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نایب رییس اتاق بازرگانی استان:

اصفهان آماده 
سرمایه گذاری مشترک
با »برمن آلمان« است
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»سفر »سرگئی ش��ایگو« وزیر دفاع روسیه به تهران 
چراغ خطر را برای اس��راییل روش��ن کرد و مقامات 

صهیونیستی را نگران کرده است.«...

با چهارشنبه  سوری، چهارشنبه آخر سال یا هر اسم 
دیگری که خطابش کنیم، با دو روش می شود برخورد 

کرد؛ راه اول اینکه در همین چند هفته...

پیشکسوت کشتی کشورمان معتقد است تیم ایران 
در المپیک ۲۰۱۶ ریو با س��ه طال به کشور بازخواهد 

گشت. منصور برزگر با مطلوب دانستن ...

 موشک های مافوق  صوت 
در راه ایران

بمب ساعتی 
چهارشنبه آخر سال روشن شد

کشتی ایران 
مثل چاه  نفت است

افتخارآفرینی در پای صندوق های رای؛ 
12

رئیس انجمن نساجی اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه 
مبارزه با قاچاق پوش��اک عزم ملی م��ی خواهد، گفت: 
نس��اجی با پنج درصد س��رمایه گ��ذاری در صنعت ۱3 
درصد از اشتغال کشور را ایجاد کرده است. مرتضی شاه 
 کرمی در همایش ملی بررس��ی جایگاه صنعت نساجی 
در پس��اتحریم، تعداد واحدهای نس��اجی دارای پروانه 
بهره برداری کشور 9 هزار و 8۱8 واحد معادل ۱۲درصد 
از واحدهای فعال صنعتی کشور اس��ت، اظهار کرد: این 
واحدها با سرمایه گذاری 78 هزار میلیارد ریال معادل 5 

درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده ...
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وزیر امور خارجه با بی��ان اینکه ایران م��ی تواند به 
مرجعیت علم��ی برس��د، گفت: م��ا در وزارت امور 
خارجه، خ��ود را موظ��ف می دانیم که ه��ر کاری از 
 عهده ما برای تس��هیل امور علمی س��اخته اس��ت، 
انجام دهیم.  دکتر محمدج��واد ظریف در همایش 

»بررسی راهکارهای دستیابی...

مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: طی 
۱۰ ماه نخس��ت امس��ال حدود 95۱ کیلوگرم لوازم 
خانگی ب��ه ارزش بیش از س��ه میلی��ون و ۲3 هزار 
 دالر از اس��تان اصفهان به خارج ازکشور صادر شده

 است. محمد مجیری در حاشیه برپایی...

ایران می تواند به مرجعیت 
علمی برسد

مبارزه با قاچاق پوشاک 
عزمی ملی می خواهد

صادرات بیش از سه میلیون 
دالر لوازم خانگی از اصفهان 
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خلق حماسه ای دیگر
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ــالمى «حماس» از حمايت هاى جمهورى اسالمى  جنبش مقاومت اس
ايران و كمك هاى آن به ملت فلسطين كه در برابر رژيم صهيونيستى به 

پا خواسته اند، تقدير و تشكر كرد.
ــئول روابط خارجى حماس تصريح كرد: پيروزى  ــامه حمدان مس  اس
ــد كه ايران هم پيمان  انقالب اسالمى ايران در 37 سال پيش باعث ش
ــاهى) جاى خود را به ايران  رژيم صهيونيستى، (در دوره نظام شاهنش

مخالف سرسخت اين رژيم بدهد.
ــفارت ــاختمان س ــه در س ــى ك ــس مطبوعات ــان كنفران وى در جري
ــران براى  ــدن وعده هاى ته ــور «اجرايى ش ــران در بيروت به منظ  اي
ــرد: ما امروز در  ــده بود ، اعالم ك ــت از انتفاضه قدس» برگزار ش حماي
ــهادت طلب قرار گرفته ايم  ــطينيان مبارز و ش ــل از فلس برابر يك نس
ــتى ايجاد  ــا رژيم صهيونيس ــردى در معادله منازعه ب ــر راهب كه تغيي
ــطين  ــر مى كند كه ملت فلس ــى فك خواهند كرد. وى افزود: هر كس
ــرد و ضمن  ــول خواهد ك ــتى را قب ــازش با رژيم صهيونيس صلح و س
ــا آن در كمال  ــز ب ــالمت آمي ــتى مس ــرش آن، حاضر به همزيس پذي
ــرال دايتون  ــوص اميدهايى كه ژن ــد، به خص صلح و امنيت خواهد ش
ــز محقق  ــت كه هرگ ــى باطل اس ــت، خيال ــر داش ــى در س آمريكاي
ــى را در انتفاضه قدس  ــش اصل ــلى كه امروز نق ــد؛ زيرا نس نخواهد ش
ــلو  ــه در دوران توافقنامه اس ــت ك ــلى اس ــان نس ــد، هم ايفا مى كن
ــهادت طلب  ــل ش ــن جوانان نس ــت و اي ــوده اس ــده به جهان گش دي

هستند.
ــا  ــتى تنه ــم صهيونيس ــودى رژي ــرد: ناب ــد ك ــدان تاكي ــامه حم اس
ــتاوردى براى  ــه دس ــت، بلك ــطين نيس ــتاوردى براى ملت فلس دس
ــورها و در راس آنها  ــت، اما برخى كش ــالمى اس امت هاى عربى و اس
ــالم  ــن رژيم در جهان عرب و اس ــعى در تثبيت موقعيت اي آمريكا س

دارند.
وى افزود: انتفاضه ملت فلسطين در اراضى اشغالى و مقاومت قهرمانانه 

ما در نوار غزه، رژيم اشغالگر قدس را از روى نقشه محو خواهد كرد.

ــوريه تا زمانى كه «امنيت تركيه تهديد  آنكارا مى گويد آتش بس در س
مى شود»، نمى تواند الزام آور باشد.

احمد داوود اوغلو نخست وزير تركيه گفت: «آتش بس (در سوريه) براى 
ما الزام آور نيست، زمانى كه امنيت تركيه تهديد شود، ما در صورت نياز، 
ــع خلق و داعش انجام خواهيم  اقدامات ضرورى را عليه يگان هاى مداف

داد.»
ــت كه در آن درباره امنيت تركيه  وى تاكيد كرد: «آنكارا تنها جايى اس

تصميم گيرى مى  شود.»

تشكر «حماس» از حمايت هاى ايران

احمد داوود اوغلو نخست وزير تركيه: 

آتش بس در سوريه نمى تواند 
الزام آور باشد

ــى تواند به  ــه ايران م ــا بيان اينك ــور خارجه ب وزير ام
مرجعيت علمى برسد، گفت: ما در وزارت امور خارجه، 
ــر كارى از عهده ما براى  خود را موظف مى دانيم كه ه

تسهيل امور علمى ساخته است، انجام دهيم.
ــى  ــش «بررس ــف در هماي ــواد ظري ــر محمدج  دكت
راهكارهاى دستيابى به مرجعيت علمى و پژوهشى» در 
دانشگاه علوم پزشكى تهران با بيان اين مطلب، افزود: 
افتخار جمهورى اسالمى ايران، سرمايه انسانى آن است 
ــور بزرگ و پهناور، سرمايه اى  و افتخار علمى اين كش
ــرمايه ديگر و امكانات ديگر قابل  ــت كه در هيچ س اس

تعويض و تحصيل نيست.
ــر ملك زاده  ــردم وقتى دكت ــن افتخار ك وى افزود: م
ــد علمى ايران ارايه كرد، زيرا  نمودارى را در زمينه رش
برخالف همه ظلم ها، تحريم ها و فشارها، دانشمندان ما 
درخشيده اند، به اين مرحله رسيده و توانسته اند براى 

اين كشور، نظام، مردم و فرهنگ، افتخار بيافرينند.
وزير امور خارجه يادآور شد: من فكر مى كنم آنچه كه 
ــد دنيا به اين تصميم و قناعت برسد و با ايران  باعث ش
بر سر ميز مذاكره با زبان گفت وگو و به فرموده رياست 
ــا زبان تحريم، به تعامل  جمهورى، با زبان تكريم و نه ب

بپردازد؛ همين سرمايه انسانى بود.
ــمندان) نشان داديد كه  ظريف اضافه كرد: شما (دانش
تحريم نمى تواند اراده مردم ما را براى كشور استقالل و 

خودباورى از بين ببرد.
ــى و هفتمين سالگرد  وى اظهار داشت: به نظرم در س
ــن ياد و ميراث  پيروزى انقالب، خودباورى بزرگ تري
امام راحل ماست كه فرمودند: «خودتان را باور كنيد».

وزير امور خارجه يادآور شد: ما اين توان را داريم سند 
ــت، به جايى  ــانه خودباورى ماس چشم انداز را كه نش
ــى، علمى و  ــانيم كه به مقام اول اقتصادى، سياس برس

الهام بخشى منطقه دست پيدا كنيم.
ــاند،  ــد ما را به قدرت برس ــت: آنچه كه مى توان وى گف
ــا با يك جزء  ــت و ما نمى توانيم تنه يك مجموعه اس
ــيم، بلكه الهام بخشى، قدرت گفتمان  به موفقيت برس
انقالب اسالمى، قدرت گفتمان استقالل طلبى و قدرت 
گفتمان سلطه ستيزى همان قدر مهم است كه قدرت 

استقالل، اقتدار علمى و اقتصادى ما مهم است.
ــت كه ما  ــجم اس ظريف افزود: اين يك مجموعه منس
ــت بياوريم و من يقين دارم كه  مى توانيم آن را به دس
ــم انداز، به اين صورت امكانپذير  رسيدن به هدف چش

است.
ــه براى  ــرايطى ك ــاره به ش ــه با اش ــور خارج وزير ام
ــاى بين المللى براى  ــى و همكارى ه فعاليت هاى علم
ــالى است به  ــور به وجود آمده بود، گفت: چند س كش
ــاس تبليغات، از يك جمهورى  صورت ظالمانه و بر اس
اسالمى ايران، يك خطر و تهديد ساخته و در پروژه اى 
ــتيزى، شرايط ويژه اى را  به نام ايران  هراسى و ايران  س

براى كشور ما فراهم كرده بودند.

وى ادامه داد: شرايط به گونه اى شده بود كه كار با ايران 
ــگاهى  ــما به يك دانش و ايرانى هزينه بر بود و وقتى ش
ــركتى را  براى همكارى مراجعه مى كرديد و يا يك ش
ــردارى از منابع عظيم كه  براى حضور در ايران و بهره ب
حال امروز براى آن صف بسته اند، تماس مى گرفتيد و 
ــتيد، فورا تماس  آنها مى فهميدند كه شما ايرانى هس
ــه ادعا كرده  ــت مى كردند؛ چرا ك ــع و اعالم برائ را قط
ــه حيثيتى دارد و من  ــاس با ايرانى، هزين بودند كه تم
ــرمم مى شد و هر  ــنيدم، ش هر زمان اين كلمه را مى ش
زمان كه مى شنيدم كسانى كه نه از تمدن، نه از اخالق 
ــل با اين مردم با  و از فرهنگ بهره اى دارند، براى تعام
ــه  حيثيتى دارند،  ــا تمدن، هزين اخالق، بافرهنگ و ب

بسيار ناراحت مى شدم.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: اما به لطف خدا و به 
ــمندانه مردم در انتخابات 92 هم به  دليل حضور هوش
خاطر اصل حضور و هم به خاطر نوع حضور، نشان دادند 

ــردم را از انقالب و حاكميت  كه با تحريم نمى توانند م
جدا كنند. چون هدف تحريم همين بود. هدف تحريم، 
ــود، تحريم ها  ــار اقتصادى نبود كه اگر آن ب صرف فش
موفق مى شد اما موفق نشدند و ناگزير از اين شدند كه 
تحريم ها را كنار بگذارند و با ايران مذاكره كنند؛ به اين 
دليل كه مردم با حضور در انتخابات نشان دادند كه به 

دنبال برخورد و مناقشه نيستند.
وزير امور خارجه تصريح كرد: اين واقعيت كه ما به دنيا 
ــتيم و مردم از  ثابت كرديم اهل گفت وگو و تعامل هس
حكومت جدا نيستند، ما را به جايى رساند كه از هزينه 
ــيديم كه  ــرايطى رس حيثيتى همكارى با ايران، به ش
ــب حيثيت با ايران  امروز همه شركت ها به دنبال كس
ــبت تند  ــا جايى كه نامزد به نس ــتند. وى افزود: ت هس
ــكا (دونالد ترامپ)  ــت جمهورى آمري انتخابات رياس

مى گويد: كه چرا ايرباس به ايران برود؛ اما بوئينگ نه.
ظريف اظهار داشت: ما به جايى رسيديم كه كار كردن با 

ايران ديگر نه هزينه، بلكه محل رقابت است.
ــت  ــان كرد: اين يك فضاس وزير امور خارجه خاطرنش
ــتفاده كنيم و من  ــما محققان بايد از آن اس كه ما و ش
ــمندان و عالمان كشور مى توانند به  فكر مى كنم دانش
بهترين نحو از اين فضا بهره ببرند. مشكل ايران هراسى 
ــتيزى تا حد زيادى رفع شده است، اما بايد با  و ايران س
حضور جدى و تعامل سازنده در عمل هم شرايطى ايجاد 

كنيم كه تحريم مجدد ايران ناممكن شود.
ــش، صنعت و توليد،  وى گفت: نياز جهان به علم و دان
ــت و امنيت جمهورى اسالمى  تجارت و توزيع، سياس
ــه آنها ناگزير از  ايران بايد آنچنان افزايش پيدا كند ك
همكارى با ايران باشند و نتوانند ايران را منزوى كنند.

ظريف با اشاره به نگرانى هاى موجود درباره نفوذ گفت: 
نگرانى مربوط به نفوذ و نگرانى مربوط به سوءاستفاده 
از باز شدن فضاى تعامل وجود دارد، اما براى رفع كردن 
ــت. ما يك كنشگر قادر  آن هم، مسئله در اختيار ماس
ــتيم؛ نه يك موضوع كنش. لذا  و مقتدر در جهان هس
اين گونه نيست كه اگر درهاى ايران باز باشد، ما دنيا را 
به نفوذ در ايران دعوت كنيم، بلكه ما خودمان را آماده 
ــدار از نظر روابط  ــدرت و اقت ــه دنيا مى كنيم. ق نفوذ ب
بين الملل با نفوذ و كاهش آسيب پذيرى تعريف مى شود 
و اگر ما برنامه اى براى نفوذ داشته باشيم، البته نه نفوذ 

مخرب بلكه سازنده، مى توانيم موفق باشيم.
ــراى حضور در صحنه هاى  وى افزود: اگر ما برنامه اى ب
ــيم، به  ــته باش علمى، امنيتى، اقتصادى و تجارى داش
ــكلى كه حذف ايران غيرممكن باشد، نفوذ در ايران  ش

هم غيرممكن است.
ــا از طريق ايجاد  ــور خارجه ادامه داد: نفوذ تنه وزير ام
ــد و در اين  ــالف و درگيرى رخ مى ده روزنه هاى اخت
ــردم را نمى خواهند، از اين  روزنه ها، آنهايى كه خير م
منافذ و روزنه ها استفاده مى كنند و اگر ما منافذ اختالف 
ــى را ببنديم و به  ــت عكس العمل و بى برنامگى و حرك
جاى آن خودمان را آماده ابتكار عمل كنيم، مى توانيم 

مرجعيت را كسب نماييم.
ــده بلكه بايد  ــا نبايد مصرف كنن ــف تاكيد كرد: م ظري
ــيم. در اقتصاد هم به جاى اينكه  توليدكننده علم باش
تنها بازار مصرف باشيم، بايد در قسمتى از زنجيره توليد 
و توزيع قرار بگيريم. در صحنه امنيت و سياست هم به 
جاى متهم بودن بايد امن ساز و سياست ساز باشيم و آن 
وقت نه مى توانند ما را حذف كنند و نه مى توانند به ما 

نفوذ كنند.
وى يادآور شد: من يقين دارم جمهورى اسالمى ايران 
ــارها، اين توان را  با اين توان علمى، على رغم همه فش
ــد و ما در وزارت امور  دارد كه به مرجعيت علمى برس
ــم هر كارى كه از عهده  خارجه، خود را موظف مى داني
ما براى تسهيل امور علمى ساخته است، انجام دهيم و 
ــمندان و محققان هم مى خواهيم ، ما را در اين  از دانش

زمينه راهنمايى كنند.

اخبار وزير امور خارجه :

ايران مى تواند به مرجعيت علمى برسد

ــا را عامل جدى  ــام، تحريم ه ــت نظ ــخيص مصلح رييس مجمع تش
ــت و گفت:  ــران دانس ــاى بين المللى اي ــردن همكارى ه ــد ك در راك
ــده كه  ــور حاكم ش ــدى در كش ــرايط جدي ــق برجام، ش بعد از تحق
ــورهاى دنيا  ــا ديگر كش ــاى مختلف ب ــكارى در زمينه ه خواهان هم

هستيم.
ــخيص  ــع تش ــس مجم ــنجانى ريي ــر هاشمى رفس ــت اهللا اكب  آي
ــلواك  ــفير اس ــدار خداحافظى «يان بورى» س ــام در دي مصلحت نظ
ــاى اخير با  ــه مالقات ه ــاره ب ــا اش ــران ب ــالمى اي ــورى اس در جمه
ــور  ــانه  عالقه دو كش ــن ديدارها نش ــور، گفت: اي ــئوالن اين كش مس
ــاى گوناگون  ــتر در زمينه ه ــاط و همكارى هاى بيش ــراى ارتب به برق

است.  
ــردن همكارى هاى بين المللى  ــا را عامل جدى در راكد ك وى تحريم ه
ــبختانه بعد  ــزود: خوش ــرد و اف ــف ك ــورها توصي ــاير كش ايران با س
ــرايط جديدى  ــق برجام، ش ــم مذاكره كننده و تحق ــاى تي از تالش ه
ــاى مختلف  ــده كه خواهان همكارى در زمينه ه ــور حاكم ش در كش
ــورهاى دنيا  ــر كش ــادى با ديگ ــى، اقتص ــى، فرهنگ ــى، آموزش علم

هستيم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بخش خصوصى و 
غيردولتى و به خصوص دانشگاه آزاد اسالمى عالقه مند به ايجاد ارتباط 
و تعامل سازنده با كشورهاى مختلف جهان است، خاطرنشان كرد: بايد 
ــابرجام تا جايى كه ظرفيت ها و  دو كشور ايران و اسلواك از شرايط پس
منابع دو كشور اجازه مى دهند براى رونق و توسعه كشور خويش بهره 

ببرند.
هاشمى رفسنجانى با تأكيد بر اينكه وزارت امور خارجه ايران در راستاى 
ــده، خطاب به سفير اسلواك،  توسعه همكارى هاى بين المللى فعال ش
گفت: اميدوارم با مسئوليت وسيعى كه در منطقه داريد تحرك بيشترى 

از شما در زمينه هاى مختلف ببينيم.
در ابتداى اين ديدار، يان بورى با ابراز خرسندى از ديدار آيت اهللا هاشمى 
ــنجانى و قدردانى از حمايت ها و كمك هاى وى در اتاق بازرگانى،  رفس
گفت: با توجه به ديدارهاى اخير مسئوالن دو كشور، سطح تجارت بين 

ايران و اسلواك جهش خواهد داشت.
ــران و به ويژه با  ــى با اي ــترك علمى و آموزش وى به همكارى هاى مش
ــمند به زبان هاى فارسى،  ــخ ارزش ــگاه آزاد در زمينه كتاب و نس دانش
ــمنان  ــا مى خواهيم به دش ــرد: م ــاره و تصريح ك ــى، اش عربى و ترك
ــران به عنوان  ــه دنبال معرفى اي ــات خود همواره ب ايران كه در تبليغ
ــى فرهنگ  ــران حام ــم كه اي ــتند، ثابت كني ــم هس ــى تروريس حام

است.
ــعت و عظمت  ــگاه آزاد با اين وس يان بورى تأكيد كرد: مديريت دانش
ــرژى زيادى  ــران دارد، ان ــى اي ــطح علم ــه در ارتقاى س ــرى ك و تأثي

مى برد.
سفير اسلواك گشايش سفارت جمهورى اسالمى ايران در اين كشور را 
از روياهاى خويش دانست و افزود: براى ايجاد و تقويت روابط تجارى، 
گردشگرى، فرهنگى و آموزشى با ايران تالش و بخش دوستى ايران و 

اسلواكى را راه اندازى خواهم كرد.

هاشمى رفسنجانى:

تحريم ها عامل جدى در راكد كردن 
همكارى هاى بين المللى ايران بود

فرمانده نيروى دريايى ارتش گفت: رزمايش هاى كوتاه 
مدتى با ارتش هند خواهيم داشت و به دنبال برگزارى 
رزمايش هاى تاكتيكى، وسيع، گسترده و امداد و نجات 

با هند هستيم. 
دريادار حبيب اهللا سيارى فرمانده نيروى دريايى ارتش 
در حاشيه ديدار با معاون عمليات نيروى دريايى ارتش 
هند و هيئت همراه  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
ناوگروه نيروى دريايى ارتش اكنون در سواحل تانزانيا 
حضور دارد و طى يكى ،  دو روز آينده در بندر دارالسالم 

اين كشور پهلو مى گيرد.
ــان و جمهورى  ــراى جه ــوس هند ب ــزود: اقيان  وى اف

ــت و امنيت آن  ــيار حائز اهميت اس اسالمى ايران بس
ــيار مهم است،بنابراين ما اعالم  نيز براى ما و جهان بس
ــمال اقيانوس  ــه توانمنديم، امنيت را در ش كرده ايم ك
ــه ناامنى  ــازه ندهيم هيچ گون ــم و اج هند برگزار كني

به وجود بيايد.
ــه داد: ما مى توانيم  ــروى دريايى ارتش ادام فرمانده ني
توان رزمى خود را به قدرى باال ببريم كه با هر تهديد در 

اين منطقه مقابله كنيم. 
ــات نيروى  ــود با معاون عملي ــاره به ديدار خ وى با اش
ــدار موضوعاتى  ــت: در اين دي ــش هند گف دريايى ارت
پيرامون برقرارى امينت در شمال اقيانوس هند مطرح 
ــت برنامه هاى متعددى  ــتا الزم اس ــد و در اين راس ش
ــيارى افزود:  ــيم. س ــته باش با نيروى دريايى هند داش
ــور از  ــد ناوگروه هاى دو كش ــن در مورد بازدي همچني
ــروه هند  ــت ناوگ ــرار اس ــد و ق ــت ش ــر صحب يكديگ

ارديبهشت ماه از بندرعباس بازديد كند.
فرمانده نيروى دريايى ارتش  در پايان اظهار داشت: در 
ــاخت و تعامل فنى نيز موضوعاتى مطرح شد  بحث س
ــروى دريايى در  ــت هندى از كارخانجات ني و اين هيئ

بندرعباس بازديد كردند.

ــيه به تهران  ــايگو» وزير دفاع روس «سفر «سرگئى ش
ــرد و مقامات  ــن ك ــراييل روش چراغ خطر را براى اس

صهيونيستى را نگران كرده است.»
ــت:  ــوز، روزنامه « راى اليوم» نوش به گزارش جام نيـ
ــماره يك خود  ــمن ش ــراييل همواه ايران را دش «اس

ــى  ــر اساس ــه بازيگ ــرده و ب ــالم ك اع
ــه در كنار ــور در منطق ــن كش بودن اي

 ابرقدرت ها بعد از توافق هسته اى اذعان 
كرده است.

ــواب را از  ــده تا خ ــئله باعث ش  اين مس
مسئوالن اسراييل بگيرد.» 

ــه نقل از  ــتى «واال» ب پايگاه صهيونيس
ــاع  ــر دف ــفر وزي ــه س ــع آگاه گفت مناب
ــترش  ــق روابط و گس ــيه از تعمي روس
قراردادهاى تسليحاتى راهبردى حكايت 

دارد.»
ــل از  ــه نق ــه ب ــه در ادام ــن روزنام اي
ــاى  ــك ه ــزارش داد: «موش «واال» گ
ــك هاى ــت»، موش ــردى «ياخون راهب

ــوت  ــوق ص ــاى ماف ــه دري ــن ب زمي

ــى  ــى، آمريكاي ــاوگان غرب ــت ن ــه وحش ــه ماي ك
ــار  ــت در كنـــ ــه اس ــى در منطقــــ و عربـــ
ـ 90» و بالگردهاى  ـ 30» و  تانك« تىـ  ــوخويـ  «س
ــران  ــه در راه ته ــليحاتى اندك ــه تس ــرفته هم پيش

هستند.»

ــفر  ــالم كرد كه س ــتان اع ــران در پاكس ــالمى اي ــورى اس ــفير جمه س
ــالم آباد در پاسخ به سفر  حسن روحانى رييس جمهورى كشورمان به اس

رسمى نخست وزير پاكستان به تهران، در دستور كار است.
مهدى هنردوست در نشستى صميمى با جمعى از سردبيران و خبرنگاران 
ــتان، اين مطلب را در پاسخ به  ارشد رسانه هاى ديدارى و نوشتارى پاكس
ــوال يكى از خبرنگاران مبنى بر اينكه آيا سفر مقامات بلند پايه ايران به  س
ــت، مطرح كرد و افزود: زمان اين  پاكستان در آينده نزديك در برنامه اس

سفر هنوز نهايى نشده است.
هنردوست ضمن ابراز نارضايتى از سطح كنونى مبادالت تجارى دو كشور 
همسايه، با بيان اينكه حجم مبادالت تجارى ايران و افغانستان در شرايط 
كنونى بيش از دو ميليارد دالر است، ظرفيت هاى تجارى و اقتصادى ايران 
و پاكستان را بسيار فراتر از ظرفيت هاى موجود در ايران و افغانستان دانست 
ــت تا به نوبه خود، به ارتقاى سطح روابط  ــانه هاى پاكستان خواس و از رس

تجارى و اقتصادى با ايران كمك كنند.
ــاره به برجام و فرصت هايى كه براى جهش در مبادالت  هنردوست با اش
ــت، گفت: ــده اس ــورهاى جهان با ايران ايجاد ش ــيارى از كش تجارى بس

 طرح هاى همكارى كوچك و بزرگ فراوانى ميان ايران و پاكستان وجود 
ــرايط كنونى، اولويت با طرح خط لوله گاز است؛ طرحى كه  دارد كه درش

اجرا و تكميل آن مى تواند نقطى عطفى براى حل بحران انرژى اين كشور 
باشد. وى همچنين به آمادگى ايران براى افزايش صادرات برق به پاكستان 

اشاره كرد.
ــى بى بديل در كمك به ارتقاى  وى با بيان اينكه رسانه ها مى توانند نقش
ــور ايفا كنند، گفت: اكنون كه تحريم ها برداشته  مبادالت تجارى دو كش
شده، شايسته است رسانه هاى پاكستان، اين كشور را نسبت به برداشتن 
ــعه روابط اقتصادى و تجارى با ايران  گام هاى بلند و سريع به سمت توس

ترغيب كنند.
هنردوست با بيان اينكه فهرستى از زمينه ها و پتانسيل هاى همكارى ميان 
دو كشور تهيه شده است، گفت: زمينه هاى همكارى ايران و پاكستان براى 
ــيدن به تجارت چند ميليارد دالرى، صرفا به طرح هاى انرژى محدود  رس
نمى شود.  وى افزود: زمينه هايى نظير همكارى هاى درمانى و بهداشت، 
ــوجات، مواد غذايى،  ــيمى، منس ــگرى، تبادل محصوالت پتروش گردش

محصوالت كشاورزى و ... بين دو كشور وجود دارد.
ــخنان خود نيز به موضوع تروريسم پرداخت  ــى از س سفير ايران در بخش
ــور همسايه است، گفت:  و با بيان اينكه تروريسم دشمن مشترك دو كش
ــورهاى منطقه، ايران هرگز تروريسم را به  برخالف برخى قدرت ها و كش
ــيم نمى كند بلكه تروريسم را در هر نوع و شكل  تروريسم خوب و بد تقس

آن، محكوم مى داند و متعهد به مبارزه با تروريسم و استقرار صلح، ثبات و 
آرامش در منطقه است.

ــتانى درخصوص طرح  ــوال خبرنگاران پاكس ــت در پاسخ به س هنر دوس
ــتان گفت: ايران هرگز  ميانجى گرى دولت اسالم آباد ميان ايران و عربس
ــتان استقبال كرد و  ــت و به همين دليل از طرح پاكس به دنبال تنش نيس
ــتان خود براى پايان دادن به تنش ها در منطقه نيز  از هرگونه اقدام دوس

استقبال مى كند.
ــتان مرتكب اشتباهاتى شده ؛ به  وى در ادامه گفت: اما معتقديم كه عربس

عنوان مثال مواضع عربستان در قبال سوريه و يمن درست نيست.
ــوال ديگر خبرنگاران پاكستانى درخصوص به  ــفير ايران در پاسخ به س س
اصطالح ائتالف 34 كشور تحت رهبرى عربستان كه پاكستان هم عضوى 
از آن است، گفت: اعتقادى به اين ائتالف نداريم. ائتالفى كه ادعا مى شود 
ــت كه قربانيان اصلى  باهدف مبارزه با تروريسم تشكيل شده، چگونه اس

تروريسم در منطقه از جمله سوريه، عراق و يمن در آن حضور ندارند؟ 
وى افزود: پاكستان موضعى منطقى در قبال جنگ يمن اتخاذ كرد و در اين 
ــور بزرگ و مهمى مثل پاكستان انتظار  جنگ مشاركت نكرد. آنچه از كش
مى رود اين است كه مواضع منطقى خود در قبال مسايل و تحوالت منطقه 

را ادامه دهد.

فرمانده نيروى دريايى ارتش:

به دنبال برگزارى رزمايش تاكتيكى با هند هستيم
راى اليوم؛

موشك هاى مافوق  صوت در راه ايران

سفير ايران در پاكستان: 

سفر روحانى به اسالم آباد در دستور كار است



خبر خبر 
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سفير مكزيك در تهران با بيان اينكه كشورش قصد دارد تجارت 
با ايران را افزايش دهد، از تأسيس اتاق بازرگانى مشترك ميان دو 
كشور خبر داد و گفت: ما مى توانيم محصوالت مشتركى را توليد 
ــنگين و طال و  و در زمينه مواد غذايى، قطعات خودرو، صنايع س

جواهر با يكديگر همكارى كنيم.
 از پايگاه اطالع رسانى گمرك، «اوليسس كانچوال» سفير مكزيك 
در تهران در ديدار با مسعود كرباسيان رييس كل گمرك ايران به 
موقعيت بنادر چابهار و عسلويه اشاره و از حضور سرمايه گذاران و 

بازرگانان مكزيكى در اين مناطق استقبال كرد.
ــه دوجانبه بين  ــتن امضاى موافقت نام  وى ضمن ضرورى دانس
مقام هاى دو كشور، همكارى مشترك در زمينه مبارزه با قاچاق 
سالح و پولشويى را خواستار شد و بر رفت و آمد هيئت هاى تجارى 

ميان دو كشور تأكيد كرد.
ــفير مكزيك در ديدار با «ولى اهللا افخمى راد» رييس سازمان  س
توسعه تجارت ايران گفت كه ارديبهشت و خردادماه سال آينده دو 
هيئت تجارى از مكزيك راهى ايران خواهند شد؛ همچنين هيئت 
بزرگ ترى از مقامات و فعاالن اقتصادى اين كشور، مهرماه سال 

آينده به ايران سفر مى كنند.
ــت: در دوران  ــدار گف ــز در اين دي ــران ني ــس كل گمرك اي ريي
پساتحريم فرصت خوبى براى افزايش مبادالت تجارى ميان ايران 

و مكزيك به وجود آمده است.
ــيل هاى كشورمان در  ــيان با يادآورى ظرفيت ها و پتانس كرباس
ــى)  ــران در حال حاضر به عنوان پايلوت(آزمايش منطقه گفت: اي
ــت كه در  ــده اس ــك انتخاب ش ــر الكتروني ــازى تي در پياده س
ــور عضويت دارند و با اجرايى شدن  ــيون تير» 70 كش «كنوانس
آن انتقال اطالعات در مسير ترانزيت به صورت الكترونيكى انجام 

مى شود.
ــادل الكترونيكى  ــراى تب ــام مقدمات الزم ب ــه از انج وى در ادام
ــه آذربايجان، تركيه،  ــورها از جمل اطالعات گمركى با برخى كش
ــن امر ميان  ــر داد و از انجام اي ــن خب ــيه، كره جنوبى و چي روس
ــهيل تجارت و مبارزه با  گمرك هاى ايران و مكزيك با هدف تس

تخلفات و مواد مخدر استقبال كرد.
ــه اينكه جمهورى  ــاره ب رييس كل گمرك ايران همچنين با اش
اسالمى ايران با 15 كشور همسايه است و از اين تعداد هفت كشور 
دسترسى به آب هاى آزاد ندارند از عبور كاالهاى اين كشورها از 
مسير ايران به دليل امنيت باال خبر داد و گفت: ما عضو بيش از 50 

كنوانسيون مرتبط با گمرك هستيم.
عمده صادرات ايران به مكزيك شامل پسته، انواع كفپوش و خرما 
و عمده محصوالت صادراتى مكزيك به ايران شامل وسايل و لوازم 
ــايل برقى مانند يخچال هاى خانگى  ــكى، انواع داروها و وس پزش

مى باشد.

ــدن و يا خروج  ــاره مان ــردم انگليس درب ــدود 4 ماه ديگر م تا ح
ــاى راى  ــدوق ه ــاى صن ــه پ ــا ب ــه اروپ ــان از اتحادي كشورش
ــور از اكنون باال  ــن كش ــران اي ــمكش بين س خواهند رفت كش

گرفته است.
ــال 2013 ديويد كامرون، نخست وزير انگليس   در ماه ژانويه س
ــاره عضويت بريتانيا در  ــخنرانى كرد و گفت :درب راجع به اروپا س
ــود و بايد همه پرسى درباره  اتحاديه اروپا بايد بار ديگر مذاكره ش

ماندن و يا خروج كشورش از اين اتحاديه برگزار شود.
ديويد كامرون به تعهد خود عمل كرد و تا حدود 4 ماه ديگر مردم 
بريتانيا درباره ماندن و يا خروج كشورشان در اتحاديه اروپا به پاى 

صندوق هاى راى خواهند رفت.
ــى بريتانيا به بازار اتحاديه اروپا در صورت  محدود شدن دسترس
خروج از اين نهاد، مسئله اى است كه ديويد كامرون، نخست وزير 

بريتانيا نيز نسبت به آن هشدار داده است.
ــه ميليون فرصت شغلى به مبادالت ما  وى در اين باره گفت: «س

با اروپا وابسته اند.
ــت همه اين  ــدن از اتحاديه قرار نيس ــارج ش  البته در صورت خ
ــت بدهند با اينكه در آن صورت  شغل ها موجوديت خود را از دس

هم بايد با اروپا تجارت داشته باشيم.
 اما اگر اروپا را ترك كنيم آيا مى توانيم صادقانه بگوييم كه آينده 
ــاغل تامين خواهد بود؟ آيا ضررهاى خارج شدن ما  همه اين مش
از اروپا بيشتر از فايده هاى آن نخواهد بود؟ من كه معتقد نيستم 

بتوانيم موفق شويم.»
ــروج بريتانيا بين  ــان خ ــم حامي ــه به زع ــت ك اين در حالى اس
ــركت هاى تجارى بزرگ در اين زمينه اجماعى حاصل نشده،  ش
مضاف بر اينكه نماندن در اروپا با منافع اكثر شركت هاى متوسط 

و كوچك تجارى نيز همخوانى دارد.
ــروج از اتحاديه را باعث  ــد كامرون، خ با اين حال مخالفان ديوي
ــى دانند.يكى از  ــرورى» م ــا و قوانين «غيرض ــه ه كاهش هزين
طرفداران سرسخت خروج كه از همراهان نزديك ديويد كامرون 

بود، شهردار لندن است.
بوريس جانسون، شهردار لندن در اين باره گفت: «فرصت بسيار 
خوبى در حال حاضر نصيبمان شده است تا معامالت جديدى را 
پيش ببريم تا بريتانيا قطب توافقات نوين تجارى در سراسر جهان 
باشد و يك آينده خارق العاده داشته باشيم. اين چيزى است كه 

من به دنبال آن هستم.»
ــد، آيا آن طور  ــاه) منتظر ماند و دي ــوم تير م بايد تا 23 ژوئن (س
ــى پارلمان  ــخنانخطاب به احزاب سياس ــت وزير در س كه نخس
ــا» راى مى  ــدن در اتحاديه اروپ ــه «مان ــت كرد، گزين درخواس
ــى ها  ــار بريتانياي ــرى در انتظ ــت ديگ ــه سرنوش ــا اينك آورد ي

خواهد بود.

مكزيك با ايران اتاق بازرگانى 
تاسيس مى كند

مردم انگليس بين دو راهى؛
ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا
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معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
ــتان اصفهان گفت: طى 10 ماه نخست امسال  و تجارت اس
ــه  ــوازم خانگى به ارزش بيش از س حدود 951 كيلوگرم ل
ــتان اصفهان به خارج ازكشور  ميليون و 23 هزار دالر از اس

صادر شده است.
محمد مجيرى در حاشيه برپايى نوزدهمين نمايشگاه لوازم 
ــاره به اينكه بعد از برجام و باز شدن  خانگى اصفهان، با اش
فضاى اقتصادى كشور فعاالن بخش خصوصى و مسئوالن 
دولتى بايد برنامه اى مشخص داشته باشند، اظهار كرد: بعد 
از برجام هيئت هاى خارجى بسيارى براى رصد بازار به ايران 
سفر كرده اند و با توجه به رايزنى هاى صورت گرفته، آماده 
سرمايه گذارى از سال آينده هستند. وى با بيان اينكه در اين 
مسير بايد دانش فنى و انتقال تكنولوژى را در فضاى موجود، 
ــمت  ــور كنيم، تاكيد كرد: در اين فضا نبايد به س وارد كش

واردات مواد مصرفى برويم.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان با اشاره به اينكه 50 واحد صنعتى 
توليد لوازم خانگى در استان اصفهان وجود دارد، بيان كرد: 
ــتانداردهاى الزم را داشته و  تعدادى از اين كارخانجات اس

ــابه و قابل رقابت با محصوالت خارجى دارند،  توليداتى مش
ــفانه كاالهاى بى كيفيت  اما تعدادى از كارخانجات متاس
ــردم در خريد كاالها،  ــد. وى با بيان اينكه م توليد مى كنن
تعيين كننده هستند، گفت: در بازار لوازم خانگى اين قضيه 
بسيار مشهود است و با توجه به نياز باالى مردم بايد كيفيت 

محصوالت لوازم خانگى را افزايش دهيم.
ــادرات و واردات لوازم خانگى  مجيرى همچنين به آمار ص
اشاره كرد و افزود: در 10 ماهه نخست امسال 53 ميليون و 
110 هزار 248 كيلوگرم لوازم خانگى به ارزش 167 ميليون 
و 505 هزار و 347 دالر از ايران به خارج كشور صادر شده كه 
سهم صادراتى اصفهان 950 هزار و 910 كيلوگرم به ارزش

 3 ميليون و 23 هزار و 849 دالر است.
به گفته وى، نسبت آمار صادرات لوازم خانگى استان اصفهان 

به كشور از نظر وزن و ارزش معادل 1/8 درصد است.
ــازمان صنعت،  ــعه تجارت س ــور بازرگانى و توس معاون ام
ــتان اصفهان همچنين ادامه داد: در 10  معدن و تجارت اس
ماهه نخست امسال 78 ميليون و 289 هزار 909 كيلوگرم 
لوازم خانگى به ارزش 387 ميليون و 883 هزار و 762 دالر 
از خارج كشور به ايران وارد شده كه سهم وارداتى اصفهان 

دو هزار و 212 كيلوگرم به ارزش 61 هزار و 507 دالر است.
وى گفت: نسبت آمار واردات لوازم خانگى استان اصفهان به 
كشور از نظر وزن معادل 3 هزارم درصد و از نظر ارزش برابر 

با 15 هزارم درصد برآورد شده است.
ــادرات لوازم  ــبت آمار واردات و ص مجيرى تاكيد كرد: نس
ــه با كشور پايين است كه  خانگى استان اصفهان در مقايس

بايد در صادرات به حد مطلوب برسيم.
وى همچنين با اشاره به اينكه يك هزار و  275 واحد صنفى 
ــتند، بيان كرد: متاسفانه هيچ  در استان اصفهان فعال هس
ــى و خدماتى  ــدى نبوده و توزيع كدام از اين واحدها تولي
ــعه تجارت  ــور بازرگانى و توس ــتند.به گفته معاون ام هس
ــتان اصفهان، تعداد  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس س
ــوازم خانگى در  ــد توزيعى و 4/6 واحد خدماتى ل 869 واح
ــتان فعالند، اما اميدواريم روزى واحدهاى صنفى لوازم  اس
ــند.وى در پاسخ به اين سوال  خانگى نيز توليد داشته باش
كه به دليل ركود حاكم در بازار قيمت لوازم خانگى افزايش 
ــت ركود حاكم  ــت يا خير، بيان كرد: با وضعي خواهد داش
ــى در لوازم خانگى  ــد افزايش قيمت بر بازار به نظر نمى رس

داشته باشيم.
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 در حالى بازنشستگان فوالد و ذوب آهن 3ماه معوقه حقوق دارند كه ربيعى 
ــخى براى چرايى تأخير در پرداخت حقوق ندارند. در حال  و نوبخت پاس
حاضر كسى نمى داند سهم اين كارگران در شب عيد از تدبير دولت براى 

حل مشكالت حقوق و دستمزدشان چيست.
سال  گذشته چنين روزهايى بود كه باز هم بازنشستگان فوالد مانندامسال 
ــاه 93 بود كه  ــفند م ــزدى 3ماهه روبه رو بودند. 5اس با عقب ماندگى م
ــهبازى، قائم مقام مديرعامل صندوق بازنشستگى كاركنان  نعمت اهللا ش
ــد كاركنان فوالد  ــوق دى ماه 30درص ــاره به اينكه حق فوالد ايران با اش
ــده  ــت: تدابيرى لحاظ ش ــود گف ــارى پرداخت مى ش ــان هفته ج تا پاي
ــويه  ــال تس ــوالد تا پايان س ــتگان ف ــات حقوق بازنشس ــام معوق كه تم

شود.
شهبازى با بيان اينكه كليه تأخير در پرداخت حقوق بازنشستگان  تا پايان 
ــود افزود: حقوق بهمن و اسفند و عيدى كاركنان اين  سال برطرف  مى ش
ــوى وزير كار در نظر گرفته شده است تا پايان  صندوق با تدابيرى كه از س

اسفند ماه سال جارى پرداخت مى شود.
اين روزها موضوع عقب ماندگى بازنشستگان تكرارى شده است، اما پس از 
صاف شدن معوقات اين داستان پايان نپذيرفت و مجددا تكرار شد. خالصه 
با توجه با اعتراض چندين باره بازنشستگان شركت فوالد نسبت به پرداخت 

معوقه حقوق چند ماهه خود، چندين ماه پيش مقررشد دولت مبلغى را در 
اختيار وزرات كار، رفاه و تامين اجتماعى قرار دهد تا اين وزراتخانه امكان 

پرداخت مطالبات معوقه را داشته باشد.
پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگى كاركنان 
فوالد از اواسط سال 90 با اختالل همراه شد. در پى اين اختالل، پرداخت 
حقوق بازنشستگان با يك تا 3 ماه تأخير و گاها به صورت اقساطى پرداخت 
مى شد. با گذشت بيش از 4 سال و عبور از دولت دهم و وعده هاى متعدد 
ــكل ناتوانى  ــكل، هنوز مش ــم و يازدهم براى حل اين مش دولت هاى ده
صندوق بازنشستگى فوالد ايران در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان 

ادامه دارد.
ــتگان فوالد ايران مربوط به حقوق آذرماه  آخرين پرداخت حقوق بازنشس
ــنيده ها حاكى از اين بود كه  ــد و ش آنان بود كه در بهمن ماه پرداخت ش
حقوق دى ماه اين دسته از بازنشستگان كشورى  در هفته نخست اسفند 

پرداخت شود. 
ــخص  ــتگان هنوز مش ــزارش هاى مردمى از بازنشس ــون طبق گ  اما اكن
نيست كه حقوق دى ماه بازنشستگان فوالد چه زمانى پرداخت شود.عدم 
ــتگان فوالد تا جايى است كه حتى وزير  پرداخت به موقع حقوق بازنشس
ــال گذشته كارت  صنعت،معدن تجارت بابت اين موضوع از مجلس در س

زرد گرفت.
ــده در تذكرى به  ــت نماين ــال جارى بود كه بيس  همچنين  در تيرماه س
ــتار پرداخت حقوق  ــاون، كار و رفاه اجتماعى خواس ــى وزير تع على ربيع
ــرات هم  ــدند، اما اين تذك ــوالد و ذوب آهن ش ــتگان ف ــه بازنشس معوق

بى نتيجه بود.
ــت كه پرداخت حقوق اين دسته از بازنشستگان   گزارش ها بيانگر اين اس
وابسته به دستور ربيعى وزيرتعاون،كار و رفاه اجتماعى و نوبخت، سخنگوى 
دولت است. كه پيگيرى ها بيانگر اين موضوع است كه هنوز مشخص نيست 

حقوق دى ماه اين بازنشستگان چه زمانى پرداخت مى شود.
در سراسر كشور تمامى بازنشستگانى كه در دوران اشتغال به كار استخدام 
رسمى دولت بودند به عنوان بازنشسته رسمى كشورى محسوب شده و زير 
نظر سازمان بازنشستگى كشورى هستند. اين سازمان نسبت به پرداخت 
ــهيالتى به آنها، مديريت  به موقع مستمرى بازنشستگان و همچنين تس

شده و برنامه ريزى شده عمل مى كند.
ــل ديگر  ــور كه مث ــت فوالد كش ــتگان صنع ــان، بازنشس ــا در اين مي ام
ــتغال به كار استخدام رسمى  بازنشستگان رسمى كشورى، در دوران اش
دولت بودند، اسما به عنوان بازنشسته رسمى كشورى محسوب مى شوند 
ــتگى كشورى نيستند، بلكه از  و در عمل نه تنها زير نظر سازمان بازنشس
تسهيالتى كه ديگر بازنشستگان كشورى برخوردارند نيز محروم مانده اند.

 آيا حقوق اسفند ماه به سال بعد موكول مى شود؟آيا امسال هم مانند سال 
گذشته آقاى وزير تدبيرى براى شب عيد بازنشستگان دارند؟

معوقات حقوق بازنشستگان فوالد 3ماهه شد

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت:

ماليات بر ارزش افزوده، كمر واحدهاى صنفى را شكسته است
مديرعامل توانير اعالم كرد:

برنامه ترانزيت برق بين ايران و روسيه
حسين يعقوبى ، رييس كاربران سوئيفت كشور:

نرم افزار جديد سوئيفت رونمايى شد
عبدالوهاب سهل آبادى، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در 
همايش ملى بررسى جايگاه صنايع نساجى و پوشاك در پساتحريم 
ــور، اظهار كرد:  ــتان اصفهان به عنوان قطب نساجى كش و نقش اس
ــان و مال  ــتادگى و از ج ــه در جنگ نظامى ايس مردم همان طور ك
ــد، در جنگ  ــور كردن ــتند و موفقيت را نصيب كش خود مايه گذاش
اقتصادى نيز مقاومت كردند و با تحمل تمام ناراحتى ها باعث پيروزى 

شدند.
ــته اى از طريق چهار موضوع به دست   وى با بيان اينكه پيروزى هس
ــه صنعتگران نيز نقش عمده اى  آمده، افزود: اولين آن مردم بودند ك
در آن داشتند. دوم توان نظامى و سوم علم بود، حتى با شهيد كردن 
ــور  ــته اى كش ــته اى، فعاليت هاى هس عزيزترين افراد در دانش هس

متوقف نشد. 
تيم مذاكره كننده نيز به عنوان عامل چهارم باعث به نتيجه رساندن سه 
مورد فوق شد. اين گروه اگر گوش به فرمان مقام معظم رهبرى نبودند، 

پيروزى نصيب كشور نمى شد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: در چنين شرايطى كه 
گروه هاى مختلف و هيئت هاى اقتصادى به كشور و به اصفهان مى آيند، 
چه بايد كرد؟ چگونه بايد از اين فرصت ها استفاده كرد؟ چگونه بايد 
قوى شويم تا مقابل آنان بنشينيم و مذاكره كنيم؟ با وضعيت موجود 

نمى توان به اين اهداف رسيد.
ــاله اقتصادى بر  ــهل آبادى اضافه كرد: با توجه به فشارهاى 12 س س

واحدهاى صنعتى امروز صاحبان اين واحدها حتى توان گرفتن يك 
دسته چك را از نظر قانونى ندارند، اما در عين حال انتظار نداريم كه 
فقط دولت كنار صنايع باشد و دست صنايع را بگيرد، ولى در اتفاقاتى 

كه افتاد صنعتگران نقشى نداشتند.
وى با بيان اينكه امروز واحدهاى صنعتى با چند هزار نفر پرسنل درگير 
مسايل بانكى هستند، ادامه داد: به دنبال باز شدن بانك هاى خارجى 
بوديم، اما متأسفانه حاال به جهت اينكه بتوانيم با آن بانك ها كار كنيم، 

درگير مشكالت بانك هاى داخلى هستيم. 
ــهم درآمدى  ــى اصفهان با بيان اينكه ريالى از س رييس اتاق بازرگان
هدفمند كردن يارانه ها به بخش صنعت و معدن كشور نرسيد، اظهار 
كرد: در حال حاضر براى گرفتن ضمانت  نامه بانكى، باز كردن LC و 

رفع مشكالت 12 ساله راهى وجود ندارد.
ــهل آبادى با بيان اينكه امروز مطالبه ارزش افزوده كمر واحدهاى  س
ــت، گفت: مگر اصفهان منچستر نساجى نبود؟  صنفى را شكسته اس

مگر صنعت خودرو در سال 46 توليدكننده پيكان نبود؟
 آن زمان كره جنوبى چه داشت؟ امروز كه برجام به نتيجه رسيده است، 
بايد اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى ابالغى مقام معظم رهبرى 

توسط دولت براى صنعتگران هموار شود.
وى خاطرنشان كرد: نياز به برجام داخلى و گروه 1+5 داخلى داريم. 
همان طور كه تمام قوا، پشت مذاكرات هسته اى ايستادند، حاال بايد 

پشت صنعت و اقتصاد كشور بايستند.

ــيه، گفت:  ــاره به برنامه تبادل و ترانزيت برق بين ايران و روس مديرعامل توانير با اش
زمستان ها برق به روسيه صادر و تابستان ها برق از اين كشور وارد مى كنيم.

آرش كردى در تشريح برنامه هاى جديد توسعه صنعت برق ايران، گفت: صنعت برق 
براى توسعه به سرمايه گذارى هاى جديد توسط بخش خصوصى و خارجى نياز دارد.

مديرعامل توانير با اعالم اينكه افزايش 30 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق در برنامه 
ششم توسعه پيش بيني شده است، تصريح كرد: بر اين اساس به ازاي اضافه شدن هر 
يك مگاوات به ظرفيت توليد برق بايد پنج مگاوات به ظرفيت شبكه انتقال اضافه شود.

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ظرفيت نصب شده برق ايران به بيش 
ــت، اظهار  از 74 هزار مگاوات و ظرفيت انتقال به 324 هزار مگاوات افزايش يافته اس
ــور به بيش از 50 هزار مگاوات  داشت: عالوه بر اين هم اكنون پيك مصرف برق كش

رسيده است.
ــاره به برنامه ريزى براى توسعه تجارت برق و انرژى در كشور،  كردى همچنين با اش
ــورهاى  ــعه تجارت در كنار افزايش صادرات، ترانزيت برق با كش تاكيد كرد: در توس

همسايه هم در دستور كار قرار گرفته است.
مديرعامل توانير با بيان اينكه تبادل برق بين ايران و روسيه يكى از برنامه هاى جديد 
توسعه تجارت برق و انرژى كشور است، تبيين كرد: در شرايط فعلى اوج مصرف برق در 
ايران فصل تابستان و در روسيه زمستان بوده كه اين اختالف در پيك مصرف مى تواند 

به توسعه تبادالت برقى بين دو كشور كمك كند.
وى همچنين از اضافه شدن 400 پست جديد به ظرفيت پست هاي برق كشور خبر 
داد و خاطرنشان كرد: عالوه بر اين طراحى، ساخت و راه اندازى 312 پست جديد فوق 

توزيع و انتقال در برنامه گنجانده شده است.

پس از تحقق برجام و با هدف اتصال سيستم بانكى كشور به شبكه هاى جهانى، بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران به عنوان متولى و سياست گذار پولى و اعتبارى كشور، 
ــبكه بانكى با سيستم سوئيفت و  ــازى و آگاهى كاربران ش جلسات هماهنگى آشناس
نحوه كار با اين سيستم را برگزار مى كند. در نخستين جلسه هماهنگى كاربران شبكه 
ــور با اونور اوزان، مدير منطقه اى اين شبكه، كه به رياست  سوئيفت در بانك هاى كش
ــد در مورد چالش هاى  ــور، برگزار ش ــين يعقوبى، رييس كاربران سوئيفت كش حس
عملياتى بانك هاى كشور بعد از اتصال به شبكه سوئيفت، نحوه استفاده از قابليت هاى 
 (KYC) نرم افزار جديد آن، استفاده از قابليت نظارت و كنترل و شناسايى مشتريان
ــد. مدير منطقه اى سوئيفت با  ــتم بانكى بحث و بررسى ش و نيازهاى آموزشى سيس
تشريح قابليت هاى جديد اين شبكه، گفت: نرم افزار جديد سوئيفت مجهز به سيستم 
رايانش ابرى است و بر اين اساس بانك ها ديگر نيازى به استفاده از برنامه هاى كاربردى 
ــت.اوزان درخصوص مجهز بودن  خاص داخلى براى حمايت نرم افزارى نخواهند داش
سوئيفت به سيستم هشداردهى و نيز اعالم فهرست اشخاص و نهادهاى تحريم شده، 
گفت: سوئيفت تراكنش هاى بين بانكى ميان مشتريانى كه در فهرست هاى غيرمجاز 
بين المللى قرار دارند را از طرق مختلف به سيستم هاى بانكى اطالع مى دهد. اين قابليت 
ــاى صورت گرفته ايمن  ــك هاى خطا در تراكنش ه جديد، بانك مبدأ را در برابر ريس
مى كند و مشتريانى كه در ليست هاى تحريم قرار دارند را براى بانك ها مشخص مى كند. 
مدير منطقه اى سوئيفت همچنين موافقت خود را با درخواست رييس كاربران سوئيفت 
ايران مبنى بر برگزارى دوره هاى آموزشى براى بانك هاى ايران در خصوص مسايل فنى 
و كاربرى سيستم اعالم كرد و مقرر شد اين دوره ها با حضور اساتيد اين موسسه و نيز با 

همكارى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تا پايان امسال برگزار شود.

در سال 94به خارج از كشور صورت گرفت؛

صادرات بيش از سه ميليون دالر لوازم خانگى از اصفهان 
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دریچه

رییس دانشکده محیط زیســت و انرژی واحد علوم 
و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســامی، میزان مصرف 
انرژی در ایران را بســیار نگران کننده عنوان کرد و 
گفت: میزان مصرف انرژی ما 15 برابر ژاپن و 5 برابر 

کشورهای پیشرفته است.
دکتــر مجید عباســپور، اظهــار داشــت: یکی از 
کشورهایی هســتیم که در زمینه فشــار و شدت 
مصرف انرژی وضعیت بســیار بدی داریم که دالیل 
 متعددی از جمله مســایل فرهنگی، بی توجهی به 
صرفه جویی و مصرف صحیح و اســتفاده نکردن از 
انرژی های تجدیدپذیر در بروز این مســئله دخیل 

هستند.
وی خاطرنشــان کرد: اتحادیه اروپا تا سال 2020، 
حداقل 20 درصد انرژی های خــود را باید از محل 
انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند که این رقم در 
کشور ما تقریبا صفر اســت. درحالی که پتانسیل و 

ظرفیت های زیادی در این زمینه داریم.
 عباســپور بر ضرورت بررســی چالش های ترویج 
انرژی های تجدیدپذیر و برنامه ریزی صحیح برای 
مقابله با آنها تاکید کرد و گفت: برخاف اینکه طی 
ســال های گذشــته، کار زیادی در زمینه فرهنگ 
سازی تولید و اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

صورت گرفته، اما به نظر می رســد ایــن اقدامات 
کافی نیست.

رییس دانشکده محیط زیست واحدعلوم و تحقیقات 
به همکاری با ســازمان هایی مثل یونسکو و برنامه 
عمــران ملل متحــد در حوزه توســعه انرژی های 
پاک و تجدیدپذیر اشــاره کرد و انتخاب این واحد 
 دانشــگاهی به عنوان کرســی یونســکو در حوزه

 انرژی های تجدیدپذیر را در همین راســتا ارزیابی 
نمود.

به گفته وی، چالش انرژی های تجدیدپذیر به عنوان 
یکی از پنل های تخصصی بیست و یکمین همایش 
انجمن متخصصان محیط زیست ایران مورد بررسی 

قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شریف درباره 
مباحث مطرح شــده در این همایــش توضیح داد: 
چالش های محیط زیستی در قالب 7 پنل تخصصی 
 در همایش مطرح شــد که یکی از آنهــا تعامات 
بین المللی است. زیرا بســیاری از مشکات محیط 
زیستی به کشــور ما محدود نمی شــود که بحث 

ریزگردها از جمله مهم ترین آنهاست.
 وی یادآور شــد: از آنجایی که منشــا ریزگردها در 
کشورهای همسایه است امیدواریم با تقویت تعامات 

منطقه ای و بین المللی بتوانیــم این معضل را حل 
کنیم.عباسپور ادامه داد: چالش های منابع آب نیز 
یکی دیگر از مشــکات محیط زیســت ماست که 
شواهد آن در خشکسالی تاالب ها و دریاچه ارومیه و 

آلودگی منابع آب مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه در رابطه با تنوع زیســتی کشور با 
معضات فراوانی روبه رو هستیم، تعرض به جنگل 
ابــر، تهدید حیات وحــش مانند گونــه یوزپلنگ، 
شــکارهای بی رویه و غیرمجاز و نبود فرهنگ الزم 

را از جمله تبعات این موضوع عنوان کرد.
عباســپور، تقویت آموزش های محیط زیستی در 
سطوح عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی را 
یکی از راهکارهای پاسخگویی به مشکات این حوزه 
ذکر کرد و گفت: واحدعلوم و تحقیقات در این زمینه 
گام های خوبی برداشــته و اکنون 21 رشته محیط 
زیست دارد که برخی رشــته های آن مانند دکتری 
حقوق محیط زیست، منحصر به فرد است و در هیچ 

کدام از دانشگاه های کشور راه اندازی نشده است.
وی همچنین از راه اندازی رشته HSE )بهداشت، 
ایمنــی و محیــط زیســت( در مقطــع دکتــری 
 واحد علــوم و تحقیقــات از ســال تحصیلی آینده 

خبر داد.

در نشست »محصوالت تراریخته و ارتباط ژنتیک« اثرات منفی 
اختاالت ژنتیکــی در پی ازدواج گونه هــای همخون حیوانی 
و اثرات زیست محیطی کوچک شــدن جمعیت های حیوانی 
بررسی شد.نشست » ارتباط ژنتیک و محصوالت تراریخته« با 
حضور محمود توالیی رییس انجمن ژنتیک ایران، امیر میمندی 
پور دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره 
ژنتیک ملی ایران، اصغر مبارکی مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی 
و ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست و کسری اصفهانی عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیســت فناوری و عضو 

انجمن ژنتیک ایران برگزار شد.
 در این نشســت محمود توالیی با بیان اینکــه در هر نوع اقدام 
توسعه ای نیازمند گفتمان با سازمان محیط زیست و نگرش های 
محیط زیست هستیم، گفت: هنگامی که در ازدواج های انسانی، 
ازدواج دو همخون صورت می گیرد، اگر اختال ژنتیکی در این 
خانواده وجود داشته باشد در این صورت وقتی دو ویژگی یکسان 
در کنار هم قرار می گیرد، اختال ژنتیکی غالب شده و احتمال 
پیدایش نقص ژنتیکی بیشتر می شود، در محیط زیست هم به 

همین شکل است. 
اختالالت ژنتیکی در پی ازدواج گونه های حیوانی همخون

وی گفت: وقتی گونه هایی مثا گوزن ها یا موجودات مهم دیگری 
را در طبیعت محصور می کنیم و به وسیله اقدامات بشر و امثالهم  
 ماحظات زیســت محیطی آنها را نمی بینیم سبب می شود

 ازدواج های همخون زیادتر شود و طی دو سه نسل آینده ما نژاد 
مهمی را در کشور از دست دهیم یا دچار اختاالت ونقص هایی 
شــویم  که در آینده بگوییم ضرر کردیم و گونه های ارزشمند 

طبیعی را از دست دادیم. 
رییس انجمن ژنتیک ایران متذکر شــد: بنابرایــن در هر نوع 
 اقدام توسعه ای هم نیازمند گفتمان با سازمان محیط زیست و 
نگرش های محیط زیست هســتیم و هم چاره اندیشی و اینکه 
چگونه توسعه را با الزامات حفاظت و حراست از محیط زیست 
هم راستا کنیم.محمود توالیی به تعریف تراریخته و چگونگی 
پیدایش آن پرداخت و گفت: در سال 1۹70 با تکمیل اطاعات 
دانشمندان از ســاختار ژن و همین طور ساخت تجهیزاتی که 
امکان دست ورزی و کارکردن با ژنوم، جدا کردن قطعه ای از ژن و 
مهندسی کردن آن را فراهم کرد، ژنتیک مدرن متولد شد. با این 
قابلیت ها بشر توانست به  برخی از قطعات ژنی درون موجودات 
زنده از میکرو ارگانیســم ها، باکتری ها، ویــروس ها، قارچ ها، 
 گیاهان و یا حتی اســتخراج ژن از نمونه ســلول های خونی یا 
بافت های دیگر و جدا کردن قطعه ای از ژن  و مطالعه آثار و نقش 
آن ژن مسلط شــود.رییس انجمن ژنتیک ایران افزود: امکان 
قابلیت استفاده در راستای نیاز، ذهن دانشمندان را تحریک کرد 
و این قابلیت ها سبب شد که ما بتوانیم برخی از ژن ها را درون 

برخی موجودات دیگر منتقل و آثارشان را مطالعه کنیم.  
وظیفه اصلی سازمان محیط زیست حفظ تنوع زیستی 

کشور است
در ادامه امیر میمندی پور با بیان اینکه از مهندسی ژنتیک در 

میکرو ارگانیسم ها دو اســتفاده می توانیم بکنیم، عنوان کرد: 
یکی میکروارگانیسم ها به عنوان حامل و نگهدارنده آن ژن است 
و دیگری استفاده از خود میکروارگانیسم ها در بیوتکنولوژی در 

صنایع مختلف.
 وی با ذکــر مثالی برای تفهیــم کاربرد مهندســی ژنتیک در 
میکرو ارگانیســم اظهار داشــت: امروزه از میکرو ارگانیسم ها 
در صنایع مختلفی برای تولید محصوالت اســتفاده می کنیم، 
برای مثال در بســیاری از افزودنی های خوراکی که در صنایع 
تولید گوشت مصرف می شــود از جمله آنزیم، آمینو اسیدها و 
ویتامین ها توسط میکرو ارگانیسم ها، با انتقال ژن تولید کننده 
این محصوالت به داخل میکروارگانیســم هایــی که پر تولید 
هستند و به سرعت تکثیر پیدا می کنند که تحت شرایط بسته، 
قابل کنترل هستند، می توانیم تعداد زیادی از این افزودنی ها 

را تولید کنیم.
اصغر مبارکی وظیفه اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست را 
حفظ تنوع زیســتی موجود فعلی در طبیعت بیان کرد و گفت: 
رسالت و کارکرد ســازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان 

ناظر بحث حفاظت از تنوع ژنتیکی و تنوع زیستی خواهد بود. 
برخاف فعالیت های علمی که انجام می شود که در جهت ایجاد 
ژن و یا ســاختارهای جدید ژن ها، رسالت اصلی ما حفظ تنوع 

ژنتیکی و تنوع زیستی موجود فعلی در طبیعت است.
وی حفظ گیاهــان و جانوران منحصــر به فرد در ایــران را از 
رویکردهای سازمان حفظ محیط زیست برشمرد و تصریح کرد: 
کشور ما با توجه به گونه های متعدد گیاهی و جانوری در حوزه 
خاورمیانه و هم در مقایسه با کشورهای دیگر دارای تنوع قابل 
ماحظه ای اســت. تاکید ما در تنوع گونه های موجود به ویژه 
روی گونه های اندمیک اســت و فقط گونه هایی هستند که در 
ایران منحصر هستند. خاستگاه بسیاری از گونه های اقتصادی 
 کشاورزی که االن در دنیا مرســوم است و کشت و بهره برداری 
می شود، حتی گونه های جانوری، ایران بوده و حفظ این تنوع 

برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ژنتیک ســازمان حفاظت 
محیط زیست متذکر شد: میزان تاثیری که نمونه های تراریخته 
یا محصوالت جدید می توانند در تنوع زیســتی داشته باشند، 

یک موضوع علمی بسیار پیچیده است. تغییر ساختار یا تغییر 
سیمای طبیعی یک اکوسیستم ،قطعا تغییراتی در ترکیب آن 

ایجاد خواهد کرد.
کسری اصفهانی پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری را یکی 
از معتبرترین مراکز تحقیقاتی مهندســی ژنتیک معرفی کرد 
و گفت: به خاطر رسالتی که پژوهشــگاه ملی ژنتیک و زیست 
فناوری دارد در زمینه های مختلفی کار می شود. سه پژوهشکده 
مشخص داریم، پژوهشکده بیوتکنولوژی انسانی که روی مباحث 

مختلف با محوریت سرطان و سلول های بنیادی کار می کنند.
پژوهشکده بیوتکنولوی کشاورزی که  سه گروه مجزا در زیست 
فناوری دام و آبزیان، زیست فرآورده های گیاهی و بیوتکنولوژی 
 کشــاورزی با مفهوم اصلی یعنــی تولید گیــاه تراریخته کار  

می کنند.
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی که روی مواد مختلف تولید انواع 
پروتئین ها با استفاده از میکرو ارگانیسم ها و موضوع بسیار جدید 

و مورد توجه بیولوژی سامانه ها کار می کنند. 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری و عضو 

انجمن ژنتیک ایران  در خصوص پیشرفت کار و اقدامات صورت 
 گرفته در بخش های مختلف این پژوهشــگاه اظهار داشت: در 
بیو تکنولوژی پزشکی هم در زمینه تشــخیص و هم در زمینه 

درمان از بیوتکنولوژی می توانیم استفاده کنیم.
 در زمینه تشــخیص در کشور خیلی خوب کار شــده و انواع و 
 اقسام بیماری های ژنتیکی با روش های مدرن قابل تشخیص

 است.
 دستاوردهای بسیار ارزنده ای در خصوص تولید دارو داشته ایم. 
در بخش صنعت انواع مواد در بخش های مختلف تولید شده و 
چند مورد از این مواد به فاز صنعتی وارد خواهد شد. در بخش 

گیاهی، انواع و اقسام گیاهان ترنس ژنیک را تولید کردیم. 
باید یکپارچگی جمعیت های حیوانی را حفظ کنیم

در ادامه میمندی پور به دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین 
کنگره ژنتیک ملی ایران اشاره کرد وگفت: این کنگره دو ساالنه 
برگزار می شود و در ســال آینده از یکم تا سوم خرداد ماه سال 
۹5 در محل همایش های بین المللی  دانشــگاه شهید بهشتی 

برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی دومین کنگره بیــن المللی و چهاردهمین کنگره 
ژنتیک ملی ایران به محورهای این کنگــره پرداخت و عنوان 
کرد: محورهای ما هم متناســب با ژنتیــک گیاهی، جانوری، 
انسانی ژنتیک ریز سازگارها یا میکرو ارگانیسم ها، شاخه محور 
ذخایر ژنتیکی، محور سلول های بنیادی، موارد ایمنی زیستی 
و آخرین دســتاوردهایی که در زمینه های بخش های مختلف 
ژنتیک به بررســی خواهیم گذاشــت و محققان، دانشمندان، 
 دانشــجویان آخرین دستاوردهایشــان را در این کنگره ارایه 

خواهند کرد.
وی افزود: تا این لحظه حدود ۳0 نفر از محققان و دانشــمندان 
برتر دنیا را دعوت کرده ایم که در شاخه های مختلف برآوردهای 
خودشان را ارایه خواهند کرد و فکر می کنیم در حدود 1500 
الی 1700 نفر ثبت نام کنندگان خارجی هستند که چیزی در 
حدود 10 درصد از شرکت کنندگان ما از مهمانان خارجی در این 

کنگره حضور دارند.
 مبارکی گفت: با توجه بــه فعالیت های توســعه ای که انجام 
می شود متاسفانه جمعیت های یکپارچه تکه تکه می شوند و 
وقتی این مسئله رخ می دهد، ارتباط بین این جمعیت ها از بین 
می رود و هر چه جمعیت کوچک تر باشد و این ارتباطات کمتر 

باشد، انتقال این ژن هم کمتر خواهد بود.
وی در خصوص عواقب کوچک تر شدن ارتباطات متذکر شد: این 
جمعیت کم، ژنی را در خودش دارد واحتمال اینکه این ژن را در 

زمان کمتری از دست بدهیم، خیلی زیاد است. 
بنابراین در فعالیت های توســعه ای توجه بــه این موضوع که 
بتوانیم یکپارچگی جمعیت و زیستگاه ها را تا حد امکان حفظ 
کنیم که باعث ارتباط بین جمعیت ها و افراد مختلف و ارتباط ژن 
 بشود برای ما خیلی مهم است در این صورت، قطعا ژن هایی که 
 می تواند برای ما مهم باشــد برای بقا و اســتفاده آتی، از دست 

خواهیم داد.

در نشست »محصوالت تراریخته و ژنتیک« مطرح شد؛

وقوع اختالالت ژنتیکی در پی ازدواج گونه های همخون حیوانی

رییس دانشکده محیط زیست:

مصرف انرژی ایران 15 برابر ژاپن است
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ــيب پذيرى باالى زنان در مقابل  ــت «زنان و روان گردان ها» بر آس  در نشس
ــانه ها در زمينه مواد محرك و  اعتياد و لزوم برخورد با تبليغات نادرست رس

داروهاى الغرى اعتيادآور تاكيد شد.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــت «زنان و روان گردان ها» كه با حضور پرويز افشار معاون كاهش  در نشس
تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر، مريم مهرابى 
ــت و صوفيه مرادى  ــد وزارت بهداش ــگر اجتماعى و كارشناس ارش پژوهش
ــبت به مواد مخدر به ويژه مواد  روانشناس بالينى برگزار شد، گفت: زنان نس
محرك، شكنندگى و آسيب پذيرى بيشترى نسبت به مردان دارند. ثابت شده 
ــد تا مردان معتاد، مهارت هايشان را از  است كه اگر زمانى 5 ساله طول بكش
دست بدهند و به كف خيابان بيايند، اين مدت در زنان بسيار پايين تر است. 

پرويز افشار با اشاره به سير رو به افزايش استفاده خانم ها از مواد روان گردان، 
گفت: حقيقت امر اين است كه طرح هاى ارزيابى كه در كشور ما انجام شده، 

حكايت از اين دارد كه شيوع سوء مصرف مواد در زنان رو به افزايش است.
آمار اعتياد زنان 2 برابر شده است

ــال 1380 نزديك به 5 درصد از كل رقم معتادان  وى خاطرنشان كرد: در س
ــال 1390 اين رقم به 9 درصد رسيده  ــور جمعيت خانم ها بودند، در س كش

است؛يعنى نزديك به دو برابر شده است. 
ــت جمهورى گرايش دانسته يا  ــتاد مبارزه با مواد مخدر رياس سخنگوى س
ــوى مواد محرك جديد را يك نگرانى مهم قلمداد كرد  ــته زنان به س نادانس

ــت تاثير قرار  ــط هاى زنانه تح ــا در پاره اى از محي ــت:  خانم ه و اظهار داش
ــگاه ها و مهمانى ها  ــفانه در محيط هاى زنانه مانند آرايش مى گيرند. متاس
ــن گونه از مواد ــم ها را به مصرف اي ــگاه ها، پاره اى از افراد برخى خان و باش

 ترغيب مى كنند.
زنان كمتر به كمپ هاى ترك اعتياد مراجعه مى كنند

ــر  ــه آمارهايى كه در اين زمينه در همه دنيا منتش مريم مهرابى با بيان اينك
مى شوند، قطعى نيستند، گفت: البته اين آمار مى تواند راهبردى براى طرح 
ــت كه ماهيت اعتياد به شكلى است كه  ــد. واقعيت اين اس استراتژى ها باش

برآورد دقيق از آن خيلى مشكل بوده و در همه جوامع به اين شكل است.
ــتند، ــه مراجعينى كه در حوزه درمان هس ــى از آمارها ب وى ادامه داد: برخ
 بر مى گردد؛ زيرا مراجعه زنان معتاد براى درمان به كمپ هاى اعتياد بسيار 
كمتر است. چون امكانات براى درمان در حوزه زنان به صورت تخصصى كمتر 
ــكالت مى  بوده، ضمن اينكه زنان در صورت رفتن به اين كمپ ها دچار مش
ــقوط اخالقى شناخته مى شود  شوند و انگ اعتياد براى يك زن به عنوان س

ولى براى يك مرد پذيرفته شده كه يك بيمارى است. 
زنان شاد عامل توسعه اجتماعى

ــى گويند، در  ــا م ــت: چينى ه ــت گف ــرادى در ادامه اين نشس ــه م صوفي
ــند، آن جامعه پيشرفت مى كند. مواد صنعتى به  جامعه اى كه زنان شاد باش
دليل سهل الوصول بودن، همچنين ارزان تر بودن و البته تبليغاتى كه انجام 

مى شود، بيشتر قربانى مى گيرد.

پرداخت پاداش پايان خدمت 
فرهنگيان بازنشسته از هفته آينده

صبور نبودن، احتمال مرگ زودهنگام 
افراد بى تاب را افزايش مى دهد

عضو هيئت مديره انجمن ارولوژى ايران:

مردانى كه به خاطر خجالت از مراجعه به پزشك جان مى دهند

نكتهخبر

پرسه درشهر

خبر

ــبب سلب آسايش و آرامش  يكى از آزاردهنده ترين آلودگى هايى كه س
ــت. هرچند برخى از علل و  مردم در شهرها مى شود، آلودگى صوتى اس
منابع اين آلودگى غيرقابل احتراز و جلوگيرى است و به عبارتى گريزناپذير 
ــت، اما برخى را خود به وجود مى آوريم، درحالى كه ضرورتى ندارد و  اس
ــبب عادت به آن مبادرت مى ورزيم، كه يكى از مهم ترين اين  صرفا به س

موارد، صداى دزدگير اتومبيل ها در سطح شهر است.
به نظر مى رسد در مواردى كه صداى دزدگير اتومبيل ها در شب و هنگام 
ــهروندان موجب ناراحتى و بى خوابى و آزار آنان مى شود،  استراحت ش
ــت  ــالمى دانس ــوان آن را از مصاديق ماده 618 قانون مجازات اس مى ت
ــركات غيرمتعارف  ــو و جنجال يا ح ــى دارد: هركس با هياه كه بيان م
ــود  ــايش و آرامش عمومى ش يا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آس
ــال و تا  ــه ماه تا يك س ــب و كار بازدارد، به حبس از س يا مردم را از كس
ــد. آيا فعال كردن دزدگير  ــالق محكوم خواهد ش هفتاد و چهار ضربه ش
ــى به  ــيت باال كه با كوچك ترين لرزش اتومبيل، آن هم با درجه حساس
ــل دور بودن  ــيارى از اوقات به دلي ــرايطى كه بس صدا در مى آيد، در ش
ــر بارها و بارها  ــارك آن، صداى ناهنجار دزدگي مالك اتومبيل از محل پ
ــى غيرمتعارف كه  ــوش نمى كند، حركت ــى آن را خام در مى آيد و كس
ــت؟!آيا هياهو و  ــايش و آرامش عمومى مى شود نيس ــلب آس سبب س
ــت به نام  ــود؟ البته در حقوق قاعده اى هس ــوب نمى ش جنجال محس
(قبح عقاب بالبيان) ؛ بدان معناست كه وقتى مجرمانه بودن عملى تذكر 
ــت مرتكب آن را مجازات نمود و بديهى است كه  داده نشده،درست نيس
ــت با هركس كه دزدگير اتومبيلش به صدا درآمد،  نمى توان انتظار داش
مطابق اين ماده رفتار شود و او را مجازات كرد. لكن بايد به فرهنگ سازى 
جدى در اين امر همت گمارد، تا برخى شهروندان محترم متوجه اين عادت 
نادرست خود بشوند و به جاى استفاده از اين ابزار كه موجب سلب آسايش 
ديگران مى شود و چندان پيشگيرى موثرى نيز از سرقت نمى كند!از ساير 
وسايل ايمن سازى استفاده كنند تا هم ايمنى بيشترى را براى اتومبيل 

خود داشته باشند و هم موجب اذيت و آزار ديگران نشوند.
 پس از آنكه اين فرهنگ سازى انجام شد و مانند ساير مقررات راهنمايى 
ــهروندان جاگرفت، ــد و... در ذهن ش ــتن كمربن و رانندگى همچون بس

 مى توان متخلفين از اين قاعده را مجرم دانست و جريمه الزم را اعمال كرد 
تا شهرى سالم تر و آرام تر داشته باشيم.

سلب آسايش با دزدگير!

آسيب زنان درمقابل اعتياد، بيش ازمردان است

ــاره به اينكه پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته  وزير آموزش و پرورش با اش
سال 93 طى هفته آينده پرداخت مى شود، توضيحاتى را در خصوص چرايى دريافت 

شهريه از پذيرفته  شدگان در آزمون استخدامى ارايه كرد.
على اصغر فانى در خصوص پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان اظهار داشت: 
براى پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال 93 به 1050 ميليارد تومان 

اعتبار نياز داشتيم كه محقق شد و طى هفته آينده پرداخت مى شود.
وى در خصوص تبديل نيروهاى قراردادى به پيمانى گفت: تبديل وضعيت نيروهاى 
قراردادى به پيمانى با مجوز سازمان مديريت امكان پذير است. هم اكنون 12 هزار 
نيروى قراردادى در آموزش و پرورش داريم كه در حال پيگيرى وضعيت آنها هستيم.  
وزير آموزش و پرورش در خصوص عدم احتساب دوره آموزش بدو خدمت به عنوان 
سنوات گفت: افرادى كه در دانشگاه فرهنگيان تحصيلى مى كنند، دوره تحصيل شان 

جزو سنوات خدمت آنها محسوب مى شود.
ــهريه از پذيرفته  شدگان در آزمون استخدامى  فانى در خصوص چرايى دريافت ش
آموزش و پرورش عنوان كرد: امسال از بين فارغ التحصيالن ليسانس و فوق ليسانس 
ــتخدامى پذيرش نيرو  ــته هاى مختلف برگزارى آزمون اس ساير دانشگاه ها در رش
ــال 95 بايد دوره آموزشى طى  ــتيم.  اين افراد براى ورود به مدارس از مهر س داش
كنند كه اين دوره هزينه دارد و چون هنوز كارمند ما نيستند نيمى از هزينه را از آنها 
دريافت مى كنيم. البته در تالش هستيم تا وامى را فراهم كرده و به اين افراد پرداخت 

كنيم تا شهريه خود را از طريق اين وام پرداخت كنند.

مطالعات محققان نشان مى دهد كه صبور نبودن، احتمال مرگ زودهنگام افراد 
بى تاب را افزايش مى دهد.

ــان داده كه مجموعه تغييرات بيولوژيكى ناشى از صبور  يك مطالعه جديد نش
نبودن، احتمال مرگ زودهنگام افراد بى تاب را افزايش مى دهد.

ــان مى دهد، زنان جوانى   مطالعات برخى محققان آمريكايى و سنگاپورى نش
كه ميزان بى تابى آنها در تست روانشناسى مشترك در مقايسه با ساير زنان كه 
صبورتر بودند، «تلومر» هاى كوتاه ترى داشتند. «تلومر» كالهك هاى كوچكى 

در انتهاى كروموزم هاست كه با افزايش طول عمر ارتباط دارد.
ــت اين محققان در مقاله اى كه در مجله مقاالت آكادمى ملى علوم  گفتنى اس
منتشر شد، توضيح دادند كه تلومرها از كروموزوم ها در برابر آسيب ها محافظت 
ــوند، طول تلومر كوتاه تر مى شود،  ــلول ها تكثير مى ش مى كنند؛ زمانى كه س
ــالخوردگى  ــدن تلومرها يكى از داليل اصلى س محققان بر اين باورند كوتاه ش

است.
ــود، ما پيرتر  ــالگى آغاز مى ش ــه روند آن از 16 س ــدن تلومرها ك با كوتاه تر ش
مى شويم و اين وضعيت ادامه مى يابد تا زمانى كه در نهايت سلول ها امكان تكثير 

نمى يابند و مرگ فرا مى رسد.
محققان در بررسى جديد خود دريافتند كه بى قرارى موجب يك سرى تغييرات 
بيولوژيكى مى شود كه در كوتاه شدن تلومرها دخيل هستند، وضعيتى كه پيرى 

زودرس و مرگ زود هنگام را درپى خواهد داشت.

ــتات وسرطان بيضه را از ــرطان پروس عضو هيئت مديره انجمن ارولوژى ايران، س
ــبت به اقدام به موقع براى  ــمرد ونس ــرطان ها درمردان ايرانى برش شايع ترين س

تشخيص ودرمان اين بيمارى ها قبل ازمرگبار شدن هشدار داد.
ــالم اين مطلب  ــالمت مردان ضمن اع ــتانه روزملى س دكتر محمد يزدانى درآس
اظهاركرد: از آنجا كه مردان به وضعيت سالمتى خود كمتر توجه مى كنند بنابراين 
ــته ومشاوره وويزيت رايگان  اطالع رسانى درباره بيمارى هاى در كمين آنها نشس

بر اهميت برگزارى «روز ملى سالمت مردان» نيز مى افزايد.
ــايع ترين بيمارى ها در مردان سرطان پروستات است واز  وى ادامه داد: يكى از ش
ــك مراجعه  ــالمت خود اهميت مى دهند ديرتر به پزش آنجا كه مردان كمتر به س
مى كنند به همين خاطر متأسفانه سرطان به سايراجزاى بدن نيزسرايت مى كند.

ــال بايد ساالنه و به طور مرتب  وى افزود: به همين دليل مردان باالى 45 يا 50 س
تست PSA را انجام دهند تا از بروز بيمارى هاى مهلك جلوگيرى شود.

به گفته اين ارولوژيست، اگر بيمارى در مراحل اوليه شناسايى و درمان را آغاز كرد 
ــت و فرد مى تواند به زندگى اش ادامه دهد. حال آنكه  تا حد زيادى قابل درمان اس
متأسفانه به دليل بى توجهى مردان به سالمتشان گاهى اوقات آنها زمانى مراجعه 

مى كنند كه متاسفانه كار از كار گذشته است.
جراح و متخصص كليه و مجارى ادرار هشدار داد: البته در جوانان نيز سرطان بيضه 
خيلى شايع و خطرناك است. بنابراين هرپسر جوان بعد از لمس كوچك ترين ندول 

در ناحيه بيضه بايد خيلى سريع به پزشك مراجعه كنند.
وى گفت: متاسفانه برخى افراد بعد از لمس ندول در بيضه به دليل خجالت از مراجعه 

به پزشك ممانعت مى كنند و با خلط خونى وسرانجام سرطان پيشرفته جان بيماران 
را به راحتى مى گيرد.

يزدانى بيان كرد: مهم ترين مسئله اى كه امسال در روز ملى سالمت مردان مطرح 
مى شود در خصوص بيمارى هاى منتقله از راه جنسى است كه به طور تقريبى به 
دليل عدم آگاهى اغلب جوان ها درباره اين قبيل بيمارى ها، آگاهى رسانى درباره 
ــت تا افراد به خصوص جوان ها سالمت خود را  ــيار حائز اهميت اس اين مسايل بس
ــم اسفند -روزسالمت مردان-برنامه هاى  حفظ كنند.گفتنى است همزمان با شش
ــكان ارولوژيست ازسوى انجمن ارولوژى  متنوعى ازجمله ويزيت هاى رايگان پزش

ايران و مراكز درمانى انجمن بيماران كليوى درسراسركشور ارايه شد.

با چهارشنبه  سورى، چهارشنبه آخر سال يا هر اسم ديگرى 
ــود برخورد كرد؛ راه  كه خطابش كنيم، با دو روش مى ش
اول اينكه در همين چند هفته مانده به اين مراسم، دست 
روى دست بگذاريم و درنهايت ، همان چهارشنبه  سورى 
به مصدومان و سوخته ها كمك كنيم يا اينكه در طول اين 
ــويم، كمبودهاى  چند هفته، به امكانات درمانى مجهز ش
ــور حل  ــوختگى در كش ــديدمان را براى تخت هاى س ش
ــازى،  ــانى كنيم و با آموزش و فرهنگ س كنيم، اطالع رس
در مسيرى حركت كنيم كه تعداد مجروحان چهارشنبه  

سورى كمتر شود.
ــت كه ما در اغلب موارد همان روش  ــال اس سال هاى س
ــتدالل هم  ــن اس ــاى اي ــم. مدع ــاب مى كني اول را انتخ
كرور كرور سوخته و مصدوم در چهارشنبه  سورى هر سال

 است.
ــته، 22 مورد قطع عضو، دو مورد تخليه چشم و  ــه كش س
ــوختگى هاى شديد، فقط يك  بيش از 400 مجروح با س
ــورى سال گذشته  گوشه كوچك از تلفات چهارشنبه  س

است. 
ــنبه   ــم كه در چهارش ــر فكر كني ــت اگ خوش خيالى اس
ــخ، اتفاق ــات تل ــن تلف ــابه اي ــال هم مش ــورى امس س

نيفتد.
ــنبه  سورى هم  حتى در مرحله درمان مصدومان چهارش
ــوختگى را بايد  ــكل جدى داريم. با توجه به اينكه س مش
در صدر اتفاقات تلخ چهارشنبه  سورى نشاند، كشور ما با 
ــت. بنابراين اگر  كمبود شديد تخت سوختگى مواجه اس
ــب  ــازى و آتش بازى هاى هولناك در اين ش به فكر ترقه ب
هستيد، بايد مطلع باشيد كه براساس آمارهاى رسمى، ما 
حدود 150هزار مورد سوختگى در سال داريم و به گفته 
ــوختگى مطهرى، فقط 800 تخت  رييس بيمارستان س
ويژه سوختگى، اما به گفته وزير بهداشت، به بيش از 1300 
تخت بيمارستانى براى بيماران سوختگى و حداقل 300 

تخت ICU سوختگى نياز داريم.
ــار حوادث  ــوختگى را در كن ــديد تخت س اگر كمبود ش
ــد كه  ــد، مى بيني ــر بگيري ــد نظ ــورى م ــنبه  س چهارش
ــب از رفتارهاى  ــت كه در اين ش عاقالنه ترين راه اين اس
پرخطر اجتناب كنيد؛ زيرا در صورت بروز سوختگى بايد 
ــوختگى خالى پيدا  اين احتمال تلخ را بدهيد كه تخت س

نكنيد.
ــا  تنه ــرى،  مطه ــوختگى  س ــتان  بيمارس ــس  ريي
ــوختگى پايتخت، با توجه به حوادث تلخ  ــتان س بيمارس
ــدار داد: هزينه هر  ــورى هاى هر سال هش چهارشنبه  س
ــوختگى، نزديك به دو ميليارد تومان  تخت استاندارد س
است. ما دست كم به 800 تخت سوختگى جديد استاندارد 

نياز داريم. 
ــاره كرديم،  ــت كه وزير همان طور كه اش اين درحالى اس
ــن مى داند.نه اينكه  ــتر از اي ــيار بيش رقم مورد نياز را بس
ــق آتش  ــان را خالى كنيم، اما اگر عاش بخواهيم توى دلت
ــتيد، بهتر است  ــورى هس و دود و انفجار در چهارشنبه س

ــازى، كمبود  بدانيد كه به دليل فقر آموزش و فرهنگ س
تخت سوختگى و استاندارد نبودن تخت ها، هرساله تعداد 
ــا مى روند،  ــوختگى در ايران از دني ــاران س زيادى از بيم
طورى كه محمدهادى ايازى، قائم مقام وزير بهداشت در 
ــى باصراحت اعالم  ــاركت هاى مردم امور اجتماعى و مش
ــوختگى در كشور  ــاالنه، 3000 بيمار بر اثر س كرد كه س

فوت مى كنند.
استقرار اورژانس در مسيرهاى پرتردد و سابقه دار

هر سال فهرستى از پرخطرترين شهرها و مناطق شهرى 
در چهارشنبه پايان سال به دست اورژانس مى رسد.

حسن عباسى، سخنگوى اورژانس تهران به جام جم توضيح 
مى دهد: اورژانس با توجه به همين فهرست و سابقه اى كه 

از محل هاى پرخطر دارد، در مناطق مختلف شهرى حضور 
ــت و تالش مى كند به مصدومان اين حوادث،  خواهد داش

اورژانسى رسيدگى كند.
عباسى به خانواده ها توصيه مى كند كه در شب چهارشنبه  
ــان باشند، زيرا تجربه  سورى تا حد امكان همراه فرزندش
ــان داده نوجوانانى كه به تنهايى و دور  چندساله به ما نش
ــنبه پايان سال  ــم چهارش ــم والدينشان در مراس از چش
شركت مى كنند، بيشتر در معرض آسيب هاى اين مراسم

هستند.
ــدام ديگرى  ــن پرتردد هم اق ــتقرار اورژانس در اماك اس
ــاال روى آن فكر  ــى مى گويد از همين ح ــت كه عباس اس
ــورى كه مردم  ــت: «برخالف تص ــده اس و برنامه ريزى ش

ــش  بازى، موجب  ــه هم نارنجك و ترقه و آت دارند، هميش
ــنبه پايان سال نمى شود،  مصدوم شدن افراد در چهارش
بلكه خيلى اوقات افراد در محل هاى پرتردد دچار آسيب

مى شوند. 
ــت پرتاب  ــك منطقه پرجمعي ــه اى در ي مثال وقتى ترق
مى شود، همين عامل به هم خوردن نظم جمعيت، تالش 
براى فرار كردن از خطر و در نتيجه، زير دست و پا له شدن 
عابران وحوادث ناخوشايندى ايجاد مى كند. بنابراين بهتر 
است افراد در اين شب تا حد امكان از رفتن به اماكن شلوغ، 

دورى كنند.»
عباسى تاكيد مى كند كه ما به هيچ وجه، «ترقه استاندارد» 

نداريم و خانواده ها نبايد گول اين عناوين را بخورند.
كادر متخصص درمان سوختگى هم نداريم

ــويم، بايد عنوان كنيم كه  ــه گويى نش اگر متهم به كليش
ــگيرى، خيلى بهتر از  در شب چهارشنبه سورى هم پيش

درمان است.
ــص بيمارى هاى عفونى و  دكتر فريده افتخارزاده، متخص
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى ارتش نيز به همين 
ــرايطى كه تخت  ــاره مى كند و مى گويد: در ش مسئله اش
سوختگى در كشور به اندازه كافى وجود ندارد و در خيلى 
از بيمارستان ها نيز كادر درمان متخصص براى سوختگى 
نداريم، بهترين كار اين است كه در شب چهارشنبه سورى، 

از انجام رفتارهاى پرخطر دورى كرد.
ــان مى كند:  اين متخصص بيمارى هاى عفونى خاطرنش
ــب چهارشنبه سورى  ــاله تعداد زيادى از افراد در ش هرس
ــم دچار  ــى از آنها ه ــوند و برخ ــوختگى مى ش ــار س دچ

سوختگى هاى درجه 2 و 3 مى شوند.
ــوختگى هاى شديد  افتخارزاده يادآورى مى كند كه در س
ــال عفونت خون،  ــوص درجه 3، احتم درجه 2 و به خص
ــايى حاد كليه، اختالالت انعقاد  كاهش فشار خون، نارس

خون، افت هوشيارى و حتى مرگ وجود دارد.
روزى 10 بيمار سوختگى مى ميرند

ــور  ــوختگى هم به اندازه كافى در كش حتى اگر تخت س
وجود داشت، باز هم اين دليلى نمى شد كه ما شهرها را در 
چهارشنبه سورى، به ميدان جنگ تبديل كنيم، اما حاال 
كه خيلى از بيماران سوخته مجبورند پشت در بسته اتاق 
ــان آنها وجود ندارد،  عمل بمانند و تخت خالى براى درم
ــليم حكم مى كند مراقبت هاى ما در اين  بنابراين عقل س
شب پرسر و صدا، دوچندان شود.همه اين كمبودها دست 
ــت هم داده تا به گفته محمدجواد فاطمى، رييس  به دس
ــگاه علوم پزشكى ايران،  مركز تحقيقات سوختگى دانش

روزانه 10 بيمار سوختگى در ايران فوت كنند.
ــاى درمانى  ــدون اغراق از واقعيت ه ــمار كلى و ب  اينها ش
كشور براى درمان بيماران سوختگى است و اميد مى رود 
ــت كم به خاطر اين كمبودهاى قابل تامل هم كه  كه دس
ــان مراقبت كنند و امسال  ــتر از خودش شده، مردم بيش
ــورى ــاى پرخطر در چهارشنبه س ــاهد كاهش رفتاره ش

 باشيم.

بمب ساعتى چهارشنبه آخر سال 
روشن شد



سينما اخبار

فيلم « چهارشنبه 19 ارديبهشت » ساخته وحيد جليلوند در اصفهان 
اكران مى شود.

فيلم چهارشنبه 19 ارديبهشت فيلمى به كارگردانى وحيد جليلوند، 
ــال 1393 است. اين فيلم  ــين مهكام ساخته س نويسندگى او و  حس
ــنواره فيلم نيز به روى پرده رفت و برنده  در هفتاد و دومين دوره جش

جايزه فيپرشى شد.
ــيمرغ بلورين بهترين  ــن فيلم و س ــيمرغ بلورين بهتري همچنين س
ــنواره فيلم فجر و بهترين فيلم از  كارگردانى در در سى و سومين جش
ــنواره فيلم ونيز از ديگر افتخارات اين  نگاه منتقدان بين المللى جش

فيلم است.
ــرزو ارجمند، وحيد  ــاهرخ فروتنيان، ب نيكى كريمى، امير آقايى، ش
جليلوند، آفرين عبيسى، سعيد داخ، كتانه افشارى نژاد، ميالد يزدانى، 
سحر احمدپور، حشمت آرميده، زكيه بهبهانى و تيام محمدى در اين 

فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.
داستان چهارشنبه 19 ارديبهشت درباره يك آگهى غير متعارف است 
ــهرى، جمعيت كثيرى را  كه در بخش نيازمندى هاى روزنامه همش
در روز مشخصى به خيابان مى كشد. دخالت پليس قائله را على الظاهر 

پايان مى دهد اما...
ــه كننده آن،  ــا حضور تهي ــى و اكران اين فيلم ب ــه نقد و بررس جلس
على جليلوند، در تاريخ 10 اسفندماه از ساعت 12 در تاالر پيامبر اعظم 

(ص) دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.

ــنده  آثار پرفروش « قربانى » و مجموعه دار به زودى  نورا روبرت  نويس
جديدترين رمانش را با عنوان وسواس منتشر و روانه بازار كتاب مى كند.

اين رمان داستانى جذاب از زندگى يك خانواده را به تصوير مى كشد كه 
در جنگلى سرد و تاريك گرفتار شده اند.

ــش دارد ماجراى وسواس  اين رمان كه داستانى هيجان انگيز و پركش
ــته سياه و تلخى  ــد كه به خاطر گذش فكرى مردى را به تصوير مى كش
كه دارد سال هاى پايانى عمرش را با دشوارى سپرى مى كند. سايه اى 
ــخصيت اصلى اين رمان با نام نائومى  كه از زندگى گذشته بر زندگى ش
بوئز افتاده باعث مى شود تا او تجربيات تلخى را در زندگى تجربه كند و 

از تشخيص واقعيت و خيال بودن هيچ يك از آنها مطمئن نيست.
ــواس فكرى  در جريان اين توهمات و تخيالت عجيب و غريب كه با وس
ــت دچار يك گرفتارى شخصى  ــتان همراه اس ــخصيت اصلى داس ش
ــت. يكى از خاطرات تلخ و قديمى او زنده شده است. او گناهى  شده اس
ــده كه حاال دختر نوجوانش تقاص آن را بايد  ــته مرتكب ش را در گذش

پس بدهد.
ــت كه بسيارى از كارشناسان ادبى  ماجراجويى اين رمان آنقدر زياد اس
ــى اين رمان را به دست بگيريد و 464 صفحه  معتقدند محال است كس

آن را در يك نشست نخواند.
رمان وسواس به قلم  نورا روبرت از جمله آخرين آثار نورا روبرت نويسنده 
رمان هاى پرفروش و جنجالى است و قرار است روز دوازدهم آوريل سال 
2016 منتشر و روانه بازار كتاب شود. اين رمان به زبان انگليسى منتشر 
شده و  پيش بينى مى شود در مدت زمان كوتاهى به زبان هاى مختلف 

ترجمه و در اختيار مخاطبان ادبى در سراسر جهان قرار بگيرد.

هيئت مديره اتحاديه موسسات قرآنى مردمى استان اصفهان با حضور رياست 
سازمان دارالقرآن كشور تشكيل شد.

ــتان  ــات قرآنى مردمى اس ــه هيئت مديره اتحاديه موسس  هفدهمين جلس
اصفهان با حضور قره شيخ لو، رياست سازمان دارالقرآن كشور تشكيل شد.

در اين جلسه خاكسارى هرندى، مدير عامل مهد قرآن كريم اصفهان گزارشى 
ــتان اصفهان را ارائه كرد. سپس اعضا و  ــترده اتحاديه اس از فعاليت هاى گس
ــت فعاليت هاى قرآنى  ــود را در خصوص تقوي هيئت مديره نقطه نظرات خ

در كشور ارائه كردند.
ــيخ لو ضمن تقدير از همدلى مسئوالن قرآنى در استان اصفهان،  آنگاه قره ش
فعاليت اين موسسه را از نقاط قوت اين استان دانست و فعاليت هاى اتحاديه 

استان اصفهان را در كشور شاخص و برتر شمرد.
ــئوالن قرآنى  ــر و اصولى هيئت مديره و مس همچنين ديدگاه هاى كالن نگ

استان اصفهان را مثبت ارزيابى كرد.

ــبت به  ــه اى خطاب به مردم نس ــا نگارش نام ــعود ده نمكى قصد دارد ب مس
اكران نشدن فيلم « رسوايى 2» در نوروز توضيحاتى ارايه دهد.

ــامى فيلم هايى كه در اكران نوروزى سال 95 به نمايش  در روزهاى اخير اس
در مى آيند به صورت غير رسمى در رسانه هاى مختلف منتشر شده است كه 
در اين ليست نام فيلم سينمايى « رسوايى 2 » به كارگردانى مسعود ده نمكى 
قرار ندارد و در همين راستا زمزمه هاى اكران نشدن نوروزى اين اثر سينمايى 
از منابع مختلف شنيده مى شود. اين درحالى است كه مسعود ده نمكى پيش از 
اين درخواست پرونه نمايش «رسوايى 2» را براى اكران نوروزى ارايه كرده بود.

طى سال هاى گذشته فيلم هاى اين كارگردان در ليست اكران نوروزى قرار 
ــبت به ديگر فيلم هاى اين ليست از فروش بااليى نيز  مى گرفت و معموال نس

برخوردار بود، اما امسال نام « رسوايى 2 » در اين ليست خالى است.
ــعود ده نمكى كارگردان و تهيه كننده فيلم  ــت مس ــتا قرار اس در همين راس
ــفند ماه نامه اى را خطاب به مردم به  ــوايى 2 » امروز 8 اس ــينمايى « رس س
عنوان مخاطبان اصلى سينماى ايران منتشر كند و درباره نمايش داده نشدن 

اين فيلم در اكران نوروزى توضيحاتى ارايه دهد.

اخبار كوتاه 

ــعه كتابخانه ها و كتابخوانى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور گفت،  معاون توس
اين نهاد دو هزار و200 كتابخانه در سراسر كشور دارد. 

محمد اله يارى در نخستين نشست با اعضاى فعال كتابخانه هاى عمومى استان 
تهران افزود: از مجموع دو هزار و200 كتابخانه در سراسر كشور، 38 باب در شهر 
تهران و در مجموع140 باب كتابخانه در سطح استان تهران مشغول ارايه خدمات 
ــت كه با حضور اعضاى فعال كتابخانه هاى  هستند. هدف از برگزارى اين نشس
عمومى آسيا، اشرفى اصفهانى، نظامى گنجوى، چمران و فاطمه (س) برگزار شد، 
گفت وگوى رو دررو با مراجعان كتابخانه ها، شنيدن بى واسطه انتظارهاى آنها 
از شيوه خدمات دهى در كتابخانه هاى عمومى و ارزيابى ميزان رضايتمندى آنان 

از منابع، فعاليت هاى فرهنگى، ترويجى و خدمات كتابخانه اى بود. 
ــى به ارائه نظرات و  ــت همچنين اعضاى فعال كتابخانه هاى عموم در اين نشس

پيشنهادات خود درباره كتابخانه ها و فعاليت هاى آنها پرداختند.
توجه به امور رفاهى كتابداران، تهيه فهرستى از كتاب هاى پر مخاطب و خواندنى 
در حوزه هاى موضوعى مختلف، تجهيز كتابخانه ها به كتاب ها و نشريات روزآمد، 
ــون منابع  ــع آورى نظرهاى اعضا پيرام ــودك، جم ــازى منابع بخش ك غنى س
ــاى طنز، ارتباط  ــى، خريد كتاب ه ــده، خريد منابع علمى و تخصص خوانده ش
با تمامى ناشران و خريد مجموعه هاى مشهور از موارد مطرح شده در اين نشست 

بود.

مهدى صباغ زاده گفت: اميدوارم با حل مشكالت ببينيم مشكالت سينما هم حل 
مى شود و مجلس هم كمك كند و شرايطى فراهم آورد كه مردم به سينما بروند. 
مهدى صباغ زاده مديرعامل شركت پخش نيمروز در ارتباط با اكران فيلم هايى 
كه نوروز امسال به نمايش در مى آيند و اين شركت پخش آنها را به عهده دارد، 
ــينمايى « اژدها وارد مى شود »  ــت: تهيه كننده و كارگردان فيلم س اظهار داش
به كارگردانى مانى حقيقى اصرار دارند كه اين فيلم را نمى خواهيم در عيد اكران 
كنيم هم تشخيص شان اين است كه در ايام نوروز زمان مناسبى براى اكران فيلم 
سينمايى «اژدها وارد مى شود»، نيست چرا كه به نظرمان لطمه به فيلم مى خورد.

صباغ زاده در پاسخ به اين پرسش كه فيلم هايى كه در نوروز امسال مى تواند 
فروش خوبى داشته باشند عموما بايد داراى چه ويژگى هايى باشند، گفت: 
ــت كه بايد تنوع را  به نظرم اكران فيلم ها در ايام نوروز همچون بازارى اس
در تركيب بندى آن رعايت كرد باالخره چند فيلمى كه در جشنواره حضور 

داشتند و مطرح بودند مى توانند فروش خوبى در نوروز داشته باشند.
ــكالت 1 + 5 كه باالخره شاهد آن  وى در ادامه افزود: اميدوارم كه با حل مش
ــود و فيلم ها داراى اكران و  باشيم و ببينيم كه مشكالت سينما هم حل مى ش
ــترى به سينما بيايند و مجلس هم  فروش بهترى شوند و در نهايت مردم بيش
كمك كند و شرايطى را فراهم آورد كه مردم به سينما بروند. قطعامجموع اين 

اتفاقات در سال آينده سال خوبى را رقم خواهد زد.

معاون توسعه كتابخانه ها اعالم كرد؛

دو هزار و 200 كتابخانه
فعال در كشور

همراه با برگزارى جلسه نقد و بررسى؛

فيلم « چهارشنبه 19 ارديبهشت »  
در اصفهان اكران مى شود

وسواس به زودى
منتشر مى شود

با حضور رياست سازمان دارالقرآن كشور صورت گرفت؛

تشكيل هيئت مديره اتحاديه موسسات 
قرآنى مردمى استان اصفهان

به دنبال اكران نشدن « رسوايى2 » در ايام نوروز؛

ده نمكى به مردم
نامه  مى نويسد

مدير كل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمى استان اصفهان؛

مركز اسناد و مطالعات رسانه اى اصفهان به مكانى مطلوب منتقل مى شود
در مركز اسناد و مطالعات رسانه اى استان اصفهان ، مجموعه عظيمى 
ــال1270 تا به حاال  ــريات قديمى كه از س از روزنامه ها، مجالت و نش

انتشار پيدا كرده اند، نگهدارى مى شود.
به نحوى كه بيشتر از270 عنوان روزنامه و بيش از 
2000 عنوان مجله در مخزن اين مركز وجود دارد.

در اين ميان اما فضاى اين مكان براى نگهدارى 
ــت و همچنين  ــناد بسيار نامطلوب اس اين اس

ــانى  اين مركز با كمبود تجهيزات و نيروى انس
نيز روبرو است.

مدير كل اداره ارشاد و فرهنگ اسالمى استان 
اصفهان در اين باره گفت: اين موضوعى است 

كه يقينا بر آن واقف هستم. اما با توجه به اينكه 
ــت جامعه  ــى از فرهنگ و هوي ــن منابع جزي اي

ــاله اين  ايران و به نوعى زبان گوياى تاريخ چندين هزار س
سرزمين است، بايد اقداماتى براى بهبود شرايط و وضعيت نگهدارى از 
آنها فراهم كرد. همچنين بايد سعى كرد، جامعه امروزرى را به سمت 
ــويق و ترغيب كرد تا  ــتفاده از اين گنجينه ارزشمند، تش ــوى اس و س

در عرصه هاى مختلف از اين منابع بهره ببرند.
حجت االسالم ارزانى افزود: قرار است تا 3 يا 4 ماه آينده اسناد و منابع 

موجود در اين مركز به مكان ديگرى انتقال پيدا كنند؛ مكانى كه شرايط 
الزم و مطلوب براى نگهدارى از آنها در آنجا مهيا باشد.

ــكل كمبود نيروى انسانى در اين  وى با اشاره به اينكه جهت رفع مش
مركز اقداماتى صورت گرفته عنوان كرد: اين مشكل اكنون 
ــت، چرا كه با توجه به اعالم  ــده اس برطرف ش
ــناد و مطالعات  نياز و كمبود نيرو در مركز اس
ــى كه كار  ــتان، يكى از نيروهاي ــانه اى اس رس
ــت و چندى پيش  ــى داده اس صحافى انجام م
به يكى از شهرستان ها منتقل شده بود را به اين 

مكان بازگردانيديم.
ــق با مبحث  ــن باره مطاب ــه داد: در اي وى ادام
تحول نيرو و ساختار عمل مى كنيم. به نحوى كه 
بر اساس گزارش هاى مختلفى كه افراد ارائه مى دهند 
ــاختارها را مورد بررسى و  تعداد نيروها و همچنين س
ــكلى وجود  ارزيابى قرار مى دهيم و اگر در اين باره مش

داشت سعى به رفع آن خواهيم كرد.
وى همچنين از نصب تابلو سردر ورودى مركز خبر داد و گفت: تابلوى 
ورودى اين مركز بعد از انتقال حتما ساخته مى شود، چرا كه اين مركز 

شناسنامه و هويت ماست و بايد از آن پايدارى كنيم.

ــگاه كتاب تهران و ديگر اخبار   ثبت نام ناشران براى شركت در نمايش
آماده سازى نمايشگاه به همراه خبر درگذشت امبرتو اكو، از جمله اخبار 

مهم حوزه كتاب در اين هفته هستند.
ــازى  ــن هفته، مربوط به آماده س ــار حوزه كتاب در اي تعدادى از اخب
نمايشگاه كتاب تهران هستند كه خبرهاى مرتبط با آن ها را هفته هاى 
پيش هم در گزارش هاى « يك هفته با كتاب » مرور كرديم. مرور اخبار 
ــگاه آغاز مى كنيم و بعد به اخبار  اين هفته را با 3 خبر مربوط به نمايش
ــت امبرتو اكو، برگزارى نشست هاى كتابخوان،  ديگرى مانند درگذش
نشست هيئت امناى كتابخانه هاى بزرگ كشور، نمايشگاه هاى استانى 

و ديگر اخبار كتاب مى پردازيم.
آغاز ثبت نام ناشران براى شركت در نمايشگاه كتاب تهران

اولين خبر كه مربوط به روز شنبه 1 اسفند هم مى شود، اين است كه 
ــركت در بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى  ثبت نام ناشران براى ش
ــرانى كه در نمايشگاه سال  كتاب تهران آغاز شد. بر اساس اعالم، ناش
ــتانى حضور داشته اند، نياز به عضويت  گذشته يا در نمايشگاه هاى اس
ــاب كاربرى خود  مجدد ندارند و مى توانند با همان اطالعات وارد حس

شده و ليست كتب خود را به روز و براى ثبت نام اقدام كنند.
آمار ثبت نام ناشران طى دو روز از گذشت ثبت نام

اما خبر دوم، آمارى است كه از ناشران عالقه مند به حضور در نمايشگاه 
منتشر شد. به اين ترتيب، طبق خبرى كه روز سه شنبه 4 اسفند منتشر 
شد، به اين مساله اشاره شد كه در كمتر از دو روز از آغاز ثبت نام ناشران 

براى حضور در بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، 877 
ناشر ثبت نام اوليه خود را انجام دادند.

ستاد خبرى اين دوره نمايشگاه اعالم كرد 118 ناشر كودك و نوجوان، 
ــگاهى و40 ناشر آموزشى تا صبح  516 ناشر عمومى، 201 ناشر دانش
ــايت نمايشگاه كتاب  ــفند از طريق مراجعه به س ــنبه 4 اس روز سه ش
ــران  ــبت به ثبت نام اوليه اقدام كرده اند. مهلت ثبت نام ناش تهران نس

تا 8 اسفند است.
تشكيل ستاد بحران براى نمايشگاه

تشكيل ستاد بحران براى نمايشگاه كتاب تهران هم خبر ديگرى بود كه 
مدير كميته اجرايى و رفاهى نمايشگاه خبر آن را داد.

حسين صفرى مدير كميته اجرايى و رفاهى بيست و نهمين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران از برگزارى دومين جلسه ستاد مديريت بحران 
ــتين  ــهر آفتاب خبر داد و گفت: پس از برگزارى نخس در مجموعه ش
ــاد محيطى امن براى  ــه و بازديد ميدانى مديران به منظور ايج جلس
بازديدكنندگان و مخاطبان، هر كدام از دستگاه ها، پيشنهادهاى خود 

را به منظور برگزارى هر چه بهتر نمايشگاه مطرح كردند.
ــرح پيش نويس براى  ــگاه از ط ــى و رفاهى نمايش مدير كميته اجراي
تشكيل ستاد بحران در شهر آفتاب خبر داد و گفت: با توجه به نخستين 
ــگاهى شهر آفتاب، تدوين پيش نويس  بهره بردارى از مجموعه نمايش
ــتاد مديريت بحران در مجموعه شهر آفتاب  دستورالعمل تشكيل س

در ايام برگزارى نمايشگاه كتاب تهران مطرح شد.
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در سال هاى اخير با بر هم خوردن تعادل جمعيتى كشور و لزوم افزايش مواليد، 
توجه سازمان ها و نهادهاى مختلف نيز به مسئله فرزندآورى و مباحث آن جلب 
ــتثنى نبوده و در فيلم هاى خود  ــينماگران ما نيز از اين قضيه مس شده است. س

به اين مسئله پرداخته اند.
ــارا  ــك حميديان) و س ــت. زوج پيمان (باب ــورد دو زوج اس ــكاف در م فيلم ش
(هانيه توسلى) كه به دليل بيمارى سارا يا بايد بچه دار شوند يا اينكه تا آخر عمر 
ديگر نمى توانند صاحب فرزند شوند. زوج ديگر نسيم (سحر دولتشاهى) و فرهاد 
(پارسا پيروزفر) هستند كه به تازگى از يكديگر جدا شده اند و درگير مسائل بعد 
از طالق و حضانت فرزند خود، ايليا هستند. فرهاد به دليل گرفتارى كارى، ايليا را 
به دوست خود پيمان مى سپرد و در ادامه اتفاقاتى مى افتد كه اين زوج را بيشتر 

به يكديگر گره مى زند.
شكاف، فرم و ساختار ويژه اى ندارد، نه از جذابيت هاى دراماتيك خبرى هست و 

نه از روايتى پيچيده، بدون شخصيت هاى خاص و تصويرهايى گيرا.
ــون فيلم  ــود را صرف مضم ــام تالش خ ــن فيلم تم ــدى زاده در اي كيارش اس
ــت، بدون اينكه بخواهد حرف هاى دهن پركن بزند يا متظاهرانه جلوه  كرده اس
كند، آرام و متين داستان خود را گفته است. زوج پيمان و سارا براى رهايى از درد و 
نجات جان سارا مجبورند بچه دار شوند و فرهاد و نسيم براى ماندن در شهر محل 
خدمت فرهاد، ايليا را به دنيا آورده اند. بچه دار شدنى كه براى يك زوج جبرى و 

براى ديگرى منفعت طلبانه است.
ــدن را ذكر مى كند. پدر پيمان با همان  فيلم در جاهاى ديگرى دليل بچه دار ش
ــده گراتر از  ــت پدر و مادرها مى داند، فاي ــنتى كه فرزند را عصاى دس نگرش س
ــدن در شرايط عادى را يك تجربه  فرهاد و نسيم نشان مى دهد. سارا بچه دار ش
شگفت انگيز مى خواند و پيمان با همان شرايط، سهل انديشى را به ترس ناشى 

از تعهد ترجيح مى دهد.

ــت يا اينكه حال كه كسى را به اين دنيا  مسئله بعدى فيلم مسئوليت پذيرى اس
آورده ايم وظيفه مان در قبال او چيست؟ فرهاد و نسيم با همان خودخواهى كه 
ايليا را به دنيا آوردند از يكديگر طالق مى گيرند بدون اينكه ذره اى به آينده ايليا 
بيانديشند. حتى وقتى پيمان مشكل ريه ايليا را به فرهاد گوشزد مى كند باز هم او 
بى توجهى مى كند. پيمان و سارا هر دو شاغل اند و تعلل شان براى بچه دار شدن 
ــارا ديگر نمى تواند كار كند و در نتيجه مسئوليت پيمان  به اين دليل است كه س
بيشتر مى شود. اگر او همان سخت گيرى را كه در قبال به دنيا آوردن بچه خود 
ــئوليت نگهدارى از او را به عهده نمى گرفت  داشت در قبال ايليا هم داشت و مس
ــئوليت خود را بيش از اين سنگين  ــد و مس آن اتفاقات نمى افتاد، اخراج نمى ش
ــت. اينكه مسئوليت  ــئوليت پذيرى فيلم اس نمى كرد. اين هم يكى از وجوه مس
ــيم)، خودش  ــخصى پيمان چه تاثيرى در زندگى ديگران (ايليا، فرهاد و نس ش

(اخراج پيمان) و آيندگان (سارا و بچه دار شدنش) دارد.
ــت كه به زعم اين قلم نام فيلم  ــئوليت پذيرى در فيلم به قدرى اس اهميت مس
ــئوليت هاى ما در قبال خودمان  هم ناظر به آن است. اينكه چه چيزى ميان مس
ــان) داريم فاصله  ــه فرزندان م ــئوليت هايى كه در قبال ديگران (از جمل و مس
انداخته است؟ اين سوال يكى از سواالت اصلى فيلم است فيلمى كه به وضوح نياز 

به يك بازنگرى جدى در زمينه فرزندآورى را مطرح مى كند.
ــئله با آن پايان فاجعه بارش بسيار تلخ و توام با نااميدى  نگاه فيلمساز به اين مس
ــا و نااميدى اش  ــردن مان به ج ــه فكر فرو ب ــت. پايانى كه تلخى اش براى ب اس

در شرايط كنونى كشور به نظر نابجاست.
ــى مى تواند انكار كند كه قربانى اصلى اين ماجرا ايلياست.  اما در نهايت چه كس
ايليايى كه جز صداى سرفه چيزى از او نمى شنويم، شايد به دليل اينكه او صداى 
ــلى كه براى نفس  ــت كه به گوش والدين نمى رسد. نس بى صداى فرزندانى اس

كشيدن و بودن مى جنگد.

خبر

سعيدخانى گفت: شوراى صنفى نبايد تمام سينما را در عيد خالصه كند. 
اميدوارم كه فضاى اكران به سمت و سوى فيلم خاصى نرود.

ــيم صبا درباره اينكه چه  ــركت نس ــعيد خانى مديرعامل پخش ش  س
فيلم هايى را در نوروز سال 95 به احتمال زياد اكران خواهد كرد، گفت: 
سه فيلم داريم به نام « خنده هاى آتوسا »، « خشم و هياهو » و « من » 

كه اميدواريم بتوانيم يكى از آنها را به اكران نوروز برسانيم.
خانى درباره اينكه چه فيلم هايى مى توانند همواره در نوروز 95، با اكران 
موفقى روبرو شوند، گفت: قطعا فيلم هاى كمدى با فروش بيشترى روبرو 
ــد، اما به اين نكته بايد توجه كنيم كه تمام سينما را در عيد  خواهند ش
ــال  خالصه نكنيم و بايد آثار خوب و پرمخاطب را به گونه اى در طول س
ــينما كمك كند. شوراى صنفى نبايد  تقسيم كنيم كه اكران شان به س
تمام سينما را در عيد خالصه كند. اميدوارم كه فضاى اكران به سمت و 

سوى فيلم خاصى نرود.
ــاه مى تواند زمان  ــر و يا مهر م ــزود: اكران هاى عيد فط وى در ادامه اف
ــند. در حال حاضر هم فيلم سينمايى  مناسبى براى فروش فيلم ها باش
«كوچه بى نام» به كارگردانى هاتف عليمردانى توانسته با فروش خوبى 
در پايان سال 94 مواجه شود. اين فيلم نشان داده كه زمان به آن اندازه 
كه هميشه دغدغه اش را داريم مهم نيست بلكه ساختار خوب هر فيلم 

بنا به كيفيتى كه دارد مى تواند مخاطب را جذب كند.
ــود كه  ــان كرد: اميدوارم طورى برنامه ريزى نش وى در پايان خاطر نش
ــنواره فيلم فجر و  ــال بى فيلم بمانيم، البته با توجه به جش در پايان س
ــد سال 95، براى سينما  فيلم هايى كه در اين دوره ديدم به نظر مى رس
ــد. اميدوارم ميزان مخاطبان كه در سال  و مخاطبانش سال خوبى باش
94، كمى بيش از 12 ميليون نفر بود، در سال 95 به 14 ميليون برسد. 
اميدوارم با رشد20 درصدى سينما مواجه باشد. سال آينده براى سينما 

خوش يمن است.

سعيدخانى تهيه كننده فيلم« من »؛

سال آينده براى سينما
خوش يمن است

تحليل فيلم « شكاف » ساخته كيارش اسدى زاده؛

روايت نسلى كه براى نفس كشيدن مى جنگد

مهدى صباغ زاده ؛

در اكران نوروز تنوع رعايت شود

يك هفته با كتاب؛

آغاز ثبت نام ناشران براى نمايشگاه كتاب 

 عنوان روزنامه و بيش از 
 عنوان مجله در مخزن اين مركز وجود دارد.

ــانى  اين مركز با كمبود تجهيزات و نيروى انس

كه يقينا بر آن واقف هستم. اما با توجه به اينكه 
ــت جامعه  ــى از فرهنگ و هوي ــن منابع جزي اي

ــاله اين  ايران و به نوعى زبان گوياى تاريخ چندين هزار س
سرزمين است، بايد اقداماتى براى بهبود شرايط و وضعيت نگهدارى از 

ــكل كمبود نيروى انسانى در اين  وى با اشاره به اينكه جهت رفع مش
مركز اقداماتى صورت گرفته عنوان كرد: اين مشكل اكنون 

به يكى از شهرستان ها منتقل شده بود را به اين 

تحول نيرو و ساختار عمل مى كنيم. به نحوى كه 
بر اساس گزارش هاى مختلفى كه افراد ارائه مى دهند 
ــاختارها را مورد بررسى و  تعداد نيروها و همچنين س
ــكلى وجود  ارزيابى قرار مى دهيم و اگر در اين باره مش
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــادى در زمينه پرورش  ــى بهره گيرى از فرصت اقتص كارگاه آموزش
ــتايى فعال  ــاى توليد روس ــى ه ــور اعضاى تعاون ــفند، با حض گوس
ــد.معاون بهبود توليدات دامى اداره  چهارمحال و بختيارى، برگزار ش
كل جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى، با اعالم اين خبر گفت: اين 
كارگاه آموزشى با هدف آشنايى تعاونى هاى فعال با سيستم متمركز، 
ــفندان صنعتى، به منظور ايجاد فرصت  نوين و پربازده پرورش گوس
اقتصادى براى دامداران برگزار شد. مهراب فرجى افزود: در اين كارگاه 
كه نمايندگان 16 تعاونى فعال حضور داشتند، مزايا و معايب پرورش 
ــه با سيستم متمركز  ــتم هاى فعلى، ضمن مقايس گوسفند در سيس
ــالح ن  ژاد  ــد.  به گفته وى طرح اص ــى ش ــته به مرتع بررس غير وابس
ــتان  ــازده خارجى، در اس ــتفاده از نژاد پرب ــفندان بومى با اس گوس

چهارمحال و بختيارى در حال اجراست.  

ــان ن ــودكان و نوجوا ــرى ك ــرورش فك ــون پ ــركل كان مدي
ــتان  ــيار در شهرس ــارى از افتتاح كتابخانه س ــال و بختي  چهارمح
ــيار براى  ــر داد.فرزاد رحيمى، اظهار كرد: كتابخانه س كوهرنگ خب
قشر كودك و نوجوان مناطق روستايى شهرستان كوهرنگ افتتاح 
ــتاى احداث كتابخانه  ــايى 20 روستا در راس مى شود.وى از شناس
ــتان كوهرنگ خبر داد و افزود: از اين پس كودكان  سيار در شهرس
ــتان كوهرنگ از فعاليت هاى  و نوجوانان مناطق صعب العبور شهرس
فرهنگى، هنرى و ادبى كانون پرورش فكرى كودك و نوجوان بهره 
ــودك و نوجوانان ــوند.مديركل كانون پرورش فكرى ك مند مى ش
 چهارمحال و بختيارى ادامه داد: يك دستگاه ماشين كاپرا، با كمك 

يك خير براى اين مراكز كنابخانه ها تهيه شده است.
وى افزود: با توجه به صعب العبور بودن جاده ها و بارش برف فراوان در 
نقاط مختلف شهرستان كوهرنگ احداث كتابخانه سيار در توسعه 

فعاليت هاى فرهنگى نقش مهم و تاثيرگذار خواهد داشت.
ــتايى 13 اسفندماه  ــت: اين كتابخانه سيار روس رحيمى بيان داش

امسال به بهره بردارى خواهد رسيد.

ــنايى با مفاهيم و الگوى كشت، تغذيه گياهى و  كارگاه آموزشى آش
كشت حفاظتى، در شهركرد برگزار شد.

مدير زراعت اداره كل جهادكشاورزى استان چهارمحال و بختيارى، 
از برگزارى كارگاه آموزشى آشنايى با مفاهيم و الگوى كشت، تغذيه 
گياهى و كشت حفاظتى با حضور بيش از 100 كارشناس در شهركرد 
ــيروس بيك بكان گفت: اين كارگاه آموزشى با توجه به  خبر داد. س
ــت محصوالت پاييزه و با هدف آموزش  نزديك شدن به فصل برداش
كارشناسان نظارت بر پهنه بندى گندم و ترويج و آموزش نكات فنى 

كشت به كشاورزان، برگزار شد. 
ــمرد  وى، يكى از عوامل موثر در توليد محصول را تغذيه گياهى برش
و افزود: كشاورزان بايد براساس آزمون خاك، تغذيه گياهى را انجام 
دهند و در صورت مناسب نبودن شرايط اين آزمون، كودهاى ازته را 
براى كشت آبى در سه مرحله پنجه زنى، به ساق رفتن و توپر كردن 
ــه در اواخر  ــه پنجه زنى و يك مرحل ــت ديم، در مرحل دانه و در كش
ــتفاده كنند. بيك بكان گفت: با توجه به شرايط اقليمى  فروردين اس
ــت ارقام ميان رس و  ــالى هاى اخير، حركت به سمت كش و خشكس
ــت كه استفاده از ارقام ميان رس و زود رس با نياز آبى پايين الزم اس

 زود رس ذرت علوفه اى نيز در اين راستا مى باشد.

سيروس بيك بكان با اشاره به پيش بينى بارش و افزايش رطوبت هوا 
ــى به موقع مزارع،درصورت  دراستان، از كشاورزان خواست با بررس
مشاهده موارد آلوده و مشكوك، به مراكز خدمات جهادكشاورزى يا 

كلينيك هاى گياه پزشكى مراجعه كنند. 
مدير زراعت جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه 
ــرخه، خطرناك است، افزود: شيوع اين  بيمارى زنگ زرد گندم يا س
بيمارى مى تواند خسارات جبران ناپذيرى را براى مزارع و كشاورزان 
به همراه داشته باشد و عملكرد توليد محصول مزارع را كاهش دهد. 
ــرعت پراكنش و انتشار نامحدود آلودگى در مزارع  وى، با اشاره به س
ــار اين  ــاد و رطوبت ، يكى از عوامل انتش ــو، گفت: وزش ب گندم و ج

بيمارى است.

كارگاه آموزشى بهره گيرى 
ازفرصت اقتصادى پرورش گوسفند

كتابخانه سيار در كوهرنگ 
افتتاح مى شود

كارگاه آموزشى آشنايى
با مفاهيم و الگوى كشت

هشدارشيوع
بيمارى زنگ زرد گندم درمزارع

ــتان ــروى برق اس ــع ني ــركت توزي ــل ش مديرعام
ــاورزى 40   چهار محال وبختيارى گفت: بخش كش

درصد انرژى برق استان را مصرف مى كند.
ــت: ظرفيت سازى در حوزه  روزبه هاشمى اظهار داش
اقتصادى، كشاورزى و صنايع در شركت توزيع نيروى 

برق استان در حال انجام است.
ــرژى در حوزه صنعت  وى افزايش ظرفيت تحويل ان
ــت و  ــركت دانس ــاى بلند مدت اين ش را از برنامه ه
ــوزه صنعتى رو  ــال و بختيارى در ح افزود: چهارمح
ــركت توزيع نيروى برق براى  ــت و ش به پيشرفت اس
جذب سرمايه گذار و اشتغالزايى در اين بخش تالش

ــروى برق  ــع ني ــركت توزي ــل ش  مى كند.مديرعام

ــو ولت  ــت 400كيل ــه اينكه پس ــاره ب ــتان با اش اس
ــه  ــال 95 ب ــاه س ــن م ــل فروردي ــا اواي ــردگان ت ل
ــرد: افزايش  ــان ك ــد خاطرنش ــردارى مى رس بهره ب
ــى،  ــن آمدن نرخ خاموش ــبكه برق، پايي پايدارى ش
ــه مردم،  ــورى ب ــات غيرحض ــطح خدم ــش س افزاي
ــبكه توزيع برق، افزايش كيفيت  ــازى ش هوشمندس
ــرق و  ــع ب ــات توزي ــش تلف ــر، كاه ــنايى معاب روش
ــردم از برنامه هاى  ــانى به م كاهش زمان خدمات رس
ــتان ــروى برق اس ــع ني ــركت توزي ــاه مدت ش كوت

 است.
هاشمى با بيان اينكه 180 دستگاه آشكارساز خطا در 
استان تهيه و نصب شده است تصريح كرد: 10 دستگاه 

آشكارساز خطا با قابليت ارتباط بى سيم با مركز كنترل 
نيز در استان تهيه و نصب شده است.

ــاره به اينكه جلوگيرى از اتالف برق به دليل  وى با اش
عدم امكان ذخيره آن امرى مهم و اساسى است بيان 
ــتان 10 درصد  ــده در اس كرد: نرخ انرژى تأمين نش

نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.
ــركت توزيع نيروى برق استان  با بيان  مديرعامل ش
اينكه از سال گذشته تاكنون 40 هزار كليد مينياتورى 
خريدارى شده است، تصريح كرد: 5 هزار كنتور برق

ــه دليل ايجاد  ــود دارد كه ب ــتان وج  5 آمپرى در اس
ــريع تر تعويض  ــبكه توزيع برق بايد س مشكل در ش

شوند.

گردشگرى

غـار يخـى چمـا غـار كـر احمـد
ــتان چهارمحال و بختيارى) در  ــهركرد (مركز اس غار كر احمد يا كره احمد در فاصله 30 كيلومترى ش

روستاى دزك قرار گرفته است.
غار كر احمد داراى يك دهانه مى باشد كه در ارتفاع 3189 مترى از سطح دريا واقع شده، طول اين غار

 95 متر و عمق آن نيز به همين اندازه مى باشد. اين غار در نتيجه ورود آب به اليه هاى آهكى به وجود آمده 
و به صورت چاه (عمودى) مى باشد كه پس از فرود 50 مترى، به يخچال بزرگى مى رسد. وجه تسميه اين 
غار به اين دليل است كه اين غار روى قله كوه كر احمد واقع شده؛ از آنجا كه كوه كر احمد از دور شبيه به 

كوه دماوند و مخروطى شكل است، به كوه دماوند ثانى نيز معروف مى باشد.

ــى از نادرترين و  ــيخ عليخان، يك ــتاى ش ــرى چلگرد در نزديكى روس در فاصله 25 كيلومت
ــراوان يخى واقع  ــا قنديل هاى ف ــام غار يخى چما ب ــن غارهاى منطقه به ن اعجاب انگيزتري

شده است.
ــد كوهرنگ  ــت كه نهايتا به س ــرد در جريان اس ــمه اى با آب س  از زير يخ هاى اين غار، چش
مى ريزد. قرار گرفتن در دره هاى عميق و انباشت حجم برف هاى چندين ساله در اين مكان 
سبب شده قنديل هاى يخ و توده هاى عظيم برف به صورت دائمى و در تمام فصول سال باقى

 بمانند.  

غـار تـاپو

غار تاپو در فاصله 30 كيلومترى شهركرد، در منطقه اى به نام دزك قرار دارد. 
داراى دو دهانه  و دهانه اصلى آن در ارتفاع 2680 مترى از سطح دريا واقع شده است. 

ــيلوهايى  ــالح محلى، به س ــو در اصط ــد. تاپ ــق آن 20 مترمى باش ــار 50 متر و عم طول غ
ــوان محل  ــه عن ــم ب ــده و در قدي ــاخته ش ــس گل و كاه س ــه از جن ــود ك ــى ش ــه م گفت
ــته  ــار روى كوهى واقع گش ــا كه اين غ ــد و از آنج ــتفاده مى ش ذخيره غالت و حبوبات اس
ــو معروف ــام تاپ ــه ن ــند، غار ب ــى باش ــبيه تاپو م ــزرگ آن ش ــاى ب ــره ه ــكل صخ كه ش

 شده است.
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مديرعامل شركت برق  استان:

40 درصد برق 
در بخش كشاورزى 

مصرف مى شود

ــارى از آغاز  ــت چهارمحال و بختي رييس مركز بهداش
اجراى طرح سالمت نوروزى در استان خبر داد.

ــدن به  ــى افزود: با توجه به نزديك ش عبدالمجيد فداي
ــه، توزيع و فروش  ــوروز و رونق فعاليت مراكز تهي ايام ن
مواد غذايى، اماكن تفريحى، اقامتى و گردشگرى، طرح 
تشديد كنترل و نظارت هاى بهداشتى بر اينگونه اماكن 
ــت محيط معاونت بهداشتى  توسط كارشناسان بهداش

دانشگاه علوم پزشكى استان آغاز شده است. 
وى اظهار داشت: طرح بسيج سالمت نوروزى از ابتداى 
ــد و تا 15 فروردين سال آينده  ــال آغاز ش اسفند امس

ادامه دارد.
ــتان گفت: دراين طرح 180  ــت اس رييس مركزبهداش

ــبكه هاى بهداشت استان  ــت محيط ش بازرس بهداش
ــيك هاى  ــره در قالب كش ــى دو نف ــپ نظارت و 16 اكي
ــاعت 20 در سراسر  ثابت و سيار از ساعت 8 صبح تا س
ــن طرح را  ــى هدف اي ــى كنند.فداي ــتان فعاليت م اس
ــافران نوروزى، كنترل  حفظ سالمت شهروندان و مس
و پيشگيرى از بيمارى هاى مرتبط با آب و غذا، افزايش

ــى موادغذايى و  ــتى، كنترل ايمن  نظارت هاى بهداش
رتبه بندى رستوران ها براى پيشگيرى از به خطر افتادن 

سالمتى شهروندان و مسافران عنوان كرد. 
ــش صد درصدى مراكز و اماكن عرضه و تهيه  وى پوش
مواد غذايى و افزايش نمونه بردارى از مواد غذايى مراكز 
ــفندماه و نيمه اول فروردين  عرضه حداقل دو بار در اس

ــرد و افزود:  ــرح عنوان ك ــال آتى را ازاهداف اين ط س
متخلفان و افرادى كه در زمينه رعايت نكات بهداشتى 
قصور داشته باشند، به مراجع قضايى معرفى مى شوند.

ــاميدنى  ــت كيفيت آب آش ــى از نظارت بر وضعي فداي
مناطق شهرى و روستايى نيز خبرداد.

رييس مركز بهداشت استان افزود: پارسال دراين طرح 
ــى متخلف به مراجع قضايى  متصديان 215 واحد صنف

معرفى شدند و 4 واحد صنفى نيز پلمپ شد.
فدايى از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات 
بهداشتى با سامانه بهداشت 190 يا 1490 تماس گرفته 
ــت  ــان بهداش و موارد تخلف را براى پيگيرى به بازرس

محيط اعالم كنند.

اجراى طرح سالمت نوروزى در استان آغاز شد

 گروهي از غارشناسان ايران به كشف غار چاهي عميقي در چهارمحال و بختياري موفق شدند كه نام آن را 
«تانا» گذاشتند و آن را عميق ترين غار چاهي اين استان اعالم كردند، حاال يك گروه غارشناس ايراني ديگر 

موفق شده، غار چاهي ديگري را پيدا كند كه از «تانا» هم عميق تر است.
 غارشناسان معتقدند، چهارمحال و بختياري استان بكري است كه از نظر غارشناسي پيمايش هاي كمي شده 
است. به همين دليل شايد «كهبد» يا (اوول)ـ  غار تازه پيداشدهـ  عميق ترين غار چاهي اين استان نباشد، 

همان طور كه «تانا» ، به رتبه  دوم جدول غارهاي عميق چهارمحال و بختياري نزول كرد.
هرچند غار كهبد به زيبايي تانا نيست؛ اما اين غار هم از نوع غارهاي چاهي است كه روي گسل پديد آمده و 

شانس ماجراجويي از نوع خطرناك را براي غارشناسان حرفه اي پديد مي آورد.
محمد منصوري سرپرست گروه غارشناسان كاشف اين غار و همچنين عضو انجمن غارشناسان و غارنوردان 
ايران كه همراه گروهي 14 نفره در دو مرحله، عمليات كشف و پيمايش اين غار را انجام داده است، با يادآوري 
اينكه كشف غار كهبد در حاشيه  جشنواره  طبيعت گردي چهارمحال و بختياري اتفاق افتاد، گفت: اين غار در 
كوه «دودلو» و در نزديكي روستاي «بيژگرد» از توابع شهرستان بروجن در چهارمحال و بختياري قرار دارد 

كه عمق آن 250 متر پيمايش شده است و عميق ترين غار اين استان به شمار مي آيد.
وى درباره  اينكه چقدر احتمال دارد «كهبد» عميق ترين غار چاهي منطقه باشد؟ اظهار كرد: ما يك عالمت 
سوال درباره  اين غار داريم كه شايد عميق تر از اين عمقي باشد كه پيمايش شده است. در واقع، ما 250 متر 

اين غار را پيمايش و 150 متر آن را نيز نقشه برداري كرده ايم.
منصوري در ادامه گفت: دهانه  غار كهبد (چاه اوول) قبال پيدا شده بود؛ ولي تا اين عمق، پيمايش نشده بود. 
تا كنون در اين استان سه غار عميق پيدا شده كه «جهان بين» با 150 متر و «تانا» با 230 متر از آن جمله اند 

و حاال «كهبد» با 250 متر، عميق ترين غار چهارمحال و بختياري به شمار مي آيد. اين غار به صورت شكاف 
يك گسل است كه عرض دهانه  آن 5 / 1 متر و طول آن، 60 متر است، طول دهانه  بيشتر غارهاي چاهي دو 

متر است؛ ولي چون اين غار روي گسل واقع شده، 60 متر طول دارد.
ــتان چهارمحال و  وى  درباره  نام اين غار چاهي نيز بيان كرد: ما براي قدرداني گروه كوه نوردي «كهبد» اس

بختياري كه دهانه   غار چاهي را نشان دادند، نام «كهبد» را براي آن برگزيديم.
ــتان تهران و عضو انجمن غارنوردان و  اما يوسف سورني نيا  مسئول بخش غارنوردي هيئت كوهنوردي اس
غارشناسان ايران كه اين گروه از غارشناسان را در اكتشاف «كهبد» همراهي كرده است، با اصرار بر اينكه بايد 
براي اين غار چاهي، همان نام محلي «اوول» را برگزيد، گفت: اين غار يك حفره  قديمي در كوه هاي فرسوده 
ــر درخت قديمي كنار آن «اوول» بوده و حاال هم بايد  چهارمحال و بختياري بود كه نام محلي آن تحت تأثي

همين نام را داشته باشد، چون سال هاست كه مردم محلي اين چاه را اوول مي ناميدند.
ــت، بلكه يك چاه عميق يا شكاف يك گسل است كه نسبت به تانا، زيبايي  او معتقد است: اوول يك غار نيس

خاصي ندارد، هرچند در ورودي آن سازه هاي آهكي ديده مي شود.
ــتر براي پيدا كردن غارهاي عميق ايران، افزود: از 40 سال  سورني نيا با تأكيد بر لزوم ماجراجويي هاي بيش
ــاه به عنوان عميق ترين غار ايران كشف شد، هيچ غار  پيش كه غار «پرو» با عمق 752 متردر استان كرمانش
ــيار  ــبت به «پرو» بس ــده، در حالي كه مطمئنم تعداد غارهاي عميق ايران نس ديگري به اين عمق پيدا نش
ــت كه برخي حاضرند وقت بگذارند  ــي براي اين كار وقت نمي گذارد. اين در حالي اس ــت ولي كس زياد اس
ــي چندان سطحي ندارند، ــورهاي ديگر كه از نظر غارشناس ــي و غارنوردي كش و در برنامه هاي غارشناس

 شركت كنند.

كشف عميق ترين غار چهارمحال و بختياري
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گوگل براى ذخيره سازى داده هاى ابرى برنامه دارد؛
رايانش ابرى در فضايى تازه

رشد نرخ ارتقا به iOS 9 كند شده است؛
آيا اپل باج مى دهد؟

انسان ها همچنان بيكار مى شوند!
روبات پستچى

به گزارش ديجياتو، گرچه هاردديسك رايانه هاى امروزى مى تواند تا چندين ترابايت 
ــاى اول ظهور  ــى 3/5 اينچى آن به روزه ــره كند، اما طراح اطالعات را در خود ذخي

رايانه هاى روميزى بر مى گردد.
ــوند،  ــتفاده در فضاى ابرى ذخيره مى ش ــتر محتواهاى مورد اس در روزهايى كه بيش

اهميت اين ابزارهاى ذخيره ساز محلى تا حدودى كم شده است. 
گوگل قصد دارد كه اين وضعيت را تغيير دهد.

ــازنده و محققان بتوانند شرايطى را فراهم  آنها اميدوارند با همكارى با شركت هاى س
ــات ابرى طراحى و  ــا رويكرد ذخيره اطالع ــك ها از همان ابتدا ب كنند كه هارد ديس

ساخته شوند.
ــت تا اين  ــش از همه الزم اس ــت براى تحقق اين هدف بي ــركت گوگل معتقد اس ش

سخت افزارها از لحاظ سرعت و كارايى ارتقا پيدا كنند. 
ــده اى نزديك به  ــرعت و كارايى در آين ــت كه اين جهش در س نمى توان انتظار داش
ــك ها از جهت مقاومت در برابر پيشرفت،  وقوع بپيوندد. تا همين امروز هم هارد ديس

رقابت تنگاتنگى با باترى ها داشته اند.
ــازندگان دارد؛ روش هايى چون  ــراى س ــز ب ــاه مدتى ني ــوگل راهكارهاى كوت اما گ

به روزرسانى فريمورها و يا ارتقاى متدهاى نوشتن و خواندن اطالعات. 
ــركت گوگل تا چه حد در اجراى ايده هاى خود موفق خواهد بود و اين كار  بايد ديد ش
چگونه مى تواند بر سرعت و پايدارى اينترنت بيفزايد؟  بدون شك تالش گوگل در ارتقا 

روند كار رايانش ابرى موثر خواهد بود.

ــا حاكى از نرخ  ــته گزارش ه ديجياتو گزارش داد، ماه گذش
ــخه iOS يعنى  ــن نس ــدى از آخري ــرى 75 درص ــره گي به

iOS 9 بود.
ــمار مى رفت، به ويژه كه  ــين برانگيزى به ش اين آمار تحس
ــل و اندرويد هنوز  پلتفورم هاى رقيب مثل ويندوز10 موباي
بايد منتظر راه پيدا كردن آخرين نسخه هاى خود به اكثريت 

دستگاه ها باشند.
ــت كه به نظر مى رسد رشد نرخ  اما خبر بد براى اپل اين اس

ارتقا كاربران به iOS 9 احتماال در حال متوقف شدن است.
ــتيبانى  ــده روى صفحه پش ــار ارائه ش ــاس آخرين آم بر اس
توسعه دهنده اپل، iOS 9 ظرف ماه گذشته تنها شاهد رشدى 

2 درصدى بوده است.
با در نظر گرفتن رشد بسيار سريع ترى كه پيش از اين براى 
به روز رسانى به iOS 9 شاهدش بوديم، معناى اين 2 درصد 
ــد آن به نوعى دچار توقف شده است.  اين خواهد بود كه رش
مشخص نيست چرا كاربران براى به روز رسانى سيستم عامل 
خود به آخرين نسخه، رغبت كمترى از خود نشان مى دهند. 
ــد كه با در نظر داشتن كندى  ــت علت آن اين باش ممكن اس
آيفون 4s به خاطر نصب iOS 9، كاربران براى نصب آن روى 

ــتگاه هاى قديمى تر خود رغبت چندانى نشان  برخى از دس
ــت  ــاهد آن بوده ايم اين بوده اس نمى دهند. آنچه معموال ش
ــانى جديد خود،  ــدن به انتشار به روزرس كه اپل با نزديك ش
ــى كرد، اما  ــت پيدا م ــه نرخ80 تا90 درصد دس به راحتى ب
ــيدن به اين ميزان  ــاس اين آمار، گويا iOS 9 براى رس بر اس

كمى با دشوارى مواجه شده است.
ــخه ى iOS 9.3 در حال كار روى  ــير، اپل در نس با اين تفاس
ــانى تازه اى براى iOS 9 است كه چند ويژگى تازه  به روز رس
براى آن به ارمغان مى آورد. به اين ترتيب بهتر است اميدوار 
ــردن كاربران  ــراى متقاعد ك ــيم اين ويژگى هاى تازه ب باش

سيستم عامل iOS به انجام اين به روز رسانى كافى باشند. 

ــيد منظور اين است كه در آينده  پستچى ها شايد هدف بعدى روبات ها باشند. نترس
نه چندان دور روبات ها جاى پستچى ها را خواهند گرفت.

ــعه  ــام Starship Technologies روباتى طراحى و توس ــه ن ــركت لندنى ب يك ش
داده است كه قرار است كار تحويل نامه ها را از اداره پست تا منازل افراد برعهده بگيرد. 
اين روبات كه چرخ دارد و در خيابان ها مانند ماشين ها راه مى رود، اواخر سال 2015 

بود كه توسط اين شركت معرفى شد.
ــازنده مى گويد اين روبات نه چندان بزرگ مى تواند در سى دقيقه نامه را  ــركت س ش
ــتفاده از GPS راه خود را در بين  ــاند. اين روبات با اس به در منزل تحويل گيرنده برس

خيابان ها و جاده ها شناسايى مى كند.
ــته هايى تا وزن 9 كيلوگرم را حمل كند و براى افزايش امنيت  اين روبات مى تواند بس
بسته پستى، در قسمت بار اين روبات از زمانى كه در اداره پست قفل مى شود و تا زمانى 

كه به آدرس شخص تحويل گيرنده نرسد، باز نمى شود.
ــمت بار آن را باز كند، روى اين  اگر شخصى تالش كند تا به صورت غير قانونى در قس
ــخص را مخابره مى كند  روبات هم دوربين و هم ميكروفون قرار گرفته و اطالعات ش

تا اپراتور روبات به شخص هشدار دهد.
ــركت  ــود. ش ــده اين روبات عملياتى ش ــا ماه آين ــده كه ت ــور برنامه ريزى ش اين ط
Starship Technologies اعالم كرده كه اين روبات در آزمايش ها توانسته به خوبى 
ــخيص داده و از كنار آن ها عبور كند. غير از اين اپراتور انسالنى هم  عابران پياده را تش

مى تواند روبات را در صورت لزوم از راه دور كنترل كند.

ــاى اجرايى و  ــت ه ــى تدوين سياس ــت هم انديش نشس
ــوراى  ــور در ش ــم، فناورى و نوآورى كش اولويت هاى عل

عالى علوم، تحقيقات و فناورى برگزار مى شود.
سيد فرهنگ فصيحى، دبير كميسيون تدوين و هماهنگى 
سياست ها و اولويت هاى علم و فناورى شوراى عالى عتف 
ــت هم انديشى ملى تدوين سياست هاى  از برگزارى نشس

اجرايى و اولويت هاى علم، فناورى و نوآورى كشور خبر داد 
و گفت: بر اساس قانون تشكيل وزارت علوم و نيز ارجاعات 
ــوراى عالى عتف،  ــور، ش ــف در برخى از قوانين كش مختل
ــت ها و اولويت هاى علم و فناورى  ــئول تدوين سياس مس
ــت. وى ادامه داد: اين جلسه در روز يكشنبه،  در كشور اس
نهم اسفندماه از ساعت 8 صبح لغايت 4 بعدازظهر در محل 

كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران برگزار خواهد شد.
ــوم، تحقيقات  ــت، وزير عل ــت: در اين نشس فصيحى گف
ــوراى  ــز پژوهش هـاى مجلس ش ــاورى، رييس مرك و فن
ــكـوفايى حضور  ــوآورى و ش ــالمى، رييس صندوق ن اس
ــوراى عالى انقـالب فرهنگى،  خواهند داشت و از دبير ش
ــورى، رييس اتاق  ــت جمه معاونت علمى و فناورى رياس
ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور  بازرگانى و رييس س
و اعضاى كميسيون هاى تخصصى شوراى عالى عتف نيز 

دعوت به عمل آمده است.
ــت ها و  ــى سياس ــن و هماهنگ ــيون تدوي ــر كميس دبي
اولويت هاى علم و فناورى اين شوراى عالى در مورد نشست 
ــت هاى اجرايى و اولويت  ــى ملى تدوين سياس هم انديش
ــور توضيحاتى ارائه كرد  ــاورى و نوآورى كش هاى علم، فن
ــط دبيرخانه شوراى  ــت يك روزه، توس و گفت: اين نشس
عالى عتف كه به موجب قانون مسئول تعيين اولويت ها و 
ــت و با حمايت  ــت هاى علم و فناورى در كشور اس سياس
ــه جامع علمى كشور، معاونت  ــتاد راهبرى اجراى نقش س
علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى در تاريخ 9 اسفند ماه و از ساعت 8 صبح الى 16، 

در محل كتابخانه ملى برگزار مى شود.
فصيحى همچنين ضمن ارائه توضيحاتى پيرامون پنل هاى 
ــت، گفت: مطابق برنامه در ابتدا دبيركل شوراى  اين نشس
عالى عتف، در مورد ضرورت و الزامات تدوين سياست هاى 

ــور،  ــاى علم، فناورى و نوآورى دركش اجرايى و اولويت ه
ــپس، وزير علوم،  ــرد. وى افزود: س ــخنرانى خواهند ك س
تحقيقات و فناورى در مورد جهت گيرى و رويكرد احكام 
حوزه علم و فناورى در برنامه ششم توسعه و  دبير محترم 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى نيز در مورد الزامات اجراى  ش
نقشه جامع علمى كشور در برنامه ششم توسعه سخنرانى 

خواهند كرد.
سيد فرهنگ فصيحى از حضور رييس مركز پژوهش هاى 
ــت: موضوع  ـــالمى نيز خبر داد و گف ــوراى اس مجلس ش
ــى تدوين  ــز الزامات قانون ــر جاللى ني صحبت هاى دكت
ــور و جايگاه  ــت ها و اولويت هاى علم و فناورى كش سياس

قوه مقننه در آن است.
ــت ها و  ــى سياس ــن و هماهنگ ــيون تدوي ــر كميس دبي
ــف محور  ــوراى عالى عت ــم و فناورى ش ــت هاى عل اولوي
ــت جمهورى را  ــى و فناورى رياس ــخنرانى معاون علم س
ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى و تاثير آن بر سياست  سياس
ــد و ادامه داد: بحث  ــاى علم و فناورى خوان ها و اولويت ه
هاى بعدى كه شامل جايگاه صندوق هاى سرمايه گذارى 
ــم و فناورى و  ــتيبانى از اولويت هاى عل خطر پذير در پش
فرآيندها و مكانيزم هاى تعامل بخش خصوصى با نظام ملى 
ــود به ترتيب توسط  رييس  علم، فناورى و نوآورى مى ش
صندوق نوآورى و شكوفايى و  رييس محترم اتاق بازرگانى 
ــور معاونان  ــى همچنين به حض ــد. فصيح ارائه خواهد ش

ــاره كرد و  ــارت و نفت نيز اش ــت، معدن و تج وزراى صنع
گفت: شاخص هاى ارزيابى موفقيت نظام سياستگذارى و 
اولويت گذارى علم و فناورى و اولويت هاى علم و فناورى 
ــانى آن ها نيز  ــور در بخش انرژى و فرآيند به روز رس كش

بحث هاى مربوط در اين برنامه هستند.
ــت  ــت تالش خواهيم داش ــزود: در اين نشس فصيحى  اف
ــور اعم از اجرايى و سياستگذار،  تا بخش هاى مختلف كش
خصوصى و دولتى را گرد هم آوريم تا اولويت هاى خروجى 
ــا نزديك تر  ــاى جامعه امروز م ــت به واقعيت ه اين نشس

باشند. 
وى ادامه داد: پيرو همين موضوع رييس سازمان مديريت 
و برنامه ريزى نيز پيرامون جهت گيرى ها و رويكرد كالن 
ــعه صحبت خواهند كرد و بعد از آن نيز  برنامه ششم توس
موضوع مهم سياست هاى كلى علم و فناورى ابالغى رهبرى 
و جايگاه آن در تدوين سياست ها و اولويت هاى پژوهشى 
ــط رييس محترم كميته علمى فناورى مجمع  كشور توس

تشخيص مصلحت نظام ارائه خواهد شد.
فصيحى گفت: اهم چالش هاى امنيت ملى، كالن روندهاى 
آينده جهان و اهم كالن روندهاى بخشى، به عالوه معرفى 
روش شناسى تدوين سياست ها از ديگر موضوعاتى هستند 
كه توسط رييس پژوهشكده مطالعات راهبردى، دبير ستاد 
آينده نگارى و اولويت گذارى شوراى عالى عتف و بنده ارائه 

خواهند شد.

وقتى يك گوشى را در دست خود مى گيريد تا با آن صحبت كنيد، 
ــود تا كاربر  ــتاندارد به كار گرفته مى ش ــادى پروتكل و اس تعداد زي
ــرار كند.  ــراد ديگر ارتباط برق ــنايان و يا اف ــتان و آش بتواند با دوس
بخشى از اين پروتكل ها و استانداردها با قسمت هاى سخت افزارى 
ــى ديگر در دل نرم افزارها گنجانده شده اند.  مرتبط هستند و بخش
به هر كدام از اين پروتكل ها و استانداردها اسم يا كدى تعلق گرفته 
تا بتوان آن ها را از هم تميز داد. بدون شك شما هم از نسل هاى دوم 
ــوم كه به ترتيب به نام هاى 2G و 3G معروف هستند، شنيده  و س
و استفاده كرده ايد. اين نام ها به مجموعه اى از پروتكل ها و قوانين 
ــبكه گرفته تا ريزترين جزييات  ــاختار ش ــوند كه از س ختم مى ش
ــالى ( در حدود  ــده است. شايد چند س ارتباطى در آن ها تعريف ش
ــبكه هاى مخابراتى  ــوم و چهارم ش ــال ) بيشتر از عمر نسل س 4 س
ــاى اپراتورى  ــركت ه ــذرد، اما به گواه ش ــران نمى گ موبايل در اي
ــد كه مردم  ــل مى توان فهمي ــل هاى جديد موباي ارائه دهنده نس
ــل جديد داشته اند.  ــبكه هاى نس ــيار زيادى از اين ش استقبال بس
ــال ها بود كه  ــبكه هاى مخابراتى موبايل در ايران س ــل دوم ش نس
ــال ها بود كه  ــى هاى آن ها بود، اما س ــتركان و گوش ميهمان مش
در جهان نسل هاى بعدى ( نسل سوم از سال 1998 ميالدى و نسل 
ــبكه هاى مخابراتى تلفن همراه معرفى  ــال 2008 ) ش چهارم از س
ــل پنجم شبكه هاى  ــده بود. عالوه بر نسل چهارم، نس و بررسى ش
ــت و انتظار مى رود  ــى اس تلفن همراه هم در حال آزمايش و بررس
از سال2020 به طور كامل در دنيا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
اما هر كدام از نسل ها چه دستاوردهايى را با خود براى مشتركان به 

ارمغان آورده اند؟
3G نسل سوم معروف به

ــراه  ــاى هم ــن ه ــى تلف ــاى مخابرات ــبكه ه ــل از ش ــن نس اي
ــل بين الملل  ــرات موباي ــط گروه مخاب ــتانداردهايى كه توس از اس
ــع  ــى ( ITU ) وض ــرات جهان ــه مخاب (IMT-2000 ) در اتحادي
ــوم با مختصاتى كه برايش تعريف  ــتفاده مى كند. نسل س شده، اس
ــت در حوزه هاى تلفن، اينترنت همراه، تلويزيون موبايل،  شد توانس
ــيم جايگاه و  ــه اينترنت بيس ــى ب ــاى تصويرى و دسترس تماس ه
ــتانداردهاى مخابراتى  ــل سوم اس كاربرد خود را پيدا كند. براى نس
ــر ثانيه تعريف  ــل200 كيلوبيت در ه ــرعتى حداق تلفن همراه س
ــرعت و نرخ انتقال داده در واقعيت با معرفى  ــت، اما اين س شده اس
ــتر از آن چيزى  ــيار بيش ــتانداردها بس ــخه هاى متعدد اين اس نس

ــوم بازنگرى هايى  ــد. پس از معرفى نسل س ــت كه گفته ش اس
ــود آمده كه  ــتانداردهاى آن به وج ــه اس نيز روى مجموع

ــد اين  ــه ان ــام گرفت ــار  3.5G و 3.75G ن ــه اختص ب
ــتند تا چند مگابيت  ــده توانس ــل هاى بازنگرى ش نس
ــل  ــبكه هاى نس ــرخ انتقال داده در ش ــر ثانيه ن در ه
ــود را در بين مودم  ــگاه خ ــوم را ارتقا دهند و جاي س
ــه  ــد. مجموع ــاز كنن ــراه ب ــاپ و هم ــپ ت ــاى ل ه
ــاى ديگرى هم  ــوم نام ه ــل س ــتانداردهاى نس اس
ــوان به ــن آن ها مى ت ــه در بي ــود ديده اند ك به خ
ــاره   UMTS، Edge، HSPA و +HSPA اش
ــى هاى هوشمند تلفن  كرد. در حال حاضر در گوش
 E ــارى مانند ــبكه ها با عاليمى اختص همراه اين ش
ــانگر  ــا H براى HSPA در كنار نش براى Edge ي

 HSPA آنتن دستگاه به نمايش در مى آيد. نرخ انتقال اطالعات در
ــك برابر 14.4 مگابيت در هر ثانيه  براى بارگذارى به صورت تئوري
است و اين نرخ براى ارسال اطالعات به 5.76 مگابيت در هر ثانيه 
محدود مى شود. اما اين نرخ هاى انتقال براى +HSPA به صورت 
ــد.  ــه 168 و 22 مگابيت در هر ثانيه مى رس ــب ب تئوريك به ترتي
ــب مانده،  ــورهاى عق ــا به جز كش ــوم تقريبا در تمام دني ــل س نس

توســـعه پيـــدا كرده است.

4G نسل چهارم معروف به
ــه اختصار  ــتانداردهاى تلفن هاى همراه كه ب ــل چهارم اس اما نس
ــتانداردهاى 3G شود.  ــود، آمده تا جايگزين اس 4G خوانده مى ش
ــروه تخصصى  ــط ITU و گ ــتانداردهاى 4G همانند 3G توس اس
ــت. كاربردهايى كه براى اين نسل  IMT تدوين و نگارش شده اس
ــف كرده اند ــاى همـراه تعري ــتانداردهاى مخابراتى تلفن ه از اس

ــاى بازى،  ــرويس ه ــى به وب، تلفن IP، س ـــــامــل دسترس  ش
ــاى  ــون ه تلويزيــ
موبايـــل 

ــه بعدى  ــاى س ــون ه ــى، تلويزي ــاى ويدئوي ــس ه HD، كنفران
ــاس اطالعات  ــود. بر اس ــاى ابرى مى ش ــاى كامپيوتره و كاربرده
ــده  ــتانداردهاى 4G دو كانديد در نظر گرفته ش ــراى اس موجود ب
ــود. كانديدها  ــرى LTE ب ــى Mobile WiMAX و ديگ ــه يك ك
ــه LTE و M-WiMAX از روى  ــتند ك ــى هس ــن معن ــه اي ب
ــرويس ــد. س ــرده ان ــدا ك ــعه پي ــاى 4G توس ــكل ه پروت
 Mobile WiMAX براى اولين بار در كره جنوبى در سال 2007 

ــدازى  ــز راه ان ــد و LTE ني ش
ابتـــدا در 

ــد. ــه ش ــت  گرفت ــه خدم ــال 2009 ب ــوئد در س ــتكهلم س اس
ــددى  ــورهاى  متع ــراى كش ــب LTE ب ــارم در قال ــل چه نس
ــت. ــده اس ــون راه اندازى  ش ــا كن ــران ت ــا اي ــور م ــه كش از جمل
ــدى  ــته بن ــف دس ــاى مختل ــروه ه ــتانداردها در گ ــن اس اي
ــت تا300  ــادر اس ــده كه ق ــروه Cat5 گفته ش ــه در گ ــده ك ش
ــذارى  ــال داده در بارگ ــرخ انتق ــه ن ــر ثاني ــت در ه مگابي
ــن نرخ  ــا همي ــد، ام ــته باش ــر داش ــى كارب ــات روى گوش اطالع
ــى  ــرورهاى اينترنت ــه س ــر ب ــى كارب ــال داده از گوش در انتق
 LTE به 75 مگابيت در هر ثانيه محدود مى شود. نگارش خاصى از
ــده مى تواند براى كاربرهاى  نيز توسعه داده شده است كه گفته ش
گوشى موبايل تا يك گيگابيت در هر ثانيه به صورت ثابت نرخ انتقال 

داده ايجاد كند.
5G نسل پنجم معروف به

ــتانداردهاى  ــن اس ــگفتى در بي ــايد بتوان يك ش ــل پنجم ش نس
ــت. در  ــه از 4G/IMT-Advanced دانس ــعه يافت توس
ــاى همراه  ــن ه ــارم تلف ــل چه ــترده نس ــعه گس ــت توس حقيق
ــار 5G نامديدند.  ــه ناچ ــد كه آن را ب ــرات زيادى منجر ش به تغيي
ــبكه هاى موبايل  ــل پنجم گروهى موسوم به ش پيش از معرفى نس
ــى را درنظر  ــبكه هاى 5G پيش نيازهاي ــل هاى آينده براى ش نس
ــردن نرخ انتقال  ــت. اين پيش نيازها عبارتند از فراهم ك گرفته اس
ــر، فراهم كردن  ــراى ده ها هزار كارب چند ده مگابيت در هر ثانيه ب
يك گيگابيت در هر ثانيه براى همكاران يك شركت در يك طبقه، 
ــا بازدهى طيفى در  ــتيبانى از صدها هزار اتصال همزمان، ارتق پش
مقايسه با نسل چهارم، ارتقا پوشش شبكه، ارتقا بازدهى سيگنال در 
ــل چهارم و در نهايت كاهش چشمگير  مقايسه با استانداردهاى نس
ــبكه هاى LTE. هر چند اين انتظارات مى  ــه با ش تاخير در مقايس
ــبكه هاى موبايل نسل  ــد، اما گروه ش تواند خيلى بلند پروازانه باش
ــت از جمله  ــواب هاى ديگرى هم ديده اس هاى آينده براى 5G خ
ــيا و  ــاى جديد از جمله اينترنت اش ــبكه بايد با نيازه اين كه اين ش
ــيل و زلزله سازگار  ــرايط غيرمترقبه مانند س پخش همگانى در ش
ــال2020 فراگير  ــبكه در س ــد. اين گروه انتظار دارد كه اين ش باش
ــتانداردهاى 5G در حال توسعه هستند،  ــود. هر چند هنوز اس ش
ــاى آينده  ــل ه ــبكه هاى موبايل نس ــت هايى كه گروه ش اما قابلي
ــر 5G نام برده، در  ــبكه هاى مبتنى ب از آن ها براى انتظارات در ش
حال حاضر در استانداردهاى ITU-T 4G در حال تدوين و توسعه 
ــيارى در حال ورود به  ــركت هاى بس است. بر اساس گزارش ها ش
ــتند. از  ــراى ابعاد مختلف آن هس ــتاندارد ب اين پروتكل و ايجاد اس
ــا، گوگل، اريكسون، هواوى،  بين اين شركت ها نام هايى چون ناس
ــازمان ها و ارگان هاى مختلف  سامسونگ، دوكوموى ژاپن و س
ــم مى خورد. در بين  ــازى به چش اروپايى در مقام استانداردس
ــون در  ــركت هاى هواوى و اريكس تمام اين موارد تا كنون ش
ــمال مناطق  ــبكه هاى مبتنى بر 5G در ش ــى ش حال بررس
ــخن مى گويد كه در  ــتند. گوگل هم از طرحى س هلند هس
ــتفاده از پرنده  ــبكه اى را به نام SkyBender با اس آن ش
ــعه و طراحى  ــام دنيا در حال توس ــين در تم هاى بى سرنش
ــه در آن حاكى از  ــى ك ــوز گزارش ــود هن ــت. با اين وج اس
ــد، در دسترس  ــازى مدل هايى از شبكه 5G باش تجارى س
نيست و مى توان گفت اين شاخه هنوز در جهان جاى كار دارد.

شبكه هاى  مخابراتى تلفن همراه در حال توسعه هستند؛

نسل پنجم در راه است

در قالب نشست هم انديشى؛

سياست ها و اولويت هاى علم و فناورى كشور تدوين مى شود

ــيم جايگاه و  ــه اينترنت بيس ــى ب ــاى تصويرى و دسترس تماس ه
ــتانداردهاى مخابراتى  ــل سوم اس كاربرد خود را پيدا كند. براى نس
ــر ثانيه تعريف   كيلوبيت در ه
ــرعت و نرخ انتقال داده در واقعيت با معرفى  ــت، اما اين س شده اس
ــتر از آن چيزى  ــيار بيش ــتانداردها بس ــخه هاى متعدد اين اس نس

ــوم بازنگرى هايى  ــد. پس از معرفى نسل س ــت كه گفته ش اس
ــود آمده كه  ــتانداردهاى آن به وج ــه اس نيز روى مجموع

ــد اين  ــه ان ــام گرفت  ن
ــتند تا چند مگابيت  ــده توانس ــل هاى بازنگرى ش نس

ــب مانده،  ــورهاى عق ــا به جز كش ــوم تقريبا در تمام دني ــل س نس
توســـعه پيـــدا كرده است.

ــت. كاربردهايى كه براى اين نسل   تدوين و نگارش شده اس
ــف كرده اند ــاى همـراه تعري ــتانداردهاى مخابراتى تلفن ه از اس

ــاى بازى،  ــرويس ه ــى به وب، تلفن IP، س ـــــامــل دسترس ــى به وب، تلفن IP ش ـــــامــل دسترس IP ش
ــاى  ــون ه تلويزيــ
موبايـــل 

ــرويس ــد. س ــرده ان ــدا ك ــعه پي ــاى 4G توس ــكل ه پروت
2007 براى اولين بار در كره جنوبى در سال 2007 براى اولين بار در كره جنوبى در سال 2007 Mobile WiMAX

ــدازى  ــز راه ان ــد و LTE ني ش
ابتـــدا در 

ــال ــبكه در س ــد. اين گروه انتظار دارد كه اين ش باش
ــتانداردهاى  ــود. هر چند هنوز اس ش

ــاى آينده  ــل ه ــبكه هاى موبايل نس ــت هايى كه گروه ش اما قابلي
ــر  ــبكه هاى مبتنى ب از آن ها براى انتظارات در ش

حال حاضر در استانداردهاى 
ــيارى در حال ورود به  ــركت هاى بس است. بر اساس گزارش ها ش
ــتند. از  ــراى ابعاد مختلف آن هس ــتاندارد ب اين پروتكل و ايجاد اس
ــا، گوگل، اريكسون، هواوى،  بين اين شركت ها نام هايى چون ناس
ــازمان ها و ارگان هاى مختلف  سامسونگ، دوكوموى ژاپن و س
ــم مى خورد. در بين  ــازى به چش اروپايى در مقام استانداردس
ــون در  ــركت هاى هواوى و اريكس تمام اين موارد تا كنون ش

ــبكه هاى مبتنى بر  ــى ش حال بررس
ــخن مى گويد كه در  ــتند. گوگل هم از طرحى س هلند هس

ــازى مدل هايى از شبكه  تجارى س
نيست و مى توان گفت اين شاخه هنوز در جهان جاى كار دارد.
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 سال هاســت که گوش مردم زرین شــهر بــه صدای 
گوش خراش مغازه های آهنگری، درب و پنجره سازی 
و امثال آن ها عادت کرده اســت، اما همیشــه هم این 
عادات درســت نبوده، مثال در ساعات ظهر و استراحت 
 شــهروندان کودک خردســالی با صدای فرز آهنبر یا 
 تق تــق و صــدای کوبیــدن آهــن و حتــی افتادن 
حجم بزرگی از آهن آالت بر زمین از خواب بیدار شده و 

حتی موجب شوک برای مریض های قلبی شده است.
اما نکته مهــم و ظریفی که در اینجــا از اهمیت باالیی 
برخودار بوده و کمتر کســی به آن توجــه کرده حجم 
 باالی مقتضای شــاغالن مزاحم شهری اســت. اما آیا 
می شــود این چنین مشــاغلی را از جامعه حذف کرد، 
مطمئنا جواب منفی اســت، پس چه باید اندیشید، آیا 
طرح های برد، بردی وجود دارد که هم صاحبان صنعت 
و مشاغل از آن راضی باشــند و بتوان آلودگی صوتی و 

زیست محیطی ناشی از آن را کاهش داد.
جواد جمالی شهردار زرین شــهر در حاشیه بازدید از 
 پروژه  کارگاه های مشــاغل شــهری زرین شهر گفت: 
 طــی ســال های گذشــته رشــد مشــاغل شــهری 
در زرین شــهر چنان حیــرت آور بوده کــه همه ابعاد 
زندگی شهروندان را دچار تغییرات دامنه دار و عمیقی 

کرده است.
وی افزود: بر همین اســاس جبــران برخی پدیده های 
ناخوشایند حاضر، از طریق همگامی با آخرین روش ها 
و ســاز و کارهای نوین توســعه شــهری، از ملزومات 
 اجتناب ناپذیــر مدیریت شــهری به شــمار می آید؛ 
چرا که زرین شــهر به دلیل رشــد صنایع و کارگاه ها، 

تغییر چشــمگیری داشــته، اما همزمان با این رشــد 
صنعتی، صنایع و کارگاه ها در مکان مناسب جانمایی 
نشده اند. وی پراکندگی، تعداد زیاد و تنوع کارگاه های 
 مزاحم شهری را یکی مشکالت شــهروندان دانست و 
تصریح کرد: با حضور برخی مشــاغل مزاحم شــهری، 
 شــهروندان از لحاظ بهداشــتی، اعصــاب و روان و... 
دچار مشکالتی شده اند و وجود تعداد زیاد کارگاه های 
جوشکاری، درب و پنجره ســازی و خدمات خودرویی 
و دیگــر فعالیت هــای مزاحم باعث ســلب آســایش 
 مردم آن هم به علــت مقدار قابل توجــه آالینده های 
 زیســت محیطــی ماننــد ســروصدا و گــرد و غبار 

بر جای مانده از این مشاغل است.
جمالی با اشــاره به اینکه بی نظمی ها در رشــد خارج 
 از کنتــرل مشــاغل مزاحم شــهری، آثــار اجتماعی 
 قابــل مالحظــه ای را بــر پیکــر شــهر بــه جــای 
گذاشته اســت، اضافه کرد: مجموعه شهرداری زرین 
شهر با درک چنین شــرایطی پا به میدان عمل نهاد تا 
بتواند با توســعه و تکوین مجموعه کارگاهی مشــاغل 
 شــهری کالبد شــهر را از مشــکالت فراوانی که با آن 
 رو بروست رها ســازد و شــهروندان بتوانند در آرامش 

به زندگی خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: مجموعه شــهرداری زرین شهر با توجه 
 به این مهم که خســارات ناشــی از انتشــار آالینده ها 
در تهدید ســالمت و بهداشت انســان ها تاثیر بسزایی 
 دارد، برآن شــد تا با انتقال اصناف آالینــده به خارج 
از محدوده شهر به یکی از مهم ترین استراتژی های اتخاذ 

شده از سوی دولت ها در این زمینه اقدام کند.

 شــهردار زرین شــهر با اشــاره به اینکه رشد مشاغل 
نیمه مزاحم شــهری ابعاد مختلف زندگی شهروندان 
 را دچار تغییــرات دامنــه دار و عمیقی کرده اســت، 
عنوان کرد: در این راستا برای تحقق این مهم مجموعه 
شهرداری زرین شــهر نســبت به تهیه بانک اطالعات 
صنایع و مشاغل شــهری، طبقه بندي سه گانه اصناف 
)قرمز، زرد و سبز( کرد تا با ساماندهي مشاغل و صنایع 
مزاحم شــهری شــاهد خروج حجم قابــل توجهی از 
اصناف آالینــده یا مزاحم از زرین شــهر بــه خارج از 
محدوده شهری باشــیم. وی با اشــاره به اینکه انتقال 
 کارگاه های نیمه مزاحم شــهری از منطقه مســکونی 
 به جد در دســتور کار مجموعه شــهرداری قرار دارد 
بیان کرد: از این رو شــهرداری زرین شــهر با تدوین و 
عملیاتی کردن راهکاری مهــم به دنبال ایجاد مجموعه 
 شهرک کارگاهی مشــاغل مزاحم شــهری برخاست 
تا محیطی مناسب را برای زندگی شهروندان فراهم سازد 
و شرایط زیســت محیطی نیز از دغدغه و نگرانی های 

آلودگی مبرا شود.
 وی با اشــاره به اینکــه قطعــه زمینی به مســاحت

72 هکتار با کاربری متناسب به منظور انتقال و تجمیع 
کارگاه های مزاحم شــهری در قسمت شرق زرین شهر 
برای راه اندازی مجموعه کارگاهی مشاغل مزاحم شهری 
در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تمام امکانات و 
زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت کارگاه های مزاحم 
شهری در این مجموعه تامین شده و با همکاری اصناف 
برای راه اندازی این مجموعه، بســیاری از مشــکالت 
موجود در سطح شهر به دلیل فعالیت کارگاه های مزاحم 
شهری از بین می رود و رضایت خاطر مردم و صاحبان 

این کارگاه ها نیز فراهم می شود.
جمالی از پیشــرفت60درصدی فاز یک آماده ســازی 
این شهرک شامل) آماده سازی معابر و تاسیسات آب، 
برق، گاز و تلفن ( خبر داد و افزود: این زمین ها با قیمت 
 بســیار مناســب با رعایت حال این واحدهای صنفی 
 به کارگاه ها و مشــاغل مزاحم شــهری واگذار شــد تا 
با تجمیع این صنوف ضمن رعایت بهداشــت و سالمت 
عمومی، فضاهای شــهری صورت زیباتری پیدا  کند و 
به محیط زیست نیز آســیب کمتری وارد شود و برای 
مردم نیز حق انتخاب و مقایســه در کمترین زمان نیز 
 فراهم شــود. وی به مزایای اجرای این طرح اشــاره و 
تاکید کرد: اجرای طرح باعث کاهش بار ترافیک، کاهش 
آلودگی صوتی، بهبود وضعیت زیست محیطی، تجمیع 
واحدهای صنفی و غیره می شــود که این مسائل خود 

رضایتمندی شهروندان را به همراه خواهد داشت.

شهردار زرین شهر:

رشد مشاغل نیمه مزاحم شهری، معضلی برای مردم 
اخبار کوتاه اخبار

همایش ملی حکیم میرزا مهدی اســتر آبادی در تاریخ 29 اردیبهشــت 
 1395 با هدف بررســی اندیشــه ها و آثار علمی، تاریخــی این حکیم 

واال مقام برگزار می شود.
 از آنجا که بقایــای قلعه، منــزل مســکونی و مقبره این مــورخ بزرگ 
 عصر افشــاریه و صاحب آثار گرانسنگ » تاریخ جهانگشــای نادری « و

» دره نادره « در محله عطا آباد شــهر دهاقان اســت. اولین همایش این 
شخصیت ادیب در شــهر دهاقان و با ارائه مقاالت اســاتید دانشگاهی و 

حوزوی برگزار می شود.
 الزم بــه ذکــر اســت؛ از نــوادگان میــرزا مهــدی خــان کــه رخ  
 بــر نقــاب خــاک کشــیده اند مــی تــوان بــه حــاج مهــدی امام  
)آیت اهلل ســید مهــدی امامی حســینی مرعشــی( عــارف واال مقام  
 خطه شــهرضا، پروفســور حبیب اهلل هدایت پــدر علم تغذیــه ایران و 
آیت اهلل العظمی محمد خلیــل کبیر عطاآبادی مرجع تقلید شــیعیان 

اشاره کرد.
در این همایش که به همت مرکز توسعه آموزش های نوین ایران برگزار 
می شــود آیت اهلل العظمی ســیدمحمد ســجادی عطاآبادی از مراجع 
 عظام تقلید )از نــوادگان میرزا مهدی خان(، پروفســور رضا شــعبانی 
چهره ماندگار تاریخ ایران و حجت االســالم ســید احمدرضا سلیمانی 
نویسنده کتاب شــجره نامه سادات جلیله حســینی مرعشی عطا آباد و 

اصفهان سخنرانی خواهند داشت. 

بیمارســتان صحرایی شــهید دکتر فقیهی، هفدهم اسفندماه با هدف 
 ارائه خدمات درمانی به مناطق صعب العبور فریدن افتتاح خواهد شد و 

فعالیت پزشکان بسیجی تا بیستم ماه جاری ادامه خواهد داشت.
دکتر ســعید نجات بخش با اعــالم این خبــر اظهار داشــت: افتتاح 
 بیمارستان صحرایی شهید دکتر فقیهی در فریدن، اولین تجربه سازمان 

بسیج جامعه پزشکی است.
وی ادامه داد: ماموریت اساســی ما فراخوان، ســازماندهی و چیدمان 
نیروهاست. ترکیب انسانی بیمارســتان صحرایی شهید دکتر فقیهی، 
همچون بیمارســتان های شهری اما در قالبی فشــرده تر و کوچک تر 
است. برای برپایی این بیمارستان صحرایی، از سازه چادر استفاده شده 

و در نقاط صعب العبور فریدن از اتوبوس و کانکس استفاده خواهد شد.
مدیر بیمارستان صحرایی شــهید دکتر فقیهی در پایان یادآوری کرد: 
این بیمارستان، روز هفدهم اســفند ماه افتتاح می شود و فعالیت خود 
را تا بیستم ماه جاری ادامه خواهد داد. دو روز اول، گروه های پیشتاز با 
حضور در روستاها و مناطق صعب العبور، بیماران اورژانسی را کدگذاری 
کرده و روز سوم، جهت درمان به بیمارستان صحرایی اعزام خواهند شد.

شهردار گلپایگان اظهار داشــت: اصحاب رســانه در جهت اطالع رسانی و 
آگاه سازی پل ارتباطی بین شهرداری و مردم هستند.

محمدامین جمالی با بیان اینکه گرچه در شهرداری گلپایگان با مشکالت و 
رکود اقتصادی مواجه هستیم، اما سعی و تالش ما بر رضایت مندی شهروندان 
 بوده است، تاکید داشت: ســعی داریم با ترفندها و برنامه ریزی های مناسب 

در جهت اقتصاد مقاومتی مشکالت شهرداری را به حداقل برسانیم.
 جمالی بــا بیــان اینکه امســال60 درصــد بودجــه شــهرداری صرف 
پروژه های عمرانی شده است تصریح کرد: بودجه شهرداری گلپایگان در سال 
جاری200 میلیارد ریال بود که تاکنون80 درصد آن تحقق پیدا کرده است و 

رقم باالیی صرف هزینه های عمرانی شده است.
وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگی و تقویت فرهنگ شــهروندی در تالش 
هستیم، اظهار داشت: تبلیغات شهری، چاپ نقشه گردشگری شهر گلپایگان، 
طنز کاریکاتور، جشنواره دســت های مهربانی، اهدا نهال و کاشت درخت، 
توزیع بسته فرهنگی از اقدامات شــهرداری برای روزهای پایانی سال و ایام 

نوروز گلپایگان است.
 جمالی گفت: توسعه فضای سبز، حفر چاه آب برای آبیاری بلوار امام رضا )ع(،

 حفر چاه برای آب های ســطحی در هنگام آب گرفتگــی معابر و خیابان ها، 
احداث گلخانه برای نگهداری گل ها، آبیاری تحت فشار بلوار آیت اهلل محمودی، 
ایجاد فضای سبز بلوار نهج البالغه، بلوار توحید، بلوار صنعت و بلوار امام رضا )ع( 

از اقدامات شهرداری گلپایگان بوده است.
 وی با بیان اینکه با رفع نقاط حادثه خیز و اصالح هندســی، مشکل ترافیکی 
 در تقاطع بلوار شــهید بهشــتی گلپایگان رفع شده اســت، اظهار داشت: 
سامانه جامع حمل و نقل شهری و سیســتم رایانه ای، تجهیز و راه اندازی و 

اتوماسیون کاری و صدور کارت شناسایی pvc انجام شده است.

 رییــس هیــات اســکی اســتان اصفهــان از برگــزاری کارگاه دو روزه  
دانش افزایی رشــته اســنوبرد در پیست اســکی فریدونشــهر خبر داد. 
محمود یســلیانی اظهار داشــت: کارگاه دانش افزایی اســنوبرد با حضور  
نایب رییس فدراســیون اسکی و مســئول کمیته اســنوبرد و با مربیگری  
 سید مرتضی سید در پیست اســکی فریدونشهر آغاز شــد. وی ادامه داد: 
 این کارگاه دو روزه به صورت تئوری و عملــی با حضور20 نفر از عالقمندان 
رشته اسکی اسنوبرد از سراسر اســتان در دو بخش بانوان و آقایان در حال 
برگزاری است. الزم به ذکر است؛ اسنوبرد به تخته ای می گویند که به عنوان 
یک اسکی پهن به کار می رود. اسنوبردهای حرفه ای معموال همراه با وسایل 
جانبی شــامل اتصال ها و بوت های مخصوص اســتفاده می شوند، اسنوبرد 
همچنین برای نامیدن ورزش و تفریح استفاده از این تخته ها برای سر خوردن 

بر روی برف نیز به کار می رود.

 برگزاری همایش ملی حکیم 
میرزا مهدی خان استرآبادی

 افتتاح بیمارستان صحرایی 
شهید فقیهی در فریدن

پیشنهاد بودجه 210 میلیارد ریالی 
شهرداری گلپایگان

برگزاری کارگاه دانش افزایی اسنوبرد 
در پیست اسکی فریدونشهر

ابالغ رای 
12/134 کالسه پرونده:94-657ش25 شماره دادنامه:730-94/9/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای عباس بینا 
نشانی: اصفهان – خیابان چهارباغ پایین – مقابل هتل پیروزی خوانده: آقای 
مسعود اثیمی نیسیانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای عباس 
بینا فرزنــد رضا به طرفیت آقای مســعود اثیمی نیســیانی فرزند رضا به 
خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال )8/000/000 ریال( وجه چک شماره 
913/950180 مورخ 94/2/20 عهده بانک صادرات ایران شعبه استان اصفهان 
حوزه 14 نیســیان کد2433 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و 
مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال 
)8/000/000ریال( بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
 در دادگاههــای عمومــی حقوقــی اصفهــان می باشــد. م الــف:32791 

شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9409970367601173 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه: /135
9409980359000497 شــماره بایگانی شــعبه:940821 متهــم: آقای مهدی 
مسعودی به نشــانی اصفهان)متواری( اتهام: قرار دادن 1/90 گرم هروئین 
و 50 سانتی گرم شیشــه به قصد متهم کردن برادر دادگاه پس از بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و بلحاظ عدم حضور متهم با توجه به نشر آگهی 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی مسعودی 
فرزند عزیزاله دایر بر قرار دادن 1/90 گرم هروئین و 50 سانتی گرم شیشه 
به قصد متهم کردن برادرش مهرداد مسعودی با توجه به گزارش مامورین 
انتظامی عدم حضور متهم در دادســرا و مفاد کیفرخواســت سایر اوراق 
و محتویات پرونده دادســرا کشــف مواد و جمیع قرائین و اوضاع و احوال 
موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم می باشد لذا دادگاه مستندا به 
بند 3 ماده 8 و ماده 26 قانون اصــالح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را 
به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی و 70 ضربه شالق تعزیری و 5 سال 
حبس محکوم مینماید که دو ســال از حبس وی با توجــه به جوانی و فقد 
سابقه کیفری مســتندا به ماده 46 قانون مجازات اسالمی به مدت دو سال 
تعلیق می گردد مواد مکشوفه مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسالمی 
به نفع دولت ضبط می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33535 

شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
ابالغ رای 

9409970351101777 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه: /136
9409980351100385 شــماره بایگانی شــعبه:940420 خواهان: آقای یزدان 
اسماعیلی فرزند رضا به نشــانی اصفهان – خ.دکتر بهشــتی – روبروی 
گاراژ اقتصاد – فروشگاه مکانیک ابزار با کدپســتی 8184569874 با تلفن 
همراه 09138171997 خوانده: آقای حســین فرخی پور رودپشتی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه:  در خصوص دعوی آقای یزدان 
اســماعیلی فرزند رضا به طرفیت آقای حســین فرخی پور رودپشــتی به 
خواسته مطالبه مبلغ شصت و سه میلیون و ششصد هزار ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 184864 مورخ 93/6/12 عهده بانک سپه شعبه شهیدان 
اصفهان از حســاب جاری 15168000989/03 بانضمام خسارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه دادگاه بــا عنایت به محتویــات پرونده و تصویر 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجــود اصل چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه صادرکننده آن و 
استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته و نظر به عدم حضور بالوجه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی 
خواهان و مســتندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 249و309و313 قانون 
تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی مودای 
از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 
198و502و515و519 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شصت و سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی به 
انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن 
براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای احکام 
مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت 
به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 

استان می باشد.م الف:33554 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

9409970351101763 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه: /137
9409980351100619 شــماره بایگانی شــعبه:940688 خواهان: آقای احمد 
نریمانی فرزنــد محمد با وکالت خانــم اعظم محمدی فرزنــد رضا و خانم 
فاطمه محمدی فرزند رضا همگی به نشــانی استان اصفهان – شهرستان 
برخوار – دولت آباد – م.انقــالب – بلوار22بهمن – جنب قرض الحســنه 
خواندگان: 1- خانم ندا تائبی فرزند حسین 2- آقای مهدی نساج پور همگی 
به نشــانی مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه 
خســارت دادرسی 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه گردشــکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صــدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی آقای احمد نریمانی 
فرزند محمد با وکالت خانمها 1- فاطمه محمدی 2- اعظم محمدی به طرفیت 

آقای مهدی نساج پور به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال 
وجه رســید عادی مورخ 94/7/30 به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم 
از هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل کــه دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و تصویر مصدق ســند عادی مورخ 94/7/30 و نظر به 
اینکه امضایی که روی نوشته یا سندی باشــد بر ضرر امضاء کننده دلیل 
محسوب شده و نظر به اینکه خوانده با وصف نشــر آگهی در وقت مقرر 
حاضر نشــده و دعوی خواهان و مســتندات وی مصون از هرگونه ایراد و 
اعتراض موجه و موثری باقی مانده لــذا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تشــخیص داده و مســتندا به مواد 1284و1286و1301 قانون مدنی و مواد 
198و502و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنج میلیون 
و سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت پنج میلیون و 
دویست و هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ 94/8/30 لغایت 
زمان وصول آن براساس شــاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهــان صادر و اعالم می 
نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم خانم ندا 
نائبی فرزند حسین نظر به اینکه وکالی محترم خواهان با توجه به اختیارات 
تفویضی از سوی موکل خود در جلسه رســیدگی دادخواست موکل خود 
را نسبت به خوانده مذکور مسترد داشته اند به اســتناد بند الف ماده 107 
قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم می نماید 
قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز استان بوده و در قسمت ماهوی غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز 

استان می باشد.م الف:33556 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

9409970354001689 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه: /138
9409980358500212 شــماره بایگانی شعبه:941096 شــاکی: آقای مجتبی 
خراط فرزند هاشم به نشانی اصفهان – ملک شهر – خ.بهارستان – آپارتمان 
ستارهb – بلوکD متهمین: 1- آقای رضا محمد شریفی فرزند محمدعلی 
به نشانی اصفهان – ملک شهر – خ.مفتح – خ.بهاران – بن.عالمه مجلسی 
2- آقای سجاد لچیالنی به نشانی نشر آگهی اتهام: سرقت مقرون به آزار 
تهدید و ضرب و جرح گردشــکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- رضا محمد شریفی فرزند محمدعلی و 2- سجاد لچیالنی مبنی بر تهدید 
با چاقو و شرکت در سرقت ضبط خودرو شاکی ســرقت مقرون به آزار و 
همچنین ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی به نام آقای مجتبی خراط 
و دیگر اتهام متهم ردیف اول مبنی بر تخریب عمدی شیشــه خودرو پراید 
شاکی موضوع کیفرخواست صادره از دادســرا دادگاه با توجه به شکایت 
شاکی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و دفاعیات 
بالوجه متهم ردیف اول در دادســرا و با عنایت به ســایر محتویات پرونده 
بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم اســت فلذا دادگاه به استناد مواد 
558و559و710 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 
مواد 677و617و652 همان قانون مصوب 1375 متهم ردیف اول را به پرداخت 
دو درصد دیه کامل بابت ارش پارگی پرده صماخ گوش چپ و متهم ردیف 
دوم را به پرداخت دو دو بیستم دیه کامل بابت حارصه بر آرنج راست و ساق 

راست و دو دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم گونه چپ در حق مصدوم 
و هر یک از متهمــان را از لحاظ تهدید با چاقو به تحمــل پانزده ماه حبس 
تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و 
هر یک از نامبردگان را از لحاظ سرقت مقرون به آزار ضمن رد مال مسروقه 
)ضبط خودرو( و در صورت فقدان مثل یا قیمت آن به تحمل پنج سال و دو 
ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف اول را از 
لحاظ تخریب عمدی به تحمل 21 ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33557 شعبه 114 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان)114 جزایی سابق(
حصر وراثت

12/139 آقای اکبر زمانی بختیاروند بشناسنامه شماره 1160074364 به شرح 
دادخواست به کالســۀ 596/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سوگلی زمانی بشناسنامه 157 در 
تاریخ 1394/10/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- داریوش زمانی بختیاروند فرزند پنجه علی 
ش.ش 390 ت.ت 1347 صادره از اندیمشک )پسر متوفی( 2- کورش زمانی 
بختیاری فرزند پنجه علی ش.ش 414 ت.ت 1349 صادره از شــوش )پســر 
متوفی( 3- اکبر زمانی بختیاروند فرزند پنجه علی ش.ش 1160074364 ت.ت 
1368 صادره از لنجان )پسر متوفی( 4- داود زمانی بختیاروند فرزند پنجه 
علی ش.ش 11 ت.ت 1358 صادره از شــوش )پســر متوفی( 5- لیال زمانی 
بختیاری فرزند پنجه علی ش.ش 841 ت.ت 1355 صادره از شــوش )دختر 
متوفی( 6- مریم زمانی بختیاری فرزند پنجه علی ش.ش 1271 ت.ت 1361 
صادره از شــوش )دختر متوفی( 7- حمیرا زمانــی بختیاروند فرزند پنجه 
علی ش.ش 268 ت.ت 1352 صادره از شوش )دختر متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:1270 شعبه 15حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
حصر وراثت

12/141 آقای امیرهوشنگ غالمی دارای شناســنامه شماره 4809 به شرح 
دادخواست به کالســۀ 368/94 شــعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سکینه مختاری اسفیدواجانی بشناسنامه 1399 
در تاریخ 1383/11/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1- علی یزدانــی ش.ش 2099 و 2- مرتضی 
غالمی ش.ش 13 و 3- رضا غالمی اســفیدواجانی ش.ش 2216 )به عنوان 
فرزندان ذکور متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:362 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران
اعالم مفقودی 

 برگ ســبز خودرو وانت نیســان مــدل 1365 به شــماره پــالک انتظامی
 64-284ل15 و شــماره موتور 174961 و شماره شاســی 042727 به نام 
محمد غالمی فرزند حسین با کدملی 5439673903 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1813   شنبه 8  اسفند 1394  18 جمادى االول 1437

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1813|  February 27.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

10

زبان خوراكى ها

در طب سنتى از خواص درمانى جوشانده پوست پرتقال براى تقويت 
سيستم ايمنى بدن و سيستم اعصاب استفاده مى شود، درمان سرفه، 
ــترس و... تنها برخى از خواص درمانى  ــكين اس ــرماخوردگى، تس س

دمنوش پوست پرتقال هستند.
پوست پرتقال داراى ويتامين هاى C و B1 و فوليك اسيد، فالوونوئيد، 

آلفاكاروتن و بتاكاروتن است. 
ــد مـيكـروبـى، ضد  ــواص ض ـــت پرتـقال داراى خ دمـنـوش پوس
ــت، پوست پرتقال  ـــى، ضد بـاكـترى و نـيز ضد الـتهابى اس ويروس
داراى بافـتى چرمى شـكل بوده و حاوى غدد روغنى فـراوانى است و 
قرن هاى بسيارى است كه از پوست اين ميوه و ديگـر مركبات استفاده 

مى شود.
پرتقال و دمنوش پوست پرتقال از بروز انواع سرطان و تومور پيشگيرى 
و نيز با آن مقابله مى كند.سرفه، آسم، سرماخوردگى و هر نوع بيمارى 
تنفسى كه بر اثر وجود خلط در سينه ممكن است به وجود آيد را مورد 

درمان قرار مى دهد. 
ــت پرتقال مركز تجـمع بسيارى از خواص از  محققان مى گـويند پوس
ــيدانى و آنزيم هاى اساسى است كه در خود  جـمله خواص آنتى اكس

پرتقال كمتر وجود دارد.
ابتدا پوست پرتقال را طورى جدا كنيد كه قسمت سفيدى داخلى آن 
ــود؛ چرا كه پوست سفيد رنگ دمنوش  كامال از پوست نارنجى جدا ش
ــرد بگذاريد تا تلخى آن  را تلخ مى كند. سپس آن را شسته و در آب س

گرفته شود. 
بعد آنها را روى پارچه تميزى پهن كرده و بگذاريد روى شوفاژ تا كامال 
ــك شده تهيه  ــود و دمنوش خود را با پوست پرتقال خش ــك ش خش

كنيد. 
در اين صورت دمنوش شما خوشمزه تر خواهد شد. 

ــت پرتقال ها را داخل قورى ريخته و به  سپس آب را جوش آورده پوس
همراه چوب دارچين به مدت نيم ساعت دم كنيد. مى توانيد هنگام سرو 

داخل فنجان ها نبات بيندازيد تا چايتان خوشمزه تر شود.
مواد الزم براى تهيه دمنوش:

پوست پرتقال خالل شده150 گرم
آب 3 ليوان

چوب دارچين2 تكه
نبات مقدارى

معجزه دمنوش پوست پرتقال

دريچه

طب سنتى

پزشك و محقق طب سنتى گفت: مصرف گياهان دارويى مانند 
برگ گشنيز، تخم رازيانه، اسفناج ، حريره بادام و جو در افزايش 

و مغذى كردن شير مادر موثر است.
 مريم نواب زاده اظهار كرد: شيرمادر بهترين غذا براى كودك و 
باعث تقويت اعضاى اصلى، فربهى و تنومندى كودك مى شود.
 وى افزود: شير خوب شيرى است كه معتدل القوام باشد به اين 
ــير را بر ناخن چكانده، اگر جارى شد،  ترتيب كه قطره اى از ش
ــير غليظ بوده و اگر ميل به  شير رقيق است، اگر ثابت ماند، ش

جارى شدن داشت و توقف كرد، معتدل است.
 پزشك و محقق طب سنتى با بيان اينكه شير مادر بايد معتدل 
ــيرين و كف زيادى  المقدار، سفيدرنگ، خوشبو، طعم آن ش
ــت بره،  ــد، اظهار كرد: گندم، برنج، ذرت، گوش ــته باش نداش
ماهى تازه، ماش، كاهو، اسفناج، بادام و فندق از غذاهاى مناسب 

مادر شيرده در دوران شيردهى است.
 نواب زاده ادامه داد: براساس طب  سنتى، در دوران شيردهى، 
ــيرمادر و غنى  ــه هدف افزايش ترشح ش گياهان دارويى با س
ــقاق پستان ناشى  ــدن آن، بهبود التهابات و ش و مغذى تر ش
ــم و دل پيچه نوزادان مصرف  از مكيدن نوزاد و درمان اسپاس

مى شوند.
ــنتى  ــه «خار مريم» از ديرباز در طب س  وى تصريح كرد: دان
سرزمين هاى مختلف به منظور افزايش شير مادران استفاده 

مى شده است، بدين ترتيب كه يك قاشق چاى خورى از دانه ها 
را در يك ليوان آب به مدت 10 دقيقه جوشانده و آب حاصل از 
آن مصرف مى شود. دانه هاى كنجد نيز براساس منابع سنتى 
يكى از گياهان موثر در افزايش ترشح شير است و عالوه بر اين، 
ــير مادر نيز كمك  دانه هاى كنجد به افزايش ارزش غذايى ش
ــياه و زيره سبز قابليت  مى كند. نواب زاده عنوان كرد: زيره س
افزايش ترشح شير از غدد سازنده آن را در مادران شيرده دارند. 
ــوزاد نيز مفيد  ــم و كوليك مادر و ن اين گياه در بهبود اسپاس
ــانس اين گياه در دوران باردارى و شيردهى  است. عرق يا اس

منع مصرف دارد.
ــنبليله نيز يكى از بهترين   وى با اشاره به اينكه دانه هاى ش
گياهان دارويى براى افزايش شيرمادر است، گفت: دانه هاى 
ــوده كه باعث  ــتروژن ب ــار از تركيبات فيتواس اين گياه سرش
ــير مادر مى شود. براى  تحريك غدد شيرى و توليد بيشتر ش
ــق چاى خورى از دانه هاى  استفاده از اين گياه بايد يك قاش
ــده اين گياه را در يك فنجان آب، دم كرده و بعد از  آسياب ش

غذا ميل كرد.
ــر از معروف ترين  ــه داد: تخم رازيانه يكى ديگ نواب زاده ادام
ــيرمادران است. گندم  داروهاى طبيعى به منظور افزايش ش
ــادام و جو، نارگيل و  ــفناج، حريره ب به خصوص جوانه آن، اس
فندق براى مغذى تر شدن و افزايش حجم شيرمادر مفيد است.

ــت و پزشكان نيز به  ــيدنى هاى بسيار محبوب در دنياس چاى يكى از نوش
خوردن آن هميشه توصيه مى كنند. چاى هاى بسيار زيادى در دنيا وجود 

دارد كه مى توانيد از هر كدام از آنها بهره ببريد.
ــتند آشنا هستيد و بهتر   با خواص چاى هاى معمولى كه در دسترس هس
است تا با خواص چاى هايى كه كمتر مى شناسيد آشنا شويد. در اين مطلب 
ــناخته كه در عطارى ها مى  نگاهى داريم به چند چاى بسيار عالى، اما ناش

توانيد آنها را پيدا كنيد.
برگ هاى تمشك قرمز: 

اين چاى بيشتر در دوران حاملگى مصرف مى شود، اما مصرف آن براى افراد 
ــيدان، ويتامين و مواد  ديگر نيز مفيد است. برگ هاى آن حاوى آنتى اكس
ــانى در آب گرم آزاد مى شود. برگ هاى آن  ــت كه به آس معدنى متنوع اس

خاصيت خنك كننده و تصفيه كننده دارد.
چاى قره قات: 

با اين گياه شايد آشنايى نداشته باشيد. ميوه  اين گياه از نوع هسته است و 
پس از رسيدن كامل به اندازه  نخود شده و حاوى آب بنفش رنگى مى باشد. 

براى دم كردن چاى بايد به اين نكته توجه كنيد.
ــده  ميوه ها يك ليوان آب سرد مى افزاييم، آنگاه حدود  به 5 گرم از خرد ش
ــانيم و  ــپس آن را به حد جوش مى رس ــم بماند و س 10 دقيقه مى گذاري
ــم و گرما گرم صاف ــه حال خود مى گذاري باز هم مدت 10 تا 15 دقيقه ب

 مى كنيم.
ضد چسبندگى پالكت ها، ضد شكنندگى عروق مويينه، ضد ويروس تبخال، 
ــيدان، ضدتب، ضد عفونى كننده، ضد اسپاسم، ضد  ضد التهاب، ضد اكس

زخم گوارشى، ضد قارچ، ضد ويروس، قابض، محرك گردش خون، محافظ 
كالژن، ادرار آور، محرك سيستم ايمنى بدن، كاهش دهنده چربى خون و 

گشاد كننده رگ ها.
چاى رزمارى: 

ــد، چاى آن در برطرف كردن  عالوه بر اينكه منبع عالى ويتامين E مى باش
بيمارى ها مفيد است. 

ــد و انواع سردردها  دم كرده رزمارى عملكرد كليه و كبد را بهبود مى بخش
ــرماخوردگى، سردرد،  را نيز برطرف مى كند. چاى رزمارى، براى درمان س
اختالل عصبى، تسكين درد عضالت و آرامش عصب موثر است. از آنجا كه 
اين گياه خاصيت ضدباكتريايى دارد، پارچه آغشته به چاى اين گياه را به زير 

بغل بماليد تا بوى نامطبوع از بين برود.
چاى زنجبيل: 

ــرادى كه  ــدى دارد. مصرف آن به اف ــم تن ــد فلفل قرمز طع زنجبيل مانن
ــل منبع عالى ماده  ــود. زنجبي تب خال يا زخم معده دارند توصيه نمى ش
ــاى متعدد از جمله  ــت و براى درمان بيمارى ه معدنى الزم و ويتامين اس
ناراحتى هاى گوارشى، نامنظم بودن عادت ماهانه، اختالالت و ناراحتى هاى 

دفع روده اى مفيد است.
چاى برگ ژينكو:

در بسيارى از اقوام، مصرف برگ اين درخت از هزاران سال پيش رايج بوده 
ــان مى دهد كه اين چاى عملكرد گردش خون را  است. نتايج تحقيقات نش
بهبود مى بخشد و كلسترول را كاهش مى دهد. به تازگى نيز مشخص شده 

است كه اين گياه از بدن در برابر اشعه محافظت مى كند.

بيشتر بدانيمنكته

ــود دارد و تقريبا  ــياه وج ــفيد تا س ــف از س ــگ هاى مختل انار در رن
در هر آب و هوايى و هرگونه خاكى مى تواند رشد كند . انار ميوه بومى 
ــرق ايران تا كوه هاى هيماليا در شمال هند و يكى از اولين  مناطق ش
ــاالنه 800 هزار تن انار،  گياهان اهلى شده مى باشد. ايران با توليد س
ــتان دومين  بزرگ ترين توليدكننده اين ميوه در دنيا بوده و هندوس

كشور توليد كننده است. 
ــا و فوايدى براى  ــت انار چه خاصيت هايى دارد؟ چه ويتامين ه پوس
پوست ما ميتواند داشته باشد؟ استفاده از آن در چه زمينه هايى براى 

بدن ما مفيد است؟ 
پوست انار خشك شده را بايد به صورت پودر دربياوريد و استفاده كنيد.

اگرچه همه ما از خاصيت ميوه انار اطالع داريم، اما درباره خواص پوست 
آن چيز زيادى نمى دانيم.

پوست انار را خشك و آسياب كرده و از آن در يك ظرف دردار نگهدارى 
كنيد زيرا نتايج بررسى هاى اخير نشان مى دهد كه پوست انار، حاوى 

ماده اى است كه با سرطان پوست مقابله مى كند.
ــود و روند بازسازى ــدن كالژن مى ش ــت انار مانع از شكسته ش پوس

 سلول هاى جديد را تسريع مى بخشد. در نتيجه از بروز چين و چروك 
و خط هاى ريز پيشگيرى مى كند.

ــت و باكترى هاى ايجاد كننده  ــت انار غنى از آنتى اكسيدان اس پوس
آكنه را از بين مى برد. 

چند قطره آب ليمو به پودر انار خشك اضافه كنيد و به پوست بماليد 
و پس از 20دقيقه بشوييد.

كمى پودر پوست انار را با شير مخلوط كنيد و روى صورت بماليد و پس 
از 20 تا 30دقيقه بشوييد.پوست انار خاصيت ضدآفتاب دارد. مانع از 

ريزش مو وشوره سر مى شود و رشد موهاى سالم را تحريك مى كند.
به عنوان اسكراب طبيعى تمام سلول هاى مرده پوست و دانه سرسياه 

را از بين مى برد.
ــت را تنظيم مى كند و باعث نرمى آن مى شود. پودر  تعادل PH پوس
پوست انار را با همان ميزان ماست مخلوط كنيد، روى پوست بماليد و 

پس از 30دقيقه بشوييد.

ــتر بيمارى ها زيستى، روانى و  يك روان شناس با تأكيد بر اينكه امروزه، بيش
ــت كه در آن فرد  ــتند، گفت: پرخورى روانى نوعى اختالل اس اجتماعى هس
به صورت ناهوشيار آغاز به خوردن مى كند و هدفش از اين روش، سيرى نيست.
ــا «بوليميا» نوعى واكنش به  «هانيه رضايى»، با بيان اينكه پرخورى روانى ي
ــفانه افراد مبتال به اين اختالل  اضطراب محسوب مى شود، اظهار كرد: متأس
ــز با روش هايى مانند  ــدار زيادى غذا مى خورند و گاهى ني به طور مخفيانه مق

ورزش كردن افراطى و يا روزه گرفتن مكرر سعى در جبران آن دارند.
اين روان شناس با تأكيد بر اينكه در بسيارى موارد، تالش براى رهايى از كالرى 
اضافى به جبران از طريق روش هاى ناسالم محدود مى شود، ادامه داد: افرادى 
ــدت درگير وزن و ظاهر خود هستند، چون  كه به بوليميا مبتال مى شوند به ش
ــرش درگير مى كند كه  ــى تصوير ذهنى از ظاه پرخورى روانى، فرد را با نوع

ارتباط چندانى با ميزان غذاى مصرفى ندارد.
وى افزود: درمان هاى موثر مى تواند به فرد مبتال كمك كند تا احساس بهترى 
ــد، عالوه بر اين موجب مى شود كه از الگوهاى سالم  نسبت به خود داشته باش
ــى از آن را جبران كند. اين در  ــرده و عوارض جدى ناش غذا خوردن پيروى ك
حالى است كه افراد مبتال به بوليميا به شدت درگير وزن و ظاهر خود هستند 
ــاس مى كنند كه به هيچ عنوان  و از اضافه وزن وحشت دارند. همچنين احس

نمى توانند غذا خوردن خود را كنترل كنند.
ــبت به يك وعده غذاى عادى،  رضايى تصريح كرد: افراد مبتال به بوليميا نس
ــعى مى كنند كه با مكمل هاى  غذاى بيشترى مصرف مى كنند و بالفاصله س
غذايى يا مسهل ها، وزن خود را كاهش دهند. به عبارتى، ذهن اين افراد هميشه 
ــده و نيازى كه به مصرف غذاى زياد دارند، درگير  بين كالرى اضافى جذب  ش
است. علت اصلى آن نيز هنوز مشخص نيست، اما مسايل روانى و فشار عصبى 
از جمله اعتماد به نفس پايين، كمال گرايى، مشكل مديريت خشم، افسردگى، 

اضطراب و وسواس مى تواند زمينه پرخورى روانى را فراهم كند.
ــت مبتاليان و كسانى كه احساس  اين روان شناس خاطرنشان كرد: بهتر اس
مى كنند در مواجهه با تنش، به پرخورى روى مى آورند در وهله اول براى درمان 
به يك روان شناس مجرب مراجعه كنند و پيش از اقدام به مصرف دارو عاليم 
خود را با او در ميان بگذارند، چون اگر بدون درمان رها شود ممكن است بدتر 

شده و همه جوانب زندگى را در بر بگيرد.

پرخورى روانى چيست؟فوايد پوست انار خشك شده

پزشك و محقق طب سنتى گفت:
گياهى كه شير مادر را افزايش مى دهد

ــيدن يك ليوان آب  ــالمتى كه مى توان روزانه انجام داد، نوش يكى از بهترين عادات س
ــتاى يك ليوان آب باعث تقويت پوست مى شود. شايد  در حالت ناشتاست. مصرف ناش
اين نكته چندان مهم به نظر نرسد، اما نوشيدن آب، درست بعد از بيدار شدن از خواب 

بهترين زمان روز است تا اين مايع بسيار ويژه به بدن برسد.
ــتيد، بدن عملكردهاى مهمى را تحت كنترل دارد تا  ــب در خواب هس هنگامى كه ش
ــازى درونى انجام مى دهد تا مواد  ــيب ديده را ترميم كند و يك پاك س سلول هاى آس
ــيار مهمى در زمان بيدار  ــوند. به همين دليل است كه آب نقش بس سمى بدن دفع ش

شدن از خواب دارد.
ــب توسط فعاليت  ــيدن يك ليوان بزرگ آب در صبح دفع مواد زائد را كه طى ش  نوش

دستگاه لنفى از ديگر مواد جدا شده اند را تسهيل مى كند.
بسيارى از افراد هنگام صبح تمايل به مصرف ديگر نوشيدنى ها دارند در حالى كه بهترين 

مايعى كه توصيه مى شود آب است زيرا خواص بى شمارى براى بدن دارد.
محافظت از پوست

 مصرف آب در حالت ناشتا مى تواند سالمتى و زيبايى پوست را تحريك كند. در واقع، 
ــود را در صبح آغاز كند به رطوبت كافى  بدن ما براى اينكه به طور صحيحى فعاليت خ

نياز دارد.
 با نوشيدن يك ليوان آب هنگام بيدار شدن، سلول هاى پوست تقويت مى شوند و مواد 
سمى تجمع يافته در آنها از بين مى روند. همچنين به حفظ حالت كشسانى پوست نيز 

كمك مى شود تا مدت طوالنى ترى جوان و بدون چروك بماند.
تاثيرى مشابه داروهاى مدر

براى دفع مواد سمى و زائدى كه در كليه ها تصفيه شده اند، عملكرد سيستم لنفاوى و 
تحريك آن بسيار مهم است و نوشيدن كافى آب مى تواند مؤثر باشد. در اين صورت مواد 
ــمى از طريق ادرار تحريك  زائد جمع شده در كليه ها از بين مى روند زيرا دفع مواد س

مى شود. 
تامين رطوبت سيستم لنفاوى

نوشيدن آب در حال ناشتا يكى از مهم ترين توصيه هاى تامين رطوبت سيستم لنفاوى 
است و از خستگى غدد فوق كليوى جلوگيرى مى كند. اين غدد ،مسئول توليد كورتيزول 

مى باشند كه هورمون مؤثر در برابر مقابله با استرس هستند.
بهبود عملكرد دستگاه گوارش

اگر بعد از بيدار شدن از خواب آب بنوشيد،  دستگاه گوارش را تحريك كرده ايد زيرا به 
دفع مواد سمى كمك مى شود، حركات روده ها تسهيل مى گردد و براى دريافت مواد 

غذايى و انجام فعاليت گوارشى آماده مى شود.
زياده روى در مصرف آب مى تواند باعث رطوبت بيش از حد و نارسايى كليه ها شود.

تسريع متابوليسم
ــتم كليوى  ــى از روش هاى كليدى براى تضمين عملكرد مطلوب سيس مصرف آب يك
است. كليه ها مسئول تغيير حالت چربى به انرژى هستند و مانع از تجمع چربى در بدن 
ــد، اين وظيفه منحصرا به عهده كبد  مى شوند.زمانى كه آب به اندازه كافى به بدن نرس
خواهد بود كه ممكن است دچار بيمارى هاى مختلفى شود و كندى عمومى متابوليسم 

را در پى داشته باشد.
بهبود بازده جسمانى

ــت.  ــيار مهم اس مصرف آب براى تضمين حركات مفاصل، ماهيچه ها و ليگمان ها بس
ــود تا رطوبت كافى به بدن برسد و انرژى  ــود هر روز صبح آب نوشيده ش توصيه مى ش

روزانه تامين شود.

 افرادى كه به طور منظم فعاليت ورزشى انجام مى دهند بايد مقدار بيشترى آب بنوشند 
تا كاهش آب بدن طى تمرينات جبران شود.

پيشگيرى از عفونت هاى ادرارى
ــتا خطر ابتال به عفونت هاى ادرارى را كاهش مى دهد. زمانى  نوشيدن آب در حال ناش
ــد، احتمال اينكه  ــات كافى به كليه ها نرس ــود و مايع كه رطوبت كافى بدن تامين نش

عفونت هاى ادرارى بروز كند بيشتر مى شود.
مقابله با احتباس آب

ــت كه در پى افزايش زياد سديم و ديگر عوامل مرتبط با تغذيه  احتباس آب مشكلى اس
در بدن ايجاد مى شود. نوشيدن آب دفع مايعات جمع شده در بدن را تسهيل مى كند 
كه در اين صورت مانع از تورم بدن و پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى مختلف مى شود.

كاهش بسيارى از دردها
ــى مانند آرتريت، ناراحتى  مصرف آب با كاهش عاليم و دردهاى مرتبط با بيمارى هاي
ــت، سندروم پيش از قاعدگى و  قلبى عروقى، آسم، برونشيت، اختالالت كليوى، يبوس

ميگرن همراه است.
تنظيم درجه حرارت بدن

ــتا دماى بدن را تنظيم مى كند كه در اين حالت انتقال مواد   نوشيدن آب در حالت ناش
غذايى و اكسيژن به سلول ها بهبود مى يابد. 

به خاطر داشته باشيد كه ...
اگرچه فوايد نوشيدن آب در حالت ناشتا بسيار است، اما كافى نخواهد بود. در واقع، بايد 
حتما در طول روز حداقل دو ليتر آب نوشيده شود تا خواص اين ماده حياتى ادامه يابد.

مصرف بيش از حد آب نيز توصيه نمى شود زيرا براى عملكرد صحيح كليه ها مضر خواهد 
بود. گرچه آب براى بدن عالى است، اما زياده روى در مصرف آن مى تواند رطوبت بيش 

از حد و نارسايى كليه ها را در پى داشته باشد.
ــيد مصرف آب در طول روز كافى بوده است بايد وزن بدن را بر  براى اينكه مطمئن باش
30 تقسيم كنيد تا مقدار آب به ليتر مشخص شود. شخصى كه 50 كيلو وزن دارد بايد 

روزانه 2 ليتر آب بنوشد.

فـوايد بى نظيـر نوشيـدن آب در حـالت نـاشتـا

آن مصرف مى شود. دانه هاى كنجد نيز براساس منابع سنتى 
يكى از گياهان موثر در افزايش ترشح شير است و عالوه بر اين، 
ــير مادر نيز كمك  دانه هاى كنجد به افزايش ارزش غذايى ش
ــياه و زيره سبز قابليت  مى كند. نواب زاده عنوان كرد: زيره س
افزايش ترشح شير از غدد سازنده آن را در مادران شيرده دارند. 
ــوزاد نيز مفيد  ــم و كوليك مادر و ن اين گياه در بهبود اسپاس
ــانس اين گياه در دوران باردارى و شيردهى  است. عرق يا اس

ــنبليله نيز يكى از بهترين   وى با اشاره به اينكه دانه هاى ش
گياهان دارويى براى افزايش شيرمادر است، گفت: دانه هاى 
ــوده كه باعث  ــتروژن ب ــار از تركيبات فيتواس اين گياه سرش
ــير مادر مى شود. براى  تحريك غدد شيرى و توليد بيشتر ش
ــق چاى خورى از دانه هاى  استفاده از اين گياه بايد يك قاش
ــده اين گياه را در يك فنجان آب، دم كرده و بعد از  آسياب ش

ــر از معروف ترين  ــه داد: تخم رازيانه يكى ديگ نواب زاده ادام
ــيرمادران است. گندم  داروهاى طبيعى به منظور افزايش ش
ــادام و جو، نارگيل و  ــفناج، حريره ب به خصوص جوانه آن، اس
فندق براى مغذى تر شدن و افزايش حجم شيرمادر مفيد است.

گياهى كه شير مادر را افزايش مى دهد

با خواص اعجاب انگيز 
انواع چاى آشنا شويد
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مفاد آرا
12/131 آگهی موضوع ماده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 12215 هیأت : آقای جواد حسن بیکی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 162 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/60 مترمربع 
شماره پالک 1049 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
2(رأی شماره 12181 هیأت : آقای عباس حسن بیکی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناس��نامه 245 و خانم رقیه خورش��یدی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 713  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
101/25 مترمربع ش��ماره پالک 1050 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
3(رأی ش��ماره 12216 هیأت : خانم فاطمه روحانی بیدگلی فرزند آقارضا 
شماره شناس��نامه 6311  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 230/18 
مترمربع شماره پالک 2911 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
4(رأی ش��ماره 12217 هیأت : خانم صدیقه بیابان زاده ابوزیدآبادی فرزند 
مسلم ش��ماره شناس��نامه 183  ، شش��دانگ  یکباب حصار و طویله به 
مساحت 245/36 مترمربع شماره پالک 2912 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی 
از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی رضایی
5(رأی ش��ماره 12191 هیأت : آقای حبیب اله حامدآب��ادی بیدگلی فرزند 
حسین شماره شناس��نامه 6822 و خانم فاطمه س��یدزاده بیدگلی فرزند 
سیداحمد شماره شناس��نامه 77  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 127/5 مترمربع شماره پالک 203 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از 
پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از سید حسین مطلبی
6(رأی شماره 12377 هیأت : خانم منیره ذاکر بیدگلی فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 246  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147/60 مترمربع شماره 
پالک 27 فرعی مجزا از ش��ماره 10 فرعی از پالک 211 اصلی و قسمتی از 
مش��اعات 211 اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین صالحی بیدگلی
7(رأی ش��ماره 12242 هیأت : خانم زهرا کچور پ��ور بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145/51 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و9وقسمتی از مشاعات 
فرعی از پالک 118 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
8(رأی ش��ماره 12554 هیأت : آقای مجید  کیانفر فرزند نعمت اله ش��ماره 
شناسنامه 1423 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90.75مترمربع شماره 
پالک 51 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در  اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
9(رأی ش��ماره 12554 هیأت : خانم کبری مختص آب��ادی بیدگلی فرزند 
اسداله  شماره شناسنامه 214 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت119.7 
مترمربع شماره پالک 50 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی 

واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
10(رأی شماره 12554 هیأت : آقای محسن کیانفر فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 31  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 
52 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در  اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه مخملی
11(رأی شماره 12555 هیأت : آقای عباس سیالخوری بیدگلی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 313  ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 
83/61 مترمربع شماره پالک 53 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 

اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
12(رأی ش��ماره 12556 هی��أت : آقای محم��د بیدگلی جوش��قانی فرزند 
شعبانعلی شماره شناس��نامه 168 خانم امینه س��جادی بیدگلی فرزند 
سیدرضا ش��ماره شناس��نامه 152 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
176 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 1 و 2و 7 و قسمتی از 
مشاعات فرعی از پالک 336 اصلی واقع در  اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
13(رأی شماره 12382 هیأت : خانم فاطمه دادائی بیدگلی فرزند علی حسین 
شماره شناسنامه 52 و آقای ابراهیم رحیمی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 8110  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199/91 
مترمربع ش��ماره پالک 17 فرعی مجزا از ش��ماره 1و2 فرعی از پالک 408 
اصلی  و قسمتی از مشاعات 408 واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
14(رأی ش��ماره 12219 هیأت : آقای سیدماش��االه شمس��ی فرزند سید 
مرتضی شماره شناسنامه 235  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 74/75 
مترمربع ش��ماره پالک 19 فرعی مجزا از پالک 483 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
15(رأی شماره 12558 هیأت : خانم محبوبه جندقیان  فرزند محمد  شماره 
شناسنامه 9119  وسعید خدمتی بیدگلی  فرزند رضا  ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 77.42 مترمربع شماره پالک 7فرعی از قسمتی از مشاعات از 
پالک 825 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

حسینعلی بیدگلی 
16(رأی ش��ماره 12231 هیأت : خانم قدس��یه صباحی بیدگلی فرزند آقا 
حسین شماره شناسنامه 8587  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 110/65 
مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از ش��ماره 5 و قسمتی از مشاعات 
فرعی از پالک 864 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی علی اکبرزاده
17(رأی ش��ماره 12380 هیأت : خانم حوراء ترک زاده آرانی  فرزند حس��ن 
شماره شناسنامه 401  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219/70 مترمربع 
ش��ماره پالک 11 فرعی مجزا از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18(رأی ش��ماره 12378 هیأت : آقای علی اکبر کم صدا آرانی فرزند محمد 
تقی ش��ماره شناس��نامه 9826 و خانم زینب کم صدا آرانی فرزند محمد 
حسن شماره شناسنامه 37   ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 194/70 
مترمربع ش��ماره پالک 4 فرعی مجزا از پالک 1357 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
19(رأی ش��ماره 12243 هیأت : آقای حجت بهروان  فرزند حس��ن شماره 
شناسنامه 94   ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 90.8 مترمربع شماره 
پالک 14 فرعی مجزا  از 7و8 وقسمتی از مشاعات از پالک 1664 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از منصوری 
20(رأی شماره 12600 هیأت : آقای  رحمت اله نقوی پور آرانی  فرزند  احمد  
شماره شناسنامه1328 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 265.87مترمربع 
شماره پالک 10فرعی مجزا از شماره 4 الی 9 فرعی وقسمتی از مشاعات  
پالک 1733اصلی وقسمتی از 1598 اصلی  واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد توکلی
21(رأی شماره 12240 هیأت : آقای  قربان پاپی ساالروند   فرزند  میرزا مراد   
شماره شناسنامه4، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 168.24مترمربع 
ش��ماره پالک 2فرعی مجزا از یک فرعی   پالک 1805اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سبد حسن کمال آرانی 
22(رأی ش��ماره 12239 هیأت : آقای مهدی ابوالحس��ن زاده آرانی فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 368 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 138/5 
مترمربع ش��ماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره 4و5وقسمتی از مشاعات 
فرعی از پالک 1825 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین دهنوی
23(رأی ش��ماره 12206 هیأت : آقای نعمت اله ملکی آرانی فرزند حس��ین 
شماره شناس��نامه 8852 و خانم صدیقه س��نجر آرانی فرزند سیف اله 
شماره شناسنامه 67  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 297 
مترمربع شماره پالک 468 فرعی مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
24(رأی ش��ماره 12401 هیأت : آقای محمود شاکر آرانی فرزند محمد تقی 
ش��ماره شناس��نامه 440 و خانم معصومه وحیدی آرانی فرزند امان اله 
شماره شناسنامه 551  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
153/75 مترمربع شماره پالک 818 فرعی مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
25(رأی ش��ماره 12228 هیأت : آقای جمیله عظیمی فرزند شکراله شماره 
شناسنامه 223 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/17 مترمربع شماره 
پالک 8200 فرعی مجزا از شماره 1061 و 1062 فرعی از پالک 2637 اصلی 

واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
26(رأی ش��ماره 12429 هیأت : آق��ای احمدرضا مکارم ن��ژاد فرزند رضا 
شماره شناسنامه 1391 و آقای مجید مکاری نژاد آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 316  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 
201/56 مترمربع ش��ماره پالک 8214 فرعی مجزا از شماره 1146 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی علی اصغری
27(رأی شماره 12428 هیأت : خانم زهرا سلطان سلطانی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 68  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 262 مترمربع 
شماره پالک 8215 فرعی مجزا از شماره 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی 
واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی 

اکبر شبان پور
28(رأی ش��ماره 12428 هیأت : آقای عباس آقا کاظم��ی آرانی فرزند اکبر 
ش��ماره شناس��نامه 537  ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 192/31 
مترمربع شماره پالک 8213 فرعی مجزا از ش��ماره 7716و 1189 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت رسمی
29(رأی شماره 12425 هیأت : خانم اشرف قدیری آرانی فرزند قاسم شماره 
شناس��نامه 59  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 219 مترمربع شماره 
پالک 8216 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
30(رأی ش��ماره 12575 هیأت : آقای علیرضا زمینی  آرانی فرزند اس��داله 
شماره شناسنامه 1532 و خانم س��کینه حالج آرانی فرزند پرویز شماره 
شناسنامه 6190015956  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 
مساحت 116/45  مترمربع شماره پالک 8231 فرعی مجزا از شماره 1730 و 
1178 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه سلطان عمورجبی
31(رأی شماره 12575 هیأت : خانم زهره ستاری فرد فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 333  ، س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
259.16مترمربع ش��ماره پالک 8233 فرعی مجزا از ش��ماره 446 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
32(رأی شماره 12577 هیأت : خانم حسین خندانی آرانی  فرزند علی خان 
شماره شناسنامه 2603وفاطمه صفریان بیدگلی فرزند اکبر   شناسنامه 
شماره 6779)بالمناصفه( ، ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به مساحت 
257.86  مترمربع ش��ماره پالک 8229 فرعی مجزا از ش��ماره 1112و1113 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
33(رأی شماره 12230 هیأت : آقای حس��ین اکرمیان فرزند محمد صادق 
شماره شناسنامه 263 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172/25 مترمربع 
شماره پالک 2701 فرعی مجزا از شماره 61 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
34(رأی ش��ماره 12208 هیأت : آقای حس��ین عابداف آران��ی فرزند علی 
ش��ماره شناس��نامه 2 و خانم صغری عابداف آرانی فرزند زین العابدین 
شماره شناسنامه 117  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
243 مترمربع شماره پالک 2702 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
35(رأی ش��ماره 12408 هیأت : آقای محمد پرتو فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناس��نامه 266 و خانم فاطمه س��ربلوکی آرانی فرزند علی اکبر شماره 
شناس��نامه 455  )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت 
156/75 مترمربع ش��ماره پالک 2707 فرعی مجزا از ش��ماره 26 فرعی از 
 پالک 2638 اصلی واق��ع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

خریداری عادی
36(رأی ش��ماره 12407 هیأت : آقای کامران میرزائیان آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 1466 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116/90 مترمربع 

شماره پالک 2708 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان

37(رأی ش��ماره 12403 هیأت : خانم زهرا بیابانی آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 282  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/75 مترمربع 
شماره پالک 2711 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابیتاعی از زین العابدین سعیدی
38(رأی شماره 12594 هیأت : آقای سید عباس عباس زاده فرزندسید حسن  
شماره شناس��نامه447 و خانم فاطمه وکیلی فر  فرزند عباسقلی شماره 
شناسنامه11099  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت111.8 
مترمربع شماره پالک 2712فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای داداشی
39(رأی شماره 12240هیأت : آقای میثم خانی آرانی  فرزندحسین شماره 
شناسنامه 634و خانم زهره منافی بیدگلی  فرزند علی شماره شناسنامه 
9634  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.2 مترمربع شماره 
پالک2715 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت عادی 
40(رأی ش��ماره 12601 هی��أت : آق��ای محمد رض��ا احس��ن زاده آرانی  
فرزندعباس  شماره شناسنامه 300و خانم مریم مهری  فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 9590  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
168.75 مترمربع شماره پالک 2716فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین سعیدی
41(رأی ش��ماره12561 هیأت : خان��م گیالن جنوبی فرزند محمد ش��ماره 
شناس��نامه107 و خانم میلحه رضائیان آرانی  فرزندعلی محمد  شماره 
شناس��نامه11098)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت302 
مترمربع ش��ماره پالک1721 فرعی مج��زا از ش��ماره 376فرعی از پالک 
2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از دخیل موچولیان 
42(رأی ش��ماره 12411 هیأت : آقای رضا جاللی قالهر فرزند علی عباس 
شماره شناس��نامه 0570016169 و خانم فاطمه خادم حضرتی فرزند اکبر 
شماره شناس��نامه 6190098827  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 150/60 مترمربع شماره پالک 1706 فرعی مجزا از شماره 597 و 
253 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از نعمت اله قدیریان
43(رأی ش��ماره 12238 هیأت : خانم اعظم رمضانی آرانی فرزند رجبعلی 
شماره شناسنامه 11309  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87 مترمربع 
شماره پالک 1707 فرعی مجزا از ش��ماره 351  فرعی از پالک 2640 اصلی 

واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
44(رأی ش��ماره 12223 هیأت : آقای اصغر ابوالحسنی پور فرزند حسن 
شماره شناسنامه 2143 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع 
شماره پالک 1708 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی 

واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.خریداری عادی
45(رأی ش��ماره 12225 هیأت : آقای یاور مش��تاق فرزند عباس ش��ماره 
شناسنامه 166 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195/36 مترمربع شماره 
پالک 1710 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در 
آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از روح اله منصوری فرد

46(رأی ش��ماره 12226 هیأت : آقای ابوالفضل لبوسی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 6190024831، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116/70 
مترمربع شماره پالک 1711 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

شهرداری آران و بیدگل
47(رأی ش��ماره 12413 هیأت : آقای حس��ین انیس��ی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 310 و خانم مهین هارونی آرانی فرزند محمدآقا شماره 
شناسنامه 208  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 
68/80 مترمربع ش��ماره پالک 1713 فرعی مجزا از ش��ماره 235 فرعی از 
پالک 2640 اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

خریداری عادی
48(رأی شماره 12415 هیأت : آقای داود نعمت اله آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190041973 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90/75 مترمربع 
شماره پالک 1714 فرعی مجزا از ش��ماره 235 و 885 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

عباس نعمت اله
49(رأی ش��ماره 12416 هیأت : آقای علی اکبر عالئی آرانی فرزند س��یف 
اله ش��ماره شناس��نامه 170 و خانم زهرا کویری آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 12  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 252/90 
مترمربع شماره پالک 1715 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از 

مالک مشاعی
50(رأی شماره 12418 هیأت : آقای س��ید مرتضی عباس زاده آرانی فرزند 
سید جالل شماره شناس��نامه 2034 و خانم ام البنین لبوسی آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 6190006914  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 82/60 مترمربع شماره پالک 1716 فرعی مجزا از شماره 235 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندش��ت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.خریداری عادی
51(رأی شماره 12560 هیأت : خانم  اکرم ابوالحسن زاده آرانی  فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 343 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع 
شماره پالک 1720فرعی مجزا از ش��ماره 286 فرعی از پالک 2640 اصلی 

واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
52(رأی ش��ماره 12563 هی��أت : آقای عب��اس کمال آرانی  فرزندحس��ن  
ش��ماره شناس��نامه 562 و خانم زهرا نورانی فرزندمیرزا محمد  ش��ماره 
شناس��نامه120  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 201 
مترمربع شماره پالک 1722فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 
اصلی واقع در آران دش��ت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

علی اکبر خاری آرانی 
53(رأی شماره12565 هیأت : آقای ابوالقاس��م فکریان آرانی فرزند عبداله  
ش��ماره شناس��نامه10976، شش��دانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 
33مترمربع ش��ماره پالک 1723 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از پالک 
2640اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عبداله فکریان 
54(رأی شماره12567 هیأت : آقای علیرضا لقب دوست آرانی فرزند دخیل 
عباس شماره شناسنامه459 و خانم صدیقه فخرالدین آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 2852  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
116.75مترمربع شماره پالک 1725فرعی مجزا از شماره 286 فرعی از پالک 

2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 
مشاعی

55(رأی ش��ماره 12426 هی��أت : آقای حس��ین حس��ن زاده آرانی فرزند 
ولی ش��ماره شناس��نامه 87 و خانم فاطمه خادم جعفرآبادی فرزند علی 
شماره شناس��نامه 7  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
193/38 مترمربع ش��ماره پ��الک 1085 فرعی مجزا از ش��ماره 340 فرعی 
 از پالک 2645 اصلی واقع در وش��اد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
56(رأی شماره 12569 هیأت : آقای مهدی میر معصومی فرزند علی محمد  
شماره شناس��نامه 11352 و خانم معصومه پهلوانی  بیدگلی  فرزندعلی  
شماره شناسنامه 360  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
168.4مترمربع شماره پالک 1086فرعی مجزا از شماره340 فرعی از پالک 
2645اصلی واقع در وش��اد بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

عباس صالح   
57(رأی شماره 12236 هیأت : آقای اکبر زوار نوش آبادی  فرزند علی  شماره 
شناسنامه 125 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 107.2مترمربع شماره 
پالک 3801فرعی مجزا از شماره155فرعی از پالک 40اصلی واقع در نوش 
آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین یوسفیان و فاطمه 

رعیت زاده
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1394/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/12/24
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده اتومبیل )مال منقول(
شماره آگهی:139403902127000031 شماره پرونده:139404001013001815 
براساس پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9400144 یک دستگاه خودروی 
سواری پراید جی.ال.ایکس مدل 1385 به شماره انتظامی ایران88-966ی12 
به شماره شاسی 1412285208676 اس و شماره موتور 1524450 شناسه 
شماره آی.آر.پی.س��ی 851 وی 1آی دبلیو 2086 ملکی برزین شفقی فرزند 
ش��هرام به ش��ماره ملی 0024483796 صادره تهران متولد 1380/05/23 
به والیت شهرام ش��فقی که به موجب س��ند رهنی ش��ماره 21311 مورخ 
1394/01/26 دفتر اسناد رسمی شماره 997 تهران در رهن شایان شایان 
مهر واقع گردیده که ب��ه علت عدم پرداخ��ت بدهی و بنا به درخواس��ت 
بستانکار اجراییه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند و پس از ابالغ اجراییه 
به درخواست بستانکار خودرو مورد بازداشت رهن ارزیابی و برابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارش��ناس رس��می 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید خودروی مورد ارزیابی یک 
دستگاه سواری پراید جی.ال.ایکس به شماره انتظامی ایران88-966ی12 
به رنگ نقره ای متالیک و مدل 1385 به شماره موتور 1524450 و به شماره 
شاسی 1412285208676اس میباشد که وضعیت اطاق سالم )زدگی و رنگ 
شدگی جزئی( موتور روشن شد س��الم به نظر می رسد گیربکس سالم 
و وضع الستیکها مس��تعمل 50%آج و تودوزی سالم و وضع داشبورت و 
متعلقات آن سالم می باشد مدارک و اسناد خودرو رویت نشد و کارت بیمه 
نامه شخص ثالث ارائه نگردید و مش��خصات فنی با بازدید از پالک ها و 
حکاکی ها با مشخصات ذکر شده باال مش��اهده و ثبت گردید و احتماال 
چون مدتی است در پارکینگ توقیف می باشد بیمه ثالث به اتمام رسیده 
است که به مبلغ هش��تاد و پنج میلیون ریال ارزیابی شده است در جلسه 
مزایده که از س��اعت 9 صبح الی 12 روز چهارش��نبه مورخ 1395/02/01 
در شعبه اجرای ثبت اس��ناد شهرضا تش��کیل می گردد از طریق مزایده 
به فروش می رس��د چنانچ��ه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای 
مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل می گردد مزایده از مبلغ 
کارشناسی هشتاد و پنج میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
و به هر کس که خریدار باش��د فروخته می شود طالبین می توانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس شهرضا جاده کمربندی پارکینگ 
مهر بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از 
هزینه های انتقال سند در دفتر اسناد رسمی و مالیات و عوارض شهرداری 
و حق مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1394/12/08 درج و منتش��ر می گردد. 

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اس�ناد ذمه(

139403902143000002 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره آگه��ی: /140
کالس��ه  اجرای��ی  پرون��ده  موج��ب  ب��ه   139304002143000049
139304002143000049/1 تمامت 73/35 سهم مشاع از 117/6 سهم مشاع از 
337/5 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 337/5 مترمربع به شماره 
پالک 3014 فرعی از 189 اصلی به آدرس خالدآب��اد، محله قلعه نو، بعد از 
پارک گلستان، بن.بست انصار که سند آن ذیل ثبت 755 صفحه 310 دفتر 
5 امالک به نام آقای داود خاکسار فرزند علی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و حدود و مش��خصات آن بدین ش��رح است: ش��ماال به طول 26/30 متر 
دیواریست به کوچه احداثی شرقا اول به صورت پخی به طول 2/80 متر و 
دوم به طول 9/75 متر درب و دیواریس��ت به کوچه عمومی جنوبا به طول 
30/60 متر دیوار بدیوار باقیمانده پ��الک 788 فرعی غربا به طول 12 متر 
دیوار به دیوار باقیمانده پالک 788 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد و حس��ب 
گزارش کارشناس رسمی دادگس��تری اعیانی ملک مذکور در دو قست با 
زیربنای 170 مترمربع با سقف آهن پوش و نمای سنگ در ضلع شمالی و 
نمای سیمان سفید در ضلع جنوبی و زیربنای 50 مترمربع با سقف آجری 
پوشش قوسی که هر دو قسمت با دیوارهای آجری باربر اجرا گردیده و فاقد 
شناژ بندی می باشد و دارای پارکینگ با س��قف ایرانیت و سرویس کنار 
حیاط می باشد به انضمام انشعابات آب و برق و گاز به مبلغ 406/000/000 
ریال ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 روز سه ش��نبه مورخ 94/12/25 در 
محل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود واقع در بادرود – خیابان امام –میدان 
معلم – خیابان نواب صفوی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ 406/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
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خبرخبر

نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به همکاری های دیرین ایران و 
آلمان گفت: اصفهان آماده همکاری و سرمایه گذاری مشترک با ایالت برمن آلمان 
است. مصطفی رناسی در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در 
اصفهان و ایالت برمن آلمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
اظهار داشت: ایران و آلمان دارای همکاری اقتصادی و صنعتی طوالنی هستند 
و شاید بهترین تکنولوژی که ایرانی ها به آن اعتقاد دارند تکنولوژی آلمان است. 
وی با اشاره به سابقه صد ساله همکاری آموزشی ایران و آلمان افزود: هنرستان 
فنی و حرفه ای در اصفهان وجود دارد که فارغ التحصیالن آن در حال حاضر از 
مدیران صنعتی هستند. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به فراهم بودن 
زمینه همکاری مجدد و فعال بین استان اصفهان و ایالت برمن بیان کرد: ایران با 
جمعیت حدود 80 میلیون نفر، با وجود بیش از 300 میلیون نفر در کشورهای 
همسایه و نیروهای متخصص تحصیل کرده آمادگی بسیار زیادی برای همکاری 
مشترک و سرمایه گذاری بین این دو اس��تان را دارد، این کشور دارای سواحل 

بسیاری زیادی در شمال و جنوب است.
وی گفت: اصفهان بیش از 50 درصد از فوالد ایران را تولید می کند و دارای صنایع 
پتروشیمی، نس��اجی، معدن و حتی صنایع دریایی اس��ت، این شهر بیش از 4 
میلیون نفر جمعیت دارد و دانشگاه هایی در بخش صنعت و علوم معتبر دنیا دارد. 

برمن آماده همکاری با اصفهان  
نایب رییس اتاق بازرگانی برمن آلمان در این نشست با اشاره به اشتراک های ادیان 
در ایران و آلمان اظهار داشت: برمن جزو کوچک ترین ایالت های آلمان به شمار 
می رود اما در بخش اقتصادی یکی از قطب های این کشور محسوب می شود، این 

ایالت در زمینه کشتیرانی فعالیت صد ساله داشته است.
»ادوارد آلبرشت« با اشاره به بازدید هیئت اقتصادی برمن آلمان از برخی صنایع 
ایران و اصفه��ان افزود: »برمن« یک��ی از مراکز صنعتی آلمان اس��ت و صنعت 

اتومبیل سازی، هوافضا، مواد غذایی و مکانیک در آن رونق دارد.
وی با اشاره به آمادگی ایالت برمن برای برقراری همکاری با اصفهان گفت: در این 
ایالت همکاری نزدیکی بین اقتصاد و علم وجود دارد و ما عالقه مند هستیم تا با 
شیوه کار صنایع و فعاالن اقتصادی اصفهان آشنا شویم تا زمینه برای همکاری 

تجاری و صنعتی بین اصفهان و برمن فراهم شود.

کارش��ناس درمان جانبازان ش��یمیایی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان از راه اندازی مرکز ریوی تیشن )فیزیوتراپی ریه( جانبازان شیمیایی 

از ابتدای سال آینده در اصفهان خبر داد.
حیدر ادیبان افزود: این مرکز قرار بود دو سال پیش در بیمارستان شهیدرجایی 

اصفهان راه اندازی شود که بنا به دالیلی متوقف شد.
 وی اظهار کرد: به این منظور با دعوت از پروفسور نیکالس شان هاپکینسون

 ) متخصص عارضه نارسایی مزمن تنفسی از انگلستان(، در باره راه اندازی این 
مرکز تبادل نظر شد.

کارش��ناس درمان جانبازان ش��یمیایی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان 
اصفهان افزود: در این جلسه با حضور جمعی از متخصصان درمانی بنیاد شهید 
مقرر شد تا مقدمات دایر کردن این مرکز برای ارایه خدمات درمانی و آموزشی 

به جانبازان شیمیایی از سرگرفته شود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بیش��ترین آمار جانبازان شیمیایی کشور را 
داراس��ت، گفت: 11 درصد جانبازان شیمایی کش��ور که اکثر آنها نیز دارای 

مشکالت تنفسی هستند، متعلق به استان اصفهان است.
ادیبان خاطرنشان کرد: پروفسور نیکالس شان هاپکینسون یکی از متخصصان 
برجسته انگلیسی در زمینه مشکالت ریوی و تنفسی است که طرح بازتوانی ریه 

برای جانبازان شیمیایی را ارایه داده است.
وی تصریح کرد: هاپکینسون معتقد اس��ت که باید به ارایه خدمات درمانی و 
آموزشی به جانبازان شیمیایی در طول 6 تا 8 هفته پرداخت و پس از آن ادامه 
درمان را با اعزام تیم پزش��کی و فیزیوتراپی و بازتوانی ری��ه در منازل آنان به 
نتیجه رساند. وی به نقل از این پروفسور افزود: نباید هیچگاه زنجیره درمانی 
بیماران شیمیایی را قطع کرد و مشکل آنان تنها با استفاده از یک اسپری حل 
نخواهد شد.هم اکنون مرکز ریوی تیشن در بیمارستان خاتم االنبیا تهران در 
حال راه اندازی اس��ت تا بتواند خدمات کامل و جامعی به جانبازان شیمیایی 
کشور ارایه دهد.بنابر برخی آمار هم اکنون60 هزار جانباز شیمیایی در کشور 
وجود دارد که اکث��ر آنها در عملی��ات خیبر، بدر، ف��او و همچنین در مناطق 
سردشت و بانه که دشمن از سالح شیمیایی علیه مردم مظلوم ایران استفاده 

کرد، شیمیایی شده اند.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان:

اصفهان آماده سرمایه گذاری مشترک
با برمن آلمان است

راه اندازی مرکز ریوی جانبازان 
شیمیایی در اصفهان  رییس انجمن نساجی اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه 

مبارزه با قاچاق پوش��اک ع��زم ملی م��ی خواهد، گفت: 
نساجی با پنج درصد سرمایه گذاری در صنعت 13 درصد 

از اشتغال کشور را ایجاد کرده است.
مرتضی شاه کرمی در همایش ملی بررسی جایگاه صنعت 
نس��اجی در پس��اتحریم، تعداد واحدهای نساجی دارای 
پروانه بهره برداری کش��ور 9 ه��زار و 818 واحد معادل 
12درصد از واحدهای فعال صنعتی کش��ور است، اظهار 
کرد: ای��ن واحدها با س��رمایه گذاری 78 ه��زار میلیارد 
ریال معادل 5 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در 
صنعت کشور اس��ت که با ایجاد 297 هزار شغل صنعتی 
مس��تقیم، حدود 13درصد از کل اشتغال صنعتی کشور 

را در برمی گیرند.
وی با بیان اینکه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
1390 میزان شاغلین در صنعت نساجی، پوشاک و چرم 
کشور 647 هزار نفر معادل 21 درصد اشتغال کل کشور 
اس��ت، افزود: ارزش صادرات صنایع نس��اجی و پوشاک 

)بدون احتساب فرش ماشینی( 910 میلیون دالر است.
رییس انجمن نساجی اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
میزان ارزآوری در صنعت نس��اجی 9 برابر متوسط سایر 
محصوالت صنعتی و 12 برابر صادرات غیر نفتی است، بیان 
کرد: در حال حاضر و با توجه ب��ه وضعیت جهانی صنایع 
نساجی و پوشاک و وضعیت نیروی کار و شرایط اقتصادی 
کشور، ایران پتانس��یل صادرات بیش از 12 میلیارد دالر 

منسوجات پوشاک، کفش و چرم را در طول سال دارد.
وی تعداد واحدهای صنعتی کل اس��تان هش��ت هزار و 
252 واحد و تعداد واحدهای نساجی آن را دو هزار و 121 
واحد معادل 25 درصد کل صنعت استان دانست و افزود: 

سرمایه گذاری به عمل آمده در این حوزه 417 میلیون و 
66 هزار و 18 ریال و معادل 10 درصد از س��رمایه گذاری 

استان اصفهان است.
شاه کرمی اصفهان را تأثیر پذیرترین استان در تصمیمات 
نساجی کشور عنوان کرد و گفت: وجود نیروی کار فراوان و 
میزان اشتغالزایی باال به نسبت سایر صنایع از مزیت های 
این صنعت است و نس��اجی با پنج درصد سرمایه گذاری 
در صنعت 13 درصد از اشتغال کشور را ایجاد کرده است.

 وی قاچاق گس��ترده و ب��ی روی��ه کاالهای نس��اجی را 
بزرگ ترین تهدید واحدهای نساجی برشمرد و افزود: نرخ 
بهره بانکی 25 درصدی ایجاد امکان فروش بلندمدت را 
برای تولیدکننده داخلی فراهم نمی کند ولی فروش��نده 
خارجی با تسهیالت بانکی با نرخ پنج درصدی می تواند به 

صورت بلندمدت به بازار ایران کاال ارسال کند.

رییس انجمن نساجی استان اصفهان تاکید کرد: در صورت 
ایجاد یک عزم ملی و همگانی با حمایت از صنعت نساجی 
و پوشاک و تالش همگانی در مبارزه با قاچاق منسوجات، 
عالوه بر عب��ور از دروازه های صنعتی ش��دن و ارزآوری 
بسیار باال امکان حل مشکل اشتغال نیز توسط این صنعت 
مهیاست. رییس انجمن نس��اجی ایران در این همایش با 
اشاره به اینکه از قاچاق چیان پوش��اک ترکیه تشکر می 
کنیم که با فعالیت خود باالخره مسئوالن دولتی را متوجه 
وخامت اوضاع کردند، افزود: افزایش قاچاق پوش��اک به 
ایران باعث تعطیلی واحدهای تولیدی نساجی شده است.

جمش��ید بصیری با اش��اره به برخی مشکل های صنعت 
نس��اجی مانند قاچاق، مالیات، قوانین ضدتولید و بیمه، 
گف��ت: باید با رفع این مش��کل ه��ا، ب��رای کارآفرینان و 

صنعتگران این بخش انگیزه ایجاد کرد.
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شهردار اصفهان، با معاون رییس جمهور 
دیدار می کند

افتخارآفرینی ،پای صندوق های رای؛ 

خلق حماسه ای دیگر

شهردار اصفهان در نشس��ت مش��ترکی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور به 
مسایل زیر ساختی علوم و تکنولوژی اصفهان با محوریت دانش بنیان ها می پردازد.

بعد از ظهر امروز سورنا س��تاری با مهدی جمالی نژاد به بحث و تبادل نظر پرداخته 
و در زمینه توسعه علم و فن آوری در شهرهای دانش بنیان از جمله اصفهان گفتگو 

خواهند کرد.
همچنین در این سفر یکروزه، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور از شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان بازدید و با اعضای هیئت رئیسه شرکت های دانش بنیان نشست 
برگزار می کند. بازدید از دانشگاه های نجف آباد و علوم پزشکی اصفهان نیز بخشی از 
برنامه های ستاری در اصفهان است.مرداد ماه گذشته نیز در نشست مشترک شهردار 
اصفهان و معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، برنامه های شهرداری اصفهان در 
حوزه بکارگیری فناوری و دانش در زمینه مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت. 
پیش از این نیز معاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان 
اینکه در حوزه انتقال تکنولوژی آمادگی همکاری با شهرداری اصفهان را داریم، گفته 

بود: پتانسل های خوبی در اصفهان برای پیشرفت در حوزه دانش بنیان وجود دارد.
گفتنی است کالنشهر اصفهان به عنوان محور تاریخی کشور،  پایتخت فرهنگی ایران 
و اولین اس��تانی که مصوبه ایجاد کریدور علم و فن��اوری را در اختیار دارد اکنون به 
عنوان یک جهانشهر بین المللی شناخته  شده که عنوان شهر جهانی صنایع دستی 
نیز می تواند بر وجهه این شهر گردش��گر پذیر بیفزاید، از این رو توسعه زیرساخت 
های علمی و فن آوری می تواند از اصفهان شهری به مراتب نام آوازه تر از این بسازد 

که به ظاهر شهرداری اصفهان در این زمینه ورود پیدا کرده است.

»یکی از جاهایی که مردم می توانند یکپارچگی 
خود را به رخ جهان بکش��ند، همین انتخابات 
است؛دش��منان نه از حاال... بلکه از مدتی قبل 
ش��روع کرده بودند، ش��اید بتوانند کاری کنن��د که در این 
 انتخابات، مردم حضور کمرنگی داشته باشند.حتما می بینید

 و می شنوید؛حاال در آن مقداری که به گوش مردم و به چشم 
مردم می رس��د، در مطبوعات و در رس��انه های گوناگون... 
دشمنان ما  از آن صدر ، که مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه 
کفر و استکبار اس��ت، تا این پادوها و ایادی کوچک و پیاده 
 نظامشان که همه جا پخش هستند،همه تالششان این بود ؛

کاری کنند که مردم در انتخابات ش��رکت نکنند. دش��من، 
بس��یاری ازنیروه��ای تبلیغاتی خود را بس��یج ک��رد بود تا 
انتخابات بااستقبال مواجه نشود. این گروهک های محارب و 
 مخالف و مزدور که در آمریکا و نقاط دیگر متمرکزهستند. در
  دس��تگاه ه��ای خبریش��ان، در رادیوه��ا و روزنامه تالش

 می  کردند. مرتب توصیه می کردند که »در انتخابات شرکت 
نکنید.« با اینکه امتحان کرده اند که هر وقت به  مردم بگویند 
در فالن کار ش��رکت نکنید، مردم که انگیزه مخالفت با آنها 
را دارند، بیشتر شرکت کرده و آنها ناامید تر از قبل می کنند 
و این وطن دوس��تی در هفت اس��فند نمایان شد.« حضور 

یکپارچه و پرشور مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
و مجلس شورای اسالمی به گونه ای بود که مشت محکمی 
به سینه دشمنان کوبیده شد و افتخار بزرگی برای ایران رقم 
خورد.انتخابات یک وظیفه ملی اس��ت، به این خاطر که این 
شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه 
در جامعه زن��ده نگه دارد و حضور م��ردم در صحنه را به رخ 

دشمنان این ملت بکشد.
حضور در انتخابات یکی از مستحکم ترین وسیله هایی بود 
که این ملت می توانست آن را مثل یک زره پوالدین در مقابل 
حمله دشمنان و س��وءنیت و بد دلی مس��تکبران و دخالت 

کنندگان  در برابر خود نگه دارد.
همچنین ملت ایران در هفتم اسفندماه با شرکت یکپارچه، 
پرشور و حضوری منسجم و آگاهانه، در ادای وظیفه بزرگ 
انتخابات و احیای حق تعیین سرنوشت خود، افتخاری دیگر 
آفریدند و دش��منان اس��الم و جمهوری اس��المی را ناامید 

کردند.
مردم ایران، ش��رکت در انتخابات را یک فریضه و یک عمل 
واجب دانستند. حضور ایرانیان در انتخابات مشت محکمی 
بر دهان آمریکا و اس��تکبار و گروهک ها و مخالفین اسالم و 

مسلمین و مخالفین جمهوری اسالمی بود.

دبیر پنجمین جشنواره دس��تاوردهای محیط زیست دانش��جویی دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان از برگ��زاری پنجمین نمایش��گاه محیط زیس��ت با عنوان 
پژوهش ها و دس��تاوردهای زیس��ت محیطی از 16 تا 19 اس��فندماه جاری 
خبر داد. محمد عباسپور اظهار کرد: جش��نواره دستاوردهای محیط زیست 
دانشجویی باهدف آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی در سطح جامعه به 
ویژه دانشجویان، اطالع رسانی و آموزش موضوعات زیست محیطی به عموم 
مردم، ارایه دس��تاوردها و پژوهش های دانش��جویی در غالب نمایشگاهی و 
بررس��ی و به چالش انداختن بحران های روز محیط  زیست کشور به میزبانی 

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
وی ضرورت توس��عه پایدار با اتکا به محیط زیس��ت، اجرای مدیریت س��بز و 

ضرورت فرهنگ سازی را از محورهای این جشنواره اعالم کرد.
دبیر پنجمین جشنواره دس��تاوردهای محیط زیست دانش��جویی افزود: به  
منظور ارایه  دستاوردها و طرح های پژوهشی و کاهش مشکالت زیستی در این 
جشنواره از روش های همچون نمایش تابلوها و چاپ پوستر در محل برگزاری 

جشنواره برای اطالع رسانی عموم اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به سازمان های مشارکت کننده در این جشنواره گفت: در مسیر 
برگزاری از همکاری و مشارکت دانشگاه های صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، 
امیرکبیر تهران، علوم پزش��کی اصفهان، آزاد اس��المی واحد علوم تحقیقات 

تهران، کردستان، شهرکرد، اراک، آزاد اسالمی واحد نجف آباد، آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان، آزاد اسالمی واحد خمینی شهر استفاده شده است.

عباسپور در خصوص ضرورت ایجاد غرفه  دانشگاه صنعتی خاطرنشان کرد: با 
ایجاد غرفه عالوه بر زمینه سازی برای ارایه ایده های جدید درباره حل مسایل 
و مشکالت زیست محیطی می توان محیطی علمی پژوهشی در این خصوص 

ایجاد کرد.
وی گفت: در این جش��نواره کارگاه های همچون شناس��ایی و تعیین مقدار 
آالینده های زیست محیطی بر س��المت انسان، اش��تغال در محیط  زیست، 
بررسی وضعیت تاالب های ایران با تمرکز بر زیست بوم دریاچه ارومیه، کارگاه 
ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات س��نگین در خاک، کارآفرینی 

تکثیر پرورش زالوی طبی برگزار خواهد شد.
عباس��پور از برپایی 6 غرفه محیط زیس��ت، مدیریت سبز، ش��یالت و مرتع 
و آبخیزداری، مدرس��ه طبیعت، س��ازمان های مردم نهاد زیس��ت محیطی، 

دوستداران طبیعت و غرفه حامیان جشنواره نیز خبر داد.
 وی اف��زود: در ای��ن غرفه ها به بررس��ی جای��گاه فرهنگ س��ازی و تأثیر آن

 بر محیط زیس��ت، کمک به کودکان در ایجاد ارتباط با طبیعت و آش��نایی با 
محیط زیست، مشکالت زیست محیطی و ارایه راهکارهای پژوهشی در بهبود 

کیفیت محیط زیست پرداخته خواهد شد.

معاون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت گف��ت: ارز مبادل��ه ای برای 
واردات کااله��ای مصرفی نس��اجی اختصاص نمی گی��رد ولی برای 
 واردات مواد اولی��ه بانک مرکزی یوزناس 6 ماهه و یک س��اله تعریف

 کرده است.
محس��ن صالح نیا اصفهان را یکی از قطب های اصلی نس��اجی کشور 
برش��مرد و اظهار داشت: س��هم دولت در صنایع نساجی در حد صفر 

است و این بخش خصوصی کامل است.
 وی نوس��ازی واحده��ای صنعت��ی به وی��ژه نس��اجی را مه��م

 ارزیابی ک��رد و گفت: این نوس��ازی باید مس��تمر و مداوم باش��د تا 
 بت��وان تولی��دات ب��ه روز در بازاره��ای داخل��ی و خارج��ی عرضه

 کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با دعوت از صنعتگران برای ارایه 
طرح های نوسازی واحدهای خود به وزارت صنعت، افزود: تشکل های 
صنعتی اس��تانی می توانند با شناس��ایی واحدهای متوسط و بزرگ، 
طرح ها و پروژه های نوس��ازی را به س��ازمان های صنای��ع اعالم و از 

معافیت و تسهیالت ویژه برخوردار شوند.
 وی تولیدات ص��ادر مح��ور صنایع نس��اجی را عام��ل موفقیت این
  بخش برش��مرد و گف��ت: صنعت نس��اجی در صادرات ای��ران نقش

  و جای��گاه وی��ژه ای دارد و ب��ا توج��ه به بازار کش��ورهای همس��ایه 
 می ت��وان ش��اهد ص��ادرات قابل توج��ه محص��والت ای��ن بخ��ش

 بود.
 وی گفت: دس��تورالعمل بانک مرکزی برای این موضوع به استان ها 
 ابالغ ش��ده و واحده��ای نس��اجی می توانن��د از این امکان��ات برای

 تأمین مالی و سرمایه در گردش خود استفاده کنند.

به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت می گیرد:

برگزاری نمایشگاه  دستاوردهای زیست محیطی در استان
معاون وزیر صنعت در اصفهان:

ارز مبادله ای به محصوالت مصرفی نساجی اختصاص یابد

رییس انجمن نساجی استان اصفهان:

مبـارزهباقاچـاقپوشـاک،عزمیملیمیخواهد

رییس پلیس مرکز استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند شش نفره سارقان منزل 
و کشف 15 فقره سرقت در اصفهان خبر داد.

  سرهنگ حسن یاردوستي  افزود: ماموران با راه اندازي گشت هاي ویژه از وجود دو نفر 
سارق در یکي از منازل مطلع ش��دند و پس از هماهنگي با مقام قضایي آنها را در یک 
عملیات ضربتي دستگیر کردند.رییس پلیس مرکز استان اصفهان تصریح کرد: این دو 
سارق در بازجویي هاي به عمل آمده به س��رقت از منازل و طالفروشي ها با همدستي 
چهار نفر که همگي اعضاي یک خانواده بودند، اعتراف کردند.یاردوس��تی خاطرنشان 
کرد: دو نفر از سارقان در یک مغازه طالفروشي هنگامي که قصد فروش طالي مسروقه 

را داشتند، دستگیر شدند.وی اظهار کرد: ماموران دو سارق دیگر را نیز در عملیاتی ویژه 
در مخفیگاهشان دستگیر کردند.رییس پلیس مرکز اصفهان تصریح کرد: در بازرسي 
از منازل آنها، مقادیر زیادي جواهرات و نقره جات، ساعت مچي، آینه و شمعدان، یک 
سرویس کامل طال، دو تخته فرش دست بافت، سه قاب نقره و یک عدد ال سي دي، سه 
عدد دوربین فیلم برداري و عکاسي، چهار  عدد باند خودرو، یک عدد امپلي فایر، یک عدد 
ساب، 10 عدد فالش مموري و تعدادي کیف و مقادیري دالر و مقادیر زیادي جواهرات 
و نقره جات و لوازم جانبي خودرو، یک عدد پایپ شیشه اي، یک عدد لپ تاپ، دو عدد 

پالک قدیمي خودرو مسروقه کشف شد.

رییس پلیس مرکز استان اصفهان:

باند خانوادگي سارقان منزل در اصفهان منهدم شد

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری استان: 
دانش نامه اصفهان سال 95 تدوین می شود

مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان گفت: تدوین دانش نامه اصفهان 
در سال 95 آغاز می شود. علی قاسم زاده 
اظهارکرد: سند شناسایی، دقیق سازی و 
مهندسی نیازها، در راستای تالیف دانش 
نامه اصفهان پس از ش��ش م��اه تنظیم و 
مورد تایید علمی قرار گرفت و بر اس��اس 
آن ش��روع تدوین دانش نامه اصفهان به 
عنوان یکی از آثار ماندگار به زودی کلید 
می خورد.وی افزود: این اقدام با همکاری 

دانشگاه اصفهان و اساتید آن صورت گرفته و این اثر در ده جلد پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: در این سند مهندسی نیازها و ذی نفعان مشخص شده اند، تا یک دانشنامه علمی و 
مقبول تهیه شود.معاون فرهنگی ، اجتماعی شهرداری اصفهان اعالم کرد: جلد اول شامل اصفهان 
پیش از اسالم ، جلد دوم اصفهان در قرن اول و دوم هجری، جلد سوم و چهارم  اصفهان در قرون 
سوم تا پنجم ،جلد پنجم قرون ششم تا نهم، جلد ششم و هفتم  آن قرون دهم تا دوازدهم، جلد 
هشتم و نهم و دهم قرون 13 به بعد اصفهان را ش��امل می شود.قاسم زاده تصریح کرد: سال 95 
تدوین دانشنامه اصفهان با حمایت شهرداری اصفهان و نقش آفرینی نخبگان علمی شهر و کشور 
شروع می شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت های اصلی معاونت فرهنگی را اهتمام در جهت 
هویت شهری و تاریخی اصفهان می دانیم که در این راس��تا به حمایت از پروژه های مختلف در 

این حوزه خواهیم پرداخت.

زایند
رود
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ــوت كشتى كشورمان معتقد است تيم ايران در المپيك 2016 ريو  پيشكس
با سه طال به كشور بازخواهد گشت.

ــاره فعاليت  ــتى، درب ــتن فضاى كنونى كش ــور برزگر با مطلوب دانس منص
ــرمربى و رييس فدراسيون بيان داشت:  ــول خادم به عنوان س همزمان رس
ــد.  ــيون ش ــى بود بعد رييس فدراس ــرمربى تيم مل ــادم اول س ــول خ رس
ــخص ديگر را براى سرمربيگرى انتخاب مى كرد چون خودش به  اگر او ش
كشتى اشراف دارد يا بايد چشم هايش را مى بست يا بايد دخالت مى كرد.

ــتم روساى  ــكل را زمانى كه مربى تيم بودم داش وى ادامه داد: من اين مش
ــكار  ــد، ورزش ــك بوم و دو هوا مى ش ــى كردند. ي ــت م ــيون دخال فدراس
نمى دانست با مربى طرف است يا رييس فدراسيون. 7 دوره المپيك يعنى 
ــلونا، آتالنتا، سيدنى و  ــكو، لس آنجلس، سئول، بارس در المپيك هاى مس
آتن مربى تيم ملى بودم و روساى فدراسيون ها خيلى دخالت مى كردند.

وى افزود: ما در المپيك آتالنتا بهترين تيم را داشتيم. آن تيم بايد قهرمان 
ــد. رسول خادم طال، عباس جديدى نقره و امير خادم، برنز  المپيك مى ش
ــاج كنارى، طاليى، اكبر  ــد. درحالى كه جديدى بايد طال، عباس ح گرفتن
ــد. 8 قهرمان دنيا در تيم  ــالم محمدى هم بايد مدال مى گرفتن ــالح و غ ف
ــن كه مدير تيم  ــتيم فقط هم به خاطر اي ــى ما با 3 مدال برگش ــد ول بودن
ــا با يك طال، يك نقره و يك  ــد م دخالت مى كرد. اين دخالت ها باعث ش

برنز برگرديم.
ــخ به اين كه آيا دوباره هدايت  ــتى آزاد در پاس ــابق تيم كش ــرمربى س س
ــش  ــر عنوان كرد: من كش ــت يا خي ــت خواهد گرف ــى را در دس ــم مل تي
ــم ملى رابطه خوبى  ــدارم. ولى همين االن هم با اعضاى تي ــرمربيگرى ن س
ــكر مى كنم  دارم. اگر نكته اى بگويم گوش مى كنند. از همگى آن ها تش
ــول خادم كه احترام زيادى برايم قائل است و توصيه هايم  به خصوص رس
ــت  ــنهاداتم را با جان ودل گوش مى دهد و عمل مى كند. الزم نيس و پيش
روى تشك باشم چون حرف هايى كه بايد بزنم را مى زنم. مشاورش هستم، 
ــقيم هم مى كنم. چون آن ها را بچه هاى  بعضى وقت ها حتى دخالت مس
خودم مى دانم. آن ها هم مثل پدر به من احترام مى گذارند. وقتى به اردو 
ــه با همه وجود مى آيند و باهم صحبت مى كنيم.  ــى روم چه بنا چه بقي م
ــتم سر تيم ملى باشم  ــد، قادر نيس فكر مى كنم اين طورى خيلى بهتر باش

نه از نظر روحى نه فيزيكى توانش را ندارم.
ــتى ايران در المپيك 2016 بيان  ــر درمورد حضور و عملكرد تيم كش برزگ
داشت: كشتى در المپيك در 6 وزن است. روس ها، آمريكايى ها، ژاپنى ها 
و خيلى كشورهاى ديگر مدال مى خواهند و اين مدال ها بايد تقسيم شود. 
درست است كه ما روياى المپيك لندن را حاال حاالها نداريم ولى اين طور 
نيست كه دست خالى برگرديم و حتما اميدوارم 2، 3 طال در آزاد و فرنگى 
ــترين مدال را در كشتى و  ــال 48 لندن تا حاال بيش بگيريم. از المپيك س

بعد هم وزنه بردارى كسب كرده ايم.
وى درباره كشتى ايران گفت: كشتى ايران مثل چاه هاى نفت است، هروقت 
اكتشاف كنيد، مى توانيد بهترين چيز را استخراج كنيد. كشتى با فرهنگ 

و سنت ما آميخته شده است. كشتى وارداتى نيست درون جامعه ماست.

منصور برزگر:
كشتى ايران مثل چاه  نفت است

 سيرى در دنياى ورزش

پرسپوليس در شرايطى يكى از هجومى ترين تيم هاى ليگ برتر لقب گرفته و به همين 
ــانده كه در قلب خط دفاعى اش مشكالت  واسطه تماشاگران زيادى را به ورزشگاه كش
زيادى دارد و از اين ناحيه آسيب ديده است. پرسپوليسى كه برانكو ايوانكوويچ ساخته 
ــت كه در اكثر ديدارهايش موقعيت هاى پرتعداد گل ايجاد مى كند، اما شايد  تيمى اس
در معدود موقعيت هاى حريف اسير مى شود و گل مى خورد. در اين ميان برخى اعتقاد 
دارند خط دفاعى اين تيم ضعف هاى زيادى دارد كه با تغييراتى هم كه برانكو داده بازهم 
ــن بنگر اين روزها در آخرين بازى هاى  ترميم نشده است. آمار نشان مى دهد كه محس
خود « به گفته خودش» روزهاى خوبى را در پرسپوليس سپرى نمى كند. او روى بسيارى 
از گل هايى كه پرسپوليس دريافت مى كند، مقصر است. روى گلى كه ذوب آهن در دقايق 
ــپاهان داد، روى گل سايپا كه نتوانست  ــپوليس زد، روى پنالتى كه به س پايانى به پرس

يار مستقيم خود را بگيرد و روى بسيارى از گل هاى ديگر.

ــرزنى و شايد رهبرى به عنوان  با اين وجود برانكو هنوز پاى او ايستاده و روى قدرت س
بزرگ تر « با احترام به مهدى طارمى كه خودش را بزرگ تر تيم معرفى مى كند » حساب 
مى كند. با اين وجود اما پرسپوليس و برانكو براى قهرمان شدن موظف به ترميم قلب دفاع 

هستند و بعيد است كه برانكو نسبت به آمار تيم و آمار گل هاى خورده بى توجه باشد.
البته ايوانكوويچ از همه به تيم نزديك تر است و خودش بهتر مى داند كه كدام بازيكنش 
شرايط بهترى دارد، اما با اين وجود محسن بنگر  باوجود تالش زيادى كه به خرج مى دهد 
بارها موجب نا اميدى هواداران پرسپوليس شده و در بسيارى از ديدارها حريف مستقيم 
ــنه آشيل  ــته يارگيرى كند كه اين موضوع در واقع او را به عنوان پاش خودش را نتوانس
ــت ايوانكوويچ خواهد  ــت. مطمئنا در همين روزها كه ليگ تعطيل اس معرفى كرده اس
كوشيد تا از ميان اومانيا و نورمحمدى يا حتى گزينه ديگرى يك نفر را براى جانشينى 
بنگر بيازمايد، بايد ديد او مى تواند اين اشكال را برطرف كند يا اين كه اين مشكل تا پايان 

ليگ همراه پرسپوليس خواهد بود؟
ــا تمرينات خاصى براى  ــه جايگرين هاى بنگر اعتماد كند قطع اگر ايوانكوويچ نتواند ب
ــه در حال جاماندن از حريف هاى  بنگر در نظر مى گيرد چون او اين روزها تقريبا هميش

مستقيم خودش است.

نوسان در قلب دفاع پرسپوليس
 و معادله برانكو

ــطرنج بر اين باور است كه ميان  سرپرست فدراسيون ش
ــاراخادم الشريعه در مسابقات گرندپرى  نايب قهرمانى س
ــت كه  ــنخيت وجود داش ــابقات يك س ــزارى مس و برگ
ــى و ميزبانى را  ــه فن ــت از نتيج ــراز رضاي ــت اب در نهاي
ــد. نصرا... پريچهره ضمن ابراز رضايت از روند  موجب ش
ــوان در تهران  ــطرنج گرندپرى بان ــابقات ش برگزارى مس
ــا يك تجربه خوب  ــت: ميزبانى اين رقابت ه اظهار داش
براى مجموعه شطرنج كشور بود. نام اين رقابت ها خيلى 
ــورى هم نمى تواند ميزبانى آن را  ــت و هر كش بزرگ اس
عهده دار شود، به همين دليل ابتدا كه قرار بود مسابقات 
ــيون  ــود خيلى از عوامل خود فدراس در تهران برگزار ش

نوعى نااميدى و نگرانى داشتند.
ــت ميان  وى ادامه داد: اما بعد از برگزارى يكى دو نشس
ــه با وزارت  ــت هايى ك ــيون و البته نشس اعضاى فدراس
ــد كه ايران  ــاور و ايمان ايجاد ش ــتيم اين ب ورزش داش
ــيل ميزبانى را در چنين مسابقاتى دارد.  توانايى و پتانس
ــطرنج بانوان سطح  ــت كه گرندپرى ش ــكى نيس البته ش
ــيار بااليى دارد و برگزارى آن هزينه و توانايى بااليى  بس
ــت، اما با مديريت اين ميزبانى را به سرانجام  را نياز داش
رسانديم. سرپرست فدراسيون شطرنج با ابراز خرسندى 
ــابقات گرندپرى بدون كوچك ترين  از اينكه ميزبانى مس
ــه  ــيد، گفت: البته مثل هميش ــيه اى به پايان رس حاش
ــابقات  ــتند و در محل برگزارى مس منتقدين حضور داش
هم رفت و آمد مى كردند، اما ما هم مثل هميشه نقدهاى 
ــاس آن اقدام به برطرف كردن  ــنيديم و براس آن ها را ش
ــاره نزديك بودن محل برگزارى  ايرادها كرديم. وى با اش
ــكان شطرنج بازان خاطرنشان كرد:  مسابقات با محل اس
ــك زيادى  ــابقات كم ــوع از نظر مديريت مس ــن موض اي
ــابقات را  ــه راحتى مس ــتيم ب ــا كرد و اينكه توانس به م
ــل نماينده  ــور بزرگانى مث ــم آن هم با حض ــزار كني برگ

ــه دبير  ــر اماراتى ك ــطرنج، ناظ ــى ش ــيون جهان فدراس
فدراسيون آسيا نيز است و ...

ــعار ما براى ميزبانى مسابقات  « تفكر، تمركز و تالش ش
ــم افتتاحيه نيز  ــه مراس ــه در دعوتنام ــرى بود ك گرندپ

ــان اين جمله  ــود »، پريچهره با بي ــده ب ــاره ش به آن اش
ــن كلمات و عمل  ــتور كار قرار دادن اي ــت: با در دس گف
ــتيم ميزبانى خوبى داشته باشيم كه نتيجه  به آنها توانس
به دست آمده براى نماينده ايران هم مويد همين موضوع 

ــخ به اين  ــيون شطرنج در پاس ــت. سرپرست فدراس اس
ــش كه در مجموع از نتيجه فنى حاصل شده بيشتر  پرس
ــى ايران، گفت: من فكر مى كنم  رضايت داريد يا ميزبان
ــريعه با ميزبانى ايران يك  ــارا خادم الش نايب قهرمانى س
ــتيم  ــنخيت دارد. اگر ميزبانى خوب نبود و نمى توانس س
ــابقات برقرار كنيم سارا  آرامش را در جريان برگزارى مس
ــد. ميزبانى ما  ــه اين خوبى بازى كن ــت ب هم نمى توانس
خوب بود و باعث شد سارا با راحتى و آرامش كامل فقط 

به شطرنج و بازى آن بپردازد.
ــريعه بدون مربى  ــن تصريح كرد: خادم الش وى همچني
ــطرنج باز  ــا بين 12 ش ــد و در آنج ــو اعزام ش ــه موناك ب
ــبت به يك  ــد، اما در تهران با فاصله كم نس دوازدهم ش
ــوان در حالى  ــد. اين عن ــف چينى نايب قهرمان ش حري
ــت آمد كه پيش از ميزبانى تهران فدراسيون براى  به دس
سارا اقدام به جذب مربى اوكراينى و اعزام وى به مسابقات 
ــى كه به لحاظ  ــرد. ضمن اينكه كارهاي ــل الطارق ك جب
ــارا و حتى فدراسيون براى وى  روانى از طرف خانواده س

انجام شد نيز روى عملكردش بى تاثير نبود.
ــارا  ــا بيان اينكه خيلى ها فكر نمى كردند س پريچهره ب
خادم الشريعه بتواند نايب قهرمان گرندپرى شود، يادآور 
ــد: نه اينكه توانايى هاى اين شطرنج باز كم باشد بلكه  ش
ــى  ــزرگ و مطرح بودند كه كس ــه قدرى ب ــان او ب حريف
ــاره نتيجه گيرى وى  ــن تصورى درب ــت چني نمى توانس
ــته باشد. سارا با 18 سال نشان داد ايرانى ها از نبوغ  داش
بااليى برخوردارند. سرپرست فدراسيون شطرنج در پايان 
با بيان اينكه سارا خادم الشريعه تا دو سه ماه ديگر براى 
ــوم مسابقات گرندپرى به گرجستان  حضور در مرحله س
ــش از اين بها  ــطرنج پي ــفر مى كند، گفت: بايد به ش س
ــود ضمن اينكه من اميدوارم سارا خادم الشريعه  داده ش

الگويى براى همه باشد.

براى ايران و آينده شطرنج؛

نتيجه فنى گرندپرى شـطرنج بانوان 
بهتر بود يا ميزبانى ايران؟

بليت هاى ريو بدون شماره صندلى فروخته مى شوند

تعهد 100هزار دالرى استقالل به سوئد!

ــه كردند  ــال بليت تهي ــاى المپيك امس ــاگرانى كه براى بازى ه تماش
در بسيارى از مسابقات ممكن است جايى براى نشستن نداشته باشند.

مسئوالن برگزارى المپيك ريودوژانيرو قانون پذيرش عمومى در خريد 
بليت ها را اعالم كردند. خبر اين اتفاق، از سوى كميته  برگزارى ريو 2016 

منتشر شد.
ــنترو  ــتاديوم دئو دورو و پاويون ريو س ــون، بازى هايى كه در اس اين قان
ــاق در آنها مى افتد،  ــه اين اتف ــابقاتى ك را تحت تاثير قرار مى دهد. مس
ــوارى، هاكى، راگبى، تيراندازى،  ــابقات بدمينتون، بوكس، اسب س مس

تنيس روى ميز و و ز نه بر د ار ى هستند.

ريو 2016 همچنين قصد دارد اين قانون را در استاديوم الگوآ رودريگو كه 
در آن مسابقات قايقرانى و كانو برگزار مى شود نيز اجرايى كند. همچنين 
امكان دارد اين قانون در استاديوم سامبادرومه كه مسابقات تير و كمان و 

ماراتن در آنجا برگزار مى شود، نيز اجرا شود.
ــر بليت مربوط  ــتر موارد، ه ــالم كرد: در بيش ــو 2016 در اين باره اع ري
ــت كه  ــو 2016 مطمئن اس ــت. ري ــف خاصى نيس ــا ردي به صندلى ي
ــود  ــتاديوم هاى المپيك و پارالمپيك پر از انرژى و روح برزيلى مى ش اس

و جو عالى در آنها برقرار مى شود.
ــاره گفت:  ــمى در اين ب ــت رس ــركت هاى فروش بلي ــى از ش مدير يك
ــت به تماشاگران فشار بياورد و  كمى عجيب است. اين مساله ممكن اس

اختالل ايجاد كند.
ــه برزيلى ها اختصاص  ــاى المپيك كه ب ــا50 درصد بليت ه تاكنون تنه
ــاى پارالمپيك تنها  ــراى بازى ه ــدند. اين رقم ب ــده، فروخته ش داده ش
ــكالت اقتصادى اخير برزيل، اين احتمال  10 درصد است. به دليل مش

وجود دارد كه بليت ها با سرعت كمترى فروخته شوند.
سخنگوى ريو 2016 اعالم كرده است پذيرش عمومى افرادى كه بليت 
ــيارى از مسابقات اين گونه  دارند، يك مساله عادى در برزيل است و بس
ــريع تر از استاديوم خارج  برگزار مى شوند. به  اين  ترتيب، تماشاگران س
ــوند و والينترها راحت تر مى توانند به آنها  مى شوند و يا به آن وارد مى ش

كمك كنند تا جايى مناسب پيدا كنند.

ــد. چه بازيكنان ملى  ــرايطى انجام خواهد ش ــتقالل به سوئد تحت هر ش سفر اس
در اين سفر استقالل را همراهى كنند، چه همراهى نكنند آبى ها موظفند براساس 
ــان را طبق برنامه انجام دهند. ابتداى  ــگاه  هاماربى سفرش توافق هاى اوليه با باش
ــگاه سوئدى به توافق رسيدند و تعهد  سال جارى مسئوالن باشگاه استقالل با باش
دادند كه در ايام عيد براى برگزارى يك بازى دوستانه به اين كشور سفرخواهند كرد. 
ــركتى است  ــوئدى وصل كرده، همان ش ــتقاللى ها را به تيم س ــركتى كه اس ش
ــال 1393 را به سوئد فراهم  ــفر تيم ملى ايران در فروردين ماه س كه مقدمات س
ــوئد انجام خواهد شد و اين تيم بدون  كرده بود. به اين ترتيب سفر استقالل به س
ملى پوشان ايرانى و خارجى اش راهى ناحيه اسكانديناوى در شمال اروپا خواهد شد. 
ــراردادى كه ــد در ق ــتقالل مطمئن باش ــفر اس ــوئدى براى اينكه از س طرف س
ــگاه ايرانى موظف  ــفر باش ــتند كه در صورت لغو س ــد، نوش  فى مابين منعقد ش
ــدن  ــه در زمان منعقد ش ــود ك ــد ب ــت خواه ــزاردالر غرام ــه پرداخت100ه ب
ــده است.  ــتقالل امضا ش ــگاه اس ــئوالن باش ــط مس قرارداد، اين توافقنامه توس
ــن موضوع  ــتقالل پيرامون اي ــگاه اس ــره باش ــات مدي ــى، دبير هي ــدار توفيق پن
ــتيم و اگر  ــن ويزا هس ــال گرفت ــال حاضر به دنب ــد: « در ح ــى مى ده توضيحات
ــال آينده است.  ــتم فروردين س ــتقالل سوم تا هش ــتباه نكنم برنامه سفر اس اش
ــه قراردادى  ــوئد خواهند رفت.  با توجه ب ــتقاللى ها به س يعنى به مدت 5 روز اس
ــده، خيلى بعيد  ــن زمينه منعقد ش ــگاه  هاماربى  در اي ــتقالل و باش كه ميان اس
ــگاه  هاماربى به  عنوان  ــود. هماهنگى هاى الزم از سوى باش است اين سفر لغو ش

ــده است. »  ــفارت ايران هماهنگى هاى الزم انجام ش ميزبان صورت گرفته و با س
ــفر  ــان س ــان در زم ــت ملى پوش ــتقالل غيب ــگاه اس ــود باش ــر ب ــه بهت البت
ــوند در غياب  ــور نش ــا مجب ــا آبى ه ــى داد ت ــرار م ــورد توجه ق ــوئد را م ــه س ب
ــام دهند.  ــل هاماربى انج ــى را مقاب ــازى مهم تداركات ــاكله اصلى خود اين ب ش
ــت، اما بازيكنان سوئدى  ــتانه اس به هرحال گرچه بازى تداركاتى و به نوعى دوس
ــا بازيكنان اصلى  ــتقالل ب ــد و بهتر بود كه اس ــيار مطلوبى دارن كيفيت فنى بس
ــل اين تيم فزونى  ــد تا احتمال پيروزى مقاب خود راهى اين بازى تداركاتى مى ش

مى گرفت.

اداره كل اموال و امالك بنياد مسـتضعفان در اسـتان اصفهان در نظر دارد اموال منقول مازاد خود را (آهن آالت، لوازم مكانيكى، الكتريكى، 
ادارى و خودروهاى فرسوده، ...) از طريق مزايده و همچنين تعدادى از امالك خود را به صورت اجاره واگذار نمايد.

متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 94/12/1 الى 94/12/15 همه روزه از ساعت 8/30 صبح لغايت 19 بعدازظهر حتى ايام تعطيل جهت اخذ 
اطالعات و بازديد از اموال و امالك و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به دفاتر مزايده ذيل مراجعه فرمايند. ضمنا عالوه 

بر تاريخهاى فوق الذكر متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را از ساعت 8:30 صبح لغايت 12 روز يكشنبه مورخ 94/12/16 ارائه نمايند.
1) اصفهان – سى و سه پل – ابتداى چهارباغ باال – كوچه باغ نگار – پالك4- تلفن تماس 031-36670271-3

2) شاهين شهر – خيابان حافظ جنوبى – ابتداى فرعى اول شرقى – تلفن تماس 031-45279060
3) كاشان - بلوار قطب راوندى - محل كارخانه كرك- تلفن تماس 09132622319

قابل توجه:
1) اخذ پاكتهاى پيشنهادات به همراه اصل چك بانكى به ميزان 5٪ قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه 

در ساعات تعيين شده قابل انجام است.
2) بازگشـائى پاكتهاى پيشـنهادى در محل اداره كل اموال و امالك استان اصفهان – سى و سه پل – ابتداى چهارباغ باال – كوچه باغ نگار – 

پالك 4 روز يكشنبه مورخ 94/12/16 ساعت 14/30 بعدازظهر طبق برنامه زمان بندى شده انجام خواهد شد.
3) اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از اموال الزم و ضرورى مى باشد. بديهى است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتى 

متوجه اين سازمان نخواهد بود.
4) يك درصد رقم پيشنهادى به عنوان هزينه مزايده نقدا دريافت مى گردد.

  فروش اموال منقول 

ميزان مالكيتنوع ملكاعيان(مترمربع)عرصه(مترمربع)آدرس/قطعه/پالك ثبتىرديف
قيمت پايه اجاره/توضيحات

شاهين شهر اول جاده تهران محل سابق كارخانه 1
زمين، ساختمان 21000017269/25بارش- پالك ثبتى 301/21

و سوله

داراى سوله، سالن و ساختمان 
ادارى واگذارى به صورت 

اجاره يكساله – 40 درصد نقد
540/000/000

شاهين شهر اول جاده تهران محل سابق 2
زمين و ساختمان 8000800كارخانه بارش – قسمتى از پالك ثبتى 301/23

فرسوده
واگذارى به صورت اجاره 
210/000/000يكساله – 40 درصد نقد

شاهين شهر اول جاده تهران محل سابق كارخانه 3
زمين، ساختمان -64000بارش – قسمتى از پالك ثبتى 301/17

و سوله 

داراى عرصه و اعيان 
واگذارى به صورت اجاره 

يكساله 40 درصد نقد
625/000/000

4
شاهين شهر – انتهاى بلوار شهيد محمد 

منتظرى – بلوار هسا – پالك ثبتى 
12092و12093 مجزى شده از  406 اصلى

زمين محصور-42931/8
داراى عرصه و اعيان – 
واگذارى به صورت اجاره 
يكساله 40 درصد نقد 

865/000/000

 فروش اموال منقول  فروش اموال منقول 

آگهـى مزايده فروش اموال منقول و اجاره امـالك

 اجاره امالك و سوله  

قيمت پايهمشخصات اموالرديف

ــارج از رده و اوراقى،1 ــوده، خ ــى 61669  اصفهان11، مدل 1979 ميالدى، فرس ــماره انتظام ــژو 504 رنگ انگورى متاليك به ش ــوارى پ س
20/000/000فروش به صورت نقدى

15/000/000سوارى رنو رنگ طوسى به شماره انتظامى 42331  اصفهان14، مدل 1370 و فرسوده، خارج از رده و اوراقى، فروش به صورت نقدى2

ــى و فروش 3 ــارج از رده و اوراق ــوده، خ ــدل 1371 و فرس ــى 368ق85  ايران13، م ــماره انتظام ــه ش ــگ آبى روغنى ب ــكان رن ــوارى پي س
20/000/000به صورت نقدى

ــابق كارخانه4 ــتقر در محل س ــوازم ادارى مس ــار و قطعات فنى و ل ــرق، گاز، بخ ــات آب، ب ــوازم و تجهيزات تاسيس ــامل ل ــول ش ــوال منق ام
3/966/000/000 كرك كاشان، فروش به صورت نقدى

ــابق5 ــوله هاى كارخانه س ــالن ها و س ــت، آهن آالت، ميلگرد، درب و پنجره منصوب در س ــاختمانى و برداش تخريب و تخليه نخاله هاى س
500/000/000كرك كاشان، فروش به صورت نقدى

6
ــمتى  ــهر، قس ــاهين ش ــهر و ش ــك ش ــتقر در مل ــى و ... مس ــى و مكانيك ــى، برق ــوازم الكتريك ــن آالت و ل ــات ادارى، آه ــوازم و ملزوم ل
ــنهادى  ــاس قيمت پيش ــوال وزنى، قيمت نهايى كل اموال براس ــد كه پس از توزين ام ــه صورت توزينى مى باش ــول مذكور ب ــوال منق از ام

خريدار تعيين و مبلغ مازاد آن از خريدار اخذ خواهد شد، فروش به صورت نقدى
603/500/000
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داستانحکایت

یکی از ش��اگردان ش��یوانا فردی بس��یار تمیز و مرتب بود. 
لباس هایش بس��یار تمی��ز و ب��دون چین و چ��روک بود و 

کفش هایش همیشه از تازگی برق می زد.
یک روز شیوان�ا با تعجب دید که این شاگرد فوق العاده تمیز 
دارد روی کفش های خود خاک می ریزد تا برق آنها را از بین 
ببرد و لباس هایش را به هم می ریزد تا شکل و ظاهری ژولیده 

و به هم ریخته پیدا کند.
 ش��یوان�ا با تعج���ب نزدی���ک او رف�ت و پرس��ید: چه ک�ار 
م�ی کن�ی؟ از تو بعید اس�ت ک�ه ای�ن ب�ال را ب�ر س�ر لب�اس 

و کف�ش و ظاه�ر خود بیاوری؟

ش��اگرد با نگ�اه ش����رم زده گف���ت: ام��روز در ب��ازار راه 
می رفتم، چند نف�ر از رهگ�ذران ب��ا ص�دای بلند در حال�ی 
ک�ه م�را مسخره می کردند، گفتند: این آدم را نگ�اه کنی�د 
که ش�اگرد معمولی مدرسه شیوانا بیش��تر نیست، اما مثل 
پادش��اهان لباس می پوش��د و مواظب تمیزی لباس و جامه 
خود است. به همین دلیل تصمیم گرفتم شکل ظاهر خودم 
را شبیه بقیه کثیف و به هم ریخته سازم تا دیگر کسی چنین 

حرفی به من نزند!
ش��یوانا با لبخند گفت: تو چرا به آنها نگفتی که در واقع یک 
پادشاه و سلطان گران قدر و بی نظیر هستی که برای مدتی 

افتخار دادی و به مدرسه شیوانا آمده ای.
 ش��اگرد جوان در حال��ی که از ح��رف ش��ی�وانا حیرت زده 

شده بود، گفت: من پادشاه کجا هستم؟!

شیوانا پاسخ داد: تو پادش��اه و حاکم سرزمین وجود خودت 
هس��تی. می توانی بر بدن و روح و ذهن خودت حکم برانی و 
 آن را همان گونه که می پس��ندی آرایش کنی و رشد ده�ی. 
هی�چ غریب�ه ای نم���ی تواند بدون اج�ازه ت���و ای جن�اب 
س��لطان، به ذهن و روان تو وارد ش��ود. چگونه یک پادشاه 
 بزرگ مث��ل ت��و ب��ه آن رهگذرهای س��اده اندی��ش اجازه 
داده است بی اجازه وارد ذهنش ش��وند و آرامش او را برهم 
زنند؟ برخیز و سریع بدون آن که کسی متوجه شود دوباره 
بهترین و تمیزترین جامه ای که در ت��وان داری بر اندام این 
 پادش��اه بی رقیب بیارای و با افتخار به زیباترین ش��کلی که 

در توان داری در کوی و برزن قدم گذار.
مدرسه شیوانا به داشتن این گونه شاگردان است که افتخار 

می کند و به خود می بالد.

می گویند کشاورزی آفریقایی در مزرعه اش زندگی خوب و خوشی را 
با همسر و فرزندانش داشت.

 یک روز ش��نی�د ک��ه در بخش��ی از آفریقا، معادن الماس��ی کش��ف 
 ش��ده اند و مردم�ی که به آنجا رفته اند با کش��ف الم��اس به ثروتی 

افسانه ای دست پیدا کرده اند.
او که از ش��نیدن این خبر هیجان زده ش��ده بود، تصمیم گرفت برای 
کشف معدنی الماس به آنجا برود. بنابراین زن و فرزندانش را به دوستی 
سپرد و مزرعه اش را فروخت و عازم سفر شد. او به مدت ده سال آفریقا 
را زیر پا می گذارد و عاقبت به دنبال بی پولی، تنهایی و یاس و نومیدی، 

خود را در دریا غرق می کند.

اما زارع جدیدی که مزرعه را خریده بود روزی در کنار رودخانه ای که 
از وسط مزرعه می گذشت، چشمش به تکه سنگی افتاد که درخشش 

عجیبی داشت.
او سنگ را برداشت و به نزد جواهر سازی برد. مرد جواهر ساز با دیدن 
سنگ گفت که آن سنگ الماسی است که نمی توان قیمتی بر آن نهاد. 
مرد زارع به محلی که سنگ را پیدا کرده بود رفت و متوجه شد سرتاسر 
مزرعه پر از سنگ های الماسی است که برای درخشیدن نیاز به تراش 

و صیقل داشتند.
مرد زارع پیش��ین بدون آنکه زیر پای خود را نگاه کند، برای کش��ف 
الماس تمام آفریقا را زیر پا گذاشته بود حال آنکه در معدنی از الماس 

زندگی می کرد!
همیشه برای یافتن فرصت ها و موفقیت درزندگی ابتدا به داشته های 

خود نگاهی بیندازیم!

هنگامی که یک نفر گرفتار مصیبتی ش��ده و روی ندانم کاری مصیبت تازه ای 
هم عالوه بر موضوعی که قبال برایش پیش آمده، برای خودش فراهم می کند 

این مثل را می گویند.
یک قوزی بود که خیلی غصه می خورد که چرا قوز دارد؟

یک شب مهتابی از خواب بیدار ش��د. بعد از بیدار شدن خیال کرد سحر شده، 
بلند شد رفت حمام.

از سر تون حمام که رد شد صدای ساز و آواز به گوشش خورد.
اعتنا نکرد و رفت تو. سر بینه که داشت لخت می شد حمامی را خوب نگاه نکرد 

و ملتفت نشد که سر بینه نشسته.
وارد گرم خانه که شد دید جماعتی بزن و بکوب دارند؛

و مثل اینکه عروسی داشته باشند می زنند و می رقصند.
او هم بنا کرد به آواز خواندن و رقصیدن و خوشحالی کردن.

درضمن این که م��ی رقصید دید پاهای آنها س��م دارد. آن وقت بود فهمید که 
آنها از ما بهتران هستند.

اگر چه در آن زمان خیلی ترس��ید، اما خودش را به خدا سپرد و این موضوع را 
به روی آن ها هم نیاورد.

از ما بهتران هم که داشتند می زدند و می رقصیدند فهمیدند که او از خودشان 
نیست.

ولی از رفتارش خوش شان آمد و قوزش را برداشتند.
فردا رفیق�ش که او هم ق�وزی بود از او پرس��ید : » تو چ��کار کردی که قوزت 

صاف شد؟ «
او هم ماجرای آن شب را تعریف کرد.

چند شب بعد رفیقش رفت حمام. دید باز حضرات آنجا جمع شده اند.
خیال کرد که همین که برقصد از ما بهتران خوش شان می آید.

وقتی که او شروع کرد به رقصیدن و آواز خواندن و خوشحالی کردن، از ما بهتران 
که آن شب عزادار بودند اوقات شان تلخ شد.

قوز آن بابا را آوردند گذاشتند باالی قوزش آن وقت بود که فهمید کار بی مورد 
کرده است و گفت:

» ای وای دیدی که چه به روزم شد، قوزی باالی قوزم شد! «

 بدن بدون هیچ واس��طه ای س��خن می گوید. راز ای��ن کار را غیر از من 
هیچ کس دیگری نفهمیده است.

حنایی خواب بود. آرام و خوش. آس��مان هنوز س��یاه اس��ت، اما شفق از 
 دور س��فید می زند. از بوی نمناک صبح زیر دماغم هش��یارتر می شوم. 
کل عباس همیشه سحرخیز است و به زودی نمایش حنایی اجرا می شود. 
 من از همین حاال کیفورم. اصال نمایش از همین حاال ش��روع ش��ده بود. 

شاید هم از خیلی وقت پیش.
آه، از حال این یابوی ابله غافل ماندم. نکند تمام کرده باشد و من لحظات 

آخرش را ندیده باشم؟
تکان نمی خورد. رویش خم می شوم. انگار صد سال است که مرده است.

وقتی کودکی هفت ساله بودم ، پدر بزرگم مرا به برکه ای در یک مزرعه برد 
و به من گفت: سنگی را به داخل آب بینداز و به دایره هایی که توسط این 
سنگ ایجاد شده نگاه کن. سپس از من خواس��ت که خودم را به جای آن 
سنگ تصور کنم . او گفت: تو می توانی تعداد زیادی از جلوه ها و نمود ها را 
در زندگیت خلق کنی، اما امواجی که از این جلوه ها پدید می آید، صلح و 

آرامش موجود در تمام مخلوقات تو را بر هم خواهد زد.
به خاطر داش��ته باش که تو در برابر هر آنچه در دای��ره زندگیت قرار می 
 دهی مسئولی و این دایره به نوبه خود با بسیاری از دایره های دیگر ارتباط 
خواهد داشت. نیازمند خواهی بود تا در مسیری زندگی کنی که اجازه دهد، 

خوبی و منفعت ناشی از دایره ات، صلح و آرامش را به دیگران منتقل کند.
آن جلوه هایی که از عصبانیت و حسادت ناشی می شود، همان احساسات را 

به دیگر دایره ها خواهد فرستاد. تو در برابر هر دوی آن ها مسئولی. 
این نخستین بار بود که دریافتم هر شخص قادر است صلح یا ناسازگاری 
درونی خلق کند که در جهان پیرامون��ش جریان پیدا کند. اگر وجود مان 
 سرش��ار از نزاع، نفرت، تردید و خش��م باش��د، هرگز نمی توانیم صلح را 

در جهان برقرار سازیم.
  ما احساس��ات و اف��کاری را که در درون نگاه داش��ته ایم از خود س��اطع 

می کنیم، چه در مورد آن ها صحبت کنیم چه سکوت اختیار کنیم. 
هر آنچه در درون خویش داریم به جهان پیرامون ما سرایت می کند و خلق 

زیبایی یا ناسازگاری با تمامی دوایر دیگر زندگی مرتبط است.
 نتیجه اخالقی: این تمثیل جاودانی را همیش��ه به خاطر بس��پاریم که 
 به هر چیزی توجه کنیم، رش��د و توس��عه پیدا می  کند، از اف��کار مان تا 

اعمال مان!

آین�ده ای روش�ن و مثبت ب�رای خود 
ترسیم کنید

وقتی هرازگاهی رویاهای طوالنی مدت خودتان را 
در ذهن تجسم کنید، طرزتفکرتان مثبت خواهد 
ماند. این مس��ئله مخصوصا وقتی اتفاقی منفی 

برای تان رخ می دهد اهمیت بسیار زیادی دارد.
خواب را فراموش کنید

وقتی ب��ا اولی��ن صدای زن��گ س��اعت صبح از 
 خواب بیدار ش��وید، روزتان در جهت مثبت آغاز 
 خواهد ش��د. همچنین با س��ریع تر بیدار شدن، 
در ط��ول روز کمت��ر خواب آلود خواهی��د ماند. 

خستگی یکی از عوامل ایجاد منفی بافی است.
عمیق ت�ر نف�س بکش�ید و زی�اد آب 

بخورید
وقتی اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد روشن تر 
فکر خواهید کرد. بیشتر آدم ها تنفس های بسیار 
ضعیف و سطحی می کشند که به هیچ دردشان 
 نخواهد خ��ورد. از ط��رف دیگ��ر، تنفس عمیق 

به ارتقای افکار مثبت تان کمک خواهد کرد.
نوش��یدن آب پاکیزه و خنک هم درس��ت مثل 
 تنفس عمیق جریان��ی از انرژی مثب��ت را وارد 

بدن تان خواهد کرد.
از چیزهای ناراحت کننده دوری کنید

داروه��ای ضدافس��ردگی قاتل مثبت اندیش��ی 
هس��تند. هرچی��زی از ال��کل ت��ا اف��راد منفی 
تمایل شما به موفق ش��دن را کاهش می دهند. 
منظورمان این نیست که ارتباط تان را با دوستان 
 یا خانواده ت��ان قطع کنی��د. اما الزم اس��ت که 
هر زمان خودتان را نزدیک به چیزی که روحیه 
 و خوش بینی ت��ان را کدر می کند پی��دا کردید، 

آن محل را ترک کنید.
مدیتیشن

نس��ل ها و فرهنگ ه��ای مختلف مدیتیش��ن را 
تایید کرده اند. با 15 دقیقه در روز مدیتیش��ن، 
 مثبت گرای��ی و ان��رژی در ش��ما جری��ان پیدا 
خواهد کرد. البته مدیتیش��ن موضوعی بس��یار 
عظیم اس��ت که نیاز به تمرین بس��یار دارد، اما 
برای ش��روع کافی اس��ت ب��ه یک ات��اق تاریک 
 بروید، صاف بنش��ینید  و ذهن تان را پاک کنید. 
چش��م های تان را نیمه باز بگذاری��د و فقط روی 
تنفس تان تمرکز کنید. حتما ساعت تان را برای 
20 - 15 دقیقه بعد کوک کنید زیرا اگر این کار را 
نکنید یک دفعه متوجه می شوید که ساعت ها به 

همان حال نشسته اید.
کمی برای خودتان وقت بگذارید

در ی��ک کالس ی��وگا ش��رکت کنی��د،  ب��ازی  

کامپیوت��ری انج��ام دهید، یک کتاب داس��تان  
بخوانید ی��ا در ه��ر فعالیت دیگری که به ش��ما  
لذت می دهد و باعث می ش��ود چند س��اعتی از 
 دنیای اطراف تان فاصله بگیری، ش��رکت کنید. 
 خیل��ی خوب اس��ت ک��ه ای��ن زمان ش��خصی 

به ورزش کردن بگذرد.
اخبار را فراموش کنید

اخبار محلی و کشوری بدترین فعالیتی است که 
می توانید در جهت مثبت تر ش��دن انجام دهید. 
س��ازمان های اخبار م��ردم را در دنیایی از ترس 
 و ناامنی اس��یر می کنند – دقیقا چیزی که اصال 
به آن نیاز ندارید. فکر می کنید اشتباه می کنیم؟ 
خوب بگویید فهمی��دن اینکه دخت��ر کوچکی 
 را دی��روز در محله تان کش��ته اند چ��ه فایده ای 
برای ت��ان دارد؟ آیا مغ��ز و روان ت��ان را بر هم 
نمی زند؟ ش��ما خودتان به اندازه کافی مش��کل 

دارید پس اخبار را فراموش کنید.
خالصه اینکه، منفی ها را فراموش کنید و اطراف 
تان را با هر چیز مثبتی ک��ه می توانید پر کنید. 
 موفقیت شما به عنوان یک س��رمایه گذار کامال 
با خوش بینی و مثبت اندیش��ی ش��ما در ارتباط 
اس��ت. پس تا جایی که می توانید مثبت باشید و 

مثبت فکر کنید. موفق باشید!

دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
س�اکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان ب�ار امانت نت�وانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ن��دیدند حقیقت ره افسانه زدن��د
شک���ر ایزد ک��ه میان من و او صلح افتاد

ص���وفیان رقص ک���نان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیس�ت ک��ه از شعله او خندد شمع

آتش آن است ک�����ه در خ����رمن پ�����روانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

ت�ا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
***

الم�نه هلل که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عج��ز و نی�از است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگویی�م که او محرم راز است...

راهکارهای تقویت خوش بینی دوایر زندگی!سگ ها و آدم ها

 شاهکار زندگی چیست؟
 این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچ گاه 
ب��ه کس��ی زخ��م زب��ان نزن��ی،  دروغ نگویی، 
 کلک نزنی و س��و اس��تفاده نکنی، این شاهکار 

است. 
الزم نیس��ت یکدیگر را تحمل کنیم، کافیس��ت 

همدیگر را قضاوت نکنیم. 
الزم نیست برای شاد کردن یکدیگر تالش کنیم، 

کافیست بهم آزار نرسانیم. 
الزم نیست دیگران را اصالح کنیم، کافیست به 

عیوب خود بنگریم. 
 حتی الزم نیست یکدیگر را دوست داشته باشیم، 

فقط کافیست دشمن هم نباشیم.
- گاهی اوق�ات باید خ�ودت را مثل ی�ک کت�اب 

ورق بزنی... 
 انتهای بعض��ی فکرهایت نقطه بگ��ذار که بدانی 

باید همان جا تمام شان کنی... 
بین بعضی حرف هایت کاما بگذار که بدانی باید با 

کمی تامل ادای شان کنی... 
 پس از بعضی رفتارهایت هم عالمت تجب بگذار 

تا بدانی فرصت ویرایش هست. 
خودت را هر ش��ب ورق بزن، بعض��ی عقایدت را 

حذف کن، اما بعضی ها را پرنگ تر.

- اگر به جای آنکه س��عی کنید چیزهایی که در اختیار 
 توست را تغییر بدهی، س��عی کنی بر آن چیزهایی که 
 در اختی��ار توس��ت مس��لط ش��وی، خواه��ی دید که 

چه اتفاقات شگفت انگیزی در زندگی ات می افتد... 
- این زندگی نیس��ت که می گ��ذرد، این ما هس��تیم 
 که رهگذری��م. پس با ه��ر طلوع و غ��روب لبخند بزن. 

مهربان باش و محبت کن. شاید فردایی نباشد... 
 - اگ��ه رویایی داری بای��د ازش محافظ��ت کنی. مردم 
نمی توانند خیلی کارها رو بکنند، دوس��ت دارند تو هم 
نتوانی اگر چیزی رو می خواهی. باید به دستش بیاوری. 
- لبخند مساحت کوچکی از صورت را در بر می گیرد اما 
مساحت بزرگی در دل دیگران به خود اختصاص می دهد. 
- انتظارات زیاد کلید دس��تیابی به موفقیت های بزرگ 

است. 
- اعتقاد به زیبایی خدا و آنچه که خالقش هست زندگی 
را زیب��ا میکند. امروزتان سرش��ار از عش��ق و آرامش و 

خوشبختی. 
- موفقیت وارد زندگیت نمیشه تا زمانی که بیرون نروی 

و به چنگش بیاوری.. 
برای به دست آوردن موفقیت باید جنگید...

- آدمی اگر بخواهد خوش��بخت باشد خیلی زود موفق 
می شود، اما اگر بخواهد خوش��بخت تر از دیگران باشد 
این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه 

هستند تصور می کند...

خنده آسان تر از اخم کردن است؛ برای خندیدن 
 انس��ان از 1۷ عضله صورت وگردن اس��تفاده می کند 

در حالی که برای اخم کردن از۴0 عضله.
گربه در گوشش ۳2 عضله دارد.

خرس ها موجوداتی چپ دست هستند.
مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی 

راست می افتد.
در فصل پاییز۷00 تا۹00 هزار برگ درخت بلوط 

می ریزد.
درصورت��ی که زن��ی ب��ه کوررنگی مبتال باش��د؛ 

فرزندان پسر اوکوررنگ می شوند.
مغز انسان بیش از سایر اعضای بدن کار می کند و 

بیش از20 درصد از انرژی بدن را مصرف می کند.
هر یک لیت��ر بنزین مع��ادل 2۳/5 ت��ن گیاهان 

مدفون شده در قرن ها پیش است.
۹0 درصد یخ دنیا در سرزمین های قطبی است.

متوسط وزن مردان در کره زمین بیش از وزن زنان 
است.

نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هزار 
واژه و نیاز زنان 2۳ هزار واژه است.

اگر تکثی��ر باکتری تا 2۴ س��اعت ادامه پیدا کند، 
توده 2 تنی از یک باکتری به وجود می آید.

وسعت و عرض کهکشان راه شیری حدود۷0 هزار 
سال نوری است.

س��رعت گردباد گاه��ی به۳00 ت��ا۴50 کیلومتر 
در ساعت می رسد.

عمیق تری��ن دریاچ��ه جه��ان دریاچ��ه بایکال 
در روسیه است که1۹۴0 متر عمق دارد.

حدود ۷ هزار نوع برنج مختلف در دنیا وجود دارد.
یک میلیون کره به اندازه زمین در خورشید جای 

می گیرد.
1۳00 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.

زیبا و خواندنی آیا می دانید که ...

یافتن فرصت هاپادشاه سرزمین وجود خود باش!

کاریکاتور )  گرانی سفرهای نوروزی  (
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ابالغ رای 
9409976837000990 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره دادنام��ه: /128
9309980361501698 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940083 خواهان ها: 1- آقای 
محمدطاها رضایی فرزند مهدی به نشانی اصفهان – خ.احمدآباد – روبروی 
آزمایشگاه مهدیه – ک.کرباسی – بن.ماهرالنقش – مجتمع ارگ – واحد7- 
پ42، 2- خانم فاطم��ه صادقی علویجه فرزند محمدرض��ا با وکالت خانم 
زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان – خ.حکیم نظامی – جنب 
خ.شهید قندی )مهرداد س��ابق( – س��اختمان کیمیا – ط2- واحد4 خوانده: 
آقای مهدی رضایی پور فرزند ذوالفقار به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه نفقه گردشکار: دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم فاطمه صادقی علویجه و محمد طه رضایی پور با وکالت 
خانم زهرا سعادت به طرفیت آقای مهدی رضایی پور جیرنده فرزند ذوالفقار 
به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و پرداخت نفقه فرزند 
مش��ترک و تعیین نفقه آینده در این پرونده مالحظه م��ی گردد خواهان در 
جلسه دادرسی بیان نموده است که )ما حدودا چهار سال است ازدواج کردیم 
و دارای یک فرزند به نام محمدطاها یک س��ال و سه ماهه هستیم همسرم 
در تاریخ 93/06/06 من و فرزندم را از منزل بیرون کرد و از آن تاریخ تاکنون 
هیچ نفقه ای به من پرداخت نکرده است لذا تقاضای نفقه معوقه خود و نفقه 
فرزندم از تاریخ دادخواست و تعیین نفقه ماهانه برای خود و فرزندم را دارم 
در ضمن ایش��ان دعوی تمکین مطرح نمود که طبق دادنامه 9301990 مورخ 
93/11/02 دعوی تمکین وی رد شد و تقاضای کارشناسی دارم دیگر عرضی 
ندارم( علیهذا دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات زوجه 
در جلس��ه دادرس��ی عدم حضور خوانده جهت هرگونه دفاع موثری در رد 
دعوی خواهان علی رغم ابالغ قانونی نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
مصون از اعتراض می باشد دادنامه شماره 931990-93/11/02 که حکایت 
از رد دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج دارد نظریه مشاور محترم قضایی 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص مس��تندا به مواد 1102و1106و1107و1119 
قانون حکم به پرداخت مبل��غ 46/670/000 ریال نفقات معوقه زوجه از تاریخ 
93/06/06 لغای��ت 94/07/15و مبلغ 18/050/000 ریال نفقه فرزند مش��ترک 
از تاری��خ 93/06/11 لغایت 94/08/01 صادر و اعالم م��ی گردد ضمنا نفقه 
ماهیانه زوجه مبلغ 3/600/000 ریال و نفقه فرزند مشترک ماهیانه 1/500/000 
ریال تعیین می گ��ردد ضمنا زوجه در زمان اجرای حکم مکلف اس��ت مابه 
تفاوت هزینه دادرس��ی را پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و س��پس ظرف بیست روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اس��ت.م الف:33532 

شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/111 در خصوص پرونده کالسه 21/103/94ح.ش خواهان اعظم جعفری 
فرزند قاسم دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت بهمن امینی فرزند 
تقی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/1/23 
ساعت 13/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان – س��ه راه س��یمین – روبروی پمپ بنزین فرقدان��ی – جنب بانک 
سپه – مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان 
اصفهان – شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
 وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33466 

شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره یک)زندان( اصفهان 
اجراییه

12/112 ش��ماره پرون��ده:139404002003000842/1 ش��ماره بایگان��ی 
پرونده:9401779/1 ش��ماره آگهی ابالغیه:139403802003000106 بدینوسیله 
به خانم آرزو ش��ارقی بروجنی فرزند احس��ان اله به ش��ماره شناسنامه 
1362 و کدملی 1290495701 س��اکن اصفهان هتل پل بل��وار آیینه خانه بن 
بست 33پل پالکb16 و آقای علیرضا شارقی بروجنی فرزند حسینقلی به 
شماره شناس��نامه 1582 و کدملی 1819103374 ساکن اصفهان – خیابان 
امام خمینی – شهرک رس��الت – 8 متری یاس – پالک28 ابالغ می شود که 
بانک پارسیان ش��عبه نوربخش اصفهان به اس��تناد قرارداد بانکی شماره 
2003/400/35430529 م��ورخ 1390/06/08 جهت وص��ول مبلغ 98/104/070 
ریال )مبلغ 438870689 ریال اصل صحیح می باش��د( و مبلغ 14/230/609 
ریال سود و مبلغ 40/002/772 خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/08/09 
و از آن به بعد روزانه مبلغ 46163 ریال خس��ارت روزانه تا روز تسویه کامل 
بدهی و حق الوکاله وکیل طبق مقررات علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9401779/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1394/10/01 و 1394/10/02 مامور پست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خ��ود اقدام ننمایید عملیات اجرای��ی جریان خواهد یافت. 

م الف:34033 رئیس اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطار اجرایی

12/114 ش��ماره:940656ش11 به موجب رای ش��ماره 1478 تاریخ 94/9/18 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهدی نجیمی فرزند قاسم به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 27/900/000 ریال بابت دو فقره چک ها به ش��ماره 
973136و780375 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 93/3/21و94/7/1 تا تاریخ وصول که 
در حق محکوم له محمد نجیمی فرزند قاسم به نشانی اصفهان – بازار بزرگ 
– روبروی مسجد ذوالفقار – فروشگاه محمد نجیمی صادر با احتساب نیم 
عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33508 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
12/115 ش��ماره:940655ش11 به موجب رای ش��ماره 1477 تاریخ 94/9/18 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم محم��د داود محمد راد - س��هیال پاکزاد هر دو به نش��انی 
مجهول المکان  محکومن��د به نحو تضامنی به پرداخ��ت مبلغ 19/000/000 
ریال بابت چک ش��ماره 690295 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
165/000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/28 تا تاریخ وصول که در حق 
محکوم له محمد نجیمی به نشانی اصفهان – بازار بزرگ – روبروی مسجد 
ذوالفقار – فروش��گاه محمد نجیمی صادر با احتس��اب نیم عش��ر اجرای 
احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33507 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/116 شماره:678/94 به موجب رای ش��ماره 724 تاریخ 94/9/2 شعبه 24 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبداله قربانی نظر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به تنظیم و انتقال 
سند خودرو سمند به ش��ماره انتظامی 923ن34ایران33 در حق محکوم له 
امیرحسین اسدی االسوند به نش��انی اصفهان – خ.امام خمینی – فلکه ماه 
فرخی – مجتمع م��اه فرخی – بلوکB6 و همچنین نیم عش��ر اجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33502 

شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/117 شماره:94-1213ش14  به موجب رای شماره 1589 تاریخ 94/9/29 
شعبه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه اردالن کیان ارثی فرزند جهانبخش به نش��انی مجهول المکان  
محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت خسارات 
ناشی از تصادف طبق نظر کارش��ناس و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 94/7/12 لغایت اجرای حکم در ح��ق محکوم له حمید 
احمدی رنانی فرزند یدا... ش��غل تراش��کار به نش��انی اصفهان – رهنان – 
خ.کهندژ – محله ش��ریعتی – کوچه نوبهار – پ20 و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33489 

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

12/118 شماره:94-107 به موجب رای شماره 94-293 تاریخ 94/5/11 شعبه 
41 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سامان محمدی فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل و س��ه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
بر مبنای تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)94/2/16( لغای��ت زمان اج��رای حکم به انضمام نیم عش��ر ح��ق االجرا.

مش��خصات محکوم له: مجتبی هنری فرد به نش��انی اصفهان – خیابان 
باهنر – کوی شکوفه – پالک10. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:33488ش��عبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
اجراییه 

12/119 شماره اجراییه:9410420351300521 شماره پرونده:9409980351300582 
شماره بایگانی شعبه:940597 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به 
شماره 9410090351304078 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970351301451 
محکوم علیه جواد مارانی فرزند نصرا... به نش��انی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دو میلیون و دویس��ت و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
حسین شکاری فرزند فتح ا... نشانی اصفهان – خیابان هاتف – حدفاصل 
آتش نشانی و بانک مسکن – فروش��گاه لوازم خانگی نجاران – کدپستی 
8155634761. ضمن��ا حق االجرا از ماخذ محکوم به ب��ر عهده محکوم علیه 
است)حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
 ده روز مف��اد آنرا به موقع اج��را گذارد)ماده34 قانون اج��رای احکام مدنی(.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مش��روح و مش��تمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 
قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی1394(. 4 – خ��ودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 
هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمان��ده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا ه��ر دو مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:33564 شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

12/120 شماره اجراییه:9410420351300519 شماره پرونده:9309980351301055 
شماره بایگانی شعبه:931202 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به 
شماره 9410090351304037 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970351300076 
محکوم علیه بهروز بخشیان فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و شش��صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 93/10/28 تا زمان تادیه آن 
در حق خواهان زهرا اسدی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان – خ.آتشگاه 
– کوچه سعدی – ک.یخچال – ک.نسترن – پ64 ضمنا حق االجرا از ماخذ 
محکوم به بر عه��ده محکوم علیه می باش��د)حکم غیاب��ی(. محکوم علیه 
مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده34 قانون اجرای اح��کام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول 
به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداش��ت می ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه اج��رای محکومیت 
مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پ��ی دارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می ش��ود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم 
 علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.

م الف:33563 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

12/121 شماره اجراییه:9410420350300433 شماره پرونده:9409980350300117 
شماره بایگانی شعبه:940144 بموجب درخواست وکیل محکوم له مبنی بر 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350303109 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970350300824 محک��وم علیهم 1- حمیدرضا خلجی فرزند حس��ن به 
نش��انی اصفهان - خیابان کاوه – خیاب��ان برازنده – فرع��ی17- مجتمع 
اقاقیا – بلوکA – طبقه سوم – واحد22، 2- مریم عبداللهی فرزند عباس به 
نشانی اصفهان – امام خمینی – بعد از رسالت – جنب بانک ملی – مجتمع 
گلستان – ارم پالک39، 3- مهدی پوریای ولی فرزند کاظم به نشانی اصفهان 
– خیابان عافیت – مجتمع سایه – واحد24 – طبقه5، 4- محمدرضا امیری 
ش��وریجه فرزند سیف ا... به نش��انی اصفهان – ملک ش��هر – پشت هزار 
دستگاه – کوچه مهدیه – پالک101 محکومند به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 403/100/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/318/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و تمبر و مبلغ 10/874/400 ریال بابت حق الوکاله وکیل به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه در 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقایان علیرضا زمانی و بهروز 
درخشان به نش��انی اصفهان – پل آذر – ابتدای خیابان توحید – پالک3 با 
وکالت زهرا س��عادت فرزند اسماعیل به نش��انی اصفهان – خیابان حکیم 
نظامی – جنب خیابان شهید قندی – ساختمان کیمیا – طبقه دوم – واحد4 
و پرداخت مبلغ 20/155/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت.ضمنا دادنامه صادره در خصوص محک��وم علیهم مریم عبدالهی و 
مهدی پوریای ولی غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه ام��وال منقول و غیرمنقول به طور مش��روح و 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می 
ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی1394(. 4 – خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 
تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:33534 ش��عبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/122 ش��ماره:131/90 به موجب رای ش��ماره 495 تاریخ 90/5/12 شعبه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علیه احمد غفاری به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 40/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ 88/12/21 
لغایت زم��ان وصول و ابطال آن طبق نرخ ش��اخص بان��ک مرکزی در حق 
محکوم له علیرضا قس��امی با وکالت ابراهیم جاللی به نش��انی اصفهان 
– میدان جمهوری – خ.امام خمینی – بعد از چهارراه ش��ریف – نرسیده به 
بانک س��په – س��اختمان 121 دفتر وکالت و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33470 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/123 ش��ماره:360/94ش22 به موجب رای ش��ماره 699 تاریخ 94/9/26 
شعبه 22 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد ابراهیمی به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به 
پرداخت س��ی و هفت میلیون و هش��تصد ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال خس��ارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/30 و نیم عشر. مشخصات 
محکوم ل��ه: حمیدرضا نوائی فر به نش��انی خ.زینبیه – س��ه راه فاطمیه – 
خ.فروردین – فروشگاه موتورسیکلت صالحی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33469 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/124 ش��ماره:315/94ش.ح9 به موجب رای ش��ماره 632 تاریخ 94/4/31 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علی��ه علی احمدی قرهک��ی فرزند رضا به نش��انی مجهول المکان  
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و هش��تاد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ سیصد و بیست 
هزار ریال هزینه نش��ر آگهی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت 
تاخیر تادیه از 93/5/5 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا حاجی 
حسینی فرزند عبدا... با وکالت نس��یم جنتی به نشانی اصفهان – چهارباغ 
خواجو – روبروی صدا و سیما – ساختمان حافظ و همچنین نیم عشر حق 
اجرا در حق اجرای احکام ش��ورای حل اختالف.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33515 ش��عبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/125 شماره:703/94 به موجب رای شماره 1472 تاریخ 94/8/30 شعبه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- س��لمان صالحی 2- اشکال حشمت هر دو به نش��انی مجهول المکان  
محکوم اند به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال س��ند رسمی 
خودرو کامیونت هیوندا به شماره انتظامی 672ع16ایران43 موضوع قرارداد 
عادی مورخ 92/12/5 و پرداخت مبلغ 170/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 
های نشر آگهی و نیم عشر حق اجرا. مشخصات محکوم له: حیدر و صادق 
یادگاری به نشانی چادگان – شهررزوه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:33510 شعبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/133 کالسه پرونده:94-659ش25 شماره دادنامه:732-94/9/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای عباس بینا 
نشانی: اصفهان – خیابان چهارباغ پایین – مقابل هتل پیروزی خوانده: آقای 
حبیب ا... شایسته نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای عباس بینا فرزند 
رضا به طرفیت آقای حبیب ا... شایس��ته به خواس��ته مطالبه مبلغ هشت 
میلیون ریال )8/000/000 ریال( وجه چک شماره 1044/647199 مورخ 94/2/15 
عهده بانک پاس��ارگاد ش��عبه مهرش��هر کرج به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده لذا به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هش��ت 
میلیون ریال )8/000/000ریال( بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

م الف:32790 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام صادق عليه السالم:
كســى كه امروزش بهتــر از ديروزش باشــد، 

شايسته است كه مورد غبطه قرار گيرد.
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معرفى كتاب

طب اسالمى، طبى برگرفته از دستورات و رهنمودهاى انبيا و اوليا الهى  
ــر حكمت و خودشناسى  است، اين طب دنيايى بس شگرف كه سراس

است و راه درست زندگى كردن را مى آموزد.
ــه بيمارى ها و  ــبك زندگى خود، ب ــان در عصر حاضر و با تغيير س  انس

مشكالت جسمى و روانى بسيارى مبتال شده است. 
ــالمتى جز با بهره گيرى از طب اسالمى، شدنى نيست؛  بازگشت به س
ــت و مى تواند  يعنى طبى كه فراگير، كل نگر، ژرف انديش و واقع گراس
ــان ــكالت درمانى انس ــفاف و همه جانبه به مش ــخى صريح و ش پاس

 بدهد.
ــر فصل هايى چون  ــت در همين گستره با س  اثر حاضر، پژوهشى اس
ــالمى و  ــالمى »، « اصول هفت گانه طب اس « مبانى پنج گانه طب اس
ــاى خوراكى و  ــيوه درمان ه ــاى درمانى دين » در قالب دو ش راه كاره
غير خوراكى است كه به ارائه راهكارهاى طب اسالمى در زمينه درمان 

بيمارى هاى مختلف مى پردازد.
چاپ نخست  كتاب طب اسالمى ( مبانى و اصول ) را انتشارات بوستان 

كتاب در450  صفحه چاپ و روانه بازار نشر كرده  است.
ــوم  ــلمين دكتر  علي رضايي بيرجندي در س ــالم و المس حجت االس
ــاخن بيرجند در  ــتاي ش ــي در روس ــال 1339 شمس ــن س فروردي
ــود و بعد از سپري كردن دوره  خانواده اي مذهبي چشم به جهان گش
ابتدايي تحصيلي، در سال1350 ابتدا به حوزه علميه شهرستان بيرجند 

وارد شد، وي سپس با گذراندن دوره مقدماتي در سال 1356 وارد حوزه 
علميه قم شد. پس از اتمام دوره سطح، توفيق شركت در دوره تخصصي 
ــد، آن گاه دوره هاي تخصصي فقه و اصول را  دروس خارج نصيبش ش
به مدت ده سال از محضر استادان بزرگ حوزه، نظير آيات عظام جعفر 
ــيخ جواد تبريزي  ــاني و ش ــبـــحاني، فاضل لنكراني، وحيد خراس س
فرا گرفت و با سپري ساختن آزمون هاي حوزوي به تـدريس در حـوزه 

علميه قم مشغول شد.

طب اسالمى 
( مبانى و اصول )

 

آشپزى

گوناگون

    

سمبوسه گوشت يك غذا يا پيش غذاى مشهور هنديست. 
چاتنى  هم نوعى سس هنديست كه تنوع طعم و رنگ بسيارى دارند.

 اين سمبوسه هندى را حتما با اين دستور امتحان كنيد و لذت ببريد. 

مواد الزم براى تهيه سمبوسه گوشت با چاتنى نعنا: 
ــده200 گرم، گشنيز 3 ساقه،  سير 2 حبه،  پياز 1 عدد، گوشت چرخ  ش
ــط،  فلفل 1 عدد،  ــاز 1 عدد متوس ــدد، نعنا250 گرم، پي نان لواش 2 ع

ليمو ترش 1 عدد، ماست چكيده 1 پيمانه.
طرز تهيه سمبوسه گوشت با چاتنى نعنا: 

ــت دهيد.  ــى روغن تف ــد و در كم ــرد كني ــز خ ــاز را ريز ري ــير و پي س
ــرخ  ــير و پياز زياد س ــتفاده  كنيد و س ( توجه كنيد كه از روغن كم اس
ــا آب آن  ــت داده ت ــرده و تف ــرده را اضافه ك ــت چرخ ك ــود. )گوش نش

كشيده شود. 
نمك و فلفل و پاپريكا و زيره را اضافه كنيد و در آخر گشنيز خرد شده را 

اضافه كرده چند ثانيه حرارت داده و از روى حرارت برداريد.
ــرار داده و  ــه نان ق ــتطيل زده و از مواد يك گوش نان لواش را برش مس
ــا را با كمى آب خيس  ــى تا بزنيد. در آخر لبه ه به صورت لچكى يا مثلث
ــرخ كردنى را داغ كرده و سمبوسه ها را  كرده تا به هم بچسبند. روغن س

در آن سرخ كنيد.
چاتنى نعنا: 

برگ نعنا را همراه پياز و فلفل سبز و آب ليموى تازه  در ميكسر ريخته و 
كمى نمك به آن اضافه كنيد. 

ماست را اضافه كنيد و كامل ميكس كنيد تا يك  دست شود. اين سس را 
همراه سمبوسه سرو كنيد.

ــردم ايجاد  ــا را مى تواند براى م ــخت ترين و عجيب ترين باله گاهى طبيعت س
ــالم  ــانى  كه جان س ــتند كس كند و جان خيلى ها را بگيرد، اما در اين ميان هس
به در بردند. در اين موضوع شكى نيست كه طبيعت عالوه بر اينكه مى تواند بهترين 
دوست آدمى باشد، مى تواند بدترين دشمنش هم باشد، مخصوصا زمانى كه عصبى 

است و باعث به وجود آمدن حوادثى در سراسر جهان شود!
ــه آدم ها مورد حمله  ــود ك ــى ها به زمانى مربوط مى ش بعضى از اين خوش شانس
ــه ها و گاوهاى  ــيانه برخى از خطرناك ترين حيوانات كره زمين مانند كوس وحش

ــود دارد،  ــه در طبيعت وج ــاس قوانينى ك ــر اس ــمگين قرار مى گيرند و ب خش
بايد زندگى شان به پايان مى رسيد، اما اين طور نبوده است.

ــدن  ــود كه درگير توفان و بعد از واژگون ش تامى اولدهام: تامى در يك قايق ب
قايقش در دريا بيهوش شد؛ او بعد از 41 روز به طرز معجزه آسايى زنده پيدا شد.

ــال 203  ــت، در س ــوارى عالقه زيادى داش بيتنى هميلتون: بيتنى به موج س
ــت و گذارهايش در دريا توسط  ــت، در يكى از گش در حالى  كه سيزده سال داش
ــت مى دهد. ــت چپ را كامل از دس ــه مورد حمله قرار مى گيرد و دس يك كوس

ــت  ــد و همچنان با يك دس ــش نمى كش ــت از روياي ــى دس ــال بيتن ــن ح با اي
به موج سوارى ادامه مى دهد.

ــت، از گردبادى در سال  ــون كه حتى يك سال هم نداش كيسون استول: كيس
2008 جان سالم به در مى برد. او را بعد  از گردباد در ميان گل و الى پيدا كردند كه 
تنها چند خراش  كوچك برداشته بود، اما او در اين حادثه مادرش را از دست داد.  
ــاحى  ــى كه جيمز در آب هاى فلوريدا غواصى مى كرد، تمس جيمز مارو: در حال
ــاح  ــراى بيش از نيم دقيقه او را در هم مى كوبد! دندان تمس به طرفش مى آيد و ب
ــوراخ  ــى از ريه هايش را هم س ــينه اش يك ــه عالوه بر پاره كردن س در اين حادث

كرده بود.
ــط يك خرس قطبى  ــكار بيرون رفته بود كه توس كوتو شاو: كوتو براى سفر ش
ــردن او  ــاى خرس تا گ ــت، چنگال  ه ــه قرار گرف ــيانه مورد حمل ــرز وحش به ط
رسيده بودند، اما كوتو همچنان زنده ماند و تقريبا300 بخيه روى پوست سرش 

خورد!

سمبوسه گوشت با چاتنى نعنا

خوش شانس هايى كه 
نمردند! (2)

خانه دارى
ــدن كف اتو،  ــم خانه دار با كثيف ش ــما هم به عنوان يك خان مطمئنا ش
يا بسته شدن سوراخ هاى خروج بخار آن مواجه شده ايد، براى اين مشكالت 
راه حل هاى بسيار ساده اى وجود دارد كه هر خانم خانه دارى بايد آن ها 
را بداند تا بتواند از وسايل و لوازم خانه خود به بهترين شكل استفاده كند و 

عمر مفيد استفاده از آن ها را افزايش دهد.
تميز كردن كف اتو با استفاده از نمك 

بيشترين قسمتى كه در اتو ها در معرض كثيف شدن است كف آن ها است، 
با اين روش ساده شما مى توانيد هر گونه دوده يا سياه شدگى و كثيفى را 
از سطح آن پاك كنيد. براى اين كار احتياج به مقدارى نمك، يك حوله و 

دستمال كاغذى ضخيم خواهيد داشت.
دستمال كاغذى ضخيم را روى حوله قرار دهيد و نمك را روى دستمال 
ــم كنيد و آن را  ــو را روى داغ ترين دماى ممكن تنظي كاغذى بريزيد، ات
به صورت دورانى روى نمك ها بكشيد، خواهيد ديد كه سياه شدگى ها و 

دوده ها به سادگى از كف اتوى شما پاك خواهد شد.
تميز كردن كف اتو با استفاده از نمك و سركه

ــركه براى ــد از تركيب نمك و س ــر و كهنه باي ــاى قديمى ت براى لكه ه
تميز شدن كف اتو استفاده كنيد.

 مقدارى سركه را درون يك ظرف ريخته و آن را روى شعله گاز قرار دهيد، 
ــت نمك را به آن اضافه كنيد،  ــركه در حال گرم شدن اس در حالى كه س
وقتى محلول به دما جوشش خود رسيد زير آن را خاموش كنيد و بگذاريد 

ــتفاده از يك پارچه نرم و لطيف محلول را  تا كمى سرد شود، سپس با اس
به صورت دورانى به كف اتو بكشيد تا دوده ها و آلودگى ها از كف آن پاك 

شوند.

راهكارهايى براى تميز كردن اتو

ــه اى او را تغيير  ــى حرف ــير زندگ ــود دارد كه مس ــى وج ــر بازيگرى نقش براى ه
ــى در كارنامه بازيگران دارد، اما  مى دهد. برخى از اين نقش ها با اين كه نقش مهم
ــتى از بازيگران نقش هاى  ــه اند. با اين تعبير به فهرس هرگز مورد توجه قرار نگرفت
ــيمرغ بلورين را دريافت نكردند و بعدها براى نقشى كه  ــيم كه س شاخص مى رس
توانستند به اين افتخار هنرى دست پيدا كنند كه به نسبت ميانگين كارنامه هنرى 
آنها ارزش هاى حرفه اى كمترى داشته است. تحليل پيش رو تالش دارد تا بخشى 
از اين بازيگران قدرناديده و نقش هاى مهم كارنامه شان را در پيشگاه قضاوت مردم 

قرار دهد. 
عباس آقا سوپرگوشت - اجاره نشين ها

در خيل عظيم نقش آفرينى هاى ماندگار تاريخ جشنواره، بى شك هنرنمايى عزت 
ا... انتظامى در اجاره  نشين ها جداى از قدرت ساختارى اثر، به عنوان يك شاخص 
فنى بارز همواره در تحليل سينمايى نويسان مورد توجه بوده است؛ نقشى كه از دو 
وجه تطابق شخصيت هنرى با قالب روايى و نيز تطبيق رفتار فردى با شناسه طبقاتى 
ــى كاراكتر است و به ويژه روشى كه  نقش، داراى نقاط اوجى در فرآيند اجراى حس
ــادى به عنوان مادر عباس به كار گرفت، با  انتظامى در ايجاد رابطه با حميده خيرآب
ــينماى ايران  ــنى، فاصله كمى با نادره بازيگرى س توجه به اين نكته كه از لحاظ س
داشت از هنر بى بديل آقاى بازيگر در خلق نقش هاى سينمايى حكايت دارد. نقشى 

كه تنها كانديداى سيمرغ بلورين شد.
محمدابراهيم - مادر

درخشان ترين نقش آفرينى سينمايى محمدعلى كشاورز كه با بدشانسى هم دوره 
نقش حميد هامون در مسابقه سينماى ايران قرار گرفت تنها به يك كانديداتورى 

در بخش اول مرد رسيد؛ حال آن كه مى شد با سيمرغ ويژه هيات داوران از هنرنمايى 
اين بازيگر تقدير كرد كه البته اين اتفاق نيفتاد.

گروهبان مكوندى - اى ايران
ــش در فيلمى از ناصر تقوايى قدرت ذاتى بازيگرى عبدى تحت هدايت يك  درخش
ــى از توانايى هاى اكبر  ــمند را به رخ كشيد. مكوندى نشانگر بخش كارگردان هوش
ــت. عبدى در اين فيلم بدمن ماجراست  عبدى بود كه توجه كمترى به آن شده اس
ــتبداد رو به زوال است و  و مثل اكثر اوقات قرار نيست معصوم باشد. او نمايانگر اس
ــا دهد؛ كاراكترى  ــر زدن جايگاهش را ارتق تالش مى كند با حكومت نظامى و تش
ــت و نقشى كه بعدتر عبدى سيمرغ آن را  دشوار كه در عين بدمن بودن كميك اس

حق خود دانست.
حميد - عروس

ــبى براى ارزيابى شرايط  ــت، مجال مناس ــينما بى رحم اس شايد اين جمله كه س
ــروع قدرتمندانه در نقش هاى  ــد؛ بازيگرى كه با ش كنونى ابوالفضل پورعرب باش
ــارى چون قربانى،  ــازى هاى قابل قبول در آث حميد (عروس) و عادل (نرگس) و ب
ــوز هم خاطرات  ــت هاى آلوده، نيش و چهره هن ــبيه باران، غريبانه، دس مدرى ش
پررنگى از قابليت هاى اجرايى اش را در اذهان مخاطبان حرفه اى سينما بازنمايى 

ــه در روندى تدريجى  ــاى تجارى كم ماي ــا بازى در فيلم ه مى كند؛ اما پورعرب ب
ــان خود در فيلم عروس را نمايانگر  به حاشيه رانده شد و نتوانست سيماى درخش
ــوى تصوير  ــمت و س ــك دگرگونى تدريجى از س ــازد. به واقع نقش حميد با ي س
ــت بت وجودى  ــه نوعى با شكس ــيده كه ب ــان اقتصاد محور و درون پوس يك انس
ــانيت چرخش پيدا كرد و از خودباختگى و  ــير انس مادى گرايش همراه شد به مس
ــاحل امن و آرامش هويت يافتگى  ــى از همين روح نامتالطم به س بى هويتى ناش
ــرات مثبتى را  ــرد اجتماعى، تاثي ــر كارك ــيد و اين نقش چنان از منظ فردى رس
بر شمايل هنرى پورعرب باقى گذشت كه او را در جايگاه يكى از ستارگان سينماى 

ايران قرار داد.
ــته  ــكانس هاى برجس ــس از تصادف در جاده يكى از س ــونت حميد پ صحنه خش
ــيم فضاى متفاوت  ــاى پورعرب در ترس ــت كه به خوبى توانايى ه فيلم عروس اس
ــبت به فردى نامتعادل و خودباخته را  ــرد و باآرامش نس حسى از يك انسان خونس
بازتاب مى دهد؛ به نوعى چرخش حسى از حالت تعادل به جنون، اجرايى درست و 
به دور از هرگونه غلو در فرآيند لحظه هاى درام اثر پيدا كرده و رمز ماندگارى حميد 

نيز در همين مساله نهفته است.
اكبر عبدى - هنرپيشه

ــتاره اى  ــر و س ــرى معتب ــه بازيگ ــى هنرپيش ــاخص فن ــدى در ش ــر عب اكب
ــه  ــم ماي ــار ك ــش در آث ــه گاه حضورهاي ــده ك ــه ش ــر گرفت ــاك در نظ تابن
ــت. توجه  ــه اس ــكل گرفت ــينمايى او ش ــره س ــا پرت ــور در تناقض ب ــه مح گيش
ــراز و  ــم ف ــواره مكانيس ــدى هم ــاى عب ــى ه ــش آفرين ــى نق ــه الگوي ــه نمون ب
ــردى هنر،  ــرات راهب ــدى از تاثي ــه اى 3 بع ــى او را در زمين ــاى اجراي ــيب ه نش
ــارز مى كند. ــينمايى ب ــك بازگير س ــرى و فنى ي ــر كمال هن ــاد و جامعه ب اقتص

ــرد در دوره يازدهم رخ  ــزه نقش اول م ــه در بخش اهداى جاي  با اين تفاصيل آنچ
ــيمرغ اين  ــات داوران در ميان تعجب همگان س ــك خطاى ديد بود. هي داد تنها ي
ــاص داد و يكى از  ــه آلود اختص ــراى بازى در بندر م ــه فرامرز قريبيان ب بخش را ب
ــيمرغ از جشنواره  ــينمايى عبدى بدون س ــان ترين نقش آفرينى هاى س درخش

بازگشت و داغ اين خطا همواره برچهره داورى جشنواره باقى خواهند ماند.
صادق مشكينى - ليلى با من است

در ميان كاراكترهاى سينماى دفاع مقدس، آن چه نقشى چون صادق مشكينى را 
ــت، جداى از الگوى روايى بكر و تجربه  به يك نمونه منحصر به فرد بدل ساخته اس
نشده فيلم، بايد در نوع بازى و اجراى پرستويى جستجو كرد؛ بازيگرى كه اگرچه به 
واسطه هنرنمايى در آثارى چون رعنا و آپارتمان به نامى برجسته در تلويزيون تبديل 
شده بود، اما بى شك ايفاى نقش صادق مشكينى با آن وجه جذاب از برقرارى رابطه 
با خدا يا تظاهر به شجاعتى كه صادق را در دو موقعيت تمايل به حضور در جبهه و 
بازى با تقدير در بعدى درونى قرار مى داد هنر فنى پرستويى در نمايش متوازن هر 
دو اين موقعيت هاى حسى را كه به خوبى در لحظه هاى جبهه فيلم منعكس است بر 
همگان ثابت كرد. اين نقش ديپلم افتخار جشنواره را براى پرستويى به ارمغان آورد.

نقش هايى كه سينماى ايران قدر آنها را ندانست (1) 
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