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الریجانی:

 توافق هسته ای، فضای تنفسی خوبی 
برای اقتصاد کشور ایجاد می کند

روحانی در آیین افتتاح ۱۳۸طرح استانی:

اولویت های پسا  برجام درحال تدوین است
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احسان کرمی، داور دومین جشنواره تولید کتاب های 
صوتی افزود: امــروز خانه ها کوچــک و کتابخانه ها 

کوچک تر شده است. از سوی دیگر...

رییس مجلس شورای اســامی با تاکید بر لزوم 
داشــتن اقتصاد زاینده برای کشور گفت: تصمیم 
جمهوری اسامی ایران در مسئله هسته ای عاقانه 
بود و باعث شــد ضمن حفظ دانش هســته ای، 
تحریم ها نیز برداشته شود. علی الریجانی در دیدار 

با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، اعضای 
هیئت مدیره اتاق اصناف و روســای اتحادیه های 
صنفی این استان، افزود: برخی از مشکات ناشی از 
اعمال تحریم های ظالمانه بود، اما باید توجه داشت 
مدیریت ناصحیح داخلی نیز در چند سال گذشته...

 تیم برانکو که این روزها در لیگ برتر یکی از زیباترین 
بازی ها را به نمایش می گذارد از ضعفی رنج می برد که 

همه خوب بودنش را تحت تاثیر...

 نایب رییس انجمن علوم و فنون غات اصفهان گفت: 
واردات نان هــای تهران به اصفهــان و توزیع آن در 

فروشگاه های مواد غذایی به دلیل...

بیکاری در چهارمحال و بختیاری همانند استان های 
کشور بیداد می کند و مردم امیدوارند با اقدامات دولت 

این زخم التیام یابد که با توجه به شرایط امروز...

روزگار کتاب کاغذی 
به سر آمده است

پرسپولیس 
در حسرت یک کارگردان

واردات نان  به اصفهان 
ممنوع شود

چهارمحال و بختیاری
 به دنبال التیام زخم بیکاری
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نمایشــگاه توانمندي هاي فرهنگي ، هنري خانواده 
بزرگ ذوب آهن اصفهان به مناســبت گرامیداشت 
دهه مبارك فجر در مجتمع اداري شفق این شرکت 
از دوشنبه 19 بهمن ماه با برگزاري آیین وی ژه اي با 

حضور مهندس صادقي مدیرعامل این شرکت ...

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: ســند جامع ورزش کارگری اصفهان با هدف 
ترسیم چشم انداز ورزش کارگری استان تا ۶ ماه آینده 
تدوین می شود. غامعلی قادری در همایش تجلیل از 

مدال آوران کارگر استان اصفهان...

آغاز اولین نمایشگاه
 توانمندي هاي فرهنگي، هنري

 خانواده بزرگ  ذوب آهن اصفهان

سند جامع ورزش کارگری
 تدوین می شود
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مدیر نخستین موزه خصوصی موسیقی ایران :

اصفهان مهد هنر و موسیقی ایران است
12
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ریس جمهور با بیان اینکه ما در ح��ال برنامه ریزی برای 
اولویت های پس��ابرجام هس��تیم، گف��ت: اولویت های 
پسابرجام برای س��ال های ۹۵ و ۹۶ در فرآیند تدوین و 

تصویب است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، حجت االس��ام حس��ن روحان��ی 
رییس جمهور در مراس��م افتتاح همزم��ان ۱۳۸ پروژه 
عمرانی با اشاره به توافق هسته ای با قدرت های جهانی، 
گفت: مردم تصمیم گرفتند، به خدای بزرگش��ان توکل 
کردند، به امام و رهبرش��ان اقتدا کردن��د، از قدرت های 
استبدادی نهراسیدند و توانستند اراده ملی را به کرسی 

تحقق بنشانند.
وی افزود: ما آن روزها و آن ایام را گواهی می دانیم و این 
مردم خوب ما راه ش��هیدان و راه امام عزی��ز را با هدایت 

رهبری ادامه خواهند داد.
رییس جمه��ور ادامه داد: خوش��حالم ک��ه در دهه فجر 
انقاب اسامی موفق می شویم ۱۳۸ پروژه را در سراسر 
کش��ور افتتاح کنیم و ام��روز این پروژه ه��ا همزمان در 

استان های مختلف اجرایی و عملیاتی می شود.
روحانی با بیان اینکه آنچه در سفرهای استانی به مردم 
وعده داده ایم، تحقق یافته است، گفت: امروز ۷۰ درصد 
اعتبارات این وعده ها اختصاص داده شده و در اختیار قرار 
گرفته شده و حدود این ۳۰ درصد نیز در اختیار مجریان 

امر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: قرار ما در همه استان ها در این بوده که چیزی 
را که وعده می دهیم، عملیاتی باشد و بتوانیم آن را اجرا 

کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه بی��ش از ۵۱ درصد قول ها و 
وعده ها در سفرهای استانی اجرا شده و به اتمام رسیده 
است، گفت: البته هنوز ۹ استان باقی مانده و باید ظرف 
هفته های آینده به آنجا برویم و امیدواریم بشود که همه 
این س��فرها را در ۶ ماهه اول س��ال آین��ده انجام دهیم 
چرا که سفرهای اس��تانی در عمران و آبادانی آن استان 
تاثیرگذار اس��ت؛ ضمن اینکه دیدار با مردم نیز برای ما 

مغتنم است.
روحانی با اشاره به احیای سازمان مدیریت گفت: احیای 
این سازمان از نظر من مهم بود، چرا که یکی از وعده های 
انتخاباتی من این بود که سازمان مدیریت را احیا خواهم 
کرد؛چرا که معتقدم این سازمان، مغز کارشناسی دولت 

است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساس��ی، برنامه و بودجه، امور 
اداری و اس��تخدامی مس��تقیما بر عهده رییس جمهور 
است؛ لذا رییس جمهور باید احساس مسئولیت ویژه ای 
در این خصوص داشته باشد و این سازمان نیز باید کشور 

را در مسیر درستی سازمان بدهد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت، بودجه را بر مبنای 
حذف زنجیره تحریم ها تدوی��ن و برنامه ریزی کرده بود، 
گفت: شبی که برجام اجرایی شد، فردای آن روز بودجه 
و برنامه پنج ساله را تقدیم مجلس کردیم و با صدای بلند 
می گوییم که حتی ی��ک روز در ارایه الیحه بودجه ۹۵ و 

الیحه مقررات ضروری برای اجرای برنامه مدون دولت 
برای برنامه ششم تأخیر نداشتیم.

روحانی با بیان اینکه مجلس زمان کافی برای بررس��ی 
 این دو الیحه در اختیار دارد، گفت: مدت کوتاهی تا عید 
زمان مانده و ما س��از و کار مجلس را نیز ب��ه خوبی بلد 
هس��تیم و می دانیم که بررس��ی این لوایح چقدر زمان 

می برد. 
 ما هم پن��ج دوره در مجل��س کار کرده ای��م و می دانیم 
 که بررسی این لوایح چگونه است.بنابراین برخاف همه 
 این مش��غله ها و برنامه ه��ای انتخاباتی، ب��از هم فرصت 
 کاف��ی برای بررس��ی الیح��ه بودج��ه در مجل��س نهم 

وجود دارد.
وی با اش��اره به تاش س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 کش��ور برای تهی��ه برنام��ه و بودج��ه، گف��ت: می دانم 
 در ماه های گذش��ته بار س��نگینی بر دوش این سازمان 
 ب��رای تهی��ه برنام��ه آن ه��م ب��ا س��لیقه جدی��د 

بود. 
ما می خواستیم بر مبنای قانون اساسی حرکت کنیم و بر 

همین مبنا نیز برنامه ششم با دوره های گذشته متفاوت 
شد و بر همین مبنای قانونی، الیحه برنامه، تبصره های 
دایمی و تبصره های برنامه پنج ساله و همچنین بودجه 

به مجلس تقدیم شد.
 رییس جمهور با اش��اره به دوران پس��ابرجام ادامه داد: 
 کار بسیار بزرگی انجام گرفت و اولین بار در تاریخ ایران 
 م��ا در ی��ک تواف��ق بین المللی ب��ا قدرت ه��ای بزرگ 
قرار گرفتیم و موقعیت ما آنچنان اس��ت که یک کش��ور 
 نتوانس��ته بگوید که ای��ران در این معامله ض��رر کرده 

است. 
حتی آنان که مخالف این برجام بودند، از رژیم نامشروع 
اسراییل گرفته تا کسانی که در آمریکا هستند، آنها هم 
به گونه ای حرف می زنند که گویی ایران بر سر ۶ کشور 

بزرگ کاه گذاشته است.
 روحانی با بی��ان اینک��ه روابط ما ب��ا جهان ب��ر مبنای 
 برد – برد خواهد بود، گفت: کار عظیم بزرگی ملت ایران 
انجام داد و با ایس��تادگی و مقاومتش توانس��ت حقوق 
هس��ته ای خود را محقق و تحریم های غلط و ظالمانه را 

برطرف کند.
وی ادامه داد: مگر ممکن اس��ت کس��ی در کش��ور ما از 
اینکه اقتصاد از حصر خارج شده باشد، ناراحت شود، فکر 
نمی کنم کسی از برداشته ش��دن قل و زنجیرها ناراحت 
ش��ود، از تبادل پولی و کاالیی و از فعالیت  بانک ها نگران 

باشد.
رییس جمهور با بیان اینکه ما در حال برنامه ریزی برای 
اولویت های پسابرجام هستیم، گفت: در حال برنامه ریزی 
برای تعیین اولویت های کش��ور در دوره پس��ابرجام در 
سال های ۹۵ و ۹۶ هس��تیم و اولویت های پسابرجام نیز 

در فرآیند تدوین و تصویب است.
روحانی توضیح داد: البته برخی از اولویت هایی که برای 
سال جاری تاکیدشده بود، نتوانستیم عملیاتی کنیم، اما 
مبنای ما بر این است که اقتصاد دست مردم باشد و تاکید 
من این است که بتوانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم.

وی مبنا و هدف دولت را تقویت و حمایت از کارآفرینان 
ملی دانست و گفت: بنای دولت، واگذاری اقتصاد به مردم 

و حمایت از بخش خصوصی است.
رییس جمهور ادامه داد: امروز اش��تیاق عمومی در دنیا 
برای کار در ایران به وجود آمده و س��ازمان برنامه ریزی 
نیز در این فرصت ایجاد شده باید در شرایط نو وارد عمل 
شود و من نیز به صراحت به دولتمردان گفته ام ما دنبال 

تولید و صادرات مشترک هستیم.
 روحان��ی با بی��ان اینک��ه دنیا، دنی��ای تعام��ل و ایجاد 
نوع��ی تعادل اس��ت، گف��ت: ام��روز فضایی اس��ت که 
 می توانیم درس��ت برنامه ریزی کنیم. شرایط دیروز ما با 
گذش��ته کاما متفاوت ش��ده و این را هم به صراحت به 
کارآفرینان دنی��ا گفته ایم که ما دنبال س��رمایه گذاری 

هستیم. 
بخش��ی از بازار داخلی ما باید بازار مصرف آنان باش��د و 
در بخشی نیز فناوری و تکنولوژی آنان را برای تصاحب 

بازارهای جهانی باید وارد کنیم.
وی تصریح کرد: امروز کش��ور آماده جذب تکنولوژی و 

فناوری است و امروز ما این قدرت جذب را داریم.
روحانی، رانت و فساد را یکی از مشکات کشور دانست 
و گفت: باید با فس��اد بجنگیم؛ چرا که تا فس��اد اس��ت، 

پیشرفت ایجاد نخواهد شد. 
شما وقتی می خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی 
که نمی خواهم حاال نام آن را ببرم می تواند کاال را قاچاق 

وارد کند، نمی گذارد شما رشد کنید. 
باید جلوی فساد گرفته شود. باید شرایط سیستم گمرکی 
بهتر شود. امروز ش��رایط بانک ها خوب نیست، سیستم 
ارز باید اصاح شود و باید به سمت تک نرخی شدن ارز 

حرکت کنیم.
رییس جمهور هدف نهایی سیاس��ت اقتص��ادی دولت 
را فاصل��ه گرفتن قدم به ق��دم از نفت دانس��ت و گفت: 
ما باید به س��مت اقتصاد غیرنفت��ی و غیررانتی حرکت 
 کنیم و در کن��ار یکدیگر قادر خواهیم ب��ود که گره ها را 

باز کنیم.

رییس مجلس شورای اسامی با تاکید بر لزوم داشتن اقتصاد زاینده برای 
کشور گفت: تصمیم جمهوری اسامی ایران در مسئله هسته ای عاقانه 

بود و باعث شد ضمن حفظ دانش هسته ای، تحریم ها نیز برداشته شود.
علی الریجانی در دیدار با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، اعضای 
هیئت مدیره اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی این استان، افزود: 
برخی از مشکات ناش��ی از اعمال تحریم های ظالمانه بود، اما باید توجه 
داش��ت مدیریت ناصحیح داخلی نیز در چند سال گذش��ته باعث ایجاد 

شرایط اقتصادی دشوار در کشور شد.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته دشمنان تحریم های همه جانبه ای 
در موضوعات مختلف مانند بانک و بیمه اعمال کردند و همچنین تحریم ها 
باعث شد تا مواد اولیه مورد نیاز با چند واسطه به داخل کشور وارد شود که 

این باعث گرانی بیشتر کاالها شد، که از این مراحل عبور کردیم. 
الریجانی با بیان اینکه باید توجه داشت مذاکرات با حساب و کتاب انجام 
شد و دستاوردهای خوبی حاصل شده اس��ت، گفت: با توجه به اقدامات 
انجام شده، فضای تنفسی مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد می شود که 
کس��ب و کار رونق می گیرد، البته باید تاش شود کارها با وفاق بیشتر به 

تقویت اقتصاد منتهی شود.
رییس مجلس درخصوص مشکات اصناف تصریح کرد: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت باید بستری فراهم کند تا زمین با قیمت مناسب در اختیار 
اصناف برای ایجاد ش��هرک صنوف قرار گیرد، زیرا این کار باعث آبادانی 

بیشتر آن منطقه می شود.
الریجانی ادام��ه داد: در زمینه اخذ مالیات از اصناف باید مس��اعدت های 

قانونی الزم انجام شود و مسایل صنوف مختلف نیز درک شود.
وی بیان کرد: برخ��ی از صنوف قابلیت اس��تفاده از صندوق های مکانیزه 
فروش را دارند، البته برخی اس��تثناها در این رابطه وجود دارد که باید با 
دادن فرصت و آموزش، زمینه استفاده از صندوق های مکانیزه فروش برای 
تمامی صنوف فراهم شود، زیرا این موضوع به بخش تولید کمک می کند.

وی گفت: ات��اق اصناف مرک��زی در تعامل ب��ا وزارت اقتص��اد می تواند 
برنامه ریزی های الزم را انجام دهد تا براس��اس زمانبندی ها، مش��کات 

درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده بررسی و رفع شود.

مجلس خبرگان رهبری در اطاعیه ای ملت همیش��ه در صحنه ایران 
اسامی را به حضور در راهپیمایی پرش��ور 22 بهمن سالگرد پیروزی 

انقاب اسامی دعوت کرد.
به گزارش ایرنا، در این اطاعیه آمده است: یوم اهلل بیست و دوم بهمن، 
سرآغاز حاکمیت اس��ام عزیز همواره تجلی گاه یکپارچگی، خروش و 
شکوه فراگیر مردم متعهد ایران است؛ مردمی که با وحدت و بذل مال و 
جان خود در راه خداوند، قله آزادی و استقال را فتح کرده و نظام والیی 

اسامی را به دست آوردند. 
مجلس خبرگان رهبری در اطاعیه خود افزوده اس��ت: بیس��ت و دوم 
بهمن، روز شکست دو هزار و ۵۰۰ سال، ظلم و ست�م ط�اغ�وتیان و روز 
به ثمر رسیدن نهضت اس��امی به رهبری امام راحل)ره( برای برپایی 

نظام مقدس ج�مهوری اسامی است.
در ادامه این اطاعیه بیان ش��ده اس��ت: بی ش��ک در س��ال »همدلی 
و همزبان��ی دولت و مل��ت« و با توجه ب��ه انتخابات مهم و سرنوش��ت 
س��از مجلس خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای اس��امی و ش��رایط 
حس��اس منطقه ای الزم اس��ت آح�اد ملت و همه گروه های سیاسی 
در کمال یکپارچگ��ی و وحدت کلم��ه و با الت��زام به هوی��ت ایمانی، 
اقتدار و عزت و س��رافرازی خود را به نمایش گذاش��ته و ب��ار دیگر ب��ا 
اعتصام ب�ه حبل الهی، حماس��ه پرش��کوه دیگری را در کتاب سراسر 
افتخار این کش��ور رقم زنند و بارقه امید را در دل مس��لمانان، آزادگان 
و مستضعفان جهان روش��ن س��اخته و عزم آنان را در پیشبرد بیداری 
اس��امی بیش از پیش اس��توار کنند و ب�ه ف�ضل ال��هی دش��منان و 
مخالفان نظام مقدس جمهوری اس��امی را ن��اکام و مایوس گردانند. 
مجلس خبرگان رهب��ری در این اطاعیه ضمن گرامیداش��ت ایام اهلل 
مبارک دهه فجر، آحاد ملت ش��ریف و آزاده ایران را به شرکت با نشاط 
در مراس��م راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرده اس��ت ت��ا ضمن حفظ و 
تحکیم هرچه بیشتر کیان اس��ام ناب محمدی)ص( و پایه های نظام 
مق��دس جمهوری اس��امی ایران، دین خ��ود را به ش��هدای واالمقام 
 و امام بزرگ��وار ادا کرده و حمایت و پش��تیبانی خ��ود را از آرمان های

  امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقاب، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
»مدظله العالی« اعام دارند.

الریجانی:

 توافق هسته ای، فضای تنفسی خوبی 
برای اقتصاد کشور ایجاد می کند

مجلس خبرگان رهبری مردم را به حضور 
در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

رییس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: کشور ما دچار 
برخی از مس��ایل اقتصادی اس��ت و امر انتخابات نباید 
مسئوالن را از دیگر مس��ایل اجرایی و اقتصادی کشور 

غافل کند.
محمد حس��ین مقیمی رییس س��تاد انتخابات وزارت 
کش��ور در برنامه »بدون خط خوردگی«، با اشاره به در 
پیش بودن دو انتخابات بزرگ خبرگان رهبری و مجلس 
شورای اسامی در هفتم اس��فند ماه تاکید کرد: طبق 
قانون انتخابات مجریان و ناظران انتخابات نمی توانند در 
جناح بندی های انتخاباتی و سیاسی حضور پیدا کنند و 

از کاندیدای خاصی حمایت کنند.
وی با بی��ان اینکه انتخاب��ات برای مردم و مس��ئوالن 
بس��یار مهم اس��ت و مردم با عاقه مندی انتخابات را 
دنبال می کنند، ادامه داد: در کن��ار اینکه باید همه، به 
گونه ای تاش کنیم که ش��اهد حضور حداکثری مردم 
در انتخابات باشیم از دیگر سو مس��ئله   انتخابات نباید 

مسئوالن را از وظیفه  جاری خود دور کند.
 معاونت سیاس��ی وزارت کش��ور، ادامه داد: معاون اول 
رییس جمهور، چندی پیش در گردهمایی استانداران 
خط کلی فعالیت ها را ترس��یم کردند و بر این موضوع 
تاکید کردند که اس��تانداران باید به مسایل اقتصادی 
استان ها و اقتصاد مقاومتی توجه کنند همچنین برای 

اجرای سیاست های دولت در این راستا، اقدام کنند؛چرا 
که یکی از شاخص های مهم ارزیابی استانداران تاش 
و موفقیت آنها  در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

است.
مقیمی با بیان اینکه در وزارت کشور نیز معاونتی به نام 
معاونت اقتص��ادی وجود دارد، ادام��ه داد:  این معاونت 
از طریق استانداران سراسر کش��ور مسایل اقتصادی را 
پیگیری می کند که از جمله مهم ترین دستور کار آن، 

اجرای اقتصاد مقاومتی است.
این مق��ام مس��ئول در وزارت کش��ور با بی��ان  اینکه 
کارمن��دان دولت در زمان  اداری حق ورود به مس��ایل 
انتخابات��ی را ندارن��د ابراز امی��دواری ک��رد : در هفتم 
 اسفند ماه، ش��اهد حضور حداکثری مردم در انتخابات

 باشیم.

معاون رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح در واکنش 
به اخباری درباره  تاش عربس��تان ب��رای اعزام نیروی 
زمینی به سوریه پس از شکست های اخیر داعش در این 
کشور گفت: عربستان امکانات جدیدی برای حضور در 

سوریه ندارد.
سردار مس��عود جزایری در حاش��یه همایش»ائتاف 
نخبگان علیه تروریس��م برای صل��ح عادالنه« در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: عربس��تان در این سال ها تولید 
کننده و توزیع کننده، پش��تیبان و حامی تروریست ها 

در منطقه بوده است.
وی افزود: س��ربازان، نظامیان و کس��انی که عهده دار 
جنگ نیابتی هستند در ۵ سال گذشته در سوریه حضور 

جدی داشتند. 
 اکن��ون ای��ن پرس��ش پی��ش می آی��د که عربس��تان 
 آیا پتانس��یل جدیدی را دارد که مجددا وارد س��وریه 

کند؟
جزایری در ادامه خاطر نشان کرد:  عربستان فاقد چنین 
امکاناتی است زیرا همه امکانات خود را در عراق ، سوریه 
و یمن به کاربرده، اما خوش��بختانه با مقاومت گسترده 
م��ردم، نیروهای مس��لح و دولت های عراق و س��وریه، 
این کشور نتوانسته در راس��تای سیاست های آمریکا و 

صهیونیست ها موفقیتی کسب کند.

 معاون ریی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح در بخش 
دیگری از اظهارات خ��ود درباره  ضرورت شناس��اندن 
 تروریس��م ب��ه م��ردم دنی��ا و تبیی��ن خط��رات آن

 اظهار کرد:  آمریکا بزرگ ترین پدید آورنده تروریس��م 
دولتی اس��ت،اما اکنون در جایگاه حق و قاضی نشسته 

است. 
همه نخبگان و رس��انه ها باید تاش کنند که اقدامات 
تروریستی و نتایج آن در دنیا روشن شود تا همگان پی 
ببرند رژیم آمریکا اصلی ترین حامی تروریسم و پدیده 

خطرناکی در عصر حاضر است.

وزیر اطاعات گف��ت: کاندیداها و طرف��داران آنان با رعایت 
اخاق و شرع مقدس در چارچوب قانون جمهوری اسامی 
تبلیغ کنند و از تخری��ب دیگران و ع��وام فریبی و قول های 

ناممکن پرهیز کنند.
حجت االسام سید محمود علوی به مناسبت ایام مبارک دهه 
فجر انقاب اسامی در مرکزجامع علمی و کاربردی حضور 
یافت و برای اساتید و رؤس��ای مراکز دانشگاه جامع علمی و 

کاربردی سخنرانی کرد.
وزیر اطاعات با اشاره به انقاب ها و مبارزات در سایر کشورها 
گفت: انقاب ها و مبارزات دو ضلع دارد، یا نظامی اس��ت یا 
سیاسی؛ در انقاب اسامی ایران که یک انقاب استثنایی بود 
امام)ره(   فعالیت را در اسلحه نمی دید بلکه در مردم می دید 
و تکیه ایشان بر مردم بود. امام)ره( در راهبردها و هدایت های 
خود هیچ وقت توصیه به تهیه اسلحه و کار نظامی نمی کردند.

وی افزود: ایش��ان تأکیدش��ان بر حرکت مردم��ی و وحدت 
 بود و  قدرت مردم را قدرت فائقه می دانس��تند.علوی گفت :

  ام��ام )ره( نیروه��ای نظام��ی و ارت��ش را بخش��ی از مردم 
می دانستند و همیشه سخن و خطابشان به آنها مهربانی بود و 
مردم نیز به تبعیت از امام)ره(   با شاخه گل از ارتش استقبال 
می کردند که ای��ن حرکت و نگاه ام��ام)ره(   باعث تحول در 

ارتش شد.
وزیر اطاعات بیان داشت: این نوع نگاه و در ادامه، نگاه مقام 
معظم رهبری به مردم و مردمی ب��ودن، باعث تداوم انقاب 

شکوهمند اسامی است.
وی افزود: فرهنگ اسامی، پیامبر)ص( را برای مردم می داند، 
قرآن را برای مردم می داند، مکتب برای مردم و همه جا همه 
چیز برای مردم است. امام)ره(   خودش را برای مردم و ارزش و 
بها را به مردم می دادند و فرمودند: شما حرمت مردم را حفظ 
کنید، اگر مردم باشند دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند. در 

مدیریت ۸ س��ال دفاع مقدس نیز همین گونه بود، همه اش 
مردم بود، ایش��ان   با قدرت و با حضور همه اقشار مردم، آن 

حماسه ها را آفریدند.
وزیر اطاعات حضور مردم را باعث تحکی��م پایه های نظام 
دانست و گفت: با پیام امام)ره( بود که مردم در همه صحنه ها 
حضور داشتند و از شهادت و مرگ در راه خدا هراسی نداشتند 

و با قدرت حضور آنها تمام حیله های دشمنان در دوران دفاع 
مقدس نقش بر آب شد و دشمنان این مرز و بوم ناکام ماندند.

علوی دیدگاه امام)ره( در عرصه اطاعات را نیز تکیه بر مردم 
عنوان کرد و گفت: اطاعات ۳۶ میلیونی مورد تأکید ایشان 
بود و در اوایل انقاب با این اطاعات مردمی بود که خانه های 
تیمی گروهک های ضد انقاب لو می رفت و مورد ضربه قرار 

می گرفتند.
وزیر اطاعات ب��ا تأکید بر افزایش ش��اخص ه��ای امنیتی 
کشور به انفجارها و ناامنی در برخی کشورها اشاره و گفت: با 
همدلی و هم افزایی همه نیروهای خدوم در نیروهای نظامی 
و انتظامی امنیت خوبی در کشور ایجاد شده و با هدایت های 
مقام معظم رهبری همه نیروهای نظام دس��ت به دست هم 
داده و با پشتوانه اطاعات ۸۰ میلیونی این امنیت به ارمغان 

آمده است.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور حد اکثری 
مردم در پای صندوق های رای اشاره و گفت: در ۷ اسفند ماه 
شرکت مردم و صندوق های رای با جهان سخن خواهند گفت 
و همه وظیفه داریم که برای مصونیت کشور از نگاه های بد در 

این انتخابات شرکت کنیم.
وی گف��ت: کاندیداها و طرف��داران آنان با رعای��ت اخاق و 
ش��رع مقدس در چارچوب قانون جمهوری اس��امی تبلیغ 
 کنند و از تخریب دیگ��ران و عوام فریبی و قول های ناممکن

 پرهیز کنند.

رییس ستاد انتخابات وزارت کشور:

انتخابات نباید مسئوالن را از دیگر مسایل اجرایی کشور غافل کند
سردار جزایری:

عربستان فاقد امکانات کافی برای اقدام نظامی جدید در سوریه است

روحانی در آیین افتتاح ۱۳۸طرح استانی:

اولویت های پسابرجام در حال تدوین است

وزیر اطالعات:
نامزدها از تخریب و عوام فریبی پرهیز کنند

خبر 

خبر 



خبر خبر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1800 | چهارشنبه  21  بهمن  1394 | 1 جمادی االول 1437

 پس از ارايه بسته پيشــنهادي ايران براي فروش 42شــركت مهم ايراني 
به ژاپني ها كه شــامل فروش ســهام و انتقال دانش فني مي شود، فهرست 
نامزد هاي احتمالي براي فروش به ژاپني ها در حال افزايش است. به طوري 
كه در تازه ترين رويداد، خبررســيد كه ســهام ذوب آهن اصفهــان نيز به 
سرمايه گذاران ژاپني عرضه خواهد شد.اين در حالي است كه نام شركت هاي 
مهم ديگري نيز مانند هواپيمايي هما براي فروش به ژاپني ها ارايه شده كه 

در فهرست اصلي درج نشده است.
علي طيب نيا وزير اقتصاد كه تا پايان هفته قبل به همراه علي اشرف پوري 
حسيني معاونش كه رييس هيئت عامل سازمان خصوصي سازي  هم هست 
در ژاپن به سر مي برد، با سرشناس ترين فعاالن اقتصادي و سياسي ژاپن ديدار 
كرد. مهم ترين موضوع اين ديدارها ارائه بسته پيشنهادي ايراني به ژاپني ها 
بود كه از سوي رييس سازمان خصوصي سازي  به بزرگ ترين سرمايه گذاران 

ژاپني ارايه شد.
در اين فهرست نام شركت هاي مهمي مانند آلوميناي جاجرم، مهاب قدس، 
ماشين ســازي  تبريز، پااليش نفــت بندرعباس، پااليش نفت كرمانشــاه، 
پتروشيمي دماوند، پتروشيمي هگمتانه، پتروشيمي دهدشت، صبا ونساجي 
قائمشهر به چشم مي خورد.در عين حال همزمان با اين رويداد خبر مي رسد 
كه قرار اســت شــركت هواپيمايي هما كه نامش در فهرست وجود ندارد و 

همچنين ذوب آهن اصفهان نيز به سرمايه گذاراني از ژاپن فروخته شود.
قرار است يك هيئت عالي رتبه متشكل از مقامات سياسي، اقتصادي ژاپن به 
همراه سرمايه گذاران ژاپني براي بررسي گسترش روابط اقتصادي به زودي 
در همين رابطه به ايران سفر كنند. در عين حال برخي خبرها حاكي از آن 
است كه سرمايه گذاران ديگري از كشور هاي ديگر نيز در تدارك خريد سهام 
ذوب آهن اصفهان هستند. پيش از اين سرمايه گذاراني از تركيه، اوكراين و 

روسيه براي خريد سهام اين شركت اعالم آمادگي كرده بودند.
در سال87 و قبل از عرضه اوليه سهام اين شركت سرمايه گذار معروف روس 
به نام راشــينكف مديرعامل شركت MMK روســيه از صنايع فوالد ايران 
بازديد و براي ســرمايه گذاري در ذوب آهن اصفهان ابراز عالقه مندي كرده 
بود. سپس با موافقت سازمان خصوصي سازي ، هيئتي 13نفره از كارشناسان 
ارشد اين شركت روسي براي ارزيابي فني ذوب آهن اصفهان از اين شركت 
بازديد كردند و در جلسه اي با حضور مديرعامل ذوب آهن در جريان وضعيت 
توليد ذوب آهن اصفهان و طرح هاي توسعه آن قرار گرفته بودند. با اين همه 
و بعد از عرضه اوليه و سپس عرضه بلوكي اين شركت، خبري از حضور عملي 

سرمايه گذار خارجي نشد.
احتمال حضور خارجي ها در مديريت ذوب آهن

شركت ذوب آهن 19بهمن1390 با عرضه 250ميليون سهم و كشف قيمت 
1304ريالي هر سهم به جمع شركت فرابورس پيوست. سرمايه اين شركت 
در ماه هاي اخير از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 382درصد افزايش يافت 
اين درحالي است كه برخي شايعات حاكي ازآن است كه سرمايه اين شركت 
قرار اســت 600درصد ديگرافزايش يابد. گويا اين موضوعات جذابيت اين 

شركت را براي خارجي ها زياد كرده است.

درحالی خبرهايی مبنی بر ورود »مستر كارت« به كشور مطرح شده كه 
مسئوالن مستقيم امر تجارت خارجی ازعرضه كارت های اعتباری و مالی 

بين المللی و طرح های مشابه آن به كشور اظهار بی اطالعی می كنند.
به گزارش ايسنا، اخباری مبنی براينكه يكی از معتبرترين موسسه های 
بين المللی دنيا قصد دارد با » مستر كارت« وارد بازار ايران شود، از طريق 
سايت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد كه زمزمه های حضور اين كارت 
اعتباری را كه خريدهای خارجی را برای عموم مردم ممكن می ســازد، 

بر سر زبان ها انداخت.
مستركارت، شــركت خدمات مالی آمريكايی و چند مليتی است كه از 
طريق پردازش پرداخت های بين بانكی بازرگانان و همچنين از راه صدور 
كارت های اعتباری به بانك ها يــا اتحاديه های اعتباری كه از خريداران 
يا استفاده كنندگان از نام تجاری »مســتركارت« برای خريد انواع كاال 
يا خدمات، به صورت كارت اعتباری اســتفاده می كنند، درآمد كسب 
می كند. براين اساس عموم مردم می توانند از آن برای پرداخت های خرد 
در فروشگاه های اينترنتی جهانی نظير رزرو هتل ها و بليت های شبكه 

حمل نقل و ... در سراسر جهان استفاده كنند.
مستركارت از سال 2006 به يك شركت عمومی چندمليتی تبديل شد. 
قبل از ارايه عمومی آن درسراسر جهان، مستركارت به صورت يك شركت 
تعاونی فعاليت می كرد كه متعلق به بيش از 25هزارموسســه مالی بود 
كه برند مستركارت روی كارت های اعتباری اين موسسات درج می شد.

اتاق بازرگانی تهران درباره حضور مستركارت در فضای اقتصادی ايران 
اعالم كرده كه شركت ترنس فاركس يكی از شركت های زيرشاخه بانك 
HSBC انگليس كه بزرگ ترين شركت صدور كارت  ها و خدمات  مالی 
موسسه مستركارت است به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای الزم 
وارد ايران می شــود و در آينده ای نزديك با توافقاتی كه با سازمان های 
دولتی و بانك ها انجام داده و خواهد داد، شروع به تجهيز زيرساخت های 
الزم برای ايجاد ارتباط مالی بين المللی خواهــد كرد كه می تواند يكی 
از بزرگ ترين مشــكالت بين المللی ايران را رفع كند. اين مســئله در 
حالی مطرح می شود كه معاون سازمان توسعه تجارت ايران،  به عنوان 
نهاد مستقيم امر تجارت خارجی كشــور درباره هر گونه ورود و عرضه 
كارت های اعتباری و مالی بين المللی و طرح هايی مشابه آن به محيط 
اقتصادی كشور اظهار بی اطالعی كرد و گفت: مستركارت به عنوان يك 
كارت اعتباری برای عموم مردم صادر می شود تا بتوانند خريدهای خرد 
خود را از سايت های اينترنتی و با اســتفاده از خدمات بين المللی انجام 
دهند. البته اين موضــوع چندان مورد حساســيت جهت پيگيری اين 
سازمان در خصوص عرضه اين كارت در كشــور نيست. معاون سازمان 
توسعه تجارت ايران گفت: تمركز اين ســازمان بيشتر روی ال سی ها و 
تجارت های عمده است، اما با اين حال هنوز هيچگونه ابالغ يا طرحی در 
اين باره به دست ما نرسيده اســت ولی اين احتمال وجود دارد كه اتاق 
بازرگانی در رايزنی مستقيم با بانك مركزی اقدام به فراهم كردن شرايط 

ورود مستركارت در ايران كرده باشد.

احتمال فروش سهام  ذوب آهن 
به  ژاپنی ها

زمزمه های ورود » مسترکارت « 
به ايران
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رييس و معاون بانك مركزی سال گذشته از دستور اكيد 
رييس جمهور برای انتشار دقيق، سريع و كامل آمارهای 
اقتصادی خبر داده بودند و طبق دســتور روحانی قرار 
بود نرخ رشــد هرفصل پايان فصل بعد منتشــر شود 
كه  با محرمانه شــدن رشــد در 3 فصل اخير دســتور 

رييس جمهور تعليق شد.
روزشــمار تاريخ درحالی برای كابينه يازدهم سپری 
می شــود كه آمار محرمانه های دولتی ها هرروز بيشتر 
از روز قبل می شــود، يكی از اين محرمانه ها كه  بانك 
مركــزی متولی آن می باشــد » نرخ رشــد اقتصادی 

كشور« است.
رشــد اقتصادی در دومين نماگر اقتصادی سال جاری 
كه چند روز قبل توسط بانك مركزی منتشر شد باز هم 
اعالم نشد و اين نشان می دهد بانك مركزی در زمينه 
انتشار آمار بار ديگر سياست سانسور را در پيش گرفته 
آن هم با وجود آنكه قبال اعالم كرده بود روال انتشار آمار 

در دولت يازدهم با دولت های قبل فرق كرده است.
ولی اهلل سيف رييس كل بانك مركزی آبان سال گذشته 
در نشســت با فعاالن اقتصادی اعالم كرده بود: »ديگر 
نياز نيست بخش آمار بانك مركزی از من اجازه انتشار 
اين آمار را بگيرد و آمار را روی سايت قرار دهد، چرا كه 
من اين اجازه را به آنها داده ام تا به محض بيرون آمدن 
آمار آن را روی ســايت قرار دهند؛ البته قبل از آن اين 
اجازه را از رييس جمهور گرفته بودم چرا كه قبال روال 
به اين گونه بود تا اجازه از ســوی ما صادر نمی شد بانك 
مركزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم اكنون من و آقای 
رييس جمهور هم شاخص های اقتصادی را از روی بانك 
مركزی می خوانيم.« با استناد به اين صحبت های آقای 
رييس، می توان احتمال داد كه 
رييس كل بانك مركزی 
و رييس جمهوری 
در  هم 

جريان رشد اقتصادی دو فصل گذشته نيستند، اما آيا 
اين استدالل با عقل و منطق جور در می آيد؟

البته روال سانســور رشــد اقتصادی و ديگر آمارهای 
اقتصادی بعد از آن آغاز شد كه مدار اين آمارها به خالف 
ميل و البته وعده های دولت چرخيد؛ برخی كارشناسان 
نيز به هميــن خاطر می گويند: زمانی كه نشــانه های 
اقتصادی بيانگر نرخ رشــد اقتصــادی منفی در فصل 
بهار بودند بانك مركزی ترجيــح داد آمار اين فصل را 

منتشر نكند. 
بانك جهانی هم در گزارش خود از منفی شــدن نرخ 
رشد اقتصادی ايران خبر داده بود ولی سكوت دولت در 
اين خصوص و امتناع از اعالم رشد اقتصادی دو فصل 

گذشته معنايی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.
منفی شدن نرخ رشد يك بحث است و امتناع از اعالم 
اين نرخ بحث ديگر و البته نگارنده در اين بخش قصد 
بررسی چرايی منفی شدن رشد اقتصادی و به دنبال آن 
تشديد ركود اقتصادی را ندارد بلكه هدف چرايی آغاز 

مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است.
سانســور رشــد اقتصادی و محرمانه ماندن اين نرخ 
برای دومين فصــل متوالی درحالی اســت كه پيمان 
قربانی معاون اقتصادی بانك مركــزی قبال در ارتباط 
 با اقدامات انجام شــده در بانك مركــزی برای جبران 
عقب ماندگی های آماری و بروز كردن اعالم آمارها گفته 
بود: »نگاهی به وضعيت انتشار آمارهای بانك مركزی در 
ابتدای فعاليت دولت يازدهم نشان می داد كه بسياری 
از آمارها چندين ماه يا ســال عقب بودنــد، در همان 
آمارهايی هم كه منتشر شده بود، بسياری از جداول و 
داده ها غايب و ناقص بودند و عمال  انتشارات آماری بانك 
مركزی دچار نقص و عقب ماندگی  شده بود. طبيعتا اين 
شرايط اصال مطلوب نبود؛ چرا كه گذشته از پيامدهای 
منفی عدم شــفافيت آماری بــرای اقتصاد كشــور، 
اساســا يكی از كاركردها و وظايف مهم بانك مركزی 
تهيه و انتشــار به هنگام، دقيق و كامل آمارهاســت، 
كه بايــد به موقع انجام پذيــرد. بنابراين بــا تأكيدات 
رييس كل بانك، در معاونت اقتصادی اولين 
گام، جبران عقــب ماندگی هــا و تهيه 
 برنامه عملياتی انتشــار آمار تعريف

 شد.
 

به گفتــه قربانی »تهيــه گزارش ها و آمــار هيچ زمان 
در بانك مركزی متوقف نمی شــود فــارغ از اينكه اين 
گزارش ها منتشر بشود يا نشود. اساسا نبايد آمارگيری را 
متوقف كرد؛ چرا كه در آينده نمی توان به عقب بازگرديم 
و از شرايط پيشين گزارش تهيه كنيم، از اين رو عمليات 
نمونه گيری، تهيه گزارش و... هيچ گاه در بانك مركزی 
متوقف نمی شــود حتی اگر قرار نباشــد نتايج منتشر 
شود. بايد توجه داشــت كه بانك مركزی خود يكی از 
 استفاده كنندگان مهم آمار اســت و اين امر نياز اصلی 

سياست گذاری است«.
وی اشــاره ای هم به رويكرد شــخص رييس جمهور 
روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت 
و گفت: »پس از آغاز كار دولت يازدهم شخص رييس 
جمهوری دستور اكيد داده بودند كه آمارها دقيق، سريع 
و كامل منتشر شود. بانك مركزی هم در نخستين گام 
نواقص گزارش های قبلی را تكميل كرد و در گام بعدی 
سعی شد هرچه سريع تر گزارش ها را به روز كنيم. پس 
از جبران عقب ماندگی هــا، در فرآيندهای توليد آمار 
بازنگری هايی انجام گرفت و نتيجه آن شــد كه اعالم 
كرديم تورم هر ماه را نهايتا تا پنجم ماه بعد و تورم توليد 
كننده را نيز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را 
تا پايان فصل بعد اعالم می كنيم«. با توجه به اظهارات 
معاون اقتصادی بانك مركــزی و همچنين رييس كل 
بانك مركزی اين سوال مطرح می شــود كه چه شده 
بانك مركزی با گذشــت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد 

فصل بهار و تابستان را اعالم نكرده است؟
اگر نرخ رشد محاسبه شــده باشد كه با نظر به سخنان 
ولی اهلل ســيف و پيمان قربانی حتما اين نرخ محاسبه 
شده است،  چرا دستور رييس جمهوری عملياتی نشده 
است؟ آيا رييس جمهور دســتور خود در اين حوزه را 
تغيير داده و دستور سانسور آمار را صادر كرده است كه 
بعيد به نظر می رسد، يا اينكه رييس كل بانك مركزی 

دستور رييس جمهور را تعليق كرده است؟
اگر اين حدس درســت باشــد می توان گفت كه بانك 
مركزی دولت يازدهم در اين مــورد هم با دولت نهم و 
دهم هم مســير شــده و به خالف انتقاداتی كه به روال 
انتشار آمار در اين دولت ها داشــته، خود نيز سياست 

سانسور را پيش گرفته است.

سیف دستور رییس جمهور 
                  را تعلیق کـرد

نمايشــگاه توانمندي هاي فرهنگي ، هنري خانواده بــزرگ ذوب آهن 
اصفهان به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در مجتمع اداري شفق 
اين شركت از دوشــنبه 19 بهمن ماه با برگزاري آيين وي ژه اي با حضور 
مهندس صادقي مديرعامل اين شــركت ، مشــاور فرهنگي ، اجتماعي 
مديرعامل و جمعي از معاونان ، مديران ، كاركنان و اعضای خانواده بزرگ 

اين شركت  آغاز به كاركرد .
مهندس صادقي پس از افتتاح رســمي اين نمايشگاه كه تا 21 بهمن ماه 
ادامه دارد، از غرفــه هاي آن به طور كامل بازديد نمــود و در گفت وگو با 
خبرنگاران رســانه هاي مختلف ضمن ابراز رضايت از كيفيت نمايشگاه 
گفت: آثار و محصوالت ارايه شــده بســيار زيبا و جذاب هستند كه تنها 
بخشي از هنر و توانمندي خانواده بزرگ ذوب آهن را شامل مي شود و در 
آينده نزديك با استفاده از توانمندي ها و هنر تعداد بيشتري از اعضای اين 

خانواده ،  اين برنامه توسعه مي يابد .
مديرعامل شركت با اشــاره به اينكه محور اصلي اين نمايشگاه را كانون 
خيرين فرهنگي ذوب آهن تشكيل داده است،  گفت : هدف برگزار كنندگان 
نمايشگاه ، خدمت افتخاري به خانواده هاي شركت  است كه بدين منظور 

از پتانسيل هاي اعضای خانواده ذوب آهن استفاده مي شود .
وي يكي از اهداف و برنامه هاي فرهنگي ، اجتماعي شركت را ايجاد نشاط 
و شادابي در كاركنان ذوب آهن و خانواده آنها ذكر كرد و افزود : شادي و 
نشاط واقعي زماني ايجاد مي شود كه روح و روان انسان در مسير درست 
هدايت شــود. نشــاط در خانواده نيز با تربيت صحيح فرزندان و ارتباط 

صميمي و دوستانه اعضای خانواده شكل مي گيرد .
مهندس صادقي شادي و نشاط كاركنان را مســتلزم انجام فعاليت هاي 
فرهنگي دانست و گفت : برنامه هاي گسترده اي بدين منظور مدنظر است  
و همچنين  جشــن هاي دانش آموزي كه پنج شنبه 15 بهمن ماه دوباره 
آغاز شد در همين راستا صورت گرفت كه اين برنامه ها با قوت بيشتر تداوم 
و توسعه خواهند يافت . وي يادآور شد : انجام برنامه هاي فرهنگي به منظور 
توجه اساسي به كرامت انساني ، از جمله استراتژي هاي اصلي شركت است 

تا همه كاركنان و خانواده آنها مسرور ، شادمان و پر انرژي باشند .
مهندس علمداري مشــاور فرهنگي ، اجتماعي مديرعامل شــركت نيز 

 هنگام بازديد از غرفه هاي نمايشگاه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص
 شكل گيري اين نمايشگاه گفت: با برگزاري چند همايش در ذوب آهن، 
كانون خيرين فرهنگي بانوان اين شركت شكل گرفت كه تا كنون اعضاي 
آن بيش از 100 نفر هستند و در كارگروهاي مختلف به صورت افتخاري 
فعاليت مي كنند. اين كارگــروه ها، توانمندي هاي علمي، آموزشــي و 
 هنري خود را در اين نمايشگاه ارايه مي دهند و از افراد عالقه مند خانواده 

ذوب آهن جهت آموزش اين مهارت ها به صورت رايگان ثبت نام مي كنند 
تا كالس هاي مربوطه آغاز به كار كند .

وي يكي از رسالت هاي اين برنامه را نشــان دادن توانمندي هاي بانوان 
ايرانــي در عين رعايت حجاب و عفاف دانســت و افزود : اين نمايشــگاه 
مشــتمل بر 32 غرفه اســت و محصوالت اصلي آن، علم ، توانايي ، هنر و 
استعداد انسان هاست كه در پنج سرفصل هنري ، علمي  ، آموزشي ، ورزشي 

و يك كارگروه اداري و پشــتيباني ارايه مي شــود . ضمن اينكه كارگروه 
هنري در دو بخش صنايع دستي ) آشــپزي ، خياطي ، ترمه دوزي ، چرم 
دوزي ، گل دوزي ، فرش بافي و.... ( و هنرهاي تجسمي ) نقاشي ، عكاسي، 

خطاطي و ... (  آثار خود را ارايه كرده است .
مشاور فرهنگي ، اجتماعي مديرعامل  شركت يادآور شد : كارگروه علمي 
نيز به مباحث علوم پايه از جمله شيمي ، فيزيك ، رياضي ،  زبان ، كامپيوتر 
و ... مي پردازد و مربيان تمام اين كارگروه ها تنها با انگيزه الهي و به صورت 

رايگان به عالقه مندان آموزش مي دهند .
 وي يادآور شــد : برخــي فعاليت هاي آموزشــي از جملــه كالس هاي 
مهارت هاي زندگي نيز شــروع به كار كرده كه توسط گروه روان شناسي 
صورت مي گيرد و كارگروه حقوقي فعاليت هاي  خود را از طريق هفته نامه 

آتشكار آغاز كرده است .
مهندس علمداري افزود : كارگروه مقاله و پژوهش نيز تشكيل شده كه اتاق 
فكر كانون است و به آسيب هاي اجتماعي و ديگر مسايل مهم فرهنگي و 
اجتماعي مي پردازد . همچنين كارگروه پزشكي شامل پزشكاني كه همسر 
شاغالن ذوب آهن هســتند ، فعاليت دارند و به طور كلي اين كارگروه ها 

براي اولين بار دركشور شكل گرفته است .
مشــاور فرهنگي اجتماعي مديرعامل در مراســم افتتاحيه نمايشــگاه 
 گفت: يكي از اهداف ما اين اســت كــه خانواده ذوب آهــن در خدمت 

ذوب آهن باشد و اين نمايشگاه ، اولين نماد آن است .
وي افزود : كشــور ما هم اكنون با هجمه همه جانبه اقتصادي دشمنان 
 مواجه اســت و بانوان در اين شــرايط با برگزاري اين برنامه ها ، نشــان 
مي دهند كه دوشادوش آقايان در عرصه اقتصاد مقاومتي فعال هستند . 
بانواني كه در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه ها سنگر بان بودند امروز 

براي حفظ ارزش هاي انقالب اسالمي تالش مي كنند .
برنامه پاياني روز اول نمايشگاه ، با قرعه كشي همراه بود كه به هفت نفر از 
بازديدكنندگان هداياي ارزنده اي مشتمل بر دو كمك هزينه سفرمعنوي 

مشهد مقدس و ديگر هدايا اعطا گرديد.
 شايان ذكر اســت هداياي ويژه بازديد كنندگان در روز هاي دوم وسوم 

نمايشگاه افزايش مي يابد.

به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر صورت گرفت :

آغاز اولین نمایشگاه توانمندي هاي فرهنگي، هنري
 خانواده بزرگ  ذوب آهن اصفهان
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عكس روز

دريچه

رييس دانشكده محيط زيست مى گويد: رگبار اخبار دردناك و نقدهاى احساسى 
نه تنها واكنش همدالنه به دنبال ندارد بلكه متصديان را خسته و مخاطب عام را 

واكسينه و بى تفاوت مى كند.
ــد». اين جمله را منتقدان سازمان  ــخگو باش ــازمان محيط زيست بايد پاس «س
حفاظت محيط زيست طى چند سال اخير در مجلس شوراى اسالمى بارها به زبان 
آورده اند و متعقدند عملكرد اين سازمان را بايد مورد رصد قرار داد، اما از آنجايى كه 
سازمان هاى زير نظر رييس جمهور كه به صورت معاونت اداره مى شوند، كمتر خود 
را ملزم به پاسخگويى به نمايندگان مى دانند و اين سازمان ها جز به افكار عمومى 
و رييس جمهور ملزم به پاسخگويى نيستند، حاشيه اى امن و مصونيتى آهنين 

براى آنها ايجاد شده است.
ــير استيضاح را باالى سر خود مى  به عبارت ديگر برخالف وزرا كه معموال شمش
بينند و در چند سال اخير از گرفتن كارت هاى رنگى از سوى نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى دل نگران هستند، معاونان رييس جمهور از جمله رييس سازمان 
ــتيضاح تهديد نمى كند. اين عدم نياز به پاسخگويى و  محيط زيست را خطر اس
فقدان چشم ناظرى كه مطالبه گر باشد را برخى از منتقدان به عنوان يكى از نقاط 

ضعف سازمان محيط زيست قلمداد مى كنند.
ــت در  ــكده محيط زيس ــدى فاضل، رييس دانش ــه اصغر محم در همين رابط
ــه اى  ــاره به اينكه امروزه همه ما در عصر خانه هاى شيش گفت وگو با مهر، با اش
ــو را با چند  ــدن وجود ندارد، گفت وگ ــم و جايى براى پنهان ش زندگى مى كني
ــد كه  ــخگويى حرف مى زنيم بايد معلوم باش ــوال آغاز مى كند: وقتى از پاس س
ــام حقيقت ها را بگويد  ــى زنيم؟ اينكه يك مدير تم دقيقا از چه چيزى حرف م
ــويش  و اصال پنهانكارى نكند؟ آيا تضمينى وجود دارد كه خودش متهم به تش
ــما  ــازمان و وزارت رس ــاى اينكه فالن نهاد و س ــود؟ آيا افش اذهان عمومى نش
ــى ميان  ــت يا ايجاد درگيرى فرسايش ــنگرى اس ــكنى مى كند، روش قانون ش
دستگاه هاى اجرايى؟ آيا آسيب شناسى ضعف هاى درون يك سازمان توسط يك 
ــت يا خيانت؟ آيا در مقابل دستور غيرقانونى رييس  مدير سابق، خيرخواهى اس

مافوق ايستادگى كردن شجاعت است يا تمرد؟
ــور مى افزايد: عالوه بر ابهام در  معاون اسبق سازمان حفاظت محيط زيست كش
ــتقرايى هم وجود دارد كه مطالبه اينكه  مبانى نظرى پاسخگويى، يك ابهام اس
ــه مطالبه درستى است، اما  ــت بايد پاسخگو باشد فى نفس سازمان محيط زيس
ــور اين سازمان را بايد با چه  مشخص نيست ما در سپهر ادارى و تشكيالتى كش
ــازمان يا وزارتخانه يا نهاد مقايسه كنيم؟ اگر ما استاندارد يا  معيارى و با كدام س
ــنى در مورد گزارش عملكرد مالى، اجرايى و راهبردى به عموم مردم  رويه روش
ــليقه اى برخورد  ــيم، مى توانيم قضاوت كنيم وگرنه س ــته باش و رسانه ها داش

مى كنيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت زاويه نقد هر سازمان گفت: اينكه شما با چه 
ــد تعيين مى كند كه چه  ــردى و چه ابزارى رصد مى كني داده هايى و چه رويك
ــهروند كه اتفاقا كمى  اندازه از واقعيت را مى توانيد ببينيد. من به عنوان يك ش
هم ارتباط با حوزه رسانه دارم نمى توانم حتى يك مثال بزنم كه فالن وزارتخانه 
و مديرانش پاسخ هاى شفاف، دقيق، علمى و قانع كننده اى براى افكار عمومى 
ــه ماجراى  ــبت ب ــيت و پيگيرى افكار عمومى نس ــال برخالف حساس دارند. مث
ــم ملى اميد در  ــت تي ــت، شكس باز كردن بخيه از چانه كودك در وزارت بهداش
وزارت ورزش، توليد خودروهاى بسيار آالينده در وزارت صنايع يا مصيبت هاى 
مسكن مهر در وزارت مسكن، چند درصد از افكار عمومى از پاسخگويى مديران 
ذى ربط قانع شده اند؟ ما چه شاخصى داريم كه به يك مدير عنوان «پاسخگو» 
ــگاران را دادن  ــاد مصاحبه كردن يا جواب همه خبرن بودن اعطا كنيم؟ فقط زي

كافى است؟
رييس دانشكده محيط زيست گفت: متاسفانه در نبود معيارهاى سنجش كيفيت 
ــى ، صنفى ، قبيله اى و احساسى مى شود و  مديريت، برخوردهاى ما هم سياس
رسانه يا ابزار اغتشاش فكرى مخاطب مى شود يا براى مدير نقش مزاحم را پيدا 

مى كند.
وى با اشاره به چند استيضاح در دولت هاى قبلى و فعلى گفت: در واقع مجلس از 
ابزار خود براى پرسشگرى استفاده كرده و وزرا در معرض پاسخگويى قرار گرفته 
اند، ولى هيچكس رصد نكرده كه آن پرسش و پاسخ هاى بعضا داغ و جنجالى تا چه 
اندازه در رفع نارسايى ها يا باز شدن گره از كار مردم موثر بوده يا اصال افكار عمومى 

با آن همراهى كرده اند يا خير؟
معاون اسبق سازمان حفاظت محيط زيست كشور افزود: با تجربه قريب به چند 
دهه كار در محيط زيست ايران و همكارى نزديك با چند رييس سازمان مى توانم 
بگويم كه هيچگاه موضوع محيط زيست به اندازه چند سال اخير زير ذره بين رسانه 
ها و افكار عمومى نبوده است و توقع به «پاسخگويى» مديران محيط زيست قابل 
مقايسه با گذشته نيست. البته افزايش دانش آموختگان اين رشته، رشد روزافزون 
وسايل ارتباط جمعى و سهولت دسترسى به آنها و از آن مهم تر عالقه عمومى به 

مشاركت در توليد و همرسانى اخبار به اين افزايش توقع كمك كرده است.
ــدارم و اتفاقا خودم  ــت را ن ــازمان محيط زيس ــاع از س ــزود: من قصد دف وى اف
ــانه ها  ــته ام و يا در رس ــه يا خصوصى به مديران گفته ام و نوش نقدهايى دارم ك
ــد در سازمان  ــده، ولى ترديد جدى دارم كه يك مدير ميانى يا ارش ــر ش منتش

محيط زيست براى مواجهه با پديده نوظهور شهروند–خبرنگار كمترين آموزشى 
ــده باشد. وقتى مدير استانى  ديده باشد و يا حتى در يك جلسه عادى توجيه ش
ــت در تامين حقوق و بنزين و لباس محيط بان زمينگير شده، توقع  محيط زيس
پاسخگويى تمام عيار و بى عيب و نقص در دورانى كه يك گردشگر و كوهنورد و 
ــور پهناورى مثل ايران با مشاهده هر  عالقه مند به محيط زيست در عرصه كش
كم و كاستى با گوشى تلفن همراه خود عكس و فيلم و خبر توليد و منتشر كند، 

منصفانه نيست.
ــى از عكس و  ــاهد انبوه ــال اخير ش ــال در چند س ــه عنوان مث فاضل گفت: ب
ــى اطالع،  ــتيم. آيا اين فزون ــات وحش هس ــتار حي خبر و فيلم مربوط به كش
ــت يا كوتاهى محيط بانان يا اينكه  نشان دهنده افزايش شكارچيان غيرمجاز اس
زمينه هاى انعكاس اين اخبار بيش از گذشته فراهم شده؟ آيا ما همگام با پيشرفت 
ــوزش داده ايم كه توقع  فناورى اطالعات، نيروهاى خود را مجهز كرده ايم يا آم
پاسخگويى داشته باشيم؟ از سازمانى كه نيرو هايش هنوز با تكنولوژى بى سيم 
و روتر و ريپيتر دوران جنگ جهانى و با روش شاهين شاهين، اينجا عقاب، خش 

خش با فرمانده خود ارتباط مى گيرند، چه توقعى داريد؟
ــرفت كرده كه  ــا علم روز پيش ــور ب ــتاندارد محيط بانى كش وى افزود: كدام اس
ــت يكى از مديران قديمى  ــد. خاطرم هس ــرفت كرده باش «پاسخگويى» پيش
ــق تحت مديريت،  ــيه يكى از مناط ــزارش دادند در حاش تعريف مى كرد كه گ
ــده و من دستور دادم  ــته ش ــنگين كش پلنگى بر اثر برخورد با يك خودروى س
ــده بود و براى تاكسيدرمى  ــتش هم متالشى ش راننده را رها كنيد و چون پوس

ــد و تمام! ايشان  ــه را دفن كرديم، هيچكس خبردار نش مناسب نبود شبانه الش
ــما فكر  ــزارش داده يا خير؟ حاال ش ــتاد گ حتى يادش نبود كه موضوع را به س
ــت؟ االن همان  ــرفت تكنولوژى امكان اين پنهان كارى ها هس مى كنيد با پيش
ــتاييان اطراف، يك عكس  راننده ضارب يا مامور پليس راه يا محيط بان يا روس
ــات دقيق يك  ــى گيرند يا با مختص ــن االن، يهويى! م ــگ مرده، همي من و پلن
ــان خبردار  ــد دقيقه همه جه ــد و در چن ــراش توليد مى كنن ــتند جان خ مس

مى شوند.
رييس انستيتو علوم و فناورى هاى محيط زيست كشورهاى عضو اكو گفت: ما كه 
تنها كشور داراى مناطق حفاظت شده و نظام محيط بانى نيستيم. اگر يك نگاهى 
ــورهاى همطراز خود بيندازيم بايد قبول كنيم كه در حق محيط زيست  به كش
كشورمان كوتاهى كرده ايم. منطقى نيست كه يك نهاد مهم ملى را در حد يك 
اداره آموزش و پرورش تجهيزات و حقوق و اختيارات و آموزش بدهيم و در زمان 
ــخگويى انتظارى در حد وزارت نفت داشته باشيم. اخبار را نگاه كنيد. تعداد  پاس
و تنوع گفت وگوهاى برخى مديران محيط زيست از يك وزير بيشتر است. افكار 
عمومى پرسشگر و خبرنگارها تخصصى شده اند ولى مدل مديريتى ما هيچ تفاوتى 

با 10 يا 20 سال قبل ندارد.
ــاره به اينكه هر گفت وگو و مصاحبه اى به معنى پاسخگويى نيست  فاضل با اش
افزود: مردم و رسانه ها حق دارند پرسش كنند و پاسخ بگيرند و ما نمى توانيم بدون 
اقناع آنها فقط بخواهيم به پويش هاى محيط زيستى بپيوندند و سازمان محيط 
زيست را يارى كنند ولى اين ماموريت خطير نياز به «مامور» مجهز، روزآمد و آگاه 
دارد. رييس دانشكده محيط زيست گفت: اتفاق مثبتى كه در رسانه هاى محيط 
ــت، فاصله گرفتن از مصاحبه هاى ناگهانى و غافلگيرانه  زيستى در حال رواج اس
ــت. سال گذشته من در  ــمت تهيه گزارش هاى مستند و علمى اس و رفتن به س
نوشتارى با عنوان «اپوزيسيونيسم محيط زيستى» اعتياد به مصيبت سرايى در 
ــور را نكوهش كردم كه البته انتقاداتى هم دريافت كردم ولى  محيط زيست كش
متاسفانه همچنان تصاوير و اخبار رسانه هاى محيط زيستى، سياه و نوميدكننده 
ــيت زدايى شده و به يك  و مرگ  آلود ند و گاهى آن قدر تكرار شده اند كه حساس

نورم تبديل شده اند.
ــت كه خطاهاى توسعه اى دهه هاى گذشته، هامون و  فاضل افزود: ترديدى نيس
اروميه و پريشان و ميانكاله را به لبه نابودى كشانده، اما مگر عرصه ديگرى در سپهر 
مديريتى كشور از چنين خطاهايى صدمه نديده است؟ چرا در عرصه سياست، 
ورزش و اقتصاد كه تنى زخمى از تصميم هاى غيراصولى و غيركارشناسى دارند، 
ــى از عملكرد يك دولت يا مجلس باز  هنوز اميدوارى وجود دارد؟ چرا با نارضايت
ــم؟ اگر گمان مى كنيم با  هم براى ايجاد يك تغيير به پاى صندوق رأى مى روي
انتشار مكرر تصاوير و اخبار تلخ و بمباران ساكنان موقت پرديسان در حال كمك 
به محيط زيست هستيم، خطا رفته ايم. رگبار اخبار دردناك و نقدهاى احساسى 
نه تنها واكنش همدالنه به دنبال نخواهد داشت بلكه متصديان را خسته و افسرده 
و مخاطب عام را واكسينه و بى تفاوت مى كند تا جايى كه كمتر اتفاق و خبرى، 

حساسيت عموم را موجب شود.
رييس دانشكده محيط زيست در پايان گفت: اعتقاد دارم تا زمانى كه محيط زيست 
اولويت واقعى نظام نباشد، مشكل با تغيير دولت احمدى نژاد با روحانى يا جابجايى 
واعظ جوادى و محمدى زاده و ابتكار تفاوت چشمگيرى نمى كند. وقتى مسئوليت 
ــكالت يك نهاد حاكميتى با اختيارات و امكاناتش هيچ تناسبى ندارد، مى  و مش
توان به راحتى هر انتقادى را سياسى كارى و سياه نمايى دانست و هر مدافعى را 
به سفيدنمايى، توجيه كردن بى كفايتى دولتى ها، نامحرم دانستن افكار عمومى و 

سرپوش گذاشتن بر واقعيت متهم كرد.

ــت مازندران گفت: هيچ برنامه اى براى تكثير، پرورش و  مديركل محيط زيس
ايجاد مركز شكار گوزن زرد اروپايى در استان نداريم.

ــان اينكه  ــوزن زرد اروپايى بابي ــرورش گ ــرح پ ــردادى، درباره ط ناصر مه
ــا توجه به  ــد: ب ــن زمينه ندارد يادآور ش ــت هيچ برنامه اى در اي محيط زيس
پيگيرى هايى كه دو تن از محققان داشته اند تا بتوانند روى مسايل تحقيقاتى و 
آموزشى گوزن زرد اروپايى كار كنند، نسبت به خريد دو رأس گوزن زرد اروپايى 
ــهر اقدام كرده اند.وى بيان كرد: در اين راستا دو گوزن كه  ــهردارى بهش از ش
محل تولدشان در باغ وحش و غير از پارك هاى محيط زيست است و در اختيار 
ــهر بود به محققان براى بررسى و پژوهش درزمينه گوزن زرد  شهردارى بهش
اروپايى فروخته شد. مهردادى با اشاره به اينكه اين دو رأس گوزن زرد اروپايى 
در اختيار محققان قرارگرفته است تا بتوانند به تحقيقات خود بپردازند ادامه 
داد: متأسفانه فيلمى كه در بخش خبر رسانه ملى پخش شده ، اين گونه نشان 
داده كه انگار دو هزار رأس ازاين گونه گوزن در مازندران در حال پرورش و تكثير 
است.مديركل محيط زيست مازندران ادامه داد: اين در حالى است كه فقط براى 
دو رأس گوزن زرد اروپايى و آن هم براى كارهاى تحقيقاتى مجوز صادر شد و 

هيچ برنامه اى براى تكثير وجود ندارد.
ــر گونه هاى  ــت براى تكثي ــه محيط زيس ــاره به اينك ــال با اش وى درعين ح
ــد: اين گونه پس از پرورش در مناطق چهارگانه  مختلف برنامه دارد يادآور ش

محيط زيست رهاسازى مى شوند.
مديركل محيط زيست مازندران با اشاره به پرورش گوزن زرد ايرانى در پناهگاه 
دشت ناز سارى تصريح كرد: شمار اين گونه در حال حاضر به 36 رأس رسيده 
ــان مى دهد. وى درباره پايش آلودگى درياى خزر نيز  است كه افزايش را نش
گفت: اين پايش به صورت ادوارى به ويژه در تابستان و زمستان انجام مى شود و 

خوشبختانه وضعيت آلودگى ها در حد استاندارد است.

رييس امور ساماندهى و امور مناطق سازمان محيط زيست گفت: زمان دقيق 
انتقال گوزن هاى زرد ايرانى به البرز به زودى اعالم مى شود.

امير حسين داداشى، اظهار كرد: گوزن زرد ايرانى از گونه هاى جانورى در حال 
انقراض است. وى ادامه داد: طى سال هاى گذشته اقداماتى براى جلوگيرى از 
كاهش جمعيت اين گونه جانورى در كشور انجام شده تا از روند انقراض اين 

حيوانات جلوگيرى به عمل آيد.
داداشى خاطرنشان كرد: هيچ يك از گوزن هاى زرد ايرانى موجود در كشور در 
زيستگاه هاى طبيعى خود زندگى نمى كنند و همگى در اسارت و تحت نظارت 

عوامل انسانى نگهدارى مى شوند.
اين مسئول توضيح داد: برنامه هاى حفاظت از اين گونه جانورى طى سال هاى 
گذشته با همكارى برخى گروه هاى خارجى تدوين و درحال اجراست. داداشى 
ابراز كرد: طبق اين برنامه چند مركز دركل كشور از اين گوزن هاى زرد ايرانى 

نگهدارى و شرايط تكثير اين گونه هاى جانورى را مهيا مى كنند.
وى ادامه داد: برخى از اين گوزن هاى زرد ايرانى شرايط مناسبى براى رهاسازى 
ــتند را ندارند به همين دليل  در مراكز اصلى نگهدارى كه همگى دولتى هس
تصميم برآن شده كه اقدامات الزم براى انتقال آنها به مراكز خصوصى فراهم 
شود.رييس امور ساماندهى و امور مناطق سازمان محيط زيست تصريح كرد: 
ــت كه طى  ــاوجبالغ اس يكى از اين مراكز مجتمع تفريحى ايثار در كردان س

سال هاى گذشته گونه هاى مختلف جانورى را درخود جاى داده است.داداشى 
ادامه داد: در مجموع قرار است 10 گوزن زرد ايرانى به مجتمع ايثار منتقل شود 
كه دو راس از آنها از لوندويل، دو راس از سايت بيجار كردستان و شش راس نيز 

از سايت بابا امان بجنورد منتقل مى شوند.
ــتان البرز  ــه زودى زمان دقيق انتقال اين گوزن ها به اس وى در پايان گفت: ب

اعالم خواهد شد.

مديركل محيط زيست مازندران:

برنامه اى براى تكثير گوزن زرد اروپايى نداريم
رييس امور مناطق سازمان محيط زيست خبر داد:

استان البرز، خانه جديد 10 گوزن زرد ايرانى

رييس دانشكده محيط زيست اظهار نگرانى كرد:

درحق محيط  زيست 
كـوتاهى كـرده ايم



خبراخبار

رییس فراکســیون زنان مجلس شورای اســامی با اشاره به تصویب 
 ۵ بند از سیاســت های کلی خانواده گفــت: ۱۳ بند باقــی مانده از 
سیاست های کلی خانواده طی دو جلسه در مجمع تشخیص مصلحت 

بررسی و تصویب می شود.
فاطمه رهبر با بیان اینکه بررســی و تصویب بندهــای باقی مانده از 
سیاست های کلی خانواده احتماال دو جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
را به خود اختصاص خواهــد داد، افزود: اگر این موضوع در دســتور 
 کار جلســات آینده مجمع قرار گیرد، تا یک ماه آینده تمام بندهای 

سیاست های کلی خانواده به تصویب می رسد.
 وی ادامه داد: پس از تصویب سیاســت های کلی خانواده، این بندها 
به دستگاه های اجرایی ارائه می شود تا دستورالعمل های اجرایی آن 

در هر دستگاه تهیه و تنظیم شود.
ایرادات به طرح کاهش ساعت کاری زنان محتوایی نیست

رییس فراکسیون زنان مجلس همچنین در خصوص تصویب جزییات 
طرح کاهش ســاعات کاری زنان شاغل دارای شــرایط خاص تاکید 
کرد: ایرادات وارد شــده به این طرح در حد ایرادات شکلی است و از 
نظر محتوایی اشکالی به طرح وارد نشده است که در حال بررسی آن 

هستیم.
فاطمه رهبر اضافه کرد: ایرادات شکلی مربوط به جمله بندی و عائم 
نگارشی است که ممکن اســت موجب ایجاد شائبه در محتوای طرح 
شــود. در حال حاضر منتظریم که این طرح مجــدد در صحن علنی 
 مجلس ارائه شــود تا ســواالت نمایندگان دریافت و در طرح نهایی 
دیده شــود. وی در مورد در نظر گرفتن سقف ۴۴ ساعت کار در هفته 
برای شمول زنان در این طرح گفت: این یکی از مواردی است که نیاز 
به بررسی در صحن علنی مجلس دارد و باید مشخص شود که کاهش 
ساعت کاری هفتگی زنان شاغل دارای شــرایط خاص، فقط به زنانی 
 تعلق می گیرد که ۴۴ ســاعت در هفته کار می کننــد یا به زنانی که 

به عنوان مثال ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند هم تعلق می گیرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 
با اشاره به اینکه۴۰ درصد والدت ها مربوط به زنان باالی۳۰ سال است، 

گفت: میانگین سن مادران در والدت های ثبت شده 28/۳ سال است.
علی اکبرمحزون درمورد افزایش سن ازدواج گفت: سن ازدواج مدتی است 
که افزایش یافته است به طوری که در۹ماهه امسال میانگین سن ازدواج 
28/۴سال برای مردان و2۳/7 ســال برای زنان بوده است؛ این درحالی 
است که درسال گذشته سن ازدواج مردان 28/۱ و زنان 2۳/۵ بوده است.

وی با اشاره به اینکه هرساله سن ازدواج زنان و مردان چند دهم افزایش 
پیدا می کند، گفت: بیشــترین سن ازدواج ثبت شــده برای مردان، 2۵ 
تا 2۹ســال و برای زنان 2۰ تا 2۴سال بوده اســت که ۳6/8 درصد کل 
ازدواج های مردان و۳۰درصد کل ازدواج های زنان را به خود اختصاص 
داده است. به گفته محزون، این آمار درحالی است که تا سال ۹۱ بیشترین 
گروه سنی مردان بین2۰ تا 2۴سال بوده است و برای زنان نیز تا سال 8۵، 

۱۵ تا ۱۹سال بوده و پس از آن تغییر کرده است.
وی همچنین به روند فرزندآوری مادران باالی۳۰سال اشاره کرد و گفت: 
تا قبل از سال 88، کمتر از۳۰ درصد والدت های هر سال مربوط به مادران 
باالی۳۰سال بوده که در۹ماهه امسال۴۰درصد والدت ها مربوط به زنان 

باالی۳۰سال شده و این نشان دهنده افزایش تاخیر فرزندآوری است.
مدیــرکل دفترآمــار و اطاعات جمعیتــی و مهاجرت ســازمان ثبت 
 احــوال تصریح کــرد: همچنین بیشــترین گروه ســنی مــادران در 
والدت ها به میزان ۳۱/۴ درصــد مربوط به مادران گروه ســنی 2۵ تا 
2۹سال است که این ســن تا ســال 87 مربوط به گروه سنی2۰ تا 2۴ 
ســال بوده و این نشان دهنده این است که پیک ســنی فرزندآوری نیز 
درحال باال رفتن اســت. به گفته محزون، درنقاط شــهری از سال 8۴ 
بیشــتر والدت ها مربوط به گروه ســنی مادران2۰ تا 2۴ســال بوده و 
 این درحالی اســت که درنقاط روستایی از ســال ۹۱ این سن افزایش 

پیدا کرده است.
وی به شاخص دیگر یعنی میانگین سن مادران در والدت های ثبت شده 
اشاره کرد و گفت: در۹ ماهه امسال درکل کشور، میانگین سنی مادران 
در والدت های ثبت شده 28/۳ ســال بوده است که درنقاط شهری این 
میانگین سنی 28/6 و درنقاط روستایی 27/6 بوده است. مدیرکل دفتر 
آمار و اطاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال به استان هایی 
که بیشــترین میانگین ســن مادران در والدت ها را دارند، اشاره کرد و 
افزود: استان های تهران با 2۹/6 ســال، اصفهان با 2۹/۱ سال و فارس 
با 28/۹ ســال بیشــترین ســن را به خود اختصاص داده اند، درحالی 
که استان های سیســتان و بلوچستان، گلســتان و اردبیل به ترتیب با 
2۴/7سال، 27/۴سال و 27/6سال دارای کمترین میانگین سن مادران 
در والدت ها بوده است. محزون اظهار داشت: برای اولین بار سن پدران 
را در والدت های ثبت شده استخراج کرده ایم به طوری که پدران۳۰ تا 
۳۴ سال بیشترین تعداد والدت ها را داشته اند و در ۹ ماهه امسال ۳2/۵ 
درصد از کل والدت ها به پدران۳۰ تا ۳۴ سال اختصاص داده شده است.

رییس فراکسیون زنان مجلس خبر داد:

تصویب کامل سیاست های کلی 
خانواده تا یک ماه آینده

40درصد تولدها سهم زنان 
باالی ۳0سال

 متاســفانه امروزه ســود و منفعت شــخصی نزد 
عده ای، ازهمه چیز مهم تر شده است. بعضی ازافراد 
با به کارگیری شــیوه های جدید و مدرن تبلیغات 
سعی می کنند نظرها را به سمت کاال و خدمات خود 
جلب کنند، به این دلیل که آنها فقط درآمد باالی 
خود را در نظر می گیرند و ذهن شان را با فکرکردن 
به ضررها و آســیب های این کاال و خدمات درگیر 

نمی کنند! 
درچندسال اخیر نمونه بارز این مساله را می توان 
در بســیاری از فعالیت های مختلف آرایشگاه های 
زنانه مشاهده کرد. » اکستنشن مو و مژه « و مرسوم 
شــدن آن در میان برخی زنان و دختران از جمله 
این اقدامات است که عاوه بر تحمیل هزینه  های 
 قابل توجه، آســیب های جبران ناپذیــری را نیز 

به افراد وارد می  سازد.
وقتی صورت مصنوعی جایگزین چهره های 

طبیعی می شود!
مدتی است زیبایی در بخش های از جامعه، معنایی 
متفاوت با گذشته وحتی متفاوت باسایر جوامع پیدا 
کرده اســت.گروهی از زنان و دختران ایرانی قدر 
 چهره های دلنشین و شــرقی خود را نمی دانند و 
در عــوض صورت هــای مصنوعــی و حالت های 
تکراری را برای خود الگو قرار می دهند. آن ها بدون 
هیچ ترس و دلهره ای خود را به دســت آرایشگرها 
می سپارند و با توجه به تبلیغات برخی شبکه های 
ماهواره  ای و آرایشگاه ها،چهره، مدل و رنگ موی 
خود را تغییر می دهند. اشتیاق گروهی از دختران 
به این کار سبب شده اســت که این گونه زیبایی و 
آرایش به یک تجارت مضر اما پردرآمد تبدیل شود.

در گذشته در آرایشگاه ها تنها لوازم آرایش فروخته 
می شد اما چند سالی است که خرید و فروش موی 

سرهم بازار گرمی پیدا کرده است.
هلیا،۳۳ ساله، کارشــناس مددکاری که به شغل 
آرایشگری مشــغول اســت با صراحت می گوید: 
» موهــای بلند و رنگ نشــده افراد را بــا قیمتی 

نزدیک به 2 میلیون تومان می خرم و در ســر زنان 
 و دخترانی که موهای کوتاه و یا کم پشــت دارند 
با گیره و یا چســب های مخصوص قرار می دهم و 

از این راه تقریبا 2 برابر سود به دست می آورم. «
پول از همه چیز مهم تر است

 دنیــای برخی از افراد، دنیای ســود و پول اســت 
به طوری که حاضرند برای بدســت آوردن درآمد 
بیشتر، انســانیت و اصول اخاقی و حرفه ای خود 
را نیز زیر پای بگذراند. بارها دیده شــده است که 
وقتی زنان و دختران برای رنگ کردن موهای شان 
به آرایشگاه ها مراجعه می کنند، آرایشگر مربوطه 
موهای فرد را می ســوزاند و او را مجبــور به کوتاه 

کردن موهای سرش می کند.
ســوختن موها با مواد شــیمیایی موجب ریزش 
 شدید و کم پشت شدن همیشــگی اش می شود؛ 
در نتیجه این کارها، زنان و دختران موی طبیعی 
خود را از دســت می دهند و ناگزیر برای زیباتر به 
چشم آمدن، اکستنشن می کنند که این کار، عاوه 
بر ریزش غیرقابل درمان مو، حساسیت های پوستی 

را نیز به همراه می آورد. 
همچنین اضافه کردن مو در ســر هرچند هم که 
 طبیعی به نظر برســد اما بازهم زیبایــی و اثرات 
 ایــن کار در مدتی کوتــاه از بین مــی رود و باعث 
می شود که دیگر زیبایی طبیعی فرد به چشم نیاید.

نیلوفر 22 ساله ،کارشناس تربیت بدنی می گوید: 
» برای رنگ کردن موهایم به یکی از مشهورترین 
 آرایشــگاه های تهران رفتم، اما در آنجا آرایشــگر 
به علت حواس پرتی موهایم را طوری ســوزاند که 
مجبور شــدم موی بلندم را کوتاه کنــم و از آنجا 
که موی کوتــاه زیبایی صورتــم را از بین برده بود 
 آرایشــگر اکستنشــن را به من پیشــنهاد کرد و 
پــس از آن موهایم ریزش شــدیدی پیــدا کرد. 
 همچنیــن به علــت تقلبــی بودن چســب های 
 استفاده شــده پوســت ســرم تا مدت ها التهاب 

داشت!

کاهش اعتماد به نفس با آرایش زیاد
افرادی کــه در آرایــش و این قبیــل فعالیت ها 
 غرق می شــوند نه تنها هزینه زیــادی را پرداخت 
می کنند بلکه زیبایی طبیعــی و معصومیت خود 
را نیز از دســت می دهند و و با اضافه کردن م ژه و 
آرایش فراوان، چهــره مصنوعی که از دید دیگران 
 زیبایی چندانــی نــدارد را برای خود بــه وجود 
 می آورند.از دیدگاه روانشناسی، این گونه افراد برای 
جلب توجه و مورد پسند قرار گرفتن خود را به این 
صورت در می آورند. از عــوارض و پیامد های این 
مساله عاوه بر حساســیت های پوستی و چشمی 
می توان به وسواس فکری،کاهش اعتماد به نفس و 

عدم رضایت درونی اشاره کرد.
 دکتر ربابه غفار تبریزی در باره تنــوع و افراط در 
 کار هــای آرایــش و زیبایــی می گویــد: » افراد 
تنوع طلبی که در زمینه آرایش و زیبایی به صورت 
افراطی فعالیت مــی کنند به تدریج به وســواس 
فکری دچار می شوند و اعتماد به نفس و احساس 
رضایت خود را از دست می دهند. زیبایی موهبت و 
نعمتی از سوی خداوند است که گاهی برخی برای 

آن ارزش قائل نمی شوند.
آنها به شــدت تحت تاثیر برنامه های ماهواره ای و 
شخصیت های آن قرار می گیرند و زیبایی پوست 
 و موی خود را فدای در آمد بیشــتر آرایشــگران 
 می کننــد. از طرفی ایــن گونه افــراد پولی را که 
 با زحمت بســیار به دســت آورده اند بــه راحتی 
از دســت می دهند. با امید به اینکه برخی زنان و 
دختران امروز که مادران فردا محسوب می شوند به 
 جای توجه بیش از حد به ظاهر و تنوع طلبی های 
آسیب زا به باطن و طبیعت شــان توجه بیشتری 
 کنند و بتواننــد در آینده فرزندانی با مســئولیت 
به جامعه تحویل دهند و همچنین همانند یک کاال 
که عیب و نقص فراوانی دارد، خود را رنگ آمیزی 
نکنند و از این طریق جایگاه و ارزش واالی زن را در 

جامعه حفظ کنند.
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کارآفرینی  

اخبار کوتاه

فرصت یک هفته ای ثبت نام
برای سفر نوروزی عتبات والدین دانش آموزان ابتدایی چقدر از طرح » جابر « خبر دارند؟!

کافی است، ســراغ والدین دانش آموزان ابتدایی 
بروید و از ایشــان دربــاره طرح جابر بپرســید تا 
دریابید یا از وجود آن ناآگاهنــد، یا جز کلیتی که 
توسط اولیای مدارس به ایشان انتقال یافته، چیزی 
نمی دانند. حال آنکه افق طراحی این پروژه بزرگ 
دانش آموزی، آشــنا کردن دانش آموزان با بستر 
مطالعــات و تحقیقات آکادمیــک و فراهم کردن 
 امکان شکوفایی اســتعدادهای ایشان در ادامه راه

 است. طرحی که نام کیمیاگر مشــهور ایرانی و » 
پدر علم شــیمی «، جابر بن حیان، دانشمند قرن 
 دوم هجری خورشــیدی ) متولد سال ۱۰۰ هـ خ ( 
بر آن قرار گرفتــه و به پروژه هــای علمی دانش 
 آموزان اختصاص دارد و قرار اســت مقدمه تربیت 
دانش آموزانی کارآزموده در زمینه های پژوهشی 
باشد، هنوز اسیر اشکاالتی بسیار ساده و باور ناپذیر 

است.
این طرح درحقیقت نمونه بومی سازی شده طرحی 
 است که در برخی کشــورهای پیش رفته به اجرا 

در می آید و تجربیات ناشــی از اجــرای آن ثابت 
می کند که اثرات چشــمگیری در بهبــود اوضاع 
پژوهشی و علمی آن کشورها برجای گذاشته است، 
چراکه توانسته در سنین پایین تر، مفاهیمی مانند 
روش تحقیق را آموزش داده و زمینه ســاز تسهیل 

درانجام پروژه های کان تر شود.

 فایده ایــن امر را می شــود در مواجهــه با برخی 
آفت های دانشجویی در کشورمان فهمید؛ جایی که 
می بیبنیم سختی های آماده کردن پایان نامه چه 
حجمی از دانشجویان را به تاطم می اندازد و موجب 
می شــود که خرید و فروش پروژه های دانشجویی 
و پایان نامه ها، باب شــده و گریبان جامعه علمی 

کشور و البته چرخه تولید علم را بگیرد.
بنابراین کافی اســت تا بدانیم که هرساله در زمان 
خاصی موعــد ارائه و ســپس ارزیابی ایــن پروژه 
 های دانش آموزی از راه می رســد و در انتهای آن، 
پروژه های برتر معرفی شده و به نفرات برتر جوایزی 
تعلق می گیرد تا نتیجه بگیریم که اجرای طرح جابر، 
یکی از بهترین اقدامات مسئوالن آموزش و پرورش 
طی سال های اخیر است؛ مسیری ارزشمند و قابل 
تقدیر کــه امید می رود در ادامه میزان مشــارکت 
دانش آموزان در آن افزایش پیدا کرده و رهاورد آن، 
رقم خوردن اتفاقاتی ارزشمند برای جامعه علمی 

کشورمان باشد.

ســازمان حج و زیارت با انتشــار اطاعیه ای از آغاز پیش ثبت نام سفرهای 
نوروزی عتبات عالیات خبر داد و تاکید کرد کــه متقاضیان تنها یک هفته 

زمان برای ثبت نام دارند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان حج و زیارت، در بخشی از متن اطاعیه 
 این ســازمان در خصوص پیش ثبت نام ســفرهای نوروزی عتبات عالیات 
آمده است: با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده جهت ثبت نام گروه های 
اعزامی عتبات عالیات از تاریخ 2۱ اسفند سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۵ خرداد سال 
۱۳۹۵ به اطاع می رساند که پیش ثبت نام اعزام های دوره مذکور از ساعت 
۹ صبح روز سه شنبه  بیستم بهمن ماه آغاز شده و تا ساعت ۱6 روز سه شنبه 

27 بهمن ادامه خواهد داشت.
 دراین اطاعیه آمده اســت : متقاضیان برای انجام این پیــش ثبت نام باید 
در مهلت مقرر به سامانه پیش ثبت نام عتبات سازمان حج و زیارت به نشانی 
www.atabat.haj.ir مراجعه و نام نویســی کرده، کد رهگیری دریافت 

کنند.
این اطاعیه می افزاید:  پنج شنبه 2۹ بهمن قرعه کشی میان متقاضیان انجام 
می شود و نتیجه این قرعه کشی  شنبه  اول اسفند  بر روی سامانه پیش ثبت نام 
عتبات عالیات قرار خواهد گرفت و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت 

مذکور از نتیجه و زمان ثبت نام قطعی در کاروان ها مطلع شوند.

تغییرات ارزشی درجامعه امروز ایران، به قدری آشکار و مرئی است که 
 اساسا اســتدالل و برهان نمی خواهد. ارزش در معنای جامعه شناختی 
به معنای امرمقدس نیســت بلکه به معنای باورهایی اســت که قاطبه 
مردم به آن وفادارند و با پایداری و وسواس از نسلی به نسل دیگر منتقل 
می  کنند. هرچند فضائــل و مکارم اخاقی از جملــه صداقت، عدالت، 
ســامت، پاکی، فداکاری و تقوا از جمله مفاهیم ارزشــی همه جوامع 
 از جمله جامعه ماســت، اما مصداق های عملی و عینــی این مفاهیم 

در عملکرد واقعی و عینی، در معنای » ارزش اجتماعی « قرار دارد.
 برهمین اســاس اگر بخواهیم میزان تغییر در ارزش های اجتماعی که 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود را بسنجیم، یکی از روش ها بررسی 
ترمینولوژیک )واژه شناسی( برخی مفاهیم است. مثال های زیر می تواند 

منظور این سخن را روشن تر کند.
» زرنگ «: زرنگ کسی اســت که در تاریکای نیمه شب، گازوئیل پای 
درختان باغ بریزد و صبح با زد و بند با شــهرداری آن را به ملک تجاری 
تبدیل کند و به جای اینکه پنجاه ســال یا شصت سال زحمت بکشد و 
خون دل بخورد، با استفاده از اکسیر زرنگی و پرداخت مبالغ معتنابهی 
رشوهـ  ببخشــید، شــیرینیـ  خیلی راحت میلیاردر شود و نسل های 

بعدش هم در رفاه و عزت زندگی کنند.
» کار راه انداز «:  کار راه انداز به کسی نمی گویند که کار مردم را از مسیر 
قانونی راه می اندازد بلکه کسی است که بلد است کار خود یا احباب را راه 
بیندازد. مثا در منطقه ای که جنگلی است و مجوز ساخت نمی دهند، 
مجوز قانونی بگیرد، یا در شــهر آلوده مجوز واحد صنعتی دریافت کند 
یا در کوچه ای که اجازه ســاخت چهار طبقه هم نمی دهند، مجوز برج 
2۵طبقه بگیرد یا برای گرفتن پایان کار ساختمان یا پایان نامه دانشگاه 

ـ فرقی نمی کندـ  هزار آشنا و رفیق و راه دارد.
» تیز «: کسی اســت که کند نیست! یعنی کســی که به سرعت برق و 
باد حرکت می کند و ره صد ساله را یک شبه طی می کند. بلد است که 
کارنکند اما ازحاصل کار دیگران بهره مند شود و به زبان ساده تر دستش 
درجیب همه باشــد جز خودش! چنین کســی هم به زودی ثروتمند 
می شود و هم صاحب منزلت و عزت و همگان هم به او احترام می گذارند 
 و همه جا جلو پایش بلند می شــوند و خطابــش می کنند آقای دکتر! 

در حالی که اصا الزم نیست تا ششم ابتدایی هم خوانده باشد.
 » باهوش «:کســی اســت که راه هــای » در رو « را خوب بلد اســت. 
 یعنی همــان کارهای گروه های قبلــی را می کند اما گیــر نمی افتد و 
اگرـ  خدای ناکرده!ـ  گیر افتاد بلد اســت چگونه در برود. خیلی عالی و 

سریع و آبرومندانه!
» بنده خدا «: کسی است که بلد نیست از حاصل کار دیگران بهره مند 
شود، دلش رضا نمی دهد که رشوه بگیرد، زد و بند کند، پشت هم اندازی 
کند، تغییر کاربری دهد، از موقعیتش در نظــام اداری برای منافعش 
اســتفاده کند. اختاس کند... معموال بنده خداهــا آدم های بدبختی 

هستند...! بنده خدا یعنی یک آدم ساده شریف و قانع، بی عرضه، پپه!
 می بینید که چه طــور واژگان معنــای متفاوت و متضــاد گرفته اند. 

زرنگ با فاسد مترادف شده است و شرافت با بدبختی!
اینک پرسشی که دغدغه اهل اندیشه است، پرسشی مهم و نگران کننده 
است: این تغییرات تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه موقع اشباع خواهد شد 
و به عبارتی » حد « این تغییرات کجاست؟ و آثار و عوارض و عواقبش، در 
نهایت چه خواهد بود؟ این ها پرسش هایی است که هم متفکران جامعه 

و هم متولیان جامعه در برابر آن مسئول هستند.

پرسش

مهندس نرم افزار
میانگین درآمد: 94 هزار دالر

درسال های اخیر تقاضا برای به کارگیری از مهندسان نرم افزار افزایش پیدا 
کرده و همچنین فرصت های شــغلی بســیاری در بازار آزاد دراختیار آنان 

قرارگرفته است. 
این روزها تقریبا همه کسب و کارها می خواهند یک وب سایت و یک برنامه 

مخصوص به خود داشته باشند.
 با توجه به گسترش روزافزون دنیای رایانه امروزه بیش از هر زمان دیگری 

نیاز به متخصصان رایانه احساس می شود. 
عاوه براین حضورهمیشــگی یک مهندس نرم افزار ضرورتی است که همه 
کســب و کارها به ارزش های اجتماعی و اقتصادی آنان واقف هستند، زیرا 

بهره وری را باال برده، چند و چون کسب و کار آنان را بهتر می کنند.
بلیت فروش آژانس مسافرتی
میانگین درآمد: 56 هزار دالر

کاربه عنوان یک بلیت فروش آژانس مسافرتی در منزل می تواند بسیار برای 
شما هیجان انگیز باشد. شما می توانید دراین زمینه بسیارموفق باشید و ضمن 

صرفه جویی در وقت و زمان، از درآمدی خوب برخوردار شوید.
 همه این موارد بســتگی به این دارد که تعریف و درک شــما از »مسافرت 
خوب«، سفر و گردشگری چیست؟ شــما می توانید در منزل تان برای یک 
آژانس مسافرتی یا اجاره اتومبیل، هتل ها، راه آهن و تورهای مسافرتی فعالیت 

کنید و در مورد چگونگــی ارائه خدمات عمومی و خصوصی، به مســافران 
اطاعات ارائه دهید.

مدیر مالی
میانگین درآمد: 10۳ هزار دالر

مدیریت مالی مدیریت کارای پول و منابع است برای دستیابی به اهداف یک 
شرکت، موسسه و یا یک سازمان، اما شما می توانید این حرفه را از منزل تان 

نیزپیگیری کنید.
 دراین حرفه، شما مسئول حمایت مالی مناســب مشتریان و کمک کردن 

به آنها برای انتخاب کسب و کار مناسب هستید. 
یک مدیر مالی می تواند برای شرکت های مالی، خرده  فروشان، سازمان های 
خیریه، دانشگاه ها، کسب و کارهای عمومی و دیگرموسسات، بسیار ارزشمند 

باشد. 
با این حــال، اگر شــما می خواهید این حرفــه را دنبال کنید الزم اســت 
 که آموزش های رســمی و تحصیــات دانشــگاهی مرتبط بــا آن را نیز 

گذرانده باشید.
نویسندگی

میانگین درآمد: 52 هزار دالر
 فرصت های بسیاری برای حرفه نویســندگی وجود دارد. شما می توانید چه 
به صورت چاپ و چه به صورت نشــرآناین فعالیت کنید. با رشد اینترنت، 
 فرصت نوشــتن آناین همیشــه درحال افزایش است.  شــما می توایند 
در زمینه های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، مشاوره، ورزش، موسیقی 

و سیاست مطلب بنویسید.
 اما اگر شما واقعا دوست دارید حرفه نویسندگی را دنبال کنید باید همیشه 

موضوعاتی را که به آنها عاقه مند هستید پیدا کنید.

طراح گرافیک
میانگین درآمد: 52 هزار دالر

 تقاضا برای به خدمت گرفتن طراحان گرافیســت مســتقل نیــز روز بروز 
در حال افزایش است. اگر از خاقیت های ویژه ای برخوردار هستید می توایند 
این حرفه را در منزل خود دنبال کنید. گرافیســت کسی است که بر مبنای 
سفارشــی که به او می دهند و با تکیه بر هنر خود، پیام یا ایده ای را به کمک 
تصویر و حروف به مخاطب انتقال می دهد. امکان کار به صورت مســتقل و 
پروژه ای برای گرافیست به میزان زیادی فراهم است. بسیاری از گرافیست ها 
با گرفتن سفارش از مشتری، در زمان تعیین شده کار را آماده و به مشتری 
تحویل می دهند. طراحان گرافیک به طورمداوم توسط شرکت ها، آژانس های 
تبلیغاتی، روزنامه ها، خرده فروشان و وب سایت دعوت به همکاری می شوند. 
شما به زودی می توانید به مانند یک مشتری برای بسیاری از شرکت ها تبدیل 
شوید. این یک فرصت شغلی بسیار بزرگ است که نیاز به آموزش های خیلی 

رسمی هم ندارد. خاقیت شماست که با مشتریان صحبت می کند.
انیماتور

میانگین درآمد: 69 هزار دالر
یک انیماتور می تواند در زمینه های گوناگــون از جمله فیلم و کارتون های 
تلویزیونی، بازی های ویدیوئی و اینترنت کارکند. به سازنده انیمیشن انیماتور 
می گویند. بسیاری از انیماتورها به صورت قراردادی و سفارشی کار می کنند 
مثا سفارش ســاخت یک تیزر تبلیغاتی را گرفته و در زمان مقرر باید آن را 
تحویل دهند. ممکن اســت برای شروع، شــما هزینه های زیادی را صرف 
 خرید ابزارهای آن از جمله نرم افزارها و ســخت افزارهای کامپیوتری کنید، 
اما به محض اوج گرفتن کارتان، درآمدی که نصیب تان خواهد شد به مراتب 

باالتر از سرمایه گذاری اولیه تان خواهد بود. 

پردرآمدترین مشاغل خانگی جهان 
کدام اند؟ ) قسمت دوم (

موهایـی که ۲ میلیون تومـان
 خریـد و فروش می شونـد
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تاريخ نويسان و موسيقى دانان معروف جهان معتقدند كه كردستان مهد تمدن موسيقى 
جهان به حساب مى آيد.

 گزنفون  تاريخ نويس يونانى در اين باره نوشته است:« در سال 401قبل از ميالد، بعد از   
حمله يونان به ايران و شكست كوروش هخامنشى از يونانى ها، هنگامى كه لشكر يونان 
قصد بازگشت از كردستان را داشت، كردها با خواندن نغمه ها و سرودهاى دسته جمعى 
يونانى ها را مورد حمله قرار دادند.» گزنفون افزوده است، كه چگونه كردها در آن زمان با 

هنرموسيقى آشنايى داشتند و حتى ازآن درجنگ ها هم استفاده مى كردند.
در ويژه نامه موسيقيايى « فاسكه كه » كه درفرانسه منتشر مى شود، آمده است كه ايران 
قديم و سرزمين «ميسوپوتاميا» يعنى جايگاهى كه كردها اكنون درآن سكونت دارند، 
قديمى ترين مهد موسيقى جهان بوده است. به نوشته اين نشريه، تمام ملودى هاى ايرانى 
-دراينجا منظورايرانى بودن ملودى هاست، يعنى جايى كه فرهنگ آريايى درآنجا حضور 
داشته است نه مرز جعرافيايى و سياسى ايران كنونى -درجهان بى همتا و بى نظير است.

ــان) يكى از قديمى ترين كتاب هاى اهل حق آمده است:  درنامه سرانجام (سرود يارس
« زمانى كه خداوند قصد داشت روح را دركالبد آدم بدماند، روح دركالبد آدم قرارنگرفت تا 
اينكه بعد از 40روز خداوند به بنيامين، دستور داد كه روح را در كالبد آدم بدماند و بنيامين 

آوازى براى روح خواند و روح در كالبد آدم جاى گرفت.»
ــورنا، نايه، دهل، تنبك، تنبور و كمانچه است. سازهاى رايج در موسيقى كردى نى، س

ــتگاه ماهور، شور، نوا،  ــيقى ايرانى ملودى هايى در قالب هفت دس  به طور كلى درموس

ــتگاه معروف  ــه گاه، چهارگاه و پنج گاه جاى مى گيرند، اما غيرازهفت دس همايون، س
ــتگاه « اصفهان »مى باشد. بسيارى  فوق يك دستگاه مشهور ديگر وجود دارد و آن دس
ازموسيقيدانان معتقدند اين دستگاه بخشى از دستگاه شوراست و بسيارى ديگر بر اين 
باورند كه شاخه اى از همايون است. آوازهاى « قه تارى » كردى درهمين دستگاه جاى 

مى گيرند.
بسيارى از آوازهاى كردى مانند كابوكى، شاييك ده گرى، گول نيشان گول نيشان و اكثر 
آوازهاى حيران در دستگاه شور جاى دارند. كردستان با ديرينه حماسى و عرفانيش، با 
صفا و سادگى عاطفى ساكنانش و با طبيعت بكر و دست نخورده اش از روزگاران كهن تا به 

امروز همواره پرورنده موسيقى دانان بزرگى در آغوش خود بوده است.
«بيت م يكى از مهم ترين مقام هاى كالسيك كردى است كه در جنگ ها، جوانمردى ها 
و حماسه ها به كار برده مى شود و در ستايش خالق يكتا و پيامبر گفته شده و در موسيقى 
غربى به آن« بالوره »مى گويند. بيت خوانى مبتنى بر نغمه هاى كامال ساده و بدون رعايت   
وزن و قافيه است. اين آواز كردى بيشتر درمناطق مهاباد، مكريان و بوكان نواخته مى شود.

« سوز و مقام » يكى ديگر از انواع شيوه هاى موسيقى كردى مى باشد، مهم ترين ويژگى 
اين آواز كردى توجه به سوز درون، شكايت و زارى مى باشد و چون با قدرت تمام صورت 

مى گيرد به آن سوز و مقام مى گويند. اين آواز در اكثر مناطق كردستان وجود دارد.
« سياه چمانه» يكى ديگر از مهم ترين آوازهاى كردى مى باشد، اين آواز به شكل هجايى 
ــبك و سياق ايرانيان كهن سروده مى شود و به    و در قالب 10هجايى و دو مصراعى به س

علت همزيستى با مسايل عرفانى رنگ و بوى جديدى هم به خود گرفته است و در پاره اى 
مواقع به مقام شيخانه يا صوفيانه هم مى گويند.

« شمس قيس رازى » در كتاب «المعجم فى معايير اشعار عجم» به سياه چمانه اشاره 
مى كند و مى گويد كه اين آواز مختص منطقه هورامان كردستان است كه داراى 15مقام   
نغمگى مى باشد. اين موسيقى بيشتر در مناطق اورامان، پاوه، نودشه، نوسود، مريوان و 

غرب سنندج نواخته مى شود.
ــت. اين آواز يك مقام بسيار زيباست كه  «هوره » از ديگر شيوه هاى موسيقى كردى اس
سوگ، ماتم، غريبى و عزادارى را به شيوه هاى مليح و متين به گوش شنونده مى رساند. 
اعتقاد موسيقى دانان اين است كه هوره همان ستايش اهورامزدا بوده است و كردها كه 
پيروان آيين زرتشت بوده اند، با اهورامزداشروع به خواندن مى كنند. اين آواز در كرمانشاه، 
ايالم، لرستان، سرپل زهاب، اسالم آباد، كرند غرب، گيالن غرب، هرسين، ماهيدشت و 
سنقروكليايى نواخته مى شود.يكى ديگر از آوازهاى كردى « حيران » است كه از دل بيت 
سر در آورده و اغلب از متنى عاشقانه و پرسوز و گداز با توسل جستن به خالق يكتا، ائمه و 

پيامبران برخوردار است. اين آواز بيشتر در مناطق مكريان و مهاباد وجود دارد.
ــيك كردى  ــد كه از ترانه هاى كالس « الووك » يا الوژه از ديگر آوازهاى كردى مى باش
ــان به مقام هاى ( لو و هى له لو شوان)  سرچشمه گرفته است و در ميان كردهاى خراس
ــت و وجه تمايز« الووك » با «حيران» در  خوانده مى شود. اين مقام مخصوص زنان اس
ــد. الووك به طور كلى به گويش زبان كردى  نوع زبان شعرى به كار رفته در آن مى باش
ــود. اين آواز در تمام مناطقى كه به زبان كردى كرمانجى صحبت  ــورانى اجرا مى ش س

مى كنند وجود دارد.
« گورانى» باشكوه ترين و بزرگ ترين شيوه موسيقى كردى مى باشد، اين آواز عظيم ترين 
ــيقى كردى را دارد و كهن ترين بخش ادبيات موسيقى كردى را  دسته نغمات در موس
ــد و در تمام مناطق كردستان اين آواز    شامل مى شود. اشعار گورانى 10هجايى مى باش
ــيوه ها و آوازهاى موسيقى كردى گورانى نيز  به اجرا در مى آيد. در زبان عامه به تمام ش

گفته مى شود.
ــت كه به پاس تجليل از وجود با ارزش از  « چمرى » نيز از آوازهاى موسيقى كردى اس
ــيون، عزا و نهال قامت خم شده است. دست رفته اى اجرا مى شود. اين آواز به معناى ش
چمرى همانند نوحه خوانى در فارسى است و در مناطق مختلف ايالم، لرستان و كرمانشاه 
طرفداران زيادى دارد. اگر چه گفته شد كه مقام ها و آوازهاى كردى، جزيى از موسيقى 
قديمى ايران است ولى منظور اين نيست كه تمام مقام ها و آوازهاى كردى، بدون كم و 
كاست، در چارچوب دستگاه هاى سنتى ايران قرار مى گيرند. بعضى از آوازها و مقام هاى 
كردى مانند سياه چمانه و هوره در موسيقى كردى وجود دارند كه در داخل دستگاه هاى 

موسيقى ايرانى جاى نمى گيرند و يك دستگاه خاص را مى طلبند.
ــت كه اين مقام ها و آوازها بازمانده   علت مصونيت اين آوازها از موسيقى ايرانى اين اس
موسيقى غنى گاتاى آيين زرتشت است و هجاى اين شعر نيز در رديف هاى عروضى جاى 
نمى گيرد و جغرافياى سخت و آغوش گرم هورامان مانند سپرى از اين آوازها دفاع كرده 
است.يكى از موسيقيدانان كردستان در مورد وضعيت موسيقى كردى چنين مى گويد:
« موسيقى كردى يكى از موسيقى هايى است كه به علت تنوع از غناى پربارى برخوردار 
ــيقى، ماهيت، اصالت و ريشه دار بودن آن را نشان مى دهد.»  است و اين غنى بودن موس
ــگرف » به علت تنوع زياد موسيقى كردى، متناسب با هر منطقه  به گفته « هوشنگ ش
كردنشين، آوازهاى خاص آن منطقه نيز وجود دارد و اين يكى از نشانه هاى پربار بودن 
موسيقى اصيل كردى است. وى مى گويد: به علت تنوع زياد موسيقى كردى، براى تمام 
ملودى هاى شاد، ريتميك، تراژدى و عزا در موسيقى كردى آواز وجود دارد.شگرف در 
ــيقى كردى در ايران افزود: نبايد فراموش كنيم كه مردم هر ناحيه به  مورد جايگاه موس
ــاير مناطق توجه مى كنند ولى تنوع و غناى موسيقى  موسيقى محلى خود بيشتر از س
ــاير مناطق نيز به ديده احترام به ملودى ها و آوازهاى  كردى باعث شده است تا مردم س

كردى بنگرند و براى آنها جذابيت داشته باشد.
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بازار كتاب فراخوان

ــاى گاه و بيگاه  ــم» روايت تنهايى ه ــا را من خاموش مى كن كتاب«چراغ ه
زندگى آدم هاست. آدم هايى كه خواسته و ناخواسته زيستشان كنار هم دچار 
ــود. «كالريس  آيوازيان» از ارامنه  تبريز است كه «زويا  تكرار و سكون مى ش
ــغل همسرش  ــتان را از فكر و زبان او روايت مى كند به خاطر ش پيرزاد» داس
ــينه»  ــر بزرگش «آرمن» و دوقلوهايش «آرمينه» و «آرس «آرتوش» با پس
ــكون زندگى   ــت به تكرار و س در آبادان زندگى مى كند. كالريس مدتى اس
ــرجى آبادان، به بوى گاز پااليشگاه، به  در كنار خانواده اش در هواى گرم و ش
صداى قورباغه ها و اخالق هاى خاله زنكه مادر و تالش خواهرش براى يافتن 
ــت. به بى اعتنايى ها و سردى و سر فرو بردن  شوهرى ايده آل عادت كرده اس
ــبش براى اعالم پايان روز: « چراغ ها را تو  «آرتوش» به روزنامه و سوال هر ش
ــتان تنهايى خودش  خاموش مى كنى يا من؟»گرچه به ظاهر كالريس داس
ــتان تمام ــيه داس ــى را روايت مى كند، اما در بطن و حاش و امواج اين تنهاي
 آدم ها حتى خود اميل، مادراميل، دخترشان سوفى، خواهر و مادر كالريس، 
و همه   شخصيت هاى فرعى و اصلى داستان، تنهايند؛ اگر چه زيستى به ظاهر 

در كنارهم دارند.
ــت جلد كتابش در آبادان به دنيا آمده  ــتان به گواهى پش نويسنده اين داس
ــتان هاى مثل همه  عصرها،  ــال 1370 تا 1380 مجموعه داس ــت. از س اس
ــر كرد كه بعد ها درسه  طعم گس آلبالو و يك روز مانده به عيد پاك را منتش
كتاب تجديد چاپ شدند. زويا پيرزاد دو كتاب هم ترجمه كرده است. آليس 
ــرزمين عجايب اثر لوييس كارول و آواى جهيدن غوك كه مجموعه اى  درس
ــت. جايزه هايى كه پيرزاد بابت قلم زدنش گرفته: طعم  از شعرهاى ژاپنى اس
ــتانى 1376 و يك روز مانده به  گس خرمالو: جايزه بيست سال ادبيات داس
ــال 1380،چراغ ها را من خاموش  عيد پاك: تشويق شده در جايزه كتاب س
ــب كرده و بهترين رمان  مى كنم لوح تقديرجايزه ادبى يلدا در 1380 را كس

سال1380 شده است.

عبدالرضا فريدزاده نمايشنامه نويس و منتقد تئاتر، همزمان با انتشار كتاب 
ــه ارايه  دهنده تجربيات وى در زمينه  جديد خود با عنوان «كارگاه تئاتر» ك
ــت، مجموعه تازه اى از  ــب مهارت و تمرين براى اجراى اثر نمايشى اس كس

نمايشنامه هاى خود را با عنوان «مادرخيانت» منتشر كرده است. 
 يكى از مهم ترين و بديع ترين رويدادهاى رخ داده در اين كتاب، حضور پنج 
نمايشنامه اقتباسى با عناوين «خركي بر ساز زيستن»، «طنابتو يه ديقه قرض 
مى دى دنيا مرسديتاس»، «كامپومانس»، «آقاي پوتزاتي تشريف نمي آورند» 
و «نظم نوين»در آن است كه بر اساس بازنويسى، اقتباس و درامتورژى آثار 
ديگرى از نويسندگان و نمايشنامه نويسان شهيرى چون ماكسيم گوركى، 

دينو بوتزاتى و... تأليف شده است.
عنصر كوتاهى و ايجاز بيانى در اين متن هاى نمايشى، كه ناشى از داستان هاى 
ــده است و قدرت داستان  كوتاه است توسط فريدزاده انتخاب و اقتباس ش
كوتاه كالسيك در بيان كوتاه، اما پرتعليق و جذاب يك ماجرا و سفر ظريف 
آن به درون ذهن انسان ها نيز، توانسته بر قدرت آثار اين اثر بيافزايد و متون 
ــنامه هاى پايه  ــى وى را به ويژه براى هنرجويانى كه به دنبال نمايش نمايش
ــتند، بيش از پيش قابل احترام  براى ورود به دنياى اجراى اثر نمايشى هس

كند.

نخستين جشنواره عكس و گزارش نويسى اقتصاد مقاومتى با عنوان « منهاى نفت» 
به همت معاونت فرهنگى و اجتماعى سازمان بسيج سازندگى برگزار مى شود.

ــد پيرامون  ــنواره باي ــالى به دبيرخانه جش ــاى خبرى ارس ــا و گزارش ه عكس ه
ــازندگى باشد؛ از جمله:  عرصه هاى اقتصاد مقاومتى تعريف شده توسط بسيج س
قاليبافى، ريسندگى، گوهرتراشى، صنايع دستى، پرورش شترمرغ، مرغ بومى، اردك، 
ــردآبى و گرم آبى، قارچ، دام سبك و سنگين، گياهان دارويى  بلدرچين، ماهى و س
ترشى و شوريجات، مربا و شربت و صنايع تبديلى از قبيل اسانس گيرى، بسته بندى، 

خشك كن، پودركن، روغن گيرى، توليد محصول از ضايعات و ...
ــت  ــنواره اس ــال آثار به دبيرخانه جش ــاه 1394، آخرين مهلت ارس ــن م 30 بهم
ــازندگى دبيرى  ــيج س ــازمان بس ــاون فرهنگى اجتماعى س ــاد عالى، مع و فرش
ــود را به آدرس ــد آثار خ ــدان مى توانن ــده دارد.عالقه من ــنواره را بر عه اين جش

ــوح  ــب ل ــا در قال ــد ي ــل كنن  @gmail.com�menhayena ايمي
ــيده به پل  ــرب، نرس ــه غ ــرق ب ــش ش ــان نياي ــران، اتوب ــه آدرس ته ــرده ب فش
ــاد اقتصادى،  ــاختمان جه ــان، س ــار و متخصص ــيج اقش ــازمان بس ــئول، س س
ــال كنند.حضور تمام  ــور ارس ــازندگى كش ــيج س ــازمان بس معاونت فرهنگى س
ــى  ــش گزارش نويس ــور دربخ ــه اى و آمات ــگاران حرف ــه ن ــگاران  و روزنام خبرن
ــى از روزنامه هاى،  ــال در يك ــال گزارش هايى كه قب ــت وارس ــنواره آزاد اس جش
ــت. عالقه مندان بايد  ــد، بالمانع اس ــده باش ــايت ها منتشرنش خبرگزارى ها و س
آدرس ــه  ب  word ــل  فاي ــورت  ص ــه  ب را  ــالى  ارس ــاى  ه ــزارش  گ

 @gmail.com�menhayena ارسال كنند و در همان فايل، اطالعاتى چون 
نام و نام خانوادگى نويسنده، نام پدر، كد ملى و شماره شناسنامه، آدرس دقيق پستى 
به همراه كد پستى و شماره تلفن ثابت و همراه، ايميل و تاريخ نگارش را ذكر كنند. 
براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با دبيرخانه جشنواره با امير عمادى با شمار 
تلفكس  23671381 و بخش عكس مجتبى حيدرى با شماره 09124593825 و 
بخش گزارش نويسى با محمد حسين حيدرى با شماره 09195677558 تماس 
بگيريد يا به سايت بسيج سازندگى به آدرس www.sazandegi.ir مراجعه كنيد.

ــات خوب و  ــيدن لحظ ــى 37» با هدف به تصوير كش ــنواره «عكس موبايل جش
خاطره انگيز راهپيمايى 22 بهمن ماه برگزار مى شود.

ــابقه مى توانند با حضور  ــنا، عالقه مندان براى شركت در اين مس به گزارش ايس
ــوب و خاطره انگيز اين راهپيمايى را با  در راهپيمايى 22 بهمن ماه، لحظه هاى خ
ــى كنند و پس از آن، عكس ها را براى صفحه اينستاگرام به نشانى  موبايل عكاس
ــال  Festival_37 يا ايميل37Fest@gmail.com و تلگرام fest37@ ارس
كنند. پس از پايان زمان ارسال آثار در 26 بهمن ماه، شركت كنندگان مى توانند 
ــتگ (#) اختصاصى كه برايشان در نظر گرفته مى شود،  عكس هاى خود را با هش
ــد و به جمع كردن اليك  ــفندماه، تبليغات خود را آغاز كنن تا حداكثر چهارم اس

بپردازند. هر عكسى كه بيشترين اليك را بگيرد، برنده جايزه ويژه خواهد بود.
براى برگزيده اول 5 / 1 ميليون تومان، برگزيده دوم يك ميليون تومان و برگزيده 
ــده و جايزه ويژه يك ميليون تومانى به  ــوم 500 هزار تومان در نظر گرفته ش س

عكسى كه بيشترين اليك را در اينستاگرام داشته باشد، تعلق مى گيرد.

چراغ ها را من خاموش مى كنم

مادر خيانت به بازار آمد

جشنواره عكس و گزارش نويسى
 « منهاى نفت» 

برگزارى يك جشنواره
مجيد مظفرى متولد 1329 درتهران است. وى فعاليت حرفه ايش را از سال 1350  براى ثبت راهپيمايى 22 بهمن

ــگاه ون  آغاز كرد. داراى مدرك تحصيلى ديپلم و يك دوره5 ماهه بازيگرى در دانش
ــت.او داراى يك دختر به نام نيكى  ــن پاريس همراه با مصطفى دالى گذرانده اس س
ــال ها پيش همسر خود را بر اثر  مى باشد كه طراح لباس و صحنه است. مظفرى س
ــت وپنج ساله اش تنها مونس و همدم  بيمارى از دست داده و حاال نيكى دختربيس
اوست.در مورد چگونگى ورود به دنياى هنرمى گويد : « چون تحصيالتم در رشته فنى 
بود درشركت مرسدس بنزكار مى كردم. درآن زمان زبان آلمانى هم مى خواندم ، چرا 
كه قرار بود تعدادى از جوانان فنى شركت، براى اعزام به آلمان و يك دوره آموزشى 
ــوند و من هم بين آنها بودم. در همان زمان ها بود كه يكى از دوستان من  انتخاب ش
ــنهاد داد  كه تئاتر هم كار مى كرد و در كالس آلمانى نيز با ما همراه بود به من پيش
كه به تمرين تئاتر برويم. البته تصور و برداشت من از تئاتر چيز ديگرى بود، اما چند 
بارى كه به تئاتر رفتم ديگر كار و زبان آلمانى را رها كردم و وارد تئاتر و كار بازيگرى 
شدم. اولين نمايشنامه اى كه به صورت جدى روى صحنه برديم سال 50 – 51 تئاتر

 «آ سد كاظم» بود كه در تاالر سنگلج اجرا شد.»

درمورد سال هاى اندك زندگى مشتركش مى گويد : « من و همسرم با هم يك آشيانه 
كوچك در طبقه باالى خانه پدرى ام ساختيم و زندگى خوبى نيز با هم داشتيم، اما 
متاسفانه همسر من در اثر بيمارى هفت سال پيش فوت شدند و من و نيكى را تنها 
ــيار بدى را به ما وارد كرد، اما با اين حال اين  ــئله ضربه روحى بس گذاشت . اين مس
ــورمان  ــينماى امروز كش دورى را تحمل مى كنيم.» مظفرى درمورد وضعيت س
عقيده دارد كه صالح نيست دراين شرايط كسى مبناى زندگى خود را روى بازيگرى 
ــود. اين بازيگرسينما، تئاتر وتلويزيون كشورمان  بگذارد و با اين مبنا وارد سينما ش
در مورد نگاهش به زندگى مى گويد : « سعى مى كنم در چارديوارى خانه به دنبال 
ــم. به طور مثال هيچ وقت نمى گويم درخيابان ماشين مدل بااليى را  حسرت نباش
ــه در خانه مطابق با آنچه زندگى مى كنم و قرار  ديدم و حسرت آن را بخورم. هميش
است در خانه بسازمش صحبت مى كنم نه اينكه بيشتر از آنچه كه دارم بگويم. اينها 
باعث مى شود كه زندگى خود به خود ساخته و براى هر دوى ما زيبا و دوست داشتنى 
شود.» مجيد مظفرى درمورد تنها عضو خانواده اش مى گويد : نيكى بسيار وابسته 
ــيار هم به بزرگ ترها احترام مى گذارد. من بارها ديده ام كه  ــت و بس به خانواده اس
ــتگان درجه يك را دعوت مى كند و خودش به تنهايى تمام كارها را انجام  نيكى بس
ــم در مورد پدرش  ــت. نيكى ه مى دهد. چون خيلى به روابط خانوادگى پايبند اس
مى گويد : وقتى مادرم را از دست دادم پدرم هم برايم مادربود و هم پدر؛ هميشه در روز 
مادربه اولين كسى كه تبريك مى گويم پدرم است. به او تبريك مى گويم و دستش 
ــتم را به پدرم  ــم. بعد از مرگ مادرم تمام درددل هايى كه با مادرم داش را مى بوس
مى گويم. او بهترين راهنماى من است.  پدرنيكى مزرعه كوچكى دراسفراين دارد كه 
گه گاهى درآن زراعت مى كند. با اينكه ايجاد فرصت هاى بازى درسينما وتلويزيون 
ــا اين حال نيكى  ــى چون مظفرى ندارد ب ــرش كارى براى چهره مطرح براى دخت
مى گويد:  درتمام فيلم هايى كه دردفتر كار پدرم ساخته شد نقش مناسب من هم 
وجود داشت، اما هيچكدام را بازى نكردم. پدرم مخالف بازى كردن من نبود اما اعتقاد 
داشت براى بازى درسينما و تلويزيون بايد با اندوخته هاى بيشترى وارد شوم تا بتوانم 
در كارى خوب مقابل دوربين بروم.مجيد مظفرى درجشنواره امسال فيلم فجردرفيلم 

كفش هايم كو دركناررضا كيانيان ايفاى نقش كرده است.

انتشـار«قطعاتى از استاد فرامرز پايور» به منـاسبت تولـدش

تاالر افتخار

آلبوم

ــرز پايور» به  ــتاد فرام آلبوم «قطعاتى ازاس
مناسبت هشتاد و دومين سالروز تولد زنده ياد 
فرامرز پايور از سوى موسسه راوى منتشرشد. 
ــه ياد فرامرز  به گزارش تابناك، اين آلبوم ب
پايورآهنگساز و نوازنده سنتور و يارديرينش 
حسين تهرانى(نوازنده تنبك) توسط گروه 

آريا ضبط و منتشر شده است.
ــوس ،  ــامل 9 قطعه فان ــوازى ش ــن دون اي
ــراب نوا ،  ــرك ، فريبا ، چهارمض پوپك ، فرپ
ــراب ابوعطا ،  ــه مض چهارمضراب نهفت ، س

پيوند و به ياد استاد حسين تهرانى مى شود.

ــا  ــياوش آري ــا را س ــروه آري ــدگان گ نوازن
ــش ( تار و  ــام آريا من ــنتور)، آرش منش(س
ــود) ، على نجفى  تارباس)، پيام بحيرايى (ع
ملكى (نى ) ، عليرضا دريايى (كمانچه ، ويلن و 
آلتو) ، پريسا ملك زاده ( دايره زنگى ) وسعيد 

حسين پور( تنبك) تشكيل مى دهند.
ــرز پايور به  ــتاد فرام ــى از اس ــوم قطعات آلب
مديريت توليد رضا مهدوى ، ضبط موسيقى 
ــى گرافيك  ــا و طراح ــى ني ــن خداي حس
ــط موسسه راوى روانه عليرضا مهيجى توس

 بازار شد.

دريچه

ــتان اصفهان ديپلم افتخار  نگين صادقيان عضو 11 ساله كانون اس
شانزدهمين مسابقه بين المللى نقاشى محيط زيست «جى كيو اى» 

ژاپن را كسب كرد.
ــابقه بين  المللى نقاشى  ــانزدهمين مس ــامى نفرات برگزيده ش  اس
ــوع صداهاى  ــا موض ــن كه ب ــو اى» ژاپ ــت «جى كي محيط زيس
ــان دختر  ــه نگين صادقي ــالم گرديد ك ــده بود اع زمين برگزار ش
ــن المللى را ــداد بي ــن روي ــم افتخار اي ــى ديپل ــاله اصفهان 11 س

 كسب كرد.   
نگين، مزرعه  اى را در كنار يك روستا و در دامنه كوهستان نقاشى 
ــنتى در آن به كار و بازى ــت كه دخترانى با لباس  هاى س كرده اس

ــجد  ــر فراز آن پرواز مى  كنند. تصوير مس  مى  پردازند و پرندگان ب
روستا خواه ناخواه نواى دل  انگيز و ملكوتى اذان را در ذهن مسلمانان 

تداعى مى كند.
ــابقه  ــز كانون دراين مس ــزارش آثار25عضو مراك ــاس اين گ براس
معتبرهنرى درسال 2015 در مجموع با 18هزار و 299 اثر رسيده 

از 85 كشورجهان به رقابت پرداخت.      
دركنارجوايز برندگان، كارت پستال آثار برنده نيز دراختيار تمامى 

شركت كنندگان قرار مى گيرد.

ــنواره توليد كتاب هاى صوتى افزود: امروز  ــان كرمى، داور دومين جش احس
خانه ها كوچك و كتابخانه ها كوچك تر شده است. از سوى ديگر همراه داشتن 
كتاب هاى كاغذى در مترو و اتوبوس و تاكسى، به خاطر وزن و حجمى كه دارند 
دشوار است؛ پس توليد كتاب هاى صوتى هم سرانه مطالعه را باال مى برد هم 
هماهنگ شدن با زندگى امروز است.داور دومين جشنواره توليد كتاب هاى 
صوتى كودكان و نوجوانان با اشاره به اينكه روزگار كتاب كاغذى سرآمده گفت: 
هنوز هم نسل هاى من، با كتاب كاغذى ارتباط بيشتر و بهترى برقرار مى كنند 
ــان سخت است، اما  و دل كندن از كاغذ و خاطره هايى كه با آن دارند، برايش
روزگار اين نوع كتاب ها به سر آمده و كنار گداشتن كتاب هاى كاغذى به حفظ 
ــخ به اينكه برخى ناشران از  محيط زيست هم كمك مى كند.كرمى در پاس
تبديل كتاب هاى خود به كتاب صوتى، به خاطر نبود قانون كپى رايت، نگران 
هستند و به ضرورت فرهنگسازى در اين زمينه اشاره مى كنند گفت: من با واژه 
فرهنگسازى  مشكل دارم. مگر فرهنگ، ساختنى است؟  طبيعى است كه وقتى 
مى خواهيم از شعر يا اثرى  كه متعلق به كس ديگرى است استفاده كنيم، بايد 
بهاى آن را بپردازيم و اگر چنين نكنيم، بى فرهنگيم و حداقل حقوق صاحب 
اثر را رعايت نكرده ايم؟به گفته كرمى، سياست هاى فرهنگى ما در زمينه كتاب 
و كتابخوانى، سياست هاى موفقى نبوده و ما بايد از كشورهايى چون فرانسه 
ــاوره بگيريم كه چه كرده اند و از چه  كه مردم آن به مطالعه عادت دارند، مش

روش هايى براى عالقه مند كردن مردم كشورشان به مطالعه بهره برده اند.

افتخارآفرينى نوجوان اصفهانى 
در مسابقه بين المللى نقاشى ژاپن

روزگار كتاب كاغذى 
به سر آمده است

مجيد مظفرى؛
دختـرش مى گـويد: دوسـت دارم براى پـدرم زن بگيـرم

موسيقى كردستان؛

اينجا از زيرخـاك هم صـداى ملودى برمى خيزد
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بیکاری در چهارمحال و بختیاری همانند استان های کشور بیداد 
می کند و مردم امیدوارند با اقدامات دولت این زخم التیام یابد که 
با توجه به شرایط امروز همه منتظرند ببینند اقدامات دولت برای 

برطرف کردن این مشکل چقدر تاثیرگذار است.
به گزارش فارس، جمعیت فعال به جمعیتی اطالق می شود که در 
ســن کار قرار گرفته اند و جمعیت غیرفعال جمعیتی است که نه 

شاغل بوده و نه بیکار.
امروز بیکاری در همه کشورها به عنوان یک معضل برای اقتصاد آن 
کشور محسوب می شود و این مشکل در ایران هم با وجود جمعیت 
بیکاری که هر ساله وارد بازار کار می شوند به وجود آمده است و 
این درحالی است که بیشتر این افراد تحصیالت لیسانس و فوق 

لیسانس دارند.
دلیل بیکاری در جامعه به عوامل مختلفی چون عدم توزیع مناسب 
درآمد، نوسانات اقتصادی، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی 
و صنعتی و... بســتگی دارد. در این میان نباید از اقدامات بانک ها 
و سنگ اندازی آنها بر ســر راه تولیدات داخلی چشم پوشی کرد. 
شرایط ســخت دریافت وام و باال بودن نرخ سودها کمر تولیدات 
داخلی را خم کرده و این هم باعث متوقف شدن کارهای تولیدی و 
افزایش بیکاران شده است. در چهارمحال و بختیاری هم مشکالت 
بیکاری جدا از کشور نیست و به دلیل اینکه این استان وسعت کمی 
دارد و به نوعی از صنعتی شدن باز مانده است .تعداد افراد بیکار و 
جویای کار در آن زیاد اســت و این درحالی بوده که چهارمحال و 
بختیاری بین دو استان و بزرگ و صنعتی کشور یعنی اصفهان و 
خوزستان واقع شده و جوانان جویای کار آن مجبور به مهاجرت 
به اســتان های همجوار می شــوند و این نوع مهاجرت جدای از 
مهاجرت هایی است که روستانشینان در پی یافتن کار به شهرهای 

این استان انجام می دهند.
مشکل خالی شدن روستاها و به نوعی حذف جمعیت روستایی، 
خروج نیروی انسانی از استان، بروز ناامیدی در میان قشر جوان 
و تحصیل کرده و... مشکالتی است که در چهارمحال و بختیاری 

بروز کرده است.
در چهارمحال و بختیاری بیش از 38 هزار نفر در موسسات 

کاریابی ثبت نام کرده اند
سید عباس جزایری اظهار کرد: 38 هزار و 500 نفر در موسسات 
کاریابی چهارمحال و بختیاری برای یافتن کار ثبت نام کرده اند و از 

این تعداد 18 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شد نرخ بیکاری در سال 
93 از 15/5 درصد به 8 درصد کاهش یابد ولی این امر به دالیلی 
چون مشکالت اقتصادی و درگیری دولت با تحریم ها محقق نشد.

بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاهی 
است

این مســئول بیشــترین نرخ بیکاری را در بین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی عنوان و ادامه داد: افراد تحصیل کرده نباید به دنبال کار 
در دولت باشــند چون همانطور که بارها گفته شد بدنه دولت در 

حال کوچک شدن است.
راه اندازی صنایع پربازده راهی برای مقابله با بیکاری است

جزایــری خاطرنشــان کرد: 
در این اســتان همه تالش ها 
برای راه اندازی صنایع پربازده 
بوده اســت و تا حدودی این 
کار که با هدف کاهش تعداد 
بیکاران اســت صورت گرفته 
است.جزایری حرکت به سوی 
تاسیس تعاونی ها را راهی موثر 
برای مبارزه جدی با بیکاری 
دانســت افــزود: حمایت از 
فارغ التحصیالنی که به دنبال 
تشــکیل تعاونی هستند در 
دستور کار این اداره قرار داده 

شده است.
احداث راه آهن اصفهان – 

شهرکردـ  خوزستان
قاسم سلیمانی دشتکی اظهار 
کرد: یکی از دستاوردهای سفر 
رییس جمهور به این اســتان 
احــداث را ه آهــن اصفهانـ  
شهرکردـ  خوزستان به طول 

450 کیلومتر بود.  
این مســئول تاکید کرد: با به 
نتیجه رســیدن طرح را ه آهن 
اصفهانـ  شهرکردـ  خوزستان 
چندین هزار تن کاال و چندین 
هزار نفر مسافر جابه جا خواهند 
شــد که این امر باعث کاهش 
تردد کامیون هــا، اتوبوس ها 

و... اســت که به حفظ هوای پاک در این اســتان کمک شایانی 
خواهد کرد.

ایجاد 2 هزار فرصت شغلی با شروع به کار ساخت راه آهن 
در چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به اینکه این راه آهن مســیر اصفهان به اهواز را 470 
کیلومتر کوتاه تر می کند بیان داشت: حدود 200 کیلومتر از این 
راه آهن در شرایط کوهستانی محض قرار دارد و نزدیک به 140 
هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشــت و در مدت زمان ساخت، 
برای 2 هزار نفر ایجاد اشتغال خواهد شد. سلیمانی با بیان اینکه 
ساخت را ه آهن استان مســتلزم مقدماتی بود افزود: تکمیل کار 
کارشناســی و مطالعات که همچنان ادامه دارد و اخذ مجوزهای 
الزم از جمله این کارهای ابتدایی بوده است.وی تاکید کرد: با شروع 
به ساخت این راه  آهن شاهد جذب نیروی کار خواهیم بود که این 
امر تاثیر به سزایی در کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و 

بختیاری دارد.
فوالد چهارمحال و بختیاری بستری برای اشتغال جوانان

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: در این استان 

کارهای خوبی در جهت اشتغال جوانان صورت گرفته است که از 
این بین می توان به صنعت فوالد اشــاره کرد.نعیم امامی با اشاره 
به اینکه در زمینــه فوالد تقریبا از صفر، کار را شــروع کرده ایم و 
آن تبدیل گندله فوالد به انواع محصوالت فوالدی اســت گفت: 
امیدواریم امسال سرمایه گذاری ها در بحث فوالد به بار نشیند و 
زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورد. این مســئول با بیان اینکه 
امسال فاز یک فوالد این استان که یک صنعت مادر است افتتاح 
می شود خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه 140 نیروی رسمی 
و 700 نیروی پیمانی مشغول به کار می شوند و فاز دوم و سوم هم 
به ترتیب به همین میزان نیــروی کار الزم دارند که این دو فاز به 

صورت زنجیره ای وارد مدار تولید خواهند شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
افزود: با افتتاح فازهای یک، دو و سه فوالد این استان زنجیره فوالد 
ما تکمیل خواهد شد. بدین معنی که در ابتدا فوالد اسفنجی تولید 
خواهد شد ســپس این فوالد تبدیل به شمش آهن می شود و در 

نهایت تبدیل به ورق خودرو و ورق صنایع ساختمانی می شود. 
اولین واحد مستقل آب معدنی کشور دهه فجر امسال در 

چهارمحال و بختیاری آغاز به کار می کند

وی تصریح کــرد: اولین واحد 
آب معدنــی که بــه صورت 
مستقل است و هیچ واحدی 
در آن وجود ندارد آماده به کار 
اســت که در دهه فجر امسال 
افتتاح شده و 150 نیرو در آن 

مشغول به کار خواهند شد.  
چهارمحــال و بختیاری 
قطب صنایع نساجی کشور

رییــس صنعــت، معــدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری 
به صنایع نساجی در این استان 
 اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
چهارمحــال و بختیــاری با 
تولید نخ و پارچه قطب صنایع 
نساجی اســت، در کشور تنها 
استانی که پارچه چادر مشکی 
تولید می کند این استان است 
که با اشتغال 200 نفر ساالنه 
10 میلیون متر چادر مشکی 
تولید خواهد کــرد و کارخانه 
مربوطه نیز در دهه فجر امسال 
رســما افتتاح و آغــاز به کار 

خواهد کرد.
امامــی ابراز امیــدواری کرد 
ســالی یک فاز بــه مجموعه 
تولید چادر مشکی اضافه شود 
و افزود: با ایــن کار تولید 10 
میلیون متر چادر مشکی به 40 
میلیون متر خواهد رسید.این مسئول تاکید کرد: سعی کرده ایم 
در هر گوشه استان و در هر شهرستانی یک صنعت خوب و بزرگ 
داشته باشیم تا مشکل اشتغال در این مناطق نیز تا حدودی رفع 
شــود. وی ضمن بیان این نکته که این استان ظرفیت های الزم 
برای ایجاد صنعت خودروســازی را داراســت ادامه داد: صنعت 
خودرو زیرمجموعه های خوب و زیادی چون قطعه سازی و صنایع 
وابســته دارد و می تواند کمک زیادی در اشتغالزایی داشته باشد 
و این صنعت به عنوان یکی از اولویت های ســرمایه گذاری که به 
وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است که امیدواریم 
بتوانم در سال 95 نوید ساخت یک واحد تولید خودرو را به مردم 
 بدهیم. رضا گنجی مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شــرکت شهرک های صنعتی 
در دو حوزه فعالیــت می کند یکی ســخت افزاری که کار اصلی 
این شرکت اســت و دیگری حوزه نرم افزاری که در کنار سازمان 
صنعت، معدن و تجارت بنابر وظایفی که در صنایع کوچک دارد 
فعالیت می کند. وی با اشاره به اینکه در حوزه نرم افزاری حمایت 
از واحدهای صنعتی وجود دارد گفت: عمده ترین دلیل تعطیلی 
واحدهای صنعتی بنابر تحقیقات صورت گرفته مشکالت مالی و 

بانک ها بوده است.
این مسئول با بیان اینکه در زمینه مشکالت مالی پیگیری هایی 
در ســطح کالن از طرف دولت در حال انجام اســت خاطرنشان 
کرد: علت تعطیلی های صنایع تنها این موضوع نیست؛ بلکه عدم 
بازاریابی مناسب، بحث های مدیریتی، فرسودگی ماشین آالت و 
عدم بهره وری نیز از مهم ترین آسیب ها در بخش صنایع هستند. 
گنجی افزود: در این ســه بخش دوره های آموزشی و در قسمت 
صنایع کوچک برنامه ریزی کرده ایم کــه در قالب آموزش برای 
واحدهای صنعتی در راستای مدیریتی و افزایش بهره وری برگزار 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: در بحث تعمیرات ماشــین آالت فرسوده توان 
این شرکت بسیار پایین اســت، اما کماکان با اندک اعتباراتی که 
در اختیار داریم توانســته ایم به تعدادی از واحدها ،تســهیالتی 
در قالب به روزرسانی ماشین آالت، ســرمایه در گردش، تکمیل 
و نوســازی و خرید ماشــین آالت اعطا کنیم. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری به تضعیف واحدهای 
صنعتی موجود بر اثر رکود در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه 
واحدهایی در اثر رکود میزان تولید و بالطبع اشتغالشان کم شده 
است، اما در کنار آن واحدهای جدید با تالش فراوان وارد چرخه 

تولید شده اند.
گنجی عمده ترین مشــکلی که باعث بهره وری پایین واحدهای 
صنعتی شده است را ماشین آالت فرسوده و قدیمی عنوان کرد و 
ادامه داد: دلیل این امر هم تحریم های ظالمانه علیه ایران بود که 

نمی توانستیم ماشین آالت نو خریده و وارد بازار کنیم.
وی با بیان اینکه با رفع تحریم ها بیشــترین نفع را صنعت کشور 
خواهد برد ،افزود: بیشــترین صدمه در بحث رکــود صنعت را 
استان هایی مثل چهارمحال و بختیاری که از نظر نهادهای صنعتی 

زیاد قوی نبودند خوردند.  
این مسئول تاکید کرد: در سال 93 جذب ســرمایه گذار در این 
استان نسبت به نرمی که تعیین شده بود رشد 2/5 برابری داشته 
است و این نشان دهنده این اســت که چهارمحال و بختیاری از 
ظرفیت های خوبی برخوردار است و زیرساخت های بسیاری برای 

جذب سرمایه گذار دارد.  
وی ضمن بیان این نکته که پیش بینی ما این اســت که اتفاقات 
خوبی در آینده در زمینه اشتغال در این استان خواهد افتاد ادامه 
داد: در ســال جدید ما همچنان دچار رکود هستیم ولی کماکان 
نسبت به وضعیتی که در اســتان های همجوار می افتد وضعیت 
این استان وضعیت خوبی است نه در حد عالی ولی در حد متوسط 
امکانات و تدابیر خوبی اندیشیده شده اســت.وجود آب، نیروی 
انسانی، زیرساخت ها و حمایت از ســرمایه گذاران شرایط استان 
چهارمحال و بختیاری را برای سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های 
شغلی مطلوب کرده که امیدواریم دولت و مسئوالن نیز با توجه 
به این موارد شــرایط را برای ایجاد واحدهــای صنعتی و حضور 
سرمایه گذاران توانمند بیشتر از گذشته فراهم کنند.با همه این  
موارد باید اعالم کنیم با بهره برداری از واحدهای صنعتی در دست 
اجرا در این استان بخشی از مشــکالت بیکاری جوانان در استان 

چهارمحال و بختیاری برطرف می شود.
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 ۱3 میلیارد تومان 
برای اشتغال مددجویان هزینه شد

طرح ملی تالوت قرآن کریم 
در استان اجرا می شود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال وبختیاری گفــت: بیش از 13 میلیارد تومان اعتبار 
در سالجاری برای اجرای طرح های اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد این استان هزینه شده است.

ابوالقاسم رستگار، با اشاره به اینکه بیش از 13 میلیارد تومان اعتبار در سالجاری برای اجرای طرح های 
اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد این استان هزینه شده است، اظهار داشت: بیش از یک هزار و 150 
طرح اشتغالزا در این استان توسط مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با این اعتبار اجرا شده 
است. وی افزود: بسیاری از مددجویان با گرفتن این تسهیالت که از منابع بانکی و کمیته امداد برای خود 

شغل ایجاد کرده اند و خودکفا شده اند.
وی گفت: در سالجاری با اجرای طرح های اشتغال زا بیش از سه هزار شغل در این استان برای مددجویان 

ایجاد شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحــال وبختیاری تاکید کرد: خودکفایی مددجویان یکی 
از اهداف اصلی در کمیته امداد به شمار می رود که هم اکنون با ارایه خدمات آموزشی و آموزش مهارت 
به مددجویان گام های بلندی در راســتای اشتغال مددجویان اســتان چهارمحال و بختیاری برداشته 

شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون مددجویان چهارمحالی توانسته اند در زمینه های کشاورزی، دامداری، اصناف، 

صنایع دستی و... برای خود شغل ایجاد کنند و خودکفا شوند.

رییس مؤسسه نسیم وحی استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ملی تالوت قرآن کریم ویژه پسران 
8 تا 14 سال در استان اجرا می شود. مسعود داوری در شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: طرح ملی 
تالوت قرآن کریم با هدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی و آموزش تخصصی قرائت ویژه نوجوانان 

اجرا می شود.
وی افزود: کشف، شناسایی و پرورش نوجوانان مستعد قرآنی، تربیت چهره های تأثیرگذار قرآنی در عرصه 
قرائت کشوری و بین المللی، رشد و ارتقای  ابعاد اخالقی و علمی قاریان نوجوان، بهره گیری از روش های 
نوین و سنتی آموزش قرآن کریم، آموزش رشته های صوت، لحن، تجوید، حفظ و وقف و آموزش اجرای 

تالوت های اثرگذار و معناگرا از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
رییس مؤسسه نسیم وحی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طرح ملی تالوت در 2 مرحله مقدماتی 

و پیشرفته برگزارمی شود که زمان اجرای هر دوره 16 ماه است.
داوری خاطرنشــان کرد: داوطلب پس از ثبت نام از بین 4 تالوت کوتاه از اســتاد عبدالباسط، مصطفی 
اسماعیل، منشاوی و شحات انور براســاس عالقه یکی از تالوت ها را انتخاب و پس از شرکت در آزمون، 

کیفیت اجرای تالوت مورد ارزیابی و در 2 دوره ابرار و ملکوت ثبت نهایی می شود.
 وی با بیان اینکه تاکنون 120 نفــر در این طرح ثبت نام کرده اند، بیان کــرد: عالقه مندان می توانند تا

 7 اسفندماه با مراجعه به سایت www.melitelavat.ir  ثبت نام کنند.

دریچه

نخستین جشنواره فیلم کوتاه استان
برگزار می شود

مدیرکل کانون پرورش فکری استان چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه 
مربیان و اعضای کودک و نوجوان اســتان با حضور معاون تولید کانــون پرورش فکری برگزار 

می شود.
فــرزاد رحیمــی، اظهــار داشــت: نخســتین جشــنواره فیلــم کوتاه ویــژه کــودکان و 
 نوجوانــان 20 و 21 بهمن ماه در ســالن همایش های کانــون پرورش فکری اســتان برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه نخســتین جشــنواره فیلم کوتاه با حضور اعضای کودک و نوجوان 20 مرکز 
فرهنگی هنری کانون استان برگزار می شود، افزود: 63 فیلم کوتاه به این جشنواره راه یافته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این جشنواره 63 فیلم 
کوتاه با موضوع پرسش مهر سال 94، موفقیت برجام، حفظ و استفاده درست از منابع آب، آداب 

و رسوم محلی، رویاهای کودکانه و در بخش آزاد به رقابت می پردازند.
رحیمی با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گســترده ترین شــبکه 
کتابخانه های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوانان در کشور و همچنین تهیه کننده فیلم ، انیمیشن  
و موسیقی های معتبر در این حوزه است، خاطرنشان کرد: پرورش و کشف استعدادهای کودکان و 

نوجوانان عالقه مند به سینما و زیرشاخه های آن از اهداف برگزاری این جشنواره است.

چهارمحال و بختیاری به دنبـال 
التیـام زخم بیکـاری

رییس شورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه 
روز 22 بهمن، شــورای هماهنگی تبلیغات  چهارمحال و بختیاری با اعالم 
مسیرهای راهپیمایی روز 22 بهمن، عموم مردم را به شرکت گسترده در 

راهپیمایی این روز دعوت کرد.
علی گرجی، در جمع خبرنگاران با اشــاره به تأثیرات دشمن شکن حضور 
حماسی مردم والیتمدار اســتان در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: به 
فضل الهی مردم شریف بام  ایران با حضور در همایشی بزرگ و به یادمانی، 
افتخار دیگری از وحدت  و اتحاد ملی حول محور والیت فقیه را رقم می زنند.

وی از برگزاری راهپیمایی در بیش از 117 منطقه سراسر استان خبر داد 
و افزود: اقالم تبلیغاتی ویژه راهپیمایی به سراسر استان ارسال شده است.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی بیان کرد: حجت االســالم 
والمسلمین قاضی عســکر، نماینده ولی فقیه در حج و زیارت مهمان ویژه 

مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهرکرد است.
گرجی خاطر نشــان کرد: راهپیمایی 22 بهمن روز پنجشنبه ساعت 10 

صبح در سراسر استان برگزار می شود.
مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:

شهرکرد: از میدان انقالب به سمت میدان 12 محرم، چهار راه بازار و میدان 
امامزادگان دوخاتون)س(

بروجن: از میدان آزادی به سمت گلزار مطهر شهدا
لردگان: از چهار راه قدس به سمت مصالی اولی االمر

فارسان: از میدان امام خمینی )ره( به سمت میدان 22 بهمن
اردل : از ابتدای بلوار شهدا  به سمت گلزار مطهر شهدا

کوهرنگ: چلگرد از مقابل مسجد جامع به سمت سه راهی فرمانداری
 کیار: شــلمزار ، از مقابل مســجد ابوالفضل العباس )ع( به سمت مسجد

 امام حسین )ع(
بن: از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا

سامان: از میدان بسیج به سمت حسینیه صاحب الزمان )عج(

مهرداد عظیمی به مناسبت دهه فجر در جمع فرهنگیان و دانش آموزان 
شهر سورشجان با اشاره به اهمیت آشناکردن نوجوانان و جوانان با اهداف 
انقالب اسالمی گفت: هم اکنون دشمنان با راه اندازی جنگ نرم از طریق 
شبکه های اجتماعی و رسانه های نوظهور سعی در به گمراهی کشاندن 
اذهان عمومی و سیاه نمایی نسبت به ضرورت شکل گیری انقالب اسالمی 

ایران دارند. 
وی از فرهنگیان و متولیان امر آموزش و پرورش خواست با شناسایی ابزار 
جنگ نرم و پیچیدگی های آن، نسل نوجوان و جوان جامعه را با مخاطرات 
آن آشــنا کنند.مدیرکل صدا و سیمای اســتان افزود: انقالب یک پدیده 
اتفاقی نبوده و نیست و انقالب اســالمی ایران یک فرآیند عمومی بود که 

همه آحاد جامعه در شکل گیری و پیروزی آن نقش داشتند. 
عظیمی به تحوالت منطقه که به خاطر فقدان رهبری دینی با شکســت 
مواجه شده اند، اشاره و خاطرنشان کرد: امام خمینی)ره( پیروزی انقالب 
اسالمی را لطف الهی می دانســتند و هر حرکتی که با توکل به خدا آغاز 
شود به طور قطع منجر به پیروزی می شود. وی بر هوشیار بودن جوانان در 
برابر توطئه های بیگانگان با اتکا بر شعار مبنایی انقالب اسالمی که همان 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی اســت، تحقیق و مطالعه درخصوص 
اندیشــه های بنیانگذار جمهوری اسالمی، آشــنایی با معانی و تفاسیر 
حقیقی آزادی و مردم ساالری دینی که مفهومی بسیار واالتر و عمیق تر از 

دموکراسی است، تأکید کرد. 

مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه دشمنی ها تغییر نکرده بلکه 
ابزار دشمنی تغییر یافته است، بر ضرورت دشمن شناسی تأکید و تصریح 
کرد: همه ما در قبال انقالب و شهدا مسئولیم و ادامه دادن راه امام خمینی 
و اندیشه های ایشــان ضامن موفقیت و پیروزی ملت ایران در برهه های 
مختلف اســت. آقای عظیمی انتخابات را مظهر قدرت و اتحاد ملت ایران 
دانست و حضور با بصیرت و پرشور در این عرصه سیاسی را نقطه عطفی در 

تاریخ انقالب اسالمی و نا امید کننده دشمنان برشمرد.

ادامه راه امام راحل، ضامن پیروزی ملت ایران استمسیرهای ۹گانه راهپیمایی 22 بهمن در استان اعالم شد
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مفاد آرا
11/47 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شــماره 139460302015000821 مــورخ 94/03/31  کوچکعلی 
محمدی آیدغمیشــی فرزند حســینقلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 125/24 مترمربع مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شــماره 139460302015001657 مورخ 94/04/31  ابدال قدیمی 
چرمهینی فرزند رجب نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 486/77 
مترمربع مفروزی از پــالک 35 فرعی از 370 - اصلی  واقــع در مریم بیگم 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسن امینی چرمهینی .
3 - رای شــماره 139460302015002221 مــورخ 94/05/28  عبــاس 
صادقیان خشــوئی فرزند جهانبخش نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 64/50 مترمربع مفروزی از پالک 262 - اصلی واقع 
در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی محمد رفیع اسدی .
4 - رای شماره 139460302015002223 مورخ 94/05/28  محمد صادقیان 
خشوئی فرزند جهانبخش نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 64/50 مترمربع مفروزی از پــالک 262 - اصلی واقع در قریه 
خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد رفیع اسدی .
5 - رای شماره 139460302015002438 مورخ 94/06/25  طاهره طغیانی 
ریزی فرزند احمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 138/78 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شــماره 139460302015003242 مــورخ 94/08/25  علــی 
 ســبکتکین ریزی فرزنــد خانباز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانه به

 مســاحت 190/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شماره 139460302015003263 مورخ 94/08/26  صغری لطفی 
چرمهینی فرزند خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 608/31 
مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی 

چرمهینی .
8 - رای شــماره 139460302015003267 مورخ 94/08/26  ناهید نعمتی 
چرمهینی فرزند ســبزعلی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 432/38 مترمربع مفروزی از پالک 56 فرعی از 366 
- اصلی  واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی و خانم آغا باقرزاده  باغبادرانی .
9 - رای شماره 139460302015003268 مورخ 94/08/26  علیرضا نعمتی 
چرمهینی فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 432/38 مترمربع مفروزی از پالک 56 فرعی از 366 - اصلی  واقع 
در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عزیزاله امینی چرمهینی و خانم آغا باقرزاده  باغبادرانی .
10 - رای شماره 139460302015003280 مورخ 94/08/28  ژیال روحانی 
فرزند مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 126/03 مترمربع مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139460302015003281 مورخ 94/08/28  ژاله روحانی 
فرزند مرتضی نسبت به یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 126/03 مترمربع مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139460302015003284 مورخ 94/08/28  سعید شفائی 
ریزی فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 133/62 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شــماره 139460302015003288 مــورخ 94/08/28  علیرضا 
محمدی ســده فرزند قربانعلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
154/13 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

14 - رای شــماره 139460302015003296 مــورخ 94/08/28  مصطفی 
امامی فرزند حســینعلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
به مســاحت 182/60 مترمربع مفــروزی از پــالک 1943 - اصلی  واقع در 
باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

علیمراد شیر محمدی باباشیخعلی .
15 - رای شــماره 139460302015003310 مــورخ 94/08/30  منوچهر 
پناهی سمسانی فرزند محمد خان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
79/28 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139460302015003312 مورخ 94/08/30  مهدی هاشم 
زاده ریزی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/87 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شماره 139460302015003330 مورخ 94/08/30  زهرا اعرابی 
چم علیشاهی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/62 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
18 - رای شماره 139460302015003331 مورخ 94/08/30  سید اسماعیل 
مصطفوی فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
انبار به مســاحت 96/44 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139460302015003332 مورخ 94/08/30  سید مهدی 
مصطفوی فرزند سید محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
انبار به مســاحت 96/44 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 
ابوالفتح قهرمان .

20 - رای شــماره 139460302015003350 مــورخ 94/09/26  ابراهیم 
مرادیان ریزی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
195/39 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

21 - رای شــماره 139460302015003553 مــورخ 94/09/26  رضوان 
سلیمیان ریزی فرزند محمود نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 220/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شماره 139460302015003554 مورخ 94/09/26  رمضانعلی 
طالبیان ریزی فرزند خیراله نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 220/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شــماره 139460302015003555 مورخ 94/09/26  محســن 
صفاییان ریزی فرزند کریم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/81 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

24 - رای شماره 139460302015003556 مورخ 94/09/26  سید ناصر 
صدیقی قلعه قاسمی فرزند سید ابوالقاســم نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 286/11 مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی 
آباد قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی تقی ملک زاده .
25 - رای شــماره 139460302015003557 مــورخ 94/09/26  مختــار 
محمدی آیدغمیشــی فرزند حســینقلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 259/77 مترمربع مفروزی از پالک 261 - اصلــی  واقع در قریه 

آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان که خود مالک رسمی می باشد .
26 - رای شماره 139460302015003560 مورخ 94/09/28  زهرا اسدی 
خشوئی فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/95 
مترمربع مفــروزی از پالک 261 - اصلی  واقع در قریــه آیدغمیش بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رســمی مختار محمدی 

آیدغمیشی .
27 - رای شماره 139460302015003564 مورخ 94/09/28  کاظم کریمی 
ملک آبادی فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 400/28 
مترمربع مفــروزی از پــالک 320 - اصلی  واقع در ملک آبــاد بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رســمی ابراهیم کریمی ملک 

آبادی .
28 - رای شماره 139460302015003567 مورخ 94/09/28  محمد رضا 
پدیدار ســرچاهی فرزند جواد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/86 مترمربع مفــروزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشــیخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی 

معظم باباشیخعلی .
29 - رای شماره 139460302015003568 مورخ 94/09/28  عباس بابائی 
چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 252/56 
مترمربع مفروزی از پالک 379/1 - اصلی  واقع در مزرعه امین آباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی رضا 

امینی چرمهینی .
30 - رای شــماره 139460302015003569 مــورخ 94/09/28  حســین 
قاسمی چمطاقی فرزند پرویز نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/67 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی حیدر 

صفوی ریزی .
31 - رای شماره 139460302015003570 مورخ 94/09/28  محمد قاسمی 
بیستگانی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 223/62 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه 
بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی 

غالمرضا قاسمی بیستگانی .
32 - رای شــماره 139460302015003571 مــورخ 94/09/28  عصمت 
موذنی بیســتگانی فرزند محمد علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 223/62 مترمربع مفــروزی از پالک 338 - اصلی  
واقع در قریه بیســتگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی غالمرضا قاسمی بیستگانی .
33 - رای شماره 139460302015003583 مورخ 94/09/30  علی سلیمیان 
ریزی فرزند رضا نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 168/05 مترمربع مفروزی از پــالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شــماره 139460302015003585 مــورخ 94/09/30  راضیه 
سلیمیان ریزی فرزند موسی نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 168/05 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شــماره 139460302015003586 مــورخ 94/09/30  حســن 
مرادیان ریزی فرزند عوضعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/30 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

36 - رای شــماره 139460302015003676 مورخ 94/10/10  قاسمعلی 
سلیمانی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255/50 
مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد رحیمی ریزی .
37 - رای شــماره 139460302015003677 مــورخ 94/10/10  حســن 
سلیمیان فرزند رحیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 111/22 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
38 - رای شماره 139460302015003774 مورخ 94/10/24  زهرا عطائی 
قلعه قاسمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 388/78 
مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی  واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک نوروزعلی ملک زاده 

قلعه قاسمی .
39 - رای شماره 139460302015003775 مورخ 94/10/24  عباس جوادی 
ریزی فرزند حسن نســبت به ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 
19/98 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شماره 139460302015003776 مورخ 94/10/24  عبداله قربانی 
فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 362/75 مترمربع 
مفروزی از پــالک 321 - اصلی  واقع در دورباط بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ماهرخ اسکندری دورباطی .
41 - رای شماره 139460302015003777 مورخ 94/10/24  موقوفه خانه 
عالم مسجد الغدیر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152/61 مترمربع مفروزی از 
پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی .
42 - رای شــماره 139460302015003779 مــورخ 94/10/24  شــهناز 
سلیمیان ریزی فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
165/11 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

43 - رای شــماره 139460302015003781 مورخ 94/10/24  سوســن 
اســعدی زاده فرزند غالمعلی نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 201/36 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
44 - رای شــماره 139460302015003782 مورخ 94/10/24  مســعود 
اسدی کاجی فرزند حســینقلی نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 201/36 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
45 - رای شماره 139460302015003783 مورخ 94/10/24  ناهید حاتمی 
ریزی فرزند ناصر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

46 - رای شــماره 139460302015003784 مورخ 94/10/24  حسینعلی 
فالحتی پور فرزند ذبیح اله نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 168/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شــماره 139460302015003787 مــورخ 94/10/24  فاطمــه 
سلیمیان ریزی فرزند شهریار نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 296/34 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
48 - رای شــماره 139460302015003788 مــورخ 94/10/24  فریدون 
ســلیمیان ریزی فرزند تقی نســبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 296/34 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای شــماره 139460302015003789 مورخ 94/10/24  یوســف 
اســمعیلی چرمهینی فرزند فتح اله نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 49/05 مترمربع مفروزی از پالک 10 فرعی از 370 - اصلی  واقع 
در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی .
50 - رای شــماره 139460302015003796 مورخ 94/10/24  یوســف 
عزیزی فرزند عزیز نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 454/84 
مترمربع مفروزی از پــالک 55 فرعی از 370 - اصلی  واقــع در مریم بیگم 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین امینی فرد چرمهینی .
51 - رای شــماره 139460302015003797 مــورخ 94/10/26  ابراهیم 
شرافت قلعه قاسمی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
407/12 مترمربع مفروزی از پالک 139 فرعی از 121 - اصلی  واقع در قلعه 
قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد 

شرافت قلعه قاسمی .
52 - رای شــماره 139460302015003798 مورخ 94/10/26  ســودابه 
موسوی فرزند مجید نسبت به نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 85/15 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
53 - رای شماره 139460302015003802 مورخ 94/10/26  محمود رنجبر 
کاهریزی فرزند حاجتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 438/87 
مترمربع مفروزی از پالک 6 فرعی از 372 - اصلی واقع در قریه کاریز بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاجتعلی و حجت 

اله رنجبر کاهریزی .
54 - رای شــماره 139460302015003803 مورخ 94/10/26  هوشــنگ 
عطائی قلعه قاسمی فرزند حســن جان نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 182/12 مترمربع مفروزی از پالک 131 فرعــی از 121 - اصلی  
واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسن جان عطائی .
55 - رای شــماره 139460302015003804 مورخ 94/10/26  گل افروز 
طاهری بنی فرزند رضا قلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
123/93 مترمربــع مفروزی از پــالک 10 فرعی از 103 - اصلــی  واقع در 
چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد رضا علیمرادی چمگردانی .
56 - رای شــماره 139460302015003805 مورخ 94/10/26  یداله آور 
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
57 - رای شماره 139460302015003806 مورخ 94/10/26  علی طاهری 
بنی فرزند نصراله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 108/66 
مترمربع مفروزی از پــالک 10 فرعی از 103 - اصلی  واقــع در چمگردان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد رضا 

علیمرادی چمگردانی .
58 -  رای شماره 139460302015003808 مورخ 94/10/26  قنبر سبکتکین 
ریزی فرزند جانعلی نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 453/94 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
59 - رای شماره 139460302015003809 مورخ 94/10/26  تابنده شفائی 
ریزی فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور جهت 
الحاق با پــالک 1619 فرعی به مســاحت 30/25 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
60 - رای شــماره 139460302015003814 مــورخ 94/10/27  ابن علی 
محمدی آیدغمیشــی فرزند حســینقلی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 179/04 مترمربع مفروزی از پالک 261 - اصلــی  واقع در قریه 
آیدغمیش بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسینقلی محمدی آیدغمیشی .
61 - رای شــماره 139460302015003815 مــورخ 94/10/27  جعفــر 
موذنی بیستگانی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
220/26 مترمربع مفــروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه بیســتگان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی 

موذنی بیستگانی .
62 - رای شماره 139460302015003819 مورخ 94/10/27  مجید سلیمی 
فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 699/81 مترمربع 

مفروزی از پالک 338 - اصلی  واقع در قریه بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قربانعلی موذنی .

63 - رای شماره 139460302015003821 مورخ 94/10/27  رحیم قاسمی 
فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 312/65 مترمربع 
مفروزی از پالک 351 - اصلی  واقع در کله مســیح بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اله یار شهریاری کله مسیحی .
64 - رای شــماره 139460302015003830 مــورخ 94/10/28  حســین 
هاشــمی گهروئی فرزند حیدر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/29 مترمربع مفروزی از پــالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی قاسم 

مرادی ریزی .
65 - رای شــماره 139460302015003832 مورخ 94/10/28  علی محمد 
سلیمیان ریزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 261/95 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
66 - رای شــماره 139460302015003833 مــورخ 94/10/28  علــی 
ابراهیمی فرزند علی یار نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 445/88 
مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنــج آباد چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیار ابراهیمی 

چرمهینی .
67 - رای شماره 139460302015003835 مورخ 94/10/28  حسن هاشم 
زاده ریزی فرزند عزیزاله نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 112/86 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال 
آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

یداله محمدی ریزی .
68 - رای شماره 139460302015003836 مورخ 94/10/28  زهرا چوپانی 
ریزی فرزند براتعلی نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 112/86 مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلــی  واقع در کمال 
آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

یداله محمدی ریزی .
69 - رای شــماره 139460302015003837 مــورخ 94/10/28  منیــژه 
کریمی ملک آبادی فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
427/36 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی  واقع در ملک آباد بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی علی کرم جهاندار 

ملک آبادی .
70 - رای شــماره 139460302015003838 مورخ 94/10/28  محســن 
احمدی چرمهینی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 167/96 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
71 - رای شــماره 139460302015003840 مورخ 94/10/28  ســهراب 
احمدی چرمهینی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 167/96 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
72 - رای شــماره 139460302015003846 مــورخ 94/10/28  ناصــر 
سلیمیان ریزی فرزند احمدرضا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
187/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

73 - رای شماره 139460302015003847 مورخ 94/10/28  علی ابراهیم 
لک فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
74 - رای شــماره 139460302015003850 مورخ 94/10/28  محمد علی 
قاســمی قلعه قاســمی فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 208/76 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع 
در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
75 - رای شــماره 139460302015003851 مــورخ 94/10/28  آســیه 
شریفی ریزی فرزند مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 208/76 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
76 - رای شــماره 139460302015003853 مــورخ 94/10/28  مهــدی 
سبکتکین ریزی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/31 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
77 - رای شماره 139460302015003858 مورخ 94/10/28  رضا حیدری 
چمگردانی فرزند محمد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 90/54 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
78 - رای شــماره 139460302015003859 مــورخ 94/10/28  حســین 
سلیمیان ریزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
97/87 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
79 - رای شماره 139460302015003861 مورخ 94/10/28  کیانفر پایدار 
فرزند اهلل یار نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 370/28 مترمربع 
مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآبــاد چرمهین بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی اســفندیار قاسمی 

چرمهینی .
80 - رای شــماره 139460302015003870 مورخ 94/10/29  احمد قجه 
ریزی فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159/32 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
80 - رای شــماره 139460302015003873 مــورخ 94/10/29  حســین 
سلیمیان ریزی فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
40/83 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
82 - رای شماره 139460302015003883 مورخ 94/10/29  بهنام نجفی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/53 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
83 - رای شماره 139460302015003970 مورخ 94/11/01  علی عزیزی 
ملک آبادی فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154/62 
مترمربع مفــروزی از پــالک 320 - اصلی  واقع در ملک آبــاد بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از آقای علی عزیزی ملک آبادی فرزند 

عبداله.
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 94/11/07
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محمد رضا رئیسی زاده      
 رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان



9روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1800   چهارشنبه21 بهمن 1394  1 جمادی االول 1437
اخبار کوتاه اخبار

به کار گیری ظرفیت خیران برای 
توسعه فعالیت های پژوهشی در کاشان

تامین پایدار آب شرب مردم 
فریدونشهر در تمام فصول 

رییس مرکز بهداشــت اصفهان گفت: تشــکیل 
پرونده ســامت برای مردم، یکــی از مهم ترین 
اولویت های نظام سامت کشور است که با تشکیل 
این پرونده، هریــک از مردم دارای شناســنامه 

سامت می شوند.
 غام حســین صــدری در مراســم افتتــاح 
طــرح IRAPEN  کــه بــا حضــور مدیرکل 
بیماری هــای غیرواگیر وزارت بهداشــت برگزار 
شد، اظهار داشت: شهرستان شــهرضا به عنوان 
شهرســتان پایلوت در کشور و اســتان در بحث 
پیشگیری و تشــخیص زودرس در بیماری های 
 غیرواگیر انتخاب شــده و در یک فاز یک ســاله 
به صورت آزمایشی در شهرضا و در ادامه در کشور 

اجرایی می شود.
 وی با بیان اینکه این طرح مخفف بسته خدمات 
ضروری پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است، 
گفت: شــهرضا، بافت، نقده و مراغــه با همدیگر 
متعهد شــدند، چهار عامل بیماری مصرف الکل، 
دخانیات، رژیم غذایی نامناســب و بی تحرکی را 
کاهش دهند تا ســرطان، دیابــت، بیماری های 
تنفسی مزمن و بیماری های قلبی، عروقی کاهش 

پیدا کند.
رییس مرکز بهداشت اصفهان افزود: در شهرستان 

شهرضا براساس برنامه های گذشته3600 بیمار 
دیابتی شناخته شده و براســاس شاخص ها باید 
6هــزارو680 نفر بیمــار دیابتی در شهرســتان 
داشته باشیم که در طرح »ایراپن« سایر بیماران 

شناسایی و تحت مراقبت قرار می گیرند.
 وی با اشــاره بــه اینکه بیشــتر مــرگ ومیرها 
زیر70 سال شــده اســت، افزود: متاسفانه مردم 
متوجه عائــم بیماری خــود نیســتند و زمانی 
که بیماری پیشــرفت کرده متوجه می شــوند و 
سبب مرگ زودرس می شــوند. صدری با تاکید 
براینکه مردم شهرستان باید از این طرح استقبال 
کنند، بیان کرد: همه مردم شــهرضا باید دارای 
 پرونده سامت شوند. وی با بیان اینکه حرکت ما 
در شهرضا یک حرکت انقابی است، تصریح کرد: 
 در آینده نزدیــک، پرونده الکترونیک ســامت 
در شهرضا اجرایی می شود تا بیمار براساس کدملی 
خود با مراجعه به بیمارستان های مربوطه سوابق 
خود را بتواند رویت کنــد و از طرفی برای درمان 
بهتر و سریع تر، ســوابق در اختیار پزشک معالج 
قرار می گیرد تا زمان کمتری برای تشخیص انجام 
شود. رییس مرکز بهداشت اصفهان افزود: پرونده 
 الکترونیک ســامت مجموعــه اطاعات مرتبط 
با ســامت شــهروندان، از پیش از تولد تا پس از 

مرگ است که به  صورت مداوم و با گذشت زمان 
به  صورت الکترونیکی ذخیره شــده و در هنگام 
نیاز، بدون وابستگی به مکان یا زمان خاص، تمام 
یا بخشی از آن به ســرعت در دسترس افراد مجاز 

قرار می گیرد.
ایجاد بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 

در شهرستان شهرضا
فرماندار شهرضا در این مراســم گفت: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی شهرستان شهرضا، ضرورت 
 ایجاد یــک مرکز تخصصــی و فــوق تخصصی 
 در شــهرضا احســاس می شود. محســن گابی

 اظهار داشــت: امروز، روز بزرگی برای شهرستان 
شهرضا است، طرحی در آن اجرا می شود که اثرات 
مثبت و مهی را در سامت جامعه می تواند داشته 
باشــد. وی افزود: افتخاری برای شهرضا است که 
برای نخستین بار در کشــور طرح ایراپن در این 
شهرستان اجرا می شود و امیدوار هستیم این طرح 

در شهرستان تدوام داشته باشد.
 فرمانــدار شــهرضا بــا اشــاره بــه موقعیــت

شهرستان شــهرضا، گفت: شــهرضا در شاهراه 
 طایی شمال به جنوب کشــور و بر سر راه چهار

اســتان اصفهان، کهگیلویه وبویراحمد، فارس و 
چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

 وی بیــان کــرد: بخــش عظیمــی از بیماران 
جنوب اســتان برای درمان بــه اصفهان مراجعه 
می کنند و باتوجه به اینکه اســتان بــا آلودگی و 
ترافیک شدید روبرو است ضرورت ایجاد یک مرکز 
تخصصی و فوق تخصصی در شهرســتان شهرضا 

احساس می شود.
 گابی تصریح کــرد: با ایجاد مرکــز تخصصی و 
فوق تخصصی در شهرستان شهرضا بخش زیادی 

از ترافیک و آلودگی اصفهان کاهش پیدا می کند.
وی با اشــاره به اینکه طرح توســعه بیمارستان 
 امیرالمومنیــن شــهرضا در زمینی به وســعت 
7 هزار مترمربــع در حال اجرا اســت، افزود: اگر 
شهرک سامت در استان اصفهان ساخته می شود 
چرا در شهرستان شــهرضا که بر ســر راه چهار 
اســتان قرار دارد، ایجاد نشــود. فرماندار شهرضا 
 بیان کرد: اگر وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان امکانات الزم را فراهم کنند 
یک بیمارســتان فوق تخصصی در شهرســتان 

شهرضا احداث می شود.

در مراسم بهره برداری از خط انتقال آب چشمه لنگان به ایستگاه پمپاژ شماره 2 
فریدونشهر که باحضور مقامات محلی صورت گرفت معاون مهندسی و توسعه 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: اصاح 17 کیلومتر از خط انتقال آب چشمه 
 لنگان به ایستگاه پمپاژ شــماره 2 فریدونشهر موجب تامین آب شرب حدود 

7 هزار نفر به صورت پایدار در تمام فصول شد.
محسن بیشه اعام کرد: افزایش راندمان پمپ ها، کاهش پرت30 درصدی، 
کاهش هزینه های برق مصرفی از جمله مواردی بود که منجر به اصاح خط 
 انتقال آب چشــمه لنگان شــد. وی اعام کرد: باتوجه به اینکه فریدونشهر 
 منطقه ای کوهستانی اســت و حداقل 8 ماه از سال بارندگی های پراکنده ای 
به صورت برف و باران در این شهرستان صورت می گیرد به طوری که ذخیره 
برف آن تا شروع بارندگی سال دیگر ادامه پیدا می کند و رودخانه های آن اغلب 
جاری هستند، اما به دلیل عدم اصاح خط انتقال اصوال مردم این شهرستان 
و 3 روستا در فصل تابستان با کم آبی و افت فشار آب مواجه بودند درحالی که 
این شهرستان سرشار از منابع آبی است که خوشبختانه اجرای این پروژه منجر 
به تامین آب شرب حدود 7 هزار نفر در تمام فصول حتی در پیک مصرف شد .

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان گفت: 15 کیلومتر از این 
خط انتقال در سال های گذشته اصاح شده بود، اما حدود 2 هزار و200 متر 
 آن به دلیل سنگاخی بودن و شــیب زیاد آن که بیش از 45 درجه بوده است 

موجب شد اصاح این پروژه با نوساناتی مواجه شود.
بیشه خاطرنشان ساخت: اصاح خط انتقال آب چشمه لنگان به ایستگاه شماره 
2 به طول2200 متر با لوله چدن داکتیل به قطر400 میلی متر با اعتباری بالغ 

بر 13 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی اجرا شد.
 وی افزود: در سال جاری اجرای عملیات آبرسانی به مسکن مهر فریدونشهر 
 با اعتباری بالغ بــر10 میلیارد ریال شــامل احداث ایســتگاه پمپاژ، اجرای 

خط انتقال به طول1500 متر اجرا و به بهره برداری رسید.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به حضور خیران در شهرستان کاشان، گفت: ظرفیت 
خیران عرصه پژوهش برای توسعه آموزش در کاشان مورد استفاده قرار گیرد.
 پروین پاساالر در آیین تجلیل از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی

کاشان اظهار داشت: کاشــان و دانشگاه های این شــهر خیران خوبی دارد 
 که گروهــی از این خیران در جهــت ارتقای آمــوزش و پژوهش و خدمات 
دانشگاه ها فعالیت می کنند که امیدواریم این فعالیت ها توسط خیران ادامه 
پیدا کند. وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کاشــان برای اولین بار در کشور 
برنامه طلوع را اجرا کرد و امیدواریم این برنامه برای دانشجویان استعدادهای 

درخشان انگیزه بخش باشد تا شاهد طلوع نخبگان در کشور باشیم.
سرپرست استعدادهای درخشان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان نیز در این 
مراسم گفت: 3 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به کسب 

رتبه زیر500 کشوری در آزمون سراسری شدند. 
الهه میانه ساز افزود: دانشجویان اســتعداد درخشان وظیفه دارند در جهت 
ارتقای کیفیت مکان زندگی و تحصیل خود کوشا باشند، دانشجویان منتظر 
تسهیات از موسسه نباشــند بلکه خود باید خدمت کنند و رابطه دو طرفه 

ایجاد کنند، وظیفه کشور حمایت و وظیفه دانشجویان خدمت است.

فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر گفت: پس از بازرسی از یک دستگاه 
تریلی یخچال دار، محموله گوشت ماهی منجمد خارجی به ارزش 7 میلیارد  ریال 

کشف و توقیف شد.
 رجب علی مختاری با اشــاره به این که مامــوران اداره مبارزه بــا قاچاق کاالی

 ایــن شهرســتان حیــن نظــارت و کنتــرل خودروهــای عبــوری از محور 
» اصفهان –تهران « به یک دستگاه تریلر کشنده یخچال دار مشکوک می شوند، 
اظهار کرد: پس از متوقف کردن کامیون و هماهنگی با مقام قضایی، از این تریلر 
بازرسی به عمل آمد که ماموران پلیس 21 تن گوشت ماهی منجمد خارجی فاقد 
هرگونه مدارک مجاز گمرکی کشف کردند. وی ضمن اشاره به این که کارشناسان 
اداره دامپزشــکی، ارزش این محموله را هفت میلیارد ریال عنوان کردند، گفت: 
این محموله از جنوب کشور بارگیری و به مقصد تهران در حرکت بوده که در این 
زمینه راننده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد شهرســتان از تخفیف50 درصدی نمایشگاه کتاب 
این شهرستان خبر داد.

 علیرضاگوهــری اظهار کــرد: اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان با همکاری 
نشر نهالســتان و با بیش از 2هزار و500 عنوان کتاب اقدام به برپایی نمایشگاه 
کتاب کرده است. وی گفت: بازدید از این نمایشگاه از 14 بهمن تا پایان بهمن ماه 
همه روزه از ساعت 8 صبح تا 18 عصر در محل اداره فرهنگ و ارشاد برای عموم 
آزاد اســت. گوهری در رابطه با محتوای این نمایشگاه گفت:کتاب های عرضه 
 شده در نمایشگاه در زمینه های قرآنی، مذهبی، ادبی، اجتماعی، روانشناسی، 

زبان عمومی، کودک، انواع نرم افزارها و سی دی های آموزشی و... است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل از رونمایی و انتشار دو اثر جدید توسط 
نویسنده فرهنگی شهرستان خبر داد.

 محمــد معدنــدار اظهار کــرد: کتاب هــای » شــیوه های ســخنرانی « و 
» فرزند تربیت خانواده « نوشته محمد جواد اکبری بیدگلی رونمایی و منتشر 
شده است. وی اظهار کرد: کتاب چگونه ســخنرانی کنیم در دو بخش در 72 
صفحه شامل 22 اصل سخنرانی و کتاب فرزند تربیت خانواده در184 صفحه 

در برگیرنده مشکات دانش آموزان و دالیل این مشکات منتشر شده است.

 توقیف محموله 7 میلیاردی ماهی 
در شاهین شهر

برپایی نمایشگاه کتاب درگلپایگان

رییس مرکز بهداشت اصفهان:

شناسنامهسالمتبرایمردمشهرضاتشکیلمیشود

 انتشار دو اثر جدید از 
نویسنده آران و بیدگلی

ابالغرای
شــماره   9409970350701658 دادنامــه: شــماره   11 /352
پرونده:9409980350700679 شــماره بایگانی شعبه:940760 خواهان: آقای 
اســماعیل اله دادی ســمندگانی فرزنــد ابراهیم با وکالت آقــای عزت اله 
الماسی فرزند حســین به نشــانی اصفهان – خیابان بزرگمهر – ابتدای 
هشت بهشت شرقی – طبقه فوقانی سوپر سالمت – ساختمان بیمه ایران 
– کدپستی8157713941 خوانده: آقای علی کیامهر فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه خســارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خســارت دادرســی دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه:در خصوص دادخواست اســماعیل اهلل دادی با وکالت عزت اهلل 
الماســی به طرفیت علی کیامهر مبنی بر مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال 
از وجه سه برگ سفته به شماره های 137944و137945و137946 هر سه 
با سررسید 94/6/1 و مطالبه خســارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق سفته ها و اینکه ماندن سفته 
در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر 
برائت ذمه خود ارایه و ایراد یا دفاعی نکرده ادعای خواهان ثابت و مســلم 
تشخیص داده می شود و مســتندا به مواد 307و252و254 قانون تجارت 
و مــواد 198و519و502و515و522 قانــون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
400/000 ریال حق الوکاله وکیل و 9/870/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق 
شاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر می گردد رای صادر شده 
غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و با انقضای 
مهلت مزبور ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است.م الف:32002 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغرای
شــماره   9209970350702312 دادنامــه: شــماره   11 /353
پرونده:8809980350701065 شماره بایگانی شعبه:881065 خواهان: بانک 
صادرات اصفهان با مدیریت عاملی محمدرضا عرفانی با وکالت خانم الهام 
نم نبات به نشــانی اصفهان – خ.عبدالرزاق – روبروی گز کرمانی – کوچه 
شماره17- مجتمع حاجب الدوله – شماره21 خواندگان: 1- آقای حمیدرضا 
عبدلی 2- آقای مجتبی تابان مهر هر دو به نشانی مجهول المکان 3- آقای 
اکبر قطاع به نشانی اصفهان – فلکه فلسطین – اول خ.فلسطین – روبروی 
بانک ملی –فروشگاه قطاع خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم الهام نم نبات به وکالت 
از بانک صادرات اصفهان با مدیریت عاملــی آقای محمدرضا عرفانی به 
طرفیت آقایان 1- حمیدرضا عبدلی 2- اکبــر قطاع3- مجتبی تابان مهر 
به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شماره 
های 775782و215816 خزانه داری کل بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به شرح متن دادخواست و همچنین پیرامون دعوی خواهان فوق به 
طرفیت آقایان 1- حمیدرضا عبدلی 2- اکبر قطاع به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره ســفته به شــماره خزانه داری کل 410908 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست دادگاه 
با امعان نظر در محتویــات پرونده و اظهارات وکیــل خواهان و تصاویر 
مصدق سفته ها منعکس در پرونده و دفاعیات آقای اکبر قطاع در جلسات 
دادگاه و اینکه حســب نظریه کارشــناس رســمی دادگستری مشخص 
می گردد که سفته ها بابت تضمین اخذ تســهیالت دیگری بوده که آقای 
حمیدرضا عبدلی از خواهان اخذ و آن وام تســویه گردیده و همان سفته 
بدون اذن خواندگان ردیفهای دوم و ســوم که ظهرنویس به عنوان ضامن 

بوده اند جایگزین وام و تســهیالت دیگری برای همــان وام گیرنده یعنی 
آقای حمیدرضا عبدلی گردیده اســت که این نظریه پیرامون سفته شماره 
410908 مصون از اعتــراض باقی مانده النهایــه دادگاه بنا بر مراتب فوق 
دعاوی مطروحه علیه خوانده ردیــف اول )آقای حمیدرضا عبدلی( را ثابت 
تشــخیص و مســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده ردیــف اول را مجموعا به پرداخت مبلــغ 65/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته 
ها لغایت وصول براساس شاخص نرخ تورم که در زمان وصول محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان محکوم مینماید و پیرامون دعوی خواهان به 
طرفیت خواندگان دیگر به خواسته های صدرالذکر نظر به اینکه نامبردگان 
ضمانت نسبت به تسهیالت اولی نموده بوده اند که تسویه شده و با تسویه 
وام برائت ذمه ضامن یا ضامنین حاصل می گردد و اذنی هم در خصوص 
اعطاء وام ثانوی نبوده لذا دادگاه باستناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم به 
رد دعاوی خواهان پیرامون خواندگان مزبور صادر و اعالم می نماید رای 
صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:32001 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغرای

شــماره   9409970354001648 دادنامــه: شــماره   11 /354
پرونده:9309980359500778 شماره بایگانی شــعبه:930920 شاکی: آقای 
مجتبی شهسوارزاده فرزند جواد به نشانی اصفهان – محمودآباد – خ20- 
چهارراه اول – سمت چپ اتهام:کالهبرداری گردشکار: دادگاه با عنایت به 
مندرجات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
 KHOFO رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام شــرکت حقوقی
INTLTD مبنی بر سرقت اینترنتی به میزان بیست و هفت هزار و نهصد 
دالر از شاکی به نام آقای مجتبی شهســواری زاده موضوع کیفرخواست 
صادره از دادسرا دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی و عدم حضور و عدم هرگونه دفاع از 
ناحیه متهم به لحاظ مجهول المکان بودن شرکت متهم و با توجه به سایر 
محتویات پرونده بزه انتســابی به نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه 
به استناد ماده 143 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 13 قانون 
جرائم رایانه ای شــرکت حقوقی متهم را عالوه بر رد مال )مبلغ مذکور( به 
شاکی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال یکصد میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ســپس ظرف مهلت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م 

الف:31982 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)114 جزایی سابق(
ابالغرای

شــماره   9409970350301379 دادنامــه: شــماره   11 /355
پرونده:9409980350300642 شــماره بایگانی شعبه:940724 خواهان: آقای 
سعید گورابی فرزند اسداله با وکالت آقای ابراهیم جاللی فرزند حسن به 
نشانی اصفهان – میدان جمهوری – خیابان امام خمینی – بعد از چهارراه 
شریف – نرسیده به بانک ســپه –ســاختمان121- دفتر وکالت خوانده: 
آقای حســین نصرتی فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 4- تامین خواســته دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای سعید گورابی فرزند اسداله با وکالت آقای 
ابراهیم جاللی فرزند حسن به طرفیت آقای حســین نصرتی فرزند احمد 
دائر بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک شماره 475442 بانک ملی 
با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی 

پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در 
استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی 
به عمل نیامده اســت ادعای خواهان را وارد دانســته و به اســتناد مواد 
310و313و.... قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرســی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیــه و پرداخت مبلغ 
2/660/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 2/160/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکــوم و اعالم می نماید خواهان ها مکلف 
هستند زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند رای 
صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:31980 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغرای

شــماره   9409970354801295 دادنامــه: شــماره   11 /356
پرونده:9309983761100597 شماره بایگانی شعبه:940899 شاکی: شرکت 
سهامی بیمه ایران مرکز شاهین شهر به نشــانی اصفهان – خ.چهارباغ 
– نبش خ.آمادگاه –دایره حقوقی متهم: آقای رضــا مرادی فرزند توکل به 
نشانی مجهول المکان اتهام: شــروع به کالهبرداری گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به 
صــدور رای مینمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقــای رضا مرادی 
مطلق فرزند توکل مبنی بر شروع به کالهبرداری از شرکت بیمه ایران بدین 
توضیح که نامبرده مدعی شــده در اثر تصادف مصــدوم گردیده ولیکن 
بعد از اینکه به پزشــکی قانونی معرفی و جهت گرفتن MRI از مینیکس 
پای به همراه کارمند شــرکت بیمه به مرکز تخصصی معرفی شده است 
حاضر نشده و متعاقبا مادر وی به همراه شخص دیگری به مرکز مراجعه 
و قصد کالهبرداری و گرفتن وجه از شرکت بیمه به صورت نامشروع داشته 
و متواری گردیده و در آدرس اعالمی در شــاهین شهر شناسایی نشده 
بنابراین با توجه به شکایت نماینده شــرکت بیمه ایران شعبه اصفهان و 
تحقیقات انجام شــده و گزارش واصله از مرجع انتظامی و کیفرخواست 
صادره و متواری شدن متهم و عدم حضور وی و ســایر قرائن و امارات 
مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتســابی به متهم را از مصادیق شروع به 
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص داده با اصالح کیفرخواست 
و با استناد به ماده 2 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری و ماده 122 قانون مجازات اســالمی مصوب سال 92 متهم 
موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ در همین دادگاه قابــل واخواهی می 
باشد.م الف:32011 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی 

سابق(
ابالغرای

شــماره   9409970354801369 دادنامــه: شــماره   11 /357
پرونده:9409980365700800 شماره بایگانی شعبه:940940 شاکی: خانم زهرا 
مهوری کچلی فرزند محمد به نشانی شهرستان اصفهان – خیابان پروین 
– خیابان حکیم شفایی دوم –کوچه 31- پالک54 متهم: آقای رضا کامیاب 
فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق گردشکار: دادگاه 
با مالحظه مجموع محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و ذیل 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا 
کامیاب فرزند محمدعلی دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر دائمی باتوجه 
به شکایت خانم زهرا محوری فرزند محمد و احراز زوجیت دائمی طرفین و 
آمادگی شاکیه برای تمکین زناشوئی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و 

متواری شدن متهم و عدم دفاع وی در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ قانونی 
و سایر قراین و امارات دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته 
با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده متهم موصوف را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ در همین دادگاه قابل واخواهی است.م الف:32010 شعبه 122 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق(
ابالغرای

11/358 کالسه پرونده:94-402ش.ح42 شماره دادنامه:470-94/8/9 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: سلمان 
عموتقی ورنوسفادرانی نشانی اصفهان – شهرک صنعتی محمودآباد – 
خ-18 – ســنگبری فیروز وکیل خواهان: لیال مختاری فرد نشانی اصفهان 
– خ.محتشم کاشانی – نبش چهارراه رودکی – ساختمان جام جم – طبقه 
چهارم خوانــده: فرهاد شــهبازیان حاجی کندی نشــانی: مجهول المکان 
خواســته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
684793-93/9/30 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای سلمان عموتقی ورنوســفادرانی با وکالت لیال 
مختاری فرد به طرفیت آقای فرهاد شــهبازیان حاجی کندی به خواســته 
مطالبه 40/000/000 ریال )معادل چهار میلیون تومان( وجه چک شــماره 
684793-93/9/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال معادل )چهار میلیون تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویست و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)93/9/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:31964 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
تحدیدحدوداختصاصی

شــماره صــادره: 1394/04/180743 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین 
مزوعی و مشــجر معروف باغ شــریف پالک 1436 فرعی از 33- اصلی 
واقع در نطنز بخش 9 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
اقدس خطیری فرزند رضا و غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم 
 در 1394/12/16 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد،

 لذا به موجــب این آگهــی به کلیــه مجاورین اخطــار می گــردد که در 
 روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات

 مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار: 1394/1/21 م الف 380 عباسعلی عمرانی- رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک نطنز
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نكته ها

ــى به علت طعم خوبى كه دارند بسيار خوش  ماهى هاى آزاد و پرورش
خوراك هستند و حاوى مواد مغذى مفيدى براى بدن هستند. اگر اين 
ماهى ها با كيفيت باشند مى توان با پختن يا حتى خام خوردن آنها از 
ــمار آنها لذت برد، اما همه ماهى هاى آزاد نمى توانند سالم  فوايد بى ش

و مغذى باشند.
ــى  طعم، ميزان چربى و مواد مغذى موجود در ماهى هاى آزاد پرورش
نشان مى دهد كه آنها از كجا آمده اند و تحت چه شرايطى پرورش داده 
شده اند. عالوه بر اين، رنگ اين ماهى ها مى تواند به خوبى كيفيت آنها 
را مشخص كند. اگر ماهى كمرنگ يا به اصطالح رنگ و رو رفته باشد 
به اين معناست كه ماهى با كيفيت نيست يا مريض است. اگر رنگ آن 

مايل به قرمز باشد سالم و مغذى است.
ــتاگزانتين موجود در آن است كه  تفاوت رنگ گوشت ماهى بر اثر آس
ــيارى از جانوران آبى همچون ماهى ها  ــت و در بس نوعى رنگدانه اس
يافت مى شود. اگر مقادير آستاگزانتين موجود در ماهى به اندازه كافى 
ــت. آستاگزانتين  ــت كه ماهى سالم و مفيد اس باشد اين بدان معناس
ــورم، افزايش جريان  ــيارى از جمله خاصيت ضد التهاب و ت فوايد بس
ــرژى ميتوكندرى را  ــش توليد ان ــدرت بدنى و افزاي خون، افزايش ق

دارد.
ماهيان پرورشى از غذاهايى تغذيه مى كنند كه در معرض ديوكسين و 
آلودگى جيوه است. اخيرا پرورش دهندگان ماهى در تالش هستند كه 
ماهيان را از مصرف اين مواد آلوده دور نگه دارند و به آنها پروتئين سويا  
و مواد ديگرى بدهند، اما ماهى ها اين مواد مفيد را مصرف نمى كنند. 
ــت برخى ماهيان پرورشى پايين است و  به همين دليل كيفيت گوش
پرورش دهندگان به گوشت ماهى ها آنتى بادى مى زنند تا آلودگى هاى 
آن كاهش يابد در صورتى كه اين آنتى بادى ها خود براى سالمتى افراد 
مضر هستند. به همين دليل مصرف گوشت برخى از ماهيان پرورشى 

توصيه نمى شود.

راه  تشخيص سالم و امن بودن ماهى ها؛

اين ماهى ها را نخريد!

ــدن آرزوى همه  خانم ها و البته آقايان است. اينكه دو  مى شود گفت كمر باريك ش
طرف پهلوها پر از چربى اضافه باشد چندان زيبا به نظر نمى رسد. البته آب كردن اين 

چربى ها غيرممكن نيست، اما كار چندان ساده اى هم نيست.
ــب در  ــا بايد اراده كنيد و با گنجاندن مواد غذايى مناس براى آب كردن چربى پهلوه
ــن منطقه اميدوار  ــه ورزش منظم، به آب كردن چربى هاى اي برنامه  غذايى به اضاف

باشيد. بنابراين بهتر است از همين امروز دست به كار شويد و تا 
ــا را از ــى از اين چربى ه ــال جديد بخش ــيدن س فرا رس

 بين ببريد.
جوى دوسر

جوى دوسر سرشار از فيبرهاى غذايى است كه به كاهش 
ــالوه بر اين، فيبرها  ميزان چربى ها كمك مى كنند. ع
باعث ايجاد احساس سيرى طوالنى مدت شده و قند خون 
ــود از توليد  ــى كنند. اگر قند خون تثبيت ش را كنترل م
ــولين زياد (هورمونى كه باعث ذخيره  چربى در بدن انس

 مى شود) جلوگيرى شده و ميل به خوردن ميان وعده هاى 
شيرين بعد از غذا يا پايان روز كاهش پيدا مى كند. در نتيجه 

ــدن چربى هاى پهلوها اميدوار  ــريع تر آب ش مى توانيد به س
باشيد. البته به شرطى كه ورزش را فراموش نكنيد.

ــدن و آب كردن چربى هاى اضافه بدن بايد  براى خوش اندام ش
ــان را كاهش دهيد. به عقيده  چربى هاى موجود در مواد غذاييت
ــفناج را  ــبز، مانند اس ــبزيجات برگ س محققان براى اين كار س
جايگزين سبزيجات نشاسته اى و چرب مانند سيب زمينى سرخ 

كرده كنيد.
روغن نارگيل

ــرف روغن نارگيل  ــيده اند كه بين مص محققان به اين نتيجه رس
ــاز بدن ارتباطى وجود دارد. اين  ــوخت و س و سرعت گرفتن س
ــتر كمك زيادى مى كند.  روند نيز به سوزاندن چربى هاى بيش
ــت و  ــالمت قلب مؤثر اس ــن روغن نارگيل براى س عالوه بر اي

سالمتى را ارتقا مى دهد.
ميوه  ريز

توت ها و ميوه هاى كوچك ، آبدار و خوشمزه هستند. 
اين ميوه ها سرشار از آنتى اكسيدان ها بوده و انرژى 
را بيشتر مى كنند. ميوه هاى ريز حاوى ميزان زيادى 
ــتند كه التهاب دستگاه گوارشى را  فيبر و تانين هس
ــش كيلوهاى اضافه و نفخ  كاهش مى دهند و به كاه

كمك مى كنند.
سيب

ــار از فيبرها و پكتين است. اين دو  ــيب يك ميان وعده  فوق العاده بوده كه سرش س
ــت  عنصر مغذى معده را به مدت زمان طوالنى ترى پر مى كنند و در نتيجه الزم نيس
ريزه خوارى يا پرخورى كنيد. كنترل اشتها اولين گام رسيدن به تناسب اندام است. 
ــيد و به طور مرتب ورزش كنيد رسيدن به تناسب اندام و  اگر به اين اصل پايبند باش

كمرباريك شدن كار چندان سختى نخواهد بود.
ماست يونانى

ماست و به ويژه اگر در دسترس باشد، ماست يونانى سرشار از پروتئين ها و همچنين 
باكترى هاى گوارشى است كه سيستم ايمنى بدن را تقويت كرده و به هضم غذا كمك 
ــت يونانى را در وعده  صبحانه، ناهار، شام و حتى ميان  مى كنند. شما مى توانيد ماس
وعده ها نيز ميل كنيد و از مشكلى به نام نفخ خالص شويد. پروتئين هاى موجود در 

اين ماده  غذايى باعث ايجاد احساس سيرى طوالنى مدت مى شود. حتما از اين ماست 
در جهت رسيدن به تناسب اندام استفاده كنيد.

ماهى آزاد
ــت. اين ماده غذايى با  فيله  ماهى آزاد حاوى پروتئين و اسيدهاى چرب ضرورى اس
ــولين و كنترل قند خون باعث كاهش ميل به  كاهش حالت مقاومت سلول ها به انس

ــترى ــم بدن را افزايش مى دهد. در نتيجه كالرى بيش ــده و متابوليس مصرف قند ش
ــيد. بنابراين سعى كنيد به جاى مصرف   مى سوزانيد و زودتر به تناسب اندام مى رس
گوشت هاى پرچرب ماهى آزاد را وارد برنامه  غذايى كرده و آن را با ساالد فراوان ميل 

كنيد. البته دور سس هاى چرب را خط قرمز بكشيد.
بادام

يك مشت آجيل و به خصوص بادام سرشار از پروتئين است. بنابراين يك ميان وعده  
فوق العاده محسوب مى شود كه به خوبى شما را سير و از ريزه خوارى پيشگيرى مى 

كند.
 اگر اين مواد غذايى به همراه ميوه ها يا سبزيجات مصرف شوند و يا آن را به ساالدها 
ــن و تحريك كننده  ــاوى پروتئي ــد. بادام ح ــتر خواهد ش اضافه كنيد تأثير آن بيش

متابوليسم بدن است. بنابراين مى توانيد بدون اينكه دچار زياده روى شويد روزانه به 
ميزان يك مشت كوچك از اين مواد غذايى مصرف كنيد.

اسفناج و رفقا
ــد ــدن باي ــه ب ــاى اضاف ــى ه ــردن چرب ــدن و آب ك ــدام ش ــوش ان ــراى خ ب

ــان براى  ــه عقيده  محقق ــش دهيد. ب ــواد غذايى را كاه ــود در م  چربى هاى موج
ــبزيجات  ــفناج را جايگزين س ــبزيجاتى مانند اس اين كار س
ــرخ  ــى س ــيب زمين ــد س ــرب مانن ــته اى و چ نشاس
ــده مردم  ــام ش ــات انج ــب مطالع ــد. برحس ــرده كني ك
ــاز و  ــد از آن پي ــى و بع ــيب زمين ــتر س ــان بيش جه
ــد  ــا 5 درص ــد و تنه ــى كنن ــرف م ــى مص ــه فرنگ گوج
ــان  ــج و كدوحلوايى عالقه نش ــد هوي ــبزيجاتى مانن به س
ــبز مانند  ــبزيجات برگ س ــزان براى س ــد. اين مي مى دهن
ــبزيجات  ــت، اما بايد بدانيد كه س ــفناج فقط 3 درصد اس اس
ــن تا مى  ــتند. بنابراي ــوزها هس ــى س ــزو چرب ــبز ج برگ س
ــبزى خوردن  ــو و س ــى، كاه ــاهى، بروكل ــفناج، ش توانيد اس

ميل كنيد.
ــى مانند  ــواد معدن ــاوى ويتامين ها و م ــش ح ــفناج و رفقاي اس
ــتند.  ــين و منيزيم هس ــيم، فوالس ــن، ويتامين C، كلس بتاكاروت
ــمزه اى است كه  ــبزرنگ خوش ــفناج يكى از آن سبزيجات س اس
ــاندويچ و حتى ــس، س ــاالدها، املت، س ــه  س ــد در تهي مى تواني

 اسموتى ها استفاده كنيد.
فلفل

فلفل هايى مانند فلفل چيلى باعث تحريك متابوليسم مى شوند. در 
نتيجه به چربى سوزى و تناسب اندام كمك مى كنند. اين خاصيت 
ــى از تركيبى به نام كاپسايسين است كه طعم تندى به  فلفل ناش

اين ماده  غذايى مى دهد.
تخم مرغ

ــد تخم مرغ و به خصوص زرده  آن  روزگارى كه تصور مى ش
براى قلب مضر است به پايان رسيده. بدون شك نبايد هر روز

ــاده  غذايى  ــد كه اين م ــد، اما بداني ــرغ ميل كني  تخم م
ــه و چربى هاى  ــيدهاى آمين ــن، اس ــار از پروتئي سرش
ــم را تحريك  ــه متابوليس ــت ك ــب اس ــراى قل ــد ب مفي
ــد. در عين  ــى ده ــدن م ــادى به ب ــرژى زي ــرده و ان ك
ــوب  ــدام محس ــب ان ــاران تناس ــى از همي ــال يك ح
ــود. اگر مى خواهيد زودتر به هدف الغرى و خوش  مى ش

اندامى برسيد حتما تخم مرغ را وارد برنامه غذايى بكنيد.
حرف آخر

اين روزها خيلى از افراد به جاى اينكه به دنبال كنترل خورد و خوراكشان باشند دنبال 
ــيد هيچ روش يا خوراكى  ــتند كه الغر مى كند. بدانيد و آگاه باش خوردنى هايى هس
ــدن وجود ندارد. رسيدن به تناسب  معجزه گرى براى يك شبه الغر و خوش اندام ش
اندام اراده مى خواهد و برنامه ريزى. قبل از هر چيزى بايد از زياده روى بپرهيزيد. در 

عين حال بايد به اندازه  كافى و مورد نياز بدنتان غذا بخوريد.
ــدند را به برنامه   ــن مطلب قيد ش ــدى مانند آنچه در اي ــت مواد غذايى مفي  بهتر اس
ــد زياده روى نكنيد و بدانيد كه عالوه بر تغذيه  سالم  غذايى اضافه كنيد. يادتان باش
ــب مانند  ــبك و مناس ــى س ــاز داريد. در نتيجه روزانه ورزش ــرك بدنى نيز ني به تح
پياده روى و شنا داشته باشيد و از انجام حركات موضعى كه به آب شدن چربى هاى 

پهلوها كمك مى كنند نيز غافل نشويد.

فصل زمستان بيمارى هايى از جمله سرماخورگى، آنفوالآنزا، سرفه هاى 
مكرر و حساسيت هاى مخصوص اين فصل را با خود به همراه دارد و افراد 
بسيارى را مجبور مى كند از داروهاى متفاوتى استفاده كنند، اما در اينجا 
ــان مى دهيم كه به طور طبيعى بدون استفاده از  ما روشى را به شما نش

داروها بيمارى هاى اين فصل را درمان مى كند.
قرار دادن يك قطعه پياز در گوش مى تواند در درمان بسيارى از بيمارى ها 
مخصوصا بيمارى هاى فصل زمستان و پاييز به شما كمك كند. در فصول 
ــتان و پاييز دماى بدن تغيير مى كند و به همين دليل باكترى ها و  زمس
ــتر از قبل به بدن حمله مى كنند و  ويروس ها و همچنين عفونت ها بيش

سالمتى را تحت تاثير قرار مى دهند.
اين روش درمانى مى تواند بيش از هر شربت ضد سرفه ديگرى در درمان 
ــد. عالوه بر اين، تنگى نفس و مشكالت  سرفه هاى مكرر شما موثر باش
تنفسى را به راحتى درمان مى كند. از طرف ديگر، اين روش درد گوش 

شما را كاهش مى دهد و تب بدن را پايين مى آورد.
ــاب و  ــد الته ــت ض ــرماخوردگى و خاصي ــم س ــردن عالي ــن ب  از بي
ــت. البته  ضدعفونى كنندگى از ديگر خواص قرار دادن پياز در گوش اس
گفته مى شود كه اگر پياز در گوش قرار گيرد خواص خود را بهتر نشان 

مى دهند.

ــاص روى دندان  ــه همراه خميرى خ ــل آلومينيومى ب قرار دادن فوي
ــفيد شدن دندان هاى شما  فوايد بسيارى دارد و موجب درخشان و س

مى شود. 
بسيارى از متخصصان بر اين باور هستند كه اين كار روش درمانى بسيار 

موثرى محسوب مى شود.
ــدن دندان هاى خود از مواد  ــان ش ــفيد و درخش برخى افراد براى س
ــى بهداشتى استفاده مى كنند كه  شيميايى يا سفيدكننده هاى آرايش
ــراى مدتى كوتاه اثربخش  اين راه ها عالوه بر ضررهايى كه دارد تنها ب
خواهد بود. بيشتر اين محصوالت حاوى كارباميد پراكسايد و رنگدانه 

هستند.
ــه كنيد و آن را با  ــما مى توانيد در خانه به راحتى خمير دندانى تهي ش
ــما  ــى روى دندان هايتان قرار دهيد تا دندان هاى ش فويل آلومينيوم
ــود و هيچ گونه ماده مضرى در آن وجود ندارد. اين راه  براق و سفيد ش
آسان ترين و سريع ترين و در عين حال كم هزينه ترين راه براى سفيد 

كردن دندان هاست.
ــر دندانتان تركيب  ــيرين را با خمي براى اين كار مقدار كمى جوش ش
ــه طورى كه بتواند  ــل آلومينيومى را برداريد و آن را ب كنيد و يك فوي

سراسر دندان هاى شما را پوشش دهد تا كنيد و ببريد.
ــل بماليد و آن را  ــيرين و خمير دندانتان را روى فوي تركيب جوش ش
ــن كار را به مدت 7  ــاعت روى دندانتان قرار دهيد. اي به مدت يك س
روز،روزى دو مرتبه انجام دهيد تا از اثرات معجزه آساى آن در سفيد و 

براق شدن دندان هايتان لذت ببريد.

معجزه قرار دادن پياز در گوش

با كمك فويل آلومينيوم 
دندان ها را مثل برف سفيد كنيد

بيشتربدانيم
زبان خوراكى ها

ــرى از تحليل  ــيب و گوجه فرنگى در جلوگي نقش س
رفتن عضالت مصرف ميوه و سبزيجات به دليل غنى 
بودن از آنتى اكسيدان نقش مهمى در سالمت انسان 
ــت كه مصرف  ــده اس دارد به نحوى كه بارها گفته ش
ــما را از بيمارى و نياز به پزشك  يك سيب در روز ش
دور مى كند، اما تحقيقات جديد چيزى فراتر از اين را 

آشكار كرده است.
ــان يك  ــكا در جري ــووا آمري ــگاه آي ــان دانش محقق
مطالعه،موفق به كشف پروتئينى شده اند كه موجب 
ــن تحقيق  ــا در ادامه اي ــود، ام پيرى عضالت مى ش
ــت  دريافتند تركيبات موجود در گوجه فرنگى و پوس

سيب مى تواند اثرات اين پروتئين را از بين ببرد.
ــف و آتروفى عضالنى  ــويم ضع ــه پير مى ش زمانى ك
ــر زيادى بر  ــكالت زيادى ايجاد مى كند كه تأثي مش
كيفيت زندگى و سالمت انسان دارد. به همين دليل 
ــنين باال  ــده افراد در س ــت كه هميشه توصيه ش اس
تمرينات ورزشى خصوصا تمرينات با وزنه انجام دهند 

تا از روند آتروفى عضالت جلوگيرى شود.
محققان متوجه شدند كه اثر اسيد اورسوليك موجود 
در پوست سيب و توماتيدين (tomatidine) موجود 
در گوجه فرنگى سبز در پيشگيرى از تحليل عضالت 

ــنگى و بى تحركى، مؤثر است. پيرى،  ــى از گرس ناش
ــت و  ــل ضعف و آتروفى عضالنى اس بزرگ ترين عام
محققان اميدوارند كه با استفاده از اين مواد به تقويت 

عضالت در برابر آثار پيرى كمك كنند.

نقش تركيبات گوجه فرنگى و سيب در افزايش 
قدرت و توده عضالت

ــن را كه  ــه، موش هاى مس ــن مطالع ــان در اي محقق
ــه دو گروه  ــى بودند ب ــى و ضعف عضالن دچار آتروف

تقسيم كردند. يك گروه به مدت دو ماه رژيم غذايى 
حاوى 0/27 درصد اسيد اورسوليك و يا 0/05درصد 
ــروه دوم رژيم غذايى  توماتيدين دريافت كردند و گ

فاقد اين تركيبات داشتند.
ــاده موجب  ــه هر دو اين م ــان داد ك  اين مطالعه نش
افزايش تقريبى 10 درصدى توده عضالت و افزايش 
ــن ميزان  ــود. اي ــدى قدرت عضالت مى ش 30 درص
ــرد جوان ــى عضالنى يك ف ــت تواناي معادل بازگش

 است.
ــان داد كه اين  ــى روى موش ها نش تحقيقات تكميل
ــود  ــدن ژن هايى مى ش تركيبات موجب غيرفعال ش
ــى ATF4 كنترل  ــور رونويس ــق فاكت ــه از طري ك
مى شود. براى آزمايش اين نكته، محققان موش ها را 
 ATF4 به نحوى تغيير ژنتيكى دادند كه فاقد فاكتور
باشند. آنها دريافتند كه عضالت اين موش ها در برابر 

آثار پيرى مقاوم است.
ــوليك و توماتيدين ــيد اورس ــابه اثر اس  اين آثار مش

 بود. اكنون محققان در نظر دارند با بررسى روش هايى 
براى افزودن اين دو تركيب به مواد غذايى، مكمل ها 
و يا داروها، قدرت و توده عضالنى افراد را با باال رفتن 

سن آنها حفظ كنند.

معجزه سيب و گوجه فرنگى

دريچه

ــن روزها با  ــتند كه اي ــا از جمله داروهايى هس آنتى بيوتيك ه
ــت كه  ــتيم. اين در حالى اس ــه آنها روبه رو هس مصرف بى روي
مصرف مداوم و زياد آنها مى تواند به بدن انسان آسيب برساند 
ــتگاه گوارش  ــكالتى از جمله آسيب به دس ــبب بروز مش و س

شود.
ــتفاده كرد   به جاى آنها مى توان از آنتى بيوتيك ها طبيعى اس
ــك را به خوبى در بدن  ــه داروهاى آنتى بيوتي كه نه تنها وظيف
انجام مى دهد بلكه فوايد بسيار ديگرى نيز دارند. در اينجا به 3 
آنتى بيوتيك طبيعى اشاره مى كنيم كه سالمت شما را تضمين 
مى كنند و نيازى به تجويز پزشك ندارند و مى توانيد با آسودگى 

خاطر آنها را در خانه مصرف كنيد.
سير

سير به علت سرشار بودن از خواص آنتى بيوتيكى، ضدويروسى، 
ضدقارچ و ضد ميكروبى بهترين جايگزين براى داروهاى پرضرر 
آنتى بيوتيك است. عالوه بر اين، سير سرشار از آنتى اكسيدان 
ــتم ايمنى بدن را تقويت كند. از طرف  بوده كه مى تواند سيس
ديگر، ماده آليسين موجود در سير، باكترى هاى مضر موجود در 

بدن را به خوبى از بين مى برد. 

روغن پونه كوهى
ــدن را از بين مى برد و در  روغن پونه كوهى باكترى هاى مضر ب
عين حال هيچ آسيبى به باكترى هاى مفيد نمى رساند. عالوه 
ــت و از همه مهم تر موجب  بر اين، ضد ميكروب و ضد قارچ اس
ــود. كارواكرول ماده اصلى  مقاومت بدن به آنتى بيوتيك مى ش
موجود در روغن پونه كوهى است كه نقش مهمى را در خاصيت 
ــد اين روغن  ــد. قبل از تهيه يا خري ضدباكترى آن ايفا مى كن
ــويد كه حداقل مقدار كارواكرول موجود در آن  خاطرجمع ش

70 درصد باشد.
عسل مانوكا

عسل مانوكا يكى از بهترين آنتى بيوتيك هايى است كه مى تواند 
طيف گسترده اى از انواع باكترى ها و عوامل بيمارى زا را از بين 
ــل موجب مقاومت باكترى نمى شود و سيستم  ببرد. اين عس

ايمنى بدن را نيز تقويت مى كند.
ــل فوايد بسيار ديگرى   عالوه بر خاصيت ضدباكترى، اين عس
همچون تقويت عملكرد مغز، بازسازى بافت هاى بدن و درمان 
ــمرد.اين عسل از باكترى هاى  زخم ها را مى توان براى آن برش
مفيد روده حمايت مى كند و روند گوارش غذا را بهبود مى بخشد.

ويار باردارى يكى از عاليم شايع دوران باردارى بوده كه در موارد 
معدودى ممكن است منجر به يك عارضه وخيم گرديده و باعث 
ــوس وزن، آب و بد غذايى شود. دكتر حسن  از دست دادن محس
اكبرى متخصص آسيب شناسى و محقق و مدرس طب اسالمى 
ــتفراغ، عارضه اي شايع در دوران باردارى  ايرانى گفت: تهوع و اس
ــاردار آن را تجربه مى كنند.  ــت كه حدود 50 درصد از زنان ب اس
ــايع تر است و تا هفته 16  اين عارضه در 12 هفته اول باردارى ش
ــت ادامه يابد. وى ادامه داد: خانم هايى  تا 20 باردارى ممكن اس
ــتفاده مى كنند و يا اهل ورزش  كه از فست فود و نوشابه زياد اس
كردن نيستند و يا افرادى كه دائما آب يخ، دوغ و يا در كنار همه  
غذاها ماست مصرف مى كنند، بيشتر دچار عوارض ويار باردارى 
ــمت هاى بدن فرد باردار ورم  ــوند. به عالوه در تمامى قس مى ش
ــود، در صورتى كه سلول ها محكم و قوى  مختصرى ايجاد مى ش
ــند اين ورم كمتر و هرچه قدر اين سلول ها ضعيف تر باشند،  باش
ورم بيشتر مى شود كه در اين حالت فرد دچار مسموميت باردارى 

مى شود.

اكبرى افزود: اگر كسى در شرايط فعلى باردار است و اقدامات قبل 
ــت هم مى تواند ويار باردارى خود را  از باردارى را انجام نداده اس
كاهش دهد. براى نمونه حجم غذاها را كم و دفعات غذا خوردن را 
افزايش دهد، غذا را به صورت خيلى داغ يا خيلى سرد ميل نكند يا 
از غذاهايى كه براى كاهش تهوع است، استفاده كند. مانند بادام 
درختى يا بادام را به صورت شيربادام در بياورد و يا با مقدارى عسل 

مخلوط كند كه مى تواند براى كاهش تهوع مفيد باشد.
وى تأكيد كرد: از دمنوش ها به جاى چاى در اين دوران استفاده 
كنند. همچنين آب سيب ضد تهوع است و هم تمام عناصر الزم 
براى رشد را در خود دارد، پس روزانه يك ليوان آب سيب خنك 
براى كسانى كه تهوع شديد دارند مفيد مى باشد. وى بيان كرد: 
ويار به يخ و يا خاك صحيح نمى باشد. ميل به يخ خوردن با خوردن 
شربت شيره  انگور و ميل به خاك خوردن با مصرف زرده تخم مرغ 
ــلى از بين مى رود. همچنين دمنوش زنجبيل چه به  محلى عس
صورت گرم چه خنك  و مصرف انجير خيس شده با گالب براى 

رفع ويار مناسب است.

بدون تجويز پزشك؛
به جاى آنتى بيوتيك  اين خوراكى را بخوريد

به گفته يك متخصص؛
راهكارهايى براى كاهش ويار باردارى

باشيد. بنابراين بهتر است از همين امروز دست به كار شويد و تا 
ــا را از ــى از اين چربى ه ــال جديد بخش ــيدن س فرا رس

ــالوه بر اين، فيبرها  ميزان چربى ها كمك مى كنند. ع
باعث ايجاد احساس سيرى طوالنى مدت شده و قند خون 
ــود از توليد  ــى كنند. اگر قند خون تثبيت ش را كنترل م
ــولين زياد (هورمونى كه باعث ذخيره  چربى در بدن انس

 مى شود) جلوگيرى شده و ميل به خوردن ميان وعده هاى 
شيرين بعد از غذا يا پايان روز كاهش پيدا مى كند. در نتيجه 

ــدن چربى هاى پهلوها اميدوار  ــريع تر آب ش مى توانيد به س

ــدن و آب كردن چربى هاى اضافه بدن بايد  براى خوش اندام ش
ــان را كاهش دهيد. به عقيده  چربى هاى موجود در مواد غذاييت
ــفناج را  ــبز، مانند اس ــبزيجات برگ س محققان براى اين كار س
جايگزين سبزيجات نشاسته اى و چرب مانند سيب زمينى سرخ 

ــرف روغن نارگيل  ــيده اند كه بين مص محققان به اين نتيجه رس
ــاز بدن ارتباطى وجود دارد. اين  ــوخت و س و سرعت گرفتن س
ــتر كمك زيادى مى كند.  روند نيز به سوزاندن چربى هاى بيش
ــت و  ــالمت قلب مؤثر اس ــن روغن نارگيل براى س عالوه بر اي

ــبزيجات  ــفناج را جايگزين س ــبزيجاتى مانند اس اين كار س
ــرخ  ــى س ــيب زمين ــد س ــرب مانن ــته اى و چ نشاس
ــده مردم  ــام ش ــات انج ــب مطالع ــد. برحس ــرده كني ك
ــاز و  ــد از آن پي ــى و بع ــيب زمين ــتر س ــان بيش جه

ــا  ــد و تنه ــى كنن ــرف م ــى مص ــه فرنگ گوج
ــان  ــج و كدوحلوايى عالقه نش ــد هوي ــبزيجاتى مانن به س
ــبز مانند  ــبزيجات برگ س ــزان براى س ــد. اين مي مى دهن

ــفناج فقط  اس
ــن تا مى  ــتند. بنابراي ــوزها هس ــى س ــزو چرب ــبز ج برگ س
ــبزى خوردن  ــو و س ــى، كاه ــاهى، بروكل ــفناج، ش توانيد اس

ميل كنيد.
ــى مانند  ــواد معدن ــاوى ويتامين ها و م ــش ح ــفناج و رفقاي اس

ــن، ويتامين  بتاكاروت
ــمزه اى است كه  ــبزرنگ خوش ــفناج يكى از آن سبزيجات س اس
ــاندويچ و حتى ــس، س ــاالدها، املت، س ــه  س ــد در تهي مى تواني

 اسموتى ها استفاده كنيد.
فلفل

فلفل هايى مانند فلفل چيلى باعث تحريك متابوليسم مى شوند. در 
نتيجه به چربى سوزى و تناسب اندام كمك مى كنند. اين خاصيت 
ــى از تركيبى به نام كاپسايسين است كه طعم تندى به  فلفل ناش

اين ماده  غذايى مى دهد.
تخم مرغ

ــد تخم مرغ و به خصوص زرده  آن  روزگارى كه تصور مى ش
براى قلب مضر است به پايان رسيده. بدون شك نبايد هر روز

ــاده  غذايى  ــد كه اين م ــد، اما بداني ــرغ ميل كني  تخم م
ــه و چربى هاى  ــيدهاى آمين ــن، اس ــار از پروتئي سرش
ــم را تحريك  ــه متابوليس ــت ك ــب اس ــراى قل ــد ب مفي
ــد. در عين  ــى ده ــدن م ــادى به ب ــرژى زي ــرده و ان ك
ــوب  ــدام محس ــب ان ــاران تناس ــى از همي ــال يك ح
ــود. اگر مى خواهيد زودتر به هدف الغرى و خوش  مى ش

اندامى برسيد حتما تخم مرغ را وارد برنامه غذايى بكنيد.

 آب كردن پهلوها

 غذايى براى 10 مــاده  
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22بهمن پيروزى انقـالب اسـالمى ايران
 در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسـالمى مردم ايران بـه رهبرى امام خمينى (ره) 
به نقطه عطف خود رسيد. سـرانجام مبارزات مردم مسـلمان به بار نشست و پادشاهى
 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوى در ايران، ريشه كن گرديد و به 

خواست الهى حكومت جمهورى اسالمى تأسيس شد.

در روز 22 بهمن به ترتيب زندان اوين، ساواك، سلطنت آباد، مجلس سنا و شوراى ملى، شهربانى، 
ــهربانى، ــخير ش ــترك به تصرف مردم در آمد.در تس ــاختمان زندان كميته مش ژاندارمرى و س

 سپهبد رحيمى فرماندار نظامى تهران به دست انقالبيون مسلح افتاد. 
پادگان باغشاه و دانشكده افسرى، دبيرستان نظام، زندان جمشيديه، پادگان عشرت آباد و پادگان 
عباس آباد يكى پس از ديگرى تسليم شدند و آخرين مركزى كه به تصرف درآمد راديو و تلويزيون 

بود.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ملت مسلمان و قهرمان و مبارز ايران، در اين لحظه حساس كه به لطف خداوند تعالى 
مبارزات قهرمانانه شما سدهاى استبداد و استعمار را يكى پس از ديگرى مى شكند و 
انقالب اسالمى شما شكوفه ها و ميوه هاى خود را آشكار مى سازد، الزم مى دانم ضمن 
اظهار تشكر و قدردانى از يك يك شما برادران و خواهران چند نكته را يادآورى  كنم: 
ــكار كرده ايد و  ــالمى و انقالبى خود را آش ــما در جريان مبارزات گذشته رشد اس ش
ــان دهيد تا جهانيان  ــت كه اين رشد را به جهانيان نش اكنون بيش از پيش الزم اس
ــعادت خود را ــلمان ايران مى توانند بدون قيوميت اين و آن، راه س بدانند مردم مس

 انتخاب كنند. 
از شما مى خواهم كه اوال مانع آشوب و هرج و مرج بشويد و نگذاريد آشوبگران مغرض 
به عملياتى از قبيل غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان و از بين بردن آثار علمى و 
ــمن براى  ــت بزند. دش فنى و صنعتى و هنرى و اتالف اموال عمومى و خصوصى دس
ــد و مغرض در ميان توده  ــت از طريق نفوذ دادن افراد مفس خراب كردن چهره نهض
مسلمان دست به چنين كارها مى زند تا نهضت ما را ارتجاعى و وحشيانه قلمداد كند.
ــى  ــن عمليات ــه چني ــت ب ــس دس ــر ك ــه ه ــم ك ــى كن ــالم م ــدا اع ــن اكي  م
ــال  ــد متع ــگاه خداون ــرود و در پيش ــت مط ــى مل ــه انقالب ــد از جامع بزن

مسئول است. 
ثانيا توجه داشته باشيد كه انقالب ما از نظر پيروزى بر دشمن هنوز به پايان نرسيده ، 

دشمن از انواع وسايل و حيله ها بهره مند است و توطئه ها در كمين ماست.
 تنها هوشيارى و انضباط انقالبى و اطاعت از فرمان هاى رهبرى و دولت موقت اسالمى 

است كه همه توطئه ها را نقش بر آب مى سازد. 
ــما قرار مى گيرند هرگز مورد  ــمن كه به عنوان اسير در اختيار ش ثالثا افرادى از دش
ــيران محبت و  ــنت اسالمى است به اس ــونت و آزار قرار ندهيد. همچنان كه س خش
مهربانى كنيد و البته دولت اسالمى به موقع آنها را محاكمه و عدالت را در مورد آنها 

اجرا  خواهد كرد. 
ــما برادران و خواهران عزيزم مى خواهم كه با دولت موقت انقالبى اسالمى  از همه ش
كه وارث يك سلسله خرابى هاى دولت هاى فاسد گذشته است همكارى كنيد تا به 
ــالمى آباد و آزاد را مورد  ــه زودتر با همكارى يكديگر ايران اس حول و قوه الهى هر چ

غبطه جهانيان بسازيم. 
والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته

روح اهللا الموسوى الخمينى 
57/11/22

با وجود همه ناباورى  ها و تمامى تالش هايى كه در سطح بين  المللى براى حفظ رژيم شاه و جلوگيرى از 
ــالمى در مرحله نخست مبارزات خويش در  روز 22 بهمن   موفقيت امام خمينى به عمل آمد، انقالب اس
پيروز شد و از اين جهت پيروزى آن بيشتر به يك معجزه شبيه بود تا تحولى عادى... به جز امام خمينى و 
توده  هاى بيشمارى كه خارج از تحليل هاى معمول، به گفته  ها و وعده هاى امام باور قلبى داشتند، عموم 
تحليل گران سياسى و همه كسانى كه در رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند وقوع چنين پيروزى را، 

حتى تا روزهاى واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مى دانستند.
چنين بود كه از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپاى اسالمى در پهنه اى گسترده آغاز شد. 
ــمنى ها را آمريكا رهبرى مى كرد و دولت انگليس و برخى دول اروپايى ديگر به همراه تمامى  جبهه دش
رژيم هاى وابسته به غرب در آن مشاركت فعال داشتند. شوروى (سابق) و اقمار آن نيز ناخرسند از اتفاقى كه 
در ايران افتاده و به حاكميت دين منجر گرديد، با آمريكايى ها در بسيارى از خصومت ها همسو شدند. نمونه 
بارز اين هم پيمانى در همنوايى نيروهاى چپ و راست ضدانقالب داخل كشور كه بعدها اسناد وابستگى 
آنان به سفارتخانه هاى شوروى و آمريكا افشا گرديد و از آن بارزتر هماهنگى همه  جانبه دو كشور در تجهيز 
صدام و حمايت از او در جنگ با جمهورى اسالمى را مى  توان مشاهده كرد، اما امام خمينى با همان منطقى 
كه نهضت اسالمى را آغاز كرده بود، در اوج فتنه ها و فشارهاى خارجى انقالب را هدايت كرد و آن را با اراده 

خويش به دوره سازندگى و ثبات هدايت كرد.
نهضتى كه امام  خمينى پرچمدار و پايه گذار آن بود، توانست در  روز 22 بهمن غبار از چهره اسالم زدوده و 
سيماى حقيقى آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت نمايش دهد. به همين دليل است كه انقالب 

اسالمى ايران در جهان اسالم به عنوان «انقالب امام  خمينى» شناخته شده است. 
به همين علت است كه تاكنون هيچ يك از طرح هاى سياسى و اقتصادى و نظامى آمريكا عليه ايران كه غالبا 
با حمايت يا سكوت متحدان منطقه اى و جهانى آن كشور همراه بوده، به نتيجه نرسيده است  و به همين 

دليل است كه پس از گذشت سه دهه مقابله غرب با انقالب، امروز تئوريسين ها و سياستمداران اروپايى 
و آمريكايى بر ضرورت پذيرش و تحمل واقعيت انقالب و جايگاه جمهورى اسالمى در عرصه بين المللى 
تاكيد مى كنند.نهضتى كه در 22 بهمن 1357 به پيروزى رسيد، امروزه براى بسيارى از ملل جهان چراغ 
راه زندگى است.  از اين رو «22 بهمن» تنها نبايد به عنوان روز پايانى يك رژيم سياسى و آغازى بر حيات 
رژيم ديگر تلقى گردد. بلكه بايد از آن به عنوان سرفصلى برجسته در تاريخ سياسى ايران و نقطه اى عطف 

در روند مبارزات ملت ايران ياد كرد.
عوامل پيروزى در 22 بهمن 

پيروزى شكوهمند 22 بهمن 57، حاصل عوامل بسيارى است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1- ايمان به خداوند متعال

2- رهبرى روحانى متقى و فقيه آگاه، امام خمينى رحمه اهللا
3- اتحاد و همبستگى همه، اقشار ملت

4- استقامت و پايدارى در راه خدا، تحمل مشكالت و ... 
بر هيچ كس پوشيده نيست كه جمع شدن اين عوامل در ملتى موجب نزول تاييدات غيبى الهى گرديده 

و پيروزى آنها بر دشمنان حتمى مى شود.
22 بهمن و حيرت جهانيان :

ــم و حيرت انگيزى براى  ــالمى در ايران ، حادثه مه در دوران معاصر ، روز 22 بهمن پيروزى انقالب اس
ــتكبار را در ادامه سياست سلطه و  جهانيان بود . اين حادثه بزرگ قرن ، از يك سو معادالت سياسى اس
تقسيم استعمارى جهان بر هم زد و از سوى ديگر ، يكى از استوارترين رژيم هاى وابسته را ريشه كن ساخت 
و در كشور ايران ، با اهميتى كه از نظر استراتژيكى و اقتصادى براى قدرت هاى بزرگ جهان داشت ، تحولى 
سياسى ،مردمى و عظيم به وجود آورد و يك بار ديگر اسالم به عنوان قدرت تعيين كننده در جهان مطرح 
شد و چشم انداز وحدت جهان اسالم و ايستادگى در برابر استعمار كهنه و نو ، ايجاد قطب سياسى جديد در 
جهان و فروريزى رژيم هاى وابسته و تحميلى را در سرزمين هاى پر نعمت اسالمى ، در برابر ديدگان مشتاق 
بيش از يك ميليارد مسلمان گشود و موجى از وحشت و اضطراب رادر دل هاى جهان خواران پديد آورد.

ــلح در ستاد مشترك  ــوراى فرماندهان نيروهاى مس ــاعت 10 بامداد روز 22 بهمن ش  س
تشكيل شد. نظاميان حاضر در جلسه عبارت بودند از: عباس قره باغى، جعفر شفقت، حسين 
ــنگ حاتم، ناصر مقدم، عبدالعلى نجيمى، احمدعلى محققى، عبدالعلى  ــت، هوش فردوس
بدره اى، اميرحسين ربيعى، كمال حبيب اللهى، عبدالمجيد معصومى، جعفر صانعى، اسداهللا 
محسن زاده، حسين جهانبانى، محمد كاظمى، خليل بخشى آذر، على محمد خواجه نورى، 
پرويز امينى افشار، امير فرهنگ خلعتبرى، محمد فرزام، جالل پژمان، منوچهر خسروداد، 
ناصر فيروزمند، موسى رحيمى الريجانى، محمد رحيمى آبكنارى و رضا وكيلى طباطبايى.

ــوراى عالى ارتش بر عهده عباس قره باغى بود. پس از گزارش فرماندهان نيروها  رياست ش
ــتگى ارتش با مردم آغاز شد؛ اكثرا موافقت خود را  از وضعيت موجود بحث پيرامون همبس
ــيد. پس از  ــرانجام اعالميه اى مبنى بر بى طرفى ارتش تهيه و به امضا رس اعالم كردند و س
تصميم شوراى عالى، ساعت يك بعد از ظهر خبر تصميم شوراى عالى ارتش در اختيار راديو 
و تلويزيون گذاشته شد. راديو ايران برنامه عادى خود را قطع و اعالميه را قرائت كرد. لحظه اى 
بعد نيروهاى انقالب محوطه صدا و سيما را تصرف كردند و خبر سقوط رژيم سلطنتى پهلوى 

از صدا و سيما اعالم شد.

وقايع 22 بهمن

متن پيام امام خمينى (ره) در روز 22 بهمن 57

تصميم شوراى عالى ارتش در روز 22 بهمن

پيروزى انقالب در 22 بهمن



خبر خبر

ــى با قانون اساسى مخالفت كند يا  امام جمعه اصفهان گفت: اگر كس
واليت فقيه را قبول نداشته باشد و يا بخواهد دست در دست كفر دهد 

اصال انقالبى نيست.
ــنل  ــف طباطبايى نژاد در ديدار فرماندهى و پرس ــيد يوس  آيت اهللا س
ــى اصفهان  ــهيد باباي ــكارى ش ــتم ش نمونه نيروى هوايى پايگاه هش
ــال  ــروى هوايى، خاطره  19 بهمن س ــبت 19 بهمن روز ني به مناس
ــت و گفت:  ــالب را گرامى داش ــى به انق ــتن نيروى هواي 57 و پيوس
ــيار مهم بود ليكن آنچه  ــت، خضوع و علم امام (ره) بس ديانت، سياس
ــوند، خلوص ايشان ــان امام خمينى (ره) اين ملت ش ــد ايش باعث ش

 بود.
ــاس آيه صريح قرآن كريم  ــاره به آياتى از قرآن افزود: بر اس وى با اش
ــته كرده اند خداى رحمان  ــانى كه ايمان آورده و كارهاى شايس كس
ــد داد و نوع محبت مردم به براى آنها محبتى در دل مردم قرار خواه

 امام (ره) از اين جنس بود.
ــران در روز 19  ــان به بيعت هماف ــتان اصفه نماينده ولى فقيه در اس
بهمن اشاره كرد و با توجه به حضور خود در آن زمان با بيان خاطراتى 
ــه در آن  ــعورى ك ــور و ش ــزود: بيعت همافران و ش از اين حركت اف
ــد وصف ناپذير  ــى ارتش ابراز مى ش ــنل نيروى هواي روز از طرف پرس
ــز در دل آنها ــدا از امام عزي ــه اى از محبتى بود كه خ بود و اين گوش

 قرار داده بود.
ــر ويژگى هاى امام (ره)  ــن اعمال و رفتار را از ديگ وى دقت در ريزتري
دانست و گفت: ايشان در همه ريزه كارى ها دقت مى كرد تا مبادا خالف 

توصيه هاى اسالم رفتار نشود.
ــن  ــى را مهم تري ــون اساس ــرى قان ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ــت: ماحصل  ــمرد و بيان داش ــالمى ايران برش ــتاورد انقالب اس دس
ــى (ره)  ــام خمين ــود كه ام ــى ب ــران قانون اساس ــردم اي ــالب م انق
ــن قانون ــالم در اي ــالف اس ــزى خ ــد: چي ــوص آن فرمودن در خص

 نديدم.
وى افزود: واليت فقيه ديگر دستاورد انقالب اسالمى است كه در قانون 
اساسى به صراحت آمده است و بر اساس آيات قرآن هيچ كافرى حق 

ندارد بر مسلمان مسلط شود.
ــنن بر اين باورند كه اگر  آيت اهللا طباطبايى نژاد اظهار داشت: اهل تس
ــود باز همان حكم اولى االمر را  كسى به زور توانست بر آنها مسلط ش

دارد ليكن ما پذيرش كفر بر اسالم را نمى پذيريم.
ــالمى اگر زن و مرد مسلمان با يكديگر  وى گفت: بر اساس احكام اس
ــت در  ــود عقد باطل اس ــوهر كافر ش ازدواج كنند و پس از ازدواج ش
صورتى كه اگر زن كافر شود عقد باطل نخواهد شد، حال اسالمى كه 
ــلمان را نمى پذيرد آيا تسلط كفار بر  حتى تسلط مرد كافر بر زن مس

مسلمانان را خواهد پذيرفت.

ــتان اصفهان گفت: سند جامع  مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اس
ــم انداز ورزش كارگرى  ــيم چش ورزش كارگرى اصفهان با هدف ترس

استان تا 6 ماه آينده تدوين مى شود.
غالمعلى قادرى در همايش تجليل از مدال آوران كارگر استان اصفهان 
ــت مردم و جامعه و توجه به نشاط  اظهار داشت: وضعيت رفاه و معيش
ــت كه مى تواند در بهره ورى نيروى كار  و شادابى آنان 2 موضوعى اس

مؤثر باشد.
ــتان  ــاره به اقدامات اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اس وى با اش
اصفهان در سال جارى افزود: در راستاى افزايش نشاط و شادابى جامعه 
كارگرى و حفظ سالمت جسمى و روانى كارگران اقدامات خوبى انجام 
ــت كه مى تواند در بهره ورى نيروى كار نقش به سزايى داشته  شده اس
ــتان اصفهان بيان كرد:  ــد.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اس باش
بر اساس قانون، كارفرمايان موظف هستند با مشاركت وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى و وزارت ورزش و جوانان محل مناسبى را براى ورزش 
كارگران ايجاد كنند كه اين موضوع يكى از اهداف ما در اداره كل تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى است.
وى به اقدامات كارفرمايان و دولت در بخش ورزش كارگرى اشاره كرد 
و گفت: با همكارى و ارتباط با شركاى اجتماعى، تشكل هاى كارگرى 
و كارفرمايى در استان اصفهان بسيار مناسب بوده، اما تا دست يابى به 

ميزان مطلوب فاصله داريم.
قادرى تصريح كرد: 15 مجموعه فرهنگىـ  ورزشى كارگرى در استان 
ــتان به ارايه  ــالن ورزشى در 11 شهرس اصفهان وجود دارد كه 12 س
خدمات ورزشى به كارگران مى پردازند، اين سالن ها در مدت يك سال 
ــه داده اند. وى  ــى به كارگران اراي بالغ بر 200 هزارنفر  خدمات ورزش
افزود: براى مثال به صورت روزانه و ميانگين 600 نفر از سالن ورزشى 
خيابان چهارباغ باال استفاده مى كنند. همچنين ساالنه بالغ بر 420 هزار 
ــازى در حوزه رزمى از مجموعه هاى  نفر از سالن هاى ورزشى و بدن س

فرهنگى ورزشى كارگرى استفاده مى كنند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: برگزارى 58 
ــى كارگرى با حضور 638 تيم ورزشى در استان  دوره مسابقات ورزش
ــى به 32 مسابقه  ــته هاى مختلف، اعزام 32 تيم ورزش اصفهان در رش
ورزشى ملى، كسب رتبه نخست ارزيابى عملكرد حوزه ورزشى كارگران 
استان و كسب مقام نخست كشورى در بخش ورزش زورخانه اى، تنيس 
ــه اقدامات صورت گرفته در بخش  روى ميز، تكواندو و واليبال از جمل

ورزشى كارگرى استان اصفهان به شمار مى رود.
ــادابى در جامعه كار و توليد  ــاط و ش وى با بيان اينكه براى ارتقاى نش
ــتيم،  ــاخت و نرم افزارى هس نيازمند اقدامات جديدى در بخش زيرس
ــتان اصفهان در  ــند جامع حوزه ورزش كارگرى در اس تصريح كرد: س
فرصت 6 ماهه تدوين مى شود تا با تدوين اين سند، چشم انداز جامعى 

براى ورزش كارگرى استان اصفهان طراحى شود.

امام جمعه اصفهان:

كسى كه با قانون اساسى مخالفت كند 
انقالبى نيست

مديركل تعاون و رفاه اجتماعى اصفهان:

سند جامع ورزش كارگرى
 تدوين مى شود

ــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اصفهان  رييس ش
ــم راهپيمايى يوم اهللا 22 بهمن  گفت: سخنران مراس
ــهرى مدير  ــينى بوش ــط حضرت آيت اهللا حس توس
حوزه هاى علميه كشور و اجراى سرودهاى حماسى 
ــى حامدزمانى انجام  ــط هنرمند متعهد اصفهان توس
ــكرى ضمن دعوت از قشرهاى  خواهد شد.جعفر عس
ــكوه يوم اهللا  ــم باش مختلف مردم به حضور در مراس
ــتاورد  22 بهمن گفت: يوم اهللا 22 بهمن ثمره و دس
مجاهدت ميليون ها انسان ارزشمند و هزاران شهيد 

جاويد است.
ــراى ملت ما در  وى با بيان اينكه يوم اهللا 22 بهمن ب
حكم عيد فطر ، عيد قربان و عيد غدير و در حكم نوروز 
واقعى است اذعان داشت:مردم مقاوم و صبور و بصير 
ــى و هفتمين سالگرد پيروزى  استان اصفهان، در س
ــالمى، بار ديگر ،  ضمن تجديد  شكوهمند انقالب اس
عهد و پيمان با آرمان هاى بلند امام راحل و بنيانگذار 
جمهورى اسالمى ايران براى پاسداشت خون شهيدان 
ــلمين حضرت ــداى ولى امر مس ــك گويى به ن و لبي

ــى ، يكپارچه و  ــا حضور حماس  آيت اهللا خامنه اى ب
پرشكوه خود در راهپيمايى 22 بهمن حمايت خود را 

از نظام اسالمى اعالم خواهند كرد.
ــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اصفهان  رييس ش
ــردم در  ــه حضور م ــت حماس تصريح كرد: اميد اس
ــاز حضور حداكثرى در  ــم 22 بهمن، زمينه س مراس

انتخابات باشد.
ــروع راهپيمايى از مسيرهاى  وى با اشاره به اينكه ش
هشت گانه ساعت 9:30 صبح و آغازمراسم در ميدان 

ــود افزود:   ــح خواهد ب ــاعت 10:30 صب امام (ره) س
ــتاهاى اين  ــهرها و روس ــتان ها، ش در تمامى شهرس
استان راهپيمايى با شكوه يوم اهللا 22 بهمن همراه با 

برنامه هاى متنوع برگزار مى شود.
عسكرى به مسيرهاى هشت گانه راهپيمايى يوم اهللا 
ــجد مصليـ  ميدان  22 بهمن اشاره و بيان كرد:مس
قدسـ  خيابان هاتفـ  ميدان امام على(ع)ـ  چهارراه 
شكرشكنـ  خيابان حافظـ  ميدان امام (ره)، مسجد 
ــان چهارباغ  ــهداـ  خياب ــت ا... خادميـ  ميدان ش آي
ــپاهـ   ــين (ع)ـ  خيابان س ــدان امام حس پايينـ  مي
ميدان امام (ره)، مسجد صاحب الزمان(عج)ـ  خيابان 
ــرـ  ،ميدان  ــارراه ولى عص ــج)، چه صاحب الزمان(ع
ــكنـ   احمد آبادـ  خيابان احمدآباد چهارراه شكرش
ــجد نورباران  ــظـ  ميدان امام (ره)، -مس خيابان حاف
ــريف واقفيـ  چهارراه  ـ چهارراه نوربارانـ  خيابان ش
نقاشيـ  چهارراه شكرشكنـ  خيابان حافظـ  ميدان
ــيخ  ــرـ  خيابان ش ــت اكب ــجد حج ــام (ره)، مس  ام
ــىـ  مسجد  ــىـ  خيابان فردوس صدوقـ  پل فردوس
ــتانداريـ   ــطينـ  خيابان اس ــيـ  ميدان فلس االقص
ــجد الهاديـ   ــام (ره) ،مس ــپاهـ  ميدان ام خيابان س
ــماعيلـ  خيابان  ــان كمال اس ميدان انقالبـ  خياب
ــين (ع)ـ  خيابان  ــام حس ــدان ام ــتهـ  مي باغ گلدس
ــع گورتان،  ــجد جام ــام (ره) ، مس ــپاهـ  ميدان ام س
ــگاهـ  ميدان  ــان آتش ــيـ  خياب ــاران چ ــجد به مس
ــيـ   ــان طالقان ــهـ  خياب ــان صارمي ــادـ  خياب جه
ــپاهـ  ميدان ــين (ع) ـ  خيابان س ــام حس ميدان ام
 امام (ره) و مسجد موسي بن جعفر (ع)ـ  خيابان حكيم 

نظاميـ  خيابان نظر شرقيـ  خيابان توحيدـ  خيابان 
ــماعيلـ   مطهريـ  ميدان انقالبـ  خيابان كمال اس
خيابان باغ گلدستهـ  ميدان امام حسين (ع)ـ خيابان 
سپاهـ  ميدان امام (ره) مسيرهاى 8 گانه راهپيمايى 

يوم اهللا 22 بهمن خواهد بود.
ــوم اهللا 22  ــى راهپيمايى  ي ــه هاى جانب وى از برنام
ــخن به ميان آورد و عنوان كرد: خواندن دو  بهمن س
ركعت نماز شكر و سردادن نداى اهللا اكبر در شب 22 
بهمن، اجراى برنامه نورافشانى در 30 نقطه از استان 
ــرودهاى انقالبى به ياد  اصفهان، نواختن موزيك و س
ــط گروه هاى  ــالب و تداعى آن روزها توس دوران انق
ــازى ، با  ــلح، تبليغات و فضاس موزيك نيروهاى مس
ــالمى و تصاوير شهداى  پرچم پرافتخار جمهورى اس
ــان در محل و  ــرور اصفه ــهيد پ ــتان ش گرانقدر اس
ــيرهاى راهپيمايى،پيش بينى اتوبوس براى رفاه  مس
ــكوه  ــم باش ــهريان براى حضور در مراس حال همش
ــا خبرنگار داخلى  راهپيمايى 22 بهمن وحضور ده ه
ــى اصفهان را  ــكوه راهپيماي ــم باش و خارجى، مراس
ــوراى هماهنگى  ــد كرد.رييس ش ــس خواهن منعك
ــه داد:  برپايى بيش  ــالمى اصفهان ادام تبليغات اس
ــتگاه هاى  ــتگاه فرهنگى و صلواتى و ايس از 100 ايس
شادى در مسير راهپيمايى، پيش بينى ايستگاه هاى 
شاد براى كودكان و نوجوانان ، پرواز پاراموتورها نيز بر 
ــمان ميدان امام وبرگزارى مسابقات مختلف  فراز آس
فرهنگى از جمله 37 دستاورد انقالب اسالمى از ديگر 
برنامه هايى است كه در حاشيه برگزارى راهپيمايى 

22 بهمن اجرا مى شود.
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مديرعامل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان گفت: به مناسبت   مريم 
ــرق با اعتبار 680 ياورى ــرح بزرگ و كوچك توزيع ب دهه فجر 644 ط

ميليارد ريال در اين شهرستان به مرحله بهره بردارى رسيد.
حميد رضا پيرپيران با اشاره به اينكه اين طرح ها براى توسعه، نوسازى و بازسازى 
شبكه هاى برق، كاهش خاموشى ها، ظرفيت سازى براى پذيرش انشعاب هاى جديد، 
ايجاد روشنايى معابر با فناورى هاى نوين، بهره بردارى از پانل هاى خورشيدى در 

شهرستان اصفهان اجرا شده است.
وى با بيان اينكه براى اجراى اين طرح ها امسال 391 كيلومتر كابل و شبكه هوايى 
فشار متوسط و ضعيف اجرا شده است اظهار كرد: 179 باب پست و ترانسفورماتور 
جديد همراه با چهار فيدر جديد نيز به شبكه اصلى و تاسيسات موجود افزوده شده 
است. وى با اشاره به اهميت استفاده از انرژى سبز و پاك اضافه كرد: شركت توزيع 
ــامانه هاى خورشيدى در محدوده  برق اصفهان با نصب بيش از 455 كيلو وات س
ــت. ــرژى پاك توليد كرده اس ــاعت ان ــتان بيش از 800 هزار كيلو وات س شهرس
 پير پيران با اشاره به قرار گرفتن نخستين نيروگاه توليد پراكنده بخش خصوصى 
ــبكه برق اصفهان گفت: همچنين سايت  ــگزى در مدار ش ــهرك صنعتى س در ش
خورشيدى 100 كيلو واتى مركز همايش هاى اصفهان بهره بردارى شد. مدير عامل 
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان اظهار كرد: از ابتداى امسال تا كنون 27 هزار و 

842 انشعاب جديد به شبكه برق شهرستان اضافه شده است.
وى با بيان اينكه در يك سال گذشته 650 ميليارد ريال براى توسعه و بهينه سازى 
ــت ادامه داد: توسعه اين شركت در  شبكه برق شهرستان اصفهان هزينه شده اس

ــاتى، نيروى انسانى و فرآيندها  پنج زير ساخت سخت افزارى، نرم افزارى، تاسيس
صورت گرفته است. پير پيران با اشاره به مجهز شدن 40 نقطه از 600 نقطه شبكه 
برق شهرستان اصفهان به سيستم اتوماسيون و اتوماتيك شبكه، خاطرنشان كرد: 
ــال آينده 200 نقطه ديگر به اين سيستم  تا پايان امسال 60 نقطه و تا دهه فجر س
ــتان اصفهان همچنين به  ــركت توزيع برق شهرس مجهز مى شود. مدير عامل ش
ــتان در سال جارى اشاره و تصريح  كاهش 25 درصدى خاموشى ها در اين شهرس
كرد: با اقدام هاى انجام شده و برنامه هاى در دست اقدام اين كاهش به 50 درصد 

در سال آينده مى رسد.
پير پيران گفت: در چند سال اخير به غير از سال 87 هيچ كمبودى در توليد و توزيع 
برق نداشتيم. وى همچنين به راه اندازى سامانه هاى جديد براى پاسخگويى بهتر 
ــماره تلفن 38121 به عنوان سامانه « سميع »  به مشتركان اشاره و اضافه كرد: ش
آماده پاسخگويى به مردم است و سامانه « بصير » نيز به نظارت بر چگونگى پيگيرى 
ــاليانه  ــط مصرف س ــت هاى مردمى مى پردازد. وى با بيان اينكه متوس درخواس
ــتركان خانگى برق در دنيا حدود 800 كيلو وات ساعت است خاطرنشان كرد:  مش

ميزان مصرف برق مشتركان خانگى ما سه برابر متوسط جهانى است.
ــتان  ــتركان برق خانگى در شهرس ــط هزينه قبض مش پير پيران همچنين متوس
ــر ماه 120 هزار ريال  ــر دوره ( دو ماه ) را 250 هزار ريال و براى ه اصفهان براى ه

اعالم كرد.
توليد برق و انرژى پاك از طريق پنل هاى خورشيدى در اصفهان

ــاعت  ــركت توزيع برق اصفهان،نيز از توليد هزار مگاوات س مدير دفتر بازار برق ش

انرژى پاك از طريق پنل هاى خورشيدى در اين شهرستان خبر داد و بيان داشت: 
اكنون 455كيلو وات سامانه برق خورشيدى در 84 نقطه شهرستان اصفهان در حال 
بهره بردارى است كه تاكنون يك هزار مگا وات ساعت برق از آن توليد شده است.
سارا صالحى با بيان اينكه انرژى توليدى اين سامانه در مرحله نخست توسط خود 
مشترك مصرف مى شود و تا سقف يك صد كيلو وات براى نصب نيروگاه خورشيدى 
درخواست از سوى مشتركين وجود دارد افزود: مازاد اين برق توليدى به شبكه برق 

شهرستان تزريق مى شود.
ــيدى براى هر كيلو وات را  ــط هزينه راه اندازى پنل خورش اين كارشناس، متوس
ــاعت انرژى توليد شده  حدود 70 ميليون ريال اعالم و اضافه كرد: هر كيلو وات س
ــد ماهانه ايجاد كند.  ــك ميليون و 500 هزار ريال درآم از اين طريق مى تواند تا ي
ــتركان برق با  ــال با وجود افزايش 4 درصدى تعداد مش صالحى،  تصريح كرد: امس
ــتركان، موفق به كاهش 1/1 درصدى  اعمال مديريت مصرف به ويژه از سوى مش

پيك مصرف برق نسبت به تابستان سال گذشته شديم.
ــركت توزيع برق اصفهان گفت:  همچنين مهرداد جنتى معاون امورمشتركان ش
ــرق خود را  ــتند و به موقع قبوض ب ــاب هس ــتركان ما خوش حس  85 درصد مش
مى پردازند.ميزان برق دزدى يا دستكارى در لوازم اندازه گيرى مصرف برق در اين 
شهرستان بسيار پايين است. وى با اشاره به دسته بندى مشتركان برق اصفهان در 
سه دسته با توجه به خوش حسابى يا بدحسابى در پرداخت قبوض براى نخستين 
ــاب از امتيازهايى مانند عدم قطع برق در  بار در كشور گفت: مشتركان خوش حس

دفعه اول عدم پرداخت قبض برخوردارند.

استاندار اصفهان:
75 درصد پروژه هاى عمرانى

 توسط بخش خصوصى محقق شد

نايب رييس انجمن علوم و فنون غالت استان:
واردات نان  به اصفهان ممنوع شود

مدير نخستين موزه خصوصى موسيقى ايران:
اصفهان  مهد هنر و موسيقى

 ايران است
 استاندار اصفهان گفت: در سال جارى تحقق 75 درصدى پروژه هاى عمرانى، توليدى و 

زيربنايى در اصفهان توسط بخش خصوصى انجام گرفته است.
ــت:  ــم افتتاح فاز اول باند دوم جاده نايين انارك، اظهار داش ــول زرگرپور در مراس رس
يك هزار و 375 پروژه زيربنايى، عمرانى و توليدى به ارزش 16 ميليارد و 700 ميليون 
ــط بخش خصوصى و  ــتان اصفهان به تصويب رسيد كه 75 درصد آن توس ريال در اس
توليدكنندگان محقق شده است. وى بيان داشت: جاده نايين انارك – خور طبس يكى 
از پروژه هاى مهم راه سازى و بخشى از جاده معروف طريق الرضاست كه محور دو بانده 

نايين - انارك با طول 70 كيلومتر بخشى از آن است.
استاندار اصفهان با بيان اينكه 500 ميليارد ريال هزينه اتمام اين پروژه است، افزود: فاز 
اول آن به طول 30 كيلومتر امروز افتتاح مى شود، اما 40 كيلومتر باقى مانده آن در سال 

آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشاره به افتتاح 10 هزار واحد مسكن مهر به ارزش 10 هزار ميليارد ريال در استان 
اصفهان، اضافه كرد: پرونده 260 هزار واحدى مسكن مهر استان تا شهريور ماه سال 95 

بسته خواهد شد.
زرگرپور ادامه داد: در سفر رييس جمهور به استان اصفهان 36 پروژه به ارزش هفت هزار 
ميليارد ريال تا پايان سال 95 تصويب شده است كه در حال اجراى 10 طرح آن هستيم.

استاندار اصفهان گفت: در سفر رييس جمهور به اصفهان، تشكيل شوراى تسهيل توليد 
به تصويب رسيد كه طى آن گفت  و گوهايى بين بخش خصوصى و دولت انجام شده و هر 
ــود كه اين شورا يكى از بهترين دستاوردهاى  ماه گزارش آن به وزارت كشور ارايه مى ش

سفر رييس جمهور به استان بوده است.

ــالت اصفهان گفت: واردات   نايب رييس انجمن علوم و فنون غ
ــگاه هاى مواد  ــان و توزيع آن در فروش ــران به اصفه نان هاى ته
غذايى به دليل داشتن جوش شيرين و جوهرقند بايد حذف شود.

محمدرضا خواجه با اشاره به اينكه در حال حاضر در بسيارى از 
ــتان اصفهان نان هاى لواش و توليدى تهران با  فروشگاه هاى اس
بسته بندى زيبا توزيع مى شوند، اظهار داشت: اين در حالى است 
كه بر اساس بررسى هاى صورت گرفته تمام نان هاى بسته بندى 
سوپرماركت ها با نام لواش تهران حاوى جوش شيرين و جوهرقند 
است كه هر دو سالمتى انسان را به مخاطره مى اندازد. وى حذف 
فيبر، امالح، مواد غذايى و تهى سازى آرد از سبوس را دليل ظاهر 
سفيد اين نان ها عنوان كرد و ابراز داشت: عمليات مذكور صورت 
ــاء ابتال به ديابت، چاقى، سكته و سرطان  گرفته روى نان ها منش

در جامعه مى شود.
ــناس  ــور و كارش ــنتى كش ــازى نان ها س طراح پروژه بهينه س
ــه آرد 40 كيلويى  ــت با اشاره به اينكه در هر كيس وزارت بهداش
ــيرين تزريق  ــدود 400 گرم جوش ش در نانوايى هاى تهران ح
ــود، اضافه كرد: نان هاى لواش صادراتى از تهران سرشار از  مى ش
جوهر قند است كه اين ماده در صنايع رنگرزى براى سفيد كردن 
ــود. وى در ادامه با اشاره به اينكه هر  رنگ پارچه استفاده مى ش
ــد بيانگر عارى بودن آن از فيبر، ارزش  چه رنگ آرد سفيدتر باش
ــدن رنگ آرد نه تنها به  غذايى و درمانى است، گفت: سفيدتر ش

سالمتى آسيب مى زند و نان را فقير مى سازد بلكه باعث مى شود 
ــبندگى بيشتر خمير  نانوايان نا آگاه و نا وارد براى مقابله با چس
ــتفاده كنند كه باعث تخريب پرزهاى  اين آرد از جوهر قندى اس
روده و معده مى شود و آسيب پذيرى انسان در برابر بيمارى ها را 

بيشتر مى كند.
افزايش توليـد آرد هفت درصـد، در اصفهان مورد توجه 

باشد
ــبوس دار در اصفهان را ضرورى  ــت از توليد آرد س خواجه حماي
ــت: افزايش توليد آرد هفت درصد در اصفهان  خواند و ابراز داش
ــد؛ چراكه اين امر بهترين راهكار  بايد مورد توجه مسئوالن باش
براى جلوگيرى از مصرف جوهر قند در نانوايى هاى اصفهان است. 
ــازى نان هاى سنتى در  وى اصفهان را پيش  قراول طرح بهينه س
كشور عنوان كرد و افزود: در اين شهر از حدود 15 سال گذشته 
ــت و تنها  ــده اس ــيرين حذف ش تاكنون عمال مصرف جوش ش
پنج درصد نانوايان متخلف و اجاره اى در اصفهان از جوش شيرين 

استفاده مى كنند.
ــالت اصفهان اضافه كرد: اين  نايب رييس انجمن علوم و فنون غ
ــت كه در تهران 90 درصد نان هاى لواش و تافتون  در حالى اس
ــت و نانوايانش معتقدند به هيچ وجه  ــيرين اس حاوى جوش ش
ــذف جوش از نان  ــود و ح امكان ندارد نان بدون جوش پخت ش

اصال ميسر نيست.

مدير و سرمايه گذار اولين موزه خصوصى موسيقى ايران گفت: اصفهان مهد هنر و موسيقى ايران 
است و سال ها جاى خالى يك موزه موسيقى در اين شهر هنر پرور احساس مى شد.

ــتين موزه خصوصى موسيقى كشور اظهار كرد: هنگام  شهريار شكرانى در مراسم افتتاح نخس
استفاده از كلمه اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمى همه ياد ميدان نقش جهان، پل 
خواجو، سى و سه پل، چهلستون و... مى افتند، عده اى نيز به ياد ميناكاران، قلم زنان و منبت كاران 
اصفهانى مى افتند و به همين دليل اصفهان امروز حتى گاهى از يك قاره مهم تر محسوب مى شود. 
ــس آبكاريان» معروف به ــى به ياد «هوان ــفانه هنگام نام بردن از اصفهان كس وى افزود: متاس
 يحيى تار ساز كه در اصفهان هنرنمايى مى كرده نمى افتد، كسى ذهنش به سمت عباس صنعت، 
نوايى، سيد رحيم، تاج، كسايى و برازنده و.... نمى رود در حالى كه اين اسامى قله هاى موسيقى 

ايران هستند و امروز پايه هاى موسيقى ايران روى شانه هاى اين افراد بنا شده است.
 وى ادامه داد: اصفهان مهد هنر و موسيقى ايران است و متاسفانه سال ها جاى خالى يك موزه 
موسيقى در اين شهر هنر پرور احساس مى شد اين موزه اولين موزه خصوصى موسيقى در كشور 
است كه با تالش ساليان طوالنى هنرمندان و هنردوستان افتتاح مى شود. شكرانى تاكيد كرد: 
اين اولين گام و فاز يك موزه موسيقى اصفهان در هفت فاز است و اميدوارم دوستداران و متوليان 
فرهنگ و هنر و ميراث فرهنگى كمك كنند، تا گام هاى بعدى اين موزه نيز برداشته شود. وى 
ــازهاى ملى و محلى ايران را در خود جاى داده و با تكميل شدن ساير  افزود: امروز اين موزه س

بخش ها، سازهاى جهانى، تاريخى، مكاتب، اديان و قومى اضافه خواهد شد.
مدير و سرمايه گذار اولين موزه خصوصى موسيقى ايران تصريح كرد: اگر مسئوالن كمك كنند و 
در تهيه موزه بزرگ ترى دست ما را بگيرند قول مى دهم كه مى توانيم بزرگ ترين موزه موسيقى 

قاره آسيا را در كشور تاسيس كنيم.

رييس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اصفهان ؛

مدير حوزه هاى علميه كشور
 سخنران راهپيمايى 22 بهمن اصفهان است

مديرعامل شركت توزيع برق استان خبرداد:

از644 طرح توزيع برق 
دراصفهان بهره بردارى شد
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اصلى ترين دغدغه تيم ملى فوتسال

پرسپوليس در حسرت يك كارگردان

سيرى در دنياى ورزش

چند ملى پوش تيراندازى با كمان ايران كه راهى آمريكا شده بودند، 
با وارد كردن تجهيزاتى در حال فروش آنها در قشم هستند.

ــابقات تيراندازى با كمان داخل سالن جهان به  اوايل ماه فوريه مس
ميزبانى الس وگاس برگزار شد. در اين سفر چهارملى پوش كامپوند 
ــادات زيادى هم  ــدند كه انتق ــراه با پنج همراه راهى آمريكا ش هم
به اين اعزام وجود داشت كه تا كنون هم پاسخ شفافى براى همراهى 
ــت. اما به نظر مى رسد  ــده اس ــفر، داده نش برخى نفرات در اين س
ــكار اعزامى  ــد چرا كه دو ورزش ــان بد نش ــفر براى ملى پوش اين س
تجهيزات ورزشى را با خود به ايران آورده اند و در اردوى تيم ملى كه 
در قشم در حال برگزارى است به فروش مى رسانند.چهار ملى پوش 

ايران در اين رقابت ها نتوانستند از مرحله مقدماتى صعود كنند.

ــابقات  ــه در مس ــت آور فمكه فان دن درايش حركت خجال
ــوايى جديدى در دنياى دوچرخه سوارى  جهانى زولدر، رس
رقم زد. او در فريم دوچرخه اش يك موتور الكتريكى جاسازى 
ــى را نيز قبال  ــات اين چنين ــان ورزش اتفاق ــرده بود. جه ك
ــترده اى از فريب كارى ها وجود  ــت گس به خود ديده و فهرس

داشته است كه برخى ها تنبيه شدند اما بعضى ديگر با 
خوش اقبالى روبرو و جريمه نشدند.

بازى هاى 1976 هميشه در خاطره ناديا كامنسى مى ماند. 
ــتان بوريس اونيچنكو اطالع  با وجود اين، افراد كمى از داس
ــه تنها10 روز پس از قهرمانى  ــد. اتفاق خجالت آورى ك دارن
ــرال افتاد.  ــى در بازى هاى مونت ــتيك كار رومانياي ژيمناس
ــالگى،  ــه مدال طالى المپيك در 38 س اونيچنكو دارنده س
ــه مى كرد و قصد  ــازى هاى المپيك خود را تجرب آخرين ب
ــس از موفقيت  ــت. پ ــابقات مونيخ را داش ــرار طالى مس تك

ــب، وارد رقابت در بخش مورد عالقه اش يعنى  در پرش با اس
ــكار اوكراينى پس از چهار پيروزى،  شمشيربازى شد. ورزش
ــه اى  ــان پاركر قرار گرفت. او براى اين بازى نقش برابر آدري
ــيده بود را عملى كرد. داورها متوجه شدند او كابلى  كه كش
ــان  ــيرش قرار داده كه با زدن دكمه اى نش پنهانى در شمش
ــابقات  ــت و به همين دليل او را از مس مى داد ضربه زده اس
ــان دانماركى با  ــن، دروازه ب ــد. كيم كريستنس ــراج كردن اخ
ــوئد، در سپتامبر 2009  ــال سابقه حضور در ليگ س يك س
ــر تيم حريف  ــرو رفت تا براب ــا داورب ــگاه برن آره ن ــه ورزش ب
ــد كه  ــازى كنند. اين ديدار روى چمن مصنوعى برگزار ش ب
ــاى آن به طور معمول نبودند. دروازه بان گوتبورگ  دروازه ه
ــاى دروازه را تقربيا  ــرد و تيره ــتفاده ك ــت اس ــن فرص از اي
ــدازه دروازه اصلى، به هم نزديك  ــانتى متر كمتر از ان 20 س
ــد. داور  كرد. در دقيقه20 بازى داور متوجه اين ناهمگونى ش
به طور شفاهى به او گوش زد 
ــت تعجب، بازى  كرد. در نهاي
ــيد و  ــدون گل به پايان رس ب
ــه و  ــز جريم ــن ني كريستنس

محروم نشد.
روسيه روييس، دونده كوبايى 
با ركورد متوسطى در مسابقات 
ــــتون  ــن بوس 1980 ماراتــ
ــد. پيروزى او در اين  حاضر ش
را  ـــان  ــا كارشناس ــازى هـ ب
شگفت زده كرد زيرا 25 دقيقه 
ــابقه يك هفته  ــبت به مس نس

ــورك،  ــود در نيوي ــش خ پي
زمانش را بهبود بخشيده بود 
ــارم ركورد  ــگاه چه و در جاي
ــت. حيله  ــرار گرف ــى ق جهان
ــاعت بعد  ــى او چند س قديم
آشكار شد. روييس مسير خود 
ــرده بود. اين حقه  را كوتاه ك
ــرد، لورز در  را پيش از اين ف
ــاى 1904  ــازى هـــــ بـــ
سنت لوييس به كار برده بود. 
او پس از طى كردن بخشى از 
مسير در يك اتومبيل، مدال 
طال را به گردن خود آويخت. 

ــه از موتورهاى توربو  ــرل، تنها تيمى بود ك ــال 1984 تاي س
استفاده نمى كرد. آنها اما در رسوايى بزرگ مسابقات جهانى 
ــينان بريتانيايى، سيستم  ــت داشتند. سرنش فرمول يك دس
ــتقيمى را به كار مى بردند و مخزن را در پايان  آبرسانى مس
ــابقات  ــى كردند. با وجود اين، در مس ــر دور، جايگزين م ه
ــد  ــه اى را به كار بردند. فيا متوجه ش ــى آمريكا حق ــى پ ج
در كنار مخزن آب تايرل ها براى به دست آوردن حداقل وزن 
الزم از ساچمه هاى فلزى استفاده مى كردند. مارتين براندل 
ــت آورد اما پس از تحقيقات  مقام دوم را در ديترويت به دس

بعدى، حقه او برمال و تايرل ها از مسابقات محروم شدند.
ــا مى داند نيز  ــود را برتر از ديگر ورزش ه ــى كه خ در راگب
ــن آن در  ــت آورتري ــت. خجال ــته اس ــازى وجود داش حقه ب
ــا اتفاق افتاد.  ــك چهارم نهايى جام اروپ ــل 2009 در ي آوري
ــى بود و  ــازى نزديك ــود. ب ــس ب ــان هارلكين ــتر ميزب لنيس
در نيمه دوم نتيجه بازى 6 بر پنج پيگيرى مى شد. در دقيقه 
ــيب ديدند  ــم مهمان نيك اوانس و كريس مالون آس 69، تي

ــت داد. در دقيقه 75،  ــوت زنان خود را از دس ــن تيم ش و اي
تام ويليامز با بدشانسى روبرو شد و به سمت نيمكت ذخيره 
ــب او دچار خونريزى  ــيد ل حركت كرد چون به نظر مى رس
ــديدى شده است. با وجود اين، دوربين ها نشان دادند كه  ش
ويليامز قرصى خورده است تا نشان دهنده خون باشد و ورود 
ــانس كمى  ــتر با وجود ش دوباره اوانس را راحت كند. لينس
ــمت اولين جام قاره اى پيش رفت. پس از  ــت، به س كه داش
ــروم و  ــز از 12 بازى مح ــه، ويليام ــن حق ــدن اي ــاش ش ف
ــد.  ش ــه  جريم ــد  پون ــزار  ه ــز 300  ني ــى  لندن ــگاه  باش
ــطح  ــال پارالل ناهم س ــل به فين ــا قدرت كام ــى كژين ب ه
ــردى كه در فينال  ــيد. با عملك بازى هاى المپيك پكن رس
ــته مدال طال بود. در آگوست سال  داشت بدون شك شايس
ــايى او تاريخ  ــاله و نيم بود اما در كارت شناس 2008، 16 س
ــا بتواند  ــت كرده بودند ت ــك ژانويه 1992 ثب ــدش را ي تول
ــن حال به كژين  ــد. با اي ــته باش در اين بازى ها حضور داش
مظنون شدند. سن او در اين بازى ها كمتر از سن قانونى بود.

ورزشكاران «حقه باز» را بهتر بشناسيد

ــيا  ــروز كارش را در جام ملت هاى آس ــى از ام ــال ايران درحال ــم ملى فوتس تي
آغاز مى كند كه آسيب ديدگى دروازه بان اصلى دغدغه بزرگ كادر فنى است. اين 
ــك بااليى مسابقات را شروع كند. ايران كه در دوره گذشته اين  تيم بايد با ريس
ــت داد، اين دوره مصمم است  ــابقات و در ضربات پنالتى، قهرمانى را از دس مس
ــرد و بتواند به دو دوره ناكامى  ــرمربى ايرانى خود اين عنوان را پس بگي ــا با س ت
ــازى  ــيدن به قهرمانى پايان بدهد. بازيكنان تيم ايران كه در راه آماده س در رس
ــد ماهه با تيم هاى زيادى  ــا، ديدارهاى مختلفى را در يك دوره چن ــام ملت ه ج
ــام داده بودند،  ــا، پاراگوئه و چين انج ــا، برزيل، كلمبي ــيه، ايتالي ــه روس از جمل
ــد بدون مشكل  ــرايط خوبى دارند و به نظر مى رس ــمانى ش از نظر آمادگى جس
ــه كادر فنى در حال حاضر وضعيت  ــى تا مراحل نهايى پيش بروند. دغدغ خاص
ــت. صميمى كه به خاطر ــى از دو دروازه بان تيم ملى اس ــا صميمى يك عليرض
ــت داد، در نهايت و با  ــتش، اردوى آخر تيم ملى را از دس ــيب ديدگى دس آس
درخواست سرمربى، در ليست نهايى تيم ملى قرار گرفت و عازم ازبكستان شد. 
ــكان اميد زيادى به بهبودى صميمى تا شروع  ــت كه پزش ــرايطى اس اين در ش
مسابقات نداشتند.صميمى كه در چند سال گذشته در كنار سپهر محمدى سهم 
زيادى در موفقيت هاى تيم ملى داشته است، احتماال ديدارهاى مرحله مقدماتى 

جام ملت ها را از دست خواهد داد تا آسيب ديدگى اش كامال برطرف شود.

ــا را به  ــى از زيباترين بازى ه ــر يك ــا در ليگ برت ــن روزه ــو كه اي ــم برانك  تي
ــش را تحت تاثير  ــج مى برد كه همه خوب بودن ــش مى گذارد از ضعفى رن نماي

قرار داده است. تيم او بازيكن مثل على كريمى را كم دارد.
ــپوليس با تفكرات برانكو كه نسبت به حضورش در تيم ملى كامال متحول  پرس
شده است زيبا بازى مى كند، تيم قرمز پايتخت به سادگى به دروازه حريف مى رسد، 
تماشاگر جذب مى شود، اميد قهرمانى وجود دارد همه اين موارد درست است، همه 
ــت، اما واقعيت اين است كه پرسپوليس كارگردان وسط  اين حرف ها صحيح اس
زمين ندارد، كسى كه تعيين كننده باشد، حرف بزند، تصميم بگيرد و سرنوشت را 

عوض كند.
ــتى كه مدافعان ضعيفش  ــپوليس اين روزها اسير سرنوشت است، سرنوش پرس
ــبت موقعيت هاى  ــتى كه ضعف گل زنى مهاجمانش به نس رقم زده اند، سرنوش
ــت را عوض كند. كسى مثل  ــت كه اين سرنوش ــته اند و هيچ كس نيس گل نوش
استيلى براى پروين، يكى مثل تيموريان براى امير قلعه نويى در دربى ها، كسى 
ــپوليس كه اسير سرنوشت  مثل على كريمى، كريم باقرى يا على دايى براى پرس

نمى شدند بلكه سرنوشت را عوض مى كردند.
ــت  ــى نيس ــده دارد، نه نابغه و نه كارگردان، كس ــروز نه فرمان ــپوليس ام  پرس
ــد دقيقه گلى  ــد تا چن ــم را جمع كن ــت كه تي ــى نيس ــى بزند، كس ــه پنالت ك
دريافت نكنند، كسى نيست كه بازى را نگه دارد، بازى را جمع و باز كند و از آب 

كره بگيرد.
ــپوليس خوب بازى مى كند، اما بيشتر به به نظر مى رسد بازيكنانى متوسط  پرس

در حال انجام تاكتيك هايى بزرگ هستند و هيچ كدام اثرگذار نيستند.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1394/12/1
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 1394/12/2 

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتى شركت آب و فاضالب استان اصفهان
پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات WWW.iets.mporg.ir    شماره تلفن گويا: 5-36680030-031   (داخلى 335)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                             نام روزنامه: زاينده رود    
                                                                                                                                                                                                                                                                                        تاريخ انتشار: 1394/11/21

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
(سهامى خاص) 

مبلغ تضمين (ريال)برآورد (ريال)محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عمليات اجرايى بخشى از شبكه جمع آورى 94-4-345
5/952/846/965298/000/000جارىفاضالب يزدانشهر (2)

عمليات اجرايى بخشى از شبكه جمع آورى فاضالب 94-4-346
6/908/432/673346/000/000جارىيزدانشهر (3)

عمليات اجراى توسعه شبكه فاضالب در محدوده 94-4-349
1/376/019/93469/000/000جارىمنطقه 3 شهر اصفهان

عمليات اجراى توسعه و اصالح شبكه آب در 94-4-350
1/033/463/77052/000/000جارىمحدوده منطقه 3 شهر اصفهان

نوبت دوم

آگهـى فراخوان عمومـى 94/22

ــدادى از خودروهاى  ــتان در نظر دارد تع ــهر جديد بهارس ــركت عمران ش ش
ــه فروش  ــورت نقد ب ــى به ص ــوان عموم ــق فراخ ــود را از طري ــتعمل خ مس

برساند:
ــتر ــب اطالعات بيش ــد و كس ــراى بازدي ــد ب ــى توانن ــرم م ــان محت متقاضي
 از تاريخ 94/11/21 تا تاريخ 94/12/1 به شركت عمران بهارستان واقع در شهر 
بهارستان- خيابان الفت شرقى- انتهاى خيابان امير كبير مراجعه و يا با شماره 

تلفن 96-36803090 داخلى 209 دفتر فروش تماس حاصل نمايند.
پايگاه اينترنتى:    www.BNT.ir                                                                        م الف: 32754

روابط عمومى شركت عمران شهر جديد بهارستان 
ــب، ــانى و نص ــات گازرس ــرات تاسيس ــردارى و تعمي ــره ب ــدارى، به ــداد، نگه ــات ام ــام عملي موضـوع مناقصـه: انج

جمع آورى و جابجائى كنتور و رگوالتور در سايزهاى مختلف و خدمات كنتورخوانى و توزيع صورتحساب مشتركين، وصول 
ــتركين بدهكار، مكانيزه نمودن اطالعات مشتركين. اشتراك پذيرى، حسابدارى فروش و خدمات عمومى در  مطالبات مش
سطح شهرستان هاى نائين و دهاقان و توابع آنها و انجام خدمات كنتور خوانى و توزيع صورتحساب مشتركين، وصول مطالبات 
مشتركين بدهكار، مكانيزه نمودن اطالعات مشتركين، اشتراك پذيرى، حسابدارى فروش. خدمات عمومى و نصب، جابجائى 

و جمع آورى كنتور و رگوالتور در سطح مناطق 2 و 4 اصفهان و توابع آنها. 
*ميزان تضمين شركت در مناقصه نايين: 1/424/000/000 ريال (يك ميليارد و چهارصد و بيست و چهار ميليون ريال) 

كد فراخوان: 1437734 
*ميزان تضمين شركت در مناقصه دهاقان: 1/375/000/000 ريال (يك ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون ريال) 

كد فراخوان: 1437738 
*ميزان تضمين شركت در مناقصه منطقه 2:  1/000/000/000 ريال (يك ميليارد ميليون ريال) 

كد فراخوان: 1437739
*ميزان تضمين شركت در مناقصه منطقه 4: 950/000/000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون ريال)

 كد فراخوان: 1437740
*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، شركت گاز استان اصفهان 

*مهلت اعالم آمادگى: حداكثر تا تاريخ 1394/11/28 
مناقصه گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانى الكترونيكى شركت گاز استان اصفهان به آدرس 
www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir يا با شماره تلفن هاى 5-36271031-031 امور قراردادهاى شركت 

گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند. 

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (5838، 1394) 

روابط عمومى شركت گاز استان اصفهان

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان اصفهان 

(سهامى خاص)

ــابر گفت: اميدوارم  ــلحه س ــيرباز المپيكى اس شمش
ــه ملى المپيك  ــر ورزش و جوانان و رييس كميت وزي
ــوند كه من دو سهميه كسب  اين موضوع را متوجه ش
ــهميه خواسته هاى من را  كردم و بايد به اندازه دو س

برآورده كنند.
مجتبى عابدينى درباره شرايط كسب سهميه المپيك 
ــبختا نه يكى از  ــابر ايران، اظها ر كرد: خو ش اسلحه س
سهميه هاى تيم  ملى اسلحه سابر ايران براى المپيك 
برزيل قطعى شده و حتى مى توان گفت سهميه دوم 
ــابقات لهستان  ــده است. مس هم80 درصد حتمى ش
ــهميه ما را مسجل كند. تالش  هم مى تواند دومين س
من اين است كه به مانند ايتاليا ظاهر شوم و كار كسب 

دو سهميه را در لهستان تمام كنيم.
ــت: ايتاليا  ــز گف ــا ني ــى ايتالي ــا م جها ن ــاره ج او درب
ــت. تمام  ــيربازى دنيا اس ــاى شمش ــى از مهده يك

شركت كنندگان حاضر در اين ر قا بت ها براى كسب سهميه المپيك 
آمده بودند و همين باعث شد كه ر قا بت ها از سطح بااليى برخوردار 
ــتراحت روبرو شدم و در  باشد. خو شبختا نه در دور اول با قرعه اس
اولين بازى، قهرمان جوانان جهان از كشور ميزبان را شكست دادم.

ــابر در ادامه افزود: يكى از بهترين   شمشيرباز المپيكى اسلحه س
شمشيربازان اروپا از كشور گرجستان را شكست دادم و در دور بعد 
يكى از بهترين هاى دنيا از رومانى را مغلوب كردم. من دو بار برابر 
اين شمشيرباز با ناداورى باخته بودم و كسى فكر نمى كرد كه بتوانم 
او را شكست بدهم. در يك چهارم نهايى برابر شمشيرباز ايتاليايى 
15 بر 14 شكست خوردم و ششم شدم. بازى بسيار خوبى به نمايش 
گذاشتم و اصال ناراحت نيستم چرا كه تمام تالشم را انجام دادم و 
توانستم با همين رده ششمى، 14 امتياز المپيكى را به دست بياورم 

و به رده دوازدهم رنكينگ جهانى صعود كنم.
ــب مدال  ــب مدال المپيك اظها ر كرد: كس ــانس كس او درباره ش
در المپيك دور از دسترس نيست. هر چند كه ورزش باال و پايين 

بسيار دارد و نمى توان چيزى را پيش بينى كرد ولى خود من از االن 
به فكر مدال المپيك هستم. تالشم اين است كه در المپيك خوب 

بازى كنم و اگر شرايط مهيا بود مدال هم بگيرم.
ــك نگرفته و  ــهميه المپي ــان اين كه او تنها يك س عابدينى با بي
باعث شده شمشيربازى ايران در آستانه كسب دو سهميه المپيك 
باشد، گفت: عابدينى يك سهميه نگرفته،  بلكه دو سهميه را كسب 
كرده است. اگر براى ورزشكارانى كه يك سهميه گرفته اند برخى 
شرايط مهيا مى شود، هر چه براى آنها است براى من دو برابر باشد.

من توقع بيشتر از اين را دارم چرا كه دو سهميه گرفتم.
او در ادامه افزود: انتظاردارم وزير ورزش و جوانان و رييس كميته 
ــه عابدينى عالوه  ــوند ك ــن موضوع را متوجه ش ملى المپيك اي
بر اين كه براى خودش سهميه گرفته باعث شده يك سهميه ديگر 
هم براى ايران به دست بيايد. اميدوارم رسيدگى الزم صورت بگيرد 
ــتى برگزار كنند تا من  ــته هاى من بر آورده شود و نشس و خواس

خواسته هايم را در آن بگويم.

مجتبى عابدينى: 
دو سهميه المپيك گرفتم

نان تور الس وگاس براى ورزشكاران

نوبت دوم
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شرح پریشانی من ...مثل کبک سرش را زیر برف کرده

داستان  

حرف های در گوشی  آیا می دانید که...
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داستان کوتاهحکایت

روزي كاله فروشي از جنگلي مي گذشت. تصميم 
گرفت زير درخت مدتي استراحت كند. 

كاله ها را كنار گذاش��ت و خوابي��د. وقتي بيدار 
شد متوجه ش��د كه كاله ها نيست. باالي سرش 
را نگاه كرد. تع��دادي ميمون را ديد كه كاله ها را 

برداشته اند.
فكر كرد كه چگونه كاله ها را پس بگيرد. در حال 
فكر كردن س��رش را خاراند و ديد كه ميمون ها 

همين كار را كردند. 
او كاله را از سرش برداشت و ديد كه ميمون ها هم 

از او تقليد كردند. 
به فكرش رسيد كه كاله خود را روي زمين پرت 
كند. اين كار را كرد و ديد ميمون ها هم كاله ها را 
به طرف زمين پرت كردند. او همه كاله ها را جمع 

كرد و روانه شهر شد.
سال هاي بعد نوه او هم كاله فروش شد. پدربزرگ 
اين داس��تان را براي نوه اش تعريف كرد و تاكيد 
كرد كه اگر چنين وضعي برايش پيش آمد چگونه 

برخورد كند. 
ي��ك روز كه او از هم��ان جنگل گذش��ت در زير 
درختي استراحت كرد و همان قضيه برايش اتفاق 

افتاد. او شروع به خاراندن سرش كرد. 

ميمون ها هم هم��ان كار را كردند. او كالهش را 
برداشت، ميمون ها هم اين كار را كردند. 

نهايت��ا كالهش را ب��ر روي زمي��ن انداخت ولي 
ميمون ها اين كار را نكردند. 

يكي از ميمون ها از درخت پايي��ن آمد و كاله را 
از سرش برداشت و در گوشي محكمي به او زد و 

گفت: » فكر مي كني فقط تو پدر بزرگ داري.«
شرح حكایت

اگر زماني كه ديگران پيش م��ي روند ما در فكر 
حفظ وضع موجود خودمان باشيم در واقع عقب 

رفته ايم. 
بخواهيم يا نخواهيم رقابت سكون ندارد.

گروهي از فارغ التحصيالن پس از گذشت چند 
سال و تش��كيل زندگي و رس��يدن به موقعيت 
هاي خ��وب كاري و اجتماعي طب��ق قرار قبلي 
به ديدن يكي از اس��اتيد مجرب دانش��گاه خود 
رفتند. بحث جمع��ي آنها خيل��ي زود به گله و 
 شكايت از استرس هاي ناش��ي از كار و زندگي 

كشيده شد. 
اس��تاد براي پذيرايي از ميهمانان به آشپزخانه 
 رفت و با ي��ك قوري قه��وه و تع��دادي از انواع 
قهوه خوري ه��اي س��راميكي، پالس��تيكي و 

كريستال كه برخي س��اده و برخي گران قيمت 
بودند بازگشت. 

س��يني را روي مي��ز گذاش��ت و از ميهمان��ان 
خواست تا از خود پذيرايي كنند. 

پس از آنكه همه براي خود قهوه ريختند استاد 
 گفت: اگر دق��ت كرده باش��يد حتم��ا متوجه 
شده ايد كه همگي قهوه خوري هاي گران قيمت 
و زيبا را برداشته ايد و آنها كه ساده و ارزان قيمت 
بوده اند در س��يني باقي مانده اند. البته اين امر 

براي شما طبيعي و بديهي است. 
سرچشمه همه مشكالت و استرس هاي شما هم 
همين است. ش��ما فقط بهترين ها را براي خود 
مي خواهيد. قصد اصلي همه شما نوشيدن قهوه 

بود، اما آگاهانه قهوه خوري هاي بهتر را انتخاب 
كردي��د و البته در اين حين ب��ه آن چه ديگران 

برمي داشتند نيز توجه داشتيد. 
به اين ترتيب اگر زندگي قهوه باشد، شغل، پول، 
موقعيت اجتماعي و ... همان قهوه خوري هاي 
متعدد هس��تند. آنها فقط ابزاري براي حفظ و 
نگهداري زندگي اند، اما كيفيت زندگي در آنها 

فرق نخواهد داشت. 
 گاه���ي، آن ق���در ح���واس م���ا متوج���ه 
قهوه خوري هاس��ت كه اصال طع��م و مزه قهوه 
موجود در آن را نمي فهميم . پس دوستان من، 
حواس تان به فنجان ها پرت نشود ... به جاي آن 

از نوشيدن قهوه خود لذت ببريد.

اين مثل در مورد كس��انی به كار می رود كه چون معاي��ب خود را نمی بينند و 
تشخيص نمی دهند می پندارند كه ديگران هم آن معايب را نمی بينند و از آن 

بی اطالع هستند.
اتفاقا س��ر زير برف ك��ردن كبك علت و س��بب خاص��ی دارد كه ب��ا گمان و 
 تصور عامه در مورد اين پرنده زيب��ا و خوش خرام كامال مغاير و مباين اس��ت 
به همين جهت به ش��رح آن علت می پردازيم تا اشتباه عمومی در رابطه با اين 

ضرب المثل روشن شود.
كبك اين حيوان زيبا را تقريبا همه كس می شناس��د. پرنده ای است از طايفه 
 ماكيان كه به جهت گوشت لذيذش آن را ش��كار می كنند. تاكنون هشت نوع 

از اين پرنده به وسيله علمای حيوان شناس در آسيا و اروپا شناخته شده است.
كبك در كوهس��ارها و مناطق روباز زندگی می كند و مانند قرقاول روی شاخ 
درختان نمی رود. خوراكش دانه های گياهی و س��بزی ه��ا و برگ درختان و 
 حشرات اس��ت كه فقط صبح زود و هنگام غروب آفتاب از شكاف كوه ها خارج 

می شود و تغذيه می كند و بقيه ساعات روز را در محل امنی می گذراند.
كبك ماده در ارديبهشت ماه در زمين چاله ای با پا می كند و در آن روزی يك 
تخم نخودی رنگ می گذارد و بين دوازده تا هجده تخم می نهد و پس از سه هفته 
روی تخم ها می خوابد تا جوجه هايش از تخم درآيند. اين پرنده در اسارت تخم 
 می كند ولی بر روی تخم نمی خوابد بدين جهت برای تربيت و ازدياد آن بايد 
در منازل چمن تهيه كرد تا كبك در آن تخم بگذارد و بعدا تخم ها را جمع آوری 

و زير مرغ كرچ بگذارند تا جوجه كبك بيرون آيد.
برای اين حيوان از قديم سه صفت مش��خص قائل بوده اند كه عبارت است از: 

خراميدن، قهقهه زدن، هنگام خطر سر زير برف كردن.
1- خراميدن و راه رفتن كبك به قدری مورد توجه ارباب ذوق و ادب واقع شده 
 كه كمتر شاعر يا نويس��نده ای از آن ارسال مثل نكرده اس��ت. ابوشكور بلخی 

می گويد: خراميدن كبك بينی به شخ     تو گويی ز ديبا فكندست نخ
 خاقانی شروانی، آنجا كه می خواهد از هنر ش��اعری خويش ببالد و ديگران را 
 در ط��ی اي��ن طري��ق ضعي��ف و نات��وان بش��مارد چني��ن م��ی گوي��د: 

خاقانی آن كسان كه طريق تو می روند    زاغند و زاغ را روش كبك آرزوست
ادامه دارد...

زن و دختر جوانی، پيرمردی خسته و افسرده را كشان كشان نزد شيوانا آوردند 
و در حالی كه با نفرت به پيرمرد خيره شده بودند از شيوانا خواستند تا سوالی را 

از جانب آن ها از پيرمرد بپرسد !
شيوانا در حالی كه سعی می كرد خشم و ناراحتی خود را از رفتار زشت دختر 
و زن با پيرمرد پنهان كند، از زن قضيه را پرسيد. زن گفت: اين مرد همسر من 
 و پدر اين دختر اس��ت. او بسيار زحمت كش اس��ت و برای تامين معاش ما به 
هر كاری دست می زند . از بس ش��ب و روز كار می كند دستانی پينه بسته و 
سر و صورتی زخمی و پشتی خميده و قيافه ای نه چندان دلپسند پيدا كرده 
اس��ت. وقتی در بازار همراه ما راه می رود ما در هيكل و هيبت او هيچ چيزی 
 برای افتخار كردن پيدا نمی كنيم و سعی می كنيم با فاصله از او حركت كنيم . 
ای استاد بزرگ از طرف ما از اين پيرمرد بپرسيد ما به چه چيز او به عنوان پدر 

و همسر افتخار كنيم و چرا بايد او را تحمل كنيم ؟! 
شيوانا نفسی عميق كش��يد و دوباره از زن و دختر پرسيد: اين مرد اگر شكل و 

شمايلش چگونه بود شما به او افتخار می كرديد ؟! 
دخترک با خن��ده گفت: من دوس��ت دارم پدرم قوی هي��كل و خوش تيپ و 
خوش لباس باشد و سر و صورتی تميز و جذاب داشته باشد و با بهترين لباس و 

زيباترين اسب و درشكه مرا در بازار همراهی كند .
زن نيز گفت: من هم دوست داشتم همسرم جوان و سالم و تندرست و ثروتمند 
و با نفوذ باشد و هر چه از اموال دنيا بخواهم را در اختيار من قرار دهد. نه مثل 
اين پيرمرد فرتوت و از كار افت��اده فقط به اندازه بخور و نمي��ر برای ما درآمد 
 بياورد! به راستی اين مرد كدام از اين ش��رايط را دارد تا مايه افتخار ما شود؟! 

ای استاد از او بپرسيد ما به چه چيز او افتخار كنيم ؟! 
شيوانا آهی كشيد و به سوی پيرمرد رفت و دستی به شانه اش زد و به او گفت: 

آهای پيرمرد خسته و افسرده! اگر من جای تو بودم به اين دختر بی ادب و مادر 
گستاخش می گفتم كه اگر مردی جوان و قوی هيكل و خوش هيبت و توانگر 
بودم، ديگر سراغ شما آدم های بی ادب و زشت طينت نمی آمدم و همنشين 

اشخاصی می شدم كه در شان و مرتبه آن موقعيت من بودند ؟!
پيرمرد نگاه س��نگينش را از روی زمين بلند كرد و در چش��مان شفاف شيوانا 
 خيره ش��د و با صدايی آكنده از بغض گف��ت: اگر اين حرف را بزنم دل ش��ان 
 می ش��كند و ناراحت می ش��وند!!! مرا از گفتن اين جواب مع��اف دار و بگذار 

با سكوت خودم زخم زبان ها را به جان بخرم و شاهد ناراحتی آنها نباشم!
پيرمرد اين را گفت و از ش��يوانا و زن و دخترش جدا ش��د و به س��مت منزل 
حركت كرد .شيوانا آهی كشيد و رو به زن و دختر كرد و گفت: آنچه بايد به آن 
 افتخار كنيد همين مهر و محبت اين مرد است كه با وجود همه زخم زبان ها و 

دشنام ها لب به سكوت بسته تا مبادا غبار غم و اندوه بر چهره شما بنشيند.

ظهر يك روز سرد زمستانی، وقتی اميلی به خانه برگشت، پشت در 
پاكت نامه ای را ديد كه نه تمبری داشت و نه مهر اداره پست روی آن 
بود. فقط نام و آدرسش روی پاكت نوشته شده بود. او با تعجب پاكت 

را باز كرد و نامه داخل آن را خواند:
اميلی عزيز؛

عصر امروز به خانه تو می آيم تا تو را مالقات كنم.
با عشق، خدا...

اميلی همان طور كه با دست های لرزان نامه را روی ميز می گذاشت، 
با خود فكر كرد كه چرا خدا می خواه��د او را مالقات كند؟ او كه آدم 

مهمی نبود. 
در همين فكرها بود كه ناگهان كابينت خالی آشپزخانه را به ياد آورد 
 و با خود گفت: » من كه چيزی برای پذيرايی ن��دارم! « پس نگاهی 

به كيف پولش انداخت. او فقط 5 دالر و40 سنت داشت. 
با اين حال به س��مت فروش��گاه رفت و يك قرص نان فرانسوی و دو 
بطری شير خريد. وقتی از فروشگاه بيرون آمد، برف به شدت در حال 
بارش بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را حاضر كند. 
در راه برگشت، زن و مرد فقيری را ديد كه از سرما می لرزيدند. مرد 
فقير به اميلی گفت: » خانم، ما خانه و پولی نداريم. بس��يار سردمان 

است و گرسنه هستيم. آيا امكان دارد به ما كمكی كنيد؟ 
اميلی جواب داد: » متاسفم، من ديگر پولی ندارم و اين نان ها را هم 

برای ميهمانم خريده ام. «
مرد گفت: » بسيار خوب خانم، متشكرم « و بعد دستش را روی شانه 

همسرش گذاشت و به حركت ادامه دادند.

همان طور كه م��رد و زن فقير در حال دور ش��دن بودند، اميلی درد 
شديدی را در قلبش احساس كرد. به سرعت دنبال آنها دويد: » آقا، 
خانم، خواهش می كنم صبر كني��د. « وقتی اميلی به زن و مرد فقير 
رسيد، سبد غذا را به آنها داد و بعد كتش را درآورد و روی شانه های 

زن انداخت.
مرد از او تشكر كرد و برايش دعا كرد. وقتی اميلی به خانه رسيد، يك 
لحظه ناراحت شد چون خدا می خواست به مالقاتش بيايد و او ديگر 
چيزی برای پذيرايی از خدا نداشت. همان طور كه در را باز می كرد، 

پاكت نامه ديگری را روی زمين ديد. نامه را برداشت و باز كرد:
اميلی عزيز؛

از پذيرايی خوب و كت زيبايت متشكرم.
با عشق، خدا...

تو مپندار كه مهر از دل محزون نرود
آتش عشق به جان افتد و بيرون نرود

وين محبت به صد افسانه و افسون نرود
چه گمان غلط است اين برود چون نرود

چند كس از تو و ياران تو آزرده شود
دوزخ از سردی اين طايفه افسرده شود

ای پسر چند به كام دگرانت بينم
سرخوش و مست ز جام دگرانت بينم

مايه عيش مدام دگرانت بينم
ساقی مجلس عام دگرانت بينم

تو چه دانی كه شدی يار چه بی باكی چند
چه هوس ها كه ندارند هوسناكی چند

يار اين طايفه خانه برانداز مباش
از تو حيف است به اين طايفه دم ساز مباش
می شوی شهره به اين فرقه هم آواز مباش

غافل از لعب حريفان دغل باز مباش
به كه مشغول به اين شغل نسازی خود را
اين نه كاريست مبادا كه ببازی خود را
در كمين تو بسی عيب شماران هستند
سينه پر درد ز تو كينه گذاران هستند
داغ بر سينه ز تو سينه فكاران هستند

غرض اينست كه در قصد تو ياران هستند
باش مردانه كه ناگاه قفايی نخوری

واقف كشتی خود باش كه پايی نخوری
گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت

وز دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت
شد دل آزرده و آزرده دل از كوی تو رفت
با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت
حاش هلل كه وفای تو فراموش كند

سخن مصلحت آميز كسان گوش كند

شیوانا و پیرمرد زحمت کش  مالقات با خداوند 

 آيا می داني��د كه بی رحم ترين حش��ره دني��ا حش��ره 
دعا خوان ماده اس��ت. هنگام��ی كه حش�����ره ماده از 
 همسرش باردار می ش��ود، به آن نيش می زند و همسر 
نيمه جان پس از جفت گيری غذای لذي�ذی برای حش�ره 

ماده می شود.
آيا می دانيد كه ما حت��ی در روزهای ابری هم در معرض 
اشعه بنفش خورشيد می باش��يم، بين هفتاد تا هشتاد 

درصد از اين نور می تواند به راحتی از ابرها رد شود.
آيا می دانيد كه يك نوع پشه وجود دارد كه در ثانيه هزار 

بار بال می زند.
آيا می دانيد كه نمك از پنج هزار سال پيش در سفره ما 

انسان ها بوده است.
 آيا م��ی دانيد كه خط��ر بيم��اری قلبی و س��رطان ريه 
در افراد غير س��يگاری كه در خانه در معرض دود سيگار 
اطرافيان ش��ان هس��تند، بيس��ت و پنج درصد بيشتراز 

ديگران است.

آيا می دانيد كه ستارگان آبی داغ تر از خورشيد و قرمز ها 
سردتر از آن هستند.

آيا می دانيد كه استرس تا 5 برابر سيستم ايمنی بدن را 
پايين می آورد.

 آيا می دانيد كه پيشانی انس��ان مركز دمای انسان است 
يعنی اگر شما دمای پيشانی تان را تغيير دهيد دمای بدن 
تان هم به همان انداره تغيير می كند. اين يكی از داليلی 
است كه وقتی ما می خواهيم ببينيم كه آيا تب داريم يا نه 

دست مان را روی آن می گذاريم.
 آيا می دانيد كه اگر روند شيوع س��رطان در همين حد 
 بماند حدود س��ی و پنج درص��د احتمال دارد كه ش��ما 

در طول زندگی تان به يكی از انواع سرطان مبتال شويد.
آيا می دانيد كه اگر تمام رگ ه��ای خونی را در يك خط 

بگذاريم تقريبا ۹۷000 كيلومتر می شود.
آيا می دانيد كه قوی ترين نيروهای دنيا به ترتيب عبارتند 

از: نيروی هسته ای، الكترو مغناطيس و نيروی جاذبه.

كسی سراغ گردو فروش��ی رفت و گفت: می شود همه 
 گردوهاي��ت را رايگان به م��ن بدهی؟ گ��ردو فروش 
با تعجب به او نگاه كرد و جوابی ندارد. دوباره پرس��يد: 
 می ش��ود يك كيلو گردو مجانی به م��ن بدهی؟ و باز 
با سكوت مواجه شد. پس خواهش می كنم دست كم 
يك عدد گردوی مجانی به م��ن بدهيد. او آنقدر اصرار 
كرد تا باالخره گردو را گرفت. يك عدد گردو كه ارزش 
ندارد. يك ع��دد ديگر هم بدهيد و ب��ا اصرار يك عدد 
ديگر گردو گرفت و درخواست كه گردوی سوم را نيز 

مجانی بگيرد. 
 گردو ف��روش كه عصبانی ش��ده بود، گف��ت: زرنگی، 
اين ط��ور می خواهی يك��ی، يكی هم��ه گردوهايم را 
 تصاح��ب كن��ی؟ مش��تری س��مج گفت: راس��تش 

می خواستم درسی به تو بدهم. 
عمر و زندگی ما نيز چنين است. اگر به تو بگويم همه 
 عمرت را به من بف��روش، به هيچ قيمت��ی اين كار را 

نمی كنی. ولی روزه��ای زندگيت را ب��ی توجه، يكی 
 يكی از دست می دهی و تا به خودت بيايی همه عمرت 

از كف رفته است. 
 زندگی كوت��اه اس��ت و زمان به س��رعت م��ی گذرد

 نه تك��راری، نه برگش��تی، پس همين االن بلند ش��و 
حركت كن حتی اگه اشتباه بری چيزی از دست ندادی 
بلكه تجربه ای آموختی، اما فقط يك درصد احتمال بده 

كه بشه...، پس ترديد نكن بلند شو زندگيت رو بساز.

دوست یابی

راه هایی برای نفوذ کردن در دل افراد
 اصول دوس��ت يابی و نفوذ ب��ر ديگ��ران و رهبری موثر 

به قرار زير است :
- انتقاد، شكايت و محكوم نكنيد.

- صادق باشيد.
- در ديگران انگيزه ايجاد كنيد.

- ذاتا به ديگران عالقه مند باشيد.
 - هميش��ه حتی در هن��گام مش��كالت و س��ختی ها 

خنده رو باشيد.
 - به ياد داش��ته باش��يد كه نام ه��ر ف��ردی زيباترين و 

مهم ترين كلمه است.
- شنونده خوبی باشيد. ديگران را تشويق كنيد در مورد 

خود صحبت كنند.
- بر اساس عاليق ديگران صحبت كنيد.

- طوری رفتار كنيد ك��ه ديگران احس��اس كنند مهم 
هستند و هر كاری كه از دس��ت تان بر می آيد صادقانه 

برای شان انجام دهيد.

- بهترين راه موفقيت در بحث، اجتناب از آن است.
- به » نظ��ر« ديگران احت��رام بگذاريد. هرگ��ز نگوييد 

»اشتباه می كنيد.«
- اگر اشتباه كرديد، سريع و صادقانه آن را بپذيريد.

- دوستانه صحبت كنيد.
 - ط��وری صحب��ت كني��د كه ط��رف مقابل هميش��ه 

در پاسخ تان » بله « بگويد.
- اجازه دهيد طرف مقابل بيشتر صحبت كند.

- اجازه دهيد طرف مقابل احساس كند از شما برتر است.
- صادقانه همه چيز را از نگاه طرف مقابل ببينيد.

- با عقايد و آرزوهای مثبت و سازنده ديگران همراه شويد.
- با افراد مثبت و انگيزه دهنده دوست باشيد.

- عقايدتان را به ديگران تحميل نكنيد.
 - خود را با عالئم غي��ر كالمی ط��رف مقابل هماهنگ 

كنيد.
- صادقانه از ديگران تعريف كنيد.

- اشتباهات ديگران را غير مستقيم تذكر دهيد.

زندگي نوشیدن قهوه است کاله فروش و میمون ها

کاریکاتور ) بدون شرح (
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اخبارخبر

معمای مرگ مرموز کودک معلول در حمام خانه، با گزارش پزشکی 
قانونی پیچیده تر شد.

 ماموران در تمــاس با بازپرس ویژه قتل از مرگ مشــکوک کودک 
ســه و نیم ســاله معلول در حمام خبر دادند که بازپرس ویژه قتل 
 دستور انتقال جســد کودک معلول به پزشکی قانونی را صادر کرد 

تا علت مرگ مشخص شود. 
پزشک جنایی پس از معاینه جســد کودک اعالم کرد، پسر معلول 
به نام حمید به علت انســداد راه تنفس خفه شده و احتمال قتل او 

وجود دارد.
با اعالم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر خفگی کودک براثر بسته شدن 
راه تنفس، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی دستور احضار 

پدر و مادر کودک معلول را صادر کرد.
همچنین با حضور مادر کودک در دادسرای امورجنایی، تحقیقات 

از او آغاز شد.
زن جوان بــا رد اتهام قتل کودکش گفت: ما ســاکن شهرســتان 
ایرانشهر در استان سیستان و بلوچســتان هستیم. همسرم کارگر 
اداره برق است و زندگی معمولی داریم. وقتی حمید را باردار بودم 
 متوجه شدم او دچار نقص عضو در دستانش است و کودکم معلول 

است. 
 بــا مراجعه به پزشــکی قانونــی مجوز ســقط جنیــن را گرفتم، 

اما دلم نیامد او را سقط کنم.
زن 35 ســاله اضافه کرد: چندبار برای درمان، حمیــد را به تهران 
آوردم اما پزشکان اعالم کردند باید پســرم بزرگ تر شود تا امکان 
درمان وجود داشــته باشــد. یک هفته قبل، همراه بــرادرم برای 
 درمان به تهران آمدیم و پسرم در بیمارستان کودکان بستری شد. 
بعد از درمان اولیه او از بیمارستان ترخیص شد و به خانه یکی از اقوام 

در محله یافت آباد رفتیم.
 پســرم ســرحال بود و حتی روز حادثه با کودکان محله بازی کرد. 
ظهر وقتی به خانه آمد او را بــه حمام بردم یک لحظه برای کاری از 
حمام خارج شدم و وقتی برگشتم حمید زیر دوش آب روی زمین 

افتاده بود و نفس نمی کشید. 
پسرم به خاطر مشکل دست هایش نتوانسته بود از زیر دوش خارج 
 شــود. او را از زیر دوش به اتاق آوردم و بــا اورژانس تماس گرفتم. 
 وقتی امدادگران اورژانس رســیدند، مرگ پســرم را تایید کردند. 
آقای قاضی من او را خفه نکردم و کودکم بــه دلیل خفگی در آب 

جانش را از دست داده است. 
من اگر می خواســتم او را بکشم با مجوز پزشــکی قانونی سقطش 

می کردم و او را به دنیا نمی آوردم.
بــا اظهــارات زن 35 ســاله، ســجاد منافــی آذر بازپــرس 
شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی دســتور تحقیقــات 
 بیشــتر در خصــوص علــت اصلی مــرگ کــودک معلــول را

صادر کرد.

پرونده درگیری خونین در میدان دانش آموز شــهر بجنورد با جدیت 
پلیس به سرانجام رسید.

 چندی پیــش یک زن و شــوهر میانســال در حین عبــور از میدان 
دانش آموز شهر بجنورد مورد تهاجم عده ای قرار گرفتند و به شدت از 

نواحی مختلف صورت و بدن دچار جراحت شدند.
 مردم با تمــاس بــه110 زوج میانســال را بــا همــکاری اورژانس 
به بیمارستان منتقل کردند ولی نتوانستند از فرار متهمان جلوگیری 
کنند. پلیس پس از تحقیقات گسترده و شناسایی 4 متهم این پرونده 
 سرنخ هایی به دست آورد که در آن نشــان می داد، داماد زوج قربانی 
به دلیل اختالفات خانوادگی به همراه دوســتانش دســت به چنین 

اقدامی زده اند.
این موضوع که به شدت در شهر بجنورد موجب صلب آرامش شده بود 
در دستور کار ویژه نیروی انتظامی قرار گرفت تا اینکه هر چهار متهم 

دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.
سرهنگ علی پاکدل، فرمانده انتظامی بجنورد با اعالم این خبر، افزود: 
متهمان که با چوب و چماق به جان این زوج میانسال افتاده بودند، در 
اختیار مقام قضایی قرار گرفتند تا قانون به وضعیت آنان رسیدگی کند.

ماموران یگان تکاوري اصفهان در بازرســی از یک دستگاه خودروی 
تویوتا هایلوکس در جاده اصفهان- شهرضا، مقدار70 کیلوگرم تریاک 

کشف کردند.
رییس مرکز اطالع رساني پلیس اســتان اصفهان اظهار کرد: ماموران 
 یگان تکاوري اصفهان هنگام گشــت زني در جاده اصفهان – شهرضا 
به یک دستگاه وانت تویوتا که در تاریکي شب به صورت چراغ خاموش 

حرکت مي کرد، مشکوک شدند و به آن دستور ایست  دادند.
سرهنگ غالمرضا شهریاري افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور 
ایست ماموران، فرار کرد، اما سرانجام پس از طي چند کیلومتر توسط 

پلیس متوقف شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو مقدار70 کیلوگرم تریاک کشف 
شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضایي تحویل داده شد.

    زوج سالمند قربانی خشم داماد شدندمعمای مرگ مرموز کودک معلول

کشف 70 کيلوگرم تریاک داخل  یک خودرو 

معــاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهان با اشــاره به افزایش 36 درصدي کشف 
محموله هــاي کالن کاالي قاچــاق در اصفهان 
طی10 ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: 8 باند دانه درشت فعال در زمینه 
قاچاق کاال توســط کارآگاهان پلیــس اصفهان 

منهدم شدند. 
سرهنگ جهانگیر کریمي اظهار کرد: قاچاق کاال 
یکي از کهن ترین جرایم در عرصه بین الملل است 
و درست از زماني که مرزها تعریف شد، این جرم 
نیز ظهور کرده است اما قرن 18 را مي توان عصر 

طالیي قاچاق در جهان نامید.
وي با بیــان اینکه جــرم قاچاق کاال از ســابقه 
دیرینه اي در حقوق کیفري کشــورها برخوردار 
بوده و در زمره جرایم فراملي و بسیار خطرناک و 
زاینده بسیاري از جرایم دیگر است، افزود: در تمام 
دنیا با این پدیده زشت به شدت مقابله مي شود و 
یکي از جرایمي است که تمامیت ارضي و مرزها را 
برهم زده و حریم اقتصادي و اجتماعي کشور ها را 

به مخاطره مي اندازد.
معــاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: نقش قاچــاق در نابودي 
زیر ســاخت هاي اقتصــادي و تولیــدي، تولید 
پول هاي کثیف و پولشــویي، خــروج غیر قانوني 
ارز، بیــکاري، فقــر، فاصلــه طبقاتي، توســعه 
محصــوالت ضد فرهنگــي، اختــالل در امنیت 
 داخلــي و تهدید ســالمت و بهداشــت عمومي 
غیــر قابــل انکار اســت و ایــن موضــوع دقیقا 
 در نقطه مقابــل اقتصــاد مقاومتي مــورد نظر 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( قرار داشته و 
 مبارزه با آن نیز راهبردي هدفمند و هوشمندانه را 

مي طلبد.
کریمی خاطرنشان کرد: پلیس نیز در مسیر ایفاي 
 وظایف خود، همواره مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 
 به عنوان یــک اولویت اساســي دنبــال کرده و 
با تشکیل قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

به این روند سرعت بخشیده است.
وی درخصــوص عملکرد قــرارگاه مذکور گفت: 
با تشــدید فعالیت ها و انجــام هدفمند طرح ها و 
عملیات ها، میــزان کشــف محموله هاي کالن 
خارجي قاچاق در10 ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش پیدا کرده 
که حاکي از عزم جــدي کارآگاهان پلیس آگاهي 
استان براي مبارزه قاطعانه با ورود کاالهاي قاچاق 

است.
افزایش 16 درصدي دستگيري هاي پليس 

اصفهان در رابطه با جرم قاچاق کاال
معــاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهــان همچنیــن از افزایــش 16 درصــدي 
دستگیري هاي پلیس در رابطه با جرم قاچاق کاال 
در مدت مذکور خبــر داد و گفت: مبارزه با باندها 
و شــبکه هاي قاچاق کاال نیز در دستور کار جدي 
پلیس قرار دارد و در این مــدت 8 باند بزرگ دانه 
درشــت فعال در زمینه قاچاق کاالهاي خارجي 
به کشور توســط پلیس آگاهي استان شناسایي و 

منهدم شدند.
کریمی، بیشــترین نوع کاالهاي قاچاق کشــف 
شده در10 ماهه امسال در سطح استان را شامل 
برنج، چاي، لوازم آرایشــي و بهداشتي، پارچه و 
پوشــاک دانســت و اظهار کرد: قاچاقچیان براي 
دور زدن قانون و کســب منافع شــخصي خود از 
شیوه هاي پیچیده و جاســازي هاي ماهرانه براي 
حمل و انتقال کاالهاي قاچاق اســتفاده مي کنند 
 که البته پلیس نیز در زمینه کشف و شناسایي آنها 

به پیشرفت هاي خوبي دست پیدا کرده است.
وي با هشدار به کساني که در زمینه جرم قاچاق 
کاال فعالیت مي کنند، گفت: ایــن افراد مطمئن 
باشــند که در ســریع ترین زمان توســط پلیس 
دســتگیر و به مجازات هاي سنگیني که در قانون 

تعیین شده محکوم خواهند شد.
معــاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهان، مقابله با قاچاق را مســتلزم عزم ملي و 
مشارکت مردم دانست و اظهار کرد: پلیس معتقد 
اســت عالوه بر مبارزه با قاچاقچیــان و باندهاي 
قاچــاق کاال، عدم تمایــل و رغبت بــراي خرید 
این نوع کاالها از ســوي مردم مــي تواند یکي از 
 بهترین راه هاي مبارزه با پدیده قاچاق باشد و باید 
در این زمینه هم فرهنگ ســازي گسترده انجام 
شــود و هم ســاز و کارهاي الزم براي تشخیص 
 کاالي قاچــاق از کاالي غیرقاچــاق صــورت 

گیرد.
کریمی خاطرنشــان کرد: وقتي مــردم به خرید 
کاالهاي با کیفیت داخلي روي آورده و از تولیدات 
داخلي حمایــت کنند قطعا ایــن کار به افزایش 
اشتغال، رفع بیکاري، فقر و کاهش ورود کاالهاي 
قاچاق منجر شــده و بــه تحقق اهــداف اقتصاد 

مقاومتي کمک خواهد کرد.

در 10 ماهه سال 94؛

هشت باند فعال در زمينه قاچاق كاال 
در اصفهان منهدم شدند

حصر وراثت
11/359 خانم زهره معماری هنجنی دارای شناسنامه شماره 1230033238 
به شرح دادخواســت به کالســۀ 94/462 /ش 1از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان اکبر 
معماری هنجنــی بشناســنامه 12 در تاریــخ 94/7/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- فاطمه ایرجی فرزند امراله به شــماره شناسنامه 12 همسر متوفی و 
2- زهره معماری هنجنی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 1230033238 
دختر متوفی و 3- زهرا معماری هنجنی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 
1230019200 دختر متوفــی و 4- فاطمه معماری هنجنــی فرزند اکبر به 
شــماره 783 دختر متوفی و 5- محمدعلی معماری هنجنی فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه 3 پســر متوفی و 6- احمد معماری هنجنی فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه 3355 پســر متوفی و به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف:378 رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف نطنز
مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(

شــماره   139403902004000266 آگهــی: شــماره   11 /327
پرونده:139404002004000352 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9400794 
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 2243/26 مفروز و مجزی 
شده از پالک 2243/9 قطعه سیزده تفکیکی واقع در طبقه دوم به مساحت 
210/62 مترمربع کــه 10/53 مترمربع آن بالکــن جنوبی و 6/4 مترمربع 
آن پیشــرفتگی اســت بانضمام ششــدانگ انباری قطعــه 21 تفکیکی 
به مســاحت 5/46 مترمربع واقع در زیرزمین اول بانضمام ششــدانگ 
پارکینگ قطعه 19 تفکیکی به مساحت 11/28 مترمربع واقع در زیرزمین 
اول با قدرالسهم از عرصه مشــاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
– خ.شریف واقفی – خ.ملک – کوچه شــهید حسن اسحاقی)شماره10( 
کوچه تاج الدین – بن.بست عبدالهی – مجتمع کیان چهار – طبقه دوم – 
واحد5- کدپستی 815474684 که ســند مالکیت آن در صفحه 168 دفتر 
324 امالک با شــماره چاپی 288854 ذیل ثبت 59644 ثبت و سند صادر 
شده است با حدود شماال در یازده قسمت که قسمتهای چهارم و هشتم 
آن شرقی – قسمتهای دوم و ششم و دهم آن غربی است – اول دیوار و 
پنجره است به طول )1/17( یک متر و هفده سانتی متر به معبر مجاور 
دوم دیوار و پنجره است به طول )0/20( بیست سانتیمتر به معبر مجاور 
سوم دیوار و پنجره است به طول )1/90( یک متر و نود سانتیمتر به معبر 
مجاور چهارم دیوار و پنجره اســت به طول )0/20( بیست سانتیمتر به 
معبر مجاور پنجم دیوار و پنجره اســت به طول )0/48( چهل و هشــت 
ســانتیمتر به معبر مجاور ششم دیوار و پنجره اســت به طول )0/20( 
بیست سانتیمتر به معبر مجاور هفتم دیوار و پنجره است به طول )1/90( 
یک متر و نود ســانتیمتر به معبر مجاور هشتم دیوار و پنجره است به 
طول )0/20( بیست ســانتیمتر به معبر مجاور نهم دیوار و پنجره است 
به طول )2/42( دو متر و چهل و دو سانتیمتر به معبر مجاور دهم دیوار 
و پنجره است به طول )0/20( بیست ســانتیمتر به معبر مجاور یازدهم 
دیوار و پنجره اســت به طول )2/43( دو متر و چهل و سه سانتیمتر به 
معبر مجاور شرقا در نه قسمت که قسمتهای چهارم و ششم و هشتم 

آن شمالی – قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول 
)6/51( شش متر و پنجاه و یک ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 14 شماره 
27 فرعی دوم دیواریست به طول )2/06( دو متر و شش سانتیمتر به راه 
پله و آسانسور مشاعی سوم درب و دیواریســت به طول )4/44( چهار 
متر و چهل و چهار ســانتیمتر به راه پله و آسانســور مشاعی چهارم 
دیواریست به طول )1/38( یک متر و سی هشــت سانتیمتر به راه پله و 
آسانسور مشاعی پنجم دیواریســت به طول )1/68( یک متر و شصت 
و هشت سانتیمتر به راه پله و آسانســور مشاعی ششم دیواریست به 
طول )0/77( هفتاد و هفت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی هفتم 
دیواریست مشــترک به طول )1/43( یک متر و چهل و سه سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 14 شماره 27 فرعی هشــتم دیواریست مشترک به طول 
)0/27( بیست و هفت سانتیمتر به آپارتمان قطعه 14 شماره 27 فرعی نهم 
دیواریست مشترک به طول )6/25( شش متر و بیست و پنج سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 14 شــماره 27 فرعی جنوبا در سه قسمت که قسمت 
دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره اســت به طول )3/86( سه متر و 
هشتاد و شش ســانتیمتر به فضای تراس دوم دیوار و پنجره است به 
طول )1/27( یک متر و بیست و هفت ســانتیمتر به فضای تراس سوم 
دیوار و لبه بالکن به طول )6/83( شش متر و هشتاد و سه سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی غربا در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول 
)15/90( پانزده متر و نود سانتیمتر به آپارتمان قطعه 12 شماره 25 فرعی 
دوم دیواریست مشترک به طول )5/72( پنج متر و هفتاد و دو سانتیمتر 
به آپارتمان قطعه 12 شــماره 25 فرعی حقوق ارتفاقــی ملک: له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشد دوم حدود 
پارکینگ قطعه 19: شــماال به طول )4/70( چهار متر و هفتاد سانتیمتر 
خط فرضی به محوطه مشاعی است شرقا به طول )2/40( دو متر و چهل 
سانتی متر خط فرضی به محوطه مشاعی است جنوبا به طول )4/70( 
چهار متر و هفتاد سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی است غربا 
به طول )2/40( دو متر و چهل سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی 
است حقوق ارتفاقی: له و علیه قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 
آن می باشد. سوم حدود انباری قطعه21:شماال در دو قسمت به طولهای 
)0/06( شش سانتیمتر، )3/47( ســه متر و چهل و هفت سانتیمتر اول و 
دوم دیواریست مشترک، اول و دوم به انباری قطعه 20 شرقا به طول )1/60( 
یک متر و شصت ســانتیمتر، درب و دیواریست به راهرو قطعه 5 جنوبا 
در دو قسمت به طولهای )3/11( سه متر و یازده سانتیمتر، )0/35( سی 
و پنج سانتیمتر اول دیواریست اول به محوطه مشاعی دوم به قسمت پر 
عرصه غربا به طول )1/52( یک متر و پنجاه و دو سانتیمتر، دیواریست 
مشــترک به انباری قطعه 18. حقوق ارتفاقی: له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشد. مورد ثبت از پارکینگ قطعه 
هفدهم حق العبور دارد. که طبق نظر کارشناســان رســمی پالک فوق 
در طبقه دوم یک ساختمان 6 طبقه مشــتمل بر 10 طبقه واحد آپارتمان 
قرار دارد که ساختمان مربوطه با اســکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و 
نمای آجرنما و سنگ بنا شــده است. کف آپارتمان ســرامیک – دیواره 
ها ســفیدکاری و رنگ آمیزی و راهروها دیوارکوب – آشــپزخانه مجهز 
به کابینت ام.دی.اف – گرمایش و ســرمایش سیســتم گودمن و دارای 
اشتراکات برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد و قدمت آن چهار سال 
می باشد ملکی خانم پروانه مردانی که طبق سند رهنی شماره 163616 
مورخ 1392/3/29 تنظیمی دفترخانه 15 اصفهان در رهن آقای عبدالوهاب 
خزاعی واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 

در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 6/318/000/000 ریال )شش میلیارد و سیصد و هجده میلیون 
ریال( شروع 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 باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 94/11/21 درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلســه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه 
 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
 را تا پایــان وقــت اداری همان روز طــی فیش مخصوص در حســاب

 اداره ثبت اسناد و امالک ســپرده نماید.م الف:32230 اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان

مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(
شــماره   139403902004000265 آگهــی: شــماره   11 /328
پرونده:139404002004000351 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9400793 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره شــصت و نه فرعی مجزی شده از 
پالک چهارهزار و هفتصد و هشتاد و هشت واقع در بخش چهار اصفهان 
)سابقه پالک:پالکهای تجمیعی شماره های 7و16 فرعی از 4788 اصلی 
بوده که به  4788/69 تغییر یافته اســت( بــه آدرس: اصفهان –خیابان 
شــریف واقفی – بین خیابان ملک و خیابان گلزار – کوچه شهید سعید 
مهدی نژاد )شــماره19( – پالک25- کدپســتی 8153943951 که اسناد 
مالکیت آن در صفحات 206و320 دفاتر 59و213 امالک با شــماره های 
ثبتی 7465و46526 و با شــماره هــای چاپــی 135080و135079 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شــماال دیوار به دیوار پالک چهارده فرعی به 
طول یازده متر و هفت سانتی متر شرقا دیوار به دیوار پالک چهارهزار 
و هفتصد و هشتاد و هشت )هشــت( به طول ســی و چهار متر و نیم 
جنوبا درب و دیواریست به شارع به طول نه متر و سی و پنج سانتیمتر  
غربا به دیوار اشــتراکی با پالکهای پانزده و هفده فرعی از چهار هزار و 
هفتصد و هشتاد و هشت به طول سی و شــش متر و بیست و سانتی 
متر که طبق نظر کارشناسان رســمی پالک فوق دارای مساحت عرصه 
359/15 مترمربع است که طبق نقشه هوایی شهرداری در سمت جنوب 
یک متر عقب نشینی دارد و مساحت باقی مانده آن 349/9 مترمربع است. 
مساحت اعیانی احداث شــده در آن در یک طبقه مسکونی به مساحت 
حدود 180 مترمربع و زیرزمین انباری به مســاحت حــدود 55 مترمربع 
است که با اسکلت دیوار باربر و ســقف تیرآهن و طاق ضربی و نمای 
آجرنما و اندود گچی و با قدمت بیش از 30 سال بنا شده و بازسازی شده 
است. کف ساختمان سرامیک – ســطوح دیواره های داخلی سفیدکاری 
و رنگ آمیزی – پنجره های آهنی – آشــپزخانه مجهز به کابینت ام.دی.

اف – گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولرآبی است. ساختمان دارای 
اشتراکات آب و برق و گاز است. ملکی آقای عباسعلی مردانی نظرآبادی 
و خانم زهرا سلطانی وشــاره ) به نسبت چهاردانگ مشــاع و دو دانگ 

مشاع( که طبق سند رهنی شــماره 163614 مورخ 1392/03/29 دفترخانه 
شماره 15 اصفهان در رهن آقای عبدالوهاب خزاعی واقع می باشد و از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 94/12/10 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور 
به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ده میلیارد و دویست میلیون 
ریال شروع 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 اســت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 94/11/21 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای 
اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. 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:32231 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ رای

11/351 کالسه پرونده:1154/94 شــماره دادنامه:1185-94/11/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه هفده شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی 
صادقی برزانی نشانی اصفهان – رهنان – مبل دل نشین خوانده: امین 
پاپی نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال وجه سه فقره چک گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست مرتضی صادقی برزانی به 
طرفیت امین پاپی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال وجه 
سه فقره چک به شــماره های 1-158040-88/9/15 هفت میلیون ریال و 
2- 158041-88/12/15 هفت میلیون ریال و 3- 158044-88/8/25 هشت 
میلیون ریال عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنــی و مــواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و دو میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
هزینه نشــر آگهی تا اجرای کامل حکم به عنوان خســارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 88/9/15و88/12/15و88/8/15 
 لغایت زمــان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانــک مرکزی در

 حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد رای صــادره غیابی و ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهــد بود.م الف:31957

 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان
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10 غـار بـى نظيـر ايـران (1)

غار رودافشان يكى از زيباترين غار هاى ايران است كه در دامنه 
كوه هاى حوالى روستايى با همين نام و در استان تهران قرار دارد. 
ــتلزم اندكى كوهپيمايى است.دهانه  رسيدن به دهانه غار مس
بزرگ و تاالر وسيع اين غار از شاخصه هاى اصلى آن است. مسير 
ــت. غار نوردى در اين غار  راهپيمايى در غار حدود 800 متر اس
كمى سخت است و بايد از مسير هاى سختى عبور كنيد. به عالوه
ــوه قوى داريد.  ــت در غار حتما نياز به چراغ ق  اينكه براى حرك
ــير غار همواره قطرات آب از سقف به زمين  در تاالر اصلى و مس
ــكيل طاقديس و  ــث تش ــا باع ــن چكه ه ــه همي مى ريزد ك

ناوديس هاى بديعى شده است. 
ــنگ چين و مقاديرى  ــاخته شده با س وجود تعدادى ايوان س
ــان ها در غار در روزگار گذشته  خرده سفال، نشانه سكونت انس
ــد آناهيتا  ــود دارد كه به معب ــار وج ــت. دهليزى در اين غ اس
ــرد دارد. على رقم ريزش  ــت. غار هوايى نمناك و س معروف اس
قطرات آب،كف مسير غار تنها مرطوب بوده و در نقاط معدودى 
آب در آن جمع شده است. مسير اين غار در اثر فرسايش آب و 
امالح موجود در آن در زمانى كه آب به طور كامل در آن جريان 

داشته است، ايجاد شده است.

اين غار، درون كوهى با كانى هاى زايش يافته است. دهانه غار 
طولى برابر با30 متر و ارتفاعى برابر با 15 متر دارد. قبل از ورود 
به درون غار در سمت چپ دخمه هايى قرار دارد كه بخشى از 
آن دست ساخته است. حدود10 متر بعد از ورودى غار مجسمه
ــانى جلوه گرى مى كند.  غار از چند  ــاپور اول ساس 7 مترى ش
بخش تشكيل شده است؛ بخش اول نسبتا هموار است و با طولى 

حدود80 متر به لبه پرتگاهى منتهى مى شود.
ــارى و صاف و گويا براى   دو طرف ديوارهاى اين بخش را حج
ــتن آماده كرده بودند كه  ــته و يا نوش كندن نقش هاى برجس
ــزرگ آنها چيزى  ــر روى تاقچه هاى ب نيمه تمام مانده اند و ب
ــمت چپ انتهاى اين بخش دو آب  ــم نمى خورد. در س به چش
ــده اند كه  ــنگ كن ــه 0/5 متر از هم در داخل س انبار به فاصل
هر يك حدود يك متر عمق دارد.  ابعاد يكى 4×3 متر و ديگرى

1/5×2 متر است و هر دو پل هايى براى دسترسى به آب دارند. 
ــقف به كف غار مى چكيده در اين حوض ها جمع  آبى كه از س
مى شده و نياز ساكنان را تامين مى كرده است. در سمت چپ 
آب انبارها يك آبشار سنگ زيبا و در پشت آن زيباترين چكنده 

و چكيده هاى بزرگ به چشم مى خورند.

اين غار كه تنها غار خفاش ايران است 255 متر طول،30 متر 
عرض و50 متر ارتفاع دارد و به علت زندگى ميليون ها خفاش 

در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. 
اين غارها دهليزهاى وسيعى دارد كه عمق بعضى از قسمت هاى 
ــران يكى از غارهاى  ــد. غار خفاش دهل آن به400 متر مى رس
ــتگاه خفاش  ــينى بوده كه بعدها به زيس تاريخى عصر غارنش

تبديل شده است. 
غار خفاش دهلران با بيش از30 هزار خفاش از 7 گونه همچون 
« دم موشى » از غارهاى كمياب در خاورميانه به حساب مى آيد. 
اين غار يكى از بهترين مكان ها براى انجام كارهاى تحقيقاتى، 

پژوهشى و مطالعاتى در زمينه اين پستاندار عجيب است.
ــار خفاش  ــه عنوان تنها غ ــتان دهلران ب ــاش شهرس غار خف
ــه  ــت ك ــى اس ــادر طبيع ــاى ن ــده ه ــى از پدي ــور، يك كش
ــناخته  ــت گردى ناش ــه طبيع ــراى عالقمندان ب ــون ب تاكن

مانده است. 
ــتاالكيت ها و استاالكميت هاى  غار خفاش دهلران داراى اس
ــت و ده ها گونه از خفاش دم دار و خفاش بال پهن  فراوانى اس

در آن زندگى مى كنند. 

ديدن غار يخ مراد مى تواند براى سفر يك روزه اطراف تهران، 
ــيار مهيج و لذت بخش به حساب بيايد. دهانه  يك برنامه بس
غار در ارتفاع2500 مترى از سطح دريا است و 3 متر عرض و 

8 متر طول دارد. 
ــاد 12 در  ــه ابع ــنگالخى ب ــاالر س ــه، يك ت ــت دهان در پش
ــنگى  ــرار دارد. در اين تاالر تخته س 18 متر و ارتفاع 6 متر ق
ــف آن صيقلى  ــود دارد كه ك ــاد 3 در 5 متر وج بزرگ به ابع
ــپ و لباس  ــه غار حتما الم ــت. براى ورود ب و گود افتاده اس
ــرماى هواى غار معموال  ــته باشيد. چرا كه س گرم همراه داش
ــى از خصوصيات  ــن يك ــه اي ــد و البت ــر مى رس ــه زير صف ب
ــاب  ــبت به غارهاى ديگر به حس ــرد اين غار نس منحصر به ف

مى آيد. 
در غارهاى ايران، به دليل وجود بخار آب و فقدان جريان هواى 
ــال، دماى داخلى حداقل10 درجه از  ــر س آزاد در ماه هاى س
ــت، اما در غار يخ مراد، در ماه هاى  دماى بيرون غار بيشتر اس
سرد سال، دماى داخل غار از دماى بيرون كمتر است. دليل اين 
پديده وجود منافذ فراوان بين فضاى درون غار و فضاى بيرون 
غار و ايجاد جريان هوا به علت اختالف فشار بين دو فضا است.

ــگفت انگيز ترين غار  غار قورى قلعه بزرگ ترين و ش
ــهر كرمانشاه در مسير  آبى آسيا در86 كيلومترى ش

جاده پاوه و در شمال شهر جوانرود واقع است. 
ــى از  ــوان يك ــه عن ــون ب ــم اكن ــه ه ــار ك ــن غ اي
مطرح ترين جاذبه هاى گردشگرى استان كرمانشاه 
وغرب كشور محسوب مى شود، طبق نظر كارشناسان 
بزرگ ترين غار آبى آسيا و طوالنى ترين غار آبى ايران 

است. 
ــيعى  بعد از گذر از داالن ورودى غار اولين مكان وس
كه وجود دارد به تاالر مريم نامگذارى شده است. اين 
ــت كه گرداگرد  محوطه همانند درياچه وسيعى اس
ــكال مختلف  ــيار زيبا با اش ــى بس ــل هاي آن را قندي

فرا گرفته است.
ــى را تداعى  ــكال خاص اين قنديل ها كه هر يك اش
ــمت از اين  ــى نامگذارى هر قس مى كنند دليل اصل
غار شده است. به عنوان مثال وجود قنديلى به شكل 
حضرت مريم دليل نامگذارى اولين تاالر اين غار به نام 

تاالر مريم شده است.

   غـار رود افشـان؛ 
غار شگفتى ها

غـار بيشـابور
 يا غار شاپور

غـار خفـاش؛ 
موزه طبيـعى شگفت انگيز

غار يخ مراد
 تهران

غار آبى قورى قلعه؛ 
شگفت انگيز ترين غار آبى

شهردارى زرين شهر به استناد موافقت نامه شماره 704 مورخ 93/10/1 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 5 پالك زمين با كاربرى تجارى 
ــهرى را از طريق مزايده عمومى به  واقع در شهرك مشاغل مزاحم ش
ــاند، لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت  فروش رس
اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت ادارى 

مورخ 94/12/6 به شهردارى مراجعه نمايند. 

آگهى مزايده 

جواد جمالى- شهردار زرين شهر 

نوبت اول

1- موضوع مناقصه: توسعه فضاى سبز شامل تهيه و حمل و تخليه گونه هاي گياهي (گل وگياه )و آماده سازي و كاشت محوطه هاي فضاي سبز و خريد و حمل و 
تخليه  واجراى اقالم تاسيساتى (لوله واتصاالت )  شبكه آبرسانى وآبيارى فضاى سبز واقع در برزن پنجم شهر جديد فوالدشهركه پرداخت هزينه   به صورت پنجاه درصد 

تهاتر با اراضى وواحدها با كاربريهاى مختلف  به قيمت كارشناسى روزدر شهر جديد فوالدشهر وپنجاه درصد به صورت نقد ى مى باشد.
2- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

ــگاه اينترنتى ــق مراجعه به پاي ــورخ 1394/11/24 و از طري ــت ادارى م ــان وق ــخ 1394/11/18 تاپاي 3- مهلـت و محل دريافـت اسـناد مناقصـه: از تاري
ــهر جديد فوالدشهر به نشانى، بلوار ولى عصر- ــركت عمران ش  WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM و يا  http://iets.mporg.ir و يا به ش

 ميدان ولى عصر،تلفن:031-52630161-5
ــنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 1394/12/4 و زمان گشايش پاكتهاي  4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحويل پيش

پيشنهاد قيمت در تاريخ1394/12/5 مى باشد.
5- مبلغ برآورد : مبلغ كل برآورد برابر است با شش ميلياردوششصدوهفتادوپنج ميليون وهفتصدو پنجاه وچهارهزارونهصدوبيست وهشت (6/675/754/928) ريال
6- نوع و ميزان سپرده شركت درفرآيند ارجاع كار: مبلغ سيصدوسى وهشت ميليون  (338000000) ريال بصورت ضمانت نامه بانكى ويا ضمانتنامه هاى 
صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند ، در وجه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر 
ــماره 2173690205004 سيبا بانك ملى بنام تمركز وجوه سپرده شركت  داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزى به حساب ش

عمران شهر جديد فوالدشهر.
7- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي نماينده شركت.

تذكر: داشتن حداقل پايه پنج كشاورزي و پنج  آب (گواهينامه صالحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

آگهي مناقصه
شماره 94/7315/ص مورخ 94/11/6

م الف:32760روابط عمومى شركت عمران شهر جديد فوالدشهر
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