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روحانی در همایش اعتدال:

 در هر شرایطی هفتم اسفند، 
پای صندوق انتخابات حاضر شویم
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تا انتخابات مجلس دهم مدت زیــادی باقی نمانده 
اســت. این انتخابات با توجه به شرایط موجود که با 

بحران های مختلف در منطقه روبه رو هستیم...

پرســپولیس در حالی که دو بار از ذوب آهن پیش 
افتاده بود در نهایت به تــک امتیاز این بازی رضایت 

داد.در ادامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال...

»  آیا خودروهای تازه در طبقه قیمتی زیر۴۰ میلیون 
 تومان به بازار خواهند آمد؟« این پرســش بیش از
۶۰ درصد مشتریان بازار خودرو است که منتظرند...

 نمایندگان اصلح ،
شاخص سالمت نظام هستند

پرسپولیس بازهم در حسرت 
غلبه بر ذوب آهن ماند

 آیا خودروی ارزان  قیمت 
به بازار می آید؟

فرمانده قرارگاه منطقه پدافند هوایی مرکزی کشور؛

پدافند هوایی ایران، چشم بیدار آسمان کشور است
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وزیر امور خارجه با بیان اینکه دشــمنان هیچگاه از 
ایران هراسی و دشمنی دســت برنمی دارند، گفت: 
توهم نداشته باشیم که اگر آمریکا چیزی را پذیرفت، 
حتما به ضرر ماســت. محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در مراســم قدردانی از محمد مرندی رییس 
پیشــین دانشــکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
با تبریــک ایام اهلل دهــه مبارک فجر با بیــان اینکه 
همه عزت، ســربلندی و قــدرت ملی مــا از تفکر و 
 فرهنگ اصیل انقاب اســامی که برگرفته از تفکر

 امام خمینــی)ره( یعنی فرهنگ اســتقال و خود 
باوری است، اظهار کرد: همه باید باور کنیم به عنوان 
 یک قدرت و مردم بــا فرهنگ، باســابقه و با تاریخ 
 می توانیم در صحنه بیــن المللی حضور پیدا و نقش

 ایفا کنیم. وی با اشــاره به این جملــه حضرت امام 
خمینی )ره( که، آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند، 
اضافه کرد: مبنای حرف امام)ره( این است که بفهمیم 

که آمریکا دیگر قدر قدرت نیست.
امور خارجه گفت: توهم نداشته باشیم که اگر آمریکا 
چیزی را پذیرفت، حتما به ضرر ماســت زیرا در این 
صورت پذیرفته ایم که آمریکا هنوز ابرقدرت است؛ 

درحالی که این طور نیست.
ظریف افزود: باید بپذیریم و بــاور کنیم که ما توان 

داریم، هم توان مقاومت، هم توان تعامل...

هفتمین نمایشگاه یار مهربان از شنبه ۲۴ بهمن ماه 
به مدت یک هفته در ارگ جهان نمای اصفهان برپا 

می شود.
مسعود مهدویان فرد در نشســت خبری هفتمین 
نمایشــگاه یار مهربان اظهار داشــت: شــهرداری 
اصفهان همواره خدماتی را برای تسهیل و حمایت 
از دانش آموزان انجام داده است.وی با اشاره به ارایه 
کارت الکترونیک هوشــمند به ۲5هزار دانش آموز 
اصفهانی افــزود: تعامات خوبی میــان آموزش و 
پرورش و شهرداری اصفهان در حال انجام است که 
شهرداری اصفهان تا کنون ۲5 کتابخانه و نمازخانه 
در مدارس شهر ساخته است.مدیر امور اجتماعی و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به 

برپایی نمایشگاه یار مهربان گفت...

ظریف در دانشکده مطالعات جهان:
 دشمنان هیچگاه از دشمنی

 دست برنمی دارند

هفتمین نمایشگاه »یار مهربان« 
در اصفهان برپا می شود
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رییس جمهور انتخابگ��ری را یک وظیفه و مس��ئولیت بزرگ 
دانس��ت و گفت: اگر چه گاهی اوقات انتخاب بس��یار دش��وار 
می شود، اما همه باید در هر شرایطی هفتم اسفند پای صندوق 

انتخابات حاضر شویم.
به گزارش مهر حجت االسالم حس��ن روحانی در همایش ملی 
»زنان، اعتدال و توس��عه« با اش��اره به اینکه ام��کان ندارد که 
کشوری در مسیر توس��عه قرار بگیرد و  ۵۰ درصد جمعیت آن 
نادیده گرفته شود، اظهار داشت: باید حضور و توانمندی بانوان را 
باور کنیم و بدانیم که بانوان کشورمان نیز در علم، دانش، اقتصاد، 

سیاست و هنر همانند مردها می توانند، نقش آفرین باشند.
رییس  جمهور با بیان اینکه ظرفیت و پتانسیل های زیادی در 
وجود بانوان کش��ورمان وجود دارد، گف��ت: دولت وظیفه خود 
می داند که زمینه بروز ظرفیت های بانوان را فراهم کند تا آنان 
در مسیر تعالی قرار بگیرند و بتوانند توانمندی و استعدادهای 
خود را به نمایش بگذارند و گام ب��ه گام، فاصله بین زن و مرد و 

عدم تناسب موجود به تناسب و اعتدال تبدیل شود.
روحانی با اشاره به اینکه باید بین علم و اقتصاد و علم و سیاست 
تناسب و تعادل وجود داشته باشد، گفت: قابل قبول نیست که 
خانم ها در علم  و دانش دوشادوش مردها حضور داشته باشند، 

اما در عرصه اقتصاد و سیاست شاهد عدم تناسب باشیم.
رییس  جمهور با اش��اره به اینکه افراط و خشونت از ذهن و فکر 
آغاز می شود، اظهار داشت: متأسفانه برخی اندیشه و فکر افراطی 
دارند، گاهی هم به نام دین، افراطی می اندیشند و دین را افراطی 

تبیین می کنند.
روحانی اس��اس آغاز اعتدال را اندیش��ه و فکر دانست و گفت: 
اعتدال تنها یک روش، منش و ش��عار نیست. بلکه یک بینش، 
مسیر تفکری و گفتمان اس��ت و امروز باید این گفتمان را احیا 

کنیم.
رییس  جمهور خاطر نشان کرد: بخش زیادی از مشکالت امروز 
جهان، از افراط و افراط گرایی اس��ت و عده ای ن��گاه افراطی به 
جهان دارند. درست است که نباید به همه و غریبه ها اعتماد صد 
در صدی داشته باش��یم، اما به هر حال هر مسئله ای یک نقطه 
اعتدال دارد. متأسفانه عده ای راهی جز افراط گری بلد نیستند.

روحانی همه را به هوشیاری مضاعف در آستانه انتخابات توصیه 
کرد و گفت: پیام ها و نامه های زیادی برایم می رسد که چرا در 
شرایط کنونی، کاری انجام نمی دهید. به همه مشکالت آگاهی 
دارم و می فهمم که آنچه خیلی ها مطالبه داشتند، امروز در پیش 
چشمانشان قرار ندارد، اما  باید به هدف بلندی که داریم، نگاه 
کنیم و تدبیر این است که عاقبت اندیشی داشته و نباید هدف 

اصلی و نتیجه کار را فراموش کنیم.
رییس  جمهور تصریح کرد: البته شخصا هر جایی که مشکلی 
مشاهده کردم سکوت نکردم و هزینه ای که مربوط به شخص 
خودم باشد را پرداخت می کنم، اما بسیار مهم است که به پایان 

و نتیجه کار توجه داشته باشیم و با تدبیر، صبر و حوصله و با یک 
بسیج عمومی پای صندوق های آرا حضور پیدا کنیم.

روحانی تأکید کرد: احس��اس می کنم که اگر به برخی از امور و 
روندها نیندیشیم ممکن است امید جامعه به یأس و عدم حضور 

در انتخابات تبدیل شود.
رییس  جمهور اضافه کرد: اگر چه گاهی اوقات انتخاب بس��یار 
دش��وار می ش��ود، اما همه باید در هر ش��رایطی هفتم اسفند 
پای صندوق انتخابات حاضر ش��ویم. انتخابگری یک وظیفه و 
مسئولیت بزرگ است و می دانیم که اگر حضور داشته باشیم، 
نفعی ولو اندک را به دست خواهیم آورد، اما با عدم حضور حتما 
زیان خواهیم برد و معلوم است که در چنین شرایطی، نفع کم 
را انتخاب خواهیم کرد. زنان در این عرصه نیز رسالت بزرگی بر 
دوش دارند و باید به مانند همه عرصه ها ،حضور چشمگیر و مؤثر 
خود را ایفا کنند.رییس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با تبریک ایام دهه فجر و با اشاره به اینکه بانوان ایران از روز اول 
نهضت اسالمی در صف مقدم مبارزه و نهضت حضور داشتند، 
گفت: آنگاه که خی��ل اجتماعات مردم ب��رای پیروزی نهضت 
اسالمی، خیابان های کشور را زینت بخش��یده بود در همه آن 

صحنه ها زنان نقش پررنگ و فعالی داشتند.
روحانی با اش��اره به اینکه همواره در خص��وص زنان یک تفکر 
افراط و تفریط در جامعه نمود داشته است، اظهار داشت: عده ای 

می گفتند که در مسیر مبارزه و نهضت، زنان می توانند به همه 
شکل و در هر مسیر و هرگونه که خواستند حضور داشته باشند و 
در طرف مقابل نیز عده ای حضور زنان در خیابان و شعار و صدای 
آنان را دارای اشکال دانسته و گاهی آن را نامشروع می دانستند.

رییس  جمهور با اش��اره به اینکه در هفته های آخر تبعید امام 
راحل در پاریس با چند س��وال مهم مواج��ه بودیم، گفت: یک 
سوالی که از امام)ره( پرسیده می شد این بود که زنان در مسیر 
نهضت اس��المی به خیابان ها آمده و با صدای بلند شعارهایی 
مانند، نهضت ما حس��ینی اس��ت و رهبر ما خمینی است، سر 
می دهند و صدای اینها را نامحرم می شنود و فتوای برخی بر این 
است که زن ها یا شرکت نکنند و یا حداقل شعار ندهند، اما پاسخ 
امام)ره( این بود که زنان هم می توانند به خیابان ها آمده و هم 

می توانند شعار بدهند.
روحانی خاطر نشان کرد: در نماز جماعت هایی که امام راحل در 
نوفل لوشاتو برگزار می کرد، زن ها در کنار هم به نماز می ایستادند 
و برخی از کسانی که از ایران می آمدند به این نوع نماز ایراد گرفته 
و آن را باطل می دانستند، اما امام می فرمود که این نماز اشکال 
ندارد که برای بسیاری جای تعجب داش��ت. امام راحل با نگاه 
بلندی که داشتند، راه را در همه عرصه ها گشودند.رییس  جمهور 
اضافه کرد: در اوایل پیروزی انقالب که به عنوان رییس شورای 
سرپرستی صدا و سیما مسئولیتی بر عهده داشتم ، حتی نسبت 

به کنار میز نشستن زن و مرد برای ارایه اخبار در صدا و سیما و 
نیز حضور زنان در انتخابات شبهه وارد می کردند که امروز البته 

از همه این مراحل عبور کرده ایم.
روحانی خاطر نشان کرد: نگاهی که به زنان وجود داشت، تنها 
ویژه ایران نیست و در تاریخ جهان شاهد چنین روندی هستیم. 
به نحوی که چند قرن پیش ورود زنان و دختران به دانشگاه ها 
در انگلستان ممنوع بود و در قرن بیستم در بسیاری از کشورهای 

اروپایی، زنان حق رأی نداشتند.
رییس  جمهور در ادامه با اشاره به اینکه زنان ایرانی برای ورود 
به عرصه های آموزشی مشکالت فراوانی را پشت سر گذاشتند 
تا بتوانند به دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی وارد ش��وند، گفت: 
خوش��بختانه در جامعه امروز نس��بت به نقش زنان در زمینه 
آموزشی و بهداشت و درمان تقریبا فاصله جنسیتی وجود ندارد 
و بانوان کش��ورمان در همه این عرصه ها در کنار مردان حضور 

چشمگیر و فعالی دارند.
روحانی خاطر نشان کرد: در بخش اقتصاد نیز خوشبختانه روز 
به روز نقش زنان پررنگ تر می ش��ود و فاصله های موجود قابل 

رفع شدن است.
رییس  جمهور با تأکید بر اینکه زنان باید خودش��ان برای رفع 
مشکالت، پیش��گام بوده و نقش خود را به رخ جامعه بکشانند، 
اظهار داشت: خانم ها باید خودشان وارد عرصه شوند و ظرفیت  

و توانمندی خود را نشان دهند.
روحانی اضافه کرد: در عرصه حضور سیاسی و مدیریتی زنان، 
هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با برنامه ریزی و دست به 
دست هم دادن در این مسیر نیز پیش برویم. رییس  جمهور با 
تأکید بر اینکه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، اظهار داشت: 
ما تفکر فمینیستی را قبول نداریم، اما تحجر را هم نمی پذیریم.

روحانی اظهار داشت: زندگی حضرت زهرا)س( نشان می دهد 
که زنان لیاقت و استعداد دستیابی به هر مقامی را دارند.

رییس  جمهور تصریح کرد: اگر اجازه ندهیم بانوان از فرصت های 
که خداوند و جامعه برای آنان در نظر گرفته شده استفاده کنند، 
ظلم بزرگی به زنان و آینده کشور صورت گرفته است. روحانی از 
دست اندرکاران همایش زنان، اعتدال و توسعه خواست در این 
همایش ابعاد مختلف گفتمان عدالت و توسعه، به عنوان آرزوی 

ملت ایران تبیین شود.
ش��هیندخت موالوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و 
خانواده نیز در این مراس��م پیام انتخابات ۹۲ را بازگشت اداره 
کش��ور به خرد جمعی، اعتدال و تدبیر دانست و  اظهار داشت: 
زنان در کشاکش افراط و تفریط چشم به رویکرد دولت اعتدال 
و تدبیر و امید دارند تا عدالت و توازن جنسیتی را برای آنان به 
 ارمغان آورد و امیدوارم با تدبیر دولت شاهد تحقق مطالبات زنان

 باشیم.

محمدحس��ین مقیمی معاون سیاس��ی وزیر کش��ور گفت: مهم ترین وظیفه 
ما)مسئوالن( اس��تفاده از ش��رایط برای اصالح ش��یوه های مدیریتی کشور 
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت در مس��یر رش��د و تحول بنیادین 

اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد مناس��ب دولت در مذاکرات هسته ای با پشتوانه 
کارشناسی دانشمندان این عرصه، رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
و مقاومت مردم در بخش های مختلف منجر به کس��ب موفقیتی بزرگ شد، 
تصریح کرد: باید ضمن پرهیز از مس��ایل حاش��یه ای از فرصت به دست آمده 

نهایت استفاده را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ببریم.
 معاون سیاس��ی وزیر کش��ور بخش زی��ادی از پرونده های قضایی کش��ور و

 آسیب های اجتماعی را ناشی از تحریم ها ذکر کرد و گفت: تحریم ها موجب 
گس��ترش داللی و واسطه گری در کش��ور ش��د که نتیجه آن در پرونده های 

دستگاه قضایی مشهود است.
 مقیمی یادآور ش��د: البته بخشی از مش��کالت اقتصادی کش��ور نیز ناشی از 
س��وء مدیریت ها بوده که باید با اصالح س��اختارها و رفتاره��ای مدیریتی از 
شرایط پسابرجام برای نجات اقتصاد کشور و ش��کوفایی آن به بهترین شکل 

استفاده کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: احیای صنایع استان تهران که حدود 6۰درصد 
صنعت کشور را به خود اختصاص داده است از اهمیت بسیار باالیی در توسعه 

اقتصاد کشور برخوردار است.
وی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه ما فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم 
در پای صندوق های رای است گفت: نخبگان به عنوان سرمایه های جامعه با 

احساس مسئولیت در انتخابات نام نویسی کردند.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص روند برگزاری انتخابات تاکنون نیز گفت: 
روند بررسی صالحیت نامزدها در هیئت های اجرایی به اتمام رسیده و اکنون 

در مرحله بررسی صالحیت ها در شورای نگهبان هستیم.
وی اظهار کرد: براس��اس قانون نتیجه بررس��ی صالحی��ت داوطلبان مجلس 
خبرگان رهبری ۲۰ بهمن و مجلس ش��ورای اس��المی ۲6 بهم��ن اعالم می 
 ش��ود که البته یک مرحله دیگر نیز برای اعتراض دوب��اره داوطلبان در قانون 

پیش بینی شده است.
مقیمی تصریح کرد: زمان رسمی تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری 
۲۲ و داوطلبان مجلس شورای اسالمی ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ۲4 ساعت پیش 

از زمان برگزاری انتخابات ادامه دارد.
رییس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه مهم ترین وظیفه وزارت کشور به 
عنوان مجری انتخابات حفظ بی طرفی و قانون مداری است تاکید کرد: مجریان 
انتخابات ب��ا رعایت کامل اصل بی طرف��ی و توجه به مر قان��ون زمینه حضور 

گسترده و باشکوه مردم در انتخابات را فراهم خواهند کرد.
مقیمی افزود: در روند برگزاری انتخابات دو موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی 
تعریف شده که براساس قانون، جرایم به قوه قضاییه ارجاع و تخلفات انتخاباتی 

نیز از طریق هیئت های اجرایی و نظارت مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات همچون یک مسابقه است خاطرنشان 
کرد: از نظر مجریان و ناظران انتخابات، همه داوطلبان در برابر قانون یکس��ان 
هس��تند و تمامی تالش ما حفظ بی طرفی و رعایت قانون در جریان برگزاری 

انتخابات است.
وی در پایان تاکید کرد: به طور قطع در هفتم اس��فندماه شاهد خلق حماسه 

دیگری در سپهر سیاسی ایران اسالمی خواهیم بود.

 وظیفه مهم وزارت کشور حفظ
 بی طرفی و قانون مداری در انتخابات است

حسن هانی زاده، کارشناس مسایل بین الملل در مصاحبه 
با برنامه »بدون خط خوردگی« با اشاره به اظهارات اخیر 
دبیرکل س��ازمان ملل در محکومیت عربستان نسبت به 
بمباران مردم یمن، گفت: تاکنون شورای امنیت اقدامی 
که مانع ش��ود تا عربس��تان جنایت های خود در یمن را 
متوقف کن��د انجام نداده اس��ت؛ چرا ک��ه در این زمینه 

اراده ای جدی از سوی کشورهای عضو وجود ندارد.
وی با دیر هنگام خواندن محکومیت عربستان در حمله 
به مردم یمن از سوی بان  کی مون افزود: به نظر می رسد 
آقای بان کی مون برای اینکه کارنامه بهتری از خود ارایه 
دهد اقدام به محکومیت عربس��تان کرده است در حالی 
که در طول سال های گذشته بارها در برابر اتفاقاتی که در 

منطقه رخ داده سکوت کرده است.
هانی زاده با بیان اینکه بیش از ۱۰ ماه است که عربستان 
مردم یمن را زیر بمباران خود قرار داده اس��ت و تاکنون 
شورای امنیت سازمان ملل اقدامی در راستا متوقف کردن 
این موضوع انجام نداده است، ادامه داد: نوعی پارادوکس 
و سیاست دوگانه در برخورد سازمان ملل و شورای امنیت 
با مسایل و حوادث بین المللی از جمله حوادث خاورمیانه 

وجود دارد.
هانی زاده با بیان اینکه اظه��ارات اخیر آقای بان کی مون 

در محکومیت عربس��تان و تأکی��د وی مبنی ب��ر اینکه 
کش��ورهای غربی س��الح های پیش��رفته به عربس��تان 
نفروشند، خاطرنش��ان کرد: اینگونه صحبت ها هیچ گونه 
تأثیری در عملکرد عربس��تان نداشته و کشورهای غربی 
نیز همچنان سالح های نظامی خود را با باالترین قیمت به 

عربستان می  فروشند.
این کارش��ناس مس��ایل منطقه خاورمیانه با بیان اینکه 
برخی از کش��ورهای غربی از جمله آلم��ان نیز انتقاداتی 
را به عملکرد عربس��تان وارد کرده ان��د تصریح کرد: این 
انتقادات صوری و ظاهری است، اینها در برابر جنایت های 
عربستان س��کوت اختیار نکرده اند بلکه واقعیت ها را به 
صورت برعکس جلوه می دهند و از دیگر س��و رسانه های 
غربی و همچنین رس��انه های عربی و منطقه نیز در برابر 
این اقدامات عربستان با پرداخت حق السکوت سعی کرده 

بر جنایت های خود سرپوش بگذارد.
وی در پای��ان با بیان اینک��ه تاکنون هیچ نهاد و کش��ور 
تأثیرگ��ذاری در غ��رب اقدام��ی در مورد ای��ن عملکرد 
عربستان نداشته است، ادامه داد: مسئوالن سازمان ملل 
باید از محکومی��ت ظاهری عربس��تان در بمباران مردم 
یمن دس��ت برداش��ته و تصمیمی جدی در این ارتباط 

اتخاذ کنند.

بزرگ تری��ن ناو لجس��تیک غرب آس��یا با انج��ام تعمیرات 
 اساسی، این بار با قدرت چندین برابر قبل، آماده از سرگیری 
ماموریت های مهم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران است.امیر دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات 
نیروی دریایی ارتش، از پایان تعمیرات اساسی و آماده شدن 

ناو لجستیک خارک تا اوایل سال آینده خبر داد.
به گفته امیر موسوی، در تعمیرات اساسی این ناو که بیش از 
۲ سال از انجام آن می گذرد، دیگ های بخار و سیستم رانش 
آن به طور کامل عوض شده است. وی همچنین تصریح کرد: 
از آنجا که زمان زیادی صرف تعمیرات اساسی خارک شده، در 
کنار سیستم رانش، بسیاری از سیستم ها و سامانه های موجود 

روی این ناو نیز بهینه سازی و یا تعویض شده است.
به گزارش فارس، ناو خارک با 33هزار تن وزن، بزرگ ترین ناو 

لجستیک غرب آسیا محسوب می شود.
این ناو بالگردبر با طول ۲۰7 متر، عرض ۲6/۵ متر و س��رعت 
3۹/8 کیلومتر بر س��اعت )تا قبل از تعویض سیستم رانش(، 
8 مرتبه در ماموریت های آب های آزاد به همراه ناوگروه های 
3،7،۹،۱۲،۱8،۲۲،۲4 و ۲7 حاض��ر بوده و آخرین ماموریت 
وی نی��ز در تاریخ ۲8 م��رداد ۹۲ بود که در میان��ه ماموریت 
ناوگروه بیست و هفتم، جای خود را به ناو لجستیک الرک داد.

بزرگ ترین ناو منطقه غرب آس��یا ک��ه تجهیزاتی نظیر یک 

قبضه توپ 76م.م، 4قبضه توپ ۲3م.م دو لول، ۲قبضه توپ 
۲۰ م.م تک لول و 4 قبضه تیربار ۱۲/7 م.م را روی خود دارد، 
در سال ۱3۵6 )۱۹77 میالدی( در انگلستان ساخته و 7 سال 
بعد به ایران تحویل داده ش��د.البته ایران ۲ فروند از این ناو را 
سفارش داده بود که به دلیل وقوع انقالب اسالمی، انگلستان 
از تحویل ناو دوم خودداری کرد.»خارک« به عنوان مهم ترین 
ناو لجس��تیک در نیروی دریایی، عالوه بر ۲ مرتبه حضور در 
دریای مدیترانه که با عبور از کانال س��وئز همراه بود، در تنها 
ماموریت ناوگروه های نداجا در اقیانوس آرام نیز حضور داشت.

این ناو مجهز به پیشرفته ترین س��امانه های ناوبری و قابلیت 
حمل بالگردهای 3D-SH یکی از کاندیداهای اصلی حضور 

در ماموریت اقیانوس اطلس است.

مجید تخت روانچی معاون وزیر ام��ور خارجه گفت: دور تازه 
مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا با عنوان »مذاکرات سطح باال« 
با حضور هلگا اشمید و هیئت کارشناسی اروپا در تهران آغاز 

می شود.
رییس هیئت مذاکره کننده ایران با اتحادیه اروپا به خبرنگار 
سیاسی ایرنا اظهارداشت: هیئت اروپایی به سرپرستی خانم 
اش��مید به تهران می آید و مذاکرات س��طح باال بین ایران و 

اتحادیه اروپا شروع می شود.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد ک��ه این مذاکرات 
دو روزه و در س��طح معاونان اس��ت و هیئت ه��ای دو طرف، 

کارشناسانی در زمینه های مختلف را در برخواهد گرفت.
روانچی گفت: قرار است در این مذاکرات که هر 6 ماه یک بار در 
تهران و بروکسل انجام می شود، موضوعات متنوعی در زمینه 

روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا از جمله در زمینه انرژی، 
تجارت، همکاری های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با 

مواد مخدر به بحث گذاشته شود.
وی افزود: بررسی مسایل منطقه ای نیز در دستور کار ما خواهد 
بود. مسایلی همچون مبارزه با تروریسم و افراطی گری که هم 
کشورهای منطقه از این پدیده ش��وم متضرر می شوند و هم 

اتحادیه اروپا در حال حاضر گرفتار آن است.
رییس هیئت مذاکره کننده ایران و اتحادیه اروپا بحران های 
منطقه در عراق، سوریه، یمن و برخی دیگر مناطق بحران زده 
را از دیگر محورهای مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا عنوان کرد.

روانچی تصریح کرد که این گف��ت و گو ها به نزدیکی نظرات 
دو طرف کمک می کن��د و ایران به طور ج��دی آن را دنبال 

خواهد کرد.
مرور اجرای برجام

معاون وزیر امور خارجه در عین حال گفت که حضور اشمید 
در تهران موقعیتی مناسب برای مرور اجرای برجام و بررسی 

آن خواهد بود.
روانچی اضافه کرد: سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری 

اجرای برجام در این مذاکرات ، روند اجرای برجام را با همتای 
اروپایی خود بررسی خواهد کرد.

سفر موگرینی به تهران و ظریف به بروکسل
وی در پاسخ به س��والی درباره زمان سفر موگرینی هماهنگ 
کننده سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا خاطرنش��ان کرد: 
این مرحله از مذاکرات را که پش��ت س��ر بگذاریم سفر چند 
کمیس��یونر اتحادیه اروپا به ایران را خواهیم داشت. صحبت 
اس��ت که خانم موگرینی هم ب��ه ای��ران بیاید.رییس هیئت 
مذاکره کننده ایران و اتحادیه اروپ��ا اضافه کرد: تاریخ دقیق 
سفر هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران 
هنوز مشخص نشده است ولی در آینده نزدیک انجام خواهد 
شد.روانچی از سفر محمد جواد ظریف به بلژیک در هفته آینده 
 نیز خبر داد و گفت: در این سفر عالوه بر دیدار و گفت و گو با 
مقام های بلژی��ک با مجموعه اتحادیه اروپا در بروکس��ل هم 

دیدارها و گفت و گوهایی انجام خواهد شد.
 درخواست سه نماینده جمهوری خواه آمریکا برای 

سفر به ایران
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در این باره که پاسخ 

ایران به درخواست سه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا 
برای سفر به ایران چیست، اظهارداش��ت: این موضوع ارزش 
چندانی ندارد که بخواهیم به آن بپردازیم چون هدف از آن ، 

سیاسی، تبلیغاتی و جنجال آفرینی است. 
روانچی تاکید کرد: ما به هیچ کس و هیچ کشوری اجازه دخالت 
در امور داخلی کشور را نمی دهیم و در عمل هم این را ثابت 

کرده ایم. تحت تاثیر فضاسازی ها هم قرار نمی گیریم.
 آلمان دوست خوب ایران

وی همچنین در پاسخ به س��والی درباره سفر اشتاین مایر به 
ایران هم گفت: روابط ما با آلمان در س��طوح مختلف بس��یار 
خوب است. دو وزیر امور خارجه در طول مذاکرات بارها با هم 
جلسه داش��ته اند و در تهران و برلین هم مذاکراتی در سطح 
 دو وزیر انجام ش��ده اس��ت. وزیر خارجه آلمان ظرف سه ماه 

دومین بار بود که به ایران می آمد.
معاون وزیر امور خارج��ه به روابط نزدیک ای��ران و آلمان در 
 سطح معاونان اشاره کرد و گفت: در طول مذاکرات هسته ای 

تماس های خوبی با هیئت آلمانی داشتیم.
 آلمان ها اکنون احس��اس می کنند که ش��اید بتوانند از این 
ظرفیت بهره ببرند. ضم��ن آن که ما هم از مش��ورت با همه 
 کش��ورها به ویژه آلمان اس��تقبال می کنیم. روانچی افزود:

 آلمان ها در سفر به ایران گفتند دنبال میانجیگری نیستند 
 و ماه��م فکر م��ی کنیم نی��ازی به ای��ن کار نیس��ت ولی به

 مشورت هایمان ادامه می دهیم.

 شورای امنیت سازمان ملل باید تصمیمی جدی 
در مورد عربستان اتخاذ کند

غول 33هزار تنی ارتش
 از جا برمی خیزد

وزیر امور خارج��ه با بیان اینکه دش��منان هیچگاه از ایران هراس��ی و 
دشمنی دست برنمی دارند، گفت: توهم نداش��ته باشیم که اگر آمریکا 

چیزی را پذیرفت، حتما به ضرر ماست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مراسم قدردانی از محمد مرندی 
رییس پیش��ین دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه تهران با تبریک 
ایام اهلل دهه مبارک فج��ر با بیان اینکه همه عزت، س��ربلندی و قدرت 
 ملی ما از تفکر و فرهنگ اصیل انقالب اس��المی ک��ه برگرفته از تفکر

 امام خمینی)ره( یعنی فرهنگ اس��تقالل و خود باوری اس��ت، اظهار 
کرد: همه بای��د باور کنی��م به عنوان یک ق��درت و مردم ب��ا فرهنگ، 
 باس��ابقه و با تاریخ می توانیم در صحنه بین المللی حضور پیدا و نقش

 ایفا کنیم.
وی با اشاره به این جمله حضرت امام خمینی )ره( که، آمریکا نمی تواند 
هیچ غلطی بکند، اضافه کرد: مبنای حرف امام)ره( این است که بفهمیم 

که آمریکا دیگر قدر قدرت نیست.
امور خارجه گفت: توهم نداشته باشیم که اگر آمریکا چیزی را پذیرفت، 
حتما به ضرر ماس��ت زیرا در این صورت پذیرفته ای��م که آمریکا هنوز 

ابرقدرت است؛ درحالی که این طور نیست.
ظریف افزود: بای��د بپذیریم و باور کنی��م که ما توان داری��م، هم توان 
مقاومت، هم توان تعامل، هم توان مبارزه و هم توان مذاکره و این توان 
به برکت انقالب اسالمی و پیام اصیل گفتمان انقالب اسالمی به دست 
آمده است. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به جایگاه علمی و خدوم 
دکتر مرندی گفت: حضور ایشان در عرصه مذاکرات به ویژه در مرحله 

آخر تاثیر به سزایی در برد رسانه ای ما در مذاکرات داشت.
وی همچنین دانش��کده مطالعات جهان را از مراکز مهم تاثیرگذار در 
دریافت فهم درس��تی از جهان و ارایه چهره مناسب از کشور در جهان 
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد: این مرکز علمی در شکستن موج ایران 

هراسی موفق باشد. 

اخبار

ظریف در دانشکده مطالعات جهان:

 دشمنان هیچگاه از دشمنی
 دست برنمی دارند

رییس جمهور:
روحانی در همایش اعتدال:

در هر شرایطی هفتم اسفند، پای صنـدوق انتخـابات حـاضر شویم

معاون وزیر امور خارجه:

آغـاز مـذاکـرات سطـح بـاالی ایـران و اروپـا



خبر خبر 
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مدیرکل دفترامورنمایندگی های س��ازمان توسعه تجارت ازافزایش 
تعداد رایزنان بازرگانی تا پایان س��ال خبرداد و افزود: تا پایان س��ال 

رایزنانی درکشورهای فرانسه و آلمان مستقرخواهند شد.
رضا عباسقلی اظهار کرد: کشورهای فرانسه و آلمان از بازارهای هدف 
ما درزمره کشورهای اروپایی محسوب می شوند که در حال حاضر در 
این قاره فقط درایتالیا رایزن بازرگانی داریم. وی با بیان این که تا پایان 
 س��ال تعداد رایزنان بازرگانی افزایش پیدا می کن��د، افزود: رایزنانی 
در نیجریه، بصره عراق، هرات افغانستان و س��لیمانیه عراق تا پایان 
سال مستقر می شوند و با توجه به اینکه کشورهای عراق و افغانستان 
جزو بازارهای اصلی صادراتی ما محس��وب می شوند و نگاه خاص ما 
به بازار قاره آفریقا در هر کدام از این کش��ورها چند رایزن مس��تقر 

خواهیم کرد.
عباس��قلی درعین حال بی��ان کرد: درح��ال حاضر در کش��ورهای 
هندوس��تان، عمان، افغانس��تان، ترکیه، تونس، آذربایجان، عراق، 
قزاقس��تان، ونزوئال، ارمنستان، پکن و ش��انگهای درچین، بالروس، 
پاکس��تان، آفریقای جنوبی، کنی��ا، لبنان، ایتالیا و ویتن��ام، رایزنان 

بازرگانی داریم.
مدیرکل دفتر امور نمایندگی های س��ازمان توس��عه تجارت اظهار 
کرد: درس��فری که مقام��ات با حض��ور رییس جمهور به فرانس��ه و 
ایتالیا داش��تند س��ند همکاری های تجاری و صنعتی بین کشورها 
امضا شد که برمبنای آن جذب س��رمایه گذاری و انتقال تکنولوژی 
 اروپا به ایران ب��ه منظور تولید و با هدف اس��تفاده داخلی و صادرات 
به سایر کشورها صورت گرفت. وی درعین حال عنوان کرد: رفتارهای 
دیپلماتیک متقابل اس��ت و در مورد کش��ورهایی که روابط سیاسی 
نداریم تصمیم گیری برای اعزام رایزنان باید از سطوح باالی سیاسی 
صورت گیرد. عباسقلی با تاکید بر وظیفه حس��اس و مهم رایزنان و 
کیفی کردن آنان توضیح داد: چون رایزنان به عنوان دیده بانان تجاری 
عمل کرده و بازار آن کشورها را رصد می کنند، بنابراین وظیفه مهمی 
برعهده دارند که متناسب با شرایط پس��اتحریم وظایف جدیدی به 
رایزنان بازرگانی اضافه می شود و ضروری است که تجار قبل از حضور 

در کشورها به رایزنان مراجعه کرده و ازآنها مشاوره بگیرند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان گفت: با 8591 
طرح نیمه تمام صنعتی، پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر190 هزار 
میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 272 هزار نفر، رتبه اول کشوری را 

در سرمایه گذاری و اشتغال داریم.
اس��رافیل احمدیه درجلسه شورای اداری اس��تان همزمان با افتتاح 
1375طرح، اظهار کرد: استان اصفهان رتبه نخست توسعه یافتگی 
صنعت��ی، معدن��ی و تجاری کش��ور را دارا اس��ت و ب��ه دلیل وجود 
 مزیت های بالقوه و بالفعل و با دارا ب��ودن 9131 واحد فعال صنعتی 
با سرمایه گذاری بالغ بر 183 هزار  میلیارد ریال رتبه نخست کشوری 
در سرمایه و رتبه دوم در تعداد و اش��تغال واحدهای صنعتی را دارا 
اس��ت. وی ادامه داد: با 8591 طرح نیمه تم��ام صنعتی، پیش بینی 
س��رمایه گذاری بالغ بر190 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  
272 هزار نفر رتبه اول کشوری را در سرمایه گذاری و اشتغال داریم.

احمدیه اضافه ک��رد: با760 معدن فعال رتبه اول کش��وری با میزان 
ظرفیت 45/5 میلیون تن در س��ال در رتبه چه��ارم و با ذخیره 3/5 
میلیارد تن رتب��ه پنجم ذخیره را درکش��ور دارا هس��تیم. مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با اش��اره به طرح های قابل 
افتتاح در دهه فجر نیز اضافه کرد: 28 طرح به ارزش2850 میلیارد 
ریال و اشتغال بالغ بر1620 نفر در دهه فجر امسال قابل افتتاح است 

که با حضور وزیر  ارتباطات دو مورد از آن افتتاح شد.
احمدیه با اش��اره به دو طرحی که در شهرس��تان اصفه��ان افتتاح 
می شود، گفت: این دو طرح توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری 
شده و تنها به صورت دولتی هدایت شده است. همچنین حدود40 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در آران و بیدگل با سه طرح در رابطه 
با فرش ماش��ینی، تکمیل فرش ماش��ینی و المپ کم مصرف اتفاق 

افتاده است.
وی با اشاره به بخشی از طرح های شهرس��تان های استان اصفهان، 
افزود: شاهین ش��هر با پنج طرح،40 میلیارد تومان سرمایه گذاری، 
 کاش��ان نیز با دو طرح، 26 میلیارد تومان س��رمایه گذاری، شهرضا 
با  سه طرح و سرمایه گذاری50 میلیارد تومان، گلپایگان با یک طرح،  

2/7 میلیارد تومان سرمایه گذاری را داشته اند.

اعزام رایزنان بازرگانی 
به فرانسه و آلمان تا پایان سال

اصفهان درسرمایه گذاری و اشتغال 
رتبه اول کشوری را دارد

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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»  آیا خودروه��ای تازه در طبق��ه قیمتی زیر40 
میلیون تومان به بازار خواهند آمد؟« این پرسش 
بیش از60 درصد مشتریان بازار خودرو است که 
منتظرند در طبقه قیمت��ی زیر40 میلیون تومان 
ش��اهد ورود خودروهای تازه ب��ا برندهای معتبر 

باشند.
درنخستین قرارداد و تفاهم نامه ای که میان یکی 
 از خودروس��ازان ایرانی با دو خودروساز اروپایی 
به امضا رس��یده؛ خودروهایی در آین��ده به بازار 
عرضه خواهند ش��د که در بهترین حالت قیمتی 

باالی50 میلیون تومان خواهند داشت. 
مثال هر سه خودرویی که پژو به ایران خواهد آورد 
با توجه به قیمتی که ای��ن خودروها در بازارهای 
اروپایی دارند، در ایران در بهترین حالت باالی50 

میلیون تومان خواهند بود.
در تفاهم نامه بنز نیز فعال درباره تولید خودروهای 
تجاری صحبت شده و به گفته معاون وزیر صنعت 
موضوع داخلی سازی خودروهای سواری این برند 
 نیز در آینده مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت که 
با توج��ه ب��ه لوکس ب��ودن برن��د بن��ز، طبیعتا 
محصوالت مش��ترک با ای��ن برند نی��ز در طبقه 

قیمتی زیر40 میلیون تومان نخواهند بود. 
اکنون دو موضوع قابل بررسی است، نخست آنکه 
با توجه به ارزان بودن نیروی کار و انرژی در ایران، 
چرا باز هم نمی توان خودروهای داخلی سازی شده 
را ارزان تر تمام کرد؟ و نکته دیگر اینکه برای تولید 
محصوالت تازه در این طبقه قیمتی چه باید کرد؟

فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو، در پاس��خ 
به اینکه چ��را تولید خودرو در ای��ران ارزان تمام 

نمی شود، به » فرصت امروز « می گوید: » به صرف 
جدید بودن یک خ��ودرو، هزینه آن باال نمی رود، 
بلکه علت باال بودن هزینه تولید، بهره وری پایین 
و هزینه های مازاد است که قیمت یک محصول را 
باال می برد. واقعیت این است که اگر خودروسازان 
بتوانند هزینه های شان را مدیریت کنند می توانند 

خودروی زیر30 میلیون تومان تولید کنند.«
 او می افزاید: » پژو301 در دوب��ی 44 هزار درهم 
به فروش می رس��د که رقمی ح��دود 40 میلیون 
تومان می ش��ود درحالی که این خودرو محصول 
اس��پانیا اس��ت و با هزینه حمل و پالک و س��ایر 
 هزینه ها 44 ه��زار درهم به فروش می رس��د، اما 
در ایران ب��ه دلیل پایین بودن به��ره وری طبیعتا 

قیمت این خودرو بسیار بیشتر خواهد شد.«
همچنین بهرام ش��هریاری، کارش��ناس صنعت 
خودرو در این باره معتقد است: » خودروسازان ما 
طبیعتا نمی توانند به صورت یک جا همه خطوط 
تولید را تغییر دهند اما می توانند با تغییر رفتار و 
 کاهش هزینه ه��ای تولید، کم ک��ردن ضایعات و 
باال بردن اتوماس��یون ش��رایطی فراهم کنند که 
قیمت تولیدی خودروه��ا پایین بیاید. نکته دیگر 
این است که ما اگر فقط بهره بانکی را از روی دوش 
خودروسازان برداریم گامی موثر در جهت منافع 

مصرف کنندگان برداشته ایم.«
خبری از خودروی ارزان قیمت نیست

پایین بودن بهره وری در صنایع، نیروی انس��انی 
مازاد و نبود مدیریت مطلوب در هزینه ها، موجب 
شده تا هزینه تمام شده در صنعت خودروسازی 
باال برود؛ همان اتفاقی که در سایر صنایع ایران نیز 

رخ می دهد. اما اکنون که تحریم ها برداشته شده 
و تورم در کشور کنترل شده است انتظار می رود 
 که بخش��ی از هزینه های تولید کاهش پیدا کند. 
ضمن اینک��ه نمی توان از بخش قاب��ل توجه بازار 
خودرو که مش��تریان محصوالت زیر40 میلیون 
تومان هستند چشم پوشید. حاال برای این بخش 
از بازار چه باید کرد؟ آیا می توان شرکای دیگری 
انتخاب کرد تا خودروه��ای ارزان تر و تازه به بازار 
تزریق ش��ود؟ زاوه در این زمینه بیان می کند: » 
یکی از اهداف رنو در بازار ایران همین اس��ت که 
خودروی رنو کویید را با همان قیمت 5 هزار یورو 
در ایران به فروش برساند و این به آن معناست که 
رنو ب��ه دنبال محصول زیر30 میلی��ون تومان در 
بازار ایران است. این محصوالت را نیسان و پژو هم 

دارند. موضوع نحوه مدیریت ما است. 
اگر اج��ازه دهن��د خودروس��ازان اروپایی به طور 
 مستقل وارد ایران ش��وند، خود آنها برای رقابت 
به سمت تولید خودرو در طبقه قیمتی زیر10 هزار 
دالر می روند. نکته دیگر این است که اگر ما رشد 
اقتصادی پیوسته داشته باشیم، قدرت خرید مردم 

هم بیشتر خواهد شد.«
 ش��هریاری نی��ز در این زمین��ه اظه��ار می کند: 
 » ب��ا ورود س��رمایه های خارج��ی چ��رخ تولید 
به گردش در خواهد آمد و در پی آن میزان اشتغال 
و رشد اقتصادی باالتر خواهد رفت. این موضوعات 

قدرت خرید مردم را باالتر خواهد برد. 
همچنین می توان با فعال کردن لیزینگ ها با نرخ 
بهره پایین تر فروش محصوالت باالی40 میلیون 

تومان را برای درصد زیادی از مردم آسان کرد.«

  همایش ملي بهس��ازي وتوانمند س��ازي مناب��ع انس��اني دوره ابتدایي 
 وزارت آم��وزش وپ��رورش ب��ا حمای��ت و میزبان��ي ف��والد مبارک��ه و 
با حضور محمد دیمه ور معاون آم��وزش ابتدایي وزیر آموزش و پرورش، 
دکتر قدمي معاون وزی��ر آموزش و پرورش و رییس آموزش اس��تثنایي 
کشور، قائدیها مدیر کل آموزش وپرورش استان اصفهان، مدیران، روسا 
و کارشناسان آموزش و پرورش استان هاي کشور روز شنبه3 بهمن ماه 

94 برگزار شد.
محمود ارباب زاده معاون بهره برداري فوالد مبارکه در این رابطه گفت: 
به یقین برگزاري این همایش باعث افزایش تعامل بین شرکت کنندگان 
و همچنین برقراري ارتباط هرچه بیشتر بین صنعت و آموزش و پرورش 
مي ش��ود، به ویژه اینکه در چنی��ن فرصت هایي خلق ای��ده ها و راهکار 
هاي جدید و همچنین پیش��رفت نظام آموزش و پرورش کشور و تربیت 

نیروهاي متخصص براي صنعت را شاهد خواهیم بود .
این گزارش حاکیست در ادامه این همایش محمد ناظمي هرندي مدیر 
روابط عمومي ف��والد مبارکه نیز مش��ارکت فوالد مبارک��ه در برگزاري 
چنین همایش هایي را در راس��تاي مس��ئولیت ه��اي اجتماعي فوالد 
مبارکه برش��مرد و با بی��ان گزارش مبس��وطي از عملکرد گ��روه فوالد 
مبارکه در زمینه طرح وتوس��عه هاي در دس��ت اجرا، اقدامات زیس��ت 
محیطي و مس��ئولیت هاي اجتماعي در حوزه آموزش وپرورش از قبیل 
 ساخت مدارس در منطقه، مشارکت درجش��نواره فیلم رشد، جشنواره 

 جابرب��ن حی��ان ،مش��ارکت در پی��ک ن��وروزي وکتاب هاي درس��ي 
خاطر نش��ان کرد: فوالد مبارکه به موازات تولید و توسعه هاي خود این 
قبیل فعالیت ها را با توجه به ضوابط ش��رکت همواره در دستور کار خود 

دارد.
درادامه این همایش قائدي ها مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان 
 نیزضمن تش��کر ازتالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه گفت: با توجه 
به اینکه استان اصفهان یک دهم جمعیت کل کشور را درخود جاي داده، 
حدود یک شش��م ش��هدا دوران دفاع مقدس وباالي یک سوم تولیدات 
صنعتي کش��ور مربوط به این اس��تان اس��ت همچنین با توجه به اینکه 
اصفهان شهر نفت خیز نیست اما یک سوم فرآورده هاي نفتي در استان 
پاالیش وتوزیع مي ش��ود، ضمن اینکه اس��تان اصفهان دومین اس��تان 
آموزش عالي کشور اس��ت و ازلحاظ تعداد دانش��گاه ها ودانشجو بالغ بر 
840 هزار دانش آموز در محدوده جغرافیایي بسیار وسیعي در این استان 
مشغول به تحصیل هس��تند که با این توانمندي در استان، تعامل هرچه 
بیشتر دانش با صنعت در این استان به پیشرفت و شکوفایي هرچه بیشتر 

کشور مي انجامد.
همچنین درادامه این همایش معاونین وزیرآموزش و پرورش در سخناني 
ضمن تقدیر از شرکت فوالد مبارکه در میزباني این همایش، رویکردهاي 
ش��رکت درتوجه ویژه درمس��ئولیت هاي اجتماعي را قابل الگوبرداري 

توسط سایرشرکت ها دانستند.

 کارشناس اتوماس��یون و ابزاردقیق ناحیه فوالد س��ازي از ارتقاء سیستم سطح 2
 کوره هاي قوس الکتریکي خبر داد و گفت: با این ارتقاء سیستم ضمن بر طرف شدن 

بسیاري از مشکالت، صرفه جویي اقتصادي قابل توجهي به دست آمد.
فرشاد امیني در این رابطه افزود: ارتقاء سیستم سطح 2 کوره هاي قوس الکتریکي 
مزایایي از قبیل امکان اس��تفاده از تمام ظرفیت س��خت افزاري، افزایش کارایي و 
سرعت سیستم ها، برطرف شدن برخي مشکالت متداول و همچنین ایجاد شرایط 
مناسب براي استفاده از س��رورهاي جدید و کاهش هزینه تامین قطعات یدکي را 

به همراه داشت.
 وي در توضیح بیش��تر اهمیت ارتقاي این سیس��تم ه��ا اظهار داش��ت: با عنایت 
به پیشرفت هاي شگرف سال هاي اخیر در زمینه نرم افزاري و سیستم عامل ها و 
سخت افزارهاي کامپیوتري و حرکت به سمت سیستم هاي64 بیتي و امکانات و 
کارایي بیشتر این سیستم ها یکي از دغدغه ها و مشکالت متداول، همگام سازي 
نرم افزار و سخت افزار موجود با این تحوالت است به گونه اي که برخي نرم افزارها 
و سیستم عامل ها بر روي سخت افزار جدید قابل اجرا نبوده و تهیه قطعات یدکي 
 سخت افزار قبلي عالوه بر خارج از رده ش��دن آنها معموال با هزینه باالتري نسبت 

به سخت افزار جدید همراه است.
وي یادآور شد: هم اکنون سیس��تم هاي س��طح 2 کوره هاي قوس الکتریکي که 
وظیفه دریافت و نمایش و جمع آوري و ارسال اطالعات به سطوح دیگر اتوماسیون 
وهمچنین کنترل کامل فرآیند در حالت اتوماتیک را دارند بر پایه سیس��تم عامل 
ویندوز سرور 32 بیتي اس��ت که به دالیل فوق و در برخي موارد عدم امکان نصب 

سیستم عامل 32 بیت در س��خت افزارهاي جدید، ارتقاء سیستم هاي سطح 2 از 
32 بیت به 64 بیت ضروري ودر دستور کار قرار گرفت که با درخواست از شرکت 
مربوطه و برآورد هزینه در حدود یک صد هزار یورو تصمیم به رفع این مش��کل با 
توجه به تجارب کارشناسان قسمت شد و پس از نصب این سیستم ها، نرم افزارهاي 
اختصاصي سطح 2، نصب و رفع اش��کال و صحت اجراي برنامه ها بر روي سیستم 

عامل جدید تست شد.
 این کارش��ناس اتوماس��یون و ابزار دقیق ناحیه فوالدس��ازي افزود: اس��تفاده از 
تکنولوژي هاي جدید مانند ماشین هاي مجازي نیز درحال بررسي و تست است که 
در صورت موفقیت و تایید نهایي جهت کاهش هزینه هاي سخت افزاري اجرا خواهد 
شد. ایش��ان در پایان از واحدهاي دفتر فني تولید و اتوماسیون و ابزار دقیق ناحیه 

فوالدسازي که در اجراي این پروژه همکاري الزم را داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

ارتقاء سیستم سطح 2 کوره های قوس الکتریکیهمایش ملی بهسازی وتوانمند سازی منابع انسانی دوره ابتدایی آموزش وپرورش 

آیاخودرویارزانقیمتبهبازارمیآید؟

توکلی از رد الیحه برنامه ششم خبر داد
توکلی نماینده مردم تهران با اعالم اینکه با تصمیم س��ران قوا زمان برای 
بررسی » الیحه منسوب به برنامه ششم توسعه « و بررسی بودجه 95 برای 
مجلس فراهم می ش��ود، گفت: قانون پنجم برنامه توسعه یک سال تمدید 

می شود و دولت هم پذیرفت بودجه چند دوازدهم به مجلس بیاورد.
به گزارش » نماین��ده «، احمد توکلی، در کان��ال تلگرامی خود درباره این 
برنامه نوشت: قانون پنجم برنامه توسعه یک سال تمدید می شود و دولت 
هم پذیرفت بودجه چند دوازدهم به مجلس بیاورد.  با تصمیم س��ران قوا 
زمان برای بررس��ی » الیحه منس��وب به برنامه ششم توس��عه «و بررسی 
 بودجه 95 برای مجلس فراهم می شود. وی افزود: مدتی پیش با جمعی از 
نماینده ها نسبت به اشکاالت جدی الیحه دولت در خصوص برنامه ششم 

به آقای الریجانی نامه ای نوشتیم و اشکاالت آن را توضیح دادیم.  این الیحه 
اساسا نمی تواند اسم برنامه توسعه را داشته باشد.

توکلی اضافه کرد: دولت درابتدای این الیحه به صراحت نوشته است برنامه 
 توس��عه آن چیزی اس��ت که دولت تعیین می کند. این حرف با 37 سال 
برنامه نویسی قبل و بعد از انقالب نمی خواند. حتی قبل انقالب هم گفتند 
مجلس��ین باید برنامه های عمرانی را تصویب کنند. الیحه دولت از طرفی 
مش��خصات برنامه را ندارد؛ نه از حیث علمی و نه جنبه ه��ای قانونی. وی 
افزود: اشتباه آقای روحانی این است که وقتی می خواهند برداشت جدیدی 
از قانون داشته باشند، ابتدا باید این نظر را با مجلسی ها محک بزنند نه اینکه 
به جای گفت و گو از روش راه بنداز جابنداز اس��تفاده کنند. البته هنوزهم 

شفاف نکرده و نپذیرفتند که قانون را تغییر داده اند.
بنا بر اظهارات توکلی، مساله دیگراین است که گفتند حسب توافق برجام 
مصلحت سنجی کردند. سوال این است که این مصلحت سنجی چه نسبتی 
با قانون دارد. مگرمی شود با مصلحت، قانون را کنار بزند؟  ازطرفی سخنگوی 
دولت می گوید که ما الیحه دادیم، حاال خودت��ان اصالح کنید. این حرف 
نادرست و غلطی است. چون نه ساختارمجلس و نه قانون اجازه چنین کاری 

را به مجلس نمی دهد.
وی درپایان افزود: در نهایت بعد از نامه ای که به رییس مجلس نوش��تیم، 
آقای الریجان��ی را دیدم و او هم گفت اس��تدالل نامه را قب��ول دارم. آقای 
الریجانی گفت هیچگاه از برنامه اول تا حاال بررس��ی الیحه کمتر از 7 ماه 
نبوده است. لذا قرار شد برنامه پنجم یک سال تمدید شود و دولت هم بودجه 

چند دوازدهم دهد.

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختالف 
شهرستان برخوار 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار

پیرو آگهی مورخ 94/9/17 مندرج در روزنامه زاینده رود، بدینوسیله از کلیه مدیران محترم واحدهای منطقه مستقر در شهرستان برخوار جهت تشکیل 
مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختالف شهرستان اصفهان دعوت به عمل می آید در مجمع مدیران به منظور انتخاب 

نمایندگان کارفرمایان شهرستان برخوار جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور بهم رسانند: 
مکان: منطقه صنعتی دولت آباد- دفتر هیات امنا 

زمان: روز سه شنبه مورخ 94/12/11 ساعت 9 صبح الی 11 )پایان رای گیری ساعت 11 صبح می باشد(
تبصره 2 ماده 11: هر یک از کارگاه های مذکور در منطقه صرفا می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید. 

تبصره 3 ماده 11: موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات 
کارگران مشمول قانونی کار استفاده نمایند الزم است باالترین مقام دستگاه یا مدیر عامل با یکی از اعضاء هیات مدیره را به منظور شرکت در مجمع 

کتبا معرفی نمایند. 
اسامی نامزدهای واجد شرایط )به ترتیب حروف الفبا(:

ابراهیم احمدی، ساالر امیری پور، مرتضی خالقی فر، محمدرضا داوری، کامران سیامکی، احمدرضا عزیزیان، فریدون فالحیان، ابراهیم کمالی. 
رای دهندگان می توانند به حداکثر 3 نفر از افراد فوق رای دهند. 

منظور از مدیران واحدهای منطقه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی 
هستند، می باشد. 

م الف :32442تذکر: هر فرد فقط می تواند نماینده یک واحد حقوقی باشد. 
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عكس روز(نبرد دو تمساح)

دريچه

خبر خبر

ــت ــور وضعي ــت كش ــط زيس ــى محي ــن ارزياب ــس انجم ريي
ــان را وخيم اعالم  ــاى عم ــج فارس و دري ــيه خلي  تاالب هاى حاش

كرد.
مجيد مخدوم در همايش دانشجويى روز بزرگداشت تاالب هاى ايران 
كه در تاالر شهيد مطهرى دانشكده منابع طبيعى پرديس كشاورزى 
ــد، اظهار كرد:  ــرج برگزار ش ــگاه تهران در ك ــع طبيعى دانش و مناب
ــش از 40 درصد  ــان كه بي ــج فارس و عم ــيه خلي تاالب هاى حاش
تاالب هاى ايران را تشكيل مى دهند، اوضاع خيلى وخيمى دارند در 

حالى كه خوزستان از لحاظ هوا تابع اين تاالب هاست.
ــاركت  ــور نقطه اميدى با مش ــه در جنوب كش ــاره به اينك وى با اش
ــر و مانگرو به وجود آمده  مردم با احيا و حفظ تاالب ها در بنادر گوات
ــعه كشاورزى خويش، تاالب ها  است، عنوان كرد: عده اى براى توس
ــده ــر عاملى براى توليد ريزگردها ش ــك مى كنند كه اين ام را خش

است.
ــك كردن تاالب ها سبب  ــد: در مناطقى نيز خش مخدوم يادآور ش
هجوم جانورانى نظير قورباغه ها به شهرها شده كه نظير اين موضوع 
ــئوالن شهر  ــال پيش در ايذه اتفاق افتاد و در نهايت نيز مس چند س
ــدند براى دفع قورباغه ها 6/5 برابر درآمد برنج زارها هزينه  ناچار ش

كنند.
ــت: تاالب  ــتان نيز اظهار داش ــتان گلس وى در مورد تاالب هاى اس
ــته در استان گلستان باقى بود با طرح  گميشان هم كه تا هفته گذش
ــت رفت در حالى  ــهرك صنعتى در جنوب تاالب از دس ــاخت ش س
ــاق جلوگيرى   ــا از وقوع اين اتف ــيارى صورت گرفت ت كه تالش بس

شود.
ــور، تاالب را محلى دانست كه خاكش  ــت كش پدر علم محيط زيس
ــوده و آب در آن پايين نمى رود و از نظر توليد خالص  غيرقابل نفوذ ب
ــتم ها حتى اقيانوس ها توليد آن بيشتر  طبيعى از بسيارى اكوسيس

است.
مخدوم با اشاره به اينكه بزرگ ترين تاالب ايران، تاالب انزلى است، 
عنوان كرد: در سال 1357 عمق تاالب انزلى به هشت متر مى رسيد 
اما اكنون به 1/5 تا دو متر رسيده كه دليل آن كارفرماهايى هستند 

كه به جاى قاتق نان، قاتل جان شده اند.
ــدن  ــاالب ها را فروكش ش ــكالت ت ــان يكى ديگر از مش وى در پاي
سفره هاى زيرزمينى به دليل بهره كشى بى حد براى مصرف شرب 
شهرها به خصوص تهران دانست و اظهار داشت: ساالنه يك ميليارد 
ــود كه  پنج تا  و 200 ميليون متر مكعب آب در تهران مصرف مى ش
هشت ميليون نفر جمعيت دارد، درحالى كه  اين ميزان آب بايد براى 

15 ميليون نفر صرف شود.

ــتان و بهار گرم و  ــاخت كه بين زمس ــكار س ــى هاى اوليه آش بررس
ــاط وجود دارد. ــيوع ويروس زيكا در برزيل ارتب ــك اخير با ش خش

ــالى در برزيل  ــاال و خشكس ــد كه دماى ب ــان بر اين باورن كارشناس
ــال هاى اخير بوده ــى از پديده ال نينو و تغييرات اقليمى در س ناش

 است.
ــروس زيكا از  ــت (WHO) اعالم كرد: وي ــازمان جهانى بهداش س
ــود كه يك تهديد جهانى براى سالمتى پشه «آئدس» منتقل مى ش

 است.
 طبق بررسى ها، طى سال گذشته هزاران مورد از نارسايى  مادرزادى 
در برزيل با ويروس زيكا ارتباط داشته است. اين نارسايى مادرزادى 
كه ميكروسفالى نام دارد موجب مى شود نوزادان با سرهاى كوچك 

به دنيا آيند.
ــيوع  ــت محيطى معتقدند كه ش ــان زيس اگرچه برخى از كارشناس
بيمارى ناشى از ويروس زيكا با بارش هاى شديد باران ناشى از پديده 
ــت، اما در  ال نينو در بخش هاى آمريكاى مركزى و التين مرتبط اس
ــيوع ويروس زيكا به  ــان اظهار داشته اند كه ش اين مطالعه كارشناس
ــت كه در سال  ــالى شديدى اس دليل باال رفتن دماى هوا و خشكس

2015 در شمال شرق برزيل رخ داده است.
ــان گرماى هوا و عدم  ــث دى نيوز، به اعتقاد كارشناس به گزارش هل
ــى و پديده ال نينو  ــاران تركيبى از تغييرات آب و هواي بارش كافى ب

است.
 باال بودن دماى هوا مى تواند نرخ رشد پشه هاى آئدس را افزايش دهد. 
ــالى براى آن ها  ــه ها به آب نياز دارند كه وقوع خشكس همچنين پش
دردسرساز مى شود، اما ساكنان مناطق شمال شرقى برزيل با ذخيره 
منابع آبى داخل كانتينرها در فصل خشكسالى زيستگاه هاى خوبى 

براى اين موجودات فراهم كرده اند.

رييس انجمن ارزيابى محيط زيست كشور:

وضعيت  وخيم تاالب هاى 
حاشيه خليج فارس و درياى عمان

گرما و خشكسالى، عامل شيوع 
ويروس زيكا

نتايج تحقيقات نشان مى دهد افرادى كه زنبورهاى بيمار را از اروپا به نقاط 
ــتند. به  ــارت كرده اند، عامل كاهش جمعيت زنبورها هس ديگر جهان تج
ــگاه هاى كاليفرنيا و اكستر دريافتند در  ــان دانش گزارش ايسنا، كارشناس
نتيجه واردات زنبورهاى عسل آلوده به نوعى بيمارى كشنده، اين بيمارى 
ــات گرفته در بين زنبورهاى سراسر جهان گسترش  كه از منطقه اروپا نش
ــان، تركيب دو عامل خطرناك شامل  ــت. به گفته اين كارشناس يافته اس
ويروس «تغيير شكل دهنده بال زنبور» و كنه «واروآ» در دهه هاى اخير به 

از بين رفتن ميليون ها زنبور عسل منجر شده است.
دكتر «لنا ويلفرت» از كارشناسان مركز اكولوژى و حفاظت محيط زيست 
دانشگاه اكستر گفت: اين اولين مطالعه اى است كه نشان مى دهد اروپا مركز 
اصلى شيوع جهانى تركيب دو عامل تلف شدن زنبورها يعنى ويروس تغيير 

شكل دهنده بال زنبور و كنه واروآ است.
نتايج تحقيقات حاكى از آن است كه گسترش اين دو عامل به نسبت زيادى 
حاصل دست انسان است. به گفته كارشناسان در صورتى كه شيوع اين دو 
ــار مى رفت انتقال آن بين مناطق و  عامل به طور طبيعى رخ داده بود انتظ
كشورهاى مجاور هم رخ دهد در حالى كه شيوع جهانى آن نشان از دخالت 
انسان ها دارد. زنبورها به خصوص زنبورهاى ملكه به منظور افزايش و بهبود 
ــوند.به گزارش نيچر ورلد نيوز،  اين مطالعه كه  گرده افشانى تجارت مى ش

در 17 كشور انجام گرفته نشان مى دهد فرضيه نقش انسان ها در گسترش 
بيمارى كشنده ميان زنبورها صحت دارد.

كارشناسان تاكيد كردند كه دود ناشى از آتش سوزى هاى جنگلى، 
حجم آلودگى ازن در مناطق شهرى را افزايش مى دهد.

به گزارش ايسنا، كارشناسان دانشگاه دولتى ايالت كلرادو اطالعات 
جمع آورى شده طى 10 سال در مراكز كنترل كيفيت هوا در سراسر 
آمريكا را بررسى كرده و دريافتند كه در مناطق مطالعه شده سطح 
گاز ازن در روزهايى كه دود ناشى از آتش سوزى جنگلى در هوا وجود 

داشته نسبت به روزهاى ديگر باالتر بوده است.
ــان اينكه  ــن مطالعه با بي ــان اي ــر» يكى از كارشناس «اميلى فيش
ــطح گاز ازن در  ــش س ــل افزاي ــى عام ــوزى هاى جنگل آتش س
ــده دور از انتظار بود  ــاهده ش ــت، اظهار داشت: آنچه مش شهرهاس
ــهرها رخ نمى دهد در  ــوزى ها در نزديكى ش زيرا بيشتر اين آتش س
ــش از مناطق  ــهرى بي ــطح آلودگى ازن در مناطق ش حالى كه س

روستايى است.
ــوزى ها با مواد آالينده در  به گفته كارشناسان، دود ناشى از آتش س
هواى شهرها تركيب شده و گاز ازن توليد مى كند. آلودگى ناشى از 
گاز ازن به ريه ها آسيب وارد مى كند و بزرگ ترين تهديد براى افراد 
جوان، افراد مسن و مبتاليان به آسم است. همچنين اين گاز مى تواند 

اثرات مخربى بر محصوالت كشاورزى و اكوسيستم ها داشته باشد.
ــدت و  ــث دى نيوز، تغييرات آب و هوايى با افزايش ش به گزارش هل

تعداد آتش سوزى هاى جنگلى ارتباط دارد.

حريق جنگلى، عامل افزايش آلودگى ازن در شهرهاشناسايى  عامل مهم كاهش جمعيت زنبورها

ــال پيش براى  ــيل هاى 8 ميليون ساله اى كه 40 س فس
شناسايى و كدگذارى به اياالت متحده واگذار شده بودند، 
به كشور بازگشتند و در سازمان حفاظت از محيط زيست 

رونمايى شدند.
ــازمان حفاظت  به گزارش مهر، مديركل دفتر حقوقى س
ــيل هاى 8  ــت فس ــت با اعالم خبر بازگش از محيط زيس
ــيل ها كه موضوع  ــور گفت: اين فس ميليون ساله به كش
ــده در ديوان  ــترك ميان ايران و اياالت متح پرونده مش
ــى در مراغه  ــش طى كاوش هاي ــال پي الهه بودند 40 س
ــت كشف شده  ــيلى دنياس كه يكى از 4 منطقه مهم فس
بودند. در اين كاوش ها متخصصانى از دانشگاه كاليفرنيا، 
دانشگاه كاروليناى جنوبى و موزه لس آنجلس و همچنين 

متخصصانى از كشورمان حضور داشتند.
داريوش كريمى ادامه داد: آن زمان فسيل ها به موزه ملى 
تاريخ طبيعى ايران منتقل شدند و برخى از آنها در داخل 
كشور شناسايى و كدگذارى شدند اما مابقى فسيل ها براى 
انجام تحقيقات و شناسايى و كدگذارى به اياالت متحده 
منتقل شدند. به گفته كريمى، قرار بود اين فسيل ها طى 
مدت مشخصى به كشور بازگردند، اما با تيره شدن روابط 
ايران با اياالت متحده پس از انقالب اسالمى و تسخير النه 
جاسوسى همه همكارى هاى پژوهشى قطع شد و موضوع 

فسيل ها نيز معلق ماند.
وى افزود: از سال 1363 تا سال 1393 سازمان حفاظت 
از محيط زيست اين پرونده را در الهه پيگيرى مى كرد. از 
سال 1392 با گشايش فضاى گفت وگو موضوع فسيل ها 
نيز به بحث گذاشته شد. دو طرف لوايح مختلفى را براى 
تعيين تكليف به ديوان الهه ارايه كردند و آبان ماه 1393 
جلسه استماع در ديوان برگزار شد كه در آن جلسه نهايتا 
قضات ديوان به اين جمع بندى رسيدند كه اياالت متحده 

بايد فسيل ها را به ايران بازگرداند.
ــت  ــازمان حفاظت از محيط زيس ــى، س به گفته كريم
ــيل ها را آغاز كرد  بالفاصله اقدامات الزم براى عودت فس
ــكل از نمايندگان  ــهريور 93 تيمى متش و سرانجام از ش
ــت، مركز امور حقوقى  ــازمان حفاظت از محيط زيس س
بين المللى دفتر رياست جمهورى، نماينده ايران در ديوان 
داورى الهه و دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن براى 
ــيل ها به اياالت متحده  ــى و تعيين اصالت فس كارشناس

اعزام شدند.
چند فسيل كشف شد، چند فسيل برگشت؟

مديركل دفتر حقوقى سازمان حفاظت از محيط زيست 

گفت: هيچ قرارداد حقوقى هنگام فرستادن فسيل ها نبود 
كه نشان دهد فسيل هاى داده شده دقيقا چند قطعه بوده 
است. اعداد متفاوتى مطرح بود. گفته مى شد حدود 3000 
قطعه هنگام كاوش در مراغه اكتشاف شده و به موزه ملى 
تاريخ طبيعى كشور منتقل شده بود. بررسى ها نشان داد 
كه حدود 1500 فسيل در ايران موجود است .بنابراين بايد 

حدود همين تعداد هم در اياالت متحده مى بود.
كريمى تصريح كرد: بعد از 20 روز كار مشترك توانستيم 
ــايى و تعيين اصالت كنيم و در  ــيل را شناس 1351 فس
فهرست مربوط به توافقنامه دو كشور ثبت كنيم. بخشى از 
فسيل ها هم بدون آن كه از توده گل و حاشيه هايشان جدا 
شوند منتقل شده بودند كه به شكل همان توده يكپارچه 

به كشور بازگشتند.
از ديد ايران پرونده خاتمه يافته است

مديركل دفتر حقوقى سازمان حفاظت از محيط زيست 
ــود دارد كه اياالت  ــخ به اين كه چه تضمينى وج در پاس
متحده فسيل هايى را عودت نداده باشد گفت: در ماده 8 
قراردادى كه با اين كشور امضا شده آمده است كه اياالت 
متحده بايد همه فسيل هاى ارسال شده را به ايران عودت 
دهد و متعهد مى شود چنانچه حتى يك فسيل بعدا به هر 
شكلى پيدا شود هم فسيل را بازگرداند و هم خسارت آن 

را پرداخت كند.
كريمى تاكيد كرد: اصوال كاربرد فسيل ها يا كاربرد علمى 
تحقيقاتى است يا نمايشگاهى. با توجه به قرارداد قاعدتا 
امكان برگزارى نمايشگاه كه وجود ندارد و با توجه به اين 
كه تعداد زيادى از فسيل ها مشابه هستند مثال حدود 150 
ــود، تا حد خوبى مى توان  دندان در فسيل ها ديده مى ش
مطمئن بود كه طرف مقابل ،همه فسيل ها را عودت داده 
است چرا كه كار علمى هم با تعداد كم ممكن نيست بايد 
آن قدر فراوانى داشته باشد كه به لحاظ علمى تاييد شود.

ــن  ــان اينكه در زمان توافقات هم حس وى در پايان با بي
ــت اعالم كرد كه از ديد  ــده اس نيت طرف مقابل ديده ش
ايران پرونده خاتمه يافته و ايران همه فسيل ها را دريافت 

كرده است.
به اين ترتيب فسيل هاى عودت داده شده شامل 1351 
ــب، كرگدن، فيل و زرافه است كه 40  ــيل اس قطعه فس
سال پيش در مراغه كشف و از كشور خارج شد. در ميان 
فسيل ها نمونه جديدى از زرافه ايرانى نيز ديده مى شود. 
ــازمان محيط زيست، آبان ماه  معصومه ابتكار، رييس س
امسال پيشاپيش از بازگشت اين فسيل ها به كشور خبر 
داده بود كه اين موضوع محقق شد و فسيل ها به سازمان 

حفاظت از محيط زيست منتقل شدند.

در سازمان محيط زيست رونمايى شد؛

بازگشت فسيل هاى 8 ميليون ساله به كشور



خبرخبر

ازسپتامبرگذشته، بیش از 300کودک درمدیترانه 
کشته شــده اند. این عنوان خبری است که سایت 
خبری لوموند فرانســه براســاس آن گزارشی از 

وضعیت ورود پناهجویان آسیایی به اروپا داده است.
 دراین خبربه نقل ازسایت لوموند آمده است: » این شمارشی دردناک 

است که به نظر می رسد بی انتها باشد.
 سه شنبه سوم فوریه، غرق شدن کشــتی دیگری سبب کشته شدن 
9نفرشد که دو نفرشان کودک بودند. اینان دربین مهاجرانی بودند که 
سعی داشــتند به اروپا بروند.« این خبردرحالی منتشرشده که شنبه 
گذشــته نیز5 کودک مهاجردیگر، بین 37قربانی واژگونی یک قایق 

ازپناهجویان بودند. 
دراین گزارش همچنین به خطرات مرگباراین مهاجرت ها اشاره شده 
و عنوان شده که علی رغم شرایط دریا و خطرات بیش از پیش اینگونه 
سفرهای دریایی، عبورسوری ها، عراقی ها و افغان ها به سمت اروپا را 

مبدل به یاس نمی کند.
طبق این آمار55 هزارسفر دریایی تنها در ماه ژانویه 2016 انجام شده 
است که دربین قربانیان این ســفرها، تعداد زیادی از افراد نابالغ دیده 

می شوند. 
 )OIM( همچنین براساس گزارشی ازسازمان بین المللی مهاجران
درمدیترانه حداقل 304 کودک، به علت بی توجهی نســبتا عمومی و 
پس ازغرق شدن آیالن )پسربچه کردی( دردوم سپتامبر2015کشته 

شده اند.
ســازمان بین المللی مهاجران تخمین زده اســت که از ابتدای سال 
2016، بیشتر از 55000 نفر به مقصد یونان و ایتالیا از دریای مدیترانه 
عبور کرده اند.  این سازمان تنها برای ماه ژانویه، تعداد 244 قربانی را 
برآورد کرده است. برای همین ماه در سال 2014، دوازده کشته و در 

سال 2013، این تعداد را 82 نفر ذکر کرده بود.

رییس ســازمان بهزیســتی از اعــالم آمــار نهایی شیوع شناســی 
اعتیــاد در طــرح خانــه بــه خانــه خبــر داد و گفــت: طــی ماه 
 آینــده میــزان و نوع مصــرف مــواد مخدر درکشــور مشــخص

می شود. 
انوشیروان محسنی بندپی در مورد طرح شیوع شناسی اعتیاد گفت: این 
طرح مدتی است که از سوی معاونت درمان و اعتیاد سازمان در حال 
انجام است و کارشناسان آموزش دیده در شیوع شناسی مصرف و میزان 
 مواد به صورت خانه به خانه نسبت به جمع آوری اطالعات و آمار اقدام 

کردند.
وی گفــت: آمارها جمع آوری شــده و تــا قبل از پایان ســال پس از 
تحلیل های انجام شــده ، ارایه خواهد شــد و در این صورت مشخص 
می شود که در مناطق مختلف، میزان مصرف مواد و شیوع آن در میان 

خانوارها چگونه است.
به گفته رییس سازمان بهزیستی، درصورت داشتن آمارهای دقیق و 
پژوهش های دقیق از نقاط مختلف شهرها می توان برنامه ریزی درستی 
درمورد کاهش شیوع و مصرف مواد مخدر درمیان خانواده های مختلف 

انجام داد.
 وی با اشــاره بــه اینکه تاکنــون اطالعات دقیقــی در این خصوص 
جمع آوری نشده است، گفت: جای خالی آمارهای دقیق در برنامه ریزی 
ما به خصوص درمورد آسیب های اجتماعی وجود دارد و بر این اساس 
طرح های مختلفی ازســوی معاونت های مختلف سازمان بهزیستی 
درحال انجام است که شیوع شناســی مصرف مواد به صورت خانه به 

خانه یکی ازآنهاست.
بندپی با تاکید براینکه درســال آینده بودجه ســازمان بهزیســتی 
11درصد افزایش خواهد داشــت، گفت: ســعی می کنیم براســاس 
افزایــش بودجه و اعتباراتمان نســبت به برنامه ریــزی درحوزه های 
.. برنامه هــای متنوعــی   مختلــف توانبخشــی و اجتماعــی و .

داشته باشیم.

مهمان نوازی به سبک اروپایی ها؛

 هرماه صد کودک پناهجو
 در دریای مدیترانه غرق می شوند

آمارگیری خانه به خانه اعتیاد 
دراسفند

درتمام طول مسیربه این فکر می کرد که درمهمانی 
دوستش چه بپوشد که ازدیگران کم نیاورد و لباسش 
هم تکراری نباشد. فکر می کرد این طورحس بهتری 
خواهد داشــت. درهمین فکربود که چشمش افتاد 
به ویترین مغــازه روبه رو، درســت همانــی بود که 
می خواست؛ ولی نه، تازه یک دست لباس تقریبا شبیه 
همان خریده بود. فقط رنگش فرق داشت، کمی هم 
مدلش؛ با خود گفت: »بهتراســت همان لباس قبلی 
را بپوشــم. مگرچقدربا این فرق دارد، اما به خودش 
نهیب زد: »نه حتما باید یــک لباس جدید بخرم. این 

طوراحساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنم.«
 همه ما گاهی دچارچنین حالت هایی می شویم؛ حاال 
بعضی ازما بیشتر و عده ای هم کمتر! ولی چرا با وجود 
این که کمد لباسمان پر از لباس هایی است که هنوز 
می توانیم ازآنها اســتفاده کنیم، دوباره سراغ خرید 
لباس های دیگــر می رویم. چرا وقتــی خانه مان پراز 
وسایل و تزیینات فراوان و حتی اضافی است، دوباره 
به فکرخرید لوازم تزیینی بیشــتر و بیشتر می افتیم؟ 
واقعا چرا بعضی از ما این گونه رفتار می کنیم و چطور 

می توانیم این رفتارمان را کنار بگذاریم؟ 
معموال چند دســته از افراد دســت بــه خریدهای 
غیرضروری و زائد می زنند که شایع ترین آنها افرادی 
هســتند که اعتماد به نفس کافــی ندارند و هنگامی 
که خودشــان را با دیگران مقایسه می کنند، به نوعی 

احساس خودکمتربینی به آنها دست خواهد داد.
تفریحی به نام خرید

ازحق نگذریم خرید کردن حس خوبی به ما می دهد، 
وقتی می توانیم با آن مایحتــاج خود و خانواده مان را 
تهیه کنیم. ولی وقتی این کاربه تفریحی همیشــگی 
تبدیل شود، دیگر برای تهیه مایحتاج عمومی ما انجام 

نمی شود، بلکه برای رفع بی حوصلگی و وقت گذرانی 
است. وقتی مطالعه، تماشای فیلم و تلویزیون، هنرهای 
خانگی و دیگر راه های مفید پرکــردن اوقات فراغت 
درخانه ما جایی نداشته باشد، بدون تردید بیرون زدن 

از خانه و پاساژگردی جایگزین آن خواهد شد.
مکانیسم جبران مثبت

یک مکانیسم دفاعی شایع وجود دارد به نام »مکانیسم 
جبران« که می تواند هم جنبه مثبت داشــته باشــد 
و هم منفی. جنبه مثبت آن مثال مانند فردی اســت 
که نقص جســمی دارد، ولی برای جبران آن ســعی 
می کند در حیطه های دیگرهم موفقیت کسب کند. 
گاهی درپی احســاس حقارتی که بعضی افراد دارند 
فکر می کنند شاید با خریدن یک چیز جدید احساس 
بهتری خواهند داشت. این حالت در علم روان شناسی 

مکانیسم جبران مثبت نامیده می شود.
مکانیسم جبران منفی

بعضی افراد هم هســتند که وقتی دربعضی حیطه ها 
احساس خود کمتربینی می کنند، می خواهند ازطرق 
مختلف آن را جبران کنند؛ ولی اغلب از شــیوه های 
درستی اســتفاده نمی کنند. ازجمله آنها می توان به 

خرید کردن اشاره کرد.
 یعنــی بعضی افراد دوســت دارند هر چیــزی را که 
می بینند داشــته باشــند تا به نوعی احساس کمبود 
خود را جبران کنند یا به ایــن ترتیب خود را از لحاظ 
روحیـ  روانی ارضا کنند. به این ترتیب فکر می کنند 
با خرید لباس های گرانقیمت یا اســتفاده از وسایل 
تجمالتی می توانند برکمبود اعتماد به نفس خود غلبه 
کنند؛ مثال مدام وسایل خانه خود را عوض می کنند 
یا چیز هایی می خرند که درطول ســال حتی یکی دو 

بارهم از آنها استفاده نمی کنند.

خود شیفتگان
بعضی افراد  شــخصیت خودشــیفته ای دارند؛ چون 
دوست دارند همیشــه منحصر به فرد باشند و لباسی 
بپوشند که بین دیگران تک باشد و بدرخشد و کسی 
مثل آنها نباشد، می خواهند در خرید کردن متفاوت 
باشند. این افراد دچار نوعی اختالل شخصیت به نام 
»خودشیفتگی« هستند که دوســت دارند به نوعی 
جلب توجه کنند. این افراد با هر کار خود می خواهند 
به نوعی خودشــان را خاص جلوه دهنــد. ولی بعد از 
مدتی که با آنهادر ارتباط باشــیم، متوجه می شویم 
که نمی توانند با دیگران خیلی ارتباط عمیقی برقرار 
کنند. به همین دلیل حرف هایی هم که می زنند خیلی 

حرف های پخته نیست . 
وسواس اجباری

ممکن است گاهی بعضی افراد در سطح خفیفی نوعی 
وســواس را تجربه کنند. به این صورت که فرد چون 
احساس اضطراب می کند یعنی چیزی یا موضوعی او 
را نگران کرده، برای غلبه بر این احساس اضطراب در 
واقع می خواهد به نوعی سر خودش را گرم و حواسش 
را پرت کند تا این گونه اضطراب ها نتواند او را بیش از 
حداز پا درآورد. یکی از کارهایی هــم که می تواند تا 
حدودی این حس را تعدیل کند خرید کردن اســت؛ 
غافل از آن که حتی بعد از خریدهای کاذب هم حس 
اضطرابشان از بین نمی رود. عالوه بر این که حس بدی 
دارد و نمی داند چرا ایــن کارها را کرده و چیزهایی را 
که الزم نداشته خریده، ولی متاسفانه گاهی بارها این 

رفتار را تکرار می کند.
مقابله با ترس های نهان

بسیاری افراد در هیچ گروه و طبقه ای که به آن اشاره 
شــد، قرار نمی گیرند، ولی ترس ها یا اســترس هایی 
دارند که در مقابله با آنها دســت به کارهایی از جمله 
خریدهای بیجــا می زنند. مثال بعضــی افراد عادت 
می کنند برای مقابله با اضطراب دست به خریدهای 
کاذب یا زیاد غذا خوردن بزننــد. ما گاهی فقط برای 
آن که به حال بهتری برســیم به تماشا کردن ویترین 
مغازه ها می پردازیم که معموال به خریدهایی هم ختم 
می شــود که نه تنها به دردمان نمی خورد، بلکه باعث 
می شود احساس بدی هم از خریدهای بی مورد خود 
داشته باشیم. بعضی افراد هم به دلیل داشتن احساس 
حقارت، فکر می کنند اگر بتوانند اجناس لوکســی را 
که درمغازه های مختلــف می بینند بخرند، این حس 
برطرف می شود و جالب آن که وقتی وارد زندگی این 
افراد می شویم متوجه می شویم که وسایل تجمالتی 
که دارند اصال مناسب وضع اقتصادیشان نیست. یعنی 
در زندگی آنها هیچ تناســبی بین دخل و خرج وجود 
ندارد. دکتر قدرتی، روان شناس برای مقابله با وسوسه 
خرید های غیرضروری راهکارهایی ارایه می دهد که 

درشماره بعد به آنها می پردازیم.
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کارآفرینی  

دریچه

واکنش مهناز افشار به حرکت نیروی انتظامی اهواز راه اندازی خط زندگی برای سالمندان و کودکان

 امید بهشــتی مدیر اجرایی خط زندگی در نشســت خبری مشترک 
موسسه خیریه عترت فاطمی و خط زندگی، اظهار داشت: خط زندگی با 
شماره 4 رقمی 4327 شبکه هماهنگ، یکپارچه و رایگان، ویژه سالمندان 
و کودکان است. وی با اعالم حمایت از مرکز خط زندگی، شبکه خدمات 
ویژه و مناسب سازی شده برای سالمندان و کودکان اشاره کرد و گفت: 
متقاضیان به هرگونه خدماتی که نیاز داشــته باشند می توانند با شماره 

4327 و خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. 
بهشتی افزود: هر نوع اســتفاده از خدمات خط زندگی موجب کمک به 
کودکان تحت پوشش موسسه خیریه عترت فاطمی می شود. وی اضافه 
کرد: با توجه به جمعیت 10 درصدی ســالمندان کشور، این شبکه به  
صورت رایگان نیازهای سالمندان و کودکان را پس از درخواست بررسی 
کرده و مراکز تخصصی و خدماتی معتبر را با هزینه کم تر، کیفیت باالتر 
و سهولت بیش تر در ارایه خدمات معرفی و نیاز آنان را برطرف می سازد، 
ضمن اینکه این شــرکت هیچ هزینــه ای بابت این همیــاری دریافت 

نمی کند.
 مدیراجرایی خط زندگی با بیان اینکه شبکه خط زندگی، نخستین شبکه 
خدمات یکپارچه و هماهنگ ویژه سالمندان و کودکان در کشور است، 

افزود: این شــبکه پل ارتباطی بین ســالمندان و کودکان با همه مراکز 
تخصصی و خدماتی اســت. وی با تأکید بر اینکه اکنون 40 مرکز اعم از 
بیمارستان، نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد با شبکه 
خط زندگی ارتباط دارند، بیان داشــت: خانواده  سالمندان و کودکان با 
تماس از طریق شــماره 4327 می توانند پس از ثبت نام و عضویت تمام 
نیازهای سالمندان و کودکان خود را با هزینه کم تر برطرف کنند. بهشتی 
همچنین به فعالیت این شبکه برای نخســتین بار در ایران و خاورمیانه 
اشاره کرد و گفت: زیرساخت های راه اندازی این مجموعه از 4 سال پیش 
فراهم شد و این شبکه از 3 ماه گذشته فعالیت خود را به صورت پایلوت 
آغاز کرده است. وی ادامه داد: این نخستین شبکه رایگان ویژه سالمندان 
و کودکان و پل ارتباطی بین خانواده های تهرانی و نیازمندی های آنان 
است، به طوری که این شــبکه نیازهای ســالمندان و کودکان را پس از 
درخواســت بررســی کرده و مراکز خدماتی معتبر را با هزینه کمتر و 

سهولت بیشتر در دریافت خدمات برطرف می سازد.
بهشتی خاطرنشان کرد: شبکه خط زندگی را سازمان بهزیستی، موسسه 
خیریه عترت فاطمی، سازمان های امدادی، خیرین و نیکوکاران حمایت 

می کنند.

داالن تنگ و ترش بازارچه امین السلطان سوت و کور است، اما کورسوي نور را مي توان 
از مغازه پیرمرد دید. پیرمرد با تقه اي، آهســته چفت در را باز می کند و بااحتیاط در 
مغازه را مي بندد. آرامش از رفتارش مي بارد. حاج عبداهلل مثل دهه 60 لباس خاکي 
بسیجي به تن دارد. متولد سال 1311 در روستاي زواربید شهرستان پیشواست. فرازو 
نشیب روزگار، نگاه هاي آرمان گرایانه او را نسبت به کسب و کار و مشتري مداري هنوز 
تغییر نداده است. بازار تهران پیشرفت کرده است، اما سوداي پول هنوز نتوانسته کاسب 
نمونه محله مولوي را مجبور به تغییر کند.  روي میز مغازه، تعدادي دفتر رنگ و رورفته 
حساب و کتاب دیده مي شود. اغلب دفاتر از بس ورق خورده صفحات آنها رنگ پریده 
شده و تاخورده است. رییس سابق اتحادیه عطاران تهران با اشاره به دفاتر نسیه فروشي 
مي گوید: »کار و بارم دربازار صرفا براي کســب پول نیســت. به همین نوع کسب و 
کارعالقه دارم و دلم می خواهد با مردم و به خصوص افراد فقیر جامعه سروکار داشته 
باشم. همین دفترها، نشان دهنده نسیه فروشي به مردم هستند. مشتریان 50ساله  اي 
دارم که درقبال خرید نسیه مواد غذایي از جمله برنج و حبوبات ماهانه 10 تا 50هزار 
تومان براي اداي بدهي مي پردازند؛ حتی چک یک ماهه تا یک ساله را هم بي چون و 

چرا پذیرفته ام. سعي مي کنم آبرو دار نیازمندان مظلوم محله باشم.«
به زور نمی توان پول گرفت

پیرمرد با محاسن سفید و با دستان الغر، کشــوي میز را بیرون می کشد وانباني از 
چک هاي برگشتي را نشــانم مي دهد و مي گوید: »شــاید یک میلیارد تومان چک 
برگشتي مردم درکشوي میزم باشــد. من معتقدم که به زور نمی توان از مردم پول 
گرفت. براي آبرو داري مشــتریانم، چک هاي برگشــتي را به اجرا نگذاشته ام. چون 
 آبرو مهم ترازپول است. تا چند ســال پیش میزان فروشــم از همه بازاریان بازارچه 

امین السلطان بیشتر بود. از دزفول تا جاجرم مشهد مشتري داشتم. چند کارگر براي 
من کار مي کردند. حاال کمي کار و کاسبي کساد شده است.« او می گوید که هیچ موقع 
صدایش را برای مشتري بلند نکرده است. اجناس مغازه اش را ارزان تر از دیگران دست 
مشتري مي دهد.  کاسب کهنه کار بازار امین السلطان مي گوید: »سبک درآمد اسالمي 
را پاي منبر آیت اهلل  حق شناس یاد گرفتم. ایشان در مســجد امین الدوله مدام به ما 
گوشزد مي کردند که جنس بد دست مشتري ندهیم. انصاف و مدارا داشته باشیم و به 
دنبال کسب روزي حالل برویم. من همه کساني را که بدهکارم بوده اند حالل کرده ام 

و به فرزندانم هم توصیه مي کنم که این رویه را دنبال کنند.«
کم درآمدها، مشتریان دائمي

»محمدعلي سیمرغ«، سرهنگ بازنشســته نیروي انتظامي و مدیر مؤسسه خیریه 
حضرت فاطمه)س( درباره حاج عبداهلل مي گوید: »حاج آقا آدم بزرگواري است و انصاف 
و کسب و رزق حالل شیوه زندگي اوست. اگر امروز برنج را هزار تومان بفروشد  و چندماه 
دیگر قیمت برنج باالتر رود براي اجناس موجود در مغازه همان قیمت را از مشتري 
مي گیرد و نه باالتر. همه افراد کم درآمد ورامین و قرچک هم مشتري حاج آقا کرماني 
هستند؛ حتي دیده ام براي افراد بي بضاعت وام هایي گرفته و اقساطش را مي پردازد.«

سال هاست از او خرید می کنم
»فیض اهلل  فخري«، مقني بازنشســته، 2فقره چک براي سال 1395 به حاج عبداهلل 
مي دهد و مي گوید: »خدا خیرش دهد. همین ماه مبارک رمضان برنج دم سیاه از او 
خریدم و حاال اقساطی طي چک مدت دار پول آن را مي پردازم؛ با اینکه برنج گران شده 
است، اما به همان قیمت قبلي پولش را مي پردازم. خدا خیرش بدهد؛ سال هاست که 
ازمغازه ایشان اجناس قسطي به خانه مي برم.« او می گوید که در بازار نام نیک باقي 

مي ماند.
وقتي قسط ها عقب مي افتد

»علي اکبري«، کارگر پاساژ امین الســلطان نیز حاج عبداهلل را مي شناسد و درحین 
حمل بار مي گوید: »آدم دست به خیري اســت و به اهالي مستمند کمک مي کند. 
هرکس آشنا باشد از او برنج وحبوبات قســطي مي خرد. تاکنون یک میلیون تومان 
اجناس مختلف ازایشــان خریده ام و ماهــي بین 30 تا 50هزار تومان قســط آن را 
مي پردازم و ایشــان با بزرگواري هیچ وقت براي گرفتن این اقساط عجله اي از خود 

نشان نمي دهند.«
ضامن وام نیازمندان می شود

»مرتضي زندي«، مدیر صندوق قرض الحسنه فردوس، در بازار امین السلطان، درباره 
سبک رفتاري او مي گوید: »بارها افراد ناشناس و سالخورده  اي به او مراجعه و تقاضاي 
وام مي کنند؛ با اینکه شناختي نسبت به آنها نداریم، اما حاجي کرماني خطر می کند و 
ضمانت وام آنها را مي پذیرد که در بیشتر موارد اقساط آنها به گردن او مي افتد. او آدمي 

نیست که از این دسته افراد فقیر، سفته و چک بگیرد.«
انصاف او زبانزد است

»مراد رضایي«، سراج داالن اول بازارچه امین السلطان درباره نوع کاسبي این بازاري 
معتمد مي گوید: »حرف زدن درباره حاجي کرماني ســخت است. او طمع مال دنیا 
ندارد. عارف مسلک است. بعید مي دانم در این بازار حبوبات و برنج، کسي مثل او جنس 
قسطي و نسیه اي بفروشد. دست و دلبازي و انصاف او زبانزد همه است. بازاریان امروزي 
مثل او نیستند. او به شیوه لوطي هاي قدیم رفتار مي کند و همین باعث بزرگ منشي او 

شده است. کاش همه ما بتوانیم مثل او به مال دنیا بی اعتنا باشیم.«

لوطیان بازار زنده اند

 بتول 
خواجه زاده

به دنبال اقدام جالب نیــروی انتظامی 
اهواز و یک انجمن خیریه برای برآورده 
کــردن آرزوی کــودک 12 ســاله که 
مبتال به ســرطان اســت، مهناز افشار 
در فیســبوک خود با انتشار یادداشتی 

واکنش نشان داد.
انسانیت زنده است

آذرمــاه ســال 1392 بود و مشــغول 
خوانــدن اخبار بودم که متوجه شــدم 
کودکی به نام مایلز اســکات که مبتال 
به سرطان اســت، آرزو داشــته بتمن 
باشــد و تمام مســئوالن و مردم شهر 
گاتهام)زادگاه بتمن( دســت به دست 
هم دادند تا او به آرزوی خود برسد. آن 
روز گذشت و من با خود به این موضوع 
فکر می کردم که پس آرزوهای کودکان 
ایرانی چه می شــود؟ چه کسی آن ها را 

برآورده می کند؟ تا اینکه ....کمی پیش تر 
البه الی اخبار خواندم که با همکاری یک 
انجمن خیریه و نیــروی انتظامی اهواز 
یک کودک 12ساله مبتال به سرطان که 
آرزو داشته پلیس شــود به آرزوی خود 
رسیده است. عجب خبر خوبی! ما به این 
اخبار خوب نیاز داریم، ما به حال خوبی 
که متاثر از شــنیدن و خواندن و دیدن 
این اخبار است نیاز داریم.  بیاییم با هم 
تا آنجا که می توانیم و امکان پذیر است 
آرزوهای یکدیگر را برآورده کنیم و آن ها 

را منتشر کنیم.
 نترسید که شــما را متهم به ریاکاری  
می کنند بلکه خوشحال باشید که باعث 

انتشار عشق هستید.
 بیاییم هرکدام از ما یک آرزو، آری فقط 

یک آرزو برآورده کنیم.

چگونه جلوی وسوسه خریدهای بیهوده و غیر ضروری را بگیریم؟

تب خرید بر جان خانواده
قسمت اول 
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فیلم های »ابد و یک روز«، »اژدها وارد می شود«، 
»ایســتاده در غبار«، »بادیــگارد« و »بارکد« 
 همچنان در صدر آرای مردمی در جشنواره فجر 

هستند.
بــه گــزارش مهر، بــا گذشــت شــش روز از 
برگــزاری ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلم 
فجــر نتیجــه آرای مردمــی برای مشــخص 
شــدن سرنوشــت ســیمرغ تماشــاگران تــا 
 پایان روز ششــم یعنــی شــنبه ۱۷ بهمن ماه 

اعالم شد.
  براســاس اعالم کمیته رای گیــری مردمی که 

زیر نظر خانه ســینما فعالیت می کند فیلم های 
»ابد و یک روز« به کارگردانی ســعید روستایی، 
»اژدهــا وارد می شــود« بــه کارگردانی مانی 
حقیقی، »ایستاده در غبار« ساخته محمدحسین 
مهدویان، »بادیگارد« ســاخته ابراهیم حاتمی 
کیا و »بارکد« ســاخته مصطفی کیایی در صدر 

آرا هستند.
 جدول انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران تا 
پایان برگزاری ســی و چهارمین جشنواره فیلم 
 فجر به صورت روزانه از سوی خانه سینما منتشر

 می شود.

بقایای جسد شاعراهل شیلی، که آوریل 
ترجمه:
 بتول خواجه زاده

20۱3 برای آنالیز از خاک بیرون آورده 
 شــده بود، دوباره به خــاک بازگردانده 
می شود. طبق گزارش سایت خبری لوفیگارو از فرانسه، مطالعات برای 
بهترفهمیدن وضعیت مرگ کســی که جایزه نوبل ادبیات را گرفته 

است، انجام می شود.
 آیــا مامــوران دیکتاتورآگوســتو پینوشــه، پابلــو نــرودا را 

کشته اند؟ 
این سوالی است که بسیاری ازمتخصصانی که ماموربه آنالیزبقایای 
جسد این شاعرهستند سعی می کنند برای آن پاسخی بیابند. طبق 
تصمیم قضایی که چهارشنبه سوم فوریه گرفته شد، آنها دوباره باید 
او را دفن کنند یعنی تقریبا سه سال بعد ازنبش قبر. جسد نرودا در26 
آوریل به پزشکی قانونی سپرده شد تا درایسالنگرا درساحل مرکزی 
شیلی، آخرین محل اقامت شاعرکه درآنجا دفن شده بود، دوباره دفن 
شود. قاضی ماریو کاروزا که پرونده را برعهده دارد اذعان کرد: » نباید 
بقایای جسد این هنرمند ملی بیشتراززمان مورد نیازدراختیاردادگاه 
باشد.« طبق نظر قاضی » تمام روند علمی مقررشده دراین پرونده طی 
شده است.« آنالیزنهایی برای تشخیص ویروس یا باکتری که توانسته 
باشد به شاعرمنتقل شود باید دوباره بررسی شود. برای این کار، قاضی 

دستورداد که نمونه هایی از استخوان ها نگه داری شوند.
سرطان یا قتل؟

طبق گواهی فوتی که شــورای نظامی نوشــته اســت، پابلو نرودا، 
شاعرادبیات اسپانیایی آمریکایی و مبارزحزب کمونیست، در تاریخ 
23 سپتامبر۱9۷3، بر اثر بیماری سرطان پروستات فوت شده است. 
این فوت ۱2روز بعد ازکودتایی است که رییس جمهور سوسیالیست 
سالوادورآلنده ســرنگون شــد و دیکتاتورآگوستوپینوشه که بیش 

از3200 نفر را تا سال ۱990 کشت سرکار آمد.
اما طبق گفته راننده پابلو نرودا، امانوئل آرایا، وی دو روز قبل ازعزیمتش 
به سمت مکزیک، کشوری که برای اقامتش به عنوان رهبرمخالفان 
 ژنرال پینوشــه انتخاب کرده بود، به اجبار به او تزریقی انجام شــده

بود.
از زمان نبش قبر در آوریل 20۱3، آنالیز ها پی در پی انجام شــد، اما  

پاسخ قطعی و مشخصی از آنها به دست نیامد. 
در ماه می 20۱4، گروهی از محققان اســپانیایی کشــف کردند که 
 در بدن وی انبوه باکتری و دمل هــای چرکین که ماموران دیکتاتور

می توانستند انتقال داده باشند وجود دارد. از این پس گمانه زنی ها 
درخصوص قتل این هنرمند مبارز آغاز شد.

 در ماه های گذشــته  گروه دیگری ازکارشناســان پزشکی قانونی 
در حال بررسی این جسد هستند تا شــاید به یافته هایی که بتواند 
 آنهــا را به حقایقــی درخصوص مرگ نــرودا نزدیک کند، دســت 

یابند.

نتایج بررسی آرای مردمی در شش روز نخست جشنواره؛

پنج فیلـمی که مـردم پسنـدیدند

خاکسپاری پابلو نرودا
برای دومین بار

یادی از خالق قصه های خوب برای بچه های خوب؛

پیـرمرد چشـم مـا بود

وقتی برای اولین بار پایش به مدرسه رســید، مردی پنجاه و چهارساله بود. از رفتن به 
 جایی که در کودکی از او دریغ شده بود، نتوانست بر احساسات خود مسلط شده و جلوی

 اشک هایش بگیرد. بی شک این از شوخی های روزگار بود؛ مهدی آذر یزدی که سهم 
به سزایی در کتابخوان شدن چند نسل از کودکان دیار داشــت و به شکلی مستقیم و 
غیرمستقیم به آنها خواندن و نوشتن و مهم تر از آن چگونه زندگی کردن را آموخته بود، 
خود هیچگاه به مدرسه نرفت. خواندن و نوشتن را نزد خانواده و آشنایان آموخت، به سبک 
مکتب های قدیم که قرآن مجید و برخی متون کالسیک ادبی منابع آموختن خواندن و 

نوشتن به کودکان محسوب می شد.
مهدی آذر یزدی بی نیاز از معرفی به نظر می رسد، نه فقط از آن سبب که )در سال های 
اخیر( بعد از مرگ او در تنهایی و پیری )در تیرماه ۱3۸۸( به سنت معمول این دیار یکباره 
با توجه بسیار زیاد روبه رو شد، بلکه بیش از همه به دلیل دمخور بودن چند نسل از کودکان 
این دیار با کتاب های او که معروف ترین آنها مجموعه ای با عنوان »قصه های خوب برای 

بچه های خوب« را شامل می شد که کتاب های بالینی بسیاری از این بچه ها بودند.
در غیاب ادبیات کودک و نوجوان در ایران که هنوز اهمیتش چندان شناخته شده نبود و  
هر از چندی تنها آثاری ترجمه شده از نمونه های فرنگی منتشر می شد، داستان های او 
به عنوان اولین نمونه های محبوب وطنی ادبیات کودک و نوجوان بودند که در میانه دهه 
سی در قالب کتاب به بازار آمدند. این آثار که هنوز هم خواندنی و جذاب به نظر می رسند، 
از چند ویژگی مهم بهره می بردند؛ نخست اینکه نویسنده ای ایرانی آنها را نوشته بود و 
فرهنگی غریبه و وارداتی را در میان کودکان ترویج نمی کرد، دیگر اینکه از آثار منظوم 
و منثور کالسیک ایرانی اقتباس شده بودند که با زبانی ساده و نثری دلنشین، فرهنگ و 
سنت گذشتگان همین سرزمین را نیز به بچه های آموختند. آثاری که هم سرگرم کننده 

بودند و هم درس زندگی به بچه ها می آموختند.
 این ویژگی هــای  اخالق و انســانی در اکثریت قریب بــه اتفاق آثــار آذر یزدی دیده 
می شوند. آثاری که تنها محدود به کودکان نشدند و چند کتاب نیز به قلم او برای بزرگترها 
منتشر شد. از میان این آثار که قریب به سی عنوان می رسند می توان به نمونه های زیر 
اشاره کرد: دوره هشت جلدی »قصه های خوب برای بچه های خوب« شامل دفترهای 
»قصه های کلیله و دمنه«، »قصه های مرزبان نامه«، »قصه های ســندباد نامه و قابوس 
نامه«، »قصه های مثنوی مولوی«، »قصه های قرآن«، »قصه های شیخ عطار«، »قصه های 
گلستان و ملســتان« و »قصه های چهارده معصوم«؛ دوره ده جلدی »قصه های تازه از 
کتاب های کهن« شامل دفترهای »خیر و شر«، »حق و ناحق«، »ده حکایت«، »بچه آدم«، 
»پنج افسانه«، »مرد و نامرد«، »قصه ها و مثل ها«، »هشت بهشت«، »بافنده داننده« و 
»اصل موضوع«، »گربه ناقال«، »شعر قند و عسل«، »مثنوی بچه خوب«، »قصه های ساده 
برای نوآموزان«، »تصحیح مثنوی مولوی«، »گربه تنبل«، »خودآموز شطرنج عکاسی« 
»قصه های پیامبران«، »یاد عاشورا«، »تذکره شعرای معاصر ایران«، »لبخند«، »چهل 
کلمه قصار حضرت امیر )ع(«؛ »دستور طباخی و تدبیر منزل«، »خاله گوهر« و ... البته از 
او آثار منتشر نشده ای نیز باقی است. او در واپسین لحظات زندگی نیز در فکر کامل کردن 

چند اثر خود بود که متاسفانه عمر او کفایت نکرد.
آذر یزدی به واســطه تالیف آثار یادشــده جوایز گوناگونی را در طول زندگی دریافت 

 کرد که مهم ترین آن جایزه ســازمان جهانی یونسکو به ســال ۱343 برای مجموعه 
»قصه های خوب برای بچه های خوب« بود. او زندگی بسیار پرفراز و نشیبی گذرانده که در 
شکل گیری شخصیتش تأثیر فراوان داشت؛ مردی خودساخته که از پایین رده ها آغاز کرد 
و پله پله باال رفت تا اینکه نام خود را برای همیشه ماندگار ساخت. از این سبب آذریزدی 
خاطرات شنیدنی بسیاری از یک عمر زیستن با کتاب و برای کتاب و همچنین دمخور 
بودن با معروف ترین چهره های حوزه نشر کتاب در ایران داشت. او در برخی یادداشت ها 
و گفت وگوهای خود به گوشه هایی از این خاطرات به صورت پراکنده اشاره کرده است. 

آذریزدی  آغاز فعالیت کاری خود را ســال ۱320 محســوب کرده که بــه قول خود او 
تا سال ۱360 که به بازنشســتگی انجامیده، ادامه داشته اســت. اما حقیقت آن است 
که آذر یزدی با کتاب هــا و برای کتاب هــا زندگی کرده و عمال تــا دم مرگ هیچگاه 
 از خواندن و نوشــتن فراغت نیافته و کتــاب های نخوانده مهم ترین حســرت عمر او 

بوده است.
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مهرشاد قاسمی فرزند حشمت ا... به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ شصت و نه میلیون و نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خســارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چــک )94/02/22( تا زمان 
وصول محکوم له محمدعلی شریعتی فرزند اکبر به نشانی اصفهان – خ.امام 
خمینی – خ.دانش – شرکت فوالد – بن.برش – پ1 و کدپستی 8187634457 با 
وکالت نرگس صادقی قهســاره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان – خیابان 
شــیخ صدوق شــمالی – نبش خیایان نیکبخت شرقی – ســاختمان وکالی 
مهر – طبقه دوم و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
می باشد.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده34 قانون اجرای احــکام مدنی(.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شــود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیــت مالی1394(.مالف:32031 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

11/330شــماره:557/94 به موجب رای شــماره 628 تاریخ 94/8/11 شعبه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- میثم فاتحی 2- ســاالر مختاری هر دو به نشــانی مجهول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ یک میلیون و ســیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 94/6/22 و نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: 
اصغر کریمی نشانی زینبیه – دارک – کوی طالب – پ22. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:31969 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/331شماره:93-729ش7 به موجب رای شــماره 230 تاریخ 94/2/1 شعبه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
زهرا جازمی به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت به پرداخت مبلغ هجده 
میلیون و پانصد هزار ریال اصل خواسته و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و 
مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال خســارت دادرســی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک 014904 مورخ 93/3/15 لغایت وصول با احتساب 
نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: امین سلمان به نشانی دروازه شیراز 
– خ.هزارجریب – کوی امام – کوچه ســپاهان – پ482. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:31970 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/332 شــماره:1578/93 به موجب رای شــماره 847 تاریخ 94/5/26 شعبه 
32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه اکبــر داوری دولت آبــادی به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت به 
مبلــغ 6/000/000 ریال بابت اجور معوقه از تاریــخ 93/6/1 لغایت اجرای حکم 
و پرداخت هزینه 235/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت 93/9/12 لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر 
دولتی. مشــخصات محکوم له: رمضان فاتحی به نشانی جرقویه – روستای 
پیکان – جنب مســجد موســی ابن جعفر – پالک359. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:31972 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/333شماره:1807/93 به موجب رای شــماره 779 تاریخ 94/5/15 شعبه 32 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
قدرت اله شــریفی به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواســته )چک شــماره 927941-92/11/20( و 
160/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/11/20 لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر 
دولتی. مشخصات محکوم له: محمد زمانی به نشانی اصفهان – میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان – تــاالر 9حجره 21 با وکالت جالل شــیروانی و فرید 
سلگی اصفهان – ابتدای خ.هشت بهشت شرقی – نبش ک.ش عموئی – مجتمع 
یاس – طبقــه اول – واحد3. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:31973 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/334شماره:279/94 به موجب رای شــماره 634 تاریخ 94/7/29 شعبه 15 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عیسی زارعی فرزند خیراله شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
به الزام سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ایران88-168م38 در 
حق خواهان علیرضا صفدری فرزند علی اصغر شغل آزاد به نشانی اصفهان – 
خ.پروین – چهارراه صباحی – مجتمع اداری افتابگردان – طبقه دوم – واحد4 و 
پرداخت مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 600/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره 
غیابی می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:31974 شعبه 15 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/335 شــماره:93-1011و94-795 به موجب رای شــماره 705و1011 تاریخ 
94/8/17و94/4/14 شعبه 27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه ســیف اله میرزایی به نشانی مجهول المکان  
محکوم است به پرداخت مبلغ 14/585/000 ریال و پرداخت مبلغ 180/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/16 لغایت زمان 
وصول طلب در حق خواهــان محمدرضا کبیری به نشــانی خ.رباط – مقابل 
داروخانه شریف – لوله و اتصاالت کبیری – سان پایپ و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:31934 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/336شماره:2017/93ش9 به موجب رای شماره 146 تاریخ 94/1/31 شعبه 
9 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه حســین معین فرزند خلیل به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت وجه چــک 2360/399846 و پرداخت مبلغ 
185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )93/7/20( لغایت زمان اجرای حکــم در حق محکوم له محمود 
قربانی فرزند رضا به نشانی خ.بعثت – کوی شهید شاکری – فرعی اول – دست 
راست اجرایی و مبلغ نیم عشــر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد 
و در صورتی که خود را قــادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:31944 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/337 شماره:94-154ش14 به موجب رای شماره 442 تاریخ 94/3/23 شعبه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- مصطفی مجتبائی رنانی نشانی اصفهان – چهارراه مصدق – ک.شکرشاد 
– بن آبشار –پ12، 2- محسن امینی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به 
پرداخت تضامنی مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره 908551 
به عهده بانک ملی و پرداخت مبلغ یکصد و هشــتاد هزار ریال بابت خسارات 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 93/11/23 تا زمان وصول در حق محکوم له سعید رضایی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – خ.رزمندگان – تقاطع پنجم – امالک جهان نما 
و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:31945 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/338شــماره:362/94 به موجب رای شــماره 844 تاریخ 94/8/30 شعبه 31 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی رامی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/2/25 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان اکبر صادقی برزانی به نشــانی اصفهان 
– رهنان – خ.شــهیدان غربی – روبروی کوی 54- مبل دل نشــین و همچنین 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردید. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا

 اعالم نماید.م الف:31953 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان
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خبرخبر

ــى هاى بعد از  نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گفت: ريزش
ــى وارد ميدان آزمون  ــزو انقالب كننده ها بودند ولى وقت انقالب هم ج

شدند يكى يكى ريزش كردند.
حجت االسالم محمدعلى نكونام در شوراى ادارى چهارمحال و بختيارى 
ــود كه  ــتاوردهايى صحبت مى ش اظهار كرد: در اين ايام معموال از دس
ــت ولى از دغدغه هايى كه نظام با آن روبه رو  كارى بسيار خوب و بجاس

است كمتر سخن گفته مى شود.
ــتر از ــى بيش ــا خيل ــه دغدغه ه ــد ب ــه باي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــروز، امروز ــترك دي ــرد تصريح كرد: دغدغه مش ــتاوردها نگاه ك  دس

ــت كه  ــالمى ايران اين اس ــان انقالب اس ــه رهبر عظيم الش  و هميش
ــود يعنى فرهنگ انقالبى رخت بربندد مبادا انقالب دچار استحاله ش

 و جاى آن را فرهنگ ديگرى بگيرد.
ــرد:  ــان ك ــارى خاطرنش ــال و بختي ــه در چهارمح ــده ولى فقي نماين
ــا ولى فقيه  ــويم كه ب ــم و متعهد ش ــان بداني ــان را در ام نبايد خودم

مى مانيم.
ــه در  ــى ك ــايل فراوان ــا و مس ــا، گرفتارى ه ــزود: بازى ه ــام اف نكون
ــيم كه در آنها گرفتار  دامش هستيم خطرناك است و بايد مراقب باش
ــور عنوان و اضافه  ــئله اى مهم براى كش ــويم. وى انتخابات را مس نش
ــد تالش  ــود و باي ــيده ش ــات به چالش كش ــد انتخاب ــى نباي كرد: ول

شود سالمت در همه امور آن جارى و سارى باشد.
ــول بودن  ــارى به قابل قب ــال و بختي ــه در چهارمح ــده ولى فقي نماين
ــيب ــه تبديل به آس ــخصى ك ــا حد مش ــى ت ــاى سياس گروه گرى ه

ــان كرد: اين گروه گرى ها و بازى هاى سياسى   نشود اشاره و خاطرنش
ــد و بايد تالش كنيم اين حقيقت را  بايد زير پرچم حق و حقيقت باش

بشناسيم.

سردار رسول سنايى راد، معاون سياسى نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران، در 
مجمع عالى بسيج استان با تبيين نقش مردم در پيروزى انقالب اسالمى، افزود: 
در كنار دو عنصر رهبرى و اسالم، مردم واليى و متدين كشور نقش محورى را 

در پيروزى انقالب و همراهى با امام خمينى(ره) داشتند.
ــت و گفت: امام راحل به  ــيوه رهبرى امام خمينى(ره) را مردمى دانس وى ش
قدرت مردمى تكيه داشتند و در دوران پس از انقالب، بسيج مردمى در تمام 
ــمن و اقتصاد  عرصه ها از دوران دفاع مقدس تا عرصه مبارزه با جنگ نرم دش
ــيارى را براى كشور به  ــد و موفقيت هاى بس ــته راهگشا باش مقاومتى توانس

ارمغان بياورد.
ــنايى راد تصريح كرد: نگاه امام خمينى(ره) به مردم نگاه ابزارى نبود و در  س
ــالمى همه بايد خود را خادم نظام بدانند و ادعاى  نگرش برآمده از انقالب اس

طلبكارى نداشته باشند.
ــالمى را ازمهم ترين برنامه هاى نظام دانست و  ــنايى راد، صدور انقالب اس س
اظهار كرد: امام خمينى(ره) به صدور انقالب اعتقاد بسيارى داشت، اما عده اى 

در آن زمان و هم اكنون به اين هدف با تمسخر نگريسته اند.
ــانه رضايتمندى  ــرى مردم در پاى صندوق هاى راى را نش وى حضور حداكث
ــت و گفت: از مهم ترين هدف هاى راهبردى در انتخابات  مردم از نظام دانس
ــانى كه دلسوز نظام باشند، همين  تشويق به مشاركت حداكثرى است و كس

هدف را دنبال مى كنند.
ــد تعداد داوطلبان ثبت نامى در انتخابات، تصريح  سنايى راد در خصوص رش
كرد: اين آمار باال مبين افزايش سطح سواد، مسئوليت جويى و اعتماد به نفس 

مردم است.
ــت،  ــرايط فعلى، افزود: معيش وى با تبيين اولويت هاى مطالبات مردم در ش
ــت و داوطلبان نمايندگى  ــن مطالبات مردم اس ــتغال و ازدواج از مهم تري اش

مجلس بايد در خصوص اين اولويت ها برنامه داشته باشند.
سنايى راد ادامه داد: نماينده اصلح كسى است كه اولويت هاى مردم را پيگيرى 
ــته باشد و افرادى كه از وى  كند، نسبتى با جريان نفوذى و جريان فتنه نداش

حمايت مى كنند افراد مومن و دلسوز نظام باشند.
ــد: رويدادهاى تاريخى مبين آن است كه هرجا  سنايى راد در ادامه يادآور ش
رهبرى يك جريان يا نهضت تحليل رفته، آن نهضت دچار انحراف و شكاف شده 

و به هدف نهايى خود نرسيده است.
وى ادامه داد: اگر اصل رهبرى در نظام تجزيه شود، فاجعه به بار مى آيد و امروز 
ــان مى كنند كه گويى آنها به امام راحل  برخى با خاطره گويى، اظهاراتى را بي
خط مى دادند.سنايى راد، اسالم را از ديگر عناصر تعيين كننده پيروزى انقالب 
ــت و گفت: در دورانى كه ايدئولوژى هاى وارداتى مرسوم بود،  ــالمى دانس اس

امام راحل به اسالم تكيه كرد و ايدئولوژى اسالم را براى انقالب انتخاب كرد.
وى تصريح كرد: اقتدار امروز ايران اسالمى برآمده از اسالم و آموزه هاى دينى 
ــت كه امروز جمهورى اسالمى در منطقه  ــت و با تكيه بر همين عنصر اس اس

صاحب اقتدار است.

ريزشى هاى بعد از انقالب 
جزو انقالب كننده ها بودند

رسول سنايى راد: 

نگرش جمهورى اسالمى به مردم 
نگاهى ابزارى نيست

ــت: ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــون و  ــب قان ــس تصوي ــدگان مجل  كار نماين
نظارت بر اجراى قانون است و نامزدهاى انتخابات 
ــان ــد كه در حوزه فعاليتش نبايد قول هايى دهن

نيست.
ــوراى ادارى  ــتكى، در ش ــليمانى دش ــم س قاس
ــك  تبري ــن  ضم ــارى  بختي و  ــال  چهارمح
دهه فجر اظهار كرد: اميدوارم همه متعهد به راه، 
ــهداى گرانقدر  ــيره امام راحل (ره)، ش مسير و س
ــالمى ايران  ــم انقالب اس ــالب و رهبرى معظ انق

باشيم.
وى با اشاره به اينكه دهه فجر يادآور رشادت هاى 
ــت:  ــت گف ــران اس ــى اي ــردم انقالب ــام و م ام
ــتند  ــارزه توانس ــال مب ــى 15 س ــت ايران ط مل
ــى  ــرده و نظام ــرنگون ك ــلطه را س ــام س نظ
ــر كار  ــر س ــالميت ،ب ــت و اس ــه جمهوري برپاي

بياورند.
 نظامى برپايه جمهوريت و اسالميت كه شعارشان 

استقالل، آزادى جمهورى اسالمى بود.
ــئول با بيان اينكه ما اكنون هم راى مردم  اين مس
ــرع، دين و فرهنگ را دارا هستيم  و هم نظارت ش
خاطرنشان كرد: با پيروزى انقالب اسالمى ايران، 
ــانيت و هم راى  حكومتى به وجود آمد كه هم انس

مردم را توامان دارد.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى افزود:  سليمانى اس

ــال  ــران طى 37 س ــالمى اي ــام جمهورى اس نظ
ــتكبار و  ــته با وجود تحريم هاى نظامى اس گذش
ــع منطقه  ــاى مرتج ــكنى هاى حكومت ه كارش
دستاوردهاى بسيارى از نظر سياسى، اجتماعى، 

عمرانى و... داشته است.  
ــاره  ــا اش ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــوالت خوبى طى  ــتان نيز تح به اينكه در اين اس
ــت تصريح  ــته صورت گرفته اس ــال گذش 37 س
ــن  ــى اي ــاى عمران ــمتى از پروژه ه ــرد: قس ك
ــوده و تعدادى  ــته ب ــال گذش ــتان طى دو س اس
ــه از همه  ــت ك ــوط به دولت هاى قبل اس نيز مرب
ــعه  ــى در توس ــه نقش ــم؛ چراك ــكر مى كني تش

چهارمحال و بختيارى داشته اند.
ــه  ــه توج ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــاخت هاى  ــى و زيرس ــايل فرهنگ ــه مس ــژه ب وي
ــان  ــاره و خاطرنش ــوزه اش ــن ح ــه اي ــوط ب مرب
ــدارس،  ــازى م ــازى و بازس ــاخت، نوس كرد: س
ــاى  يادواره ه ــزارى  برگ ــى،  علم ــز  مراك
ــره  ــزارى كنگ ــوص برگ ــه خص ــهدا و ب ش
ــه  . ازجمل . ــتان و. ــن اس ي ــهداى ا ــم ش عظي
ــده ــتاوردهاى فرهنگى انجام ش ــن دس مهم تري

هستند.
ــات،  ــون انتخاب ــه داد: پيرام ــليمانى ادام س
ــالم آمادگى كردند كه از  146 نفر براى اين امر اع
ــاال ــالت ب ــى تحصي ــوده و همگ ــار ب ــه اقش هم

 داشته اند و اكنون كه بعد از تاييد صالحيت ها افراد 
ــراد باز  ــراى اين اف ــد ه اند راه ب ــى انتخاب ش نهاي
ــه عرضه  ــران ب ــب ديگ ــدون تخري ــا ب ــت ت اس

خودشان بپردازند.
ــن  ــارى ضم ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــل اص ــا  م ــراى  ب ــه  ك ــه  نكت ــن  ي ا ــان  بي
ــى به مجلس ــه اينكه چه كس ــت ن  نظام مهم اس

ــات بايد اصول  ــزود: در تبليغ  راه پيدا مى كند اف
ــن زدن به  ــن، تخريب، دام ــود و توهي رعايت ش
ــخصى، قومى، قبيله اى و بين استانى و مسايل ش

 وعده هاى دروغين اجتناب شود.
ــد  ــا تاكي ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــودن  ب ــى  الكترونيك ــث  بح ــه  اينك ــر  ب
ــت:  ــت بيان داش ــده اس ــى ش ــات منتف انتخاب
ــود  ــتان وج اس ــن  ي ا ــى در  ــران خوب مدي
ــك  ــى ي ــد ول ــى مى كنن ــالش فراوان دارد و ت
آن  و  دارد  ــود  وج ــان  كارش در  ــه  نقيص
ــت  ــر مربوطه اس ــاون و وزي ــوت از مع ــدم دع ع
ــايل ــرافيت به مس ــن وزرا اش ــفر اي ــا س چون ب

 استان بيشتر مى شود.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: در آستانه  اس
يوم اهللا 22 بهمن هستيم و از مديران دستگاه هاى 
ــم خود و هم  ــتان مى خواهم تا ه مختلف اين اس
ــركت  ــان در راهپيمايى اين روز ش خانواده هايش

داشته باشند.
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تسهيالت  اشتغال زايى 
به مدد جويان اعطا شد

مطبوعات استانى در دعوت مردم به حضور 
حداكثرى در انتخابات پيشگام هستند

ــت: از ابتداى امسال تاكنون  مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) چهارمحال و بختيارى، اظهار داش
93 ميليارد و 408 ميليون ريال تسهيالت از محل تسهيالت بانكى به 848 متقاضى اعطا شده است.  

ــده، افزود: در 9 ماهه  ــهيالت پرداخت ش ــتانى به مددجويان تس وى با بيان اينكه از محل اعتبارات اس
ــهيالت به 375 متقاضى  ــتانى 35 ميليارد و 836 ميليون ريال تس نخست امسال از محل اعتبارات اس

پرداخت شده است.
 مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: وام كارگشايى به 480 خانوار 
ــت. رستگارى با بيان اينكه اين نهاد از  به  صورت ويژه با اعتبارى بالغ بر 960 ميليون ريال اعطا شده اس
دانش آموزان در حال تحصيل حمايت مى كند، بيان كرد: در سال تحصيلى 94ـ  95 تعداد دانش آموزان 
تحت حمايت اين نهاد 3 هزار و 964 نفر و تعداد دانشجويان هزار و 158 نفر هستند كه هزينه تحصيل 
ــود.وى تعداد مددجويان تحت پوشش بيمه  ــط كميته امداد امام خمينى(ره) پرداخت مى ش آنها توس
بهداشت و درمان را 3 هزار و 885 نفر اعالم كرد و گفت: ميزان اعتبار هزينه شده براى بهداشت و درمان 
ــال 27 ميليارد و 51 ميليون ريال برآورد شده است.مديركل كميته  مددجويان در 9 ماهه نخست امس
ــش بيمه تأمين  امداد امام خمينى(ره) چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 3 هزار و 996 نفر تحت پوش
ــان كرد: 30 ميليارد ريال اعتبار براى افراد تحت پوشش بيمه اجتماعى در  اجتماعى هستند، خاطر نش

اين نهاد اختصاص يافته است.

ــالمى چهارمحال و بختيارى ، مطبوعات را ركن چهارم دموكراسى عنوان  مديركل فرهنگ و ارشاد اس
كرد و گفت: مطبوعات استانى و محلى در دعوت مردم به حضور حداكثرى در انتخابات پيشگام هستند.
ــتان افزود:دو انتخابات  ــه هم انديشى مطبوعات محلى اس جواد كارگران دهكردى ،در نخستين جلس
امسال از حساسيت بااليى برخوردار است و مطبوعات محلى نقش مهمى در خلق حماسه حضور مردم 

در اين انتخابات برعهده دارند.
وى گفت:با توجه به دو انتخابات پيش رو ،مطبوعات استانى بايد طاليه دار دعوت مردم به حضور پرشور 

در انتخابات باشند و به قانون انتخابات و مطبوعات نيز توجه ويژه اى داشته باشند.
كارگران افزود:برنامه ريزى انجام شده اين اداره كل در راستاى بهبود فضاى حضور مطبوعات استانى به 

عنوان يكى پل ارتباطى بين مسووالن و مردم است.
مهدى طهماسبى،كارشناس مسئول مطبوعات استان با تاكيد بر ارزش و اعتبار نشريات محلى به عنوان 
پل ارتباطى مردم ومسئوالن، از مسئوالن نشريات استان خواست فقط به نقل خبر نپردازند، بلكه تحليل 

خبر و نقد منصفانه را نيز در نظر دستوركار خود داشته باشند.
وى افزود:اين اداره كل امسال در پى اجرايى كردن آيين نامه اجرايى آگهى هاى دولتى و انجام فرآيندهاى 
ــتاى دولت الكترونيك و رتبه بندى نشريات وايجاد  ــانه ها در راس مطبوعات از طريق سايت جامع رس

تغييرات ساختارى در ظاهر و محتواى نشريات استان است.

اخبار كوتاه

بانك اطالعات پستى  واحد هاى صنعتى  استان 
به روز رسانى مى شود

مديرعامل شهرك هاى چهارمحال و بختيارى گفت: به هنگام سازى و به روز رسانى بانك اطالعات پستى 
ــود.  رضا گنجى در ديدار با مديرعامل شركت پست استان اظهار  واحد هاى صنعتى استان اجرايى مى ش
داشت: با اجراى تفاهم نامه سيستم GNAF به هنگام سازى و به روز رسانى بانك اطالعات پستى واحد هاى 
صنعتى استان اجرايى مى شود.وى افزود: خدماتى كه از طريق GNAF به واحدهاى صنعتى ارايه مى  شود، 
امكان دسترسى آسان و شفاف اطالعات مكانى و توليدى را براى توليد كنندگان و مصرف كنندگان فراهم 
ــت چهارمحال و بختيارى در اين نشست با اشاره به برنامه هاى پيش بينى  مى كند. مديرعامل شركت پس
شده براى توسعه دولت الكترونيك در كشور بيان كرد: سرويس تبادل ارتباطات بين واحد هاى صنعتى براى 
ــان كرد: در اين طرح استعالم  ارايه كد پارسل بر اساس نشانى كد پستى ايجاد مى شود. عنايتى خاطرنش
آنالين نشانى پستى و به روزرسانى بانك اطالعات كدپستى براساس طبقه بندى بين المللى ISIC  براى 
واحد هاى صنعتى استان اجرا مى شود.وى با بيان اينكه پس از اين مرحله كارگروهى متشكل از نمايندگان 
ــتان ها در راستاى تسريع پروژه GNAF تشكيل  شركت شهرك هاى صنعتى استان و اداره كل پست اس
مى شود، گفت: وزارت ارتباطات موظف به بهنگام سازى نشانى پستى تمامى اماكن كشور به ويژه واحدهاى 
 GNAF صنعتى براساس ضوابط نظام كدپستى و مشخصات نشانى دهى بر مبناى اطالعات مكان محور
است.مديرعامل شركت پست چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: هماهنگى ميان تمامى واحدهاى صنعتى 

استان براى يكپارچگى اطالعات مكان محور الزامى است.

دريچه

ــانى استاندار  ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
چهارمحال و بختيارى نيروى انسانى را عامل توسعه 
اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى هر جامعه 
ــانى جامعه  ــى از نيروى انس ــت و گفت: نيم دانس
ــكيل مى دهند و اگر اين مهم را  كنونى را زنان تش
در برنامه ريزى ها لحاظ نكنيم، پيشرفت و توسعه 

واقعى حاصل نمى شود.
ــليمانى، در گردهمايى بانوان نخبه و  ــيامك س س
ــاره به نقش موثر زنان  زنان فرهيخته استان با اش
ــالمى، اظهار كرد: زنان  در شكل گيرى انقالب اس
ــالمى همراه مردان در  پيش از پيروزى انقالب اس
تظاهرات ها شركت مى كردند و نخستين تظاهرات 

توسط زنان در دى ماه 56 در مشهد شكل گرفت.
ــهيد دوران مقدس،  ــاره به 7000 زن ش وى با اش
ــال دفاع مقدس نيز زنان  گفت: در دوران هشت س
در خط مقدم و در پشت صحنه نبرد حق عليه باطل 

نقش آفرينى به سزايى داشتند.
ــبختانه پس از  ــت: خوش ــه گف ــليمانى در ادام س
پيروزى انقالب اسالمى زنان در عرصه هاى علمى، 
فرهنگى و اشتغال، نقش آفرينى زيادى داشته اند، 
ــود هنوز اعتماد به نفس كامل و  اما احساس مى ش

جايگاه ويژه خود را نيافته اند.
وى عدم تالش و پيگيرى زنان براى احقاق حقوق 
ــت و گفت:  خود را از علل در انزوا ماندن زنان دانس
نيمى از جمعيت جامعه را زنان تشكيل مى دهند و 
بايد آن گونه كه شايسته و نياز جامعه است به اين 

قشر پرداخته شود.
ــعه مديريت و منابع انسانى استاندار با  معاون توس
بيان اينكه رويكرد روشنفكرانه نسبت به زنان، هر 
دو به شخصيت آنها آسيب مى رساند، تصريح كرد: 
ــودش نزديك  ــه جايگاه اصلى خ آنچه كه زن را ب
مى كند، الگوسازى و الگو گيرى از زنان نمونه اسالم 
همچون حضرت زهرا(س) و تعاليمى است كه بايد 

زن به آنها پايبند باشد.
ــب(س) در واقعه  وى به نقش طاليى حضرت زين
ــورا و الگو بودن اين بانوى بزرگوار براى زنان  عاش
ــاره كرد و افزود: ايشان با حفظ  جامعه اسالمى اش
اصالت، صالبت و خدايى بودن خود، پيام خود را به 

جهانيان رسانده و نقش خود را ايفا كردند.
سليمانى در ادامه زن را مظهر جمال الهى، ريحانه 
ــأ موفقيت  ــتى خطاب كرد و گفت: زنان منش هس
ــل آينده  مردان، مأمن آرامش و تربيت كننده نس
ــت آن گونه كه شايسته است با اين  بوده و الزم اس

قشر رفتار شود.
ــاره به جايگاه ويژه زنان در نگاه انقالب و  وى با اش
نظام اسالمى تصريح كرد: در هيچ دوره اى همچون 
ــمند و متفكر و  ــالب، زنان دانش دوران پس از انق
ــالمى زنان را  تالش گر وجود نداشته و انقالب اس
ــك از ديدگاه هاى متهجرانه  متفكر كرده تا هيچ ي

و روشنفكرانه نسبت به شخصيت زن را نپذيرند.
ــعه اقتصادى،  ــانى را از عوامل توس وى نيروى انس
اجتماعى، سياسى و فرهنگى هر جامعه اى دانست 
ــان كرد: نيمى از نيروى انسانى جامعه  و خاطرنش
ــكيل مى دهند و اگر اين مهم را  كنونى را زنان تش
در برنامه ريزى ها لحاظ نكنيم، پيشرفت و توسعه 

واقعى حاصل نمى شود.
سليمانى با اشاره به كمبود نيروى زن كارآفرين در 
جامعه گفت: بايد تالش كنيم تا به سمت كارآفرينى 
زنان حركت كرده و زمينه اشتغال و كارآيى آنان را 

در جامعه فراهم كنيم.
ــه مشكالت زنان در  وى به اهميت شناسايى ريش
جامعه براى دست يابى به توسعه و پيشرفت واقعى 
ــان كرد: معتبرترين سرمايه هر  تأكيد و خاطرنش
جامعه نيروى انسانى و در پس آن قشر زنان است 
و اگر اين سرمايه از هر جامعه گرفته شود، چيزى 

براى آن باقى نمى ماند.
ــانى استاندار  ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
ــركت در  ــه اهميت ش ــال و بختيارى ب چهار مح
ــردم در صحنه، از  ــد: حضور م انتخابات يادآور ش
ــت و بايد با رأى  ــت هر جامعه اى اس عوامل موفقي
ــر ما تحميل  ــان را ب خود نگذاريم ديگران نظرش

كنند.

قاسم سليمانى دشتكى:

نامزدهاى
 انتخابات نبايد 

قول هايى دهند كه 
در حوزه فعاليتشان

نيست

نيروى  انسانى  عامل توسعه  جامعه
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اخبار

محققان با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی دست به نوآوری جالب توجهی 
در تولید دوچرخه زده اند.

از فناوری چاپ سه بعدی به عنوان یکی از نوآوری های نوظهوری یاد می شود 
که تاثیر شگرف خود را بر طیف گس��ترده ای از صنایع گذاشته است و گرچه 
تصور می ش��د ورود این فناوری به صنعت طراحی و ساخت دوچرخه به این 
زودی ها میسر نشود اما حاال گروهی از محققان در هلند دوچرخه ای جدید 
را با تکیه بر این دانش س��اخته اند. در واقع این محقق��ان موفق به طراحی و 
ساخت نخستین دوچرخه فوالدی مبتنی بر فناوری چاپ سه بعدی در جهان 

شده اند.
این نوآوری در دانش��گاه فنی دلف هلند ارایه ش��ده و به نظر می رسد آغازی 

هیجان انگیز بر روندی نوین در صنعت دوچرخه سازی جهان باشد.
در این پروژه بر خالف چاپگرهای سه بعدی رایج که صرفا ساختارها را به طور 
افقی تولید می کنند از چاپگر پیش��رفته ای استفاده شده که در دو بعد افقی 
و عمودی ساختارسازی می کند. برای س��اخت چنین دوچرخه ای از بازوی 
روباتیکی مخصوصی استفاده شده اس��ت. محققان دانشگاه دلف با همکاری 
 ش��رکتی موس��وم به MX۳D در آمس��تردام این فناوری جدید را رونمایی 
کرده اند. این ش��رکت هم اکنون از همین نگرش در س��اخت پل عابر پیاده 
ای اس��تفاده می کند و بدین ترتیب هزینه س��اخت، وزن کلی سازه و قیمت 
 تمام شده آن در مقایسه با تکنیک های رایج کمتر می شود. محققان عنوان

"Arc Bicycle را ب��رای این محصول جدی��د برگزیده اند. البت��ه آنها هنوز 
برنامه ای برای تولید انبوه این محصول ندارند.

یک شرکت وابسته به موسس��ه فناوری ماساچوست )MIT( پوشش شفافی 
ساخته که سطوح را به پنل خورشیدی تبدیل می کند.

معموال پنل های خورشیدی فوتون  پرتوهای خورش��یدی را گرفته و آن ها را 
به برق تبدیل می کنند. این پنل ها تیره هستند زیرا هر چه ماده تیره تر باشد، 
نور مرئی بیش��تری را جذب می کند، اما ایده پنل های ش��فاف ممکن اس��ت 
غیرمحتمل به نظر برسد زیرا نمی توانند نور مرئی را جذب کنند و نور از میان 

آن ها عبور می کند.
شرکت Ubiquitous Energy یک پوشش از مولکول های ارگانیک ساخته 
که پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز خورش��ید را جذب می کن��د. از آنجایی 
 که این نور در طیف های مرئی قرار ندارد، پوش��ش به ش��کل واضح و ش��فاف 

دیده می شود.
این ماده همچنین نیمه رس��انا اس��ت. زمانی که فوتون ها به س��طح برخورد 
می کنند، الکترون ها را که به شکل جریان الکتریکی برای تامین نیروی دستگاه 

جاری می شوند برانگیخته می کند.
 این فناوری در آین��ده می تواند انرژی خورش��یدی را با به��ره وری10 درصد 

به برق تبدیل کند.

تولید دوچرخه ای متفاوت 
با چاپ سه بعدی

تلفن همراه تان را به پنل خورشیدی 
تبدیل کنید

فهرست محصوالت نانویی مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو منتشر شد. این محصوالت در حوزه صنعت نساجی و پوشاک 

تولید شده اند و مهر تایید علمی را اخذ کرده اند.
بررس��ی محصوالت نانو و ارائ��ه تاییدیه نانو مقیاس ب��ه آنها از 
جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای سال 
جاری بوده اس��ت. در واقع بررس��ی مواد و محص��والت تولید و 
عرضه شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت 
 نانو ش��ده و به  ارتقای کیفی این محص��والت و افزایش اعتماد 
 مصرف کنندگان کم��ک می کند. در ح��ال حاضر محصوالت 
در صنایع نساجی و پوشاک، تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، 
بهداشت و سالمت، عمران و س��اختمان، خودرو و حمل و نقل، 
رنگ و رزین، لوازم خانگی، آب و محیط زیس��ت، نفت و صنایع 
 وابس��ته، نیرو و انرژی، کش��اورزی و غ��ذا و نان��و کامپوزیت ها 
 دس��ته بندی و محصوالت نانوی��ی در این حوزه ها مش��خص 
شده اند. محصوالت دسته بندی شده در رده نساجی و پوشاک 
که مبتنی بر فناوری نانو هس��تند و موفق به اخ��ذ تاییدیه نانو 

مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو شده اند، معرفی می شوند.
محصوالت صنعت نساجی و پوشاک حوزه نانو به شرح زیر است:

جوراب های آنتی باکتریال
به علت مقاومت رو به پیشرفت باکتری ها در برابر آنتی بادی ها 
و باکتری کش ها و همچنین ماهیت محرک و سمی عامل های 
ضدباکتری، متخصصین حوزه بیو مواد تحقیقات خود را بر ذرات 

نانومتری مانند نقره، مس و اکسید تیتانیم متمرکز کرده اند.
نقره به عن��وان یک عنصر با خاصیت ضدباکت��ری قوی در برابر 
بس��یاری از باکتری ها و میکروارگانیزم ها ش��ناخته می شود. 
 امروزه ب��رای جلوگیری از بوی نامطلوب ایجاد ش��ده توس��ط 
باکتری ها در جوراب از نانو ذرات نقره استفاده می شود. نانوذرات 
نقره در حجم کامل الیاف قرار می گیرد و برای تمام عمر جوراب، 

به صورت فعال باقی می ماند.
الیاف مصنوعی از پوس��ت به داخل اجزای کتان نفوذ می کنند 
که منجر به افزایش راحتی پوشش می شود. یون های نقره آزاد 
ش��ده از نانوذرات برای باکتری ها سمی هستند و می توانند در 
 گرما و رطوبت پا و جوراب عمل کنند. بنابراین باکتری ها در این 

جوراب ها از بین رفته و جوراب ها تمیزتر باقی می مانند.
نوع دیگری از جوراب آنتی باکتریال

محصول مورد نظر، جوراب حاوی ن��خ پلی آمید آنتی باکتریال 
است که نخ مورد نظر با استفاده از مستربچ حاوی نانو ذرات نقره 

آنتی باکتریال شده است.
مدل ویسکوز جوراب آنتی باکتریال

این محصول جوراب ویس��کوز- پلی آمید اس��ت که از نخ های 
 پل��ی آمی��دی ح��اوی نان��وذرات نق��ره در بافت آن اس��تفاده 
شده است. استفاده از نقره در تولید منسوجات، باعث پیشرفت 
در توسعه مراقبت های بهداشتی ش��ده است. به منظور کاهش 
 بوی بدن، بایس��تی از ایجاد میکروارگانیس��م های تولید شده 

در عرق جلوگیری کرد.
فرش ماشینی آنتی باکتریال

در این محصول با پایدار س��ازی م��واد آنتی باکتری��ال بر پایه 
نانوذرات نقره بر روی فرش باعث ایجاد خاصیت آنتی باکتریال 

در محصول می ش��ود. نانو نقره یک عامل آنتی باکتریالی قوی 
 و طبیعی اس��ت که ثابت ش��ده در مب��ارزه با طیف وس��یعی از 

باکتری ها بسیار موثر است.
امولسیون )محلول( معطر ساز پایدار

با اعمال این محلول بر روی منس��وجات، قال��ی، کاغذ و چرم، 
می توان محصول��ی را تهیه کرد که دارای ب��وی عطر ماندگاری 
خواهد بود. ماده معطر پایدارقابل اعمال بر روی طیف گسترده ای 
 از منسوجات اس��ت. اعمال این محصول بر روی پارچه و کاغذ 
نه تنها تاثیری بر روی ش��کل و مش��خصات ظاه��ری پارچه یا 
کاغذ ن��دارد، بلکه حت��ی برخی خ��واص مطلوب آن ه��ا را نیز 
 بهبود می دهد. مان��دگاری عطر این محص��ول در صورت عدم 

شست و شوی پارچه معطر شده، بیش از یک سال است.
پارچه ملحفه آنتی باکتریال

این محصول پارچه ملحفه پنبه - پلی آمید حاوی نانو ذرات نقره 
با خاصیت آنتی باکتریال است که از نخ های پلی آمیدی حاوی 
نانوذرات نقره در بافت آن استفاده شده اس��ت. استفاده از نقره 
در تولید منس��وجات، باعث پیشرفت در توس��عه مراقبت های 

بهداشتی شده است.
نقره دارای خاصیت آنتی باکتریال است و با توجه به قابلیت باالی 
نانوذرات نقره در نفوذ، می تواند میکروارگانیسم ها را از بین ببرد. 
تخت های بیمارستانی محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر 

باکتری ها و قارچ ها به حساب می آیند.

 از این رو اس��تفاده از ملحفه های آنتی باکتریال روشی مناسب 
در جه��ت کاهش انتق��ال باکتری ها ب��ه افراد بیمار، پرس��نل 
بیمارستانی و مالقات کنندگان و ایجاد بوی نامطبوع در محیط 

بیمارستان به شمار می آید.
نخ پلی آمید نانو آنتی باکتریال

در این محصول، نخ های نانوکامپوزیتی پلی آمید - نقره به وسیله 
مس��تربچ حاوی نانو ذرات نقره تولید می شوند. به دلیل حضور 
نانو ذرات نقره در ش��بکه پلیمری نخ، میزان خ��روج نانو ذرات 
نقره از محصول بسیار کم بوده و پایدار خاصیت آنتی باکتریال 

محصوالت تولیدی باال شده است.
روبالشی آنتی باکتریال

این محصول پارچه روبالش��ی پنبه - پلی آمید حاوی نانو ذرات 
نقره با خاصیت آنتی باکتریال اس��ت که از نخ های پلی آمیدی 
حاوی نانوذرات نقره در بافت آن استفاده شده است. استفاده از 
نقره در تولید منسوجات، باعث پیشرفت در توسعه مراقبت های 
بهداشتی شده اس��ت. نقره دارای خاصیت آنتی باکتریال است 
 و با توجه به قابلی��ت باالی نان��وذرات نقره در نف��وذ، می تواند 
میکرو ارگانیس��م ها را از بین ببرد. ای��ن پارچه های ضدباکتری 
جهت مصارف پزشکی، بهداش��تی و به منظور مهار باکتری ها 

عرضه شده اند.
نخ پلی استر آنتی باکتریال

رشد میکروارگانیزم ها در منسوجات می تواند باعث ایجاد اثرات 

جانبی نامطلوب در پوشاک و مصرف کنندگان آن شود. بنابراین 
کنترل و از بین بردن میکروارگانیسم ها در محیط گرم و مرطوب 
منسوجات دارای اهمیت اس��ت. در میان عناصر آنتی باکتریال 
 گوناگون مورد اس��تفاده در منس��وجات، نقره به دلیل خواص 
وی��ژه ای چ��ون پای��داری حرارتی، ف��رار بودن ک��م و فعالیت 
طوالنی م��دت دارای اهمیت ویژه ای اس��ت. نان��و ذرات نقره 
روی بازه وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارای 
خواص آنتی باکتریال��ی قابل مالحظه ای هس��تند. این ذرات 
 با توجه به نس��بت س��طح به حجم باال، س��طح تماس باالیی را 
با میکروارگانیس��م ها ایجاد م��ی کنند. در ای��ن محصول، نخ 
های نانوکامپوزیتی نقره - پلی اس��تر به وسیله مستربچ حاوی 
 نانو ذرات نقره تولید می ش��وند. به دلیل حضور نانو ذرات نقره 
در شبکه پلیمری نخ، خواص آنتی باکتریالی این نخ دائمی است.

الیاف پلی پروپیلن آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات نقره
این محصول از مس��تربچ های پل��ی پروپیلن ح��اوی نانو ذرات 
نقره تولید ش��ده اس��ت. هنگامی که نانو ذرات نق��ره از طریق 
 مستربچ وارد الیاف می شوند ماندگاری باالتری داشته و احتمال 

از بین رفتن این ذرات در اثر شست و شو کمتر است.
الیاف پلی پروپیلن آنتی باکتریال

این محصول الیاف نانوکامپوزیتی پلی پروپیلن- اکس��ید روی 
است که حضور نانو ذرات اکسید روی باعث ایجاد خاصیت آنتی 
باکتریال شده است. استفاده از نانو ذرات اکسید روی برای مقابله 
با باکتری ها کاربرد قابل توجهی دارد. به دلیل حضور این ذرات 
در شبکه پلیمری نخ، میزان خروج نانو ذرات از محصول بسیار 
کم بوده و پایداری خاصیت آنتی باکتریال محصوالت تولیدی 

قابل مالحظه است.
شیلدینگ )محافظ( پلی استری حاوی نانو ذرات نیکل

مهم ترین بخش در حفاظت الکترومغناطیس��ی نصب الیه های 
الکترومغناطیسی و اصطالحا تشکیل یک قفس هادی )فارادی( 
اس��ت. این الیه ها میدان ه��ای الکترومغناطیس���ی نفوذی را 
 تضعیف ک��رده و می تواند آن ه��ا را جذب کند ی��ا بازتاب دهد. 
لذا انتخاب جنس و ضخامت الیه های هادی شیلد اصلی ترین 

نکته طراحی است.
شیلدینگ )محافظ( پلی استری حاوی نانو ذرات مس

این نوع محافظ شیلدینگ )محافظ( پلی استری از نانو ذرات مس 
تهیه شده اس��ت. با توجه به اینکه مهم ترین بخش در حفاظت 
الکترومغناطیسی نصب الیه های الکترومغناطیسی و اصطالحا 
تشکیل یک قفس هادی )فارادی( است این الیه ها میدان های 
الکترومغناطیس���ی نفوذی را تضعیف کرده و می تواند آن ها را 

جذب کند یا بازتاب دهد.
دستگاه الکتروریسی یا برق ریسی

الکتروریسی فرآیندی جهت تولید انواع نانوالیاف و میکروالیاف 
از محلول های مواد پلیمری، سرامیکی یا محلول های کامپوزیتی 
متشکل از پلیمر- نانوذرات و همچنین مذاب های مواد مذکور 
است. در روش الکتروریسی می توان هم از مذاب و هم از محلول 
پلیمری استفاده کرد. الکتروریسی را ریسندگی الکترواستاتیکی 
 یا برق ریس��ی نیز نامیده اند. ای��ن روش برای تولی��د نانوذرات 

از طریق فرآیند الکترواسپری نیز کاربرد دارد.

با نانوهای واقعی آشنا شوید؛

از جوراب های آنتـی باکتریـال 
تا روبالشـی  و ملحفـه

یک مخت��رع ایرانی موفق ب��ه طراحی و س��اخت اجاق گازهای لمس��ی 
هوشمند شد که می تواند در زمان نش��ت گاز، به صورت سخنگو هشدار 

دهد.
علی موید، مخترع ط��رح » کنترل الکترونیکی ش��یرهای گاز به صورت 
پیوس��ته «  گفت: این طرح در لوازم خانگی مانند بخاری، یخچال فریزر، 
اجاق گاز و... قابل اس��تفاده اس��ت اما ما آن را روی اجاق گازهای لمسی 

هوشمند پیاده سازی کردیم.
موید درخصوص این اجاق گازهای لمسی هوشمند عنوان کرد: گاز لمسی 
هوشمند طوری طراحی شده که خاموش شدن شعله پس از زمان مشخص 

از جمله کاربردهای بسیار ضروری و مهم این سیستم به شمار می رود.
وی اظهار داش��ت: این طرح که روی اجاق گاز روکابینتی با رویه شیشه 
نصب شده مزایای زیادی مانند صفحه کلید تمام لمسی، سیستم سخنگو، 
تایمر مستقل، ش��عله قطع کن، فن تخلیه، سنس��ور گاز برای منواکسید 
 و متان و سیس��تم WiFi برای ارتباط با سیس��تم های هوشمند مانند 

تبلت ها و گوشی دارد.
وی با بیان اینکه این اجاق گاز هوشمند س��خنگوی تعاملی دارد، افزود: 
طوری سیستم سخنگو روی این لوازم خانگی قرار گرفته که فرد کم سواد 

و باسواد هم می تواند به راحتی از آن استفاده کند.
موید خاطر نش��ان کرد: این گاز هوش��مند فن تخلیه دارد و از تجمع گاز 
نسوخته جلوگیری می کند؛ همچنین قادر است در زمان نشتی گاز شهری 

در فضای اتاق به صورت سخنگو هشدار دهد.
وی با بیان اینکه گاز هوشمند لمسی مجهز به ۵ زمان سنج جداگانه است، 
اظهار داشت: در این گاز هوشمند هر شعله به صورت مجزا، زمان سنجی 

دارد که می توان آن را از یک تا10 ساعت زمان بندی کرد.
به گفته وی، امکان ارتباط و کنترل سیستم از طریق گوشی  ها و تبلت  های 

هوشمند با گاز در منزل در این سیستم تعبیه شده است.
موید ادامه داد: وجود سنس��ور گاز در این سیس��تم از لحاظ نشت گاز و 
افزایش میزان گازهای خطرناک به ویژه مونوکسید کربن به مصرف کننده 

امنیت خاطر می  دهد.
وی با بیان اینکه صفحه کلید لمس��ی بس��یار قوی و صنعتی در این گاز 
 هوشمند طراحی ش��ده که امکان تولید اجاق  هایی با رویه شیشه، حتی 
با ضخامت۲0 میلی متر را فراهم می  آورد، اظهار داش��ت: سیس��تم قطع 
شعله در این گاز هوش��مند قرار گرفته که منجر می  شود در صورت قطع 

برق شبکه، عملکرد اجاق با کمترین آسیب همراه باشد.

وی تاکید کرد: این محصول با طی تمامی مراح��ل در مرحله تولید قرار 
دارد و در حال حاضر با عقد قرارداد با یک ش��رکت لوازم خانگی، به طور 
محدود روی اجاق گازهای صفحه  ای روشیشه پنج شعله، نصب و به بازار 

عرضه می شود.
موید خاطر نشان کرد: در این زمینه شرکت  های اروپایی پیشگام بوده و 
هر روز تعداد بیشتری از لوازم خانگی تولیدی خود را با تکنولوژی روز دنیا 
به بازار عرضه می  کنند؛ ولی در حال حاضر این محصول داخلی از لحاظ 
 قیمت و چند نکته خاص طراح��ی، قدرت رقابت با تولی��دات خارجی را 

دارد.
این طرح دارای تاییدیه علمی از س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران بوده و با تلفیق دو  اختراع و همکاری یکی از شرکت های تولید لوازم 
خانگی به مرحله تولید صنعتی در تیراژ پایین رس��یده اس��ت. همچنین 
دارای مهر اس��تاندارد ملی ایران بوده و به صورت ط��رح صنعتی به ثبت 

رسیده است.
عالوه بر اینها شرکت تولید کننده این گاز لمسی هوشمند در حال دانش 
بنیان شدن است. این طرح در دومین فستیوال لوازم خانگی بازار دارایی 

فکری شرکت داشته است.

تکنولوژی و فناوری؛

ساخت باتری  از برگ درختان بلوط
شرکت بوش آلمان؛

پدال گاز هوشمند خودرو ساخته شد
محققان آمریکایی موفق شدند؛

سردوش های هوشمندی که میزان مصرف آب را هشدار می دهند

محققان آمریکایی سردوش های هوشمندی 
طراحی کرده اند که میزان مصرف آب را هشدار 

می دهند.
امروزه موضوع ک��م آبی بس��یار اهمیت دارد 
و مقابله با آن مهم اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
مکان هایی که مصرف آب در آن نقش زیادی 
دارد، حمام است که بعضی از افراد در این مورد 
آب زیادی مصرف می کنند. ب��ه همین دلیل 
محققان س��ردوش هایی طراحی کرده اند که 

مقدار مصرف آب را هشدار می دهد.
این سردوش های هوشمند با تغییر رنگ خود 
میزان مصرف آب را هشدار می دهند. فناوری 
جدید مجهز ب��ه المپ های LED اس��ت که 
با تغییر رنگ این المپ ها می��زان مصرف آب 

مشخص می شود.
 در س��ال های اخیر طراحی های زیادی برای 
 جلوگیری از ه��در رفتن آب در حم��ام انجام 
شده است. تصفیه آب حمام و مصرف مجدد آن 
و طراحی سردوش هایی که میزان آب را تنظیم 
می کنند از جمله مواردی بوده که برای کاهش 

میزان مصرف آب حمام طراحی شده است.
 س��ردوش جدید ب��ا ن��ام Hydrao ، مجهز 

به المپ LED اس��ت که برای روش��ن شدن 
چراغ هایش نیازی به باتری ندارد و با انرژی آب 

تامین می شود.
هیدرا، سردوش حمامی اس��ت که با توجه به 
میزان اتالف آب مصرف��ی تغییر رنگ می دهد 
تا کاربر را از مقدار اتالف آب و انرژی آگاه سازد.

رنگ این س��ردوش در زمان اولیه سبز است، 
بعد از مصرف 10 لیتر آب به رنگ آبی، مصرف 

۳0 لیتر به رنگ نارنجی و بعد از مصرف۵0 لیتر 
به قرمز تغییر رنگ داده و ب��ا رنگ قرمز به فرد 

هشدار می دهد.
 ای���ن فن���اوری از طری���ق بلوت���وث و 
با اس��تفاده از نرم افزار گوشی هوشمند قابلیت 

اتصال دارد.
 ای��ن س��ردوش ب��ا قیم��ت100 دالر عرضه 

شده است.

 زمانی که به درخت سرس��بز ن��گاه می کنیم با خود فک��ر نمی کنیم 
هس��تند،  کوچک��ی  باتری ه��ای  برگ ه��ا  ای��ن  از   هری��ک 
 این برگ های کوچک ان��رژی درخ��ت را ذخی��ره و در زمانی دیگر 
 اس��تفاده می کنند و ای��ن مراحل طبیع��ی، موجب س��اخت باتری

  از ب��رگ درخت��ان ب��ه ج��ای باتری ه��ای لیتیوم��ی ام��روزی 
خواهد شد.

محققان دانشگاه مریلند در جستجوی روشی عالی، ارزان قیمت برای 
 تولید باتری با قطب منفی یا آند با اس��تفاده از محیط اطراف شدند. 

این روش استفاده از برگ در فناوری موجود بود.
محقق این تحقیق هانکبین لی، از مرکز ملی فناوری و علوم نانو پکن، 
اظهار کرد: برگ های پیرامون ما بس��یار زیاد هستند و روزانه آن ها را 

بدون توجه مشاهده می کنیم.
ش��کل برگ ها با نیازهای باتری های امروز تطابق دارد و شامل سطح 
کم و س��اختار درونی پیچیده اس��ت که می توان آن را از الکترولیت 

سدیم پر کرد.
دانش��مندان برگ درخت��ان بلوط را ت��ا1000 درجه س��انتی گراد 
 گرم��ا می دهند تا س��اختار کربن موجود آس��یب ببیند و س��پس با 
 وارد کردن الکترولیت به منافذ برگ ه��ای طبیعی موجب جذب آن 

می شوند.
این روش در برگ های دیگر نیز آزمایش شده تا بهترین گزینه برای 
ذخیره انرژی انتخاب شود، این آزمایش بر روی پوست موز، خربزه، 

هندوانه و خزه نیز انجام شده است.

شرکت بوش آلمان فناوری جدید پدال گاز هوشمند خودرو را برای 
کنترل حرکات ناگهانی راننده و صرفه جویی در مصرف سوخت ارائه 
کرد. محققان صنایع خودروس��ازی معتقدند که رفتارهای ناگهانی 
 راننده مثل ش��تاب گیری س��ریع و ترمز ه��ای مکرر ت��ا ۲۵ درصد 

در افزایش مصرف سوخت تاثیر دارد.
 تاکنون روش ه��ای متفاوتی ب��رای مدیریت مصرف س��وخت ارائه 
شده اس��ت؛ یکی از این روش ها حرکت نرم و آرام پس از سبز شدن 
چراغ راهنمایی رانندگی در هر چهارراه اس��ت. ب��ا این حال کنترل 
حرکت راننده ها در فشار دادن آرام پدال گاز کار عادت پذیری نیست.

محققان ش��رکت بوش با مطالعه بر روی رفتار راننده ها در ش��رایط 
مختلف رانندگی ش��هری و جاده ای دریافتند که می توان با استفاده 
از پدال لمس��ی گاز خودرو، مصرف س��وخت را به نحو چش��مگیری 

کاهش داد.
شرکت بوش با توسعه فناوری پدال گاز لمسی هوشمند قادر به ایجاد 

ارتباط مستقیم راننده با خودرو در هر شرایط رانندگی است.
 با نصب فن��اوری پدال گاز هوش��مند می ت��وان عملکرد خ��ودرو را 
در شرایط شتاب گیری با حداقل مصرف سوخت حفظ کرد و در مواقع 

الزم به طور خودکار سرعت را کاهش داد.
محققان ش��رکت بوش با آزمایش پدال هوش��مند در شرایط واقعی 
مصرف س��وخت را تا هفت درصد کاهش داده اند. کاهش در مصرف 
سوخت در کنار افزایش ایمنی در رانندگی از ویژگی های جالب توجه 

فناوری پدال گاز لمسی است.

توسط یک مخترع ایرانی؛

اجاق گاز هوشمند لمسی ساخته شد
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اخبار اخبار کوتاه

پخش اذان 
در میدان های شهر دهاقان

 توزیع بیش از ۳ هزار سبد کاال 
بین مددجویان کمیته امداد نطنز

پیشرفت فیزیکی 5 درصدی درمانگاه 
تامین اجتماعی تیران و کرون

کشف 710 هزار
 نخ سیگار خارجی قاچاق

 95 تومانــی ســال  575 میلیــارد   بودجــه 
شهرداری کاشان به شورای اسالمی این شهر تقدیم 

شد.
 شــهردار کاشــان، در آییــن تقدیــم بودجــه 
شهرداری کاشان به شورای اســالمی شهر کاشان 
 اظهــار کــرد: بودجــه 575 میلیــارد تومانــی به 
دو بخش عمومی و ســرمایه گذاری تقسیم می شود 
 و هــر دو به صورت مجزا تقدیم شــورای اســالمی

 شده است.
ســید محمد ناظم رضوی با بیان اینکــه 18 درصد 
بودجه جــاری و 82 درصد بــه بودجه های عمرانی 
اختصــاص یافته اســت، تصریــح کــرد: از لحاظ 
میزان نقــد و غیر نقــد بودجه حــدود 41 درصد 
 بدون احتســاب اوراق مشــارکت و به صورت نقد و

59 درصد با محاســبه اوراق مشــارکت و به صورت 
غیر نقد است.

وی ادامــه داد: در رونــد تنظیم بودجــه به صورت 
ســتادی و منطقــه ای دقت زیادی شــده اســت 
 و پروژه هــا مشــخص و بــه تفکیــک مناطــق 
دیده شده و بودجه هر یک از مناطق به آن ها اعالم و 
برنامه ریزی انجام پروژه ها بر عهده هر یک از مناطق 

شهرداری است.
شهردار کاشــان با اشــاره به اینکه امروز همچنین 
دفترچه بودجه پیشنهادی سرمایه گذاری سال 95 

به شورای اسالمی شهر کاشان تقدیم می شود، بیان 
کرد: شهرداری کاشان در دفترچه بودجه پیشنهادی 
سرمایه گذاری پروژه های ســرمایه گذاری را در سه 
سطح به شورای اسالمی شهر کاشان تقدیم می کند.

 ناظم رضــوی خاطر نشــان کــرد: در ســطح اول 
ســطح محتمل با ضریــب تحقق باال و در ســطح 
 دوم ســطح محتمل بــا ضریب تحقق متوســط و 
ســطح ســوم ســطح محتمل بــا ضریــب تحقق 
پایین اســت و بیشــتر آن ها غیر نقد و یا به صورت 
 زمین اســت.وی همچنین بودجه ســرمایه گذاری

ســطح اول را حــدود 20 میلیــارد تومــان، 
ســرمایه گذاری ســطح دوم را 375 میلیــارد 
 تومان و ســرمایه گذاری ســطح ســوم را یک هزار 

و 473 میلیارد تومان ذکر کرد.
شــهردار کاشان همچنین از شــورای اسالمی شهر 
خواست تا فروش اوراق مشــارکت بانکی به میزان 
100 میلیارد تومان برای تکمیل و آزادسازی محور 
امیر کبیر و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این 

مسیر را صادر کند.
 ناظم رضــوی محــور امیرکبیــر را بــه عنــوان 
یکی از پروژه های طوالنی مدت و ناتمام کاشــان نام 
برد و افزود: شــهرداری کاشــان از دو سال گذشته 
تصمیم گرفت بخشــی از اجرای پروژه را انجام دهد 
اما بخش عمده ای از پروژه ریشــه در مباحث مالی 

و باقی مانــده معارضینی صددرصد در طرح اســت 
که نیاز به نقدینگــی دارد ضمن این که فرصت های 

سرمایه گذاری در این مسیر وجود دارد.
وی خاطر نشــان کرد: اگر پروژه  های سرمایه گذاری 
محــور امیر کبیــر در کنــار پروژه هــای هزینه ای 
 قــرار دهیــم بخــش عمــده ای از مســیر را کــه 
محور اصلی کاشــان و فرامنطقه ای و فراشــهری و 
یکی از محورهای اصلی کشــوری محسوب می شود 
در حوزه شهری و گردشگری به سرانجام می رسد و 
زمینه  ای برای فعالیت های گردشگری و اقتصادی و 

شهری برای کاشان فراهم می شود.  
شــهردار کاشــان همچنیــن بــه بودجــه اوراق 
 مشارکت در میدانگاه آقا اشــاره کرد و گفت: پروژه 
 میدانگاه آقا صددرصد تخصیــص یافته و به زودی 

به بهره برداری می رسد.
ناظم رضوی با تاکید بر اینکه شــهر کاشــان شهر 
پر هزینه ای اســت، بیــان کرد: طــول و عرض این 
 شــهر بــا جمعیــت آن متناســب نیســت و ارائه 
خدمات شــهری به طور یکسان به شهروندان دارای 
هزینه  اســت و چون هر شــهروند عوارض پرداخت 
می کند نیاز بــه حداقل خدمات مانند روشــنایی، 

آسفالت، جدول دارد.
رییس شورای اسالمی شهر کاشان نیز در این نشست 
اظهار کرد: با توجه به اعتبــارات محدود با انتظارات 
نامحدودی مواجه هستیم و با توجه به اینکه اعتبارات 
شهرداری محدود است هزینه ها را باید اولویت بندی 

کرده و با مدیریت برنامه را اجرایی کنیم.
 حســین حیدریــان افــزود: بودجــه، آینــه 
تمــام نمــای فعــل و انفعــاالت در مجموعــه 
 شــهرداری را شــکل می دهد و ردیف اعتباری پیدا 

می کند.
وی با بیان اینکه شهرداری و شــورای شهر کاشان 
با همدیگر هماهنگ هســتند و در راســتای رشد 
و پیشــرفت شــهر تــالش می کنند، متذکر شــد: 
 در بودجه امســال  نیز بــا توجه به نظــام تعرفه ها و 
نظام درآمدی سعی کرده ایم حقوق مردم را محترم 

شمرده و وضعیت اقتصادی مردم را درک کنیم.
به گفته وی، نگاه اقتصــاد مقاومتی به بودجه، توجه 
به نقاط محــروم و آســیب پذیر جامعــه، توجه به 
توان پرداخت مــردم، اتمام پروژه هــای نیمه تمام 
 از  اولویت های شــهرداری و شــورای اسالمی شهر

 است.
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فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: پس از مشــکوک شدن به یک دستگاه 
کامیونت کاویان و متوقف کردن آن، طی بازرسی صورت گرفته710 هزار نخ سیگار 

خارجی قاچاق در این کامیون کشف شد.
 نبی ا... ســوادکوهی ضمن اشــاره به اینکه ماموران انتظامی پاســگاه چوپانان 
شهرســتان نایین در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت 
 کاویان که حامل بار قانونی لوله و اتصاالت بود مشــکوک می شــوند، اظهار کرد: 
پس از توقف کامیون مذکور و بازرسی از این کامیونت،710 هزار نخ سیگار خارجی 
قاچاق که زیر بار جاساز شده بود، کشف شــد. وی در ادامه ارزش این محموله را 
400 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این زمینه راننده دستگیر که جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرماندار شهرضا:

انتخابات صحنه اتحاد دولت و ملت است
مقبره و آرامگاه کاوه آهنگر

 باید در فهرست آثار ملی ثبت شوند

 سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری آران و بیدگل 
از اختصاص یک میلیارد ریال برای مرمت مجموعه تاریخی سایت موزه شهر 

نوش آباد خبر داد.
 جــواد صدیقیــان افــزود: ایــن اعتبــار از محــل اعتبــارات ملــی اداره 
 میــراث فرهنگی اســت و به تازگــی برای مرمت این ســایت مــوزه جذب 
 شــده اســت. وی اظهار کرد: این اعتبار جهــت احیا، مرمت و ســاماندهی 
 ســه اثر تاریخی حوضخانه، مسجد موســی ابن جعفر )ع( و گذر میدان توده

  نوش آباد که به ســایت مــوزه تاریخی این شــهر شــهرت دارد، اختصاص 
 داده شده است. سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 آران و بیــدگل تصریــح کــرد: عملیــات بهســازی طــاق چشــمه ایوان 
 مســجد موســی ابن جعفر)ع(، اجرای انــدود کاهگل و الیه اســتحفاظی 
 بر روی بدنه های حوضخانه جنب مسجد موســی ابن جعفر)ع(، اجرای طاق 
چشــمه گذر میدان توده، اجرای نما چینی گذر، اندود سفید کاری بدنه های 
گذر، اجرای پاالنه بر روی بام قوسی گذر، اجرای پالستر سیمان و ختایی فرش 
بام گذر، اجرای نماچینی، اجرای کف فرش آجری ایوان مشــرف به مســجد 
موسی ابن جعفر )ع( از برنامه های مرمتی اداره میراث فرهنگی در سایت موزه 

شهرتاریخی نوش آباد است.
شــهر تاریخی نوش آباد با بیش از30 اثر تاریخی منحصر به فرد از شهرهای 
تاریخی استان اصفهان است. مجموعه معماری دست کن زیرزمینی)اویی(، 
 مســجد جامع عتیــق، آب انبــار چاله ســی، قلعه خشــتی اربابــی، بقعه
 امامزاده محمد )ع( و پل اسحاق آباد از جمله آثار تاریخی شهر نوش آباد است.

 در مراسمی که به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر برگزار شد، از100 نفر 
از کسبه و بازاریان شهرستان شهرضا تجلیل و قدردانی شد.

فرماندار شهرضا در همایش اصناف و بازاریان شهرستان شهرضا اظهار کرد: 
کسبه و بازاریان همواره مورد اعتماد مردم بوده  و مردم از آنها به نیکی یاد 

کرده اند.
 محســن گالبــی اضافــه کــرد: شــهرضا یکــی از شهرســتان های 
بین راهی کشــور اســت و از ایــن جهت همــواره از نظر تهیــه و توزیع 
 ارزاق و اقــالم مورد نیــاز مردم، یکی از شهرســتان های مهم محســوب 

می شده است.
وی ایمان، تعهد و اخالص را از جمله مهم ترین ویژگی های اصناف و بازاریان 
برشمرد و افزود: امانت داری یکی از بارزترین ویژگی های بازاریان بوده است، 
این قشر از جامعه به ســبب برخورداری از این ویژگی در بین سایر صنوف 

مشهور بوده اند.
 فرماندار شــهرضا، از صــدور پروانه های کســب موقت یک ســاله برای 
کسبه جدید شهرستان خبر داد و تصریح کرد: کسبه جدیدی که متقاضی 
ایجاد واحد صنفی هســتند در مدت یک سال، اگر تخلفی مرتکب نشدند، 

موفق به دریافت پروانه کسب دائم می شوند.
گالبی، تصویب برجام را زمنیه ســاز رونق اقتصادی در کشــور برشمرد و 

 تصریح کرد: امیدواریم تصویــب الیحه برجام نوید بخــش دوران جدید 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور و رونق صنعت و تجارت کشور 
باشد. وی هم چنین با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری گفت: انتخابات امسال 
به عنوان صحنه اتحاد دولت و ملت در حمایت از ارزش های نظام و رهبری 

خواهد بود.
فرماندار شهرضا اضافه کرد: مردم ایران همواره حماسه آفریده اند و انتخابات 
یکی از درخشان ترین عرصه های حضور آنها در عرصه های مهم اجتماعی 
 بوده است. مردم شهرضا همانند سال های گذشته با حضور حماسی خود 

در انتخابات، برگ زرین دیگری بر افتخارات خود می افزایند.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان چادگان از تعلل مسئوالن و کارشناسان 
ســازمان میراث فرهنگی انتقاد کــرد و گفت: بنای داخلــی آرامگاه کاوه 
 آهنگر قدمتی700ســاله دارد و مربوط بــه دوران ایلخانی اســت و باید 
هرچه  ســریع تر در فهرست آثار ملی ثبت شــود و بودجه های الزم برای 

ترمیم و نگهداری بنا اختصاص پیدا کند.
حمیدرضا لطفی افزود: آرامگاه کاوه آهنگر پتانســیل زیادی برای جذب 
 گردشــگران داخلی و خارجــی دارد و قطعا اقتصاد روســتا را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.
 بخشــدار بخش مرکزی چــادگان همچنین به ســخنان کارشناســان 
 میراث فرهنگــی درباره عدم ذکــر نــام کاوه آهنگر در کتــب تاریخی 

به جز شــاهنامه و در نهایت عدم ثبــت مقبره در فهرســت آثار ملی هم 
اشــاره کــرد و گفــت: در کتــاب وفیــات االعیــان و انباءابناءالزمــان 
کــه نوشــته ابــن خلــکان اربیلی اســت کامــال به نــام کاوه اشــاره 
 شــده اســت و این مــدرک خوبــی بــرای ثبــت مقبــره کاوه آهنگر

 است.
وی همچنین به موضوع مهم پیگیری های مردمی هم اشاره کرد و گفت: 
مردم روستا باید خواسته های خود مبنی بر ثبت، مرمت و نگهداری های 
الزم از آرامگاه را به سازمان میراث فرهنگی کتبا اعالم کنند و خواستار حل 

مشکالت این بنای تاریخی باشند.
لزوم اطالع رسانی و اعزام گردشــگران خارجی به روستای مشهد کاوه و 
نگهداری از 4 شیرسنگی که در حاشیه بنا هستند هم از دیگر خواسته های 

بخشدار چادگان از سازمان میراث فرهنگی است.
 و این درحالی اســت که حبیب حیدری، مســئول نمایندگی ســازمان 
 میــراث فرهنگی در چــادگان گفــت: ثبت ایــن آرامگاه در فهرســت 
 آثار ملی به دلیــل اینکه هیچ اثری از کاوه آهنگــر در کتب تاریخی به جز 
 در شاهنامه فردوسی نیست کامال منتفی شــده است و هیچ امکانی برای 

ثبت ملی این بارگاه وجود ندارد.

آن سوی خبر

فرماندار شهرستان دهاقان از پخش اذان در میدان های شهر دهاقان خبرداد.
علی اصغر قاسمیان با بیان این مطلب گفت: اذان به عنوان بانگ اسالم است 

که فضایی معنوی را در شهرها ایجاد می کند.
وی اهمیت دادن به نماز اول وقــت و حضور کارمندان در نماز جماعت را یک 
کار مذهبی و پر ارزش دانست و افزود: اختصاص مکان در ادارات برای برپایی 

نماز الزم و ضروری است.
فرماندار شهرستان دهاقان با اشاره به بحران کم آبی در دهاقان اظهار داشت: 
برای حفظ درختان باید با همکاری مدیریت بحــران جاهایی که می توانیم 
آب تامین کنیم را شناســایی کنیم و پیش بینی هــای الزم برای تامین آب 

آشامیدنی مردم روستاها نیز انجام شود.
قاسمیان همکاری بانک ها برای جذب تســهیالت اشتغال را خواستار شد و 
اذعان داشت: این اعتبارات ارزان قیمت و تســهیالت بدون بهره نباید دچار 
مشکل شود و یا برگشت اعتبار شود و در یک ماه مانده به پایان سال اقدامات 

الزم به سرعت انجام شود.

 مدیر کمیته امــداد امام خمینــی )ره( شهرســتان نطنز از توزیــع 3 هزار
و200 سبد کاال از اول سال جاری تا کنون در بین خانوارهای نیازمند و مددجو 
شهرســتان نطنز خبر داد. به گفته محمدرضا مومی اردستانی برنج، روغن، 

گوشت، مرغ، حبوبات، خرما و پنیر از اقالم این سبدهای کاال بوده است.
مدیر کمیته امداد نطنــز اضافه کرد: طی این ده مــاه خیرین نیک اندیش با 
مساعدت 4 میلیارد و700میلیون ریالی،3200 خانواده مددجو در شهرستان 
نطنز را اطعام کردند. وی هدف از توزیع سبد غذایی و کاال در بین مددجویان 
و نیازمندان را رفع مشکالت آن ها، اطعام ایتام و مساکین، حفظ عزت نفس 
 مددجویــان و تالش برای توانمندســازی خانواده ها با مشــارکت خیرین و 

مردم نیکوکار شهرستان عنوان کرد.

فرماندار تیران و کرون گفت: درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرســتان 
 پس از وقفه چند ماهه در دی ماه ســال جاری شــروع به کار کرد و تاکنون 

پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
علی رحمانی افزود: با مشخص شــدن پیمانکار از اواسط دی ماه ساخت این 
پروژه دوباره آغاز شد و پس از گذشت 18 ماه، کار ساخت آن به اتمام می رسد.

 فرماندار تیران و کرون با بیــان اینکه زیربنای درمانــگاه دو هزار متر مربع 
در سه طبقه است، تصریح کرد: با ساخت این درمانگاه بیش از 42 هزار نفر و 

حدود60 درصد از جمعیت شهرستان از مزایای آن استفاده می کنند.

رییس اداره زنــدان گلپایگان گفــت: کارگاه آموزش هنرهای تجســمی مانند 
میناکاری، معرق، منبت، قالی بافی و چرم دوزی با همکاری اداره میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری گلپایگان در زندان این شهرستان برگزار می شود.
 غالم حســین حبیبی با بیان این که کتابــت قرآن به لحــاظ فرهنگی، هنری و 
 مذهبی بودن بســیار ارزشــمند اســت، تصریح کرد: طرح کتابت قرآن با هدف 

انس گرفتن زندانیان با قرآن مجید در زندان گلپایگان آغاز شده است.
حبیبی با بیان این که کتابت جز ســی ام قرآن توســط یکی از زندانی ها با هزینه 
شخصی خودش در زندان این شهرستان انجام شده است، گفت: آثار کتابت قرآن 
توســط این زندانی در 19 تابلو، در یک غرفه از نمایشــگاه آثار و توانمندی های 
 هنری هنرمنــدان گلپایگان کــه از 17 بهمن ماه تا 23 بهمن مــاه در نگارخانه
  اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای بازدید هنرمندان و هنردوستان باز است،

به نمایش گذاشته شده است.

هم زمان با دهه فجر دو طرح بزرگ گازرسانی با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال 
در بخش مرکزی آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

 رییــس اداره گاز آران و بیــدگل گفت: گازرســانی به قطــب صنعتی منطقه 
فیض آباد به طول 24 کیلومتر و با صرف اعتبار هشت میلیارد و200 میلیون ریال 
از مهم ترین این طرح ها است. سید امیر ســید ابراهیمی افزود: افتتاح ساختمان 
اداری گاز در سفید شــهر از دیگر طرح های بهره برداری شده در بخش مرکزی 
است که برای احداث آن پنج میلیارد ریال هزینه شده است. وی خاطر نشان کرد: 
آران و بیدگل از جمله شهرستان هایی است که تمام روستاهای آن از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار هستند.

کتابت قرآن توسط یک زندانی 
در زندان گلپایگان

بهره برداری از دو طرح بزرگ گازی 
در آران و بیدگل

 مدیر شرکت امور برق شهرســتان اردســتان از افتتاح 7 پروژه برق رسانی و روشنایی 
در دهه فجر امسال خبرداد.

 مسعود زائری در نشست خبری خود در اداره برق اردستان با توجه به این که شهرستان 
اردستان با مســاحتی حدود 12 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 45 هزار نفر در 

 حاشیه کویر مرکزی و در شمال شــرق اصفهان قرار دارد، اظهار کرد: در سال1330 
با نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور پنجاه کیلو واتی در یکی از محله های اردستان استفاده 

از انرژی برق در این شهرستان آغاز شد.
 وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال 1354 شــبکه های شهرســتان از طریــق 
پست شــجاع آباد به شــبکه  سراســری متصل شــدند، افزود: در حال حاضر قریب 
 2 هــزار کیلومتر شــبکه فشــار متوســط و ضعیف به30 هــزار مشــترک عادی و

600 مشترک دیماندی در سه شهر اردستان، زواره و مهاباد برق رسانی می کنند.
مدیر شــرکت امور برق شهرســتان اردســتان با یــادآوری این که قبــل از انقالب 
 فقط دو روســتا در شهرســتان از نعمت برق برخــوردار بودند تصریح کــرد: امروزه

216 روســتا از ایــن انــرژی اســتفاده می کننــد. وی در ادامــه بــه عملکــرد 
 10 ماهه این اداره در ســال جاری اشــاره داشــت و تاکید کرد: نصب پســت هوایی 
 شــهرک مــدرس، احــداث شــبکه و پســت هوایــی روســتای ماربیــن، نصب 
پست هوایی ورودی شهر زواره، توسعه شبکه های روستایی و شهری و نصب پست هوایی 
شهرک کاوه با اعتبار هفت هزار و520 میلیون ریال از جمله این فعالیت هاست. زائری 
همچنین به اقدامات انجام شده در بخش اصالح و بهینه سازی شبکه ها با اعتباری بالغ بر 
808 میلیون تومان اشاره کرد و افزود: بهسازی شبکه های حسین آباد و نهوج و قهساره، 
 تبدیل سیم به کابل 209 شهرک و گلزار شهدای راهمیان بازسازی پست هوایی خیابان
  شــهید منتظــری زواره از جملــه فعالیت هــا در این بخش اســت. مدیر شــرکت

 امور برق شهرســتان اردســتان بیان داشــت: به منظور پیشــگیری از ســرقت و 
رفع ضعف ولتاژ مشــترکین تاکنون حدود 21 درصد از شــبکه های فشــار ضعیف 
 شهرســتان از ســیم به کابل تبدیل شــده اند که ســهم ایــن رقم در ســال جاری 
 پنــج درصــد اســت؛ در مجمــوع در ســال جــاری مبلــغ بیســت و دو هــزار 
و870 میلیون ریال در بخش های بهســازی، توســعه، احداث، روشنایی و برق رسانی 

روستایی در برق شهرستان جذب و هزینه شده است.
 وی بــا بیان ایــن که 7 پــروژه نیــز در دهــه فجر امســال بــا اعتبار چهــار هزار 
و400 میلیــون ریــال به بهره بــرداری می رســد تصریح کــرد: پروژه برق رســانی 
 به روســتای رودخانــه، پــروژه برق روشــنایی خیابــان امامــزاده یحیــی زواره، 
پروژه برق روشنایی گلزار شهدای امیران، تامین روشــنایی ورودی های غرب و شرق 
مهاباد، تامین روشنایی خیابان اصلی روستای نهوج و بلوار تلک اباد، پروژه تامین روشنایی 
ورودی روستای حسین آباد، جعفرآباد، حیدرآباد، دولت آباد و رحمت آباد از پروژه های 

شاخصی است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
وی در پایــان بــا توجــه به ایــن کــه در بخش خدمــات مشــترکین در ســال 
 جــاری تاکنــون 911 مشــترک عــادی و20 مشــترک دیماندی به مشــترکین 
برق شهرستان اردســتان اضافه شده اســت، گفت: در زمینه ترویج فرهنگ استفاده 
 صحیح، جلسات متعددی در مدارس با اولیا و مربیان و دانش آموزان برگزار شد که حدود 

هزار دانش آموز تحت آموزش قرار گرفته اند.

بهره برداری از 7 طرح برق رسانی و روشنایی در اردستان
مرمت مجموعه تاریخی 

سایت موزه شهر نوش آباد

تقدیم بودجه 575 میلیارد تومانی شهـرداری 
 به شـورای شهر کاشـان
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نکته ها

هر نوع غذایی که نامش با ســاالد آغاز می شــود الزاما نمی تواند سالم 
محسوب شود. سبزیجات تازه و سس هایی با چربی کم هستند که باعث 

سالم بودن ساالد می شوند.
 ســاالدهایی که بخش زیادی از آنها را خامه، پنیر و یا مایونز تشــکیل 
می دهند تا حد زیادی باعث برهم خوردن اهداف شما در جهت کاهش 

وزن می شوند. 
در اغلب مواقع، این ســاالدها به مانند برگرها یا ساندویچ با نان سفید 

می تواند مضر باشد. در اینجا به برخی از این ساالدها اشاره می کنیم.
ساالد سزار: یک فنجان از این ساالد حاوی 382/2کالری است، بنابراین 
می توان تصور کرد که میزان سالمت این ســاالد چقدر است. نان های 
خشک، پنیر و سس غلیظ آن باعث می شود که این ساالد حجم زیادی به 

شما اضافه کند که قطعا دوست دارید از آن فاصله بگیرید.
ساالد یونانی: این ساالد در مقایسه با ساالد سزار، ساالد روسی یا ساالد 
دریایی کالری کمتری دارد چرا که مواد اصلی آن عبارتند از: کاهو، گوجه 

فرنگی، خیار و پیاز. 
با این حال، زیتون ها، پنیر فتا و سس آن باعث افزوده شدن کالری به آن 
شده و آن را به گزینه ای نه چندان سالم تبدیل می کند. یک فنجان ساالد 

یونانی حاوی 3۱3 کالری است. 
ساالد کلم: ساالد کلم همراه با ســیب زمینی سرخ شده یک ترکیب 
جالب و عالی است. اما حتی پرس کوچکی از آن به مدت یک روز در روند 
کاهش وزنتان اختالل ایجاد می کند. یــک فنجان از آن تقریبا 443/5 
کالری دارد، بنابراین حتی اگر نیمی از آن را همراه با ساندویچتان بخورید 

حجم زیادی به شما اضافه می کند.
ساالد روسی: این ســاالد، پدر تمام ساالدهاســت و سرشار از سس 
خامه ای بوده که بسیار لذیذ و خوشمزه است، اما چندان سالم نیست. 
تنها یک فنجان از ساالد روسی حاوی 579/5 کالری است در مقایسه با 

یک پرس ساالد سبزیجات که ۱۱8 کالری دارد.

 ساالدهایی که هنگام کاهش وزن
 باید از خوردن آنها بپرهیزید

حتما شما هم افرادی را دیده اید که آغاز فصل سرما برایشان 
برابر با چند ماه سرما و لرزش اســت. این افراد هرقدر هم که 
لباس های گرم بپوشند، باز هم احساس سرما دارند و بدنشان از 
سرما می لرزد. انگار که هیچ وقت گرم نخواهند شد؛ مگر اینکه 
هوا گرم شود. فصل سرما برای افراد اصطالحا سرمایی، سخت 
خواهد گذشت. اما شــاید راهی غیر از بخاری، شوفاژ و... برای 

گرم نگه داشتن بدن وجود داشته باشد. 
این راه چیزی نیســت جز تغذیه؛ آن هم به سبک سنتی. بله، 
طب ســنتی برای در امان ماندن افراد سرمایی از سرما تغذیه 
ویژه ای را پیشنهاد می کند. دکتر سعید صانعی، متخصص طب 
سنتی توصیه هایی دارد که می تواند شما را از سرما حفظ کرده 

و زمستان مطبوعی را برایتان به ارمغان بیاورد. 
چه کسانی از سرما یخ می زنند؟

افرادی که طبع سرد یا تنگی عروق دارند به دلیل اینکه انرژی 
کمتری به بافت هایشــان می رسد، در فصل ســرما با وجود 
لباس های گرم، باز هم احســاس ســرما و لرز دارند. به عالوه 
افرادی که متابولیســم پایینی دارند، افراد کم تحرك و چاق 

بیشتر با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. 
کســانی هم که آب زیادی در بدنشــان تجمــع یافته و ورم 
بافت های بدن را تجربــه می کنند نیز در همین دســته قرار 
می گیرند. این افراد باید در فصل سرما بیشتر غذاهایی مصرف 
کنند که درجه حرارت خون را بــاال می برد و اصطالحا خون 
را صفــراوی می کند. این غذاها احســاس گرمای بیشــتری 
 به افراد می دهد؛ غذاهای بــا طبع گرم از جملــه این غذاها

هستند. 
 برای گرم نگه داشتن بدن چه چیزهایی نخورید؟

برای گرم نگه داشــتن بدن باید از غذاهایی که طبع سردی 
دارند، پرهیز کنید یا اگر تمایل دارید غذاهای با طبع سرد را 
هم مصرف کنید، آنها را با مصلحاتشان میل کنید. ماست، دوغ، 
خیار، کاهو، قارچ، اسفناج، آلو و غذاهای سردمزاج مثل گوشت 
گوساله، مرغ، برنج سفید، آرد سفید، سیب زمینی و. . . می تواند 

احساس سرما را در بدن ایجاد کند. 
به عالوه الزم است بدانید غذاهای چرب هم می توانند احساس 
ســرما در بدن ایجادکنند. غذاهایی که بسیار چرب هستند، 
خون را از سمت اندام ها به سمت اندام های گوارشی کشانده 
و باعث احساس سرما در بدن می شوند. مورد بعدی میوه های 
تابستانی اســت که این میوه ها هم طبع سردی دارند و حتی 
اگر به صورت خشک شده مصرف شوند )مثل برگه زرآلو، آلو 
بخارا و. . . ( باز هم بدن را خنک می کنند و برای فصل ســرما 

مناسب نیستند. 
 بفرمایید چای!

اگرچه نوشیدن چای گرم در فصل سرما جایگاه ویژه ای دارد 
اما از آنجا که چای طبع ســردی دارد، بنابراین آن را با هل یا 

دارچین مصرف کنید.
 بــه عــالوه می توانید چند نــخ پرچــم زعفــران را با چای 
 ســیاه یا چــای ســبز بنوشــید و از عطــر و گرمــای آن

 لذت ببرید. 

سقز به جای آدامس
سقز هم از جمله گرمابخش های بدن است. کسانی که عادت 
به جویدن آدامس دارند، می توانند در فصل سرما آن را با سقز 
جایگزین کنند تا گرمای بیشتری را برای بدنشان تامین کنند. 

 آجیل بزن گرم شی!
مغزهای آجیل مثل گردو، بادام، فندق، پسته و. . . می توانند به 
تولید انرژی و گرمای بدن کمک بزرگی کنند. می توانید این 
مغزها را در طول روز به اندازه چند عدد مصرف کنید تا عالوه بر 

انرژی کافی در طول روز، بدنتان را هم گرم نگه دارید. 
صبح را با کندر آغاز کنید

کندر هم یکی از مواردی اســت که مصــرف آن هنگام صبح 
می تواند گرمای مطبوعی برای بدن بــه ارمغان بیاورد. برای 
مصرف کندر باید به اندازه یک نخود از آن را یک ســاعت در 

دهان نگه داشته، بمکید و سپس آن را قورت دهید. 
 میوه های گرمسیری مرهم سرما

برای آنکه بتوانید در سرمای زمستان دوام آورده و گرم باشید، 
میوه های گرمسیری مثل خرما، نارگیل، انبه، موز و. . . را نیز در 

برنامه غذایی زمستانی خود جای دهید. 
 معجون گرمابخش

انواع مغزها شــامل پســته، گردو، بادام و. . . را به شکل پودر 
درآورید. آن را با دو قاشق عسل یا چند عدد خرما و یک عدد 
موز ترکیب کرده و یک لیوان شیر به آن اضافه کنید. حاال یک 
لیوان معجون انرژی زای طبیعی دارید کــه می تواند برایتان 

گرمای لذت بخشی را همراه داشته باشد.  
اسپند را دود نکن، آن را بخور

خوردن یک قاشــق چایخوری اســپند نیز نقش گرمادهی 
فوق العاده ای برای بدن دارد. می توانید اسپند پودرشده را قبل 
از خواب با یک لیوان آب بخورید؛ البته این مورد را نمی توانید 
هر اندازه که می خواهید مصرف کنید و باید اندازه را نگه دارید. 

و باز هم عسل، درمان درد است. . . 
همراه صبحانه خوردن عســل را فراموش نکنید. عســل یک 
گرمابخش فوق العاده اســت که از خواص بــی نظیر آن هم 
می توانید بهره ببرید. مویز و خرما هم تاثیر گرما بخشی زیادی 

دارند. 

 سرما را با فلفل پشت سر بگذار
فلفل هندی و غذاهای تند هم می توانند به حفظ گرمای بدن 
در روزهای سرد کمک کننده باشــد. این غذاها میزان صفرا را 
افزایش داده و خون بیشــتری را به اندام ها می رسانند. به طور 
کلی می توانید غذاها را در فصل سرما همراه فلفل مصرف کنید. 

 دمنوشی برای فرار از سرما
یک تکه زنجبیل، چند عدد برگ نعنــا، یک عدد لیمو عمانی 
سوراخ شــده و تکه ای چوب دارچین )به اندازه یک انگشت( 
را همراه با چهار لیوان آب جوش در قــوری ریخته و بگذارید 
به مدت نیم ساعت دم بکشد. هنگام نوشیدن این معجون به 
آن نبات یا عسل اضافه کرده و میل کنید. این دمنوش یکی از 

نوشیدنی های انرژی بخش، نشاط آور و گرمابخش است. 
 دمنوشی از گیاهان گرمابخش

برای تهیه یک دمنوش فوق العاده می توانید آویشن، کاکوتی، 
نعنا و گل گاوزبان را مخلوط کنید و بگذارید دم بکشد و آن را با 
نبات بنوشید. این دمنوش طراوت و گرمای مطبوعی برایتان 

به همراه خواهد آورد.

دریچه

احتماال شما هم بارها واژه رودل کردن را شنیده اید؛ اصطالحی که بیشتر 
اوقات افراد پا به سن گذاشته از آن استفاده می کنند.

از نظر پزشــکی رودل همان اسپاسم روده بزرگ اســت که با نفخ بروز 
می کند و متخصصان به آن دردهای کولیکی یا قولنج گوارشی می گویند.

اگر کودک رودل کرد
رودل بیشتر در مورد بچه ها به کار برده می شود. حاال اگر مشکل رودل 
کودك فقط ناشی از پرخوری باشد، معموال این حالت بعد از چند ساعت 
برطرف می شود. حتی دادن نبات و مایعات سبک مثل چای کمرنگ به 

کودك می تواند تحریک پذیری معده را کم کند.
البته کودکی که روده تحریک پذیر دارد، نباید انواع غذاها را در یک وعده 
بخورد چرا که مصرف انواع غذاها در یک وعده باعث کشش خون به سمت 
معده می شود و نه تنها فرد احساس خستگی و کم حوصلگی می کند بلکه 

دچار مشکالت گوارشی خواهد شد.
شــاید این ســوال برایتان پیش بیاید که پس آنزیم های گوارشی چه 
نقشی دارند؟ باید گفت تجزیه هر نوع ماده غذایی در معده و روده زمان 
مشــخصی دارد؛ مثال تجزیه چربی و پروتئین به ترتیب 5 و 3 ســاعت 
زمان می برد. پس درست این است که تعداد وعده های غذایی افزایش 
و حجم آنها کاهش یابد تا خطراتی مثــل رودل کردن به کمترین حد 

ممکن برسد.
عالیم گوارشی را جدی بگیرید

آیا برای درمان رودل باید به پزشــک مراجعه کــرد؟ اصال این عارضه 
گوارشی قابل پیشگیری است؟ یادتان باشد اگر درد شکمی بعد از چند 
ساعت بهبود پیدا نکند یا با عالیم دیگر گوارشی مانند تهوع، استفراغ، 
یبوست و اسهال همراه باشد باید به متخصص مراجعه کنیم تا مطمئن 
شویم بیماری جدی تری مثل آپاندیس، التهاب روده و معده و مسمومیت 

غذایی سالمت فرد را تهدید نمی کند.
نکته بسیار مهم دیگر این که اگر بیمار کودك باشد، در این موارد اصال 
نباید به او نبات داغ یا مسکن داد و اولویت مراجعه به مراکز درمانی است. 
از طرفی برای پیشــگیری از رودل کردن عالوه بر ایــن که باید مراقب 
پرخوری باشــیم مصرف کاکائو، قهوه، چای پررنگ، نوشــابه، غذاهای 
کنسروی، غذاهای تند، ترش و چرب به خصوص فست فودها را نیز باید 

کاهش داده و به مرور از برنامه غذایی حذف کنیم.
»تخمه« کار دستتان ندهد

گاهی اوقات دلیل رودل کردن به نــوع تغذیه برمی گردد. مثال خیلی ها 
می گویند مصرف تخمه با پوســت باعث رودل می شود. بله همین طور 
اســت چون برای طعم دادن به تخمه از موادی مثل جوهرلیمو استفاده 
می شود که معده را تحریک می کند. از طرفی پوست تخمه در بدن هضم 
نمی شود و اگر خوردن تخمه با پوســت تداوم یابد، به مرور پوست ها در 

دستگاه گوارش جمع و باعث انسداد روده خواهد شد.
اگر زیاد رودل می کنید

نفخ ناشی از رودل کردن یک عارضه شایع است. کسانی که زمینه نفخ 
دارند کربوهیدرات هایی که شکسته نمی شوند مانند نخود، لوبیا، باقال و 
ماش و… را باید کمتر مصرف کنند و در صورت نفخ می توانند یک قاشق 
عرق نعناع بخورند که ضدنفخ است. وجود زیره سیاه داخل کباب یا برنج 
نیز می تواند جلوی نفخ را بگیرد. همچنین نفخ اگر یک یا دو بار باشــد، 

مشکلی نیست ولی در سنین باال باید بررسی شود.

رودل کردن یعنی چه؟

بیشتربدانیم

بهداشت

یک متخصص قلب و عروق گفت: مبتالیان بــه دیابت باید روزانه پاهای 
خود را با آب ولرم شست وشو داده و خشک کنند.

سیده طوبی کاظمی با اشــاره به اینکه دیابت شایع ترین بیماری غددی 
اســت، اظهار کرد: حدود نیمی از دیابتی ها متاســفانه از بیماری خود 
بی اطالع هستند. وی با بیان اینکه مهم ترین علت بستری طوالنی مدت 
فرد مبتال به دیابت در بیمارستان، عوارض ناشی از زخم پای دیابتی است، 
افزود: در دنیا هر  30 ثانیه یک پا به علت عوارض دیابت قطع شده و از هر 
شــش بیمار دیابتی یک نفر در طول زندگی خود دچار زخم پای دیابتی 

می شود .
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: مهم ترین و با ارزش ترین شیوه در 
جلوگیری از ابتال به پای دیابتی، پیشگیری بوده و آموزش بیماران رکن 

اساسی پیشگیری و درمان است.
 کاظمی با اشــاره به علت زخم پا در بیماری دیابت، افــزود: در بیماران 
دیابتی به دلیل باال بودن قند خون در طوالنی مدت رگ های خونی آسیب 
دیده و جریان خون در پوست پاها مختل شــده و به مرور زمان،  اعصاب 
پاها نیز ممکن است آسیب دیده و فرد دچار بی حسی در پاها شود و اغلب 
زخم های پا، در بیماران دیابتی که دچار بی حسی در پاها شده اند، ایجاد 

می شود.
وی تصریح کرد: دیابت به دلیل ایجاد مشــکالت چشمی، باعث نداشتن 
دید خوب و مانع از کشف آسیب زودرس در پاها شده و در صورت ایجاد 
زخم در پا و عفونت آن، به سرعت پیشرفت کرده به سیاه شدن پا منجر 

می شود. این متخصص قلب و عروق ضمن اشــاره به نکاتی که بیماران 
دیابتی برای جلوگیری از بروز زخم پا باید رعایت کنند، گفت: مهم ترین 
نکته در جلوگیری از بــروز زخم پای دیابتی، کنتــرل منظم قند خون، 
مصرف به موقع و صحیح داروها و قطع سیگار و الکل است. کاظمی با بیان 

اینکه معاینه منظم پاها به منظور کشــف هر گونه تاول، بریدگی، ترك ، 
سوختگی، خراش، ناخن های عفونی و میخچه و پینه در پا توسط بیمار 
انجام شود، عنوان کرد: شست و شو و خشــک کردن روزانه پاها به ویژه 
البه الی انگشتان با اســتفاده از آب ولرم انجام شود، قبل از شست وشو و 

استحمام، حرارت آب با دست، آرنج یا دماسنج اندازه گیری شود.
پس از استحمام در صورت خشکی پوست پا می توان از وازلین، کرم بچه 
یا گلیسیرین استفاده کرد ولی نباید بین انگشتان را روغن یا کرم زد. این 
متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه از پیاده روی با پای برهنه و روی 
سطح داغ مانند سواحل شنی یا اطراف اســتخرها یا سطوح بسیار سرد 
اجتناب شود، افزود: حتی در منزل از دمپایی و جوراب مناسب استفاده 

شود و هرگز از چسب های زخم برای زخم پا استفاده نشود.
کاظمی یادآور شد: الزم اســت بیماران دیابتی، از کفش های مناسب و 
راحت استفاده کنند و از پوشــیدن کفش های پالستیکی، پنجه تنگ، 
پاشنه بلند، جلو یا پشــت باز و همچنین کفش ها و دمپایی های لغزنده 
خودداری کرده و قبل  از پوشیدن کفش، داخل آن را از نظر وجود اجسام 

یا میخ بررسی کنند. 
بهترین جنس کفش برای این بیماران نیز کفش های چرمی اســت. وی 
با اشــاره به اینکه الزم اســت با افزایش  اقدامات ایمنی از ضربه و آسیب 
به اندام های تحتانی پیشــگیری  شود، خاطر نشــان کرد: برای تقویت 
 پاها، ورزش ســاده ای مثل پیاده روی، شــنا و دوچرخه سواری توصیه

می شود.

طبق تحلیل جدید محققان، زنانی که از سرطان سینه جان 
سالم به در برده اند در معرض ابتال به تومورهای تیروئیدی 
قرار دارند و شــرایط عکس این وضعیت هم صادق اســت. 
محققان دانشگاه شیکاگو با بررسی 37 مطالعه منتشرشده 
دریافتند نجات یافتگان از سرطان سینه ۱/55 برابر بیشتر 
از سایر زنان در معرض ابتال به سرطان تیروئید قرار دارند.به 
گفته این محققان، زنانی هم که از سرطان تیروئید جان سالم 
به در برده اند ۱/۱8 برابر بیش از سایر زنان در معرض ابتال به 

سرطان سینه قرار دارند.
 دکتر ریمون گروگن، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »این یک خطر واقعی است. افرادی که به یکی از 
این سرطان ها مبتال بوده اند باید بدانند که بسیار در معرض 
ابتال به سرطان دوم قرار دارند.«به گفته گروگن، ابتال به هر 
دو سرطان در سه دهه گذشته به شدت در بین زنان افزایش 
یافته است. البته به لطف پیشرفت های پزشکی اکثر زنان از 
هر دو سرطان نجات می یابند.محققان با تلفیق داده های به 
دست آمده از مطالعات قبلی دریافتند که زنان بعد از ابتال به 

سرطان تیروئید به سرطان سینه مبتال شده بودند و بالعکس.
یکی از دالیل احتمالی این ارتباط وجود فاکتورهای هورمونی 
مشترك در هر دو بیماری عنوان می شود. به گفته گروگن، 
قرارگیری در معرض استروژن و سایر هورمون های محرك 

تیروئید در هر دو سرطان نقش دارد.
به گفته محققان، یک احتمال دیگر ممکن است مربوط به 
جهش ژنتیکی ایی باشد که مسئول بروز هر دو بیماری است.

طبق یک مطالعه، عفونت های مزمن ویروســی می تواند 
منجر به بروز زوال عقل در افراد بزرگسال شود.

طبق مطالعه اخیر محققان دانشــکده پزشــکی دانشگاه 
پیتزبرگ پنســیلوانیا، عفونت های مزمن ویروسی نظیر 
CMV، HSV-2 یا توکسوپالسما می توانند در زوال عقل 

در افراد بزرگسال سالم نقش داشته باشند.
به گفته »ویشواجیت نیمگانوکار«، سرپرست تیم تحقیق، 
بسیاری از مطالعات قبل نشــان داده اند که ارتباطی بین 
قرارگیــری در معــرض عفونت های ویروســی و کاهش 
عملکرد شناختی وجود دارد. در این مطالعه، محققان به 
بررسی نشانه های ویروســی موجود در نمونه های خون 
جمع آوری شده بیش از ۱000 شرکت کننده ۶5 سال به 
باال پرداختند. آنها به مدت 5 سال هر سال از لحاظ تغییر 

شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 ،2-CMV، HSV طبق یافته این مطالعه، ابتال به ویروس
یا توکسوپالسما با جنبه های متفاوت کاهش شناختی در 
افراد مسن تر مرتبط اســت که البته گاها ناشی از افزایش 

سن آنها تلقی می شود.
نیمگانوکار در ادامه افزود: »ایــن احتمال وجود دارد این 
ویروس ها که تا مدتی بعد از عفونت در بدن باقی می مانند، 
موجب ایجاد برخی تاثیرات نوروتوکسیک در بدن شوند.«

به گفته محققان، داشتن رژیم غذایی سالم، ورزش منظم 
یا یوگا، بهداشت خوب و شاد بودن می تواند از فرد در مقابل 

عفونت های ویروسی مراقبت کند.

عفونت های مزمن ویروسی منجر به زوال عقل می شودمبتالیان سرطان سینه   مستعد   ابتال به تومورهای تیروئیدی هستند

دیابتی ها از پاهای خود مراقبت کنند

توصیه های طب سنتی برای فرار از سرما



مفاد آرا
10/613 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات 
مالکانه و بالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی میش��ود و درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی 
نسبت به بندالف( بمدت دو ماه ونسبت به بندب( بمدت یکماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک  شهرضا تس��لیم و پس از اخذ رسید 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 شهرضا 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 ش��ماره 8645 – 94/8/30 – زهرا میرزائی شهرضا فرزند حسین 
به شناسنامه شماره 175 شهرضا و شماره ملی1198982965 ششدانگ 
قسمتی از دو باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 
359/7 که به ش��مارره 8129 تبدیل شده به مس��احت 33 مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 359/6 ملکی متقاضی جمعا تشکیل دو باب مغازه 

با ساختمان احداثی بر روی آن را داده است.
2.رای شماره 8703 – 94/9/2 –احمد صداقت فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 808 شهرضا و شماره ملی1198951699 چهار و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 707 به مساحت ششدانگ 

162 مترمربع.
3.رای شماره 8706 – 94/9/2 – طاهره شبانی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 933 شهرضا و شماره ملی 119900544 یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 707 به مساحت ششدانگ 

162 مترمربع.
4.رای ش��ماره 8876 – 94/9/9 – محمدرض��ا آبادی��ان فرزند جعفر به 
شناسنامه ش��ماره 799 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199397180 
شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3961/3 به مس��احت 15/72 

مترمربع.
5.رای ش��ماره 8887 – 94/9/9 – محمدرض��ا آبادی��ان فرزند جعفر به 
شناسنامه ش��ماره 799 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی 1199397180 
شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3961/3 به مس��احت 17/17 
مترمربع.درازاء16سهم مشاع از310سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف 

ورثه محمدحسن میرشفیعی.
شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد

6.رای شماره 8294 – 94/8/18 – اش��رف فردوسیان فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 770 شهرضا و ش��ماره ملی 1199172448 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قس��متی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی 
آن مفروزی از پالک 174/1 به مساحت شش��دانگ 99/10 مترمربعکه به 
انضمام قسمتی از پالک 173/3 جمعا تش��کیل یک باب مغازه با ساختمان 

احداثی بر روی آن را داده است.
7.رای ش��ماره 8295– 94/8/18 –عل��ی رضا رحمتی فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 88 حوزه 3 ش��هرضا و شماره ملی1199375977 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قس��متی از یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر 
روی آن مفروزی از پالک 174/1 بهمساحت ششدانگ 99/10 مترمربعکه 
به انضمام قسمتی از پالک 173/3 جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

احداثی بر روی آن را داده است.
8.رای ش��ماره 8516 – 94/8/26 –عباس محمودیان کرویه فرزند کریم 
به شناسنامه شماره 207 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی1199966924 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 258 به مساحت 

122/5 مترمربع.
9.رای ش��ماره 374 – 94/1/23 – کمال باباربیع فرزند اکبر به شناسنامه 
شماره 130 شهرضا و ش��ماره ملی 1199087701 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 275 باقیمانده و 10560 

به مساحت ششدانگ 176 مترمربع.
10.رای ش��ماره 375– 94/1/23 –خدیجه عس��گری فرزن��د مرتضی به 
شناسنامه شماره 754 شهرضا و ش��ماره ملی1199141429 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 275 باقیمانده و 

10560 به مساحت ششدانگ 176 مترمربع.
11.رای ش��ماره 8646 – 94/8/30 – علیرضا خجس��ته فرزند حسین به 
شناسنامه شماره 755 شهرضا و شماره ملی 1199051292 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 290 به مساحت 164/40 مترمربع.
12.رای ش��ماره 7674 – 94/7/28 – علی رضا رحمتی فرزند حسین به 
شناسنامه شماره 88 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199375977 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 568 به مساحت 

ششدانگ 229/57 مترمربع.
13.رای ش��ماره 7675– 94/7/28 –اشرف فردوسیان فرزند فضل اله به 
شناسنامه شماره 770 شهرضا و ش��ماره ملی1199172448 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 568 به مساحت ششدانگ 

229/57 مترمربع.
14.رای ش��ماره 8471 – 94/8/25 – فهیم��ه اس��حاقی فرزن��د اکبر به 
شناسنامه و شماره ملی 1190064650 شهرضا ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 746 به مس��احت 160/93 مترمربع.درازاء178س��هم 
مشاع از1000سهم سه دانگ ازششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

سیدعلی میرهادی.
15.رای ش��ماره 8435 – 94/8/25 – جن��ت دهق��ان فرزند س��یف اله به 
شناسنامه شماره 255 شهرضا و ش��ماره ملی 1199339059 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 160 مترمربع.
16.رای ش��ماره 8437– 94/8/25 –محمدحس��ن دهقان فرزند اسمعیل 
به شناسنامه شماره 32 شهرضا و ش��ماره ملی1198943939 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 160 مترمربع.
17.رای ش��ماره 8456 – 94/8/25 – عل��ی اصغر ایزدیان اس��فرجانی 
فرزند عبدالرحیم به شناسنامه ش��ماره 3125 حوزه 2 شهرضا و شماره 
ملی1198699604 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 846 به مساحت ششدانگ 238/26 مترمربع.
18.رای ش��ماره 8457 – 94/8/25 –طیبهه مصلحی فرزند عبدالستار به 
شناسنامه شماره 573 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199407933 سه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 846 به مساحت 

ششدانگ 238/26 مترمربع.
19.رای ش��ماره 8521 – 94/8/27 – مرتض��ی تاک��ی فرزن��د کمال به 
شناسنامه شماره 286 شهرضا و ش��ماره ملی 1199268836 سه دانگ 

مشاع از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 963/3 که به 
شماره 14419 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 247/60 مترمربع.

20.رای ش��ماره 8522 – 94/8/27 – مهدی��ه س��بزواری فرزن��د اصغر 
به شناس��نامه ش��ماره 8463 حوزه 1 ش��هری شهرضا و ش��ماره ملی 
1199919586 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 963/3 که به ش��ماره 14419 تبدیل ش��ده به مساحت 

ششدانگ 247/60 مترمربع.
21.رای ش��ماره 8640 – 94/8/30 – سیدحس��ین مخت��اری فرزن��د 
سیداسحق به شناسنامه شماره 31 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 
1209930145 بیست و چهار حبه و بیست و چهار -دو هزار و سیصد و 
هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

965 به مساحت ششدانگ 198/65 مترمربع.
94 –س��ودابه مخت��اری فرزن��د  /8 22.رای ش��ماره 8641 – 30/
س��یدابراهیم شناس��نامه ش��ماره 225 ح��وزه 1 مرک��زی س��میرم و 
شمارهملی1209283212 بیست و سه  حبه و دو هزار و سیصد و بیست و 
هفت-دو هزار و سیصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 198/65 مترمربع.
23.رای شماره 8642– 94/8/30 –سیده مدینه مختاری فرزند سیداسحق 
به شناسنامه و شمارهملی1200024966 حوزه 1 مرکزی سمیرم بیست و 
چهار حبه و بیست و چهار - دو هزار و سیصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 965 به مساحت ششدانگ 

198/65 مترمربع.
24.رای شماره 6783 – 94/6/28 – الهام السادات صالح فرزند سیدمهدی 
به شناسنامه شماره 1866 شهرضا و شماره ملی 1199326917 شانزده 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

1113 بهمساحت ششدانگ 192/88 مترمربع.
25.رای شماره 6784 – 94/6/28 –زهرا براهیمی فرزند محمدحسین به 
شناسنامه شماره 822 شهرضا و شماره ملی 1198990430 پنجاه و شش 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

1113 به مساحت ششدانگ 192/88 مترمربع.
26.رای شماره 8438 – 94/8/25 – سیف اله ملجائی فرزند عبدالکریم به 
شناسنامه شماره 829 شهرضا و ش��ماره ملی 1198916151 ششدانگ 
یک باب مغازه ب��ا طبقات تحتانی و فوقانی آن مف��روزی از پالک 1304به 

مساحت 137/40 مترمربع.
27.رای ش��ماره 8648 – 94/8/30 – احمدرضا کاظمینی فرزند بهرام به 
شناسنامه شماره 262 شهرضا و ش��ماره ملی 1199046361 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1385 به مساحت 

ششدانگ 173 مترمربع.
28.رای ش��ماره 8649 – 94/8/30 – فهیم��ه تیموریان فرزن��د خلیل به 
شناسنامه شماره 1454 شهرضا و شماره ملی 1199100943 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1385 به مساحت 

ششدانگ 173 مترمربع.
29.رای شماره 8889 – 94/9/9 – سیدمصطفی میراجاق فرزند سیدحمید 
به شناسنامه شماره 675 شهرضا و شماره ملی 1198914610 پنجاه و دو 
حبه و چهار _ یازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1484 به مساحت ششدانگ 275/85 مترمربع.
30.رای شماره 8891– 94/9/9 –مهوش نیک اقبال فرزند غالمحسین به 
شناسنامه شماره 255حوزه 9 آبادان و شماره ملی1819325911 نوزده 
حبه و هفت_ یازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1484 به مساحت ششدانگ 275/85 مترمربع.
31.رای ش��ماره 10199 – 93/10/23 – حمیدرضا راعی فرزند منصور 
به شناس��نامه شماره 705 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199078141 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به مساحت 

ششدانگ 210/31 مترمربع.
32.رای ش��ماره 10200 – 93/10/23 – دسری هاتاموس��ا فرزند دانیلو 
به شناسنامه و ش��ماره ملی 1272825027 اصفهان س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1506 به مس��احت ششدانگ 

210/31 مترمربع.
33.رای ش��ماره 8384 – 94/8/23 –حمید صبوری فرزند عباس��علی به 
شناسنامه شماره 1163 شهرضا و شماره ملی1199256706 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1534 

به مساحت ششدانگ 142 مترمربع.
34.رای ش��ماره 8385 – 94/8/23 – منی��ر غالمی فرزند عباس��علی به 
شناسنامه شماره 2746 حوزه 3 اصفهان و شماره ملی1287368808 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 

1534 به مساحت ششدانگ 142 مترمربع.
35.رای شماره 546 – 94/1/26 – سیدکمال میر مهدیه اسفرجانی فرزند 
سیدعلی به شناسنامه شماره 24 شهرضا و شماره ملی1199804312 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به 

مساحت ششدانگ 155 مترمربع.
36.رای شماره 565 – 94/1/26 –افسانه فخار فرزند جواد به شناسنامه 
شماره 251 شهرضا و ش��ماره ملی1199150967 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالک 1543 به مس��احت 

ششدانگ 155 مترمربع.
37.رای شماره 2703 – 94/3/30 – جواد فخار فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 82 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199708933 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پالک 1543 به مس��احت 

ششدانگ 151 مترمربع.
38.رای ش��ماره 4096 – 94/3/30 – نصرت خوش نظ��ر فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 18 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199723827 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به 

مساحت ششدانگ 151 مترمربع.
39.رای شماره 8519 – 94/8/27 – حس��ینقلی مجیدی فرزند محمدباقر 
به شناسنامه شماره 58 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 1209814463 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 

ششدانگ 185 مترمربع.
40.رای ش��ماره 8520 – 94/8/27 – معصومه خاتون ناظم فرزند یداله 
به شناس��نامه شماره 690 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1198903643 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 

ششدانگ 185 مترمربع.
41.رای ش��ماره 2688 – 94/3/30 – طیبه موس��وی فرزند س��یدعبداله 
به شناس��نامه ش��ماره 1722 حوزه 1 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 
1209226431 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1762 به مساحت ششدانگ 147 مترمربع.
42.رای شماره 2692 – 94/3/30 – س��یدنصراله بوستانی فرزند زریر 
به شناسنامه شماره 4289 س��میرم و ش��ماره ملی 1209253860 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 147 مترمربع.
43.رای ش��ماره 6719 – 94/6/24 – حش��مت اله قربان��ی بوانی فرزند 

رضاقلی به شناسنامه ش��ماره 21 حوزه 1 مرکزی ش��هرضا و شماره 
ملی1199578258 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1762 به مساحت ششدانگ 267/65 مترمربع.
44.رای ش��ماره 6722 – 94/6/24 – فاطم��ه مهدی��ان ماران��ی فرزن��د 
امیدعلی به شناسنامه ش��ماره 2 حوزه 1 روستائی ش��هرضا و شماره 
ملی1199598704 دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1762 به مساحت ششدانگ 267/65 مترمربع.
45.رای ش��ماره 8331 – 94/8/20 – روح اله فرجام فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 20386 شهرضا و شماره ملی 1198483741 چهار و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 
ششدانگ 189 مترمربع.درازاء سه-پنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف خانم مهری تاکی.
46.رای شماره 8332 – 94/8/20 –فاطمه درویشی فرزند محمد جواد به 
شناسنامه شماره 1987 شهرضا و ش��ماره ملی1199854824 یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 
ششدانگ 189 مترمربع. درازاء سه-پنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف خانم مهری تاکی.
47.رای شماره 8657 – 94/8/30 – منیره السادات مدنی فرزند سیدحسین 
به شناسنامه و شماره ملی 1190060302 شهرضا ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت 106/10 مترمربع.
48.رای ش��ماره 8387 – 94/8/23 – س��هیال دهقان فرزند محمدعلی به 
شناسنامه شماره 510 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199380199 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1779 به 
مساحت ششدانگ 209/85 مترمربعکه به انضمام قسمتی از حریم قنات 

سودآباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
49.رای شماره8389–94/8/23 –یداله دهقان فرزند فتح اله به شناسنامه 
شماره 554 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199360120 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1779 به مساحت 
ششدانگ 209/85 مترمربعکه به انضمام قسمتی از حریم قنات سودآباد 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
50.رای شماره 9061 – 94/9/17 – مس��عود بخشی زاده فرزند قمصور 
به شناسنامه ش��ماره 1192 شهرضا و ش��ماره ملی 1199220620 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3483 به 
مساحت ششدانگ 114/45 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک180/17 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
51.رای ش��ماره 9062 – 94/9/17 –مهن��از بخش��ی زاده فرزن��د 
عبدالعلی به شناسنامه ش��ماره 566 حوزه 2 مرکزی س��میرم و شماره 
ملی1209426331 سه دانگ مشاع از شش��دانگ قسمتی از یک باب خانه 
مفروزی از پالک 3483 به مس��احت شش��دانگ 114/45 مترمربع که به 

انضمام ششدانگ پالک180/17 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
52.رای شماره 7148 – 94/6/30 – شهرام فخار شهرضا فرزند نعمت اله 
به شناسنامه شماره 205 شهرضا و شماره ملی 1199166790 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3749 و 11485 

به مساحت ششدانگ 175/63 مترمربع.
53.رای شماره 7151 – 94/6/30 – زهره دباغ فرزند مرتضی به شناسنامه 
شماره 688 شهرضا و ش��ماره ملی 1199215589 س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مف��روزی از پ��الک 3749 و 11485 به 

مساحت ششدانگ 175/63 مترمربع.
54.رای شماره 2619 – 94/3/27 – ماریه موسوی فرزند سید محمدباقر 
به شناسنامه شماره 291 سمیرم و شماره ملی 1209160501 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3764 به مساحت 140 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

55.رای ش��ماره 8517 – 94/8/26 – امی��ر صالحیان فرزند خس��رو به 
شناسنامه شماره 758 شهرضا و ش��ماره ملی1199293776 ششدانگ 
یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 344 به مساحت 107/77 مترمربع.

56.رای شماره 8496 – 94/8/26 –سیدمحمدعلی طباطبائیان فرزند مسیح 
اله به شناسنامه شماره 812 شهرضا و ش��ماره ملی1199064424 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 430 به مساحت ششدانگ 251/18 مترمربع.
57.رای شماره 8497 – 94/8/26 – شیرین قبادی فرزند باقر به شناسنامه 
شماره 725 شهرضا و ش��ماره ملی  1199131334 س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از 

پالک 430 به مساحت ششدانگ 251/18 مترمربع.
58.رای ش��ماره 8333 – 94/8/20 – طوب��ی عابدی فرزند اس��معیل به 
شناسنامه ش��ماره 411 شهرضا و ش��ماره ملی 1198846992 بیست و 
چهار حبه و چهل و هشت - هفتصد و بیس��ت و یکم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 477 به مساحت ششدانگ 356/30 

مترمربع.
59.رای ش��ماره 8334 – 94/8/20 – جمش��ید عاب��دی فرزن��د کریم به 
شناسنامه شماره 17542 شهرضا و شماره ملی 1198455349 سی و پنج 
حبه و ششصد و هش��تاد و پنج  - هفتصد و بیست و یکم حبه مشاع از 72 
حبه شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 477 به مساحت ششدانگ 

356/30 مترمربع.
60.رای ش��ماره 8335 – 94/8/20 – مری��م خیامی فرزن��د حجت اله به 
شناسنامه شماره 61 قمش��ه و ش��ماره ملی1199266582 یازده حبه و 
هفتصد و نه- هفتصد و بیست و یکم حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 477 به مساحت ششدانگ 356/30 مترمربع.
61.رای ش��ماره 8450 – 94/8/25 –ابراهی��م حقیقی فرزن��د حاجی به 
شناسنامه شماره 1850حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1817808613 پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 516 و 518 و 518/1 

به مساحت ششدانگ 216/53 مترمربع.
62.رای شماره 8451 – 94/8/25 – سیما قدیری فرزند محمد به شناسنامه 
ش��ماره 467 ش��هرضا و ش��ماره ملی1199048410 یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 516 و 518 و 518/1 به مساحت 

ششدانگ 216/53 مترمربع.
63.رای شماره 8454 – 94/8/25 – سیف اله ملجائی فرزند عبدالکریم به 
شناسنامه شماره 829 شهرضا و ش��ماره ملی 1198916151 سه و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه  اعیانی مفروزی 

از پالک 527 به مساحت ششدانگ 209/60 مترمربع.
64.رای شماره 8455 – 94/8/25 – افسر ملجائی فرزند محمداسمعیل به 
شناسنامه شماره94 شهرضا و شماره ملی1199342076 دو و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء بهاء ثمنیه  اعیانی مفروزی از 

پالک 527 به مساحت ششدانگ 209/60 مترمربع.
65.رای ش��ماره 8452 – 94/8/25 – علیرض��ا س��بزواری فرزند احمد 
 به شناسنامه ش��ماره 749 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199160482 دو

  دان��گ مش��اع از شش��دانگ یک ب��اب خان��ه مف��روزی از پ��الک 537 
باقیمانده که به شماره 4691 تبدیل ش��ده به مساحت ششدانگ 212/26 

مترمربع.
66.رای ش��ماره 8453 – 94/8/25 – ملیحه ابراهیمی فرزند علی اکبر به 

شناسنامه شماره 78 شهرضا و ش��ماره ملی 1199209481 چهار دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 537 باقیمانده که به 

شماره 4691 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 212/26 مترمربع.
67.رای ش��ماره 1573 – 94/2/21 – س��یدمحمود اهلی فرزند سیداحمد 
به شناس��نامه ش��ماره 3637 حوزه 1 ش��هری قمش��ه و ش��ماره ملی 
1199871321 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 744 به 

مساحت 286/70 مترمربع.
68.رای ش��ماره 7218 – 94/6/31 – حج��ت آرامی فرزن��د نعمت اله به 
شناسنامه شماره 78 شهرضا و شماره ملی 1199402982 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 780 به مساحت 154/40 مترمربع.
69.رای شماره 7564 – 94/7/16 – مهناز کاجی فرزند یداله به شناسنامه 
ش��ماره 1341 شهرضا و ش��ماره ملی 1199069711 س��ه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 813 به مس��احت ششدانگ 

132/73 مترمربع.
70.رای ش��ماره 7565 – 94/7/16 – اس��معیل نامدار فرزند حس��ین به 
شناسنامه شماره 481 شهرضا و ش��ماره ملی 1198987022 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 813 به مساحت ششدانگ 

132/73 مترمربع.
71.رای ش��ماره 9294 – 94/9/26 – حمیدرض��ا حس��ن پ��وری فرزند 
حسینعلی به شناسنامه شماره 1126 شهرضا و شماره ملی 1199236993 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 به مساحت 

ششدانگ 158/85 مترمربع.
72.رای ش��ماره 9295– 94/9/26 –لیال همتی ولندانی فرزند علیرضا به 
شناسنامه شماره 5 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی1199664871 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 به مساحت 

ششدانگ 158/85 مترمربع.
73.رای شماره 8369 – 94/8/23 – عبدالحسین رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 792 شهرضا و شماره ملی 1199172669 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت36 مترمربع.
74.رای شماره 8370 – 94/8/23 – عبدالحسین رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 792 شهرضا و شماره ملی 1199172669 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 38 مترمربع.
75.رای ش��ماره 8372 – 94/8/23 – حمیرا رجائی فرزند عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 640 شهرضا و ش��ماره ملی 1199077496 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 33 مترمربع.
76.رای ش��ماره8373–94/8/23 –حمیرا رجائی فرزن��د عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 640 شهرضا و ش��ماره ملی1199077496 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 30 مترمربع.
77.رای ش��ماره 8374 – 94/8/23 – مس��عود رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 134 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199348910 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 46 مترمربع.
78.رای ش��ماره 8375 – 94/8/23 – مس��عود رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 134 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی1199348910 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 37 مترمربع.
79.رای ش��ماره 8376 – 94/8/23 – زهرا ش��فیعی فرزند عبدالوهاب به 
شناسنامه شماره 204 شهرضا و ش��ماره ملی 1199045780 ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 884 به مساحت 47 مترمربع.
80.رای ش��ماره 8391 – 94/8/23 – نوش��ین حجازی فرزن��د ابراهیم 
ب��ه شناس��نامه ش��ماره 2066 ح��وزه 4 ش��هری آب��ادان و ش��ماره 
ملی1818552779 شش��دانگ یک باب مغازه مف��روزی از پالک 884 به 

مساحت 44 مترمربع.
81.رای ش��ماره 8392 – 94/8/23 – مس��عود رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 134حوزه 6 ش��هرضا و شماره ملی1199348910 
سه دانگ ششدانگ یک دس��تگاه راه پله مفروزی از پالک 884 به مساحت 

ششدانگ 30 مترمربع.
82.رای شماره 8394 – 94/8/23 – عبدالحسین رجائی فرزند عبدالوهاب 
به شناسنامه شماره 792 شهرضا و شماره ملی 1199172669 سه دانگ 
ششدانگ یک دستگاه راه پله مفروزی از پالک 884 به مساحت ششدانگ 

30 مترمربع.
83.رای شماره 6895 – 94/6/29 – عبدالرسول آربیع فرزند سیف اله به 
شناسنامه شماره 431 شهرضا و ش��ماره ملی 1199197963 نسبت به 
بیست و چهار حبه مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان و رضوان 
آربیع فرزند س��یف اله به شناس��نامه ش��ماره 339 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199151841نس��بت به دوازده حبه مش��اع به اس��تثناء بهاء ثمنیه 
عرصه واعیان و شوکت مصفی ش��هرضائی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 17572 شهرضاوش��ماره ملی 1198455640نسبت به هفت حبه 
و یک-پنجم حبه مش��اع به اس��تثناء بهاء ثمنیه عرصه واعیان و س��رور 
آربیع فرزند عبدالحس��ین به شناسنامه ش��ماره 240 شهرضا و شماره 
ملی 1198934141 نسبت به بهاء ثمنیه عرصه و اعیان چهل و سه حبه و 
یک- پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

911 به مساحت ششدانگ 256/96 مترمربع.
84.رای شماره 10008 – 93/10/21 –  س��رور آربیع فرزند عبدالحسین 
به شناسنامه شماره 240 شهرضا و شماره ملی 1198934141 بیست و 
هش��ت حبه و چهار - پنجم حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 911 به مساحت ششدانگ 256/96 مترمربع.
85.رای ش��ماره 2690 – 94/3/30 – فضل اله دهقان زاد فرزند حبیب به 
شناسنامه شماره 1239 شهرضا و شماره ملی 1198981725 ششدانگ 
قسمتی از یک باب مغازه و انبار با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی 
از پالک 967 به مساحت 78 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 4154 
جمعا تشکیل یک باب مغازه و انبار با ساختمان احداثی بر روی آن را داده 

است.
86.رای ش��ماره 7834 – 94/7/27 – محمدحس��ن غالمی فرزند حسین 
به شناسنامه ش��ماره 783 شهرضا و ش��ماره ملی 1198915692 چهار 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پ��الک 1014 که به 
شماره 4814 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 162/60 مترمربع.بموجب 
سندشماره10726-90/08/03دفتر247ش��هرضادررهن بانک مس��کن 

شعبه مرکزی شهرضاقراردارد.
87.رای ش��ماره 7835 – 94/7/27 – مری��م ملکی��ان فرزن��د عطاءاله به 
شناسنامه شماره 1899 قمش��ه و ش��ماره ملی 1199264067 دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 که به شماره 
4814 تبدیل ش��ده به مس��احت شش��دانگ 162/60 مترمرب��ع. بموجب 
سندشماره10726-90/08/03دفتر247شهرضادررهن بانک مسکن شعبه 

مرکزی شهرضاقراردارد. 
88.رای ش��ماره 8623 – 94/8/30 – ول��ی اله برزگری فرزند حس��ن به 
شناسنامه شماره 434 شهرضا و شماره ملی1198847220 ششدانگ یک 

باب مغازه مفروزی از پالک 1092 به مساحت 33/15 مترمربع.
ادامه در صفحه 15

11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1798 | دوشنبه 19بهمن 1394 | 28 ربیع الثانی 1437



خبر خبر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برنامه 1400 اصفهان که 
باید تا پایان اسفندماه توسط ش��ورای شهر بررسی شود، گفت: برنامه 

پنج ساله 1400 اصال عملیاتی نیست و بسیار کلی و تیتروار است.
  ندا واش��یانی پور اظهار کرد: در حال حاضر اعضای ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان مشغول بررسی الیحه پیش��نهادی بودجه 95 اصفهان 

هستند.
وی با بیان اینکه بر اس��اس روابط رس��می ابتدا باید برنامه پنج ساله 
اصفهان تصویب و س��پس الیحه بودجه 95 ذیل آن بررسی و تصویب 
شود، گفت: در حال حاضر هر دو برنامه توامان به صحن علنی شورای 
اس��المی آمده اند؛ برخالف وجود مشکالت بسیار جدی که شخصا در 
برنامه 5 س��اله اصفهان می بینم، مجبور به تصویب کلیات درآمد آن 

هستیم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: برنامه پنج ساله 1400 
اصفهان قطعا نیازمند زمان بیشتری برای بررسی دارد و یکی از ایرادات 

این برنامه، بسته شدن و عملیاتی نبودن آن است.
وی یادآور شد: نخستین انتقاد جدی به برنامه 1400 اصفهان این است 
که اصال در آن نقطه انتهایی مشخص نشده و به صورت موضوعی در امر 

مدیریت شهری، مسیر پنج ساله دیده نشده است.
واشیانی پور ضمن کلی و تیتروار دانس��تن بندهای این برنامه و اکتفا 
کردن به یک س��ری بیانات آرمانی و زیبا، بدون تشریح مسیر اجرایی 
آن، عنوان کرد: بر اساس این برنامه نمی توان گام های عملیاتی موثری 

برداشت و تفسیرهای متعددی از بندهای آن می توان کرد.
 وی خاطر نش��ان کرد: من با بررس��ی اجمالی این برنامه پنج س��اله، 
اصال رویکردی در رابطه با بانوان، ش��هر دوس��ت دار سالمندان، شهر 
دوست دار کودک و حتی خانواده ش��هدا ندیدم و این یک نقطه ضعف 

بزرگ است.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان در پایان ضمن اشاره به بررسی 
پروژه های پیشنهادی سال 95 باالی یک میلیارد تومان در کمیسیون 
تلفیق ش��ورا در این روزها، بیان داش��ت: در حال حاضر طبق آخرین 
آمار 190 ردیف پروژه با هزینه بیش از  یک میلیارد تومانی پروژه های 

عمرانی مطرح است که 42 مورد از آنها متعلق به سال 95 است.

مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در جلس��ه ای که با حضور مهندس 
حمیدرضا جانباز مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور برگزار 
شد بیان داشت : در دوسال گذش��ته آبفا اصفهان با بهره گیری از رهنمودهای 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برنامه های منسجمی تدوین 
کرد تا با یک استراتژی یکپارچه به جایگاهی که در شأن آبفا اصفهان است، دست 
یابد که در نهایت توانست در ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضالب شهری 

در سال 93 به رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد .
مهندس هاش��م امینی اعالم کرد : آبفا اصفهان در دولت ده��م، 122 پروژه در 
دستور کار قرار داد. در حالی که این رقم در دولت یازدهم به 268 پروژه رسید. 
همچنین در دول��ت دهم 1208 میلی��ارد ریال برای پروژه ه��ا در بخش آب و 
فاضالب هزینه شد .در صورتی که این رقم در دولت یازدهم به 2358 میلیارد 
ریال رسید که بیانگر رشد 95 درصدی افزایش اعتبارات هزینه شده در دولت 
یازدهم اس��ت .وی گفت : آبفا اصفهان به منظور تأمین آب شرب مشترکین در 
تابستان 93 ، 55 چاه اضطراری حفر کردند که مجموع آبدهی چاه ها 1300 لیتر 
برثانیه است . این پروژه با هزینه ای بالغ بر 170 میلیارد ریال در دستور کار قرار 
گرفت .مهندس امینی به عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات آب و فاضالب 
 در دوساله دولت تدبیر و امید پرداخت و خاطرنشان س��اخت : در 2 سال اخیر 
66 هزار و 267 فقره انشعاب آب و 57 هزار و 866 فقره انشعاب فاضالب نصب شد 
همچنین 764 هزار و 946 کیلومتر لوله گذاری آب و 854 هزار و 620 کیلومتر 

لوله گذاری فاضالب انجام گرفت .
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ش��رکت آبفا اس��تان اصفه��ان به طرح های 
آبرسانی و اجرای تأسیسات فاضالب اش��اره کرد و اظهار داشت : درحال حاضر 
طرح آبرسانی به گلپایگان ، خوانسار و نیز اجرای طرح های فاضالب به نجف آباد، 
داران، بویین و میاندشت ، خوانسار در دستور کار قرار گرفت این طرح به منظور 

توسعه و ارتقای خدمات آبفا استان به مشترکین اجرایی شده است .
 مهندس امینی یک��ی از عوامل��ی را که منجر ب��ه موفقیت اجرای پ��روژه ها و 
طرح ها در آبفا اصفهان ش��ده همدلی و مهربانی میان کارکنان دانست و گفت: 
همه کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان با همدلی و وحدت اقدام به انجام وظایف 
محوله می نمایند که مطمئنا این همدلی بی تأثیر در موفقیت های کسب شده 
نبوده است . انتظار می رود که کارکنان آبفا اصفهان با تالش شبانه روزی همچنان 

در صنعت آب و فاضالب کشور پیشرو باشند.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

 انتقادات جدی به برنامه 1400 
وارد است

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان؛

اجرای بیش از 1600 کیلومتر
 لوله گذاری شرکت آب و فاضالب 

فرمانده قرارگاه منطقه پدافند هوایی مرکزی کشور گفت: 
پدافند هوایی به صورت24 ساعته وظیفه حفاظت و حراست 
از منطقه هوایی کشور را برعهده دارد و کسی توانایی انجام 

حرکتی بدون اجازه و هماهنگی پدافند هوایی را ندارد.
 امیر اباذر ج��وکار، فرمانده قرارگاه منطق��ه پدافند هوایی 
مرکزی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان 
که در سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار 
ش��د ، گفت: قرارگاه پدافند هوایی با 9 منطقه تشکیل شد 
 که منطقه اصفهان وظیفه پوش��ش مرکزی و پش��تیبانی 
سه اس��تان اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری را بر عهده 

دارد.
فرمانده قرارگاه منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی 
اظهارکرد: منطقه پدافند هوایی مرکزی از نقاط حساس این 
سه استان  است به لحاظ اینکه مناطق حساس و مهم کشور 

در منطقه مرکزی قراردارند.
جوکاراظهارداش��ت:  پیش از انقالب نیروی هوایی کشور 
وابسته به تس��لیحات نظامی خارجی بود و این در صورتی 
اس��ت که در حال حاضر در ح��دود 90 درصد تجهیزات و 
تسلیحات نظامی کشور بومی هستند و تسلیحات غیربومی 

هم با وجود مهندسین داخلی بومی سازی می شود.
وی با اشاره به بیستم بهمن ماه سالروز عملیات غرور آفرین 
والفجر 8 گفت: قرارگاه پدافند هوایی به عنوان مس��ئول و 
متولی حفاظت و حراست هوایی کشور به فرمان رهبر معظم 

انقالب در دهم شهریور سال 1387 ایجاد شد و پیش از آن 
پدافند هوایی بخشی از نیروی هوایی کشور بود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکزی کشور بیان کرد: یکی 
از راهبردهای پدافند هوایی ارتقای توان شناسایی و توان 
درگیری بود، در حوزه کشف که مأموریت اول پدافند هوایی 
است توانمندی های کشور بس��یار ارتقا یافته و به بیرون از 

مرزها رسیده است.
جوکار گفت: امروز با پشتوانه وزارت دفاع و مراکز دانشگاهی 
هم در بخش متوسط و هم در ارتفاع باال و هم در ارتفاع پست 
به توانمندی های بسیار خوبی رسیده ایم و این دستاوردهای 

مهم، حاصل تالش مجموعه پدافند هوایی، وزارت دفاع و 
دانشگاه ها بوده است.

وی با بیان اینکه ه��وا و فضای ایران یک��ی از امن ترین هوا 
فضاهای جهان اس��ت اظهار کرد: بعد از تش��کیل قرارگاه 
پدافند هوایی به دانشگاه و مراکز آموزشی و علمی نیازمند 
بودیم که از سال 92 مجموعه دانشگاهی خاتم تشکیل شد 
و در سال 93 مرکز آموزش درجه داری قرارگاه پدافند هوایی 
در اراک راه اندازی و مراکز آموزش کارکنان وظیفه در کشور 
ایجاد شد که این مراکز مسئولیت آموزش و تربیت کارکنان 

وظیفه را برعهده دارند.
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فرمانده قرارگاه منطقه پدافند هوایی مرکزی کشور؛

پدافند هوایی ایران، چشم بیدار آسمان کشور است

تا انتخابات مجلس دهم مدت زیادی باقی 
نمانده است. این انتخابات با توجه به شرایط 
موجود که با بحران های مختلف در منطقه 

روبه رو هستیم می تواند انتخابات مهمی باشد. 
گفت و گویی داریم ب��ا مجید نادراالصلی، معاون اس��بق 
 سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار اصفه��ان که معتقد اس��ت، 
استقالل کشور در گرو انتخاب نمایندگانی است که اصلح 

باشند. 
متن زیر حاصل گفت و گو با مجید نادراالصلی است.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، شما این 
موضوع را تا چه حد مهم می دانید و به عنوان فردی 
که در گذش�ته یکی از س�مت های مهم استانداری 
را داش�ته اید چه توصیه هایی به مردم همیش�ه در 

صحنه دارید؟
به نظر بنده مجلس شاخص سالمت نظام است و با توجه به 
اینکه امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود این 
انتخابات بسیار مهم است؛ چرا که نمایندگان مجلس از دل 
خود مردم بوده و با دردها و نیازها آشنا هستند و به همین 

سبب باید افراد اصلح انتخاب شوند.
وظیف�ه اصل�ی نماین�دگان مجل�س ب�ا توج�ه به 

رهنمودهای مقام معظم رهبری چیست؟
وظایف اصلی نمایندگان و تعهدات آنان که در متن سوگند 
نامه آمده اس��ت قوانین 6 گانه ای اس��ت ک��ه در راس آن 

پاسداری از حریم اسالم است. 
 به اعتقاد بنده کس��ی ک��ه در جای��گاه نمایندگی مجلس 
می نشیند باید به این اصول اعتقاد و باور قلبی داشته باشد 

و خود را ملزم به اجرای آنها بداند. 
تأمین قس��ط و ع��دل و اس��تقالل سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و همبس��تگی مل��ی از جمله مباحثی 
اس��ت که همواره رهبر انقالب بر آن پا فش��اری داشته اند 
و نمایندگان مجلس باید نگهبان دس��تاوردهای انقالب و 

رهنمودهای رهبری باشند. 
در اصل نماین��دگان مجل��س باید جمهوری اس��المی را 
ودیعه ای بدانند که از ناحیه مردم ب��ه آنها به عنوان امینی 
عادل سپرده ش��ده و به همین س��بب باید از این امانت به 

خوبی پاسداری کنند.
 امانتی که باید به درس��تی به نس��ل های بع��دی تحویل 

دهند. 
بنابراین باید به تمامی اصول الهی و اسالمی واقف بوده و در 

تمامی مراحل عدالت را در نظر داشته باشند.

تا چه حد به سالمت انتخابات امسال اعتقاد دارید؟
در تمامی س��ال هایی که از انتخابات مختلف می گذرد در 
سالمت آن شک نداشته ام چون همه می دانیم که استقالل 
کشور در سایه س��المت انتخابات اس��ت و ما با مسئوالنی 
روبرو هستیم که واقعا دلسوز نظام هستند؛ پس هیچ شکی 

در سالمت انتخابات نیست .
به نظر ش�ما تا چه اندازه نماین�دگان مجلس باید از 

قشر دانشگاهی و نخبگان باشند؟
 به نظ��ر م��ن نماین��دگان مجل��س نیازمند ش��ناخت و 
 اطالع و اس��تفاده از عل��وم و فن��ون و تجارب پیش��رفته 

هستند.
 دس��تیابی به علم می تواند به اس��تقالل کشور کمک کند 
 و ب��ه همی��ن دلی��ل نخب��گان و اندیش��مندان بهت��ر 
 می توانن��د از کی��ان جامعه محافظ��ت کنن��د و آنگاه در 
پیش��برد مقاصد و اعت��الی جمهوری اس��المی ایران گام 
بردارند. کش��وری که اکنون بر قله های بلند پیش��رفت و 
تکنولوژی هسته ای قرار دارد و با قدرت فکر دانشمندانش 
توانس��ته صیانت خود را حف��ظ کند این بار ه��م نیازمند 
نمایندگانی اس��ت که بتوانند از قوانین درست و حقوق به 

حقه ملت دفاع کنند.

معاون اسبق سیاسی امنیتی استاندار اصفهان :

نمایندگان اصلح ،شاخص سالمت نظام هستند

مرمت کاشی فرش های مسجد شیخ لطف اهلل 
آغاز شد

 تولید هزار مگاوات ساعت
 انرژی پاک در اصفهان

هفتمین نمایشگاه »یار مهربان« 
در اصفهان برپا می شود

 مدیر گ��روه امانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
 از آغاز مرمت و استحکام بخش��ی کاش��ی فرش های مس��جد تاریخی ش��یخ لطف اهلل خبر 

داد.
 وی افزود: ب��ا توجه ب��ه بازدیده��ای دوره ای به عم��ل آمده از بناه��ا ش��اهد آن بودیم که 
 کاشی فرش های کف شبستان و همچنین زیرزمین مسجد شیخ لطف اهلل در قسمت هایی

 از بستر خود جدا گردیده و یا در حال جدا شدن بود.
 مدیر گ��روه امانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
 تصریح ک��رد: به همی��ن منظ��ور و با توجه ب��ه در پیش ب��ودن ایام ن��وروز و آماده س��ازی 
 بناه��ا ب��رای اس��تقبال از مهمان��ان ن��وروزی پ��س از بررس��ی و مانیتورین��گ هم��ه 
قسمت های کف مس��جد نقاط در خطر شناس��ایی و کار مرمت  و استحکام بخشی کاشی ها 

آغاز شد.
 وی اف��زود: در برخ��ی از قس��مت ها به عل��ت فرس��ودگی مالت بس��تر در ط��ول زمان و 
 رفت وآمده��ای مک��رر تع��دادی از کاش��ی های ک��ف شبس��تان اصل��ی و زیرزمی��ن از 
 بس��تر خود جدا ش��ده و یا در ش��رف ج��دا ش��دن بودند ک��ه با توج��ه به س��رعت عمل 
 و شناس��ایی به موقع کارشناس��ان گ��روه امانی خس��ارتی به هی��چ یک از کاش��ی ها وارد 

نشد.
 زی��رک خاطرنش��ان ک��رد: پ��س از بسترس��ازی مج��دد، کاش��ی های شبس��تان اصلی 
 در ج��ای خود استحکام بخش��ی ش��ده و مرمت و استحکام بخش��ی کاش��ی های زیرزمین 
همزمان با دهه فجر توس��ط اس��تادکاران گ��روه امانی معاون��ت میراث بااعتب��اری بالغ بر 
 200 میلی��ون ریال در ح��ال انجام و در م��دت دو ماه از ش��روع عملیات به پای��ان خواهد 

رسید.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان از تولید 
هزار مگاوات س��اعت انرژی پ��اک از طری��ق پنل های 

خورشیدی در این شهرستان خبر داد.
س��ارا صالحی افزود: اکنون 455کیلو وات س��امانه برق 
 خورش��یدی در 84 نقطه شهرس��تان اصفهان در حال 
بهره برداری اس��ت که تاکنون یک هزار مگا وات ساعت 

برق از آن تولید شده است.
وی با بیان اینکه انرژی تولیدی این س��امانه در مرحله 
نخست توسط خود مشترک مصرف می شود، ادامه داد: 

مازاد آن به شبکه برق شهرستان تزریق می شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
پاک مانند خورشیدی از سال 92در وزارت نیرو و شرکت 
توزیع ب��رق ش��دت گرفت،اظهار کرد: همه مش��ترکان 
 خانگی، اداری و صنعت��ی می توانند تا س��قف یک صد 
کیلو وات برای نصب نیروگاه خورش��یدی درخواس��ت 
کنند.این کارش��ناس، متوس��ط هزینه راه اندازی پنل 
خورشیدی برای هر کیلو وات را حدود 70 میلیون ریال 
اعالم و اضافه کرد: هر کیلو وات ساعت انرژی تولید شده 
از این طریق می تواند تا یک میلی��ون و 500 هزار ریال 

درآمد ماهانه ایجاد کند.
صالحی گفت:تاکنون درخواست های خوبی در اصفهان 

از جمله در ش��رق این شهرس��تان برای نصب پنل های 
خورش��یدی بین 3تا 6 م��گا وات برق تولی��دی مطرح 

شده است.
وی راه اندازی نیروگاه خورشیدی در سالن اجالس سران 
اصفهان را یکی از اقدامات برجس��ته در این شهرستان 

برای استفاده از انرژی پاک اعالم کرد.

هفتمین نمایشگاه یار مهربان از شنبه 24 بهمن ماه به مدت یک هفته در ارگ جهان نمای اصفهان برپا 
می شود.

مسعود مهدویان فرد در نشست خبری هفتمین نمایشگاه یار مهربان اظهار داشت: شهرداری اصفهان 
همواره خدماتی را برای تس��هیل و حمایت از دانش آموزان انجام داده اس��ت.وی با اشاره به ارایه کارت 
الکترونیک هوش��مند به 25هزار دانش آموز اصفهانی افزود: تعامالت خوبی می��ان آموزش و پرورش و 
شهرداری اصفهان در حال انجام است که شهرداری اصفهان تا کنون 25 کتابخانه و نمازخانه در مدارس 
شهر ساخته اس��ت.مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی ش��هرداری اصفهان با اشاره به برپایی 
نمایش��گاه یار مهربان گفت: این نمایشگاه در راستای تعامل ش��هرداری و آموزش و پرورش اصفهان و 

با هدف افزایش سرانه مطالعه از شنبه 24 بهمن ماه به مدت یک هفته در ارگ جهان نما برپا می شود.
وی افزود: 700میلیون تومان در حوزه ورزش و کتاب برای نمایش��گاه یار مهربان هزینه شده و از نقاط 
متمایز برنامه این دوره نسبت به دوره های قبل، استفاده از ناشران و پیمانکاران اصفهانی در نمایشگاه 
یار مهربان است.مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی ش��هرداری اصفهان نیز در این نشست با اشاره به 
برنامه های سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان، گفت: راه اندازی پژوهشکده ورزش شهروندی، 
جمع آوری تاریخ ورزش اصفهان و استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان در محالت شهر اصفهان از 

جمله برنامه های سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان است.
مسعود انصاری مهر،  افزود: سال گذشته پروژه غربالگری میان دانش آموزان اصفهانی انجام و پنج هزار نفر 
که دچار چاقی بودند، شناسایی شدند که برای آنها همایش ها و برنامه هایی برای بهبود فعالیت و تغذیه 

با کمک دانشگاه علوم پزشکی برگزار کردیم.
وی با اش��اره به برپایی نمایش��گاه یار مهربان، تصریح کرد: مدارس سطح ش��هر اصفهان را در 3سطح 
برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار تقسیم بندی کردیم که با هماهنگی مسئوالن آموزش و پرورش 

773مدرسه نیمه برخوردار و غیربرخوردار شناسایی و به نمایشگاه یار مهربان دعوت شدند.

نخس��ت وزیر یونان گفت: ایران و یونان دارای فرهنگ 
غنی هس��تند که می تواند پیوندهای بین این دو کشور 

را مستحکم کند.
 الکس��یس چیپراس در بدو ورود به اصفهان در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی و در دیدار با استاندار اصفهان 
افزود: ایران در کنار مصر و یونان از کشورهای تمدن ساز 

و دارای فرهنگ غنی است.
وی اظهار کرد: بسیار خوشحالم که قبل از حضور در تهران 
به اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران سفر کردم .وی با اشاره 
به بحران منطقه گفت: ما در مرکز بحران قرار گرفته ایم 
و در سواحل دریایی اژه با هزاران پناهجو مواجه هستیم، 
اما ملت یونان تا کنون پذیرای این پناهندگان بوده است.

نخس��ت وزیر یونان با بیان اینکه دوران مش��کلی داریم 
افزود: چالش هایی وجود دارد که باید با ش��هامت با آنها 

مقابله کنیم.
 اس��تاندار اصفه��ان نیز ب��ا اب��راز خرس��ندی از حضور 

نخس��ت وزیر یونان و هیئت هم��راه در اصفهان گفت: 
امیدواریم نتایج این سفر در تهران دستاوردهای خوبی 

برای دو کشور داشته باشد.
رس��ول زرگرپور افزود: بی��ش از 80 درص��د مقام های 

خارجی که به تهران آمدند از اصفهان نیز دیدن کردند.
وی از یونان به عنوان کشور تمدن س��از نام برد و گفت: 
یونان نیز مانند ایران با سوابق طوالنی یکی از کشورهای 

بزرگ تمدن ساز است .
وی با اش��اره به مش��کل هایی که در یونان است افزود: 
ما مش��کل ها را از طریق اخب��ار پیگیری م��ی کنیم و 
امیدواریم هرچه س��ریع تر حل شود.اس��تاندار اصفهان 
تصریح کرد: ما نیز با مش��کل های زیادی مواجه بودیم 
که با پیگیری، درای��ت، دور اندیش��ی و مقاومت بر آنها 
غلبه کردی��م.50 نف��ر از صاحبان صنای��ع، اقتصادی و 
تجاری یونانی ازجمله ،»نیکوس کوجی یاس« وزیر امور 
خارجه،»پایوتیس اسکورلتیس« وزیر محیط زیست و 

انرژی، » یورگوس استاساکیس« وزیر دارایی، گردشگری 
و توسعه و »دیمترس مرداس« معاون وزیر امورخارجه 
 یونان، نخس��ت وزیر این کش��ور را دراین سفر همراهی 

می کنند.
دیدار با استانداراصفهان، بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی 
این شهر از برنامه های سفریک روزه نخست وزیر یونان و 

هیئت همراه به اصفهان عنوان شده است . 
نخست وزیر یونان از آتن به صورت مستقیم به اصفهان 
سفرکرده، با مقام های بلندپایه کشورمان دیدار و در باره 
توسعه روابط دوجانبه و مسایل بین المللی و منطقه ای 

بحث و تبادل نظر می کند. 
یونان در چارچوب سیاس��ت چندجانبه، توسعه روابط 
با کش��ورهای مختلف را دربرنام��ه ق��رارداده و در نظر 
دارد رابطه راهبردی خود را با جمهوری اس��المی ایران 
 به عنوان کش��وری متنف��ذ منطق��ه ای و فرامنطقه ای 

گسترش دهد.

نخست وزیر یونان:

فرهنگ غنی ایران و یونان، پیوندهای دو کشور را مستحکم می کند

زاینده 
رود



13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1798 | دوشنبه 19 بهمن 1394 | 28 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper No .1798  |  February 8.2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

 تیم سپاهان با شکســت مقابل تیم فوالد خوزســتان همچنان در رده دهم جدول رده بندی باقی ماند.
در یکی از دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال و در  اهواز فوالد خوزستان میزبان 
ســپاهان اصفهان بود که جدال دو تیم با برتری یک بر صفر فوالد به پایان رســید تا 
دوران تلخ کامی نماینده استان همچنان تداوم داشته باشد.در دقیقه70 بازی ساسان 
انصاری با فرار از تله آفساید ارســال دقیقی روی دروازه سپاهان انجام داد که محمد 
اهل شاخه با جایگیری مناسب با ضربه سر دیدنی دروازه سپاهان را باز کرد. استمایج 
سرمربی ســپاهان تیمش را با این ترکیب به میدان فرستاد؛ رحمان احمدی، عبدا... 
کرمی، هادی عقیلی، حبیب گردانی، وریا غفوری، فوزیل موســی اف )میالد سرلک، 
45(، محرم نویدکیا )حسین فاضلی، 65(، رسول نویدکیا، سینیجاد آبریچیچ )امین 
منوچهری،83(، محمدرضا خلعتبری و لوسیانو پریرا. مصدومیت ستاره های خارجی 
دو تیم در همان نیمه نخست که تعویض های اجباری روی دست مربیان کروات دو 
تیم گذاشت،  اتفاق مهم بازی بود. در ابتدا ماتیاس چاگو آسیب دید و بیرون رفت و چند 

دقیقه بعد فوزیل موسی اف هم به همین سرنوشت دچار شد و جای خود را به بازیکن جوان سپاهان داد.

 پرسپولیس در حالی که دو بار از ذوب آهن پیش افتاده بود در نهایت به تک امتیاز این بازی رضایت داد.
 در ادامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر 
این شهر میزبان پرســپولیس تهران بود که این دیدار در نهایت با تساوی 2 بر 2 به پایان 

رسید.
برای پرسپولیس در این دیدار امید عالیشــاه در دقیقه 35 و علی علیپور در دقیقه80 و 
 برای ذوب آهن مسعود حسن زاده در دقیقه 73 )پنالتی( و مرتضی تبریزی )93( گلزنی 

کردند. 
ضمن اینکه کمال کامیابی نیا در دقیقه70 یک پنالتی را برای سرخپوشان هدر داد. با این 
تساوی ذوب آهن و پرسپولیس با 32 و 31 امتیاز در رده های سوم و چهارم باقی ماندند. 
یحیی گل محمدی با این ترکیب؛ رشید مظاهری، محمد نژاد مهدی، علی حمام )مرتضی 
تبریز، 56(، هاشم بیک زاده، مهدی رجب زاده )مسعود حسن زاده، 63(، مهدی مهدی پور، 
احسان پهلوان، هادی محمدی، قاسم حدادی فر )کامدار، 83(، دانیال اسماعیلی فر و کاوه 

رضایی، تیمش را به مصاف تیم پرسپولیس تهران فرستاده بود اما در نهایت به یک امتیاز بسنده کرد.

ذوب آهن 2 - پرسپولیس 2؛
پرسپولیس بازهم در حسرت غلبه بر ذوب آهن ماند

فوالد یک- سپاهان صفر؛
سپاهان بازنده نبرد فوالدی ها

یکــی از جدی ترین کارکردهــای امروز شــبکه های اجتماعی، تبلیغات 
 اســت. این تبلیغات آنقدر وسیع است که بتواند ما را در خود غرق کند و

 باعــث شــود بخش زیــادی از وقت خود را بــه آنها اختصــاص دهیم. 
این تبلیغات می تواند داستان های متفاوتی در خود داشته باشد که همگی 

با وجود این شبکه ها میسر می شود.
همین شبکه ها می توانند در خدمت فوتبال باشند و باشگاه ها و هواداران 
پرشــماری را پیشنهاد دهند، اما این یک اتفاق ساده نیست که به راحتی 
بتــوان از آن عبور کرد. رســانه هایی چون فیســبوک، توئیتر و تلگرام و 
 دیگر شــبکه های اجتماعی قطعا اثراتی بر فوتبال گذاشته اند که می توان 
 از جنبه هــای مختلــف آن را بررســی کرد. اســتفاده از این شــبکه ها 
در روزهایی مانند این فصل که پنجره نقل و انتقاالت زمستانی فرارسیده، 

به اوج خود می رسد.
کمتر کســی است که در این مقطع ســراغ یکی از آنها برود و به شایعه 
 دربــاره نقل و انتقاالت بازیکنان برنخورد. از ســوی دیگــر، به هوادارانی 
بر می خوریم که در حال ســاختن رویای خود برای قهرمانی هســتند و 
 بــه دنبال آن قهرمانی هســتند که این رویا را بــه واقعیت تبدیل کند و 
 در ایــن راه، تیــم محبوب شــان باید ســراغ خرید این قهرمــان برود؛ 
آنهایــی که دائما در میان این شــبکه ها پرســه می زنند و خودشــان را 
انســان های آگاه می دانند، اما به نظر می رسد تعریف دیگری از آنها وجود 
دارد. شاید آنها همان هایی هســتند که پاسخ نیازهای خود را در همین 
شبکه های اجتماعی پیدا می کنند و از سوی دیگر این شبکه ها با داشتن 

همین مخاطبان به حیات خود ادامه می دهند.
این افراد، ما را به یاد یکی از شخصیت های خیالی داستان های آمریکایی 
می اندازد که همیشــه میانه رو و در تالش بود خوشــبین باشد، در حالی 
که به او لقب زودباور خوشــبین را داده بودند چراکه همیشــه میان خیر 
 و شــر، خوبی و بدی، شیطان و فرشته و خیلی چیزهای دیگر خودش را 
در معرض انتخاب می دید، اما تنها کاری که به آن عالقه داشت، این بود 

که نسبت به هر چیزی خوشبین باشد. 
 ماننــد همان رفتاری کــه طرفداران فوتبال درون شــبکه های اجتماعی 
از خود نشان می دهند؛ مانند آن هواداری که تیمش با دو گل عقب است 
و در حالــی که تنهــا پنج دقیقه به پایان بازی باقی مانده، دوســت دارد 
مدافع میانی تیمش تمام طول زمین را طی کند و کاری را که مهاجمان 
در انجامش ناتوان هستند، او انجام دهد یا آن که آنقدر خوشبین باشد که 

گمان کند امسال سال باشگاه اوست.
استفاده از ناآگاهی

میان هواداران باشگاه های فوتبال مختلف این اختالف و دودستگی میان 
آنهایی که به هر نحوی تالش می کنند از تیم خود مراقبت کنند و آنهایی 
که می خواهند به هر شــکل ممکن از پشت پرده تیم شان باخبر شوند، 
 وجود داشــته اســت. این بهترین فضا برای شــبکه های اجتماعی است 
تــا بتوانند با اطمینــان خاطر، حقه های شــان را پیاده کننــد. به طور 
 معمول آنها از ناآگاهی و تالش برای آگاهی مردم اســتفاده می کنند. این 
 در حالی است که این روزها حتی وقتی در حال رانندگی هستید، می توانید 
از طریق دنیای مجازی به آخرین اخبار و اطالعات دست پیدا کنید. اکنون 
تمام رانندگان تاکسی خودشان به یک پایگاه خبری تبدیل شده اند چراکه 
در ماشین خود از همه اخبار مطلع می شوند و می دانند تیم شهرشان چه 

بازیکنانی خریده و چه بازیکنانی را از دست داده است.
امید واهی

طبــق اطالعات به دســت آمده در لیگ برتر جزیــره، وقتی یک بازیکن 
خارجی ناشــناخته با تیمی قرارداد می بندد، به طور معمول هواداران این 
تیم پیش از آن که آن بازیکن خودش را در یکی از شــبکه های اجتماعی 
معرفی کند، حدود20 دقیقه در گوگل او را جســت وجو می کنند. در این 
میــان تا زمانی که هــواداران به اطالعات آن بازیکن دســت پیدا کنند، 
شــبکه های اجتماعی با تیترهایی اغواکننــده ازجمله این که این بازیکن 
می تواند انتظارات هــواداران را برآورده کند و پخش کلیپ های منتخبی 
که بازی فوق العاده این بازیکن را نشــان می دهد، به اســتقبال شایعات 
 می روند، اما این یک امید واهی اســت که از ســوی شبکه های اجتماعی 

به هواداران القا می شود.

شبکه های اجتماعی، دشمن فوتبال

سیری در دنیای ورزش

کفاشیان در رابطه با مشکالتی که در رابطه با میزبانی ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا وجود دارد و آخرین تصمیم ایران در رابطه با ضرب االجل AFC برای 
حل این موضوع گفت: تصمیم مشــروط اســت و اگر تا 25 اسفند حل شود 
 که هیچ اما اگر نشــد در کشــوری بی طرف باید بازی برگزار شود.کفاشیان 
 ادامه داد: ما به دنبال رایزنی هســتیم اما اگر بحث های سیاســی دو طرف 
حل شود تیم ها بدون مشکل با هم دیدار خواهند کرد. وی در مورد پیشنهاد 
ایران برای حل این مشــکل گفت: ما پیشــنهاد بازی بدون تماشاگر و ... را 
دادیم اما آنها اعالم کردند حتی اجازه ورود به ایران را نداریم. ما جلســاتی با 
باشگاه ها گذاشــتیم و امروز با وزارت ورزش هم جلسه ای خواهیم گذاشت 
و نظــر نهایــی را اعالم خواهیم کرد. ما اعالم کردیــم امنیت کامل را برقرار 

خواهیم کرد اما آنها اعالم کردند اجازه ورود نداریم.
 کفاشــیان در مورد اینکــه ایران قادر نخواهد بود برابر تیم های عربســتانی 
در کشور ثالث به میدان نرود گفت: ما به هیچ عنوان اجازه بازی نکردن برابر 
آنهــا در صورت ادامه این موضــوع را نداریم و در صورت عدم حضور از لیگ 

قهرمانان آســیا محروم خواهیم شد. کفاشــیان همچنین درباره اینکه روابط 
نزدیک و شخصی با شــیخ سلمان، رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا دارد 
و همین مسئله باعث شــده در بحث عربستان مماشات کند، گفت: باالخره 

سعی کردیم رابطه ما با تمام کشورها و شیخ سلمان خوب باشد. 

 مالیــات قــرارداد ســرمربی تیم ملی از ســوی فدراســیون فوتبال 
با سازمان امور مالیاتی تسویه حساب شد.

پــس از اینکــه طی ماه های گذشــته چندیــن بار بر ســر ورود و 
 خروج کارلوس کی روش، ســرمربی پرتغالی تیــم ملی فوتبال ایران 
به کشورمان مشــکالتی پیش آمد که حتی منجر به آن شد که وی 
چندین بار به خاطر مشکالت مالیاتی، ممنوع الخروج شود؛ فدراسیون 
 فوتبــال ایران بــه تازگی مالیات یک ســال از قــرارداد کی روش را 
با ســازمان امور مالیاتی تسویه حســاب کرد تا این مربی از این پس 

بدون مشکل به ایران ورود و خروج کند.
بر همین اســاس فدراســیون فوتبال با پرداخت 936 میلیون تومان 
 به ســازمان امــور مالیاتی، مالیات کــی روش را برای ســال جاری 

تسویه کرد.
تیم ملی ایــران روز اول فروردین ماه ســال جاری بــرای برگزاری 
دیدار با شــیلی و ســوئد، تهران را به مقصد اتریــش ترک کرد که 

در این بین کی روش به خاطر عــدم پرداخت مالیات، ممنوع الخروج 
شــده و از همراهی تیم ملی بازماند. پاســپورت ســرمربی تیم ملی 
 همچنین در بازگشت این تیم از اروپا به خاطر همین مشکالت ضبط 

شده بود.

عربستانی ها اجازه ورود به ایران را ندارند

مالیات یک میلیاردی سرمربی تیم ملی تسویه شد

بهمن ماه یا همان ژانویه و فوریه، ماه تولد خیلی از ستاره های فوتبال 
ایران و جهان اســت. نام هایی چون علی دایی، مهدی رحمتی، ژاوی، 
کریس رونالدو، نیمار و البته ژوزه مورینیو. بهمن ماه ســال شمســی 
یــا همان فوریه میالدی ماهی اســت که ســتاره هــای بزرگی در آن 
 متولد شــده اند. از بازیکنان بزرگ ایرانی تا تاپ ترین فوتبالیست های 

آن سوی آب.
 از میــان مشــهورترین بازیکنــان و مربیــان ایرانــی متولــد بهمن 
 می توان از علی دایی و مهدی رحمتی نام برد. آقای گل فوتبال جهان

روز 14 بهمــن مــاه ســال 1348 در اردبیل متولد شــد. او بعدها به 
 پیراهن تاکســیرانی، بانک تجارت، پرســپولیس، السد، آرمینیا بیلفلد،

بایرن مونیخ، هرتا برلین، الشباب، صبا، سایپا و تیم ملی رسید و عنوان 
 آقــای گل فوتبال جهان را به دســت آورد. دایی چنــد روز قبل تولد

46 سالگی خود را جشن گرفت.
مهدی رحمتی دیگر بازیکن بزرگی اســت که در بهمن ماه متولد شده. 
او هم مثل علی دایی و در روزی که ســرمربی فعلی صبا متولد شد به 
 دنیا آمده. رحمتی هم تولد 33 ســالگی اش را جشــن گرفت. او البته 
 دو تاریــخ تولــد دارد. یکــی بهمــن مــاه 1359 و دیگــری 1361! 
به دروازه بان آماده استقالل اما تولد 33 سالگی اش را تبریک گفته اند. 

یعنی او متولد 14 بهمن 1361 است.
محسن مسلمان دیگر بازیکنی است که بهمن ماه به دنیا آمده. او متولد 

7 بهمن 1369 است و امسال وارد 25 سالگی شده. 
ابراهیم صادقی رکورد دار بازی در لیگ برتر و کاپیتان وفادار باشــگاه 
 ســایپا متولد 15 بهمن 57 اســت و اکنون در 37 ســالگی هنوز هم 
از آمادگی بدنی خوبی برای درخشش در فوتبال ایران برخوردار است.

در بین بازیکنان و مربیان خارجی، بسیاری از درجه یک ها در این ماه 

دیده به جهان گشوده اند. در بین بازیکنان، کریس رونالدو مشهورترین 
است. مهاجم رئال مادرید که ســابقه بازی برای اسپورتینگ لیسبون، 
منچســتر یونایتد، رئال مادرید و تیم ملی پرتغــال را در کارنامه دارد. 
رونالدو 5 فوریه – 16 بهمن – تولد 31 سالگی خود را جشن گرفت. 

 نیمــار برزیلی دیگر بازیکن بزرگی اســت که در مــاه فوریه یا بهمن 
 متولد شــده. ســتاره برزیلی با ســابقه بازی برای ســانتوز، بارسلونا و 
تیم ملی برزیل، 16 بهمن 24 ســاله شــد. کارلوس تــوس آرژانتینی 
هــم مثــل نیمار و رونالــدو در روز 5 فوریه به دنیا آمــده. او که برای 
بوکاجونیورز، کورینتیانس، وســتهام، منچستر یونایتد، منچسترسیتی، 
 یوونتــوس و تیم ملــی آرژانتین بــازی کرده، همین چنــد روز قبل

32 ساله شد تا به سال های پایانی فوتبال خود نزدیک شود. 
 جــرارد پیکه، مدافع مرکزی بارســلونا نیز متولد فوریه اســت. او روز 
2 فوریــه یــا 13 بهمــن متولد شــده. پیکه با ســابقه بــازی برای 
منچستریونایتد، ساراگوســا، بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، حاال 29 ساله 
شــده و حدودا سه دهه از زندگی خود را سپری کرده است. 25 ژانویه 

1980 زادروز یکــی از بهترین هافبک های میانی دو دهه اخیر فوتبال 
جهان اســت. ژاوی هرناندز. ستاره سابق بارســلونا و تیم ملی اسپانیا 
 که این روزها برای الســد در لیگ ســتارگان قطر بازی می کند. ژاوی 
5 بهمــن ماه به دنیا آمده و حدود 12 روز قبل تولد 36 ســالگی خود 

را جشن گرفته.
لوییس ســوارز اروگوئه ای دیگر ستاره بارســلونا است که در این ماه 
متولد شــده. ســوارز که در این سال ها برای ناســیونال، خرونینخن، 
آژاکس، لیورپول، بارســلونا و تیم ملی اروگوئه بازی کرده، روز 4 بهمن 

شمع 29 سالگی اش را فوت کرد. 

جان لوئیجی بوفون هم متولد بهمن ماه اســت. دروازه بان تمام نشدنی 
فوتبــال ایتالیا که از ســال 1995 برای پارما و یوونتوس در ســری آ 
 بــازی کرده و حدود 19 ســال اســت که برای تیم ملــی ایتالیا بازی 
 می کند. بوفون روز 8 بهمن ماه تولد 38 ســالگی خود را جشن گرفت.

آریــن روبن هلندی نیــز روز 23 ژانویه یا همان ســوم بهمن به دنیا 
 آمده. چــپ پای هلندی بایرن مونیخ  تاکنون بــا پیراهن خرونینخن، 
پی اس وی آیندهوون، چلســی، رئال مادرید و تیم ملی هلند به میدان 

رفته و چند روز قبل تولد 32 سالگی اش را جشن گرفته. 
از دیگر بازیکنان مشهور متولد بهمن ماه می توان به روبینیوی برزیلی 
اشــاره کرد که امسال 32 ساله شــده یا عدنان یانوزای، ستاره بلژیکی 
منچســتریونایتد که روز 5 فوریه 21 ســالگی خود را جشن گرفته و 
 البته روجریو ســنی، دروازه بان مشــهور و برزیلی که حدود 132 گل 
از روی ضربات پنالتی و ایستگاهی به ثمر رسانده و از این حیث رکورد 
 جاودانه ای را ثبت کرده. ســنی امســال تولد 43 سالگی اش را جشن 
 گرفت. البته چند ماه پس از کناره گیری از فوتبال حرفه ای و به عنوان 

گلزن ترین دروازه بان تاریخ فوتبال.  
 در میــان مربیان و البته ســتاره هایی که فوتبال را کنار گذاشــته اند

مــی توان به نام های مشــهوری اشــاره کــرد که بهمن مــاه به دنیا 
آمده اند. از ژوزه مورینیو با ســابقه مربیگــری در پورتو، اینتر میالن، 
 چلســی و رئال مادرید که 26 ژانویه - ششــم بهمن – 53 ساله شد تا 
 یواخیــم لوو، ســرمربی تیم ملــی آلمان که 3 فوریــه – 14 بهمن – 
تولد 56 سالگی اش را جشن گرفت و البته گابریل باتیستوتا، ستاره سابق 
نیوولد اولد بویز، ریورپالته، بوکاجونیورز، فیورنتینا، رم، اینترمیالن، العربی 
 و تیم ملی آرژانتین که یک فوریه یا همان 12 بهمن وارد 47 ســالگی

شد.

از دایی و رحمتی تا ژاوی، رونالدو و نیمار؛

تمام متولدین بهمن ماه!

 موضــوع مناقصه: انجــام عملیات امــداد، نگهــداری، بهــره بــرداری و تعمیــرات تاسیســات گازرســانی و نصب،
جمع آوری و جابجائی کنتور و رگوالتور در سایزهای مختلف و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول 
مطالبات مشــترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین. اشتراک پذیری، حســابداری فروش و خدمات عمومی در 
سطح شهرستان های نائین و دهاقان و توابع آنها و انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات 
مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، اشتراک پذیری، حسابداری فروش. خدمات عمومی و نصب، جابجائی و 

جمع آوری کنتور و رگوالتور در سطح مناطق 2 و 4 اصفهان و توابع آنها. 
*میزان تضمین شرکت در مناقصه نایین: 1/424/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون ریال( 

کد فراخوان: 1437734 
*میزان تضمین شرکت در مناقصه دهاقان: 1/375/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال( 

کد فراخوان: 1437738 
*میزان تضمین شرکت در مناقصه منطقه 2:  1/000/000/000 ریال )یک میلیارد میلیون ریال( 

کد فراخوان: 1437739
*میزان تضمین شرکت در مناقصه منطقه 4: 950/000/000 ریال )نهصد و پنجاه میلیون ریال(

 کد فراخوان: 1437740
*نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

*مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1394/11/28 
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس 
www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شــماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت 

گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )5838، 1394( 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان 

)سهامی خاص(



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره1798 |دوشنبه 19 بهمن 1394 | 28 ربیع الثانی 1437  14

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1798 |  February 8.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

اگر قاطر کسی را رم ندهی،
شرح پریشانی  من...کسی با تو کاری ندارد

داستان  

زنگ تفریح آیا می دانستید بدن انسان این توانایی های خارق العاده را دارد؟
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داستان کوتاهحکایت

 نقل اســت شــاه عباس صفوي، رجال كشور را   
به ضيافت شاهانه ميهمان كرد و به خدمتكاران 
 دســتور داد تا در ســر قليان ها به جاي تنباكو، 

از سرگين اسب استفاده كنند.  
ميهمان ها مشغول كشــيدن قليان شدند و دود 
و بوي پهن اســب، فضــا را پر كرد امــا رجال از 
بيم ناراحتي  شاه پشت ســر هم بر ني قليان پك 
 عميق زده و با احســاس رضايــت دودش را هوا 
مي دادند! گويي در عمرشــان، تنباكويي به آن 
خوبي  نكشيده اند! شــاه رو به آنها كرده و گفت: 
 » ســرقليان ها بــا بهترين تنباكو پر شــده اند. 

آن را حاكم همدان براي مان فرستاده است.«

  همه از تنباكو و عطــر آن تعريف كرده و گفتند: 
»به راستي تنباكويي بهتر از اين نمي توان يافت.« 
شاه به رييس نگهبانان دربار، كه پك هاي بسيار 
عميقي به قليــان مي زد، گفــت: » تنباكويش 

چطور است؟ « 
رييس نگهبانان گفت: » به سر اعلي حضرت قسم، 
پنجاه سال است كه قليان مي كشم، اما تنباكويي 

به اين عطر و مزه نديده ام! «
 شــاه با تحقير بــه آنهــا نگاهي  كــرد و گفت: 
» مرده شوي تان  را ببرد كه به خاطر حفظ پست 
و مقام، حاضريد به جاي تنباكو، پهن اسب بكشيد 

و به    به       و چه چه كنيد. «

حكيمی شــاگردان خود را بــرای يك گردش 
تفريحی به كوهستان برده بود. بعد از پياده روی 
طوالنی، همه خسته و تشنه در كنار چشمه ای 

نشستند و تصميم گرفتند استراحت كنند. 
حكيم به هر يــك از آنها ليوانــی داد و از آنها 
خواست قبل از نوشــيدن آب يك مشت نمك 
درون ليوان بريزند. شــاگردان هــم اين كار را 

كردند. 
ولی هيچ يك نتوانســتند آب را بنوشند، چون 

خيلی شور شده بود. 
سپس استاد مشتی نمك را داخل چشمه ريخت 
و از آنها خواست از آب چشمه بنوشند و همه از 

آب گوارای چشمه نوشيدند. 
حكيم پرسيد: » آيا آب چشمه هم شور بود؟«  

همه گفتند: » نه، آب بسيار خوش طعمی بود.« 
حكيم گفت: » رنج هايی كــه در اين دنيا برای 
شما در نظر گرفته شده است نيز همين مشت 

نمك است نه كمتر و نه بيشتر. 
اين بستگی به شما دارد كه ليوان آب باشيد يا 

چشمه كه بتوانيد رنج ها را در خود حل كنيد.
 پس سعی كنيد چشمه باشيد تا بر رنج ها فايق 
آييد.« دريا باش كه اگر يك ســنگ به سويت 
پرتاب كردند ســنگ غرق شــود، نه آن كه تو 

متالطم شوی. 

در شبی از شب ها مال نصرالدين وزنش كنار هم نشسته بودند و از هر دری 
حرف می زدند. همسر مال پرسيد: تو می دانی كه در آن دنيا چه خبر است و 
بعد از مرگ چه باليی سر  آدم می آورند ؟ مال گفت: من كه نمرده ام تا از آن 
دنيا خبر داشته باشم ولی اين كه كاری ندارد االن به آن دنيا می روم و صبح 

زود خبرش را برای تو می آورم.
 زن مال خوشحال شد و تشكر كرد. مال از جا بلند شد و يك راست به طرف 
گورستان رفت و توی قبری خالی دراز كشــيد. آن قبر از آخرين قبرهای 
گورستان بود و كنار جاده قرار گرفته بود تا يك نفر از جاده كنار گورستان 
عبور می كرد. مال فكر می كرد كه فرشته ها دارند به سراغش می آيند و سوال 
و جواب می كنند و از حرف های آنها می فهمم كه در آن دنيا چه خبر است ؟

ساعت ها گذشت ولی خبری نشــد كم كم مال خوابش گرفت صبح كه شد 
كاروانی از  آن جا عبور می كرد. شــترها هر كدام زنگی به گردان داشتند. 
با شنيدن صدای زنگ مال از خواب بيدار شــد و گمان كرد كه وارد دنيای 

ديگری شده، سراسيمه از جا پريد و از قبر بيرون آمد .
 ساربانی كه افسار چند شتر در دستش بود، افسارها را از ترسش رها كرد و 
پا به فرار گذاشــت. كاالهايی كه پشت شــتران بود بر زمين ريخت. اوضاع 
شير تو شير شــد. كاروان به هم ريخت. بزرگ كاروان، ســاربان فراری را با 
 خشم صدا زد و گفت: چرا بيخودی فرياد كشيدی و شترها را فراری دادی؟ 
ســاربان ماجرای قبر كنار جاده را تعريف كرد. كاروانيــان مال را به حضور 
كاروان ساالر آوردند. كاروان ساالر تا مال را ديد سيلی محكمی به گوشش زد 
و او را به باد فحش گرفت. صاحبان كاال هم هر كدام با چوب و چماق به جان 

مال افتادند و او را زخمی كردند.
 مال فرار كرد و به خانه اش رســيد. زن بدون توجه به ســر و صورت مال تا 
در را گشود، گفت: ببينيم از آن دنيا برايم خبر آورده ای؟ مال گفت: خبری 

نبود. همين قدر فهميدم كه اگر قاطر كسی را رم ندهی با تو كاری ندارند.
 از آن به بعــد، وقتی بخواهند كســی را از عاقبت ظلم و ســتم آگاه كنند، 

می گويند اگر قاطر كسی را رم ندهی، كسی با تو كاری ندارد.

 آخرين باری كه ديدمش پانزدهم آگوســت بود. درست شب قبل از اعدامش!
 اصوال شــب قبل از اعدام نمی ذارن كه كســی به فرد اعدامی نزديك بشــه.

اون شــب ها من با شــادی زياد به تخت خودم می رفتم و روز بيست و هشتم 
آگوست رو انتظار می كشيدم و همش صحنه ای كه قرار بود آزاد بشم رو برای 
خودم تو ذهنم مرور می كردم. نيمه شــب بود كه يه عده با صدای خيلی زياد 
درب ســلول ما رو باز كردند و ادوارد زندانبان كه بين بچه ها به ادوارد معروف 
 بود، با لگدهــای آرومی كه به كتف من مــی زد، من رو بيدار كــرد. من روی 
پايين ترين تخت از تخت های سه طبقه زندان می خوابيدم چون به خاطر مشكل 
كليه ام بايد چندين بار به توالت می رفتم. ادوارد از من خواست كه باهاش بيرون 
برم و بدون اينكه به من چيزی بگه من رو به ســمت اتاق زندانی های اعدامی 
می برد! ترس تمام وجودم رو فراگرفته بود، اما ازش هيچی نپرسيدم چون می 
دونستم كه مراسم اعدام اين طوری نيست! به ســلول انفرادی فرانسيس كه 
رسيدم ديدم كه با طناب خيلی محكم به يه صندلی بستنش! ادوارد بهم گفت 
 كه فرانسيس می خواسته خودش رو بكشــه! می خواسته خودش رو از سقف 
 حلق آويز كنه! من از شــدت تعجب داشــتم شــاخ در می آوردم. چون همه 
 می دونستند كه فردا صبح زود قرار بود فرانســيس رو تيرباران كنند! اون چرا 

می خواست درست شب قبل از تيربارانش خودش رو بكشه؟
از ادوارد پرسيدم كه چرا سراغ من اومدند و اون با حالتی توهين آميز به من گفت 
كه فرانسيس خواسته من رو ببينه! من زياد با فرانسيس دوست نبودم و اصال 
متوجه نمی شدم كه چرا او می خواد من رو ببينه! اداورد با لگد در سلول رو بست 
و از پشت پنجره كوچك در بهم گفت كه ده دقيقه ديگه من رو از اونجا می برند!

من: چی شده؟
فرانسيس: می خوام يه چيزی بهت بگم!

من: بگو

فرانسيس: تو بايد بعد از بيرون رفتن از اينجا يه كاری برای من بكنی!
من: چه كاری؟

فرانسيس: من يه مادر كور دارم كه در حال كر شدن هم هست و االن سال هاست 
تو خيابون هاستيگ پارک زندگی می كنه. 

من: خوب!
 فرانســيس: اون اگه بفمه من اعدام شــدم می ميره. تمام اين پانزده سال رو 
 به اميد برگشتن من ســر كرده، بعد از پدرم و دو تا برادرم كه تو جنگ مردند، 
اون فقط منتظر منه. االن هم مدت هاســت كه داره با يه پرستار از آسايشگاه 

برادويد زندگی می كنه.
من: خوب من چی كار كنم؟

فرانسيس: می دونم شايد برات سخت باشــه! اما ازت می خوام كه وقتی آزاد 
شدی، به اون جا بری و بهش بگی كه من هستی! خودت هم می تونی همون جا 
زندگی كنی. می دونم هم كه خونه ای در بيرون از زندان نداری كه تو زندگی 
كنی. همه اين ها رو تو يه يادداشت نوشــته بودم و داده بود اسميت كه وقتی 
خواستی بری بيرون بهت بده، اما ترسيدم كه به هر دليلی نوشته به دستت نرسه!

 من از شدت تعجبب نمی تونستم حرف بزنم. از طرفی در برابر عشق اين پسر 
به مادرش تسليم بودم و از طرفی هم برام سخت بود كه حرف هاش رو قبول كنم!

من: تو چرا امشب می خواستی خودت رو دار بزنی؟
 فرانســيس: چون اگه تيربارانم كننــد طبق قوانين مجرمين سياســی، پول 
گلوله های تيرباران رو از خانواده ام طلب می كنند و اون وقت مادرم می فهمه 

كه من مردم!
من: نگران نباش! صدای ناهنجار ادوارد رشته افكارم رو پاره كرد كه فرياد می زد 
و من رو صدا می كرد. چشم در چشم فرانسيس دوخته بودم و سعی می كردم كه 

با آخرين نگاهم آرومش كنم!

ژاپنی ها همواره عاشق ماهی تازه هستند ولی آب نزديك ژاپن برای 
چند دهه ماهی زيادی نداشــت. بنابراين برای فراهم كردن غذای 
ژاپنی ها، قايق های ماهی گيری بزرگ تر شدند و مسافتی بيشتر از 

قبل را طی می كردند. 
هر چه ماهی گيران دورتر می رفتند، بيشتر طول می كشيد تا ماهی 

بياورند. 
اگر برگشت شان بيشتر طول می كشيد ماهی ها ديگر تازه نبودند. 

 برای حل اين مشــكل، شــركت های ماهی گيــری فريزرهايی را 
در قايق هايشان نصب كردند. 

آنها ماهی های به دست آمده را در فريزر قرار می دادند. 
فريزرها اين امكان را فراهم می كرد كه قايق ها دورتر بروند و بيشتر 
بمانند. وليكن ژاپنی ها توانستند به تفاوت بين ماهی تازه و منجمد 

پی ببرند و آنها مزه ماهی منجمد را دوست نداشتند. 
قيمت ماهی منجمد كاهش پيدا كرد. 

بنابراين شركت های ماهی گيری مخزن هايی نصب كردند. 
 آنها ماهی مــی گرفتند و درون مخــزن قرار می دادنــد. ماهی ها 
پس از كمی تحرک، خسته می شدند و مزه تازه بودن خود را از دست 

می دادند. 
صنعت ماهی گيری دچار بحران قريب الوقوعی شد. 
ولی امروزه آنها ماهی های تازه به ژاپن می فرستند. 

چطور توانستند مديريت كنند؟
برای اينكه طعم ماهی تازه بماند، شــركت های ماهی گيری ژاپنی 
هنوز ماهی ها را در مخزن ها قرار می دهند ولی با يك كوسه كوچك. 
 ماهی ها تقال می كنند و دائما در حال حركت هســتند. تالشی كه 

می كنند باعث می شود آنها تازه و سر حال باشند!
تا حاال به اين پی برديد كه برخی از ما در استخر زندگی می كنيم ولی 

بيشتر مواقع خسته و كسل هستيم؟
اساسا در زندگی ما، كوســه ها چالش های تازه ای هستند كه ما را 

فعال نگه می دارند. 
اگر شما مدام در تكاپو باشيد، شاهد خواهيد بود كه تالش های تان 
است كه شما را پر انرژی نگه می دارد. در وضعيتی از سكون موفقيت 

را كسب نكنيد و به آن شاد نباشيد. 
شما منابع، مهارت ها و توانايی هايی را برای ايجاد اين تفاوت داريد. 
كوسه ای را درون مخزن تان قرار دهيد و سپس خواهيد ديد كه واقعا 

چقدر می توانيد پيش برويد. 

دوستان شرح پريشانی من گوش كنيد
داستان غم پنهانی من گوش كنيد

قصه بی سر و سامانی من گوش كنيد
گفت و گوی من و حيرانی من گوش كنيد
شرح اين آتش جان سوز نگفتن تا كی؟
سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كی؟
روزگاری من و او ساكن كويی بوديم
ساكن كوی بت عربده جويی بوديم
عقل و دين باخته ديوانه رويی بوديم
بسته سلسله سلسله مويی بوديم

كس در آن سلسله غير از من و دل بند نبود
يك گرفتار از اين جمله كه هستند نبود
نرگس غمزه زنش اين همه بيمار نداشت
سنبل پر شكنش هيچ گرفتار نداشت
اين همه مشتری و گرمی بازار نداشت
يوسفی بود ولی هيچ خريدار نداشت

اول آن كس كه خريدار شدش من بودم
باعث گرمی بازار شدش من بودم

عشق من شد سبب خوبی و رعنايی او
داد رسوايی من شهرت زيبايی او

بس كه دادم همه جا شرح دالرايی او
شهر پر گشت ز غوغای تماشايی او

اين زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
كی سر برگ من بی سروسامان دارد
چاره اينست و ندارم به از اين رای دگر
كه دهم جای دگر دل به دل آرای دگر

                                                                                                                          ادامه دارد...

یک روز قبل از اعدام  موفقیت

توانایی های خارق العاده بدن
تمامی ارگان ها و قسمت های مختلف بدن وظايف 
خاص خــود را دارند و كار يك عضــو كار ديگری را 
تكميل می كند، اما برخــی از بخش های بدن، تنها 
وظايفی را كه ما می شناســيم بر عهده ندارند، بلكه 
 می توانند كارها و توانايی های خــارق العاده ای را 

به نمايش بگذارند.
 چشم ها می توانند هشدار دهنده سرمای 

بیش از حد بدن باشند
همه ما وقتی سردمان می شــود می لرزيم، اما بدن 
چگونه متوجه می شــود كه دما نزديك به حد خطر 
است؟ چشــم ها نشان دهنده ســرمای شديد بدن 
هســتند. هنگامی كه هيپوترمی شــديد می شود 
)ســرمای بيش از اندازه بدن(، رگ های خونی برای 
جلوگيری از خروج گرما )انرژی( تنگ می شــوند و 

گاهی ممكن است فرد به طور موقت نابينا شود.

حس بویایی می تواند شما را به گذشته ببرد  
بوييدن يك شيشه عطر آشنا می تواند بالفاصله شما 
را به خاطرات گذشته ببرد. احساس و درک بوها مانند 
يك ماشين زمان می ماند. قشر بويايی مغز مسئول 
ايجاد حس بويايی است و اين محل، زادگاه احساسات 

و محل ذخيره خاطرات نيز است.
مفاصل دردناک می تواننــد آب و هوا را    

پیش بینی کنند
درد مفاصل قبل از بارش باران يك داســتان خيالی 
نيست. به گفته جراحان ارتوپد، هنگامی كه طوفان 
در راه اســت، فشار اتمســفر كاهش پيدا می كند و 
باعث می شود انتهای عصب حســی مفاصل بزرگ 
باعث افزايش نسبی فشار مايع بين مفاصل شود و در 
نتيجه درد را ايجاد كند. دردهای مكرر و صداكردن 
 مفاصل يك پيــام با خــود دارد؛ چتــر را فراموش 
نكنيد!                                                                            ادامه دارد...

تولد انسان روشن شدن كبريتی است
و مرگش خاموشی آن!

بنگر در اين فاصله چه كردی
گرما بخشيدی؟

يا سوزاندنی؟
 آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند؛

اما نه وقتی كه در ميان شان هستی، 
آنجا كه در ميان خاک خوابيدی،

سنگ تمام را می گذارند و ميروند.
 روزگار غريبی است... 

نمكدان را پــر می كنــی توجهی بــه ريختن 
 نمك ها نداری... اما زعفران را كه می ســابی به 

دانه دانه اش توجه می كنی...!!!
حال آنكه بــدون نمك هيچ غذايی خوشــمزه 

نيست... ولی بدون زعفران ماه ها و سال ها 
می توان آشپزی كرد و غذا خورد... 

 مراقب نمك های زندگی تان باشــيد... ساده و 

بی ريا و هميشه دم دســت... كه اگر نباشند وای 
بر سفره زندگی!!!

ساده باش؛
اما ساده قضاوت نكن نيمه پنهان آدم ها را!

ساده زندگی كن؛ اما ساده عبور نكن از دنيايی كه 
تنها يك بار تجربه اش می كنی!

ساده لبخند بزن؛ 
 اما ســاده نخند به كســی كه عمق معنايش را 

نمی فهمی!
ساده باز گرد؛

اما هرگز برنگرد به دنيای او كــه به زخم زدنت 
 عادت كــرده » حتــی اگر شــاهرگ حياتت را 

در دستانش يافتی «
و به ياد داشته باش؛ 

 هيچ كــس ارزش زانو زدن و شكســته شــدن
 ارزش هايت را ندارد...

» گاهی خودت را زندگی كن «

خواندنی
 آخرای ساله 

خيلی ها تاختن
خيلی باختن 

خيلی ها سوختن
خيلی ها ساختن

خيلی ها نفس كشيدن 
خيلی ها از نفس افتادن 

خيلی ها بيمار بودن حاال خوب شدن
خيلی ها خوب بودن االن بيمارن 

خيلی ها ميخنددين االن گريه ميكنن 
خيلی هاگريه ميكردن االن ميخندن

خيلی ها نبودن حاال هستن 
خيلی ها بودن حاال نيستن 

خيلی ها آومدن
خيلی ها رفتن 

اونايی كه اومدن شايد هميشه نمونن 

اما اونايی كه رفتن برا هميشه رفتن 
زندگی خيلی خسته

اما گاهی به سختيش می ارزه 
مهم نيست كه دنيا خيلی نامرده 

مهم اينكه ما مرد باشيم 
بيايين قدر همو بدونيم 
نذاريم از هم دور بمونيم

 چقدر زیبا گفته پائولو کوئیلو: 
ما آدما 2 تا سبد با خودمون داريم. يكی جلومون 

آويزونه، يكی هم پشتمون آويزونه... 
نكات مثبــت و خوبی هامونو ميندازيم تو ســبد 

جلويی، عيب هامونو تو سبد پشتی. 
وقتی تو مســير زندگی داريم راه ميريم، فقط 2 
چيز ميبينيم خوبی هــای خودمونو و عيب های 

نفر جلويی...

نمک و دریـاامتحان حاکمان با قلیان 
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89.رای ش��ماره 9280 – 94/9/25 – مصطفی صالحپور فرزند ابراهیم به 
شناسنامه شماره 897 شهرضا و شماره ملی 1198895829 ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 1106 که به شماره 4893 تبدیل شده به مساحت 

274/75 مترمربع.
90.رای شماره 8469 – 94/8/25 – سیدحسین دادخواه فرزند سیدعلی به 
شناسنامه شماره 1222 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی1199278191 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه و انبار متصله مفروزی از پالک 

1233 به مساحت ششدانگ 69/19 مترمربع.
91.رای شماره 8470 – 94/8/25 – الهام السادات صالح فرزندسیدمهدی 
به شناسنامه شماره 1866 شهرضا و شماره ملی1199326917 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه و انبار متصله مفروزی از پالک 1233 به 

مساحت ششدانگ 69/19 مترمربع.
92.رای شماره 7158 – 94/6/30 – محمود جوی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 916شهرضا و شماره ملی 1198917024 شصت و هفت و نیم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1295 به مساحت 

ششدانگ 364/5 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 - اصلی رشکنه

93.رای ش��ماره 8874 – 94/9/9 – غالمرض��ا خس��روی فرزند رحمت 
اله به شناس��نامه ش��ماره 401 حوزه 2 شهری خرمش��هر و شماره ملی 
1829236849 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

37 به مساحت ششدانگ 134/03 مترمربع.
94.رای ش��ماره 8875– 94/9/9 –رقی��ه رحی��م زاده فرزن��د ذوالفقار به 
شناسنامه شماره 372 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی1199385360 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به مساحت 

ششدانگ 134/03 مترمربع.
95.رای شماره 6495 – 94/7/26 – مصطفی صفرپور فرزند عوضعلی به 
شناسنامه شماره 1029 شهرضا و ش��ماره ملی1199255361 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ:
الف: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 99 به مس��احت ششدانگ 
60/16 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 100 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را می دهد.
ب: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مس��احت ششدانگ 
170/85 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 99 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را می دهد. 
96.رای ش��ماره 6497 – 94/7/26 – مریم اس��کندرزاد فرزند سیف اله به 
شناسنامه شماره 671 قمشه و شماره ملی 1199272681 سه دانگ مشاع 

از ششدانگ:
الف: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 99 به مس��احت ششدانگ 
60/16 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 100 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را می دهد. 
ب: قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 100 به مس��احت ششدانگ 
170/85 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 99 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را می دهد. 
97.رای شماره 3968 – 94/4/10 – اس��حاق حسن پور فرزند حبیب اله به 
شناسنامه شماره 90 قمشه و شماره ملی 1199245976 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109 به مساحت ششدانگ 

191/80 مترمربع.
98.رای شماره 3969– 94/4/10 –سمیه خاکس��ار جاللی فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 56 حوزه 1 مرکزی قمشه و شماره ملی1199956112 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109 به 

مساحت ششدانگ 191/80 مترمربع.
99.رای ش��ماره 8643 – 94/8/3.0 –محمود محمدرجبی فرزند مصطفی 
به شناسنامه شماره 182 شهرضا و شماره ملی 1199029157 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 198 به مساحت ششدانگ 

192/35 مترمربع.
100.رای شماره 8644 – 94/8/3.0 –زهره ش��اه چراغی فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 68 حوزه 3 شهرضا و ش��ماره ملی1199389870 سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 198 به مساحت 

ششدانگ 192/35 مترمربع.
101.رای ش��ماره 8660 – 94/9/1 – روح اله غضنف��ری فرزند محمود به 
شناسنامه شماره 844 شهرضا و شماره ملی1199274410 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 2160 به مساحت 114/60 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 - اصلی سود آباد

102.رای شماره 8647 – 94/8/30 – س��میه رحیمی فرزند عبدالرحیم به 
شناسنامه شماره 1886 ش��هرضا و شماره ملی 1199263931 ششدانگ 

یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 15 به مساحت 89/64 مترمربع.
103.رای ش��ماره 7203 – 94/6/31 – مصطفی خراج��ی منوچهرآبادی 
فرزند کمال به شناسنامه شماره 38 شهرضا و شماره ملی 1199952478 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 35 به مساحت 

ششدانگ 250 مترمربع.
104.رای ش��ماره 7204– 94/6/31 –مهس��ا آقاس��ی ش��هرضا فرزن��د 
حسینعلی به شناسنامه ش��ماره 8912 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره 
ملی1199924075 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 35 به مساحت ششدانگ 250 مترمربع.
105.رای شماره 7975 – 94/7/30 – سیدعلی موسوی فرزند سیدمحمود 
به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190008874 شهرضا س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 

باقیمانده و 1590 به مساحت ششدانگ 150/20 مترمربع.
106.رای ش��ماره 7976 – 94/7/30 – رض��وان آغ��ا یثرب��ی فرزن��د 
سیدمحمدحس��ین به شناس��نامه ش��ماره 190 شهرضا و ش��ماره ملی 
1199038385 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالکهای 127 باقیمانده و 1588 باقیمانده و 1590 به مساحت ششدانگ 

150/20 مترمربع.
107.رای شماره 809 – 94/2/2 – حسین شاملو فرزند اهلل مراد به شناسنامه 
شماره 946 قمشه و شماره ملی 1199254533 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 331 بهمساحت 125 مترمربع.
108.رای شماره8445–94/8/25 –امیرمسعود ملکی پورفرزند مجتبی به 
شناسنامه شماره 1220 شهرضا و ش��ماره ملی1199278173 ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1365 به مساحت 73/73 
مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک23/228جمعاتشکیل یکباب خانه سه 

طبقه راداده است.
109.رای شماره 8381 – 94/8/23 – سیداکبر قرشی فرزند سیدحسن به 
شناسنامه شماره 310 شهرضا و شماره ملی 1199089508 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2548 که قبال 2480 بوده 

و این نیز قبال 78 بوده به مساحت ششدانگ 289/80 مترمربع.
110.رای شماره 8382 – 94/8/23 – لیال کوپائی فرزند اسداله به شناسنامه 
شماره 370 ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199229431س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2548 که قبال 2480 بوده 

و این نیز قبال 78 بوده به مساحت ششدانگ 289/80 مترمربع.

شماره های فرعی از 32 - اصلی دست قمشه
111.رای شماره 10058 – 94/10/21 – غالمرضا طاهری فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه شماره 225 شهرضا و شماره ملی 1199180955 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 104 به مساحت ششدانگ 
168/75 مترمربع.درازاء یکدوم از4حبه ودوس��وم حبه مش��اع از72حبه 
شش��دانگ انتقال عادی مع الواس��طه بالس��ویه ازطرف خلیل ورحمت اله 

ومسیح اله میربد.
112.رای ش��ماره 10059 – 94/10/21 – مین��ا عمرانپ��ور فرزن��د 
احمدرضا به شناسنامه ش��ماره 6354 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره 
ملی1199898491 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 104 به مساحت شش��دانگ 168/75 مترمربع. درازاء یکدوم از4حبه 
ودوسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه باالسویه 

ازطرف خلیل ورحمت اله ومسیح اله میربد.
113.رای ش��ماره 8440 – 94/8/25 – اله��ه الس��ادات س��تاینده فرزن��د 
سیدمسیح اله به شناسنامه ش��ماره 3438 حوزه 1 شهری قمشه و شماره 
ملی 1199869333 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 172 به مساحت ششدانگ 117/66 مترمربع.
114.رای ش��ماره 8441 – 94/8/25 – مصطفی آقاس��ی شهرضا فرزند 
فضل اله به شناسنامه شماره 1432 حوزه 1 ش��هری قمشه و شماره ملی 
1199300519 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

172 به مساحت ششدانگ 117/66 مترمربع.
115.رای ش��ماره 11775 – 93/11/28 – س��یدمحمد میراج��اق فرزن��د 
س��یدمصطفی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 427 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199157260 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 180 به مساحت ششدانگ 276 مترمربع.
116.رای ش��ماره 11776 – 93/11/28 – س��یدولی ال��ه میراجاق فرزند 
س��یدمصطفی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 1379 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199207446 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 180 به مساحت ششدانگ 276 مترمربع.
117.رای شماره 11944 – 93/11/29 – اصغر کاظمپور فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 1149 ش��هرضا و شماره ملی 1199190209 ششدانگ 
یک باب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 761 به مساحت 39/16 

مترمربع.
118.رای ش��ماره 8615 – 94/8/30 – اصغر کاظمپور فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 1149 ش��هرضا و شماره ملی 1199190209 ششدانگ 
یک باب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 761 به مساحت 66/21 

مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهر قویه

119.رای شماره 12013 – 93/11/30 – فریده یزدان پرست فرزند خسرو 
به شناسنامه شماره 845 شهرضا و شماره ملی 1199064750 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 6 به مساحت 275 مترمربع.
120.رای ش��ماره 7968 – 94/7/30 – قدمعلی قدیری شاهرضائی فرزند 
محمد به شناس��نامه ش��ماره 49 حوزه 1 مرکزی قمش��ه و ش��ماره ملی 
1199655449 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 246 به مساحت 

190/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

121.رای ش��ماره 5878 – 94/5/29 – ش��یرین رضائی��ه فرزند محمد به 
شناسنامه و شماره ملی 1190091151 شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 222/33 

مترمربع.
122.رای شماره 5879 – 94/5/29 – محمدعلی نصیریان فرزند علی اکبر به 
شناسنامه شماره 505 قمشه و شماره ملی 1199271020 یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 

222/33 مترمربع.
123.رای ش��ماره 5881 – 94/5/29 – محمدرضا نصیری��ان فرزند علی 
اکبر به شناسنامه شماره 194 قمشه و شماره ملی1199227676 یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت 

ششدانگ 222/33 مترمربع.
124.رای ش��ماره 5883 – 94/5/29 – اعظ��م نصیریان فرزن��د علی اکبر 
شناسنامه شماره 8 شهرضا و شماره ملی 1199308323 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 186 به مساحت ششدانگ 

222/33 مترمربع.
ش��ماره های مفروزی از 68/1 - اصلی میرآبادکه ب��ه 225 - اصلی تبدیل 

شده است
125.رای شماره 8626 – 94/8/30 –سعید انصاریپور جرم افشادی فرزند 
یوسف به شناسنامه و ش��ماره ملی1190064340 شهرضا ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه به استثناء ثمنیه اعیانی به مساحت 104/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 76 - اصلی مهیار

126.رای ش��ماره 8650 – 94/8/30 – ت��ورج نجفی فرزن��د صفرعلی به 
شناسنامه شماره 1453 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 1287887333 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد مرغداری گوشتی مفروزی از پالک 19 به 

مساحت ششدانگ 14675 مترمربع.
127.رای ش��ماره 8651 – 94/8/30 – ضرغام نجف��ی فرزند صفرعلی به 
شناسنامه شماره 335 حوزه 6 اصفهان و شماره ملی 12859288860 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد مرغداری گوشتی مفروزی از پالک 19 به 

مساحت ششدانگ 14675 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

128.رای ش��ماره 8478 – 94/8/25 – جهان بخش حیدری فرزند رجبعلی 
به شناس��نامه ش��ماره 3400 ح��وزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره ملی 
1209555549 ششدانگ یک باب خانه مفروزیاز پالک 1 به مساحت 144/84 
مترمربع.درازاء142سهم مش��اع از84000سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف پریچهرمدنی احدی ازورثه سیدحسام مدنی.
129.رای شماره 8339 – 94/8/20 – حسینعلی غالم الدین فرزند محمدعلی 
به شناسنامه شماره 241 حوزه 3 ش��هرضا و شماره ملی 1199372013 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 149 به مساحت 120 مترمربع.
130.رای شماره 5856 – 94/5/29 – حسین صادقی فرزند محمدابراهیم به 
شناسنامه شماره 3 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199609935 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 260 به مساحت 100/50 مترمربع.

131.رای ش��ماره 5659 – 94/5/26 – حبیب ال��ه جهانبخش فرزند مهدی 
به شناسنامه ش��ماره 34 حوزه 2 شهرضا و ش��ماره ملی 5129825209 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 272 به مساحت 185/90 مترمربع.

132.رای ش��ماره8463–94/8/25 –زه��را رضائ��ی فرزن��د محمود به 
شناسنامه ش��ماره 74 حوزه 2 ش��هرضا و ش��ماره ملی5129906551 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 519 به مساحت 30/04 مترمربع.

133.رای ش��ماره 8903. – 94/9/10 – اصغ��ر جعف��ری فرزن��د هم��ت 
علی ب��ه شناس��نامه ش��ماره 3906 حوزه 2 مرکزی س��میرم و ش��ماره 
ملی1209560631 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 589 
به مساحت 107/67 مترمربع.درازاء108سهم مشاع از2150سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمدرضاعسگری موسی آبادی.

شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد
134.رای شماره 7141 – 94/6/30 – غالمرضا صفائی وشاره فرزند علی به 
شناسنامه شماره 5 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199546437 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 293 به مساحت 170/95 مترمربع.

135.رای شماره 8377– 94/8/23 –سمانه اس��المی فرزند غالمرضا به 
شناسنامه و ش��ماره ملی1190039737 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 319 که به شماره 475 تبدیل شده و 361 به 

مساحت ششدانگ 188/40 مترمربع.
136.رای شماره 8378 – 94/8/23 – محمدرضا باباربیع فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 7552 شهرضا و شماره ملی 1199910473 چهار و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 319 که به شماره 

475 تبدیل شده و 361 به مساحت ششدانگ 188/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 171 - اصلی مهدیه

137.رای ش��ماره 7669 – 94/7/20 – قنبرعلی به��زادی فرزند اقربان به 
شناسنامه شماره 4 حوزه 2 بروجن و شماره ملی6299850795 ششدانگ 
یک باب خانه و مغ��ازه متصله مفروزی از پالک 14 به مس��احت 231/91 
مترمربع.درازاء1/23حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف حیدربهرامی.
بند ب

شماره های فرعی از 2- اصلی فضل آباد
138.رای شماره 5680 – 94/6/18 – سید اسماعیل هندی فرزند سیدعلی به 
شناسنامه شماره 1658 شهرضا و شماره ملی 1199851531 ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 1191 و 8155 به مساحت 100/25 مترمربع که 
درآگهی قبلی شماره مفروزی اشتباه قید گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.

شماره های فرعی از 3- اصلی موغان
139.رای شماره 7206 – 94/6/31 و رای اصالحی شماره 9732 – 94/10/7 
– محمدعلی کاویانی فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 693 شهرضا و 
شماره ملی 1199171670 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1128 
به مس��احت 151 مترمربع.که دررای وآگهی قبلی شماره مفروزی اشتباه 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه

اصالح��ی  94ورای  /02 ش��ماره19-1501/ 140.رای 
ش��ماره7801-94/07/26- مری��م عموحی��دری فرزندعبدالمحم��د ب��ه 
شناس��نامه شماره1337شهرضاوش��ماره ملی1199279341سه دانگ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک18به مس��احت 
شش��دانگ227/24مترمربع.که دررای وآگه��ی قبلی مس��احت اش��تباه 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
اصالح��ی  94ورای  /02 ش��ماره19-1502/ 141.رای 
ش��ماره7802-94/07/26- مجیدبهرام��ی فرزندرض��ا ب��ه شناس��نامه 
شماره27حوزه روستائی شهرضاوش��ماره ملی1199812250سه دانگ 
مش��اع ازشش��دانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی ازپالک18به مس��احت 
شش��دانگ227/24مترمربع.که دررای وآگه��ی قبلی مس��احت اش��تباه 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد. 
اصالح��ی  94ورای  /04 ش��ماره13-4213/ 142.رای 
ش��ماره9926-94/10/15- احس��ان یزدی فرزندحس��ین به شناسنامه 
شماره8570حوزه1شهری شهرضاوشماره ملی1199920657سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه س��ه طبقه مفروزی ازپالک109به مساحت 
ششدانگ 150/93مترمربع.که دررای وآگهی اولیه شماره اصلی اشتباها2- 

اصلی قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
اصالح��ی  94ورای  /04 ش��ماره13-4214/ 143.رای 
شماره9927-94/10/15- اس��ماعیل یزدی فرزندحس��ین به شناسنامه 
شماره1775قمشه وشماره ملی1199326003سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکب��اب خانه س��ه طبق��ه مف��روزی ازپالک109به مس��احت شش��دانگ 
150/93مترمربع.که دررای وآگهی اولیه ش��ماره اصلی اشتباها2- اصلی 

قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از 58 - اصلی جعفرآباد

144.رای شماره 2146– 94/3/5 و رای اصالحی 7799– 94/7/26 –  عباس 
انصاری پور جرم افشادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 261 حوزه 
8  تهران و شماره ملی 0068814641 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 85 به مساحت شش��دانگ 261/84 مترمربع.درازاء 
3/165 حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 
خلیل،رحمت اله،مسیح اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث،که دررای 
وآگهی های قبلی پالک مفروزی و میزان مالکیت که در ازاء آن رای صادر 

شده اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
145.رای شماره 2147– 94/3/5 و رای اصالحی 7800– 94/7/26 – ناهید 
انصاری فرزند احمد به شناس��نامه شماره 672 ش��هرضا و شماره ملی 
1199251798 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 85 به مساحت ششدانگ 261/84 مترمربع.درازاء 3/165 حبه مشاع 
از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خلیل،رحمت اله،مسیح 
اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث، که دررای وآگهی های قبلی پالک 
مفروزی و میزان مالکیت که در ازاء آن رای صادر شده اشتباه قیدگردیده 

اینک تجدیدآگهی می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/04                                                                                                                                    
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/19                                                                                                                                    
م الف:633 سیدمهدی میرمحمدی  -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آرا
10/631 آگه��ی مف��اد آراء »قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد س��ند رسمی« هیات حل اختالف مس��تقردراداره ثبت 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل 
اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای 
ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های 
کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روس��تا در محل الصاق می 
گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تس��لیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه 
نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000287 مورخ 94/10/28 – خانم نجمه 
نعنائی زواره فرزند دخیل عباس بش��ماره ملی 1189549654 شش��دانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از پالک 2034 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 212/25 متر 

مربع خریداری رسمی از احمد اختری زواره ومحمد اختری.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1394/11/05                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/19                                                                                                          

م الف:890 ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

ش��ماره   139403902004000264 آگه��ی: ش��ماره   11 /227
پرون��ده:139304002004000532 آگه��ی مزای��ده پرون��ده اجرای��ی 
کالسه:9301870 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی پالک شماره 
2335/23 مجزی شده از 2 فرعی به مس��احت 117/60 مترمربع بانضمام 
شش��دانگ انباری پالک ش��ماره 17 فرعی به مس��احت 9/48 مترمربع با 
قدرالسهم از راه پله و راهرو مش��اعی 10 فرعی و موتورخانه مشاعی 21 
فرعی و پارکینگ مش��اعی 24 فرعی و حیاط مش��اعی 33 فرعی و عرصه 
مشاعی 2 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان 
نظرش��رقی – کوچه ش��هید احمد زارعی)ش��ماره11( – ابتدای بن بست 
ش��هیدبرهانی – پالک18- مجتمع مسکونی کتیبه که س��ند مالکیت آن در 
صفحه 229 دفتر 925 امالک با شماره چاپی 247053 ذیل شماره 171075 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 6 متر دیوار و پنجره است 
به فضای کوچه شرقا اول به طول 6/90 متر دیوار به دیوار پالک 2335/1 
دوم در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است بطولهای یک 
متر و هفتاد س��انتی متر و یک متر پنجره اس��ت به فضای نورگیر سوم به 
طول 4/25 متر دیوار به دیوار 2335/1 جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم 
غربی است بطولهای 8/20 متر و 0/50 متر و 3/10 متر دیوار و پنجره است 
به حیاط مشاعی شماره 33 فرعی غربا اول به طول 6 متر دیوار مشترک با 
پارکینگ شماره 24 فرعی دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالی است به 
طولهای 2/10 متر و 11/20 متر دیوار مش��ترک و درب و دیوار مشترک با 
راه پله شماره 10 فرعی به مساحت 117/60 متر حدود انباری شماره یک 
فرعی شماال به طول 3/60 متر دیوار مش��ترکی با انباری شماره 16 فرعی 
شرقا به طول 1/80 متر دیواریست به عرصه پالک 2335/1 جنوبا به طول 
3/60 متر دیوار مشترک با انباری شماره 18 فرعی غربا به طول 1/80 متر 
درب و دیواریست مشترک با راهرو و راه پله ش��ماره 10 و مساحت انبار 
6/48 مترمربع است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی به ش��ماره ملک 2335/23 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان و شماره ثبت 171075 دفتر 925 صفحه 229 به مساحت 117/60 
مترمربع در طبقه همکف مجتمع 6 طبقه ای کتبیه می باشد حدود اربعه ملک 
شماال به گذر کوچه ش��ش متری برهانی ش��رقا به پالک مجاور جنوبا به 
فضای حیاط مشاعی غربا به فضای راه پله و آسانسور و پارکینگ محدود 
می گردد مجموعه کتیبه شامل 10 آپارتمان )در طبقات اول الی چهارم هر 
کدام دو دستگاه آپارتمان و در طبقه همکف یک دستگاه آپارتمان مورد نظر( 
و زیرزمین شامل انباریها با اسکلت فلزی – سقف تیرچه بلوک و یک دستگاه 
آسانسور با قدمت ساخت حدود 20 سال می باشد. آپارتمان مذکور دارای 
2 اتاق خواب یکی در سمت شمال واحد و یکی در سمت جنوب واحد میباشد 
پوشش کف سالن س��رامیک و اتاقهای خواب پارکت – سقفها و بدنه گچ و 
 MDF رنگ – دربها داخلی چوبی با چارچوبهای فلزی – کابینت آشپزخانه
با طراحی Open، پنجره های آلومینیومی – سیستم گرمایش از نوع پکیج 
گازی و سرمایش از نوع کولر آبی و دارای انشعابات منصوبه مشترک آب 
و فاضالب و گاز ش��هری و اختصاصی برق با انباری شماره 17 فرعی به 
مس��احت 9/48 مترمربع در زیرزمین و پارکینگ مشاعی شماره 24 فرعی 
در همکف با قدرالسهم از راه پله و راه رو مشاعی و موتورخانه شماره 21 
فرعی. حیاط مشاعی شماره 33 فرعی میباشد. نمای خارجی ساختمان آجر 
3 سانتی و سنگ می باشد ملکی آقای غالمرضا آزاده شاهی پایین دروازه 
که طبق سند رهنی شماره 160623 مورخ 91/05/24 دفترخانه 15 اصفهان 
در رهن بانک پاس��ارگاد اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک در حال 
حاضر دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 94/12/08 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
– چهارراه اول خیابان اله��ور به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ 
پایه 5/115/600/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های ف��وق از محل مازاد به برنده 
مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 94/11/19 درج و منتش��ر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی اس��ت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید.م الف:31631 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت دادرسی

11/324 ابالغ وقت دادرس��ی در پرونده کالس��ه 940810 خواهان ناصر 
شماعی فرزند ابراهیم به نشانی زواره – بلوار رهبر – کوی آزادی خوانده: 
حسین فخاری س��جودی فرزند عباس به نش��انی مجهول المکان خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان به تاریخ 94/09/01 دادخواستی 
با خواسته فوق به طرفیت حس��ین فخاری سجودی تقدیم این شعبه نموده 
که به کالسه فوق ثبت و برای روز 94/12/12 س��اعت 9 صبح تعیین وقت 
رسیدگی شده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مستندا به ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
جهت ابالغ به خوانده مذکور یک مرتبه آگهی می شود نامبرده می تواند از 
تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه های ثانی و ضمائم دادخواست به 
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی زواره مراجعه نماید و یا در وقت رسیدگی فوق 
در این دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می 

نماید.م الف:911 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زواره
حصر وراثت

11/325 آقای محمود کالنی دارای شناسنامه ش��ماره 1180051955 به 
ش��رح دادخواس��ت به کالس��ۀ 94/353 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صاحب میرکالنی 
بشناسنامه 2350 در تاریخ 94/5/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 نفر نوه:1- ندا کالنی مهابادی 
فرزند س��یاوش نس��بت با متوفی ن��وه ش.م 11800025180، 2- محمود 
کالنی مهابادی فرزند سیاوش نس��بت با متوفی نوه ش.م 1180051955، 
3- علیرضا کالنی مهابادی فرزند س��یاوش نس��بت با متوف��ی نوه ش.م 
1180131487، 4- نازنین کالنی مهابادی فرزند سیاوش نسبت با متوفی 
نوه ش.م 1180100591. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:909 ش��عبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن 
پایداری کنیــد؛ آن گاه شــکیبایی ورزید و 

پارسا باشید.
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افرادی که بیش از یک قرن عمر می کنند، خاطــرات جالبی از روزهای جنگ های 
جهانی و اتفاقات داخلی کشــورها دارند، البته در دنیای امــروز تعداد این افراد که 

رکورددار هم هستند، انگشت شمار است.
دو تن از پیرترین انسان های قرن اخیر در هفته های گذشته طعم مرگ را چشیدند؛ 
یکی از آنها پیرمرد هندی بود که بر اساس شواهد و مدارک موجود، نزدیک به دو قرن 
زندگی کرد، موضوعی که بارها تایید و تکذیب شــد و دیگری پیرمرد خراسانی که 

عمرش حدود ۱۲۵ سال تخمین زده شده است.
در این زمانه که به علت مشــکالتی از جملــه آلودگی هوا، اســترس، مواد غذایی 
ناســالم، ســوانح رانندگی و اتفاقات غیر منتظره، عمر افراد بســیار کاهش یافته 
و کمتر شــاهد آن هســتیم فــردی بتواند بیــش از یک قــرن به زندگــی ادامه 
 دهد؛ پس نگاه به زندگــی افراد رکــورددار در این زمینه جذابیــت خاصی دارد.

)قسمت۲(
» پیر« هایی با خصوصیات عجیب

» میسائو اوکاوا « با ۱۱۷ سال، پیرترین زن دنیا بوده که نامش در کتاب گینس ثبت 
شده است. وی در ۵ مارس ســال ۱۸۹۹ در ژاپن به دنیا آمد و زمانی که شوهر وی 
از دنیا رفت، او ۸۳ ساله بود. چندی پیش جشن تولد ۱۱۷ سالگی این بانوی مسن 

ژاپنی برگزار شد.
» ریموند و لوســین واته بالده « که بعد از ازدواج به » ریموند ســائوماده و لوسین 
گراره الچه آ « تغییر نام دادند، پیرترین دو قلوهای زنده دنیا هستند. آنها متولد ۲۳ 
سپتامبر سال ۱۹۱۲ بوده که تا روز۳۱ ژانویه ســال ۲۰۱۶ با ۱۰۳ سال و۱۳۰ روز 
سن، از این حیث در دنیا رکوردار هســتند. بعد از آنها » ماریان و نورا النگتون « که 
بعد از ازدواج نام شان به » ماریان وارنر و نورا النگتون « تغییر پیدا کرد، با ۱۰۳ سال 
و ۷۸ روز سن، در رده دوم و » پاول و پیر النگروک « بلژیکی با ۱۰۲ سال و ۲۰۷ روز 

در رده های دوم و سوم ایستاده اند.

 در این بین اما » کیــن ناریتا و جین کانیــه « دوقلوهای ژاپنی که اول آگوســت 
ســال ۱۸۹۲ به دنیا آمدند، پیرترین دوقلوهای جهان بودند که کین در ۲۳ ژانویه 
سال ۲۰۰۰ و جین در ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۱ فوت کردند. کین ۱۰۷ سال و ۱۷۵ روز 

و جین ۱۰۸ سال و ۲۱۱ روز عمر کرد تا از این حیث رکوردار باشند.
پیرترین پدر دنیا » راماجیت راقاو « است که در ۹۴ سالگی فرزند اول و در ۹۶ سالگی 
دومین فرزندش به دنیا آمد. وی که کشــتی گیر و مزرعه دار بود، تا سن ۸۶ سالگی 
مجرد بود و در نایت با زنی۵۰ ســاله ازدواج کرد. نام راماجیب که امسال ۱۰۰ ساله 

شد، به عنوان پیرترین پدر دنیا در کتاب گینس ثبت شده است.
» الن مارکــز « و » لیلیان هارتلی « آمریکایی در ســال ۲۰۱۲ درحالی با همدیگر 
ازدواج کردند که آلن ۹۸ و لیلیان ۹۵ ساله سن داشتند تا عنوان پیرترین عروس و 
دامادهای دنیا را به خود اختصاص دهند. این زوج کالیفورنیایی بعد از نامزدی ۱۸ 

ساله، ازدواج کردند تا رکوردی جهانی را به نام خود ثبت کنند.
اما پیرترین آدم قد کوتاه دنیا پیرزنی به نام » زینت بی « بوده که قدش ۳ فوت است؛ 
یعنی کمتر از یک متر. این پیرزن هندی که بین ۱۰۷ تا ۱۱۵ سال سنش تخمین 
زده می شود، تازه موهایش رو به سفیدی رفته و ازدواج هم نکرده است. او امروز لقب 

پیرترین آدم کوتاه قامت دنیا را به خود اختصاص داده است.

البته عجیب ترین پرونده برای انسان های پیر کره خاکی مربوط به پیرزنی در کشور 
اندونزی است. او مدعی بوده که در ســال ۱۸۵۳ به دنیا آمده اما در سال ۱۹۶۵ و 
 از ترس اتهام به ارتباط با کودتای کمونیســتی، مدارکش را آتش زده اســت. البته 
مقامات اندونزی با توجه به سن ۱۰۸ ساله دختر خوانده اش و خاطراتی که او بیان 

می کند، سن این پیرزن را تایید کرده اند.
» پیرترین « های ایران را بشناسید

» محمدحســین ایوبی « فرزند حســن متولــد روســتای آرک از بخش مرکزی 
شهرستان خوسف استان خراسان رضوی، روز اول بهمن ماه سال جاری درگذشت. 
وی که متولد ســال ۱۲۷۹ و از کودکی به همراه پدرش به کشــاورزی و ساخت و 
تعمیر آسیاب های آبی مشغول بود، در زمان مرگش ۱۱۵ سال سن داشت. همسر 
۱۰۵ساله اش آقای ایوبی همچنان در قید حیات است و از او ۱۱ فرزند شامل ۸ پسر 

و ۳ دختر، ۶۵ نوه، ۱۰۲ نتیجه و ۱۱ نبیره به یادگار مانده است.
اما پیرترین مرد ایران که از وضعیتش اطالع دقیقی وجود ندارد، پیرمردی ۱۲۵ ساله 
است. در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۹۱ گزارشی از » اکبر ابراهیمی قلعه خانی « 
معروف به » روح  ا... « منتشر شد که در این گزارش سن این پیرمرد که اهل روستای 
» کته تلخ « بخش کدکن تربت حیدریه بود، ۱۲۵ سال مطرح شد اما دیگر خبری 

از او مطرح نشد. در صورت صحت سن این پیرمرد، او پیرترین ایرانی در قرن جاری 
محسوب می شود.

همچنین در تاریخ ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۲ گزارش دیگری پخش شد که از عمر 
۱۲۲ ساله پیرمردی در روستای بیت مشلوش از توابع شهرستان شوش درخوزستان 
خبر داد. در شناسنامه » عدای عبدالخانی « تاریخ تولدش ۸ مردادماه سال ۱۲۷۰ 
اعالم شده بود اما دیگر از وضعیت او خبری منتشر نشد. او که با چوپانی زندگی خود 

را می گذراند، در سال ۱۳۷۹ همسرش را از دست داد.
 دیگر ایرانی مســن، پیرمردی زنجانی اســت که ســن واقعی اش از سوی سازمان 
 تامین اجتماعی تایید شــده اســت. مدیرکل روابط عمومی این سازمان در تاریخ

 ۲۰ خردادماه ســال جاری اعالم کرد » سیداسماعیل موســوی « مستمری بگیر 
زنجانی است که در تاریخ دوم مهرماه سال ۱۲۷۵ به دنیا آمده و ۱۱۸ سال سن دارد. 
او از سال ۱۳۸۸ مشمول دریافت مستمری از ســازمان تامین اجتماعی بوده و این 

سازمان قصد دارد نامش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.
» قهرمان پردیس « ساکن انگلســتان که تاریخ تولدش آبان ماه ۱۲۸۱ است، دیگر 

رکوردار ایران است. 
البته خانواده اش می گویند به خاطر خدمت سربازی شناسنامه اش را تغییر داده و 
متولد ۱۲۷۷ است که در هر صورت جزو پیرترین ایرانی ها محسوب می شود. البته 
از ۲۷ دی ماه ســال ۱۳۹۱ که او ۱۱۴ سال سن داشــت، دیگر خبری از وضعیتش 

منتشر نشده است.
البته خیلی هــا معتقدند رکوردار ســن در ایران » تاج ماه آغاســی « اســت که 
چند ســال پیش و در ســن ۱۴۴ ســالگی دار فانی را وداع گفت. بعد از او » اللی 
 نســیمی « که در روســتای رمشــک کرمان زندگی می کرد، با ۱۴۱ سال سن و 
» محمدطیب خلیلی شهمیرزادی « با ۱۱۷ سال سن پیرترین زنان و مردان ایران 

بودند که بعد از سال ۱۳۹۰ خبری از آنها در دست نیست.

گزارشی متفاوت از پیرترین آدم ها؛

 اعضـای » باشگاه صـد ساله های جهـان « را بشناسید)2(
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