
نحوه فروش با شرایط نقد
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ) برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.1
امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ) 24 ماهه(تجاری،مسکونی،اداری1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله)24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

لیست امالک مازاد بانک مزایده اردیبهشت  ماه 95  )اصفهان(
توضیحات        وضعیت کنونی پالک ثبتی مبلغ پایه مزایده مساحت اعیان مساحت  عرصه کاربری نوع ملک آدرس ردیف

ششدانگ بازدید ازملک الزامی است تخلیه 2/4164 2/352/000/000 ریال 215 269 مسکونی یک باب خانه شهرضا خ آزادگان فرعی 2 کوچه سوم سمت راست پالک 61 1
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است تخلیه شده 2187/5797 5/166/000/000 ریال 185 270 مسکونی یک باب خانه بهارستان خیابان ولیعصر جنوبی خ زمزم ک زمزم 6 پالک 303 2

شششدانگ بازدید ازملک الزامی است متصرفدار 14/176 285/600/000 ریال 6 510/80 زراعی یک درب باغ داران روستای نهرخلج ک مسجد امام حسین مقابل حسینیه ک فرهنگ 3
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است متصرفدار 14/142 575/680/000 ریال 196 284 مسکونی 4 داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج یکباب خانه
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است متصرفدار 382/814 728/000/000 ریال 195 463/50 مسکونی یک باب خانه مبارکه نکو آبادکوچه شهید حبیب اهلل کریمیان پالک 20 5
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است تخلیه 4/395/440/000 ریال دفترچه شرکت شهرکها 42 657 2000 صنعتی کارخانه نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد 6
ششدانگ بازدیداز ملک الزامی است تخلیه 159/4272 1/232/000/000 ریال 45 مسکونی وتجاری 106/35 یک باب خانه بادرود خ امام نبش کشاورز 7
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است تخلیه 159/7214 1/587/040/000 ریال 223 267/5 مسکونی یک باب خانه بادرود خ امام خ کشاورز انتهای بن بست  دوم 8
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است تخلیه 18/6602 3/003/672/000 ریال 141/15 -------- مسکونی یک باب آپارتمان 9  خ امام خمینی خ درخشان مقابل مدرسه درخشان مجتمع مسکونی فرهنگیان
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است متصرفدار 1/2994 1/067/080/000 ریال 203 320 مسکونی یک باب خانه سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10

ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/35 2/196/741/680 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله 11 اردستان- ابتدای  جاده نطنزچینی گستر سپید
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش باوضع موجود تخلیه 144/29 2/265/285/680 ریال 612 1874 صنعتی یگ باب سوله اردستان – ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس 12
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش باوضع موجود 144/32 تخلیه 2/231/013/680 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان- ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد 13
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش باوضع موجود 144/36 تخلیه 2/188/360/272 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان – ابتدای جاده نطنزچینی گستر نسترن 14
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش باوضع موجود تخلیه 144/37 2/133/769/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان –ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال 15
144/33 تخلیه ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش باوضع موجود 2/168/041/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله 16 اردستان – ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است  فروش باوضع موجود تخلیه 144/31 2/168/041/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان- ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه 17
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است  فروش باوضع موجود تخلیه 144/30 2/189/032/272 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستا ن– ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد 18
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است  فروش باوضع موجود تخلیه 144/38 2/133/769/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان – ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله 19
ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش باوضع موجود تخلیه 144/28 2/216/022/368 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان – ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق 20
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است  فروش باوضع موجود 144/34 تخلیه 2/133/769/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان-ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه 21
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144 /68 2/133/769/568 ریال 612 1874 صنعتی یک باب سوله اردستان – ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح 22

ششدانگ بازدید ازملک الزامی است متصرفدار 1962/3636 3/987/200/000 ریال 93/05 ...... مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان ایمان جنوبی 23
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است متصرفدار 1962/3635 4/726/400/000 ریال 143/85 ..... مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان ایمان جنوبی 24
ششدانگ بازدیدازملک تلزامی است متصرفدار 1962/3634 5/734/000/000 ریال 161/6 ....... مسکونی یک باب آپارتمان 25 کاشان  خیابان ایمان جنوبی
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است تخلیه 349 1/362/536/000 ریال 130 943 مسکونی یک باب خانه زواره خیابان امام پشت بخشداری 26
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است تخلیه 8/899/128/000 ریال 13390 235 211/35 مسکونی و تجاری یک باب خانه 27 خ کاوه میدان 23 آبان

مشاع سه دانگ بازدیدازملک الزامی است متصرفدار 23/235/1161 8/180/480/000 ریال   سهم بانک 920 440 مسکونی یک باب خانه کاشان نبش خیابان نواب صفوی 28
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است تخلیه 12/9و12/10 8/680/000/000 ریال 489 269 مسکونی کاشان خیابان شاهد نبش کوچه شهید جان نثاری یک باب خانه 29
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است تخلیه 4183/4 5/488/000/000 ریال 473 340 مسکونی یک باب خانه 30 کاشان نبش خیابان درب امام
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است تخلیه 711/22 9/638/664/000 ریال 193/44 ........ مسکونی یک باب آپارتمان خیابان خاقانی کوچه چهارسوق بن بست هما 31
ششدانگ بازدیدازملک الزامی است 42/4451 تخلیه 5/621/252/000 ریال 650 4000 صنعتی کارخانه وماشین آالت شهرک صنعتی شجاع آباد نطنز 32
تخلیه ششدانگ بازدیدازملک الزامی است 15528 و15535 6/552/000/000 ریال 108/62 .......... مسکونی یک باب آپارتمان خیابان مرد آویج خ جابرابن حیان کوچه پنجم پالک    108 مجتمع آفتاب 33
ششدانگ بازدید ازملک الزامی است متصرفدار 4793/4716 6/328/000/000 ریال 82/20 +  12 پارکینگ ......... اداری یک باب دفترکار دروازه شیرازاول هزارجریب نبش بن بست پویان طبقه ششم واحد42 34
ششدانگ بازدیداز ملک الزامی است متصرفدار 4650 3/821/440/000 ریال 432 236 مسکونی یک باب خانه کاشان خ فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی 35

1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
4- سپرده ) ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملی استان 

اصفهان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 5- کلیه پاکات حاوی پیش��نهادات متقاضیان خرید امالک در س��اعت 8صبح روزچهارش��نبه مورخ95/2/22 در محل اداره امور ش��عب بانک ملی ایران اس��تان اصفهان واقع در  

میدان امام حسین )ع( ابتدای چهارباغ پائین بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
 6- امالک دارای متصرف بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.

)هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.(

7- برای کلیه امالک ، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرف دار تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
8- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری راجع امالک سرقفلی دار یا دارای حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.

9- امالکی که بصورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
10- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.

11- متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدی در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده 
تحویل دهند.

12- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.
13- نحوه فروش امالک مازاد بانک بشرح ذیل اعالم می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده 

اعالم نماید.

بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از امالک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محل های استیجاری  مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدی، نقد و اقساط)اجاره به شرط تملیک( به فروش برساند.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت 
اسناد مزایده ) برگه های شرایط در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روزسه شنبه مورخ95/2/21به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین )ع( –ابتدای چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

توضیحات : 

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان )م الف 2989(

32

کارخانه کاش��ی نیل��و اصفهان با 39 س��ال س��ابقه 
تولید و کس��ب عنوان صادرکننده نمونه کش��ور این 
روزها درگیر مش��کالتی اس��ت که ای��ن واحد بزرگ 
تولی��دی را به تعطیلی کش��انده، گویا ریش��ه بحران 
 در کاش��ی نیل��و از دوران » خصوصی س��ازی « 
آغاز شده و به » رکود « رس��یده است. کارخانه بزرگ 
کاش��ی نیلوی اصفهان این روزها تعطیل است،800 

کارگر این کارخانه که از آذر ماه گذشته تا کنون...

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگو با نش��ریه آمریکای��ی »نیویورکر« 
 تأکید کرد: مس��ایل منطقه اولویت اول ما به ش��مار 
می رود و ما پیش��نهادهایی به طور علنی و خصوصی 
برای تعامل وگفت وگو مطرح ک��رده ایم. وی در عین 
حال افزود: متأسفانه این پیشنهادها بخصوص از طرف 
عربستان سعودی گوش شنوایی پیدا نکردند. وی ادامه 

داد: ما خویشتنداری را از مدت ها پیش...

بررسی پدیده ای که در حال فراگیر شدن است؛

»پاساژ گردی« تفریحی 
بی هزینه دراصفهـان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

بحران درکاشی نیلوی اصفهان؛ 

از » کما « در خصوصی سازی 
تا مرگ در » رکود «

وزیر امور خارجه کشور:

مسایل منطقه اولویت 
اول  ماست

شرط صدور
 کارت پایان خدمت برای 

مشموالن بی سواد

جمهوری اسالمی ایران 
سپر دفاعی جهان اسالم در برابر 

استکبار است

سیگارها هم کد رهگیری 
می گیرند

 زن ۶۵ ساله
  از داخل رودخانه زاینده رود 
توسط آتش نشانان نجات یافت

اصفهان میزبان اجالس جهانی 
صنایع دستی می شود

چرا ذوب آهن دو چهره 
متفاوت دارد؟

نماینده ولي فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه اصفهان 
گف��ت:در صورت��ي از کارگ��ر حمایت مي ش��ود که 
کارفرما توان ایجاد کار داشته باشد بنابراین حمایت 
از کارگران در گرو حمایت از کارآفرینان اس��ت. امام 
جمعه اصفهان آیت اهلل س��ید یوسف طباطبایي نژاد 
به مناسبت هفته کارگر در دیدار با جمعي از اعضاي 

تشکل هاي کارگري و کارفرمایي، تصریح کرد: نبود 
ثبات ش��غلي، یکي از معضالت مه��م حوزه کارگري 
اس��ت. وي  تاکید کرد: تا زماني که با سیاس��ت هاي 
تشویقي افراد را به کارآفریني دعوت نکنیم، مشکل 
 بیکاري و عدم ثبات ش��غل نیز برطرف نمي ش��ود. 

امام جمعه اصفهان با گرامیداشت هفته کارگر و...

امام جمعه اصفهان:
حمایت از کارگران در گرو حمایت

از کارآفرینان است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ؛

فرانسویان 
 درچهلستون مي نوازند
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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسللامی 
ایران در گفت وگو با نشریه آمریکایی »نیویورکر« تأکید 
کرد: مسایل منطقه اولویت اول ما به شللمار می رود و ما 
 پیشللنهادهایی به طور علنی و خصوصی بللرای تعامل و

گفت وگو مطرح کرده ایم.
به گزارش جام جم آناین وبه نقل از پایگاه اینترنتی نشریه 
نیویورکر، وی در عین حال افزود: متأسفانه این پیشنهادها 
بخصوص از طرف عربستان سللعودی گوش شنوایی پیدا 
نکردند. وی ادامه داد: ما خویشتنداری را از مدت ها پیش 
آغاز کردیم؛ زمانی که کشللورهای خلیللج فارس از صدام 
حسین به مدت هشت سللال حمایت کردند و صدام بعدا 
علیه آنها اقدام کرد. در دو سللال و نیم گذشللته زمانی که 
ما درگیر مذاکرات هسللته ای بودیم، عربستان هر کاری 
می توانست برای مخدوش کردن مذاکرات انجام داد و ما 

خویشتنداری کردیم اما حدی هم وجود دارد.
وزیر امور خارجه کشللورمان در پاسللخ به این سللوال که 
مشللکات موجود در ارتباط با توافق هسته ای چیست؟ 
گفت: مهم ترین مشکل این است که آمریکا پس از اینکه 
به مدت هشت سللال با وضع جریمه های سنگین، همه را 
ترسانده و از ایران فراری داده، اکنون خود را کنار کشیده 
است. وی تأکید کرد: باید شاهد این باشیم که بانک های 
اروپایی بدون هراس از تافی آمریکا، با ایران کار کنند. ما 
تعهدات خود را به طور کامل انجام دادیم و مستحق سود 

بردن کامل از مزایای برجام هستیم. آمریکا باید این پیام را 
ارسال کند که کار کردن با ایران هیچ هزینه ای برای آنها 
ندارد بدون اما و اگر . رعایت نظام ها و معاهدات بین المللی 
به دلیل مزایایی اسللت که به همراه دارنللد و اگر مزایایی 

نداشته باشند دوام آنها به خطر می افتد.
ظریف در پاسللخ به این پرسللش که »آیا برجللام با خطر 
فروپاشی رو به رو اسللت« گفت: نخیر؛ برجام برقرار است 
اما اگر یکی از طرف ها از توافقناملله تبعیت نکند، در این 

صورت توافق شروع به متزلزل شدن خواهد کرد.
ظریف در ادامه این گفت وگللو در خصوص موضع رییس 
جمهوری آینده آمریکا درباره فرآیندی که در دوره اوباما 
شللروع شللد ، گفت: عاقه دارم که این فرآیند در دولت 
اوباما به نتیجه برسد و اعتقاد دارم در این صورت، رؤسای 
جمهوری آینده ایران و آمریللکا محافظت و ادامه آن را به 
نفع خود می دانند زیرا اعتقللاد داریم که این توافق خوبی 
است و در صورت اجرای کامل، همه شاهد سرایت تأثیرات 

سودمند جانبی آن به بخش های دیگر خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسللش که آیا گمان می کند رییس 
جمهوری بعدی آمریکا به اندازه رییس جمهوری کنونی 
دوستانه و عاقه مند به گفت وگو خواهد بود؟ گفت: به هر 
حال افراد بسیاری در ایران، )عملکرد( این دولت را خیلی 

دوستانه نمی دانند.
ظریف ادامه داد: ما امیدوار بودیم که تعامل بیشتر با آمریکا 

در این موضوع )هسللته ای( بی اعتمادی را کاهش دهد و 
گمان نمی کنم که خیلی دیر شده باشد؛ همانطور که رهبر 
معظم انقاب حضرت آیت اهلل خامنه ای سللال گذشللته 
گفتند ، اگر تجربه مذاکرات هسته ای نشان دهد که آمریکا 
رویکرد خود را در قبال ایران تغییر می دهد، در این صورت 

شانس تغییر وجود دارد.
خبرنگار نیویورکر در ادامه سللوال کرد: یک مقام ارشللد 
 آمریکایللی گفته کلله دولت آمریللکا امیدوار بللود توافق

 هسته ای راه را برای حل و فصل سایر مشکات گذشته باز 
کند. این نگرانی وجود دارد که ایران تمایلی به حل برخی 
از آن مسایل ندارد.ظریف پاسخ داد: در فارسی مثلی داریم  
که می گوید »اول بللرادری خود را ثابت کللن بعد ادعای 
 ارث و میراث کن« ؛ آمریکا باید اول نشللان دهد که توافق
  هسللته ای )برجللام( را اجرا مللی کند. هیچکس سللوال

 نمی کند که آیا ایران برجام را اجرا می کند یا نه و تقریبا 
تمام مقام هللای ایران اعتقاد دارند کلله آمریکا این توافق 
را اجرا نکرده اسللت. بنابراین شللما اول باید برادری - یا 
خواهری - خود را ثابللت کنید و سللپس از ارث و میراث 
صحبت کنید. سللود اجرای موفق توافق هسته ای زمانی 

میسر می شود که این توافق بطور موفق اجرا شود.
نظام قضایی آمریکا در قبال ایران اعتبار خود را 

از دست داده است
ظریف در بخش دیگللری از این گفت وگللو درباره حکم 

پرداخت غرامت بانک مرکزی ایللران به قربانیان حماتی 
در گذشللته بخصوص بمب گذاری سال 1983 در بیروت  
گفت: دادگاه های آمریللکا، ایران را دربللاره حمات 11 
سللپتامبر نیز مقصر می دانند! من برای عدالت آمریکایی 
احترامی قائل نیستم. چگونه می توانید توضیح دهید که 
ایران برای خسللارت وارد شللده به قربانیان 11 سپتامبر 
پاسخگو باشد، اما مسئوالن اصلی آن تبرئه شوند؟ زمانی 
که یک دادگاه آمریکا، ایللران را در ارتباط با حمات 11 
سللپتامبر محکوم می کند، اعتبار نظام قضایی آمریکا در 

مورد ایران به پایان می رسد.
وی با بیان اینکه آمریکا جرایم زیللادی علیه مردم ایران، 
ویتنام، عراق و افغانسللتان مرتکب شده اسللت، افزود: آیا 
قبول می کنید که این کشللورها قانونللی تصویب کنند و 
بابت خسارت های موازی ناشی از بمب گذاری های آمریکا 
یا هر فرد شکنجه شللده توسط سللاواک که آمریکا آن را 
ایجاد کرده بود، این افراد مدعی خسللارت شوند و اموالی 

را توقیف کنند؟
ظریف افزود: چرا ما باید حکم دیوان عالی آمریکا را قبول 
کنیم؟ این دیوان عالی آمریکاسللت نه دیوان عالی جهان. 
ما و پول مللا زیر نفللوذ و اختیار این دادگاه نیسللتیم. این 
یک دزدی بزرگ اسللت و باور کنید که ایللن پول را پس 

می گیریم.
 آزمایش موشکی حق ماست

 دکتللر محمللد جللواد ظریللف در اداملله در ارتبللاط با
 آزمایش های موشللکی گفت: این مشکل آمریکاست که 
گمان می کند می تواند رفتار همه را کنترل کند. آزمایش 
های موشکی حق ماست و تصریح کرده ایم که این موشک 
ها تنها برای مقاصد دفاعی استفاده می شوند. این موشک 
ها طوری طراحی نشده اند که قادر به حمل ساح هسته 
ای باشند. شما شلیک موشللک به ایران در جریان جنگ 
ایران-عراق را به خاطر دارید. به یاد دارید که ما هیچ چیزی 
برای دفاع از خودمان نداشتیم. نباید بگذاریم آن شرایط 
تکرار شود. در اینجا شما بدهکار ما هستید. هواپیماهای 
آمریکایی اطاعاتی به صدام حسین می دادند تا غیرنظامی 
های ما را با ساح شللیمیایی هدف قرار دهد. ما در زمینه 

دفاعی هیچ چیزی به هیچ کسی بدهکار نیستیم.
 آینده اسد، در دست مردم سوریه است

دکتر ظریف در بخللش پایانی گفت وگو بللا نیویورکر در 
خصوص مسللائل سللوریه تأکید کرد: به اعتقاد ما آینده 
بشار اسد در دستان مردم سوریه اسللت و به اعتقاد من او 
خوشحال می شود که آینده اش را به دست مردم سوریه 

بسپارد.
 وی افزود: برخی )مذاکللره کنندگان معارضللان( در ژنو

 می گویند اگر اسللد فردا نرود ما جنگ را آغاز می کنیم. 
همه می دانستند که اسد نخواهد رفت؛ همه می دانستند 
که این فرآیند 18 ماه طول می کشللد و در پایان 18 ماه 
مردم سللوریه تصمیم می گیرند چگونه انتخابات برگزار 

کنند.

خبر

کاخ سفید با انتشار فکت شللیت خود درخصوص روابط راهبردی آمریکا با 
کشورهای عضو شللورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد: اعضای شورای 

همکاری خلیج )فارس( در حمایت از برجام به آمریکا پیوستند.
به گزارش ایسللنا، به نقل از پایللگاه اینترنتی کاخ سللفید، در پی برگزاری 
نشست باراک اوباما رییس جمهور آمریکا با سران کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج )فارس( در ریاض، کاخ سللفید اقدام به انتشار فکت شیت 
خود با عنوان اجرای مشارکت راهبردی شورای همکاری خلیج )فارس( و 

آمریکا کرده است.
در این فکت شیت آمده است: در نشست کمپ دیوید در ماه مه سال 2015، 
آمریکا و شرکایش در شللورای همکاری خلیج )فارس( شللامل عربستان 
سللعودی، امارات متحده عربی ، کویت، عمان، قطر و بحرین به ایجاد یک 
شللراکت راهبردی قدرتمندتر برای بر طرف کردن چالش های منطقه ای 
متعهد شدند. این شراکت بر اساس تعهدات متقابل به منظور بهبود اوضاع 
امنیتی، برقراری ثبات و شکوفایی منطقه است. در سال گذشته، ما چندین 
نشست در سطح وزیران میان آمریکا و شللورای همکاری خلیج )فارس( و 
ده ها گفت وگوی دو جانبه برای عملی کردن وعده های داده شده در نشست 

کمپ دیوید، برگزار کردیم.
وزیران دفاع آمریکا و شللورای همکاری خلیج )فارس( در ریاض دیدار و بر 
اقدامات بیشللتر برای تقویت هر چه بیشللتر همکاری های امنیتی به ویژه 
تاش ها برای شکست دادن گروه داعش تأکید کردند. این تعامات در سطح 
وزارتی تکمیل کننده تاش های رییس جمهور بود که برای چهارمین بار 
به عربستان سعودی سفر کرد. آمریکا در حال همکاری با کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج )فارس( به منظور حل و فصل درگیری ها و کاهش 
تنش های منطقه ای است.در بخش مربوط به ایران این فکت شیت، با بیان 
این که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( در حمایت از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( به آمریکا پیوستند، ادعا شده است: در ریاض، 
مقامات درباره چالش های ناشللی از فعالیت های ایران در منطقه گفت وگو 
و بر اهمیت اتخاذ رویکردی جامع با هدف کاهش درگیری های منطقه ای 

تاکید کردند.
در بخش دیگری از این فکت شیت درباره سوریه و لزوم کمک به مردم این 
کشور آمده است: آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( 
در حال شللراکت با یکدیگر به منظللور کمک به بر طرف کللردن نیازهای 
بشردوستانه بیش از 18 میلیون سوری از جمله حدود پنج میلیون آواره و 
افرادی هستند که تحت تأثیر خشللونت ها در سوریه و دیگر درگیری های 

منطقه ای قرار گرفته اند.
به گزارش ایسللنا، این ادعاها در حالی مطرح می شود که برخی کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس بعاوه آمریکا با سیاست های مداخله جویانه شان 
در منطقه، اصلی ترین عامل بی ثباتی و ناآرامی های داخلی در کشللورهای 
خاورمیانه ازجمله سوریه، یمن، عراق و دیگر نقاط منطقه هستند. همچنین 
حمایت های مالی و فکری آن ها به ویژه عربستان از گروه های تکفیری سبب 
بروز و گسترش تروریسللم در منطقه و قدرت گیری داعش در این منطقه 
شده است.مقامات ایران همواره با رد هرگونه ادعا علیه عملکرد کشورمان 
در منطقه تاکید می کنند که هیچ دولتی حق دخالت در امور کشوری دیگر 

را ندارد و سرنوشت کشورها باید به دست مردم آن تعیین شود.

شورای همکاری خلیج فارس در کنار 
آمریکا از برجام حمایت کرد

رییس کارگللروه ژئوپلیتیک مرکز تحقیقللات راهبردی 
دفاعی گفت: جمهوری اسامی ایران برای دفاع از اسام در 

برابر استکبار و صهیونیست ها همچون سپری مقاوم است.
به گزارش مهر، امیر سللرتیپ محمدحسن نامی با اشاره به 
برگزاری همایش ملی تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسللیا با 
سللخنرانی علی الریجانی رییس مجلس شللورای اسامی 
گفت: جمهوری اسامی ایران همچون سپری مقاوم است 
اما متاسفانه برخی سللردمداران کشورهای اسامی مطیع 
صهیونیست ها هستند و در راسللتای اهداف و راهبردهای 
آنان گام بر می دارند. جانشین رییس کمیته علمی همایش 
ملی تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسللیا با تاکیللد بر امنیت 
منطقه ای در سخنانی اقدام دشمن بر علیه محور مقاومت را 
از مهمترین تحوالت ژئوپلیتیکی منطقه توصیف و تصریح 
کرد: اسللتکبار جهانی و صهیونیسللم بین الملل همواره در 
تاشند تا تحوالتی در منطقه بوجود آورند که امنیت رژیم 
صهیونیسللتی در پرتو آن تضمین شللود. رییس کارگروه 
ژئوپلیتیک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی افزود: توسعه 
سرزمینی و اشراف رژیم غاصب صهیونیستی بر منابع نفت 
و انرژی در منطقه از سیاست های استکبار تحت استراتژی 
شبکه صهیونیسم بین الملل است. جانشین بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع مقدس در ادامه از ژئوپلیتیک وحشت 
به عنوان راهبردی برای ایجاد هراس در دل مردم منطقه یاد 
کرد و اظهار داشت: صهیونیست ها امروز بیش از ۷5 درصد 
فضای مجازی را در اختیار دارنللد و از این ظرفیت به عنوان 

سربازان دیجیتالی خود استفاده می کنند.
وی تروریسم تکفیری اسام نما را برخاسته از دستگاههای 
اطاعاتللی و سللرویس هللای جاسوسللی آمریللکا و رژیم 
صهیونیستی دانسللت و با اشللاره به تأثیر صهیونیستی در 
رقم خوردن رخدادها و تحوالت جهان تصریح کرد: مقابله 
با اسام، تغییر در ترتیبات جغرافیایی کشورهای مسلمان 
و در اختیار گرفتن تمام ثروت جهان از استراتژی های البی 
صهیونیستی است که در دسللتیابی به آنها از هیچ جنایتی 

فروگذار نمی کند.
امیر نامی منطقه مقاومللت را جبهه اصلی اسللام در برابر 
استکبار جهانی خواند و اظهار داشللت: امروز توسعه محور 
مقاومت و ایستادگی در برابر راهبردهای خصمانه دشمنان 

ونیز جلوگیری از تحقق اهداف پلید آنان مهم ترین موضوع 
ژئوپلتیکی است که می بایست دنبال شود.

جانشللین رئیللس کمیته علمللی همایش ملللی تحوالت 
ژئوپلیتیکی غرب آسللیا در بخللش دیگری از سللخنانش 
با ارایه گزارشللی از رونللد اقدامات کمیتلله علمی همایش 
گفت: پس از تشللکیل کمیتلله علمی همایللش و انتخاب 
اعضای این کمیته توسط شللورای سیاستگذاری همایش، 
مراتب به تمامی دانشللگاه هللا، مراکز علمی و پژوهشللی 
اعام شللد. وی افزود: با اعام فراخوان و ارسال  مقاالت به 
دبیر خانه همایش، آثار پس از ارزیابللی به منظور انطباق با 
محورهای همایش، جهت داوری به کمیته علمی ارسال شد. 
امیللر نامللی در اداملله خاطر نشللان کللرد: بیللش از 150 
مقاله بلله دبیرخانه همایش ارسللال شللد کلله از این میان 
100 مقاله بللا محورهای همایللش تطبیق داشللت و این 
مقاالت پللس از تفکیک شللدن براسللاس موضللوع مقاله 
در اختیللار کمیته هللای داوری قللرار گرفللت کلله پس از 

انجللام فرآینللد داوری، مقللاالت برتللر انتخاب شللدند.
 جانشللین بنیاد حفظ آثار و نشللر ارزش های دفاع مقدس 
با بیان اینکه ۴۴ نفر ازاسللاتید و اعضای کمیته های علمی 
مسئولیت داوری مقاالت ارسالی به دبیرخانه همایش ملی 
تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسللیا را برعهده داشتند، سطح 
کیفی آثار را مطلوب توصیف و تصرح کرد: بیشترین مقاالت 
ارسالی به همایش پیرامون مسللائل امنیتی، امنیت مرزها، 
جغرافیای فرهنگی و مذهبی، محاسللبات ژئواستراتژیک، 
رقابت های ژئوپلیتیک و جنگ هللای نیابتی بود که در روز 

برگزاری همایش مقاالت برتر مورد تقدیر قرار می گیرند.
امیر نامی در پایان سللخنانش با تاکید بللر اینکه جمهوری 
اسامی ایران سللپری در برابر استکبار و صهیونیست ها در 
دفاع از اسام است گفت: متاسفانه امروز برخی سردمداران 
کشورهای اسللامی مطیع صهیونیست ها هسللتند و در 

راستای اهداف و راهبردهای آنان گام بر می دارند.
گفتنی است اولین همایش ملی تحوالت ژئوپلیتیکی غرب 
آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای به همت مرکز تحقیقات 
راهبردی دفاعی 9 اردیبهشللت  با سخنرانی علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسامی و فرماندهان ارشد نیروهای 

مسلح در تهران برگزار می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شللورای اسللامی گفت: 
باید در باالترین سللطوح ملی و فراتللر از وزارت خارجه و یا 
 بانک مرکزی و البته بللا رعایت دیدگاه های ایللن دو نهاد،

 تصمیم گیری هللای چند بعدی و چند الیلله ای که بتواند 
منافع ملت ایران را حفظ کند، گرفته شود. 

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شللورای 
اسللامی در گفتگو با خبرگزاری ایمنا در خصوص برداشت 
2میلیارد دالری آمریکا از اموال ایللران، اظهار کرد: با توجه 
به این که موضوع عرف در حقوق داخلللی آمریکا به عنوان 
یکی از مبانی حکم و اسللتنباط و رای حقوقی دانسته شده 
است، بی توجهی به رخداد پدید آمده دست اندازی به اموال 
جمهوری اسللامی ایران و عدم واکنش حقوقی، سیاسی و 
اقتصادی متناسب می تواند آثار زیانباری در آینده ایران به 

همراه داشته باشد.
وی افزود: اگر یک مرجع رسیدگی کننده قضایی در آمریکا 
چنین اقدامی را مجاز بشمارد، این به عنوان یک رویه حقوقی 
می تواند در سللایر موضوعات مشللابه در این کشللور مورد 

استناد قرار گیرد و راه برای غارت اموال ایران باز می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با بیان این 
که با دیپلماسی لبخند، نشللان دادن نرمش و ساده انگاری 
نمی توان جلوی آمریکا و عزمی که برای تحقیر ملت ایران 

دارد را گرفللت، تاکید کرد: باید در باالترین سللطوح ملی و 
 فراتر از وزارت خارجلله و یا بانک مرکللزی و البته با رعایت

 دیدگاه های این دو نهاد، تصمیم گیللری های چند بعدی 
و چند الیه ای که بتوانللد منافع ملت ایللران را حفظ کند، 
 گرفته شللود.مقتدایی ادامه داد: البتلله غارتگری در خوی

 آمریکایی ها سابقه چند صد سللاله دارد و دست اندازی به 
اموال ملت ها یک رویه در منش دولتمردان آمریکایی شده 
اسللت اما آنچه امروز اهمیت دارد این است که همه بخش 
های کشللور و همه قوای مملکت فارق از نگاه های سیاسی 
و جناحی، بللا رویکرد حفظ و حراسللت از منافع ملی باید با 
یکدیگر همکاری کنند.وی با اشاره به این که امروز بیش از 
هر زمان دیگر دولتمردان، سیاسیون و عموم ملت ایران به 
صورت عمیق متوجه بسیاری از مسائل کشور هستند، خاطر 
نشللان کرد: ملت ایران می دانند هنگامللی که رهبر معظم 
انقاب فرمودند به آمریکا نمی شللود اعتماد کرد و عده ای 
خوش خیالی کرده بودند که می توان به تغییر رویکرد آمریکا 

امیدوار بود، حرف رهبری صحیح بوده است.
وی در پایان گفت: سللخنان رهبللری نشللان از حکمت و 
مصلحت می باشللد و این برخی از مسللئوالن خام اندیش 
هستند که باید امروز بار دیگر روش اصولی بی اعتمادی به 

نظام سلطه را مورد توجه ویژه قرار دهند.

رییس فراکسیون حج مجلس شورای اسامی تاکید کرد: 
پیش شرط عدم تجمع و عدم شعار از سوی حجاج ایرانی 

اقتدار و عزت جمهوری اسامی را خدشه دار می کند. 
به گزارش ایمنا، بر اساس اعام رسانه های عربستان،  وزیر 
حج عربسللتان بر ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار و 
باالبردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید 
کرده است.وزارت حج عربسللتان درحالی اقدام به تعیین 
برخی شللرط و شللروط برای پذیرش حجاج ایرانی کرده 
که انتظللار می رفت با توجه به حوادث ناگوار و بی سللابقه 
در موسم حج گذشته و کشته شدن صدها زائر ایرانی در 
مراسم رمی جمرات، مسئوالن حج کشورمان شرط هایی با 
هدف تأمین امنیت حجاج برای سعودی ها در نظر بگیرند.

اگرچه برخی از این محدودیت ها ماننللد برگزاری دعای 
کمیل و برائت از مشللرکین در سال های گذشته نیز برای 
حجاج ایرانی در نظر گفته می شد ، اما به نظر می رسد طرف 
سعودی امسال حساسیت های بیشللتری را در این رابطه 

اعمال کرده است.
احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایمنا، با 
اشاره به شرطی که عربستان پیش روی ایران برای مراسم 
حج گذاشته اسللت گفت: ملت ایران عزیز و مقتدر است 
نباید  در این مذاکرات عزت و اقتدار جمهوری اسامی و 

ملت ایران شکسته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم شللورای اسامی با 
اشاره به اینکه عربستان شرط گذاشللته است که حجاج 
ایران تجمع نکنند و شعار ندهند، اظهار داشت: هر شرطی 
که باعث شللود اقتدار و عللزت جمهوری اسللامی ایران 

شکسته شود، قابل قبول و مورد توجه نیست.
 وی با بیان اینکه عربستان در شللرایطی برای ایران شرط 
می گذارد که هنوز در خصوص حادثه منا پاسللخ درستی 
نداده اسللت، ادامه داد: مللا با اصل اعزام حجللاج  مخالف 
بودیم اما در نهایت مسئوالن بر اساس سیاست های نظام 

مذاکراتی برای انجام این سفرها صورت داده اند.
فاجعه منا در 2 مهر سال گذشللته همزمان با عید قربان 
در مراسم رمی جمرات در »خیابان 20۴« نزدیک تقاطع 
آن با »خیابان 223«، در منطقه منا،شهر مکه، عربستان 
سعودی رخ داد. ازدحام حجاج باعث کشته شدن دستکم 

2 هزار و23۶ نفر شد. 
تعللداد جانباختگان ایرانی در این حادثلله ۴۶۴ نفر اعام 
شللده که تمامی مفقودان حادثه تا تاریخ 1۶ دی 139۴ 
شناسللایی شللدند و ۴2 قربانی دیگر در قبورالشللهدای 
مکه دفن شللده اند. این واقعه مرگبارتریللن رویداد تاریخ 

حج است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

با دیپلماسی لبخند و ساده انگاری نمی توان جلوی آمریکا را گرفت
رییس فراکسیون حج مجلس شورای اسالمی؛

شرط گذاشتن عربستان برای حج قابل قبول نیست

امیرسرتیپ نامی:

جمهوری اسالمی ایران سپر دفاعی
جهان اسالم در برابر استکبار است

رییس جمهور در دیدار معللاون رییس جمهوری اروگوئلله، تاکید کرد 
 که گسللترش و تعمیق روابط با کشللورهای حوزه آمریللکای التین، از 

سیاست های اصولی جمهوری اسامی ایران است.
به گزارش مهر، حجت االسام حسن روحانی در دیدار»رائول سندیک 
رودریگز«اظهارداشت: تهران و مونته ویدئو برای توسعه همه جانبه روابط 
بسیار صمیمی و دوستانه، از اراده مستحکمی برخوردارند و هیچ کشور 
ثالثی نمی تواند بر این روابط اثربگذارد.روحانی تصریح کرد: با تشللکیل 
کمیسللیون مشللترک اقتصادی و اجرای توافقات حاصله میان ایران و 
اروگوئه، فصل نوینی در روابط دو کشللور برپایه تامیللن منافع دو ملت، 

آغاز خواهد شد.
رییس جمهور بلله امکانات و ظرفیت هللای اقتصادی ایللران و اروگوئه 
 اشاره کرد و اظهارداشللت: برای شتاب در سللطح همکاری ها، باید این

 ظرفیت های مشترک بیش از پیش و به ویژه بین بخش های خصوصی 
دو کشور معرفی وعملیاتی شوند.

 روحانی ایجللاد طرح ها و پللروژه های مشللترک برای همللکاری های 
منطقه ای را ضروری دانست و گفت: دو کشور با سرمایه گذاری و اجرای 
طرح هایی برای تولید و صادرات مشترک می توانند به  بخشی از بازارهای 

وسیع در آمریکایی التین و آسیای میانه و قفقاز، دست یابند.
رییس جمهور افزود: جدا از مسایل اقتصادی و تجاری ، موضوعات مهمی 
هم امروز در سطح جهان وجود دارد که نیازمند رایزنی و همفکری همه 
کشورهاست که از جمله آنها می توان به محیط زیست و تروریسم اشاره 

کرد.
روحانی، همکاری و هماهنگی همه کشللورها برای مبارزه با تروریسم و 
ترویج تفکرات افراطی را ضروری دانست و اظهارداشت: تروریسم امروز 
میلیون ها نفر را در سراسر جهان آواره و هزاران نفر را قربانی کرده است 

و برای  مبارزه با این پدیده شوم، همه باید دست به دست هم دهیم.
»سللندیک رودریگز« معاون رییس جمهور اروگوئه نیللز در این دیدار 
تصریح کرد که کشورش برای توسعه سطح همکاری ها با تهران در همه 

حوزه های مورد عاقه، مصمم است.
وی با اشللاره به اینکه »ایللران و اروگوئه دو دوسللت و شللریک تجاری 
 دارای روابط دیرینه هسللتند«، افزود: دو کشللور دارای توانمندی ها و 
ظرفیت های گسترده ای هسللتند که باید از این توانمندی ها در مسیر 
توسللعه و تقویت همکاری ها بهره برداری کرد.معللاون رییس جمهور 
اروگوئه که توسللط یک هیئت تجللاری و بازرگانی همراهی می شللود، 
 افزود: با فعال شللدن کمیسللیون مشللترک اقتصادی دو کشللور ، دور

 تللازه ای در روابط تهللران – مونته ویدئو آغللاز خواهد شللد و انرژی و 
کشاورزی از مهم ترین حوزه های همکاری خواهد بود.

سللندیک رودریگز نیز بر ضرورت هماهنگی و هفکری بیشللتر ایران و 
اروگوئه در مسایل منطقه ای و جهانی تاکید کرد.

روحانی در دیدار معاون رییس جمهور اروگوئه:

گس�ترش روابط ب�ا آمری�کای التین از 
سیاست های اصولی تهران است

بین الملل

وزیر امور خارجه کشور:

مسایل منطقه اولویت اول ماست
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گمرک ایران؛

صادرات غیر نفتی ۸ درصد افزایش پیدا کرد
سازمان حفظ نباتات؛

کشاورزان مزارع را سم پاشی کنند
رییس صندوق ضمانت صادرات؛

آغاز صدور ضمانتنامه گمرکی برای ورود موقت کاال

 گم��رک ای��ران گ��زارش داد: ص��ادرات 
 غیر نفتی در نخس��تین ماه از س��ال  جاری 
با ۷ و ۹۱ صدم درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل به ۳ میلیارد و ۷ میلیون 

دالر رسید.
گمرک ایران اعالم ک��رد: در فروردین ماه 
 امس��ال ۸ میلی��ون و ۱۸۳ ه��زار تن کاال 
 ب��ه ارزش ۳ میلی��ارد و ۷ میلی��ون دالر 
از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور 
صادر ش��د که در مقایس��ه با فروردین ماه 
سال گذش��ته از لحاظ وزن ۳۷ و ۸۹ صدم 
درصد واز حیث ارزش ۷ و ۹۱ صدم درصد 

افزایش پیدا کرد.
در این مدت یک میلی��ون و ۹۲۵ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلی��ارد و۹۸۰ میلیون 
 دالر وارد کش��ور ش��د که از لح��اظ وزن 
 ۲ صدم درص��د کاه��ش و از نظ��ر ارزش

 ۷ صدم درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش پیدا کرد.

تراز تجارت خارجی کشور در فروردین ماه 

امس��ال با بیش از یک میلیارد دالر به نفع 
صادرات مثبت بود.

در این مدت میعانات گازی به ارزش ۵۴۵ 
میلی��ون دالر و محصوالت پتروش��یمی و 
س��ایر کاالها به ارزش ۲ میلی��ارد و ۴۶۲ 

میلیون دالر صادر شد.
چی��ن، ام��ارات متح��ده عرب��ی، ع��راق، 
جمه��وری ک��ره و هند پنج کش��ور عمده 
 مقص��د ص��ادرات کااله��ای غیرنفت��ی 

) با احتساب میعانات گازی ( بودند.
در فروردین ماه لوبیای سویا با ۸۷ میلیون 
دالر ارزش، ذرت دامی با ۵۹ میلیون دالر 
ارزش، جو به اس��تثنای بذر با ۵۴ میلیون 
دالر ارزش، دان��ه گن��دم خوراک��ی با ۴۶ 
میلیون دالر و کنجاله س��ویا با۴۰ میلیون 

دالر عمده ترین کاالهای وارداتی بود.
کش��ورهای عمده طرف معامله با کش��ور 
ایران نیز در مدت یاد شده به ترتیب شامل 
کش��ورهای چین، امارات متح��ده عربی، 

ترکیه، آلمان و هند بوده اند.

سازمان حفظ نباتات نسبت به اوج گرفتن بیماری های 
گندم در دو هفته آینده هش��دار داد و از کش��اورزان 
خواست در صورت مش��اهده عالیم زنگ گندم با نظر 

کارشناسان اقدام به سمپاشی کنند.
مدیرکل دفتر پی��ش آگاهی و کنترل آفات س��ازمان 
حفظ نباتات کشور گفت: براس��اس گزارش سازمان 
 هواشناس��ی در اکث��ر نق��اط کش��ور ب��ه خص��وص 
در استان های غربی مانند کردستان، ایالم، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ۱/۵ برابر میانگین؛ 
بارندگی شده و امس��ال به علت افزایش رطوبت، سال 

پربیماری و آفت برای گندم خواهیم داشت.
کرامت ا... اکبرپور با بیان اینک��ه در هفته آینده، اوج 
بیماری های گندم خواهد بود، از کشاورزان استان های 
آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، 
ایالم، کرمانش��اه و کردس��تان خواس��ت، مزارع خود 
را به دقت بررس��ی کنن��د و اگر عالیم زن��گ گندم را 
مشاهده کردند، با نظر کارشناسان شبکه پیش آگاهی 
و مراقبت منطقه خود به س��رعت، علی��ه این بیماری 
 اقدام به سمپاش��ی کنن��د. اکبرپور ادام��ه داد: ظرف 
یک م��اه و نیم اخیر، ب��ه علت کانون کوب��ی و مبارزه 

به موقع با بیماری های گندم مانند زنگ و س��فیدک 
در س��طح۱۵۰ هزار هکتار، از گس��ترش س��ریع این 

بیماری ها در مزارع جلوگیری شده است.
مدیرکل دفتر پی��ش آگاهی و کنترل آفات س��ازمان 
 حف��ظ نباتات کش��ور اف��زود: ای��ن کان��ون کوبی ها 
در ۱۸ استان کش��ور انجام گرفته و در حال حاضر در 
استان های جنوبی مشکلی نداریم. وی درباره علف های 
هرز در مزارع گندم نیز اظهار داش��ت: امس��ال تنوع 
س��موم برای مبارزه با علف های ه��رز در مزارع گندم 
را باال برده ایم و با گشایش های بعد از تحریم توانسته 
 ایم حداقل۱۰ نوع علف کش تهی��ه کنیم. وی با بیان 
این ک��ه تاکن��ون در س��طح دو میلی��ون و۶۰۰ هزار 
 هکتار با علف های هرز مزارع گندم مبارزه شده است، 
پیش بینی کرد: س��طح ای��ن مبارزه ب��ه ۳/۵ میلیون 

هکتار برسد.
مدیر کل پیش آگاهی و کنترل آفات س��ازمان حفظ 
نباتات کشور  همچنین از برنجکاران خواست نشاهای 
برنج را درخزانه، علیه کرم س��اقه خوار با توصیه های 
کارشناس��ان ش��بکه های پی��ش آگاه��ی و مراقبت، 

سمپاشی و سپس آنها را به مزارع انتقال دهند.

 ریی��س صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات گف��ت: 
از این پس ترتیبی اتخاد ش��ده تا کاالهایی که با 
هدف تولید و صادرات مجدد وارد کشور می شوند، 
صندوق ضمانت صادرات در گم��رک برای آنها 

ضمانتنامه گمرکی صادر می کند.
سید کمال سیدعلی در گفت وگویی به تصویب 
صدور ضمانتنامه گمرکی در این صندوق اشاره 
کرد و در توضیح ای��ن موضوع گفت: پیش از این 
افراد ب��رای واردات موقت کاال ک��ه پس از تولید 
قرار بود صادر شود با مش��کل مواجه بودند، اما با 
پیگیری هایی که انجام دادیم مصوب شد که در 
گمرک، ضمانتنامه گمرکی ب��رای ورود موقت 
کاال صادر ش��ود. وی افزود: هم اکن��ون  این کار 
امکان پذیر اس��ت و منتظر مراجع��ه بازرگانان و 
تقاضا ب��رای صدور ضمانتنامه هس��تیم. رییس 
 صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ای��ران همچنین 
ب��ه مش��کلی ک��ه بی��ن تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان برای وجود ضمان��ت، پرداخت 
پ��ول تولیدکنن��ده وج��ود دارد، اش��اره کرد و 
گف��ت: پی��ش از ای��ن تولیدکنن��ده ضمانت��ی 

 برای دریاف��ت پول خ��ود در قب��ال کاالیی که 
به ص��ادر کننده می فروش��د و معم��وال کاالی 
 خود را نسیه نمی فروشند و همواره کشمکشی 
بر س��ر این موضوع وجود داش��ت، اما همین جا 
اعالم می کنیم ک��ه صندوق ضمان��ت صادرات 
ضمانتنامه اعتباری تولیدی از طرف صادرکننده 
برای تولیدکنن��ده صادر می کند تا ف��رد بتواند 
پول خود را طی ۳ الی ۴ م��اه از خریدار دریافت 
کند. وی ادامه داد: در غی��ر این صورت صندوق 
ضمانت صادرات از محل صدور ضمانتنامه پول 

تولیدکننده را پرداخت خواهد کرد.

خبر 

رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ن��رخ ارز چالش 
چندساله  تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و دولت اگر بخواهد از تولید 

و صادرات حمایت کند هیچ راهی جز واقعی کردن نرخ ارز ندارد.
 مسعود گلشیرازی در نشست مش��ترک هیئت  رییسه کمیسیون تجارت 
با مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان با اش��اره به کاهش می��زان صادرات 
 واردات استان اصفهان اظهار داش��ت: افول صادرات واردات استان نشان 
از دست رفتن مطلوبیت و مزیت های صادراتی اس��ت و فعاالن اقتصادی 

به همراه مسئوالن استان بایستی راهکاری برای این چالش اتخاذ کنند.
 وی خواس��تار قیمت گذاری نرخ ارز بدون نگاه سیاسی به آن شد و گفت: 
به نرخ ارز باید به عنوان یک مولفه اقتصادی صرفا ن��گاه کرد زیرا این نرخ 

تاثیر بسزایی در تجارت کشور دارد.
رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان عل��ت افزایش صادرات 
در س��ال ۹۱ را باال رفتن ن��رخ ارز برش��مرد و افزود: بخ��ش خصوصی از 
 دولت می خواهد که در تعیین نرخ ارز وضعی��ت تولید و صادرات واقعی تر 

دیده شود و برای واردات تنظیم نرخ نشود.
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان نیز در این نشس��ت بیان کرد: صادرات 
 گروه گم��رکات اس��تان اصفهان ش��امل اصفه��ان، ذوب آهن، کاش��ان، 
فوالد مبارکه و فرودگاه اصفهان در س��ال ۱/۹۴ میلیارد و۳۰ میلیون دالر 
بوده است که نسبت به یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون دالر با ۱۲ درصد کاهش 

ارزشی روبه رو است.
احمدی ونهری صادرات گمرکات اس��تان در فرودین ماه سال جاری۵۰ 
میلیون دالر برش��مرد و گفت: این در حالی است که در فروردین ماه سال 

گذشته ۶۱ میلیون دالر صادرات داشتیم.
وی عمده ترین اقالم صادراتی استان را ش��امل فرآورده های نفتی، چدن، 
آهن فوالد، فرش، کف پوش ها، محصوالت لبنی، مصنوعات آهن و فوالد، 
محصوالت س��رامیکی، مصنوعات گران بها، مواد و اش��یای پالستیکی و 
مصنوعات گچ و س��یمان عنوان کرد و گفت: عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنس��تان و ترکیه عمده ترین کش��ورهای واردکننده کاالی اس��تان 

اصفهان بودند.
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: ترکیب ارزش کاالی 
صادراتی گمرکات اس��تان ش��امل ۳۱ درصد مواد پتروشیمی،۲۳ درصد 
آهن و ف��والد، ۱۵ درصد فرش، ۵ درصد محصوالت س��رامیکی، ۴ درصد 

مصنوعات آهن و فوالد و ۲۲ درصد سایر کاالها است.
وی تاکید کرد:۸۲ درصد ارزش و ۸۷ درصد وزن صادرات گروه گمرکات 
اس��تان آهن و فوالد، محصوالت پتروش��یمی، فرش، محصوالت آهنی و 
فوالدی، محصوالت س��رامیکی و مصنوعات از آهن و س��رامیک تشکیل 

می دهند.
ونهری خاطرنشان کرد:۸۸ درصد ارزش و ۹ درصد وزن صادرات گمرکات 
استان به پنج کش��ور عراق، افغانستان، پاکس��تان، ترکمنستان و امارات 

متحده عربی است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

دولت برای حمایت از تولید و صادرات 
راهی جز واقعی سازی نرخ ارز ندارد

کارخانه کاش��ی نیلو اصفهان با ۳۹ سال سابقه تولید و کسب 
عنوان صادرکننده نمونه کش��ور این روزها درگیر مشکالتی 
است که این واحد بزرگ تولیدی را به تعطیلی کشانده، گویا 
 ریش��ه بحران در کاش��ی نیلو از دوران » خصوصی س��ازی « 

آغاز شده و به » رکود « رسیده است.
ب��ه گ��زارش از تس��نیم کارخان��ه ب��زرگ کاش��ی نیل��وی 
اصفه��ان ای��ن روزه��ا تعطی��ل اس��ت،۸۰۰ کارگ��ر ای��ن 
کارخان��ه ک��ه از آذر م��اه گذش��ته ت��ا کن��ون حق��وق و 
 دس��تمزدی از کارفرمای��ان خ��ود دریاف��ت نکرده ان��د 
به جای حضور در خط تولید، پالکارد به دست حقوق خود را از 
مسئوالن شهرستان نجف آباد و استان اصفهان طلب می کنند. 
خطوط تولید یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کاشی کشور 
غیرفعال ش��ده و به بهانه آتش گرفتن پس��ت ب��رق درهای 

کارخانه به روی کارگران و مشتریان بسته است.
 از آتش سوزی تا تعطیلی

 ام��ا ش��رح ماج��را از زب��ان کارگ��ران ای��ن کارخان��ه ک��ه 
 در روزهای اخیر به جای حضور در محل کار اعتراض خود را 
به فرمان��داری نج��ف آب��اد برده ان��د. خوش��ابی از کارگران 
کارخانه کاشی نیلوست که در ش��رح دلیل تعطیلی کارخانه 
 و مشکالت ایجاد ش��ده به تس��نیم این گونه پاسخ می دهد: 
»... کارخانه از ش��ب چهارش��نبه گذشته که پس��ت برق آن 
 آتش گرف��ت کال تعطیل ش��ده اس��ت، بعض��ی از کارگران 
ه��ر روز در مقابل کارخان��ه می نش��ینند، اما خب��ری از کار 

نیست... «
یعنی تنها دلیل تعطیلی کارخانه آتش س��وزی پس��ت برق 
بوده؟ پس اعتراض هایی که به دلی��ل عدم پرداخت حقوق ها 
شده است چه؟ خوشابی به این سوال این طور پاسخ می دهد: 
» حقوق ما را از آذر ماه تاکنون پرداخته نکرده اند، می گویند 
پول نداریم، در حالی که فروش خوبی داشتند، انبار کارخانه 
از کاش��ی خالی ب��ود، هرچه تولی��د می ش��د را پیش فروش 

می کردند، اما اینکه پولش چه شد را نمی دانم. «
شایعاتی که در ش��هر پیچیده را کارگران هم شنیده اند. این 
کارگر کارخانه کاش��ی نیلو می گوید: » اینکه ش��ایعه است یا 
واقعی��ت را نمی دانم، اما ما هم ش��نیده ایم که یکی از ش��رکا 
پول ها را برداش��ته و رفته، اما اینکه کدام راست می گویند را 

خدا می داند. «
 آغاز بحران در کاشی نیلو بعد از واگذاری به بخش 

خصوصی
علیخانی از کارگران باسابقه کاشی نیلو است. وی که ۱۸ سال 
سابقه کار در بخش فنی کارخانه را دارد با اطمینان بیشتری 
به سواالت ما پاسخ می دهد. وی در پاسخ به این سوال که دلیل 
تعطیلی کارخانه چیست به دورانی اشاره می کند که کارخانه 
کاش��ی نیلو از اداره کل تامین اجتماع��ی به بخش خصوصی 
واگذار ش��د. علیخانی می گوید: » روز نخس��تی که ۴ شریک 

به این کارخانه آمدند همه چیز خوب بود، انبارها پر از کاشی 
بود که به خوبی فروش می رف��ت و انبار فنی هم پر از جنس و 
دستگاه ها بدون عیب کار می کردند اما از روزی که ۴ شریک 
پای خود را به کارخانه گذاشتند هرچه بود و نبود را فروختند 

و یک ریال هم خرج کارخانه نکردند. «
 وی ادام��ه می ده��د: »... باطن��ی مدیرعام��ل کارخان��ه 
 چندی پیش در جم��ع کارگ��ران گفت که با ش��ریک دیگر 
به مشکل برخورد کرده اند و خبر داد که آنها اموال کارخانه را 
برده و دزدی کرده اند، ماجرا اما امروز به جایی ختم ش��ده که 

کارخانه کال تعطیل است... «
 همکاران دیگ��ر ش��ما می گویند دلی��ل تعطیل��ی کارخانه 
آتش سوزی پست برق بوده، این موضوع صحت دارد؟ علیخانی 
به این سوال این گونه پاس��خ داد: »۱۰ روز پیش گفتند شب 
گذشته پست برق آتش گرفته، سوال من این است، آن زمان 
که کارخانه با ۱۲ خط تولید کار می کرد هیچ اشکال فنی رخ 

نداد، حاال که تعطیل شده ناگهان پست برق آتش گرفته؟! «
 ۸00 کارگر بدون حقوق و بالتکلیف

این کارگر کارخانه کاش��ی نیل��و در ادامه به دورانی اش��اره 
می کند که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. 
او می گوید: تامین اجتماعی کارخانه کاش��ی نیلو را به ۴ نفر 
 به صورت اقس��اطی فروخت، تا جایی که م��ا خبر داریم فقط

 ۲ قسط تامین اجتماعی پرداخت شده و مابقی آن را پرداخت 
نکردند. در این بین تکلیف کس��ی را هم مش��خص نکردند، 

بیمه  کارگران را از بهمن ماه ت��ا کنون نداده اند عالوه بر اینکه 
بیمه های قبل ما را هم پرداخت نکرده اند، کارگران هم اعتراض 
خود را به اداره کار بردند و قرار شد فعال قراردادی بسته شود تا 

تکلیف کارخانه مشخص شود. «
کارگران کارخانه کاشی نیلو اعتراض خود را به پرداخت نشدن 
مطالبات ش��ان به فرمانداری نجف آباد، استانداری اصفهان و 
نهاد ریاست جمهوری برده اند. علیخانی با اشاره به این شکایات 
می گوید: در دوران دفاع مقدس، این کارخانه با تمام ظرفیت 
کار می کرد، بیشترین کاشی ما صادراتی بود و االن نیز از نظر 
خرید و مش��تری مش��کلی ندارد، اما اینکه گردانندگان این 
کارخانه که عده ای دالل نیستند به دنبال چه چیزی بوده و با 
چه هدفی۷۰۰-۸۰۰ کارگر را بالتکلیف کرده اند؛ نمی دانیم.

 کاشی نیلو درگیر مشکالت رکود است
در حالی که تالش ما برای تماس با مدیرعامل کارخانه کاشی 
نیلو بی نتیجه ماند س��واالت خود درباره مشکالت این واحد 
بزرگ تولی��دی را از رییس خان��ه صنعت و مع��دن اصفهان 
پرس��یدیم. محمدرضا برکتین درب��اره پیگی��ری برای حل 
مش��کالت کارگران این کارخانه به تس��نیم می گوید: درباره 
کاشی نیلو و کاش��ی اصفهان باید به مسائلی کلی اشاره کرد، 
هر دو کارخانه از مدت ها پیش درگیر مسائلی هستند که کل 
صنعت ما را درگیر خود کرده است، اما این دو کارخانه به شکل 

ویژه ای درگیر آن هستند.
در حالی که کارگران کاش��ی نیلو مش��کالت داخلی را دلیل 

بحران در کارخان��ه عنوان می کنند، ام��ا رییس خانه صنعت 
و معدن اصفهان عالوه بر مشکالت داخلی، شرایط اقتصادی 
کش��ور را نیز در این موض��وع دخیل می دان��د. وی می گوید: 
مشکالت کاشی نیلو مخلوطی از هر دو موضوع است، بخشی از 
آن به شرایط کلی کشور برمی گردد و بخشی دیگر به مسائلی 
که میان کاشی اصفهان و کاشی نیلو پیش آمده است، تعهدات 
و امضاهایی صورت گرفته و با درگیر شدن کاشی اصفهان به 
برخی مش��کالت پای کاش��ی نیلو هم به این بحران باز شده 

است.
 مدیریت استان وارد ماجرا شود

وی با اش��اره ب��ه بالتکلیفی کارگ��ران کارخانه کاش��ی نیلو 
بیان می کن��د: باید تکلیف این کارگران مش��خص ش��ود، ما 
موارد مش��ابه زیاد دیگری را داریم که موضوع مانده و به حد 
 التهاب رس��یده و کس��ی برای پاس��خگویی وجود ندارد، اما 
تصمیم گیری در این باره باید جامع باشد و از سوی مدیریت 

استان که اختیارات الزم را دارد صورت بگیرد.
ریی��س خان��ه صنعت و مع��دن اس��تان اصفه��ان می گوید: 
مش��کل کاش��ی نیل��و بای��د در بخ��ش اس��تانداری ح��ل 
ش��ود، بانک ه��ا، عوام��ل، س��هامداران و... حض��ور پی��دا 
کنن��د و در ی��ک فض��ای کارشناس��ی موض��وع را م��ورد 
رس��یدگی قرار دهن��د و همه به اج��رای تصمیم��ات نهایی 
 این جلس��ه مل��زم ش��وند چرا ک��ه وقت��ی مس��ائل مانده و 

به نقطه بحران برسد دیگر قابل حل نخواهد بود.

بحران درکاشی نیلوی اصفهان؛ 

از » کما « در خصوصی سازی تا مرگ در » رکود «

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛

سیگارها هم کد رهگیری می گیرند
شورای عالی اشتغال؛

طرح جدید اشتغال زایی دولت چیست؟
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از اجرایی شدن طرح کد رهگیری سیگار در تابستان امسال خبر 

داد و در عین حال هر گونه تبلیغ برای سیگار را غیرقانونی اعالم کرد.
عباس نخعی اظهار کرد: سیگارهای وارداتی از روی شماره هولوگرام قابل 
رهگیری هستند و س��تادی در این زمینه با بخش مربوطه وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت مش��غول پیگیری این موضوع اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه 
این طرح به منظور جلوگیری از ورود سیگارهای قاچاق و غیرقانونی است، 
گفت: گاهی در بازار برند سیگاری را مش��اهده می کنیم که علیرغم اینکه 
نمایندگی دارد ولی همزمان به صورت قاچاق نیز وارد می شود که در اکثر 
 آن ها از اس��انس های غیرمجاز و توتون های مانده یا چند بار استفاده شده 

به کار رفته که این موضوع سالمت مردم را به خطر می اندازد.
 اخطار به واردکنندگان سیگار

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد: اگر شرکتی 
 نمایندگی برند س��یگاری را داش��ته باش��د دیگر نباید مش��ابه آن سیگار 
از طریق دیگری به کشور وارد شود که در این راستا به این گونه شرکت ها 
نیز گوشزد کردیم و آنها موظفند س��هم بازار خودشان را از مسیر قانونی و 
کمپانی های اصل��ی تولید کننده، وارد کنند. نخعی گفت: به ش��رکت های 
واردکننده سیگار خارجی ابالغ کردیم که سهم بازار باید از محل واردات یا 

تولید داخل کشور تامین شود، در غیر این صورت در سال جاری براساس 
مقررات قانونی با آنها برخورد می شود و به آنها اخطار داده شده که مطابق 
 س��هم بازار و بدون تبلیغات در ای��ن زمینه اق��دام کنن��د. وی ادامه داد: 
این قانون به تمام ش��رکت هایی ک��ه تولید دارند یا آنهای��ی که به صورت 
مشارکتی در این زمینه فعالیت کرده یا واردات دارند ابالغ شده ولی تمرکز 
روی شرکت های وارد کننده است یا شرکت هایی که براساس قانون برنامه 
پنجم موظفند تولید در داخل کشور داش��ته باشند و واردات را قطع کنند 
که باید بر اساس س��هم بازار فعالیت کنند. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق 
کاالهای هدف س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در عین حال بیان 
 کرد: از طرفی میزان فروش کمپانی ها مشخص و قابل کنترل است و باید 
به این موضوع نیز توجه ش��ود که این میزان فقط به کش��ور ما وارد ش��ود 
وبه جای دیگری نرود. نخعی ادامه داد: کمپانی هایی که س��یگار به ایران 
می فروشند باید به سایر نمایندگی هایی که مثال در عراق دارند تاکید کنند 
که به میزان نیاز کشور خودشان خرید انجام دهند تا مازاد آن به کشورهای 
دیگر برده نش��ود؛ در این راس��تا به تمام نمایندگی ها اخطار دادیم که در 
خرید سهم بازار خود برنامه ریزی کنند. وی همچنین انجام هرگونه تبلیغی 
را برای س��یگار غیرقانونی دانس��ت و عنوان کرد: نمایندگی ها نباید برای 

سیگارهای خود برنامه های تبلیغاتی انجام دهند.

جدیدترین بسته اشتغالی دولت پس از طرح » تکاپو « با عنوان »حرکت« 
رونمایی ش��د که بررس��ی جزییات آن نش��ان  می ده��د که اس��تفاده از 
ظرفیت های بالقوه نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، گردشگری، آی تی 
و آی سی تی در کنار محیط زیست مورد تاکید است. شورای عالی اشتغال 
در نشس��تی با حضور حجت  االس��الم حس��ن روحانی، سیاست های سال 
۹۵ مجموعه دولت در حوزه بازار اشتغال را تصویب و برای اجرا به صورت 
سراسری در کشور ابالغ کرد. در این نشست، طرح حرکت به عنوان محرک 
بازار اشتغال کشور، با هدف توسعه بازار کار و استفاده از ظرفیت های بالقوه 
و توسعه امکانات بالفعل مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. پیش از 
این دولت، طرحی به نام » تکاپو « را به صورت سراسری در کشور اجرایی 
 کرد که در ادامه آن طرح حرکت با بهره گیری از ظرفیت های مغفول مانده 
در حوزه های آی تی، آی س��ی تی، گردش��گری، محیط زیست و مدیریت 
مصرف انرژی و با اس��تفاده از منابع حاصل از صرفه جویی مصارف خانگی، 
صنعتی و کشاورزی مورد اتفاق نظر قرار گرفته است. در طرح اشتغال زایی 
تکاپو ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک دنبال شد به طوری که افراد فاقد 
 مهارت ب��ا فراگرفتن آموزش های الزم وارد بازار کار ش��دند و س��ایر افراد 
نیز مهارت های خود را برای ادامه فعالیت تقویت کردند. این سیاست طبق 
گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از۵۰۰ هزار شغل 

 برای کش��ور به ارمغان آورد و در سیاس��ت جدید دولت به دنبال استفاده 
از ظرفیت های بالقوه صنایع و ابزارهای جدید است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در سال های ۹۳ و ۹۴، گفته بود: 
در سال ۹۳، نزدیک به۷۰۰ هزار و س��ال ۹۴ نیز ۸۸۸ هزار دفترچه بیمه 
تامین اجتماعی جدید داش��تیم. ربیعی افزود: اکنون ۲۲ میلیون شغل و 
۱۵ میلیون دفترچه داریم، یعنی همواره نسبت ۲ به ۱ وجود دارد. ربیعی 
درباره جلسه دیروز شورای عالی اشتغال که با حضور رییس جمهور برگزار 
شد، گفت: پارسال برش استانی ۷ اس��تان را از جمله کردستان، سمنان و 

کرمانشاه اجرا کردیم و مزیت های شغلی هر استان استخراج شد. 
وی درباره طرح حرکت نیز، افزود: با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری حدود۱۲۰ هزار شغل را برای س��ال ۹۵ در حوزه گردشگری 
پیش بینی کردیم. وی ادامه داد: سال ۹۴ صندوق کارآفرینی امید بیش از 
 ۱۴۰۰ میلیارد تومان با نرخ س��ود ۴ درصد تسهیالت داد که بخشی از آن 
در حوزه گردشگری و صنایع دستی بود. ربیعی افزود: در بخش آی سی تی 
 هم با وزارت ارتباطات هماهنگی انجام ش��د و بیش از۲۰۰ هزار ش��غل را 
در این حوزه پیش بینی کردیم؛ با محیط زیست و وزارت نفت در حوزه های 
بهینه سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و آموزش موبایل و 

سیار در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از پارسال آغاز شد.
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حيوان هاى چندش آور و عجيب كره زمين (2)

ــدادى حيوان ــه تع ــى كنيم ب ــم نگاه ــد داري ــزارش قص ــن گ در اي
 دوست نداشتنى كه در نگاه اول حتما از ديدن آن ها متعجب خواهيد 

شد و در مواردى هم خواهيد ترسيد.
در قلمرو حيوانات مى توان موجودات مختلفى را ديد كه در ميان   آن ها 
هم اهلى ها و دوست داشتنى ها قرار مى گيرند، هم آن  هايى كه ترسناك 
هستند و از ديدن شان چندان راضى به نظر نمى رسيم و در عين حال 
ــت در دنيا خيلى از حيوان هاى  تحسين شان هم مى كنيم. ممكن اس
خطرناك را بشناسيم، مانند شيرها، پلنگ ها، كروكوديل ها و ديگر گونه 

وحشى ها ،اما در اين ميان هستند موجوداتى كه كمتر شناخته شده 
هستند و هر بار كه آن ها را مى بينيم، به شكلى غير ارادى ماهيچه هاى 
ــتر اين ديدارها در كتاب ها،  ــود و البته بيش وجودمان منقبض مى ش

فيلم ها و برنامه هاى تلويزيونى اتفاق مى افتد.
اين موجودات به طور قطع بچه ها، سالمندان و كسانى كه بيمارى هاى 
ــن مواجهه با ــم در اولي ــما ه ــاند ومطمئنا ش قلبى دارند را مى ترس

ــان  ــى رود و ترجيح مى دهيد در نزديكى ش ــاال م  آن ها ابروهايتان ب
نباشيد.

يكى ديگر از مخلوقات اعماق دريا، ديو 
كوسه است كه سطح تازه اى از ترسناك 
ــش مى گذارد. اين گونه  بودن را به نماي
ــه ها در اعماق دريا زندگى  نادر از كوس
ــما كوسه هاى  مى كنند و اگر به نظر ش
ــناك  ــدازه كافى ترس ــه ان ــى ب معمول

نيستند، قطعا ديوكوسه ها با دندان  هاى 
ــرون زده،  ــان بي بزرگى كه از دهان ش
ــتند. از نظر جغرافيايى  وحشتناك هس
ــيل زنده  ــودات را نوعى فس ــن موج اي
ــال قبل  مى دانند كه از 125 ميليون س

با نام ديوكوسه گان شناخته مى شوند.

يكى از موجوداتى كه عكس ها و پست هاى 
ــود دارد، ماهى  زيادى از او در اينترنت وج

حبابى است. 
ــى  ــا زندگ ــاق دري ــه در اعم ــى ك ماه
ــبيه به انسان  ــيار ش مى كند و صورتى بس

دارد.

ــت ترين   اين موجود كه البته به عنوان زش
ــود،  ــناخته مى ش ــوان در جهان هم ش حي
ــد يك قطره يا  ــاى واقعى كلمه مانن به معن
ــه اى مى افتد و براى غذا هم  حباب در گوش
ــد، مصرف از هر چيزى كه در اطرافش باش

 مى كند.

ــتاندارانى آبزى و منقاردار  پالتيپوس ها پس
هستند كه در استراليا زندگى مى كنند و در 
ــتنى مى توانند باشند،  حالى كه دوست داش

چندش آور هم هستند.
ــادى از ظاهر آن ها  ــت كه بخش زي از آن جه
ــى ديگر شباهت  ــت و بخش مانند اردك اس
زيادى به سمور دارد. پالتيپوس ها حيوانات 

نادرى هستند كه در آب هاى استراليا زندگى 
ــتاندار هستند، تخم  مى كنند و با اينكه پس
مى گذارند. جالب است بدانيد پالتيپوس هاى 
ــت  ــارى كه پش ــق خ ــمى را از طري ــر، س ن
پاهاى شان دارند وارد بدن مهاجمان مى كنند 
و با اينكه كشنده نيست، اما درد زيادى را به 

وجود مى آورد.

ــاوت و عجيب و  اين خزنده متف
ــخت  ــب را تقريبا خيلى س غري
ــك ديد، چون  مى توان از نزدي
به احتمال خيلى زياد زنده باقى 
نمى مانيد كه بخواهيد از تجربه 
ــن حيوان صحبت  برخورد با اي
ــل دار در  ــد. ديوماهى زگي كني
ــاى دريا  ــن بخش ه عميق تري
زندگى مى كند و البته با نورى كه 

باالى سر خودش روشن مى كند، 
بيشتر شناخته مى شود، او از اين 
نور براى شكار استفاده مى كند. 
ــكارى هم كه در  البته نحوه ش
پيش مى گيرد چندان دوستانه 
ــوش گرفتن  ــت و با در آغ نيس
ــا را با  طعمه هايش، خون آن ه
دندان هاى بلند و ناهموارى كه 

دارد، مى مكد.

ــوان  ــه عنــــ ــا را ب آنهـــــ
ماهى هاى دريايى مى شناسند 
ــيار  ــاف و بس ــى ص ــه بدن ك
استخوانى و سرى نسبتا بزرگ 

دارند. 
ــال مانند اين  در حقيقت مال م
است كه يك سر ماهى جدا شده 

در آب شناور است. 
ــن  ــى همچنيـ ــن مـاهــ اي

ــنگين ترين ماهى استخوانى  س
ــى  ــه وزن ــت ك ــان اس در جه
ــرم در  ــش از 1000 كيلوگ بي
ــم از  ــا ه ــى دارد و عمدت جوان
ــه  ــى تغذي ــاى درياي عروس ه

مى كند. 
ــن، كره  ــورهايى مانند ژاپ كش
ــن ماهى  ــوان معتقدند اي و تاي

درمان دارويى دارد. 

ــد ــت مانن ــى درس ــوع از ماه ــن ن اي
ــرده و با  ــش ك ــه آراي ــت ك ــن اس  اي
ــه خرچنگ  ــادى ب ــباهت زي اينكه ش
ــدارد و  ــن ن ــى راه رفت ــا تواناي دارد، ام
ــردش جابه جا  با باله هاى منحصر به ف

مى شود. 

ــتند كه ــكلى هس ــه ش ــا ب ــن باله ه اي
ــد و به  ــه مى دارن ــن نگ  او را روى زمي
ــك  كمــ ــدنــش  ش ــا  ج ــه  جاب
ــادى  ــت ع ــون در حال ــد، چ مى كنن
ــى افتضاح ــيار  بس ــنـاگر  ش او 

است.

حباب ماهى يا قطره  ماهىديوكوسه

پالتيپوس

ديوماهى زگيل دار

مال مال

ماهى خفاشى با لب هاى قرمز

محققان موسسه تحقيقاتى MIT با مطالعه روى حركت صفحات تشكيل  دهنده 
ــته دريافتند كه مهم ترين عامل در  پوسته زمين در طول 80 ميليون سال گذش

پيدايش دو عصر يخبندان گذشته، تحرك پيوسته صفحات پوسته زمين است.
ــاله زمين  ــه در طول عمر 4/5ميليارد س ــنا، محققان معتقدند ك به گزارش ايس

رويداد هاى مهمى مثل سرد شدن پوسته مذاب زمين نقشى اساسى در تغيير چهره 
زمين و پيدايش آب وهواى كنونى داشته است.در شرايطى كه فاكتورهاى محيطى 
ــار گازهاى گلخانه اى در كوتاه مدت بر  مثل آتش سوزى جنگل هاى زمين و انتش
ــرى مثل جابه جايى صفحات تكتونيكى  چهره زمين تاثير مى گذارند عوامل ديگ
پوسته زمين نيز تاثير خود را گذاشته و به عقيده دانشمندان نيروى غالب به شمار 
مى روند.امروزه اكثر زمين شناسان معتقدند كه جابه جايى صفحات عظيم پوسته 
زمين عامل اصلى تغييرات سريع در آب وهواى زمين مثل پيدايش دوره يخبندان 
ــده مشخص شد كه عامل اصلى پيدايش  است به  طورى  كه در مطالعات انجام  ش

دو دوره يخبندان زمين جابه جايى صفحات و وقوع زمين لرزه هاى متعدد است.
ــه MIT با در نظر گرفتن عوامل اصلى پديدآورنده  اكنون زمين شناسان موسس
ــود مبنى بر احتمال وقوع دوره يخبندان  دو دوره يخبندان زمين نظريه جديد خ
ــه داده اند. در اين نظريه  ــته زمين را اراي جديد به دنبال زمين لرزه عظيم در پوس
ــن و خروج ــد جابه جايى صفحات زمي ــورت تركيب فرآين ــت كه در ص آمده اس
 دى اكسيد كربن از سنگ هاى موجود در محل هاى برخوردى، احتمال وقوع دوره 
يخبندان جديد وجود دارد؛ چرا كه در سنگ هاى محل برخورد صفحات ،مقدار 
ــورت آزادى دماى زمين كاهش  ــيدكربن وجود دارد و در ص زيادى گاز دى اكس
مى يابد.پروفسور الوير جاگواز، متخصص اتمسفر شناسى و علوم سياره اى از موسسه 
ــان در مورد ارتباط تغييرات آب وهواى زمين  MIT عنوان كرد: همه زمين شناس
ــد، اما در مورد نحوه اين ارتباط  با پديده جابه جايى صفحات زمين اتفاق  نظر دارن

نظريه هاى متعددى وجود دارد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان، رضا كيانيان بازيگر 
شناخته شده سينما كه پيش از اين بارها در فعاليت هاي محيط زيستي 
شركت داشته و به مشكالت حفاظت از محيط زيست ايران واكنش نشان 
داده است، به عنوان سفير محيط زيست به جشنواره فيلم سبز پيوست.

رضا كيانيان متولد سال 1330 در تهران، بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون، 
نويسنده، طراح و عكاس، فارغ التحصيل رشته تئاتر از دانشكده هنرهاي 
ــت. كيانيان فعاليت در سينما را از سال 1368 با  زيبا دانشگاه تهران اس
حضور در فيلم «تمام وسوسه هاي زمين» ساخته حميد سمندريان آغاز 
ــاخته احمدرضا درويش در شناخته شدن  كرد، اما بازي در «كيميا» س
ــت.  كيانيان در دهه 70 و 80 يكي از پركارترين و  او سهمي بزرگ داش
ــت. در ادامه مسير و طي اين  محبوب ترين بازيگران سينماي ايران اس
ــون نقش هايي  ــينما و تلويزي ــال ها او همچنان با حضور در تئاتر، س س
ــك بازيگر صاحب فكر و  متفاوت تجربه كرده و جايگاه خود به عنوان ي

هنرمندي فرهيخته را تثبيت كرده است.
كيانيان براي بازي در فيلم «آژانس شيشه اي» سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگر نقش مكمل و براي بازي در «خانه اي روي آب» سيمرغ بلورين 
بهترين بازيگر نقش اول جشنواره فيلم فجر را دريافت كرد. او براي بازي 
ــت آورد. اينها بخشي از  ــينما را هم به دس در اين فيلم تنديس خانه س
جوايزي است كه كيانيان در طي سال هاي فعاليتش در سينما دريافت 
كرده ، فعاليت هاي او در حوزه نويسندگي، عكاسي و هنرهاي تجسمي 

در اين سال ها با اقبال مواجه شده است.
ــبز 24 تا 31 ارديبهشت ماه در  ــنواره بين الملي فيلم س پنجمين جش
تهران (سينما فلسطين و مركز فرهنگي هنري صبا) و همزمان در سراسر 

كشور برگزار مي شود.

يك زلزله پرقدرت، عصر يخبندان 
جديد را در زمين به وجود مى آورد؟

رضا كيانيان سفير محيط زيست 
جشنواره بين المللي فيلم سبز شد

دريچه

برخورد جدى پليس فتا 
با حيوان آزارها در فضاى سايبرى

تخريب 94 هكتار از جنگل هاى مازندران
 با انتقال آب خزر

سطح آموزش حفظ محيط زيست 
در كشور پايين است

 سرهنگ على رضا آذردرخش رييس اداره پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا با اشاره به پديده مذموم 
ــايبرى گفت: تضييع حقوق حيوانات طبق قانون  حيوان آزارى و انتشار كليپ اين عمل وقيح در فضاى س
مجازات اسالمى جرم بوده و به نوعى ترويج خشونت نيز محسوب مى  شود و از طرفى نظم عمومى جامعه 
را برهم زده و بهداشت عمومى را به مخاطره مى  اندازد، لذا پليس فتا نسبت به شناسايى افرادى كه كليپ 

حيوان آزارى خود را در فضاى سايبر انتشار مى دهند، اقدام و به مقامات قضايى معرفى خواهد نمود.
ــم بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمى تحت عنوان «احراق و تخريب و  وى با اشاره به فصل بيست وشش
اتالف اموال و حيوانات» به تعيين مجازات حيوان آزارى پرداخته است، تصريح كرد: در ماده 679 اين قانون 
مى  خوانيم «هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حالل گوشت متعلق به ديگرى يا حيوانى كه شكار آنها 
ــموم يا تلف يا ناقص كند، به حبس از نود و يك روز تا  توسط دولت ممنوع اعالم شده است را بكشد يا مس

شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد».
وى ادامه داد: طبق ماده 680 قانون مجازات اسالمى هر كس برخالف مقررات و بدون مجوز قانونى اقدام به 

شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشى حفاظت شده كند،  به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به اينكه از نظر پليس فتا فضاى سايبر پاك، فضاى عارى از خشونت و تخلف 
است، گفت: قطعا انتشار كليپ هاى حيوان آزارى مصداق همان خشونت است و پليس فتا با اين خشونت 

برابر قانون برخورد خواهد كرد.
سرهنگ آذردرخش در پايان با اشاره به آدرس سايت و ايميل پليس فتا آن را دريچه ارتباطى با شهروندان 
خواند و افزود: پليس فتا از هموطنان درخواست مى كند در صورت مواجهه با موارد مشابه و مشكوك آن را 

از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمى گزارش كنند .

عضو شوراى هماهنگى شبكه مردم نهاد منابع طبيعى كشور معتقد است: طرح انتقال آب درياى خزر 94 هكتار 
از جنگل هاى مازندران را تخريب مى كند. مسعود موالنا، درباره اثرات زيست محيطى طرح انتقال آب درياى 
خزر به استان سمنان عنوان كرد: خط مسيرى كه براى اين طرح در نظرگرفته شده عالوه بر تخريب جنگل هاى 

مازندران، موجب وارد شدن خسارت به زمين هاى كشاورزى و باغات استان مى شود.
وى افزود: وجود دستگاه آب شيرين كن نيز در مازندران پساب هايى را ايجاد كرده كه چه وارد دريا و چه در 

سواحل دفع شود موجب اثرات مخرب زيست محيطى مى گردد.
ــت و منابع طبيعى مازندران اظهار كرد: انرژى كه براى راه اندازى  ــازمان هاى مردم نهاد محيط زيس دبير س
دستگاه آب شيرين كن استفاده مى شود از سوخت هاى فسيلى است در صورتى كه ايران در مجامع بين المللى 

تعهد،براى كاهش مصرف انرژى هاى فسيلى، تعهداتى متقبل شده است.
وى با اشاره به بيالن منفى آب درياى خزر خاطرنشان كرد: اگر اين طرح بدون آمايش سرزمين در مازندران 
اجرايى شود با توجه به كاهش سطح آب درياى خزر، با ايجاد نمكزار هاى بسيار به ويژه در شرق استان روبرو 
مى شويم. موالنا با اشاره به برآورد اوليه بودجه 800 ميلياردتومانى براى اجراى پروژه طرح انتقال آب درياى 
خزر گفت: به جاى صرف اين بودجه عظيم به خصوص براى ايجاد مسير انتقال آن كه خطرات زيست محيطى 
بسيارى به مازندران وارد مى سازد بايد طبق توان اقتصادى و اكولوژيكى منطقه سمنان قدم برداشت نه اينكه 
ــازمان هاى مردم نهاد محيط زيست و منابع  اكولوژى منطقه ديگر را دستخوش تغييرات كرد.دبير شبكه س
طبيعى مازندران بيان كرد: اگر مردم سمنان در مصرف آب استفاده بهينه داشته باشند ديگر نيازى به انتقال 
آب درياى مازندران نيست.وى تاكيد كرد: بدون آمايش سرزمين و مطالعات زيست محيطى، اين طرح خطرات 

بزرگى را متوجه استان مازندران مى كند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست، گفت:درحال حاضر سطح آموزش و فرهنگ سازي 
حفظ محيط زيست نسبت به جمعيت كشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.

مهناز مظاهري، حضور و مشاركت مردم در حفظ محيط زيست را بسيار مهم خواند و افزود: سازمان حفاظت 
محيط زيست براي مبارزه با انواع تهديدات زيست محيطي نيازمند همكاري آحاد جامعه و همچنين مسئوالن 
است. وي ارتقاى فرهنگ حفظ محيط زيست در بين مردم را از موثرترين راهكارهاي حفظ منابع خدادادي 

دانست و تاكيدكرد:همه ما بايد در قبال حفظ محيط زيست طبيعي خود احساس مسئوليت كنيم.
مظاهرى، با تاكيد براينكه مردم تشنه يادگيري هستند، نقش رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي را در ارتقاى 
ــت محيطي و در ادامه ارتقاى  بهداشت و سالمت محيط زيست آنان بسيار  هرچه بيشتر سطح فرهنگ زيس

اثربخش دانست.
ــت مي توانند مفاهيم پايه اي ــايل ارتباط جمعي با كمك كارشناسان محيط زيس  وى افزود:رسانه ها و وس
 زيست محيطي را به عموم جامعه انتقال داده و با توليد محتوا در زمينه حفظ محيط زيست، آگاهي بخشى 

الزم را براي نهادينه كردن مصرف بهينه داشته باشند.
وي در ادامه با يادآوري اينكه، محيط زيست فقط يك امانت در دست ماست، تاكيد كرد:ارتقاى سطح آموزش و 
فراگير شدن آن در جامعه به منظور توسعه فرهنگ حفظ محيط زيست نيازمند همكاري، تعامل هرچه بيشتر 

جامعه و آگاهي بخشي افراد جامعه به يكديگر است.
مظاهري تاكيد كرد:تالش براي حفظ عرصه هاي منابع طبيعي از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست با 
جديت در حال انجام است و طبيعي است كه فرهنگ سازي و مشاركت عموم مردم در اين زمينه بسيار مهم 

و اثرگذار خواهد بود.
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جانشین اداره س��رمایه های انسانی ستادکل نیروهای مس��لح از ماموریت صدور 
کارت پایان خدمت برای مشموالن و سربازان بی سواد خبر داد.

سردار موسی کمالی، درباره طرح سواد آموزی به س��ربازان بی سواد اظهار کرد: 
مطابق قانون، صدور کارت پایان خدمت برای مشموالن و سربازان بی سواد ممنوع 
بوده و چنین افرادی حتما باید در طول مدت س��ربازی س��واد آموخته و سپس 
کارت شان را دریافت کنند. وی با بیان اینکه در سال های گذشته به ویژه در دهه 
60، 70 و اوایل دهه 80 تعداد افراد بی س��وادی که برای خدمت سربازی مراجعه 
می کردند قابل توجه بود، گفت: در آن ایام س��االنه حدود 25 تا 30 هزار س��رباز 
بی سواد وارد نیروهای مسلح می شدند. به همین دلیل الزام سربازان به سوادآموزی 
مطرح ش��د، اما در حال حاضر و از اوایل دهه 90 این آمار به شدت کاهش یافته و 
ساالنه بین هزار تا 1200 فرد بی سواد به خدمت سربازی اعزام می شوند. جانشین 
اداره سرمایه های انسانی ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: اما این قانون همچنان 
اجرا ش��ده و کارت پایان خدمت به هیچ وجه برای افراد بی سواد صادر نمی شود. 
کمالی درباره طرح سرباز معلم نیز اظهار کرد: سرباز معلم همان طور که از نامش 
پیداست، استفاده از ظرفیت س��ربازان در امور آموزشی و برای آموزش و پرورش 
است. این طرح نیز طرح جدیدی نیست و س��االنه تعدادی از مشموالن در قالب 
سرباز معلم، سرباز هیئت علمی، س��رباز صنعت، س��رباز تعاون یار و ... در اختیار 

دس��تگاه های دولتی قرار می گیرند تا از ظرفیت و دانش آنان در بحث تولید علم، 
امور بهداشتی، محرومیت زدایی و ... اس��تفاده شود. به گفته وی، این سربازان در 
قالب امریه فعالیت کرده و پس از طی کردن دوران آموزشی در اختیار دستگاه های 
دولتی قرار می گیرند که تعداد و ظرفیت آن همواره با تایید س��تادکل نیروهای 
مسلح تصویب می شود. جانشین اداره سرمایه های انسانی ستادکل نیروهای مسلح 
درباره اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در س��ال 95 که مورد پرسش بسیاری 
از مخاطبان ایسنا نیز قرار داشت، گفت: بحث جریمه ریالی سربازی پس از ابالغ 
قانون بودجه، اجرایی خواهد شد و جزییات و نحوه اجرا، چگونگی قسطی شدن و 
نحوه پرداخت آن نیز پس از ابالغ قانون بودجه مشخص شده و به اطالع شهروندان 
می رسد. کمالی از مشموالن خواست که نس��بت به تعیین تکلیف سربازی خود 
اقدام کرده و وارد غیبت نش��وند؛ چرا که غیبت از سربازی امکان بهره مندی آنان 
از بسیاری تسهیالت و شرایط را از بین می برد. ضمن اینکه ممکن است برخی از 
مشموالن به امید شایعاتی به سربازی نروند که به هیچ وجه واقعی نیست. وی در 
پایان از مشموالن و خانواده آنان خواست که اخبار مربوط به حوزه سربازی را تنها 
از طریق رس��انه های معتبر و منابع س��ازمان وظیفه عمومی و ستادکل نیروهای 
مسلح پیگیری کرده و به دیگر اخباری که ممکن است بعضا از سوی افراد سودجو 

و با نیت های خاص مطرح شود توجه نکنند.

عضو کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس، تعیین تکلیف سریع تر پرونده های 
خشونت خانگی را عاملی موثر در کاهش چنین تخلفاتی دانست و گفت: شرایط 
مجازات بازدارنده باید به گونه ای باش��د که مجازات به فوریت صورت گیرد و 

حداکثر ظرف 5 الی 6 روز تعیین تکلیف شود.
 موسی غضنفرآبادی با اظهار تاسف از وقوع حادثه خشونت خانوادگی در مشهد، 
اظهار کرد: متاس��فانه در جامعه ما، هر ازگاهی اینگونه حوادث رخ می دهد که 

عمدتا به دلیل عقده های روانی موجود در فرد است.
وی با بیان اینکه وقوع این حوادث، موجب نگرانی و رنج جامعه می شود، افزود: 
امروزه، قوانین در کشور به اندازه کامل و جامع وجود دارد که هر مورد تخلفی 
 را دربر می گیرد و جرایمی که در این قالب ش��کل می گی��رد، مجازات تعیین 

شده ای دارد که با رجوع به آن می توان به تخلفات رسیدگی کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره ورود دستگاه قضا به چنین حوادثی، 
تصریح کرد: قانون نمی تواند تا زمانی که ج��رم، جنبه عمومی پیدا نکند، وارد 
حریم خصوصی افراد شود و تنها در شرایطی که جرم، جنبه عمومی پیدا کرد، 

دادستان می تواند وارد عمل شود.
وی خاطرنش��ان کرد: در وهله نخس��ت، بحث ه��ای اجتماع��ی و موضوعات 
روانشناسی در بروز این حوادث بیش��تر نمود پیدا می کند که در این میان باید 

مجازات های بازدارنده ای نیز وجود داشته باشد تا افراد مرتکب چنین تخلفاتی 
نشوند.

غضنفرآبادی تاکید کرد: ش��رایط مجازات بازدارنده باید به گونه ای باش��د که 
ابتدا مجازات به فوریت صورت گیرد و مجازات متهم حداکثر ظرف 5 الی 6 روز 
تعیین تکلیف شود. از س��وی دیگر باید مجازات با جرم همخوانی داشته باشد، 

درغیر این صورت بازدارندگی تخلف، کمرنگ خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسالمی، درباره آزاد شدن فرد 
متخلف در این حادثه، با وثیقه 20 میلیون تومان��ی، تصریح کرد: باید پرونده 
را در همه ابعاد بررس��ی کرد؛ اگر تمام واقعیت آن چیزی باش��د که اکنون در 
رسانه ها منتشر شده، پس منطقی نیست که این فرد بتواند با وثیقه 20 میلیون 

تومانی آزاد شود.
وی گفت: بدون شک، فرهنگ س��ازی نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش بروز 
خشونت های خانوادگی دارد که برای فراهم س��اختن زیرساخت آن باید همه 

نهادها دست به دست هم دهند تا از بروز حوادثی مشابه آن جلوگیری کنند.
براساس این گزارش، در روزهای اخیر، اخباری در صدر رسانه ها قرار گرفت که 
خبر از شکنجه گری مردی در مشهد می داد که همسر  و 2 دختر خود را برای 

21 روز زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.

در سال 94؛

86 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
به خانواده های نیازمند اعطا شد

رییس گروه خانواده و آسیب های اجتماعی وزارت رفاه:

شورای ساماندهی کودکان کار
هشت سال تعطیل بود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

آموزش های مهارتی با مشارکت 
بخش غیر دولتی، برون سپاری شود

اخبار کوتاه

دریچه

خبرخبر

نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی، تولد 
کودکان بی هویت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه را نتیجه 
بی توجهی به قانون دانست و گفت: اگر چنین ازدواج هایی با مجوز 
و نظارت وزارت کشور انجام شود، دولت نیز ملزم به رفع مشکالت 

قانونی فرزندان آنها خواهد بود.
فرج اهلل عارفی با تاکید بر اینکه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه باید 
با مجوز دولت جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور باشد، اظهار 
کرد: ثب��ت ازدواج قانونی هیچ منعی ندارد ول��ی در صورت ازدواج 
غیرقانونی، زوجین با مش��کالتی نظیر عدم صدور شناسنامه برای 
فرزند یا فرزندان خود مواجه می ش��وند که دول��ت نیز نمی تواند از 

آنها حمایت کند.
وی، تولد کودکان بی هویت را ثم��ره ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی 
با اتباع بیگانه دانس��ت و افزود: نتیجه ازدواج ه��ای غیرقانونی تولد 
کودکان بی هویت و بی شناسنامه اس��ت که در آینده نیز از حقوق 
اجتماعی و ش��هروندی برخوردار نیس��تند در حالی که اگر چنین 
ازدواج هایی با نظارت وزارت کش��ور انجام شود، دولت ملزم به رفع 

مشکالت قانونی فرزندان آنها خواهد بود.
این نماین��ده مردم در مجلس نه��م با بیان اینک��ه عوامل مختلفی 
منجر به ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه می شود، تصریح کرد: فقر 
اقتصادی و فرهنگی از مهم ترین عوامل ب��روز چنین ازدواج هایی 

است.
عارفی، جلوگی��ری از ورود غیرمج��از اتباع بیگانه به کش��ور را در 
جلوگیری از ازدواج های غیرقانونی موثر دانست و خاطرنشان کرد: 
از آنجایی که اتباع غیرمجاز برای اخذ اقام��ت در ایران از نا آگاهی 
زنان ایرانی اس��تفاده و اقدام به چنین ازدواج هایی می کنند، بهتر 
اس��ت دولت با اتخاد ش��یوه های اصولی و منطقی از ورود غیرمجاز 

اتباع بیگانه به کشور جلوگیری کند.
وی در مورد نحوه اجرای طرح س��اماندهی اتباع بیگانه، گفت: این 
طرح با قدرت در حال اجرایی شدن است؛ امیدواریم با اجرای هرچه 
بهتر آن، از این پس، ش��اهد حض��ور غیرمجاز اتب��اع بیگانه و تولد 

کودکان بی هویت ناشی از ازدواج های غیرقانونی نباشیم.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با یادآوری 
طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی، اظهار کرد: هرچند نمایندگان مجلس در خصوص مصوب 

شدن این طرح، تالش  زیادی کردند ولی به سرانجام نرسید.
نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی، تولد 
 ک��ودکان بی هوی��ت حاص��ل از ازدواج با اتب��اع بیگان��ه را  نتیجه 
بی توجهی به قانون دانست و گفت: از آنجایی که چنین ازدواج هایی 
غیرقانونی انجام می شود بنابراین قانون اجازه صدور شناسنامه را به 

فرزندان آنها نمی دهد.

مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب های ایران با بیان اینکه بس��یاري از 
تمدن ها در حاشیه رودخانه ها ش��کل گرفته اند، گفت: از بین رفتن 

تاالب ها منجر به تهدید زندگی بخشي از انسان ها مي شود.
محسن سلیمانی در دومین کارگاه هم اندیشي تدوین برنامه مدیریت 
جامع حوضه آبریز تاالب بین المللي گاو خون��ي در اصفهان، اظهار 
کرد: در گذشته نه چندان دور، وقتي صحبت از تاالب در یک منطقه 
حفاظت شده، یک اکوسیستم و یا یک جنگل به میان می آمد، موضوع 
تنوع زیس��تي آن مورد توجه قرار نمی گرفت. وی اف��زود: آنچه که 
مي تواند جامعه را با ما همراه کند، توجه ویژه تر به موضوع و خدماتی 
است که اینگونه اکوسیس��تم ها به ما ارایه مي کنند. مدیر طرح ملی 
حفاظت از تاالب های ایران تصریح کرد: فرصت 70 هزار ش��غله اي 
که تاالب بین المللي هامون فراهم می کرد، برای منطقه سیس��تان، 
موضوع ارزش��مندی بود که این موضوع، در مورد تاالب بین المللي 
گاوخوني یا چغاخور و بسیاري از تاالب هاي دیگر نیز صدق مي کند.

س��لیمانی با بیان اینک��ه از بین رفت��ن تاالب ها، زندگي بخش��ي از 
انسان ها را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: با از بین رفتن تاالب ها، 
برخي از خدمات و اکوسیس��تم هایي که تاالب ها به ما می دادند را از 
دست مي دهیم که همین موضوع، به نوعي در شکل گیري بسیاري 
از تمدن ها در دنیا و کش��ورمان موثر اس��ت. وی  گفت: شکل گیری 
ش��هر اصفهان در کنار زاینده رود، مجموعه اس��تان های آذربایجان 
 غربی و شرقي در حاشیه دریاچه ارومیه، تمدن های بزرگ در منطقه 
بین النهرین در حاش��یه تاالب هورالعظیم و منطق��ه بین النهرین 
همگی نشانگر این است که دلیل شکل گیري بسیاري از این تمدن ها، 

رودخانه ها و تاالب ها بوده اند. 
مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب های ایران تصریح کرد: امروز ما در 
سرزمینی خشک زندگی می کنیم، پس باید شکل زندگی مان نیز با 
آن منطبق باشد. س��لیمانی در ادامه به نحوه تدوین و تشریح برنامه 
مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب بی��ن المللي گاوخوني پرداخت و 
بر همکاري و مشارکت بین بخشي و ذي نفعان در تدوین این برنامه 

تاکید کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

کودکان بی شناسنامه، نتیجه بی توجهی 
به قانون هستند

مدیر طرح ملی حفاظت از تاالب های ایران:

نابودی تاالب ها، زندگی بخشی از 
انسان ها را تهدید می کند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: در سال گذشته، 
86 میلیارد و 500 میلیون تومان وام قرض الحس��نه به 7 ه��زار و 71 خانوار 

نیازمند در اصفهان اعطا شد.
حمیدرضا ش��یران اعالم کرد: امس��ال، کم��ک هزینه تحصیل��ی به 4800 
دانشجوی نیازمند در استان اصفهان پرداخت شد که در مجموع، اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. وی با بیان 
اینکه مبلغ ذکر شده از محل صدقات مردمی و کمک هزینه دولتی جمع آوری 
شده است، افزود: هر ساله 500 تا 600 نفر از این دانشجویان، فارغ التحصیل 
می شوند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان تصریح کرد: 
در سال گذشته، برای اشتغال افراد نیازمند، 2 میلیارد و 200 میلیون تومان 
وام اشتغال پرداخت شد. شیران ادامه داد: از بین دانشجویان زیر پوشش کمیته 
امداد، معموال پسرها، جویای اشتغال هستند و در بیشتر موارد، به مشاغل خرد 
و یا کارآفرینی می پردازند. وی خاطرنشان کرد: از تعداد تحصیلکرده های بیکار 
که عضو خانواده کمیته امداد هستند، آمار دقیقی در دست نداریم، اما می توان 

گفت که به نسبت بیکاران خارج از کمیته امداد، کمتر هستند.   
مدیرکل کمیته امداد اس��تان اصفهان اظهار کرد: در س��ال 94، بالغ 
 بر 86 میلیارد و 500 میلی��ون تومان وام قرض الحس��نه به 7 هزار و 

71 خانوار نیازمند اعطا شد.

 رییس گروه خانواده و آسیب های اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به برگزاری 
3 جلسه شورای سیاستگذاری کودکان در دولت یازدهم گفت: این شورا به 

مدت 8 سال تعلیق شده بود.
لیال توحیدنیا در همایش »کار کودک، معض��الت اجتماعی و اقتصادی« با 
اشاره به خالء های موجود در برخورد با آسیب های اجتماعی افزود: یکی از 
مشکالت در مواجهه با آسیب های اجتماعی، وجود شکاف میان پژوهشگران 
و سیاستگذاران در کشور است. نگاه به آسیب های اجتماعی به ویژه کودکان 
کار، یک نگاه جزیره ای اس��ت و هیچگاه رویکرد مش��ترکی به این مسئله 

نداشته ایم.
 وی ادام��ه داد: ک��ودک موجود ب��ی دفاعی اس��ت بنابراین باید به س��مت

 حمایت ه��ای اجتماع��ی هدفمند و ک��ودک مح��ور برای رس��یدگی به 
 کودکان کار حرکت کنیم. در این مس��یر وزارت رفاه ،تنها بخش کوچکی از 
مجموعه ای است که باید برای حقوق کودکان فعالیت کند و 17 دستگاه در 

این زمینه دارای مسئولیت هستند.
 رییس گروه خانواده و آس��یب های اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به تعلیق

 8 ساله شورای ساماندهی کودکان خیابانی اضافه کرد: در دولت یازدهم این 
شورا تاکنون 3 بار تشکیل جلسه داده و مصوبات خوبی داشته ؛ اگرچه این 

مصوبات به تنهایی راهگشای حل مسئله کودکان کار نیست.

توحیدنیا نبود حمایت های اجتماعی، بحران ه��ای اقتصادی و مرگ یکی 
از اعضای موثر خان��واده را مهم ترین دالیل افزایش کودکان کار در کش��ور 
دانست و تاکید کرد: طی چند سال گذشته که س��طح درآمدی خانواده ها 
در کشورمان به شدت کاهش یافت،شاهد رش��د روز افزون تعداد کودکان 

خیابانی و کار بودیم.
وی از بازگشت 7 هزار و 400 کودک کار و بازمانده از تحصیل به مدارس خبر 
داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه ای را به همین منظور در 

نظر گرفته است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بر برون سپاری آموزش ها 
و مشارکت بخش غیردولتی مبنی بر آموزش، تولید و ایجاد شغل تأکید 

کرد.
ابوطالب جاللی با تاکید بر برون س��پاری آموزش ها با مش��ارکت بخش 
غیردولتي، اظهار کرد: با برون سپاری آموزش ها مي توان با آموزش، تولید 
و ایجاد شغل، شرایط مناسبي ایجاد کرد. وی افزود: با توجه به پرهزینه 
و س��رمایه بر بودن آموزش ها، این کار به صورت قرارداد اجاره با کاربري 

آموزشي در شهرستان ها قابل اجرا خواهد بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های درون و بیرون س��ازمانی به صورت اثربخش و مؤثر، امضای 
تفاهم نامه هایی با ظرفیت یا خدم��ات تقاضامحور و تمرک��ز مزایا برای 
 مراکزي که فعالیت بیش��تري دارند، از جمله اقدام��ات و نتایج موثر در

 برون سپاری آموزش هاست.
جاللی بر برگ��زاري آزمون هاي عمل��ي همراه با ارزیاب��ي فرآیند و تهیه 
مس��تندات تأکید کرد و گفت: آموزش و پ��رورش در مکاتبه ای، تمامی 
هنرستان ها را مکلف به مشارکت در مس��ابقات ملی مهارت کرده و این 
موضوع به عن��وان یکی از ش��اخص هاي ارزیابي عملک��رد کارو دانش و 

هنرستان ها در سال 1395 محسوب شده است.

رویای الغری، بدل شدن به شخصیت خیالی »باربی« 
و رسیدن به دنیای زنانه سوپراس��تارهای مد وسینما، 
برخی زنان امروزی را در رویای رسیدن به سراب زیبایی 

ساخته غرب، می سوزاند.
کار به جایی رسیده است که می خواهند برای رسیدن 
 به قله ارزش ه��ای هالیوودی هر چه که از دستش��ان

 برمی آید انجام دهند تا ش��وند ش��بیه همان آدم های 
خیالی و ای��ن، آغاز بروز تب خطرن��اک و هذیانی برای 
رسیدن به س��رابی اس��ت که گاه آگاهانه و وقت هایی 
ناآگاهانه زنان و دخترانی بس جوان را به دام اعتیاد به 

ماده ای همچون شیشه می اندازد.
انگار یک چیز را فقط ش��نیده ان��د و آن اینکه ماده ای 
هست که فورا الغرشان می کند. این زنان که شمارشان 

اندک نیس��ت با معضلی مواجه اند؛ یعنی از سویی 
کم تحرکی در زندگی ش��هری و از سوی 

دیگر تغذیه ای ناسالم را در پیش 
 گرفت��ه و روز ب��ه روز

 چاق تر شده اند 
و می خواهند 
یک شبه ره 
صد ساله ای 

را بپیمایند که 
 ب��ه ای��ن زودی با 

منطق��ی  ه��ای  راه 
همچون رژیم غذایی سالم 

و ورزش نمی توانند به دستش 
آورند. یکی نیس��ت به آنها بگوید آیا 

چاقی و اضافه وزنتان را یک شبه به دست 
آورده اید که بخواهید آن را طی چند شب از 

بین ببرید؟
این دسته از زنان حاضرند به هرقیمت و یا با هرتاوانی 

به رویای خود یعنی الغری دست یابند و البته که تاوان 
آن را حتی سنگین پس دهند، اما بهای آن چه گران ...

روی آوردن به شیشه آن هم با شایعه ای بر سر زبان ها 
که »شیش��ه الغر می کند« آغازگر نابودی همیشگی 
 زندگ��ی اس��یران الغ��ری در م��کان های��ی همچون

 آرایشگاه ها و سالن های بدنسازی است، اما آیا شیشه 
می تواند آن الغری و در عین حال زیبایی را براس��اس 

ارزش های زمانه به فرد بدهد؟
آمارهای موجود در س��تاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
گویای آن اس��ت که در زمان حاضر ح��دود 10 درصد 
از یک میلیون و 325 هزار مصرف کننده مواد مخدر و 

صنعتی در کشور را زنان تشکیل می دهند.
همچنین بر اس��اس این آمار، طی چند س��ال گذشته، 
مصرف شیش��ه و دیگر مواد مخ��در صنعتی در مصرف 

کنندگان از سه به 26 درصد افزایش داشته است.
دکتر علی فرهودیان، روانپزشکی است که سال هاست 

در زمینه مواد مخدر و اعتیاد آور پژوهش کرده است.
فرهودیان می گوید: هر چند ای��ن مخدرهای صنعتی 
انرژی زا هستند و ضعف و ناتوانی و افسردگی و بی حالی 

می برند و اعتماد به را به طور موقت در انسان از بین 
کننده القاء می نفسی کاذب به مصرف 

ک��ه ب��ه کنند، اما آنان 
ل  نبا د

الغ��ری 
هستند بدانند 

الغ��ری حاص��ل از ک��ه 
ف  ماده محرک شیشه، طبیعی مص��ر

نیست و بدشکلی و بدهیکلی و الغری بیمارگونه را برای 
فرد مصرف کننده به همراه دارد.

زش��تی چهره، خش��کی و چین و چروک های عمیق 
پوس��ت ، آثار نامطلوب روی دهان و دندان و نیز بدن از 
عوارضی اس��ت که به گفته فرهودیان شیشه روی بدن 

انسان می گذارد.
وی هر چند اظهار می دارد که مصرف کوتاه مدت شیشه 

باعث کاهش اشتها،  افزایش دمای بدن وتحرک و الغری 
می شود، اما در عین حال به موضوع مهم تر دیگری که 
مصرف کنندگان از آن غافلند هم اشاره می کند که این 
الغری پس از 6 هفته به حالت قبلی بازمی گردد؛ یعنی 

اشتها به شرایط قبلی برگشت پذیراست.
این کارشناس اعتیاد ، شیشه را جزو مواد مخدر عنوان 
نمی کند، اما آن را در رده مواد محرک صنعتی رده بندی 
می کند ک��ه بدتر از هر مخدری تاثیر س��ریع بر ابتالی 
فرد به اعتیاد می گذارد به گون��ه ای که آثار مصرف آن 
بالفاصله پس از یک تا 2بار اس��تعمال در انسان ظاهر 

می شود.
این، خط بطالنی است که فرهودیان به برخی اظهارات 
غیر کارشناس��ی و غیرعلمی مبنی براینکه اس��تعمال 
 شیش��ه اعتی��ادآور نیس��ت و جنی��ه داروی��ی دارد 
می کش��د. او می افزاید:برخالف این اظهارات، 
مصرف شیشه، ش��دیدا اعتیاد آوراست و 
عوارض روانی جدی را به دنبال دارد 
و بعضا توس��ط افراد مغرض به 
افراد توصیه می شود حال 
آس��یب های جدی 
دیگ��ر این ماده 
قل��ب،  روی 
مغ��ز، کب��د و 

کلیه بماند.
حال س��والی مطرح 
اس��ت و آن اینکه آیا با توجه 
 به اینک��ه این م��اده و زی��ان های

 غیر قاب��ل جبران��ش ارزش مصرف جهت 
الغری دارد؟ و اینکه چقدر این ماد تاثیری منفی 
روی بخش هایی از مغز می گذارد به گونه ای که دیگر 
آن بخش گرفتار مغ��ز بدون مصرف این م��اده قادر به 

فعالیت نخواهد بود.
باید یک بار دیگر در ارزش های جامعه تجدید نظر کرد 
و اینکه باید آگاه سازی مناسبی درعدم استعمال مواد 
محرک صنعتی و نیز اس��تفاده افراد از داروهای الغری 
به همه آحاد به ویژه زنان و دختران، آموزش داده شود.

نباید فراموش کرد که تقاضای زیادی برای الغری وجود 
دارد و باید این موضوع را نیز مد نظر داش��ت که برخی 
تا پای مرگ پیش می روند تا به خواس��ته خود برسند، 
اما آن زمان، وقتی اس��ت که دیگر همه چیز را از دست 
داده اند. این موضوع را می توان با اطالع رسانی به موقع 

کنترل کرد که نگاه متفاوت مسئوالن را می طلبد.

کمالی باتشریح آخرین وضعیت جریمه ریالی سربازی خبرداد:

شرط صدور کارت پایان خدمت برای مشموالن بی سواد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی:

مجازات های خشونت خانگی، با فوریت انجام شود

الغری شیشه ای؛

رویای رسیدن به سراب زیبایی
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موسيقى راديو وتلويزيون

فراخوان دومين جشنواره عكس با عنوان جشنوراه عكس اصفهان به زودى 
منتشر مى شود.

 مدير اجرايى جشنواره عكس اظهار داشت: اقدامات اوليه براى اعالم فراخوان 
ــده و با انجام تاييدات نهايى، اين فراخوان  جشنواره عكس اصفهان انجام ش

به زودى منتشر خواهد شد.
ــنواره با نام جشنواره عكس  منجمى افزود: در سال 94 اولين دوره اين جش
ــنواره عكس را با نام  ــد، اما در سال جارى دومين جش شيخ بهايى برگزار ش
جشنواره عكس اصفهان و با موضوع اصفهان شهر زنده و پويا  برگزار خواهيم 
ــنواره  ــگاهى از آثار برگزيده در اين جش ــان كرد: نمايش كرد. وى خاطرنش

در تابستان سال جارى در اصفهان برگزار مى شود.

نمايشگاهى از 19 عكس و 4 اثر حجم با عنوان عنصر پنجم از مجموعه آثار 
سيدسعيد طاهريان در نگارخانه كوثر اصفهان برگزار شده است.

ــت: آن چيزى كه در اين نمايشگاه ارايه مى شود   اين هنرمند اظهار داش
ــان را  ــورت ويژه عنصر پنجم يعنى انس ــتند و من به ص عناصر اربعه هس

مورد توجه قرار داده ام.
طاهريان افزود: آثار حجم در اين نمايشگاه، تنديس هايى چوبى هستند 
ــده اند و « بازمانده ها » نام دارند. با توجه  ــاخته ش ــت س كه تماما با دس
به اين كه من در نياسر كاشان زندگى مى كنم و متاسفانه چاه هاى زغال 
ــه كاوش مى پردازم  ــن محدوده ب ــهر فعاليت دارند، من در اي در اين ش
ــده كه براى  ــتفاده از چوب هاى پيدا ش ــى من با اس و تنديس هاى چوب
ــود و مى توان از آن ها  ــاخته مى ش ــتفاده شده اند، س چاه هاى زغال اس

در مبلمان شهرى استفاده كرد.
ــاخته ام كه به دليل  ــه داد: تاكنون تعداد چهل تنديس چوبى س وى ادام
ــس در نگارخانه كوثر اصفهان  محدوديت مالى و مكانى، تنها چهار تندي
به نمايش گذاشته شده است و ساير تنديس ها در خانه هنرمندان كاشان 
قرار دارند. وى به تعداد 19 عكس نمايش داده شده در اين نگارخانه اشاره 
ــان عكاسى شده اند. عكس هايى  كرد و گفت: اين عكس ها اكثرا در كاش
ــوع كوير از كوير  ــس هايى با موض ــان، عك با موضوع آب از باغ فين كاش
مرنجاب، عكس هايى با موضوع آسمان از آسمان ها كوير مرنجاب، طبى، 
نطنز و كاشان و همچنين عكس هايى با موضوع آتش از كوير ابوزيد كاشان 

عكاسى شده اند.
طاهريان هدف از برگزارى اين نمايشگاه را احترام به طبيعت عنوان كرد 
ــه ما هرچه داريم  ــت و اعتقاد دارم ك و افزود: نگاه من نگاهى جوهرى اس

از طبيعت است، طبيعت مادر ماست و نبايد مادرمان را آزار دهيم.
نمايشگاه عنصر پنجم تا 15 ارديبهشت ماه در محل نگارخانه كوثر اصفهان 

واقع در ميدان نقش جهان، جنب عالى قاپو برپاست.

ــن همايش  ــان گفت: دومي ــوزه علميه اصفه ــب و تبليغ ح معاون تهذي
ــى آيت اهللا  ــيره اخالق ــه به همراه تبيين س ــورى اخالق حوزه علمي كش
ــخنرانى آيت اهللا كاظم صديقى امام جمعه موقت تهران و  بهجت (ره) با س
حجت االسالم شيخ جعفر ناصرى و با حضور علما و فضالى سراسر كشور 

در سالن اهل بيت (ع) اصفهان برگزار مى شود. 
ــين مومنى افزود: اين همايش به همت  ــلمين حس حجت االسالم والمس
معاونت تهذيب و تبليغ حوزه علميه اصفهان و با همكارى مركز تخصصى 
اخالق به صورت ساليانه برگزار مى شود كه دومين دوره آن در روز پنج شنبه 
ــت تخصصى و همايش اصلى در اصفهان  9 ارديبهشت در 2 بخش نشس
ــان بيان كرد:  ــود. معاون تهذيب و تبليغ حوزه علميه اصفه برگزار مى ش
ــالم  ــاعت 8 الى9:30 دقيقه و با حضور حجت اس ــت تخصصى از س نشس
محمد عمومى و سلطانى  برگزار مى شود كه در آن موضوعات اخالق انقالبى 

و تبيين سيره آيت اهللا بهجت تشريح مى شود.
وى با بيان اينكه در حدود100 مقاله از سراسر كشور به اين همايش ارسال 
ــت، گفت: اين مقاالت در20 موضوع با محوريت مسائل اخالقى  شده اس
ــاى پيش روى  ــر آن بر اخالق، چالش ه ــاى مجازى و تاثي از جمله فضاه
ــاى مدرن،  ــالق در دني ــر، اهميت اخ ــاى معاص ــائل اخالقى در دني مس
ــيره اخالقى آيت اهللا بهجت و ...  آسيب شناسى مسائل اخالقى، تبيين س
ارايه شده است. حجت االسالم مومنى تصريح كرد: در بخش ارايه مقاالت، 
3 مقاله برتر در 2 بخش اساتيد و طالب انتخاب و تقدير مى شود، همچنين 
ــوزه علميه در اين همايش رونمايى  از تعدادى از تازه هاى كتب اخالقى ح

مى شود.  

دبير اجرايى دوازدهمين همايش بين المللى دكترين مهدويت با اعالم اينكه 
يك صد مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است، گفت: آيات عظام 
مكارم شيرازى و سبحانى در مراسم افتتاحيه و اختتاميه اين همايش حضور 
خواهند داشت. حجت االسالم سيدمحمدعلى موسوى نسب دبير اجرايى 
دوازدهمين همايش بين المللى دكترين مهدويت با اعالم اين خبر گفت: 
ــراف آيت اهللا مكارم شيرازى با موضوع  همايش مهدويت امسال تحت اش
«پيشگويى هاى آخرالزمان از ديدگاه اديان ابراهيمى» برگزار مى شود، البته 
امسال چون تصميم داشتيم مراجع عظام تقليد در همايش شركت كنند، 

اين همايش به شهر قم منتقل شد.
وى اظهار داشت: با توجه به اينكه اين همايش در سه محور كلى با عنوان 
ــگويى هاى آخرالزمان  ــالم»، « پيش ــگويى هاى آخرالزمان در اس «پيش
ــگويى ها » اعالم فراخوان مقاله  در يهوديت و مسيحيت » و « تطبيق پيش
ــه دبيرخانه اين همايش  ــون100 مقاله داخلى و خارجى ب كرده بود تا كن
ــال مقاله به دوازدهمين  ارسال شده است. وى ادامه داد: البته مهلت ارس

همايش بين المللى دكترين مهدويت تا نيمه ارديبهشت ماه تمديد شد.

ــت داريم و مشتاقيم كه به هر شكلى  يكى از عمو فيتيله اى ها گفت: ما دوس
ــد بگويم اگر اجازه پرداخت  « فيتيله » را به روى آنتن ببريم، اما صراحتا باي

به قوميت ها را به ما ندهند بدون شك فيتيله را ادامه نخواهيم داد.
ــه كننده برنامه  ــه اى در خصوص مصاحبه اخير تهي على فروتن عمو فيتيل
ــه « فيتيله »گفت: من و  ــاره به روى آنتن رفتن برنام «فيتيله» مبنى بر دوب
دوستانم خيلى دوست داريم كه دوباره « فيتيله » را به خانه هاى مردم بياوريم 

و در پى مذاكرات با رسانه ملى هستيم.
وى تصريح كرد: اما آنچه كه در پى مذاكرات با رسانه ملى متوجه شده ايم اين 
است كه مى خواهند پرداخت به قوميت ها را از« فيتيله » حذف كنيم و اين 
براى برنامه اى كه پايه و اساس آن از پرداخت به قوميت ها شكل گرفته است 
ــتش را بخواهيد از يك سال  يعنى از بين رفتن. عموى فيتيله اى افزود: راس
گذشته با اتفاقاتى كه براى فيتيله افتاد به طور كلى انگيزه ادامه دادن به اين 
برنامه در من و دوستانم سست شده است، اولين ضربه به فيتيله زمانى خورد 

كه آنتن زنده را از ما گرفتند.

ــارزه  ــا موضوع مب ــط » ب ــوب خ ــمت برنامه « چ ــن قس ــى و چهارمي س
ــود. ــق پخش مى ش ــبكه اف ــروز از ش ــران، ام ــادى در اي ــاد اقتص ــا فس ب
ــالروز ابالغ  ــت س ــده اين برنامه گفت: دهم ارديبهش على مروى، تهيه كنن
ــت به همين دليل، چوب  فرمان هشت ماده اى مبارزه با فساد اقتصادى اس
ــاد در ايران  ــى بحث مبارزه با فس ــراغ اين موضوع رفته و  به بررس خط به س
مى پردازد. قرار است در اين برنامه جريان مبارزه با فساد يا همان روش هاى 
ــورمان طى دوره هاى مختلف، بررسى شود. مقابله با فساد اقتصادى در كش
ــامل گزارش هايى در مورد « فساد مانع تحقق  آيتم هاى ميان برنامه  هم ش
اقتصاد مقاومتى »، « آخرين آمار مربوط به قاچاق در كشور » و « گفت وگو با 

دكتر توكلى در مورد20 سال مبارزه با فساد در ايران » خواهند بود. 

ــبكه  ــى از ش ــاغل در حال فراموش ــا موضوع مش ــتند روز » ب برنامه « مس
ــن برنامه   ــش تهيه كننده اي ــميه رنجك ــود. س راديويى ايران پخش مى ش
ــا جايى  ــده ت ــيارى ش ــتخوش تغييرات بس ــغل لحاف دوزى دس گفت: ش
ــينى كار  ــتگاه هاى ماش ــده و با دس ــنتى خارج ش ــروزه از حالت س ــه ام ك
لحاف دوزى صورت مى گيرد. همچنين رنجكش گفت وگو با آقاى صنعتى از 
لحاف دوزهاى قديمى، خاطرات خانم هاى قديمى از تهيه لحاف براى منزل 
ــبت به اين شغل را از بخش هاى  و صحبت هاى مردم و ديدگاه هاى شان نس
شنيدنى « مستند روز » دانست و گفت: عالقه مندان مى توانند اين مستند را 

امروز  ساعت11:40 از آنتن راديو ايران بشنوند.

روزهاى ارديبهشتى امسال اصال براى موسيقى سوت و كور نيست. 
ــى از آلبوم هاى  ــرت هاى زيادى كه در راهند، عناوين متنوع عالوه بر كنس
موسيقى هم در چند روز اخير منتشر شده اند تا رنگ جديدى به بازار ببخشند. 

در اين گزارش، جديدترين آلبوم هاى موسيقى معرفى شده است.
قافله ساالر عشق

ــر كرده كه  ــيقى منتش ــته چند آلبوم موس ــاالر عقيلى در روزهاى گذش س
جديدترين آن ها « قافله ساالر عشق » با آهنگسازى مازيار شاهى است و يك 
ــوب مى شود. اين آلبوم واكنش  يادواره براى زنده ياد محمدرضا لطفى محس

درونى و موسيقايى آهنگساز، به ضايعه  درگذشت لطفى است. 
ــق » قطعه اى به نام « طرحى از ويرانه هاى دور » دارد كه  ــاالر عش « قافله س

آهنگساز در آن، از تم هاى محمدرضا لطفى بهره برده است.
بزن باران

طرفداران موسيقى بى كالم، تعدادشان كم نيست. « بزن باران » عنوان آلبوم 
سعيد بهرامى است كه به تك نوازى عود اختصاص دارد و برخى قطعات آن نيز 

در قالب دونوازى ارايه شده اند.
بوف كور

ــند.  ــايخى را خوب مى شناس ــيقى معاصر عليرضا مش عالقه مندان به موس
ــتر  ــط نوازندگان اركس ــت كه توس « بوف كور » عنوان جديدترين اثر او اس

سمفونيك تهران و به رهبرى « فرهاد مشكات » اجرا شده است. 
كهخدا

ــت. در اين آلبوم  ــقانه به روايت حسن شيخ رباط اس « كهخدا » آلبومى عاش
ــيرين و فرهادى را در ايل بختيارى روايت  شيخ رباط، قصه اى عاشقانه از ش
مى كند كه كدخدا با زير پا گذاشتن قول و قرارش با فرهاد، باعث جدايى او از 

شيرين مى شود.
دوره گرد

ــبك  ــيقى « مديان » به س ــتين آلبوم گروه موس « دوره گرد » عنوان نخس
ــازى و تنظيم هومن مهدويان  ــت كه با آهنگس ــيقى ملل اس آوازى و موس
ــن ميان،  ــه از اي ــود ك ــامل مى ش ــر 9 قطعه را ش ــود. اين اث ــراه مى ش هم
دو قطعه  « سرزمين روشنايى » و « سحر سحر » در حال و هواى ايرانى است 
و خواننده  آن ها وحيد تاج است. ساير قطعات نيز روايتگر موسيقى كردستان، 

عرب، رومانى، ارمنستان، تركيه و يونان هستند.
ــتان و وحيد مهاجر قطعه   ــيقى تركيه و كردس زكريا يوسفى، قطعات موس
موسيقى عرب را اجرا كرده اند. « مديان » در اين آلبوم نگاهى به تاريخ كهن 
ــوم ديگر مى رود  ــفرى را از ايران آغاز و از قومى به ق ملل گوناگون دارد و س

تا جايى كه اين سفر موسيقايى در نهايت به ايران ختم مى شود.
روياى ناتمام

« روياى ناتمام » اثر ديگرى براى عالقه مندان به موسيقى بى كالم است. 
اين آلبوم، روايت هاى موسيقايى رضا احمدى با ساز پيانو است كه از «نجوا»، 
« باران »، « آواز بركه »، « تپه هاى شنى »، « سنگ هاى عريان »،  « ماسه هاى 

ساحل »، « پرواز شاپرك ها »،  « شكوفه هاى سيب » و «امواج»  مى گويند.
ليلى نامه

ــن آلبوم، جاويد  ــت. در اي ــوان جديدترين اثر داود آزاد اس « ليلى نامه » عن
ــايان رياحى (پركاشن)،  ابراهيم پور ( نى )، بيل يوسف شريداوى ( دف )، ش
ــرى ( كنترباس ) نوازندگى  ــگر ( تنبك ) و كارن كبي محمدجعفر قاضى عس
ــق حقيقى  ــيدن به عش ــوم از گذرگاهى براى رس ــد. آزاد در اين آلب كرده ان

مى گويد. 

دومين فراخوان جشنواره عكس 
اصفهان منتشر مى شود

برپايى« عنصر پنجم »  
 سعيد طاهريان در نگارخانه كوثر 

برگزارى دومين همايش كشورى 
اخالق حوزه علميه در اصفهان

حضور آيت  اهللا سبحانى در اختتاميه 
دوازدهمين همايش دكترين مهدويت

شرط بازگشت فتيله اى ها 
پرداختن به قوميت هاست

بررسى سه دهه مبارزه با فساد 
اقتصادى به روايت « چوب خط » 

يادآورى مشاغل در حال فراموشى 
در راديو ايران

يك منوى متنوع پر از موسيقى
اصفهان ميزبان اجالس جهانى صنايع دستى مى شود

ــا عنوان VOA اخيرا  راديوى دولتى صداى امريكا ب
ــن كوتاه ايرانى آن چنان به خشم آمده  از يك انيميش
ــته جنبه هاى حرفه اى تخريب رسانه اى را  كه نتوانس
براى اين اثر رعايت كند؛ راديويى كه به اصطالح براى 
ــى و آزادى فعاليت مى كند خنجر  گسترش دموكراس

خود را براى يك انيميشن كوتاه از رو بسته است. 
اما اين انيميشن ايرانى چيست؟!

درميان انبوه خبرهايى كه هر روز توليد مى شود چندى 
ــه قرار گرفت؛  ــش از همه مورد توج قبل يك خبر بي
خبرى عجيب كه حتى درصفحه اول برخى رسانه ها 

جايگاه خاصى به خود اختصاص داده بود.
ــن كوتاه ايرانى جنجالى بزرگ در عرصه  يك انيميش
سياسى به راه انداخت؛ انيميشنى كه خيلى ها درباره 
آن اظهار نظر كردند و حتى گفته شد بيشتر اين نظرات 
و مخالف ها به خاطر عصبانيت امريكايى ها بوده است، 
ــاده كوتاه كه براى كودكان  ــن س اما مگر يك انيميش
ساخته شده، چه دارد و چه محتوايى را منتقل مى كند 
ــيارى را به جوش آورده وحتى بيشتر از  كه خون بس
فيلم چندين ميليون دالرى سيصد وامثالهم نظرها را 

به خود جلب كرده است.
ــن « بچرخ تا بچرخيم » به قلم محمد سرشار  انيميش
و كارگردانى رسول آذرگون يكى از توليدات سازمان 
اوج بود كه پيش از ماجراى برجام و توافق هسته اى و 
ــته توليد و در فضاى مجازى  در خرداد ماه سال گذش
ــمين دوره  ــد. اتفاقا اين انيميشن در شش ــر ش منتش

جشنواره عمار فانوس انيميشن را نيز از آن خود كرد.
ــرمايه گذارى و حمايت سازمان اوج  اين كارتون با س
ــودك تلويزيون پخش  در يكى از باكس هاى برنامه ك
شد، اما اين انيميشن كوتاه وجذاب كه براى كودكان 

ــتعاره ها و كناياتى در بحث  نوشته شده سرشار از اس
ــايد  ــى و توليد ملى بود؛ كناياتى كه ش دشمن شناس
ــور را تشريح  ــرايط كنونى و گذشته كش به خوبى ش
ــيون و دانشمندان  كرده و بدون هيچ توهينى سياس

نخبه ايرانى را به تصوير كشيده است.
ــدى به آن صورت  بچرخ تا بچرخيم البته حرف جدي
ــا و بارها  ــه باره ــت ك ــان حرفى اس ــن هم نزده، اي
ــور بيان شده است، حتى  از تريبون هاى مختلف كش
ــن اتفاق  ــا چرا اي ــيت برانگيزتر. ام ــر و حساس تندت

بازتاب هاى زيادى به همراه داشت؟!
ــه اين  ــازمان اوج ك ــت با ابتكار س ــاده اس ــخ س پاس
ــده،  ــانه ها ش روزها نوآورى هايش زبانزد مردم و رس
ــار در قالب  ــراى اولين ب ــى ترين مطالب روز ب سياس
ــراى مخاطب  ــراى اولين بار ب هنر درآمده و باز هم ب
ــوان  ــودك و نوج ــى ك ــران يعن ــده اي ــوش ش فرام

به ساده ترين روش ممكن تشريح شده است.
هرچند همين قابليت بزرگ هنر است كه اين بيان را 
از ديالوگ هاى چند رسانه سياسى به يك پيام جهانى 
براى كودكان همه دنيا تبديل كرده است، آنچه امروز 
در ميان مخالفان وموافقان جنجال برپا كرده هنر است، 
كارى كه البته چند سالى است سازمان جديد التاسيس 
اوج با جمع آورى نخبگان هنرى در سطوح مختلف به 

آن عينيت بخشيده است.
ــت  ــرى كه قابل تامل اس ــا هر جا بحث هن اين روزه
ــت  ــنى بحث اس ــام اوج هم چاش ــت ن ــان اس در مي
ــتاده در غبار گرفته  از فيلم سينمايى باديگارد و ايس
ــت  ــاهزاده روم، فهرس ــون ش ــن  هايى چ ــا انيميش ت
ــى در مورد  ــازمان حت ــدس و… ابتكارات اين س مق
ــد بنرهاى  ــت مانن ــانه هاى غربى هم هس توجه رس

طراحى شده مذاكرات.
ــاخت نماهنگ انرژى هسته اى  ــازمان اوج كه با س س
از يك رپر مشهور نشان داد شجاعت ورود به حاشيه ها 
براى هنر انقالبى را دارد درعرصه هاى مختلف هنرى 
ــيارى را  ــته كارهاى شايسته بس ــال گذش در چندس
ــش از اين  ــايد پي ــت؛ كارهايى كه ش ــام داده اس انج
ــازمان ها و نهادهاى بزرگ  ــالى يكى از س هرازچندس
كشور از خود بروز مى داد حاال با حضور اوج به اتفاقاتى 
ــده است كه هر چند  روتين وخوش آتيه اى مبدل ش

هفته يك بار از يكى از آن آثار رونمايى مى شود.
ــازمان هنرى كشور است كه  اوج حاال اثرگذارترين س
ــالب را به ثمر  ــدات فرهنگى انق با كيفيت ترين تولي

مى رساند.
ــتر طراحى هاى برتر فرهنگى كه در چند  تقريبا بيش
ــته از روى دغدغه هاى سياست گذار كالن  سال گذش
كشور، يعنى مقام معظم رهبرى ساخته شده، متعلق 
ــت. اين يعنى اوج مانند ققنوسى  ــازمان اس به اين س
ــودگى سازمانى كشور  از خاكستر بوروكراسى و فرس
است كه جمعى از نخبگان فرهنگى وهنرى متعهد و 
با تفكر انقالبى را براى اهداف مقدس نظام به گرد هم 
آورده است. اين انيميشن هم هرچند يك اثر تاثيرگذار 
ــى همچون  وتوانمند بود ولى خارج از مباحث سياس
انرژى هسته اى و استكبار ستيزى كه البته بيشترين 
هجمه را هم به همين خاطر داشته است همه عناصر 
يك سريال موفق اسالمى براى كودكان جهان اسالم را 
داراست، سريالى كه مفاهيم اصيل اسالمى را به اشكال 
مختلف مى تواند به كودكان و بزرگساالن منتقل كند و 
همانند شكرستان و يوسف پيامبر نماينده شايسته اى 

براى هنر ايرانى در عرصه تصوير باشد.

ــور از برگزارى اجالس جهانى فرآورده هاى دستى  ــتى كش  معاون صنايع دس
ــى صنايع دستى  ــهر اصفهان خبر داد و گفت: ايران، فعال ترين ديپلماس در ش
در دنيا را در اختيار گرفته است. بهمن نامورمطلق درباره برگزارى اجالس جهانى 
صنايع دستى گفت: براساس توافق به عمل آمده با شوراى جهانى صنايع دستى، 
ــته  ــناس برجس ــى با حضور 5 قاره جهان و200 كارش مهرماه 1395، اجالس

صنايع دستى از كشورهاى مختلف دنيا در اصفهان برگزار مى شود.
ــت  ــال جارى دو نشس ــور در ادامه بيان كرد: در س ــتى كش معاون صنايع دس
در حوزه صنايع دستى برگزار مى شود. يكى اجالس آسيا - اقيانوسيه است كه 
در تبريز و با حضور كشورهاى منطقه برگزار خواهد شد؛ ديگرى اجالس جهانى 

ــوراى جهانى  ــورهاى عضو ش ــه كش ــا حضور هم ــت كه ب ــتى اس صنايع دس
صنايع دستى در شهر اصفهان كه شهر خالق جهانى نام گرفته برپا مى شود.

ــعه  ــد و توس ــزارى چنين برنامه هايى در رش ــرى كه برگ ــق به تاثي نامورمطل
صنايع دستى مى گذارد اشاره و بيان كرد: همه اين رفت و آمدها به باالرفتن ميزان 
و سطح ارتباطات تجارى و علمى ميان ايران و كشورهاى ديگر مى انجامد و باعث 

مى شود كه كشور ما بيشتر و بهتر ديده شود.
ــيه كه در تبريز برگزار مى شود اشاره و  ــيا و اقيانوس او همچنين به اجالس آس
ــور مديريت  ــود كدام كش ــخص ش ــت مش ــرد: در اين اجالس قرار اس بيان ك
ــيه برعهده خواهد گرفت؛ همچنين  صنايع دستى را در منطقه آسيا- اقيانوس
ــكالت و موانع پيش روى صنايع  ــت گذارى ها و مش در اين برنامه درباره سياس
ــود. نامورمطلق همچنين از طرح پيشنهادى ايران براى  دستى صحبت مى ش
ــتى خبر داد و افزود: سال گذشته دو شهر تبريز  ثبت شهرهاى ملى صنايع دس
به عنوان شهر جهانى فرش و اصفهان، شهر خالق صنايع دستى انتخاب و معرفى 
ــهر جهانى سفال و سراميك و  شدند. امسال هم قرار است اللجين به عنوان ش
ــوند. ما عالوه بر ثبت شهر جهانى كه  مشهد با سنگ هاى قيمتى اش معرفى ش
ــد مى خواهيم شهر ملى هم داشته باشيم  ايده اش از سوى كشور هند مطرح ش

بلكه ملى شدن يك شهر، مقدمات ثبت جهانى اش را فراهم آورد.
معاون صنايع دستى به دو كارگاهى كه در تبريز برگزار مى شود اشاره و بيان كرد: 
در اجالس آسيا و اقيانوسيه دو كارگاه علمى يكى درباره نسبت ميان صلح و صنايع 

دستى و ديگرى درباره بازارشناسى و بازاريابى در اين حوزه برگزار خواهد شد.

ــر »  ــينمايى «  دخت ــم س فيل
ــن روزها  ــى اي ــا ميركريم رض
ــر آماده  ــران عيد فط براى اك

مى شود.
به گزارش « سينما » فيلم رضا 
ميركريمى در جشنواره فجر به 
نمايش درآمد و با واكنش هاى 
زيادى همراه شد و براساس اين 
بازخوردها، سازندگان «دختر» 
ــاد تغييراتى  ــه ايج ــم ب تصمي

در نسخه نهايى فيلم گرفتند. 
ــدن  فيلم دختر كه با جمع ش
ــاز و  ــتان آغ ــى از دوس گروه
ــد براى اكران،  به پايان مى رس

ــت و ميركريمى   پايان متفاوتى خواهد داش
ــدى فيلمش را براى  تصميم گرفته پايان بن

اكران تغيير دهد.
« دختر » داستان زندگى آقاى عزيزى است 
ــرات و نگهدارى  ــت بخش تعمي كه سرپرس
ــم  ــراى مراس ــت و ب ــادان اس ــگاه آب پااليش

ــود و  ــرش آماده مى ش ــتگارى دخت خواس
ستاره، دختر ديگرش در همان روز قصد سفر 
به تهران براى شركت در جشن خداحافظى 
ــگاهى اش را ــم دانش ــتان ه ــى از دوس يك

دارد. 
پدرش به داليلى به اين سفر مشكوك است و 
اين آغاز ماجراست. بازيگر اصلى دختر ماهور 

ــت و « دختر » اولين  الوند اس
ــينما  ــه حرفه اى او در س تجرب
ــرا ميركريمى  خواهد بود. ظاه
ــد را از ميان حدود  ــور الون ماه
ــاى  ــراى ايف ــى ب 400 متقاض
ــم انتخاب  ــن فيل ــش در اي نق

كرده است.
 در پيش توليد قبلى « دختر » 
ــون هديه  ــى چ ــره هاي با چه
ــده بود كه  ــى مذاكره ش تهران
ــى براى يكى  نهايتا مريال زارع
از نقش هاى اصلى فيلم انتخاب 
ــنواره  ــد و بازى اش در جش ش
ــرار گرفت  ــورد توجه ق فجر م
ــن بازيگر نقش  و نامزد دريافت جايزه بهتري

مكمل زن شد.
ــانى  ــم را مهران كاش ــن فيل ــه اي ــم نام فيل
ــام بازيگر در  ــن در مق ــته كه پيش از اي نوش
« به همين سادگى » با مير كريمى همكارى 

كرده بود.

ميركريمى « دختر » ش را دوباره زير تيغ برد

 VOA خشم
از انيميشن 
كوتاه ايرانى

آوازه « بچرخ تا بچرخيم » 
به واشنگتن رسيد:
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اخبار کوتاه اخبار

مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: فصل اول بررس��ی باستان شناس��ی 
شهرس��تان بن در چهارمحال و بختی��اری در اردیبهش��ت  ماه آغاز 
می شود. بهمن عس��کری س��وادجانی در گفت و گو با ایس��نا از آغاز 
فصل اول بررسی باستان شناسی شهرستان بن خبر داد و اظهار کرد: 
عملیات بررسی باستان شناسی این شهرس��تان به سرپرستی احمد 
علی عرب به مدت دو ماه از بیس��تم  اردیبهشت ماه سال جاری انجام 
می شود. وی هدف از انجام بررسی باس��تان شناسی شهرستان بن را 
شناس��ایی و مستندس��ازی آثار تاریخی و فرهنگی دانست و افزود: 
برای عملیات بررس��ی باستان شناس��ی مذکور اعتب��ار بیش از 200 
میلیون ریال  از محل اعتبارات اس��تانی هزینه می ش��ود.  عس��کری 
سوادجانی خاطرنشان کرد: تا کنون 23 فصل بررسی باستان شناسی 
در چهارمحال و بختیاری انجام شده که آخرین فصل بررسی در سال 

93 و مربوط به شهرستان سامان بوده است.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختی��اری گفت: مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان س��امان یک دستگاه خودرو نیس��ان حامل دو تن 

کرفس قاچاق را توقیف و سه نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.
س��ردار »نورعلی یاری« اظهار ک��رد: در پی دریافت خب��ری مبنی بر 
تردد قاچاقچیان کرفس کوهی در محور »س��امان – تیران« مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرس��تان س��امان کنترل خودروه��ای عبوری 
را در این محور در دس��تور کار خود ق��رار دادند.  وی اف��زود: مأموران 
پس از هماهنگی ب��ا مقام قضایی طی عملیات ایس��ت و بازرس��ی در 
این محور یک دس��تگاه خودرو نیس��ان حامل کرفس کوهی قاچاق را 
متوقف کردند.  یاری تصریح کرد: در بازرس��ی از ای��ن خودرو 2000 

کیلو کرفس کوهی قاچاق 
کشف و سه نفر نیز دستگیر 
شدند. کرفس یکی از انواع 
گیاهان دارویی و خوراکی 
کمیاب است که در بخشی 
از کوه های زاگرس به ویژه 
در مح��دوده چهارمح��ال 
و بختی��اری می روی��د که 
متأسفانه به علت برداشت 
بی رویه توسط قاچاقچیان 
منابع طبیع��ی، در معرض 

انقراض قرار دارد.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: م��ا در ش��رایط 
ع��ادی اقتص��ادی نیس��تیم ول��ی ب��ا بهب��ود اوض��اع اقتص��ادی 
 کش��ور، نظ��ام هماهنگ حق��وق بای��د برای هم��ه اقش��ار اعمال 

شود. 
قاس��م س��لیمانی دش��تکی در نشس��ت با قش��رهای کارگری در 
چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار ک��رد: کس��ی نمی توان��د منکر 
مش��کالت متع��دد داخل��ی و خارجی ک��ه ب��ا آن روبرو هس��تیم 
 ش��ود که یکی از آن ها تحریم 37 س��اله کش��ورهای اس��تکباری

 است.
 وی ادامه داد: تحریم های ظالمانه بر علیه ایران در پنج سال اخیر به 
اوج خود رسیده به طوری که در سه س��ال اخیر باعث شد اعتبارات 
خزانه به صفر برس��د و دولت مجبور ش��ود ب��رای پرداخت حقوق 
 کارکنانش و اجرای برخی پروژه ه��ای عمرانی از مراجع مختلف وام 

بگیرد. 
 این مس��ئول با اش��اره به اینکه اجرای برجام نیازمند زمان اس��ت 
ادامه داد: در حال حاضر می توانیم نتایج اولی��ه برجام مثل دو برابر 
شدن صادرات نفت، رفت و آمد گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی 

به کشور و... را مشاهده کنیم. 
سلیمانی به س��ال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: 
بعد از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کارهای بسیار خوبی مانند 
افتتاح پروژه های مختلف عمرانی با بی��ش از 14 هزار میلیارد ریال 

اعتبار در این استان شد.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با بی��ان اینکه س��تاد اقتصاد 
 مقاومتی در کش��ور و همچنین در این استان تش��کیل شده است 
خاطر نشان کرد: این ستاد وظیفه دارد تا برنامه ریزی های یک ساله، 

دوساله و پنج ساله را تدوین کند. 
وی به ت��راز نب��ودن درآمدها و هزینه ه��ا برای هیچ قش��ری اعم از 
کارگران، کارمندان و ... در شرایط کنونی اشاره و بیان داشت: ما در 
شرایط عادی اقتصادی نیستیم ولی با گذشت زمان و بهبود اوضاع 
 اقتصادی کش��ور نظام هماهنگ حقوق باید برای همه اقشار اعمال 

شود. 
این مس��ئول گفت: س��ال قبل حدود 9 هزار و 165 ش��غل در این 
استان ایجاد ش��د که البته به دلیل نبود بازار فروش، عدم دسترسی 
 به مناب��ع اولیه و مش��کالت بانکی تع��داد زیادی تعدی��ل نیرو نیز 

داشتیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری ش��رایط اعطای تسهیالت در سال 
جاری را روان تر دانست و عنوان داشت: عالوه بر 160 هزار میلیارد 
تومان اعتباری که برای این اس��تان در نظر گرفته ش��ده اس��ت از 
مش��ارکت گس��ترده بخش خصوصی در بحث تأمین تسهیالت نیز 

بهره مند خواهیم شد.

آغاز بررسی باستان شناسی
  شهرستان»بن« 

کشف دو تن کرفس کوهی قاچاق 
در استــان

قاسم سلیمانی دشتکی:

 اعمال نظام هماهنگ حقوق
 برای همه ضروری است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: واحدهای این اس��تان تنها با 48 
درصد کل ظرفیت فعال هس��تند و از بقیه پتانسیل 
آن ها به دالیل مختلف که مهم ترین آن عدم رونق و 

رکود حاکم بر کشور است استفاده نمی شود.
نعیم امامی در گفت وگ��و با فارس اظه��ار کرد: در 
چهارمحال و بختیاری یک هزار و 270 واحد صنعتی 
دارای پروانه وجود دارد که از این تعداد 450 واحد 
تعطیل هس��تند و بقیه نیز با ظرفیت های متفاوت 

فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: واحدهایی که در این اس��تان فعالیت 
می کنند به طور متوسط با 48 درصد کل ظرفیتشان 
فعال هس��تند و عمده صنایع این اس��تان در بخش 
معدنی و غیرفلزی اس��ت و به دلی��ل رکودی که در 
بخش مسکن حاکم است این محصوالت به فروش 

نمی رسند. 
این مسئول با اشاره به اینکه مشکالت عدیده بانکی 
که در سال های گذش��ته رخ داد، بدهی های معوق 
بانکی، چک های برگشتی و... مزید بر علت تعطیلی 
واحدهای صنعتی این اس��تان است ادامه داد: همه 
این ها موجب شده که این استان با وجود داشتن 24 
 هزار نفر ظرفیت اش��تغال در بخ��ش صنعت تنها از

 12 هزار نفر آن ها به ش��کل بالفعل استفاده کند و 

مابقی نتوانند در این بخش مشغول به کار شوند در 
صورتی که زیرس��اخت ها و ظرفیت های الزم وجود 

دارد. 
امامی به 15 واحد بزرگ این استان که می توان اسم 
کارخانه بر آن ها گذاش��ت و ظرفیت اشتغال باالی 
150 نفر دارند اشاره کرد و افزود: این نشان می دهد 
که س��ایر واحدهای چهارمحال و بختیاری در واقع 
کارگاه هایی با ظرفیت اشتغال بسیار پایین هستند. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه در 37 سال گذشته علی رغم 
فعالیت های عمرانی زیادی که در این استان صورت 
گرفته و زیرس��اخت های زندگی در دورترین نقاط 
مسکونی و روستاها فراهم ش��ده است خاطر نشان 
کرد: متأسفانه در حوزه اشتغال و تولید دولت ها هیچ 
سرمایه گذاری مناسبی در این استان نداشته اند. وی 
بیان داشت: اگر با شرایط ایده آل و در رونق اقتصادی 
بخواهیم همه واحدهای تعطیل ی��ا نیمه فعال این 
اس��تان را احیا کنیم 24 هزار نفر در بخش صنعت 
شاغل خواهند شد که این رقم با آمار حدود 40 هزار 
نفر بیکاران که عمدتا تحصیل کرده و فارغ التحصیل 

هم هستند فاصله دارد.
ای��ن مس��ئول گف��ت: دانش��گاه های چهارمحال و 
بختیاری رشته های فنی فراوانی را در زمره دروس 

خودش��ان آورده اند و فارغ  التحصی��الن امروز این 
اس��تان عمدتا در رش��ته های صنعتی هس��تند که 
همه این ها به ب��ازار کار وارد می ش��وند و این افراد 
در شرق این استان هس��تند جایی که بهره وری از 
منابع طبیعی کمتر اس��ت. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: 
اگر بتوانی��م در این زم��ان و در ش��رایطی که همه 
دست به دس��ت هم داده اند، اختالفات سیاس��ی را 
کنار گذش��ته اند و مس��ایل قومی جایی در صحنه 
مدیریت اس��تان و ملی ندارد یک صنعت پیش��ران 
مثل صنعت خودروس��ازی را وارد این استان کنیم 
 بخش عمده ای از معضالت این استان مثل بیکاری

 مرتفع می شود.
امام��ی با بی��ان اینکه زیرس��اخت های زی��ادی در 
چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است و همچنین 
اولین واح��د هفتگانه فوالدی کش��ور در هفته های 
آینده در این اس��تان به بهره برداری خواهد رس��ید 
خاطرنش��ان کرد: می توانیم با راه اندازی یک واحد 
تولید خودرو ه��م از ورق خودرو تولیدی در صنعت 
فوالد و هم از توانایی قطعه سازان این استان استفاده 
کنیم که این صنعت قادر اس��ت ب��رای بیش از 10 
هزار نفر به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم شغل 

ایجاد کند.

سامانه رهگیري مرسوالت پستي در شهرکرد 
فعال شد وجود بیش از یک صدهزار

گونه گیاهی نادر در استان 

بازگشت پیرمرد 80ساله شهرکردي 
به زندگي

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاري از راه اندازي و فعال شدن سامانه رهگیري مرسوالت 
پس��تي در ش��هرکرد خبر داد. حس��ین عنایتي در گفت و گو با  ایرنا، آدرس این سامانه را 
)itemtracking.post.ir (اعالم و اظهار داشت: با پیگیري کد رهگیري در این سامانه، 
عکس و شماره همراه نامه رسان توسط مشتري قابل رویت اس��ت.به گفته وي، هم اینک 
مزایاي رهگیري سامانه مرسوالت پستي براي مردم در شهرکرد قابل استفاده است و به مرور 

زمان براي دیگر شهرهاي استان تا پایان سال اجرا مي شود.
وي، رویکرد اقتصاد مقاومتي، انضباط مالي و بهره برداري از تمام دارایي هاي شرکت پست، 
ارتقاء بخشي به کیفیت توزیع مرسوالت که منجر به امنیت و آرامش اجتماعي مي شود و 
توجه ویژه به حقوق شهروندي و ارتقای رضایت مردم را از اولویت هاي اصلي فعالیت هاي 
پست استان در س��ال جاري عنوان کرد.عنایتي ادامه داد: اس��تفاده از بخش خصوصي در 
کسب و کارهاي جدید و فضاهاي جدید الکترونیکي، تعامل با شرکت شهرك هاي صنعتي 
در راس��تاي بازار یابي و بازار رس��اني تولیدات واحدهاي صنعتي از دیگر برنامه هاي سال 

جاري پست است.
مدیرکل پست استان ادامه داد: بازسازي و بهینه سازي سه واحد پستي شهري در استان و 
راه اندازي واحدهاي پستي »فرخشهر و هفش��جان« و اتصال آنها به سامانه جامع مبادله و 
درگاه خدمات الکترونیک از دیگر اقدامات پست استان در سالجاري است.عنایتي تصریح 
کرد: سایت بازار الکترونیک در تلفن همراه هوشمند نیز در حال پیاده سازي و خرید است 
که تا پایان اردیبهشت ماه فعال مي ش��ود.وي ادامه داد: س��ایت بازار الکترونیک در تلفن 
همراه هوشمند فضاي مناسبي خواهد بود تا فعاالن مشاغل خانگي و تولیدکنندگان استان 
تولیدات و محصوالت خود را در این بازار معرفي و خرید و فروش اینترنتي انجام دهند.هم 

اینک 350 واحد پستي در استان فعال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری از وجود یکصدهزار و 200 
گونه گیاهی نادر در مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

 شهرام احمدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وجود پنج منطقه حفاظت شده در استان، 
اظهار کرد: مناطق حفاظت شده چون تنگه صیاد، سبزکوه، شیدا، قیصری و منطقه حفاظتی 
جنگلی هلن از مناطق حفاظتی با گونه های نادر گیاهی و جانوری در استان است. وی افزود: 
این مناطق حفاظت ش��ده یکصد و 55 هزار و 844 هکتار از استان را تحت شعاع خود قرار 

داده و طبق شاخص 12.5درصد از مساحت استان تحت حمایت محیط زیست است. 
احمدی با اش��اره به وجود 294 گونه حیوانی در مناطق حفاظت شده استان، افزود: پلنگ 
ایرانی، خفاش »در حال انقراض«، کله بز وحش��ی و ماهی گور خری»خاص چهارمحال و 
بختیاری« از گونه حیوانی و آالله، کرفس و الله واژگون از گونه های شاخص گیاهی در این 

مناطق است. 
 وی با اش��اره به 786 تخلف زیس��ت محیطی در س��ال گذش��ته، تصریح ک��رد: تخلفات 
زیست محیطی، آلودگی هوا، نگهداری غیر مجاز حیوانات، صید غیر مجاز و خرید و فروش 

غیرمجاز حیوانات از جمله تخلفات در این زمینه است . 
احمدی افزود: طی یک س��ال گذشته 200 تخلف در حوزه ش��کار غیر مجاز و 144 تخلف 
در خصوص آلودگی محیط زیست بوده که در این میان یکصد و 35 قبضه اصلحه کشف و 

ضبط شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان گفت: سامانه 1540 در تمام نقاط کشور و 
شماره تماس 32223573 در استان چهار محال و بختیاری آماده در یافت شکایات وتخلفات 

زیست محیطی است.

 تکنسین هاي مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي چهارمحال و بختیاري موفق به 
احیاي یک پیرمرد 80 ساله در شهرکرد شدند. مسئول روابط عمومي مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت هاي پزشکي چهارمحال وبختیاري گفت: پیرمرد شهرکردي که بدنبال ایست قلبي 
و تنفسي عالئم حیاتي خود را از دس��ت داده بود، با اقدامات حیاتي تکنسین هاي اورژانس 
115 به زندگي بازگشت.  محسن ابراهیمي با اعالم این خبر افزود: همراهان بیمار در تماس 
با اورژانس 115شهرکرد اعالم کردند، که شخص 80س��اله دچار کاهش سطح هوشیاري 
شده و تقاضاي امدادرساني کردند. وي گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، واحد امدادي 
اورژانس پیش بیمارستاني 115بربالین بیمار حاضر شده وپس از بررسي عالئم حیاتي بیمار 

دریافتند که وي دچار ایست قلبي تنفسي شده است.
ابراهیمي اظهار داشت: عملیات احیاي ریوي را براي بیمار شروع کرده و عالیم حیاتي این 
مرد 80ساله بازگشت و پس از آن به اورژانس بیمارستان آیت اهلل کاشاني شهرکرد منتقل 

ش��د. وي افزود: بیماراني که سابقه بیماري 
قلبي و مغزي دارن��د در زماني که دچار درد 
در قفسه سینه مي شوند نباید فعالیت بدني 
داشته باش��ند چرا که فعالیت بدني شدت 
درد قلبي را افزایش و منجر به ایس��ت قلبي 

مي شود.
به گ��زارش ایرنا،این س��ومین بیمار قلبي و 
ریوي در چهارمحال و بختیاري اس��ت که 
در یک سال اخیر از سوي اورژانس به حیات 

دوباره بازمي گردد.

 مدیر درمان تامین اجتماعی ؛

بیش از 11 هزار نفر از مردم استان دیابت دارند 
مدیرکل دامپزشکی استان:

فاسد بودن واکسن تب برفکی شایعه است
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری از ابتالی 11 هزار و 

656 نفر از مردم چهارمحال و بختیاری به بیماری دیابت خبر داد. 
به گزارش ایسنا صمد اکبری اظهار کرد: هفته سالمت با شعار سالمت و غلبه 
بر دیابت آغاز و تمام افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به صورت رایگان 
غربالگری می ش��وند. وی با بیان اینکه 11 هزارو 656 نفر در اس��تان مبتال به 
 بیماری دیابت هس��تند، افزود: س��ازمان تامین اجتماعی در هفته سالمت به 
 بیمه ش��دگان ب��االی 45 س��ال خدم��ات رای��گان چ��ون غربالگ��ری ارایه 
کرده است.اکبری با اش��اره به اجرای طرح تحول س��المت در سال گذشته، 
تصریح کرد: در پنج واحد س��رپایی و بیمارس��تانی روزانه 7 هزار و 400 نفر 
»ویزیت، رادیولوژی، فیزیوتراپی« به این مراک��ز مراجعه کرده که در صورت 
ادغام با مراجعه کنندگان در بخش  های خصوصی تقریبا 14 هزارنفر روزانه به 
مراکز درمانی مراجعه کردند که بخشی از آن در حوزه دانشگاه و طرح تحول 

سالمت بوده است. 
اکبری افزود: س��ازمان بیمه تامین اجتماعی به دو صورت کوتاه و بلند مدت 
تعهداتی داش��ته که در کوتاه مدت »غرامت ایام بیماری، غرامت نقص عضو، 
بیمه بیماری، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه پروتز چون دندان مصنوعی 
و پرس« و بلندمدت » بازنشس��تگی و از کار افتادگی« در حال ارایه خدمات 

به بیمه ش��دگان تامین اجتماعی اس��ت. وی ارایه خدمات به بیمه ش��دگان 
تامین اجتماعی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بیان کرد و گفت: پنج 
 واحد درمانی به صورت مس��تقیم در حال ارایه خدمت به بیمه شدگان در دو 
پلی کلینیک ش��هرکرد، پلی کلینیک تخصصی بروجن، درمانگاه فارس��ان و 

لردگان هستند.
 اکبری تصریح کرد: در این راس��تا با تمامی واحد های دانشگاهی، خانه های 
بهداشت ش��هری و روس��تایی به صورت غیر مس��تقیم ارتباط و با داروخانه، 

رادیولوژی ، فیزیوتراپی جهت همکاری قرارداد منعقد شده است. 
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر تمامی واحد های تامین اجتماعی دارای 
دندانپزشک هستند، افزود: در شهرستان شهرکرد چهار دندانپزشک، فارسان 
و لردگان هر کدام دو دندانپزش��ک و بروجن یک دندانپزش��ک در حال ارایه 
خدمات در زمینه »کشیدن و پر کردن سطحی دندان، جرم گیری، ویزیت و 

معاینه « هستند. 
اکبری از راه اندازی پلی کلینیک واقع در خیابان مولوی خبر داد و گفت: این 
مرکز با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد تومان، پیشرفت فیزیکی 70 درصدی 
را داشته و تا پایان سال 95 افتتاح و آماده ارایه خدمات به بیمه شدگان تامین 

اجتماعی است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ش��ایعات درباره فاسد بودن 
واکس��ن تب برفکی و مؤثر نبودن آن در جلوگیری از بیماری را رد و بیان 
کرد: واکسن در محیطی کامال استاندارد به استان منتقل و به دام ها تزریق 
ش��د و اگر دامی پس از تزریق واکسن تلف ش��ده به علت ناتوانی دام بوده 

است.
عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزش��کی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
 در گفت و گو با جهانبین نیوز اظهار کرد: تب برفکی بیماری ویروس��ی با 
سویه های مختلفی است که از غرب کشور و از مرزهای ترکیه وارد کشور 

شد.
وی با بیان اینکه تب برفک��ی از طریق ذرات گرد و غب��ار انتقال می یابد، 
تصریح کرد: علت ش��یوع یک باره این بیماری و اپیدمی ش��دن آن نحوه 
انتقال آن است؛ چرا که کنترل ذرات گرد و غبار سخت بوده و نمی توانیم 

آن را به صورت کامل مهار کنیم.
نجاتی با اشاره به واکسینه کردن همه دام های اس��تان علیه بیماری تب 
برفکی در سال گذشت، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون انجام شده برای 
بیماری جدید تب برفکی که به تازگی وارد کش��ور و سبب تلفات دام شد 
به علت سه سویه بودن آن بی فایده بوده، از همین رو مؤسسه رازی اقدام 

به تولید واکسن متناسب با س��ویه تب برفکی کرد.نجاتی گفت: سه سویه 
 گوناگون تب برفکی وارد اس��تان ش��د و همین امر موجب ش��د سه برابر

 اپیدمی های گذشته اپیدمی رخ دهد و همین امر روند واکسیناسیون را 
کند کرد.

 مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری علت گس��ترش تب برفکی
  در کش��ور را زمان بر بودن تهیه واکسن و واردات واکس��ن عنوان نمود و

  افزود: با همه مش��کالتی که برای تهیه واکس��ن پیش آمد توانس��تیم به 
 موق��ع عمل نم��وده و خوش��بختانه اس��تان ما تلف��ات کمتری داش��ته

 است. 
نجاتی به ورود عشایر از خوزستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: به محض 
ورود عش��ایر به استان واکسیناس��یون تب برفکی برای دام های آن ها نیز 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه هر گونه تلفات دامی مرتبط با تب برفکی نیس��ت گفت: 
دامداران نباید به محض تلف��ات احتمال این بیم��اری را دهند و موجب 
زحمات زیادی برای مسئوالن شوندبلکه با مراجعه به ادارات دامپزشکی 
شهرستان ها از شیوع این بیماری در بین دام ها مطمئن و سپس اقدام به 

واکسیناسیون کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

فعالیت واحدهای تولیدی
 تنها با 48 درصد ظرفیت
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مقامات ژاپ��ن اولی��ن جنگنده رادارگریز س��اخت 
این کش��ور را آزمایش کرده اند که گزارش ها نشان 
می دهد نم��ره قبولی خود را در ای��ن آزمون گرفته 
اس��ت. این جنگنده هواپیمای تجربی، بومی ژاپن 
برای تحقی��ق و آزمای��ش فناوری های پیش��رفته 

جنگنده رادارگریز است.
این هواپیمای نس��ل پنجم، توس��ط وزارت دفاع و 
موسسه تحقیقات و توسعه فنی ژاپن، برای مقاصد 
پژوهشی توس��عه یافته اس��ت. پیمانکار اصلی این 
برنامه صنایع س��نگین میتسوبیش��ی اس��ت. این 
هواپیما ابتدا »شین ش��ین« نام داشت که در زبان 
ژاپنی ب��ه نام روح قلب می باش��د. عالوه ب��ر این در 
 Mitsubishi صنایع میتسوبیشی این جت جنگنده

X-2 نام دارد.
این جت جنگنده 14/2 متر طول و 9/1 متر عرض 
دارد و برخ��ي از رس��انه هاي ژاپ��ن مي گوین��د که 
فناوری های آن مشابه با فناوری جنگنده های رادار 
گریز اف 35 آمریکاست. نیروي هوایي ژاپن از چند 
س��ال قبل در حال یافتن جایگزیني مناس��ب براي 
اس��کادران هاي F-4 و F-15 خود بود و این کشور 
 F-22 امید داشت تا بتواند جنگنده هاي فوق مدرن
را از واش��نگتن دریافت کند. ولي آنها زماني ناامید 
شدند که کنگره آمریکا صادرات F-22 را در آن زمان 
به خارج ممنوع اعالم کرد. همچنین بي میلي آشکار 
آمریکا در زمینه صدور و همکاري هاي تکنیکي در 
ارتباط با فناوري رادارگریز، ژاپن را وادار کرد تا خود 

دست به کار شود.

در حال حاضر تنها آمریکا، روس��یه و چین قادر به 
ساخت و به پرواز درآوردن موفق جت های رادار گریز 

با سرنشین هستند.
تولید این ج��ت جنگنده برای ژاپ��ن حداقل 332 

میلیون دالر هزینه داشته است.
یکي از کلیدي ترین بخش هاي این پروژه چندین 
س��اله، موتور XF5-1 اس��ت که جنگن��ده را قادر 
 مي س��ازد تا مانور خ��ود را بهب��ود بخش��یده و در

 س��رعت هاي مافوق صوت به گش��ت زني بپردازد. 
مقام��ات وزارت دفاع ژاپ��ن درباره عل��ت طراحي 
جنگن��ده رادارگریز  بوم��ي مي گویند: م��ا نیاز به 
جنگنده اي منطبق با فناوري هاي باال داریم، مشابه 
آنچه که در دیگر کشورها در حال توسعه است. این 
یك پروژه سخت در توسعه جنگنده هاست که نقش 
کلیدي را در یگان هاي پروازي آین��ده ما و دفاع از 

فضاي کشورمان ایفا خواهد کرد.
این جنگنده توانای��ی مانور باالیی داش��ته و بدون 
پس سوز، توانایی رس��یدن به سرعت های فراصوت 
را دارد. ای��ن جنگنده دارای سیس��تم رادارگریزی 
smart-skin و بدنه هوشمند است. همچنین این 
جنگنده مجهز به سیس��تم کنترل بردار رانش سه 
بعدی )3D thrust vectoring ( است که توانایی 
مانور دهی باالیی را ب��رای این جنگنده فراهم کرده 
است. رادار این جنگنده نیز یك رادار آرایه ای اسکن 
فعال )AESA( اس��ت که نه تنها نقش رادار را دارد 
بلکه توانایی انجام ECM ,ESM و حتی اس��تفاده به 
عنوان یك س��الح ماکروویو را هم به این جنگن�ده 

مي ده�د. سیس��تم های کنترل پروازی پیشرفت�ه 
ای�ن جنگن���ده Fly-by-optics اس��ت که انتقال 
دستوره�ای آن با فیبرنوری بوده و بسیار ایمن است 
و گون�ه پیش��رفته و در حال توسعه سیستم پرواز با 

سی�م یا همان Fly-by-wire به حساب مي آید.
این جنگنده همچنین دارای سیستم های تشخیص 
و تعمیر خودکار آس��یب های سیستم های پروازی 
است و اگر سطوح کنترلی آسیب دید، توانایی پیدا 
کردن نقص را داشته و با اس��تفاده بهینه و صحیح 
از بقیه س��طوح، هواپیما را همچنان درکنترل نگه 

می دارد.
طرح ژاپني ه��ا در مقایس��ه ب��ا دیگر رقب��ا اندازه 
کوچك تري دارد که  آن را ب��ه جنگنده برتر هوایي 
و مناس��ب براي نبردهاي دینامیك تبدیل مي کند. 
فناوري هایي مانند پوشش هاي رنگي جاذب امواج 
رادار، سامانه هاي راداري اسکن، ارایه مرحله اي فعال 
پیشرفته و سامانه کنترلي پیشرفته پرواز با فیبرنوري 
به همراه ویژگي هایي مانند طراحي بي نقص بدنه با 
سطح مقطع راداري کوچك، پیشرانه هاي جدید با 
توان عبور از دیوار صوتي بدون نیاز به پس س��وز و 
بسیاري دیگر از فناوري هاي پیشرفته در کنار توان 
تکنولوژیکي و مهندسي اثبات شده ژاپني ها همگي 
تضمیني هستند بر اینکه این جنگنده دردسرهاي 

جدي براي تمام رقبا به وجود مي آورد.
در نماي روبه رو ش��باهت ها با ط��رح اف-35 قابل 
تش��خیص هس��تند. جلوگیري از به وج��ود آمدن 
زوایاي تند و ورودي هاي هواي یکپارچه و باله هاي 
دمي V شکل در این بخش به خوبي  یادآوري مي کند 
که با یك هواپیماي رادارگریز واقعي طرف هستید. 
بخش دماغه حالتي کش��یده دارد و کاناپي کوچك 
خلبان که به تنهایي در آن ج��اي دارد را به زیبایي 

در بر گرفته است.
بال ها در مقایس��ه با دیگر رقب��ا دهانه کوچك تري 
دارند و با ان��دازه اي برابر ب��ا 9 مت��ر و طراحي دلتا 
ش��کل خود به وضوح براي مانورهاي تن��د و تیز و 
گردش هاي سریع طراحي ش��ده اند؛ مسئله اي که 
با توجه به طبیعت کوهستاني ژاپن و نیاز خلبان به 
انجام حرکات سریع در بین شکاف ها و دره ها کامال 

منطقي است.
در بخش انتهایي بدنه 14 متري پرنده، مجموعه دم 
V شکل و س��کان هاي افقي کامال متحرك انتهایي 
قرار گرفته اند که عالوه بر حفظ سطح مقطع راداري 
پایین وسیله در نماي جانبي مانورپذیري باالي آن را 

در تمامي سرعت ها تضمین مي کند.

نوآوری در راستای گریز از ترافیک؛

۲ وسیله نقلیه روی ۴ چرخ
تأثیر شوم تغییرات جوی؛

خستگی خرس های قطبی به دلیل گرمایش زمین
تحقق یک رؤیا؛

مسابقه پرواز پهپادها با قدرت فکر!
یك ش��رکت آلمانی خودروی��ی را طراحی کرده 
که داخل آن اس��کوتر برقی تعبیه ش��ده اس��ت.

شرکت خودروس��ازی Audi در راستای طراحی 
خودروهای مفهوم��ی خود این ب��ار، از اتومبیل 
شاسی بلندی با نام Q3 رونمایی کرد که روی آن 

اسکوتر هم طراحی شده است.
 روی س��پر عقب این خودرو، کش��وی برقی قرار 
گرفته اس��ت که روی آن اس��کوتر وجود دارد و 
انرژی خود را از طریق برق موجود روی صفحه آن 
تامین می کند. اندازه این اس��کوتر که روی سپر 
عقب قرار می گیرد 1/05 مت��ر و از جنس کربن 
و آلومینیوم س��اخته شده اس��ت. این خودروی 
جدید بس��یار مناسب ش��هرهای بزرگ است که 
در صورت مواجه ش��دن با ترافی��ك، اتومبیل را 
در جایی پارك کرده و ادامه مس��یر را از اسکوتر 
استفاده کنیم. همچنین این اسکوتر می تواند به 
صورت هوشمند به گوشی همراه متصل شود و با 
قرار دادن چمدان روی آن، هدایت شود. سرعت 

این اسکوتر 30 کیلومتر بر ساعت و با یك بار شارژ 
کامل 12 کیلومتر را طی می کند. از دیگر مزایای 
خودرو Q3 این است که می تواند با متصل شدن 
 به گوش��ی هوش��مند کاربر و گرفتن مقصد، به
  برنام��ه ری��زی کام��ل مس��یر و دادن بهترین و

 سریع ترین مکان بپردازد.  سیستم هوشمند این 
خودرو می تواند با اس��کوتر هماهنگ شود و در 
هنگام رانندگی در شهر و روبرو شدن با مسیرهای 
پر ترافیك، نزدیك ترین پارکینگ را به کاربر خود 

معرفی کند تا ادامه مسیر را با اسکوتر برود.

دانش��مندان دریافته اند که تغییرات ج��وی به طرز 
عجیبی ب��ر زندگی خرس های قطبی تأثیر گذاش��ته 

است.
 تا پی��ش از این دانش��مندان متوجه ش��ده بودند که 
همزمان ب��ا افزایش دم��ای زمین و س��رعت گرفتن 
ذوب ش��دن یخ ه��ای قطب��ی، خرس های س��اکن 
 این مناط��ق زمی��ن هم��واره، در مع��رض خطرات 
بی س��ابقه ای قرار گرفت��ه اند. نکته مهم اینجاس��ت 
ک��ه گرمایش زمی��ن روند ناپدید ش��دن ت��وده های 
عظیم ی��خ در قط��ب ش��مال را س��رعت داده و این 
 درحالی اس��ت که خ��رس ه��ای قطبی ب��دون این

 یخ ها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.
ک��ه  ن��د  ا دریافت��ه  دانش��مندان   اکن��ون 
خ��رس ه��ای قطب��ی چگون��ه ت��الش م��ی کنند 
تا خود را ب��ا این تغییرات گس��ترده تطبی��ق دهند. 
 آنها دس��ت به کار خطرناکی زده و با ش��نا کردن در

مسافت های بسیار طوالنی، خود را به مناطق پوشیده 
 از یخی می رس��انند ک��ه بتوانند در آنج��ا به زندگی

 عادی ش��ان ادامه دهند. تحقیقات این دانش��مندان 
نش��ان می دهد که خرس های قطبی در برخی موارد 
تا صدها کیلومتر ش��نا می کنند تا خود را به یخ های 
مناس��ب برس��انند. این جان��وران به عن��وان نمادی 
 برای نمایش مقابله با گرمایش زمی��ن در نظر گرفته 

می شوند.
س��ازمان کنن��ده  نگ��ران  بین��ی  پی��ش   ام��ا 

 زمی��ن شناس��ی آمری��کا ای��ن اس��ت که دو س��وم 
جمعی��ت خرس ه��ای قطب��ی ت��ا س��ال 2050 از 
 بین خواهد رف��ت، اما دانش��مندان چگون��ه متوجه 
ن��د ک��ه خ��رس ه��ای قطب��ی چنی��ن   ش��ده ا
مس��افت ه��ای طوالن��ی را ش��نا م��ی کنن��د؟ آنها 
 ب��رای ای��ن منظ��ور 100 خ��رس قطب��ی را ب��ه 
ردیاب های GPS مجهز کرده تا به این حقیقت تأمل 
 برانگیز پی ببرند. بررس��ی داده های مرب��وط به این

 ردی��اب ه��ا نش��ان داد که خ��رس های م��ورد نظر 
 در مجم��وع 115 س��ری ش��نای 50 کیلومت��ری

 انجام داده اند.

فلوریدای آمریکا ش��اهد ی��ك رقابت علمی 
هیج��ان انگیز بود: پ��رواز پهپاده��ا آن هم با 

قدرت فکر!
 در آینده ای نه چندان دور بش��ر به سطحی 
از توانمندی خواهد رس��ید که برای رفتن به 
نقطه ای دیگر یا استفاده از ربات ها برای انجام 
کارهای مختلف، نیازی به تحرك و جابجایی 
نخواهد داش��ت و تنها از قدرت فکرش برای 
انجام کارهایش استفاده می کند. این رؤیای 
حیرت انگیز حاال در دانشگاه فلوریدا به مرحله 

اجرا درآمده است.
 محققان جوان این دانش��گاه برگ��زار کننده 
رقابتی بودند که در آن پهپادها را با اس��تفاده 
 از قدرت فک��ر ب��ه پ��رواز درآورده و هدایت

 می کردند.
این نخس��تین مس��ابقه از این نوع در دنیا به 
ش��مار می آید. در این رویداد علمی شرکت 
 کنندگان از دستگاهی استفاده می کردند که 

س��یگنال ه��ای الکتریک��ی تولید ش��ده در 
مغزشان را اندازه گیری می کرد. این دستگاه 
 نوعی BCI است که مستقیما با پهپاد مرتبط 
می شود. بخش هایی از این مسابقه، هیجان 
خاصی را به تماشاچیان منتقل می کرد، جایی 
که هدایت کننده پهپاد ب��ا نگاه به یك برنامه 
رایانه ای درباره حرکت به جلو فکر می کرد و 
آنگاه پهپادی که با وی در ارتباط بود به آرامی 
به سمت جلو حرکت می کرد! یکی از محققانی 
که در این مسابقه شرکت کرده بود می گوید: 
ما یاد گرفته ایم که پهپادها را با اس��تفاده از 
الگوهای مغ��زی خاصی تح��ت هدایت خود 

درآوریم.
برنامه رایان��ه ای که محققان از آن اس��تفاده 
می کردند به گونه ای ب��ود که هدایت کننده 
باید به آن خیره ش��ده تا بر اساس تعاملی که 
از این طریق حاصل می شد پهپاد را به جهت 

مشخصی حرکت دهد.

خبر

طرفداران اپل این انتظار را دارند که در ماه سپتامبر، با آیفونی رو به رو 
شوند که از نظر طراحی دست خوش تغییرات گسترده ای شده باشد، 
اما این طور که پیداست، اپل تصمیم ندارد طراحی آیفون 7 را آن طور 

که باید و شاید تغییر دهد.
ولی حاال گزارشی دیگر منتشر شده که بیان می کند اپل، تصمیم دارد 
برخی ویژگی های دیگ��ر را به آیفون اف��زوده و از آن جهت، این تلفن 

هوشمند را برای کاربران جذاب نگه دارد.
در گزارشی که روز گذشته در دیجیاتو منتشر شد گفته شده که آیفون 
7 قرار است از کلید فیزیکی هوم همانند تمام آیفون های پیشین بهره 
بگیرد، اما تفاوت در آن اس��ت که این کلید کامال تخت بوده و حالتی 
لمس��ی پیدا می کند. در نتیجه کاربر، نیازی به فش��ردن آن نخواهد 
داشت. به این معنی که کلید هوم یك کلید عادی نیست بلکه منطقه ای 
است که کامال از بدنه مجزا بوده و در عین حال قابل لمس است؛ درست 
مانند دکمه های لمسی که در بس��یاری از گوشی ها تا کنون دیده اید. 
اس��تفاده از چنین کلیدی، آوردن ویژگی مقاومت در برابر آب و گرد و 
غبار را به تلفن همراه مورد بحث، ساده تر می کند. این طور که پیداست، 
 اپل تصمی��م دارد از تکنول��وژی فورس ت��اچ در کلی��د فیزیکی هوم 
آیفون 7 بهره گیرد. همانگونه که می دانید، این فناوری پیش از این در 
ترکپد مك بوك پرو 2015 و نمایشگر اپل واچ به کار گرفته شده بود 
و حاال قرار است به کلید فیزیکی هوم در آیفون 7، راه خود را باز کند. 
به این صورت، کاربر در اصل قادر به فشردن کلید فیزیکی هوم نیست، 
اما زمانی که به آن فشار وارد می کند، سیستم فورس تاچ کلیك شدن 
را برای او شبیه س��ازی می کند؛ دقیقا همانند ترکپد مك بوك. البته 
در این میان هنوز مشخص نیست که سنسور تاچ آی دی، چگونه قرار 
اس��ت با کلید فیزیکی هوم ادغام گردد. وب سایت چینی Storm در 
کنار اعالم این خبر، می گوید که آیف��ون 7 به ویژگی مقاومت در برابر 
آب و گرد و غبار نیز مجهز شده است. الزم به اشاره است که هنوز منابع 
مختلف عقیده دارند که اپل تصمیم گرفته در آیفون 7، پورت هدفون 
را حذف کند و انتقال صدا به هدف��ون ها را از طریق پورت الیتنینگ و 

یا بلوتوث انجام دهد.

اپل از ویژگی های گوشی جدید خود می گوید؛

دکمه هوم
حذف نمی شود

صنایع سنگین میتسوبیشی توانایی خود را در ساخت جت جنگنده به همه نشان داد؛

ژاپنی ها صاحب جت جنگنده رادارگریز شدند

قائم مقام پژوهش��گاه صنعت نف��ت از راه اندازی انس��تیتو 
شیرین سازی گاز خبر داد و گفت: این طرح با هدف انتقال 
دانش فنی و استفاده از تجربیات برون مرزی با مشارکت یك 

شرکت فناوری فرانسوی اجرایی می شود.
به گزارش خبرنگار مه��ر، امیرعباس حس��ینی، قائم مقام 
پژوهش��گاه صنعت نفت، در نشس��ت خب��ری، برنامه های 
پژوهش��گاه صنعت نفت را در ایجاد شبکه علمی از شرکای 
فناوری حوزه نفت در سطح دنیا تشریح کرد و گفت: با ایجاد 
این شبکه با همکاری شرکای خارجی و مشارکت معتبرترین 
دانش��گاه های دنیا، طرح های توس��عه میدان نفتی اهواز، 
میدان آزادگان و ازدیاد برداش��ت از میدان نفتی یادآوران، 

اجرایی خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این ش��بکه متش��کل از ش��رکای 
 بین الملل��ی هس��تند ک��ه در حوزه ه��ای باالدس��تی، 
پایین دستی، محیط زیست صنعت نفت با پژوهشگاه صنعت 
نفت همکاری دارند ادامه داد: در این راستا موفق شدیم در 
بخش باالدس��تی صنعت نفت، با معتبرترین دانش��گاه ها و 
موسسات علمی پژوهش��ی در حوزه های نفت و گاز، شبکه 
توانمندی ایجاد کنیم. به نحوی که در اجرای طرح توسعه 
میدان اهواز و میدان آزادگان و در زمینه ازدیاد برداشت از 

میدان نفتی یادآوران، از این شبکه ها استفاده کرده ایم.
از س��وی دیگر در اجرای طرح توس��عه میدان نفتی اهواز 
از همکاری دانش��گاه دلف هلند بهره گرفته ایم. حس��ینی 

به مش��ارکت یکی از ش��رکت ه��ای فرانس��وی در زمینه 
ازدیاد برداشت، توس��عه میادین نفتی و انتقال فناوری در 
قراردادهای جدید نفتی اش��اره کرد و اف��زود: به زودی در 
نمایش��گاه نفت، گاز و پتروش��یمی، قراردادهای همکاری 

با برخی از دانش��گاه ها و موسسات و ش��رکت های خارجی 
خواهیم داش��ت. وی در م��ورد همکاری ه��ای بین المللی 
این پژوهش��گاه در ح��وزه پایین دس��تی نفت نی��ز گفت: 
همکاری ه��ای بین الملل��ی برای توس��عه لیس��انس های 

تکرار پذی��ر در حوزه پایین دس��تی نفت را در دس��تور کار 
داری��م. در همین حال مس��یر انتق��ال فن��اوری و تکمیل 
حلقه های توس��عه فناوری را در دس��تور کار قرار داده ایم 
که در این زمینه با مش��ارکت ش��رکای این پژوهش��گاه و 

صاحبان فن��اوری دنی��ا، برنامه هایی را برای دس��تیابی به 
حوزه های تکرار پذیر صنع��ت نفت پیش بینی کرده ایم. این 
 مقام مس��ئول در پژوهش��گاه صنعت نفت از همکاری های

 بی��ن الملل��ی در حوزه تاسیس��ات س��طح االرض��ی خبر 
 داد و گف��ت: در ای��ن زمین��ه توافق س��ه جانبه ب��ا یکی از

 شرکت های فرانسوی برای ساخت سیستم های نمك زدا به 
امضا رسیده است. به این وس��یله قرار است ساخت فناوری 
تاسیس��ات س��طح االرضی نمك زدایی ،با انتقال فناوری 
صورت گیرد. حس��ینی با بیان اینکه تولید این سیس��تم ها 
در مرحله عقد قرارداد، انجام می گیرد، یادآور ش��د: عالوه 
بر صدور خدمات فنی مهندس��ی که امس��ال در دس��تور 
کار قرار دارد، طراحی و س��اخت پاالیش��گاه ها نیز از دیگر 
 برنامه های این پژوهشگاه است و در این زمینه اولین تجربه 

برون مرزی را در سال جاری تجربه خواهیم کرد.
قائم مقام پژوهشگاه نفت، از ایجاد انس��تیتو شیرین سازی 
گاز در کشور با مشارکت فرانس��وی ها خبر داد و گفت: این 

موضوع در سال جاری توسعه می یابد.
وی در حوزه محیط زیس��ت نیز از اقدامات در دست انجام 
پژوهش��گاه صنعت نفت در ح��وزه مدیریت آب ن��ام برد و 
گفت: در خصوص رف��ع آالیندگی های مناب��ع زیرزمینی 
 نفت و نیز مدیری��ت آب در پروژه های نفت��ی، با همکاری

 شرکت های خارجی پروژه های مختلفی را در جزیره سیری 
و خانگیران در دستور کار داریم.

قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت خبرداد:

راه اندازی انستیتوی شیرین سازی گاز

خبر

آیا دوست دارید خودتان ربات تولید کنید و به آن برنامه بدهید؟ شاید 
بد نباشد Antbo را امتحان کنید؛ حشره رباتیکی که برای ذهن های 
کنجکاو طراحی و تولید شده است. Antbo در واقع یك کیت ابتدایی 
و قابل برنامه ریزی برای افراد تازه کاری است که به صورت تفریحی به 

علم رباتیك عالقه مند هستند.
این کیت را شرکت DFRobot توس��عه داده و بیشتر برای نوجوانان و 
کودکان مناسب است تا بتوانند به صورت مقدماتی با دانش رباتیك و 

کدنویسی آشنا شوند.
رباتی که از آن صحبت می کنیم ظاهری ش��بیه به مورچه دارد و قادر 
 اس��ت از هزارتو ها و راه های پی��چ در پیچ عبور ک��رده و حتی با دیگر

 ربات های مشابه خود مبارزه کند.
یکی از ویژگی های برتر ربات مورد بحث این اس��ت که توان یادگیری 
بسیار باالیی دارد و می تواند با هوشمندی، فضای اطراف خود را آنالیز 

کرده و با دیگر Antboها ارتباط برقرار کند.
جالب است بدانید که 30 یاخته عصبی موجود در این ربات به آن توان 
یادگیری بخشیده اس��ت. به طور مثال، هنگام ترسیدن می لرزد یا با 
نگاه به عقب یا جلو به رویدادهای اطراف واکنش نشان می دهد. تولید 
کننده های این ربات امیدوار هس��تند به واس��طه Antbo بتوانند به 
کودکان انگیزه و عالقه کافی برای تولید ربات و مونتاژ نمودن وسایل 

دیجیتال را ببخشند.
این طرح در حال حاضر در س��ایت جذب س��رمایه Indiegogo قرار 
 داده ش��ده و با 59 دالر می ت��وان کیت آن را پیش خری��د کرد. گفته

 می شود عرضه این محصول از نوامبر امسال )آبان یا آذر( آغاز می شود. 
اگر دوست دارید به عنوان وسیله س��رگرمی به این گجت یا ربات نگاه 
کنید، می توانید دو عدد از آن خری��داری کنید تا با هم مبارزه کنند و 

شما هم تماشاگر باشید.
گفتن��ی اس��ت این رب��ات منطب��ق ب��ر زبان ه��ای برنامه نویس��ی و 
سخت افزارهای آردوینو است که کودکان و افرادی که به برنامه ریزی 
ربات عالقه دارند و در این زمینه تخصصی ندارند، می توانند به سادگی 

برای آن برنامه بنویسند.

برای تمام عالقه مندان به ربات ها؛

دست به کار شوید
و ربات بسازید
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اخبار اخبار كوتاه

ــتان چادگان گفت: آب شرب سه روستا  ــتايى شهرس مدير آب و فاضالب روس
در بخش مركزى و آب شرب چهار روستاى در بخش چناررود با تانكرهاى سيار 

اين اداره تامين مى شوند.
ــتاهاى دره مهدى قلى، اگريجه، ونك عليا و   مهدى زمانى   گفت: آب شرب روس
ــتاهاى على عرب، معروف آباد و ده كلبعلى  جان احمد در بخش چناررود و روس

در بخش مركزى با اجاره چاه كشاورزى و آبرسانى سيار تامين مى شود.
ــتا  ــود در ماه هاى آينده چهار تا پنج روس ــرد: پيش بينى مى ش زمانى تصريح ك
در بخش چناررود با كمبود آب شرب مواجه شوند كه اگر اين روستاها با بحران آب 

روبه رو شوند آب رسانى به10 تا 11 روستا افزايش پيدا خواهد كرد.
ــتاها تقاضا داريم در مصرف  ــاره كرد و افزود: از مردم روس وى به بحران آب اش
آب شرب صرفه جويى كنند تا همه بتوانند از اين نعمت خدا دادى بهره مند شوند 

و شاهد بحران آب در روستاهاى شهرستان چادگان نباشيم.

ــيه بازديد از  ــتاندارى اصفهان در حاش ــتايى و شوراهاى اس مديركل امور روس
روستاهاى شهرستان  گلپايگان گفت: روستاهاى گلپايگان مشكالت زيادى دارد 

به ويژه نقاط حادثه خيز جاده هاى روستاها هزينه زيادى را در بر دارد.
ــود ماندگارى مردم  ــغل ايجاد ش ــتاها ش ــى بهمنى ادامه داد: اگر در روس عيس
ــتان گلپايگان  ــكل در شهرس ــتا افزايش پيدا مى كند. بزرگ ترين مش در روس
ــتاييان را شكسته و اين  ــالى كمر روس ــت، به طورى كه خشكس خشكسالى اس
ــتايى و شوراهاى استاندارى اصفهان،  موضوع ملموس است. مدير كل امور روس
ــنددار كردن منازل  ــت و گفت: وظيفه س ــتا را جهاد دانس ماندن مردم در روس
ــانى اداره ثبت استان توانايى  ــت. نيروى انس روستايى برعهده بنياد مسكن اس
ــا ميزان واريز اعتبار  ــن زمينه را ندارد. بهمنى در رابطه ب انجام امور محوله در اي
به دهيارى هاى شهرستان گلپايگان در سال گذشته خاطر نشان كرد: سرانه هر 
روستايى به صورت ميانگين 222 هزار تومان است، همچنين بعيد است در سال 

جديد اعتبارات نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كند.

ــتار  ــوان خواس ــاغ بان ــروژه ب ــد از پ ــن بازدي ــدگل ضم ــهردار آران و بي ش
ــتان  ــاه حال بانوان شهرس ــن مجموعه جهت رف ــه زودتر اي بهره بردارى هرچ

شد.
ــاى اختصاصى  ــوان آران و بيدگل، داراى فضاه ــاغ بان عمليات تكميل پروژه ب
پياده روى، زمين فوتبال چمن، فضاى ورزش هاى همگانى، كافى شاپ، فروشگاه، 

فضاى دوچرخه سوارى و... در حال انجام است.

ــتان، با اشاره  ــتغال شهرستان اردس ــتان در جلسه كارگروه اش فرماندار اردس
ــال جديد است اظهار داشت:  به اينكه توسعه اشتغال جز اولويت هاى كارى س
با برنامه ريزى مناسب زمينه توسعه اشتغال در شهرستان را فراهم كرده و آمار 

بيكارى جوانان را كاهش مى دهيم.
عليرضا غيور با بيان اينكه رفع مشكالت مجموعه هاى توليدى و صنعتى اولويت 
دارد، تصريح كرد: براى رفع موانع و مشكالت شهرك صنعتى اردستان جلسه اى 
با مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان خواهيم داشت و هدف ما رفع 

مشكالت و موانع پيش روى توسعه اقتصادى در اين شهرك است.
ــكالت  ــر موانع و مش ــال حاض ــرد: در ح ــان ك ــتان خاطرنش فرماندار اردس
ــرمايه گذاران براى ايجاد واحدهاى  شهرك صنعتى اردستان مانع استقبال س
ــتاى پيشبرد اهداف  ــت كه با رفع آن در راس ــهرك شده اس توليدى در اين ش
ــيم. وى در ادامه با بيان اينكه عدم اشتغال ثابت  اقتصادى شهرستان مى كوش
ــت خاطرنشان كرد:  ــدن آن ها از جمعيت شده اس در روستاها سبب خالى ش
بايد زيرساخت هاى الزم در روستاها فراهم و امكانات براى حضور سرمايه گذاران 
در روستاها مهيا شود تا شاهد مهاجرت معكوس باشيم. غيور با بيان اينكه بخش 
صنعت در اردستان بايد تقويت شود، گفت: تقويت بخش صنعت مستلزم توسعه 
صنايع تبديلى است، به اين ترتيب از هدر رفت منابع و زيان توليد جلوگيرى كرده 

و در عين حال از توليد داخلى حمايت مى شود.
وى تصريح كرد: توجه ويژه به ظرفيت هاى داخلى سبب تحقق اقتصادى مقاومتى 
مى شود كه عالوه بر اين ارتقا دانش و فناورى و همچنين برنامه ريزى نيز در اين 
ــتان با بيان اينكه رهبر معظم انقالب  راستا موثر و راهگشا است. فرماندار اردس
ــئله اقتصاد مقاومتى را مطرح كردند،  براى رفع مشكالت اقتصادى كشور مس
افزود: مسئوالن شهرستان اردستان بايد با برنامه ريزى و شناخت ظرفيت هاى 
ــبت به عملياتى كردن اين خواسته تالش  ــتفاده از علم روز نس شهرستان و اس

كنند.

امام جمعه دهاقان در ديدار با مردم دهاقان گفت: وحدت رمز ماندگارى انقالب 
است و دشمنان به دنبال اختالف افكنى در بين مردم هستند، آنها مى خواهند 
با تفرقه در جامعه به منافع خود برسند، آمريكا و اسرائيل در راس اين جريان 

به دنبال بهره گيرى از اختالفات هستند.
ــاره به برگزارى مرحله دوم  انتخابات مجلس شوراى  امام جمعه دهاقان با اش
ــت و گفت:  ــالمى در دهاقان حضور حداكثرى را رمز موفقيت ملت دانس اس
ــركت كنيم و با انتخاب اصلح بتوانيم در مقابل  همه بايد متحد در انتخابات ش

سياست هاى مزدورانه آمريكا و اسرائيل ايستادگى كنيم.
حجت االسالم اصغر رضوانى ايستادگى در مقابل دشمنان اسالم را امرى الهى 
ــمن هميشه در كمين ماست  دانست و افزود: بصيرت يعنى اينكه بدانيم دش
ــمن از حركت ما  ــود، بايد كارى نكنيم كه دش ــه اى از ما غافل نمى ش و لحظ

در جهت منافعش بهره بردارى كند.

ــر  ــالل احم ــت ه ــس جمعي ريي
ــتان تيران و كرون گفت:  شهرس
ــه  ــرح دادرس مرحل ــاد ط المپي
ــرون  ــران و ك ــتانى در تي شهرس

برگزار شد.
ــران و  ــى در تي ــت ا... صالح حج
ــطح  كرون، اظهار كرد: افزايش س
ــش پيامدهاى وقوع  ايمنى و كاه
ــدارس، بهره مندى  ــوادث در م ح
ــاى موجود  هدفمند از ظرفيت ه
ــرورش در مواقع  ــوزش و پ در آم
ــج  ــعه و تروي ــرارى و توس اضط
ظرفيت هاى خودامدادى و سازماندهى تيم هاى اوليه مديريت بحران مبتنى 
بر دانش آموزان آموزش ديده و برخوردار از مهارت هاى كارگروهى از اهداف 
مهم اين طرح است. وى افزود: اين المپياد بين50 نفر از دانش آموزان مقطع 
ــرانه و دخترانه مدارس آموزش و پرورش شهرستان تيران و كرون  هشتم پس

برگزار شد كه بيش از10 نفر به مرحله استانى راه پيدا كردند.
ــمان،  ــاى قلبى، كنترل و ارزيابى عالئم حياتى، پانس صالحى اضافه كرد: احي
ــكان اضطرارى و آزمون  آتل بندى و بانداژ، حمل مصدوم، اطفاى حريق، اس

كتبى از كتاب دادرس از موارد آزمون به شمار مى رود.

تامين آب شرب 7 روستا 
در شهرستان چادگان با تانكر

خشكسـا لى 
كمر روستاييان را شكسته است

پروژه باغ بانوان آران و بيدگل 
بايد زودتر به بهره بردارى برسد

بخش صنعت 
در اردستان بايد تقويت شود

اختالف افكنى 
ابزار اسرائيل و آمريكا است

المپياد طرح دادرس در تيران و كرون 
برگزار شد

ــتان سميرم با بيان اينكه  رييس اداره امور عشاير شهرس
ــتان ييالقى عشاير قشقايى  ــميرم بزرگ ترين شهرس س
ــت: در همين راستا بالغ بر 4 هزار  كشور است، اظهار داش

و750 خانوار عشايرى به اين شهرستان ييالق مى كنند.
ايرج دهقان با بيان اينكه اين عشاير حدود 6 ماه از سال را 
ــط آبان ماه در سميرم سپرى  از اواسط ارديبهشت تا اواس
مى كنند، افزود: عشاير ايل قشقايى شامل 6 طايفه است 
كه 4 طايفه آن شامل طايفه دره شورى، عمله، شش بلوكى 
و فارسيمدان به اين شهرستان كوچ مى كنند و 2 طايفه 
ــكولى كوچك و بزرگ به اين شهرستان  ديگر يعنى كش

به ندرت كوچ مى كنند.
رييس اداره امور عشاير شهرستان سميرم با بيان اينكه از 
اين 4 طايفه بالغ بر 75 تا80 تيره به سميرم كوچ مى كنند، 
ــره در انتخابات قبلى  ــداد 22 تي ــرد: از اين تع تصريح ك
شورا به صورت رسمى شورادار شدند و حتى يك نفر آنها 
ــوراى يك بخش هم  در منطقه دناكوه به عنوان رييس ش

فعاليت مى كند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر پيگير موضوع « ايل يار »
كه معادل همان شورايار و دهيار است هستيم، خاطرنشان 
كرد: اميدوار هستيم با تالش ها و پيگيرى هاى انجام شده 
ــد ولى به نظر مى رسد اين  ــرانجام برس اين موضوع به س
ــطح وزارت خانه و مجلس بررسى شود  موضوع بايد در س

تا رسميت داشته باشد.
دهقان خاطرنشان كرد: براساس آخرين سرشمارى ها اين 
4 هزار و750 خانوار عشاير قشقايى در قالب 27 هزار نفر 
جمعيت هستند و ساالنه600 هزار راس دام هم به سميرم 
ــاير حدود 8 هزار تن  وارد مى كنند، در همين راستا عش

معادل30 درصد گوشت قرمز استان را توليد مى كنند.

وى با بيان اينكه معتقديم كه هر چادر عشاير يك كارگاه 
توليدى است، بيان كرد: هر فرد عشاير شبا نه روز به كارى 
ــايرى بهترين نمود  ــت و زندگى خانوار عش مشغول اس
اقتصاد مقاومتى است، هر خانوار عشايرى دور ريز بسيار 
كمى دارد و از هر امكاناتى به  بهترين نحو استفاده مى كند.

ــتان سميرم با بيان اينكه  رييس اداره امور عشاير شهرس
ــاير را  ــته 2 عامل اصلى زندگى عش ــال گذش در چند س
ــالى بوده كه  تهديد مى كند، گفت: يكى موضوع خشكس
فشار زيادى به عشاير وارد كرده و متاسفانه با خشكسالى، 

مرتع جواب گو نيست.
وى با بيان اينكه به هر حال خشكسالى عوارضى هم دارد، 
ــد به تبع آن برخى هم علوفه  افزود: وقتى خشكسالى باش
ــه دام به بازار  ــد و در نتيجه عرض مرتعى در اختيار ندارن
زياد و قيمت هاى نزول پيدا مى كند، وقتى عرضه از تقاضا 
ــاير متحمل  ــد قيمت ها افت پيدا كرده و عش زيادتر باش
ــوند. دهقان تصريح كرد: موضوع ديگرى  خسارت مى ش
ــون به صورت جدى  ــته نيز مطرح بوده و اكن كه در گذش
پيگير آن هستيم حضور شركت پشتيبانى امور دام و خريد 
تضمينى دام عشاير به قيمت تضمينى است متاسفانه اين 
امر يا به سختى اتفاق مى افتاد يا اينكه در چند سال گذشته 
رخ نداده است تا اين امر بتواند حداقل هزينه هاى زندگى 

عشاير را جبران كند.
ــاورزى بود كه شركت  وى با بيان اينكه دستور وزير كش
پشتيبانى امور دام فكرى به حال عشاير بكند، خاطرنشان 
كرد: متاسفانه شرايط به گونه اى پيش رفت كه براى عشاير 
مقرون به صرفه نبود كه دام خود را در كشتارگاه ها كشتار 

كنند و عشاير عادت كردند دام شان را زنده بفروشند.
ــاره  ــميرم با اش ــتان س ــاير شهرس رييس اداره امور عش

به اينكه خشكسالى به ويژه در مناطق جنوب سبب كوچ 
ــود، بيان كرد: كوچ زود هنگام  ــاير مى ش زود هنگام عش
ــود و ورود زودهنگام  با بسته شدن ايل راه ها همراه مى ش

عشاير به سميرم را به همراه دارد.
ــاير با حركت طبيعت است،  وى با بيان اينكه حركت عش
ــاير با سرد شدن هوا  ــت كه عش گفت: قانون كوچ اين اس
در مناطق ييالقى به سمت جنوب كه هوا گرم تر و علوفه 

قابل دسترس است، حركت مى كنند.
دهقان افزود: طوالنى ترين مسير كوچ عشاير كشور با700 
ــاير قشقايى  تا800 كيلومتر كوچ مربوط به حركت عش
ــافت حدود 2 ماه زمان نياز دارد متاسفانه  است. اين مس
انواع مشكالت كه عشاير با آن روبه رو هستند آنها را مجبور 

كرده كه زود به زود كوچ كنند.
ــح كرد:  ــكالت تصري ــى از اين مش ــاره به برخ وى با اش
بسته شدن ايل راه ها، گسترش راه هاى آسفالته، گسترش 
اراضى كشاورزى، توسعه شهرها و شهرك ها و غيره، همه 
موارد سبب شده كه مرتع ميان بند محدود شود و عشاير 

مجبور  شوند در جاده آسفالته حركت كنند.
ــتان سميرم با بيان اينكه  رييس اداره امور عشاير شهرس
قرق مراتع نيز از ديگر مشكالت پيش روى عشاير در هنگام 
كوچ است، خاطرنشان كرد: عشاير وقتى وارد مى شوند با 
ــوند اين در حالى است كه قانون  قرق مراتع روبه رو مى ش
ــد در حين  ــى مى توان ــت كه هر كس ــع طبيعى اس مناب
ــه دارد ولى  ــع، دام خود را نگ ــاعت در مرت حركت 24 س
متاسفانه انواع قرق بان ها در مسير كوچ ايستادند و عشاير 
را به سمت جلو هدايت مى كنند. وى بيان كرد: تمام اين 
مشكالت در نهايت سبب مى شود كه عشاير به جاى اينكه 
ــت  ــاس قانون منابع طبيعى در تاريخ 25 ارديبهش براس
ــتان ورود پيدا كنند و زودتر از موعد مقرر وارد   به شهرس

شوند.
دهقان با اشاره به اينكه از ديگر مشكالت موجود، عشايرى 
ــتند كه پروانه چراى دام در مناطق قشالقى ندارند،  هس
ــهر  ــتان بوش ــاير وقتى وارد جنوب و اس گفت:  اين عش
ــبز و مرتع بهترى باشد آنجا را  مى شوند هرجا كه علف س
ــرايطى كه ببيند آب وهوا مساعد  ــتين ش اجاره و با نخس
نيست حركت مى كنند و همين امر سبب مى شود عشاير 

ديگر نيز ترغيب به كوچ شوند. 
وى افزود: موضوعى كه ما هر ساله از طريق منابع طبيعى 
ــكالت موجود عشاير را  ــتر مش پيگيرى مى كنيم تا بيش
ــت كه منابع طبيعى  ــتان مرتفع كنيم اين اس در شهرس
ــراى مرتع داران بدون  بايد براى دامداران بدون مرتع و ب

دام فكرى بكند.

اولويت امروز بسيج توجه به صنعت و توليد داخلى است

ــمند با بيان اينكه  ــكده فنى خوارزمى شهرضا در همايش خانه هوش رييس دانش
مراكز آموزشى عالى وظيفه افزايش سطح آگاهى در بين عموم مردم و صنعتگران 
را برعهده دارد، اظهار كرد: اين تفكر غلطى است كه مراكز عالى تنها به آموزش قشر 

خاصى از جامعه يعنى دانشجويان مى پردازد و رسالت ما آموزش همگانى است.
ــال يعنى اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل،    سيد مجيد عطايى با اشاره به شعار امس
تصريح كرد: به اذعان بسيارى، اقتصاد مقاومتى حمايت از توليد و توليدكنندگان 
داخلى است، اما يكى از مباحث مهم تر از آن، صرفه جويى و كاهش مصرف انرژى 
ــونامى مصرف انرژى  ــكده فنى خوارزمى شهرضا با اشاره به س است. رييس دانش
در كشور، خاطرنشان كرد: اگر كشورى به دنبال رشد اقتصادى باشد، بايد ميزان 

مصرف انرژى خود را به حداقل برساند.
ــاخصه هاى مهم در مصرف انرژى، شاخص شدت مصرف  عطايى افزود: يكى از ش
ــيم يكى از واحدهاى انرژى بر ميزان توليد ناخالص كشور  انرژى است كه از تقس
به دست مى آيد. وى شاخص شدت مصرف انرژى در ايران را نگران كننده دانست 
ــب هر1000 دالر 4/1 بشكه نفت است، اين  و اذعان كرد: ميانگين دنيا براى كس
در حالى بوده كه اين ميزان در ايران به 2/4 بشكه مى رسد كه 3 برابر ميزان مصرف 

انرژى در جهان است.
ــهرضا ادامه داد: اگر صادرات نفت خام را از اين  رييس دانشكده فنى خوارزمى ش
ــكه مى رسد و اين در حالى بوده كه اين  ميزان كم كنيم، ميزان مصرف به 8/6 بش

ميزان در اتحاديه اروپا برابر با0/770 بشكه و در تركيه برابر با 1 بشكه است.
ــت، عنوان كرد:  ــور ژاپن و نروژ اس وى با بيان اين كه مصرف انرژى ما 9 برابر كش
براى گذار از اين چالش يا بايد صادرات خود را افزايش دهيم كه با شرايط كنونى 

امكان پذير نيست يا مصرف انرژى خود را كاهش دهيم.
عطايى با بيان اين كه عمده مصرف ما در زمينه خانگى و صنعتى است، اظهار كرد: 
ــامانه سيستم هوشمند است كه  يكى از راهكارهاى كاهش مصرف استفاده از س
اجزاى مختلف ساختمان از جمله سيستم گرمايشى و سرمايشى، تهويه و روشنايى 

را با استفاده از يك سيستم مركزى مديريت مى كند.
ــتم ماهيانه30 درصد در مصرف  وى در پايان تصريح كرد: با استفاده از اين سيس
ــت نزديك به 2 سال هزينه استفاده  ــود كه پس از گذش انرژى صرفه جويى مى ش

شده برگردانده مى شود.

فرمانده حوزه بسيج كارگرى محمد رسول اهللا(ص) كاشان، اولويت امروز بسيج 
را حوزه « صنعت » و « توليد » ذكر كرد.

ــه و فعال كارگران  ــترده، داوطلبان ــليمانى اظهار كرد: حضور گس على اصغر س
ــور آنان در صحنه نبرد،  ــنگر توليد و اقتصاد و حض در دوران دفاع مقدس در س
ــر  ــرى و واليت مدارى اين قش ــى و واليت پذي ــرت و روحيه انقالب بيانگر بصي

زحمت كش است.
وى خاطرنشان كرد: بسيج كارگرى به عنوان متولى بخش عظيمى از بدنه فعال 
اقتصادى شهرستان در تحقق اقتصاد مقاومتى و حماسه اقتصادى با بهره گيرى 
ــيجى، مديران انقالبى مومن و بسيجى در عرصه صنعت و توليد  از كارگران بس
ــد و خودكفايى  ــنگينى را در امر ترويج فرهنگ كار، تولي ــئوليت مهم و س مس
ــام معظم رهبرى  ــى و تدابير حكيمانه مق ــاى آموزه هاى دين اقتصادى بر مبن

براى رفتارسازى برعهده دارد.  
اين مسئول از كارگر و كارفرما به عنوان دو همسنگر ياد كرد و گفت: اين دو ركن 
بايد در راستاى اصالح الگوى مصرف، ارتقاى كيفيت توليد و افزايش بهره ورى، 
كاهش هزينه ها و كاهش مصرف انرژى كه به عنوان مهم ترين مولفه هاى اقتصاد 

مقاومتى محسوب مى شوند تالش و كوشش ويژه اى را از خود نشان دهند.
ــزارى مجمع   ــرى بيان كرد: برگ ــاره به برنامه هاى هفته كارگ ــليمانى با اش س
ــتان با موضوع اقتصاد مقاومتى، همايش خانوادگى  عالى قشر كارگرى شهرس
ــناس مباحث تربيتى راديو معارف، ديدار  سبك زندگى اسالمى با حضور كارش
فرماندهان پايگاه ها، شوراى حوزه و مربيان عقيدتى با مسئول حوزه نمايندگى 

ــويق مربيان نمونه حلقه صالحين پايگاه هاى بسيج كارگرى، ديدار  ناحيه، تش
ــيجى در گلزار  ــاى كميل كارگران بس ــهداى كارگرى، دع از خانواده معظم ش
شهداى دارالسالم شهرستان كاشان، حضور بسيجيان حوزه كارگرى و تشكيل 
حلقه هاى صالحين در مصلى نماز جمعه شهرستان و برگزارى يادواره شهداى 

مدافع حرم از جمله برنامه هاى هفته كارگرى به شمار مى رود.
ــگان صنعت، حضور و  ــيجى و نخب وى اضافه كرد: تجليل از كارگران نمونه بس
ــزر معرفى فعاليت هاى  ــز توليدى و صنعتى، طراحى و تدوين تي بازديد از مراك
ــات رهبر معظم انقالب  ــهرى با محتواى فرمايش ــيج كارگرى، تبليغات ش بس
در زمينه كار و توليد و اقتصاد مقاومتى، نامگذارى بلوار و ميادين مراكز صنعتى 
با نام شهداى كارگر، برگزارى مسابقات فرهنگى و ورزشى كارگران در شهرستان 
ــيج كارگرى از ديگر برنامه هاى اين هفته محسوب  و انتشار ويژه نامه هفته بس

مى شود.
فرمانده حوزه بسيج كارگرى محمد رسول اهللا (ص) كاشان، تجليل از مديران و 
بسيجيان  موفق در عرصه صنعت و توليد، برگزارى همايش روز بسيج كارگرى، 
برگزارى يادواره شهدا، تجليل از خانواده معظم شهدا، غبارروبى و عطر افشانى 
ــتان هاى  ــتگاه هاى  صلواتى درمان در بيمارس ــهدا، برپايى ايس مزار مطهر ش
ــهرك هاى صنعتى مركز استان و  ــين(ع)، درمانگاه امام رضا(ع) و ش امام حس
برگزارى اردوى راهيان نور، بازديد جمعى از كارگران از واحدهاى موفق و نمونه 
ــران مرتبط با صنعت و  ــان و مبتكران و مدي در عرصه صنعت، معرفى مخترع
برگزارى مسابقات مختلف ورزشى را از ساير برنامه هاى هفته كارگرى برشمرد.

 آن سوى خبر

فرمانده سپاه شهرستان مباركه گفت: توجه به اصول اقتصاد 
ــائل اقتصادى جامعه ــيارى از مس ــاى بس مقاومتى راهگش

 است.
سرهنگ رسول قاسمى در نخستين كارگروه اقتصادى بسيج 
با اشاره به نام گذاري سال 95 گفت: رهبري معظم امسال را 
ــال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كردند و بايد  س
ــات به جد وارد شده و اقتصاد  در راستاي تحقق اين فرمايش

مقاومتي را در كشور عملياتي كرد.

ــك تكليف و وظيفه  ــاره به اينكه اقتصاد مقاومتى ي وى با اش
ــت هاي  ــزود: براي تحقق سياس ــت، اف براى آحاد مردم اس
اقتصاد مقاومتي همه دستگاه ها و ادارات دولتي مرتبط بايد 

همكاري كنند.
ــكالت  ــور از مش ــمى تنها راه برون رفت كش ــرهنگ قاس س
ــات رهبري عنوان كرد و  اقتصادي موجود را عمل به فرمايش
افزود: رهبري چندين سال است كه بر روي اقتصاد مقاومتي 
ــد و امروز تقريبا  و حمايت از توليدات داخلي تاكيد مي كنن

بر همگان ثابت شده كه تنها راه برون رفت كشور از مشكالت 
اقتصادي عمل به فرمايشات ايشان و حركت در مسير تحقق 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.
ــخنرانى ابتداى  وى در ادامه افزود: رهبر معظم انقالب در س
سال جديد محورهاى مختلف اين عرصه مهم كشورى را براى 
رهايى از تهديدات و تحريم هاى دشمن تبيين كردند و بايد با 
يك حركت بسيجى شاهد تحولى اساسى در اين زمينه باشيم.

ــتان مباركه اظهار كرد: بايد از ظرفيت  فرمانده سپاه شهرس
ــى كردن  ــت اجراي ــه دولت جه ــك ب ــيج در كم باالى بس

سياست هاى اقتصاد مقاومتى استفاده كنيم.
ــتان مباركه اين آمادگى  ــيجيان شهرس وى با بيان اينكه بس
ــات خود را در اختيار همه  را دارند تا تمام توانمندى و تجربي
ــكالت بيكارى  قرار دهند، گفت: اجراى اقتصاد مقاومتى مش
ــرف كند و تنها  ــتان را به خوبى مى تواند برط و ركود شهرس
راه حل بيمارى اقتصادى شهرستان اقتصاد مقاومتى و تكيه 

بر نيروى بومى است.
ــتان مباركه را يكى از مستعد ترين  سرهنگ قاسمى شهرس
ــتان معرفي كرد و افزود: با توجه به منابع  شهرستان هاي اس
ــاي مختلف  ــتان در بخش ه ــاي عظيم شهرس و ظرفيت ه
ــاورزي، صنعت و ... با برنامه ريزي صحيح  ــگري، كش گردش
ــتاي تحقق  و اقدام و عمل مي توان قدم هاي مثبتي در راس

سياست هاي اقتصاد مقاومتي در شهرستان برداشت.
ــازندگى و دبير كارگروه اقتصادى گفت:  ــيج س ــئول بس مس

يكى از اساسى ترين مباحث اقتصاد مقاومتى، مردمى كردن 
اقتصاد و توانمندسازى اقتصاد است.

ــده  ــن مباحث مطرح ش ــى از اصلى تري ــت: يك ــى گف عقيل
در سياست هاى اقتصاد مقاومتى مردمى كردن اقتصاد است 
ــود در اين خصوص  ــيج مى تواند با ظرفيت باالى خ كه بس

اقدامات خوبى انجام دهد.
وى با بيان اينكه اقتصاد مقاومتى يك فرهنگ است و تمامى 
دستگاه ها در اين زمينه مسئوليت دارند، افزود: سپاه به عنوان 
ــود  ــاس نياز ش ــتگاه ها هر جا كه احس كمك يار دولت و دس

به كمك دستگاه ها مى شتابد.
ــازندگى و دبير كارگروه اقتصادى گفت:  ــيج س ــئول بس مس
بسيج سازندگى به شكل عملياتى وارد مقوله اقتصاد مقاومتى 

شده است و دنبال تحقق واقعى اين گفتمان است.
نخستين كارگروه اقتصادى بسيج با حضور جمعى از نخبگان 
ــد. در اين جلسه موضوعات  بسيج از اقشار مختلف برگزار ش
ــى ادارى،  اصالح الگوى مصرف، كم كردن و حذف بروكراس
ــازى آن، باال بردن  ــتفاده از كاال هاى ايرانى و فرهنگ س اس
فرهنگ كار و كار آفرينى، توجه صنايع به علم روز و پيوند علم 
ــت و كشت جايگزين  و صنعت، روش هاى الگوى تغيير كش
ــد اعضا كارگروه  ــد. در پايان مصوب ش ــى ش مطرح و بررس
در مورد روش هاى فرهنگ سازى استفاده از توليدات ملى و 
كاالهاى ايرانى به مدت يك ماه بررسى و نتيجه در جلسه بعد 

كارگروه ارايه شود.

رشد اقتصادى نيازمند كاهش مصرف انرژى است

توليد 30 درصد گوشت قرمز مصرفى اصفهان توسط عشاير 

توجه به اصول اقتصاد مقاومتى 
راهگشاى بسيارى از مسائل اقتصادى جامعه است
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در تعریف وسایل شخصی تنها مسواک و دئودورانت و لباس قرار نمی گیرد 
و خیلی از لوازمی که ما از آن استفاده عمومی می کنیم جزو وسایل شخصی 

به حساب می آید.
 دکتر فاطمه س��ادات حس��ینی، متخصص بیماری ه��ای عفونی گفت :هر

 وسیله ای که با ترشحات بدن از جمله ترشحات تنفسی، تعریق و بزاق فرد در 
تماس باشد جزو وسایل شخصی به شمار می رود و نباید در تماس با بدن فرد 
دیگری قرار گیرد؛ زیرا ممکن است موجب انتقال بیماری به شخص دیگری 
شود.همچنین توصیه می شود به خاطر باال بودن خطر ابتال به بیماری هایی 
چون ایدز و هپاتیت دیگر افراد از لوازم شخصی که با خون این افراد تماس 

دارد استفاده نکنند.
حسینی ادامه داد: انسان در داخل و س��طح بدن خود میکروب هایی دارد 
که برای خود فرد، ضرری ندارد ولی برای دیگر افراد می تواند حساسیت زا 
باش��د و بیماری ایجاد کند.  وی در خصوص وسایل ش��خصی بیان داشت: 
 حوله یکی از این وسایل است و باید در منازل برای خشک کردن صورت و 
دست ها هر کس حوله ای مجزا داشته باشد و پس از هر بار استفاده آن را در 
معرض نور خورشید قرار دهند تا خشک شود.حسینی افزود: از دیگر وسایلی 
که می توان  آن را به فهرست وسایل شخصی اضافه کرد صابون است. بهتر 
 اس��ت اولویت مصرف افراد برای صابون، صابون های مایع باش��د. چنانچه 
می  خواهید از نوع جامد آن اس��تفاده کنید بهتر است برای هر کس به طور 
مجزا صابونی در نظر گرفته ش��ود و بعد از استفاده آن را روی اسفنجی قرار 
دهند تا هر چه سریع تر خش��ک ش��ود و محلی برای تجمع میکروب ها و 
باکتری ها نباش��د.   وی اظهار داش��ت: در مکان های عمومی شلوغ مانند 
پادگان ها و پروشگاه ها به علت باال بودن جمعیت، پتو نیز یک وسیله شخصی 
به حساب می آید. قرض دادن و یا جا به جا کردن روپوش های فرم به خصوص 
مقنعه در مدارس دخترانه نیز می تواند باعث انتقال بیماری ها از فرد ناسالم 
به فرد سالم شود. حسینی در خصوص رعایت بهداشت شخصی گفت: توصیه 
می شود در یک جمع خانوادگی نیز  هرکس لیوان، قاشق و چنگال مخصوص 
خود را  داشته باشد. در بدن هر فرد میکروبی به نام هلیکوباکتر وجود دارد 
که اگرچه برای خود فرد بیماری زا نیس��ت ولی ممکن است بر اثر استفاده 

مشترک از فرد دیگری موجب بیماری شود.
وی خاطر نش��ان کرد: قرض دادن و اس��تفاده مش��ترک از لوازم آرایش��ی 
بهداشتی در خانوم ها اگرچه ممکن است بس��یار رایج باشد و چندان بد به 
نظر نرس��د، اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تماس این 
وسایل با پوس��ت افراد مختلف، مس��یر انتقال انواع بیماری های پوستی و 

قارچی را هموار می کند.

در قرض دادن این لوازم شخصی تان 
خسیس باشید!

بهداشت فردی

واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه حت��ی هدایای��ی ک��ه برای 
 بچه ها می خری��م آنها را به س��مت تکنول��وژی متمایل 
می کن��د و نمی ت��وان در چنی��ن عصری ک��ودکان را از 
تکنولوژی دور نگه داش��ت، اما می توان با حفظ تعادل در 
 استفاده از این وس��ایل روند طبیعی رشد و نمو کودک را

 تضمین کرد.
بازی های دوران کودکی ما دویدن در حیاط های بزرگ، 
توپ بازی، گرگم به هوا، خاک بازی، دوچرخه س��واری و 
هرازگاهی تماش��ای تلویزیون بود ولی کودکان امروزی 
درس��ت برخالف ما عمل می کنند و بازی های رایانه ای، 
اس��تفاده از تبل��ت، آی پد و گوش��ی های تاچ اس��کرین 

جایگزین بازی های قدیمی شده اند. 
ب��ه هیچ وج��ه نمی خواهی��م بگویی��م تکنول��وژی، بد 
 مطلق اس��ت. همه ما باید ب��ا تکنولوژی نوین آش��نایی

 داشته باشیم و خود را با علم روز و پیشرفت های جهانی 
منطب��ق کنیم. کودکان نی��ز هنگام ورود به مدرس��ه به 
مهارت ه��ای رایانه ای نی��از دارند که ی��ک امتیاز مثبت 
 محس��وب می ش��ود، ولی آنچ��ه دانش��مندان را نگران 
کرده تعادل نداش��تن در اس��تفاده از ابزارهای پیشرفته 
 به وس��یله ک��ودکان اس��ت ک��ه باعث ش��ده ع��وارض

 زودتر از آنچ��ه که فکر می  کنیم س��راغ چنین کودکانی 
 بیاید و تاثی��ر منفی و مخربی در رش��د و نمو آنها برجای

  گذارد.
1. فرآیند ذهنی کودک به تاخیر می افتد

کودک باید از حواس پنجگانه برای زندگی اش در حال و 
آینده استفاده کند. حواس پنجگانه در محیط و طی تعامل 
کودک با هم بازی ها، مواجهه با سرما، گرما، خطر، هشدار، 
آسیب دیدن و... تقویت می شود، اما متاسفانه تجربه هایی 
که کودک ب��ا بهره گیری از ح��واس پنجگانه به دس��ت 
 می آورد، محدود به فضای 10 اینچی دوبعدی شده است. 
چنین ابزاری فرآیند رش��د ذهنی کودک را که با حواس 

پنجگانه در ارتباط است به تاخیر می اندازد.
2. هوش هیجانی کودک کاهش می یابد

محققان غیر از بهره هوش��ی به هوش هیجانی افراد نیز 
توجه دارند. ه��وش هیجانی بخش مهم��ی از هوش در 
انسان هاس��ت که می توانند با اس��تفاده از آن، زندگی را 
مدیریت کنند. تحقیقات دانش��گاه یو سی ال ای در سال 
2014 نش��ان داد گوشی های هوش��مند، باعث کاهش 
توانایی کودکان در برقراری ارتباط با دیگران و فعالیت های 
اجتماعی شان می شوند و آنها نمی توانند تحلیل و واکنش 
مناس��بی در ارتباطاتش��ان داشته باش��ند. به عبارتی، با 

کاهش هوش هیجانی مواجه هستند.
کودکان کمتر از 2 سال اصال نباید به گوشی تلفن همراه 

یا تبلت نگاه کنند. کودکان 3 تا 6 س��اله فقط روزی یک 
س��اعت و کودکان و نوجوانان 6 تا 17 ساله فقط روزی 3 
ساعت مجاز هس��تند با تبلت یا گوشی های تاچ اسکرین 

بازی کنند.
3. دایره واژگانی کودک کاهش می یابد

تبل��ت و گوش��ی های تاچ اس��کرین مه��ارت مکالمه در 
 ک��ودکان را کاهش می دهن��د و دامنه لغ��ات را محدود

 می کنند.
 آکادمی بیماری های کودکان آمریکا اعالم کرد کودکان 
کمتر از 2 سال که در معرض صفحه های الکترونیک اعم 
از تلویزیون، رایانه، گوش��ی های هوشمند، تبلت و... قرار 
می گیرند، دچار کاهش مهارت ه��ای کالمی و یادگیری 

در زبان هستند.
وقتی کودک با تبلت بازی می کن��د، از او بخواهید درباره 
مهارت های بازی با شما صحبت کند. بهتر است شما هم 
همان بازی را یاد بگیرید. این کار باعث می ش��ود کودک 
با شما ارتباط چش��می برقرار کند. این دلیل خوبی برای 
مکالمه بین کودک با والدی��ن و آموزش مهارت کالمی و 

یادگیری در کودک است.

4. احتمال چاق شدن کودک افزایش می یابد
بحث دیگر، اختالل رش��د بدنی در این کودکان اس��ت. 
کودک باید بدود و فعالیت کند ولی با در دس��ت گرفتن 
تبلت فقط باید بنشیند. نشستن باعث چاقی در کودکان 
می شود. بردن کودک به مدت نیم ساعت در پارک اطراف 
منزل بسیار کمک کننده است. حتی در همان پیاده روی 
خیابان به کودک اجازه بدهید، بدود. آنچه خطرناک است 

عادت کردن ذهن کودک به بی حرکتی است.
5. سیستم اسکلتی کودک دچار اختالل می شود

موضوع بعدی فشاری اس��ت که به عضالت گردن، شانه 
و دس��ت های کودک وارد می ش��ود. کودک ساعت های 
متوالی در یک وضعیت نامناسب قرار می گیرد که معموال 
هم حالت قوز کرده اس��ت و با انگش��تان خود روی تبلت 

فشار وارد می کند. 
عضالت در این حالت ب��ه طور دائمی در ح��ال انقباض 
هستند. ضمن اینکه بازی های رایانه ای مانند نگاه کردن 
به تلویزیون فقط توام با لذت نیستند و استرس و درگیری 
ذهنی هم هم��راه دارن��د. بازی های رایان��ه ای کودک را 
به س��مت بدترین نوع نشستن س��وق می دهند. ستون 

مهره های کودک نرم اس��ت و اگر به همین ش��کل رشد 
کند، کودک در آینده دچار قوز دائمی خواهد ش��د. برای 
جلوگیری از این مشکل، باید تبلت کوچک تر و سبک تری 
انتخاب کرد و آن را روی میز یا پایه ق��رار داد. همچنین 
حواس پدر یا مادر به کودک باش��د تا هن��گام قوز کردن 
به او تذکر بدهند. اصالح قوزی در بزرگس��الی کار بسیار 

دشواری است.
6. خواب کودک مختل می شود

نکته مهم غی��ر از امواج الکترومانیتی��ک، امواج بلوالیت 
اس��ت. این امواج از صفحات تاچ اسکرین ساطع می شود. 
امواج، با اختالل در ترشح هورمون مالتونین در مغز ، نظم 
س��اعت بیولوژیک بدن را بهم می زنند و نتیجه این است 
که کودک به س��ختی به خواب می رود و عمق خواب هم 

کمتر خواهد شد.
 این نکته می تواند باعث بروز خس��تگی مزمن در کودک 
شود و آثار مخربی بر روند رشد کودکان به ویژه در سنین 
بلوغ خواهد داش��ت. چنین کودکانی به طور متوسط 60 
دقیقه کمتر از کودکان��ی که در معرض اش��عه بلوالیت 

نیستند، می خوابند.
7. توان یادگیری کودک کاهش می یابد

اختالل در تمرکز و یادگی��ری در کودکانی که از ای بوک 
یا کتاب الکترونیک اس��تفاده می کنند بس��یار بیشتر از 
کودکانی است که کتاب معمولی می خوانند. در ای بوک 
اشعه وجود دارد و امکانات موجود، ذهن را از تمرکز روی 

مطلب منحرف می کنند.
8. احتمال ابتالی کودک به برخی سرطان ها افزایش 

می یابد
انجمن بین المللی تحقیقات سرطان )تحت نظر سازمان 
جهانی بهداشت( در سال 2011 امواج رادیو فرکوئنسی 
را به عنوان عوامل محتمل در ایجاد سرطان معرفی کرد. 
عوارض خطرناک این امواج بر مغز به ویژه در کودکان، به 
دلیل اینکه استخوان جمجمه شان ظریف تر است، بیشتر 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
ب��دن انس��ان مجموع��ه ای از یون ه��ای مختل��ف 
اس��ت ک��ه م��دام در ح��ال جابج��ا ش��دن هس��تند 
 ه��ر ک��دام از یون ه��ا ب��ار الکتریک��ی متعادل��ی 
دارند.)در بیماری ها تعادل آنها به هم می خورد.( اگر فرض 
کنیم هر یون قطبی از آهنربا باشد، امواج الکترومانیتیک 
تلفن همراه یا اینترنت خواه ناخواه می توانند نظم یون ها 
را به هم بزنند، بنابراین بهتر اس��ت وقتی تلفن همراهتان 
را دس��ت کودک می دهید وای فای آن را خاموش کنید. 
هنگام خواب نیز همین کار را انجام دهید یا تلفن همراه را 

از اتاق خارج کنید.

بیشتر بدانیم

مطالعات نشان داده است که بیش فعالی در ناحیه چپ مغز و احساس ترس و 
خطر هنگام خواب می تواند علت دیر به خواب رفتن و بدخوابی در محیط های 
جدید باشد. شاید ش��ما نیز تجربه کرده باشید هنگام مس��افرت های کاری یا 
تعطیالت وقتی که می خواهی��د در محیطی جدید به خ��واب بروید، دیرتر از 
زمان های دیگر به خواب می روید و در طول شب ممکن است بارها بیدار شوید. 

در واقع، خوابیدن در تختی جدید ممکن است برای اولین شب سخت باشد.
فعالیت های غیرطبیعی مغز هنگام خوابیدن می تواند س��بب این ش��ود که در 
محیط های جدید دیرتر به خواب  رویم و یا ناگهان از خواب بپریم. دانشمندان 
توانس��ته اند ارتباطی میان اولین ش��ب خوابیدن در تختی جدید و اختالل در 

فعالیت های سمت چپ مغز پیدا کنند.
بنابر مطالعه ای جدید که در مجله زیست شناسی انسان منتشر شد، نشان داد 
که هنگام قرار گرفتن در محیط و مکانی جدید برای خوابیدن، قسمت چپ مغز 
حساس می شود و بیش از پیش، از خود فعالیت نش��ان می دهد و این واکنش 
می تواند به علت احساس ترس یا خطر باشد و می تواند با بیدار کردن فرد امکان 

افزایش خطر محیطی را به شدت کاهش دهد.
هنگامی که مغز محیط اطراف را ناآشنا و خطرناک تلقی می کند بیشتر امکان 
دارد که فرد دچار بدخوابی ش��ود. در واقع در این شرایط مغز ممکن است فرد 
را از خوابی عمیق بیدار کند تا نس��بت به اطراف خود آگاه تر و آش��ناتر ش��ود. 
عملکردهای ش��ناختی در نیم کره چپ مغز بیش��تر و قوی تر از نیم کره راست 
مغز است و نیم کره چپ در شب و در محیط های ناآشنا می تواند مانند نگهبانی 

مراقب و محتاط عمل کند.

آناناس میوه ای با مواد مغذی و ویتامین های فراوان اس��ت که بدن انسان را در 
مقابل بسیاری از بیماری ها بیمه می کند.

آناناس میوه ای شیرین و لذیذ است که سرشار از فیبر، کلسیم، پتاسیم، فسفر 
ویتامین A و C می باشد. بسیاری افراد آناناس را به علت طعم لذیذش انتخاب 
می کنند و از خواص بی شمار آن بی خبر هستند؛ در صورتی که مصرف منظم 

این میوه می تواند بدن انسان را در مقابل بسیاری از بیماری ها مقاوم کند.
آناناس به علت سرشار بودن از آنتی اکس��یدان هایی که رادیکال های آزاد را از 
بین می برند و از آسیب سلولی جلوگیری می کنند می تواند بدن فرد را در مقابل 
بیماری مهلک س��رطان مقاوم کند. عالوه بر این مصرف ای��ن میوه پرخواص 
می تواند بدن انسان را از ابتال به بیماری آرتروز، اختالالت قلبی عروقی و تصلب 

شرایین بیمه کند.
گفتنی است که این میوه خاصیت ضد التهاب و ضد عفونت دارد و می تواند سبب 
افزایش استحکام استخوان ها ش��ود. عالوه بر این، مواد موجود در آناناس دید 
چشم را تقویت کرده و سالمت چشم را تضمین می کند. به طور کلی، بهترین 
میوه ای که می تواند قلب را قوی، گوارش را آسان، فشار خون را کاهش دهد و 

جوش ها را ناپدید کند آناناس است.

 چرا در محیط  جدید
 دیر خوابمان می برد؟

 آناناس، میوه ای که بدنتان را
 بیمه می کند

به دلیل ارزش غذایی باالی کلم می توان از آن برای درمان انواع بیماری ها، 
دردها و ورم های بدن مثل سردرد و ورم دست و پا استفاده کرد.

 شما می توانید با قراردادن  کلم روی پوس��ت خود بسیاری از بیماری ها را 
درمان کنید، برگ های این سبزی می تواند مانند یک 

آهن ربا بیماری ها را از بدن شما  بیرون بکشد. 
ما برخی از فواید کلم را برای شما تشریح 

می کنیم: 
با کلم از دست سردردهایتان 

خالص شوید! 
 سردردها معموال در اثر خستگی 
 و فش��ار بیش از حد س��راغتان

 می آیند. برای تس��کین سردرد 
خود ش��ما باید ب��رگ های کلم 
را روی پیش��انی و قسمت باالی 
 س��ر خود بگذاری��د  و ب��رای آنکه

 برگ های کلم  از روی سرتان نیفتد 
کالهی را بر سر خود قرار دهید. زمانی 

که شما احساس آرامش کردید و سردرد 
شما از بین رفت می توانید برگ ها را بردارید.  

با کلم مواد سمی را از بدنتان بیرون بکشید  
خوردن کلم در تصفیه خون بسیار مؤثر است شما به کمک کلم مواد سمی 
مضر را از بدنتان خارج کنید، این س��بزی به دلیل دارا بودن ویتامین C و 

گوگرد به سم زدایی بدن کمک می کند.  
تورم ها را از بین ببرید  

با اس��تفاده از کلم می توان تورم دس��ت، پا 
و آس��یب قوزک پا را کاه��ش داد به این 
منظورکافی است ش��ما برگ های کلم 
را دور قس��مت ورم کرده بپیچید و با 
استفاده از یک باند برگ های کلم را 
روی ناحیه ورم ک��رده محکم کنید 
بهتر است برای نتیجه بهتر این کار را 
شب قبل از خواب انجام داده و صبح 

تاثیر مثبت آن را ببینید.  
فش�ارخونتان را با کلم پایین 

بیاورید 
مصرف کلم به ش��ما کمک خواهد کرد تا 
فشار خونتان را کاهش دهید، این گیاه غنی از 
پتاسیم است که با باز کردن رگ های خونی جریان 

خون را افزایش می دهد همچنین با وجود گلوتامیک اسید که متداول ترین 
اس��ید آمینه مفید برای کاهش فشار خون اس��ت کلم موجب کاهش فشار 

خون خواهد شد.  
کاهش درد سینه هنگام شیردهی   

بسیاری از زنان به هنگام  شیردادن نوزاد خود درد زیادی در سینه خود حس 
می کنند،  این دردها را می توان با اس��تفاده از برگ کلم تازه تسکین داد به 
این منظور کافی است برگ های کلم را روی سینه قرار داد تا زمانی که  مادر 

حس کند درد این ناحیه از بین رفته است.  
با کلم پوست خود را زیبا کنید   

کلم یک منبع عال��ی  ویتامین C، آنتوس��یانین و گوگرد اس��ت. این آنتی 
اکس��یدان نقش عم��ده ای در بهبود کیفیت پوس��ت و درمان بس��یاری از 
مشکالت پوس��تی از جمله خارش، جوش های صورت و زخم های صورت 
دارد.  به منظور درمان این مشکالت پوستی ش��ما باید یک برگ کلم را در 
ناحیه  مورد نظر  قرار دهید و پس از 1۵ دقیقه شما تاثیرات آن را به خوبی 

مشاهده کنید. 
همچنین  کلم خاصیت ضد پیری دارد، با مصرف این سبزی چین و چروک 

های پوست شما کاهش می یابد.  
مشکالت تیروئیدی خود را درمان کنید  

غده تیروئید بر متابولیسم شما و سیس��تم گوارش تان تاثیر گذار است اگر 
مشکالت تیروئیدی دارید ش��ما باید برگ های کلم را روی گردن در جایی 
که غده تیروئید واقع شده است قرار دهید و با یک باند آن را ببندید و برای 
نتیجه بهتر شما باید برگ کلم را ش��ب قبل از خواب روی گردن خود قرار 

دهید.

زبان خوراکی ها

به 8 دلیل مهم برای کودکان موبایل و تبلت نخرید!

روغن نارگیل حاوی تری گلیسیرید با زنجیره متوسط 
و فرم های منحصر به فرد از چربی های اش��باع اس��ت 
 که ثابت ش��ده اث��رات مثب��ت روی س��المتی و طیف 

گسترده ای از خواص درمانی دارد.
روغ��ن نارگیل یک��ی از چربی های دوس��تدار کاهش 
وزن در جهان اس��ت و ح��اوی کالری کمتری نس��بت 
به دیگر چربی هاس��ت. روغن نارگیل اثرات بی پایانی 
برای س��المتی دارد؛ از بهبود دستگاه گوارش گرفته تا 

جلوگیری از فشار خون باال و مبارزه با عفونت ها.
سوزاندن چربی: 

روغن نارگیل به دلیل برخورداری از تری گلیس��یرید، 
در افزایش می��زان مصرف ان��رژی موثر اس��ت. نتایج 
 یک مطالعه نش��ان می دهد که مصرف 1۵ تا 30 گرم

 تری گلیس��یرید های زنجیره متوسط در روز، مصرف 
انرژی روزانه را ۵ درصد افزایش می دهد. روغن نارگیل 
همچنین برای چربی سوزی و کاهش وزن بسیار مفید 
است؛ زیرا اش��تها را کور می کند و روند چربی سوزی 
را تسریع می نماید. به س��وزاندن چربی جمع شده در 

اطراف کمر و شکم کمک می کند.
کاهش گرسنگی: 

روغن نارگیل در افزایش احس��اس سیری موثر است و 
اگر تنها 20 دقیقه قبل از غذا اس��تفاده شود، منجر به 

خوردن حجم کمتر غذا خواهد شد.
بهبود هضم غذا: 

روغن نارگیل به بهبود مسایل گوارشی کمک می کند. 
به طوری که باعث جذب و هضم سریع تر غذا از دستگاه 

گوارش می شود.
مراقبت از دندان ها: 

 ب��اور کنید یا ن��ه، روغن نارگی��ل منجر ب��ه مراقبت از 
دندان ها از طریق مبارزه با باکتری هایی می ش��ود که 
مسئول پوس��یدگی دندان ها هس��تند. ضمن این که 

جلوی تشکیل حفره ها و بیماری های لثه را می گیرد.
جلوگیری از فشار خون باال: 

نرخ پایین ت��ر ابتال به بیماری های قلبی و فش��ار خون 
باال در کش��ورهایی مانند فیلیپین و هن��د که از روغن 
نارگیل زیاد اس��تفاده می کنند، گزارش ش��ده است. 
روغن نارگیل حاوی آنتی اکس��یدان هایی اس��ت که 
باعث کاهش استرس اکس��یداتیو و کاهش فشار خون 

می شوند.
بهبود سطح کلسترول: 

تری گلسیرید با زنجیره متوس��ط روغن نارگیل منجر 
به افزایش کلسترول خوب یا اچ دی ال و کاهش میزان 
کلس��ترول بد می ش��ود و تضمین س��المت قلب را به 

همراه دارد.
بهبود سطح انرژی: 

تری گلیس��یرید با زنجیره متوسط این روغن به عنوان 
یک منبع بزرگ انرژی برای بدن اس��ت. ضمن این که 
مصرف روغن نارگیل به افزایش متابولیسم و سوزاندن 
چربی ها کم��ک می کند. نکته مهم این اس��ت که این 
روغن را هن��گام صبح به جای کره به می��زان یک تا دو 

قاشق چای خوری مصرف کنید.
محافظت از مو: 

ماساژ دادن موی س��ر با این روغن ضمن این که بهبود 
دهنده پوست سر است، از شوره سر جلوگیری می کند. 
روغن نارگیل خواص ضد میکروبی دارد، ضمن این که 
حاوی اسید اورلیک و اسیدهای چرب با زنجیره متوسط 

برای تقویت مو و رویش مجدد موهاست.
کاهش عالیم آرتروز: 

اگ��ر از درد و ورم مفاصل رنج می بری��د باید بدانید که 
مصرف روغن نارگیل یک��ی از بهترین راه های طبیعی 
برای از بین بردن التهاب مفاصل است ضمن این که از 

اسپاسم عضالت نیز جلوگیری می کند.
تقویت سیستم ایمنی بدن: 

روغن نارگیل برای سیس��تم  ایمنی بدن بس��یار مفید 
است. این روغن به دلیل داشتن لیپیدهای ضدمیکروبی، 
اسید الئوریک، اس��ید کاپریک و اس��ید کاپریلیک که 
خواص ضدقارچ، ضدباکتری و ضدویروس دارد، سیستم  

ایمنی بدن را تقویت می  کند.
مبارزه با عفونت ها: 

روغن نارگی��ل در برابر مبارزه با عفونت ها موثر اس��ت 
و منجر ب��ه از بین بردن ویروس های��ی مانند آنفلوآنزا، 

سرخک، هپاتیت، تبخال، سارس و ... می شود.

دریچه

سوزاندن چربی و محافظت از دندان با روغن نارگیل

7 معجزه باورنکردنی کلم برای سالمتی بدن



دريچه در چنين روزى

همزمان با يورش سپاهيان صليبي به مناطق شرق، واقعه مهم ديگري 
نيز روي داد كه سرآغاز دوران مخوف انكيزيسيون يا تفتيش عقايد در 

تاريخ مسيحيت به شمار مي رود.
در اين زمان كه پاپ اينوسان سوم، فرمان روايى داشت، دستور تشكيل 
دادگاه تفتيش عقايد را صادر كرد و از اين پس، اين دادگاه در سراسر 

اروپا به كار پرداخت. 
ــيار لجوج و سرسخت بود  ــوم در عقايد خود بس در واقع، اينوسان س
ــالف راي خود  ــنيدن عقيده و نظري را برخ و به هيچ وجه تحمل ش

نداشت. 
ــري مخالف راي  ــرأت مي كردند نظ ــه ج ــاني ك به همين جهت كس
ــادي تكفير  ــه تا افراد ع ــالطين وقت گرفت ــراز كنند از س و نظر او اب

مي شدند.
ــرزمين هاي  ــالطين و فرمان روايان س ــان، از س ــن زم ــا در اي پاپ ه
ــي هر كس  ــركوبي ملحدين، يعن ــتند كه در س ــيحي مي خواس مس
ــا همكاري  ــوران كليس ــد، با مام ــرپيچي مي كن ــر آنها س كه از اوام
ــت خواهند  ــزاوار عقوب ــد و س ــود، ملح ــه خ ــند وگرن ــته باش داش

بود. 
ــاهزادگان و حكام محلي از بيم تكفير كه  ــالطين و ش از آن طرف، س
ــن پاپ گردن  ــود، به فرامي ــان تمام ش ــت به قيمت جانش ممكن اس

مي نهادند. 
ــه در واقع  ــرپيچي از فرامين الهي ك ــاد و س ــاني كه به اتهام الح كس
ــدند،  ــا محاكمه مي ش ــن دادگاه ه ــاپ بود در اي ــتورات پ همان دس
ــتند و آراى محكمه، قطعي و الزم االجرا  ــتن وكيل را نداش حق داش

بود. 
ــاني كه مظنون به بدعت گذاري بودند، چنانچه  در اين دادگاه ها، كس
نمي توانستند بي گناهي خود را ثابت كنند تكفير مي شدند و مجازات 

سنگيني در انتظارشان بود.
 سخت گيري در مورد محكومان دادگاه هاي تفتيش عقايد تا آنجا بود 
ــي ترتيب كفن و دفن آنان را مي داد، آن شخص نيز  كه حتي اگر كس

مستحق مجازات هاي سنگين مي شد. 
ــخگو نبود و كار  مفتش دادگاه نيز در مقابل هيچ مقامي جز پاپ پاس

خود را يك عمل الهي تلقي مي كرد. 
آراى صادره از اين دادگاه شامل شكنجه، تبعيد، محروميت از پست و 

مقام، مصادره اموال، زندان، سوزاندن و كشتن بود. 
ــروت و  ــع آوري ث ــرف باعث جم ــك ط ــا از ي ــن دادگاه ه ــود اي وج
ــرف ديگر  ــد و از ط ــان ش ــط مفتش ــان توس ــوال محكوم ــارت ام غ
ــي  ــالح اخالق ــه اصط ــران ب ــوي رهب ــگاه معن ــي جاي ــه فروپاش ب
ــوي  ــــي و معن ــم ارزش ـــــدن مفاهي ــي ش ــه و بي معن جامعــــ

انجاميد.
ــرن فعاليت ــش ق ــرانجام پس از ش ــش عقايد س ــاي تفتي  دادگاه ه

 جنايت بار، در 17 ژانويه 1808م تعطيل شدند.

ــالم(ص) به شمار مي رود. سبب وقوع  غزوه  تبوك از آخرين غزوات پيامبر اس
غزوه  تبوك آن بود كه كاروان تجاري شام به پيامبر اسالم خبر داد كه سلطان 
ــت. از اين رو رسول خدا فرمان داد  روم، لشكري مجهز كرده و عازم مدينه اس
ــلمانان از دور و نزديك آماده  جنگ شوند. علي رغم دوري راه، فصل گرما،  مس
ــلمانان، خود را جهت جنگ  دوره  برداشت محصول و سختي مسير، اكثر مس
آماده كردند. در اين ميان گروهي از منافقين مدينه به بهانه هايى در اين غزوه 
شركت نكردند و ديگران را نيز از رفتن منع مي نمودند. لذا چون پيامبر از نيت 
ــد، علي(ع) را به جاي خويش در مدينه گماشت و رهسپار  ــوء آنان آگاه ش س
ــالم به محل جنگ رسيدند  ــرانجام لشكر سي هزار نفري اس تبوك گشت. س
ــي رخ نداد ولي  ــزوه هرچند جنگ ــري نيافتند. در اين غ ــپاه روم اث ولي از س
شوكت اسالم، فداكاري مسلمين و آمادگي آنها در برابر كفر به نمايش درآمد. 
ــوا كننده) نيز گفته  ــزوي «فاضحه» (به معني رس همچنين به اين جنگ، غ

مي شود زيرا جمعي منافق مسلمان نما در اين سفر رسوا شدند.

آيت اهللا محمد خالصي معروف به خالصي زاده در سال 1308 ق در كاظمين 
ــان در قيام  ــت يافت. ايش به دنيا آمد و پس از پايان تحصيالت به اجتهاد دس
سال 1920 ميالدي مردم عراق عليه استعمار انگلستان، دوشادوش پدرش به 
صفوف مجاهدان پيوست تا اينكه او را به ايران تبعيد كردند. پس از درگذشت 
ــت و همزمان بر ضد مفاسد و  ــهد مقدس بر كرسي تدريس نشس پدر، در مش
ــتمگري هاي رژيم طاغوت، مبارزه مي كرد. رژيم نيز ايشان را به شهرهاي  س
ــت و به  ــرانجام به زادگاه خود بازگش مختلف از جمله قزوين تبعيد نمود. س
تدريس و تاليف پرداخت. آيت اهللا خالصي زاده سرانجام در سال 1383 در 75 

سالگي درگذشت و به ديدار معبود شتافت.

ــيرودى از خلبانان ماهر و متعهد هوانيروز ارتش جمهورى  شهيد على اكبر ش
اسالمى ايران بود. شهيد شيرودى پس از پيروزى انقالب اسالمى، با مزدوران 
ــازى اين منطقه از  ــه كرد و در پاك س ــن در غرب ايران مقابل بيگانه و منافقي
ــزايى داشت. با شروع جنگ  عناصر آشوب گر وابسته به بيگانگان، نقش به س
تحميلى عراق عليه ايران، سروان شيرودى به صف رزمندگان پيوست و بارها 
مواضع دشمن بعثى را در سخت ترين شرايط، هدف حمالت هوايى قرار داد.
 شهيد شيرودى در يكى از اين عمليات ها، پس از انجام موفقيت آميز مأموريت 
خود، به آرزوى ديرينه اش يعنى شهادت در راه خدا رسيد. او عالوه بر كاردانى 

در زمينه هاى نظامى، فردى خود ساخته و با اخالص بود.

دادگاه هاى تفتيش عقايد 
 معروف به « انكيزيسيون» 

وقوع غزوه  «تبوك» 
بين مسلمانان و لشكر روم

رحلت عالم بزرگوار 
آيت اهللا«شيخ محمد خالصي زاده »

شهادت سروان خلبان 
«على اكبر شيرودى»

11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1846  چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395  19 رجب 1437

سلسله غزنوى يا غزنويان «Ghaznavids» يكى 
ديگر از دولت هايى است كه زمانى بر ايران حكومت 

مى كردند. 
ــكل گرفته كه ــامانيان ش ــس از س ــله پ اين سلس

 بنيان گذار آن شخصى به نام سلطان محمود غزنوى 
ــته  بود. پايتخت مملكت او غزنين و الهور نام داش
ــا آن صحبت ــت. زبانى كه مردم اين دودمان ب اس

ــى زبان بوده و نيز از   مى كردند و مى نوشتند پارس
دين اسالم پيروى مى كردند.

ــما عزيزان عالقه مند به  ــتر ش ــنايى بيش براى آش
ــله  ــه اى تحت عنوان سلس ــث تاريخى مقال مباح
ــه در اين  ــم ،مطالبى ك ــدارك ديده اي ــان ت غزنوي
ــد : چگونگى  ــن گونه مى باش ــت اي مقاله آمده اس
شكل گيرى سلسله غزنوى، نظام ادارى كه در دولت 
غزنويان مديريت مى شده است، اقتصاد در دودمان 
ــله غزنوى، مبارزات يا  غزنوى ها، وضع ارتش سلس
ــن دولت صورت  ــى هايى كه در زمان اي لشكركش
ــاهان امپراتورى غزنويان و  ــت، نام پادش گرفته اس

نحوه سركوب شدن سلسله غزنوى.
همه چيز درباره سلسله غزنويان

ضمن سده دهم در دولت سامانى همراه دهگانان، 
ــا روى كار آمدند. اينها  ــودال ه گروه تازه اى از فئ
ــوش خدمتى در رديف  ــى بودند كه از راه خ غالمان

ــردار  ــراف نظامى درآمده بودند. يكى از آنها س اش
ــامانيان انجام وظيفه  الپتكين بود كه در خدمت س
مى كرد. او صاحب 500 روستا، صد هزار اسب، يك 
ميليون گوسفند و 270 غالم شخصى ترك بود، پس 
ــرار گرفت به غزنه  از آنكه مورد بى مهرى اربابش ق
ــال 962 براى خودش اميرنشينى  گريخت و به س
درست كرد، اما ديرى نپاييد كه درگذشت. يكى از 
جانشينانش كه او هم از ميان غالمان ترك برخاسته 
ــت (977-997). او كم كم  بود سبكتكين نام داش
ــذار دودمان  ــترش داد و بنيان گ ــروش را گس قلم

غزنويان گرديد.
دولت سامانى به سال 999 زير فشار نيروى ويرانگر 
ــر ماورالنهر، هفت  اتحاديه عشاير ترك كه سرتاس
آب و تركستان شرقى را به تصرف درآورده و دولت 
ــكيل داده بودند،  قره خانيان (992-1211) را تش

از هم پاشيد.
ــوب و غرب  ــامانيان كه در جن ــتين س قلمرو نخس
ــان، خوارزم،  ــت، خراس رودخانه آمو دريا قرار داش
ــر  ــيله پس ــتان كنونى، به وس ــتان و افغانس سيس
ــغال شد  ــلطان محمود غزنوى اش ــبكتكين، س س
ــس از 17 بار  ــود پ ــلطان محم (998-1030). س
ــمال غربى  ــتان قسمت ش ــى به هندوس لشكركش
ــرزمين را به متصرفات خود ملحق كرد. اين  آن س

ــعار «جنگ به خاطر دين»  ــى ها زير ش لشكركش
ــى گرفت، اما  ــدى انجام م ــتان هن و عليه بت پرس
ــگ آوردن غنايم جنگى  منظور از آنها عمال به چن
بود. تنها در يكى از جنگ ها 20 ميليون درهم پول 
و كاالهاى گران بها، 57 هزار اسير برده و 350 فيل 
نصيب لشكريان سلطان محمود غزنوى شد. محمود 
ــهرهاى رى،  با دودمان بويه به جنگ پرداخت و ش
ــش را از آنان پس گرفت  همدان و اصفهان و توابع

.(1029)
ــاالرى  ــتگاه ديوان س ــان ضمن تكيه به دس غزنوي
ــراف نظامى  ــرك كه از اش ــورى و گاردهاى ت كش
ــز و  ــت متمرك ــتند حكوم ــد توانس ــان بودن غالم

نيرومندى را پديد آورند.
ــش روز افزون  ــن افزاي ــت و همچني ــن سياس  اي
ــرى در مورد وصول آنها،  ماليات ها و اعمال بيدادگ
نه تنها دهقانان بلكه مردم شهرى را به ورشكستگى 
ــه ويژه  ــمتى از مالكان امين ب ــاند، ضمنا قس كش
ــل  قبي از  ــى  ن يرا ا ــى  قديم ــاى  ه ــودال  فئ
ــنود  ــت محمود ناخش ــن سياس ــا از اي دهگان ه

بودند. 
ناخشنودى دهقانان ضمن گسترش قيام قرمطيان 
ــيله  ــختى به وس ــد، اما اين قيام به س ظاهر گردي

غزنويان زير پيگرد قرار گرفت.

سلسلـه غـزنـويان

داستان 

اردوان (سومين پادشاه اشكاني و فرزند تيرداد يكم) پادشاه ايران از 
بستر بيماري برخواسته بود. با تني چند از نزديكان ، كاخ فرمانروايي 
ــهر كه  ــان مردم قدمي مي زد . به درمانگاه ش را ترك گفت و در مي
رسيدند اردوان گفت: به ديدار پزشك خويش برويم و از او به خاطر 
ــون وارد درمانگاه  ــيده قدرداني كنيم . چ آن همه زحمتي كه كش
شد كودكي را ديد كه پايش زخمي شده و پزشك پايش را معالجه

 مي كند .
ــك  ــناخته بود با ناله به پزش ــاه را نش ــه هنوز پادش مادر كودك ك
مي گفت خدا پاي فرزند پادشاه را اينچنين نمايد تا ديگر اين بال را 

بر سر مردم نياورد .
ــاه اين بال را بر سر  ــاه رو به زن كرده و گفت: مگر فرزند پادش پادش
ــه كوچه بود كه  ــت: آري كودكم در ميان ــادر گف كودكت آورده؟م
ــب خويش چنين باليي را بر سر كودكم فرزند پادشاه فرياپت با اس

آورد .
ــي ؟ زن گفت: خير ،  ــاه گفت: مگر فرزند پادشاه را مي شناس پادش

همسايگان او را به من معرفي كردند.
پادشاه دستور داد فرياپت را بياورند پزشك به زن اشاره نمود كه اين 

كسي كه اينجاست همان پادشاه ايران است.
زن فكر مي كرد به خاطر حرفي كه زده او را به جرم گستاخي با تيغ 
ــاه ايران را آوردند و پدر به  ــير به دو نيم مي كنند . پسر پادش شمش
ــدم و كودك را  او گفت:چرا اينگونه كردي و فرزند گفت: متوجه نش

اصال نديدم .
پدر گفت: از اين زن و كودكش عذرخواهي كن.

ــت پادشاه ايران  ــاه رو به مادر كودك نموده عذر خواس فرزند پادش
ــدم را ببخش چون در مرام  ــه اي زر به مادر داده و گفت: فرزن كيس

پادشاهان ايران ، زورگويي و اذيت خلق خويش نيست .
ــه افتاد و  ــاه و فرياپت به گري ــه فروتني پادش ــدن اين هم زن با دي

مي گفت :مرا به خاطر گستاخي ببخشيد .
ــرون مي آمد ــه از درمانگاه بي ــران اردوان، در حالي ك ــاه اي پادش

 مي گفت : فرزند من بايد نمونه نيك رفتاري باشد. . .

ــد و گفت : پدرت ــاندان نزد فرزند خويش كمبوجيه آم بانو كاس
 مدت هاست تا دير وقت درگير رايزنى با رايزنان دربار است و من 
از اين همه كار او نگرانم . تندرستى پادشاه فراتر از هر چيز ديگرى 

است .
ــوروش آمد و ديد  ــدر خويش ، فرمانرواى ايران ك كمبوجيه نزد پ

سخت در انديشه است و رايزنان از آنچه رخ مى دهد مى گفتند .
پس از پايان كار، فرزند رو به پدر كرد و گفت: مادر از اين همه كار 

شما نگران است.
ــراى بهروزى  ــيارى ب ــخت امروز ، فر بس ــت : روزهاى س پدر گف

ميهنمان در پى دارد و اين ارزشى بيش از تندرستى دارد .
تالش ها و از خودگذشتگى كورش بزرگ باعث شد امروز اينگونه 

شيفته او باشيم .

فروتني فرياپت

روزهاى سخت

داستان شگفت انگيز نبش قبر
«تيمور لنگ»

در سال 1405 تيمورلنگ مرد. او را در مقبره اى 
در شهر سمرقند دفن كردند.وى پس از مرگش 

امپراتورى وسيعى به جاى گذاشت.
ــان هاى   اين امپراتورى كه با ريختن خون انس
ــده بود، از جنوب شرقى  بى شمارى حاصل ش
ــن امتداد  ــاى چي ــا مرزه ــروزى ت ــه ام تركي

داشت.
گفته مى شود كه مقبره تيمورلنگ نيز همانند 
ــه به نفرين  ــت ك فراعنه داراى يك نفرين اس
تيمورلنگ شهرت دارد؛ به اين معنا كه هر كس 
به مقبره اش نزديك شود، دچار مرگ و يا اتفاق 

ناخوشايندى خواهد شد.
ــان   تا اينكه جمعى از محققان و باستان شناس
شوروى سابق به رياست پروفسور ميخاييل. ام. 
 Mikhail. M. Grasimove ــيموف گراس
ــم آناتومى  ــته ترين محققان عل يكى از برجس
ــگ را باز كرده  ــد تا قبر تيمورلن تصميم گرفتن
ــد او را براى تحقيقات و چهره شناسى به  و جس

موسكو منتقل كنند.
ــعه دانش بازسازى چهره  ــيموف به توس گراس
ــاس قراين مى پرداخت. او توانست چهره  بر اس
بيش از دويست نفر را بازسازى كند؛ از آن جمله 

ــيلر و...  ايوان مخوف، تيمورلنگ، فردريش ش
ــتيبانى شخص ژوزف  او در اين مأموريت از پش
ــوروى نيز برخوردار  ــتالين، رهبر اتحاد ش اس

بود. 
ــگ را  ــر تيمورلن ــن 1942قب ــا در ژوئ آنه

گشودند.
تيمورلنگ گروه باستان شناسى را تهديد 

مى كند!
ــودند، بوى  ــر تيمورلنگ را گش ــا قب وقتى آنه
ــد؛ مثل بوى  ــمام كردن عجيب و تندى استش
روغن هايى كه در موميايى كردن اجساد فراعنه 
ــد. روى قبر جمالتى حك  از آن استفاده مى ش

شده است:
هر كس قبر مرا باز كند با دشمنى ترسناك تر از 

من مواجه خواهد شد.
و آن جمله ديگر چنين بود: هنگامى كه از گور 

خود برخيزم دنيا خواهد لرزيد.
 جسد تيمورلنگ را به موسكو منتقل كردند و به 

بررسى و تحقيقات روى آن پرداختند.
ــيموف  ــدى، نتيجه تحقيقات گراس پس از چن
ــد و  ــد ق ــردى بلن ــور ف ــه تيم ــان داد ك نش
ــه و ــتخوان گون ــن و اس ــينه هاى په ــا س ب

ــه نظر  ــوده و ب ــت و قلوه اى ب ــاى درش  لب ه
ــاى تيمور كه  ــن ادع ــيموف احتماال اي گراس
ــت بوده ــت درس ــان اس ــل چنگيزخ او از نس

است.
در آن زمان آلمان ها عمليات معروف بارباروسا 

را عليه شوروى آغاز كرده بودند.
ــتند ضربات  ــات آلمان ها توانس ــن عملي در اي
ــايعه  ــا وارد كنند. يك ش ــنگينى به روس ه س
ــد: نفرين تيمور لنگ  دهان به دهان مى چرخي

حقيقت دارد.
ــات تصميم  ــيموف پس از انجام تحقيق گراس
گرفت، جسد تيمورلنگ را به سمرقند بازگرداند. 
در اين زمان نبرد مشهور استالينگراد اتفاق افتاد 

و به نفع شوروى پايان يافت.
ــه نفرين  ــاور ب ــر هم ب ــت س اين اتفاقات پش
تيمورلنگ را در نزد برخى مردم قوت بخشيد، 
ــيارى آن را خرافه اى مى دانند  در حالى كه بس
ــت سر هم  كه در نتيجه توالى چند حادثه پش

رخ داده است.
ــن تيمورلنگ و يا آنچه  اين ماجرا امروز به نفري
ــوم  ــانه تيمورلنگ مى گويند، موس ــدان افس ب

است.

ــراى دادخواهى  ــامگاه ب ــى الطلوع تا ش ــر روز صبح عل ــان زند ه كريم خ
ــتم و احقاق حقوق مردم در ارگ شاهى مى نشست  ــتمديدگان، رفع س س

و به امور مردم رسيدگى مى كرد. يك روز مردك حقه باز و چاپلوسى پيش 
آمد و همين كه چشمش به كريم خان افتاد، شروع به هاى و هاى گريستن 
ــه مى كرد كه  ــك از ديدگان فرو ريخت، او طورى گري ــيالب اش كرده و س

هق و هق هايش اجازه سخن گفتن به او نمى داد.
شاه كه خود را وكيل الرعايا مى ناميد؛ دستور داد او را به گوشه اى برده، آرام 

كنند زان پس به حضور برسد.
 مردك حقه باز را بردند و آرام كردند و در فرصت مناسب ديگرى به حضور 

كريم خان آوردند.
ــوازش و دلجويى  ــه كار او را آغاز كند ن ــيدگى ب كريم خان قبل از آنكه رس
ــته اش جويا شد. آن مرد گفت:  فراوانى از وى به عمل آورد و آنگاه از خواس
«من از مادر كور و نابينا متولد شدم و سال ها با وضع اسفبارى زندگى كرده 
ــروم بودم تا اينكه روزى  و ازنعمت بينايى و ديدن اطراف و اكناف خود مح
ــيدم و به سختى به زيارت  افتان و خيزان و كورمال خود را روى زمين كش
ــالمتى خود، متوسل به مرقد مطهر  آرامگاه پدر شما رفته و براى كسب س

ابوى مرحوم شما شدم. 
ــتگى ضعف،  بيهوش  ــدر گريه كردم كه از فرط خس در آن مزار متبرك آنق
ــده ، به خواب عميقى فرو رفتم! در عالم خواب و رويا، مردى جليل القدر  ش
و نورانى را ديدم كه سراغ من آمد و گفت: ابوالوكيل پدر كريم خان هستم. 
آنگاه دستى به چشمان من كشيد و گفت: برخيز كه تو را شفا دادم! از خواب 
ــدم،  خود را بينا ديدم و جهان تاريك پيش چشمانم روشن شد!  كه بيدار ش
ــگزارى از  ــكر و قدر دانى و سپاس اين همه گريه و زارى امروز من از باب تش

والد ماجد شما بود!»
ــازى  ــام اين صحنه س ــالت و انج ــن جم ــا اداى اي ــاز كه ب مردك حقه ب
ــت صله و هديه و  ــت، منتظر درياف مطمئن بود كريم خان را خام كرده اس
ــده، دنبال دژخيم  ــاهده كرد كريم خان برافروخته ش مرحمتى بود كه مش

مى گردد!
ــمان مرد ــتور داد چش ــد كريم خان دس ــم حاضر گردي موقعى كه دژخي
ــت  ــد! درباريان و بزرگان قوم زنديه به دس  حقه باز را از حدقه بيرون بكش
ــوس را كرده و از ــرد متملق و چاپل ــفاعت م و پاى كريم خان افتادند و ش
ــه ذاتا آدم  ــم خان ك ــاه او در گذرد. كري ــتند از گن ــا خواس ــل الرعاي  وكي
ــتور داد  رقيق القلبى بود، خواهش درباريان و اطرافيان را پذيرفت، ولى دس

مرد متملق را به فلك بسته، چوب بزنند!
ــاز بودند ــرد حقه ب ــت كردن م ــغول سياس ــاه مش هنگامى كه نوكران ش
 كريم خان خطاب به او گفت: «مردك پدر سوخته! پدر من تا وقتى زنده بود 
در گردنه بيد سرخ، خر دزدى مى كرد من كه به مقام و مسند شاهى رسيدم 
ــى برايش آرامگاهى  ــن و از باب چاپلوس ــايند م عده اى متملق براى خوش

ساختند و مقبره اى برپا كردند و آنجا را عنيان ابوالوكيل ناميدند.
ــرا صاحب كرامت  ــدر خر دزد م ــوس دروغگو آمده اى و پ  اكنون تو چاپل
ــازه داده بودند دوباره  ــزرگان مجلس اج ــزه معرفى مى كنى؟! اگر ب و معج
ــمان تازه و  ــار دوم از او چش ــراى ب ــا بروى ب ــمانت را در مى آوردم ت چش

پر فروغ بگيرى!»
مردك سرافكنده و شرمسار به سرعت از پيش او رفت و ناپديد شد.
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 نماين��ده ول��ي فقي��ه در اس��تان و ام��ام جمع��ه اصفه��ان گف��ت:
در صورتي از كارگر حمايت مي ش��ود ك��ه كارفرما ت��وان ايجاد كار 
 داشته باشد بنابراين حمايت از كارگران در گرو حمايت از كارآفرينان

است.
امام جمعه اصفهان آيت اهلل سيد يوس��ف طباطبايي نژاد به مناسبت 
هفت��ه كارگر در دي��دار با جمعي از اعضاي تش��كل ه��اي كارگري و 
كارفرمايي، تصريح كرد: نبود ثبات شغلي، يكي از معضالت مهم حوزه 

كارگري است.
وي  تاكيد ك��رد: تا زماني كه با سياس��ت هاي تش��ويقي اف��راد را به 
كارآفريني دعوت نكنيم، مشكل بيكاري و عدم ثبات شغل نيز برطرف 

نمي شود.
امام جمعه اصفهان با گراميداش��ت هفته كارگ��ر و تجليل از زحمات 
كارگ��ران و كارفرمايان، اظهار كرد: يك توليدكنن��ده بايد 70 درصد 
سود داشته باش��د تا بتواند به كار خود ادامه دهد و حقوق كارگرانش 

را به موقع بپردازد.
وي ادامه داد: زماني كه يك س��رمايه دار بخواهد اق��دام به راه اندازي 
كارخانه كند، دريافت ماليات، پول زمين و واگذاري امتيازهاي آب و 

برق، در ابتداي كار كمر او را خم مي كند.
آيت اهلل طباطبايي نژاد افزود: پرداخت سود بانكي باال، پول مردم را از 
كسب و كار بيرون و به سمت بانك هايي روانه مي كند كه بيشترشان 
دولتي نيستند و تعهدي براي اس��تفاده در چرخه اقتصادي مورد نظر 

دولت ندارند.
وي اظهار كرد: بانك هاي خصوصي پ��ول مردم را دريافت مي كنند و 
با خريد دالر و طال و واسطه گري سودهاي بااليي مي پردازند و دولت 

هيچ اختياري نسبت به پول مردم ندارد.
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان به ارايه پيشنهادهايي 
در باره رونق اقتصادي و توليد اشاره كرد و گفت: اعطاي وام كم بهره، 
معافيت مالياتي در سال هاي ابتدايي راه اندازي طرح، سنجش ميزان 
درآمد كارآفرين در ابتداي كار و واگ��ذاري رايگان زمين براي احداث 
كارخانه از جمله سياست هاي تشويقي است كه مي تواند باعث رونق 

توليد شود.
نماينده ولي فقيه در اس��تان اصفه��ان گفت: گاهي برخ��ي افراد كه 
تخصص و ت��وان الزم را ندارند با س��رمايه اندك اقدام ب��ه راه اندازي 
 كارخانه م��ي كنند كه ع��الوه ب��ر ضربه زدن ب��ه خ��ود، كارگران و 

خانواده هاي آنها و سيستم بانكي را هم دچار مشكل مي كنند.
در ابتداي اي��ن ديدار، مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
اصفهان تأمين امنيت شغلي و صيانت از حقوق كارگران را مهم ترين 
مطالبه جامعه كارگري دانست و گفت: نهاد خانواده در جامعه كارگري 
به خطر افتاده و بسياري از خانواده ها به دليل نداشتن ثبات شغلي از 

هم پاشيده شده است.

امام جمعه اصفهان:

حمايت از كارگران در گرو حمايت
پديده پاس��اژگردی در كالنش��هر اصفه��ان روز به از كارآفرينان است

روز در حال گس��ترش اس��ت و می رود تا آرام آرام 
به بخشی از زندگی مردم در اين شهر تبديل شود.

اين روزها وقتی در پاس��اژهای بزرگ و لوكس كه 
بيش��تر در باال و يا مركز ش��هر اصفه��ان جا خوش 
كرده اند، پا می گذاريم با تعداد انبوهی از شهروندان 
مواجه می ش��ويم كه ب��دون اينكه هي��چ برنامه ای 
برای خريد داش��ته باش��ند به درون اين پاس��اژها 
 آمده و به هر دليلی س��اعاتی از روز خود را در آنجا 

سر می كنند.  
نيم نگاهی در داخ��ل هر يك از اين پاس��اژها البته 
گواه اين اس��ت كه جوان ه��ا و نوجوانان بيش��تر از 
همه، مشتاق و عالقه مند به پديده »پاساژ گردی« 
هستند؛ پديده ای كه مصداق آن را در پاساژهايی از 
جمله پاساژ مريم، پاساژ جشنواره، مجتمع پارك و 
اوسان و ... می توان به خوبی ديد. تنها كافی است كه 
در يك بعدازظهر به داخل يكی از اين پاساژها برويد 
تا با سيل انبوهی از دختران و پسران روبه رو شويد؛ 
دخترها و يا پسرانی كه بدون هيچ دليل و هدفی و 
صرفا ب��رای وقت گذارانی و ي��ا از روی تفنن به اين 
پاساژها پناه آورده اند و پس از گذراندن چندساعتی 

در آن ها راهی خانه خود می شوند.
زيبا يكی از اين افراد اس��ت؛ دختر ۲۴ ساله ای كه 
خودش می گويد، دانش��جوی رشته ادبيات فارسی 
است و آن طور كه می گويد، پای ثابت پاساژ گردی 

است.
پشت ويترين مغازه كيف فروشی در مجتمع پارك، 
می ايستد و درحالی كه چشمانش در بين كيف های 
مختلف روبه رويش، دودو می زند، می گويد: معموال 
در هفته  دو يا سه باری به اينجا می آيم. البته بيشتر 
وقت ها با دوس��تان و يا همكالس��ی هايم به پاساژ 

می آييم.
بعد از اتمام دانشگاه تنها س��رگرمی برای ما پرسه 
زدن در همين پاساژهاس��ت، چراكه هم فال است 
و هم تماش��ا. نياز به پول آنچنانی هم ن��دارد. زيبا 
همان طور كه شالش را بر روی سرش مرتب می كند، 
ادامه می دهد: عالوه بر همه اين ها، محيط پاس��اژ، 
محيطی امن و مطمئن است. بنابراين من و دوستانم 
می توانيم با خاطری آس��وده چندساعتی را در اين 
مكان بگذرانيم بدون اينكه نس��بت ب��ه موضوعی 

دغدغه و نگرانی داشته باشيم.
زيبا را كه جا می گذاريم، چند قدم آن طرف تر سه يا 

چهار دختر در حال قدم زدن در راهرو های مجتمع 
پارك هس��تند. وقت��ی از آن ها دليل آمدنش��ان به 
پاساژ را می پرسم، سارا كه به نظر ۱۵ و يا ۱۶ ساله 
می رسد، زودتر از همه دوستانش، پيش قدم می شود 
و می گويد: وقتی به اينجا می آييم با مد روز آش��نا 

می شويم و انگار كه از همه دنيا خبرداريم.
عالوه بر اي��ن قيمت های زيادی از ان��واع كاالهايی 
كه در اينجا هست، می گيريم و با همديگر مقايسه 

می كنيم.
دنيا كه تا اين لحظه حرف های دوس��تش را با س��ر 
تائيد می كرد، حاال بدون اينكه از او چيزی بپرسم، 
می گويد: سارا راس��ت می گويد. عالوه بر اين وقتی 
هرروز به اينجا می آييم، باالخ��ره می توانيم كاالی 
موردنظرمان را باقيمت مناس��ب پي��دا كنيم. اگر 
حراجی هم باش��د كه ديگر نور علی نور اس��ت. در 
اين بين اما احمد، اس��تدالل ديگری برای پاس��اژ 
گردی خ��ود دارد. او كه درون كافی ش��اپی كه در 
زيرزمين پاس��اژ اوس��ان است، نشس��ته و در حال 
خوردن آبميوه است، می گويد: سی ويك سال دارم 
اما هنوز بيكار هستم و برای گذراندن اوقات فراغت 
خود گاه وبيگاهی به اينجا می آيم. احمد همان طور 
كه با نی درون ليوان ب��ازی می كند، ادامه می دهد: 
مسلما اگر كار داشتم، سرم گرم بود و كمتر به اينجا 

می آمدم.
مس��عود كيان پور، جامعه شناس و مدرس دانشگاه 
اصفهان اما پديده پاساژ گردی در كالنشهر اصفهان 
را اين گونه تش��ريح می كند: امروز پاساژها و مراكز 
خريد ديگر جنبه تجاری خود را ازدست داده اند و به 
گفته بسياری از كارشناسان به بخش جدايی ناپذير 
از هويت ش��هری تبديل ش��ده اند. به نحوی كه اين 
پديده قشر وسيعی از جامعه را با خود درگير كرده 

است. 
پديده پاساژ گردی از يك دهه پيش تاكنون روندی 
رو به رشد داش��ته اس��ت. به نحوی كه امروز كمتر 
 كسی را می توان يافت كه بخشی از زندگی اش را به 

پاساژ گردی اختصاص نداده باشد.
وی ادامه می دهد: پاس��اژها مكان هايی هستند كه 
با خود تعري��ف جديدی از س��بك زندگی و هويت 
جوانان را به دنب��ال دارند. پاس��اژها، امروزه دارای 
كاركردی صرفا تجاری نيستند بلكه ترغيب كننده 
يك زندگی مدرن، نمادين و مصرف گرايانه هستند. 
عالوه بر اين پرسه زدن در پاساژ و برخورد با آدم های 
مختلف، جذابيت های متنوعی را در پی دارد. فضای 
موج��ود در پاس��اژها هويت جوانان را برجس��ته تر 
می كند و تجربه يك زندگی مدرن شهری را به آن 

هديه می دهد.
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رييس مركز بين المللي توسعه خواهر ش��هرهاي ايران گفت: شهردار 
اصفهان جايگاه جهانی نصف جهان را زنده كرد.

عليرضا رجايی اظهاركرد: شهردار اصفهان به دليل تخصص و شناخت 
ويژه و تجارب ارزنده نسبت به توانمندي قدرت نرم در بخش شهروند 
ديپلماس��ي، در مدت زمان تصدي خود جايگاه جهاني شهر اصفهان را 

زنده كرد.
وی افزود: ثبت عناوين شهر جهاني خالق و شهرجهاني صنايع دستي 
برند مهمي براي نصف جهان در بين ش��هرهاي مطرح دنيا محس��وب 

مي شود.
شهردار اصفهان تصريح كرد: ديپلماس��ي عمومي شهري از مهمترين 
وظايف شهرداري ها در توسعه و رونق اقتصادي و فرهنگي، تامين رفاه 
و آرامش اجتماعي و همزيستي مسالمت آميز در بين اديان توحيدي و 

اقوام در روابط بين المللي محسوب مي شود.
 جمالی نژاد با اش��اره به اينكه خالقي��ت و نوآوری اصفهان در كش��ور

 بی نظير است، خاطرنش��ان كرد: زحمات شهردار خالق اين كالنشهر 
در افزايش چند برابری خالقيت و نوآوري در اصفهان قابل تقدير است.

مدي��ركل مي��راث فرهنگی 
اس��تان اصفهان از برگزاری 
كنسرت موس��يقی با حضور 
نوازندگان فرانسوی در قالب 
روي��داد فرهنگی دوس��تی 
ايران و فرانسه در ديار نصف 

جهان خبر داد.
فريدون الهياری اظهار كرد: 
اين كنس��رت با حضور ۱۴0 

نفر از گردش��گران فرانس��وی و با حضور گروهی ۲0 نفره از نوازندگان 
كش��ور جمهوری فرانس��ه امشب هش��تم ارديبهش��ت ماه ۱39۵ در 
مجموعه جهانی كاخ موزه چهلس��تون برگزار مي ش��ود. وی ادامه داد: 
كنسرت دوستی ايران و فرانسه با اجرای اركستر فرانسوی »آليانس« و 
با رهبری يك ايرانی به نام پژمان معمارزاده، ندای جهانی همراه با صلح 
و تعامل بين المللی را در ديار نصف جهان سر خواهند داد.  گروه ۱۵0 
نفره فرانسوی دوس��تداران ايران پيش از اين در استان هايی همچون 
تهران، فارس، تا كنون به اجرای برنامه های فرهنگی خود پرداخته اند.

رييس مركز بين المللي توسعه خواهر شهرهاي ايران؛

شهردار اصفهان، جايگاه جهانی 
نصف جهان را زنده كرد

مديركل ميراث فرهنگی استان اصفهان؛

فرانسويان 
در چهلستون مي نوازند

بررسی پديده ای كه در حال فراگير شدن است؛

»پاساژ گردی« تفریحی بی هزینه در اصفهان

 زن ۶۵ ساله
  از داخل رودخانه زاينده رود 
توسط آتش نشانان نجات يافت

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

 خودروهای كالسيک، كاروانی از گل را 
به شهر آوردند

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خبر داد:

 تجليل از ۶۳ كارگر و كارفرمای نمونه استان 
در هفته كارگر

  زن ۶۵ س��اله ای از داخ��ل رودخان��ه 
زاينده رود توس��ط آتش نش��انان اصفهان 

نجات يافت.
 غواصان آتش نشان توانستند با نجات بانوی 
۶۵ ساله از داخل رودخانه زاينده رود و احيا، 

وی را از مرگ حتمی نجات دهند.
بر اس��اس اين گ��زارش در س��اعت ۱۱:۲۴ 
دقيقه صبح ديروز در طی تماس شهروندان 
با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی اعالم شد كه 
جسد زنی روی آب های رودخانه زاينده رود 

شناور است.
به گفته رضا يكی از شاهدين حادثه، زمانی 
كه شهروندان جسد ش��ناور اين بانو را روی 
آب مش��اهده كردند با آتش نش��انی تماس 
گرفته و آتش نشانان در كمتر از يك دقيقه با 

كليه تجهيزات در محل حاضر شدند.
غواص��ان آت��ش نش��ان عل��ی جهانگيری، 
بهنام جهانی فر، ميالد ش��فيعی و مس��عود 
جمشيدی پس از ۱۲0 ثانيه تالش، توانستند 

پيكر اين زن را از داخ��ل آب بيرون بياورند 
و با انجام چندي��ن باره عملي��ات احيا قبل 
از رس��يدن عوامل اورژان��س و تخليه آب و 
خون از داخل ريه توانس��تند نبض و تنفس 
 وی را برگردانند و پس از رسيدن خودروی

 فوريت های پزشكی، تحويل عوامل اورژانس 
شد.

رضا همچنين گفت: شرايط محيطی بسيار 
ملتهب و مردمی كه در صحنه حادثه حضور 
داشتند بس��يار نگران و وحش��ت زده بودند 
زيرا اي��ن زن كامال كبود ش��ده و هيچكس 
گمان نمی كرد كه وی زنده باشد اما سرعت، 
تسلط و مهارت آتش نشانان، نه تنها آرامش 
را به م��ردم القا می كرد بلكه ب��ا چندين بار 
انجام عمليات احيا توانستند حياتی دوباره 

به وی ببخشند.
اين شاهد حادثه افزود: علت وقوع حادثه را 
نمی دانم اما اين زن بدون شك زندگی اش 

را مديون آتش نشانان است.

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل 
ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: به مناسب 
هفته نكوداشت اصفهان كاروانی از گل در شهر 

اصفهان به راه افتاد.
اصغر كش��اورز راد اظهاركرد: ب��ه منظور ايجاد 
فضايي متفاوت در سطح شهر و افزايش زيبايي 
و شادي در محيط شهري كاروانی از خودروهای 
كالسيك و قديمی كه با استفاده از گل تزيين 

شده بودند، در سطح شهر به راه افتاد.
وی اف��زود: اي��ن كاروان از مح��ل ب��ازار گل و 
گياه همدانيان آغاز و از مس��يرهای پل غدير، 
خيابان آبشار، سی و سه پل، پل فلزی، خيابان 
مطهری، ميدان جمهوری، خيابان های رباط و 
جابرانصاری، ميدان الله، خيابان پروين و محله 
خوراسگان عبور و در نهايت در محل نمايشگاه 

دائمی اصفهان مستقر شد.
مديرعام��ل س��ازمان ميادي��ن و س��اماندهی 
مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اينكه حضور كاروان های گل و گياه در خيابان 

روحيه نشاط و شادابی را در شهروندان تقويت 
می كند، تصريح كرد: حركت كاروان گل عالوه 
بر زيباسازی شهر به ارتقای فرهنگ استفاده از 
گل و گياه و در پی آن افزايش سرانه مصرف گل 

كمك می كند.
اين كاروان با حمايت س��ازمان ميادين توسط 
بهره برداران گل و گي��اه و بخش خصوصی به 

حركت درآمد.

 مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ی اصفهان 
با اش��اره به اعالم فراخوان معرف��ی كارآفرينان و 
كارگران نمونه در اصفهان گفت: با اين فراخوان، 
از ۶3 كارگ��ر و كارفرمای نمونه اس��تان اصفهان 

تجليل شد.
غالمعلی ق��ادری در آيين تجلي��ل از كارگران و 
كارفرمايان نمونه اس��تان اصفهان ب��ا بيان اينكه 
كارگران، كارآفرينان و توليد كنندگان جهادگران 
ارتقای كشور هستند، اظهار داش��ت: از اين رو با 
تكريم آنها در هفته كارگر می توان با چالش های 

آنها نيز آشنا شد.
وی با بيان اينكه نس��ل جديد، خالق و مبتكر نياز 
به برنامه بلند مدت برای ظهور و بروز در بازار كار 
دارد، ابراز داش��ت: ب��ا اين برنامه ري��زی می توان 
ابت��كارات جديدی را در حوزه اش��تغال داش��ته 

باشيم.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با اش��اره به اعالم فراخوان معرف��ی كارآفرينان و 
كارگران نمونه در اس��تان اصفهان افزود: با اعالم 

اين فراخوان دو هزار و ۵3۴ نفر ثبت نام كرده اند 
كه از اين تع��داد ۲9 كارآفرين، ۱3 كارگر نمونه و 

۲۱ گروه كار نمونه انتخاب شدند.
وی در ادامه از بهره برداری از ۲00 خانه بهداشت 
كارگری در استان اصفهان در سال گذشته اشاره 
كرد و گفت: استان اصفهان در سال گذشته رتبه 
برتر كشوری را در خانه بهداشت كارگری به خود 

اختصاص داد.

معلم قصه های مجيد است، همان معلم مورد عالقه مجيد كه می خواست برايش 
ژاكت ببافد. صدای رس��ا و زيبايی دارد به خاطر همين عالقه بسياری به اجرا در 
راديو و تلويزيون داشته است. بيژن رافعی هنرمند راديو و تلويزيون در سال ۱330 
در شهركرد متولد شد و در خانواده ای فرهنگی به رشد و تعالی رسيد. صدای رسا 

و دلنشين او باعث شد تا با افتتاح راديو در شهركرد كار اجرای خود را آغاز كند.
او كه ميهمان برنامه » اينجا اصفهان« بود، می گويد درسال ۱3۶0 به دليل اينكه 
همس��رم اصفهانی بود برای زندگی به اصفهان آمديم و من هم در صدا و سيمای 

مركز اصفهان كار گويندگی را ادامه دادم.
او در سال ۱370 با آقای پوراحمد چند قسمت از قصه های مجيد را كار كرد و به 
ياد ماندنی ترين آن همان قسمتی بود كه مجيد می خواست با نخ اندازه معلم مورد 

عالقه اش را بگيرد تا بی بی برايش ژاكت ببافد.
بيژن رافعی اعتق��اد دارد جوانان برای ورود به عرصه گويندگی بايد س��واد، صدا 
و عالقه را در نظر داشته باش��ند چرا كه ويژگی هايی كه هنرمندان دارند نعمت 
 هايی است كه خداوند به آنها داده البته مقداری هم ذوق و قريحه است كه بر آن

 نعمت ها اضافه شده است.اين گوينده راديو شهر اصفهان را مانند گوی درخشانی 
می داند كه در تمام دنيا می درخشد، او معتقد است: نقطه به نقطه شهر اصفهان 

زيبا و جذاب است و اين جذابيت تمام  افراد را مجذوب خود كرده است.
وی با اشاره به اينكه ش��هروندان اصفهانی و مديران ش��هر به نظافت شهر بسيار 
اهميت می دهند، عنوان كرد: شهروندان اصفهان مردمان ميهمان نوازی هستند 
و تمام تالش خود را به كار می گيرند تا ميهمانان  با بهترين خاطره از شهرش��ان 

خارج شوند.

 استاندار اصفهان گفت: از شش ماه گذش��ته قرارگاه اقتصاد مقاومتی در استان 
اصفهان تشكيل شده است و ۱0 برنامه  ابالغی نيز در اين راستا به استان ها ابالغ 

شده است.
رس��ول زرگرپور در آيين تجليل از كارگران و كارفرمايان نمونه اس��تان اصفهان 
ضمن تبريك هفته گراميداشت كارگران و كارفرمايان با اشاره به اينكه اميدواريم 
با رفع مش��كالت اقتصادی جايگاه كارگران به جايگاه واقعی شان نزديك خواهد 
شد، اظهار داشت: دولت در اين راس��تا برنامه ريزی منسجمی را طراحی كرده و 

تمام مديران و مسئوالن كشور را برای اجرای آن ملزم كرده است.
وی با تاكيد بر اينكه در طول سال های گذشته همه دولت ها برای رفع مشكالت 
اقتصادی تمام تالش خود را ب��ه كار گرفته اند، اضافه كرد: هم��ه آن ها به دنبال 
مرتفع كردن اين مشكالت بوده اند ولی برخی موفق و برخی مشكالت جدی تری 

را به وجود آوردند.
استاندار اصفهان مسئله اقتصاد مقاومتی را رويكرد اساسی، بسيار مهم و راهكار 
درازمدت و چندمنظوره كشور دانست و بيان داشت: مقاوم سازی اقتصاد در برابر 
تكانه های خارجی همچون انواع تحريم ها و خروج از ركود عميق كش��ور و وارد 

شدن به رونق اقتصادی را دو هدف اساسی اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه با اش��اره به اينكه قرارگاه اقتصاد مقاومتی از ش��ش ماه گذشته در 
استان اصفهان راه اندازی شده است، ابراز اشت: اين قرارگاه در بعد كشوری نيز به 
رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شده و ۱0 برنامه  ابالغی را برای استان ها 
صادر كرده است و هر ماه از استان ها در خصوص اجرای برنامه ها گزارش عملكرد 

دريافت می كند.

استاندار اصفهان:

۱۰ برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابالغ شده است
معلم قصه های مجيد در » اينجا اصفهان«؛

اصفهان گوی درخشانی كه در دنيا می درخشد
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مخالفت فدراسیون فوتبال
 با استعفای کی روش 

بهداد سلیمی به المپیک ریو می رسد

 شناگر 12 ساله انگلیسی 
به پارالمپیک نزدیک شد

 یک جفت کفش طال یک کیلویي 
پاداش مدال آوران طال در المپیک ریو

پیروزی تراکتورسازی 
عامل ابقای سرمربی الهالل عربستان!

تکوان��دو ایران در حالی برای چهارمی��ن بار عنوان قهرمانی 
آسیا را کسب کرد که تیمی متحول شده و جوان را با هدایت 
مربیان جسور راهی بیست و دومین دوره این رقابت ها کرد.

 رقاب��ت ه��ای قهرمانی آس��یا ب��ا حض��ور ۲۳۹ تکواندوکار 
 از ۳۸ کش��ور ب��ه م��دت س��ه روز ب��ه میزبان��ی فیلیپی��ن 
 در مانیل برگزار ش��د و تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی را 
با سه مدال طال، دو نقره و کسب ۵۶ امتیازباالتر از همه رقبا 

عنوان نخست را کسب کرد. 
تیمی که دو سال قبل با چهره های سرشناسی چون کرمی، 
 نصر، عاش��ورزاده، اس��بقی و خدابخش��ی عنوان نخست را 
کس��ب کرده بود، این ب��ار با چهره های ج��وان و گمنامی 
چون ه��ادی پور، میرهاش��م حس��ینی، علیرض��ا علیاری، 
ابوالفضل یعقوبی، سعید رجبی و پوریا عرفانیان و کادر فنی 

متفاوت تنها با یک برنز کمتر نس��بت به دوره قبل همان 
عنوان را تکرار ک��رد. این قهرمانی از چند بخش حائز 

 اهمیت اس��ت که مهم ترین نکته آن جوان گرایی 
 در لیگ برتر اس��ت. سال گذش��ته رقابت های 

لی��گ برتر ب��ا حض��ور کمرنگ ملی پوش��ان 
سرش��ناس و عنوان دار برگزار شد. ولی این 
غیبت باعث نش��د تا س��طح فن��ی رقابت ها 
تحت تاثیر قرار گیرد. مربیان جوان و جسور 
با میدان به جوان��ان و بعضا نوجوانان با آتیه 
غیبت چهره های نامی را جبران کرده و شاهد 

رقابت های جذاب و دیدنی بودیم.
می��دان دادن به جوان��ان از لیگ به تیم ملی هم 

رسید. آنجا که طبق پیش بینی ها و البته با سیاست 
پروژه ای استفاده از مربیان، هدایت تیم ملی به مربیان 

تیم های اول و دوم لیگ س��پرده شد. خلیفه و خانلرخانی 
امتحان خود را در لیگ پس داده بودند و با میدان دادن 

به جوان��ان و البته با برگزاری رقابت های انتخابی ش��فاف، 

بهترین و شایس��ته ترین ها را به مانیل برده و مزد جسارت 
 خ��ود را نیز گرفتن��د. پیش از این هم گفت��ه بودیم و تکرار 
می کنیم که کمتر کسی فکر می کرد این تیم جوان عنوان 
قهرمانی را از آن خود کند. تیمی که میانگین س��نی ۱۹ را 

 دارد و تمامی نفرات آن اولین حضور آس��یایی خود را تجربه 
 می کرد، چگونه بر بام آسیا ایستاد؟ تیمی که نه رییس سازمان 
تیم ه��ای ملی را با خود همراه داش��ت و نه روابط عمومی 
فدراسیونش بهای الزم را به آن داد. گویا بعد از این قهرمانی، 

خیلی ها مدعی آن شدند!!!
ب��ردن تیمی با چند جوان که به زعم برخی ها، یکی دوتای 
آنها اصال به درد تکواندو نمی خورند، به این مس��ابقات مهم 
و با اهمیت جس��ارت و بلندپروازی خاصی را طلب می کند. 
ب��ه گواه تمام این دالیل بای��د از این قهرمانی به عنوان یک 

شاهکار از با آتیه های تکواندو ایران نام برد.
 ب��ه هر حال تکواندو ای��ران در بخش مردان ی��ک بار دیگر 
 ق��درت واقعی خ��ود را به رخ رقبا کش��ید. مربیان تیم ملی  
با می��دان دادن به جوانان یک بار دیگر ثابت کردند که این 

تکواندو از ستاره ها خالی نخواهد شد.
هر چه مردان با آتیه در این مس��ابقات خوش درخش��یدند، 
تی��م بانوان در حد انتظار ظاهر نش��د و با یک نقره کمتر از 
دوره قبل به عنوان هفتمی دست پیدا کرد. هر چند کمرانی 
 تی��م جوان��ی را در اختیار داش��ت و از تی��م دوره قبل تنها 
 ش��کرانه ایزدی را در تیم داش��ت، ثبت چنی��ن نتیجه ای 
قابل قبول نیس��ت. تیم شش نفره بانوان در این مسابقات 
 تنها ۱۴ امتیاز کس��ب کرده و بدون ش��ک نمی توان 
از آن ب��ه عنوان یک موفقیت نام ب��رد. با وجود این 
 نتای��ج ضعیف متاس��فانه در اقدام��ی غیر منطقی، 
مینو م��داح از هدایت کیمیا علیزاده برای المپیک 
کنار گذاش��ته می شود تا مربی تیمی که در آسیا 

نتایج ضعیفی کسب کرده راهی ریو شود.
در پایان باید عنوان داش��ت که در چنین شرایطی 
ورزش دوس��تان مترص��د آغاز بازی ه��ای المپیک 
 هس��تند تا ش��اهد درخش��ش س��تاره های خود روی 
» ش��ی هاپ چانگ « ریو باش��ند. عاشورزاده، خدابخش، 
 مردان��ی و حت��ی علیزاده این ش��رایط را دارند ک��ه بتوانند 
در ریو به مدال طال دس��ت پیدا کنند و با روندی خوبی که 
تیم ملی طی می کند رس��یدن به ای��ن مدال های با ارزش 

دور از دسترس نیست.

آس��یا  قهرمان��ان  لی��گ  در  ای��ران  موف��ق   نماین��ده 
در لیگ برتر به س��یری قهقرایی دچار شده است و ناتوان 

از جنگیدن در چند جبهه مختلف به نظر می رسد.
و  برت��ر  لی��گ  در  اخی��ر  هفته ه��ای   ذوب آه��ن ط��ی 
لی��گ قهرمان��ان دو چهره متف��اوت از خود ب��ه نمایش 
 گذاش��ته اس��ت. از ی��ک ط��رف سبزپوش��ان اصفهان��ی 
ی��ک هفته مانده به پایان مرحل��ه گروهی لیگ قهرمانان 
 آس��یا صع��ود خ��ود را ب��ه عنوان تی��م اول گ��روه B به 
یک هشتم نهایی این مسابقات مسجل کرده اند و از طرف 
دیگ��ر در ۶ دیداری که ظرف همی��ن مدت در لیگ برتر 

برگزار کرده اند تنها در بازی اول برنده شده اند.
 البت��ه تی��م اصفهان��ی تا قب��ل از ش��روع فص��ل جدید

لی��گ قهرمان��ان هم با ت��ن دادن به تس��اوی های پیاپی 
 در لی��گ برتر رتبه س��وم ج��دول را به نفع پرس��پولیس 
از دس��ت داده بود، اما پس از درگیر شدن در رقابت های 
آس��یایی به س��یر نزولی خود ادام��ه داد و تا جایی پیش 
 رف��ت ک��ه اکنون در رده شش��م ج��دول ق��رار گرفته و 
سه هفته مانده به پایان لیگ سقف آرزوهایش تا بازگشت 
ب��ه رتبه چه��ارم و قطعی کردن س��همیه پل��ی آف لیگ 

قهرمانان پایین آمده است.
یحیی گل محمدی در کوران مسابقات لیگ برتر و درست 
زمانی که رقابت بر سر کسب سهمیه آسیایی به اوج رسیده 
بود ناچار شد تا در آستانه دیدار حیثیتی برابر النصر به چند 
بازیکن کلیدی تیمش استراحت بدهد. سرمربی ذوب آهن 

 که معتقد است هیچ تیمی در ایران توانایی رقابت همزمان 
در س��ه جبهه مختل��ف را ندارد، در نشس��ت خبری بعد 
از ب��ازی با صبا ک��ه با یک تس��اوی ناامیدکنن��ده دیگر 
برای تی��م اصفهانی همراه بود به خبرنگاران یادآور ش��د 
 که س��فر ۲ س��اعته آنها از عمان به اصفهان ۱۵ س��اعت 

ب��ه ط��ول انجامیده اس��ت. آنچه بیش از همه بازگش��ت 
 کاروان ذوبی ه��ا را طوالنی کرد طی کردن مس��یر تهران 
ب��ه اصفهان از راه زمین��ی بود. این س��فر طوالنی چنان 
خس��تگی مفرط��ی را ب��ه بازیکن��ان تحمی��ل ک��رد که 
گل محمدی حت��ی از خجالت زده ش��دن خودش پس از 

دیدن چهره خسته شاگردانش، گفت.
واقعیت آن است که فاصله بین دیدارهای داخلی و آسیایی 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آنقدرها هم کم نیست 
ام��ا این فاصله معقول بین بازی ها تنها در صورتی تاثیری 
ویرانگر بر روی بازیکنان یک تیم نمی گذارد که ش��رایط 
بیرون از زمین کامال مهیا باش��د. س��فرهای طوالنی مدت 
و طاقت فرس��ا مثل آنچه در بازگشت ذوب آهن از مسقط 
ب��ه اصفهان اتفاق افتاد و در نشس��ت خبری بعد از دیدار 
با صبا مورد اش��اره س��رمربی تیم ق��رار گرفت مهم ترین 
عامل فرسایش��ی در روزهایی اس��ت که بازیکنان ناچارند 
 به فواصل چهارروزه به میدان بروند. جدای از مش��کالت 
حمل و نقل��ی، امکانات تمرینی ک��ه در اختیار بازیکنان 
ای��ده آل و  ایران��ی ق��رار دارد ه��م در ح��د  تیم ه��ای 
کامالحرفه ای نیست و همه اینها خستگی مفرط بازیکنان 
درگیر در چند جبه��ه مختلف را توجیه می کند. آنچه به 
نگران��ی ذوبی ها دامن می زند این اس��ت که احتماال این 
تنها نتایج این تیم در لیگ برتر نیست که به شکلی منفی 
تحت تاثیر درگیری آنها در لی��گ قهرمانان قرار می گیرد 
بلکه بیم آن می رود که مش��غله های آس��یایی سبزپوشان 
 در ادامه باعث شکس��ت آنها در جبهه س��وم هم بش��ود 
 به خص��وص که س��ازمان لی��گ اص��رار دارد ت��ا فینال 
ج��ام حذفی را ب��ه فاصله کوتاهی پس از بازی برگش��ت 
ذوب آه��ن در مرحله یک هش��تم نهایی لی��گ قهرمانان 

برگزار کند.

 در حالی که گفته می ش��ود که فدراس��یون فوتبال در نامه ای رسمی به سرمربی 
تیم ملی با استعفای وی مخالفت کرده اس��ت، اما مدیر روابط عمومی فدراسیون 
 فوتبال نظ��ر دیگری در ای��ن خصوص دارد. محمدحس��ینی درباره ارس��ال نامه 
به کی روش گفت: این موضوع چند وقت پیش اتفاق افتاد، در جلسه هیئت رییسه 
فدراسیون فوتبال با حضور کی روش، حمایت همه جانبه از سرمربی تیم ملی اعالم 
 ش��د. وی در ادامه عنوان کرد: اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال با استعفای

 کی روش مخالفت کرده و در همان جلسه این موضوع را مطرح کردند، همچنین 
آنها بیان کردند که امکانات را فراهم می کنند تا تیم ملی با هدایت کی روش بدون 
دغدغه کارش را انجام دهد. وی در پایان خاطر نشان کرد: کی روش بعد از برگزاری 

انتخابات به ایران بر می گردد و وی این موضوع را به اطالع کفاشیان رسانده است.

پزشک معالج بهداد سلیمی درباره آخرین وضعیت روند درمان زانوی او و احتمال 
حضورش در المپیک ریو گفت: با دعای خیر مردم ان ش��اا... بهداد به المپیک ریو 
 می رس��د. دکتر امین نوروزی درباره آخرین وضعیت بهداد س��لیمی برای حضور 
 در بازی ه��ای المپیک ریو اظهارکرد: به��داد در طی ۵ ماه و نیم که دچار آس��یب 
 شده بود، در حال حاضر در ش��رایط ایده آل و خوبی به سر می برد و تصور می کنم 
با این روند درمان، تا زمان شروع بازی های المپیک ریو، هیچ مشکلی برای حضورش 
در این بازی ها نداش��ته باشد. نوروزی خاطرنش��ان کرد: بهداد سلیمی هم  اکنون 
تمرین های خود را آغاز کرده و شرایط بسیار خوبی برای انجام تمرین های سنگین و 
پرفشار دارد. امیدوارم با دعای خیر مردم بتواند راهی المپیک شود تا بار دیگر برای 

ایران عزیز افتخار آفرینی کند.

ابی کین، ورزشکار ۱۲ ساله انگلیسی به گرفتن سهمیه پارالمپیک ریو نزدیک شد.
کین توانست۱00 متر کرال سینه را در زمان یک دقیقه و یازده ثانیه و ۹۲ صدم ثانیه 
طی کنند. استاندارد الزم برای شرکت در انتخابی المپیک یک دقیقه و ۱۳ ثانیه و 
 ۲۴ صدم ثانیه است. این شناگر ۱۲ ساله مشکل دید دارد. با این حال در حال  حاضر 
در بین افرادی است که احتماال برای بازی کردن در پارالمپیک ریو انتخاب می شوند.

کین درباره این موفقیت خود گفت: ر قا بت کردن با ش��ناگران بس��یار خوب کمی 
 ترس��ناک بود، اما آنها به من انگیزه دادند و این به من خیلی کمک کرد. من اصال 
به پارالمپیک امسال فکر نمی کردم. در ذهنم قصد داشتم که برای المپیک توکیو 
آماده شوم. مربی کین درباره او گفت: او بسیار س��خت کار می کند. خیلی بر روی 
استقامت تمرین کرده ایم. ما قبل از بازی درباره آرامش در مسابقه و سریع شنا کردن 

صحبت کردیم. ما با صحبت درباره ریو تمرکزمان را به هم نمی زنیم.

 ورزشکاراني که در سي و یکمین دوره بازي هاي المپیک موفق به کسب مدال طال 
شوند، یک جفت کفش طال به وزن یک کیلو به عنوان پاداش دریافت مي کنند.

اهداي این پاداش به م��دال آوران طال در بازي ه��اي ۲0۱۶ المپیک ریودوژانیرو 
مصوبه کمیته ملي المپیک اس��ت که با همکاري یک کارخانه کفش داخلی انجام 
مي شود. کمیته ملي المپیک پیش از این هم موضوع » استخدام « در این کمیته 
را براي آن دسته از ورزشکاراني که در المپیک آتي صاحب مدال طال شوند، توسط 
 اعضاي هیئت اجرایي خود مطرح و به تصویب رسانده بود. در این مورد عنوان شده 

قیمت کفش طال با سایز ۴۳ بین۸0 تا۱00 میلیون تومان است.

 دیدار حساس تیم فوتبال الهالل عربستان با تراکتورسازی ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا باعث شد تا مسئوالن این باشگاه سعودی از برکناری سرمربی تیم خود منصرف 
 شوند. شکس��ت تیم الهالل عربس��تان مقابل االهلی در لیگ این کشور باعث شد 
تا شانس الهالل برای کسب عنوان قهرمانی کمتر شود. این باخت، بعد از شکست 
الهالل برابر تراکتورسازی به دست آمد و انتقاد شدید کارشناسان و هواداران این تیم 
را در پی داشت. فشار انتقادات تا حدی بود که مسئوالن باشگاه تصمیم به برکناری 
» جورجیس دونیس « س��رمربی خود بگیرند ولی در جلسه اخیر شان، از تصمیم 
 خود منصرف ش��دند. طبق اعالم روزنامه » الشرق االوس��ط «، مسئوالن باشگاه 
به خاطر دیدار برگشت الهالل برابر تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا که برای 
آنها حکم مرگ و زندگی دارد و همچنین مسابقات جام پادشاهی، برکناری دونیس 

را به تعویق انداخته اند.

سیری در دنیای ورزش

اقدامات سریعی الزم اس��ت تا هتل های ریو برای پذیرایی از میهمانان بازی های المپیک ۲0۱۶ آماده 
شوند. یکی از هتل های اصلی ریو که قرار است میهمانان هفت فدراسیون جهانی را 
در زمان برگزاری بازی های ریو جای دهد، هتل ترامپ است.  هتل ترامپ ۱۳ طبقه 
دارد و بیشتر مس��ئوالن قرار است که در این هتل اقامت داش��ته باشد. نگرانی هایی 
 درباره آماده نشدن این هتل در زمان مناس��ب وجود دارد. مدیر اجرایی ریو ۲0۱۶ 
در این باره گفت: این مس��ئله ای اس��ت که ما نگران��ش هس��تیم. در ماه های اخیر 
پیشرفت هایی حاصل ش��ده اس��ت. با این حال در ماه های باقی  مانده آ مادگی های 
دیگری نیز باید انجام شوند وباید تصمیمات و اقدامات سریعی را انجام دهیم. دو هتل 
Holiday Inns که قرار بود در ریو ساخته شوند در کارهای ساخت تاخیر داشتند. 
پیش بینی شده است متوسط قیمت هتل ها در زمان برگزاری بازی ها سه برابر حالت 
 عادی خواهد بود. قرار ش��ده تا ماه آگوس��ت۴0 هزار اتاق آماده ش��وند. این میزان 

دو برابر بیشتر از میزان اتفاق های آماده در ریو در سال ۲00۹ است. 
هتل Windsor Marapendi نیز در هفته های اخیر در ریو افتتاح شد. 

کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی در مورد شکست تراکتورسازی مقابل سیاه جامگان گفت: متاسفانه 
 در این مسابقه شکس��ت خوردیم و دوس��ت ندارم باخت را به گردن کس��ی بیاندازم. 
 در نیمه اول ۴-۳ موقعیت صد در صد داش��تیم که می توانس��تیم کار را در همان نیمه 
تمام کنیم ولی متاس��فانه توپ های مان گل نشد. در نیمه دوم بازی خوبی انجام دادیم 
ولی در۱0 دقیقه بازی را رها کردیم و نتیجه واگذار ش��د. مهدی کیانی در مورد پنالتی 
که به سود سیاه جامگان گرفته شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان باید در این مورد نظر 
بدهند. نمی دانم چرا آن صحنه خطای پنالتی اعالم شد. وقتی داور درون زمین حضور 
دارد چرا کمک داور چهارم پنالتی می گیرد متاس��فانه ای��ن اتفاق ها فقط در فوتبال ما 
می افتد. چه کسی جوابگوی این اشتباهات خواهد بود. از همان زمان که علیه ما پنالتی 
 گرفتند، افت تیم در جریان بازی آغاز ش��د. کاپیتان تراکتورس��ازی در رابطه با اینکه 
آیا تیمش شانس کسب س��همیه دارد، اظهار داش��ت: بازیکنان تیم با جان و دل بازی 
می کنند و امیدواریم در سه دیدار باقی مانده، نتیجه الزم را بگیرند. ناامید نیستیم و تمام 

تالش مان را می کنیم. متاسفانه شکست مقابل سیاه جامگان کمی کارمان را سخت کرد.

لزوم انجام اقدامات سریع برای آماده سازی هتل های ریو برخی اتفاقات فقط در فوتبال ایران می افتد

کارفرمایی تخصصی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای )رشته مراقبت و زیبایی( 
شهرستان لنجان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی فوق دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی سالیانه 
 که رأس ساعت 8:30 روز شنبه 1395/3/8 در محل زرین شهر- فلکه مرکزی- ساختمان صدف

- طبقه دوم تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد سالیانه                                              2-  ارائه گزارش مالی
3-ارائه گزارش بازرسی                                                                4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  انجمن صنفی

هیئت مدیـره

تحلیلی بر اوضاع تیم ملی تکواندو؛

تکواندو 
درانتظار مدال های زرین المپیک

چرا ذوب آهن دو چهره متفاوت دارد؟
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مفاد آرا )نوبت دوم(
1/29 آگهی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نام��ه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار 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 تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 13086-94/12/25 هیأت : آقای عسگر ساالروند فرزند 
دوشنبه شماره شناسنامه 209، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت75.35 
مترمربع ش��ماره پالک2925 فرعی مجزا از شماره 283 فرعی از پالک 
3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از ماشاله طامه
94 هی��أت : آق��ای عل��ی س��یدیان   /1 2- رأی ش��ماره 11-51/
فرزندس��یدجعفر  ش��ماره شناس��نامه8451 وفاطمه مجی��دی فرزند 
ماشااله شناس��نامه شماره 7257بالمناصفه ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت105.88مترمربع شماره پالک834 فرعی مجزا از شماره 102 
فرعی از پالک 36 اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی 
3-  رأی ش��ماره12689-94/12/9 هی��أت : خان��م فاطم��ه رمضانی 
بیدگلی   فرزند عباس  شماره شناسنامه410، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت94.38 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از شماره4و5و6 
فرعی وقسمتی از مش��اعات  از پالک 39 اصلی واقع در اماکن  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه جندقیان 
4- رأی ش��ماره5-95/1/5هیأت : خان��م جمیله مقنی باش��یان بیدگلی 
فرزن��د عب��اس ش��ماره شناس��نامه 199 ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به 
مساحت326.5مترمربع ش��ماره پالک 1و2و3و9و10 فرعی وقسمتی 
از مشاعات از پالک91 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازگوهر کریمشاهی وغیره
5- رأی ش��ماره18-95/1/5 هیأت : آق��ای علی اصغ��ر زینلی بیدگلی 
فرزندمحمد  شماره شناسنامه 1648 ، شش��دانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 28.25 مترمربع شماره پالک11فرعی مجزا از شماره8فرعی 
وقسمتی از مشاعات از پالک342 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازورثه حسن همه یار بیدگلی 
6- رأی ش��ماره12672-94/12/8 هیأت : آقای حس��ین علی رمضانی 
بیدگلی  فرزندمصطفی  ش��ماره شناس��نامه163 ، شش��دانگ  یکباب 
س��اختمان  به مس��احت 38  مترمربع ش��ماره پالک 14 فرعی مجزا از 
ش��ماره   6 فرعی از پالک862 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
7- رأی ش��ماره4-94/1/5 هیأت : آقای مهدی حاج��ی جعفری بیدگلی 
فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه294 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
120 مترمربع شماره پالک2 فرعی از پالک 2980 اصلی واقع در اماکن  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8- رأی ش��ماره12947 هیأت : آقایعلی محمد گلی بیدگلی فرزندحسن 
ش��ماره شناس��نامه126 ، شش��دانگ  دوباب مغازه به مساحت31.1 
مترمربع شماره پالک 1فرعی از پالک2980 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازورثه حسن گلی 
9- رأی ش��ماره 13061-94/12/25 هیأت : آقای مراد حس��ین کریمی 
ساالروند فرزندجمعه  ش��ماره شناسنامه340 ، شش��دانگ قسمتی از 
یکبابخانه به مس��احت37 مترمربع ش��ماره پالک 1731فرعی مجزا از 
شماره 441 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
10- رأی شماره 12199-94/11/8 هیأت : آقای مهدی حکیمیان آرانی  
فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه27 و خانم زینب عرشی آرانی فرزند 
اسمعیل شماره شناس��نامه 10899بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 11.75 مترمربع شماره پالک 8197فرعی مجزا از شماره7481 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت مشاعی
11- رأی شماره 12707-94/12/9 هیأت : آقای ابوالفضل قربانی مقدم 
فرزندحسین شماره شناسنامه246 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
95.5 مترمربع ش��ماره پالک 8246 فرعی مجزا از شماره624 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین خنجر
12- رأی شماره12962-94/12/17 هیأت : خانم زهره منصوری فرد  
فرزندحسین شماره شناسنامه 9180 ، ششدانگ  قسمتی از  یکبابخانه به 
مساحت67.01 مترمربع شماره پالک573 فرعی مجزا از شماره مذکور 
از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
13- رأی ش��ماره 12964-94/12/17 هیأت : آقای مهدی خالقی آرانی  
فرزند محسن شماره شناس��نامه 2548 و خانم فاطمه سادات حسینی 
بیدگلی فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه 1250138078  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127.6 مترمربع شماره پالک 8272فرعی 
مجزا از ش��ماره4608 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازورثه زهرا علی اکبرزاده 
14- رأی ش��ماره12968-94/12/17 هیأت : آقای مختار کمال آرانی  
فرزند یوسف  شماره شناسنامه7927 ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله 
به مساحت173.06مترمربع ش��ماره پالک 1089فرعی از 322فرعی از 
2645 اصلی  واقع در صالح آباد و4 فرعی از 2643 اصلی  واقع در وشاد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از ورثه عباسعلی صالح 
15- رأی ش��ماره13062-94/12/25 هی��أت : آق��ای س��ید علی اکبر 
میرحسینی آرانی فرزند سیدولی  شماره شناسنامه2282 و خانممحبوبه 
احسن زاده آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه3066  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت117 مترمربع شماره پالک 1091 فرعی 
مجزا از ش��ماره838 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
16- رأی ش��ماره12676-94/12/8 هی��أت : آق��ای احس��ان ان��دی 
فرزندابوالقاسم شماره شناسنامه 50و خانم فاطمه سیفی فرزندمحمود 
شماره شناسنامه 1250478634)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 136 مترمربع ش��ماره پالک 1361 فرعی مجزا از شماره 152 
فرعی از پالک 2809اصلی واقع درمحمد آباد ابوزید آباد  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالک عادی
17- رأی ش��ماره12992-94/12/17 هی��أت : آق��ای عب��اس عبدلی  

فرزندمرتض��ی  ش��ماره شناس��نامه 12 و خان��م زهرا حس��ین زاده 
فرزندحسین  شماره شناسنامه 3227 بترتیب نسبت به 4و 2 دانگ مشاع 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 243 مترمربع شماره پالک 1362 فرعی 
مجزا از شماره152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید 

آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتض سرافرازی
18- رأی ش��ماره 12923-94/12/17هیأت : آقای ابوالفضل  کبوتری 
بیدگلی  فرزند علی شماره شناسنامه 7620و خانم سادات حسینی خواه 
فرزند احمد  شماره شناسنامه 221)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت112.5 مترمربع شماره پالک5476 فرعی مجزا از شماره 993 
فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد سجادی 
19- رأی شماره13006-94/12/18 هیأت : آقای حسین پهلوانی ستوده  
فرزندمحمدشماره شناسنامه 492 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 
16 مترمربع ش��ماره پالک 5429 فرعی مجزا از شماره 1325 فرعی از 
پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمود زاهدی 
20- رأی شماره13007-94/12/18 هیأت : آقای حسین پهلوانی ستوده 
فرزندمحمد شماره شناسنامه492 ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 
16مترمربع شماره پالک 5427فرعی مجزا از ش��ماره 1325فرعی از 
پالک 2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت
21- رأی ش��ماره 12701-94/12/9 هیأت : آقای عل��ی اکبر خدمتیان 
بیدگلی فرزند نعمت اله  ش��ماره شناس��نامه 61و خانم صدیقه خدمتی 
بیدگلی فرزند نصراله شماره شناس��نامه425  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت .134.5 مترمربع شماره پالک 5465 فرعی مجزا از 
شماره439 وقسمتی از باقیمانده  2840 اصلی  از پالک 2840اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

22- رأی ش��ماره12698-94/12/9 هیأت : خانم اعظم امیدی  بیدگلی 
فرزند رحمت اله  ش��ماره شناس��نامه 7948 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 380.8 مترمربع شماره پالک5467 فرعی مجزا از شماره248 
وقسمتی از باقیمانده 2840 اصلی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمود دهقانی 
23- رأی شماره 12552-94/11/28 هیأت : آقای سیدماشاله سیدیان  
بیدگلی فرزندسیدحسین  شماره شناسنامه41    و خانم اشرف  سیدیان  
بیدگلی فرزندسید هاشم  شماره شناسنامه277  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 72.75مترمربع ش��ماره پالک 5463 فرعی مجزا 
از ش��ماره 428و435وباقیمان��ده  2840اصلی  از پ��الک 2840اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

زهراخورشیدی بیدگلی 
24- رأی شماره 12922-94/12/17 هیأت : آقای محمود خامه چی آرانی  
فرزندنعمت اله شماره شناسنامه9236   و خانم اشرف  سیدیان  بیدگلی 
فرزندسید هاشم  شماره شناسنامه277  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب 
کارخانه به مساحت 3107مترمربع ش��ماره پالک 5475 فرعی مجزا از 
شماره 48  از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شرکت فرش کوثر  آران 
25- رأی شماره 13074-94/12/25هیأت : آقای حسین ایمانی بیدگلی  
فرزندعلی  شماره شناس��نامه 219 و خانم فاطمه عنایتی بیدگلی  فرزند 
عباس ش��ماره شناس��نامه 49 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت149 مترمربع ش��ماره پالک 5499 فرعی مجزا از شماره 112 
فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
26- رأی ش��ماره 13072هی��أت : آقای حس��ن خورش��یدی بیدگلی   
فرزندمحمدشماره شناس��نامه 164و خانم فاطمه خورشیدی  بیدگلی 
فرزندقدرت اهلل  شماره شناسنامه71  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت130.95مترمربع ش��ماره پالک 5500فرعی مجزا از شماره 
24 و436و429و430فرعی وقسمتی از باقیمانده 2840 اصلی  از پالک 
2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
27- رأی ش��ماره 13066هیأت : آقای احمدرضا خورش��یدی بیدگلی   
فرزندمحمدشماره شناس��نامه 12و خانم زهرا س��ادات میر  حسینی 
بیدگلی فرزندسیدجعفر  شماره شناس��نامه23)بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت126.15مترمربع شماره پالک 5501فرعی مجزا از 
شماره 427و434وقسمتی از باقیمانده اصلی  از پالک 2840اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
28- رأی ش��ماره 13066هی��أت : آقای محم��د خورش��یدی بیدگلی   
فرزندحسینعلی   شماره شناسنامه 28و خانم فاطمه عبدالمجیدی بیدگلی  
فرزندحسین  شماره شناس��نامه11 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت194.2مترمربع ش��ماره پالک 5502فرعی مجزا از شماره 
24و430وقسمتی از 2840 اصلی  از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29- رأی ش��ماره 13066هیأت : آقای سیدحس��ین حس��ینی بیدگلی  
فرزندسید حسن  شماره شناسنامه 225و خانم اعظم السادات حسینی 
بیدگلی فرزندسیدحسین  شماره شناسنامه514  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت73.5 مترمربع شماره پالک 5503فرعی مجزا از 
شماره 103 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلیرضا حفیظیان 
30- رأی شماره 12988 هیأت : آقای حسین گندم کار بیدگلیفرزندحسن 
ش��ماره شناس��نامه1204 و خانم زینب عابدینی گرزواره  فرزندعلی  
شماره شناسنامه710  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184 
مترمربع ش��ماره پالک 301فرعی مجزا از ش��ماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
31- رأی ش��ماره 12989 هی��أت : خان��م مری��م رجب پ��ور بیدگلی 
فرزندحسین شماره شناس��نامه 518 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
172 مترمربع شماره پالک 302 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
32- رأی ش��ماره 12990 هیأت : آقای محمدرضا دهقانی آرانی  فرزند 
عباسعلی شماره شناس��نامه3047 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
150مترمربع شماره پالک303 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
33- رأی ش��ماره 1-95/1/5هیأت : خانم ملیحه حمید پناهفرزند عباس 
شماره شناسنامه 385 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 305 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 

34- رأی شماره 7-95/1/5 هیأت : آقای علی اکبر نوری محمود آبادی  
فرزند عبداله شماره شناس��نامه 358 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
150مترمربع شماره پالک 306 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
35- رأی شماره6- 95/1/5هیأت : آقای مجید سلیمی نژاد فرزند حسین  
شماره شناسنامه 13 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع 
شماره پالک307 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 
36- رأی ش��ماره13087- 95/12/25هیأت : آقای محمد حسین پیران 
زاده بیدگلی  فرزندعلی شماره شناسنامه 452وخانم ملیحه سادات مدنی 
فرزند سیدعلی شناسنامه شماره 883، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع شماره پالک308 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
37- رأی شماره12681-94/12/8 هیأت : آقای جالل نوابی پور  فرزند 
تقی ش��ماره شناس��نامه 10و خانم فاطمه کبریایی نوش آبادی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 4378 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت121.7 مترمربع ش��ماره پالک 831 فرعی مجزا از شماره25 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع درحس��ن آباد ن��وش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید علی سادات حسینی 
38- رأی شماره12679-94/12/8 هیأت : آقای جواد نزادی نوش آبادی  
فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه192 و خانم زهرا سنایی نوش آبادی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 210)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت117.5 مترمربع شماره پالک 832 فرعی مجزا از شماره43 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث شهاب الدین نوش آبادی
39- رأی ش��ماره 12678 هیأت : آقای محمدنزادی نوش آبادی  فرزند 
قنبرشماره شناسنامه 2915 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت121.25 
مترمربع ش��ماره پالک 833 فرعی مجزا از شماره43 فرعی از پالک 41 
اصلی واقع درحس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از وراث شهاب الدین نوش آبادی
40- رأی شماره 12969-94/12/17 هیأت : آقای محمد اختیاری نوش 
آبادی  فرزندعلی اکبر  شماره شناس��نامه5194 و خانم زهره رضایی 
نوش آبادی فرزند غالمعلی  ش��ماره شناس��نامه 103  )بترتیب نسبت 
به 4و2 دانگ مشاع ( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 130.5مترمربع 
ش��ماره پالک48 فرعی از پالک 42 اصلی واقع در ن��ور آباد نوش آباد  

بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
41- رأی شماره13089-94/12/25 هیأت : آقای مسلم کاوه نوش آبادی  
فرزند رضا  شماره شناسنامه 34 و خانم نرگس رهبر نوش آبادی  فرزند 
غالمحسین  شماره شناسنامه 3528 )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع 
( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 180.5 مترمربع شماره پالک 531 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد ن��وش آباد   بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.سندعادی
42- رأی ش��ماره15-1395/1/5 هی��أت : آقای علی محم��د افضلی فر  
فرزندعباس شماره شناس��نامه 43  و خانم زهراکبریایی نوش آبادی  
فرزندحسین شماره شناسنامه80)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 180.5 مترمربع شماره پالک 532 فرعی از پالک 43 اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. سندعادی
43- رأی ش��ماره 11304-94/10/1 هیأت : آقایسید احمد نافعی نوش 
آبادی فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 35  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت179 مترمربع شماره پالک 521 فرعی از پالک 43 اصلی واقع 

در غیاث آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. سندعادی
44- رأی شماره12684-94/12/8هیأت : آقای احمد مسلمی زاده   فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه5084، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
175.75مترمربع ش��ماره پ��الک 3809 فرعی مجزا از ش��ماره164از 
پالک40 اصلی واق��ع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از غالمحسین مسکینی  
45- رأی ش��ماره14-95/1/5 هی��أت : آقای نعمت اله ش��یرانی  فرزند 
فتحعلی شماره شناسنامه67 ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 55.25 
مترمربع شماره پالک 3814 فرعی مجزا از شماره288 فرعی وقسمتی 
از 2382 از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از گیالن شیرانی 
46- رأی ش��ماره13-95/1/5 هی��أت : آقای نعمت اله ش��یرانی  فرزند 
فتحعلی ش��ماره شناس��نامه67 ، شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 
185.5مترمربع ش��ماره پالک 3815 فرعی مجزا از شماره2931 فرعی 
از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از گیالن شیرانی 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/1/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/2/8

-عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی

نظربه اینکه تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین ساده پالک شماره 
342 فرعي از23 – اصلي واقع درس��ودآباد بخش یک ثبتي شهرضاکه 
طبق س��وابق وپرونده ثبتی بنام خانم توران دانائي فرزند عبدالحسین 
درجریان ثبت اس��ت وعملیات تحدیدحدودقانوني آن ب��ه عمل نیامده 
است اینک بنابه دستورقسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروز یکش��نبه م��ورخ 16 / 03 / 95 
س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذاب��ه موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردراین 
آگهي درمحل حضوریابندواعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 

خواهدشد 
تاریخ انتشار 8 / 2 /  95   موسوي – رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

مزایده
1/51 ش��عبه چهارم اجرای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرونده 130/93 ش ح/4 له آقای مجتب��ی کیانی و علیه آقای 
مهدی ای��زدی قهرآبادی فرزن��د محمدعلی به آدرس مجه��ول المکان 
بابت محکوم ب��ه و هزینه های اجرای��ی به مبل��غ 101/759/932 ریال 
اموال توقیفی محکوم علیه با ش��رح پانزده دست رینگ کامیون به مبلغ 
4/800/000 تومان 2- پنج دست لوازم واتر پمپ به مبلغ 90/000 تومان 
3- شش دست میله بوش لک نسل کامیون به مبلغ 540/000 تومان 4- 
بیست قطعه چهار شاخی گاردان به مبلغ 1/600/000 تومان 5- پانزده 
دست کاسه نمد چرخ عقب به مبلغ 210/000 تومان 6- سه قوطی گریس 

به مبلغ 21/000 تومان 7- سیزده عدد ترموس��تات به مبلغ 221/000 
تومان 8- سه عدد رینگ و پیس��تون پمپ باد به مبلغ 102/000 تومان 
9- چهار عدد پمپ دستی گازوئیل به مبلغ 28/000 تومان 10- چهل و یک 
عدد یاتاقان پمپ به مبلغ 205/000 تومان 11- یک عدد پمپ هیدرولیک 
فرمان به مبلغ 170/000 تومان 12- هش��ت عدد چپق��ی فرمان به مبلغ 
280/000 تومان 13- دو عدد فش��نگی روغن به مبل��غ 34/000 تومان 
14- سه عدد کاسه نمد چرخ عقد به مبلغ 270/000 تومان 15- یک عدد 
پمپ سه گوش��ی گازوئیل به مبلغ 40/000 تومان 16- بیست و نه عدد 
دنده ایل پمپ روغن به مبلغ 261/000 تومان 17- یک عدد جغجغه ترمز 
به مبلغ 45/000 تومان 18- سیزده دس��ت لنت ترمز به مبلغ 585/000 
تومان 19- یک عدد ذغال کالچ به مبلغ 9/000 تومان 20- یک عدد پمپ 
فرمان به مبلغ 170/000 تومان 21- چهار عدد دنده چرخ عقب کامیون 
به مبلغ 440/000 تومان که جمعا توسط کارشناس به مبلغ 98/780/000 
ریال معادل 9/878/000 تومان ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/2/21 در س��اعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به 
این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 
خواهد بود. م الف 939 مدیر اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

1/50 ش��عبه چهارم اجرای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرونده 130/93 ش ح/4 له آقای مجتب��ی کیانی و علیه آقای 
مهدی ای��زدی قهرآبادی فرزن��د محمدعلی به آدرس مجه��ول المکان 
بابت محکوم ب��ه و هزینه های اجرای��ی به مبل��غ 101/759/932 ریال 
اموال توقیفی محکوم علیه با ش��رح پانزده دست رینگ کامیون به مبلغ 
4/800/000 تومان 2- پنج دست لوازم واتر پمپ به مبلغ 90/000 تومان 
3- شش دست میله بوش لک نسل کامیون به مبلغ 540/000 تومان 4- 
بیست قطعه چهار شاخث گاردان به مبلغ 1/600/000 تومان 5- پانزده 
دست کاسه نمد چرخ عقب به مبلغ 210/000 تومان 6- سه قوطی گریس 
به مبلغ 21/000 تومان 7- سیزده عدد ترموس��تات به مبلغ 221/000 
تومان 8- س��ه عدد رینگ پیس��تون پمپ باد به مبلغ 102/000 تومان 
9- چهار عدد پمپ دستی گازوئیل به مبلغ 28/000 تومان 10- چهل و یک 
عدد یاتاقان پمپ به مبلغ 205/000 تومان 11- یک عدد پمپ هیدرولیک 
فرمان به مبلغ 170/000 تومان 12- هش��ت عدد چپق��ی فرمان به مبلغ 
280/000 تومان 13- دو عدد فش��نگی روغن به مبل��غ 34/000 تومان 
14- سه عدد کاسه نمد چرخ عقد به مبلغ 270/000 تومان 15- یک عدد 
پمپ سه گوش��ی گازوئیل به مبلغ 40/000 تومان 16- بیست و نه عدد 
دنده ایل پمپ روغن به مبلغ 261/000 تومان 17- یک عدد جغجغه ترمز 
به مبلغ 45/000 تومان 18- س��یزده دس��ت لنت ترمز به مبلغ 85/000 
تومان 19- یک عدد ذغال کالچ به مبلغ 9/000 تومان 20- یک عدد پمپ 
فرمان به مبلغ 170/000 تومان 21- چهار عدد دنده چرخ عقب کامیون 
به مبلغ 440/000 تومان که جمعا توسط کارشناس به مبلغ 98/780/000 
ریال معادل 9/878/000 تومان ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/2/21 در س��اعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 217135020500 بانک ملی و ارائه فیش آن به این 
اجرا از اموال بازدید نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 
خواهد بود.چنانچ��ه آقای مهدی ایزدی مایلید در جلس��ه مزایده مورخ 

95/2/21 ساعت 11 تا 10 صبح شرکت نمایند. 
م الف 940 مدیر اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
مزایده

1/48 اج��رای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوق��ی اصفه��ان در نظر دارد 
مزایده ای با مش��خصات زیر برگزار نماید: پرونده کالسه 940172 له 
آقای مرتضی عس��گری علیه طرف آقای ولی اله نیکبخت نصرآبادی. 
مورد مزای��ده: یک باب منزل مس��کونی ب��ه آدرس اصفه��ان خیابان 
زینبیه خیابان ش��اهد کوچه ش��اهد کوچه شهید اس��ماعیلی بن بست 
ش��هید مظفریان پالک 64. با عنایت به محتویات پرونده و نامه شماره 
1394/41/131490 مورخ 94/8/23 از س��وی اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه مرکز اصفهان مقدار 9/25 حبه مش��اع از پالک ثبتی 3405 باقی 
مانده بخش 3 ثبت به نام ولی اهلل نیکبخت س��ابقه ثبت و س��ند دارد که 
مطابق نامه آن دادگاه محترم بازداش��ت و توقیف شده است و به دلیل 
عدم دسترس��ی به س��وابق و اطالعات ملکی مورد نی��از تطابق میزان 
مالکیت ولی اهلل نیکبخ��ت از پالک ثبتی 3405 باقی مان��ده با حدود ملک 
ارزیابی ش��ده انجام نگرفت. ارزش روز کل ملک مورد ارزیابی به مبلغ 
1600000000 ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( ارزیابی می 
گردد. زمان: پنجشنبه 95/2/23 ساعت 10 صبح مکان: اصفهان خیابان 
نیکبخت ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان طبقه 4 شعبه 8 حقوقی 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از 
اموال دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش به این 
اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف 883 مدیر 

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/63 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000249 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000610 شماره بایگانی شعبه: 940684 خواهان/ شاکی 
محمد عبداللهی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمد صادق عطایی 
و ش��رکت اس��پادانا کاریز به مدیریت محمد صادق عطایی به خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 9409980351000610 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/22 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ 
ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نشخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 1835 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
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ابالغ وقت رسیدگی
2/64 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351200665 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201194 شماره بایگانی شعبه: 941339 خواهان/ شاکی 
غالمرضا سیاه سردی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم روح اله شایان 
فرد به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین 
خواسته و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع 
و به کالس��ه 9409980351201194 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/03/23 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نشخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 1822 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/65 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-80 خواهان قاس��م قاس��میان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا پدرام تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/23 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای  خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه اول خیابان سمت چپ  مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 1747 شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/66 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 95-63 خواه��ان مه��دی باقری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر یوسفیان  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/23  ساعت 5/30 عصر  تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 1741 شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/79 در خصوص پرونده کالس��ه 94-936 خواهان مهران مرادعباسی 
فوالدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت صنم جان عبداللهی تقدیم 
نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/5 س��اعت 4 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای  
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 2605 شعبه 29 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/80 در خصوص پرونده کالسه 94-896 خواهان صندوق قرض الحسنه 
دهنو با وکالت خانم فرحناز کامیابی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت 1-بهرام خلجی 2- امراله جاللی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/4/5  س��اعت 5/30 عصر  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2623 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/77 در خصوص پرونده کالسه 94-1038 خواهان سید مصطفی غرضی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسینعلی فخاری  تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/1  س��اعت 4/30  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2587 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/68 در خصوص پرونده کالس��ه 94-2022 خواهان ناهید نعمت بخش 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خط موبایل به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی مقوم 5/000/000 ریال به طرفیت فهیمه قربانی  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/24  ساعت 11 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2625 شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصروراثت

2/34 آق��ای محم��د جعفری��ان چرمهین��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 
6200000972  به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 15/ 95 از این دادگاه 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان 
شهریار جعفریان چرمهینی بشناسنامه 154 در تاریخ 94/5/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محمد جعفریان چرمهین��ی ش.ش 6200000972 فرزند 2- خدیجه 
جعفریان چرمهینی ش.ش 1305 فرزند 3- زهره جعفریان چرمهینی ش.ش 
6200041946 فرزند 4- مهدی جعفریان چرمهینی ش.ش 6200094683 
فرزند 5- زهرا م��رادی چرمهینی ش.ش 2919 همس��ر متوفی 6- جمیله 
مددی چرمهینی ش.ش 1922 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 107 شعبه 

دوم شورای حل اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسیدگی

2/67 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300651 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300909 شماره بایگانی شعبه: 941012 خواهان/ شاکی 
بانک قوامین به ش��ماره ثبت 397957 به مدیریت س��ید محمد حس��ینی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مجتبی علی عباسی به خواسته مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
ارجاع و به کالسه 9409986825300909 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/03/24 و س��اعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نشخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 2676 ش��عبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/70 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300644 ش��ماره پرون��ده: 
9509986825300026 شماره بایگانی شعبه: 950043 خواهان/ شاکی 
ناهید نکوئیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ مته��م وحید عبدالرحیمی 
جاوید و الهامه رشبران به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، ارجاع و به کالسه 
9509986825300026 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/25 و 
ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نشخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2679 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/71 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300646 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300966 شماره بایگانی شعبه: 941077 خواهان/ شاکی 
امین صادقی کارویه دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده/ متهم محمدرضا 
معتمدی سده به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، ارجاع و به کالسه 9409986825300966 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/26 و ساعت 8:30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ 
ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نش��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 2678 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/72 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000797 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351000027 شماره بایگانی شعبه: 950031 خواهان/ شاکی 
سید رسول طباطبائی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حاج رجبعلی 
حدادی و محمود رجائیان و حسین صحرا کار و مهدی جعفری به خواسته 
الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان،  طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع 
و به کالس��ه 9509980351000027 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/03/26 و ساعت 13:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نشخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 1837 ش��عبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/73 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-47 خواهان ارش��اد الیاس��یان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا رنانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/29  ساعت 5 عصرتعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2631 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/74 در خصوص پرونده کالس��ه 94-809 خواهان ابراهیم قرهی قهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ به طرفیت  مب��ارک علی علی پور تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/29  ساعت 5/30 عصر  تعیین 
گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 1736 شعبه 42 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/75 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300654 ش��ماره پرون��ده: 

9409986825301126 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941253 خواه��ان/ 
ش��اکی عزت خدری دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم عفت محسنی 
خوراسگانی و نصراله محسنی خوراسگانی و مهری محسنی خوراسگانی 
و زهره محس��نی خوراسگانی و اس��داله محسنی خوراس��گانی و مهین 
محسنی خوراس��گانی و علی محس��نی خوراسگانی و ش��هناز محسنی 
خوراسگانی و زهرا محسنی خوراسگانی و بتول محسنی خوراسگانی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه اجرت المثل اموال و تسلیم 
مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول و مطالبه خس��ارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
ارجاع و به کالسه 9409986825301126 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/03/30 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نشخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 2674 ش��عبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/76 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300647 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301137 شماره بایگانی شعبه: 941264 خواهان/ شاکی 
محمدزمان یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم اردشیر میرزایی 
به خواسته وجه بابت ... و تامین خواس��ته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، ارجاع و به کالسه 9409986825301137 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/31 و ساعت 9:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ 
ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نش��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 2677 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/78 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351100951 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351100882 شماره بایگانی شعبه: 940969 خواهان بانک مهر 
اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان صغری دوشا و خسرو مختاری 
زازرانی و سید جعفر حس��ینی و بابک فرجی ارپناهی به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال،خ ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان، طبقه 3 
اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9409980351100882 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/04/02 و س��اعت 12:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نشخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2671 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/81 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000421 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000942 شماره بایگانی شعبه: 941054 خواهان/ شاکی 
بانک مه��ر اقتصاد به نمایندگ��ی علیرضا زمانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده/ متهم رضا کاظمی دره بیدی و جعفر رضایی دره بیدی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالس��ه 9409980351000942 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/05 و س��اعت 13:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ 
ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نش��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 1841 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/54 در خصوص پرونده کالس��ه 941384 خواه��ان منوچهر روحانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به 
طرفیت فاطمه شفیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/19 
ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای  خواهان برابر م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 1768 شعبه 33 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/69 شماره صادره: 1395/43/214995 نظر به اینکه خام طلعت سعیدی 
س��عید آبادی با تس��لیم یک برگ استشهادیه شهود ش��ماره: 859061-

95/02/06 دفترخانه 297 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش 
دانگ پالک شماره 2547 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 220217 صفحه 544 دفتر جلد 977 امالک تحت ش��ماره 
چاپی 501966 الف 90 صادر و تس��لیم گردیده و به موجب س��ند انتقال 
شماره 90/12/16-28630 دفترخانه 297 اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و اظهار داش��ته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائ��ه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

ظرف مدت ده روز اعتراض خودر ا کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده س��ند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف 3042 اداره ثبت اسناد و امالک غرب  اصفهان 
ارزیابی بهای ثمنیه

1394/37/171799 نظر به اینکه جنابعالی مالک بهای ثمنیه اعیانی 18 حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 5798 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که قبل از استاندارد سازی 957 
باقیمانده  بوده می باش��ید و از طریق اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی رای شماره 828 مورخه 93/09/06 ششدانگ یکباب خانه  
به استثنای بهاثمنیه اعیانی و همچنین رای شماره 928 مورخه 93/10/17 
ششدانگ یکباب دکان به اس��تثنای بها ثمنیه اعیانی به نام آقای مصطفی 
صادقی فرزند اکبر صادر شده است و کارشناس رسمی دادگستری طی 
برگ ارزیابی شماره 736 مورخه 94/10/20 اعالم نموده ارزش بهای ثمنیه 
اعیانی 18 پالک مذکور که فعال به صورت ششدانگ یکباب خانه و شدانگ 
یکباب دکان درآمده جمعا برابر با 1475000 ریال می باشد و بابت آن مبلغ 
1475000 ریال به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب 
آگهی تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری به این اداره مراجعه و نسبت به 
دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نس��بت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض 
دارید ظر ف مدت یکماه ب��ه دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و 
گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی 
اسناد مالکیت 18 حبه مش��اع از پالک مذکور که فعال به صورت ششدانگ 
یکباب خانه و ششدانگ یکباب دکان درآمده حذف می گردد. رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سند مالکیت

ش��ماره صادره: 1394/37/163206 آقای محمد تقی عابدزاده باس��تناد 
دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده 
و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه ملک پالک 1862 فرعی واقع 
در زواره شانزده اصلی گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
363 دفتر 8 امالک اردستان به نام علی شیخ زاده زواره ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و طی سند انتقال شماره 330 و 331-1338/08/01 دفتر 
13 به نصرت اله معصومیان و آهسته ش��یخ زواره انتقال قطعی گردیده 
سپس نامبردگان ذیل سند رسمی شماره 19908-1370/06/06 دفتر 13 
تمامت ششدانگ را به محمد تقی عابدزاده انتقال قطعی نموده و به حکایت 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر پارگی س��ند مالکیت از بین 
رفته نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این اگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مدت 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکت یا س��ند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد ش��د. رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک زواره 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1394/37/184146آقای سید محمد حسین هاشمی نسب 
زواره باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما 
گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک 3901 
فرعی واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که 
در صفحه 325 دفتر 31 امالک به نام سید محمد حسین هاشمی نسب زواره 
ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده و سپس سه دانگ مشاع از پالک مرقوم 
از طرف مالک به غیر واگذار گردید و به حکایت دفتر امالک  معامله ای انجام 
نگردیده و در اثر سهل انگاری مفقود ش��ده است نظر به اینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتملجس و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود، المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ رای

2/103 کالس��ه پرونده:941309  ش��ماره دادنامه: 95-95/1/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسین یاری 
نش��انی: اصفهان، رهنان، خ ش��هیدان غربی نبش ک 15 موبایل پارس��ا 
خواندگان علی خالدی و اصغ��ر رضایی برزانی ه��ر دو مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام 
هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای حسین یاری  به طرفیت آقایان علی خالدی – اصغر رضایی برزانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 999251-

94/10/1  به عهده بانک مس��کن ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خواندگان  به نح��و تضامنی به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 175/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/10/1( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف: 2637 شعبه 12 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان



راهکارهای ساده برای رفع رسوب طرز تهیه کوکو کنگر
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حضرت یوسف علیه السللام به قدری محبوبیت اجتماعی پیدا کرده و 
عزت فوق العاده ای نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سر محل به 

خاک سپاریش نزاع شد. 
 هر طایفه ای می  خواسللت جنللازه یوسللف در محل آن ها دفن شللود، 

تا قبر او مایه برکت در زندگی شان باشد. 
باالخره رای بر این شد که جنازه یوسللف را در رود  نیل دفن کنند، زیرا 
 آب رود که از روی قبر رد می  شللد مورد اسللتفاده همه قللرار می  گرفت 
و با این ترتیب همه مردم به فیض و برکت وجود پاک حضرت یوسللف ل 

علیه السام ل می  رسیدند. 
 طبرسللی در تفسللیر خود نقل کرده چون یوسللف از دنیا رفللت، او را 
در تابوتی از سللنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علتش این 

بود که چون یوسف از دنیا رفت، مردم مصر به نزاع برخاسته و هر دسته 
ای می خواسللتند تا جنازه آن حضرت را در محله خللود دفن کنند و از 
برکت آن پیکر مطهر بهره مند شوند و سرانجام مصلحت دیدند جنازه را 
در رود نیل دفن کنند تا آب نیل از روی آن بگذرد و به همه شللهر برسد 
 تا مردم در این بهره یکسللان باشللند و برکت آن جنازه به طور مساوی 
به همه مردم برسللد و این قبر تللا زمان حضرت موسللی )ع( هم چنان 
 در رود نیل بود تا وقتللی که آن حضرت بیامللد و او را از نیل بیرون آورد 

و به فلسطین برد. 
مسعودی می گوید: سبب اینکه موسی جنازه یوسف را از مصر حمل کرد، 
آن بود که باران بر بنی اسرائیل نیامد. پس خدای عزوجل به موسی وحی 

فرمود جنازه یوسف را بیرون آورد. 

موسللی از محل دفن یوسف پرسللید و کسللی از جای  آن مطلع نبود 
و تا اینکلله پیرزنی نابینللا و زمین گیر از بنللی اسللرائیل را آوردند و او 
گفت: من جای یوسللف را می دانم ولی سلله حاجت دارم کلله باید از 
خدا بخواهی آن هللا را برآورد تا آنجا را به تو نشللان دهللم: یکی آنکه از 
این بیماری نجات پیللدا کرده و بتوانللم راه بروم، دیگر آنکه بینا شللده 
و جوانللی ام بازگردد، سللوم آنکه خداونللد جایم را در بهشللت پیش تو 
 قرار دهللد. خداوند به موسللی وحللی فرمود سللخنش را بپذیللر که ما 

حاجت های او را بر آوردیم. 
پیرزن محل دفن یوسف را نشان داد و موسللی جنازه را بیرون آورد و به 

فلسطین منتقل ساخت. 
آرامگاه حضرت یوسللف نبی )ع( اکنون در شللرق نابلس سرزمین های 
اشغالی قرار دارد که هرازچندگاهی توسط شهرک نشینیان صهیونیست 

مورد تعرض قرار می گیرد.

سبب حمل جنازه حضرت یوسف به مصر چه بود؟

 مواد الزم ب�رای کوک�وی کنگر: کنگللر پاک شللده300 گرم، 
 گوشللت چللرخ کللرده120 گللرم، سللیب زمینللی یللک عللدد، پیاز
  2 تللا 3 عدد، هویللج3 عدد، زرشللک3 قاشللق غذاخللوری، تخم مرغ

 5 عدد، نمک، فلفل، زردچوبه و زعفللران آب کرده به میزان الزم، ادویه 
پلویی یک قاشق غذاخوری پر.

 طرز تهیه کوکو کنگر: کنگر تیغ گرفته و پاک شده را خرد کنید 
و آن را سرخ کرده و با 2 لیوان آب بپزید. هویج را خرد کرده به کنگر اضافه 
کنید تا پخته شللود. سیب زمینی را خرد و سللرخ کنید و کنار بگذارید. 
پیاز ها را سرخ کنید و گوشت را به آن افزوده و تفت دهید. همه مواد را در 
 ایللن مرحله بللا هم مخلللوط کنیللد و نمللک و فلفللل و ادویلله پلویی 
دارچین دار را به مواد کوکو بزنید. تخم مرغ ها را بشکنید و به آنها اضافه 
کنید و به هم بزنید و برای عطر و طعم بیشتر کوکو، زعفران آب کرده را 
هم به آن اضافه کنید و مایه را در روغللن داغ بریزید تا کم کم خودش را 
 بگیرد و سرخ شود. در انتها یک عدد گوجه را ریز خرد کرده و با یک قاشق 
رب گوجه و یک عدد تخم مرغ و زرشللک مخلوط کنید و روی کوکوی 
 بسللته شللده بریزیللد و درآن را ببندید تا مغللز پخت شللده و روی آن 
طایی شود. بعد برش زده و در دیس مناسللب بچینید و اطراف آن را با 

خیارشور، زیتون و پیازچه تازه تزیین و میل کنید.

 شهرهای سبز مدلی از یک نوع سیسللتم نوین اداره ی شهری است که 
 در کشللورهای پیشللرفته جهان درحال انجام اسللت تا انسللان بتواند 

در شهری سالم، با هوای پاک و در آرامش زندگی کند. 
هرروزه به تعداد انسللان های نگران کره  زمین افزوده می شود. نگرانی 
که بیهوده و بی دلیل هم نیست. با پیشرفت فناوری و اقتصاد، متاسفانه 
زمین دوست داشتنی  ما رو به نابودی است و اگر فکری به حال آن نکنیم، 
خیلی زود باید سیاره  دیگری را برای زندگی پیدا کنیم. اما نگرانی تنها 
برای کره  زمین کافی نیست و باید وارد عمل شد. یکی از بهترین راه های 

نجات خانه  مشللترک مان استفاده از انرژی های سللبز است که برخی 
از کشورها و شللهرهای بزرگ دنیا در آن پیش قدم شده اند و به حدی 
پیش رفته اند که جز برترین ها در سللطح جهان شده اند. راه های ساده 
و کم هزینه  دیگری هم وجود دارد که می تواند شللهر ما را چه ازلحاظ 
مصرف انرژی و چه ازلحاظ ظاهر طبیعی آن، بلله معنای واقعی کلمه 
سبز کند. در ادامه می خواهیم شللما را با 5 مورد از سبزترین شهرهای 
دنیا که تنها با انجام چند کار ساده توانسته اند در این گروه قرار بگیرند 
آشنا کنیم. شللهرهای زیر می توانند مثال خوبی برای شهروندان تمام 

کره  زمین در دوستی باطبیعت باشند. 
کپنهاگ:کپنهللاگ اخیرا به عنوان سللبزترین شللهر اروپللا نام گرفته 
اسللت. جالب اسللت بدانید که دانمارکی ها مدت ها است که شادترین 
 مردم دنیا هسللتند و وقتی کسی شاد باشللد با خود و اطرافش به صلح 
خواهد رسید. معمول ترین راه عبور و مرور در کپنهاگ دوچرخه سواری 
است و همین قضیه میزان انتشار CO2 را به حداقل ممکن می رساند. 
از سوی دیگر بیشتر اتوبوس های این شهر برقی هستند و تعداد زیادی 
 مغازه  طبیعت دوسللت وجود دارد که پوشللاک و خوراک های سازگار 

با طبیعت را به فروش می رسانند.

 حتما همه شللما دسللت کم یک بار با کتری رسللوب گرفتلله مواجه 
شده اید که معموال بر اثر ناخالص بودن آب شهری ایجاد می شود. این 
 رسوب ها اگر از بین نروند سبب بد رنگ شدن چای و نوشیدنی های

 بر پایه آب شللده می شللوند عاوه بر آن طعللم نامطلوبی بلله آن ها 
می بخشند، در این مقاله روش ها و راهکارهای ساده ای برای از بین 

بردن این رسوبات در اختیار شما قرار می دهیم، با ما همراه باشید.
 روش اول: برای جرم های نسبتا تازه و الیه های نازک آهکی، ابتدا 
کتری را داغ کنید و سپس مقداری آب یخ درون آن بریزید با این روش 
جرم ها به آرامی از جدار کتری کنده می شوند توجه داشته باشید برای 
این منظور نباید کتری بسللیار داغ شللود چرا که موجب از بین رفتن 
لحیم داخل آن می گردد. ابتدا کتری را داغ کنید نه خیلی که موجب 

از بین رفتن لحیم داخل آن شود، مقداری آب یخ درون آن بریزید.
 روش دوم: یکی دیگر از روش های جالب از بین بردن رسللوب 
کتری ها و جلوگیری از رسوب مجدد آن ها استفاده از فلس صدف یا 
همان گوش ماهی ها است که باعث می شود آهک موجود در آب را به 
 خللود جللذب کننللد، از ایللن روش پللس از جللرم زدایی یللا برای 
کتری های نو استفاده کنید تا آهک آب به دیواره های آن جذب نشود.

 کتاب » آس و پاس در پاریس و لندن « نوشللته » جللورج اورول « را 
نشر ماهی با ترجمه » بهمن دارالشفایی « منتشر کرد.

 » آس و پللاس در پاریس و لنللدن «  عنوان کتابی اسللت کلله در آن  
» جللورج اورول « بللا قلمی موشللکاف، زندگی مشللقت بللار و فقر 
دلخراش طبقللات محروم لنللدن و پاریللس را به تصویر می کشللد. 
 ایللن کتللاب روایللت اورول از مقطعللی فاکت بللار از زندگللی اش 
در پاریللس و لندن اسللت، دورانی کلله در کنار آدم های فرودسللت 
جامعه زندگی می کرد و بللرای امرار معاش تن به هللر کاری می داد. 
این اثر به نوعللی نمایانگر نقطه آغللاز تحول و انقللاب فکری اورول 
اسللت که با دیدن سللتمگری های دولت هللای اسللتعماری از آنان 
 روی گردان شللده و به طرفداری از طبقات محللروم روی آورد. نکته

 تاثیللر گذار ایللن روایت این اسللت که بر خللاف نظر عمللوم، همه 
 بی خانمان ها اشللخاص بی عار یا پسللت فطرتی نیسللتند و در بین 
 آنها اشللخاص هنرمنللد و روشللنفکری را هم مللی توان پیللدا کرد 
 و در پایان کتاب اورول پیشنهادهایی برای بهبود زندگی تهیدستان و 
بی خانمانان ارایلله می کند. کتاب حاضر را انتشللارات ماهی در قطع 
رقعی و240 صفحه با بهای هفده هزار تومان چاپ و روانه بازار کتاب 

کرده است.

خوابیدن در میان کوسه ها را تجربه کنید!۵ شهر دوستدار طبیعت در جهان

روسیه مشتری فیلم محمد رسول اهلل )ص( 
شد

 مجیدی بللا همللکاری رایزنی فرهنگللی ایران 
در روسیه اکران می شود.

هم زمللان بللا برگللزاری »هفتلله فرهنللگ 
 اسللامی « از هشللتم تا 1۷ اردیبهشللت ماه در 
 سن پترزبورگ، فیلم محمدرسول اهلل)ص( اکران 

 می شود.
 هفته فرهنگ اسامی برای نخستین بار در تاریخ 
300 ساله شهر سللن پترزبورگ برگزار می شود 
که به طور قطع، سنگ بنایی برای تداوم هر ساله 

آن خواهد بود. 
 » هفته فرهنگ اسللامی « به همت اداره دینی 
مسلللمانان فدراسیون روسللیه، دانشگاه دولتی 
مسکو، دانشللگاه دولتی شهر سللن پترزبورگ، 

موزه دولتللی ارمیتللاژ، آکادمی علوم روسللیه، 
 انستیتوی اسامی مسکو و دانشگاه بین المللی 
» جامعلله المصطفللی)ص( العالمیلله « برگزار 
خواهد شللد و وزارت علوم روسیه و شورای بین 
ادیان روسللیه نیز در این برنامه نقش به سزایی 

دارند.
 از ایللن رو، با همللکاری رایزنللی فرهنگی ایران 
در روسللیه و جامعلله مفتیللان روسللیه، فیلم 
محمدرسللول اهلل)ص( بلله کارگردانللی مجید 
مجیدی، کارگردان کشللورمان در افتتاحیه این 

هفته فرهنگی به نمایش درخواهد آمد.
 نیکیتا میخالکوف، کارگللردان و فعال فرهنگی 
روسیه در زمان اکران پیشین این فیلم در مسکو 
گفللت: این فیلم به تمام مردم روسللیه، اسللام 

واقعی را نشان می دهد.

زمین به زودی یخ می زند! 
محققان معتقدند که در طول عمر 4/5 میلیارد 
سللاله زمین رویداد های مهمی مثل سرد شدن 
پوسته مذاب زمین نقشی اساسی در تغییر چهره 

زمین و پیدایش آب وهوای کنونی داشته است.
در شللرایطی کلله فاکتورهللای محیطللی مثل 
آتش سوزی جنگل های زمین و انتشار گازهای 
گلخانه ای در کوتاه مدت بر چهللره زمین تاثیر 
می گذارنللد عوامل دیگللری مثللل جابه جایی 
صفحات تکتونیکی پوسللته زمین نیز تاثیر خود 
را گذاشللته و به عقیده دانشمندان نیروی غالب 

به شمار می روند. 
امروزه اکثر زمین شناسان معتقدند که جابه جایی 
صفحات عظیم پوسته زمین عامل اصلی تغییرات 
سللریع در آب وهوای زمین مثل پیدایش دوره 

 یخبندان اسللت بلله  طللوری  کلله در مطالعات
 انجام  شده مشخص شد که عامل اصلی پیدایش 
دو دوره یخبندان زمیللن جابه جایی صفحات و 

وقوع زمین لرزه های متعدد است.  
 اکنللون زمین شناسللان موسسلله MIT بللا 
 در نظللر گرفتللن عوامللل اصلللی پدیدآورنده 
دو دوره یخبنللدان زمیللن نظریلله جدید خود 
 مبنی بر احتمللال وقوع دوره یخبنللدان جدید 
 به دنبال زمین لرزه عظیم در پوسته زمین را ارایه

داده اند.
در ایللن نظریلله آمللده اسللت کلله در صورت 
ترکیللب فرآینللد جابه جایی صفحللات زمین و 
 خروج دی اکسللید کربن از سللنگ های موجود 
در محل هللای برخللوردی احتمال وقللوع دوره 

یخبندان جدید وجود دارد .

ط�اق عجی��ب دیگ�ر، ب�از ه�م در 
عربستان

نشریات سعودی خبر این اتفاق را منتشر کردند 
که طی آن در منطقه جازان در جنوب عربستان 
یک مرد چهل ساله ، ۷ ماه پس از ازدواج همسر 
خود را به دلیل آن که پوسللتش تیره شده بود، 
طللاق داد. زن مطلقه گفت: همسللرش قبل از 
ازدواج وی را از وجود زن و ۷ فرزندش آگاه کرده 
و مدعی شده بود که به دلیل بیماری همسر قصد 
ازدواج مجدد دارد. مرد سعودی برای همسر دوم 
شللرط گذاشللت که با انجام اقدام های زیبایی، 
رنگ پوستش را کمی روشن تر کند. زن مطلقه 
 می گوید که پس از گذشللت 3 مللاه از ازدواج و 
به دلیل بارداری رنگ پوستش به تیرگی گرایید 
و در نتیجلله رفتار همسللرش بللا او تغییر کرد. 

همسربی مباالت سعودی عروس ۷ ماهه باردار را 
به خانه پدرش فرستاد و به او گفت که می تواند 

فرزندش را بعد از والدت به تنهایی بزرگ کند!
چند ماه پیش نیز یک داماد عربسللتانی تنها دو 
روز پس از تشکیل زندگی مشترک، همسرش را 
به بهانه » بدیمن بودن «و شورچشللمی، طاق 
داد و عجیب تریللن نوع طاق را در این کشللور 

ثبت کرد.

آس و پاس

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله:
نماز در اول وقت خشنودى خداوند و پايان وقت 

عفو خداوند است.
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خوابیدن زیر آب حتما می تواند جذابیت 
زیادی داشته باشد، اما اگر این اتفاق میان 
تعداد زیللادی از کوسلله ها بیفتد، چطور 

است؟
در آکواریومی در پاریس محفظه شیشه ای 
که مانند یک اتاق خواب اسللت، درسللت 
شللده تا تجربه ای تللازه برای کسللانی که 

دوست دارند، به وجود بیاورد. 
محفظه شیشه ای میزبان ها را با نمایی که 
3۶0 درجه اسللت به دریللا می برد، جایی 
که 35 کوسه هم زندگی می کنند و تمام 

مدت در اطراف این اتاقک شنا می کنند.
حضور در این اتاقک های شیشه ای عاوه بر 
کسب تجربه جدید، به دیگران این امکان 
را می دهد تا زندگی موجودات زیر دریا را از 
نزدیک تماشا کنند و درباره آن ها چیزهای 

تازه ای را هم یاد بگیرند.
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