه بدانيم اين نظام و انقالب مرهون خون شهداى 
ــت كه درخت تناور اين انقالب را با خون خود سيراب  گرانقدر و عزيزى اس
كرده اند و انقالب اسالمى ايران، بدون شك معجزه اى الهى بود كه به دست 
معجزه گر مردى از سالله پاك رسول خدا (ص) به انجام رسيد و چشم اميد 

مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خيره ساخت.
وى گفت: اينك در آستانه فرا رسيدن سى و هشتمين بهار انقالب اسالمى 
ــه هاى صبر و استقامت ملت بزرگ  و همزمان با اجراى برجام و تبلور ريش
ــرت امام خامنه اى  ــالمى تحت رهبرى مقام معظم رهبرى حض ايران اس
ــهداى  ــت و مجاهدت ش ــى وقفه دول ــاى ب ــى) و تالش ه ــه العال (مدظل
هسته اى سرانجام برجام به فرجام رسيد و زنجيرهاى ظالمانه تحريم ها و

 كارشكنى هاى نا به حق و ناجوانمردانه بين المللى گسسته شد.
فرماندار مباركه افزود: در طول تاريخ نام ايران و ايرانى با حماسه آفرينى و 
شكوه و اقتدار عجين بوده كه مصداق بارز آن مقاومت 12ساله در تحريم ها 
و تبديل تهديدها به فرصت ها جهت رسيدن به خود اتكايى و عدم وابستگى 

فرزندان برومند ايران اسالمى و سرافراز در همه عرصه ها است.
وى گفت: جمهورى اسالمى مولود انقالب شكوهمند اسالمى ايران بود كه 
ــيحايى رهبر آزاده اش روح خدا حضرت امام خمينى(ره) و ملتى  با دم مس
سرافراز و خستگى  ناپذير و به بركت خون شهيدان و مجاهدان راه فضيلت 

به بار نشست.
ــالمى را رهبرى  ــام خمينى(ره) با بصيرت نافذ انقالب اس ذاكرى افزود: ام
ــالمى ايران و گفتمان سازى  ــتقرار نظام مقدس جمهورى اس كرد و با اس
آگاهى بخش،افكار عمومى و وجدان هاى خفته جهانيان را بيدار ساخت، 
ــش عميق توحيدى و  ــت كه اين نهضت بزرگ مبتنى بر بين ترديدى نيس
نشات گرفته از قيام و نهضت عاشوراى حسينى است كه قطعا تا قيام جهانى 

حضرت مهدى(عج) استمرار خواهد داشت.
ــه در صحنه دعوت مى كنيم  وى افزود: از ملت واليت مدار، غيور و هميش
ــن انقالب به ويژه  ــم و برنامه هاى جش ــمند خود در مراس با حضور ارزش
ــت آرمان ها، اقتدار و عزت ايران  در راهپيمايى 22 بهمن، ضمن پاسداش

اسالمى و حمايت ملت شهيد پرور را در مقابل جهانيان به تصوير كشند.
فرماندار شهرستان مباركه گفت: اميدوارم در سالى كه به نام دولت و ملت 
ــتان مباركه همگام  ــور مردم شهرس ــت حض همدلى و همزبانى مزين اس
با سراسر ايران اسالمى در جشن هاى انقالب اسالمى به خصوص راهپيمايى 
22 بهمن، مانند گذشته موجب سربلندى و اقتدار نظام جمهورى اسالمى 

شود.

ــهداى علم و عزت بادرود كه در حسينيه مركز اين  امام جمعه بادرود در يادواره ش
ــت كه ملت ما بعد از  ــد، اظهار كرد: 12 بهمن از روزهاى مهمى اس شهر برگزار ش
سال ها چشم شان به يكى از سالله هاى رسول خدا يعنى امام خمينى(ره) روشن شد 

و بايد خدا را بر اين نعمت بزرگ كه نصيب مردم شد، شكرگزار بود.
حجت االسالم عليرضا قاسمى افزود: يكى از نكات مهمى كه حضرت امام در فرودگاه 
ــفارش به ياد شهدا كرده و گفتند  و در بدو ورود به آن اشاره داشتند اين بود كه س

شهدا را از ياد نبريد، چراكه ما همه مديون شهدا هستيم.
ــتن ياد و خاطره  ــى در خصوص گرامى داش امام جمعه بادرود تصريح كرد: اگر كس
شهدا كوچك ترين تعللى داشته باشد، فرداى قيامت بايد پاسخگو باشد و به خاطر 
شهادت ها و رشادت هاى مردم و امام، مردم را به گراميداشت ياد شهدا سفارش كرد.

ــت:  ــد، بيان داش وى در خصوص نكته دومى كه امام(ره) از روز اول آن را يادآور ش
اين مساله بحث عظمت و اقتدار و آزادى و استقالل و حكومت اسالمى در نظام بود و 

به بركت رهنمودهاى امام و رهبرى از اين موهبت برخوردار شديم.
ــه توفيقات و بركات،  ــمى بيان كرد: رمز و راز جاودانگى ياد و نام امام و اين هم قاس
ــتند؛  ــود در برابر خدا مى دانس ــه و تكليف خ ــود و آن را وظيف اخالص امام(ره) ب

ما نيز معتقديم هركسى كه براى خدا گام بردارد خدا او را تنها نمى گذارد.
ــى به دل راه نداد و  امام جمعه بادرود تصريح كرد: براى همين بود كه امام(ره) ترس
با قيامش به ما ياد داد اهل ايمان و تقوا و توكل و اعتقاد به خدا باشيد و فقط به خدا 

توكل كنيد چراكه هركسى به خدا توكل كند خدا براى او بس است.
وى يكى ديگر از درس هاى امام(ره) را مبارزه با استكبار و مقاومت در برابر دشمن 

ــمن كفر مقاومت  ــك يكى از راه هاى پيروزى نهايى بر دش ــمرد و افزود: بى ش برش
است، حضرت امام با به كار بردن جمله تاريخى آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند، 

نقشه راه را براى ما ترسيم كرد.
ــخنانى به تشريح  ــتى؛ فرمانده سپاه نطنز طى س ــين آقادوس در ادامه برنامه حس
ــال گذشته سه حوزه  ــتر پرداخت و اظهار كرد: در س جشنواره سراسرى مالك اش
مالك اشتر نطنز، سيدالشهدا بادرود و حوزه خواهران زينب كبرى بادرود توانستند 

در ارزيابى ساليانه، مقام برتر استانى را كسب كنند.
وى افزود: در اين  بين پايگاه بسيج كل بادرود نيز توانست مقام برتر را كسب كند و 

از سردار نقدى فرمانده بسيج كشور لوح تقدير دريافت كند.

آن سوى خبر

ــش طرح عمرانى  ــال، ش ــهرضا گفت: در دهه فجر امس ــدار ش بخش
در مناطق روستايى شهرستان با اختصاص اعتبارى بالغ بر90 ميليون 

و 45 هزار ريال ايجاد و مورد افتتاح و بهره بردارى قرار مى گيرد.
ــتاى ــرح عمرانى در روس ــاره به افتتاح دو ط ــى با اش ــن يونس محس
 قصر چم شهرستان در دهه فجر اظهار كرد: پروژه غسالخانه اين روستا 
ــاحت  با اختصاص اعتبارى بالغ بر550 ميليون ريال در زمينى به مس
ــال  ــس از تكميل و تجهيز در دهه فجر امس 86 متر مربع احداث و پ

به بهره بردارى مى رسد.
ــروژه جدول گذاري و ــتا، پ ــن در اين روس ــرد: هم چني وى اضافه ك
 كانيو كاري خيابان مصلي  و كوچه عبدالرسول وليخاني در مساحتى 
بالغ بر 21 هزار متر مربع و با اختصاص اعتبارى بالغ بر يك ميليون و 

200 هزار ريال، انجام و در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
بخشدار شهرضا همچنين از بهره برداري از پروژه زيرسازى و آسفالت 
ــهيد ايزدي روستاى امين آباد  ــهيد ترناز و فرعي 2 بلوار ش خيابان ش
ــاحتى بالغ بر چهار هزار متر مربع و  خبر داد و افزود: اين پروژه در مس

با اختصاص اعتبارى بالغ بر 495 ميليون ريال ايجاد شده است.
ــطح روستاى  ــفالت و لكه گيري معابر س ــازي و آس ــى، زيرس يونس
ــفرجان را از جمله ديگر پروژه هاى قابل بهره بردارى در دهه فجر  اس
امسال برشمرد و تصريح كرد: اين پروژه در مساحتى بالغ بر 26 هزار 
مترمربع و با اختصاص اعتبارى بالغ بر دو ميليون و400 هزار مترمربع 

انجام شده است.
وى گفت: بهره برداري از پروژه جدول گذارى و پياده روسازى خيابان 
شهيد بهشتي روستاى امين آباد به طول دو هزار و 867 مترمربع كه 
با اختصاص اعتبارى بالغ بر يك ميليون و700 هزار ريال ايجاد شده، 

از جمله ديگر پروژه هاى قابل بهره بردارى در دهه فجر 94 است.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نطنز گفت: به مناسبت فرارسيدن دهه فجر 
نمايشگاه آثار هنرهاى تجسمى و كاريكاتور در محل اداره ارشاد نطنز افتتاح شد.

ــى خط و خوشنويسى استاد  ــى، نقاش ــگاه آثار نقاش ــربى گفت:  نمايش على مش
ــميرى با موضوع  ــى، فتانه رضوى و مژگان كش عباس دهقانيان، محمدابراهيم
خوشنويسى، نقاشى رنگ و روغن، آب رنگ و مداد رنگى تا 22 بهمن در محل اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نطنز برپاست.
ــئوالن شهرستان نطنز ــگاه كه باحضور جمعى از مس ــربى گفت: اين نمايش مش
 افتتاح شد 35 اثر از آثار خلق شده توسط هنرمندان در معرض ديد عالقه مندان 
ــگاه كاريكاتور  ــاد نطنز نمايش ــزود: در محل اداره ارش ــت. وى اف قرار گرفته اس
ــور  ــته كش ــدان برجس ــار هنرمن ــه اى از آث ــه مجموع ــز ك ــقوط » ني « آل س
ــت براى بازديد عموم  ــجاد جعفرى) اس (محمدعلى رجبى؛ عباس گودرزى و س

به نمايش در آمده است.
ــعود  ــا موضوعات جنايات آل س ــز مجموعا 53 اثر ب ــگاه كاريكاتور ني در نمايش
در حادثه منا، شهادت شيخ نمر، جنايات آل سعود در يمن، بحرين، عراق و سوريه 

به نمايش در آمده است.

ــاب دولت آباد  ــراى كت همزمان با اولين روز از دهه مبارك فجر فرهنگس
با حضور عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى افتتاح شد.

ــرا بيش از  ــهردار دولت آباد گفت: در اين فرهنگس عليرضا اطهرى فر، ش
10 هزار عنوان و بيش از30 هزار جلد كتاب با موضوع هاى علمى، تاريخى، 
ــى، تاريخى، دينى و مذهبى عمومى، سرگرمى و كودكان و  درسى، آموزش

فلسفى عرضه مى شود.
ــعه فرهنگ كتاب و  ــتاى ترويج و توس ــرا در راس وى افزود: اين فرهنگس
ــهردار دولت آباد اظهار داشت: اين فرهنگسرا  كتابخوانى راه اندازى شد. ش
ــى اجتماعى  ــال در تاالر فرهنگ ــر 200 ميليون ري ــزون ب با هزينه اى اف
ــيد. ــر مربع به بهره بردارى رس ــهردارى دولت آباد در فضايى با60 مت ش

اين مجموعه هر روز از ساعت 9 صبح تا 8 شب دائر است.

افتتاح نمايشگاه آثار هنرهاى تجسمى 
و كاريكاتور در نطنز 

فرهنگسراى كتاب دولت آباد افتتاح شد

سرهنگ جواد فصيحى گفت: حركتى كه با حضور مردم انجام مى شود 
و به نتيجه برسد، توسط خود مردم نيز بقا و دوام آن تضمين مى شود.

ــيج خوروبيابانك در يادواره شهداى شهر  فرمانده ناحيه مقاومت بس
خور با اشاره به اصول و انديشه فكرى حضرت امام خمينى (ره) گفت: 
ــى امام خمينى منطقى پايدار بر پايه هاى فقهى است  انديشه سياس
كه تحليل وترسيم همه اجزا ومولفه هاى آن مبتنى بر علم اصول فقه 

است.
سرهنگ جواد فصيحى افزود: حركتى كه با حضور مردم انجام مى شود 
و به نتيجه برسد، توسط خود مردم نيز بقا و دوام آن تضمين مى شود 
و امام خمينى با توجه به اين مهم، زير بناى اين اصل را وحدت كلمه 
قرار داد تا در سايه اين وحدت نهال انقالب به بار بنشيند و امروز شاهد 

درخت تنومند حكومت اسالمى باشيم.
ــاره به انتخابات در پيش با تاكيد بر اهميت خبرگان رهبرى  وى با اش
گفت: در نظام جمهورى اسالمى ايران رهبرى محور وحدت كشور و 

ناخداى كشتى انقالب در رويارويى با امواج سهمگين است.
ــخت و  فصيحى تصريح كرد: تبيين چگونگى مديريت بحران هاى س
عبور موفق از گردنه هاى تاريخى نظام مى تواند تا حدى اهميت مجلس 
خبرگان را بيان كند و در انتخاب هوشمندانه مردم و عملكرد خبرگان 

پيروز در انتخابات موثر و مفيد واقع شود.
ــكوه و با بصيرت مردم در انتخابات  وى خاطر نشان كرد: حضور پرش
خبرگان مى تواند يكى از اهداف و وظايف خواص در اين موضوع باشد.

مسئول دفتر نماينده ولى فقيه در ناحيه مقاومت بسيج خوروبيابانك 

گفت: شهدايى كه اين يادواره منتسب به آن ها است و اگر در امنيت 
ــت، همه در  ــانى اين عزيزان اس ــتيم حقيقتا به خاطر جان فش هس

نامه هاى خود فضاى جبهه را نورانى توصيف كرده اند.
حجت االسالم والمسليمن مجتبى مرادى با اشاره به تعبير نور افزود: 
ــهداى ما حقيقت نورانى جبهه ها را درك كرده بودند كه از جان،  ش
مال، همسر و فرزند خود گذشتند تا امنيت كشورشان را تامين كنند و 

از دينشان دفاع كنند.
ــجاعت زرمندگان در جنگ تحميلى گفت: خداوند  وى با اشاره به ش
ــان كه در مناطق  ــرس را از دل مومنين راه نمى دهد آن چن متعال ت
سرد و سخت كردستان كه يك لحظه غفلت باعث از دست دادن جان 

مى شد هيچ ترسى در رزمندگان وجود نداشته است.
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه خورويبابانك خاطر نشان 
كرد: به واسطه مجاهدت رزمندگان است كه خداوند افق و چشم اندازى 
ــانى اين افق را درك مى كنند كه  را براى ما قرار داده است و تنها كس

بصيرت داشته باشند.
ــگ ايثار عنوان كرد و  وى بيان خاطرات جبهه و جنگ را مروج فرهن
ــطه  ــانى كه جبهه و دفاع مقدس را درك نكرده اند به واس افزود: كس

خاطراتى كه از رزمندگان شنيده اند مجذوب شهدا شده اند.
حجت االسالم والمسلمين مرادى با اشاره به وضعيت منطقه و ناامنى 
كشور هاى همسايه گفت: اگر ما يك دوره حساس سختى هاى بسيارى 
را تحمل كرديم و عزيزان ما به شهادت رسيدند، امروز از بركت خون 

شهدا اين امنيت را احساس مى كنيم.

مدير امور برق شهرستان نجف آباد خبر داد:

بهـره بردارى از 26 طـرح بـرق رسـانى 

ــران و هشت رشته  ــته مخصوص پس ــالمى در ده رش ــابقات قرآن و معارف اس مس
مخصوص دختران طى دو روز در كانون شهيد بهشتى، كانون حديث و دارالقرآن امام 
على عليه السالم برگزار شد.كارشناس قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش تيران و 
كرون گفت: برگزارى مسابقات قرآن و معارف اسالمى براى دانش آموزان زمينه اى 
براى انس بيشتر آنها با قرآن كريم و كسب معارف كتاب خدا، نهج البالغه و صحيفه 
سجاديه است. اكبر احمدى با اعالم برگزارى مسابقات قرآن و معارف اسالمى ويژه 
ــته هاى حفظ، تحقيق،  ــتان، اظهار كرد: اين مسابقات در رش دانش آموزان شهرس
ترتيل، تفسير قرآن، اذان، احكام نماز، انشاى نماز، صحيفه سجاديه، نهج البالغه و 

ــته مخصوص دختران (به غير از مداحى و اذان)  ــت رش مداحى ويژه پسران و هش
در كانون حديث، كانون شهيد بهشتى و دارالقرآن امام على عليه السالم انجام شد.

ــطه اول و دوم در اين  ــان كرد: حدود800 نفر از دانش آموزان متوس وى خاطر نش
مسابقات شركت كردند و نفرات اول هر رشته به مرحله استانى كه در اسفند ماه سال 

جارى، برگزار خواهد شد، معرفى مى شوند.
ــان ــى نفر از كارشناس ــط س ــابقات توس ــه داورى اين مس ــان اينك احمدى با بي

ــالمى دوره ابتدايى  ــد، گفت: مسابقات قرآن و معارف اس آموزش و پروش انجام ش
در روز 26 و 27 بهمن ماه به صورت شهرستانى برگزار مى شود.

مسابقات قرآن و معارف اسالمى زمينه اى براى انس بيشتر با كتاب خداست
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خبر

طب سنتى بيشتر بدانيم

نتيجه يك مطالعه نشان مى دهد كه سيگارهاى الكترونيكى ريه ها را مسموم 
مى كنند. اثربخشى سيستم ايمنى بدن را كاهش مى دهند و موجب تحريك 
ــوه ابرميكروب ها را  ــوند كه در نتيجه، به طور بالق فعاليت باكترى ها مى ش

كشنده تر مى كنند.
ــبيه سازى استعمال  ــيگار الكترونيكى وسيله اى است كه هدف از آن ش س
دخانيات است و اين كار به واسطه توليد بخارات خاصى صورت مى گيرد كه 
بو، طعم، مزه و احساس كشيدن سيگار واقعى را به مصرف كننده مى دهد، 
ــيگار واقعى را ندارد و يا اين زيان ها را به  اما عنوان مى شود كه زيان هاى س

حداقل مى رساند.
ــيگارهاى معمولى، به نوع  ــرك مصرف س ــى افراد براى ت در حالى كه برخ
الكترونيكى آن رو مى آورند.يك گزارش منتشر شده در پايگاه الكترونيكى 
مديكال نيوز تودى نشان داده است كه بسيارى از مصرف كنندگان نوجوان 
سيگارهاى الكترونيكى تنها بعد از يك سال به كشيدن سيگارهاى معمولى 

روى مى آورند.
ــه  ــه در مجل ــد ك ــه جدي ــك مطالع ــج ي ــال، نتاي ــن ح در همي
ــرادى كه  ــى دهد اف ــان م ــد، نش ــر ش Molecular Medicine منتش
ــيگارهاى الكترونيكى مصرف مى كنند راه تنفسى و سيستم ايمنى خود  س
را در معرض خطر قرار مى دهند و همچنين شرايط كلونى شدن باكترى از 

جمله برخى گونه هاى مرگبار را تقويت مى كنند.
محققان دانشگاه كاليفرنيا-سن ديگو، مطالعاتى را به منظور بررسى اثرات 
مايعات الكترونيكى هفت كارخانه مختلف سازنده سيگارهاى الكترونيكى، 

روى موش ها انجام دادند.
ــيگار الكترونيكى  ــاعت در معرض بخار س محققان موش ها را روزى يك س
قرار دادند و اين كار را پنج روز در هفته براى بيش از چهار هفته تكرار كردند.

ــاخص هاى التهابى در راه تنفسى و خون  نتايج اين مطالعه نشان داد كه ش
موش ها بعد از استنشاق بخارهاى ناشى از سيگارهاى الكترونيكى 10 درصد 

بيشتر از موش هايى بود كه در معرض اين بخارات قرار نداشتند.
ــوش هاى دچار  ــرى ها در م ــن مطالعه، باكت ــاس نتايج اي همچنين بر اس
ــه بودند،  ــى قرار گرفت ــيگار الكترونيك ــرض بخار س ــه در مع ذات الريه ك

خطرناك تر بودند.
ــتافيلوكوكوس اورئوس  ــاهده كردند، زمانى كه موش ها با اس محققان مش
مقاوم به متى سيلين طبيعى (MRSA)، يك آنتى بيوتيك مقاوم در برابر 
ــدند، زنده ماندند، اما ــوپرباگ»(superbug) آلوده ش «ابرميكروب يا س

 25 درصد از موش هاى آلوده به MRSA پس از قرار گرفتن در معرض بخار 
سيگار الكترونيكى مردند. به عبارت ديگر، استافيلوكوكوس اورئوس زمانى 

كه در معرض بخار سيگار الكترونيكى قرار مى گيرد، خطرناك تر مى شود.
محققان مشاهده كردند كه قرار گرفتن پاتوژن هاى باكترى در معرض بخار 

سيگار الكترونيكى باعث قوى تر شدن آنها مى شود.
نتيجه بررسى انجام شده روى سيگارهاى الكترونيكى مختلف فارغ از برند 
ــيگار  ــان مى دهد كه بخار س ــابه بود.بنا بر اين، مطالعه جديد نش آنها ،مش
ــت بلكه در دوزهاى باال مى تواند به طور مستقيم  الكترونيكى بى خطر نيس
ــود. همچنين استنشاق بخار سيگار  موجب از بين رفتن سلول هاى ريه ش
ــى در محيط التهابى داخل راه هاى  الكترونيكى به صورت روزانه به تغييرات

تنفسى منجر مى شود.

گياه بابونه خاصيت درمانى بسيارى دارد و مى تواند به عنوان مسكن 
براى درمان درد، مورد استفاده قرار گيرد.

ــى و مدرس طب اسالمى  دكتر حسن اكبرى متخصص آسيب شناس
ــت  ــيار فراوان اس ايرانى گفت: بابونه يك داورى گياهى با خواص بس
ــك دارد و مهم ترين مواد موثر آن بيزابولول،  كه طبيعتى گرم و خش

كامازولن، آپى جنين و لوتئولين مى باشند.
ــت: خواص  ــواص درمانى بابونه اظهار داش وى در مورد مهم ترين خ
ــوء هاضمه، تقويت معده، ضد نفخ، درمان  گوارشى اين گياه درمان س
ــن بابونه داراى  ــت. همچني ــز ورم كبدى و طحالى اس ورم معده و ني
ــش، ضد ميگرن،  ــت اعصاب و حافظه، آرام بخ خواصى از جمله تقوي
خواب آور، ضد اضطراب و بى قرارى، درمان سرگيجه و كمك كننده 

براى درمان تشنج هاى عصبى و صرع است.
ــا مانند  ــن گياه معجزه  آس ــى و عروقى اي ــزود: خواص قلب اكبرى اف
گشادكننده عروق، تنظيم كننده فشار خون، رقيق كننده خون، درمان 

كم خونى و همچنين كم كردن غلظت خون است.
ــاه دارويى ضد  ــه بيان كرد: اين گي ــتى بابون وى در مورد خواص پوس
ــتى و  ــراى بهبود اگزماى پوس ــت كه مى تواند ب ــتى اس التهاب پوس

جوش هاى غرور جوانى استعمال شود. 
ــت ، ضد عفونى كننده و تنگ كننده  به عالوه ضد ورم و قرمزى پوس
منافذ پوستى به شمار مى آيد. به طور عمومى افزاينده قدرت سيستم 
ايمنى بدن مى باشد كه خواص ديگرى چون ضدسرفه، ضد درد، ضد 
ــرماخوردگى نيز  ــودرد و داروى ضد س ــم عضالت ، درمان گل اسپاس

دارد.
وى خاطر نشان كرد: مصرف 2 تا 3 فنجان بابونه  قبل از غذا مى تواند 
خاصيت آرام بخشى داشته باشد. دم كردن آن همانند دم كردن چاى 
است كه پودر يا خود گياه بابونه را داخل قورى ريخته و بعد آب جوش 
ــد از 10 دقيقه آماده مصرف  را اضافه كرده و در قورى مى گذاريم بع
ــت كه مصرف زياد  ــود. البته توجه به اين نكته حائز اهميت اس مى ش
بابونه عوارضى چون واكنش هاى خفيف آلرژى، سردرد يا تعريق زياد 

را به همراه دارد.

ــوع 2 و خطرات  ــه ديابت قندى ن ــر ابتال ب مصرف معمول قهوه خط
ــردگى را كاهش ــى و افس ــل چاق ــى مث ــاى قلب ــى از بيمارى ه ناش

 مى دهد.
 محققان دانشگاه كاليفرنيا-سانفرانسيسكو در مطالعات اخير خود به 
اين نتيجه رسيدند كه بر خالف مطالعات پيشين، مصرف روزانه  قهوه 

باعث افزايش ضربان قلب نمى شود.
 از آنجايى كه افزايش ضربان قلب براى سالمتى انسان ضرر دارد، پس 

نتيجه  اين تحقيق مى تواند از اهميت بسيارى برخوردار باشد.
اين تيم تحقيقاتى 1388 نفر را مورد بررسى قرار داد كه ميانگين سنى 
آنها 72 بود. تقريبا 60 درصد از آنها معتاد به قهوه بودند و هر روز قهوه 

مصرف مى كردند. 
 محققان با اندازه گيرى انقباضات زودرس بطنى (PVC) كه در حفره  
پايينى قلب شروع مى شود و انقاباضات زودرس دهليزى (PAC) كه 
ــود، هيچ مدركى را پيدا نكردند كه  در حفره  بااليى قلب شروع مى  ش

نشان دهد مصرف كافئين باعث تشديد اين حفره ها شود.
ــكته مغزى و مرگ  ــيون دهليزى، س  PACها باعث بروز فيبريالس
ــايى قلبى، بيمارى هاى  ــود. همچنين PVC در افزايش نارس مى ش
شريان كرونرى و مرگ هم موثر است.مطالعات قبلى مصرف كافئين 
را به اين دو بيمارى مرتبط كرده بود، اما اين تحقيقات چند دهه پيش 
انجام شده و PVCها و PACها به عنوان مهم ترين خروجى مد نظر 
قرار نگرفته و بيماران را با آريتيمى هاى شناخته شده بررسى كرده بود. 
بر اساس گزارشى كه در مجله  انجمن قلب آمريكا منتشر شده است؛ 
ــيدنى هاى محبوب در آمريكا و منبع اصلى كافئين  قهوه ار جمله نوش

در ميان افراد بالغ است.
ــانى كه قهوه را به صورت مداوم  به عالوه مطالعات نشان مى دهد كس
ــه بيمارى هاى  ــاس عادت مصرف مى كنند كمتر از ديگران ب و بر اس
ــارى قلبى دچار ــاى از بيم ــرگ و ميرهاى نش ــريان كرونرى و م ش

 مى شوند.

سيگار الكترونيكى ريه را مسموم 
مى كند

متخصص آسيب شناسى گفت:

داروخانه در اين گياه
مطالعات اخير نشان مى دهد؛

اگر طرفدار قهوه هستيد بخوانيد

ــتيد كه برخى غذاهاى  شايد شما از قبل مى دانس
ــه افزايش  ــاال دارند و ب ــوزى ب خاص اثر چربى س
متابوليسم بدن تان كمك مى كنند. با اين حال اكثر 
افراد هنوز كامال نمى دانند كه براى سوزاندن كالرى 
بيشتر به سراغ كدام مواد و يا تركيبات مغذى بروند.

دراينجا 10 ماده غذايى كه به شما در چربى سوزى 
ــتر كمك مى كنند،  و رسيدن به وزن ايده آل بيش

معرفى شده اند:
فلفل قرمز: 

ــت كه باعث  ــين اس داراى تركيبى به نام كاپسايس
ــود. اين ماده بدن را گرم مى  كند،   تندى آن مى ش
ــم را باال مى برد و كمك مى كند كه شما  متابوليس
كالرى اضافى را بسوزانيد. متخصصان كاهش وزن 
ــوپ، سس و برنج  توصيه مى  كنند كه فلفل را به س
اضافه كنيد تا قابليت چربى سوزى رژيم غذايى  تان 

را افزايش دهيد.
چاى سبز: 

ــين گاالت  ــوم به اپيگالوكتش حاوى تركيبى موس
است. اين ماده سرعت متابوليسم  را به طور موقت 

ــت آنتى  ــون خاصي ــد و چ ــش مى ده افزاي
ــود بدنتان  ــيدانى دارد، باعث مى ش اكس
ــى و ناقل عصبى  بهتر از هورمون طبيع

ــتفاده كند. اثر اصلى  نوراپى  نفرين اس
نوراپى نفرين در متابوليسم، دادن 

پيغام جهت سوزاندن سلول  هاى 
ــده ــى و انرژى ذخيره ش چرب

است. 
ــبز كافئين خيلى  چاى س
ــدارد،  ــادى ن ــادى زي زي
ــه  ــان آن ب ــر فنج و ه
ــط داراى  ــور متوس ط
ــا 25 ميلى  حاوى 20 ت
ــت.  ــن اس ــرم كافئي  گ
ــتاى  ــن در  راس كافئي
ــل  عم ــن  نوراپى نفري
مى  كند و خاصيت چربى 

ــش  ــوزى آن را افزاي  س
مى  دهد.

جو دوسر: 
غنى از فيبر است و وقتى 
ــى  خواهد غالت  بدن م

غنى از فيبر را تجزيه كند،  در 

طى مراحل هضم آن دو برابر انرژى مصرف مى  كند و 
كالرى مى سوزاند. متخصصان خوردن حريره جو را 
براى صبحانه توصيه مى  كنند،  اما اگر آن  را به صورت 
آماده مى خريد بايد حواستان باشد. بسيارى از اين 
ــتند كه باعث  ــوالت داراى قند افزودنى هس محص

خنثى شدن اثر سالمت آن مى  شود.
گريپ فروت: 

نصف گريپ  فروت و يك فنجان قهوه بهترين گزينه 
براى وعده صبحانه است. به خصوص اگر 2 ساعت 
بعد از آن دومين صبحانه خود را كه غذايى سرشار از 
فيبر و پروتئين است،  بخوريد. گريپ فروت به بدن 
كمك مى كند چربى و كلسترول را حل كند و مانع 

از سخت شدن رگ  هاى قلب مى شود.
بوقلمون و مرغ: 

 بوقلمون و مرغ داراى چربى كم و نسبت به گوشت 
ــرايط برد برد  گاو كالرى كمترى دارند. اين يك ش

ــت كه تمام  مواد غذايى و براى بدن اس
خيلى كمترى فوايد گوشت را با كالرى 
ــم آنها دريافت   كند  كه هض
ى  ا سوزاندن انرژى بر

بيشترى نياز دارد.
عدس: 

ــت و چربى خيلى كمى هم  سرشار از پروتئين اس
ــى را در ميان غذاهاى  ــع كمترين چرب دارد. در واق
سرشار از پروتئين دارد. همچنين مصرف يك وعده 
ــن را تامين مى كند.  ــد نياز روزانه آه آن،  35 درص
كمتر غذايى داراى ارزش هاى غذايى  عدس  است. 
ــوپ خود وارد كرده، يا به  آن را در دستور پخت س

عنوان يك غذاى جانبى مصرف كنيد.
ماهى: 

ــه ــور ب ــدن را مجب ــى ب ــود در ماه ــگا 3 موج ام
ــتها را در طول روز   چربى  سوزى بيشتر كرده و اش
كنترل مى  كند. ماهى انتخاب خيلى مناسبى براى 
ناهار است. هر چه آن را در اوايل روز بخوريد، مدت 
ــاى تنظيم  ــد از ويژگى ه ــترى مى تواني زمان بيش

اشتهاى آن بهره بگيريد.
ميو هاى توت  مانند: 

غنى از آنتى  اكسيدان  ها هستند.آنتى  اكسيدان ها 
ــاخت  ــان خون و در نتيجه س موجب تقويت جري
ماهيچه هاى قوى تر مى  شود. هرچه ماهيچه هاى 
ــترى را  ــد، كالرى بيش ــتر باش بدن بيش
ــى در حال  ــوزاند، حتى وقت مى س

استراحت باشد.
سيب: 

ــرى كمك ــردن كال ــم ك به ك
 مى  كند و خوردن آن راه ايمنى 
ــطح گلوكز  ــراى افزايش س ب
خون است و منبع كم كالرى 

و مغذى از انرژى است.
قهوه: 

ــزان  ــه مي ــرادى ك اف
مناسبى قهوه مصرف 
ــاس  ــى كنند احس م
ــم  افزايش متابوليس
ــوردن  ــد از خ را بع
ــه تجربه  قهوه صبحان
ــد. همچنين  ــرده  ان ك
كافئين موجب افزايش 
ــك به  ــم و كم متابوليس
ــترى ــوزاندن كالرى بيش س

ــن، موجب  ــود. عالوه بر اي مى  ش
افزايش انرژى در طول روز   ى شود.

دريچه

نكته ها

ماهى دوست داريد؟ آيا از طعم دلپذير غذاهاى دريايى لذت مى بريد؟ پس 
حتما بايد تيالپيا را امتحان كنيد.

مناسب براى استخوان ها
ماهى تيالپيا داراى مواد معدنى مانند فسفر است كه براى سالمت انسان به 

آن نياز دارد. ماهى تيالپيا براى استخوان ها خوب است.
 اين ماهى داراى مواد معدنى اى مانند فسفر است كه براى سالمت انسان 
مورد نياز است. نه تنها اين ماده استخوان ها را قوى مى كند بلكه براى رشد 

بدن نيز مناسب است.
 فسفر براى نگهدارى از استخوان ها و ناخن ها الزم است و از بيمارى هايى 

مانند پوكى استخوان جلوگيرى مى كند.
پيشگيرى از بيمارى هايى مانند سرطان

ماهى تيالپيا آنتى اكسيدان هاى فراوانى دارد كه با سرطان مبارزه كرده و 
بيمارى  قلبى را درمان مى كند. مانند بسيارى از ماهى هاى ديگر تيالپيا نيز 

سلنيوم زيادى دارد.
ــرطان مبارزه كرده و   اين ماهى آنتى اكسيدان هاى فراوانى دارد كه با س
بيمارى هاى قلبى شما را درمان مى كند. سلنيوم نه تنها فعاليت راديكال هاى 
ــدم تعادل در  ــيداتيو ( ع ــترس اكس بدن را كم مى كند بلكه احتمال اس
ــيدانى ) را نيز كاهش ــتم دفاع آنتى اكس توليد راديكال هاى آزاد و سيس

 مى دهد.
ــالم تر و تبديل به سلول هاى  ــلول هاى س  همچنين سلنيوم از جهش س

سرطانى جلوگيرى مى كند.
مفيد براى مغز

تيالپيا داراى پتاسيم و اسيدهاى امگا 3 زيادى است كه نه تنها قدرت مغز را 
زياد مى كند بلكه عملكرد سيستم عصبى را بهبود مى بخشد. پتاسيم در بدن 
به افزايش جريان اكسيژن به سمت مغز كمك كرده و براى تعادل مايعات 
ــيم مواد مغذى را وارد سيستم مغز كرده و باعث  در بدن مفيد است. پتاس

مى شود مغز بتواند با وضوح و نظم بيشترى فكر كند.
مناسب براى قلب

ماهى تيالپيا آنتى اكسيدان هاى فراوانى دارد كه با سرطان مبارزه كرده و 
بيمارى  قلبى را درمان مى كند يكى از فوايد ديگر تيالپيا مراقبت آن از قلب 
است. اين ماهى اسيدهاى چرب امگا3 زيادى دارد كه كاركرد دستگاه قلب 

و عروق را بهتر مى كند.
 امگا 3 به شما كمك مى كند فشارخون مناسبى داشته و از حمالت قلبى، 

سكته و تصلب شريان هاى قلبى جلوگيرى مى كند.
جلوگيرى از پيرى

اگر نگران بروز نشانه هاى پيرى در خود هستيد بايد تيالپيا مصرف كنيد. اين 
ماهى آنتى اكسيدان و ويتامين C و E دارد كه براى پوست خوب هستند.

ــتتان  ــوند پوس ــت را بهتر كرده و باعث مى ش ــن ويتامين ها رنگ پوس  اي
ــلنيوم است كه به  ــد. به عالوه تيالپيا داراى س براق تر و زيباتر به نظر برس
ــى از راديكال هاى آزاد را متوقف  ظاهر شما زيبايى بخشيده و آسيب ناش

مى كند.
كاهش وزن

مانند ماهى هاى ديگر تيالپيا نيز كالرى كم و پتاسيم زيادى دارد. اين ماهى 
ــت. همچنين مواد غذايى الزم  راهى عالى براى كاهش كالرى دريافتى اس

براى بدن را تأمين مى كند تا بدن بتواند كاركرد درستى داشته باشد.
براى بيماران تيروئيد

ماهى تيالپيا نقش مهمى در تنظيم غده  تيروئيد و بهبود عملكرد هورمون ها 
ــش مهمى در تنظيم غده  ــلنيوم زيادى دارد كه نق ايفا مى كند. تيالپيا س
تيروئيد و بهبود عملكرد هورمون ها ايفا مى كند. كاركرد منظم غده  تيروئيد 

شما را مطمئن مى سازد كه سوخت و ساز بدن بهتر شده است.
افزايش ايمنى بدن

ــتم ايمنى بدن است. اين ماهى  آخرين مزيت ماهى تيالپيا تقويت سيس
فعاليت گلبول هاى سفيد را بهبود بخشيده و از بدن در مقابل مواد مضر و 

دشمن هاى خارجى مراقبت مى كند.

اولين بانك مغز ايران در راستاى افزايش مطالعه محققان روى 
بيمارى هاى عصبى در دانشگاه علوم پزشكى ايران راه اندازى 
شد. با وجود اين مركز انجام پژوهش در زمينه ام اس و آلزايمر 

ممكن مى شود.
محمد تقى جغتايى، رييس بانك  مغزى ايران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: ما توانستيم اولين بانك مغزى كشور را با 

هدف مطالعه بيمارى هاى دستگاه عصبى راه اندازى كنيم.
وى با تاكيد بر ضرورت ايجاد بانك مغزى در كشور گفت: ايجاد 
ــابقه اى 20 ساله در كشورهاى ديگر  چنين بانك با ارزشى س
دارد. از اين رو الزم بود كه ما نيز چنين بانكى را در كشور ايجاد 
ــم،  كنيم تا مطالعه محققان روى بيمارى هاى آلزايمر، اوتيس
پاركينسون، ام اس، بيمارى هاى حركتى و انواع بيمارى هاى 

دستگاه عصبى مركزى به راحتى انجام شود.
ــدل هاى حيوانى  به گفته جغتايى، تا كنون محققان روى م
به مطالعات ژنتيكى، سلولى و ... مى پرداختند، اما بايد توجه 
داشت كه هيچ وقت مدل هاى حيوانى نمى توانند شبيه مدل 
انسانى باشند؛ از سوى ديگر نمى توان روى انسان زنده چنين 
مطالعاتى انجام داد، بنابراين انجام تحقيقات روى مغز انسان 

مى تواند موثر واقع شود.
ــاه از راه اندازى چنين  وى با بيان اينكه در حال حاضر يك م
مركزى مى گذرد، عنوان كرد: در اين مدت زمان كوتاه ،تا كنون 
3 مغز در اين بانك قرار گرفته كه هر يك از آنها داراى شناسنامه 
هستند و ويژگى هايى همچون نوع، سابقه بيمارى، سن بيمار 
و ... در آن درج شده است. دبير كميسيون علوم اعصاب ستاد 
سلول هاى بنيادى با تاكيد بر اينكه اين بانك مغزى بر اساس 
ــت، گفت: قبل از  ــبكه بانك مغزى اروپا راه اندازى شده اس ش
ــانى در اين بانك قرار گيرد، پاتولوژيست  آن را  اينكه مغز انس

تاييد  كرده و در شناسنامه، مشخصات مغز را عنوان مى كند.
ــته باشد،  وى با بيان اينكه بانك مغزى مى تواند دو منبع داش
عنوان كرد: استفاده از مغز بيمارانى كه مبتال به بيمارى هاى 
ــده اند مى تواند يك منبع   عصبى بوده و اكنون دچار مرگ ش

اين بانك مغزى باشد.
جغتايى ادامه داد: با توجه به اينكه در برخى بيمارى هاى عصبى 
همچون تومور مغزى، با جراحى بيمار، بخش هايى از مغز جدا 
مى شوند، از اين بخش ها مى توان به عنوان منبع دوم در بانك 

مغزى براى مطالعه استفاده كرد.
وى با بيان اينكه اعطاى كل يا بخشى از مغز بيماران به بانك 
ــى گيرد، گفت: بعد  مغزى با رضايت كامل خانواده صورت م
ــاى عصبى، مغز بايد كمتر از از مرگ افراد مبتال به بيمارى ه
6 ساعت از بدن فرد جدا و به بانك سپرده شود. اين مغز بايد در 
دماى منفى 80 درجه و شرايط ويژه اى به بانك منتقل شود و 

به تدريج در اختيار محققان قرار مى گيرد.
وى تاكيد كرد: البته اگر خانواده اى تمايل به اعطاى مغز بيمار 
خود كه مبتال به بيمارى هاى عصبى است باشد، مى تواند اقدام 
كنند. مشاور دبير ستاد توسعه علوم و فناورى شناختى اظهار 
داشت: در حال حاضر از اين مغزها مى توان سال ها در شرايط 

ويژه و خاص نگهدارى كرد.
ــورها اظهار داشت:  وى در خصوص بانك هاى مغز ديگر كش
ــورها وجود دارد؛ انگلستان، فرانسه،  بانك مغزى در اغلب كش
قطر، كويت، ژاپن، كويت، آمريكاى شمالى،  كانادا، آمريكاى 
ــورهايى هستند كه  جنوبى، برزيل، آرژانتين و... از جمله كش
بانك مغزى دارند. وى با بيان اينكه  مغز انسان حدود يك و نيم 
كيلو گرم است، گفت: معموال براى مطالعات مولكولى، سلول 
2 الى 3 ميلى مترى را از مغز جدا مى كنند از اين رو يك مغز 

مى تواند مورد مطالعه چندين  محقق قرار بگيرد.
 راه اندازى بانك مغزى ايران با حمايت معاونت پژوهشى  وزارت 
ــور و دانشگاه علوم  ــت، درمان و آموزش پزشكى كش بهداش

پزشكى انجام شده است.

مطالعه محققان نشان مى دهند؛

اولين بانك مغز در كشور راه اندازى شد

با خواص فوق العاده ماهى تيالپيا  آشنا شويد

ــين گاالت  ــوم به اپيگالوكتش حاوى تركيبى موس
است. اين ماده سرعت متابوليسم  را به طور موقت 

ــت آنتى  ــون خاصي ــد و چ ــش مى ده افزاي
ــود بدنتان  ــيدانى دارد، باعث مى ش اكس
ــى و ناقل عصبى  بهتر از هورمون طبيع

ــتفاده كند. اثر اصلى  نوراپى  نفرين اس
نوراپى نفرين در متابوليسم، دادن 

پيغام جهت سوزاندن سلول  هاى 
ــده ــى و انرژى ذخيره ش چرب

ــبز كافئين خيلى  چاى س
ــدارد،  ــادى ن ــادى زي زي
ــه  ــان آن ب ــر فنج و ه
ــط داراى  ــور متوس ط
 ميلى 
ــت.  ــن اس ــرم كافئي  گ
ــتاى  ــن در  راس كافئي
ــل  عم ــن  نوراپى نفري
مى  كند و خاصيت چربى 

ــش  ــوزى آن را افزاي  س

غنى از فيبر است و وقتى 
ــى  خواهد غالت  بدن م

غنى از فيبر را تجزيه كند،  در 

ــرايط برد برد  گاو كالرى كمترى دارند. اين يك ش
ــت كه تمام  مواد غذايى و براى بدن اس
خيلى كمترى فوايد گوشت را با كالرى 
ــم آنها دريافت   كند  كه هض
ى  ا سوزاندن انرژى بر

اشتهاى آن بهره بگيريد.
ميو هاى توت  مانند: 

غنى از آنتى  اكسيدان  ها هستند.آنتى  اكسيدان ها 
ــاخت  ــان خون و در نتيجه س موجب تقويت جري
ماهيچه هاى قوى تر مى  شود. هرچه ماهيچه هاى 
ــترى را  ــد، كالرى بيش ــتر باش بدن بيش
ــى در حال  ــوزاند، حتى وقت مى س

استراحت باشد.
سيب: 

ــرى كمك ــردن كال ــم ك به ك
 مى  كند و خوردن آن راه ايمنى 
ــطح گلوكز  ــراى افزايش س ب
خون است و منبع كم كالرى 

و مغذى از انرژى است.
قهوه: 

ــزان  ــه مي ــرادى ك اف

ــد. همچنين  ــرده  ان ك
كافئين موجب افزايش 
ــك به  ــم و كم متابوليس
ــترى ــوزاندن كالرى بيش س

ــن، موجب  ــود. عالوه بر اي مى  ش
افزايش انرژى در طول روز   ى شود.

10 خوراكى براى افزايش چربى سوزى بدن
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مفاد آرا
11/228 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء ص��ادره هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ش��هرضا تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود 
و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی 
طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک ش��هرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 9083 – 94/9/17 – مهناز باغستانی فرزند حیدرعلی به شناسنامه 
شماره 2631 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی1288104979 ششدانگ یک باب خانه 

قدیمی مفروزی از پالک 121 به مساحت 215 مترمربع.
2.رای ش��ماره 9221 – 94/9/23 – ماش��اءاله س��لطانی فرزن��د عوضعلی به 
شناسنامه شماره 26 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199666955 ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 166 به مساحت 68/46 مترمربع.
3.رای ش��ماره 9365 – 94/9/28 – محمد دهقان ش��هرضائی فرزند ولی اله به 
شناسنامه شماره 66 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199362786 ششدانگ یک 

باب خانه مخروبه مفروزی از پالک 407 به مساحت 85/90 مترمربع.
4.رای شماره 5949 – 94/5/29 – مرجان موسوی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 2 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209736160 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 3009/3 به مساحت 144/55 مترمربع.
5.رای ش��ماره 4102 – 94/4/10 – سعید اس��حاقی فرزند ناصر به شناسنامه 
شماره 734 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199293539 شش��دانگ یک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3466 به مساحت 55/39 مترمربع.درازاء27حبه وسیزده-بیستم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف اکبراسحاقی.
6.رای ش��ماره 8436 – 94/8/25 – ناصر حاجگداعلی فرزند قنبر به شناسنامه 
شماره 446 شهرضا و شماره ملی 1198810254 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3781 به مساحت ششدانگ 105/20 مترمربع.

7.رای شماره 8439 – 94/8/25 – صولت باباربیع فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 326 شهرضا و شمارهملی 1198854707 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3781 به مساحت ششدانگ 105/20 مترمربع.

8.رای ش��ماره 7036 – 93/8/11 – عوضعل��ی ح��اج گداعلی فرزن��د عباس به 
شناسنامه شماره 196 شهرضا و ش��ماره ملی 1198921730 نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه پالک 3866 به مساحت ششدانگ 166/70 مترمربع.انتقال 

عادی ازطرف حسینعلی حاجگداعلی.
9.رای ش��ماره 6560 – 94/6/16 – اکبر مهاجری فرزند امیدعلی به شناس��نامه 

شماره 15 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199616915:
الف: ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4990 به مساحت 5/88 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4989 جمعا تش��کیل یک باب مغازه را 

داده است. 
ب: ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4989 به مساحت 33/80 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990 جمعا تش��کیل یک باب مغازه را 

داده است. 
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

10.رای شماره 7580 – 94/7/18 – سارا برهان فرزند محمدرضا به شناسنامه 
و شماره ملی 1190171295 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 21 و 22 که به شماره 14297 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 

113/95 مترمربع.
11.رای ش��ماره 7581 – 94/7/18 – مرتض��ی برهان ش��هرضا فرزند علی به 
شناسنامه شماره 8256 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199917516 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 21 و 22 که به شماره 

14297 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 113/95 مترمربع.
12.رای شماره 9116 – 94/9/22 – زهرا س��امع فرزند غالمرضا به شناسنامه و 
شماره ملی 1190034921 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 38 باقیمانده که به ش��ماره 13533 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 148 

مترمربع.
13.رای ش��ماره 9117 – 94/9/22 – امیررض��ا مقص��ودی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 2077 شهرضا و شماره ملی 1199265845 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 38 باقیمانده که به شماره 13533 تبدیل 

شده به مساحت ششدانگ 148 مترمربع.
14.رای ش��ماره 1702 – 94/2/23 – حس��ینعلی صالحیان فرزن��د محمود به 
شناسنامه شماره 285 شهرضا و ش��ماره ملی 1199167592 چهار و نیم دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مس��احت 

ششدانگ 126 مترمربع.
15.رای شماره 1703 – 94/2/23 – مریم علی پور فرزند علی به شناسنامه شماره 
177 شهرضا و شماره ملی 1199210471 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
16.رای ش��ماره 9059 – 94/9/17 – اس��ماعیل مقصودی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 737 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199216070 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 106/30 

مترمربع.
17.رای شماره 9060 – 94/9/17 – سمیه کرمانی فرزند عبدالخلیل به شناسنامه 
شماره 1867 شهرضا و شماره ملی 1199284645 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 259 به مساحت ششدانگ 106/30 مترمربع.
18.رای ش��ماره 9379 – 94/9/28 – حبیب اله غالم الدی��ن فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 83 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی 1199355410 چهار دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 829 و 8910 به مس��احت 

ششدانگ 202/90 مترمربع.
19.رای شماره 9380 – 94/9/28 – نسرین راستگوی موخر شهرضا فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 673 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی1199361313 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 829 و 8910 به مساحت 

ششدانگ 202/90 مترمربع.
20.رای شماره 7566 – 94/7/16 – مجتبی مهتری فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 1242 قمشه و شماره ملی 1199238155 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 856 باقیمانده که به شماره 14341 تبدیل شده و6740به 

مساحت ششدانگ 208/73 مترمربع.
21.رای شماره 7567– 94/7/16 –طیبه علی عابدی فرزند علیرضا به شناسنامه 
شماره 6894 شهرضا و شماره ملی1199903892 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 856 باقیمانده که به شماره 14341 تبدیل شده و6740به 

مساحت ششدانگ 208/73 مترمربع.
22.رای شماره9352–94/9/29 –عباس امامی فرزند رمضانعلی به شناسنامه 
شماره 1514 حوزه 2 آبادان و شماره ملی1815423706 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 864 به مساحت 162/92 مترمربع.

23.رای ش��ماره 9282 – 94/9/25 – منص��وره فخاری فرزند محمدحس��ن به 
شناسنامه شماره 943 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199398624 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 

172/85 مترمربع.
24.رای ش��ماره 9283 – 94/9/25 – احمدرض��ا دهق��ان فرزند حس��ینعلی به 
شناسنامه شماره 943 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199133515 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 880 به مساحت ششدانگ 172/85 

مترمربع.
25.رای ش��ماره 9455 – 94/9/30 – محمدرض��ا مطه��ری فر فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 115 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199757012 ششدانگ یک 

باب مغازه مفروزی از پالک 904 به مساحت 43/37 مترمربع.
26.رای ش��ماره 7849– 94/7/28 –محس��ن رجبعل��ی فرزن��د رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 6049 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی1199895441 یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 964 به مساحت 

ششدانگ 230/20 مترمربع.
27.رای ش��ماره 7850 – 94/7/28 – گل صن��م تصدیقی ش��اهرضائی فرزند 
محمدعلی به شناسنامه شماره 1 حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی و شماره ملی 
5129841700 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

964 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
28.رای ش��ماره 7851– 94/7/28 –س��پیده پورخاق��ان ش��اهرضائی فرزن��د 
محمدحسن به شناسنامه و ش��ماره ملی1190118432 شهرضا دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 964 به مساحت ششدانگ 

230/20 مترمربع.
29.رای شماره 9476 – 94/9/30 – اعظم کفاش فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1654 قمشه و شماره ملی 1199282510 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1035 به مساحت ششدانگ 206/55 مترمربع.
30.رای ش��ماره 9477 – 94/9/30 – مرتضی کفاش فرزند ولی اله به شناسنامه 
ش��ماره 104 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199403245 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1035 به مس��احت ششدانگ 206/55 

مترمربع.
31.رای ش��ماره 6287 – 94/6/10 – قدرت اله همتیان فرزند علی به شناسنامه 
شماره 768 شهرضا و شماره ملی1198964332 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1053 که به شماره 13901 تبدیل شده و 12940 به 

مساحت ششدانگ 168/80 مترمربع.
32.رای ش��ماره 6288 – 94/6/10 – اشرف برهان ش��هرضا فرزند قربانعلی به 
شناسنامه شماره 1045 شهرضا و شماره ملی 1199111422 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1053 که به شماره 13901 تبدیل شده و 

12940 به مساحت ششدانگ 168/80 مترمربع.
33.رای شماره 9353 – 94/9/28 – س��یدعبداله موسوی فرزند سیدغالمعلی به 
شناسنامه شماره 13 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209746591 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1095 و 7768 به مساحت 216/14 مترمربع.
34.رای ش��ماره 7877 – 94/7/29 – کریم جانقربان فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 5129834951 ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1456 باقیمانده و 8739 الی 8745 به مساحت 202/40 

مترمربع.
35.رای ش��ماره 9208 – 94/9/23 – ایران حیدرپورش��هرضا فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 508 شهرضا و ش��ماره ملی 1198794909 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1489 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

210/60 مترمربع.
36.رای شماره 9209– 94/9/23 –زهرا نامدار فرزند حسین به شناسنامه و شماره 
ملی1190335859 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1489 باقیمانده به مساحت ششدانگ 210/60 مترمربع.
37.رای ش��ماره 8946 – 94/9/14 – سیدمحمود موس��وی فرزند سیدمحمد به 
شناسنامه شماره 1 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209811911 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1553/1 به مساحت 133/82 مترمربع.
38.رای شماره 4802 – 94/4/24 – طاهره براهیمی فرزند عبدالجواد به شناسنامه 
شماره 274 شهرضا و شماره ملی 1198862841 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1669 به مساحت ششدانگ 478/10 مترمربع.
39.رای ش��ماره 4803 – 94/4/24 – س��یدطاها رهنمائی فرزند س��یدمحمد به 
شناسنامه ش��ماره 5169 حوزه 1 ش��هری قمشه و ش��ماره ملی 1199886645 
پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1669 به مساحت 

ششدانگ 478/10 مترمربع.
40.رای ش��ماره 8947 – 94/9/14 – جمیله موسوی فرزند س��یدعلی اوسط به 
شناسنامه ش��ماره 2134 حوزه 1 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی1209232332 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1678 به مساحت 130/80 مترمربع.
41.رای ش��ماره 9279 – 94/9/25 – س��یدعلی اکبر تقوی فرزند سیدفخرالدین 
به شناسنامه ش��ماره 3567 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209557223 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1717 به مساحت 222/81 مترمربع.
42.رای شماره 9456 – 94/9/30 – مجتبی سبزواری فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 478 شهرضا و شماره ملی 1199198439 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1723 به مساحت 106/33 مترمربع.
43.رای شماره 8482 – 94/8/25 – مصطفی عزیزی فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 43 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199389625 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1769 باقیمانده به مساحت 102/84 مترمربع.
44.رای ش��ماره7174– 94/6/30 – محمد نصر فرزند یوسفعلی به شناسنامه 
شماره 64 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199375731 ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 2697 مجزی شده از 1523 به مساحت 98/10 مترمربع.

45.رای شماره 9289 – 94/9/26 –فرزاد مشهدی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 634 شهرضا و شماره ملی1199130427 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 3489 به مساحت 200 مترمربع.
46.رای ش��ماره 9216 – 94/9/23 –محمدحس��ن آبت��ن فرزند رحم��ت اله به 
شناسنامه شماره 1303 شهرضا و شماره ملی1199221732 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای3517 باقیمانده که به شماره 13594 

تبدیل شده و 10131 الی 10134 به مساحت ششدانگ 101/93 مترمربع.
47.رای شماره 9217 – 94/9/23 – شیرین مهتری فرزند قدرت اله به شناسنامه 
و شماره ملی 1190059861 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالکهای3517 باقیمانده که به شماره 13594 تبدیل شده و 10131 الی 

10134 به مساحت ششدانگ 101/93 مترمربع.
48.رای ش��ماره 9135 – 94/9/22 – ماه س��تاره افش��اریانی فرزند منصور به 
شناسنامه شماره 161 حوزه4ممسنی و شماره ملی 2391436025 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3546 به مساحت 214/70 مترمربع.
49.رای شماره 1298 – 94/2/13 – حسین کریمی خس��روآبادی فرزند نصراله 
به شناس��نامه و ش��ماره ملی 1190265761 به والیت پدرش سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 

150/83 مترمربع.
50.رای شماره 1299 – 94/2/13 – محمد کریمی خسروآبادی فرزند نصراله به 
شناسنامه و شماره ملی 1190038137 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 150/83 مترمربع.
51.رای ش��ماره 9205 – 94/9/23 – مرضیه بهرامی فرزند مختار به شناسنامه 
شماره 673 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199841676 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 6473 به مساحت 91/90 مترمربع.
52.رای ش��ماره 8944 – 94/9/14 – علی فرهمندیان فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 929 حوزه قشقایی شیراز و شماره ملی 2293735321 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 7007 به مساحت 281 مترمربع.
53.رای ش��ماره 9288 – 94/9/25 – لیلی منصف فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 762 شهرضا و شماره ملی 1199201278 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 13333 و 13334 به مساحت 362/10 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

54.رای ش��ماره 9260 – 94/9/25 – محمد صفرپور فرزند رضا به شناس��نامه 
شماره 950 شهرضا و ش��ماره ملی 1199080594 ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 344 به مساحت 298/10 مترمربع.

55.رای شماره 7914 – 94/7/29 – زهرا باقرپور فرزند رضا به شناسنامه شماره 
19357 شهرضا و ش��ماره ملی 1198473479 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 344 به مساحت 174/07 مترمربع.
56.رای ش��ماره 9085 – 94/9/17 – محمدمه��دی روزگرد فرزن��د علی اکبر به 
شناسنامه شماره 283 شهرضا و شماره ملی 1199181536 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 344 به مساحت 158/07 مترمربع.
57.رای ش��ماره 1563 – 94/2/21 – زهرا محمودی ماندنی فرزند نصرت اله به 
شناسنامه شماره 2766 حوزه 6 اصفهان و شماره ملی 1289564841 ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 379/1 که به شماره 1353 تبدیل شده به 

مساحت 173 مترمربع.
58.رای ش��ماره 9257 – 94/9/25 – احمدرض��ا عل��ی بگی فرزن��د رمضان به 
شناسنامه شماره 1027 شهرضا و ش��ماره ملی 1199096679 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 307/11 

مترمربع.
59.رای شماره 9258 – 94/9/25 – پروین برهان فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 322 شهرضا و شماره ملی1199137103 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 479 به مساحت ششدانگ 307/11 مترمربع.
60.رای ش��ماره 7222 – 94/6/31 – س��یدمهدی اهل��ی فرزند سیدهاش��م به 
شناسنامه شماره 50 حوزه 2 اراک و شماره ملی 0532938631 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 507 به مساحت ششدانگ 

141/05 مترمربع.
61.رای ش��ماره 7223 – 94/6/31 – منیره آقاربیع ش��هرضافرزند علی اکبر به 
شناسنامه شماره 1367 شهرضا و شماره ملی 1199299863 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه س��ه طبقه مفروزی از پالک 507 به مساحت ششدانگ 

141/05 مترمربع. 
62.رای ش��ماره 7959 – 94/7/30 – محمد رجائیان فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 111 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199732321 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک  516 و 518 و 518/1 به مساحت 190/20 مترمربع.
63.رای شماره 5238 – 94/5/12 – حجت اله رحمتی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 866 شهرضا و شماره ملی 1199052401 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 540 به مساحت 103/60 مترمربع.
64.رای ش��ماره 4730 – 94/4/24 – س��یدمرتضی نوابی فرزند س��یدجمال به 
شناسنامه ش��ماره 76 شهرضا و ش��ماره ملی1199101737 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 799 به مساحت ششدانگ 

187/30 مترمربع.
65.رای شماره 4732 – 94/4/24 – زهره آربیع فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
ش��ماره 173 حوزه 3 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199371335 دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 799 به مس��احت ششدانگ 

187/30 مترمربع.
66.رای ش��ماره 7958 – 94/7/30 – محمد رجائیان فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 111 حوزه 2 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199732321 ششدانگ یک باب 
تعمیرگاه مکانیکی و س��اختمان احداث��ی بر روی آن مف��روزی از پالک 878 به 

مساحت 405/70 مترمربع.
67.رای ش��ماره 8336 – 94/8/20 – سیدعلیرضا ش��ریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه شماره 3644 شهرضا و شماره ملی 1199871397 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 881 

به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
68.رای شماره 8337 – 94/8/20 – فرشته الس��ادات شریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه و شماره ملی 1190175363 شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه با س��اختمان تحتانی و فوقانیآن مفروزی از پالک 881 به مس��احت 

ششدانگ 79/50 مترمربع.
69.رای شماره 8338 – 94/8/20 – سیدحمیدرضا ش��ریفی فرزند سیداکبر به 
شناسنامه شماره 1053 شهرضا و ش��ماره ملی 1199219231دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک 881 

به مساحت ششدانگ 79/50 مترمربع.
70.رای ش��ماره9466–94/9/30 –فضل اله ش��یرعلی فرزند عبدالحس��ین به 
شناسنامه شماره 3 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1198496789 پنج دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 883 به مساحت ششدانگ 350/60 

مترمربع.
71.رای شماره 9467 – 94/9/30 – منصوره عموعلی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 963 شهرضا و شماره ملی 1199133711 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 883 به مساحت ششدانگ 350/60 مترمربع. 
72.رای شماره 9444 – 94/9/30 – غالمرضا اسکندری فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1382 شهرضا و شماره ملی1199100226 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 907 به مساحت ششدانگ 326/20 مترمربع.
73.رای شماره 9447 –94/9/30 –مهوش دهقان فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 133 شهرضا و شماره ملی1199370932 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 907 به مساحت ششدانگ 326/20 مترمربع.
74.رای ش��ماره 5886 – 94/5/29 – محمدحس��ن تیموریان فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 619 شهرضا و ش��ماره ملی 1198914051 چهل و هفت حبه 
و چهار هزار و یکصد و هفتاد و پنج - ش��ش هزار و چهارصد و س��ی و یکم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 930 به مساحت 

ششدانگ 239/40 مترمربع.
75.رای ش��ماره 5887 – 94/5/29 – زهرا ترش��یزی فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 217 شهرضا و ش��ماره ملی 1199038652 بیست و چهار حبه و دو هزار 
ودویست و پنجاه و شش - ش��ش هزار و چهارصد و سی و یکم حبه مشاع از 
72 حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 930 به مس��احت ششدانگ 

239/40 مترمربع.
76.رای ش��ماره 9452 – 94/9/30 –محمدمه��دی کاظم��ی فرزن��د ابراهیم به 
شناسنامه ش��ماره 11 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199664146 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1226 به مساحت 15/27 مترمربع.
77.رای ش��ماره 2131 – 94/3/5 – محمدرضا کاویانی فرزند عبدالحس��ین به 
شناسنامه و شماره ملی 1190105950 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 1258 به مس��احت 189/95 مترمربع که اختیار فس��خ و استفاده از آن 
مادام الحیات با عبدالحس��ین کاویانی فرزند ابوالقاس��م و عزت کاویانی فرزند 

رضا می باشد.
78.رای ش��ماره 9222 – 94/9/23 – عبدالرس��ول باغس��تانی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 856 شهرضا و ش��ماره ملی 1198977892 چهل و یک حبه و 
یک - سی و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1321 و 1322 به مساحت ششدانگ 278/05 مترمربع.
79.رای شماره 9223 – 94/9/23 – اش��رف گیوی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 132 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199348899 سی حبه و سی - سی 
و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1321 و 1322 

به مساحت ششدانگ 278/05 مترمربع.
80.رای ش��ماره 9296 – 94/9/26 – س��کینه خات��ون قدیری فرزن��د محمد به 
شناسنامه شماره 1968 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817644823 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2054 به مساحت 163/57 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

81.رای ش��ماره 9219 – 94/9/23 – صدیقه یوسفیان فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 652 شهرضا و ش��ماره ملی 1198988738 سی حبه و هجده - بیست و 
یکم حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالکهای 
13باقیمانده که به شماره 2601 تبدیل ش��ده و 1397 و 1399 و 1402 به مساحت 

ششدانگ 229/63 مترمربع.
82.رای شماره 9220– 94/9/23 – غالمعلی باباربیع فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 427 شهرضا و شماره ملی1198947888 چهل و یک حبه و یک-هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالکهای 13باقیمانده 
که به ش��ماره 2601 تبدیل ش��ده و 1397 و 1399 و 1402 به مساحت ششدانگ 

229/63 مترمربع.
83.رای شماره 9263 – 94/9/25 – اسماعیل الصاق فرزند مظاهر به شناسنامه 
شماره 721 شهرضا و ش��ماره ملی 1199273181 شش��دانگ یک باب خانه با 

زیرزمین مفروزی از پالک 36 به مساحت 142/64 مترمربع.
84.رای شماره 9142 – 94/9/22 – حمیده مجلسی فرزند محمدعلی به شناسنامه 
و شماره ملی 1190041723 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 40 

به مساحت 133/38 مترمربع.
85.رای ش��ماره 8617 – 94/8/30 – س��یدمجید نق��اش فرزند سیدحس��ن به 
شناسنامه شماره 1472 شهرضا و شماره ملی 1199208361 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 46 به مساحت 108/83 مترمربع.
86.رای شماره 6753 – 94/6/25 – زهرا سالک فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
1210 قمشه  و شماره ملی 1199320341دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 201/28 مترمربع.
87.رای شماره 6756– 94/6/25 –روح اله س��الک فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 209 شهرضا وشماره ملی 1199210791چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 201/28 مترمربع.
88.رای ش��ماره 9214 – 94/9/23 – پروین مهدیان فرزند جمشید به شناسنامه 
شماره 20514 شهرضا و شماره ملی 1198485019 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 246/50 مترمربع.
89.رای شماره 9215 – 94/9/23 –رضوان یوس��فی قوام آبادی فرزند عباس به 
شناسنامه ش��ماره 17 حوزه 1روستایی شهرضا و ش��ماره ملی 1199521337 
چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت 

ششدانگ 246/50 مترمربع.
90.رای شماره 9224 – 94/9/23 – محبوبه امیری فرزند جعفرعلی به شناسنامه 
و شماره ملی1190037173دودانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 52 به مساحت ششدانگ 258/50 مترمربع.
91.رای شماره 9225 – 94/9/23 – رضوان یوس��فی قوام آبادی فرزند عباس به 
شناسنامه شماره 17 حوزه 1روستایی شهرضا وشماره ملی 1199521337 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 

258/50 مترمربع.
92.رای ش��ماره 9226 – 94/9/23 – مریم اکبری فرزند عزت اله به شناس��نامه 
ش��ماره 2963 حوزه 4 اصفهان و ش��ماره ملی1288236956دودانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 52 به مس��احت شش��دانگ 258/50 

مترمربع.
93.رای ش��ماره1491–94/2/19 –س��یدمحمدباقر نوابی فرزند س��یدرضا به 
شناسنامه شماره 283 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی1199343961 ششدانگ 
یک باب مغازه با ساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 246 به مساحت 92/88 

مترمربع.
94.رای شماره 10064 – 94/10/21 – مصطفی طاهری شهرضا فرزند اصغر به 
شناسنامه شماره 1395 شهرضا و شماره ملی 1199322202 ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 343 به مساحت 177/87 مترمربع. 
95.رای شماره 2114 – 94/3/4 – احمد جوهری فرزند امراله به شناسنامه شماره 
212 شهرضا و ش��ماره ملی 1198958774 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک های 559 باقیمانده که به ش��ماره 2576 تبدیل ش��ده و1011به مس��احت 

284/62 مترمربع.
96.رای شماره 9284 – 94/9/25 – جمال طاهری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه و 
شماره ملی 1190112035 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت ششدانگ 214/80 مترمربع که به انضمام 

پالک 2719 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
97.رای ش��ماره9285–94/9/25 –رحمت اهلل طاهری فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 107 شهرضا و شماره ملی1198887923 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ 
قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مس��احت ششدانگ 214/80 

مترمربع که به انضمام پالک 2719 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

98.رای ش��ماره 9080 – 94/9/17 – روح اله یونسی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 627 قمشه و شماره ملی 1199314511 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ 91 مترمربع.
99.رای شماره9081–94/9/17 – شکیبا جوی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
4594 حوزه 1 ش��هری قمشه و ش��ماره ملی1199880892 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ 91 

مترمربع.
100.رای ش��ماره 9069 – 94/9/17 – محمدعلی بیاتی فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 23 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی 1199650218 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 100 به مساحت 207/68 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه

101.رای ش��ماره 7817 – 94/7/27 – رویا اختر ش��هرضا فرزند عبدالرسول به 
شناسنامه شماره 1170 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199400890 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 21 که به 2456 تبدیل 
شده به مساحت ششدانگ 60/90 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 894 و 

قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
102.رای شماره 7822 – 94/7/27 – سید حمیدرضا طباطبائی فرزند سیدمحمد 
به شناسنامه شماره 513 شهرضا و شماره ملی 1199139017 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 21 که به 2456 تبدیل شده به 
مساحت ششدانگ 60/90 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 894 و قسمتی 

از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
103.رای شماره 9076 – 94/9/17 – سیدعبدالحس��ین موسوی فرزند ذبیح اله 
به شناسنامه ش��ماره 3188 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209242761 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 161 به مساحت 204/73 مترمربع. 
104.رای شماره 4437 – 94/4/16 – احمدرضا سمیعی فرزند اصغر به شناسنامه 
شماره 495 شهرضا و ش��ماره ملی 1199198609 یک سهم مشاع از سه سهم و 
بیست و چهار - سی و پنجم سهم ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 172 

به مساحت ششدانگ 184/44 مترمربع.                                                  ... ادامه در صفحه14



خبر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره ب��ه تفویض اتاق ایران در بررس��ی 
مشکالت شهرک های صنعتی کشور به اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در این 
راستا هیئت ۳ نفره از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برای 

بررسی مسایل و مشکالت شهرک های صنعتی انتخاب شدند .
سید عبدالوهاب سهل آبادی در یازدهمین جلس��ه هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان اظهار داشت: واحدهای صنعتی در بخش های مختلف با 
مسایل و مشکالت متعددی روبه رو هستند و اتاق های بازرگانی می توانند 
عالوه بر رصد این مش��کالت راهکارهای��ی اجرایی را به تصمیم س��ازان و 

تصمیم گیران اقتصادی کشور ارایه کنند.
وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای تقویت صادرات اس��تان اصفهان 
به روسیه خبر داد و افزود: 2 کمیسیون تجارت و حمایت از سرمایه گذاری، 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت توس��عه صادرات به روس��یه را بررس��ی 

می کنند.
رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان بیان کرد: ات��اق بازرگانی می تواند با 
راه اندازی دفتر در روسیه به شرکت های اقتصادی استان خدمات ارایه کند.
آژانس ه�ای مس�افرتی اصفه�ان در نمایش�گاه های بین الملل�ی 

گردشگری حضور پیدا کنند
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حضور بخش های مختلف اقتصادی 
در هیئت های تجاری می تواند به باال بردن اثربخشی این سفرها کمک کند.

مصطفی رناس��ی  تصریح کرد:  آژانس های مس��افرتی اس��تان اصفهان در 
نمایشگاهای بین المللی گردشگری از جمله برلین حضور پیدا کنند.

فعاالن اقتصادی در بازاره�ای اقتصادی حضور یکپارچه داش�ته 
باشند

محسن پورسینا، عضو هیئت رییس��ه اتاق بازرگانی اصفهان خواستار نیاز  
سنجی اعزام هیئت های تجاری از س��وی اتاق بازرگانی به سایر کشورهای 
هدف شد و اظهار داشت: بهتر است پس از اعزام هیئت ها، اطالعات و اخبار 

اقتصادی د ر اختیار سایر فعاالن اقتصادی استان قرار گیرد .
وی خواس��تار تش��کیل کنسرس��یوم های صادراتی و حضور یکپارچه در 
بازارهای صادراتی از س��وی فعاالن اقتصادی ش��د و افزود: به جای حضور 
انفرادی و شرکت در نمایشگاه بهتراست به صورت گروهی و کنسرسیومی 
ش��رکت کنند تا عالوه بر افزایش قدرت مذاکره از دامپینگ بین شرکت ها 

جلوگیری شود.   
رونمایی از 15 خدمت ویژه اتاق بازرگانی

 دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان از رونمایی 15 خدمت ویژه اعضای اتاق در
 8 اسفند خبر داد و گفت: خدمات حمل و نقل هوایی ، هتلینگ ، مشاوره و 
غیره در این رویداد به اعضای اتاق معرفی می شود.محمد گوهریان از انجام 
مقدمات اولیه ساخت )C.I.P( سالن تشریفات اختصاصی فرودگاه اصفهان 
به همت اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: فرودگاه اصفهان 
نیاز به یک سالن تشریفات اختصاصی برای فعاالن اقتصادی داشت که این 

طرح با همکاری اتاق بازرگانی در فرودگاه اصفهان اجرا می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد؛

بررسی مشکالت
 شهرک های صنعتی کشور

رییس دانش��گاه اصفهان گفت: دانشگاه 
اصفه��ان موضع گیری سیاس��ی ل��ه و یا 
علیه کاندیداه��ا اح��زاب و گرایش های 
مختلف نخواهد داش��ت و اگر قرار به استفاده از امکانات 
 دانش��گاه باش��د در راس��تای ترغی��ب مردم ب��ه حضور

 در انتخابات است.
هوش��نگ طالب��ی در جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت: 
موضع دانش��گاه اصفهان درباره انتخابات پیش رو کمک 
به برگزاری انتخابات پرش��ور و همه گیر است و مدیریت 
دانشگاه به عنوان بخش دولتی تشویق و ترغیب مردم به 

انتخابات را مدنظر دارد.
رییس دانش��گاه اصفهان تاکید کرد: البته این نکته الزم 
به ذکر است که در انتخابات پیش رو تشکل های سیاسی 
دانشجویی و اساتید دانشگاه در راستای فعالیت های خود 

منعی ندارند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود با اش��اره به 
فعالیت های دانشگاه اصفهان در سال جاری بیان داشت: 
مفتخر هس��تیم در این محیط، ش��هری ۳0 هزار نفری 
 تشکیل شده اس��ت به گونه ای که25 هزار نفر دانشجو و

 5 هزار نفر از اعض��ای هیئت علمی و کارمند دانش��گاه 
طلیعه فعالیت های علمی و پژوهشی را از این دانشگاه به 

جامعه ارایه می کنند.
طالبی ادام��ه داد: در س��ال 94 در مجموع س��ه هزار و 
۳00 دانش��جوی جدی��د پذیرفتی��م ک��ه 50 درصد در 
مقطع کارشناس��ی و 50 درصد در کارشناس��ی ارش��د 
 تحصیل می کنند و 59 درصد کل دانشجویان نیز از بانوان 

هستند.
وی با اش��اره به راه اندازی 5 رش��ته جدید در دانش��گاه 
اصفهان در سال جاری ابراز داش��ت: دو رشته مهندسی 
نقش��ه برداری و مدیریت صنعتی در مقطع دکترا و س��ه 
رشته مهندسی راه و ترابری، سرامیک و رشته فوتونیک 

در فیزیک راه اندازی شده است.
رییس دانش��گاه اصفهان با اش��اره به اینکه در سال 94 
 تع��داد 16 نفر ب��ه اعضای هیئ��ت علمی این دانش��گاه 
اضافه ش��دند، گفت: در حال حاضر 650 نفر عضو هیئت 
علمی در دانش��گاه اصفهان فعالیت دارند که 40 درصد 
در مرتبه دانشیاری و اس��تاد تمام و بقیه مرتبه استادیار 

هستند.
وی با بیان اینکه در سال 94 یک اس��تاد نمونه کشوری 
از میان 10 اس��تاد کش��وری به این دانش��گاه اختصاص 
داش��ته اس��ت، اظهار داش��ت: انتخاب 4 اس��تاد نمونه 
استانی از این دانش��گاه، پذیرش 51 دانشجوی خارجی 
به شکل غیربورس��یه، بورس��یه دولتی و انتقال خارج به 
 داخل از دیگر موفقیت ه��ا و فعالیت های این دانش��گاه

 است.
طالبی با تاکید بر اینکه در ابعاد پژوهش��ی ،س��ال نسبتا 
 موفقی را پش��ت س��ر گذاش��ته و فعالیت های زیربنایی 
 در ابعاد پژوهشی انجام شده اس��ت، ابراز داشت: انتشار 
۳8 مجل��ه پژوهش��ی، انعق��اد قرارداده��ا و طرح ه��ای 
تحقیقاتی برای خارج از دانش��گاه با مبل��غ 1/1 میلیارد 
تومان و افزای��ش 10 درصدی بودجه جاری پژوهش��ی 
از محل بودج��ه عمومی از فعالیت های دانش��گاه در این 

زمینه است.
انتخاب استاد دانشگاه اصفهان به عنوان »سرآمد 

علم«
وی افزود: در  نتیجه فعالیت های پژوهش��ی مناسب یک 
نفر از اس��اتید انتخابی با عنوان »سرآمدان علم« از سوی 
معاونت علمی فناوری رییس جمهور از دانشگاه اصفهان 

بود که 50 میلیون تومان پژوهانه دریافت کرد.
چاپ 600 مقاله ISI در دانشگاه اصفهان

رییس دانش��گاه اصفهان با بیان اینکه در س��ال 2015 
مطابق اعالم مقامات رسمی 5 دانشمند ISI در دانشگاه 
 اصفه��ان داریم، بیان داش��ت: در  ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال 94 ح��دود 600 مقاله چاپ��ی ISI داش��تیم و با 
احتس��اب مقاالت غیر چاپی بیش از یک هزار مقاله برتر 

بین المللی داریم.

وی مزیت مهم این دانش��گاه را پرداختن به علوم انسانی 
برشمرد و گفت: این دانش��گاه از نظر تعداد مقاالت علوم 
انسانی که با نمایه ISI چاپ می شود رتبه سوم دانشگاهی 
را پس از دانش��گاه تهران و دانش��گاه علوم انسانی عالمه 
طباطبایی دارد و بیش از 80 درصد مقاالت بین المللی ما 

در حوزه علوم پایه و مهندسی است.
طالبی تاکید کرد: هشت قطب علمی در دانشگاه فعالیت 
دارند و در این زمینه پس از دانش��گاه تهران رتبه دوم را 

داریم.
وی با اش��اره به برنامه های زیربنایی برای افزایش کمیت 
و کیفیت دانشگاه اصفهان ابراز داشت: سرمایه گذاری در 
بخش پژوهشی در حوزه تولید محتوا و بازی های رایانه ای 

از جمله این موارد است.
برگزاری کنفرانس بازی های رایانه ای 28 بهمن ماه 

در دانشگاه اصفهان 
رییس دانش��گاه اصفهان با بیان اینکه مبحث بازی های 
 رایانه ای جنب��ه های مختلف��ي دارد، گف��ت: پرداختن 
به رش��ته های روانشناس��ی، جامعه شناس��ی، کامپیوتر 
و نرم اف��زار و مدیریت  بازرگان��ی در دانش��گاه اصفهان 
س��رمایه ای در راس��تای گام برداش��تن در زمینه  بومی 
کردن بازی های رایان��ه ای و تولید آنها ب��ه عنوان قطب 
فالت ایران محسوب می ش��ود و بر این اساس کنفرانس 

بازی های رایانه��ای 28 بهمن ماه در دانش��گاه اصفهان 
برگزار می شود.

وی با اش��اره به اینکه مأموریت مهم دیگر این دانش��گاه 
با توج��ه به فعالیت پژوهش��کده محیط  زیس��ت و انجام 
تحقیقات برون دانش��گاهی در حل معضل آلودگی هواو 
آب، تأثیرگذاری در زمینه محیط زیس��ت اس��ت، تاکید 
کرد: انجام تحقیقات ف��ردی و تبدیل آن ب��ه تحقیقات 
تیمی به ویژه در زمینه های بین رشته ای از جمله اهداف 
ماست، اما این امر مستلزم تشکیل تیم متخصص برای به 
نتیجه رساندن تحقیقات اس��ت که امیدواریم با تشویق 
اعضای هیئت علمی در کیفیت بخش��ی به فعالیت های 

پژوهشی گام برداریم.
طالبی با بیان اینکه سرمایه گذاری و توانمندسازی اعضای 
هیئت علمی در تحقیقات مسئله محور و با کیفیت دنبال 
می کنیم و در این زمینه آموزش هایی خواهیم داش��ت، 
ابراز داش��ت: با برنامه ریزی های الزم در س��ال 94 سال 
آینده پارک علم و فناوری دانش��گاه اصفه��ان به ویژه با 
تاکید بر ح��وزه فعالیت هایی که جای آنها خالی اس��ت 
و با توجه ب��ه مزیت دانش��گاه در محیط زیس��ت انرژی 
تجدیدپذیر، فناوری ارتباطات و رش��ته های بیومکانیک 

تأسیس می شود.
عدم تخصیص 10 درصد بودجه دانش�گاه اصفهان 

در 10 ماهه گذشته
رییس دانش��گاه اصفهان گفت: به دلیل محدودیت های 
کشور در زمینه تحریم، ارزان شدن قیمت نفت و توطئه و 
فتنه برخی کشورهای خارجی در راستای عدم پیشرفت 
ایران، محدودیت هایی در س��ال ج��اری در بخش مالی 
 داش��تیم به گونه ای ک��ه در 10 ماهه گذش��ته بیش از

 9 درصد بودجه دانش��گاه اصفهان به مبل��غ 11 میلیارد 
تومان تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینک��ه این امر بر محدود ش��دن فعالیت های 
آموزش��ی و پژوهش��ی تأثیرگذار اس��ت، ابراز داشت: در 
این راس��تا بودج��ه تخصیص یافت��ه در وهله نخس��ت 
صرف پرداخت حقوق و دستمزد ش��ده و مازاد آن برای 

فعالیت های پژوهشی مصرف می شود.
طالبی با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای عمرانی در دانش��گاه 
گفت: فعالیت های عمرانی متوقف ش��ده در دانش��کده 
زیست شناس��ی بار دیگر از س��ر گرفته ش��ده اس��ت و 

امیدواریم خداکثر در سال 95 به بهره برداری برسد.
وی با اذعان بر طول عمر زیاد خوابگاه های دانش��جویی 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به محدودیت های بودجه ای 
امکان ایجاد خوابگاه های جدی��د وجود ندارد اما روند هر 
ساله در بازسازی بخشی از خوابگاه ها در تابستان هر سال 

دنبال می شود.
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 نماینده س��ازمان ملل در ایران گفت: امروز به مناسبت روز جهانی تاالب ها 
قرارداد مهمی برای حفاظت از تاالب گاوخونی با حضور مس��ئوالن استانی و 

کشوری امضا می شود.
امانیام مورالی در همایش روز جهانی تالب ها در  اصفهان اظهار داشت: امروزه 
توجه به مسئله حفاظت از تاالب ها در سطح کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است و تاکنون دو هزار تاالب در کنوانسیون تاالب ها به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به ارزش و اهمیت تاالب و زندگی بشریت بیان داشت: اهمیت و 
ارزش تاالب ها در زمینه تصفیه آب، پیشگیری از خشکسالی و سیل تلطیف 
آب و هوا، تامین غذای جانداران و چرخه غذایی بسیار مهم و قابل توجه است.

نماینده موقت سازمان ملل در ایران گفت: قابلیت مهم تامین معیشت تاالب ها 
و پیشگیری از مهاجرت و جابجایی جمعیت محلی و روستایی به سمت شهرها 
موثر است و در این راستا حفاظت از تاالب ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اش��اره به اینکه باتوجه به پیش بینی کارشناسان درباره گرم و خشک 
شدن بیشتر ایران در آینده نزدیک، اهمیت حفاظت از تاالب ها بیش از گذشته 
محسوس است، بیان داشت: قوانین و مقرارت حمایتگر زیادی برای حفاظت 
از تاالب ها وجود دارد، اما در کنار این قوانین نهادینه کردن حفظ مالکیت در 

جوامع محلی و در راستای حفاظت از تاالب ها اهمیت زیاد دارد.
مورانی با اشاره به فعالیت های این سازمان در حوزه حفاظت از محیط زیست 
ایران تصریح کرد: از هشت س��ال پیش پروژه ای با مشارکت دولت و سازمان 
محیط زیست برای حفاظت سه تاالب ارومیه، بختگان و پریشان مورد توجه 
قرار گرفت و در ادام��ه آن، اکنون مدیریت و حفاظ��ت از هفت تاالب مدنظر 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مدیریت پنج ت��االب در ماه های آینده مدنظر اس��ت، ابراز 
داش��ت: اکنون به دنبال برنامه ریزی در راس��تای حفاظت و احیای دریاچه 
ارومیه با همکاری دولت ژاپن هس��تیم و در راستای مدیریت یکپارچه منابع 
طبیعی حفاظت از تاالب بین المللی هامون در استان سیستان و بلوچستان 

از دیگر برنامه های ما در آینده است.
نماینده موقت سازمان ملل در ایران با ابراز خرسندی از حمایت رهبر،دولت 
ایران و مردم محلی درباره مدیریت تاالب ها متذکر ش��د: امروز به مناسبت 
روز جهانی تاالب ها قرارداد مهمی برای حفاظت از تاالب گاوخونی با حضور 

مسئوالن استانی و کشوری امضا می شود.

تفاهمنامه سه جانبه حراس��ت از تاالب گاوخونی بین سازمان حفاظت 
محیط زیست، کنوانسیون رامسر و استانداری اصفهان منعقد شد.

 ای��ن تفاهمنام��ه در همای��ش روز جهان��ی ت��االب ه��ا ب��ه امض��ای 
معصومه ابتکار رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، آنیا گروبیکی 
 )ANIA GROBICKI( مع��اون دبی��رکل کنوانس��یون رامس��ر و 

رسول زرگرپور استاندار اصفهان رسید. 
این تفاهمنامه بر اساس کنوانسیون رامسر و برای حفاظت بیش از پیش 
از تاالب های موجود در کشور و استان اصفهان به امضای سه طرف رسید. 
مش��ارکت برای حفظ و حراس��ت از تاالب های جهان، ایران و اس��تان 
اصفهان به ویژه ت��االب گاوخونی از بخش های مهم ای��ن تفاهمنامه به 

شمار می رود. 
 این تفاهمنامه ب��رای همکاری بیش��تر در زمینه حفاظ��ت و مدیریت 
تاالب ها و توجه ویژه به موضوع توفان های گرد و غبار و بحث های مرتبط 

با تغییرات اقلیمی منعقد شده است. 
همچنین در این مراس��م از تمبر روز جهانی تاالب ها ب��ا حضور معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون دبیرکل 

کنوانسیون رامسر رونمایی شد. 
شرکت پست جمهوری اس��المی ایران که در مناس��بت های طبیعی و 
تاریخی، اقدام به چاپ تمبرها می کند، به مناسبت روز جهانی تاالب ها 

نیز اقدام به انتشار یک تمبر به این مناسبت کرده است. 
این تمبر با حضور مسئوالن حاضر در همایش روز جهانی تاالب ها توسط 

یک کودک ورزنه ای و یک دانش آموز اصفهانی رونمایی شد.
 همچنی��ن در ای��ن همای��ش از ش��ش قهرمان مل��ی تاالب ها ش��امل 
فرهاد حسینی طایفه، سعید گنجوی، کاوه کردستانی، ناصر کرمی راد، 
فرامرز صفری و انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت اصفهان، 
تقدیر ش��د.تاالب گاوخونی در 140 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان، 
۳0 کیلومتری شهر ورزنه، جنوب غربی شهرستان نایین و غرب منطقه 

ندوشن استان یزد و شمال غربی کویر ابرقو قرار دارد.
این تاالب یکی از بزرگ ترین و مهم ترین تاالب های ایران اس��ت که در 
طول تاریخ عالوه بر ایج��اد فضای فرح بخش در ش��رق اصفهان، مامن 
پرندگان مهاجر و جانوران آبی و منبع درآمد و آس��ایش س��اکنان این 

منطقه بوده است. 
اکنون با روند کاهش جریان آب در زاینده رود، این تاالب رو به خشکی 
نهاده است.کنوانس��یون رامس��ر قدیمی ترین معاهده زیست محیطی 
جهان اس��ت که در س��ال 1971 مطابق با 1۳ بهمن 1۳49 در رامس��ر 
منعقد شد.این کنوانسیون مربوط به تاالب های جهان و پرندگان مهاجر 

تاالبی است.
تاکنون دو هزار و 22 تاالب در جهان ثبت کنوانسیون رامسر شده است 

و 169 کشور جهان عضو آن هستند.
همایش یک روزه، روز جهانی تاالب ها با حضور رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست، گروهی از کارشناس��ان داخلی و میهمانانی از کشورهای 

عراق، جمهوری آذربایجان، استرالیا در اصفهان برگزار شد.

نماینده موقت سازمان ملل در ایران خبر داد:

امضای قرارداد حفاظت از تاالب گاوخونی در روز جهانی تاالب ها
 در همایش روز جهانی تاالب ها؛

تفاهمنامه سه جانبه حراست از تاالب گاوخونی در اصفهان منعقد شد

دانشگاه اصفهان موضع گیری سیاسی در قبال انتخابات ندارد

کیم سئونگ- هو با اش��اره به تالش براي تبادل گردشگر و سرمایه گذاري 
ش��رکت هاي بزرگ کره اي در اصفهان اظهار داشت: کشور کره جنوي در 
نظر دارد که روي ورود گردشگر به اصفهان و مبادالت تجاري و اقتصادي 

تمرکز کند.
رسول زرگرپور در دیدار »کیم سئونگ- هو«، سفیر کره  جنوبي با ایشان، 
 ضمن ابراز خرس��ندي از حض��ور وي در اصفه��ان، به بی��ان ظرفیت ها و

 پتانس��یل هاي اصفهان در بخش هاي مختلف پرداخت و اظهار داش��ت: 
اصفهان رتبه اول صنعت کشور را دارد و با قرارگرفتن در مرکز ایران از آب 

و هواي متنوعي برخوردار است.
زرگرپور با اشاره به سفر رییس جمهور ایران به کشورهاي اروپایي، تصریح 
کرد:  در این س��فر چندین قرارداد در خصوص مدرنی��زه کردن صنعت به 
 امضا رسید و در این راس��تا اس��تان اصفهان نیز عالقه مند است که از این 
تکنولوژي ها و همچنین تجربیات کره جنوبي براي س��ازگاري صنعت با 

محیط زیست استفاده کند.
 اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه کش��اورزي اصفهان به س��مت کشاورزي 
مدرن و کش��ت گلخانه اي حرکت کرده اس��ت، افزود: مدیریت استان در 
نظر دارد که از تکنولوژي هاي موجود براي مدرن س��ازي کشاورزي خود 

استفاده کند.
وي اضافه کرد: اصفهان حرف اول گردشگري را در منطقه مي زند و در طول 

دو سال گذشته ورود گردشگران به این استان سه برابر شده است.
مدیر ارشد استان افزود : کشور کره جنوبي مي تواند از لحاظ سرمایه گذاري 
در امر توریست در اس��تان اصفهان مشارکت داشته باش��د و ما عالقه مند 

هستیم که مردم کره جنوبي به این شهر زیبا سفر کنند و از مناظر طبیعي 
و مکان هاي تاریخي آن دیدن کنند.

زرگرپور اضافه کرد: در طول سال هاي گذشته از 86 کشور دنیا به اصفهان 
س��فر کرده اند و این در حالي است که سهم گردش��گران کره جنوبي در 
 بین گردشگران کمتر از 200 نفر در سال گذش��ته بوده است و این تعداد 

مي تواند ده ها برابر باشد.
استاندار اصفهان افزود: س��فر تورلیدرهاي این کشور و معرفي اصفهان به 
آنها مي تواند بستر مناس��بي را براي توس��عه مبادالت فرهنگي دو کشور 

فراهم کند.
وي تصریح کرد: اصفهان مي تواند با یکي از استان هاي کشور کره جنوبي 
ارتباط مستقیم برقرارکند و به عنوان خواهر خوانده شهر اصفهان باشدکه 

این امر نیز مي تواند به توسعه گردشگري در دو کشور کمک کند.
رسول زرگرپور افزود: اصفهان آمادگي کامل براي برگزاري هفته فرهنگي 
اصفهان براي نمایش آثار هنرمندان این استان را در کشور کره جنوبي دارد.

استاندار اصفهان در ادامه اظهار داش��ت: مجموعه اي از پتانسیل هایي که 
در اصفهان وجود دارد، این اس��تان را بهترین مکان براي س��رمایه گذاري 
 قرارداده است و به خصوص بعد از توافق هسته اي کشورهاي مختلف براي

 سرمایه گذاري در اصفهان اعالم آمادگي کرده اند.

وي یادآور شد: با توجه به مبادالت خوب دو طرف در سال هاي گذشته 
این زمان فرصت خوبي براي ارتقاي مبادالت است که سرمایه گذاران 

مي توانند از طریق اتاق هاي بازرگاني این امر را پیگیري کنند.
سفیر کره جنوبي نیز در این دیدار اظهار داشت: کره جنوبي روي توسعه 
مناس��بات اقتصادي دو کش��ور تمرکز دارد و مي توان��د در این زمینه 

مشارکت خوبي با ایران داشته باشد.
وي با بیان اینکه این کشور مي تواند در زمینه هاي مختلف توریستي و 
مسایل فرهنگي نیز با شهرهاي مختلف ایران همکاري و تعامل داشته 
باشد، افزود: ش��رکت هاي کره اي در تالش هستند در کشور ایران و به 

خصوص در استان اصفهان سرمایه گذاري کنند.
کیم س��ئونگ- هو با بیان اینکه اگر ملت ها به هم نزدیک شوند روابط 
اقتصادي و اجتماعي نیز گسترش خواهد یافت، افزود: مردم کره جنوبي 
تالش مي کنند که نقاط مشترک را پیدا کنند و عالقه مند هستند که به 
ایران سفر کنند و دو موضوع سرمایه گذاري و توریست براي این کشور 

از اهمیت باالیي برخوردار است.
س��فیر کره جنوبي با اس��تقبال از عقد خواهرخواندگي اصفهان با یکي 
 از ش��هرهاي هزار س��اله کره اي افزود: به زودي مقامات عالي کره اي و 

سرمایه گذاران این کشور به ایران سفر خواهند کرد.

دیدار سفیر کره  جنوبي با استانداراصفهان ؛

تمرکز کره جنوبي بر ورود گردشگر و مبادالت تجاري و اقتصادي

زاینده 
رود:
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 باشگاه رئال مادرید در آس��تانه عقد قراردادی10 س��اله به ارزش140 میلیون یورو 
در سال است. رئال مادرید تصمیم دارد قرارداد خود را با کمپانی آدیداس تا 10 سال 
دیگر تمدید کند. نشریه اسپانیایی مارکا ادعا کرده است سران این باشگاه تنها یک قدم 
تا نهایی سازی این قرارداد فاصله دارند.گفتنی است این قرارداد باارزش ترین قرارداد 

یک باشگاه با اسپانسر در تاریخ خواهد بود. 

لنز دوربین

 رئال مادرید در آستانه عقد 
گران ترین قرارداد تاریخ 

در یک مصاحبه دراماتیک، جان تری اعالم کرد در پایان فصل از چلس��ی 
جدا خواهد ش��د. قصه بازیکنان بزرگ و اس��طوره ها همیشه خیلی خوب 
تمام نمی ش��ود. جان تری یکی از همین بازیکنان اس��ت، وقتی برای دفع 
توپ آبو دیابی، بازیکن آرسنال سر خود را جلوی شوت محکم این بازیکن 

قرار داد، به خوبی توانست عشق و عالقه اش را به چلسی نشان دهد.
جان جورج تری در 7 دس��امبر1980 در لندن محله بارگینک متولد شد. 
این مدافع90 کیلویی با قامتی 186 س��انتی متری در تیم چلسی پیراهن 
ش��ماره 26 را می پوش��د. در تیم ملی شماره 6 را به تن می کند و کاپیتان 
اس��ت. تحصیالتش را در مدرسه ایس��تبوری گذراند. در 15 ژوئن 2007 
 ب��ا تونی پوله در کاخ بلنین ازدواج کرد ک��ه حاصلش دو فرزند به نام های 
جرج جان و س��الررز بوده اس��ت که این دوقل��و در 20 می 2007 متولد 

شدند.
 ت��ری خیلی بچه بود که بیش��تر اوقات زندگی خود را در اس��تمفوردبریج

 می گذارند. کارش را با واکس زدن کفش بازیکنان بزرگ این تیم آغاز کرد. 
او هن��وز هم از این دوران به خوبی یاد می کند و به واکس زدن کفش های 
بزرگانی چون، زوال، دی متئو، ویالی و لبوف افتخار می کند. شاید آن زمان 
وقتی کفش های دی متئو را واکس می زد فکرش را هم نمی کرد قرار است 
کاپیتان تیمی باشد که با این مربی قهرمان اروپا می شود. جان تری از سال 
1998 به ترکیب بزرگساالن چلسی راه پیدا کرد. بدیهی بود که در حضور 
بازیکنان بزرگی مثل دس��ایی و لبوف نمی توانس��ت خیلی در ترکیب قرار 
بگیرد، اما هرچقدر که به پایان قرن بیستم نزدیک شدیم، جان تری جوان 
رفته رفته تبدیل به یکی از ش��یرهای آبی لندن شد. او در این تیم جایگاه 
خود را تثبیت کرد و به مهره ای قابل اعتنا تبدیل شد. کسب چهار قهرمانی 
در لیگ برتر باعث ش��ده اس��ت تا او یکی از پرافتخارترین بازیکنان لیگ 
برت��ر لقب بگیرد ولی همان طور که خ��ودش بعد از بازی با میلتون اعالم 
 کرد قرار نبود داس��تان او با چلسی مانند داستان های رویایی تمام شود. او 
 در س��ال 98 از تیم جوانان چلس��ی به تیم بزرگساالن این تیم پیوست و 
زی��ر نظر جوان ل��وکا ویالی اولین ب��ازی خود را در لیگ برت��ر انجام داد. 
همچنین جان تری کاپیتان تیم ملی انگلیس از آگوس��ت 2006 تا فوریه 
2008، از مارس2010  تا فوریه 2012 بوده است. باشگاه چلسی جان تری 
را این گونه معرفی می کند: » یک بازی خوان فوق العاده و اس��تاد صحبت 
کردن در زمین با بازیکنان «. داس��تان تری و چلس��ی فراز و نش��یب های 
زندگی، غم و شادی و شانس و بدشانسی را به خوبی نشان می دهد. وقتی 
در فینال مس��کو در آن ش��ب بارانی لیز خورد و آرزوهای خود و هواداران 
چلسی را شست و این تیم از رسیدن به عنوان قهرمانی بازماند و او آنقدر 
گریه کرد که کس��ی نمی توانس��ت دلداری اش بدهد، درس بزرگی برای او 
و تیمش ش��د وقتی که در مونیخ و در آن شب التهاب آور برای تیم لندنی 

توانستند در ضربات پنالتی بایرن را شکست دهند و فاتح اروپا شوند.
آمارهای فوق العاده از جان تری

1- جان تری با به ثمر رس��اندن40 گل توانس��ت گلزن ترین مدافع تاریخ 
لیگ برتر باشد و از تمام مدافعان بیشتر گل زده باشد.

2- دو س��وم از گل های جان تری با اس��تفاده از ضربه سر زده شده است 
 یعن��ی 27 گل از 40 گل ک��ه باع��ث ش��ده اس��ت او س��رزن ترین مدافع

لیگ برتر هم قرار بگیرد. تری همچنین در نبردهای هوایی در خط دفاعی 
چلسی همیشه ضربات سر اول را زده است.

3- در بازی هایی که تری در مس��ابقه بوده، چلس��ی 63 درصد به برتری 
رس��یده است و این در حالی اس��ت که در غیاب او رکورد بردهای چلسی 

نیز روند بدی داشته است.
 4- چلس��ی با حضور جان تری 2/1 درصد امتی��از از بازی های خود را در
 لیگ برتر کسب کرده و در غیاب این بازیکن 1/6 امتیاز کسب کرده است.

 5- حض��ور او در زمی��ن مس��ابقه به نظر باع��ث بهبود کارآی��ی بازیکنان 
خط حمله این تیم هم ش��ده اس��ت، به طوری که چلس��ی با حضور این 
 بازیک��ن 1/9 درصد امتیاز کس��ب کرده اس��ت و این در حالی اس��ت که 

در غیاب او 1/6 گل زده است.
6- جان تری با 477 بازی در ترکیب چلس��ی رکوردار بازی در لیگ برتر 
در بین این تیم لندنی است. او همچنین در رده چهاردهم بیشترین تعداد 

بازی در لیگ برتر است که در صدر آن رایان گیگز قرار گرفته است.
7- جان تری ب��ا 109 بازی در لیگ قهرمانان اروپا رکوردار بازی در لیگ 

قهرمانان در بین بازیکنان انگلیسی است.
8- ت��ری 40995 دقیق��ه در لیگ برتر بازی کرده اس��ت ک��ه این قدرت 
 ب��االی بدنی او را نش��ان می دهد. او در 35 س��الگی فص��ل قبل در تمام 
38 دیدار چلس��ی به میدان رفت و حتی یک دقیقه هم از زمین دور نبود 

تا رکورد بزند.
9- تری با 68 اخطار و 5 اخراج در لیگ برتر در 477 بازی همراه چلسی 
نش��ان داده است که یکی از بازیکنانی است که در دریافت کارت های زرد 

میانگین کمی داشته است.
10- تری در مجموع 696 بازی برای چلسی انجام داده است و به احتمال 
 بس��یار زی��اد در این فص��ل 700 بازی خ��ود را با پیراهن ای��ن تیم انجام 

خواهد داد.

پایان جان تری در چلسی؛

 داستانی که عاشقانه تمام نشد

 اگر س��رمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران پیش��نهادی 
از اروپا با رقمی همس��طح با دس��تمزدش در کش��ورمان 

دریافت کند، قطعا جدا خواهد شد.
ش��ایعه پیش��نهاد االهلی مصر به کارل��وس کی روش این 
روزها س��ر زبان ها افتاده اس��ت. مس��ئوالن این باش��گاه 
مش��هور مصری پس از جدایی خوزه پسیرو، برای انتخاب 
س��رمربی جدید رایزنی ها را آغاز کرده و به نام چند مربی 
 رس��یده اند. فیلیکس ماگات آلمانی گزینه نخست است و 
کارلوس کی روش و چند مربی دیگر نیز در لیس��ت االهلی 

قرار دارند.
این پیش��نهاد در حالی مطرح شده که پیش  تر نیز شایعه 
 حض��ور ک��ی روش در چن��د باش��گاه اروپای��ی و یکی دو 
 تی��م مل��ی ب��ه گ��وش می رس��ید. از جمل��ه تی��م ملی

 آفریقای جنوبی و باشگاه هایی نظیر کوئینزپارک رنجرز و 
لیدزیونایتد انگلیس.

 این پیش��نهادها هرگز رسمی نشد یا مورد توجه کی روش 
قرار نگرفت. او که در ایران اختیاراتی باالتر از یک سرمربی 
دارد همچن��ان به حضورش در تیم ملی ادامه می دهد. آن 
ه��م در حالی ک��ه دس��تیارهای او طی چند س��ال اخیر 
جملگی خوش��بخت ش��ده و در تیم های جدید مش��غول 
فعالیت هستند. چرایی ادامه حضور کی روش در تیم ملی 
ایران و پیش��نهادهایی که نه برای او بلکه به دس��تیارانش 

می رسد سوژه اصلی این گزارش است.
پیشنهاد االهلی، نصف ایران!   

ی��ک روزنامه عرب زب��ان یکی دو روز قب��ل نام کی روش 
را می��ان گزینه ه��ای االهلی مصر نوش��ته و حتی از مبلغ 
 پیش��نهادی این باش��گاه مص��ری برای جذب س��رمربی 

تیم ملی ایران خبر داد.
  در ای��ن گ��زارش از پیش��نهاد 75 ه��زار دالری االهل��ی 

به کی روش پرده برداش��ته ش��د، اما گویا س��رمربی ایران 
رقمی حدود150 هزار دالر در ماه از این باشگاه درخواست 
کرده اس��ت. رقم پیشنهادی االهلی در یک سال به حدود 
840 هزار دالر می رس��د. رقمی که کمتر از نصف قرارداد 

کی روش در ایران است.
 آی��ا باید منتظر جدایی کی روش با این ش��رایط باش��یم؟ 

پاسخ نه تنها ما که کی روش هم منفی است.
پیشنهاد بهتر برسد کی روش می رود   

 اصوال وقتی پیش��نهاد برای یک س��رمربی می آید که وی 
به مدیربرنامه هایش گفته باش��د در صورت داش��تن یک 
 مورد بهت��ر حاضر به جدایی از تیم فعلی اس��ت. بنابراین 
 به خوبی م��ی توان دریافت که اگر کی روش پیش��نهادی 
از اروپا با رقمی همس��طح با دستمزدش در تیم ملی ایران 

دریافت کند، قطعا جدا خواهد شد.
 او اگر 5 س��ال اس��ت ک��ه روی نیمکت تیم مل��ی ایران 
می نش��یند اصلی تری��ن دلیلش دریافت نکردن پیش��نهاد 
مالی باالتر از مبلغ قراردادش در ایران اس��ت. او مثل تمام 
مربی��ان هیچ گاه حضور در س��طح اول فوتبال اروپا را رها 
نمی کند تا روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند. پس دلیل 
اصل��ی تداوم حضور کی روش در ایران، می تواند نداش��تن 
پیش��نهاد مالی مناس��ب از تیمی حتی متوسط در فوتبال 

اروپا یا آفریقا باشد.
ایران برند است

تی��م ملی ایران و حضور روی نیمک��ت آن نیز یک رزومه 

قابل توجه اس��ت، حتی برای کی روش که سال ها 
مرب��ی منچس��تریونایتد، رئال مادری��د و تیم ملی 

پرتغال بوده است.
  اگ��ر به رنکینگ فیفا نگاه��ی بیندازیم، ایران را 
در رده نخس��ت آس��یا و در زم��ره40 تی��م برتر 
فوتب��ال جه��ان می بینی��م )البت��ه رنکینگ فیفا 

همیشه مالک قدرت تیم ها نیست( اینکه یک مربی 
روی نیمکت یکی از40 تیم برتر رنکینگ بنش��یند، 
آن هم با قراردادی حدود 2 میلیون دالری نمی تواند 

اتفاق ناخوشایندی برای کی روش باشد.
 ب��ه خصوص اینکه او در فوتب��ال ایران فراتر از یک 
سرمربی اس��ت و در اتخاذ قریب به اتفاق تصمیم ها 
نقش دارد. مثل کاهش تیم های حاضر در لیگ برتر 

از 18 به 16.
دستیارهای خوشبخت

در حالی که کی روش حدود 5 س��ال است 
که سرمربیگری تیم ملی ایران را برعهده 

دارد، دستیارهای سابق او طی ماه های 
دریافت  پیش��نهادهایی  گذش��ته 

ک��رده و در تیم ه��ای جدی��د 
مشغول  به کار شده اند.
 دستیارهای کی روش 

ماه ه��ای  ط���ی 
خوش�بخت  اخیر 

ش��ده اند و فق��ط مان��ده او ک��ه پیش��نهادی چ��رب و 
نرم ت��ر از ای��ران دریافت کن��د و وارد تیمی جدید ش��ود. 
 تیمی ک��ه ه��م بیش��تر از ایران 
 ب��ه او پ��ول بده��د، ه��م 
اندازه هایش  و  ح��د  در 
پای��ان  در  و  باش��د 
اینک���ه ک����ی روش 
بی حوصلگ��ی  ه���م 
در  مرب������یگ��ری 
تیم های باش��گاهی 
 را کن��ار بگ��ذارد و 
در  روش  ای��ن  ب��ا 
فوتب��ال اروپ����ا 
فعالیت  مشغول 

شود.

تعطیلی 9 ماهه رقابت های لیگ برتر فوتسال 
 مس��اله ای اس��ت که ش��اید ضربه سنگینی 
به فوتس��ال ما بزند چرا که بازیکن��ان آماده را 

نمی توان دید و به تیم ملی دعوت کرد.
جلس��ه هم اندیش��ی مدیران عامل باشگاه های 

لی��گ برتر فوتس��ال ب��ا حض��ور تمام��ی مدیران 
عامل لیگ برت��ری به ج��ز مدیرعامل گیتی پس��ند 

برگزار ش��د که در پایان مدیران عامل باش��گاه ها به این 
 توافق رس��یدند که لیگ از مهر ماه یعنی پ��س از برگزاری 
جام جهانی آغاز شود. این موضوع به این معناست که لیگ 
 حدود 9 ماه تعطیل باش��د چ��را که رقابت ه��ای لیگ برتر 
به علت حضور تیم ملی در جام ملت های آس��یا20 دی ماه 

به اتمام رسید.
اولین انتقادی که به این تصمیم گرفته می ش��ود دور بودن 
بازیکنان از مس��ابقات لیگ برتر به مدت 9 ماه اس��ت. این 
موضوع به این معناس��ت ک��ه بازیکنان تیم مل��ی از پیش 
مش��خص ش��دند و حاال اگر بازیکنی افت کند و یا بازیکنی 

پیشرفت کرده باشد، دیده نمی شود.
 البته کری��م منصوری، مالک باش��گاه منص��وری و یکی از 
موافقین این تصمیم می گوید: قرار است کادر فنی تیم ملی 
دو برابر بازیکن را در نظر بگیرد تا در صورت مصدوم یا آماده 
نبودن بازیکنی بتواند بازیکن��ی را جایگزین کند. البته این 
 توجیه مالک منصوری قابل قبول نیس��ت چ��را که انتخاب 

20 بازیک��ن از 
بین حدود230 بازیکن 

به مراتب رقابت را بیش��تر می کند. 
این مساله باعث می ش��ود بازیکنانی که در لیست تیم 

ملی حضور ندارند دیگر انگیزه ای نداشته باشند و از جذابیت 
لیگ هم خواهد کاست.

همچنی��ن منصوری در حمای��ت از این تصمی��م می گوید: 
 همواره لیگ برتر ما در ماه های تیر یا ش��هریور آغاز ش��ده و 
به علت اینکه امس��ال لیگ قهرمانان آس��یا و جام جهانی را 
داریم، نمی توانیم مسابقات را زودتر برگزار کنیم؛ چرا که آغاز   
لیگ در م���اه های اردیبهش��ت یا خرداد غیرممکن است و 

همچنی�����ن 
اگ����ر بخواهی����م 
لیگ را ش��روع کنی��م و پس از 
چند هفت��ه،60 روز لی��گ به خاط��ر حضور در 
ج��ام جهان��ی )کادر فن��ی درخواس��ت 40 روز اردو پیش 
از ج��ام جه��ان را داده اس��ت و ب��ا احتس��اب حض��ور در 
مس��ابقات ح��دود 60 روز خواهد ش��د( تعطیل می ش��ود 
 ک��ه ای��ن موض��وع  باع��ث می ش��ود باش��گاه ها بی مورد 
 در مورد نگهداری بازیکنان ش��ان هزین��ه کنند و همچنین 

به لیگ هم لطمه می خورد.
این توجیه مال��ک منصوری هم ب��ا انتقاداتی روبروس��ت؛ 

چرا ک��ه تعطیلی لی��گ پس از چن��د هفته 
بهتر از این اس��ت که لیگ اصال برگزار نشود 
و تیم ه��ا دوران بدنس��ازی خ��ود را به عقب 
بیندازند، چرا که در آن ص��ورت هم کادر فنی 
می توانند عملک��رد بازیکن��ان را در لیگ ببیند 
 و هم تیم ه��ا خود را ب��رای حضور در لی��گ آماده 
خواهند کرد. همچنین ای��ن دوره از رقابت ها دو ماه 
زودتر به پایان رس��ید چرا که تیم ملی نیاز به برگزاری 
 اردو داشت و همین موضوع باعث شد تا لیگ به جای اسفند 
 در دی به پایان برس��د. AFC هم برای برگزاری مسابقات 
در کش��ورهای مختلف محدوده زمان��ی را تعیین می کند و 
موافق چنین موضوعی نیست که لیگی 9 ماه تعطیل باشد، 

چرا که دوری از مسابقات بزرگ ترین معضل خواهد بود.
به هر حال در جلس��ه ای ک��ه برگزار ش��د از 13 مدیرعامل 
حاضر در جلسه 8 مدیر عامل موافق چنین برنامه ای بودند. 
شاید مدیر عامالن تنها به جیب خود نگاه کردند که هزینه 
اضاف��ی انجام ندهند و قصد نداش��تند که تی��م را در زمانی 
 که جام جهانی برگزار می ش��ود، بر عهده داش��ته باش��ند، 
اما به این مس��اله نگاه نکردن��د که امکان دارد فوتس��ال ما 
 از آن لطم��ه ببیند چرا ک��ه بازیکنان در کوران مس��ابقات 
نخواهند بود و مش��کالتی از جمله مصدومی��ت و یا فاصله 
گرفت��ن از دوران اوج ب��رای بازیکن��ان تیم مل��ی می تواند 

دردسرساز شود.

سیری در دنیای ورزش

دیدار تیم های ذوب آهن و استقالل در پایان 90 دقیقه با 
تساوی بدون گل به پایان رسید. در این دیدار ذوب آهن 
 ب��ازی بهتری را ارائه کرد و اس��تقاللی ها هم به دنبال 
ض��د حمالت بودن��د ولی تالش دو تیم ب��ه نتیجه ای 

نرسید.
استقالل با این تساوی همچنان صدرنشین رقابت های 
لیگ برتر باقی ماند ولی نتوانس��ت طلس��م شکس��ت 

ناپذیری یحیی گل محمدی برابر این تیم را بشکند.

نبرد حساس دو تیم مدعی لیگ در شرایطی آغاز شد 
ک��ه با توجه ب��ه تعطیالت بلندم��دت لیگ پیش بینی 
می ش��د که دو تیم کیفیت قبل خودش��ان را نداشته 
باش��ند. از طرف دیگر تغییرات ذوب آهن در نیم فصل، 
دو بازیک��ن لبنانی ای��ن تیم را از ترکی��ب خارج کرد 
تا دانیال اس��ماعیلی فر و هاشم بیک زاده به عنوان دو 
بازیک��ن تهاجمی تر بتوانن��د از کناره ها بر روی دروازه 
اس��تقالل فش��ار بیاورند. ب��ازی با برت��ری ذوب آهن 
ش��روع ش��د و قدرت خط هافبک این تی��م در تقابل 
با هافبک های اس��تقالل باعث ش��د تا ت��وپ و میدان 
در اختیار ذوب آهن قرار گیرد ولی مرد اول اس��تقالل 
در نیمه اول، س��ید مه��دی رحمتی بود ک��ه بارها با 
واکنش ه��ای خوب خ��ودش اجازه باز ش��دن دروازه 
اس��تقالل را نداد تا نیمه اول با تس��اوی بدون گل به 

پایان برسد.
با شروع نیمه دوم هم روند مسابقه تغییری نکرد و این 
ذوب آهن بود که فش��ار بیشتری بر روی دروازه حریف 
خودش آورد و اس��تقالل هم چش��م ب��ه ضدحمالت 
داشت تا بتواند به دوازه ذوب آهن نزدیک شود، اما در 
نهایت گلی از خط دروازه ها نگذش��ت تا دو تیم مدعی 

صدر جدول، امتیازات را تقسیم کنند.

پرس��پولیس و س��پاهان در ی��ک ب��ازی پرحادثه 
امتیازات را تقسیم کردند.

در ای��ن دی��دار که در حض��ور بی��ش از 50 هزار 
تماش��اگر برگزار ش��د زردپوش��ان اصفهانی شروع 
بهت��ری داش��تند و ب��ا میدانداری مح��رم نویدکیا 
موقعیت های��ی را روی دروازه میزبان ایجاد کردند 
که در دقیقه 8 ارسال همین بازیکن از جناح راست 

را موسی اف با ضربه سر به گل تبدیل کرد.
پس از این گل پرسپولیس تالش کرد کنترل بازی 
را در اختی��ار بگیرد اما هماهنگی که در دیدارهای 
گذش��ته بین بازیکنان این تیم وجود داش��ت، در 
نیم��ه اول این دیدار به چش��م نیامد در نیمه دوم 
برانک��و ایوانکوویچ دس��ت به یک تعوی��ض زد و از 
همان ابتدا عل��ی علیپور را به جای احمد نوراللهی 
به میدان فرس��تاد که این بازی چهار دقیقه بعد از 
ش��روع نیمه دوم با ضربه سر موفق شد گل تساوی 

را به ثمر برساند.
بعد از این گل س��پاهان بازهم از ضعف خط دفاعی 
پرس��پولیس اس��تفاده کرد و در دقیقه 64 توسط 
پریرا به گل دوم دس��ت پیدا ک��رد. بعد از این گل 
پرس��پولیس بر تعداد حمالتش اف��زود و در دقیقه 

74 توسط کامیابی نیا به گل دوم دست پیدا کرد.
پرس��پولیس در دقایق پایانی می توانس��ت به گل 
س��وم دس��ت پیدا کند ام��ا در دقیق��ه 86 مهدی 
طارمی در موقعییتی ایده ال و مقابل دروازه خالی 
توپ را ب��ه بیرون زد. طارمی در دقایق وقت اضافه 
هم این فرصت را داش��ت که س��ه امتی��از کامل را 
نصیب تیمش کند اما در روزی قرار داشت که نمی 

توانست گل بزند.

تساوی پرهیجان به رنگ باختاستقالل از دست ذوب آهن در رفت

دالیل ماندن کی روش در ایران؛ 

پیشنهادهایی که دندان گیر نیست!

 بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی  در دیدار دست  اندرکاران 
 برگ��زاری کنگ��ره  ش��هدای ورزش کش��ور ک��ه در تاری��خ

21 دی ماه 94 برگزار شده بود صبح دیروز در همایشی که به 
 همین منظور در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد 

قرائت شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تقدیر از ابتکار جالب 
بزرگداشت شهدای ورزشکار کش��ور، تاکید کردند: الزم است 
جامعه بداند که فداکاری در راه دین و انقالب، مخصوص یک 
قشر خاص نیست و همه  اقشار در این مسابقه  عظیم و معنوی 

شرکت دارند.
 ایشان بزرگداشت شهدای ورزشکار کش��ور را تقویت روحیه 
و اعتالی فک��ر انقالبی خواندن��د و افزودند: جوان ورزش��کار، 

به  طور طبیعی ب��رای بخش مهم��ی از جوان ها الگوس��ت و 
اخالق، رفتار و کیفیت و س��بک زندگی او می تواند تاثیرگذار 
 باش��د و جامع��ه را به  س��وی دین، اخ��الق و معنویت س��وق

 بدهد.
رهبر معظم انقالب اسالمی واژه » پهلوان « را لقبی دارای امتیاز 
در ادبیات بومی و ملی برش��مردند و با تجلیل از ورزشکارانی 
 که در محیط های ورزش��ی رفتار شایس��ته انج��ام می دهند، 
تاکید کردند: افتخارباالتر از خواندن س��رود ملی  و یا باال رفتن 
پرچم در سکوی قهرمانی، اقدام آن ورزشکاری است که حاضر 
نمی ش��ود با حریف صهیونیس��ت کش��تی بگیرد و یا بانوی 
ورزش��کاری که با چادر و یا حجاب کامل اسالمی روی سکوی 

قهرمانی می ایستد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای این قبی��ل رفتارها را همانند رفتن 
به میدان جن��گ و جل��وه ای از روحیه  قوی ایرانی مس��لمان 
خواندند و افزودند: این نشان دهنده هویت یک ملت و استحکام 
عنصر و فلز مقاوم آنان اس��ت ک��ه در مقابل م��وج توهمات و 
 احساسات توهم  آمیز شکست نمی خورند و مغلوب نمی شوند

 و بای��د کاری ک��رد که محی��ط ورزش به این س��مت حرکت 
کند.

رهبر انقالب، تجلیل از ورزشکارانی را که به  طور علنی در میدان 
قهرمانی از ارزش ها پاس��داری می کنند، ب��ا ارزش خواندند و 
گفتند: یکی از کارهای الزم، تجلیل از ورزش��کارانی است که 
 اس��م خدا را می  آورند و یا بعد از آنکه در رقابت پشت حریف را 

به خاک می رسانند، سجده می کنند.
 ایش��ان ای��ن رویک��رد را نم��ادی از هوی��ت و ش��خصیت 
ایران اسالمی دانس��تند و با تاکید بر ضرورت تقویت آن اظهار 
 امی��دوراری کردند که روزب��ه  روز محی��ط ورزش پاکیزه  تر و 

روشن  تر شود.

ایستادن بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب کامل اسالمی، 
افتخاری باالتر از قهرمانی 

وقتی جیب باشگاه ها مهم تر از تیم ملی می شود
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105.رای ش��ماره 4438 – 94/4/16 – مریم ممیز فرزند نصراله به شناس��نامه 
شماره 732 شهرضا و شماره ملی 1199293512 دو سهم و بیست و چهار - سی 
و پنجم سهم مشاع از سه سهم و بیست و چهار - سی و پنجم سهم ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 172 به مساحت ششدانگ 184/44 مترمربع.
106.رای شماره9133– 94/9/22 – رویا صالحیان فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شماره 3000 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی1199864951 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 595 به مساحت 19/77 مترمربع.
107.رای ش��ماره 9077 – 94/9/17 – محمدج��واد کریمی جالل آب��ادی فرزند 
محمدحس��ن به شناسنامه ش��ماره 8832 حوزه 1 شهری ش��هرضا و شماره 
ملی1199923273 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

761 به مساحت ششدانگ 50/50 مترمربع.
108.رای شماره 9078 – 94/9/17 – اکرم رستگاری فرزند محمود به شناسنامه 
ش��ماره 1462 حوزه 15تهران و ش��ماره ملی0048014486 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 761 به مس��احت ششدانگ 50/50 

مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

109.رای شماره 9286 – 94/9/25 – محمدرضا طاهری فرزند اویس به شناسنامه 
شماره 363 شهرضا و شماره ملی 1199127711 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 3 به مساحت ششدانگ 200/33 مترمربع.
110.رای ش��ماره 9287 – 94/9/25 – زرین تاج زارع شهرضائی فرزند حیدرعلی 
به شناسنامه شماره 592 شهرضا و شماره ملی 1199139807 سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3 به مس��احت ششدانگ 200/33 

مترمربع.
111.رای شماره 2302 – 94/3/10 – مسیح اله جوهری فرزند امراله به شناسنامه 
شماره 5 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199813656 در55سهم مشاع از 127/5 
سهم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 31 به مساحت ششدانگ 

152/10 مترمربع.
112.رای شماره 2303– 94/3/10 –فرزانه صنایعی شهرضا فرزند رحمت اهلل به 
شناسنامه شماره 1531 شهرضا و شماره ملی1199260381 در72/5سهم مشاع 
از 127/5 سهم ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 31 به مساحت 

ششدانگ 152/10 مترمربع.
113.رای شماره 4789 – 94/4/24 – حمید شاه نظری شاهرضائی فرزند مختار 
به شناسنامه شماره 489 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1198587733 
سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 197 به مساحت 

ششدانگ 225/65 مترمربع.
114.رای ش��ماره 4790 – 94/4/24 – معصوم��ه پورخاق��ان فرزن��د اصغربه 
شناسنامه شماره 2 حوزه مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199661333 سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 197 به مساحت ششدانگ 

225/65 مترمربع.
115.رای ش��ماره 2677 – 94/3/30 – ه��ادی ش��اه نظری فرزن��د غالمرضا به 
شناسنامه شماره 7 حوزه 1 مرکزی شهرضا و ش��ماره ملی 1199647845 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 328 به مساحت ششدانگ 

117/19 مترمربع.
116.رای شماره 2678– 94/3/30 –مهدیه جهانیان فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 1527قمشه و ش��ماره ملی1199301469 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 328 به مساحت ششدانگ 117/19 مترمربع.
شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد

117.رای شماره 9278 – 94/9/25 – علیرضا رستمی فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 382 حوزه 6 شهرضا و ش��ماره ملی 1199344958 شش��دانگ یک باب 
کارخانه ریس��ندگی ب��ه مس��احت 1228/10 مترمربع.درازاءیکهزارودویس��ت 
وسی-دوهزارم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

محمداسماعیل مشکی.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

118.رای شماره 9403 – 94/9/29 – اسداله آزادی پور فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 782 شهرضا و شماره ملی 1198915684 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 250/12 مترمربع.
119.رای شماره 9404– 94/9/29 –عفت بحرینی فرزند علی به شناسنامه شماره 
341 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199350982 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 250/12 مترمربع.
120.رای ش��ماره 985 – 94/2/5 – محمدحس��ین براهیمی فرزند عبدالستار به 
شناسنامه شماره 1029 شهرضا و شماره ملی1198979623 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 246/60 مترمربع.
121.رای شماره 2713 – 94/3/30 – اکبر مهاجری فرزند امیدعلی به شناسنامه 
شماره 15 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199616915 ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 196 به مساحت 222/50 مترمربع.

122.رای ش��ماره 2752 – 94/3/31 – میثم جوهری هونجانی فرزند علیرضا به 
شناسنامه شماره 980 قمشه و شماره ملی1199294993 ششدانگ دو باب مغازه 
با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 566 به مساحت 110/03 مترمربع.

123.رای شماره 9828 – 94/10/13 – زهره آقاپور فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 35 دهاقان و شماره ملی5129849851 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 1517 به مساحت 230/5 مترمربع.
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد

124.رای ش��ماره 9472 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکان��ی فرزند صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 159/47 مترمربع. درازاءیکصدوشصت-

دوهزاروشش��صدم حبه مش��اع از84حبه هفت دان��گ انتقال ع��ادی ازطرف 
ورثه مرحوم زک��ی مدنی احدی ازورثه ابوالقاس��م مدنی وایش��ان احدی ازورثه 

سیداسماعیل مدنی. 
125.رای ش��ماره 9473 – 94/9/30 – عل��ی ای��زدی بابوکانی فرزن��د یداله به 
شناس��نامه ش��ماره 20 حوزه 1 مرکزی قمش��ه و ش��ماره ملی 1199647233 
شش��دانگ یک ب��اب خان��ه دو و نیم طبق��ه ب��ه مس��احت 187/10 مترمربع.

درازاءیکصدوهشتادوهفت-دوهزاروششصدم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ 
انتقال عادی ازطرف ورثه مرحوم زکی مدنی احدی ازورثه ابوالقاسم مدنی وایشان 

احدی ازورثه سیداسماعیل مدنی.
126.رای ش��ماره 9474 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکان��ی فرزند صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
شش��دانگ یک ب��اب خان��ه دو و نیم طبق��ه ب��ه مس��احت 166/60 مترمربع. 
درازاءیکصدوشصت وهفت-دوهزاروششصدم حبه مشاع از84حبه هفت دانگ 
انتقال عادی ازطرف ورثه مرحوم زکی مدنی احدی ازورثه ابوالقاسم مدنی وایشان 

احدی ازورثه سیداسماعیل مدنی. 
127.رای ش��ماره 9475 – 94/9/30 – یدال��ه ای��زدی بابوکان��ی فرزند صفر به 
شناسنامه ش��ماره 7 حوزه 1 روستائی شهرضا و ش��ماره ملی 1199484271 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 180/10 مترمربع. درازاءیکصدوهشتاد-

دوهزاروشش��صدم حبه مش��اع از84حبه هفت دان��گ انتقال ع��ادی ازطرف 
ورثه مرحوم زک��ی مدنی احدی ازورثه ابوالقاس��م مدنی وایش��ان احدی ازورثه 

سیداسماعیل مدنی.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

128.رای ش��ماره 8624 – 94/8/30 – مریم نجفی فرزند قدرت اله به شناسنامه 
شماره 382 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1198500573 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 و 14 و 90 و 91 به مساحت ششدانگ 

166/37 مترمربع.

129.رای شماره 8625 – 94/8/30 – عبدالرسول نجفی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
ش��ماره 121 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199382851 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 و 14 و 90 و 91 به مساحت ششدانگ 

166/37 مترمربع.
130.رای ش��ماره 373 – 94/1/23 – اس��داله موس��وی نقلی فرزند هیبت اله به 
شناسنامه ش��ماره 231 حوزه1مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 1209381613 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 235 به مساحت 170 مترمربع.

131.رای ش��ماره 9299 – 94/9/26 – بیژن کریمی چش��مه عل��ی فرزند فالمرز 
به شناسنامه ش��ماره 164 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209451638 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.

132.رای شماره 9367 – 94/9/28 – علی عبدالی فرزند غالمعلی به شناسنامه 
شماره 1130 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی1209265826 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مساحت ششدانگ 

185/75 مترمربع.
133.رای ش��ماره 9368 – 94/9/28 –صادق صابری فرزند علی به شناسنامه 
ش��ماره 1202 حوزه 3 سمیرم و ش��ماره ملی1209266539 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مساحت ششدانگ 

185/75 مترمربع.
134.رای ش��ماره 4242 – 94/4/13 – محمدرضا حس��ینیان فرزند غالمرضا به 
شناسنامه ش��ماره 39 حوزه 1 روستائی دهاقان و ش��ماره ملی 5129875761 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 بهمساحت 120 مترمربع.
135.رای شماره 384 – 94/1/23 – محسن امیری فرزند سیفعلی به شناسنامه 
شماره 1588 شهرضا و شمار ه ملی 1199260967 ششدانگ یک باب خانه سه 
طبقه مفروزی از پالک 409 به مس��احت 177/97 مترمربع. درازاء178سهم مشاع 

از2250سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند. 
136.رای شماره 385 – 94/1/23 – حسین امیری فرزند سیفعلی به شناسنامه 
شماره 1285 شهرضا و ش��ماره ملی 1199299049 ششدانگ یک باب خانه سه 
طبقه مفروزی از پالک 409 به مس��احت 190/12مترمربع.درازاء225سهم مشاع 

از2250سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند.
137.رای ش��ماره 2278 – 94/3/9 –اس��ماعیل مرادی فرد فرزن��د حبیب اله به 
شناس��نامه ش��ماره 17 حوزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی1209829703 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به مساحت 162/70 مترمربع.
138.رای ش��ماره 9448 – 94/9/30 – حبی��ب اله میرزاپ��ور فرزند عوضعلی به 
شناسنامه شماره 501 شهرضا و ش��ماره ملی 1199041491 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 498 به مساحت 138/89 مترمربع.
139.رای شماره 8782 – 94/9/7 – سیدعلی جان حس��ینی فرزند سیدجواد به 
شناسنامه ش��ماره 1479 حوزه 2 مرکزی سمیرم و ش��ماره ملی 1209537915 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 515 به مس��احت 108/54 مترمربع.

درازاءیکصدوپانزده-ده هزارم سهم مش��اع از6سهم ششدانگ انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف حسن تاکی.

140.رای ش��ماره 9298 – 94/9/26 –صفرعلی نوری فرزند علی به شناسنامه 
شماره 3642 حوزه 2 ونک سمیرم و شماره ملی1209557975 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1081 به مساحت 203/80 مترمربع.
141.رای شماره 9453 – 94/9/30 – رحمت اله سلمانی زاده فرزند حسینعلی به 
شناسنامه شماره 85 شهرضا و ش��ماره ملی 1199673722 ششدانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالک 1382 به مس��احت 44/65 مترمربع.درازاء44سهم مشاع 

از265/51سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف مهران عظیمی موسی آبادی.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد

142.رای ش��ماره 8613 – 94/8/30 – س��یداصغر میرنیام فرزند س��یدتقی به 
شناسنامه شماره 300 شهرضا و ش��ماره ملی1198815892 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 132 به مساحت 39 مترمربع.
143.رای شماره 9281 – 94/9/25- سمیه محسنی هونجانی فرزند صفرعلی به 
شناسنامه شماره 1222 شهرضا و شماره ملی1199298417 ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 278 به مساحت 182/65 مترمربع.درازاء11/58حبه مشاع 

از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدمحمودمیرنیام.
144.رای ش��ماره 9066 – 94/9/17 – سیدمحس��ن میرنی��ام ش��هرضا فرزند 
س��یدعبداله به شناس��نامه شماره 1190 قمش��ه و ش��ماره ملی 1199298093 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای 319 باقیمانده و 361 به مساحت 

213/54 مترمربع.
شماره های فرعی از 118 - اصلی سروستان

145.رای ش��ماره 8627 – 94/8/30 – دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی 
وزارت اطالعات -اداره کل اطالعات استان اصفهان به شناسه ملی 14003528479 
ششدانگ س��اختمان اداره اطالعات ش��هرضا مفروزی از پالک 19 به مساحت 

4643/45 مترمربع.
شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه

146.رای ش��ماره 7885 – 94/7/29 – فاطمه فرهادی فرزند ایرج به شناس��نامه 
شماره 90 بروجن و شماره ملی 4650633923 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 10 به مساحت 153/50 مترمربع.
147.رای ش��ماره 8945 – 94/9/14 –مس��عود روضاع��ی نژاد فرزن��د نادر به 
شناس��نامه ش��ماره 38 حوزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی1209959232 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت 250 مترمربع.
148.رای ش��ماره 5798 – 94/5/28 – حبی��ب ال��ه نیکروش فرزن��د لطف اله به 
شناسنامه شماره 63 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209404192 ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 15 به مساحت 202/90 مترمربع.بموجب 
سندشماره135579-92/09/16دفتر4شهرضادررهن بانک مسکن شعبه مرکزی 

شهرضاقراردارد.
149.رای ش��ماره 8371 – 94/8/23 – محمدحس��ین رضائ��ی فرزن��د اکبر به 
شناسنامه شماره 40 حوزه 2 س��میرم و شماره ملی 1209428202 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت  203 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/14          

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29   
م الف:664 سیدمهدی میرمحمدی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رای 
11/236 شماره دادنامه:9409970354000777 شماره پرونده:9409980364600269 
شماره بایگانی شعبه:940412 شاکی: آقای سبحان کیوانداریان فرزند عبدالرسول 
به نش��انی زینبیه – فلکه الله – مج الله – جنب بنگاه ایث��ار – پ41 متهم: آقای 
ابوالفضل سلطانی به نشانی مجهول المکان اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینمای��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای ابوالفضل س��لطانی مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی نس��بت به آقای س��بحان کیوانداریان و همچنین ترک 
محل تصادف موضوع کیفرخواست صادره از دادسرا دادگاه با توجه به شکایت 
ش��اکی و گزارش مرجع انتظامی و نظریات پزشکی قانونی و افسر کاردان فنی 
تصادفات و تصاویر ضبط ش��ده توس��ط دوربین نصب ش��ده در محل و با 
توجه به سایر محتویات پرونده بزه انتس��ابی به نامبرده محرز و مسلم است 
فلذا دادگاه به اس��تناد ماده 719 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375 و مواد 
558و559و569و710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را از لحاظ جنبه 
خصوصی جرم به پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی چند قطعه ایی ران 
پای چپ که معیوب التیام یافته اس��ت و دو دویستم دیه کامل بابت حارصه بر 

آرنج راست و خلف پای راست و دو صدم دیه کامل بابت دامیه بر قدام ران چپ و 
زانوی چپ در حق مصدوم و از لحاظ جنبه عمومی جرم به تحمل پنج ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید و در خصوص اعتراض آقای عبدالرسول کیوانداریان 
به قرار منع تعقیب شماره 940297 صادره از شعبه 27 دادیاری دادسرای اصفهان 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ب��ا توجه به تایید قرار در مورخه 94/2/13 
توسط معاون محترم دادستان اصفهان و نظر به اینکه قرار صادره وفق موازین 
قانونی صادر شده است فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده به استناد ماده 273 قانون 
آیین دادرسی کیفری قرار صادره عینا تایید می گردد رای صادره در خصوص 
محکومیت متهم آقای ابوالفضل س��لطانی غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد و در خصوص اعتراض به 
قرار قطعی است.م الف:30768 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)114 

جزایی سابق(
ابالغ رای 

11/237 شماره دادنامه:9409970351501585 شماره پرونده:9409980351500475 
شماره بایگانی شعبه:940529 خواهان: آقای مهدی مس��کین اردستانی فرزند 
فیض اله به نشانی اصفهان – خ.نظرغربی – اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان 
به کدپس��تی 8175766819 خواندگان: 1- آقای محمدرضا ابراهیم نجف آبادی 
فرزند احمد به نش��انی اصفهان – نجف آباد – خ.17 ش��هریور – کوی ش��هید 
مجید عاطفی –کدپس��تی 8514756386، 2- آقای عادل چروم��ی فرزند بارونی 
به نشانی اصفهان – شاهین شهر  و میمه – شاهین شهر – خ.عطار –فرعی6 
شرقی – س��اختمان مهرگان – واحد3 به کدپس��تی 3973188981 خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرس��ی 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تصمی��م دادگاه: با عنایت ب��ه محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و 
با اس��تعانت از خداوند متعال مبادرت به انش��ا رای مینماید. رای دادگاه: آقای 
مهدی مسکین اردس��تانی فرزند فیض اله به طرفیت آقایان محمدرضا ابراهیم 
نجف آبادی فرزند احم��د )صادرکننده( و عادل چروم��ی فرزند بارونی)ضامن( 
دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد و بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 908088-94/03/05 از جاری 0107762472008 به عهده بانک ملی ایران 
به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به 
مس��تندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق خواس��ته ثابت مستندا به 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 
249و314و403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت یکصد و بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان 
وصول که بر مبنای تغییرات شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 
و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی چهارمیلیون ویکصد و بیست 
میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیس��ت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.م الف:30786 ش��عبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

11/238 شماره دادنامه:9409970351101232 شماره پرونده:9309986797900714 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:930852 خواهان: زهره ملکی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان – خ.عالمه امینی – کوچه شماره15- کوچه ابکار – ب.ب ناهید –پ39 
خوانده: آقای جواد جابری انصاری به نش��انی مجهول المکان خواس��ته ها:1- 
مطالبه اجور معوقه 2- تخلیه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خانم زهره ملکی فرزند حس��ین به طرفیت آقای جواد جابری 
انصاری فرزند منصور به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت 
اجاره بهای معوقه از تاری��خ 92/11/25 لغایت 93/8/10 و هزینه های فیش آب و 
برق و گاز و تلفن و عدم حضور بالوجه خوانده با وصف نشر آگهی و مصونیت 
دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موثری دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10و219و220و337 قانون مدنی 
و مواد 198و502و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و 
شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و در خصوص خواسته خواهان مازاد بر محکوم به نظر به اینکه خواهان دعوی 
خود را نسبت به مازاد محکوم به مسترد داشته لذا به استناد بند الف ماده 107 
قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواس��ت خواهان صادر و اعالم می نمایند رای 
صادره در قس��مت ماهوی غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت 
روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان می باشد و قرار 
صادره نیز ظرف بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قابل اعت��راض در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز استان میباشد.م الف:30783 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/240 شماره دادنامه:9409970350401620 ش��ماره پرونده:9409980350400624 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940672 خواه��ان: آق��ای قاس��معلی حس��ینی 
 پنارتی فرزن��د علی با وکال��ت آقای محمدباق��ر مریخی پور فرزند حس��ن به 
نش��انی اصفه��ان – خیابان رحی��م ارباب – مابی��ن فرع��ی11و13 – مجتمع 
آریان – طبقه دوم – واحد202 با تلفن همراه09133150979 خوانده: آقای س��عید 
 عبداللهی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 2-مطالبه وجه بابت... 3- مطالبه خسارت دادرس��ی رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای قاس��معلی حس��ینی پنارتی فرزند علی با وکالت آقای محمدباقر 
مریخی پور ب��ه طرفیت آق��ای س��عید عبداللهی به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 
325/000/000 ریال موضوع فی��ش بانکی به ش��ماره 738031-93/8/1 واریزی 
به حساب خوانده و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح 
که مبلغ مذکور بابت خرید یک دستگاه سواری پارس صفر کیلومتر به حساب 
خوانده واریز گردیده اس��ت و تا کنون از تحویل خودرو و یا استرداد وجه امتناع 
مینماید و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی داشته است با تعیین وقت رسیدگی 
و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخه 94/9/28 حضور 
بهم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است اینک 
از توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه عدم استرداد خودرو خریداری شده موجب 
طرح دعوی مطالبه وجه تودیع ش��ده نمی گردد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی قرار عدم اس��تماع دعوی در وضعیت حاض��ر اعالم می گردد 
رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.م الف:30777 ش��ماره 4 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

11/249 ش��ماره:1394/04/176190-1394/11/12 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک ش��ماره 503 فرعی از 37-اصلی واقع در نسران بخش 11 ثبت نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباسعلی ظفره نسرانی فرزند نجاتعلی در 
جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/05 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:94/11/14 م الف:373 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالک نطنز
اجراییه

139404002003000833 ش��ماره بایگان��ی  /1 11 ش��ماره پرون��ده: /250
پرونده:9401770/1 شماره آگهی ابالغیه:139403802003000091 آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه:139404002003000833/1 بدینوس��یله به آقای حامد نقش فرزند محمود 
به شماره شناس��نامه 3596 به نش��انی اصفهان – چهارراه آبشار – بن.بست 
خطابخش – پالک113 بدهکار پرونده کالسه 139404002003000833/1 که برابر 
گزارش اداره پست اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شماره 1301/100/15955/3 مورخ 93/6/17 بین شما و بانک اقتصاد نوین 
شعبه میدان آزادی مبلغ 2/846/811/274 ریال بابت اصل بدهی و سود و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/8/12 و منبعد روزانه به مبلغ 2620913 ریال اضافه می 
گردد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:31515 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه

139404002003000764 ش��ماره بایگان��ی  /1 11 ش��ماره پرون��ده: /251
پرونده:9401636/1 ش��ماره آگه��ی ابالغی��ه:139403802003000092 آگهی ابالغ 
اجراییه کالسه:139404002003000764/1 بدینوسیله به آقای سعید طبیبی جبلی 
فرزند عبدالرسول به ش��ماره شناسنامه 1589 به نش��انی اصفهان – خیابان 
جی – ش��هرک فاضل – بع��د از فاضل 4 اولی��ن منزل بدهکار پرونده کالس��ه 
139404002003000764/1 که برابر گزارش اداره پست اصفهان شناخته نگردیده 
اید ابالغ م��ی گردد که براب��ر قراردادبانکی م��ورخ 92/4/23 بین ش��ما و بانک 
اقتصاد نوین ش��عبه میدان آزادی مبلغ 52/071/099 ری��ال بابت اصل بدهی و 
سود و خسارت تاخیر تا تاریخ 1394/7/11 و منبعد روزانه مبلغ 25289 ریال به 
بدهی اضافه می گردد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف:31514 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی و ابالغ دادخواست و ضمائم

11/252 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و ابالغ دادخواس��ت و ضمائم به آقای ولید 
عبداله زاده به طرفیت حمزه امیدی نرگسی فرزند علی ساکن زرین شهر – خ امام 
شمالی – ک موعود2- پ12 دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال 
10/000/000 ریال به طرفیت ولید عبداله زاده که اعالم شده است مجهول المکان 
اس��ت تقدیم که به کالس��ه 896/94ش.ح ثبت گردیده و علت مش��خص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر دادگاه و بنا به تقاضای خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار نش��ر و از نامبرده دعوت می شود روز 94/12/22 
ساعت 5 عصر در شعبه یک حقوقی ش��ورای حل اختالف زرین شهر حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غیابا 
رس��یدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:1192 شعبه یک حقوقی شورای 

حل اختالف زرین شهر 
ابالغ 

11/253 شماره درخواست:9410463624700009 شماره پرونده:9309983624700598 
شماره بایگانی شعبه:930634 در پرونده کالس��ه 930634 بازپرسی متهم آقای 
عبدالکریم سیاری به اتهام سرقت گوش��ی تلفن همراه مدل سامسونگ جی تی 
سی 3010 اس به شماره س��ریال 353376033779304 دادسرا تحت تعقیب می 
باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به ایش��ان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:907 شعبه اول بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان
مزایده 

11/254 ش��ماره نامه:9410113623300622 ش��ماره پرونده:9409983623100194 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940202 اجرای احکام مدنی دادگس��تری شهرس��تان 
 اردس��تان در نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالس��ه 940202 مدنی 
 که ب��ه موج��ب آن آقای مجی��د ش��ریف فرزن��د محمدعلی محکوم اس��ت به 
پرداخت مبل��غ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته ب��ه انضمام مبلغ 
3/595/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاریخ 
1394/02/01 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان دستمزد 
کارشناسی حق محکوم له آقای ابوالفضل نوربخش فرزند حبیب و پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال ب��ه عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دول��ت. با توجه به اینکه 
محکوم علیه طوعا در ص��دد اجرای مفاد اجراییه برنیامده اس��ت فلذا خودروی 
متعلق به محکوم علیه را به ش��رح ذیل از طریق مزایده به فروش میرساند: یک 
دستگاه خودرو س��واری پژو206 به ش��ماره انتظامی ایران43-712م66 متعلق 
به آقای مجید ش��ریف فرزند محمدعلی مدل 1385 که اکثر قس��متهای خودرو 
رنگ آمیزی – دارای الستیکهای فرس��وده و فاقد بیمه نامه ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 120/000/000 ریال. متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلس��ه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ 
مزایده خودرو مذکور را که آگهی شده مالحظه نمایند خودرو فوق به شخصی 
واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده بایستی کل بها را 
فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید تا وفق مقررات نسبت 
به انتقال و تحویل مورد مزایده اقدام گردد.تاریخ مزایده:1394/12/01 روز شنبه 
س��اعت 10صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
اردس��تان.م الف:908 مختاریان پور مدی��ر اجرای احکام حقوقی دادگس��تری 

شهرستان اردستان
اصالحیه 

 ش��ماره نام��ه:139404902004005414 ش��ماره پرون��ده:139304002004000556/1
و139304002004000557/1و139304002004000559/1و139304002004000558/1 
ش��ماره بایگان��ی پرون��ده:9301956/2و9301957/2و9301959/2و9301958/2 
پیرو آگهی مزایده ش��ماره م الف:27014 منتش��ره در روزنام��ه زاینده رود مورخ 
1394/10/24 مربوط به پرونده های کالسه 9301956و9301957و9301958و9301959 
به استحضار می رساند که نام خانوادگی مالک اشتباها کالهدوزان قید گردیده 
 که صحی��ح آن کالهدوزی می باش��د که مرات��ب بدین نحو اص��الح می گردد.

اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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خبر 

سه عتيقه فروش كه با همدســتي يكديگر اقدام به سرقت اشياي 
قديمي از منازل مردم می كردند، توســط كارآگاهان پليس آگاهي 

شهرضا شناسايي و دستگير شدند.
ســرهنگ حميد اميرخانــي اظهار كــرد: در پي وقــوع چندين 
فقره ســرقت منــزل در ســطح شهرســتان شــهرضا، موضوع 
 بــه صــورت ويــژه در دســتور كار كارآگاهــان پليــس آگاهي 

قرار گرفت.
وي افزود: در بررسي پرونده منازلي كه مورد سرقت قرار گرفته بودند 
مشخص شد سارق يا سارقان، منازل قديمي كه بيشتر اوقات خالي 
از ســكنه بود را انتخاب می كردند و اموال مسروقه از اين منازل هم 

وسايل قديمي بودند.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان شــهرضا تصريــح كــرد: بــا 
 توجه به تحقيقات صــورت گرفتــه، بالفاصله تيم هــاي ويژه اي 
از كارآگاهــان، بازرســي از عتيقــه فروشــي ها را در دســتور 
كار خود قــرار دادنــد و ســرانجام تعــدادي از اموال مســروقه 
 يكــي از مالباختــگان در يكــي از مغازه هــاي عتيقه فروشــي 

به دست آمد.
 اميرخانــی خاطرنشــان كرد: با به دســت آمدن اشــياي قديمي 
 به سرقت رفته، صاحب مغازه دستگير و در تحقيقات صورت گرفته
 به ســرقت از منــازل قديمي مــردم با همدســتي دو نفــر ديگر

اعتراف كرد.
وی با اشــاره به دســتگيری دو همدســت ســارق، اظهــار كرد: 
 تمامي متهمان دستگير شــده از مال خران و ســارقان سابقه دار 

هستند.
ســرهنگ اميرخاني افزود: متهمان به 8 فقره سرقت منزل اعتراف 
كردند و پس از تشكيل پرونده، هر سه نفر برای سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايی شدند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از دستگيري يك 
سارق حرفه اي اماكن خصوصي و كشــف10 فقره سرقت در جنوب 

شهر اصفهان خبر داد.
 ســرهنگ جهانگير كريمي اظهار كرد: در پي وقوع چند فقره سرقت 
از اماكن خصوصي در منطقه جنوب شهر اصفهان، رسيدگي به موضوع  

در دستور كار كارآگاهان پايگاه جنوب پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: كارآگاهان پس از انجام يك ســري تحقيقات، ســارق را 

شناسايي و او را هنگام سرقت از يك كارگاه دستگير كردند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهــان تصريح كرد: 
متهــم در بازجويي هاي به عمل آمــده به10 فقره ســرقت از اماكن 
 خصوصي اعتراف كرد لذا پس از تشــكيل پرونــده به مراجع قضايی

 معرفی شد.
كريمی خطاب به شهروندان تاكيد كرد: براي قابل رويت بودن مغازه 
خود از كركره مشــبك استفاده كنيد و شــب ها نيز چراغي را داخل 
 مغازه روشــن بگذاريد؛ كابل هاي مربوط به دوربين مدار بسته نبايد

 به نحوي در دسترس باشــند كه به راحتي بتوان آن ها را قطع كرد، 
همچنين از قفل هاي مناســب و به صورت زوجي براي درب كارگاه 

خود استفاده كنيد.

فرمانده انتظامي شهرســتان نايين گفت: در بازرسی از يك خودروی 
كاميون، 766 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در بار لوله  كشف شد.

ســرهنگ  نبي اهلل ســوادكوهي اظهار كرد: ماموران ايست و بازرسي 
شهيد شرافت نايين هنگام كنترل و نظارت بر تردد خودروهاي عبوري 
 به يك دستگاه كاميون » كاويان « كه از جنوب كشور به مقصد اصفهان 

در حركت بود مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. 
وي با اشاره به اينكه كاميون حامل بار قانوني لوله و اتصاالت بود، افزود: 
در بازرسي از اين خودرو، 766 هزار نخ سيگار خارجي قاچاق كه به طرز 

ماهرانه اي زير بار جاساز شده بود، كشف شد. 
فرمانده انتظامي شهرســتان نايين تصريح كــرد: در اين زمينه، يك 
راننده 34 ساله دستگير و برای ســير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

تحويل داده شد.
 ســوادكوهی خاطرنشــان كــرد: با توجــه بــه اينكه قاچــاق كاال، 
 نظــم اقتصــادي جامعــه را برهــم مي زنــد، پليــس برخــورد با 
قاچاقچيان را در اولويت كاري خود قرار داده و به شــدت با اين افراد 

برخورد می كند.

 باند سارقان عتیقه فروش
 در شهرضا منهدم شد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي؛

سارق اماكن خصوصي جنوب اصفهان 
هنگام سرقت دستگیر شد

 766 هزار نخ سیگار قاچاق 
در بار لوله كشف شد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان با بيان 
اينكه برخورد پليسي تنها راه مقابله با جرم سرقت 
نيست، پيشگيري از آن را مستلزم مشاركت همه 

مردم و دستگاه ها عنوان كرد.
سرهنگ جهانگير كريمي گفت: براي پيشگيري از 
سرقت، فقط برخورد پليسي كارساز نيست و بايد 
هم زمينه ها و بسترهاي وقوع آن از جامعه برداشته 
شــود و هم يك ســري فعاليت هايــي در جهت 

بازگشت مجرمان به زندگي سالم صورت گيرد.
وي تصريح كرد: اگر چرخه جرم در جامعه منتهي 
به اين شــود كه پليس مجرمان را دستگير كرده 
و تحويل مراجع قضايي نمايــد و اين افراد پس از 
گذراندن دوران محكوميت شان دوباره وارد جامعه 
 شــوند ، مطمئنا اين رويكرد منجر به پيشگيري 
از جرم نخواهد شد و اين مجرمان وقتي با بيكاري، 
فقر و عدم نظارت و كنترل و حمايت و مشــكالت 
عديده ديگر مواجه شوند دوباره به ارتكاب جرم رو 
مي آورند و اين چرخه همچنان ادامه پيدا مي كند.

ســرهنگ كريمي خاطر نشــان كــرد: معاونت 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان در تحقيقات 
و برآوردهايي كه در زمينه جرم سرقت انجام داده 
به اين نتيجه رسيده كه ســرقت رابطه معناداري 
با سن، تاهل، حاشيه نشيني، مهاجرت، بيكاري، 
اعتياد، سواد، ســاختار معماري شــهري و عدم 
آموزش مردم در خصوص نحوه نگهداري اموال و 

مواجهه با مجرمان دارد.
اين مقام مســئول عنوان داشــت: وقتي ارتكاب 
 سرقت توســط ســارقان را مورد بررســي قرار 

مي دهيم متوجه مي شــويم كه بيشتر اين افراد 
بيكار، مجرد، معتاد و كم ســواد هستند كه توجه 
به هركدام از اين موضوعات مي تواند به كاهش و 

پيشگيري از سرقت كمك كند.
 اين مقــام انتظامــي با بيــان اينكه رقم ســياه 
در جرايم خشــن نيم تا پنج درصد است، اما اين 
رقم در جرايــم خرد از 15 تا40 درصد را نشــان 
مي دهد گفــت: مجرمــان اصلــي جرايم خرد 
سخت، معتادان ســارق هســتند يعني كساني 
كه به دليل اعتيادشان كارشــان را از دست داده 
اند، خانــواده آنها را طــرد كرده و بــراي تامين 
هزينه مواد مصرفــي روزانه خود چــاره اي جز 
ســرقت پيدا نمي كننــد و به هميــن خاطر به 
 ســرقت هايي از قبيل وســايل داخــل خودرو،

 جيب بري و كيف قاپي رو مي آورند. كريمي با بيان 
اينكه ساماندهي معتادان مي تواند به ميزان بااليي 
از وقوع جرم ســرقت در استان اصفهان را كاهش 
دهد از مسئوالن دستگاه ها و خانواده ها خواست تا 
اين موضوع را در دستور كار جدي خود قرار دهند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
همچنين به ساختار معماري شهري نيز اشاره كرد 
و اظهار داشــت: بررسي ها نشــان مي دهد يكي 
از داليل وقوع ســرقت خودرو و موتورســيكلت 
 نبود پاركينگ هاي كافي در سطح شهر ها است 
به طوري كه آمارها نشــان مي دهــد80 درصد 
سرقت وسايل نقليه در مكان هايي رخ داده كه فاقد 
پاركينگ مناسب بودند و شــهروندان نيز مجبور 
بودند براي انجام كار، وسيله خود را در كنار خيابان 

يا كوچه هاي خلوت و فاقد نور و روشــنايي پارك 
كنند كه الزم است مسئوالن شهري اين موضوع را 

مورد توجه قرار دهند.
 وي ســهل انــگاري مــردم در حفظ امــوال و 
دارايي هاي خود را نيــز از ديگر عوامل وقوع جرم 
 ســرقت عنوان كرد و گفت: يكي از كارهايي كه 
 در قرارگاه مقابله با ســرقت، توسط پليس استان 
به آن توجه شــده مســاله آموزش به مردم است 
كه در ايــن زمينه كارشناســان انتظامي موظف 
شدند در مساجد و محافل مردمي محالت حضور 
 يافته و هشــدارها و آموزش هاي مقابله سرقت را 
به شهروندان ارائه دهند. سرهنگ كريمي اظهار 
داشت: در10ماهه امسال بيش از هفت هزار كالس 
آموزشي توسط كارشناسان پليس استان برپا شده 
و نزديك به 500 هزار نفر در اين كالس ها تحت 

آموزش همگاني پيشگيري از جرم قرار گرفتند. 
معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان با 
 بيان اينكه رويكرد پيشگيري اجتماعي از جرايم 
در دســتور كار نيروي انتظامي قــرار دارد خاطر 
نشــان كرد: با توجه به اينكه امســال به نام سال 
همدلي و همزباني نامگذاري شــده اميدواريم با 
 همكاري و همبستگي بين پليس، دستگاه قضايي، 
 اتحاديه هــا، صنــوف، ارگان ها و ســازمان ها و 
 تشــكل هاي غير دولتــي و آحاد مــردم بتوانيم 
از وقوع جرم و بزه در جامعه اســالمي جلوگيري 
 كــرده تــا امنيــت و آرامــش بيشــتري براي 
سرمايه گذاري و توسعه گردشگري در استان به 

نحو مطلوب فراهم شود.

پسر شیطان با چادر زنانه ناكام ماند! پسر جنسيس  سوار كه با فريب دختران دم بخت سناريوی سرقت از خانه، طعمه های خود را اجرايی می كرد 
با پوشيدن چادر زنانه هم نتوانست از تيررس پليس پنهان بماند.

٢5 سال دارد. ٢ ماه پيش با وثيقه يك ميلياردی از زندان آزاد شد. 6شاكی داشت. همگی دختران جوانی 
بودند كه قصد داشتند با اين پسر جنسيس  سوار ازدواج كنند؛ اما فريب خورده بودند. 

 هرگز تصور نمی كردند پســر جذابی كه خودرو مدل باال ســوار اســت، ســناريوی تبهــكاری طراحی 
می كرده است.

 به او كه خود را بازرگان، مدير شركت، نمايشگاه دار معرفی می كرد، اعتماد كردند اما در دام او گرفتار شدند. 
پارسال بود كه به زندان افتاد. 

قرار بود كه 3 سالی پشت ميله های زندان آب خنك بخورد اما به رای دادگاه اعتراض كرد. پرونده در دادگاه 
تجديد نظر بررسی و مجيد با قرار وثيقه يك ميلياردی آزاد شد.

سال گذشته بود كه پرونده های مشابه سرقت پيش روی تيم قضايی و پليسی قرار گرفت. 
 بررسی ها نشــان می داد دختران جوان فريب پســری را خورده اند كه در خيابان يا شبكه های اجتماعی 

با طعمه هايش رابطه دوستی برقرار كرده است.
 اين دختران پس از يك قرار آشــنايی با پســر مورد عالقه شــان متوجه می شــدند خانه شان به سرقت 
رفته اســت. وقتی تيمی از پليس مبارزه با سرقت دست به رديابی زد به پســر جوانی رسيد كه با اغفال 

دختران نقشه های سرقت خود را عملی می كرد.
اين پسر، دختران دم بخت را شناسايی می كرد. با آنان طرح دوستی می ريخت و نقش يك خواستگار عاشق  

پيشه را بازی می كرد. 
اين پسر با كشاندن طعمه های خود به رستوران يا كافی  شاپ  های شــهر كليد خانه های آنان را سرقت 

می كرد و با همدستی دختری جوان نقشه سرقت از خانه های اعيانی را اجرايی می كرد. 
 با به دست آمدن اين ســرنخ، » مجيد « در مخفيگاهش دستگير شــد و در بازجويی های فنی و پليسی 
به جرم خود اعتراف كرد. او كه به 3  سال حبس محكوم شــده بود در اعتراض به حكمش توانست با قيد 

وثيقه قانونی از زندان رهايی پيدا كند.

یک سرقت معمایی در خانه شمال پایتخت
چندی پيش بود كه گزارش يك سرقت در خانه ای در شمال پايتخت به پليس مخابره شد. ماموران به محل 
حادثه اعزام شدند. بررسی ها نشان می داد كه ســارق بدون تخريب در خانه توانسته وارد ساختمان شود 

و در يك فرصت مناسب توانسته 15 ساعت مارك دار، پول ميليونی، دوربين و لپ تاپ را به سرقت ببرد. 
درحالی كه ارزش اين اموال سرقت شده بيش از 100 ميليون تومان تخمين زده شده بود پليس هيچ ردی 

از سارق آشنا نداشت.
نخستین سرنخ

تنها ســرنخ پليس دوربين مداربسته ســاختمان بود؛ وقتی فيلم اين دوربين از ســوی ماموران پليس 
 مورد بازبينی قرار گرفت تيم تحقيق با تصوير زنی روبه رو شــدند كه چادر به سر داشت. اين زن ناشناس 

كه كفش های مردانه به تن داشت پس از مدت كوتاهی از ساختمان خارج شده بود.
 با به دســت آمدن اين تصاوير كه نشــان می داد پسر ورزشــكاری با پوشــيدن چادر چهره اش را پنهان 
كرده است، كارآگاهان در سوابق متهمان رد پسر جوانی را پيدا كردند كه ٢ ماه پيش از زندان آزاد شده بود.

سرقت ها مشابه بود به همين خاطر دختر خانواده مورد بازجويی قرار گرفت. اين دختر به كارآگاهان گفت: 
مدتی پيش در شبكه بی تالك با پسری آشنا شدم كه خود را تاجر معرفی می كرد. اعتمادم را جلب كرد و 
 پس از مدت كوتاهی با يكديگر قرار مالقات گذاشتيم. در كافی شاپ بوديم كه ازمن تقاضای ازدواج كرد. 
با يكديگر در تماس بوديم كه ديگر جوابگوی تلفن های من نبود. اصال تصور نمی كردم او دزد خانه ما باشد.

 اين اطالعات كافی بود تا مجيــد برای بار دوم تحت تعقيب قــرار گيرد. او در يك عمليــات غافلگيرانه 
در خانه اش دستگير شد.

مجيد به ماموران گفت: خودرو جنسيســم را پدرم برايم خريداری كرده بود، اما دوست داشتم ثروتمند 
باشم به همين خاطر نقشه دزدی از خانه دختران دم بخت را طراحی كردم. سال گذشته با شكايت 6 دختر 
به زندان افتادم؛ اما وقتی از زندان آزاد شدم بار ديگر نقشه دزدی از دختران را اجرايی كردم. با دختر30 
ساله در شبكه اجتماعی بی تالك طرح دوستی ريختم. خود را خواستگاری عاشق پيشه نشان دادم. وقتی 
توانستم او را به كافی شاپ بكشانم در يك لحظه كليد خانه شان را برداشتم. مدت ها در نزديكی خانه شان 
كمين كرده بودم. وقتی متوجه شدم كسی در خانه شان نيست، چادر زنانه ای سر كردم تا كسی مرا نشناسد. 
می دانستم اگر تغيير چهره ندهم پليس به سرعت مرا شناسايی می كند. وارد خانه شان شدم؛ ساعت های 

مارك دار، پول و طالهای شان را به سرقت بردم و فرار كردم.
اعترافات اين تبهكار سابقه دار كافی بود تا بازپرس نصرتی از شــعبه اول دادسرای ناحيه 34 وی را برای 

تحقيقات بيشتر راهی زندان كند.

اخبار كوتاه 
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زن جوانی كــه برای قتل يكی از بســتگانش آدمكش اجيــر كرده بود، 
دستگير شد.

زنی با حضور در كالنتری 1٢ برازجان شكايتی مبنی بر گم شدن شوهر 
40 ساله اش مطرح كرد. دو روز بعد از اين شكايت، مردی با پليس تماس 

گرفت و از كشف جسد مردی داخل رودخانه سعدآباد خبر داد.

كارآگاهان با حضور در محل مورد اشاره و خارج كردن جسد از رودخانه 
متوجه شدند، او همان مرد گمشده اســت. با مشخص شدن هويت مرد 
40 ساله، جسد وی به پزشــكی قانونی منتقل شد. اين در حالی بود كه 
كارشناسان پزشكی قانونی نظر دادند كه او ابتدا بر اثر مسموميت بيهوش 
شــده و بعد بر اثر ضربه های متعدد چاقو به قتل رســيده است بنابراين 
تحقيقات برای دستگيری عامل يا عامالن اين جنايت آغاز شد تا اين كه 
ماموران ردپای مردی را در اين ارتباط به دست آوردند و او تحت تعقيب 

پليس قرار گرفت و سپس دستگيرشد.
متهم با انتقال به پليس آگاهی بازجويی شد و اظهارات ضد و نقيضی بيان 

كرد، اما در ادامه تحقيقات، به قتل مرد40 ساله اعتراف كرد.
متهم به قتــل گفت: زنی كه از بســتگان مقتول بود بــا او اختالف های 
خانوادگی داشــت، بنابراين به مالقاتم آمد و در جريان گفت وگو با هم 
ماجرای نقشــه قتل او را برايم بازگو كردكه قول همكاری دادم؛ بنابراين 
او را به محلی خلوت كشــاندم و پس از بيهوش كردنش با ضربات چاقو  

وی را كشتم.
سردار حيدر عباس زاده، فرمانده انتظامی استان بوشهر در اين باره گفت: 
با اعتراف متهم به قتل، زنی كه همدســتش بود هم تحت تعقيب پليس 
 قرار گرفت و دســتگير شــد. او با انتقال به پليس آگاهی بازجويی شد و 

به طراحی نقشه قتل با همدستی متهم به قتل و اجرای آن اعتراف كرد.

فرمانده انتظامي شهرستان كاشان از شناســايي و دستگيري دو سارق 
داخل خودرو و كشف 39 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ مهدي پور غالمحسين فرمانده انتظامي شهرستان كاشان گفت: 
در پي وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو در اين شهرستان شناسايي 
و دستگيري سارق يا سارقان در دســتور كار ماموران پليس آگاهي اين 

شهرستان قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين خصوص پرونده اي تشــكيل شــد و با جمع آوري 
يك سري مستندات ســارق شناســايي كه در يك عمليات غافلگيرانه 

دستگير شد.
 ســرهنگ پورغالمحســين اظهــار داشــت: ايــن ســارق در 
 بازجويي هاي به عمل آمده به 39 فقره سرقت با همكاري همدست خود

 اعتراف كرد.
ايــن مقــام انتظامــي ضمــن اشــاره بــه دســتگيري همدســت 
ســارق بيــان داشــت: در ايــن زمينــه پرونــده تشــكيل و هر دو 
 ســارق جهــت ســير مراحــل قانوني بــه مراجــع قضايــي تحويل 

داده شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان كاشــان در پايان به شــهروندان توصيه 
كرد: خــودروي خود را به لــوازم ايمنــي، نظير ســوئيچ مخفي، قفل 
ســوئيچي، دزدگير، قفل پدال و فرمــان، محافظ كامپيوتــر خودرو و 

ساير وســايلي كه از باز كردن درب خودرو و روشــن كردن آن توسط 
ســارقان جلوگيري مي كنند و يا حداقــل آن را به تاخيــر مي اندازند، 
 مجهز كنيــد و در صــورت مشــاهده مــوارد مشــكوك، بالفاصله با 

سامانه تلفن 110 تماس بگيريد.

پایان كار سارقان داخل خودرو در كاشاندستگیری زن جوان برای قتل مرد آشنا

پيشگيري از سرقت، 
مستلزم مشاركت مردم 

و دستگاه ها است



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم :
دعا كردن را در هنگام رقت قلب غنيمت شمريد، 

كه رقت قلب، رحمت است.
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آشپزی

گوناگون

    

 م�واد الزم: گوش��ت چ��رخ ک��رده ک��م چرب��ی چه��ار ص��د گ��رم،
 آرد نخودچ��ی ص��د گرم،پی��از درش��ت رن��ده ش��ده ی��ک ع��دد،
 تخم مرغ )فقط زرده( ی��ک عدد، نمک، فلف��ل و زرد چوبه ب��ه مقدار الزم،

آب نصف پیمانه، جوش شیرین یک قاشق چایخوری.

طرز تهیه شامی سنتی  با طعمی مدرن:
پیاز رنده ش��ده را حتما قبل از اضافه کردن به مایه ش��امی، در روغن تفت 
دهید و معجزه اش را از نظر مزه ببینی��د. این روش را حتما برای انواع کتلت 
 و بیف، به کار ببرید. هیچ چیز بدمزه تر از پیاز خامی نیست که به زیر دندان 

بیاید.
 مواد الزم ذکر شده را با هم مخلوط کنید و به خوبی ورز دهید. از مایه ای که 
به دست آمده گلوله هایی  به اندازه کمی  درش��ت تر از یک گردو بردارید. آن 
 را روی یک سلفون با انگشتان خیس، به شکل های غیر منظم پخش کنید. 

به فکر این نباشید که حتما باید گرد  شود.
در هیچ کتابی  نوشته نشده که شامی باید گرد باشد، بلکه شکل های نا منظم 

و Rustic شکل بهتری به ظرف غذا می دهد.
اون سوراخ وسط شامی هم برای قشنگی  نیست، بلکه غیر از اینکه شامی را 
مغز پخت می کند، مانع از برجسته شدن وسط شامی می شود. از روی ساعت، 
فقط سه دقیقه هر طرف آن را در روغنی که به خوبی داغ شده، سرخ کنید.

بیش��تر از یک بار ش��امی ها را در روغن زیر و رو نکنید تا سطح خوش رنگی 
پیدا کنند.

خواص پیاز :
برای درمان اسهال از پوست پیاز استفاده کنید بدین صورت که پوست پیاز 
را بش��ویید و در مقداری آب به مدت ده دقیقه بجوش��انید، سپس آن را در 
 داخل دستمالی ریخته و فشار دهید تا شیره آن گرفته شود. بعدا این شیره را 
 با شکر، ش��یرین کنید و روزی چند فنجان از آن را بنوش��ید تا اسهال کامال 

از بین برود.

  پارک ملی گربیا، آالوا، اسپانیا:  این پارک جنگلی در شمال اسپانیا 
قرار دارد و شامل یک پارک محافظت شده وس��یع است که در قلب آن 
 قله ای به بلن��دی   1482 متر قرار دارد که عالقه من��دان به کوهنوردی 
می توانند از آن باال بروند. این پارک همچنین دارای گل و گیاه های زیبا، 

 درختان بلند و عجیب و آبشار نیز است.       
       تایپینگشان  – تایوان : پارک جنگلی ملی تایپینگشان در یک منطقه 
وس��یع کوهس��تانی قرار دارد و با وجود طبیعت زیبا و دس��ت نخورده، 

درختان وسیع و  رودخانه و دریاچه های آرام بازدیدکننده های زیادی را 
به خود خیره می کند.    

جنگل بامبو، کیوتو، ژاپن   :غرب شهر کیوتو – آراشیاما – جاذبه های 
توریس��تی معروف زیادی دارد، در بین آنها جنگل بامبو یکی از مقاصد 

مورد عالقه  توریست هاست. 
این طبیعت آرام با درختان بامبوی بلند نه تنها توریس��ت ها را به سمت 
خود می کش��اند بلکه همچنان بین محلی  های این منطقه نیز طرفدار 

دارد. 
این جنگل در بخش کوهستانی واقع شده و مس��یر آن بازدیدکننده ها 
را به سمت باالترین نقطه  کوهستان می برد که از آنجا می توانند نمایی 

پانورامیک از جنگل و رودخانه اطراف آن ببینند.     
  بامبوها در فرهنگ و س��نت آس��یایی ها نقش برجس��ته ای داشته اند، 
در ژاپن جنگل ه��ای بامبو محل هایی ب��وده تا مردم در برابر  ش��یطان 

محافظت شوند.        
  پارک ملی المپیک، واش�نگتن، آمریکا:    این پارک در سال 1909 
 ساخته شده اس��ت و به خاطر طبیعت زیبا و یک دستی که دارد امروزه 

در فهرست میراث جهانی قرار گرفته  است. 
ای��ن پ��ارک طبیع��ت وس��یع و زیبای��ی دارد و بازدیدکنن��دگان 
از آن م��ی توانن��د فعالی��ت ه��ای مختلف��ی را ع��الوه ب��ر بازدی��د از 
 طبیع��ت و  درخت��ان زیب��ای آن انج��ام دهن��د از جمل��ه ماهیگیری 

و کوهنوردی.

شامی سنتی  با طعمی مدرن

آشنایی با جادویی ترین جنگل های جهان

مهارت های زندگی

در عرف و فرهنگ ایرانی ما، هر یک از زن و مرد در جایگاه ویژه خودشان، در مدیریت 
اقتصادی خانواده نقش مهمی را ایفا می کنند. مردان همیشه به عنوان محور کسب 
درآمد خانواده محسوب می شوند و مدیریت اقتصاد خانواده به زنان واگذار می شود، 
 چرا که زنان اقتصادی تر هستند و با مالحظه بیشتری می توانند اقتصاد خانواده را 
به بهترین نحو ممکن مدیری��ت کنند. آگاهی از اص��ول مدیریت اقتصادی یکی 
از بهترین روش های انتخاب و اتخاذ ش��یوه ای مناس��ب برای به سامان رساندن 
 اوضاع اقتصادی خانواده اس��ت، با توجه به این مهم، برای موفقیت روزافزون شما 

در مدیریت اقتصادی خانواده، به چند نکته مهم و کاربردی اشاره می کنیم:
برای یک کدبانوی مقتصد بودن باید مصرف گرایی را کنار بگذارید

یک بانوی مدب��ر، نه تنها به محدودیت های خانواده خویش آگاه اس��ت، بلکه باید 
متوجه سختی هایی که برای کس��ب درآمد وجود دارد نیز باشد تا به راحتی آن را 
در موارد غیر ضروری مصرف نکند. متاسفانه برخی از زنان امروزی نقش کمتری 
در تولید مایحتاج خانواده دارند و حتی برای ای��ن کار، وقت کمتری را اختصاص 
می دهند در حالی که کااله��ای واحدی مانند برنج، س��بزی، گوش��ت، مرغ و... 
خریداری می ش��ود اما هیچ گاه این کاالها به کاالهای ترکیبی مانند انواع غذاها 
تبدیل نمی شود، چرا که فست فود و غذاهای آماده و ... جای خالی چنین امری را 

به خوبی پر می کنند.
 این روزها حلقه ارتباطی بانوی خانه با بخش های مختلف خانه کم ش��ده که این 
مساله نه تنها باعث افزایش مصرف گرایی شده، بلکه نیازهای جدیدی را بر خانواده 
تحمیل می کند که به موجب آن نیز بروز مشکالتی در برنامه ریزی مالی خانواده 

اجتناب ناپذیر می ش��ود، اما ش��ما به عنوان کدبانوی خانه می توانید نقش بسیار 
 مهمی در کم کردن هزینه های خانواده داش��ته باشید، تالش کنید حتی المقدور 
از هزینه های گزاف و بیهوده بپرهیزید تا قدرت خرید خانواده و میزان کاالی موجود 

در سبد خرید خانواده تان را به طریقی مناسب افزایش دهید.

چگونه کدبانوی مقتصد شوید؟

معرفی کتاب

کتاب » هندوی شیدا« نوشته سعید تشکری است که انتشارات نیستان 
آن را برای نخستین بار راهی بازار نشر کرده است.

سعید تش��کری، نویسنده نام آش��نای خراس��انی پس از تالیف آثاری 
 چون بار ب��اران، پاری��س پاریس، مفت��ون و فیروزه و… ک��ه هر یک 
سرفصلی تازه در ادبیات تاریخی و آئینی ایران و نیز تلفیقی بدیع از هنر 
نمایش و ادبیات، به ش��مار می رفتند؛ در تازه ترین رمان خود با عنوان 
» هندوی ش��یدا« از کوچه پس کوچه های تاریخ قدم بیرون گذاشته 

و داستانی با موقعیت تاریخی و جغرافیایی معاصر خلق کرده است.
 » هندوی شیدا« را در واقع می توان داس��تان حرکت به سمت کشف 
عشق ناب دانست، عش��قی که خود انتخاب می کند به سراغ که برود و 
چگونه او را ش��یدای خود کند. این رمان را همچنی��ن می توان روایت 
سرگشتگی انسان امروز نامید. انسانی که برای اثبات انسانیت و نفسانیت 
خود، به هر سوی خود را می زند تا بتواند به نتیجه مطلوب و دلخواهش 

دست پیدا کند.
سعید تش��کری در این رمان، امروزی را روایت کرده است که خود در 
زندگی حقیقی و در پیرامون زیس��تی خود کشف کرده است و همین 
مساله نیز داستان این رمان را استنادی واقعی داده و به گفته نویسنده 
 داس��تان آن را باید رونوشتی از یک داس��تان مس��تند و اتفاق افتاده 

شمرد.
 این واقعیت ش��رح به آتش کش��یدن پدری توس��ط فرزندش است تا 
مخالفت او را برای س��فر به خارج از ایران و رسیدن به عشق خیالی اش 

از میان بردارد، اما داس��تان به اینجا ختم نمی ش��ود. پس��ر به مقصود 
خیالی اش نمی رس��د، اما در مس��یری قرار می گیرد تا بتواند معشوق 

واقعی خود را پیدا کند...
 این رمان به باور نویس��نده اش، روایت انس��انی اس��ت که همه خود را 
وامدار او می پندارند و همین باور است که او را به توهم و تصور برتر بودن 
کشانده تا جایی که نمی تواند قبول کند تمام آنچه مایه جالل و توهمش 

بوده، در لحظه ای و بر سر یک هوس دود شده و به آسمان می رود...

هندوی شیدا 

هدیه دادن و گرفتن از دیرباز مورد توجه بشریت بوده و به اندازه قدمت انسان، سابقه 
دارد. در حقیقت هزاران سال است که مردم با به راه انداختن مراسم و جشن های 

مختلف به یکدیگر هدیه می دهند.
آداب هدیه دادن و هدیه گرفتن

بنا بر تحقیقات انجام ش��ده هدیه، بخش مهمی از روابط و تعامالت جوامع انسانی 
را در بر می گیرد و تعریف مش��خصی از این روابط ایجاد می کند. هدیه، پیوند بین 
اعضای خانواده و دوستان حتی طرف های کاری و تجاری را محکم می کند. مردم 
وقتی به یکدیگر هدیه می دهند، اول از همه نشان می دهند که برای یکدیگر ارزش 
قائل هستند و به یکدیگر اهمیت می دهند. همچنین موجب می شود که به یکدیگر 
بیشتر فکر کنند و توجه نشان دهند. اگرچه مفهوم هدیه در فرهنگ های مختلف 
گاهی متفاوت اس��ت، اما در اصل نشان دهنده توجهی اس��ت که افراد به یکدیگر 

ابراز می کنند.
هدیه دادن و گرفتن، واضح ترین روشی است که فرد می تواند عالقه خود را به طرف 
مقابل نشان دهد و حتی برعکس، ممکن است فردی بخواهد با کمترین صدمه به 
طرف مقابل رابطه شان را پایان دهد. او می تواند این کار را با هدیه دادن انجام دهد. 
 افرادی که به مقوله هدیه توجهی ندارند، معموال این عالئم و اش��ارات اجتماعی را

 به سادگی از دست می دهند.
بنا بر گفته روان شناسان هدیه دادن و گرفتن می تواند برای افراد بسیار مهم باشد 
و موجب سالمت روح و در نهایت جسم دو طرف شود. در حقیقت این عمل افراد را 
در شرایط برد � برد قرار می دهد و احساس��ات خوب و بسیار خوشایندی در هر دو 
طرف ایجاد می کند و موجب صمیمیت و در نتیجه احساس امنیت بیشتر می شود. 
 در حقیقت هدیه دادن و گرفتن باعث ترش��ح هورمون » سروتونین « می شود که 

در مغز افراد تنظیم کننده حاالت روحی شان است.
از طرفی تحقیقات نشان داده اس��ت که هدیه دادن به مراتب بیش از هدیه گرفتن 
شادی می آورد و وقتی این عمل به عادتی در زندگی تبدیل شود، مسلما می تواند 
 جلوی افس��ردگی را بگیرد. زی��را فرد هدیه دهن��ده از این که توانس��ته دیگری را 
شاد کند، احس��اس باارزش بودن می کند. در واقع هدیه دادن را می توان در زمره 
کارهای نوع دوس��تانه قرار داد. به ویژه زمانی که این کار بدون چشم داشت و توقع 

تالفی انجام شود، بسیار فرح بخش است.
هدیه خوب

هدیه دادن به نظر س��اده و بی دغدغه می آید، اما باید گفت کاری بس��یار سخت و 
پیچیده است و اول از همه باید آداب آن را به خوبی بدانید. هدیه خریدن از این نظر 
سخت است که معموال نمی دانیم طرف هدیه گیرنده به چه چیزی عالقه مند است. 
درواقع نمی توانیم به راحتی وارد مغز او شده و از دریچه چشم های او دنیا را ببینیم 
و بفهمیم که او واقعا چه می خواهد. حتی گاهی اوقات این ناتوانی به تهیه هدایایی 

منجر می شود که از نظر گیرنده ارزشی ندارند.
از طرفی رسم و رس��وم های مختلف در فرهنگ های گوناگون هدیه دادن را بسیار 
سخت تر می کند. معموال در جوامعی که از تنوع فرهنگی برخوردارند، هنگام تهیه 
هدیه باید بس��یار مراقب بود تا هدیه ای مناسب تهیه ش��ود. درواقع باید از سنت 

های یکدیگر که گاه از ش��هری با شهر دیگر متفاوت اس��ت، باخبر بود. در هر حال 
 دادن هدیه خوب و عالی چیزی است که فرد هدیه دهنده به آن بسیار توجه دارد. 

در زیر به برخی از ویژگی های یک هدیه خوب اشاره شده است:
هدیه بی منظور

پیش از هر چیز باید گفت یک هدیه خوب و باارزش هدیه ای است که بدون منظور و 
بدون توقع جبران داده شود. زیرا اگر توقع جبران به میان آید، اوال فرد گیرنده هدیه 
را در شرایط خاصی قرار می دهید و او احس��اس می کند که مجبور است برای تان 
هدیه بخرد و در ثانی به او می فهمانید که هدیه تان صمیمانه و از ته قلب نبوده است.

هدیه گرانقیمت
اگر هدیه تان باعث شود که دریافت کننده احساس فقیر بودن کند، هدیه ای واقعی 
 نیس��ت، بلکه با این کار به او می فهمانید که شما قدرت خرید بسیار باالیی دارید و 
می خواهید این موضوع را به رخ او بکشید. از آنجا که مردم به محض دریافت هدیه 
خواه ناخواه به فکر جبران آن می افتند، خریدن هدایای گرانقیمت دریافت کننده 
هدیه را به دردس��ر می اندازد و آن هدیه را به تلخ ترین خاطره زندگی اش تبدیل 

می کند. بنابراین مراقب باش��ید هدیه ای تهیه کنید که طرف مقابل را به زحمت 
نیندازید.

هدیه خاص
گاهی اوقات برخی افراد صرفا برای رفع تکلیف هدیه می خرند و در این گونه مواقع 
جوراب، کمربند و از این قبیل کاالها را مناس��ب می دانند. اگرچه این اجناس نیز 
بس��یار ضروری اس��ت، اما با دادن این نوع هدایا نمی توانید به دریافت کننده این 
احساس را بدهید که برای تان مهم هستند و آنها احساس خاص بودن نمی کنند. 
اگر می خواهید چنین حسی به او بدهید بهتر است برایش چیزی بخرید که بسیار 
شادترش کند. گاهی خریدن یک کتاب که به آن عالقه داشته است می تواند یک 

هدیه خاص برای او محسوب شود.
پول به عنوان هدیه

برخی به جای خریدن هدیه، پ��ول می دهند. دادن پول این مفهوم را می رس��اند 
 که فرد گیرنده هدیه آنقدر ارزش و اهمیت نداش��ته اس��ت که به خودمان زحمت

 فکر کردن درباره هدیه یا بازار رفتن بدهیم و این موضوع را به سادگی با دادن پول به 

او می فهمانیم. بنابراین اگر می خواهید به گیرنده هدیه بگویید برای تان مهم است 
هرگز پول، هدیه ندهید. هرگز نمی توان ارزش هدایا را با پول سنجید. دادن هدیه 
یعنی نشان دادن عالقه فرد به طرف مقابل. بنابراین می توانید کاری غیر از خریدن 
 جنس و کاال انجام دهید. مثال می توانید غذای مورد عالق��ه او را آماده کرده و او را 
 به صرف غ��ذا در زمانی مناس��ب دعوت کنی��د. در حقیقت با این کار به او نش��ان 

می دهید که چقدر برای تان مهم است.
تفکر پشت هدیه

خود هدیه چندان مهم نیس��ت، بلکه تفکر پش��ت آن از اهمیت برخوردار اس��ت. 
بنابراین در مورد هدیه ای که می خرید به دقت فکر کنید. به طور کلی به کسی که 
می شناسید هدیه ای بدهید که دوست دارد. معموال در صحبت های تان می توانید 
متوجه شوید که او چه چیزی دوس��ت دارد. اگر هم کامال نمی دانید طرف مقابل 
 چه چیزی دوس��ت دارد، هدیه ای بگیرید که احتمال م��ی دهید برایش کاربردی 
باشد. همیش��ه خریدن اجناس و کاال نمی تواند خاطره انگیز باشد ولی می توانید 
مثال برای او بلیت یک کنسرت یا یک کالس تفریحی و ورزشی که دوست دارد، تهیه 
کنید. به این وسیله می توانید خاطره ای شیرین در ذهن او به جا بگذارید. اگر فردی 
که برایش هدیه می خرید وقت بس��یار کمی دارد، بنابراین برایش هدیه پردردسر 
نخرید. مثال خریدن یک پازل ۵ هزار قطعه ای می تواند بدترین هدیه عمرش باشد، 
اما خریدن کتاب های صوتی که هنگام انج��ام دادن کارهایش بتواند به آن گوش 

کند، گزینه مناسبی است.
هیچ چیز جالب تر از این نیس��ت که هدیه تان را کادو پیچ دریافت کنید. حتی اگر 
بلیت رفتن به یک مکان تفریحی است آن را در یک برگه کادو بپیچید یا در پاکت 
مخصوص هدیه قرار دهید تا هدیه گیرنده از باز کردن کادو لذت ببرد. در ضمن مهم 
است برای چه کس��ی چه کاغذ کادویی انتخاب می کنید، مثال کاغذ کادو با طرح 

پروانه برای کسی که به طبیعت عالقه دارد، بسیار مناسب است.
نوشته های زیبا

 همیش��ه روی کاغ��ذ کادوی هدیه تان س��خنی زیبا بنویس��ید. البته ت��ا آنجا که 
 می توانید از نوشتن جمالت کلیش��ه ای اجتناب کنید. گاهی می توانید خاطرات

  زیبای تان را که با هم داش��تید در جمل��ه ای زیبا بیان کنید و ب��ه پاس آن روزها 
هدیه تان را پیش��کش کنید، اما اگر هم نمی دانید چه بنویس��ید یک جستجوی 
 ساده در اینترنت می تواند جمالت بی شمار زیبایی در این خصوص در اختیارتان 
قرار دهد.گاهی اوقات دادن هدیه ای که نش��ان دهد دوس��ت دارید با فرد گیرنده 
هدیه ارتباط محکم تری برقرار کنید، می تواند بهترین هدیه باشد. مثال خرید بلیت 

دونفره سینما و هر مکان تفریحی دیگر.
زمان و توجه

البته هدیه نباید حتما پولی باش��د. شما اگر کسی را دوس��ت دارید و می خواهید 
 به او نش��ان دهید که برای تان مهم اس��ت می توانید با اختصاص دادن بخش��ی از 
وقت تان و گوش کردن به صحبت های او و همدردی نش��ان دادن به او بگویید که 
چقدر برای تان ارزش دارد. به این وسیله او می تواند باارزش ترین هدیه را که توجه 

خالصانه شماست، دریافت کند.

آداب هـدیه دادن را بیـامـوزیم
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