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امام خامنه ای در دیدار هزاران نفر از کارگران کشور:

آمریكا اخالل و خدعه می كند
اهمیت نوبت دوم انتخابات کمتر از نوبت اول نیست

 اركستر بزرگ نقش جهان 
در اصفهان به روی صحنه می رود

6

سقوط جنگنده F۷ در انارک 
اصفهان تلفات جانی نداشت

12

منصوریان ناجی
 استقالل می شود؟

13

سپرده گذاران ثامن الحجج 
به سران قوا نامه نوشتند

3
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

 عرصه بین المللی نمایشگاه 
باید گسترش پیدا كند

3

رقابت های خودخواهانه خارجی
را برای مبارزه با

تروریسم كنار بگذاریم

2

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

»صنعت نمایشگاهی باید به اوج خود برسد و مسئوالن 
داخلی ب��رای پیش��رفت تولید بای��د  نمایش��گاه ها را 
حمایت کنند« این صحبتی بود که مدیرعامل ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اصفهان در نشست بررسی 
راهکارها و چالش های صنعت در جم��ع هیئت مدیره 
انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک اصفهان 
به آن اش��اره کرد و گفت: نگاه صنعتگران به تولید یک 
نگاه بلندمدت اس��ت و تنها به ف��روش و عرضه آن ختم 
نمی شود بلکه درصدد هس��تند با نمایش فن آوری ها و 
تولیدات ایرانی خود را به هموطنان و کشورهای خارجی 
معرفی کنند. رس��ول محققیان اظهار کرد: نمایش��گاه 

اصفهان یک نمایشگاه بین المللی است...

رییس مجلس سنای بلژیک، با اش��اره به ضرورت 
همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم گفت: 
در این رابطه باید رقابت های خودخواهانه کشورهای 
خارجی را کنار بگذاریم. کریستین دوفرین رییس 
مجلس سنای بلژیک که به تهران سفر کرده است، 
در نشست خبری مشترک با علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی، با ابراز خرسندی از سفر به 
ایران و با بیان اینکه ایران مهد تمدن بشری است، 
اظهارداشت: حضور در ایران برای ما بسیار جذاب و 
غنی است. وی ادامه داد: ما دارای روابط دیرینه در 
زمینه های فرهنگی و صنعتی هستیم و امروز هم در 

شرایط جدید موقعیت آن رسیده است...

مشورت کننده از خطا و اشتباه به دور است، این تنها 
یکی از فرمایشات حضرت علی )ع( در مورد اهمیت 
مشورت می باشد. در دین مبین اسالم و آموزه        های 
دینی به مش��ورت کردن با یکدیگر در امور گوناگون 
تاکید شده اس��ت. بر همین اساس امام خمینی)ره( 
در س��ال 1358 به ش��ورای انقالب، فرمان تشکیل 
شوراهای محلی و تدوین آیین نامه شوراها را صادر 

کردند، اما در آن س��ال ها با وق��وع جنگ تحمیلی 
تش��کیل این نهاد به تاخی��ر افتاد. ب��ا پایان جنگ 
تحمیلی 8 س��اله و ثب��ات فضای داخلی کش��ور، با 
توجه به لزوم اصل تشکیل شوراها در قانون اساسی 
و آرمان های ام��ام خمینی )ره( انتخابات ش��ورای 
اسالمی شهر و روس��تا در 7 اسفند 1377 با شرکت 

24 میلیون نفر در کشور انجام شد...

به مناسبت روز شوراها:

شوراها سمبل خدمت بی منت به مردم
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رهبر معظم انقالب توليد داخلى را به  عنوان يك مسئله  مقدس عنوان و تأكيد كردند: جنسى كه 
مشابه داخلى دارد مطلقا نبايد وارد شود.

به گزارش تسنيم، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در آستانه روز كارگر در 
ــه كارگرى در قبال انقالب  ــر از كارگران، با تجليل از وفادارى و ثبات قدم جامع ديدار هزاران نف
ــكالت جامعه كارگرى»، «تقويت توليد داخلى»، «ضرورت مقابله جدى با  و نظام، بر «حل مش
قاچاق كاال» و «ممنوعيت واردات كاالهاى داراى مشابه ايرانى» تأكيد كردند و با اشاره به ادامه 
ــاد، با اصرار بر تحريم هاى مختلف  خصومت هاى آمريكا، افزودند: آمريكايى هاى غيرقابل اعتم
ــور با خارج  ــى» عمال  در راه تعامالت اقتصادى كش ايران تالش مى كنند با ايجاد «ايران هراس

مانع تراشى كنند.
ايشان با اشاره به انتخابات مرحله دوم مجلس شوراى اسالمى در جمعه همين هفته، همه واجدان 

شرايط شركت در اين مرحله را، به حضور در انتخابات فراخواندند.
ــبت به  ــور و اظهار ارادت نس ــكر از زحمات و تالش هاى جامعه كارگرى كش رهبر انقالب با تش
كارگران، كار و تالش در جامعه را «ارزش» خواندند و گفتند: هر فردى كه در جامعه مشغول كار 
است؛ اعم از مسئول، وزير، استاد دانشگاه، دانشجو، طلبه، مدير و ديگران، به معناى عمومى كلمه 

كارگر است و در واقع، «توليد ارزش» مى كند.
ــكارى، تنبلى و وقت گذرانى  ــالم، «بي حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه از ديدگاه اس
بيهوده»، ضدارزش است، افزودند: بايد همه كسانى كه در عرصه هاى مختلف مشغول كار هستند، 
ــف كار كنند. رهبر انقالب افزودند:  ــت كار، حق آن كار را ادا و خود را وق عالوه بر باال بردن كيفي
ــت، بايد همه وقت و توان خود را به اداى صحيح آن  ــئوليتى پذيرفته اس هر كسى در كشور مس

مسئوليت اختصاص دهد.
ــاره به وفادارى و ثبات قدم جامعه كارگرى نسبت به انقالب و نظام اسالمى در طول  ايشان با اش
37 سال گذشته، خاطرنشان كردند: با وجود مشكالت معيشتى، كارگران هيچ گاه به تبليغات 
ــتادند، بلكه همواره مدافع نظام اسالمى بوده اند.  ضدانقالب اعتنا نكردند و در مقابل نظام نايس
رهبرانقالب با تشكر صميمانه از جامعه كارگرى به  دليل وفادارى و بصيرت در قبال مسايل انقالب 
ــت هاى  ــئوالن در اجراى سياس و نظام، به موضوع «وظايف كارگران، بنگاه هاى اقتصادى و مس
ــت  اقتصادى مقاومتى» پرداختند و گفتند: پيام اصلى «اقتصاد مقاومتى؛ اقدام و عمل» اين اس
كه مسئوالن بايد براى يكايك بندهاى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، برنامه ريزى و آنها را 

به صورت واقعى اجرا كنند.
ــت هاى اقتصاد  ــهم كارگران در اجراى سياس حضرت آيت اهللا خامنه اى در خصوص نقش و س
مقاومتى خاطرنشان كردند: مهم ترين مسئوليت كارگران در اين بخش، «درست، با كيفيت و با 

استحكام انجام دادن كار» است.
ايشان با تأكيد بر باال رفتن كيفيت كار گفتند: از جمله مسايل مهمى كه در باال رفتن كيفيت كار 
كارگران تأثير بسزايى دارد، جدى گرفتن موضوع «مهارت افزايى» و باال بردن مهارت كارگران 

است كه دولت در اين زمينه مسئوليت هاى مشخصى دارد.
رهبر انقالب يكى ديگر از مسائل تأثيرگذار و مهم در افزايش كيفيت كار را تأمين امنيت شغلى 
كارگران دانستند و خاطرنشان كردند: تأمين امنيت شغلى كارگران بر عهده مسئوالن و همچنين 
ــدى» را از آفات بزرگ  ــت. حضرت آيت اهللا خامنه اى «تعطيلى كارگاه هاى تولي كارفرمايان اس
برشمردند و گفتند: برخى اوقات، تعطيلى كارگاه ها به دليل مشكالتى همچون كمبود نقدينگى 
و امكانات يا فرسودگى تجهيزات است كه در اين موارد، كارفرما مقصر نيست و مسئوالن مربوط 
ــئوالن بخش فناورى و شركت هاى دانش بنيان، بايد به  در بخش صنعت و تجارت، بانك ها، مس

مسئوليت خود عمل كنند.
ايشان افزودند: البته در موارد ديگرى نيز به دليل سوءاستفاده برخى كارفرمايان و استفاده از وام ها 
و تسهيالت در بخش هايى همچون ساخت وساز به جاى توليد، كارگاه ها تعطيل مى شوند كه در 
اين موارد، بايد دستگاه قضايى، دولت و دستگاه هاى اطالعاتى موضوع را به طور جدى پيگيرى 
ــت اما اين توليد ثروت نبايد به  كنند. رهبر انقالب تأكيد كردند: كسى مخالف توليد ثروت نيس
بهاى لگدمال شدن جامعه كارگرى و اقشار محروم باشد. ايشان «ترويج محصول كارگر ايرانى»، 
«سالمت محيط كار» و «افزايش سهم دستمزد در هزينه توليد» را از ديگر عوامل تأثيرگذار در 
افزايش كيفيت كار كارگران دانستند و تأكيد كردند: براى همه اين موارد، مى توان با استفاده از 
روش هاى صحيح و همچنين تجربيات كشورهاى ديگر، برنامه ريزى مناسب انجام داد تا هم انگيزه 

و كيفيت كار كارگران ارتقا يابد و هم كارفرمايان آسيب نبينند.
رهبر انقالب به تبيين حقوق كارفرمايان نيز پرداختند و تأكيد كردند: كارفرما و كارگر در منطق 

اسالم مكمل يكديگرند نه معارض و دشمن.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با قدردانى از كارفرمايانى كه سرمايه شان را به جاى سرمايه گذارى بدون 

دغدغه در بانك ها، به ميدان توليد و كارآفرينى مى آورند، افزودند: «همكارى صميمانه كارگران 
با كارفرمايان»، «تالش مسئوالن براى تسهيل سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف» و «فراهم 
ــورهاى خارجى»، از جمله حقوق  كردن زمينه صادرات و دفاع از حقوق صادركنندگان در كش
كارفرمايان است كه بايد رعايت شود. ايشان در همين بحث به مسئوالن خاطرنشان كردند: بايد 
بر سالمت و كيفيت كاالهاى صادراتى نظارت شود، چرا كه صادر شدن اجناس و كاالهاى ناسالم 

و بى كيفيت، موجب بدنام شدن ايران و ضربه به صادرات كشور خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد فراوان بر «ارزش و اهميت توليد داخلى» افزودند: توليد داخلى 
بايد به عنوان امرى مقدس شناخته و حمايت از آن، يك «وظيفه» تلقى شود. رهبر انقالب وارد 
كردن اجناسى را كه مشابه داخلى دارند، «مطلقا ممنوع» خواندند و افزودند: برخى فروشگاه ها 

مقيدند كه جز توليد داخلى نفروشند كه بايد به اين انسان هاى با غيرت آفرين گفت.
ايشان افزودند: البته در برخى فروشگاه هاى عمدتا بزرگ و گاه وابسته به دستگاه هاى دولتى، همه 
اجناس، خارجى است كه اين كار زشت، عمال موجب بيكارى كارگر ايرانى و بهبود وضع كارگر 
ــود. رهبر انقالب با انتقاد از فرهنگ خريد كاالهاى خارجى و پز دادن با كاالهاى  خارجى مى ش
داراى نشان هاى خارجى گفتند: ما با دنيا تعامل داريم اما در عرصه هايى كه توليد داخلى داريم، 
وارد كردن و فروش و مصرف كاالهاى خارجى بايد به عنوان يك ضدارزش تبليغ و شناخته شود.

ايشان خاطرنشان كردند: البته در اين زمينه طرفدار افراط نيستم بلكه بايد با حكمت و تدبير عمل 
كرد. حضرت آيت اهللا خامنه اى به عنوان يك مصداق به قضيه وارد كردن خودروهاى آمريكايى 
اشاره كردند و گفتند: خود آمريكايى ها به علت مصرف زياد و سنگين بودن اين خودروها، رغبتى 
ــرايط ما بياييم و از فالن كارخانه رو به ورشكستگى آمريكا،  به خريد آنها ندارند؛ حاال در اين ش

خودرو وارد كنيم؟ اين جاى تعجب فراوان دارد.
ــارهاى پنهانى كه در اين زمينه ها وارد  ايشان افزودند: مديران و مسئوالن محترم در مقابل فش

مى شود، بايستند و جدا نگذارند اين قبيل مسايل انجام شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با انتقاد از «واردات ميلياردى برخى لوازم غيرضرورى»، به مشكل جدى 
قاچاق كاالها و اجناس به داخل اشاره و خاطرنشان كردند: به مسئوالن دولت هاى مختلف، مكرر 
اين مسئله را گوشزد كرده ام و آنها نيز مى گويند اگر تعرفه سنگين بگذاريم، قاچاق آن كاال باال 

مى رود، اما اين دليل، پذيرفتنى نيست.
ايشان قاچاق را باليى بزرگ و سم توليد داخلى برشمردند و با انتقاد شديد از عدم برخورد جدى 
ــخاص را مأمور اين كار كرد و دولت، ضمن تقويت  با اين مسئله تأكيد كردند: بايد قوى ترين اش

دستگاههاى ذيربط، با قدرت با قاچاق سازمان يافته مقابله و برخورد كند.

حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: البته منظور از مبارزه با قاچاق كاال، مقابله با كوله برهاى ضعيفى 
كه در برخى مناطق اجناس كوچك را وارد مى كنند، نيست؛ بلكه منظور قاچاقچيان بزرگى است 
كه با ده ها و صدها كانتينر، اجناس قاچاق، وارد كشور مى كنند. رهبر انقالب با اشاره به يك مسئله 
خيلى مهم در باب توليد داخلى گفتند: گاه جنسى مى تواند در داخل توليد شود اما وارد كنندگانى 
كه سودهاى كالن به دست مى آورند، با روش هاى مختلف از جمله «رشوه هاى سنگين، تهديد 

و حتى جنايت»، تالش مى كنند جلوى توليد آن كاال را بگيرند.
ــاده برخورد كرد.  ــيار مهم و امنيتى است و نبايد با آنها س ايشان تأكيد كردند: اين مسايل، بس
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه آسيب شناسى موانع رشد توليد داخلى، به نقد كسانى پرداختند 
كه به بهانه كهنه بودن فناورى توليد محصوالت داخلى، عمال راه ورود محصوالت  خارجى را به 

كشور هموار مى كنند.
ايشان گفتند: برخى مدافعان واردات خارجى هر جا در استدالل كم مى آورند، مى گويند فناورى 
خارجى، «پيشرفته» و فناورى داخلى، «قديمى» است؛ بسيار خوب اما چرا با اين همه استعداد و 

ذهن خالق ايرانى، اين مشكل را حل نمى كنيد؟
رهبر انقالب سوال كردند: آيا ذهن ايرانى كه مى تواند موشك را پس از مسافتى 2 هزار كيلومترى 
با خطايى كمتر از 10 متر به هدف بزند، نمى تواند مشكل فناورى داخلى برخى عرصه ها از جمله 
صنعت خودرو را حل كند؟ پس چرا براى حل مشكالت به اين گونه جوانان مراجعه نمى كنيد؟ 
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: برخى پيشرفت هاى كشور محرمانه است و قابل بازگويى نيست 

وگرنه همه از استعداد جوانان اين سرزمين متعجب مى شوند.
ــان افزودند: به جامعه كارگرى، كارفرمايان و  رهبر انقالب در جمع بندى اين بخش از سخنانش
مسئوالن دولتى خوش بين هستم اما واقعيت اين است كه كار در جاهايى مى لنگد و برخى علل 
ــئوالن تالش كنند و با شناخت و رفع اين  و عوامل نمى گذارد تالشها به نتيجه الزم برسد، مس

رخنه ها، شتاب حركت پيشرفت كشور را افزايش دهند.
ــعار و رجزخوانى نيست بلكه  ايشان تأكيد كردند: رسيدن ايران به قله رفيع تمدن اسالمى، ش
مستند به واقعيات، امكانات، ويژگى ها و ظرفيت هايى است كه توجه به آنها، زمينه ساز تحقق 
اين هدف خواهد شد. رهبر انقالب اسالمى گفتند: البته دشمن، همچنان دشمنى و ايجاد مانع

 مى كند و در رأس اين دشمنى نيز امريكا و صهيونيسم قرار دارند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: آمريكايى ها گاهى اوقات از دور گاليه مى كنند كه چرا نسبت 
به ما بدبين هستيد؟ خوب مسايلى را كه موجب بدبينى هستند، مى بينيم و نمى توانيم چشمان 

خود را روى آنها ببنديم.

ــدى زياد و اخالل آمريكايى ها  حضرت آيت اهللا خامنه اى «انجام مبادالت بانكى با زحمت و كن
در معامالت بانكى» را نمونه اى آشكار از زمينه هاى بدبينى برشمردند و گفتند: اكنون موضوع 
ــاى بزرگ دنيا حاضر به  ــئوالن نيز مى گويند، اما چرا بانك ه اختالل در معامالت بانكى را مس

همكارى با ايران نيستند؟
انقالب اسالمى گفتند: علت آنكه بانك هاى بزرگ دنيا حاضر به همكارى با ايران نيستند، «ايران 

هراسى» است كه آمريكايى ها ايجاد كرده و ادامه مى دهند.
ايشان تأكيد كردند: بارها گفته ام كه نمى توان به آمريكايى ها اعتماد كرد و اكنون علت اين مسئله 
ــت. حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به اينكه روى كاغذ مى نويسند و  در حال روشن شدن اس
مى گويند «بانك ها با ايران معامله كنند»، اما در عمل، به گونه ديگرى اقدام مى شود تا «ايران 
ــى» به وجود آيد، افزودند: آمريكايى ها مى گويند ايران يك كشور حامى تروريسم است و  هراس
ممكن است به علت حمايت از تروريسم، مورد تحريم قرار گيرد. ايشان تأكيد كردند: اين مطالب 
چه پيامى را به بانك ها و طرف هاى خارجى منتقل مى كند؟ پيام اين مطالب اين است كه براى 
معامله با ايران اقدام نكنيد و در نتيجه، عمال بانك ها و سرمايه داران خارجى از تعامل با ايران به 

هراس مى افتند.
ــا از همه ــم، آمريكايى ه ــوص موضوع تروريس ــد: البته درخص ــالمى افزودن ــر انقالب اس رهب
 تروريست ها بدتر هستند و بر اساس اطالعات موجود، همچنان به ترويست هاى نام و نشان دار 
كمك مى كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى به يكى ديگر از شيوه هاى «ايران هراسى» دولت آمريكا 
براى ممانعت عملى از همكارى بانك ها و سرمايه داران خارجى اشاره كردند و گفتند: آنها ادعا
ــورهاى خارجى، اوضاع داخلى ايران است در حالى كه   مى كنند كه دليل همكارى نكردن كش
اكنون امن تر از ايران در منطقه وجود ندارد و شرايط داخلى ايران، از خود آمريكا كه روزانه چندين 
نفر كشته مى شوند و حتى از كشورهاى اروپايى امن تر است و اوضاع داخلى ايران به كورى چشم 

دشمنان، بسيار خوب است.
ــالمى تأكيد مكرر مقامات آمريكايى بر حفظ شاكله و نظام تحريم هاى ايران را  رهبر انقالب اس
ــى براى ممانعت از حضور سرمايه گذاران خارجى»  يكى ديگر از روش هاى صريح «ايران هراس
ــتيم، و براى هر فعاليتى كه  ــمنى طرف هس ــان كردند: ما با چنين دش ــمردند و خاطرنش برش

مى خواهيم انجام دهيم، بايد وجود اين دشمن را مفروض بگيريم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به پيشرفت جمهورى اسالمى ايران در 37 سال گذشته، به رغم 
دشمنى آمريكا، تأكيد كردند: اگر اين دشمنى تا صد سال ديگر هم ادامه داشته باشد، به كورى 

چشم آنها تا صد سال ديگر نيز پيشرفت خواهيم كرد.
ــت؛ چه به روى او بياوريم، چه به روى او نياوريم و چه بر زبان  ايشان افزودند: آمريكا دشمن اس

بياوريم و چه بر زبان نياوريم، اين دشمنى ها تمام نخواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى همه مسئوالن سه قوه، دستگاه ها و نهادهاى انقالب و همچنين آحاد 
ــور و توانايى هاى آن، توصيه كردند و افزودند: ما همانند  ــناخت قدر و قدرت كش مردم را به ش
اميرالمومنين على(ع) مظلوم ،اما قوى هستيم و اگر از توانايى ها و ظرفيت هاى خود به بهترين، 

انسانى ترين و اسالمى ترين شكل استفاده كنيم، قطعا بر همه موانع فائق خواهيم آمد.
ايشان تأكيد كردند: راه ما هموار نيست، اما سنگالخ هم نيست و اگر به قدرت خود تكيه كنيم، 

حتما به موفقيت و پيشرفت هاى بيشتر خواهيم رسيد.
رهبر انقالب در بخش پايانى سخنان خود به برگزارى مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در روز جمعه دهم ارديبهشت در برخى شهرها اشاره كردند و گفتند: اهميت مرحله دوم انتخابات 

كمتر از مرحله اول نيست و همه واجدان شرايط رأى دادن، در انتخابات شركت كنند.
ــرا اگر در پاى  ــت زي ــركت در انتخابات تعيين كننده اس حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: ش

صندوق هاى رأى حاضر نشويم، اين ميل و كشش و هويت به صندوق منتقل نمى شود.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با گراميداشت روز كارگر، 
ــال گذشته بر اساس همدلى و  به مشكالت كارگران و بازنشستگان اشاره كرد و گفت: در دو س
همزبانى شكل گرفته ميان كارگران و كارفرمايان، شكاف موجود ميان تورم و مزد كاهش يافته

 است.
آقاى ربيعى با تاكيد بر ضرورت توسعه بنگاه هاى كوچك و متوسط براى نهادينه شدن گفتمان 
رشد فقرزدايى اشتغال محور، افزود: «تقويت بيمه ها و بيمه كردن 10 ميليون شهروند فاقد بيمه 
درمان»، «مبارزه با فقر و فساد»، «بهبود وضعيت كودكان كار»، «گسترش تعاونى ها»، «توسعه 
ــعه فنى و حرفه اى»، «تدوين اليحه  درمان به مناطق محروم»، «توانمندسازى با تاكيد بر توس
حمايت از معلوالن و ايجاد شغل و تهيه مسكن براى آنها»، «اجرايى شدن بيمه زنان سرپرست 
ــخصيت كارگران» از  ــيب هاى اجتماعى» و «اصرار بر صيانت از ش ــيدگى به آس خانوار»، «رس

مهم ترين برنامه ها و فعاليت هاى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بوده است.

ــازمان ملل، از تاكيد و نامه  ــيه در س به گزارش فارس، مقام ارشد روس
مسكو به شوراى امنيت سازمان ملل به منظور قرار دادن «احرار الشام» و 

«جيش االسالم» در ليست گروه هاى تروريستى خبر داد.
نماينده و سفير روسيه در سازمان ملل اعالم كرد كه مسكو در نامه اى از 
كميته ضد تروريسم شوراى امنيت سازمان ملل خواسته «احرار الشام» 
و «جيش االسالم» در ليست تحريم هاى مربوط به گروه هاى تروريستى  
ــى چوركين» در بيانيه اى اعالم  اضافه كند.به گزارش ايتارتاس، «ويتال
كرد: «26 آوريل، هيئت نمايندگى روسيه نامه اى به كميته ضد تروريسم 
شوراى امنيت سازمان ملل كه مربوط به تحريم ها عليه داعش و القاعده 
ــالم را در ليست مربوط به  ــام و جيش االس است فرستاده تا احرار الش
ــازمان ملل قرار دهد».درخواست روسيه براى قرار دادن  تحريم هاى س
اين دو گروه در ليست تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل در حالى 
ــورد حمايت  ــام» م ــالم» و «احرار الش صورت گرفته كه «جيش االس
ــورهايى چون قطر،  تركيه و عربستان سعودى  ــليحاتى كش مالى و تس

هستند.

شركت «روس اتم» كه در حال ساخت اولين نيروگاه هسته اى تركيه است ،به 
دنبال بروز بحران در روابط آنكارا – مسكو، ترديدهايى در خصوص سرنوشت 
ــهام اين  ــارد دالرى ايجاد كرده و مى خواهد 49 درصد س اين پروژه 20 ميلي

نيروگاه هسته اى را به بخش خصوصى بفروشد.
خبرگزارى آناتولى تركيه، گزارش داده است كه روسيه به خاطر مشكل تامين 
مالى اين پروژه چنين تصميمى را اتخاذ كرده و يك شركت ساختمانى بزرگ 
تركيه موسوم به شركت ساختمانى «جنگيز» آمادگى خود را براى خريد اين 

سهام اعالم كرده است.
تركيه طى قراردادى ساخت اولين نيروگاه هسته اى خود را به روسيه واگذار 
كرده است. تركيه براى احداث اين نيروگاه سرمايه گذارى نمى كند و تمامى 

نيروگاه توسط روس ها ساخته و راه اندازى خواهد شد.
ــرمايه گذارى در اين نيروگاه ،برق توليدى را به  ــيه با 20 ميليارد دالر س روس
ــردارى، اين نيروگاه را به تركيه  تركيه خواهد فروخت و بعداز يك دوره بهره ب
واگذار خواهد كرد. كارشناسان انرژى با اشاره به اينكه 100 درصد سهام شركت 
ــته اى آك كويو متعلق به روسيه است، مى گويند در اين  سهامى نيروگاه هس
راستا روسيه اختيار دارد كه بخشى از سهام خود را به بخش خصوصى واگذار 
كند، اما همين كارشناسان از تاثيرپذيرى روند ساخت نيروگاه از انتقال قريب 

به نصفى از سهام شركت به بخش خصوصى ابراز نگرانى كرده اند.
ــال 2010 ميالدى منعقد شده است.  قرارداد احداث نيروگاه هسته اى در س
روسيه قرار است در مجموع چهار رآكتور اتمى به ظرفيت توليد 4800 مگاوات 
در آك كويو احداث كرده و حداكثر تا 2023 ميالدى اين نيروگاه را راه اندازى 

كند.

در نامه مسكو به سازمان ملل مطرح شد

درخواست الحاق 2 گروهك تحت الحمايه 
تركيه و عربستان در سوريه به ليست سياه

روسيه 49 درصد سهام نيروگاه هسته اى 
در حال ساخت تركيه را مى فروشد

ــلطه به ويژه آمريكا،  وزير دفاع گفت: راهبرد نظام س
ــورهاى منطقه و فعال سازى شكاف ها و  تضعيف كش

اختالفات قومى، مذهبى و مرزى است.
ــان وزير دفاع  ــين دهق ــردار حس به گزارش مهر ، س
جمهورى اسالمى ايران و سيران اوهانيان وزير دفاع 
ــركت در كنفرانس  ــتان كه براى ش جمهورى ارمنس
ــكو به روسيه سفر كرده اند در  امنيت بين المللى مس
ــات و پيرامون  ــيه اين كنفرانس با يكديگر مالق حاش
مسايل دو جانبه ومنطقه اى گفت وگو كردند.                         
ــت  ــاره به سياس ــردار دهقان در اين مالقات با اش س
جمهورى اسالمى ايران كه مبتنى بر همكارى و توسعه 
مناسبات با كشورهاى دوست به خصوص كشورهاى 
ــتان مى تواند به حفظ  ــت، گفت: ارمنس همسايه اس

ثبات و امنيت منطقه كمك كند.
ــران، تضعيف  ــالمى اي ــورى اس ــاع جمه ــر دف وزي
كشورهاى منطقه را از راهبردهاى نظام سلطه به ويژه 
ــگ ذكر ــى، تنش و جن ــاد ناامن ــراى ايج ــكا ب آمري
ــتى با ــاى تروريس ــروز جريان ه ــزود: ام ــرد و اف  ك

 پشتوانه آمريكا، اسرائيل و برخى كشورهاى نادان در 
منطقه، بحران هاى بزرگى را رقم زده است.

ــل  ــه ح ــم ك ــخ داري ــاد راس ــا اعتق ــت: م وى گف

ــايه  ــم جزء در س بحران هاى بزرگ به ويژه تروريس
ــه امكان پذير ــورهاى منطق ــكارى كش تعامل و هم

 نيست.
ــز در اين  ــتان ني ــيران اوهانيان وزير دفاع ارمنس س
ــا  ب ــات  از مالق ــندى  ــراز خرس ب ا ــا  ب ــدار  دي
ــبات  ــالمى ايران و مناس ــورى اس ــاع جمه وزير دف
ــرد:  ــح ك ــور، تصري ــان دو كش ــنه مي ــوب و حس خ
ــه و فرهنگ  ــا تمدن ديرين ــورى بزرگ و ب ايران كش
ــرد و بزرگى  ــه ف ــر ب ــش منحص ــت كه نق غنى اس
ــه  ــح در منطق ــات و صل ــت، ثب ــتقرار امني در اس

دارد.
ــام  ــازنده و اهتم ــرك س ــى از تح ــا قدردان وى ب
ــالمى ايران به ويژه شخص سردار  ويژه جمهورى اس
ــح در قفقاز تأكيد  دهقان در برقرارى آتش بس و صل
ــه بحران هاى  ــيه نمى توان ب كرد: بدون ايران و روس
ــالمى  ــا مواضع جمهورى اس ــان داد و م منطقه پاي
ــال تأييد  ــران ها كام ــا اين بح ــه ب ــران را در مقابل اي

مى كنيم.
در پايان اين مالقات دو طرف بر حفظ ارتباط و تداوم 
گفت وگو هاى سازنده در راستاى حفظ صلح و آرامش 

تأكيد كردند.

سخنگوى كاخ سفيد در واكنش به انتقاد سناتور جمهورى خواه:

خريد آب سنگين ايران با مجوز بوده است
راهبرد آمريكا تضعيف كشورهاى منطقه و فعال سازى 

شكاف هاى قومى است

مهم ترين برنامه ها و فعاليت هاى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بوده است.

بين الملل

ــت، سخنگوى كاخ  به گزارش جام جم آنالين ، جاش ارنس
سفيد در نشست خبرى در كاخ سفيد به سواالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
خبرنگارى پرسيد: وزارت انرژى آمريكا اعالم كرد كه آمريكا 
براى هميشه مشترى آب سنگين ايران نخواهد بود، سناتور 
ــنهاد كرده است كه در آن اعالم  تام كاتن اصالحيه اى پيش
ــد دالرهاى آمريكا صرف خريدهاى ديگر (آب سنگين)  ش
ــود. آمريكا تا چه حد اطمينان دارد كه كشورهاى ديگر  نش

اقدام به خريدهاى بيشترى از اين دست مى كنند؟
ــناس بازار جهانى آب سنگين  ارنست گفت: من قطعا كارش
نيستم، اما مى توانم به شما بگويم كه آمريكا از طريق وزارت 
انرژى، اقدام به اين خريد كرد كه مجوز داشت ، ميزان خريد 

حدود سى و دو تن آب سنگين بود.
وى افزود: بازار آب سنگين وجود دارد به خصوص در مورد 
ــى در آمريكا. به همين علت  كاربردهاى صنعتى و تحقيقات
است كه وزارت انرژى از اين ماده استفاده خواهد كرد و آن 
را به قيمت بازار به نهادهايى خواهد فروخت كه براى مقاصد 

تحقيقاتى در آمريكا از آن استفاده خواهند كرد.
ــد كنم كه آب  ــفيد گفت: من بايد تاكي ــخنگوى كاخ س س
ــت و هيچ تهديد و نگرانى از  ــنگين ماده راديواكتيو نيس س
جنبه سالمت عمومى ايجاد نمى كند، اما اين ماده از جنبه 

ــتفاده از آن در بخش هاى فنى با ارزش است. نكته كلى  اس
ــت كه من مى توانم بگويم اين خريد مطابق با عمل  اين اس
كردن ايران به تعهدات اين كشور به عنوان بخشى از برنامه 

جامع اقدام مشترك است.
ارنست افزود: اين توافقنامه بين المللى مانع از آن مى شود 
ــت يابد. بخشى از گام هاى  كه ايران به سالح هسته اى دس
مقرر شده اى كه آنها بايد برمى داشتند، اين بود كه ذخيره 
ــان را كاهش دهند، اين كاهش شامل كاهش  هسته اى ش
ــان بود. ايران بايد  ــته اى ش دادن توانايى هاى فناورى هس
بخشى از آب سنگين خود را به خارج انتقال مى داد، آنها اين 
كار را كردند و اكنون اين ذخيره را مى فروشند و آمريكا نيز 
ــت تا آنها را به نهادهايى  بخشى از آن را خريدارى كرده اس
ــى در آمريكا دارند  ــتفاده تحقيقاتى و يا حتى صنعت كه اس

مجددا بفروشد.
ــارات  ــرى از اظه ــش ديگ ــفيد در بخ ــخنگوى كاخ س س
ــن با لحنى  ــناتور كات ــنهادى س خود درباره اصالحيه پيش
تمسخر آميز گفت: من نمى دانم كه اين اصالحيه چه تاثير 
احتمالى را مى تواند داشته باشد، اما چيزى كه مى گويم اين 
است كه اگر او نگرانى هاى واقعى در اين باره دارد مى تواند 
ــد و ببيند كه تا چه حد نامه اى ديگر به رهبر معظم بنويس

 مى تواند كار را پيش ببرد.

ــه ضرورت  ــاره ب ــناى بلژيك، با اش رييس مجلس س
ــم گفت:  همكارى بين المللى براى مبارزه با تروريس
در اين رابطه بايد رقابت هاى خودخواهانه كشورهاى 

خارجى را كنار بگذاريم.
ــن رييس مجلس  ــتين دوفري به گزارش مهر، كريس
سناى بلژيك كه به تهران سفر كرده است، در نشست 
خبرى مشترك با على الريجانى رييس مجلس شوراى 
اسالمى، با ابراز خرسندى از سفر به ايران و با بيان اينكه 
ايران مهد تمدن بشرى است، اظهارداشت: حضور در 

ايران براى ما بسيار جذاب و غنى است.
ــط ديرينه در زمينه هاى  وى ادامه داد: ما داراى رواب
فرهنگى و صنعتى هستيم و امروز هم در شرايط جديد 
ــت كه اين روابط را تقويت و  ــيده اس موقعيت آن رس

تحكيم بخشيم.
رييس مجلس سناى بلژيك خاطرنشان كرد: بلژيك 
ــت، اما از اين جهت كه جزو  كشور بسيار بزرگى نيس
ــات اتحاديه اروپا بوده، جايگاه ويژه اى در اين  موسس

اتحاديه دارد.
ــتيم در موضوعات  دوفرين گفت: در ديدارى كه داش
متعددى تبادل نظر شد و بايد در زمينه هاى مختلف 
روابط را توسعه دهيم و از تبادل دانش و فناورى ميان 

دو كشور نيز استقبال مى كنيم.
ــت در دست يكديگر با  وى با تاكيد بر اينكه بايد دس
ــت: اين امر محقق  تروريسم مبارزه كنيم، اظهارداش

نخواهد شد مگر با تعامل و گفت وگوى مستمر.
ــرد: اعتقاد  ــك تصريح ك ــناى بلژي رييس مجلس س
داريم در كنار ديپلماسى دولتى، ديپلماسى پارلمانى 
ــد كه در اين رابطه در  ــيار مى تواند موفق باش هم بس
سناى بلژيك، مصمم به توسعه روابط دوستى و روابط 
پارلمانى هستيم كه اين امر، از طريق تبادل تجربيات 
قانونگذارى ميسر خواهد شد؛ چرا كه با چارچوب هاى 
ــب، مى توانيم در پيگيرى اهداف خود  قانونى مناس

موفق باشيم.
ــبكه خبر سيما از  ــت،خبرنگار ش در ادامه اين نشس

ــيد: «بلژيك زخم خورده  ــناى بلژيك پرس رييس س
ــان اين اتفاقات  تروريسم است و به اعتقاد كارشناس
نتيجه سياست هاى دوگانه غرب در مقابله با تروريسم 
ــت، بنابراين چه برنامه اى براى مقابله با تروريسم  اس

داريد».
ــوال اظهار  ــخ به اين س ــتين دوفرين در پاس  كريس
داشت:در اين زمينه بايد اين سوال را جواب دهيم كه 
چرا جوانان نسل دوم و سوم مهاجرانى كه در كشور ما 
ــوريه رفتند و به صفوف داعش  بزرگ شده اند، به س
ــتند. وى با بيان اينكه براى مبارزه با تروريسم  پيوس
نيازمند همكارى نظامى بين المللى هستيم، گفت: اين 

موضوع فقط با همكارى هاى بين المللى ميسر است.
ــه داد: پس از اين  ــناى بلژيك ادام رييس مجلس س
مرحله بايد به فكر صلح پايدار در سوريه باشيم تا روند 
ــازى مدنى را دنبال كند و دولتى دموكراتيك با  بازس
عنوان وحدت ملى كه رعايت آزادى هاى فردى را بكند 

و با تروريسم نيز مبارزه كند، تشكيل شود.
ــد رقابت هاى  ــرد: در اين رابطه باي دوفرين تاكيد ك
ــورهاى خارجى را كنار بگذاريم؛ با  خودخواهانه كش

ايران نيز مى توانيم تبادل اطالعات داشته باشيم.

رييس سناى بلژيك در نشست مشترك با الريجانى:
رقابت هاى خودخواهانه خارجى را براى مبارزه با تروريسم كنار بگذاريم

امام خامنه اى در ديدار هزاران نفر از كارگران كشور:

آمريكا اخالل و خدعه مى كند
اهميت نوبت دوم انتخابات كمتر از نوبت اول نيست
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خبر خبر 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اس��تان اصفه��ان با دارا بودن 
واحدهای نس��اجی متعدد رتبه نخست تولید پوش��اک را به خود 
اختصاص داده و می تواند با شرکت های پوشاک ایتالیایی همکاری 

مشترک داشته باشند.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی در دیدار با جمعی  از فعاالن صنعت 
پوشاک ایتالیا، تصریح کرد: اصفهان به عنوان قطب صنعت نساجی 
و همچنین دارا بودن100 هزار واحد صنفی و فروشگاهی می تواند 
زمینه مناسبی برای همکاری مشترکی استان اصفهان با برندهای 

معتبر پوشاک جهان را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در مرکزیت کشور جایگاه مهمی 
در توزیع مناسب تولیدات پوشاکی دارد، افزود: همکاری برندهای 
معتبر اروپایی با صنعت پوش��اک اصفهان می تواند زمینه حضور 

صادرات به سایر کشورهای خاورمیانه را تسهیل کند.
 س��هل آبادی از آمادگی ات��اق بازرگان��ی اصفهان برای تس��هیل 
 س��رمایه گذاری ش��رکت ایتالیایی در اصفهان خب��ر داد و گفت: 
اتاق از تمام ظرفیت برای حضور و سرمایه گذاری سرمایه گذاران 

در استان اصفهان حمایت می کند.
 مدیر اجرایی ش��رکت می س��و نی ایتالیایی در این دیدار با اشاره 
به تشکیل  مراکز بزرگ خرید مانند س��یتی سنتر اصفهان، گفت: 
فضای اجتماعی و اقتصادی این مرکز هیئت ما را تحت تاثیر قرار داد 

و امیدواری به فعالیت مشترک در این شهر افزایش داد.
امیلی��و کاربونرا گیان��ی تاکید کرد: هدف این ش��رکت س��رمایه 
 گذار بلندمدت و ن��ه کوتاه مدت در اصفهان اس��ت و به این خاطر 
زمین��ه ه��ای س��رمایه گ��ذاری و هم��کاری متقاب��ل م��ورد 
بررس��ی قرار می گی��رد. عض��و هیئ��ت رییس��ه ات��اق اصفهان 
در ای��ن دی��دار ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ایتالی��ا ب��ه عن��وان دارا 
 ب��ودن بهتری��ن طراح��ان لب��اس و هت��ل س��ازان ش��ناخته 
می ش��ود، تصریح کرد: س��بد خرید پوش��اک ایرانیان نس��بت به 
اروپاییان بزرگ تر اس��ت و این پتانس��یل مناس��بی برای فعالیت 

شرکت ایتالیایی در ایران است.
محسن پورسینا با اشاره به تجربه سیتی سنتر اصفهان، گفت: تجربه 
فروشگاه های بزرگ در ایران به ویژه اصفهان نشان از ظرفیت باالی 
اقتصادی این استان در عرصه های مختلف را دارد و در حال حاضر 
رتبه سوم خاورمیانه در حوزه فروش ش��امپینگ سنتر در اختیار 
ایران اس��ت. وی بزرگ ترین چال��ش اقتصادی ایران را اش��تغال 
 دانس��ت و افزود: اگر برندهای ایتالیایی خواس��تار س��رمایه گذار 
در ایران هس��تند می توانند همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی 

استان اصفهان در صنعت پوشاک و صنایع وابسته داشته باشند.

انجمن حمایت از مصرف کنندگان با صدور بیانیه ای، نسبت به موافقت 
شورای رقابت با رشد قیمت خودرو واکنش نشان داد و تاکید کرد که نباید 

نرخ خودروها افزایش پیدا کند.
در بیانیه این انجمن به موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای 
 تولی��د داخل ) س��ایپا 0/4 و ای��ران خودرو 1/8 درصد ( اش��اره ش��ده و 
 آمده اس��ت: » به گفته رییس ش��ورای رقابت، کیفیت برخی از خودروها 
 در س��ال گذشته کاهش داش��ته و از س��ویی انتظارات مصرف کنندگان 
از جمله کاهش مصرف س��وخت خودرو، کاهش می��زان آالیندگی هوا، 
باالبردن ایمنی خودرو، ارایه خدمات پس از فروش مناس��ب، جایگزینی 

قطعات اصلی برآورده نشده است.
با توجه به انحصاری بودن بازار رقابت خودرو و نیز برداش��تن تحریم ها، 
امکان دسترسی به شرکا خودروساز وجود داشته بنابراین افزایش قیمت 
خودرو برای مصرف کنندگان قابل قبول نیست و انجمن خواستار توقف 

افزایش قیمت خودرو است. «
در ای��ن بیانیه تاکید ش��ده ک��ه انجمن حمای��ت از مص��رف کنندگان 
 ضمن حمایت از تولی��دات داخلی، خواس��تار برآورده ش��دن انتظارات 

مصرف کنندگان از سوی خودروسازان و عرضه کنندگان خودرو است.
رییس ش��ورای رقابت درباره نتیجه جلس��ه عصر دیروز این ش��ورا گفته 
بود، با توجه به بررس��ی های کیفی تولیدات داخلی خودروسازان، مجوز 
افزایش قیمت حداکثر چهار دهم درصدی تولیدات سایپا و 1/8 درصدی 
ایران خودرو صادر ش��د. به گفته » رضا ش��یوا «، ای��ن افزایش نرخ برای 
خودروسازان سقف قیمتی اس��ت و این دو خودروساز می توانند افزایش 
قیمتی نیز نداشته باش��ند. وی افزود: در این جلس��ه بعد از بررسی های 
 نهایی مقرر ش��د، از همان دس��تورالعمل گذش��ته برای قیمت خودروها 
در سال جدید استفاده شود. مرکز ملی رقابت با توجه به اینکه آمار تورم 
بخشی را از بانک مرکزی و کیفیت خودروهای تولید ایران خودرو و سایپا 
را از سازمان بازرسی کیفیت و بهره وری گرفته بود، متغیرهای اعالم شده 
را در فرمول تعیین شده در دس��تورالعمل قرار داد. رییس شورای رقابت 
افزود: با توجه به اینکه کیفیت خودروهای تولیدی س��ایپا نسبت به سال 
گذشته کاهش پیدا کرده بود، جریمه کم کیفیتی برای آنها در نظر گرفته 
ش��د؛ همچنین کیفیت تولیدات ایران خودرو نیز همانند سال گذشته و 
ثابت مانده بود؛ هرچند این خودروساز جریمه نشد، اما جایزه کیفیت نیز 
نگرفت. شیوا اضافه کرد: براساس عدد و رقم های دریافت شده از فرمول 
مندرج در دستورالعمل، گروه سایپا مجاز به افزایش چهار دهم درصدی و 

گروه ایران خودرو نیز 1/8درصد مجاز به افزایش قیمت شدند.
به گفته وی، قرار شده مرکز ملی رقابت، عدد و رقم ها )تورم، میزان کیفیت 
خودروها و ... ( را به طور دقیق در فرمول تعیین ش��ده قرار دهد تا قیمت 

خودروها به طور کامل مشخص شود.
 وی تاکید ک��رد: با توجه ب��ه رکود در کش��ور، به نظر می رس��د افزایش 
قیمت ها چندان مناسب نباشد، اما به هر حال شورای رقابت وظیفه داشت 

این بررسی را برای تعیین قیمت ها انجام دهد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

پتانسیل  اصفهان برای همکاری 
 مشترک با سرمایه گذاران 

صنعت پوشاک  ایتالیا

با صدور بیانیه ای از سوی انجمن حمایت
 از مصرف کنندگان؛

قیمت خودرو نباید افزایش پیداکند

جمعی از س��پرده گذاران ثامن الحجج ط��ی نامه ای ضمن 
یادآوری این موضوع که نباید فقط آنها را برای سپرده گذاری 
در این موسسه مقصر دانست و باید نقش بانک مرکزی دولت 
گذشته و رسانه ها در جذب به این سو را به یاد آورد، از سران 
قوا خواستار تسریع رسیدگی و تعیین تکلیف امور خود شدند.

 حدود چهار ماهی اس��ت که تعاونی اعتب��اری ثامن الحجج 
به دلیل تخلفات مالی و س��اختار از فعالیت رسمی در شعب 
خ��ود بازمانده و با ورود دس��تگاه های ذیرب��ط از جمله قوه 
قضاییه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی در مورد نحوه ادامه 
فعالیت آن تصمیم گیری ش��ده اس��ت. امور مربوط به این 
 تعاونی اعتباری به بانک پارسیان واگذار و قرار شد تا به طور 
مرحله  ای و با ساماندهی حس��اب های آن، سپرده گذاران 

ثامن الحجج تعیین تکلیف شوند.
به هر حال از نیمه بهمن ماه امس��ال با ص��دور ابالغیه ای از 
 سوی بانک مرکزی بود که بانک پارسیان در کلیه شعب خود 
در سراسر کشور رسیدگی به امور سپرده گذاران را آغاز و قرار 
ش��د تا بعد از س��پرده گذاران خرد، وضعیت سپرده گذاران 

کالن نیز به تدریج مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرند.
این در حالی است که آخرین گزارش های رسمی نیز حاکی 
از آن است که از حدود 2/4 میلیون سپرده گذار ثامن الحجج، 
در این مدت حدود800 هزار پرونده با رقمی در حدود 1225 

میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است.
 با این ح��ال گاه��ا دیده می ش��ود ک��ه همچن��ان برخی 
سپرده گذاران این تعاونی برای گرفتن حقوق خود به تجمع 
به ویژه مقابل بانک مرکزی ادامه می دهند. در عین حال اخیرا 
نمایندگان تعدادی از آنها در نامه ای به س��ران قوا خواستار 
رسیدگی سریع تر به امور خود شده اند. این سپرده گذاران 
تاکید دارند که چرا باید همواره برای سپرده گذاری در این 

تعاونی مورد عتاب قرار گیرند آن هم در حالی که ردپای بانک 
مرکزی دولت قبل و تایید آنها از سوی این نهاد و در عین حال 
رس��انه ملی در تبلیغات در تحریک مردم برای رجوع به این 

موسسات دیده می شود.
 مت��ن نامه به ش��رح زیر اس��ت: س��پرده گذاران موسس��ه 
ثامن الحجج بیش از 8 ماه اس��ت در بحرانی خانمان برانداز 
قرار گرفته اند که سرمایه زندگی آنان در موسسه مسدودشده 
و بانک مرکزی با هدف س��اماندهی موسس��ات مالی بدون 
 مطالعه وایجاد زیر س��اخت اصول��ی و س��ازمانی جامع در 
 مرداد م��اه س��ال ۹4نس��بت ب��ه فضا س��ازی رس��انه ای 
غیر حرف��ه ای و التهاب آفرین برای این موسس��ه یا تعاونی 
خاطی و قانون گریز اقدام کرد و باعث هجوم سپرده گذران 
به ش��عب ش��د که نتیجه آن مش��هود بود و... از سوی دیگر 
مدیران نظام بانکی کش��ور در چند ماه اخیر، بارها س��پرده 
 گذاران مورد خطاب و عتاب قرار داده اند که چرا در موسسه 
غیر مجاز سرمایه گذاری کرده اید! ولیکن نگاهی به بایگانی 
دفتر رییس کل بانک مرکزی، مشخص می کند که در تاریخ 
1۹ بهمن ماه13۹0 نامه قدردانی رییس وقت بانک مرکزی 
) جناب آقای دکتر بهمنی ( به مدیر عامل موسس��ه)!!!؟؟؟( 
 بابت همکاری در بخ��ش مرتبط با ب��ازار پول وس��رمایه و 
با شماره2۷۷322/۹0 به این موسسه مشروعیت داده است. 
همچنین مش��ابه همین نامه، از طرف معاون نظارتی وقت 
رییس بانک مرکزی، آقای درویشی در تاریخ 23 اسفند ماه 
13۹0 به شماره 312۷35 با عنوان آقای میرعلی مدیرعامل 
موسسه)!!!؟؟؟( مالی واعتباری ثامن الحجج )ع( ارسال شده 
که حتی در این نامه مراتب تقدیر و تش��کرمعاون اول وقت 
ریاس��ت جمهوری نیز ذکر شده اس��ت. بدیهی است وقتی 
مردم حجم انبوه تبلیغات را در رس��انه ها به خصوص رسانه 

ملی مشاهده می کنند و با مراجعه به شعب موسسه و دیدن 
 این نامه های صادره از دفتر رییس کل و معاون نظارتی که بر 
در و دیوار ش��عب نصب شده، دیگر جای ش��کی برای شان 
 باقی نمی ماند و به این موسسه اعتماد می کنند و هرگز فکر 
نمی کنند ک��ه در دوره مدیریت بعدی بان��ک مرکزی این 
مجموعه غیر مج��از تلقی و حتی ماهی��ت آن تعاونی اعتبار 
تعریف می ش��ود. در همین جا خاطر نش��ان می ش��ود که 
نگارندگان این نامه، هیچ عقد اخوتی با موسسه ثامن الحجج 
و مدیران آن نداشته و در صورت احراز تخلف و سو استفاده، 
خواهان اجرای قان��ون و ضواب��ط قضایی از س��وی مراجع 
ذیصالح هستند. ولیکن آیا علنی ش��دن تنش و اصطکاک 
بین بانک مرکزی و موسس��ه ) تعاونی ( فوق الذکر در میان 
توده های مردم و گس��ترش اضطراب اجتماعی برای اصالح 
ساختار معیوب بازار پول وس��رمایه کشور اقدامی پسندیده 
و موثر اس��ت؟ آیا به مخاطره انداختن س��رمایه اقتصادی و 
آرامش روانی شهروندان همراه با ایجاد بحران های خانوادگی 
از جمله طالق، زندان به علت عدم پرداخت تعهدات سپرده 
گذران و...زیبنده هموطن مسلمان است؟ آیا شایسته است 
هزینه س��و مدیریت این س��اماندهی بر گردن مردمان این 
سرزمین که اندوخته خود را در دوران رکود اقتصادی در این 
 مجموعه سرمایه گذاری کردن گذاشته شود؟ آیا این رفتار با 
س��پرده گذران که بعد از ش��ش ماه به صورت قطره چکانی 
آن هم با فرمول های پیچیده و غیر فنی که باعث برداش��ت 
کسورات از حس��اب های س��پرده به نفع موسسه می شود، 
موجبات بروز عواقبی تلخ و بی اعتمادی مردم ) سرمایه گذران 
در بانک ها و موسسات مالی که در همه کشورها مورد توجه و 
تکریم قرار دارند ( را به وجود نمی آورد؛ وقتی یک موسسه یا 
تعاونی که مورد تقدیر وتشکر رییس وقت بانک مرکزی بوده 
ناگهان خطا کار و غیر مجاز معرفی می شود؟! ما نمایندگان 
 سپرده گذاران برادارانه از س��ران قوا و مسئوالن ارشد کشور 
به خصوص رییس جمهور محبوب و حقوقدان می خواهیم که 
همانند گذشته حامی و تامین کننده شان و منزلت شهروندان 
مسلمان ایرانی باشند و با صدور دستور تسریع وحل بحران 
باقید زمان مش��خص برای مس��والن مربوطه، گشایشی در 
این گرفتاری مل��ی ایجاد کنند. نگارندگان ای��ن در ادامه به 
 مورد اش��اره کرده و عنوان ک��رده اند که این م��وارد موجب 

ضایع شدن حق وحقوق سپرده گذران می شود. 
1. بخش کثیری از س��پرده گذاران این موسسه با اعتماد و 
اعتنا به ادعای چندین ساله موسسه مبنی بر » تحت نظارت 
بانک مرکزی « بودن و تبلیغات گسترده رسانه ای و اقتصادی 
این موسسه و نیز سو استفاده از عنوان مذهبی و نام متبرکه 
امام هشتم شیعیان اطمینان و اقدام به افتتاح سپرده نزد این 
موسسه کرده اند. 2. با تشکر از پیگیری قوه قضاییه در صیانت 
 از اموال سپرده گزاران، از دادس��تانی محترم انتظار می رود 
 ت��ا مانع ت��داوم تخلف��ات مدیران موسس��ه ثام��ن الحجج 
در اس��ترداد، تعدیل و قط��ع کارکردها که براس��اس قانون 
 و تعه��دات موسس��ه حق مس��لم س��پرده گذاران اس��ت، 

شود .

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 

م الف 3048اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت دوم

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت 
جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

توضیح: داش��تن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت ش��رکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع 
مناقصه فوق الزامی است. 

3- مهلت و محل دریافت اسناد اس�تعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز یکش��نبه مورخ ۹5/02/12 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: 
اصفهان، جاده شیراز، بعد از ترمینال صفه، ایستگاه راه آهن، امور قراردادها. 

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ ۹5/02/26 به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 
5- هزینه اسناد: مبلغ )300/000( ریال. 

http://iets.mporg.ir 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 

* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

رتبه /پایهمدت اجرانوعمحل اجراموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
عملیات تعمیر و 43/۹5/1 1

نگهداری ابنیه، 
تاسیسات برقی و 

مکانیکی

محور اصفهان، 
کاشان، زرین شهر

گواهی صالحیت در رشته ساختمان یا تاسیسات یکسالدو مرحله ای
رتبه 5 از دفتر فنی استانداری ها یا گواهی صالحیت 
پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

رشته تعمیر و نگهداری ساختمان یا تاسیسات
گواهی صالحیت پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار یکسالیک مرحله ایاصفهانخدمات امور اداری243/۹5/3

و رفاه اجتماعی در رشته مرتبط 

عضو شورای ملی زیتون با بیان اینکه زیتون های کنسروی تولید شده 
در دو سال گذشته روی دست تولیدکنندگان مانده است، گفت: ما 

نتوانستیم در روسیه بازاری برای محصول خود پیدا کنیم.
نادر جاللت در گفت و گو با مهر با بیان اینکه س��ال گذش��ته تولید 
روغن زیتون در کشور مقداری افزایش پیدا کرده است، اظهارداشت: 
 زیتون های کنس��روی تولید سال ۹3؛ روی دس��ت تولیدکنندگان 
مانده بود و همین امر باعث شد تمایالت به تولید روغن بیشتر شود.

 وی با اش��اره به اینکه برخی تولیدکنندگان زیتون کنسروی موفق 
 به فروش محص��ول تولیدی خود در س��ال ۹4 هم نش��دند، افزود: 
در حال حاضر ای��ن تولیدکنندگان، دغدغه ف��روش محصول خود 
 را دارند. عضو ش��ورای ملی زیت��ون اظهارامیدواری ک��رد: با توجه 
به ش��رایط پیش آمده امس��ال هم تولیدکنندگان به س��مت تولید 
روغن حرکت کنند و ما باز هم ش��اهد افزایش در این زمینه باشیم.

جاللت با بیان اینکه متاسفانه ما موفق نشدیم در روسیه بازاری برای 
محصول زیتون خود پیدا کنیم، گفت: هزینه های تولید ما باالست و 
نمی توانیم با  کشورهایی مانند ترکیه در این زمینه رقابت کنیم.عضو 
شورای ملی زیتون کشور با اشاره به اینکه آمار دقیق میزان تولید این 
محصول باید توسط وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود، گفت: سال 
۹3 حدود 4 هزارتن روغن زیتون در کشور تولید شد که این میزان در 
سال گذشته حدود20 تا 25 درصد رشد داشته است.جاللت، میزان 
تولید زیتون کنسروی در سال ۹3 را هم حدود۷0 هزارتن اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از افزایش 2 برابری صادرات 
گازوئیل ایران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: افزایش تولید گاز یکی از دالیل 
رشد صادرات گازوئیل است. سیدناصر سجادی درباره آخرین وضعیت صادرات 
گازوئیل ایران، گفت: از ابتدای فروردین ماه تا 6 اردیبهشت ماه سال جاری به 
طور متوسط روزانه ۹ تا ۹/2 میلیون لیتر گازوئیل توسط ایران به بازارهای جهانی 
صادر شده است. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعالم 
 اینکه سال گذشته متوسط صادرات گازوئیل روزانه بین 4/5 تا 5 میلیون لیتر 
بوده اس��ت، تصریح کرد: حجم صدور این فرآورده نفتی از ابتدای سال جاری 
 تاکنون در مقایسه با سال گذشته افزایش��ی حدود دو برابری را تجربه می کند.

این مقام مسئول در خصوص مهم ترین دالیل افزایش حجم صادرات گازوئیل 
ایران اظهار داش��ت: افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و گازرسانی به صنایع و 
نیروگاه ها و دوم اجرای طرح مدیریت مصرف از مه��م ترین دالیل این جهش 
صادراتی اس��ت. س��جادی با بیان اینکه از سال گذش��ته با اجرای طرح عرضه 
گازوئیل بر اساس پیمایش متوس��ط مصرف این فرآورده نفتی کاهشی روزانه 
حدود ۷ میلیون لیتری را تجربه می کند، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور حدود 58 میلیون لیتر در روز بوده است.
 وی با یادآوری اینکه سال گذشته میانگین مصرف روزانه گازوئیل ایران حدود

 ۷3/5 میلیون لیتر در روز بوده اس��ت، تبیین کرد: به عبارت دیگر مصرف این 
فرآورده نفتی در کشور حدود 21/22 درصد کاهش پیدا کرده است. مدیر عامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود 
حجم صادرت گازوئیل در ادامه س��ال جاری به بیش از 15 میلیون لیتر در روز 
افزایش پیدا کند، تاکید کرد: هم اکنون گازوئیل از دو مسیر دریایی و خشکی به 

کشورهای همجوار و بازارهای جهانی صادر می شود.

زیتون های کنسروی روی دست 
تولیدکنندگان باقی ماند

صادرات گازوئیل ایران 
۲ برابر شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

 عرصه بین المللی نمایشگاه 
باید گسترش پیدا کند

سپرده گذاران ثامن الحجج 
به سران قوانامه نوشتند

» صنعت نمایش��گاهی باید به اوج خود  مریم
برسد و مسئوالن داخلی برای پیشرفت یاوری

تولید بای��د  نمایش��گاه ه��ا را حمایت 
کنند« این صحبتی بود که مدیرعامل شرکت نمایشگاه 
های بین المللی اصفهان در نشست بررسی راهکارها و 
چالش های صنع��ت در جم��ع هیئت مدی��ره انجمن 
تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک اصفهان به آن 
اش��اره کرد و گفت: نگاه صنعتگران ب��ه تولید یک نگاه 
بلندمدت اس��ت و تنها به فروش و عرضه آن ختم نمی 
ش��ود بلکه درصدد هس��تند با نمایش ف��ن آوری ها و 
تولیدات ایرانی خود را به هموطنان و کشورهای خارجی 

معرفی کنند.
رس��ول محققیان اظهار ک��رد: نمایش��گاه اصفهان یک 
نمایشگاه بین المللی است و این مسئله می تواند فرصت 
خوبی برای تولی��د کنندگان و صنعتگ��ران فراهم کند 
زیرا آنها با عرضه محص��والت و تولیدات خود می توانند 
توان خود را در جمع رقبای داخلی و خارجی حاضر در 
نمایش��گاه و همچنین بازدیدکنندگان به منصه ظهور 

بگذارند.
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان 
با اظهار امیدواری برای گس��ترش عرصه نمایش��گاهی 

در س��طح بین المللی، گفت: نمی توان ه��م اکنون باور 
 داش��ت که حضور کش��ورهای خارجی در نمایش��گاه 
به ص��ورت مطلق وج��ود دارد، ام��ا می ت��وان امیدوار 
 بود ک��ه ب��ا گس��ترش هم��کاری ه��ا و ایج��اد روابط 
در عرصه تولید و صنعت حضور کش��ورهای خارجی در 

نمایشگاه اصفهان بیش از پیش لمس شود.
وی همچنین ب��ه مقوله ضعیف بودن ای��ران در صنعت 
نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالتی که هم 
اکنون در صنعت نمایشگاهی به طور محسوس احساس 
می شود نداش��تن متولی برای این امر است تا جایی که 
این مسئله سبب شده تا برنامه ریزی دقیق و مدونی برای 
برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی نداشته باشیم.

محققیان بی��ان ک��رد: مس��ئوالن کش��ور در حمایت 
برپای��ی  ب��رای  صنعتگ��ران  و   تولیدکنن��دگان 
نمایش��گاه های خارجی خوب عمل نم��ی کنند و این 
مس��ئله س��بب ش��ده تا تولیدکنن��دگان و صنعتگران 
 ایران��ی نتوانن��د در عرص��ه های بی��ن الملل��ی حضور 
پیدا کنند تا تولیدات خود را به نمایش و عرضه بگذارند 
در حالی که این مسئله در کشورهایی دیگر جهان گونه 
ای دیگر رقم می خورد تاجایی که کشورها با حمایت50 
حتی100 درص��دی تولیدکنندگان خ��ود را یاری می 

کنند.
 وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه حض��ور برندهای 
بی کیفیت خارجی در نمایش��گاه به چش��م می خورد، 
گفت: در ایران اکثر تجار بیش��تر به دنبال منفعت خود 
هستند به همین دلیل نس��بت به واردات جنس های با 
کیفیت خود را مس��ئول نمی دانند و تنه��ا درآمدزایی 
 مدنظ��ر آنهاس��ت و اق��دام ب��ه وارد ک��ردن اجن��اس 
بی کیفیت می کنن��د.  وی گفت: حض��ور هیئت های 
تجاری در ایران ب��ه دلیل اینکه هنوز اقدامی میس��ر از 
سوی آنها صورت نگرفته، نمی تواند راهگشای مشکالت 
باشد و تنها منابع برای آنها هزینه می شود به همین دلیل 
باید سعی شود حضور این هیئت های خارجی در ایران 
و به خصوص اصفهان مثمر ثمر باشد تا در ازای آن بتوان 

راهکارهای جدی برا خروج از رکود را مد نظر قرار داد.
س�رمایه گذاری در صنعت راهی برای شکوفایی 

اقتصادی 
ریی��س انجم��ن صنای��ع همگ��ن ب��رق و الکترونیک 
 اس��تان اصفهان در ادامه این نشست با اش��اره به اینکه 
در دولت گذش��ته بودجه صنع��ت با افت مواجه ش��د، 
گفت: با توج��ه به اف��ت تولی��د در دولت گذش��ته که 
 صنعت کش��ور را به زوال کش��اند ش��اخص های تولید 

به پایین ترین حالت خود در آمد.
سید محسن پورس��عید افزود: صنعت در شرایطی قرار 
دارد که باید برای جبران خس��ارت های گذشته تولید 
 را حداق��ل به20 براب��ر رقم کنونی برس��انیم ت��ا بتوان 
 به ش��رایط ای��ده آل بازگردی��م. وی س��رمایه گذاری 
در صنع��ت را از واجبات ضروری دانس��ت و اظهار کرد: 
 اگر بخواهی��م اقتصادی ش��کوفا داش��ته باش��یم باید 
در صنعت سرمایه گذاری و صنایع را به نوعی دوباره احیا 

کرده و به پویایی کامل برسانیم.
وی در خصوص کاهش تولید در عرصه های گذش��ته، 
گفت: هم اکنون 25 تا30 درصد صنایع در حال فعالیت 
هس��تند که آنها نیز با کمترین توان تولیدی مش��غول 
بکارند. رییس انجمن صنای��ع همگن برق و الکترونیک 
اس��تان اصفهان در ادام��ه به حضور صنای��ع داخلی در 
 نمایش��گاه اش��اره کرد و ادامه داد: متاس��فانه در اکثر 
نمایش��گاه ه��ای داخل��ی ش��اهد آن هس��تیم ک��ه 
داخل��ی  تولیدکنن��دگان  و  صنعتگ��ران   حض��ور 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی کمرنگ است و باید 
برای حض��ور هرچه بهتر تولید کنن��دگان و صنعتگران 
در نمایشگاه هایی همچون صنعت برق چاره ای جدی 

اندیشیده شود.
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عكس روز(درخت تمر هندى)

خبر

ــراى درج مالحظات  ــى ب ــم انديش ــات ه ــزارى جلس ــس از برگ پ
ــه زودى ورود  ــش، ب ــاى كاردان ــوزش ه ــتى در آم ــط زيس محي
ــوزش عالى  ــه آم ــته هاى موسس ــى رش ــات در تمام ــن مالحظ اي
ــد  ــق خواه ــاورزى تحق ــاد كش ــردى وزارت جه ــى- كارب علم

يافت.
ــت در ــر آموزش محيط زيس ــت دفت ــرث كالنترى،  سرپرس كيوم

ــترك با نمايندگان وزارت جهاد كشاورزى   جلسه  هم انديشى مش
ــتى كاردانش كه در محل  در كارگروه تدوين مالحظات محيط زيس
ــازمان حفاظت محيط زيست برگزار  دفتر آموزش محيط زيست س
ــتى در تمامى ــات محيط زيس ــد،گفت: تبيين و تدوين مالحظ ش

 رشته هاى كشاورزى و منابع طبيعى به دو صورت عمومى و تخصصى 
خواهد بود.

ــته هاى  ــى در تمامى رش ــن مالحظات عموم ــه داد: تدوي وى ادام
ــبز، آلودگى هاى  ــاورزى س ــتمل بر مبانى محيط زيست، كش مش
ــات  ــن موضوع ــت و در تدوي ــر اس ــد نظ ــت و .... م ــط زيس محي
ــرآورى  ــد ف ــى مانن ــته هاي ــتى، رش ــط زيس ــى محي تخصص
ــور زراعى  ــور دامى، ام ــاورزى در زمينه هاى ام ــماندهاى كش پس
ــگل  ــرورى ، جن ــزى پ ــيالت و آب ــى، ش ــع غذاي ــى، صناي و باغبان
ــرار خواهند  ــتور كار ق ــت در دس ــته هايى از اين دس و مرتع و رش

گرفت.
ــروه هاى ــزود: كارگ ــت  اف ــوزش محيط زيس ــت دفتر آم  سرپرس

ــازمان حفاظت  ــراى تعامل س ــيار مغتنمى ب  تخصصى فرصت  بس
ــاورزى براى گنجاندن مالحظات  محيط زيست و وزارت جهاد كش
محيط زيستى در چندين رشته مرتبط با دستگاه مذكور خواهد بود 
ــرانجام براى تصويب نهايى به وزارت آموزش و پرورش ارسال  كه س

خواهد شد.

ورود محيط زيستى در رشته هاى 
دانشگاه علمى كاربردى

بيشتر سطح سياره ما را آب پوشانده، اما هنوز درباره 
ــا و اقيانوس ها دانش  ــاق درياه وضعيت متغير اعم
ــت  ــان محيط زيس كافى نداريم. به گفته كارشناس
ــناخت ما از آنچه در اعماق درياها  در حال حاضر ش
ــت و اين در حالى  و اقيانوس ها مى گذرد، كافى نيس
ــياره ما را آب  ــت كه بيش از 70 درصد سطح س اس

پوشانده است.
ــى در اروپا موسوم به  كارشناسان يك طرح پژوهش
«توسعه ابزار نوآورانه براى درك بهتر تنوع زيستى در 
درياها و ارزيابى وضعيت زيست محيطى» در كشتى 
روى درياى بالتيك با گردآورى داده ها درباره اجزاى 
ــتى در درياى بالتيك قصد دارند  مختلف تنوع زيس
ــت محيطى اين دريا و درياهاى ديگر  وضعيت زيس

را ارزيابى كنند.
داده هايى كه اين كارشناسان مشغول جمع آورى آن 
هستند مربوط به فيتوپالنكتون ها، يعنى باكترى ها 
و گياهان ميكروسكوپى و همچنين ژئوپالنكتون ها 

يعنى جانوران ميكروسكوپى اعماق درياهاست.
ــه آب را در  ــرح در فنالند، نمون ــمندان اين ط دانش
قسمت ها و اعماق مختلف درياى بالتيك مى گيرند 
ــوع و مقدار  ــت آزمايش قرار مى دهند. ن و آن را تح
ــورى آب و غلظت  پالنكتون ها و همچنين ميزان ش
ــادى درباره  ــود در آن، اطالعات زي ــيژن موج اكس

ــت دريا در اختيار دانشمندان اين طرح  محيط زيس
قرار مى دهد.

ــه به طور  ــت ك ــى از اطالعاتى اس البته اينها بخش
ــه تحقيقات آنها از  ــود. دامن مداوم گردآورى مى ش
ميكروارگانيسم تا انواع پرندگان و ديگر پستانداران 

را در بر مى گيرد.
«آنا استينا هيسكانن»، متخصص بوم شناسى دريايى 
ــه اين اطالعات را كنار هم  مى گويد: براى اينكه هم
بگذاريم نياز به مدل ها و ابزارهاى خاص داريم و البته 
اين كار بايد هر از چند گاهى تكرار شود. براى ارزيابى 

انواع و اقسام ارگانيسم ها به اين ابزار نياز است.
ــمندان اين طرح در  يكى ديگر از كارهايى كه دانش
ــتى انجام مى دهند، آزمودن نرم افزارهاى  اين كش
ــتفاده از داده هاى مختلف،  جديدى است كه با اس
ــتم دريايى  ــجم از سالمت اكوسيس تصويرى منس

خلق مى كند.
ــيتاليو» متخصص ليمنولوژى (اكولوژى  «لورا اوس
ــكارى  ــن طرح هم ــا اي ــيرين) كه ب ــاى ش آب ه
ــروژه ابزارهايى ــن پ ــى گويد: در اي ــد نيز م مى كن
 ساخته ايم كه همه شاخص ها را با هم ادغام مى كند 
ــاخص هاى مختلف را كه مثال در فضاهاى  و همه ش
ــتگاه هاى گوناگون مثل اعماق دريا  مختلف در زيس
ــده اند، كنار هم ــاحلى تعريف ش ــاى س يا علفزاره

ــاخص ها ارزيابى  ــزار ما با همه اين ش  مى گذارد. اب
واحدى از سالمت اكوسيستم به دست مى دهد.

ــمندان اين طرح  مراكز تحقيقاتى ديگر هم با دانش
ــه فنالندى مطالعه  همكارى مى كنند مثل موسس
ــه تصاوير  ــاى مربوط ب ــه داده ه ــت ك محيط زيس
ماهواره اى را در اختيار اين دانشمندان قرار مى دهد 
ــناخت بهترى از تاثير فعاليت هاى انسانى بر  تا به ش

محيط زيست دريايى برسند.
ــت درياها از اين مركز  «هنزيك نيگارد»، اكولوژيس
تحقيقاتى مى گويد: در حال حاضر تهديد عمده براى 
درياها بهره بردارى بيش از حد، آلودگى ناشى از مواد 
خوراكى و ورود مواد خطرناك ناشى از فعاليت هاى 

صنعتى است.
با توجه به تأثير منفى تغييرات اقليمى و بهره بردارى 
ــى درياها، اين  بيش از حد از منابع دريايى و آلودگ
پژوهش ها نويد راه حل هاى بهترى را براى جلوگيرى 

از آلودگى اكوسيستم دريايى مى دهد.
«ماريا سى اويارا» متخصص اكولوژى (بوم شناسى) 
ــى تاكيد  ــرح تحقيقات ــده اين ط ــگ كنن و هماهن
مى كند: فهم ما از نقش تنوع زيستى دريايى و تأثير
 فعاليت هاى بشر بر آن، روز به روز بهتر مى شود و در 
نتيجه مى توانيم تصميم هاى بهتر بگيريم و در حل 

و رفع مشكالت، مؤثرتر عمل كنيم.

خبر

فرهاد توحيدي دبير جشنواره بين المللي فيلم سبز كه در برنامه سينماي ايران 
در كاخ جشنواره جهاني فيلم فجر حضور داشت گفت: ابتدا به رضا ميركريمي 
و ساير دوستان خسته نباشيد مي گويم زيراجشنواره جهاني فيلم فجر خوش 

محتوا و به ياد ماندني خواهد بود.
وي با بيان اينكه اين روزها درگير جشنواره بين المللي فيلم سبز است افزود: 
وقتي براي ديدن فيلم «اماما هنگامه قطع يك درخت» دعوت شدم تعجب 
كردم، اما زماني كه آن را ديدم متوجه شدم اين فيلم ارتباط عميقي با موضوع 

محيط زيست دارد.
دبير جشنواره بين المللي فيلم سبز درباره داستان فيلم توضيح داد: داستان 
ــت كه مزرعه اي را اداره مي كنند و دختر خانواده  فيلم درباره خانواده اي اس
داستان را روايت مي كند و مي گويد سنتي وجود داشته كه مزرعه به فرزند 
بزرگ به ارث مي رسيد، اما امروز اينگونه نيست بايد وارث انتخاب شود زيرا 

فرزندان بزرگ عالقه زيادي به كار در مزرعه ندارند.
توحيدي ادامه داد: اين فيلم درواقع بحث گسست نسل هاست. اينكه فرزندان 
چگونه مي توانند با يك پدر اصولگرا كه در حوزه كاري خود است زندگي كنند. 
ــود و  همانطور كه دخترش مي گويد دنياي پدر ما در اين مزرعه تمام مي ش
زماني كه كودكي در خانواده به دنيا مي آيد براي او نهالي مي كارند و نوزاد با آن 
درخت رشد مي كند و دختر خانواده كار هنر انجام مى دهد و پدر ارزش كار او را 
آخر فيلم متوجه مي شود و درختي را كه هم ذات دختر هست را قطع مي كند 

و به طور كلي داستان درباره تفاهم بين چند نسل است.
ــبز گفت: جشنواره 24 تا  ــنواره فيلم س توحيدي درباره زمان برگزاري جش
ــت ماه به صورت بين المللي در تهران ، مراكز استان ها و چند  31 ارديبهش
جزيره برگزار مي شود. در اين جشنواره از كارگردان «اماما هنگامه قطع يك 
ــمان» دعوت كرديم تا به اين  درخت» و همچنين كارگردان فيلم «يخ و آس

جشنواره بيايند.
ــاس مي شد و امسال پنجمين  وي ادامه داد: جاي خالي اين جشنواره احس
دوره اي است كه اين جشنواره برگزار مي شود و از سال گذشته كه برگزاري آن 

قطعي شد كار را آغاز كرديم و روزهاي پر تب و تابي داريم.
ــت مسئله جهاني است ، افزود: وزير  توحيدي با بيان اينكه امروز محيط زيس
امور خارجه به همراه 75 كشور ديگر سندي را در كنفرانس اقليمي تهيه كردند 
ــيدند و از كشور ما هم  كه زمان نسبتا زيادي هم طول كشيد تا به تفاهم رس
معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست  در اين كنفرانس حضور 

داشت.
ــورهاي امضا كننده تعهد  ــت كه كش ــند اين اس وي ادامه داد: نكته مهم س
مي كنند كه توليد گازهاي گلخانه اي را كنترل كنند تا دماي هواي زمين از 

2 درجه باالتر نرود.
دبير جشنواره بين المللي فيلم سبز يادآور شد: جشنواره بهانه است تا به وسيله 
آن پويش ملي داشته باشيم، جشنواره به ما تاكيد مي كند كه زمين در خطر 
است . همانطور كه مي دانيد 5 ميليون گونه جانوري در روي زمين داريم و در 
ايران 200 گونه دوزيست داريم كه در معرض خطر هستند بنابراين كنترل 

دماي زمين اهميت زيادي دارد.

جشنواره فيلم سبز ما را متوجه 
خطرات زمين مي كند

دريچه

ــازى رازى با بيان اينكه واردات  ــم س ــن و س ــه تحقيقات واكس معاون مؤسس
ــت، گفت:  ــيوع ويروس جديد تب برفكى اس غيرقانونى دام هاى بيمار عامل ش
ــن براى جلوگيرى از شيوع تب برفكى در اختيار سازمان  پنج ميليون دوز واكس

دامپزشكى قرار گرفته است.
ــب برفكى كه اخيرا در دام هاى   همايون مهروانى ضمن توضيح اينكه ويروس ت
ــت، گفت: از اسفند ماه سال گذشته اين  كشور شايع شده، نوع جديد 2016 اس
نوع ويروس تشكيل داده شد و هم اينك به واكسن هاى مؤسسه وارد مى شود و در 
اختيار سازمان دامپزشكى قرار خواهد گرفت.معاون مؤسسه تحقيقات واكسن و 
سم سازى رازى با بيان اينكه در واكسن قبلى اين نوع ويروس موجود نبوده است، 
افزود: حتى در واكسن هاى خارجى نيز كه به كشور وارد شده اگر اين نوع ويروس 
را نداشته باشد عمال نمى تواند در كاهش خسارت ناشى از بيمارى تب برفكى مؤثر 
عمل كند.مهروانى، با اشاره به اينكه داليل مختلفى براى ورود اين نوع ويروس 
ــور وجود دارد، اظهار كرد: ورود دام ها از مرزهاى شرقى يا غربى كشور و  به كش
گردش ويروس در جمعيت دامى مى تواند از داليل بروز اين مشكل به شمار رود، 
ــور از واردات غيرقانونى دام هاى زنده  ولى عمده دليل يك ويروس جديد به كش

بيمار به وجود مى آيد.
معاون مؤسسه تحقيقات واكسن و سم سازى رازى ابراز كرد: در حال حاضر و در 
 ، 2013I 2 سال اخير با 4 ويروس جديد تب برفكى مواجه هستيم كه به ترتيب
ويروس جديد آسيا در سال 2014؛ ويروس 2015I و متعاقب آن بعد از چند ماه 

تيپ 2016O كه در بهمن يا اسفندماه سال 1394 شيوع پيدا كرد.
ــاهد معرفى ويروس جديد به كشور  وى ادامه داد: قبال هر 4 تا 5 سال يك بار ش
ــور با آن مواجه  ــت، ولى با توجه به اتفاق نادرى كه در كش بوديم كه طبيعى اس

هستيم در 2 سال گذشته اين تغييرات خارج از انتظار بوده است.
ــده براى مهار اين ويروس در كشور بيان  ــاره به اقدامات انجام ش مهروانى، با اش
ــيون اضطرارى است كه طى جلساتى كه با  كرد: در اين مواقع نياز به واكسيناس
سازمان دامپزشكى داشتيم قرار شد با توجه به جمعيت گوسفندى كه بيشترين 
تلفات و شيوع را از اين نوع ويروس دارد، مقدارى واكسن كه فقط شامل ويروس 
ــن داريم و 2016O كه به تازگى جدا شده توليد  2010o ويروسى كه در واكس

و مصرف شود.
اين مقام مسئول ضمن بيان اينكه اين واكسن به سازمان دامپزشكى تحويل داده 
شده، گفت: با استفاده از اين واكسن سازمان مى تواند نواحى مورد نظر را پوشش 
ــيوع ويروس جلوگيرى كند، در مرحله بعد با واكسيناسيون همگانى در  و از ش
 2016O گاوها كه طبق برنامه سازمان دامپزشكى است و با استفاده از ويروس

نيز طبق روال به اين برنامه ادامه دهيم.
ــيوع اين بيمارى در  وى در پايان ادامه داد: در حال حاضر براى جلوگيرى از ش
 2010o ــاس نياز، پنج ميليون دوز واكسن دوتايى كه فقط شامل كشور و بر اس
ــكى قرار گرفته  ــتفاده در دسترس سازمان دامپزش و 2016O است، براى اس

شده است.

در آستانه برگزارى پنجمين جشنواره بين المللى فيلم سبز، نشست هماهنگى 
تشكل هاى زيست محيطى استان تهران و دبيرخانه جشنواره فيلم سبز در محل 

اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران برگزار شد.
فريبا رضايى رييس آموزش و مشاركت هاى مردمى محيط زيست استان تهران 
با اشاره به اينكه پنجمين جشنواره بين المللى فيلم سبز پس از 10 سال وقفه، 
ــنواره را  ــال آغاز به كار مى كند، اين جش ــت ماه امس مجددا در اواخر ارديبهش
ظرفيت بسيار مناسبى جهت فرهنگ سازى و تنوير افكار عمومى و اطالع رسانى 

در خصوص مسايل و مباحث محيط زيستى روز جامعه عنوان كرد.
وى گفت: جشنواره بين المللى فيلم سبز زمانى مى تواند تاثيرگذارى و كاركرد 
ــاند كه توجه عموم مردم را جلب كرده و با مشاركت  عميق خود را به ظهور برس

شهروندان برگزار شود.
رييس آموزش و مشاركت هاى مردمى محيط زيست استان تهران افزود: قطعا 
ــكل هاى مردم نهاد در تبيين اهداف جشنواره و جذب مخاطب جهت  نقش تش

تماشاى فيلم هاى محيط زيستى منتخب بى بديل خواهد بود.
وى با اشاره به لزوم برگزارى اين نشست ها در راستاى هم افزايى بيشتر به منظور 
ــنواره اظهار كرد: در اين نشست كه با حضور دبير  برگزارى شايسته تر اين جش
ــنواره و جمعى از تشكل هاى  ــت اندركاران برگزارى جش اجرايى، عوامل و دس
مردم نهاد محيط زيستى استان تهران برگزار شد، طرح هاى مناسبى مورد نقد 

و بررسى قرار گرفت.

رضايى تصريح كرد: پس از برنامه ريزى الزم و هماهنگى با دبيرخانه اجرايى، اين 
برنامه ها در حاشيه اكران فيلم هاى جشنواره اجرا خواهد شد.

ــى ويژه كودكان، كارگاه هاى طبيعت گردى و  ــابقات نقاش وى از برگزارى مس
كارگاه هاى آموزشى با موضوعات زيست محيطى به عنوان برنامه هاى پيشنهادى 

حاشيه اى اين جشنواره نام برد.
ــت با اكران 60 ساعت ــبز از 24 تا 31 ارديبهش گفتنى است جشنواره فيلم س
ــتانى كوتاه و ــامل فيلم داس ــى و بين المللى ش ــم از مل ــرى منتخب اع  اثر هن
ــتانى به صورت همزمان اكران خواهد ــتند در مراكز اس ــن و مس  بلند، انيميش

 شد.

نقش بى بديل تشكل هاى مردم نهاد در تبيين اهداف جشنواره فيلم سبزواردات غيرقانونى دام هاى بيمار، عامل شيوع ويروس جديد تب برفكى

طرح مطالعاتى اروپا آغاز شد؛

بررسى اكوسيستم درياها براى مبارزه با آلودگى زيست محيطى
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روزانهچهارنفردرکشوربهدلیلحوادثناشیازکارجانخودراازدستمیدهند.
طبقتعریفیکهوزارتکار،تعاونورفاهاجتماعیمطرحکردهحادثهناشیازکار
عبارتاستازاتفاقیاپیامدیکهدرجریانانجامکارپدیدآمدهوباصدماتشغلی
مرگباریاغیرمرگبارهمراهاستوحاالبراساسهمینتعریفدرسالیکهگذشت

1494نفرجانخودراازدستدادهاند.
عددیکهازمیانگینروزانهچهارکش��تهدرکش��وربهعلتحوادثناش��یازکار
حکایتدارد،امادرمقایسهباسال93کاهشهمداشتهاست،کاهشی397نفری
یاهمان21درصدیواینیعنیشمارقربانیانحوادثکاردرسال1891،93نفر

بودهاست.
براس��اساطالعیهپزش��کیقانونیکهدراختیارقرارداده؛درسالگذشتهازکل
تلفاتحوادثکاردرکشور1479نفررامردانوتنها15نفررازنانشاملمیشدند
وایندرحالیاس��تکهتعدادمردانفوتش��دهدرحوادثکارسال93یکهزار
و878وتعدادزنان13نفربودهاس��توازهمینرومیتوانگفتکهش��مارزنان
جانباختهدرحوادثکارعلیرغمکاهشی21درصدیدرکلجانباختگانافزایش

داشتهاست.
سقوطازارتفاع،عامل44درصدمرگها

درمیانکشتهش��دگانحوادثکار،44درصدبهدلیلسقوطازبلندیجانخود
راازدس��تدادهاند،علتیکهدرسالهایاخیرهموارهبیش��ترینسهمرابهخود
اختصاصدادهونش��انمیدهدافرادیکهدرارتفاعکارمیکننددرمعرضخطر

بیشتریهستند.

درمیان658نفریکهدرس��ال94بهخاطرس��قوطازارتفاعجانخودراازدست
دادند،تعدادقابلتوجهیفاقدابزارهایایمنیالزمبرایحفظجانخودبودند.

دومینعاملمرگباربا322موردفوتیاصابتجسمس��ختبودهوپسازآنهم
برقگرفتگیبا247قربانیدررتبهسومقرارگرفتهوبهاینترتیبمیتوانگفت

کهسقوطازارتفاع،ضربهبهسروبرقگرفتگیسهعاملاصلیحوادثمرگبارکار
درکشوربهحسابمیآیند.

همچنیندرس��الیکهگذش��ت56نفربهدلیلس��وختگی،70نفربراثرکمبود
اکسیژنو141نفربهدالیلدیگرجانخودراازدستدادهاند.

استانهایدارایبیشترینوکمترینقربانیحوادثکار
درس��ال94اس��تانهایتهرانبا290موردفوتی،خراس��انرضویبا106مورد
فوتیواصفهانومازن��درانهرکدامبا97موردفوتیبیش��ترینقربانیانحوادث

کارراداشتهاند.
امادرانتهایجدولاستانیقربانیانحوادثکار،ناماستانهایزنجانبا10مورد،
کهگیلویهوبویراحمدوخراس��انجنوبیهرکدامبا11موردوسمنانبا15مورد
فوتیبهثبترس��یدهتااینس��هاس��تانرکوردارکمترینآمارتلفاتحوادثکار

درسالیکهگذشتباشند.
آسیبدیدگیروزانه75نفرحینکار

درس��الگذش��تهحوادثکارچندی��نبراب��رقربانیان��ش،مصدومنی��زبرجای
گذاشتهاست،مصدومانیکهبرخیازآنهادچارنقصعضوشدهاند.

درس��الگذش��تهآمارمصدومانحوادثکارکهبهمراکزپزش��کیقانونیکشور
مراجعهکردهاندگرچهکاهش8/4درصدیداش��ت،اماعددباالییداش��تو27

هزارو510نفربود.
27هزارو510مجروحیکه26هزارو267نفرآنرامردانو1243نفرازآنانرا
زنانشاملمیشوندواینیعنیآسیبدیدگیروزانه75نفردرمحلکارراشامل
میشود.همچنینحوادثکارگرچهممکناستشاملاصنافمختلفدرحینکار
شود،امامیتوانکارگرانراازجملهآسیبپذیرترینایناقشاردانست،آسیبیکه
عمدتابهدلیلبیاحتیاطیفردحینکاروهمچنیننامناسببودنشرایطایمنی

محلکاربهوجودمیآید.

درفروردینماهامسال؛

تصادفاتفوتیدراصفهان،34درصدکاهشپیداکرد

دعوایکودکانوواکنش
بزرگترها

اخبار کوتاه

دریچه

فرماندهانتظامیاستاناصفهانگفت:فروردینماهامسال،تعدادتصادفاتفوتی
دراستاناصفهان،با34درصدکاهشمواجهبودکهاینعدد،ازمیانگینکاهش

تصادفاتکشورنیزفراتررفتهاست.
س��ردارعبدالرضاآقاخانیاظهارکرد:درنوروزامس��ال،برنامههايگستردهاي
درامورانتظامي،ترافیکي،راهوپیشگیريازجرایمتدوینشدهبودکهنیروهاي
پلیساصفهان،عملکردموفقيراازخودارایهدادندونمرهخوبيازمردمگرفتند.
ويبهعملک��ردپلیسهايتخصصيراهوروراهاس��تاناش��ارهک��ردوگفت:با
تالشمامورانپلی��سراه،راهورومس��ئوالناس��تان،می��زانتصادفاتفوتي
درفروردینماهامسال34درصدکاهشداش��تکهاینرقمازمیانگینکاهش

تصادفاتکشورنیزفراتررفتهاست.
فرماندهانتظامیاس��تاناصفهانتصریحکرد:آنچهازآمارهاویافتههابهدس��ت
ميآید،نشانميدهدکهدرکشفموادمخدر،جرایم،سرقت،کاهشتصادفاتو
کشفجرایمسایبرينسبتبهسالگذشتهازوضعیتصعوديبرخوردارهستیم
کهامیدواریمباهمتبااليمامورانجانبرکفنیرويانتظامي،اینروندتاپایان

سالادامهپیداکند.
آقاخانی،موضوعانضباطظاهريمام��ورانپلیسوآموزشآن��انبهدانشروز
درحوزهنظ��موامنی��تراازموضوعاتموردتاکیددرس��الجدیددانس��تو
خاطرنشانکرد:پلیسيکهميخواهددرجامعه،نظموامنیتبرقرارکند،ابتدا
باید،خود،ازنظموانضب��اطوآموزشوتوانایيبااليعلميوآمادگيجس��مي

برخوردارباشدبنابرایناینموضوع،هموارهدردستورکارپلیساستانقراردارد.
ویباگرامیداشتیادوخاطرهشهیداصغرقضاويکهدردرگیريباقاچاقچیان
موادمخدربهش��هادترس��ید،گفت:جانفش��انياینگونهافراددرراهمبارزهبا
قاچاقموادمخدر،باعثافزایشانگیزهوروحیهمامورانپلیساس��تاندرادامه
راهشانشدهاستوبهطورقطع،امسالشبکههاوباندهايمافیایيموادمخدر،

ضربهمهلکيراازپلیسخواهندخورد.
فرمان��دهانتظام��یاس��تاناصفه��انازبهکارگی��ريتجهیزاتنوینپلیس��ي
درماموریتهايخاصوویژهخبردادوافزود:دس��توراستفادهازاینتجهیزات،

بههمهنیروهاابالغشدهاست.

درفرآیندرش��دکودکان،ب��ازیوروابطاجتماعینق��شمهمیدارد
وممکناس��تبینکودکان،دع��واوناراحتیهمبهچش��مبخوردکه
بس��یارطبیعیاس��ت.کودکانابتداباش��وقومیلبهس��وییکدیگر
میروند،اماپسازگذش��تزمانیبایکدیگردع��وامیکنندووالدین
ومراقبی��نصدایگری��هوجیغآنه��ارامیش��نوند.نوعرفت��اریکه
ازوالدینس��رمیزند،باعثکاهشیاحتیافزای��شدعوایکودکان
میشود.اگرکودکش��مادایمدعوامیکند،الزماستعللدعواهایاو

راشناساییکنید.
تصویردعوایکودکانوواکنشبزرگترها

اینعوامل،دعواکردنکودکانراافزایشمیدهد:
�توجهنکردنبهنیازکودکان)زمانیکهمادر،مش��غولانجامکارخانه
یاتلفنیاکارشخصیاستومدتزمانطوالنیبهفرزندانخودتوجه

نمیکند.(
�گرسنگی)گرسنگیمنجربهبیقراریوعصبیشدنکودکمیشود.(
�خانوادههایپرتنش)دربرخیخانوادههادعوابیناعضایاپدرومادر

زیاداستوکودکالگوبرداریمیکند.(
�مقایسهکودکانباعثرشدنیست،بلکهحسادتآنهاراتحریکمیکند.
)بینخواهرهاوبرادرها،مقایسهعاملمهمیدرافزایشدعوایآنهاست
وبیندوکودکیکهباهمدوس��تهستندنیزمقایسههاییکهدرطول
زمانانجاممیدهید،باعثایجاددلخوریدرونیبرایکودکیاستکه

تحقیرشدهاست.(
�فیلمهاوکارتون)برخیفیلمهاخشونتودعوارادرکودکانتقویت

میکنند.(
توصیههایزیربهماکمکمیکندتادعواراکنترلکنیم:

نادیدهگرفتن:برخیرفتارهایکودکانراکهآس��یبزانیست،نادیده
بگیریدودایمبینبازیوگفتوگویآنهامداخلهنکنید.)گاهیکودکان

دقایقیبحثمیکنندوبعدبهسادگیبهبازیخودادامهمیدهند.(
زمانیکهفرزندانش��مارفتارخوبومناسبدارند،بهآنهاتوجهکنید،

نهفقطزمانیکهدعوامیکنند.
هنگامدعواابتدابهسمتکودکآسیبدیدهبرویدومطمئنشویدکه
آسیببدنیندیدهاس��ت.کودکانراازهمجداوچنددقیقهصبرکنید
تاآرامشوند.بههردوکودکیاکودکانفرصتبدهید،دربارهدعواییکه

بینآنهارخدادهاست،بهطورجداگانهتوضیحدهند.
فعالیتهایهوازیروزانه)مثلدویدندرپ��ارکوتوپبازی(رابرای
کودکاندرنظربگیریدتاازمیزانرفتارهایتکانش��یودعواکردنآنها

کاستهشود.
فیلموکارتونهایمناس��بکودکانراانتخابکنی��د.)قبلازاینکه

کارتونیرابرایکودکتهیهکنید،خودتانآنرایکبارببینید.(
گفتوگویخانوادگیومثبت)جلساتخانوادگیکوتاهوآرامهفتگی
باعثمیشودتاهمهاعضایخانواده،نیازبهدیدهشدنومطرحکردن

مشکالتشانبرآوردهشود.(

خان��وادهپایهگ��ذاربخشمهمیازسرنوش��تانس��اناس��ت
ودرتعیینس��بکزندگ��ی،اخالق،س��المتوعملک��ردفرد
درآیندهنقشبزرگیبهعهدهدارد،زی��راخانوادهاولینکانونی
استکهفرددرآنقرارمیگیرد.کودکدرخانوادهبهدنیامیآید

واولینتعامالتخودرابامحیطآغازمیکند.
دراینکانونتاثیروتاثراتمتقابلآغازمیش��ودواوکمکمدر

فرآیندرشدواجتماعیشدنقرارمیگیرد.
روانشناس��انمعتقدندس��الهایاولیهکودکی،نقشبسزایی
دررشدش��خصیتوآیندهکودکداردوبیشترشناختهایاو
ازخود،اطرافیانومحیطدرایندورانشکلمیگیردومیزان
سالمتجس��مانیوروانیکودک،بس��تهبهارتباطیاستکه
خانوادهبااودارندواینکهتاچهحدتالشمیکنندنیازهایاو

رابرآوردهسازند.
بیش��کواژه»تربیت«یکیازمهمتریندغدغههاییاستکه
خانوادههاباآنمواجهمیش��وند،زیراهمزمانباعصرفناوریو
وجودانواعسیدیهاوکارتونهایبرگرفتهازفرهنگغیرایرانی
کهکودکانامروزرااحاطهکردهاس��ت،تربیتکمیدشوارتراز
قبلبهنظرمیرسد.ایندش��واریبرایخانوادههاییکهفرزند
پسردارند،بیشتراس��تومعموالنگرانیاینخانوادهها،آینده
فرزندانش��انراهمدربرمیگیردکهچطورپسرمانراتربیت
کنیمتادرآیندههمس��روپدرخوبیباش��دوبتوان��دتکیهگاه

مطمئنیبرایآنهاشود؟
بنابرای��نیک��یازنگرانیهایوالدین��یکهبهط��ورمرتبدر
جلساتمشاورهشرکتمیکنند،دلواپسیآنهانسبتبهآینده

پسرانشانازلحاظایفاینقشووظایفمردانهاست.
ایننگرانیبهویژهدرمواقعیکهپس��راندربازیهایگروهی
زوداعتم��ادبهنفسخ��ودراازدس��تمیدهندی��ازمانیکه
ازطرفهمساالنخودطردمیشوندیاباالقابیمثلبچهننهو...
موردخطابقرارمیگیرند،دوبرابرمیشود.پسمهمترینهدف

ازتربیتپسران،آموزشوظایفمردانهبهآنهاست.
درفرهنگمارفت��ارمردانهچگونهرفتاریاس��توچهعواملی
درآندخالتدارد؟!نق��شوالدین،خواهروبرادر،دوس��تانو

همساالندرشکلگیریمنشمردانهچگونهاست؟!
صفاتوویژگیهایمردانهکداماست؟

منظورازصفاتمردانه؛خش��ن،س��لطهجو،خ��ودرای،زورگو
و...بودننیس��ت،بلکهبهمعنایقاطعیت،مس��ئولیتپذیری،
منطقیب��ودنوتواناییایج��ادتغییردرموقعیتهایس��خت
ودشواراس��ت.تحقیقاتنش��اندادهاسترش��درفتارمردانه
درپس��رانباتصورفرزندازپدربهعنوانتصمیمگیرنده،تربیت
وایجادکنن��دهمحدودیتمعقولارتب��اطدارد.پدریمیتواند
ویژگیهایمردانهخودرابهپسرشمنتقلکندکهرفتاریتوام
بامحبتوتشویقبافرزندخودداشتهباشد،زیرااینرفتاربدون

مهربانی،الگویمردانهپدررابیتاثیرمیکند.
بهعبارتدیگر،پدرمس��ئولووظیفهش��ناسمیتواند،امکان
تقلیدپس��رشازرفتارمردان��هخودرابهوج��ودآورد.ایننکته
مهماس��ت،خواس��تههایاوبایدباتواناییهایپسرشتناسب
داشتهباشد.پسربایداحساسکندکهپدرشاوراهمانطورکه
هست،دوستداردوبرایشارزشقائلاس��ت؛درواقعاونباید

احساسکندکهارزشاوناشیازنحوهکاروفقطدرگروکسب
موفقیتاوست،بلکهبایدباتماموجودمحبتبیقیدوشرطپدر
خانوادهرااحساسکند.اومیتواندبابرخوردمحترمانهدرخانه
عزتنفسپس��رشراافزایشدهدودردورهنوجوانیفرزندش
نقشمشاورراایفاکند،حرفهایاوراکامالگوشدهدوسپس

اوراراهنماییکند.
پسبایدبهفرزندپسرمانبیاموزیمکه:

نسبتبهخانوادهمتعهدباشد.
استقاللشخصیتخودرابشناسدوبهآناحترامبگذارد.

احساسوظیفهکند،نسبتبههرموضوعیکهبااومرتبطاست.
منشاخالقیاشرامتناس��بب��اآموزههایدینیوس��اختار

موردپسندجامعهانتخابکند.
درتصمیمگیریهایشثباتواستحکامداشتهباشد.

برایسازگاریبااموریکهموردعالقهاشنیست،تالشکند.
دربراب��ربعض��یبرنامهه��ای��اتصمیمگیریه��ایزندگ��ی

انعطافپذیریداشتهباشد.
آمادهکردنپسرهابرایدورانبلوغ

درتربیتفرزندانپسرکهبهسننوجوانیرسیدهاند،حضورپدر
نقشاصلیتریدارد.فرزندانپسراز9تا13سالگیدورانتحول
راتجربهمیکنند.ایندورانزمانیاس��تکهپدرانبایدبیشاز
هرزماندیگریدرکنارفرزندانشانباشند.دراینسنینبرای
اوقاتفراغتآنهابایدطوریبرنامهریزیکنیمکهانرژیشانرا

درجهتمثبتیتخلیهکنند.زمانیکهآنها10س��الهمیشوند،
الزماستبیش��تراززمانقبلبافرزندمانصحبتکنیم،یعنی
بگوییم»تووارددوراننوجوانیش��دهایودورانکودکیاترا
پشتسرگذاشتهای«اینیعنیآمادهکردنآنانبرایایندوران،
البتهاینکارمیتواندخیلیس��ادهصورتگیرد.مثالمیتوانیم
پسرمانرابرایصرفشامبهرستورانببریموبااودربارهدوران
نوجوانی،بلوغومردانهش��دنح��رفبزنیم.فهرس��تکارهاو
مس��ئولیتهایجدیدیراب��رایاودرنظربگیری��م.همچنین
باآرام��شازاوبخواهیمس��واالتیراکهبهج��وابآنهااحتیاج
دارد،بپرسد.بهتراستش��رایطراطوریبرایشفراهمکنیمکه
بهیکسفربرودواینگونهبهصورتغیرمستقیمبهاوگفتهایم
کهدورانکودکیاشتمامشدهاس��ت.اگراینروندرادرپیش
نگیریمپس��رمانبهآنحدبلوغاجتماعیکهالزمهمردشدنو
آیندهاوست،نخواهدرس��ید.بهاینترتیبیکیازمراحلمهم
دورهنوجوانیوبلوغ،نحوهبرخوردبااووپذیرشآناست.دراین
مرحلهوالدینبایدتوجهکافیبهفرزندانخودداشتهباشندتاآنها
باموفقیتوبدونکمترینآسیبایندورانراپشتسربگذارند.
دردورهنوجوانیوبلوغپس��ر،وظیفهپدرنسبتبهمادربیشتر
خواهدبود.آنهابایدباباالبردنسطحآگاهیخودوصرفوقتو
حوصلهکافیبهفرزندشانکمککنندتاایندورانراباسالمت
طیکند.مهمترینمس��ئلهایکهباعثمیش��ود،پ��دررفتار
درستیباپس��رخوددرایندورهداشتهباشد،میزانآگاهیاش

ازویژگیهاوخصوصیاتخلقیاوس��ت؛امااگ��رآگاهیکافی
نداریم،میتوانیمازپزشکانومشاورانکمکبخواهیم.

الزماس��تباعاداتوروشهاییکهنوجوانانمعموالدرزمان
بلوغدرپیشمیگیرند،آشناباشیمتامواجههباآنهاماراغافلگیر
نکند.والدینبایدباش��روععالئمبلوغاطالعاتالزمرابهآرامی
وبامهربانیبهفرزندش��انبدهند.نحوهصحبتکردنبابچهها
خیلیمهماست.س��عیکنیملبخندبزنیموباعصبانیتباآنها
صحبتنکنیم.بههرحالاینمرحلهراجدیبگیریدتادرآینده

فرزندتانبتواندنقشمهمیدرزندگیخودداشتهباشد.
پس��رهادرایندورهحرفکمتریب��رایگفت��ندارند،دیگر
رازهایشانراباشمادرمیاننمیگذارندوبیشترمایلهستند
باهمس��االنخودارتباطبرقرارکنند.آنهادوستدارندبیشتر
وقتخودرادراتاقش��انتنهاباش��ند،مرتباایرادمیگیرندو
لجبازیمیکنندو...اماشمابهعنوانیکپدرآگاهومسئولباید

باورودپسرتانبهسنیننوجوانیسعیکنید:
بهاوالگوبدهیدومیانتواناییهایاووالگویارایهشدهارتباط

برقرارکنید.
بااودربارهاسطورهها،دانش��مندانوافرادیکهعمرشانمفید

بوده،صحبتکنید.
بایدبهاومسئولیتبیشتریبدهیدتااحساسکندفردمفیدی

درخانوادهاست.
برایجوابگوییبهسوالهایشبایدسعیشودازرسانههاییکه

موردعالقهاوست،استفادهکنید.
والدینبهویژهپدردرای��نمرحلهبایداش��رافخوبیبهآنچه
پسرش��انعالقهدارد؛داش��تهباش��ند.بایدبدانندب��هچهنوع
فیلمهاییعالق��هداردیاچهنوعوس��ایلوس��رگرمیهاییرا

میپسندد.
بهتراس��تفعالیتهایورزش��یاوراباالببری��د.فعالیتهای
ورزش��یازتنشهایدوراننوجوانیوبل��وغمیکاهدوباعث

تعادلهورمونهایپسرانهمیشود.
خانوادهبایدپسازگذش��تنفرزندش��انازمرحل��هنوجوانیو
رس��یدناوبهمرحلهجوانیبس��تربرخ��یفعالیتهایمفیدو
س��ازندهرافراهمکنند.درگذش��تهپس��رانیکهبه18سالگی
میرس��یدندبهعنوانیکمردمیتوانس��تندسرپرس��تییک
خانوادهراب��هعهدهبگیرند.اماامروزهب��هدلیلزمانزیادیکه
تحصیلوس��ربازیازآنهامیگیردودرپیآن،بازهمراهادامه
تحصیلوآمادهش��دنبرایکنکورارش��دودکتریودرنهایت
بازارکار؛آنهازمانالزمرابرای»مرد«شدنندارندوالزماست
خانوادهبرایهویتبخشیوتربیتاجتماعیآنهابیشازپیش
تالشکنند.بایدباتواضعبااوبرخوردکنیدودرعینحالاختیار

واقتدار»والدین«بودنخودراحفظکنید.
دوس��تانشرابشناس��یدوس��عیکنیدکنترلهایتاندرباره
دوستهاواطرافیانشبهطورغیرمستقیمباشد،زیراهمساالن
نقشمهمیدرشکلگیریشخصیتنوجواندارندهرچهارتباط
فرزندباگروههمساالنبیشترباش��دپدرنیزبایدتماسخودرا
بافرزندبیش��ترکند.ازاینروپیشنهادمیش��ودامکانحضور
دوستانشرادرمنزلفراهمواوراتشویقکنیدکهدوستانشرا

بهخانهدعوتکند.

مرگروزانهچهارنفردرمحلکار

پسرممردانگیرابیاموز؛

راه های آموزش پسرها برای قبول 
مسئولیت های آینده

نکته

عض��وکمیس��یوناجتماع��یمجل��سش��ورایاس��المیب��ابی��اناینک��ه
هماکنونبرخیجوان��انبهصورتاجباری،دورانخدمتس��ربازیراس��پری
میکنند،گفت:جذبس��ربازحرفهای،گامیموثردراس��تفادهبهینهازظرفیت

نیرویانسانیکشوراست.
ایرجعب��دیدرب��ارهاظه��اراتمع��اوننی��رویانس��انیس��تادکلنیروهای
مس��لحمبنیب��راحتم��التغیی��روتح��ولدرخدمتس��ربازی،اظه��ارکرد:
واقعی��تآناس��تک��هس��رمایهه��رکش��وری،نی��رویانس��انیآناس��ت؛
برهمیناساسبایدبرنامهریزیدرستیدرزمینهاستفادهازظرفیتنیرویانسانی
وجودداشتهباشد.ایننمایندهمردمدرمجلسشورایاسالمیافزود:اگرنیروی
انسانیرابهبهترینشکلمدیریتکنیم،سرمایهعظیمیبهدستمیآوریم؛امروزه
برخیجوانانبهصورتاجباریبهدنبالگذراندنخدمتس��ربازیهس��تندکه
دراینشرایط،دورانسربازیخودرابابیانگیزگیووقتگذرانیسپریمیکند.
ویب��امثب��تارزیاب��یک��ردنج��ذبس��ربازحرف��های،تصری��حک��رد:
بدونشکبایدش��رایطجذبس��ربازحرفهایمطرحش��ودتابادریافتحقوق
وآموزشحرف��هوفنبتوانندبع��دازگذراندنای��ندوره،واردبازارکارش��وندو
درجامعهنقشموثریداشتهباشند.عبدیخاطرنش��انکرد:مابهشیوهسنتی
عادتکردهایموبایدآنرااصالحکنیمبنابرایناگرس��تادکلنیروهایمس��لح
بتواندباراهان��دازیق��رارگاهاقتصادمقاومت��ی،تغییروتحوالت��یرادرخدمت
سربازیایجادکند،گاممثبتیدرحوزهاس��تفادهبهینهازنیرویانسانیبرداشته

خواهدش��د.عضوکمیس��یوناجتماعیمجلسش��ورایاس��المیتاکیدکرد:
بایدش��رایطجذبس��ربازحرفهایبهگونهایباش��دکهبراس��اسنی��از،ازبین
کس��انیکهبرایگذراندنخدمتس��ربازیتمایلدارند،نیروجذبشودوافراد
بهمدت4تا5س��البهعنوانس��ربازحرفهایتحتآموزشقرارگیرند؛درعین
حالحقوقنیزدریافتک��ردهودراینمدتچندینمهارتنی��زبهآنهاآموزش
دادهشود.ویاظهارکرد:بهتراستشرایطجذبسربازحرفهایمهیاشودچراکه
درحوزهنیرویانسانیکش��ورتحولخوبیایجادخواهدشد.گفتنیاست،پیش
ازاین،معاوننیرویانسانیستادکلنیروهایمسلحبااشارهبهراهاندازیقرارگاه
اقتصادمقاومتیومطرحشدن2دیدگاهسربازحرفهایوخدمتوظیفهعمومی،

ازانجاماقداماتمتحولکنندهخبردادهبود.

عضوکمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی:

جذبسربازحرفهای،گامیموثردراستفادهبهینهازنیرویانسانیکشور
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 دين و انديشهاخبارفرهنگى شهر

موسيقى تلويزيون

ــوى  ــاى رض ــنواره جلوه ه ــن جش ــتر يازدهمي ــى از پوس ــم رونماي مراس
در هنرهاى سنتى اصفهان با حضور مديرعامل بنياد بين المللى امام رضا (ع) 
ــت ماه در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان  روز 11 ارديبهش
ـــتان اصـفهان  ـــاد اسـالمي اس ــود. اداره كـل فرهنـگ وارش برگزار مى ش
بـا همكـاري بنيـاد بـين المللـي فرهنگـي وهنـري امـام رضـا (ع) و دفتـر 
ــمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي اقدام به برگزارى  امـور هنرهـاي تجس
يازدهمين جشنواره جلوه هاى رضوى در هنرهاى سنتى اصفهان كرده است.

ــد  ــه مندان دعوت ش ــدان و عالق ــنواره از هنرمن ــن جش ــوان اي در فراخ
تا در رشته هاى نگارگري، طراحي نقوش سنتي، گل ومرغ، تشعير، تذهيب و 

طراحي نگارگري به ارايه آثار خود بپردازند.

ــردم در موزه  ــه فرهنگ م ــان، فصلنام ــت اصفه ــان با هفته نكوداش همزم
حمام على قلى آقا رونمايى خواهد شد. مدير هنرى سازمان فرهنگى تفريحى 
ــت كه  ــگ مردم، ويژه نامه اى اس ــهردارى اصفهان گفت: فصلنامه فرهن ش
ــور هستند در  ــتاد احمد وكيليان كه از مفاخر فرهنگ عامه كش با تالش اس
سطح كشور منتشر مى شود. محمد عيدى افزود: بعد از اميرقلى امينى، كمتر 
به فرهنگ عامه توجه شده است و فصلنامه فرهنگ مردم كه حاوى مقاالت 
متعدد در اين باره است به صورت ويژه با محوريت فرهنگ عامه اصفهان نگارش 
شده است. وى به موزه عصارخانه شاهى به عنوان مركز فرهنگ عامه اشاره و 
يادآورى كرد: با توجه به رويكردى كه موزه عصارخانه شاهى نسبت به موضوع 
ــت، مركز مطالعات فرهنگ عامه در ذيل شهردارى  فرهنگ عامه داشته اس
اصفهان شكل گرفت و سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى نسبت به تاسيس 

اين مركز اقدام كرد.
 فصلنامه فرهنگ مردم در340 صفحه نگارش شده و در ساعت10 صبح امروز 

در محل موزه حمام على قلى آقا رونمايى خواهد شد.

ــا عنوان  ــعر اصفهان ب ــب ش ــت اصفهان، ش ــبت هفته نكوداش به مناس
« چارسوق شعر » در مركز آفرينش هاى ادبى قلمستان برگزار مى شود.

رييس مركز آفرينش هاى ادبى قلمستان گفت: در هر فصل، برگزارى يك 
ــعر با عنوان  ثابت « چارسوق شعر » در مركز آفرينش هاى برنامه شب ش

ــت كه اولين برنامه به مناسبت  ــده اس ــتان در نظرگرفته ش ادبى قلمس
هفته نكوداشت اصفهان در سال 95 برگزار خواهد شد.

ــت اصفهان، اولين  الهه رضايى افزود: با توجه به اين كه در هفته نكوداش
برنامه چارسوق شعر برگزار مى شود، باعنوان «چارسوق شعر- شب اول» 

نامگذارى شده است.

 آيت اهللا روح اهللا قرهى، رييس حوزه علميه المهدى گفت: قرآن به عنوان 
مجموعه قوانين الهى براى هدايت بشر نازل شده است و چون به عنوان كتاب 
ــت و احكام اجتماعى در قرآن تبيين شده است،  قانون انسان شناسى اس
طبعا نگاه به قرآن و اين كه اين كتاب آسمانى چقدر براى رشد و تعالى انسان 

موثر است از دغدغه هاى مردان خدا به شمار مى رود.
وى تاكيد كرد: يكى از راه هاى شناخت قرآن مسابقات است و باعث مى شود 
كه ديگران جذب شوند و تامل و تدبر كنند ببينند فرمايشات الهى چيست.

ــت ملعون و  ــطه وهابي ــمن به واس ــم دش ــرف ه ــه داد: از آن ط وى ادام
ــى را دور از قرآن معرفى  ــت دارند ايران و ايران ــالح تبليغاتى كه در دس س
ــركت جوانان عزيز ما در مسابقات  مى كنند بنابراين با اين مسابقات و ش
چه در زمينه صوت و تفسير و حفظ نشان مى دهند به جهان كه ايرانى ها 

چقدر به قرآن كريم علقه دارند.
ــابقات يك سالح تبليغاتى خوبى  آيت اهللا قرهى خاطرنشان كرد: اين مس
ــوق براى جوانان عزيزمان به  ــت و موجب ش ــمنان اس براى مقابله با دش
منظور روى آوردن به قرآن كريم مى شود. پس بايد مسابقات را باشكوه تر 

از سال هاى گذشته برگزار كنيم.

ــوى گفت:  ــتان قدس رض ــه آفرينش هاى هنرى آس ــل موسس مديرعام
قرآن نفيس بايسنقر به چاپ رسيده و آماده رونمايى است.

على ثابت نيا، درباره قرآن بايسنقر گفت: اين قرآن نفيس كه مقدمات چاپ 
آن از دو سال پيش آغاز شد، اكنون از سوى انتشارات آستان قدس رضوى 
ــمى، اوايل خردادماه  ــيده و آماده رونمايى است كه طى مراس به چاپ رس

در تهران رونمايى خواهد شد.
وى افزود: در حال حاضر وجيزه اين قرآن به دو زبان فارسى و انگليسى نيز 
چاپ شده كه در اين وجيزه قرآن بايسنقر به طور كامل معرفى و ويژگى هاى 
آن از ابعاد گوناگون بيان شده است. ثابت نيا با اشاره به ويژگى هاى اين قرآن 
نفيس تصريح كرد: يكى از ويژگى هاى اين قرآن خوشنويسى آن است كه از 
امتياز بااليى برخوردار است و مى تواند مورد پژوهش اهل تحقيق قرار گيرد. 
همچنين جلد آن از سوى استاد شهاب متين يكى از هنرمندان برجسته 
به صورت دستى انجام شده و طالكوبى، ضرب و سوخت از ويژگى هاى ديگر 
آن است.گفتنى است، بايسنقر ميرزا از استادان برجسته خط محقق و ثلث 
در تاريخ خوشنويسى محسوب مى شود و در خطوط شش گانه خوشنويسى 
شاگرد شمس الدين محمد بن حسام هروى، معروف به شمس بايسنقرى 
ــه خط محقق روى كاغذ خان بالغ،  بود. نگارش بزرگ ترين قرآن موجود ب
اثر ارزنده وى است كه در حال حاضر هم برخى صفحات آن در موزه آستان 
قدس رضوى، كتابخانه ملى، موزه ايران و ساير موزه هاى جهان نگهدارى 

مى شود.

ــيروس مقدم كارگردان « على البدل»  قرار است كه جديدترين  س
سريال خود را از هفته آينده در تهران كليد بزند.

سريال « على البدل » به كارگردانى سيروس مقدم و تهيه كنندگى 
الهام غفورى با طرحى از محسن تنابنده مراحل انتخاب بازيگران و 

لوكيشن را پشت سر مى گذارد.
ــى البدل  ــت كه من عل ــريال آمده اس ــتان اين س در خالصه داس
ــين عضو اصلى؛ حرف نزنم ميگن مگه  هستم، فرعى، رزرو و جانش
ــتم هم  ــق راى ندارى. خالصه هم هس ــم ميگن ح اللى، حرف بزن

نيستم.
ــت كه ازاوايل هفته آينده در تهران   سريال « على البدل » قرار اس
ــم زاده، هادى كاظمى،  ــن تنابنده، مهدى فخي كليد بخورد. محس
ــلمى، محمود جعفرى،  ــمى، احمد مهرانفر، ناهيد مس مهدى هاش
ــمانه پاكدل،  ــرى، س ــين محب اه ــى عبدالهى، حس هومن حاج
ــريال  ــا باقرى، هديه آزاده و فروغ قجايگلى از بازيگران اين س مهس

هستند.

ــه تلويزيونى  ــران مجموع ــع بازيگ ــه جم ــايخى ب ــيد مش جمش
ــوى دوربين  ــه تازگى جل ــت و ب ــادرى » ( دودكش 2 ) پيوس « پ

 رفته است.
ــس از يك وقفه  ــادرى » ( دودكش 2 ) پ ــى « پ مجموعه تلويزيون
ــغول  ــد و هم اكنون گروه مش در ايام نوروز 95، مدتى پيش آغاز ش
گرفتن سكانس هايى از اين مجموعه در شهرك دفاع مقدس هستند.
ــينما و  ــوت س ــايخى بازيگر پيشكس ــيد مش به تازگى بازى جمش

تلويزيون در « پادرى » ( دودكش 2 ) آغاز شده است.
ــيما تيرانداز،  ــكر، س ــورد، بهنام تش ــن برق ن ــريال هوم در اين س
ــر، ابراهيم آبادى،  ــتمى، نگار عابدى، مجيد ياس ــين رس اميرحس
ــيرخانلو، ياس  ــا ش ــليمى، محمدرض ــهين تس ــم قربانى، ش كري
ــه ايفاى نقش  ــه ب ــال زينب فالحت پيش ــوروزى، بازيگر خردس ن

مى پردازند.

ــورمان، چهارمين  ــاپ كش ــيقى پ ــرح موس ــوى خواننده مط ــام صف بهن
ــركت « اكسير نوين »  ــط ش ــمى اش را با عنوان « معجزه » توس آلبوم رس
به مديريت « محمدرضا خانزاده » و از سوى شركت پخش « دنياى هنر » 

منتشر و راهى بازار موسيقى كشور كرد.
ــيزده قطعه به نام هاى « كافيه »، « وقته عشقه »، « معجزه »،  اين آلبوم س
ــوخى  ــقف »، « ش « دنيامو عوض كن »، « چه حال خوبيه »، « زير يك س
ندارم »، « حسود »، « چه سودى مى برى »، «دنيا به من نيومده»، «حيف»، 
ــن راهبر،  ــان، معي ــروز صفاري ــدا » دارد كه به ــه » و « خ ــت كم « فرص
ــى و غالمرضا  ــينى،حامد برادران، بهنام كريم ــى، آرون حس مهران عباس
ــوى روز  ــد. بهنام صف ــم كرده ان ــه را تنظي ــات اين مجموع صادقى قطع
ــالن ميالد نمايشگاه  ــانس و به ميزبانى س ــت ماه طى دو س 31 ارديبهش
بين المللى با اجراى قطعات اين آلبوم در تهران به روى صحنه خواهد رفت. 

ــن نوازندگان  ــن و اصيل تري ــفى يكى از قديمى تري ــتاد آى محمد يوس اس
ــيقى نواحى برنامه اجرا  ــنواره موس ــبك درگز در نهمين جش ــى س بخش

مى كند.
ــوى دبيرخانه جشنواره موسيقى  بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته از س
ــود ضمن  ــت ماه جارى در كرمان آغاز مى ش نواحى كه از روز 17 ارديبهش
ــن و اصيل ترين  ــفى به عنوان قديمى تري ــتاد آى محمد يوس تجليل از اس
ــيقى نواحى  ــتاد موس ــبك درگز، اين اس ــى در س خواننده و نوازنده بخش
ــيقى نواحى ايران قطعاتى را  ــتين بار در نهمين جشنواره موس براى نخس
در جشنواره اجرا خواهد كرد. آى محمد يوسفى از معدود نوازندگانى است 
كه هنوز با تار ابريشم كه صدايى بم تر از دوتار سيمى دارد و رنگ و صوت آن 

متفاوت است، مى نوازد.

همزمان با هفته نكوداشت اصفهان، اركستر بزرگ نقش جهان به مدت 3 شب 
در سالن كوثر به روى صحنه مى رود.

 مدير هنرى سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان، ضمن اعالم اين خبر 
گفت: اركستر بزرگ اصفهان يكى از نادرترين اركسترهايى است كه با تمام 

ويژگى ها و روش هاى آوازى اصفهان برگزار مى شود.
محمد عيدى افزود: در اين اركستر، 12 قطعه موسيقى از اساتيد بزرگ اصفهان 
همچون استاد تاج اصفهانى، استاد عبدالحسين برازنده و استاد حسن كسايى 
بازخوانى شده و توسط50 نفر نوازنده با رهبرى مهدى پناهى اجرا خواهد شد.
ــراج، عليرضا مظاهرى و  ــام الدين س ــان كرد: همچنين حس وى خاطرنش

نويد نوروزى خوانندگان اين اركستر خواهند بود.
ــت ماه در سالن كوثر  ــتر بزرگ نقش جهان در تاريخ 8 تا10 ارديبهش اركس
ــگاه برگزار  ــداى خيابان دانش ــم نظامى، ابت ــه راه حكي اصفهان واقع در س

مى شود.

رونمايى از پوستر يازدهمين 
جشنواره جلوه هاى رضوى

فصلنامه فرهنگ مردم 
رونمايى مى شود

 برپايى چارسوق شعر در باغ غدير 

مسابقات بين المللى قرآن 
يك سالح تبليغى است

قرآن نفيس « بايسنقر »
 آماده رونمايى شد

تيم « پايتخت » با « على البدل » 
آمدند

جمشيد مشايخى در سريال 
«پادرى» 

بهنام صفوى با « معجزه » آمد

آى محمد يوسفى به جشنواره 
موسيقى نواحى مى آيد

اركستر بزرگ نقش جهان 
در اصفهان به روى صحنه مى رود

اصفهان در رده چهارم فروش فيلم هاى هنر و تجربه

ــاره به حضور موفق  رييس مركز پويانمايى صبا با اش
آثار اين مركز در جشنواره لوييزيانا و فيلم فجرگفت: 
توليدات مركز صبا شامل چند دسته مى شود كه يك 
ــيار كوچك آن، توليدات جشنواره اى است.  بخش بس
چرا كه اين مركز به دنبال كار جشنواره اى نيست، اما 
بخش اندكى از اعتبارات خود را براى حضور آثار فاخر 
ــنواره هاى داخلى و بين المللى اختصاص  صبا در جش
داده كه مى تواند اعتبارى براى انيميشن ايرانى باشد.

ــيارى از آثار  ــاره به اين كه بس  مرتضى شمسى با اش
ــنواره هاى بين المللى حائز  ــته اند در جش صبا توانس
ــوند، گفت: به تازگى انيميشن  افتخارات متعددى ش
ــت  « وقت خواب » به كارگردانى خانم يزدانى توانس
ــور موفقى  ــنواره لوييزيانا حض ــكا و در جش در آمري
ــنواره هاى زاگرب و اتريش  داشته باشد و البته به جش
هم دعوت شده است. همچنين انيميشن هاى آوازهاى 
ــاه و خروس و  ــى، نادان، روب ــرزمين من، خال خال س
ــته اند اعتبارى را براى انيميشن  بسيارى ديگر توانس
ايرانى رقم بزنند و در حال حاضر چندين اثر اين مركز 
ــره جنوبى پخش  ــورهاى ديگر مانند هند و ك در كش
ــن ايرانى به گونه اى است  مى شود. به عبارتى انيميش

كه در تمام كشورها و فرهنگ ها قابل پخش است.
ــال را بسيار خوب و  وى حضور در بازار فيلم فجر امس
ــركت صبا به نمايندگى از  ــت و افزود: ش مغتنم دانس
ــركت هاى خارجى بسيارى  ــانه ملى توانست با ش رس
مذاكره كند. به عنوان نمونه با يك شركت لبنانى براى 
ــيديم. با دو شركت  فروش توليدات صبا به توافق رس
كويتى و بحرينى مذاكره كرديم كه قراردادهايش در 
حال تنظيم است. يك شركت از جمهورى آذربايجان 
خواهان شش اثر فاخر صبا شده كه تا پايان ارديبهشت 
ــركتى  ــت ش ــود. در نهاي ــى مى ش ــرارداد آن نهاي ق
ــد  ــيس ش ــروپ ( saba group ) تاس با نام صباگ
ــا در حوزه  ــن مركز صب ــروش آثار انيميش تا پيگير ف

كشورهاى همسايه، منطقه و خاورميانه باشد.
شمسى تصريح كرد: مهم ترين قراردادى كه به تازگى 
در حال انعقاد آن هستيم، همكارى با شركت ايتاليايى 
ــزرگ ايتاليايى  ــركت ب ــت. اين ش ــدو تى وى اس مون
ــش انيميشن صبا براى  در مرحله نخست خواهان ش

توزيع گسترده در اروپا شده است.
ــن  ــد كه انيميش ــى وى معتقدن ــئوالن موندو ت مس
ــه يك برند  ــول صبا مى تواند ب ــاه و خروس محص روب
ــود و موفقيت قابل توجهى را براى  در اروپا تبديل ش

صنعت انيميشن ايران به ارمغان آورد.

ــتقبال مخاطبان  ــل اس ــه دلي ــى ب ــه شمس به گفت
ــتان، در آينده نزديك سه اتفاق  ــن شكرس از انيميش

خوب براى اين اثر فاخر ايرانى خواهد افتاد.
ــك تيم  ــتان با ي ــرى جديد شكرس ــه س  اول اين ك
ــد. دوم،  ــد خواهد ش ــه اى انيماتور تولي ــد حرف جدي
ــتان در دست ساخت است و  نسخه سينمايى شكرس
ــال آينده برسد. سوم  ــنواره فجر س اميدواريم به جش
اين كه كارتون عروسكى شكرستان نيز در دست توليد 
است كه به زودى براى پخش ارايه مى شود. هر قسمت 
ــوزه كودك و  ــكى60 دقيقه و براى ح اين كار عروس

نوجوان تعريف شده است.
دولت به انيميشن توجه ندارد

شمسى با بيان اين كه انيميشن هاى تاريخ تمدن ايران، 
ــتان هم در دست توليد است،  تاريخ از اين ور و شكرس
تصريح كرد: دركل نزديك به60 اثر انيميشن در اين 
ــت كه اميد است با اتمام اين  مركز در حال ساخت اس
آثار و ارايه آنها به بازارهاى داخلى و خارجى، اعتبارات 
ــر معنوى براى  ــادى و چه از نظ فراوانى چه از نظر م

توليدات داخلى كسب شود.
ــانه اى با انتقاد از حمايت كمرنگ دولت  اين فعال رس
ــن وطنى گفت: دولت، توجه و اقبالى  از توليد انيميش

به انيميشن نشان نمى دهد. اگربه اين منوال پيش رود، 
من آينده انيميشن ايران را خوب نمى بينم. بى توجهى 
ــه بزرگى  ــا لطم ــش و ناداورى ه ــن بخ ــت به اي دول

به انيميشن مى زند.
ــك كمپانى هاى جهانى  ــا توليدات درجه ي آثار ما را ب
مقايسه مى كنند، اما پشتيبانى مادى و فنى آثار غربى 
را ناديده مى گيرند. مسئوالن بدانند انيميشن توانايى 

نجات سينما از ورشكستگى را دارد.
ــه  ــه اى ك ــاى بودج ــزود: محدوديت ه ــى اف شمس
بر رسانه ملى تحميل مى شود اين مركز را با مشكالت 
بسيارى روبه رو كرده است. از يك سو مسئوالن دولتى 
ــور ما به خصوص نسل آموزش پذير  مى دانند كه كش
ــت و از يك طرف  ــوم فرهنگى بيگانه اس ما تحت هج

اعتبارات را كم مى كنند.
ــيار كمتر از سال هاى گذشته  اعتبارات اين مركز بس
است. با اين حال محدوديت هاى اعمال شده بر رسانه 
ملى نتوانسته خللى در انجام وظيفه رسانه ملى به ويژه 

مركز صبا ايجاد كند.
ــعار اقتصاد  ــتاى اقدام و عمل به ش اين مركز در راس
ــت بازارهاى خارجى را براى  ــته اس مقاومتى، توانس

فروش محصوالت خود آماده كند.

مدير اجرايى و دبير شوراى سياستگذارى سينماى هنر و تجربه گفت: انتظارى 
ــتيم تحقق پيدا نكرد و شايد  ــينماى هنر و تجربه در اصفهان داش كه ما از س

با تبليغات و برنامه ريزى و گذر زمان اين امر بهتر شود.
اميرحسين علم الهدى در نشست اصحاب سينما و رسانه اصفهان اظهار كرد: 
ــروع به فعاليت كرد و تاكنون  ــينماى هنر و تجربه از 13 مهرماه  1393 ش س
ــينماى متفاوت و مكمل سينماى اصلى  ــته جايگاه خود را به عنوان س توانس

تثبيت كند. 
وى ادامه داد: در طى20 ماه در حوزه فيلم مستند400 فيلم بازبينى شده و100 
مورد پذيرفته شده است. در مورد فيلم كوتاه نزديك به500 فيلم بررسى و حدود 

60 درصد امكان نمايش در هنر و تجربه را پيدا نكردند. 
ــينماى هنر و تجربه با اشاره  ــتگذارى س ــوراى سياس مدير اجرايى و دبير ش
به مشخص شدن تكليف فيلم سازان در هنر و تجربه افزود: قبل از هنر و تجربه 
فيلم هايى مثل « ماهى و گربه » و« خواب تلخ » توقيف نبودند بلكه بحث بر سر 

نمايش آنها بود كه ممكن است فروش يا استقبال نداشته باشند.
 علم الهدى تصريح كرد: سينماى هنر و تجربه بن بستى را در سينماى مستند 
شكسته و سينماى مستند براى اولين بار در دو سال گذشته توانسته به برگشت 

مالى حدود30 تا40 درصدى از حوزه توليد دست  پيدا كند. 
مشاور اجرايى سابق سازمان سينمايى سوره افزود: سينماى هنر و تجربه تزريق 
اميد در ميان فيلمسازان است و  براى ارزيابى دقيق آن حداقل پنج يا10 سال 
ــتى اظهار كرد.  در بحث اقتصادى  كسب وكار خرد  بايد بگذرد تا بتوان به درس

ــينماى ارزانى است و باعث بازگشت  شكل گرفته است، چراكه هنر و تجربه س
مقدارى از هزينه ها به عوامل مى شود تا بتوانند فيلم هاى بعدى خود را بسازند. 

ــالن را به خود اختصاص  ــور سينماى هنر و تجربه10 س وى افزود: در كل كش
ــهر از مجموعه سينماهاى هنر و  ــوره به عنوان دومين ش داده است.  سالن س
ــته، اما حس مى كنيم كه هنر و تجربه  ــروع خوبى داش تجربه بعد از مشهد ش
ــتقبال و  ــد و انتظارمان از اصفهان از منظر اس در اصفهان بايد بهتر از اين باش
ــتر بود. علم الهدى ادامه داد:  اصفهان از لحاظ فروش در  ــازى بيش جريان س
سينماى هنر و تجربه رده چهارم كشور را دارد كه با آمدن شهرى مثل رشت كه 

پتانسيل بسيار بااليى دارد، ممكن است به رده پنجم برسد.

ــات ديجيتالى نمى تواند جاى  محمدرحيم اخوت با بيان اين كه امكان
ــاعت هاى بيدارى ام را با كتاب و  كتاب را بگيرد، گفت: تقريبا تمام س

كاغذ مى گذرانم.
ــوت درباره كتاب هاى خود در بيست و نهمين  اين نويسنده پيشكس
ــته  ــال گذش ــگاه بين المللى كتاب تهران اظهار كرد: اواخر س نمايش
ــم  ــن و خان ــترك م ــته مش ــه نوش ــرز » را ك ــرز بى م ــان « بى م رم
ــر كرديم. اين رمان حتما  سحر مهندسى نمين بود در نشر آگه منتش

در نمايشگاه كتاب تهران عرضه خواهد شد.
ــگاه كتاب و تاثير آن بر جامعه  ــپس درباره برگزارى نمايش اخوت س

ــلم است كه چنين برنامه هايى  كتاب خوان و نويسنده اظهار كرد: مس
در جلب و جذب خواننده بى تاثير نيست. با اين حال بايد بپذيريم كه 

روز به روز خواننده كتاب كمتر مى شود.
اين موضوع را از تيراژ كتاب ها مى توان فهميد. بخشى از دليل آن هم 
ــراغ امكانات ديجيتالى رفته اند  ــتر مردم به س اين است كه االن بيش
ــن آمدن عالقه  ــد كه يكى از داليل پايي و به نظر من اين طور مى رس
ــت. او همچنين گفت:  به خواندن كتاب همين امكانات ديجيتالى اس
ــت  البته من تحقيقى در اين باره انجام نداده ام، اما حس كلى ام اين اس
ــات ديجيتالى  ــاله از امكان ــى االن يك كودك هفت، هشت س كه وقت
برخوردار است كمتر به سراغ كتاب مى رود. البته امكانات ديجيتالى نيز 
ــود باعث افزايش  ــت و اگر درست استفاده ش در جاى خود خوب اس

آگاهى مى شود، اما نمى تواند جايگزين كتاب شود.
اخوت با بيان اين كه خود عضو شبكه هاى اجتماعى نيست، اظهار كرد: 
فرزندانم از اين امكانات استفاده مى كنند، اما هم كتاب مى خرند و هم 

كتاب مى خوانند و كتاب خوانى را ترك نكرده اند.
ــرد، اما كتاب  ــى هم مى توان بهره ب ــانه هاى ديجيتال  البته از اين رس
كيفيتى دارد كه با اين ابزارها قابل مقايسه نيست. شايد هم ما قديمى ها 
ــتى مى كنيم، اما در هر صورت  كه ديگر پيرمرد شده ايم چنين برداش
ــايل مدرن حتى  ــا ما ايرانى ها از وس ــت من اين است كه اساس برداش

اتومبيل و بقيه ابزار بدون نياز استفاده مى كنيم كه خوب نيست.

امكانات ديجيتالى نمى تواند جاى كتاب را بگيرد

« شكـرستـان » فيلـم سينمـايى مى شـود

رييس مركز پويانمايى صبا:
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خبر خبر

مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری از خرید 
تضمینی گندم از ۱۵ خردادماه سالجاری در چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
ذبیح اهلل غری��ب، مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، در نشس��ت خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه خرید 
 تضمینی گن��دم از ۱۵خردادم��اه در چهارمح��ال و بختیاری آغاز
  می ش��ود، اظهار داش��ت: کش��اورزان از ۱۵ خردادماه م��ی توانند

 گندم های تولیدی خود را تحویل مراکز خرید گندم بدهند.
وی افزود: امس��ال بیش از ۶۵ تن گندم از کش��اورزان چهارمحال و 

بختیاری خریداری می شود.
مدیرکل جهاد کش���اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری یادآور 
ش��د: هم اکنون اعتبارات خرید تضمینی گندم در این اس��تان در 
حال پیگیری اس��ت تا مش��کلی در خصوص پرداخت به کشاورزان 

ایجاد نشود.
ذبی��ح اهلل غری��ب در ادامه اظه��ار داش��ت: گندم تولیدی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به واسطه ش��رایط آب و هوایی مناسب یکی 
از بهترین نوع گندم های تولیدی کش��ور اس��ت که کیفیت بسیار 

باالیی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
حال حاضر ۱۹۵ تشکل کارگری در اس��تان چهارمحال وبختیاری فعال 

هستند.
 عباس جزایری در نشس��ت با قش��ر کارگری اظهار داشت: ۱۹۵ تشکل 
کارگری، ۱۵۵ نماینده کارگری، 8 کانون بازنشسته کارگری و 34 انجمن 

صنفی کارگری در استان فعال هستند.
 وی با بیان اینکه کارگران در توس��عه اقتصاد کش��ور نقش مؤثری دارند 
افزود: کلید اقتصادی جامعه در دست جامعه کارگری و کارفرمایی است 

که نقش مهم و تأثیرگذار این قشر در جامعه را نشان می دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
کسب رتبه های برتر کشوری توسط شرکت های استان بیان کرد: کارخانه 
برفاب شهرکرد در کشور رتبه برتر را کس��ب و مدیران این کارخانه برای 
دیدار با مقام معظم رهبری به تهران س��فر کردند.رییس شرکت تعاونی 
خاموت کار میزدج در این جلسه با اشاره به عدم همکاری بانک ها خاطر 
نشان کرد: با توجه به اینکه 4 سال است تعاونی خاموت کاران راه اندازی 
شده اما جهت دریافت تسهیالت اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و 
بانک ها در این رابطه مساعدت نکرده است. منصور رحیمی ادامه داد: در 
این شرکت انواع خاموت مثلت، مربع و قطعات فلزی ساختمان تولید و از 

پودر آن می توان در کشاورزی استفاده کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری؛

 خرید تضمینی گندم
 از ۱۵ خرداد آغاز می شود

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری؛

فعالیت  ۱۹۵ تشکل کارگری در استان

مزایده
1/188 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالسه 920684 ج ح/3 خواهان آقای 
امیرعباس گرجیان به آدرس: شاهین ش��هر، خ مدرس، بلوار قیام، پ16، 
طبقه همکف و خوانده مهدی سعید به آدرس: اصفهان، شاپور جدید، خیایان 
عطاءالملک، فاز8، پالک 320 مبنی بر فروش ششدانگ پالک ثبتی 452/268 
به نشانی: اصفهان، ش��اپور جدید، خیابان عطاء الملک، فاز8، پالک 320 با 
وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
است در مورخ 95/2/26 از س��اعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا واقع 
در خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از س��اختمان مرکزی دادگستری، 
جنب بیمه پارسیان، طبقه 4، واحد اجرای احکام شعبه 3 برگزار نماید. در 
خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت 
گرفته اس��ت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر 
به بازدید از آن خواهند بود ت��ا با تودیع 10% قیمت کارشناس��ی به مبلغ 
2/900/000 به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برن��ده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اس��اس نظریه 
کارشناسی محل مورد نظر عبارتست از یک باب مغازه واقع در پالک ثبتی 
452/268 با ابعاد 12/15*6 متر و با مساحت 75 متر مربع در 2/5 طبقه به 
صورت زیر زمین با مساحت کل 75 متر مربع و طبقه همکف )حدود 85+ 
سانتیمتر( با مساحت 75 متر مربع و نیم طبقه بالکن با مساحت 30 متر مربع 
با اسکلت دیوار باربر و با درب و پنجره های فوالدی و پنجره های شیشه 
دار که در س��مت محل درب غرب با پروفیل فوالدی جهت دسترس��ی به 
زیرزمین تعبیه شده است. با در نظر گرفتن محل و موقعیت ملک و کاربری 
و نوع مصالح مصرفی و ب��ا در نظر گرفتن جمیع عوام��ل موثر در تعیین 
قیمت، ارزش این ملک مبلغ 2/900/000/000 ری��ال )دو میلیارد و نهصد 
میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد. م ال��ف 1802 مدیر اجرای احکام 

شعبه 3 حقوقی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

2/26 ش��ماره صادره: 1395/43/213803 نظر ب��ه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک ش��ماره 1790 فرعی از 19/751 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طب��ق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب 
اصفهان به نام مصطفی صباغی فرزند حیدرمف��روز و در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 95/03/08 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار :پنجشنبه 1395/02/09

م الف2726 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/87 در خصوص پرونده کالس��ه 95-77 خواه��ان منوچهر روحانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت احمد کدخدایی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/8  ساعت 5 عصرتعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2622 

شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/90 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1228 خواهان س��ید مصطفی 
غرضی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفی��ت حمیدرضا لطفی 
جبلی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/9  ساعت 4 
عصرتعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مس��تندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای 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 ش��ود. م الف: 2630 شعبه 23 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/91 در خصوص پرونده کالس��ه 941293 خواهان علیرضا بهرامی 
گهروئی دادخواستی مبنی بر مطالبه یک حواله قرض الحسنه به طرفیت 
محمدحسن لطیفی فرزند حسین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 95/4/9 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای  خواه��ان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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: 1742 ش��عبه 12 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/98 در خصوص پرونده کالس��ه 95-45 خواهان حس��ین خوروش 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت قانونی دیگر به طرفیت ایوب رحیم نژاد تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/26  ساعت 5 عصرتعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 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 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 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: 1726 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/92 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000101 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001249 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941410 خواهان/ 
ش��اکی علی عابدی جاوانی و ابراهیم عابدی و زه��را عابدی جونی و 
حسین عابدی جاونی و حس��ن عابدی جونی و فاطمه عابدی جاوانی و 
بتول عابدی جاوانی و گوهر ماهران��ی برزانی و عصمت عابدی جونی 
و محمد عابدی جونی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم محمدتقی 
کالهدوزان و دفتر اسناد رسمی ش��ماره 15 اصفهان و محمد فروتن و 
محمود فروتن و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و عالمتاج 
نیک زاده و احمد کالهدوزان و اداره کل آموزش و پروش استان اصفهان 
و شورای اصالحات ارضی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان و فریدخت فروتن و احمد فروتن و دفتر اسناد رسمی شماره 9 
اصفهان و پروانه فروتن به خواسته دستور موقت و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( 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 ش��هید نیکبخت، ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان ط 2 اتاق شماره 212، ارجاع و به کالسه 
9409980351001249 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 
و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 1843 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/93 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000436 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001024 شماره بایگانی شعبه: 941154 خواهان/ شاکی 
احمدرضا باقرزاده دهنوی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم علیرضا 
باقرزاده و سعید سلیمانی و ایرج پور ش��ریعت و مرضیه سلیمانی به 
خواس��ته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون 
اجرای احکام مدنی( و مطالبه خسارت دادرسی 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، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شمار 212 
ارجاع و به کالسه 9409980351001024 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/04/12 و س��اعت 12:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 1838 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/94 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000442 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000923 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941034 خواهان/ 
شاکی حمیدرضا نوروزتولی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید 
علی احمدی به خواسته اعس��ار از پرداخت محکوم به 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 اس��تان اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شمار 212 ارجاع و به کالس��ه 9409980351000923 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/13 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف 1834 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/95 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000463 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001247 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941408 خواهان/ 
شاکی پری مفید دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم عصمت شیروانی 
ایچی و اصغر فروغی و زهرا شیرانی بیدآبادی و غالمرضا کردکاری 
و طوبی شیرانی و مریم ش��یرانی بیدآبادی و اعظم شیرانی بیدآبادی 
و احمد باصری و اکرم ش��یرانی بیدآبادی و محم��ود همدانی و مرکز 
بهداش��ت ش��ماره 2 اصفهان و فاطمه ش��یرانی بیدآبادی و غالمعلی 
ش��یرانی بیدآبادی به خواس��ته خلع ید و مطالبه خس��ارت دادرسی و 
قلع و قمع مس��تحدثات تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شمار 212 ارجاع و به کالسه 
9409980351001247 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/13 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 1827 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/96 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350200499 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200387 شماره بایگانی شعبه: 940443 خواهان/ شاکی 
بانک صادرات به مدیریت شعب مسعود بهرامی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان فیروز صدری و پیمان صدری و مهناز رس��ائی و ش��رکت 
نارتونین به مدیریت فیروز صدری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت... 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه 3 اتاق شمار 304 ارجاع و به کالسه 9409980350200387 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/21 و ساعت 08:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فیروز و پیمان صدری و 
مهناز رسائی/متهم و درخواس��ت 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 ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 1794 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/97 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100367800020 ش��ماره پرون��ده: 
9509980367800002 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950002 خواهان 
ش��هرداری اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( واستر کلیمی یور شالمی به خواسته اعتراض 
ثالث اصلی تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساس��ی اصفهان واقع 
در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان، طبق��ه اول اتاق ش��مار 146 ارجاع و به کالس��ه 
9509980367800002 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/22 
و ساعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
استر کلیمی یور شالمی و درخواست خواهان 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 کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2650 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/99 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351200940 ش��ماره پرون��ده: 

9409980351200923 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941032 خواهان/ 
شاکی مصطفی رمضانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم فریبا 
شریفی و اصغر ش��ریفی و رضا رضایی برزانی و حسین روناسی و 
محمود روناسی و زهره اس��دی و پری رخ روناسی و محمد روناسی 
و زهره روناسی و مهدی روناس��ی و رضا روناسی و ناهید روناسی 
و ستاره روناسی و مرتضی روناسی و حس��ن رضایی برزانی و علی 
روناسی و پروین روناسی و شهال افش��اری به خواسته اثبات مالکیت 
)مالی غیر منقول( و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1 اتاق شمار 120 ارجاع و به کالسه 
9409980351200923 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/04 
و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 2680 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/100 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350100436 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350101273 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 921329 خواهان 
بانک ملت به مدیری��ت آقای علی دیوان��دری دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده حس��ینعلی هنرمند عاشق آبادی و ش��رکت پدیده گستر جم و 
شرکت خردسازان س��پاهان و ش��رکت فنی خدماتی خردورزان زنده 
رود به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه طلب و مطالبه 
خس��ارات دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ ش��هید نیکبخت، ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شمار 333 ارجاع و به کالسه 
9209980350101273 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/24 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف 1808 ش��عبه 1 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/101 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350100411 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350101088 ش��ماره بایگانی شعبه: 941264 خواهان سید 
حسن آذرمی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نشاطی به خواسته 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرس��ی و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال،خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان، طبقه 3 اتاق شمار 
333 ارجاع و به کالس��ه 9409980350101088 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1395/05/24 و س��اعت 11:15 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
 در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 1806 ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
حصروراثت

2/102 خانم صدیقه فدائی تهرانی دارای شناسنامه شماره 19783  به 
شرح دادخواست به کالسه 38/ 95 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 
حل اختالف تیران از این ش��ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده ش��ادروان حسین س��فرزاده تیرانی  بشناسنامه 
1280 در تاریخ 1395/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه فدائی تهرانی ش.ش 
19783 به عنوان مادر متوفی و به غیر از نامبرده متوفی وارث دیگری 
ندارد. 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 نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 21 ش��عبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران

مع��اون وزی��ر کار در ح��وزه کارآفرینی 
راس��تای  در  گف��ت:  اش��تغال  و 
شایسته ساالری در کشور هرم مدیریت 

منابع انسانی اصالح می شود.
حس��ن طائی در همایش گرامیداش��ت 
هفت��ه کارگر و بس��یج کارگ��ری اظهار 
داش��ت: نیروهای متخصص براس��اس 

صالحیت های کارشناس��ی به کار گرفته  
و دانش، منشا ارزش شود.

وی با بی��ان اینک��ه از ۱00 واحد ارزش 
افزوده 4۵ واحد نصیب عامل کار می شود 
اف��زود: میانگین جهانی در کش��ورهای 
در حال توس��عه بی��ش از ۵0 واحد و در 
کش��ورهای پیش��رفته بیش از ۶0 واحد 

ارزش افزوده است که همین عامل منشا 
بسیاری از مشکالت برای کارگران است.

مع��اون وزی��ر کار در ح��وزه کارآفرینی 
و اش��تغال با اش��اره به ض��رورت بهبود 
وضعیت کارگران بیان کرد: س��هم عامل 
کار از ارزش افزوده با استفاده از تدابیر و 

تصمیمات باید افزایش یابد.
طائی خاطرنشان کرد: در طول ۱۵ سال 
گذشته با کاهش بهره وری سهم نیروی 

کار نیز کاهش یافته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای برنامه های 
توانمندسازی اشتغال گفت: برنامه های 
توانمندس��ازی اش��تغال در راس��تای 

توانمندی نیروی کار اجرا می شود.
معاون وزی��ر کار در ح��وزه کارآفرینی و 
اشتغال با اش��اره به اصالح نظام آموزش 
با رویک��رد کارآفرینی بیان ک��رد: نظام 
آم��وزش عموم��ی، فن��ی و حرف��ه ای و 
آموزش عالی در راس��تای آموزش نسل 
تحصیلک��رده و دانش��گاهی ب��ا ه��دف 
اس��تفاده از فرصت ها و تبدی��ل آن ها به 

نوآوری و پذیرش ریسک اصالح می شود.
طائی با بی��ان اینکه اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در زمینه توس��عه کشاورزی 
مدرن و گردشگری توانمند است تصریح 
ک��رد: رش��ته های تحصیلی ب��ا توجه به 

مزیت های استان توسعه یابند.
وی با اش��اره به ضرورت توس��عه کسب 
و کارهای خرد و کوچک گفت: کس��ب 
و کارهای ب��زرگ نیازمند اعتبار اس��ت 
که طرح اش��تغال بزرگ و بنگاه کوچک 
به عنوان یک راهبرد از س��وی وزیر کار 

مطرح شده است.
معاون وزی��ر کار در ح��وزه کارآفرینی و 
اش��تغال با اش��اره به اهمی��ت فعالیت 
بنگاه های خ��رد و کوچک خاطرنش��ان 
کرد: عمده ارزش اف��زوده در بنگاه های 
خرد و کوچک نصیب عامل کار می شود.

طائ��ی اف��زود: از مجموع بی��ش از 22 
میلیون ش��اغل در کش��ور بی��ش از ۱0 
میلیون نفر حقوق بگی��ر و ۶ تا 7 میلیون 

نفر خوداشتغال هستند.

معاون وزیر کار در شهرکرد:

هرم مدیریت منابع انسانی اصالح می شود
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چند دقیقه ای از ساعت ۹ صبح در )Pegatron( گذشته است؛ 
کارخان��ه ای که در حومه ش��انگ های قرار گرفت��ه و کارکنان 
صورتی پوش آن، اکنون آماده به کار شده و به صف ایستاده اند 
تا به محض اینکه به آنها دس��تور داده ش��ود، بروند و به ساخت 
آیفون مش��غول ش��وند. اینجا، یک��ی از مکان هایی اس��ت که 
پرمنفعت ترین تلفن هوشمند جهان به تولید می رسد و با اپل 
 هم��کاری تنگاتنگ��ی دارد. پس از س��ال ه��ا اتهام ب��ه اپل و 
 ش��رکت های چین��ی، مبنی ب��ر ایج��اد سیس��تمی مبتنی بر

 برده داری مدرن در کارخانه ها، اکنون شرکت ساکن کوپرتینو 
 و Pegatron ب��ه روش و رویک��ردی روی آورده ان��د که باعث
  می ش��ود کارکنان چینی بی��ش از ان��دازه کار نکنن��د. آقای
  »ج��ان ش��و« )John Sheu( ک��ه در داخ��ل ش��رکت به نام
  »بی��گ ج��ان« ش��ناخته می ش��ود، خبرن��گاران را در داخل

 Pegatron همراه��ی می کن��د. او یکی از مس��ئوالن اصلی و 
نماینده کارخانه پگاترون اس��ت؛ جایی ک��ه ۵۰ هزار کارگر، به 
تولید آیفون مشغول هستند. یکی از وظایف اصلی اش، این است 
که اطمینان حاصل کن��د در هر ثانیه، امری مفی��د )که تولید 
آیفون باشد( انجام می ش��ود و وقت کارکنان با کارهای بیهوده 
هدر نمی رود. گیت های ورودی حساس به فلزیاب وجود دارند. 
هدف آنها، یافتن گجت هایی است که به دوربین مجهز شده اند. 
مدیران کارخانه دل شان نمی خواهد کارگران دوربینی را با خود 
آورده و از موبایل هایی که در حال توسعه هستند، تصویری تهیه 
کرده و آن را در فضای مجازی قرار دهند. کارگران همان طور که 
از گیت ها رد می شوند، با پوسترهایی رو به رو هستند که روی 
دیوار نصب ش��ده و روی آنها، تصاویر یا جمالتی الهام بخش به 
نمایش کشیده شده اس��ت. به هر حال، باید افراد را به شکلی از 
خودکشی منصرف کرد. س��پس به آنها کاله هایی با رنگ آبی 
آسمانی داده می شود و روکشی پالستیکی تا آنها را در پای خود 
روی کفش ها قرار دهند. حاال ۲۰ دقیقه از ۹ صبح گذشته و ۳۲۰ 
کارمند خط تولید، آماده اند؛ آمادگی شان را هم توسط به صف 
شدن نظامی-گونه شان به نمایش می کشند. زیر نگاه منتقدانه 
»بیگ جان«، فریاد می کش��ند: »صبح بخیر!«. بیگ جان تنها 
نیست و در کنار او، چند س��وپروایزر دیگر هم حضور یافته اند. 
سپس توسط سوپروایزرها و به واسطه چند آیپد، اسکن عنبیه 
چشم انجام شده و ش��ش دقیقه بعد، همه در حال کار در خط 
 Xiu« تولید هستند. کارخانه مورد بحث در گوش��ه ای از شهر
Yan« قرار گرفته، در کنار ج��اده »Shen Jiang«. این، یکی از 
مرموز و مهم ترین کارخانه ها در زمینه توسعه و ساخت آیفون 
بوده و مساحت آن تقریبا برابر با ۹۰ زمین فوتبال است. در داخل 
آن، یک میدان بزرگ، یک ایستگاه آتش نش��انی، اداره پست و 
حتی یک ایستگاه پلیس قرار گرفته است. اتوبوس های مدرن و 
پر سرعت در آن تردد می کنند، کافه هایی بزرگ دارد و فضای 
سبز هم در آن به وفور یافت می شود. بیگ جان می گوید: »این 
حقیقت که اکنون چند خبرنگار را به داخل این محیط فرستاده 
اند، به معنای آن اس��ت که می خواهند ش��فافیت بیش��تری به 
کارش��ان بدهند«. در داخل مجموعه، کارخانه اصلی همچنان 
مانند یک گوهر پر رمز و راز است. افرادی که در آن کار می کنند 
البته می گویند که پرداخت ها، هنوز آنقدر اندک است که باید 

ساعات اضافه کاری داشته باشند. این در حالی است که پگاترون، 
شرکتی که تا چند وقت پیش به »Asustek« )بخوانید ایسوس( 
تعلق داشت، پس از فاکس��کان، بزرگ ترین تولید کننده آیفون 
برای اپل است. این کارخانه همین حاال از سوی سازمان دیدبان 
حزب کارگر چین متهم اس��ت که در س��پتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، 
رقمی برابر با ۱۲۶۱ مورد اضافه کاری غیر قانونی داش��ته است. 
البته خود پگاترون معتقد اس��ت که در آن بازه زمانی تعطیالت 
زیادی وجود داشته و به همین دلیل، پرداختی کارگران سه برابر 
شده اساس اس��ت. اپل هم در این میان به دور از گود ایستاده و 
دخالت نمی کند. سازمان یاد شده البته می گوید که از آن زمان 
تا کنون ۴۴۱ م��ورد دیگ��ر وجود داش��ته که ای��ن کارخانه از 
کارمندانش اضافه کاری غیر قانونی درخواست کرده است. »لی 
کیانگ« )Li Qiang(، دبیر سازمان دیدبان حزب کارگر چین، 
باور دارد که سیستم تشخیص هویت آنها صرفا برای نمایش است 
و می گوید: »مش��کل برنامه ری��زی صحیح دارن��د؛ در غیر این 
صورت، صدها پرونده برای کار غی��ر قانونی از کارگران به وجود 
نمی آمد«. پگاترون می گوید که بر اساس دستورالعمل تنظیم 
شده از سوی س��ازمان های مرتبط، نهایتا هر کارگر در ماه حق 
داشتن ۸۰ ساعت اضافه کاری را دارد و در این کارخانه به سختی 
یک کارگر به این حجم از زمان کارکرد می رسد. اپل در این زمینه 
اظهار می کند که شرکای سخت افزاری اش، پیرو قوانین محلی 
هستند. زنجیره تامین و کارخانه های اسمبل کننده محصوالت 
اپل، به شکل دست چین شده توسط خود »تیم کوک« مدیرعامل 
فعلی اپل انتخاب گشته اند، آن هم در سال های دور و زمانی که 
زیر نظر اس��تیو جابز کار می کرد. ش��رکت س��اکن کوپرتینوی 
کالیفرنیا بیان می کند که در س��ال ۲۰۱۵ ب��ه ۶۴۰ پرونده در 
همین رابطه رسیدگی کرده در حالی که در سال ۲۰۱۳، تیمی از 

متخصصان و پزش��کان را به پگاترون اعزام نموده تا چند پرونده 
مرگ در بین کارگران را بررس��ی کنند. پیش از این در کارخانه 
فاکسکان نیز چندین مورد خودکشی در بین کارگران رخ داده 
بود که اتهامات زیادی را هم برای اپل ایجاد کرد. اپل بیان می کند 
یکی از کارگران که شخصی ۱۵ ساله بوده، از ذات الریه فوت کرده 
در حالی که در مورد سایرین سخن نمی گوید. صرفا بیان می کند 
که دالیل مرگ، هیچ ارتباطی به شرایط کاری نداشته است. خانم 
»دنس یائو« )Denese Yao( مس��ئول روابط عمومی خارجی 
پگاترون می گوید: »تولید و ساخت، یک گناه نیست. مردم فکر 
می کنند که ما در حال گرفتن شیره جان کارکنان خود هستیم. 
ما صرفا به آنها نشان می دهیم که شرایط کاری موثر و مسئولیت 
مدار چگونه است«. برای انجام همین کار هم، پگاترون از سیستم 
احراز هویت و اصالت سنجی جدیدش استفاده می کند. کارمندان 
هر کدام کارت هایی را به گردن می آویزند که به پایگاه داده منابع 
انسانی کارخانه متصل ش��ده و به همین شکل زمان حضور آنها 
اندازه گیری می شود. با استفاده از سیستم جدید، پگاترون بیان 
می کند که تقریبا به ش��کل ۱۰۰ درصد موفق شده تا با کارکرد 
بیش از اندازه کارکنان مقابله نماید. مدیران کارخانه یاد شده می 
گویند که البته همیشه استثنائاتی هم وجود دارد که بیشتر مواقع 
به کارکنان خط تولید ارتباطی پیدا نمی کند. برای مثال، گاهی 
مهندسین مجبور هستند برای رفع یک مشکل حاد، بیش از اندازه 
در این محیط حضور داشته باشند. خود اپل در میان گزارش های 
اخیر خود بیان کرده که کارکنان در کارخانه های چینی به طور 
معمول و در ۹۷ درصد از مواقع، در یک هفته ۶۰ ساعت کارکرده 
اند. این در حالی است که بخش��ی از کارگران از ایجاد موقعیت 
اضافه کاری، خشنود هم هستند و ابراز می کنند که به این شکل 
می توانند حقوق دریافتی شان را باالتر ببرند. یکی از کارگران که 

نام کوچکش »ما« )Ma( اس��ت و خواس��ته نام فامیل وی فاش 
نشود، می گوید: »در نهایت ما اجازه داریم در هفته ۶۰ ساعت کار 
کنیم، اما کارگران ترجیح می دهند که ساعت کار بیشتری را در 
کارخانه حضور یابند، چرا که حقوق دریافتی آنها پایین است«. 
»ما« می گوید که سه سال پیش به این مجموعه پیوسته و در آن 
زم��ان، کارگران بی��ش از ان��دازه اضاف��ه کار داش��تند چرا که 
می خواس��تند درآمد باالتری کس��ب کنند. او می گوید که این 
شرایط اکنون دیگر فراهم نیست و یک کارگر نمی تواند بیش از 
یک حد مجاز کار کند. »بیگ جان« می گوید علت این موضوع، 
به خاطر سیستمی اس��ت که او نیز در طراحی اش نقش داشته 
است. او می گوید گیت س��ه اهرمی کنترل عبور می تواند کارت 
شناسایی هر کارگر را اسکن کرده و مش��خصات را به آیپدهای 
کنترل کننده حضور و غیاب سوپروایزها برساند. در این حالت، 
اگر یک شخص بیشتر از ۶۰ ساعت در هفته کار کرده باشد، به او 
اجازه ورود داده نمی ش��ود و این موضوع ب��ه اطالع مدیر بخش 
می رسد. یکی دیگر از مواردی که مدیران پگاترون مشتاق بودند 
تا با خبرنگاران در میان بگذارند، ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه 
مقدار حقوق پرداختی به کارکنان است. این افراد حاال می توانند 
با سیستم جدید، ساعات کار خودشان را به شکل واضحی ببینند. 
این در حالیست که حقوق آنها نیز مشخص بوده و لیستی از مزایا 
در اختیارش��ان قرار می گیرد. در حال حاضر می توان گفت که 
متوسط دریافتی کارگران پگاترون در ماه، ۴۲۰۰ الی ۵۵۰۰ یوان 
چین -۶۵۰ الی ۸۵۰ دالر آمریکا- است. یکی از کارگران نشان 
می دهد که حقوق پای��ه او برای یک ماه، ۲۰۲۰ یوان اس��ت در 
حالی که اکنون یک آیفون ۶ در چین قیمتی معادل ۴۴۸۸ یوان 
دارد. بیگ جان می گوید: »فکر می کنید مهم ترین موضوع برای 
کارگران چیست؟ آنها می خواهند در مورد حقوق دریافتی اطالع 
دقیق تری داشته باشند«. پگاترون نشانگر جامعه و اقتصاد چین 
است. در این کش��ور سال هاس��ت که س��ازمان های دیدبان و 
پشتیبان کارگران، برای افزایش حقوق ها می جنگند، اما هنوز 
هم سطح درآمدها در حداقل ممکن قرار دارد. اینک تمرکز ویژه 
بر بهره وری و استعداد یابی قرار گرفته، چرا که وضعیت حقوق 
بهبود اندکی داشته و البته نسل های کارگران قدیمی نیز در حال 
کنار زده شدن هستند. حاال ساختمان های قدیمی در حال دادن 
جای خودش��ان به خوابگاه های مدرن تری هس��تند که در آن 
اینترنت رایگان نیز یافت می شود و سالن هایی در آن وجود دارد 
که افراد می توانند به شکل دس��ته جمعی به تماشای تلویزیون 
بپردازند. »جیانگ یانگ« )Jiang Ying(، یک پرفسور در حوزه 
قانون کار در چین می گوید:  »همه شرکت ها و سازمان ها، در پی 
بهبود شرایط حقوقی و پراخت های شان به کارگران هستند. خود 
کارگران هم این روزها اطالعات بس��یار بیش��تری از قوانین کار 
یافته اند و این موض��وع، کارخانه ها را ملزم نم��وده تا وضعیت 
خودش��ان را بهبود دهند«. این در حالیس��ت که کارخانه های 
چینی با مش��کلی دیگر نیز مواجه هس��تند: نیروی کار در حال 
کاهش است و سخت تر از گذش��ته می توان افرادی را یافت که 
حاضر به کار در چنین محیط هایی باشند. در رستوران، گروهی 
از کارکنان حاضر می شوند تا نهارش��ان را صرف کنند؛ آن ها به 

طور کلی ۵۰ دقیقه وقت استراحت دارند.

قایقسوپرلوکسکهتبدیلبهزیردریاییمیشود؛

همرویآب،همزیرآب
گلدانیکهازانرژیخورشیدیبرایشارژدستگاههایموبایلبهرهمیگیرد؛

ازگیاهخودانرژیبگیرید!
آیاModel XتوانرقابتباF430رادارد؟

تقابلتسالوفراری
به گ��زارش ایس��نا ی��ک ش��رکت خصوصی 
در اتری��ش اولین قای��ق با قابلی��ت تبدیل به 
زیردریایی را در کالس فوق لوکس و با سطح 
ایمنی اس��تانداردهای نی��روی دریایی تولید 
Migaloo Sub� »کرد. سخنگوی ش��رکت 

mersible« اعالم کرد: این کالس در تعداد 
کم تولید شده و تنها پنج نمونه از آن موجود 
اس��ت. این زیردریای��ی دارای امکاناتی قابل 
توجه مثل س��الن تئاتر، آسانسور، کتابخانه و 

تراس های اختصاصی است.
طراحی قای��ق و زیردریای��ی »Dubbed« از 
هر نظر هوشمندانه اس��ت چرا که این وسیله 
قادر اس��ت ت��ا در کمترین زم��ان از وضعیت 
ش��ناور به حال��ت زیردریایی تبدیل ش��ده و 
مسافران خود را به دنیای زیر آب ببرد. شرکت 
س��ازنده اعالم کرد: طول قای��ق و زیردریایی 
»Dubbed« تقریبا ۱۱۵ متر است و نمونه 
استاندارد آن دارای پد فرود هلیکوپتر و هشت 

واحد اقامتی فوق لوکس است. حداکثر عمق 
قابل دسترس��ی در این زیردریایی نیز حدود 

۲۳۹ متر از سطح دریاست.
کریستین گامپولد، مس��ئول بخش طراحی 
ش��رکت اتریش��ی »Migaloo« عنوان کرد: 
هدف تیم طراحی س��اخت وس��یله ای ایمن 
و کارآمد با ظاهر بیرون��ی و درونی منطبق با 
روحیات انسان است. ش��رکت سازنده قیمت 
هر دس��تگاه زیردریایی را ب��ا امکانات کامل 

حدود ۲/۳ میلیارد دالر اعالم کرد.

در س��ال های اخیر روش های منحصر به فرد و 
جالبی برای شارژ تلفن های هوشمند ارایه شده 
است، اما اگر دوس��ت دارید این فرآیند با در نظر 
داشتن محیط زیست و حفظ آن انجام شود بهتر 
اس��ت نگاه�ی ب�ه یک�ی از پروژه ه�ای سای�ت 
Indiegogo بیاندازید که ب��رای گلدانی به نام 

Bioo Lite کلید خورده است.
 گل��دان Bioo Lite ق��رار اس��ت که هم ش��ارژ

 دستگاه های موبایلی و دیگر دستگاه های شما 
را بر عهده بگیرد و هم این که خانه ای باشد برای 

گیاه مورد عالقه تان.
احتماال تصورتان این است که Bioo Lite صرفا 
گلدانی هم��راه با یک پکیج باتری اس��ت، اما در 
واقعیت این گلدان می توان��د انرژی را از فرآیند 
فوتوسنتز گیاه بگیرد و از طریق آن دستگاه های 

موبایل را شارژ کند.
خالقان این محصول مدعی ش��ده اند که نصب 
قطعات در داخل ای��ن گلدان هیچگونه اختاللی 

را در فرآیند رش��د گیاه به وجود نمی آورد و در 
توضیحات خود آورده اند: ای�ن انرژی در هر حال 
چه Bioo باشد و چه نباش�د تولید می شود و در 
اصل می ت��وان آن را بخش��ی از فرآیند ضروری 
فوتوس��نتز خواند که گی�اه ب��رای زن�ده ماندن 
باید در آن مش��ارکت کن��د. در نتیج�ه م�ا گیاه 
 را وادار به انجام کاری ی��ا تولید م�اده ای اضاف�ه 
نمی کنی��م و این فرآیندی اس��ت ک��ه گیاهان 
هم�واره انجام می دهند. این پروسه به هیچ وجه 
به گل ها و گیاهان آس��یب نمی زند و در نتیجه 
محیط زیس��ت نیز می تواند از پیاده سازی این 

فناوری بهره مند شود.
در پای��ان الزم اس��ت اش��اره نماییم ک��ه هنوز 
اثربخشی این روش برای شارژ به اثبات نرسیده 
و مشخص نیست که آیا نتیجه آن همان چیزی 
اس��ت که خالقانش وعده داده اند یا خیر و برای 
این منظور بهترین ایده خری��د گلدان ابتکاری 

Bioo Lite است.

همان طور که ایالن ماس��ک نیز ادع��ا می کند، 
تس��ال به هیچ عنوان بلد نیست ماشین های آرام 
و کم س��رعت بس��ازد. وقتی صحبت از ش��تاب 
 خودرو می شود، اتومبیل های برقی این کمپانی 
می توانند حس��ابی خودنمایی کنند زیرا از این 
منظر مش��ابه و ش��اید حتی بهتر از خودروهای 
 لوکس و گران قیم��ت کار می کنن��د.  در طول

 ماه ه��ای اخیر ویدئوه��ای متع��ددی از درگ 
Model S تس��ال ب��ا ماش��ین ه��ای لوکس��ی 
 650s  ،المبورگین��ی Aventador همانن��د
Spider م��ک الرن و حتی هواپیم��ای بوئینگ 
 ۷۳۷ در یوت��وب منتش��ر ش��ده ک��ه نش��ان

 م��ی ده��د در 

تمام تس��ت ه��ا، Model S برنده می��دان بوده 
است! این خودرو، صفر تا یکصد کیلومتر را فقط 
در عرض ۲.۸ ثانیه پر می کند که این موضوع آن 
را یک س��ر و گردن باالتر از بیش��تر ماشین های 
موجود در بازار قرار داده است. حاال فارغ از مدل 
اس، این شرکت خودروساز یاد شده به سراغ مدل 
اکس خود رفته و P90D Model X را در مقابل 
فراری F430 قرار داده است تا نشان دهد آیا باقی 
محصوالتش هم از چنین توانایی هایی برخوردار 
 Ludicrous هس��تند یا خیر. مدل اکس در مود
قادر اس��ت در عرض ۳.۲ ثانی��ه از صفر تا یکصد 
کیلومتر برس��د. به این مفهوم که مس��یر ۴۰۰ 
متری را فقط در ۱۱.۷ ثانیه طی کرده و می تواند 
به حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت برسد. 
 F430 در مقابل، حداکثر سرعت  فراری
حدود ۳۱۵ کیلومتر در س��اعت 
است و در عرض ۳.۸ ثانیه از صفر 

تا یکصد کیلومتر را پر می کند.

خبر

طی یک س��ال گذش��ته، تکنولوژی واقعیت مجازی، مورد اس��تقبال 
بسیاری قرار گرفته و کمپانی HTC )سازنده هدست Vive( می خواهد 

از همین ابتدا، موفقیت خود در این حوزه را تضمین کند.
ش��رکت تایوانی، از پروژه جدیدی ب��ه ن��ام Vive X رونمایی کرد که 
 قرار است روند ورود اس��تارتاپ ها به حوزه واقعیت مجازی را سرعت

 بخشد.
همچنین HTC می گوید: تا به این لحظه حدود ۱۰۰ میلیون دالر روی 

Vive X سرمایه گذاری شده تا پروژه مذکور کلید بخورد.
 HTC ظاه��را برنامه های زی��ادی ب��رای Vive X دارد و می خواهد با 
اقداماتی نظیر همکاری با دیگر کمپانی ه��ا، فراهم آوردن تکنولوژی 
پیش��رفته واقعیت مجازی، کمک مالی، آموزش و پشتیبانی از توسعه 

دهندگان، هدف نهایی خود را محقق سازد.
تایوانی ها امیدوارند که بدین شکل، استارتاپ های بیشتری وارد این 
حوزه شده و در نهایت، عناوین بیشتری برای هدست واقعیت مجازی 

Vive توسعه یابد.
خانم شر وانگ )Cher Wang(، مدیر عامل HTC معتقد است:

 Vive X ما از اینکه قرار است درخشان ترین و خالق ترین ذهن ها را در
جمع آوری کنیم، بسیار هیجان زده ایم. واقعیت مجازی در حال تغییر 
جهان است، اما برای اینکه بیش��ترین تاثیر را داش��ته باشد، نیازمند 

اکوسیستمی غنی هستیم که راه خود را به بازار بیابد. 
ما به کمک HTC Vive در تالش هستیم تا استعدادهای سراسر جهان 
را به س��اخت محتوای جالب ترغیب کرده و کمک کنیم تا آینده این 

صنعت شکل بگیرد.
ش��هرهای پکن، تایپه و س��ان فرانسیس��کو اولین مناطق��ی خواهند 
 بود که پ��روژه Vive X در آنها آغاز ب��ه کار خواهد ک��رد و در آینده از 
توس��عه دهندگان اقصی نقاط جهان هم پش��تیبانی به عمل می آید. 
توس��عه دهندگان در این سه ش��هر می توانند به طرق مختلف مانند 
دریافت س��رمایه، دریافت فضای کاری و آموزش در رابطه با واقعیت 
 مجازی، روند توس��عه عنوانی برای پلتفرم Vive را آغ��از کنند. پروژه

 Vive X از ماه مه به صورت رسمی در پکن شروع به کار می کند.

شرکتHTCبرایVive Xازخالقاندعوتکردهاست؛

برایتوسعهمحتوادر
واقعیتمجازیآمادهشوید

خبرنگارانبهیکیازمرموزترینکارخانههایساختآیفونراهیافتند؛

آیفونهایاپلکجاتولیدمیشوند؟

محققان کش��ور موفق به ساخت دس��تگاهی برای تعمیر 
و نگهداری باتری ه��ای صنعتی ب��رای افزایش طول عمر 

آن ها شدند.
سید محمدرضا شمس آبادی محقق طرح دستگاه تعمیر 
و نگهداری باتری های صنعتی )Load Bank( در گفتگو 
با خبرنگار مهر در حاشیه »ششمین جشنواره ملی دانایی 
خلیج فارس«، گفت: طول عمر باتری های صنعتی بیش از 
۳۰ سال اس��ت ولی در صورتی که این باتری ها از تعمیر و 

نگهداری درستی برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه Load Bank یکی از دستگاه هایی است 
که در تعمیر و نگهداری باتری های صنعتی مورد استفاده 
قرار می گیرد، گفت: از این رو درصدد آمدیم که در راستای 
افزایش طول عم��ر باتری های صنعتی، دس��تگاه تعمیر و 

نگهداری باتری های صنعتی را بسازیم.
ش��مس آبادی با بیان این که قیمت ای��ن باتری ها بیش از 
۵۰۰ هزار تومان اس��ت، گفت: با توجه به قیمت باالی این 
باتری ها، ضروری بود تا دستگاهی برای تعمیر و نگهداری 

آنها متناسب با نیاز کشور ساخته شود.
وی با اش��اره ب��ه مخاطبان دس��تگاه تعمی��ر و نگهداری 
باتری های صنعتی )Load Bank(، گفت: صنایعی مانند 
پتروشیمی، پاالیش��گاه، کارخانه س��یمان، کاشی سازی، 
نیروگاه ها و ... از جمله صنایعی هس��تند ک��ه می توانند از 
Load Bank بهره ببرند. به گفته شمس آبادی، هر صنعتی 

نیاز به یک الی دو دستگاه Load Bank دارد که در طول 
سال به مدت ۱۰ روز باتری های صنعتی خود را توسط آن 

مورد تست قرار دهد.

وی با بی��ان اینک��ه Load Bank نمونه  خارج��ی دارد و 
چهار الی پنج کش��ور تولیدکننده این دستگاه ها هستند، 
 گفت: اکنون با تولید این دستگاه به جمع تولیدکنندگان

 Load Bank پیوسته ایم.
شمس آبادی با بیان اینکه نمونه های خارجی از مشکالتی 
برخوردار است، گفت: در طراحی این Load Bank سعی 

کرده ایم مشکالت نمونه های خارجی را برطرف کنیم و با 
استانداردهای الزم در کشور، آن را به تولید برسانیم.

وی با اشاره به مزیت های Load Bank اظهار کرد: در این 
سیس��تم خطای انس��انی و اندازه گیری وجود نداشته و از 
دقت باالیی برای ثبت اطالعات باتری ها برخوردار اس��ت 
و می تواند دیتاهای باتری را ب��ه هنگام تعمیر و نگهداری، 

ذخیره کند.
شمس آبادی با بیان اینکه Load Bank در دو مدل دستی 
و اتوماتیک، طراحی و ساخته ش��ده است، گفت: در مدل 
اتوماتیک آن، تست باتری های صنعتی به صورت اتوماتیک 
و طبق استانداردها انجام می گیرد و می تواند جریان باتری 

را در عرض پنج ساعت محاسبه کند.
به گفته وی، اگر ولتاژ باتری های صنعتی در این مدت زمان 
از ۸۵ درصد پایین تر نباشد، باتری سالم است و اگر پایین تر 
باش��د، متوجه ایرادات باتری خواهیم ش��د و درصدد رفع 

مشکل آن برمی آییم.
س��ید محمدرضا ش��مس آبادی تاکید کرد: م��ا به عنوان 
یک ش��رکت دانش بنی��ان می توانیم نیاز کش��ور را از این 
دس��تگاه ها با قیمت پایین )قیمت یک چهارم نمونه های 
خارجی( تأمین کنیم. به گزارش مهر، این طرح در ششمین 
جش��نواره ملی دانایی خلیج فارس ارایه ش��ده است و در 
صنایع مختلف به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

توسطیکمحققایرانی؛

دستگاهتعمیرونگهداریباتریهایصنعتیساختهشد
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اخبار اخبار کوتاه

 فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان نطنز در نشس��ت با خبرن��گاران افزود: 
خوش��بختانه مهم ترین اتفاق س��ال گذش��ته یعنی برگزاری ت��وام با آرامش 
انتخابات، با موفقیت سپری ش��د و نیروهای انتظامی و نظامی به همراه سایر 

نیروهای شهرستان و مردم خوش درخشیدند.
سرهنگ علی بنی آدمی با بیان اینکه آمار س��رقت لوازم خودرو و جیب بری 
به ترتیب 42 و300 درصد کاهش داش��ت، ادامه داد: در س��ال گذشته شاهد 
افزایش 57 درصدی کشف سرقت از منازل و 42 درصدی سرقت از خودروها 

بودیم. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نطنز در بخش کشف مواد مخدر 
از آمار500 درصدی کشف انواع مواد مخدر خبر داد و افزود: ماده مخدر گراس 

بیشترین مواد کشف شده در شهرستان در سال گذشته بود.
بنی آدمی در بخش تصادفات داخلی از کاهش40 درصدی خبر داد و تصریح 
کرد: خوشبختانه با رعایت اصول و قوانین شاهد این کاهش بوده ایم، اما شاهد 
افزایش30 درصدی تصادفات جاده ای در شهرستان بودیم که دلیل  عمده آن 
عدم رعایت نکات ایمنی است. وی خاطر نش��ان کرد: همچنین چندین فقره 
قاچاق چوب با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کشف شد 

که مجرمان تحویل مراجع قضایی شدند.

فرماندار آران و بیدگل در کارگروه بخش کش��اورزی شهرس��تان، فرونشست 
سفره های آب زیرزمینی در منطقه را نگران کننده اعالم کرد و افزود: ادامه روند 
کشاورزی س��نتی در این منطقه امکان پذیر نیس��ت و باید به سوی کشاورزی 
نوین حرکت کنیم. ابوالفضل معینی نژاد اظهار کرد: ترغیب کشاورزان به کشت 
محصوالت سازگار با آب و هوای منطقه و دارای صرفه مناسب برای کشاورزان 
و دامداران می تواند راهکاری باش��د که البته در چند سال اخیر مورد توجه قرار 
 گرفته است. وی با اشاره به نامگذاری سال به نام» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل «

خاطرنشان کرد: پنج شرکت تعاونی تولید کشاورزی شهرستان به عنوان بازوی 
بخش کشاورزی باید در راس��تای اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت 
کنند. مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل نیز افزایش بهره وری آب با اجرای 
طرح های انتقال آب و روش های نوین کشاورزی، فعال سازی اماکن دامی احداث 
شده، توسعه کشت گلخانه ای، ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، نوسازی 
و مکانیزاسیون کشاورزی شهرس��تان، ارایه آموزش های الزم به بهره برداران و 
تغییر الگوی کشت را از جمله سیاست ها و برنامه های اجرایی و عملیاتی جهاد 
کشاورزی در راستای تحقق بخشیدن به شعار س��ال برشمرد. حسین فتاحی 
سطح زیر کشت اراضی شهرستان را 14 هزار و پانصد هکتار اعالم کرد و افزود: 
از این مقدار سطح زیر کشت 11 هزار هکتار اراضی زراعی و3500 هکتار باغات 

است.
فتاحی تصریح کرد: در راستای تغییر الگوی کش��ت از سال 91 تا کنون حدود 

1700 هکتار از اراضی زراعی به باغی تبدیل شده است.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه آران وبیدگل به مناس��بت 
هفته کارگر، تعهد اشتغال سال گذشته این شهرستان را 
1438 شغل عنوان کرد و اظهار داشت: طي همین مدت 
1500 شغل ایجاد ش��ده اس��ت که این رقم حدود پنج 

درصد باالتر از تعهد شهرستان بوده است.
مرتض��ي رحیمي گفت: ح��دود 22 ه��زار نف��ر در این 
شهرس��تان در بخش هاي صنعتي، صنفي و کش��اورزي 
 اش��تغال دارند که بیش��ترین آمار با 17 هزار نفر مربوط 

به بخش صنعت و حدود پنج هزار نفر دیگر در بخش هاي 
دیگر شاغل هس��تند. رحیمي ادامه داد: حدود سه هزار 
 واحد کارگري در شهرس��تان وجود دارد که 93 کارگاه 
از این تعداد باالي 25 نفر است. وي با اشاره به اینکه سال 
گذش��ته براي 1056 نفر بیمه بیکاري برقرار شده است، 
گفت: بیمه بی��کاري 189 نفر به دلیل اش��تغال مجدد و 
500 نفر به علت دریاف��ت مقرري طي همین مدت قطع 
شده اس��ت. رییس اداره تعاون، کار و رفاه آران وبیدگل 

تصریح کرد: در س��ال 94 تعداد 538 فقره دادخواس��ت 
واصل ش��ده که 406 فقره آن منتج به راي و 79 فقره آن 
منجر به سازش شده است. وي گفت: سال گذشته740 
مورد بازرسي اشتغال اتباع خارجي غیرمجاز از واحدهاي 
کارگري صورت گرفته ک��ه منجر به جریم��ه 82 واحد 
کارگري شده است. وي در پایان از پرداخت سه میلیارد و 
800 میلیون ریال تسهیالت کم بهره به 75 نفر در حوزه 

مشاغل خانگي خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، بیش 
از دو هزار تن انواع کود شیمیایی بین زارعان منطقه شهرضا توزیع شده است.

عبدالرضا تاکی در نشست خبری اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، 
600 هکتار از مزارع گندم و جو در شهرستان علیه س��ن مادر سم پاشی انجام 

شده است.
وی همچنین سطح زیر کشت » منداب « در منطقه زراعی مهیار در سال زراعي 
جاري را حدود350 هکتار، اعالم و اضافه کرد: با توجه به مزایای اس��تفاده کود 
سبز در جهت افزایش بقایاي آلي خاك هاي زراعي از سوی مرکز جهاد کشاورزي 
مهیار، مقدار1400 کیلوگرم بذر منداب به  صورت رایگان، بین کش��اورزان این 

منطقه توزیع شد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا همچنین از توزیع دو هزار و 765 تن انواع کودهاي 
شیمیایي بین کشاورزان شهرستان خبر داد و افزود: این کودها شامل فسفات 

ساده، آمونیوم، اوره، سولفات پتاسیم وسوپر فسفات تریبل بوده است. 
تاکی گفت: تاکنون کودهاي اوره، سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم به صورت 
کامل بین 5 ه��زار هکتار از مزارع گن��دم و جو و 3 ه��زار و600 هکتار از باغات 

شهرستان توزیع شده است.

رییس شورای اسالمی شهر کاشان، با اشاره به نظام تعرفه ها گفت: با تصویب این 
نظام در استانداری می توان گفت پرداخت ها در خصوص صدور پروانه ساختمانی 

به سمت عدالت حرکت می کند.
حس��ین حیدریان اظهار کرد: در ماه های انتهایی س��ال گذشته در مورد بحث 
اصالح نظام تعرفه ها، بحث ها و جلسات بسیاری در شورای اسالمی شهر کاشان 
 برگزار ش��د. نایب رییس شورای ش��هر کاشان نیز در این جلس��ه با بیان اینکه 
هیچ چیز بهتر از اجرای عدالت در جامعه نیس��ت بر لزوم توس��عه علم محورانه 
تاکید و عنوان کرد: در ش��هری مانند شیراز سند توس��عه را دانشگاه این شهر 
ترسیم و تدوین می کند بدون شک در چنین شرایطی است که ضریب اشتباه 
تدوین چش��م انداز کاهش پیدا می کند. س��ید رضا هاش��می با تاکید بر اینکه 
 سیاست های کالن توسعه شهری در شورای ش��هر باید بررسی و تصویب شود 
از معاون برنامه ریزی شهرداری خواس��ت تا نظرات همه کارشناسان و صاحب 
نظران پیرامون مباحث مختلف توس��عه شهر را به شورا ارس��ال کرده تا بعد از 
بررسی آنها بهترین سیاست و چشم انداز انتخاب و ابالغ شود. هاشمی در ادامه 
یادآور شد: کارهای بر زمین مانده بسیاری در شهر وجود دارد که اگر شهرداری به 
عنوان مدیریت شهری بتواند بار خود را با موفقیت به منزل برساند موفقیت بزرگی 
را کسب کرده است. رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر 
کاشان نیز در این نشست با ابراز رضایت از نحوه برخی قراردادها و توافق ها بین 
شهرداری و موسسات مالی در سال گذشته افزود: شورا یا شهرداری به تنهایی 
نمی توانند بار توسعه شهر را به دوش بکشند و الزم است تا هماهنگی و همفکری 

بیشتری بین دستگاه های مختلف شهرستان با توجه به شعار سال برقرار شود.

مدیر شبکه دامپزش��کی تیران و کرون گفت: طرح واکسیناسیون تب 
برفکی در بیش از 42 هزار گوس��فند و بز وبی��ش از 8 هزار راس گاو و 

گوساله اجرا شده است.
 فض��ل ا... صالح��ی اظه��ار داش��ت: بیم��اری ت��ب مال��ت یک��ی از 
بیماری های مش��ترك بین انسان و دام اس��ت که بی توجهی نسبت 
 به این بیماری موجب خس��ارت ه��ای اقتصادی باالیی ب��ه دامداران 

می شود.
وی افزود: طرح واکسیناس��یون رایگان تب برفکی توسط دامپزشکی 
در سال جاری انجام شد و در قالب این طرح بیش از 42 هزار گوسفند 
 و بز و بیش از 8 هزار راس گاو و گوس��اله علیه این بیماری واکس��ینه

 شدند.
مدیر ش��بکه دامپزش��کی تی��ران و کرون بی��ان داش��ت: 16 کانون 
مش��کوك ب��ه ای��ن بیم��اري را در ای��ن شهرس��تان شناس��ایي 
و از دام ه��ا نمون��ه گی��ري و نمون��ه ه��ا را ب��راي قطع��ي ب��ودن 
 آلودگ��ي ب��ه آزمایش��گاه تخصص��ي دامپزش��کي اس��تان ارس��ال 

کرده است.
وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به اق��دام ب��ه موقع ب��راي پیش��گیري از 
گس��ترش بیم��اري در بی��ن دام ه��اي شهرس��تان، کان��ون ه��اي 
 آلودگ��ي از بی��ن رفت��ه و تلف��ات ناش��ي از بیم��اري ب��ه حداق��ل

 رسیده است.

افزایش 57 درصدی کشف سرقت 
از منازل در نطنز

کشاورزی سنتی در آران و بیدگل 
امکان پذیر نیست

 توزیع 2 هزار تن کود شیمیایی 
بین کشاورزان شهرضا

عدالت در صدور پروانه های 
ساختمانی با تصویب نظام تعرفه ها

اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی 
در تیران و کرون

 رییس بنیاد مس��کن انقالب اس��المی نج��ف آباد گفت: 
با توجه به واگذاری مسئولیت پرداخت تسهیالت مسکن 
مهر ش��هرهای با جمعیت کمتر از250 هزار نفر به بنیاد 
مسکن، تاکنون نزدیک به هشت میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب 847 فقره وام به متقاضیان در شهرهای گلدشت، 
کهریزس��نگ، جوزدان، دهق و علویج��ه اختصاص پیدا 

کرده است.
ابراهیم رضای��ی صدور ح��دود5800 س��ند واحدهای 
 تجاری و مسکونی واقع در شهرها و روستاهای شهرستان، 
از مجموع 6 هزار پرونده تشکیل شده را در زمره اقدامات 
مجموع��ه دانس��ت و اظهار داش��ت: در ح��وزه پرداخت 
 تسهیالت بانکی به واحد های مسکن مهر نیز، 497 مورد 
به صورت خود مال��ک،70 فقره اجاره 99 س��اله و بیش 
 از 280 مورد نیز به ش��کل تفاهم س��ه جانب��ه عملیاتی 

شده است.
وی بااش��اره به ج��ذب و پرداخت160 میلی��ون تومان 
 تس��هیالت ویژه تعمیر مس��کن روس��تایی اضافه کرد: 
ساخت و واگذاری مس��کن به متقاضیان نیز دیگر بخش 
فعالیت های این بنیاد را تشکیل می دهد که در راستای 
انجام آن تاکنون 203 واحد روس��تایی و نزدیک به670 
واحد شهری تحویل شده و کار ساخت 208 واحد مسکن 
در شهرك بهاران نجف آباد و 178 واحد علویجه نیز ادامه 
پیدا کرده است. وی با اعالم اختصاص300 میلیون تومان 
تسهیالت رسیدگی به آس��یب دیدگان حوادث طبیعی 
بیان داش��ت: همزمان با اجرای طرح ه��ادی در تمامی 
14 روستای شهرستان که شامل عملیات عمرانی آماده 
 سازی، زیرسازی، اجرای جدول و آسفالت معابر می باشد، 
با اختصاص بودجه 32 و نیم میلی��ارد تومانی و همکاری 
مردم و دهیاری ها، آسفالت معابر 9 روستا در دستور کار 

قرار گرفته است.
رییس بنیاد مسکن نجف آباد صدور 6 مجوز دفتر خدمات 
 فنی و مهندس��ی روس��تایی و آموزش30 مهندس ناظر 
در راستای ارتقای کیفیت ساخت و سازها در این نقاط را 
در زمره دیگر فعالیت های شاخص مجموعه تحت مدیریت 
 خود دانس��ت و ادامه داد: همزمان با انجام ساالنه نزدیک 

 ب��ه340 بازدی��د کارشناس��ان از س��اخت و س��ازهای 
صورت گرفت��ه در مناطق روس��تایی، جهت بهس��ازی 
مس��کن این نقاط نیز مجموعا بیش از 22 میلیارد تومان 
اختصاص داده شده که در حال حاضر با جذب 74درصد 
 آن، امکان پرداخت تسهیالت مذکور به 2039 واحد فراهم 

شده است. 
رضایی در پایان بیان داشت: همکاری در احداث و تجهیز 
مسجد الغدیر شهرك بهاران و مصالی نماز جمعه علویجه، 
مشارکت در ساخت دفتر دایم نماینده مردم در مجلس، 
راه اندازی و  تجهیز معدن شن و ماسه جوزدان و کارخانه 
آسفالت بنیاد با اولویت رسیدگی به معابر روستایی در کنار 

همکاری ب��ا ارگان های حمایتی همچ��ون کمیته امداد 
حضرت امام و بهزیستی دیگر بخش عملکرد بنیاد مسکن 

انقالب نجف آباد در سال گذشته را تشکیل می دهد.
هم��کاری با انجم��ن خیرین مس��کن س��از در مواردی 
 چون تامین زمین، دفتر کار و ارایه تس��هیالت یارانه ای، 
راه اندازی و به روز رسانی پایگاه اطالع رسانی، راه اندازی 
ایس��تگاه های متنوع در ویژه برنامه های ملی و مذهبی، 
توزیع یک هزار جلد کتاب با موضوع نماز در بین کارکنان 
و برگزاری مسابقه نقاشی » خانه ما « جهت ترویج فرهنگ 
احداث من��زل مقاوم از دیگر فعالیت ه��ای این مجموعه 

محسوب می شوند.

قاضی باید به سالح تقوا و پارسایی مسلح باشد
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرضا گفت: به منظور ارایه خدمات بهداشتی و 
درمانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان در سال گذشته 6 میلیارد 

و 732میلیون ریال هزینه شد.
علی محمد کاظم زاده در جمع رس��انه های گروهی شهرس��تان با اش��اره به اینکه 
ارایه خدمات درمان��ی و بهداش��تی از مهم ترین برنامه های کمیته امداد ش��هرضا 
 اس��ت، اظهار داش��ت: این نه��اد فعالیت های بهداش��تی و درمانی گس��ترده ای را 
از لحاظ بهداشت فردی، محیطی، کاری و اجتماعی در دستور کار خود قرار داده  و 
با ارایه خدمات در بخش های مختلف توانس��ته گامی مثبت در ارتقا سطح زندگی 
نیازمندان بردارد. وی افزود: سرفصل های فعالیت های بهداشتی کمیته امداد عبارتند 
از: اهدای اقالم بهداشتی، احداث و بهس��ازی سرویس های بهداشتی، ارایه خدمات 

بهداشتی در مجتمع ها، رفع سو تغذیه کودکان زیر 6 سال است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرضا گفت: کمیته امداد شهرضا، مددجویان 
خود را در دو سر فصل زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغالزایی تحت 
پوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار می دهد. وی بیان کرد: بیش از2هزارو 398 نفر 
بیمه شده کمیته امداد هستند که بیش از 90 درصد از هزینه های این افراد از طریق 
امداد تامین می ش��ود و مددجو تنها10درص��د از کل هزین��ه را پرداخت می کند. 
کاظم زاده با اش��اره به اینکه خدمات حمایتی این نهاد با در نظر گرفتن مش��کالت 
پیش روی نیازمندان از جمله فرهنگی، معیش��تی، هزینه ه��ای درمانی، ازدواج و 
غیره ارایه می شود، خاطرنش��ان کرد: این کمک ها بیشتر در راستای توانمندسازی 
 خانواده ها و ب��ا رویکرد ارایه خدم��ات هدفمند و موث��ر برای رفع نی��از خانواده ها 

بوده است. وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی )ره( در قالب طرح های مختلف 
خدمات رس��انی مطلوبی به نیازمندان و مددجویان زیرپوشش خود ارایه می دهد، 
تصریح کرد: پرداخت مس��تمری ماهانه، ارایه تس��هیالت اش��تغال زایی، پرداخت 
هزینه های تحصیلی دانشجویان، ارایه کمک های موردی، پرداخت هزینه های درمان، 
ارایه تسهیالت مسکن، کمک به ایتام و تامین جهیزیه نوعروسان از جمله خدماتی 

بوده که این نهاد به مددجویان زیرپوشش خود انجام می دهد.
 مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( ش��هرضا با اش��اره به طرح محس��نین، گفت: 
طرح محسنین حمایت از خانواده های دارای شرایط خاص از قبیل بیماران نیازمند 

نگهداری، بیماران صعب العالج و بیماران خاص را دنبال می کند. 
 وی گفت: رفع س��وء تغذیه از تعداد100نفر از کودکان از شاخصه های دیگر امداد 

در زمینه کمک های درمانی امداد در سال 94 بود.

امام جمعه کاشان گفت: در منصب قضا و دادرسی باید از هوای نفس پرهیز کرد 
چرا که هوای نفس منصب قضا را در معرض خطر قرار می دهد.

آیت اهلل عبدالنبی نمازی در جمع کارکنان مجموعه دادگستری کاشان با اشاره 
به اینکه یکی از مناصب آس��مانی، منصب قضا و دادرس��ی است، اظهار داشت: 
منصب قضا متصدی اجرای عدالت الهی در میان انسان ها است، به همین دلیل 

منصب قضا از مشکل ترین کارها به شمار می رود.
وی افزود: در منصب قضا و دادرس��ی بای��د از هوای نفس پرهی��ز کرد چرا که 
 هوای نفس این منصب را در معرض خطر قرار می دهد، همچنین اگر اشتباهی 
بر اساس انگیزه های دنیوی از س��وی قاضی صورت گرفت، می توان گفت وی از 

راه خدا خارج  شده است.
 عضو ارشد جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان اینکه منصب قضا مختص 
به انبیا و اولیای الهی اس��ت، گفت: افرادی که قابل  نفوذ نب��وده، از هوای نفس 
پیروی نکرده، دنیا در نگاه آن ها جاذبه ای ندارد و حب دنیا را در دل ندارند، در راه 
انبیا و اولیای الهی گام برمی دارند. وی با اشاره به اینکه حب دنیا از جمله مسائلی 
است که برای انسان ها خطرآفرین به شمار می رود، تصریح کرد: یکی از مسائلی 
که برای انسان ها به صورت عمومی و برای اهل ایمان به صورت خصوصی خطراتی 
را در پی دارد، حب دنیا بوده زیرا دنیا برای انسان ها جاذبه دارد. آیت اهلل نمازی 
خاطرنشان کرد: در نظام حکومتی امام عصر )عج( بنیه و ستم وجود ندارد بلکه 

بر اساس القا علم، داوری صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه مطرح  شدن دنیا برای قاضی و چشم دوختن به دنیای دیگران، 

فرصت ح��ق و داوری صحیح را از قاض��ی می گیرد، گف��ت: در نظام جمهوری 
اسالمی ایران برای اینکه دس��تگاه قضایی قبل از آنکه مراقب دیگران بوده باید 

مراقب خود باشد، نیاز اکید و شدید داریم.
عضو مجل��س خبرگان رهب��ری اف��زود: در دس��تگاه قضایی باید ب��ه مباحث 
معرفت شناسی، اخالق، توحید و معاد به صورت جدی و نه به صورت تشکیالتی 

توجه شود.
وی تصریح ک��رد: قاضی قبل از ص��دور حکم خود باید خدا را در ذهن مجس��م 
کند، به یاد خدا، به یاد قبر و نیز به یاد روز محشر بودن از جمله عواملی است که 

می تواند به قاضی در راهی که قدم برمی دارد، کمک کند.
آیت اهلل نمازی با اشاره به اینکه یکی از مشاغل سخت مسئله قضایی به خصوص 
در مسائل کیفری است، گفت: حکم به مجازات، زندان، بازداشت، تعزیر و مجازات 

کیفری دادن بسیار کار سختی است.
وی به یاد و ذکر خدا که می تواند قضات را پش��تیبانی و یاری رسانی کند اشاره 
کرد و گفت: قاضی در مقام قضا باید خود را به خدا واگ��ذار کند و از خدا کمک 
بخواهد، زیرا کشف حقیقت در مقام قضا بسیار مشکل است، همچنین اگر قاضی 
به سالح تقوا، پاکی و پارسایی مسلح باشد، خداوند برای او نور رحمتی را از جانب 

خود قرار می دهد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان گفت: از میان س��ه ق��وه ای که در نظام 
جمهوری اس��المی وجود دارد، دس��تگاه قضا از لحاظ معنویت نیازمند رحمت 

الهی بیشتری است.

 آن سوی خبر

مس��ئول ورزش بانوان شهرس��تان شاهین ش��هر گفت: 
در شاهین ش��هر ورزش با اس��تقبال بانوان مواجه است، 
به خصوص در برخی رش��ته ها بانوان نسبت به آقایان هم 
فعال تر هستند و در کسب مقام و شهرت افتخارات شان تا 

سطح کشوری و برون مرزی پیش رفته است.
مژگان مقدم ام��روز اظهار ک��رد: در اصفه��ان حدود40 
هیئت ورزش��ی داریم که بعضی از آن ها همچون کشتی، 
دوچرخه سواری، بولینگ و بیلیارد تنها به آقایان اختصاص 
دارد و بقیه رشته ها در رقابت های استانی و چه کشوری در 

بخش بانوان نیز فعال هستند.
وی اف��زود: در رش��ته ایروبی��ک و آمادگی جس��مانی 7 
یا 8 هزار نف��ر بانو هم در داخل باش��گاه و هم ورزش��گاه 
مش��غول به فعالیت هس��تند و نیز در والیب��ال، هندبال، 
کاراته، ووشو، کوهنوردی و تنیس روی میز موفقیت های 
زیادی داش��ته اند. این مس��ئول تصریح ک��رد: چند دوره 
مسابقات قهرمانی شهرستان ها و استان را در ورزش های 
جانبازان و معلوالن آن هم در بخش بانوان میزبان بوده ایم؛ 
 ناگفته نماند در رش��ته تنیس روی میز فاطمه رجبی که 
از مربیان مجرب ما در این رش��ته محس��وب می ش��ود، 
مربی تیم ملی تنی��س روی میز بانوان ایران نیز هس��ت. 
وی خاطر نش��ان کرد: ما بر اس��اس تقویم ورزشی هیئت 
استان، برنامه های مان را تنظیم می کنیم و با آن ها کامال 
هماهنگ هستیم، اما در ارتباط با مسابقاتی که با توجه به 
مناس��بت های مختلف صورت می گیرد باید یادآور شوم، 

خودمان در داخل شهرستان برنامه ریزی های مربوطه را 
انجام می دهیم و رقابت ها را برگزار می کنیم.

مقدم اظهار داشت: در سال 94 ملی پوش ما مینا موسوی 
در رشته هندبال ساحلی رده سنی جوانان عازم مسابقات 
برون مرزی به میزبان��ی اندونزی ش��د؛ همچنین فاطمه 
موس��وی دیگر ملی پ��وش در همی��ن رش��ته ) هندبال 
 ساحلی ( رده س��نی بزرگس��االن در رقابت های ملی که 
در کشور ازبکستان انجام شد حضور پیدا کرد. وی عنوان 
کرد: گلنوش خس��روی از شهرس��تان شاهین ش��هر به 
عضویت تیم ملی فوتس��ال بان��وان رده س��نی نوجوانان 
درآمده و فیکس بازی می کند. این مقام مس��ئول تاکید 
 کرد: راضی��ه طهماس��بی و راضی��ه حاج��ی زاده هر دو 
از مربیان ووش��وی شهرستان هس��تند که هر دو مربیان 
تیم ملی ووشوی بانوان نیز محسوب می شوند. وی افزود: 
زهرا فرجی و نفیس��ه حسینی نسب عضو تیم ملی کبدی 
بانوان در رده س��نی جوانان به ش��مار می آین��د؛ آفرین 
باقری در تیم مل��ی والیب��ال نوجوانان عضوی��ت دارد و 
 نفیس��ه س��ورانی ملی پوش تیم ملی والیبال بزرگساالن 
 در مس��ابقات کارگ��ران ب��ه میزبان��ی ایتالی��ا ش��رکت 

داشته است.
محبوبی�ت ورزش در فرهن�گ مردم شهرس�تان 

شاهین شهر
مقدم بیان کرد: به طورکلی بودجه ای نیست که بخواهیم 
 امکان��ات آن چنان��ی ب��رای قهرمان��ان ملی پ��وش مان 

در نظر بگیریم یا هزینه کنیم؛ اما س��عی کرده ایم باشگاه 
بدن س��ازی را به طور رای��گان در اختیارش��ان قرار دهیم 
تا به راحت��ی از وس��ایل و تجهیزات برای حف��ظ آمادگی 
بدنی شان استفاده کنند یا اگر اس��تخر نیاز داشته باشند 
آن هم به همین صورت برای شان تامین کنیم؛ این امکان 
را فراهم می کنی��م تا بتوانند برنامه های تمرینی ش��ان را 

منظم انجام دهند.
وی گف��ت: ورزش��گاه اختصاصی ب��رای بان��وان نداریم؛ 
 آقایان و بانوان مش��ترك به تفکیک روزه��ای زوج و فرد 
از ورزشگاه استفاده می کنند؛ همچنین تمام باشگاه های 
 خصوص��ی صبح ه��ا در اختی��ار بان��وان و بعدازظهره��ا 
در اختیار آقایان است؛ تنها چهار یا پنج باشگاه خصوصی 

هستند که به بانوان تعلق دارند.
 مسئول ورزش بانوان شهرستان شاهین شهر یادآور شد: 
در این شهرستان بانوان بسیار اهل ورزش کردن هستند 
به طوری که در رش��ته های بس��کتبال، والیبال و هندبال 
فعال تر از آقایان ظاهر شده اند و در مقام آوری نیز عملکرد 
موفقی داشته اند؛ در حقیقت می توان گفت مراجعه کننده 
زیاد داریم، اما امکانات مان کم است. وی ادامه داد: برعکس 
خیلی شهرس��تان ها که از امکانات خوبی برخوردارند اما 
ورزش��کار ندارند، فرهنگ مردم شهرستان شاهین شهر 
به گونه ای است که به ورزش کشش و عالقه زیادی نشان 
می دهند و متعاقبا خانواده ها نیز نقش حمایت کننده برای 

فرزندان شان دارند.

پرداخت ۶ میلیارد ریال خدمات درمانی به مددجویان شهرستان شهرضا

پرداخت 8 میلیارد تومان  
تسهیالت به مسکن مهر نجف آباد

سه هزار واحد کارگري در شهرستان آران و بیدگل وجود دارد

 فعال بودن 
بانوان  ورزشکار شاهین شهری  

در امر ورزش، زبانزد است
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مواد طبیعی که در این مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد مهم ترین تاثیر 
را در از بین بردن زردی دندان هایتان دارند.

 بدون ش��ک داش��تن لبخندی زیبا برای هم��ه ما اتفاق��ی دل انگیز و 
دوست داشتنی است. به همین دلیل، بسیاری از ما هزینه های گزافی را 

صرف زیبا و سفید کردن دندان هایمان انجام می دهیم.
 روش هایی پر هزینه که گاهی نتیجه مطلوبی هم به دنبال ندارد. این 
در حالی است که با رعایت برخی نکات به سادگی می توان از زرد شدن 
دندان ها جلوگیری کرد و بدون نگرانی و با خیالی راحت لبخند زد. در 
این گزارش ش��ما را با سه ش��یوه خانگی کم هزینه ولی مؤثر در سفید 

شدن دندان ها آشنا می کنیم.
ترکیب جوش شیرین با آب لیمو

این یکی از قدیمی ترین و در عین حال کاراترین روش های سفیدسازی 
دندان هاست. جوش شیرین ماده ای است که نه تنها در تولید بسیاری 
از خمیر دندان ها اس��تفاده می گردد بلکه درون برخی مواد ش��وینده 
خانگی نیز یافت می ش��ود. در واقع، خاصیت س��فید کنندگی و تمیز 
کنندگی جوش شیرین آن را به ماده ای پر کاربرد در صنایع بهداشتی 
بدل کرده است. ترکیب  جوش شیرین با آب لیمو ماده ای سفید کننده 
در اختیار شما می گذارد که اثر گذاری به مراتب بیشتر از خمیر دندان 

بر جای می گذارد.
جوش شیرین با توت فرنگی و نمک

توت فرنگی یکی از غنی ترین منابع ویتامین C اس��ت، ویتامینی که 
نقش مهمی در س��امت دندان ها ایفا می کند. این میوه خوش طعم 
 و لذیذ به کاهش پ��اک های دهان ک��ه یکی از دالی��ل اصلی زردی

 دندان هاس��ت کمک ش��ایانی می کند. ترکیب توت فرنگی به همراه 
نمک و جوش شیرین موجب از بین رفتن چربی ها و مواد موجود روی 

دندان می شود.
شست و شو با روغن نارگیل

اگر به امتحان کردن هیچ یک از دو روش باال تمایلی ندارید این پیشنهاد 
 را از دس��ت ندهید، روغن نارگیل تمام آن چیزی اس��ت که شما برای 
شست و ش��وی دهان و دندانتان نیاز دارید. شاید قدری تعجب بکنید؛ 
ولی این ماده روغنی کمک قابل توجهی به س��فید کردن دندان ها می 
کند. اس��ید لوریک موجود در این روغن به شکل معجزه آسایی زردی 

روی دندان ها را از بین می برد.

راه های از بین بردن زردی دندان
با جوش شیرین

بهداشت فردی

در حقیق��ت برخی مواد غذایی هس��تند که طی مراحل 
پخ��ت – جوش��اندن، بخارپز ک��ردن، کباب��ی کردن، 
س��رخ کردن و دیگر انواع پخت و گرم ک��ردن غذا- مواد 
مغذی شان را از دس��ت می دهند. در این بخش شما را با 

برخی از آن ها آشنا می کنیم.
1- چغندر

چغندر را به دالی��ل زیادی - چه به ص��ورت خام چه به 
صورت پخت��ه - در برنامه غذایی  خود ج��ای دهید.این 
سبزی دارای مقادیر بسیاری فیبر، ویتامین C، پتاسیم، 

منگنز، ویتامین B فوالت و ... می باشد.
تحقیقات نشان داده خوردن چغندر موجب افزایش توان 
و تقویت سیستم ایمنی بدن شده و از التهاب پیشگیری 

می کند و فشارخون را پایین می آورد.
هنگامی که شما چغندر را می پزید، ۲۵ درصد از فوالت 
آن که یک ترکیب مغذی سالم اس��ت و به کاهش خطر 
نقص بدن در زمان رشد جنین کمک می کند، را از دست 
می دهید. پس به دالیل ذکر ش��ده بهتر اس��ت این ماده 
غذایی را به صورت خام به انواع س��االد اضافه کرده و یا 

آن ها را برش داده و همراه با سس کم چرب میل کنید.

2- کلم بروکلی
کلم بروکل��ی از آنجا ک��ه دارای خواص بس��یار مفیدی 
می باشد بهتر اس��ت در برنامه غذایی ما جای گیرد. این 
سبزی پرخاصیت را به طرق مختلف می توان مصرف کرد.

می توان آن ها را به صورت بخار پز، آب پز، س��رخ کردن 
و......اس��تفاده نمود ولی بهترین روش اس��تفاده از این 
سبزی به صورت خام است که در این صورت جذب مواد 
مغذی آن مانند س��ولفورافان در بدن س��ریع تر صورت 
می گیرد و به این ترتیب با انواع س��رطان مقابله کرده و 

فشار خون را نیز کاهش می دهد.
3-پیاز

پیاز دارای یک ماده مغذی به نام آلیس��ن می باشد.این 
ماده مغذی گیاهی، از گرس��نگی جلوگیری می کند، از 
سرطان پیشگیری می کند، سامت قلب و عروق را بهبود 

می بخشد و فشار خون باال را کاهش می دهد.
زمانی که پیاز خام می خورید، نسبت به زمان پخته آن، 

مواد مغذی بیشتری جذب بدن تان می شود.
پس دفعه بعد که خواس��تید ساالد و یا س��اندویچ تهیه 
کنید در کنار کاهو و گوجه فرنگ��ی از مقداری پیاز خام 

نیز استفاده کنید.
4- فلفل قرمز

اگر از بسیاری افراد پرسیده ش��ود که از میوه و یا سبزی 
نام ببرید که دارای بیش��ترین مقدار ویتامین C باش��د 
پاسخ اکثر آن ها پرتقال و یا یکی از انواع مرکبات خواهد 
 بود و به ندرت نامی از فلفل می برند با وجود اینکه مقدار 
ویتامین C موجود در این س��بزی پرخاصی��ت، برابر با 
مقدار موجود در پرتقال و لیمو می باش��د.) این س��بزی 
پرخاصیت سرشار از ویتامین B6 ، ویتامین E و منیزیم 

می باشد(.
متاسفانه ویتامین C موجود در فلفل قرمز با حرارت دادن 
کم شده و از بین می رود پس برای پیشگیری از این کار، 
بهتر است آنها را به قطعات درشت برش داده و به صورت 
خام با مقداری س��س کم چرب میل کنید و از طعم آن 

لذت ببرید.
5- آجیل ها

آجیل ها اگر چه در مقایسه با بسیاری دیگر از مواد غذایی 
سالم، کالری بیش��تری دارند، اما منبع اصلی چربی  های 
سالم هستند که می توانند به ش��ما کمک کنند تا رژیم 

غذایی متعادلی داش��ته باش��ید. در واقع این چربی های 
ضروری به ش��ما کمک می کنند تا کلسترول بد در بدن 
کاهش یابد و همچنین خطر ابتا به لخته ش��دن خون 

کاهش یافته و موجب افزایش سامت عروق شود.
این گروه مواد غذایی سرش��ار از پروتئین نیز هس��تند و 
گفته می ش��ود اگر به صورت خام خورده ش��وند نسبت 
به زمانی که تفت و بو داده شوند دارای خواص بیشتری 
هستند؛زیرا هنگامی که تفت داده شوند مقداری از آهن 

و منیزیم خود را از دست می دهند.
همچنین بهتر است از خوردن آجیل هایی که دارای نمک 

و روغن بیش از اندازه هستند خودداری کنید.
6- توت ها

اضافه کردن توت خش��ک به بعضی از انواع آجیل  برای 
داشتن میان وعده  سبک و س��ریع، بسیار محبوب شده 

است.
متاس��فانه، توت خش��ک مزایای تغذیه ای همتایان تازه  

خود را ارایه نمی دهد.
توت هایی که از طریق یک فرآیند خش��ک می ش��وند، 
ممکن است دو یا س��ه بار بیشتر قند داش��ته و کالری  و 
کربوهیدرات شان  افزایش داده شده باشد. از آنجا که آن ها 
خشک شده اند ، فاقد برخی از ویتامین ها و مواد معدنی 
محلول در آب که آنها را در میان مواد غذایی س��الم قرار 

می دهند، هستند.
از توت های تازه استفاده کنید تا کالری کم تری دریافت 

کنید و از ارزش غذایی آن ها بهره مند شوید.
7-نارگیل

از آنجا که نارگیل دارای مزایای فراوانی اس��ت نام آن را 
در این لیست قرار داده ایم. بهتر است بدانید آب نارگیل 
بهتر از آب معمولی می تواند کمبود مایعات بدن را جبران 
کند. روغنی که از نارگیل گرفته می ش��ود مقوی قلب و 

مغز است.
نارگی��ل را به ص��ورت خام مص��رف کنی��د و از خوردن 
شکات ها و آب نبات ها و دسرهایی که در آن ها از مقدار 

کمی نارگیل استفاده شده خودداری کنید.
8-سیر

اکثر ایتالیایی ها در پخت و پزهایش��ان از س��یر استفاده 
می کنند. از این م��اده غذایی نه تنها ب��ه خاطر طعم آن 
بلکه به خاطر م��واد مغ��ذی آن اس��تفاده های فراوانی 
می شود و تحقیقات نشان داده سیر حاوی مقادیر باالیی 
آلیس��ین، منگنز، ویتامین B6، ویتامین C، س��لنیوم و 

فیبر می باشد.
این ماده غذایی در صورتی که خام خورده شود از خواص 

بهتری برخوردار است.
در حقیقت طی یک بررس��ی که در »نش��نال پست« به 
انتشار رسید مشخص شد خوردن ۲ یا 3 بار سیر در هفته 
می تواند موجب کاهش خطر پیش��رفت سرطان ریه در 
فرد شود.دفعه بعد که خواستید ساالد یا ساندویچ درست 

کنید درون آن حتما از مقداری سیر نیز استفاده کنید.

بیشتر بدانیم

یک متخصص تغذیه، برنامه غذایی مناسب را برای پیشگیری و کنترل 
دیابت موثر دانست و گفت: خوردن غذاهای فیبردار، ماهی، میوه هایی 
مثل گریپ فروت و توت و س��بزی هایی مثل بامیه و س��یر برای افراد 

دیابتی توصیه می شود.
محمود روانبخش گفت: یکی از فاکتورهای بسیار مهم و تاثیرگذار در 

این بیماری تغذیه است.
اینک��ه ف��رد چ��ه برنام��ه غذای��ی داش��ته باش��د و از چ��ه 
 موادغذای��ی اس��تفاده کن��د ی��ا حج��م و می��زان بهره من��دی

  از ان��واع فرآورده ه��ای غذایی ب��ا ارزش و کالری متف��اوت چه میزان 
باشد در پیشگیری و ابتای افراد به این بیماری موثر است.

وی ادامه داد: در کن��ار کم تحرکی و عامل وراثت، تغذیه نقش بس��یار 
مهمی در ابتای افراد به دیابت دارد به طوری که حتی تحقیقات جدید 
نشان داده با عجله غذا خوردن هم می تواند در ابتای افراد به نوع ۲ این 

بیماری موثر باشد؛ چراکه باعث اضافه وزن می شود.
این متخصص تغذیه بهترین زمان صرف وعده های غذایی را بین ۲۰ تا 
۲۵ دقیقه دانست و گفت: بهتر است هر لقمه غذا حدود 3۰ بار جویده 

شود.
روانبخش اف��زود: مص��رف باالی فیب��ر که در ان��واع میوه، س��بزی، 
 غات، حبوب��ات و مغزها وج��ود دارد ب��رای بیم��اران دیابتی توصیه 

می شود.
وی ادامه داد: برخی از سبزیجات مانند س��یر و بامیه به دلیل فیبر باال 
بسیار مفید است و به دلیل داشتن فیبر، سرعت جذب قند کم شده و به 

حفظ قندخون افراد دیابتی کمک می کند.
این متخصص تغذیه گفت: مصرف گوش��ت قرمز به میزان باال، ارتباط 
بسیاری با افزایش خطر ابتا به دیابت دارد بنابراین به این افراد توصیه 
می شود به جای گوشت قرمز،ماهی بیشتر بخورند چون ماهی به دلیل 

داشتن امگا3، خطر ابتا به دیابت را کم می کند.
روانبخش افزود: میوه هایی مثل گری��پ فروت، توت، هندوانه،طالبی، 
زردآلو، کیوی و گیاس از جمله میوه های مفید و توصیه شده برای افراد 

مبتا به این بیماری است.

 سریع غذا خوردن
 باعث دیابت می شود

وقتی درد مفاصل شروع می شود دوس��ت دارید هرچه 
زودتر التیام پیدا کنید، اما ش��اید دوست نداشته باشید 
مسکن مصرف کنید، مخصوصا اگر نگران عوارض جانبی 
و تداخلش با دیگر داروها باشید. یا ش��اید هم داروها به 
تنهایی نمی توانند کمکتان کنن��د، پس باید به فکر یک 
درمان غیر دارویی باشید. یخ و گرما عالی هستند، اما تنها 

انتخابتان هم نیستند.
از سوزن ها کمک بگیرید

تحقیقات نشان داده طب س��وزنی می تواند تا حدودی 
به بهبود درد آرتروز کمک کند. در تحقیقات دیگری که 
سال ۲۰13 انجام گرفت محققان به این نتیجه رسیدند 
که این درمان جایگزین درد و گرفتگی را در افراد مبتا به 
فیبرومالژیا بهبود می بخشد. پس اگر با سوزن ها مخالف 
نیستید می توانید به یک متخصص برای انجام این درمان 
مراجعه کنید، فقط به خاطر داشته باشید که در صورت 

نتیجه گرفتن باید مرتب پیگیر مراجعات بعدی باشید.
تنی به آب بزنید

ش��نا کردن، ایروبیک آبی  و دیگر فعالی��ت های مربوط 
به آب می توانند بدون ش��دت باال انعطاف و قدرت را باال 
ببرند. تحقیقات نش��ان داده ورزش در آب می تواند درد 

را کاهش دهد و عملکرد فیزیک��ی را در افرادی که مبتا 
به آرتروز اندام تحتانی هس��تند بهب��ود بدهد. همچنین 
در س��ال ۲۰1۵ محققان هلندی به این نتیجه رسیدند 
که یک دوره ورزش آب��ی 4۵ دقیقه ای ب��ه کاهش درد 

استئوآرتریت زانو کمک می کند.
تندش کنید

کپسایسین، ماده ای اس��ت در فلفل که باعث تندی آن 
است، این ماده در کرم و پمادهای تسکین دهنده درد نیز 

به کار می رود. 
کپسایس��ین به صورت موقت باعث تغییر مسیر اعصاب 
می ش��ود بنابراین در مفاصل احس��اس درد نمی کنید. 
تحقیقات نش��ان داد 8۰ درصد از کس��انی ک��ه مبتا به 
آرتری��ت روماتوئید بودند بعد از چهار مرتبه اس��تفاده از 
کرم کپسایسین به مدت دو هفته دردشان تسکین پیدا 

کرده است.
در نظر گرفتن مکمل

استفاده از گلوکوزامین و کندرویتین سولفات ) هر دو در 
غضروف انسان یافت می شوند ( برای تسکین درد و ورم 
مربوط به آرتروز شایع اس��ت. نتایج تحقیقات روی تاثیر 
گذار بودنشان پیچیده است، اما در سال ۲۰1۵ محققان 
دریافتند این ترکیب در افرادی که آرتروز زانو دارند باعث 
کاهش درد و بهبود عملکرد شده اس��ت. استفاده از این 
مکمل هیچ خط��ری ندارد، پس ارزش ی��ک بار امتحان 

کردن را خواهد داشت.
از ماهی ها کمک بگیرید

بر هیچکس پوش��یده نیست که اس��ید چرب های امگا 
3 از جمله مکمل های روغن ماه��ی، دارای خواص ضد 
التهابی هستند. ثابت ش��ده که این مکمل ها همچنین 
می توانند درد مفاصل را تس��کین دهند. در یک تحقیق 
که س��ال ۲۰1۵ توس��ط محققان تایلندی انجام گرفت 
مشخص ش��د افرادی که آرتروز زانو داش��تند و به مدت 
8 هفت��ه روزانه از مکمل 1۰۰۰ میلی گ��رم روغن ماهی 

اس��تفاده می کردند دردش��ان کاه��ش پیدا ک��رد و به 
مرور عملکردش��ان نیز بهتر ش��د. دیگ��ر تحقیقات نیز 
نش��ان داده افزایش مصرف امگا 3 در بیم��اران مبتا به 
 آرتریت روماتوئید احتیاجش��ان به داروهای ضد التهابی 

غیر استروئیدی را کاهش داده است.
از هنرهای رزمی باستانی کمک بگیرید

تمرین تای چی، روشی اس��ت که می توانید با کمترین 
فش��ار عضات اطراف مفص��ل ها را قوی کنی��د و دامنه 
حرکاتتان را افزایش دهید. تحقیقات نشان داده 1۲ هفته 
تمرین تای چی عایم درد، گرفتگی، و عملکرد فیزیکی 

را در افراد مبتا به آرتروز بهبود می بخشد.
گرمش کنید

 آرتروز زان��و داری��د؟ پوش��اندن مفصل قب��ل از خواب
 می تواند به کاهش ورم و ناراحتی کمک کند، همچنین 
این کار از خ��وردن زانوها به یکدیگر هن��گام خواب نیز 

پیشگیری می کند. 
در طول روز نیز می توانید از یک زانو بند طبی اس��تفاده 
کنید، این کار محافظت از زانو را افزایش می دهد و هنگام 
راه رفتن توازن زانوها را بهبود می بخشد. در نتیجه روز ها 

و شب ها درد کمتری حس می کنید.

دریچه

7 درمان طبیعی برای درد مفاصل

 اس��تاد تغذیه دانش��گاه علوم پزش��کي ته��ران گفت: 
گوجه س��بز ایجاد نفخ مي کند و به علت طبع سرد آن 
بهتر است با گلپر و نعناع مصرف شود تا خاصیت نفاخي 

آن از بین برود.
 دکتر فرزاد ش��یدفر افزود: گوجه سبز سرش��ار از انواع 
آنت��ي اکس��یدان)مواد جلوگی��ري کننده از تش��کیل 
رادیکال ه��اي آزاد در س��لول ه��ا که نق��ش مهمي در 
پیش��گیري از س��رطان دارند( مانند اسیدس��یتریک و 

ترکیبات فاونوئیدي است.
وي خاطرنشان کرد: گوجه سبز داراي مقادیر مناسبي از 
ویتامین »سي« - C - نیز هست و در تقویت لثه ها، نقش 
موثري دارد.استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکي تهران، 
بهبود طعم دهان را یکي دیگر از خاصیت هاي مطلوب 
گوجه سبز برشمرد و افزود: گوجه سبز تاثیر مثبتي در 

برخي بیماري ها مانند چربي و فشار خون دارد.
ش��یدفر ادامه داد: همچنین گوجه سبز داراي مقداري 

اسیدبنزوئیک است که خاصیت ضدمیکروبي دارد.
وي گف��ت: اس��تفاده از گوجه س��بز در تهیه لواش��ک 
 و خ��ورش ه��ا ع��اوه ب��ر بهب��ود طع��م آن، می��زان

 ویتامین »سي« آنها را افزایش مي دهد.
شیدفر افزود: مصرف گوجه ساز موجب تعادل اسید در 
جریان خون بدن مي شود و به علت دارا بودن ویتامین 

»سي« در سامت میناي دندان موثر است.
وي تصریح کرد: با وجود تمام این خاصیت هاي مثبت 
تغذیه اي، مصرف زیاد گوجه سبز مس��هل بوده و الزم 

است که میزان مصرف آن حتما کنترل شود.
 اس��تاد تغذی��ه دانش��گاه عل��وم پزش��کي ته��ران به

 گوجه س��بزهاي نوبرانه اش��اره کرد و گفت: این گوجه 
سبزها معموال ریز هس��تند و هسته هاي شفاف و تردي 
 دارن��د و برخي افراد ب��ه ویژه کودکان این هس��ته ها را 
مي خورند که باید مراقب این هس��ته ها ب��ود زیرا آنها 
داراي ترکیبات س��مي س��یانیدریکي ب��وده و تاثیرات 
نامطلوبي بر بدن به ویژه روي گلب��ول هاي قرمز خون 

دارند.
گوجه س��بز محصول مناطق نیمه گرمسیري و جنوبي 
کش��ور بوده و طي س��ال هاي اخیر افزایش س��طح زیر 
کشت، بهره وري و میزان تولید گوجه سبز، مورد توجه 

قرار گرفته است.

براساس تحقیق دانشمندان فلفل قرمز به خاطر اسکوویل 
موجود در آن تقویت کننده قلب و ضد سرطان است.

بسیاری از افراد نمی دانند با مصرف کمی فلفل به راحتی از 
وقوع سکته های قلبی جلوگیری می شود. 

بر اساس گفته دانشمندان فلفل قرمز تند، یک داروی موثر 
در جهت کاهش بیماری های قلبی و عروقی اس��ت و این 

مکمل غذایی یک ماده شگفت انگیز محسوب می شود. 
 دکتر کریس��توفر می گوید:افرادی که دچار س��کته قلبی

  ش��ده اند ب��ا نوش��یدن چ��ای فلف��ل قرمز ب��ه صورت 
شگفت انگیزی این عارضه التیام می بخشند و این مسئله بر 

پایه یک فرضیه بوده و به اثبات نرسیده است. 
فلفل قرمز دارای 9۰۰۰۰ واحد اسکوویل است و این ماده 

از بروز سرطان جلوگیری می کند.
دکتر اشمیت می گوید: اگر چند قطره فلفل قرمز زیر زبان 
فرد بیهوش بریزیم ضربان قلبش منظم ش��ده و به حالت 
نرمال بر می گردد و فلفل قرمز جری��ان خون را در بدن به 

صورت متعادل نگه می دارد.
دکتر شولر می گوید: شربت کاین کنتور، یک داروی قوی 
در جهت پیش��گیری از حمات قلبی است که ماده اصلی 

س��ازنده آن همان فلفل قرمز اس��ت و این فلفل بیشتر در 
مناطق گرمس��یری و در جنوب آمریکا و هن��د به خوبی 

رشد می کند.
وی ادامه می دهد: فلفل قرمز حاوی کپسایسین و آلکالوئید 
است و این باعث نشاط و رفع خستگی اعضای بدن می شود. 
گفتنی است فلفل قرمز تسکین دهنده دردهای عضانی 
است و این ماده معجزه گر از تش��کیل تومورهای ناشی از 

استعمال دخانیات جلوگیری می کند.
گفتنی است؛ بیماران قلبی عروقی باید هر گونه درمانی را 

تحت نظر پزشک معالج خود انجام دهند.

زبان خوراکی ها

فلفل قرمز مسکن قوی قلبگوجه سبز را با گلپر و نعناع بخورید

این ۸ خوراکی را حتما خام بخورید!
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استفـاده عجیب از حیوانـات در جنگ 

فیل ها ب��ا جثه ب��زرگ و ع��اج های 
 ترسناکش��ان از دوران باس��تان در 
جنگ ه��ا اس��تفاده م��ی ش��ده اند. 
واحدهای فیل بانی، نخس��ت در هند 
با ارتش تلفیق شدند، اما در طول زمان 
ژنرال های معروفی از جمله پیروس، 
هانیبال و اس��کندر مقدونی همگی از 
فیل ها ب��رای غلبه بر دش��منان خود 

استفاده می کردند.
فیل های جنگی اغلب در مرکز پیاده 
نظام قرار می گیرن��د؛ یعنی جایی که 
حیوانات باید تا ۳۰ کیلومتر در ساعت 
در برابر موضع دش��من حرکت کنند. 
از طرفی آنها مواد و وس��ایل سنگین 
را در عب��ور از زمی��ن های دش��وار و 
 سخت حمل می کردند )پیش از آنکه

 تانک ها و هلیکوپتره��ا برای این کار 
اختراع شوند(.

بر خالف س��واره نظام های س��وار بر 
اس��ب، فیل ها از پیاده نظام هایی که 

نیزه به دس��ت دارند نمی ترسند. در 
واقع جثه عضالنی و بندبند آنها بهتر از 
یک اسب یورش برنده است و می تواند 
نیزه های زیادی را در مس��یر هدایت 

کرده و دور کند.
نگاه دقیق فیل های یورش برنده قادر 
اس��ت خط دفاعی دش��من را در هم 
بریزد و باعث فرار آنها شود. تنها شلیک 
توپ می تواند مان��ع بروز قابلیت های 
 او ش��ود. این حیوانات عظیم در برابر 
آتش ه��ای فتیله ای بس��یار انعطاف 
پذیر هس��تند، اما در عین حال هدف 

بزرگی برای توپ ها تلقی می شوند.
خ��ارج از می��دان نبرد، ارت��ش های 
 گوناگ��ون هن��وز ب��ه دنب��ال یافتن

 راه های��ی ب��رای اس��تفاده از فیل ها 
هستند. مثال در سال های اخیر یعنی 
۱۹۸۷ نیروهای عراقی ظاهرا از فیل ها 
برای حمل و نقل سالح های سنگین 

در کرکوک استفاده می کردند.

این بمب ها که توسط ایاالت متحده کامل شد طی جنگ جهانی دوم علیه 
ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. 

هر بمب حاوی ۲۶ سینی بود که می توانست ۴۰ خفاشی را که در خواب 
زمس��تانی بودند نگه دارد. هر خفاش مجهز به ابزارهای احتراقی مجزایی 

بود که بعد از یک مدت زمان مشخص منفجر می شد. 
این بمب ها می توانستند چتر نجات خود را تنظیم کنند و این به خفاش 

ها امکان می داد تا پرواز کرده و به دنبال مکانی برای نشستن برگردند.
 ایاالت متحده برنامه ریزی کرده بود ت��ا صدها عدد از این بمب ها را روی 

شهرهای صنعتی ژاپن در خلیج اوساکا بریزد.
 از آنجایی که بیشتر شهرهای ژاپن در آن زمان به طور گسترده ای با چوب 
و کاغذ ساخته ش��ده بودند، این بمب ها می توانستند هزاران مورد آتش 
سوزی به بار آورده و بخش های گسترده ای از شهرهای ژاپنی را با خاک 

یکسان کنند.
 این پروژه در نهایت توس��ط روی کار آمدن بمب ات��م، اولویت خود را از 

دست داد.

در برنامه » پس��تانداران دریایی نیروی دریایی ای��االت متحده«، عالوه 
بر مطالعه و اس��تفاده از دلفین ها، از ش��یرهای دریای��ی کالیفرنیایی هم 

استفاده شد.
ای��ن ش��یرهای دریای��ی هم ب��ا تجهی��زات مش��ابهی آم��وزش دیدند. 
 حت��ی در برخ��ی م��وارد در عملی��ات ه��ای مش��ترکی با ه��م فعالیت 
می کردند.در واقع آنها از تأسیسات لنگرگاه و کشتی ها در برابر غواصان 

دش��من محافظت کرده و از طرفی تجهیزات مخابره متن را که از کشتی 
ها یا هواپیماها به بیرون افتاده بود دوباره پیدا کرده و  برمی گرداندند.

 این ش��یرهای دریایی به ط��ور طبیعی غواص��ان ماهر و ف��وق العاده ای
 بودند.

حتی می توان گفت بهتر از افراد غواص مجرب و کارکش��ته با هزینه ای 
کمتر.

نی��روی دریای��ی در ق��دم اول از ش��یرهای دریایی ب��ه منظ��ور بازیابی 
 موش��ک آزمایش��ی ضد زیردریایی در عمق ۱۸۰ پایی در نوامبر ۱۹۷۰ 

استفاده کرد.

در سال ۱۹۶۰ ، نیروی دریایی ایاالت 
متح��ده روی دلفی��ن ه��ا مطالعاتی 
انج��ام داد. در آغ��از، ای��ن تحقیقات 
 منحصر به آزمایش این مسئله بود که

 دلفین ها چرا اینقدر وابس��ته به آب 
هس��تند. این تحقیق با ت��الش هایی 
برای به کار بردن یافت��ه هایی درباره 
پیش��رفت عملکرد مین ه��ای نفتی 

همراه بود.
در س��ال ۱۹۶۷ برنامه » پستانداران 
دریایی نیروی دریایی ایاالت متحده« 
به پروژه ای مهم و بزرگ تبدیل ش��د. 
این برنامه که هن��وز در حال تکامل و 
توس��عه اس��ت، کار خود را با آموزش 
دلفی��ن ه��ا ب��رای یافتن می��ن ها و 
مأموریت های حفاظتی ش��دید آغاز 

کرد.
  در ش��رایطی ک��ه بای��د مین ه��ا را 
م��ی یافتند،به آنها آموزش داده ش��د 
ت��ا بتوانند می��ن ه��ای زیردریایی را 

شناس��ایی کرده و حلق��ه های نجات 
را به اط��راف محل آنه��ا پرتاب کنند 
و این کار باعث می ش��ود تا نیروهای 
ویژه بتوانن��د در امنیت کامل، منطقه 

را پاکسازی کنند.
طی جن��گ ع��راق در س��ال ۲۰۰۳، 
 عملیات��ی ای��ن چنی��ن ب��ا کم��ک 
دلفین ها به پاکس��ازی بیش از ۱۰۰ 
می��دان در بن��در ام القص��ر انجامید. 
 ع��الوه بر ای��ن دلفی��ن ه��ا آموزش

 دی��ده ان��د ت��ا از لنگ��رگاه در مقابل 
غواصان دشمن محافظت کنند. زمانی 
که یک غواص نزدیک می شود، دلفین 
طوری آموزش دیده است که می تواند 
حلقه نجاتی را به پشت آن فرد انداخته 

وآنها را به سطح آب بکشد.
این حیوانات تقریب��ا به طور روزانه در 
اقیانوس می گردند و از زمانی که این 
برنامه شروع شد، تنها تعداد معدودی 

از آنها بازنگشته اند.

ت��ا پی��ش از ب��ه روی کار آم��دن ماش��ین ه��ای مدرن 
 حیوان��ات در جن��گاوری نقش��ی سرنوش��ت س��از ایف��ا 

می کردند.
ب��رای مث��ال اس��تفاده ماهرانه مغول ه��ا از اس��ب ها به 
چنگیزخان و فرماندهان��ش این ام��کان را داد تا بتوانند 

بزرگ ترین امپراتوری تاریخ را رقم بزنند.
 ج��ارد اگالن در کتاب خ��ود به ن��ام »حیوان��ات جنگ: 

نظامی ک��ردن حیوانات« دی��دگاه های جالبی نس��بت 
به این مس��ئله عنوان داش��ته و م��ی گوید ک��ه ارتش ها 
 چگونه از جان��وران جذاب باغ وحش برای نبرد اس��تفاده

کرده اند. 
از یک خرس ۶۰۰ کیلویی تا موش��ک هایی که به کمک 
پرندگان هدایت می ش��ود؛ در این گزارش می خواهیم به 

۹ نمونه استفاده از حیوانات در زمان جنگ اشاره کنیم.

افش��اگری نازی ها درباره شوروی در جنگ جهانی دوم 
باعث شوکه شدن روس ها ش��د. در تالشی نومیدانه در 
راس��تای جلوگیری موقت از یورش ن��ازی ها به داخل 
قلمرو خود، شوروی کوشید تا سگ هایی آموزش دهد 
که قادر بودند پی��ش از آنکه به جای امن��ی رفته و پناه 

بگیرند بمب هایی را در جلوی تانک ها قرار دهند.
آموزش این مس��ئله به س��گ ها در می��دان نبرد کمی 
 دش��وار بود، در عوض ش��وروی ش��روع کرد به بس��تن 
بمب هایی به س��گ ها، که با باال رفت��ن اهرم کوچکی 
 در داخ��ل کیس��ه ای چس��بیده ب��ه بدن س��گ فعال

 می ش��د. وقتی که س��گ به زیر تانک م��ی پرید، اهرم 
مربوطه به شاس��ی تانک می گرفت و منفجر می ش��د. 
تبلیغات شوروی نش��ان می دهد که حدود ۳۰۰ تانک 
آلمانی به ای��ن روش از بین رفتند. با ای��ن حال، بخش 
 عم��ده ای از ای��ن برنامه بیش��تر یک شکس��ت تلقی

 می شد. سگ ها نسبت به تانک های گازوئیلی شوروی 
آموزش دیده بودند نه برای تانک های گازوئیلی آلمانی. 
بنابراین در طی این گسترش، این سگ ها بر اساس حس 
بویایی خود به سمت تانک های ش��وروی می دویدند. 

برنامه سگ های ضدتانک تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت.

واجتک نام خرسی بود که در سال ۱۹۴۲ به دنیا آمد، اما در پایان جنگ جهانی دوم او در ارتش لهستان 
یک سرباز بود. بعد از اعزام از یک کمپ نیروهای سیبریایی طی یورش نازی ها در سال ۱۹۴۲ ، بیست 
و دومین تیپ پوششی لهستان مهاجرت گسترده ای به ایران داشت. همان دوران بود که آنها با واجتک 

روبه رو شدند.
این خرس، حیوانی خوش یمن برای س��ربازان بود که  می توانس��ت هرازگاهی ال��کل بخورد و تنباکو 

بکشد،حتی غذا بخورد و با مردها سیگار دود کند.
بعد از یک سفر طوالنی،واجتک و همرزمانش در نهایت به مصر رس��یدند. جایی که خود را برای ورود 
مجدد به منطقه جنگی از راه ایتالیا آماده می کردند. آنها واجتک را در قالب س��ربازی رس��می به کار 

گرفتند.
واجتک می توانست سالح ها را حمل کرده و س��ریع تر از افراد همراه خود آنها را مجهز کند. در نهایت 

واجتک به نماد این دسته از سربازان تبدیل شد و آنها او را به عنوان نماد فناناپذیر خود می شناختند.

در متون کهن این مسئله ثبت و ضبط شده که خوک ها 
یکی از کاراترین حیوانات ضد سالح نسبت به فیل های 
جنگی هستند. شواهد حاکی از آن است که فیل های 
جنگی از صدای زوزه و حمله خوک ها می ترس��یدند. 
بنابراین رمی ها و اس��کندر مقدونی در نبردهای خود 
از خوک ها بر ضد دش��منانی که فیل داشتند استفاده 

می کردند. 
در یک سناریوی صرفا حیوانی، استفاده از خوک های 

آتش زا هم ثبت شده است.
اگالن در کت��اب حیوان��ات جن��گ م��ی نویس��د: 
»محاصره ش��هر مگارا در س��ال ۲۶۶ پی��ش از میالد 
مسیح،توس��ط آنتی گونوس دوم زمانی شکس��ته شد 
که مگارایی ها چند خوک را با مواد قابل احتراق،مثل 
روغن خ��ام یا صم��غ آغش��ته ک��رده و بع��د از آتش 
 زدنش��ان آنها را به س��مت فی��ل های بزرگ دش��من 

می فرستادند.
فیل ها از ترس شعله ها و خوک هایی که به آنها مالیده 
می شدند سریع به جنب و جوش می افتادند و حرکت 
می کردند ودر این میان تعداد زیادی از سربازان خودی 

زیر پای آنها مانده یا کشته می شدند.

پروژه گربه آکوس��تیک, پروژه CIA در دهه ۱۹۶۰ میالدی بود که برای استفاده از گربه ها به منظور 
جاسوسی در کاخ کرملین و سایر هیئت های نمایندگی شوروی طرح ریزی شده بود.

گربه هایی که در این پروژه مورد استفاده قرار می گرفتند میکروفون هایی داشتند که در مجرای گوش 
آنها کار گذاشته شده و نیز فرستنده های رادیویی که در کف جمجمه آنها قرار می گرفت. در تئوری  این 
گربه ها می توانستند حرکت کنند،با این همه این جاسوس های کوچک غیرقابل پیش بینی بالفاصله 

به سازمان CIA گزارش می فرستادند.
 در نخستین استقرار گربه آکوستیک, این گربه توانست افشاگری هایی را در اطراف محوطه ساختمانی 
مربوط به شوروی در واشنگتن دی سی انجام دهد. گربه در حال افشای اطالعات در همان نزدیکی بود 

که یک تاکسی به آن خورد و بالفاصله آن را کشت.
به طرزی قابل پیش بینی، سازمان CIA این پروژه را به خاطر دشواری انجام کارهای مورد نظر متوقف 

کرد. گفته می شود که این پروژه حدود ۲۰ میلیون دالر هزینه برداشت.

دلفین های شکارگر مینفیل های جنگ

سگ های ضدتانک

موشک هایی با هدایت کبوترانخرس های سرباز

خوک های جنگی

گربه های جاسوس

بعضی  موشک ها دارای لنزهای مسیریابی در نوک خود هستند 
که تصاویری از هدف را  روی پرده داخلی آن نشان می دهند.

 این پرنده ها طوری شرطی ش��ده اند تا به هدف روی پرده نوک 
بزنند. در واقع نوک زدن آنها باعث درس��ت ش��دن مس��یر پرواز 

موشک می شد.
اگرچه این پروژه در سال ۱۹۴۴ لغو ش��د، اما در سال ۱۹۴۸ بار 
دیگر توسط نیروی دریایی ایاالت متحده به کار گرفته شد. بااین 
حال،سیستم هدایت  این موشک ها در سال ۱۹۵۳ بسیار کارآمد 
و موثر واقع شد و ایده هدایت موشک ها توسط کبوتران در نهایت 

در همان سال پایان یافت.

شیرهای دریایی دفاعیبمب های خفاشی



مشورت کننده از خطا و اشتباه به دور است، این تنها یکی 
از فرمایش��ات حضرت علی )ع( در مورد اهمیت مشورت 

می باشد.
در دین مبین اسالم و آموزه        های دینی به مشورت کردن 
با یکدیگر در امور گوناگون تاکید ش��ده است. بر همین 
اساس امام خمینی)ره( در سال 1358 به شورای انقالب، 
فرمان تشکیل شوراهای محلی و تدوین آیین نامه شوراها 
را صادر کردند، اما در آن سال ها با وقوع جنگ تحمیلی 

تشکیل این نهاد به تاخیر افتاد.
با پایان جنگ تحمیلی 8 ساله و ثبات فضای داخلی کشور، 
با توجه به لزوم اصل تشکیل ش��وراها در قانون اساسی و 
آرمان های امام خمینی )ره( انتخابات ش��ورای اسالمی 
شهر و روستا در 7 اسفند 1377 با شرکت 24 میلیون نفر 

در کشور انجام شد.
پس از مشخص شدن اسامی اعضای شورای شهرها، یعنی 
31 روز پس از برگزاری انتخابات، همزمان با بیس��تمین 
بهار انقالب اسالمی و با فرمان مقام معظم رهبری در نهم 

اردیبهشت 1378 این نهاد کار خود را آغاز کرد.
از آن روز هرچن��د تنها ی��ک روز، اما به عن��وان یک روز 
نمادین نهم اردیبهشت ماه در تقویم ها به یاد و نام شورا، 

روز شورا نام گرفت.
رضا امینی رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در این 
رابطه می گوید: شوراها بي واس��طه ترین حلقه ارتباطي 

مردم، با حاکمیت هستند.
وی جنس ش��وراهاي شهر و روس��تا را از جنس مجلس 
ش��وراي اس��المي می داند و تصریح می کن��د: هر دو به 
دس��تگاه هاي اجرایي نظارت مي کنند، مجلس شوراي 
 اسالمي قانون مي نویس��د و ش��ورا هم به وضع مقررات

مي پردازد. مجلس به تصویب بودجه می پردازد، شورا هم 
همین وظیفه را در قبال شهر و شهردار یا روستا و دهیار 
دارد، اگر مجلس از وزیر سوال و پرسشي مي کند باید در 
مقیاسي کوچک تر شورا نیز از مدیر اجرایي شهر و روستا 

سوال کند و به کار آنان نظارت داشته باشد.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در ادامه با اشاره به 
اینکه شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه 
دموکراسی)مردم ساالری( است، بیان می کند: در چنین 
چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند 
بنابراین ضروری است آن دس��ته از افرادی که با نگرش 
غیر از این به عضویت ش��وراها در آم��ده اند نگاه خویش 

را تغییر دهند.
تعریف شورا و اختیارات قانونی این نهاد

بر اس��اس قانون اساسی، شورای اس��المی شهر و روستا 
شوراهایی هس��تند که در شهرها و روس��تاهای ایران به 

طور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می شوند.
 ح��ال به اختی��ارات قانون��ی این نه��اد مردم��ی نگاهی 
می اندازیم: اصل هفت��م و صدم الی صد وشش��م قانون 
اساس��ی مر بوط به وظایف شورا ها می باش��د. به عنوان 

مثال اصل صد و دوم قانون اساسی مربوط به شوراها این 
اختیار را به ش��وراها می دهد که مس��تقیما و یا از طریق 
دولت پیشنهادات و طرح های مختلف خود را به مجلس 

شورای اسالمی ارسال کنند.
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، ش��وراها را یکی 
از ارکان نظام به شمار می آورد که در کنار شهرداری ها 
دارای اختیاراتی می باش��ند. از اختی��ارات و وظایف این 
 نهاد، تصمیم گی��ری و نظارت در ام��ور اجرایی مختلف

می باشد، اما این نهاد در نحوه کار نهادهای خدماتی دیگر 
مانند اداره برق و آب نمی تواند نظارت کند. به طور کلی 

وظایف این نهاد نظارتی و برخی جنبه مراقبتی دارد.
 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر  اصفهان نیز در این باره 
می گوید: اهمیت ش��وراها تا حدي اس��ت که یک فصل 
و 8 اصل از قانون اساس��ي جمهوري اس��المي به شوراها 

اختصاص یافته است.
 امینی با بیان اینکه کش��ور ایران اصل ارزشمند شورا را 
مورد توجه جدی قرار داده اس��ت، خاطرنشان می کند: 
قانون اساسی در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری 
اسالمی در اصل ششم ش��یوه اداره امور کشور را بر آرای 
عمومی مبتنی ک��رد و روش آن را انتخاب��ات قرار داد، از 
این رو به موازات اش��اره به انتخاب ریی��س جمهوری و 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، از انتخاب اعضای 

شوراهای شهر نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت 
مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها 
را از ارکان تصمی��م گیری و اداره امور کش��ور ذکر کرده 
است، اظهار می کند: طبیعی اس��ت وقتی قانون اساسی 
جمهوری اسالمی در اصول کلی خود ش��ورا را به عنوان 
ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد 
پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند 
بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص 

یافته است.
برخورد مردم در نوع مدیریت شوراها موثر است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه می دهد: نهاد 
شوراها در 20 سال اول از پیروزی انقالب اسالمی آنگونه 
که قانون اساس��ی به آن تاکید کرده بود، مورد توجه قرار 
نداش��ت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در 

سال 1377 رقم خورد.
امینی با اش��اره به اینکه اکنون پس از گذشت چندسال 
از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده 
است، می گوید: بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این 
مسایل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده 

این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.
وی بیان می کند: مجلس شورای اس��المی از زمانی که 

برای اولین بار در آذرماه 13۶1 قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اس��المی کش��ور را در 53 ماده به 
تصویب رس��اند تا زمانی که در خردادم��اه 1375 قانون 
کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون 

مزبور را در چندین مورد حک و اصالح کرد.
رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اظهار می کند: 
اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته 
شده از جهات مختلف کاستی های آن آشکار شده است و 
تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از 
نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه قانون شوراها نیازمند اصالح است، 
می گوید: اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در 
وزارت کشور از تهیه و تنظیم الیحه اصالح قانون شوراها 
خبر می دهند، اما پیشنهاد می شود وزارت کشور الیحه 
اصالح قانون ش��وراها را قب��ل از تصوی��ب در نهادهای 
مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط 

کارشناسان حوزه های مختلف بررسی شود.
 شوراها از مرز رسیدگی به امور شهر گذشتند

موضوعاتی که دولت های گذش��ته و کنونی را به چالش 
مدیریت واحد ش��هری ک��ه از آن به مدیری��ت یکپارچه 
 ش��هری نیز یاد می ش��ود دعوت کرده اس��ت و هرچند

 دولت ها هنوز زیر بار این موض��وع نرفته اند، اما با توجه 
به نوع ، سرعت، دقت، کیفیت و ش��یوه ارایه خدمات به 
ش��هروندان به نظر می رس��د اجرای این نوع از مدیریت 
یکپارچه بتواند نقش بی بدیلی در رضایتمندی بیش��تر 

شهروندان حداقل در کالنشهر ها داشته باشد.
شاهد این مدعی را می توان شیوه ارایه خدمات نوروزی 
در کالنشهر ها به ویژه اصفهان و یا اجرای ویژه برنامه های 
شاد و فرهنگی هفته نکوداش��ت اصفهان دید که به رغم 
گستردگی برنامه ها، توانست رضایت عمومی شهروندان 

را به دنبال داشته باشد.
بنا بر این گزارش، شورای شهر اصفهان از بدو راه اندازی 
تاکنون توانسته سه دوره را پشت س��ر گذاشته و در دور 
چهارم خود ک��ه اکنون در نیمه راه اس��ت، ق��رار دارد و 
این نهاد مدنی منش��اء اثرات و خیرات زیادی برای شهر 

گردیده است.
فتح اله معین، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
زمینه با اشاره به اشکاالت قانون شوراها گفت: در قانون 
شوراها موارد متعددی از وظایف شوراها مطرح شده، اما 
نحوه اجرای این دس��تورات تبیین نش��ده است که این 
قوانین نیاز به اصالح دارد تا خدمات مطلوب تری از سوی 

شوراها ارایه شود.
ندا واشیانی پور، دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز وجود ش��وراها را زمین��ه خیر و برکت برای ش��هر و 
شهروندان بیان می کند ومعتقد است: شورا ها می توانند 
در زمینه های مختلف از دل م��ردم به کمک خود مردم 

بیایند و بسیاری از مشکالت آنان را رفع و رجوع کنند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی    شماره 1847    پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395  20 رجب 1437 12

Society,Cultural  Newspaper No.1847 | April 28.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

اخبار

 جنگنده F7که  از پایگاه هشتم شکاری اصفهان پرواز خود را آغاز کرده بود در 
انارک نایین سقوط و به کوه برخورد کرد.

به دلیل نقص فنی در یک فروند هواپیمای »F7« این هواپیما با دو نفر سرنشین 
در شهرستان نایین و در منطقه کجان در اثر برخورد با کوه، سقوط کرد. خلبان 
و کمک خلبان این هواپیما که از پایگاه هشتم شکاری اصفهان پرواز خود را آغاز 
کرده بودند، توانستند با کمک اجکت کردن جان خود را نجات دهند. به گفته 
شاهدان عینی محل سقوط این هواپیما منطقه ای غیرمسکونی بوده و تلفات 

جانی نداشته است.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: تا پایان اردیبهشت ماه 
محل پارک دوچرخه و موتورسیکلت در پارکینگ های شهر اصفهان راه اندازی 
می ش��ود. علیرضا صلواتی با اش��اره به اینکه به دنبال ترویج فرهنگ دوچرخه 
سورای در سطح شهر و به منظور کم کردن معضالت پارک این وسیله در حاشیه 
خیابان های اصفهان س��اماندهی این امر در دستور کار قرار گرفته است، اظهار 
داشت: بر این اساس در 31 پارکینگ سطح شهر اصفهان که در اختیار شهرداری 

قرار دارد راه اندازی پارکینگ دوچرخه اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای موتورسیکلت ها نیز در همین تعداد پارکینگ در سطح 
شهر تا پایان اردیبهش��ت مکان  هایی اختصاص می یابد، اضافه کرد: تجهیزات 

مورد نیاز برای این امر در نظر گرفته خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بیان اینک��ه ارایه خدمات 
پارک موتورسیکلت و دوچرخه در پارکینگ های شهر اصفهان به صورت رایگان 
اجرایی خواهد شد، افزود: بهترین محل پارکینگ ها به این امر اختصاص خواهد 
یافت. وی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح کم کردن ناهنجاری های پارک 
موتورسیکلت ها در پیاده روها و حاشیه خیابان ها بوده است. صلواتی موفقیت 
اجرای این طرح را بسته به استقبال شهروندان دانست و گفت: چنانچه این طرح 
مورد اقبال عموم ق��رار گیرد در آینده فضاهای بیش��تری به این امر اختصاص 

خواهد یافت.

سقوط جنگنده F۷ در انارک اصفهان 
تلفات جانی نداشت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 پارکینگ موتور و دوچرخه 
راه اندازی می شود

به مناسبت روز شوراها:

شوراها سمبل خدمت بی منت به مردم

مدیر روابط عمومي شهرداري:

هفته نکوداشت اصفهان باید جهانی
 برگزار شود

درخواست کارگردان »قصه های مجید« از مردم اصفهان؛

 شهروندان  برای پویایی و نشاط بیشتر نصف جهان
 به میدان بیایند

مدیر پایگاه های میراث فرهنگی کشور خبر داد:

 ارایه پالن مدیریتی
 نیاز ضروری میدان امام )ره( اصفهان است

مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان با اشاره 
به اینکه هفته نکوداشت اصفهان فرصت خوبی 
برای معرف��ی ظرفیت اصفهان در س��طح ملی 
و بین المللی اس��ت، گفت: با توجه به ظرفیت 
باالی ش��هر اصفهان باید هفته نکوداشت این 

شهر در سطح جهانی برگزار شود.
 ه��ادی نباتی نژاد ب��ه ویژه برنام��ه های هفته 
نکوداش��ت اصفهان اش��اره کرد و افزود: برنامه 
اصفهانی ام، ویژه ترین برنامه هفته نکوداش��ت 
اصفهان در سالجاری اس��ت که با حضور استاد 
 محم��د اصفهانی و دو مج��ری توانمن��د اجرا 
 می ش��ود و مردم به ص��ورت رای��گان در کنار

 پل خواجو از آن استفاده می کنند.
وی ادامه داد: در ورزشگاه آبشار نیز آیین تجلیل 
از ورزشکاران پیشکسوت برگزار می شود. مدیر 
روابط عمومي شهرداري اصفهان با بیان اینکه 
امسال در هفته نکوداشت اصفهان برنامه های 
دیگری در دل محله های شهر همچون تورهای 
گردش��گری و بازدید از خانه ه��ای تاریخی در 

حال برگزاری است، اظهارکرد: در سال جاری 
رویکرد جدیدی را در هفته نکوداش��ت در نظر 
گرفتی��م و از ش��بکه های مختل��ف تلویزیونی 

دعوت کردیم تا در اصفهان باشند.
وی یادآور شد: در این ایام شبکه های تلویزیونی 
یک، دو ، جام جم و مس��تند در اصفهان حضور 
دارند و رویدادهای این هفته را پوشش خبری 
م��ی دهند.نباتی ن��ژاد تاکید ک��رد: مدیریت 
ش��هری اصفه��ان امس��ال از تجربیات س��ال 
گذش��ته اس��تفاده کرد و رویدادهای خوبی را 
برای هفته نکوداش��ت اصفه��ان در نظر گرفت 
تا مورد اس��تفاده عموم ش��هروندان قرار گیرد.

وی گفت: ش��هروندان چنانچه س��والی درباره 
 برنامه ها و یا س��اعت و مکان برنام��ه ها دارند

 می توانند با سامانه 137 ش��هرداری اصفهان 
تماس بگیرن��د و یا از طریق خبرگ��زاری ایمنا 
 و درگاه الکترونیک��ی اصفه��ان ب��ه نش��انی

 Isfahan.ir از برنامه های در نظر گرفته شده 
آگاه شوند.

کارگردان فیلم »قصه های مجید« گفت: همه 
ش��هروندان باید وظیف��ه خود ب��رای پویایی و 
ایجاد نشاط در فضای ش��هری را به جا آورند و 
 با مشارکت خود ش��هر اصفهان را دوباره زنده

 کنند.
  کیوم��رث پوراحم��د در خص��وص برگ��زاری

 هفته نکوداشت اصفهان و تجلیل از هنرمندان 
 اظهار ک��رد: ای��ن اقدام شایس��ته ای اس��ت و

  چنانچ��ه همه مس��ئوالن ب��ه این ام��ر توجه 
 داشته باشند می توان ش��اهد شکوفایی دوباره
  و بی��ش از پی��ش هنرمن��دان در اصفه��ان

 بود.
 وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روزه

 چالش ه��ا و روزمرگی ه��ای زندگ��ی تفریح و 
ش��ادمانی را از م��ردم ب��ه وی��ژه ش��هروندان 
کالنش��هرها گرفته اس��ت، افزود: ش��هرداری 
 اصفه��ان بای��د برنامه های��ی را اجرای��ی کند 
که فراگیری بیشتری را داش��ته باشد تا شاهد 

تقویت روحیه شادمانی در شهروندان باشیم.

کیومرث پوراحمد متول��د 1328 در نجف آباد 
اصفهان است، او یکی از مطرح ترین کارگردانان 
 س��ینمای ای��ران پ��س از انقالب به حس��اب 

می آید. 
فیلم های خواهران غریب، اتوبوس شب و شب 
یلدا از مع��روف ترین آثار س��ینمایی پوراحمد 
اس��ت، اما این کارگردان اصفهانی با س��اخت 
 س��ریال قصه ه��ای مجید ک��ه در اوای��ل دهه 
هفتاد از تلویزیون پخش می ش��د، به ش��هرت 

رسید.

  مدی��ر پای��گاه ه��ای می��راث فرهنگی کش��ور ارایه 
پالن مدیریتی درمیدان امام،نص��ب تابلوهای اطالع 
رس��انی چند زبانه در کنار ه��ر اثر تاریخ��ی و نصب 
سیس��تم صوتی را از نیازه��ای ضروری ای��ن پایگاه 

جهانی دانست.
فرهاد عزیزی در س��ومین جلس��ه کمیته راهبردی 
پایگاه نقش جهان که با حضور اعضای کمیته برگزار 
شد، اظهار داشت: قابلیت و پتانسیل های میدان امام 
اصفهان می طلبد تا به پروژه های این میراث جهانی 

نگاهی ویژه تر کرد.
 وی ب��ر اولوی��ت بن��دی پ��روژه ه��ا ب��ر اس��اس 
ضرورت تاکید ک��رد و افزود: میدان ام��ام اصفهان با 
 توجه به توریستی بودن نیازمند همکاری و مشارکت

  ارگان ه��ای مربوط��ه اس��ت و ش��هرداری و 
 سازمان نوس��ازی و بهس��ازی ش��هرداری می تواند

  در ای��ن زمین��ه کم��ک قاب��ل توجه��ی داش��ته 
باشد. 

فریدون اللهیاری، مدی��ر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان نیز در این جلسه 

اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به اولویت بندی های 
صورت گرفته طی یک سال اخیر اقدامات ارزشمندی 
در خصوص پ��روژه های عم��ارت عالی قاپ��و و گنبد 

مسجد امام صورت گرفت.
 وی تصریح داش��ت: اس��تحکام بخشی س��تون های
  ایوان عمارت عال��ی قاپو و تزئینات س��قف و دیوارها

  و به نیمه رس��یدن مرمت گنبد مس��جد ام��ام )ره( 
از اقدامات ارزشمندی اس��ت که در فضای مجموعه 
 می��دان ام��ام )ره( ط��ی یکس��ال گذش��ته صورت

 پذیرفت.

رییس هیئت تجاری پرتغال گفت: با برداشته شدن تحریم ها و افزایش 
روابط بین الملل ایران در فضای پسابرجام، کشور پرتغال آماده هرگونه 

مراودات تجاری و سرمایه گذاری در استان اصفهان است.
پدرو ماگالیانش به مراه هیئت تجاری پرتغال در نشست با مسئوالن اتاق 
بازرگانی اس��تان اصفهان و جمعی از بازرگانان در محل اتاق این استان، 
افزود: اتاق بازرگانی و صنایع پرتغال با هدف توس��عه همکاری در زمینه 

مناسبات بین دو کشور وارد ایران شده است.
وی گفت:پرتغال کش��ور کوچکی در جنوب قاره اروپاس��ت و بازرگانان 
ایرانی عالوه بر مراودات تجاری با این کش��ور می توانن��د از طریق بازار 
 پرتغال پل ارتباطی مناسبی برای حضور در بازار آفریقا و آمریکای التین 

برقرار کنند.
ریی��س امور بی��ن الملل ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع پرتغ��ال افزایش و 
توس��عه روابط تجاری را منوط به ش��ناخت هر دو کش��ور از هم دانست 
 و گفت: صنعت توریس��م و گردش��گری بهترین راه ارتباطی و شناخت 

است.
ماگالیانش پس از بازدید از مناطق دیدنی و نقاط تاریخی شهر اصفهان، 

این شهر را یکی از بهترین شهرهای جهان عنوان کرد و افزود: پرتغال با 
افزایش دانش گردشگری و اجرای طرح ها و سیاست های الزم به یکی از 
قطب های گردشگری دنیا تبدیل شده و آماده ایم تا با انتقال این دانش به 

اصفهان، امکان استفاده از جاذبه های گردشگری این شهر افزایش یابد.
رییس شورای بازرگانی ایران و پرتغال بیان کرد: کشور پرتغال با استفاده 
از اقتصاد سبز و بهره بردن از انرژی های نو توانسته است اولین کشور از 

نظر تولید برق در اروپا شود.
نادر حقیقی افزود: این کشور 50 درصد برق تولیدی خود را از طریق انرژی 
نو به دست آورده و آماده است تا دانش بهره بردن از انرژی نو و تولید انرژی 

از پسماند ها را به اصفهان انتقال بدهد.
 وی ایج��اد اعتماد ب��ه آینده ب��رای همتایان تج��اری پرتغال��ی و دیگر 
کشور های خارجی را مهم ترین راهکار جذب سرمایه گذاران خارجی و 

توسعه  روابط تجاری بین الملل عنوان کرد.
حقیقی کش��ور پرتغال را یکی از قطب های هتلداری و سرویس دهی به 
مسافران و توریست ها اعالم کرد و گفت: این کشور آماده سرمایه گذاری 

در زمینه  هتل سازی و انتقال دانش هتلداری به شهر اصفهان است.

شهردار اصفهان گفت: با هوشمندسازی ش��هر می توانیم به صورت نرم 
مدیریت واحد شهری را در اصفهان تحقق بخشیم.

مهدی جمالی نژاد در نخستین جلسه ش��ورای عالی فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری اصفهان که پس از هشت سال دوباره آغاز به کار کرد، 
با اشاره به اینکه طرح گفتمان دانش محور در شهر اصفهان نیازمند ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز است، اظهار کرد: برای رسیدن به این مهم باید 

همه با شهرداری همکاری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه 
علم و فناوری اصفهان و تایید اساسنامه این سازمان تصریح کرد: همگام 
با تشکیل این سازمان باید کاربس��ت های هوشمندسازی را نیز در شهر 

اصفهان اجرایی کنیم.
شهردار اصفهان با اش��اره به اینکه در ماده 13۶ برنامه سوم، ماده 137 
برنامه چهارم و ماده 173 برنامه پنجم مدیریت واحد شهری عنوان شده 
اس��ت، افزود: در هیچ یک از این برنامه ها، مدیریت واحد ش��هری تحقق 

نیافته و باید جور دیگری این قانون را اجرایی کرد.
 وی اب��راز کرد: چنانچه ش��هرداری حاکمیت هوشمندس��ازی ش��هر را

  تحقق بخش��د خود به خود همه دستگاه ها به ش��هرداری وابسته شده
 و به صورت نامحسوس مدیریت واحد شهری تحقق می یابد.

 جمالی نژاد با اش��اره به اینکه هوشمندس��ازی ش��هر می تواند به میزان
 قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا و دیگر آلودگی های زیست محیطی 
 تاثیرگذار باش��د، اضافه کرد: در کم ترین زمان ممکن دبیرخانه شورای
  عال��ی فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات ش��هرداری اصفه��ان ب��رای
  پیگی��ری مباح��ث کالن از جمله فیبر ن��وری، وای فای ش��هری، روند

 فعالیت اپراتورها در شهر و غیره تشکیل و موضوعات را پیگیری خواهد 
کرد.

وی همچنین خواستار تدوین سند جامع تبادل اطالعات و خدمات مکانی 
در شهر اصفهان شد.

 ش��هردار اصفهان همچنین به ل��زوم ارتقای پرتال ش��هرداری اصفهان
  اش��اره و تصریح کرد: با توجه به اهمیت پرتال در معرفی ش��اخصه های
  یک شهر بین المللی و خالق، ضروری است که در کمترین زمان ممکن
  و ظ��رف مدت ی��ک م��اه تغیی��رات اساس��ی در ای��ن پرت��ال صورت

 گیرد.

شهردار اصفهان در نخستین جلسه شورای عالی فناوری اطالعات و ارتباطات:

مدیریت واحد شهری با هوشمندسازی شهر محقق می شود
رییس هیئت تجاری پرتغال :

آماده توسعه مناسبات تجاری با اصفهان هستیم
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آشوب نگران کننده زیر پوست استقالل

واکنش روس ها به غیبت احتمالی 
یزدانی در المپیک

 ویزای تیم ملی والیبال برای سفر 
به فرانسه و ژاپن صادر شد

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر با برگزاری 
8 دیدار امروز برگزار می شود.
پرسپولیس – نفت تهران

مدع��ی اصلی قهرمانی لیگ برتر ش��اید س��خت ترین 
 ب��ازی اش در س��ه مص��اف روب��ه روی خ��ود را برابر 
تی��م نفت تجربه کن��د. نفتی که هفته گذش��ته برابر 
س��پاهان غافلگیر شد و با تحمل یک شکست کمی از 

کورس قهرمانی عقب افتاد. 
حاال ش��اگردان منصوریان امیدوارند عالوه بر پیروزی 
برابر پرس��پولیس همچنان در کورس سهمیه آسیایی 
 باق��ی بمانن��د. البته منصوریان ی��ک انگیزه دیگر هم 

در این دیدار خواهد داشت.
 او بدش نمی آید تا تیم محبوبش استقالل را به سمت 
قهرمانی ببرد و با موفقیت برابر پرس��پولیس می تواند 
بیش از پیش خود را بین هواداران اس��تقالل محبوب 

کند.
در س��وی دیگر ای��ن میدان تیم فوتبال پرس��پولیس 
مدت زیادی اس��ت که طعم شکست را تجربه نکرده و 
به گواه کارشناسان این تیم، بهترین فوتبال را در حال 
حاضر ارایه می دهد. برانکو به خوبی می داند که نباید 
در این دیدار تیمش شکس��ت بخورد و حتی کس��ب 
یک امتیاز هم از این دیدار می تواند برای پرسپولیس 

اندوخته خوبی باشد.
پدیده – ذوب آهن

 ذوب آه��ن اگ��ر همچن��ان می خواه��د نی��م نگاهی 
به س��همیه آسیایی داشته باش��د، محکوم به پیروزی 
برابر پدیده اس��ت. شاگردان گل محمدی مدت هاست 
 در لیگ برت��ر با روند نزولی روبه رو هس��تند و امتیاز 
 از دس��ت دادن برابر پدیده به معنای قطع امید آن ها 
از س��همیه آس��یایی از طریق رقابت ه��ای لیگ برتر 
خواه��د بود. در س��وی دیگر این می��دان تیم پدیده 
انگیزه ای برای س��همیه آس��یایی ن��دارد و البته خطر 
س��قوط ه��م این تی��م را تهدید نمی کن��د. به همین 
 دلیل آن ها بدون اس��ترس برابر ذوب آهنی به میدان 
می رون��د که به لحاظ روحی ب��ه دنبال یک پیروزی 

است تا به شرایط خوبش برگردد.
سایپا – استقالل

تیم فوتبال س��ایپا که به دنبال کسب سهمیه آسیایی 

در ای��ن دوره از رقابت های لیگ برتر بود، حاال با قرار 
 گرفت��ن در رده نه��م رقابت های لیگ برتر رس��یدن 
به ای��ن هدف را غیر ممک��ن می بین��د و البته نتایج 
اخیر این تیم و شکس��ت های متوالی شاگردان جاللی 
 باعث ش��ده تا این تیم در ش��رایط روحی خوبی قرار 
نداش��ته باشد. در س��وی دیگر میدان استقالل بعد از 
پیروزی برابر فوالد به لحاظ روحی در ش��رایط بسیار 
 خوبی قرار دارد و شاگردان مظلومی امیدوارند با کسب 
 س��ه امتیاز این دیدار و لغزش پرس��پولیس، بار دیگر 

به صدر جدول برگردند.
 آندرانی��ک تیموریان بازیکن تیم س��ایپا در این دیدار 
به دلیل مصدومیت غایب است و نمی تواند تقابل برابر 

تیم سابقش را تجربه کند.
تراکتورسازی – ملوان

ش��اید یکی از زیباترین و حساس ترین بازی های این 
هفت��ه رقابت ه��ای لیگ برتر مص��اف دو تیم تراکتور 
 و مل��وان باش��د. تراکت��وری که ب��رای ق��رار گرفتن 
 در بین ش��انس های کسب سهمیه آس��یایی محکوم 
به پیروزی در این دیدار اس��ت و ملوانی که برای فرار 
از خطر سقوط به دسته پایین تر نیاز به گرفتن امتیاز 
 از این ب��ازی دارد. تراکتوری ها بعد از شکس��ت برابر 
سیاه جامگان با انرژی مضاعفی به دیدار برابر ملوان فکر 

می کنند و در سوی دیگر تیم ملوان هم که بعد 
به از درگذش��ت مه��رداد اوالدی موفق 

شکست سایپا شده امیدوار است 
تا روند خوبش را ادامه دهد.
سپاهان – گسترش فوالد

جدای��ی  از  بع��د  س��پاهان 
اس��تیماچ موفق ش��د تیم نفت 

را شکس��ت دهد، اما فرصت برای بازگشت 
آن ه��ا به لیگ گذش��ته و ای��ن تیم عمال 
شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارد. 
در س��وی دیگر این میدان تیم گسترش 
فوالد هم ش��رایط مشابهی دارد هرچند 
که اندک شانس��ی برای گرفتن سهمیه 
آس��یایی برای این تیم وجود دارد. تیم 
گس��ترش فوالد در ط��ول این فصل 
تیمی پرنوس��ان ظاهر ش��ده که به 

شدت متکی به محمد ابراهیمی و داریوش شجاعیان 
اس��ت و تیم س��پاهان هم نش��ان داده بس��یار روی 
توانایی های پریرا حساب می کند و این دیدار می تواند 

رقابت جذاب بین این بازیکنان تاثیرگذار باشد.
صبای قم – سیاه جامگان

عل��ی دایی و ش��اگردانش در این فص��ل نمایش های 
نسبتا خوبی را ارایه دادند و گاها نتایج دور از انتظاری 
را هم کس��ب کرده اند. آن ها از کسب سهمیه آسیایی 
تقریبا ناامید ش��ده اند ولی بای��د برابر تیمی به میدان 
 بروند که در آس��تانه س��قوط به دس��ته پایین تر قرار 

دارد. 
س��یاه جامگان هفته گذشته تراکتور را شکست داد و 
حاال فرهاد کاظمی و شاگردانش به دنبال پیروزی برابر 
صبایی هستند که تیمی منسجم و زهردار نشان داده 
اس��ت. سیاه جامگان در صورت شکست در این دیدار 
یک قدم دیگر به سقوط نزدیک می شود و این چیزی 
نیس��ت که فرهاد کاظم��ی آن را بپذیرد 
و به همین دلی��ل انتظار می رود تیم 
 س��یاه جامگان از ابتدای این دیدار 

 ب��ه دنب��ال پی��روزی 
باشد.

استقالل خوزستان – راه آهن
این دیدار هم از بازی هایی است که حساسیت باالیی 
را ب��ا خ��ود به هم��راه دارد. تیم راه آه��ن در صورت 
شکس��ت در این دیدار90 درصد راه سقوط را می رود 
و اس��تقالل خوزس��تان در صورت شکس��ت در این 
 دیدار ش��انس قهرمانی اش را تا حد زیادی از دس��ت 

می دهد.
راه آهن هفته گذشته موفق شد با کسب یک پیروزی 
براب��ر پدیده ب��ه لحاظ روح��ی – روان��ی خودش را 
ریکاوری کند و حاال آن ه��ا می دانند که برای ماندن 
در رقابت های لیگ برتر باید همه 9 امتیاز باقی مانده 
را کسب کنند و اولین گام برای رسیدن به این هدف، 
پیروزی برابر استقالل خوزستان است. در سوی دیگر 
این میدان تیم استقالل خوزستان هفته گذشته برابر 
تیم گس��ترش فوالد متوقف ش��د و ب��رای جبران آن 

نتیجه، باید از سد راه آهن بگذرد.
فوالد – استقالل اهواز

تی��م فوتبال اس��تقالل اه��واز هفته گذش��ته بعد از 
شکس��ت برابر پرسپولیس سقوطش به دسته پایین تر 
قطعی ش��د و حاال ای��ن تیم باید ب��ه مصاف فوالدی 
 برود که هرچند فاصله نسبتا قابل توجهی با تیم های 
س��قوط کننده ب��ه لیگ یک را دارد، ام��ا هنوز خطر 
سقوط این تیم را تهدید می کند و اگر استقالل اهواز 
بتواند فوالد را شکست دهد، شاید فوالد هم به جمع 

تیم های در آستانه سقوط لیگ برتر اضافه شود. 
هرچند که سقوط اس��تقالل اهواز به دسته پایین تر 
قطعی ش��ده، اما این مس��ئله حساسیت های این 
ب��ازی را کم نخواهد ک��رد و انتظار یک بازی 
تهاجم��ی از تی��م اس��تقالل در ای��ن بازی 
 م��ی رود چرا ک��ه این تی��م از این هفته 
تا پایان لیگ تنها برای اعاده حیثیت 

خود به میدان خواهد رفت.
همه دیدارهای هفته بیست و 
 هشتم رقابت های لیگ برتر 
 ساعت 18 امروزبرگزار 

خواهد شد.

ایوانکوویچ مهم ترین دلیل صعود پرسپولیس بوده 
اس��ت، او هم مدیر بود، ه��م مربی هم تدارکات و 
هم رییس کمیته انضباطی باش��گاه پرسپولیس و 
در همه این روزها محت��رم بودن و محترم ماندن 

را از یاد نبرد.
کروات ها همان قوم س��رمتی هس��تند که هزاران 
سال پیش، از مادها جدا شدند و در شمال شرقی 
ایران در منطقه ای به نام هروات )تقریبا خراسان( 
ساکن شدند. آنها قومی ایرانی زبان بودند و شاخه 
 غربی از س��کاها به ش��مار می آیند ک��ه در قرون 

چهار و پنج پیش از میالد زندگی می کردند.
 ای��ن ق��وم پس از ق��رن چه��ارم پی��ش از میالد 
مهاجرت ه��ا  دوره  آغ��از  ب��ا  رفت��ه   رفت��ه 
) ه��ون ها، گات ها ( از جمعیتش کاس��ته ش��د. 
س��رمتی ه��ا در نهایت ب��ه منطقه ای ک��ه امروز 
کرواس��ی – س��رزمین مادری برانکو ایوانکوویچ - 
نامیده می شود مهاجرت کردند. حتی یوسب لکو، 
رییس مجلس کرواسی عنوان کرده: » نام کرواسی 

از نام کوروش پادشاه ایران گرفته شده است. «
دالیل صعود پرس��پولیس به صدر جدول بس��یار 
اس��ت، اما بی گمان ایوانکوویچ و رفتار مقتدرانه و 
روحیاتی ش��بیه به ایرانی ه��ا مهم ترین دلیل این 
صعود بوده اس��ت. برانکو با شناخت ایران و هوش 
بسیار باال برای تیمش طی فصل جاری، مربی بود، 

مدیر بود، مدیررس��انه ای بود، تدارکات بود، عضو 
هیئت مدیره بود، مدیر اس��تعداد یابی بود، رییس 

کمیته انضباطی بود و ...
 برانک��و ایوانکووی��چ ملق��ب ب��ه پرفس��ور فوتبال 
 در پرس��پولیس ی��ک فرمان��ده تم��ام عی��ار بود 
ب��دون آنک��ه ای��ن فرمانده��ی را نمای��ش دهد. 
نمی دانیم او قهرمان می ش��ود یا نه اما همین حاال 
او قهرمان مربیان لیگ برتر است، کافیست به یاد 

بیاورید برخوردهایش با گابریل، صادقیان و ...
کافیس��ت به یاد بیاوری��د انتخ��اب بازیکنانش و 
بی توجه��ی ب��ه س��تاره هایی چون س��ید جالل و 
محمد نوری را در اوج فشار هواداران پرسپولیس. 
کافیست به یاد بیاورید چگونه محسن مسلمان را 
از نو ساخت، کامیابی نیا را معرفی کرد، بنگستون 
را تنبی��ه ک��رد و به طارمی آن روزک��ه اعالم کرد 
بای��د خودش پنالتی می زده اخم کرد و او را روی 

نیمکت برد.
کافیس��ت ماه رمض��ان را به ی��اد بیاورید که همه 
را به افطار دعوت کرد. کافیس��ت ب��ه یاد بیاورید 
که در همان مراس��م افطار چگونه به دوردست ها 
خیره ش��ده بود و کاری با هیچ حاشیه ای نداشت 
و با تمام وجود روی دواندن و ش��الق زدن به بدن 

بازیکنانش فکر می کرد.
کافیس��ت برانکویی را به ی��اد بیاورید که به جای 

 اعتراض ه��ای ب��ی م��ورد و بی تاثی��ر ب��ه داورها، 
روی کارش تمرکز کرد و احترام داورها را به دست 

آورد.
ایوانکوویچی را به یاد بیاورید که از فرط خوشحالی 
به مترجم خ��ودش پس گردنی زد آن هم پس از 
گل پرسپولیس، برانکویی را به یاد آورید که برای 
اولین بار در دربی پس از گل اول که نه حتی پس 
از گل دوم پرس��پولیس هم دستور عقب نشینی را 
صادر نکرد و تنها پس از گل سوم در دربی بود که 
ب��ه دفاع و ضد حمله فک��ر کرد و این را هم از یاد 
نبرید که بازیکنانش به او اعتقاد بسیار باالیی پیدا 
کرده اند که وقتی او دس��تور تداوم حمله می دهد 
حتی فشارهای دربی هم نمی تواند آنها را از اجرای 

دستورات برانکو منصرف کند.
هم��ه  ب��ه  ک��ه  آوری��د  ی��اد  ب��ه  را   برانکوی��ی 
احترام گذاش��ت، او فریاد نزد، ناسزا نگفت، متلک 

نیانداخت و با طعنه هیچ حرفی نزد.
 برانک��و تاکتی��ک و احت��رام و اعتماد ب��ه نفس را 
با ه��م به فوتبال ایران آورد و نس��ل طالیی برای 
پرس��پولیس س��اخت. این مربی ک��ه خودش هم 
ریش��ه اش را ایران��ی می دان��د، درک درس��تی از 
احساسات ایرانی ها دارد گویی در میان آنها بزرگ 
ش��ده اس��ت و این حس��نی است که بس��یاری از 

مربیان داخلی خودمان آن را ندارند.

باشگاه استقالل که باید در روزهای پایانی لیگ پانزدهم و البته در پیش بودن فینال 
جام حذفی در آرامش باشد، با آشوبی زیرپوستی و نگرانی کننده دست به گریبان 

است که عواقب خوشی نخواهد داشت.
 در استقالل بلبشویی زیر پوس��تی در جریان است، کش��مکش های زیادی آنجا 
 رخ می دهد که برخی از آنها رسانه ای می شود و بس��یاری از آنها مخفی می ماند 
تا روزی کسی از آنها و اتفاقاتی که این فصل در استقالل رخ داده پرده برداری کند. 
از اتفاقات و کشمکش های میان بازیکنان با یکدیگر بگیرید تا برسید به کشمکش 
میان فرهاد مجیدی و مهدی رحمتی که هر دو محبوبند و سعی دارند ورق استقالل 

را به سمت خود برگردانند.
 نقشه جایگزینی پرویز مظلومی چند ضلعی قدرت را در این باشگاه به طناب کشی 
واداشته و البته یار کشی. برخی سنگ فرهاد را به سینه می زنند، برخی با رحمتی 
شراکت کرده اند و فرهاد را هم زیر سر دارند، برخی دیگر منصوریان را می خواهند 

و بعضا مربی خارجی.
یکی دنبال پورسانت مربی خارجی است و از بیرون به باشگاه فشار می آورد، دیگری 
با فرهاد قدرت می گیرد و آن دیگری منصوریان را که البته کم ترین خواهندگی را 

در الیه های تصمیم ساز درون باشگاه دارد.
درست در همان ساختمان طبقاتی سعادت آباد امیر قلعه نویی هم هنوز طرفدار دارد 
اما پرویز مظلومی از کم ترین حمایت ممکن برخوردار است چون منصور پورحیدری 
 در آن س��اختمان نیس��ت تا همه را متوجه کند که این تیم در ک��ورس قهرمانی 

است.
در استقالل بلبش��ویی زیر پوس��تی در جریان اس��ت، برخی که تصور می کنند 
افشارزاده برای س��ال بعد در اس��تقالل نخواهد بود چرخش هایی انجام داده اند، 
برخی البی های باالتر دارند و به وزارت خانه فکر می کنند، بعضی روی احتماالت 
فکر می کنند و مصاحبه های شان را تنظیم می کنند. برخی دیگر هم که متوجه 
 جابه جایی احتمالی ش��ده اند در حال تخریب مدیرانی هس��تند که ممکن است 

سر از استقالل درآورند.
 انگار تنها مظلومی و عبدالهی و پورحیدری هستند که به نتایج فکر می کنند. این

 سه نفر می کوشند، اما وسط بلبش��وی اس��تقالل کار زیادی نمی توان انجام داد. 
بلبشویی که مانع از نگه داشتن کرار و ریوالدو هم شد و مانع از خرید بازیکنان لیست 

نیم فصل مظلومی.

 یک سایت روس در گزارشی به بررسی وضعیت مصدومیت رضا یزدانی آزادکار 
وزن 97 کیلوگرم کشورمان پرداخت.

در این گزارش با اش��اره ب��ه اینکه یزدانی ب��ه دلیل مصدومی��ت رقابت های 
جهان��ی 2015 الس وگاس را از دس��ت داد، آمده اس��ت: » یزدانی در حین 
تمرین از ناحیه پا آس��یب دید و پزش��کان در تالش هس��تند تا او المپیک را 
از دس��ت ندهد. ضمن اینک��ه وی هم می خواه��د در این رقابت ها ش��رکت 
 کن��د. یزدان��ی در المپی��ک 2012 لندن نی��ز پ��س از غلبه بر عبدالس��الم 
گادیسوف روس در مرحله نیمه نهایی مقابل والری آندریتسف به دلیل پارگی 
رباط زانو نتوانست به مبارزات خود ادامه دهد، اما در سال 2013 قهرمان جهان 
 شد. « در ادامه این گزارش با اش��اره به اینکه یزدانی دوره نقاهت را پشت سر 
می گذارد آمده است: » گاهی اوقات پزش��کان می توانند کارهای غیرممکن 
انجام دهند، مانند سال 2013 میالدی که جردن باروز با سه هفته اقدامات ویژه 

درمانی و عمل جراحی توانست مدال طالی جهان را کسب کند. «

تیم ملی والیبال ایران از20 اردیبهش��ت ماه سفرهای متوالی خود را برای 
حضور در رقابت های مختلف آغاز خواهد کرد.

سفر 6 روزه به فرانس��ه، حضور در مس��ابقات انتخابی المپیک در ژاپن و 
 سفر به کشورهای برزیل و صربستان برای حضور در هفته های اول و دوم 
لیگ جهانی از جمله برنامه های قطعی ش��ده تیم مل��ی والیبال ایران در 
 آینده است. امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال با بیان اینکه ویزای 
دو کشور ژاپن و فرانس��ه برای تیم ملی والیبال صادر ش��ده است، گفت: 
تهیه ویزا، بلیت و رزرو هتل برای سفر به کشورهای فرانسه، ژاپن، برزیل، 
صربس��تان از جمله کارهایی است که از س��وی کمیته تشریفات در حال 
پیگیری است و با توجه به اینکه هنوز ترکیب نهایی تیم ملی در این رقابت ها 
مشخص نشده است، درخواست روادید برای این کشورها با تعداد بازیکنان 

بیشتری انجام شده است.
تیم ملی والیبال ایران خود را برای مس��ابقات انتخابی المپیک 2016 ریو 
آماده می کند. این رقابت ها از هشتم خرداد ماه با حضور هشت تیم ایران، 
فرانسه، کانادا، لهستان، ونزوئال، چین، استرالیا و ژاپن ) میزبان ( در توکیو 

آغاز می شود.

رامی��ن رضاییان پیام��ی برای عل��ی کریمی در صفح��ه اجتماعی اش 
نوش��ت: » همیش��ه به خودم میگم باید بهترین باش��ي و باید همیشه  
 با تالش تمرین کني تا بهترین باش��ي و م��ن اینو از عل��ي آقا کریمي 
 یاد گرفتم... افتخارم این بود که ش��اگردت بودم علي آقا تو تیم ملي... 
نه من بلکه همه مردم ایران دوس��ت دارن به خصوص پرسپولیس��یا... 

همیشه یادت مي کنم که بدوني هیچ وقت فراموش نمیشي. «

لنز دوربین

از کریمی یاد گرفتم که بهترین باشم

سیری در دنیای ورزش

اوج حساسیت در هفته بیست و هشتم لیگ برتر؛

منصوریان ناجی
 استقالل می شود؟

برانکو؛ 
یک فرمانده مقتدر با رگه های ایرانی
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مدیرعامل باش��گاه سپاهان درباره صحبت هایی که این روزها مبنی بر مذاکره 
باش��گاه س��پاهان با مربیان بزرگی مثل » فرانک ریکارد « مطرح شده است، 
گفت: وقتی مربی تیم بزرگی مثل س��پاهان تغییر می کند، مشخصا از داخل 
و خارج از کش��ور پیشنهادات زیادی مطرح می شود. االن هم این پیشنهادات 
رس��یده اس��ت. اصغر باقریان افزود: در این مدت مربیان بزرگی به س��پاهان 
پیش��نهاد ش��ده اند که حتی اس��امی آنها پیش از این در تصور خودمان هم 
 نمی گنجید! اینکه حاال بخواهیم با این مربیان وارد مذاکره شویم، نیاز به تصمیم 

هیئت مدیره دارد و باید ببینیم کدامیک با سیاست ها ما همخوانی دارد.
 مدیرعامل باش��گاه س��پاهان در پاسخ به این س��وال که این مربیان از طرف 
چه کسانی پیشنهاد می شوند؟ گفت: از طرف بعضی از مدیران برنامه و کسانی 
که مس��ئولیت برنامه ریزی این مربیان را بر عهده دارند. باقریان درباره اینکه 
آیا فرانک ریکارد در این گزینه ها وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: اجازه بدهید 

وارد اسامی نشویم. 
وی در ادامه در خصوص وضعیت » ایگور اس��تیماچ « س��رمربی مس��تعفی 
س��پاهان تصریح کرد: ما با اس��تیماچ تسویه حساب کردیم و این مربی ظرف 
یکی دو روز آینده ایران را ترک می کند. مدیرعامل باش��گاه سپاهان در پاسخ 
به این س��وال که » آیا قبول دارید س��پاهان این فصل چوب بازیکن ساالری 
 را خ��ورد؟ « گف��ت: وقتی یک مجموعه دچار مش��کل می ش��ود، نباید آن را 
 ب��ه یک عامل محدود کرد. مس��ائل مختلفی در چنین مواردی مطرح اس��ت 

و اگر بخواهیم همه چیز را صفر و صد ببینیم، دچار اشتباه خواهیم شد. 

انتخ��اب  ب��ه  رای  کارات��ه در حال��ی  فدراس��یون  فن��ی   کمیت��ه 
س��ید شهرام هروی به عنوان س��رمربی تیم ملی داد که به گواه اکثر 

کارشناسان رعایت عدالت مهم ترین رکن در این انتخاب بود.
هر س��ه گزینه م��ورد نظر اعض��ای کمیته فنی مورد وث��وق جامعه 
 کاراته و مربیان کارنامه دار کاراته ایران هس��تند که انتخاب هر کدام 
 می توانس��ت با اتخاذ یک رویه مناس��ب به نتای��ج مطلوب تیم ملی 

در مسابقات جهانی اتریش ختم شود. 
مربیانی که روز سه ش��نبه برای هدایت تیم ملی برنامه های خود را 
ارایه داده و از آن دفاع کردند هر کدام نماینده ای از یک جریان یا یک 
طیف خاص در جامعه کاراته بودند و با احترامی که برای سلیمانی و 
دباغیان قائلیم باید از هروی که طی س��ال های گذشته همواره یکی 
 از اعض��ای کادر فن��ی تیم های ملی بوده به عن��وان بهترین انتخاب 
یاد کنیم که در بین اعضای تیم ملی هم مقبولیت خاص خود را دارد. 
 با انتخاب ش��هرام هروی حاش��یه های مربوط به انتخاب س��رمربی 
تیم ملی به پایان رسید و امیدواریم جامعه کاراته به خصوص مدعیان 
 مربیگری تیم ملی دس��ت از حاش��یه س��ازی بردارند و اجازه دهند 

او در کمال آرامش همکاران خود در کادر فنی را انتخاب کند. 
 کارات��ه ایران بای��د قدرت واقعی خود را در مس��ابقات جهانی اتریش 
به نمایش بگذارد و این مهم میس��ر نمی ش��ود مگ��ر با همفکری و 

همدلی همه اهالی کاراته.

ملی پوش��ان تیم ملی فوتسال با آغاز اردوی جام جهانی در وضعیت نسبتا 
بدی در میهمان سرای کمپ تیم های ملی اسکان پیدا کرده اند.

اردوی تیم ملی فوتسال باالخره و با تعویق چند روزه آغاز شد، اما هنوز هم 
این تیم با کمبود امکانات مواجه است. دیر رسیدن لباس های ملی پوشان، 
اجاره هتل و سالن کمپ جزو کمبودهایی است که باعث تعجب شده است.

بر اساس شنیده ها و گفته عوامل تیم، بازیکنان تیم ملی عالوه بر اشکاالت 
لباس، در وضعیت نامناسبی در میهمان سرای کمپ اسکان پیدا کرده ا ند 
چرا که هر هفت، هشت بازیکن تیم ملی در یک اتاق قرار دارند. بدون شک 
چنین اتفاقاتی برای تیمی مانند ایران که جزو کشورهای صاحب سبک است 
و تیم پنجم دنیاست بس��یار زشت و ناشایست به حساب می آید. از طرفی 
 همین میهمان سرای فعلی از چند روز آینده باید تحویل داده شود چرا که 
 به بخش خصوصی اجاره داده ش��ده اس��ت! لباس های فعلی تیم ملی هم 
از دیگر انتقادات موجود بود و برخی از بازیکنان معتقد بودند که تیم پنجم 
جه��ان نباید لباس های��ی را بر تن کنند که کیفی��ت الزم را ندارد و حتی 
نامش به گوش کس��ی نرسیده است. حتی امروز به دلیل کامل نبودن این 
لباس ه��ای تمرینی بعضی از بازیکن��ان و اعضای کادر فنی مجبور بودند از 
 جوراب ها و ش��لوارهای اسپانسر قبلی اس��تفاده کنند. این شرایط در حالی 
در اردوی تیم ملی به وجود آمده که هنوز چند ماهی از قهرمانی مقتدارنه 
ای��ن تی��م در رقابت های قهرمانی آس��یا نمی گذرد، ام��ا بی توجهی کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال به این تیم و اهمیت مسابقات جام جهانی کلمبیا 

باعث شده که وضعیت اسکان این تیم به حدود یک دهه قبل برگردد.

مربیان بزرگی به سپاهان 
پیشنهاد شده اند

 پایان حاشیه های کاراته 
با انتخاب سرمربی تیم ملی

وضعیت نابه سامان 
در آغاز اردوی جام جهانی
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مفادآرا )نوبت دوم(
1/69 آگهي موضوع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئين نام�ه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره139460302012003621 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي منصور احمدي فرزند صفرعلي بش��ماره شناسنامه 17  در يك باب 
مغازه به مساحت 94.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي 
از 149 اصلي  واقع در مياندشت  خريداري از مالك رسمي آقايان مهدی و 

ناصر احمدی  محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139460302012003618 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا ماندني فرزند اميد علي بشماره شناسنامه 1999 صادره 
از بوئين و مياندشت در يك باب خانه به مساحت 137.14 مترمربع  مفروز 
و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري 

از مالك رسمي آقای  اميد علی ماندنی محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139460302012003598 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي داود ش��فيعي فرزند قنبر بشماره شناس��نامه 68  درچهار دانگ يك 
باب خانه به مساحت 273 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 200 اصلي  واق��ع در بوئين  خريداري از مالك رس��مي آقاي مصطفی 

طهماسبی  محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302012003612 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين خوانساري فرزند يداله بشماره شناسنامه 2495 صادره از 
فريدن درسه دانگ يك باب خانه به مس��احت 320.20 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي يداله خوانساری  محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139460302012003615 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي خوانساري فرزند يداله بشماره شناسنامه 2494 صادره از 
افوس در سه دانگ يك باب خانه به مس��احت 320.20 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي  واقع در افوس خريداري از مالك 

رسمي آقاي يداله خوانساری  محرز گرديده است.
6- برابر راي شماره139460302012003606 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي صفرعلي اصالني كرچي فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 174  در 
يك باب خانه به مساحت 133.45 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 171اصلي  واقع در كرچ خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

كوهی محرز گرديده است.
7- برابر راي شماره 139460302012003601 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي امير غفاري افوسي فرزند اسداهلل بشماره شناسنامه 248  در يك باب 
خانه به مساحت 248.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1  فرعي از 
200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي اميد علی ماندنی 

محرز گرديده است.
8- برابر راي شماره 139460302012003756 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حجت اله ميرزائي فرزند يداله بشماره شناسنامه 1  در سه دانگ يك 
باب خانه به مس��احت 288.21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي نصير 

دوست محمدی محرز گرديده است.
9- برابر راي شماره 139460302012003755 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم نجمه شفيعي فرزند محمد كاظم بشماره شناسنامه 75  در سه دانگ  
يك باب خانه به مساحت 288.21 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي نصير 

دوست محمدی محرز گرديده است.
10- برابر راي شماره 139460302012004067 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عيدي ابدالي ششجواني فرزند محمد مهدي بشماره شناسنامه 850  
در يك باب خانه به مساحت 227.94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله 

شماعی محرز گرديده است.
11- برابر راي شماره 139460302012003942 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمحسين شفيعي بوئيني فرزند محمود بشماره شناسنامه 1732  
در يك باب خانه  به مس��احت 223.27 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي سهم 

االرث مريم طهماسبی محرز گرديده است.
12- برابر راي شماره 139460302012003594 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا سوراني فرزند امين اله بشماره شناسنامه 1  در يك باب 
خانه به مس��احت 333 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 
200 اصلي  واق��ع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي محمد عبداله 

شفيعی محرز گرديده است.
13- برابر راي شماره 139460302012003686 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي آيت اله بهرامي ميرآبادي فرزند عليقلي بش��ماره شناسنامه 89  در 
يك باب خانه به مساحت 104.38 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

رياحی محرز گرديده است.
14- برابر راي ش��ماره 139460302012003689 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضي آقاي عبداله عالئي فرزند غالمحس��ن بشماره شناسنامه 10  در 
يك باب خانه به مساحت 308.20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 202 اصلي  واقع در ششجوان خريداري از مالك رسمي آقاي علی 

عالئی محرز گرديده است.
15- برابر راي شماره 139460302012003700 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم زهرا ميرزائي فرزند يداله بش��ماره شناسنامه 691  در دو دانگ  يك 
باب خانه به مس��احت 273.02 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی 

طهماسبی محرز گرديده است.
16- برابر راي شماره 139460302012003646 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي هاشمي مياندشتي فرزند امير قلي بشماره شناسنامه 1668  در 
يك باب مغازه به مساحت 84.53 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي شير 

علی دوست محمدی محرز گرديده است.
17- برابر راي ش��ماره 139460302012003683 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عزت اله اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 7  در يك 
باب ساختمان و مغازه به مساحت 95.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي حيدر اله دادی محرز گرديده است.
18- برابر راي شماره139460302012003694 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد رحيمي فراموش��جاني فرزند رمضان بش��ماره شناس��نامه 
1326 صادره از فريدن در سه دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
112349.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي  
واقع در فراموشجان  خريداري از مالك رسمي آقاي حميد رحيمی محرز 

گرديده است.
19- برابر راي شماره 139460302012003695 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فرامرز رحيمي فراموش��جاني فرزند رمضان بش��ماره شناسنامه 
1325 صادره از چادگان س��ه دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
112349.91 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 6 فرعي از 103 اصلي  
واقع در فراموشجان  خريداري از مالك رسمي آقاي حميد رحيمی محرز 

گرديده است.
20- برابر راي شماره 139460302012003815 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي كاظم منا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 5  در يك باب چهار ديواری 
و انباری به مساحت 502 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 157 اصلي  واق��ع در بلطاق خريداري از مالك رس��مي آقاي رحمت اله 

جهانگيری محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره 139460302012003960 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نقي منا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1322  در يك باب ساختمان 
به مساحت 628.44 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 157 
اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي رحمت اله جهانگيری 

محرز گرديده است.
22- برابر راي ش��ماره 1394603002012003945 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي مفتح فرزند رضاقلي بشماره شناسنامه 2  در يك باب 
خانه به مساحت 307.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي 
از 200 اصلي  واق��ع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي غالمرضا 

شفيعی محرز گرديده است.
23- برابر راي شماره 139460302012003748 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا س��مندگاني فرزند علي بشماره شناس��نامه 160  در يك 
باب خانه به مس��احت 297.19 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي ايرج 

اسفندياری محرز گرديده است.
24- برابر راي شماره 139460302012003742 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مهدي عباسي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 47  درسه دانگ يك 
باب خانه به مس��احت 360.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت 

اله عباسی محرز گرديده است.
25- برابر راي شماره 139460302012003742 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجيد عباسي فرزند قدرت اله بش��ماره شناسنامه 273  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 360.84 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 64اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي قدرت 

اله عباسی محرز گرديده است.
26- برابر راي شماره 139460302012003680 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي لطفعلي جهانگيري فرزند اميرآقا بشماره شناسنامه 32  در چهار دانگ 
يك باب خانه به مساحت 221.28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 18 
فرعي از 157 اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزاقا 

جهانگيری محرز گرديده است
27-برابر راي شماره 139460302012003679 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم معصومه بهرامي فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 303  در دو 
دانگ يك باب خانه  به مساحت 221.28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 18 فرعي از 157 اصلي  واقع در بلطاق خريداري از مالك رسمي آقاي 

لطف علی جهانگيری محرز گرديده است.
28- برابر راي ش��ماره 139460302012003665 هي��ات اول موضوع 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسين اله دادي فرزند الياس بشماره شناسنامه 106 درسه 
دانگ يك باب خانه به مساحت 200.68 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدرهاشمی و شركا محرز گرديده است.
27- برابر راي ش��ماره 139460302012003717 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد عباسي چادگاني فرزند لهراسب بشماره شناسنامه 
1150014814  در س��ه دانگ يك باب خانه به مساحت 435.08 مترمربع  
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرع��ي از 64 اصلي  واق��ع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي حسينقلی محمدخانی محرز گرديده است.
28- برابر راي شماره 139460302012003708 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حيدر صائبي نسيم آبادي فرزند ش��يرمحمد بشماره شناسنامه 22  
درسه دانگ يك باب خانه به مس��احت 201.60 مترمربع  مفروز و مجزي 
ش��ده از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد رضا زياری محرز گرديده است.
29- برابر راي شماره 139460302012003711هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم محبوبه اله دادي فرزند ابراهيم بش��ماره شناسنامه 13 درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 201.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر 

صائبی محرز گرديده است.
30- برابر راي شماره 139460302012003714 هيات اولموضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي عباسي چادگاني فرزند لهراس��ب بشماره شناسنامه 28 درسه 
دانگ يك باب خانه به مساحت 435.08 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

احمد قلی محمد خانی محرز گرديده است.
31- برابر راي شماره 139460302012003754 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مهدي رحيمي آشجردي فرزند حسين بش��ماره شناسنامه 433 در 
يك باب خانه به مساحت 264.82 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1فرعي از 8 اصلي  واقع در اشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي حسين 

رحيمی محرز گرديده است.
32- برابر راي ش��ماره 139360302012003751 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم پروانه نجاري فرزند قدرت اهلل بشماره شناسنامه 72 صادره 
از چادگان در يك باب خانه به مساحت 153.21 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي كرم عزيزی محرز گرديده است.
33- برابر راي شماره 139460302012003609 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمد عبدالهي فرزند ابوالقاسم بشماره شناس��نامه 66  در يك باب 
خانه به مساحت 208.49 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلی 

شاهمرادی محرز گرديده است.
34- برابر راي شماره 139460302012003739 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نصرت عليقليان فرزند عليمردان بشماره شناسنامه 29  در يك باب 
چهار ديواری و طويله  به مساحت 285.40 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 62 اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي 

آقاي عزت اله عباسی  محرز گرديده است.
35- برابر راي شماره139460302012003963 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسماعيل احمدي داراني فرزند حس��ن بشماره شناسنامه 1682  در 
يك باب خانه به مس��احت 339.54 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
29 فرعي از 12اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي گودرز 

خسروی محرز گرديده است.
36- برابر راي شماره 139460302012003936 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سودابه بيگي دامنه فرزند اردشير بشماره شناسنامه 4  درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 222.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی 

توكلی محرز گرديده است.
37- برابر راي شماره 139460302012003933 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عباس خدادادي فرزند تراب بش��ماره شناسنامه 1972 درسه دانگ 
يك باب خانه به مساحت 222.30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي غالمعلی 

توكلی محرز گرديده است.
38- برابر راي شماره139460302012003771 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رضا اس��المي بوئيني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 25  در يك 
باب خانه به مس��احت 278.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفی 

طهماسبی محرز گرديده است.
39- برابر راي شماره 139460302012003671 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي طيبه ابراهيمي فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 64  در يك باب 
خانه به مساحت 200.04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 
64 اصلي  واقع درچادگان. خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن 

خانی محرز گرديده است.
40- برابر راي شماره 139460302012003705 هيات اول موضوع قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سعداله استكي فرزند ابراهيم بشماره شناس��نامه 143  در يك باب 
خانه به مساحت 224.18 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي خدارحم 

ميقاتی محرز گرديده است.
41- برابر راي ش��ماره 139460302012003842 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي دوست محمدي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
37  در يك باب خانه به مساحت 301.41 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمرضا زالی و غيره  محرز گرديده است.
42- برابر راي شماره139460302012003839 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي افراسياب گرجيان فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 78491  در 
يك باب خانه به مساحت 234.11مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 
فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حاج 

جعفر رافعی محرز گرديده است.
43- برابر راي شماره139460302012003836هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجتبي توكلي فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 46  در يك باب خانه 
به مساحت 163.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 
اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي جعفر توكلی محرز 

گرديده است.
44- برابر راي شماره 139460302012003823 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمحسن حبيبي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 585  در يك باب 
مغازه  به مساحت 114.30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج اسماعيل 

عالئی محرز گرديده است.
45- برابر راي شماره 139460302012003829 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي نصرت اله فخاري فرزند محمدمهدي بش��ماره شناسنامه 1188  در 
يك باب مغازه به مساحت 61.93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر اقا 

دوست محمدی محرز گرديده است.
46- برابر راي ش��ماره139460302012003833 هي��ات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمود هاشمي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 309  در يك 
باب مغازه به مساحت 48 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي 
از 149اصلي واقع در مياندش��ت  خريداري از مالك رسمي آقاي امير قلی 

هاشمی محرز گرديده است.
47- برابر راي شماره 139460302012003830 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسفنديار صفائي فرزند فرج بشماره شناسنامه 3  در يك باب خانه به 
مساحت 1938.60 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسين دادخواه 

محرز گرديده است.
48- برابر راي شماره 139460302012003939 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رامين رضائي خمس��لوئي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 22   در 
يك باب خانه به مساحت 321.73 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 221اصلي  واقع در خمسلو خريداري از مالك رسمي آقاي قدمعلی 

رضائی محرز گرديده است.
49- برابر راي شماره 139460302012003821 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي خانم كيامرث عليقليان فرزند مهديقلي بشماره شناسنامه 46  در يك 
باب خانه يك  358.86 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 
62 اصلي  واقع در  خريداري از مالك رسمي آقاي عزت اله عباسی محرز 

گرديده است.
50- برابر راي شماره 139460302012003948 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اكبر نصيريان داراني فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 92  در يك 
باب خانه به مس��احت 90 مترمربع پالك فرعي از اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي 

آقاي علی لكی وغيره محرز گرديده است.
51- برابر راي شماره 139460302012003951 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم فاطمه شريفي فرزند عليقلي بشماره شناسنامه 20  در يك باب خانه 
به مساحت 176.77 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 
اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر علی سعادتی 

محرز گرديده است.
52- برابر راي شماره 139460302012003957 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حيدرعلي هاشمي فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 2232  در يك باب 
خانه به مساحت 231.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي 
از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رس��مي آقاي ميرزا الياس 

دادگستر محرز گرديده است.
53- برابر راي شماره139460302012003954 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي فاطمه طهماسبي فرزند محمدقلي بشماره شناسنامه 33  در يك باب 
خانه به مساحت 345.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي 
از 149 اصلي . واقع درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي صفر علی 

قاسمی محرز گرديده است.
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54- برابر راي شماره139460302012003907 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي زهرا زالي بوئيني فرزند مصطفي قلي بشماره شناسنامه 25  در يك 
باب خانه به مس��احت 231.67 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي عباس 

طهماسبی محرز گرديده است.
55- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003910 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حيدر قاس��مي فرزند محمد بشماره شناسنامه 40  در يك 
باب ساختمان به مساحت 36.99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد مهدی قاسمی محرز گرديده است.
56- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003857 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاض��ي آقاي رس��ول ابراهيم��ي فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 
1271942976 در يك باب خانه به مس��احت 137.88 مترمربع  مفروز و 
مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از 

مالك رسمي آقاي عباس طهماسبی محرز گرديده است.
57- برابر راي شماره139460302012003854 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي صادق حيدري فرزند علي بشماره شناسنامه 1372 و مياندشت در 
يك باب خانه به مساحت 360.61 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
3. فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد 

ابراهيمی محرز گرديده است.
58- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003851 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد رفيعي فرزند محمد اس��ماعيل بشماره شناسنامه 4  
در يك باب خانه به مساحت 185 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
2 فرعي از 149 اصلي  واقع در بوئين مياندشت خريداري از مالك رسمي 

آقاي سيف اله رفيعی محرز گرديده است.
59- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003850 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي مجتبي دوست محمدي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
37  در يك باب خانه به مساحت 293.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

قدرت اله ابراهيمی و غيره محرز گرديده است.
60- برابر راي ش��ماره 1394603002012003847 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رضا عبدالرحيمي فرزند اميرقلي بشماره شناسنامه 45  در 
يك باب خانه به مساحت 207.64 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

امير قلی عبدالرحيمی. محرز گرديده است.
61- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003966 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رامين فيروزي رضائيه فرزند هرمز بش��ماره شناسنامه 
956 دريك دانگ ي��ك واحد مرغداری به مس��احت 12722.55 مترمربع  
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرع��ي از49 اصلي  واق��ع در مير اباد 

خريداري از مالك رسمي آقاي علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
62- برابر راي شماره139460302012004115 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن ميرزائي داشكسني فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 32  در 
يك  واحد مرغداری به مساحت 12722.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 49 اصلي واقع در مير اباد خريداري از مالك رس��مي 

آقاي علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
63- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004046 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سبز علي احمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 166  در 
يك باب مغازه به مساحت 29.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
3 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی مهدوی محرز گرديده است.
64- براب��ر راي ش��ماره139460302012003988 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي دولت جمهوری اسالمی به نمايندگی وزارت اموزش و پرورش 
استان اصفهان  به مس��احت 1698.58 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 300. فرعي از 63 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالك رسمي 

آقاي نجفقلی بهادر محرز گرديده است.
65- برابر راي شماره139460302012004009 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا عابديني فرزند علي محمد بشماره شناسنامه 103  در يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 126072.73 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 16 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان  خريداري از مالكين 

رسمي رضا قلی اله دادی و غيره   محرز گرديده است.
66- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004030 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي فرهادي فرزند محمد مهدي بش��ماره شناسنامه 56  
درپنج دانگ يك باب خانه  به مساحت 453.24 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 4 فرعي از149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد مهدی فرهادی محرز گرديده است.
67- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004027 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم فاطمه بيگم دوس��ت محمدي بوئيني فرزند حيدر بشماره 
شناس��نامه 63  درنيم دانگ يك باب خانه به مس��احت 453.24مترمربع  
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت. 
خريداري از مالك رسمي آقاي محمد مهدی فرهادی محرز گرديده است.

68- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004024 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم محبوبه فرهادي فرزند محمد مهدي بشماره شناسنامه 56  
درنيم دانگ يك باب خانه به مس��احت 453.24 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندشت خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد مهدی فرهادی محرز گرديده است.
69- براب��ر راي ش��ماره139460302012004033 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي وراث خانم شوكت استكي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 33  
در يك باب خانه به مس��احت 414.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64اصل��ي  واقع در چادگان خري��داري طبق قانون ارث 

محرز گرديده است.
70- برابر راي ش��ماره 1394600302012003994 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ابراهيم مهرابي فرزند قاس��م بشماره شناسنامه 101  در 
يك باب خانه به مساحت 282.34مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 62اصلي  واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي اله 

كرم مرادی محرز گرديده است.
71- برابر راي ش��ماره 139460302012003997. هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم مهناز اله دادي فرزند علي بشماره شناسنامه 1253  در يك 
باب چهار ديواری و انباری  مساحت 199.91 مترمربع  مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از62اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك 

رسمي آقای نياز علی زياری محرز گرديده است.
72- برابر راي شماره139460302012004018 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين اله دادي فرزند الياس بشماره شناسنامه 106  درچهار دانگ 
يك باب خانه به مساحت 250.03 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

مسعود علقليان محرز گرديده است.
73- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004019 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محمد مهدي اله دادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 338 
صادره از چادگان در دو دانگ يك باب خانه به مساحت 250.03 مترمربع  
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در س��مندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي مسعود عليقليان محرز گرديده است.
74- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003991 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم آس��يه احمدي داراني فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 
31  در يك باب مغازه به مساحت 13.55 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك372 فرعي از 11اصلي  واقع در داران  نس��بت به سهم االرث محرز 

گرديده است.
75- برابر راي شماره139460302012004003 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اهلل كرم مرادي چادگاني فرزند نادعلي بش��ماره شناسنامه 121  در 
يك باب خانه به مساحت 334.93 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي داود 

قنبری محرز گرديده است.
76- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004056 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي احسان اله كاوياني فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 
4  در يك باب خانه به مساحت 272.07 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از149اصلي  واقع در مياندش��ت خريداري از مالك رسمي 

آقاي قلی خسروی محرز گرديده است.
77- برابر راي شماره139460302012004015هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مرتضي دوست محمدي بوئيني فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 
1427 در يك باب خانه به مساحت 283.37 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1فرعي از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي 

آقاي محمد باقر دوست محمدی محرز گرديده است.
78- براب��ر راي ش��ماره 139460302012003985 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي عليرضا صالحي رزوه فرزند مهديقلي بشماره شناسنامه 
3669  در يك باب خانه به مساحت 211.74 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 6 فرعي از 60 اصلي واقع در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي 

حيدر علی محمدی محرز گرديده است.
79- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004000 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي صفر همتي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1431  در يك 
باب خانه به مس��احت 283.60 مترمربع  مفروز و مجزي ش��ده از پالك 
3فرعي از 149 اصلي  واقع در مياندش��ت خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد حسين دادخواه محرز گرديده است.
80- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004006 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم فاطمه جعفري بوئيني فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 64  
در يك باب خانه به مس��احت 233.56 مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي 

علی محمد ابراهيمی محرز گرديده است.
81- براب��ر راي ش��ماره 139460302012004012 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي غالمرضا شيخ داراني فرزند يداله بشماره شناسنامه 67  
در يك باب خانه به مس��احت 160.96 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 12 فرعي از12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمرضا احمدی محرز گرديده است.

82- برابر راي شماره 139460302012004254هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رامين فيروزي رضائيه فرزند هرمز بش��ماره شناسنامه 956  در 
سه دانگ  يك واحد مرغداری  به مساحت 12722.55 مترمربع  مفروز و 
مجزي ش��ده از پالك 1 فرعي از 49 اصلي  واقع در مير اباد خريداري از 

مالك رسمي آقاي علی اصغر ماندنی محرز گرديده است.
  لذا به منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي 
شود درصورتي كه اشخاص نس��بت به صدورس��ند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.
  محمدشيخ سليمانی-كفيل ثبت فريدن 

 تاريخ انتشار نوبت اول :1395/01/26                 
 تاريخ انتشار نوبت دوم :   1395/02/09  

مفاد آرا )نوبت دوم(
1/58 آگه��ي موضوع ماده 3 و م��اده 13 آئين نامه قان��ون تعيين تكليف  

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي   
براب��ر آراء ص��ادره هيأت موض��وع   قان��ون تعيين تكلي��ف  اراضي و 
ساختمانهاي فاقد س��ند رسمي   مس��تقر در  اداره ثبت اس��ناد و امالك 
فريدونشهر  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است  
لذا مش��خصات متقاضيان و امالك  مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود  در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند  
ميتوانند  از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  
اداره ثبت اسناد  محل تس��ليم  و پس از اخذ رسيد،  ظرف يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
1.برابر راي شماره139460302013001040 مورخ 94/12/3   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عفت حبيبي فرزند علي اصغر بشماره 
شناسنامه 51 صادره از فريدونشهر در ششدانگ دو باب مغازه فوقاني 
مسكوني  به مس��احت 95.85 مترمربع پالك 2470   فرعي از 237 اصلي 
مفروز و مجزي ش��ده از پالكهاي 462 و 464   فرعي از 237  اصلي  واقع 
در فريدونشهر  خريداري مع الواس��طه  از مالك رسمي آقاي محمد باقر 

چياني  محرز گرديده است.
2.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001044 -94/12/5  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله خداپرست فرزند باقر بشماره 
شناسنامه 29 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 754.60 
مترمربع پالك 39 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 
فرعي از227 اصلي  واقع در روستاي دهسور فريدونشهر ) خود متقاضي 

مالك رسمي ملك  ميباشد( محرز گرديده است.
3.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001045-94/12/5   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر توس��لي فرزند درويش��علي 
بشماره شناسنامه 8 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
77.40 مترمربع پالك 2587 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فريدونشهر  خريداري مع الواسطه  از 

مالك رسمي آقاي عبدالعلي مليانيان  محرز گرديده است.
4.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001049-94/12/9 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي منوچهر خداپرس��ت فرزند عليرضا 
بشماره شناسنامه 20 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 
437.50 مترمربع پ��الك 40 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي ش��ده 
از پالك 1 فرعي از 227 اصلي  واقع در روس��تاي دهس��ور فريدونشهر  
خريداري مع الواس��طه  از مالك رس��مي آقاي محمود خداپرست محرز 

گرديده است.
5.برابر راي ش��ماره 139460302013001051-94/12/10 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رجبعلي رضائي فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 861 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 360.60 
مترمربع پالك 41 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1 
فرعي از 227 اصلي واقع درروستاي دهسور فريدونشهر  خريداري مع 

الواسطه  از مالك رسمي آقاي محمد رضائي  محرز گرديده است.
6.برابر راي ش��ماره 139460302013001055-94/12/10 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر گش��ول فرزند حسينقلي بشماره 
شناس��نامه 125 صادره از فريدونش��هر در يك باب خانه به مس��احت 
350.50 مترمربع پالك 463 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از 231 اصلي واقع در فريدونشهر-  وحدت آباد  خريداري 

مع الواسطه  از مالك رسمي آقاي ابوطالب زماني  محرز گرديده است.
7.برابر راي ش��ماره 139460302013001078-94/12/24  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي كربعلي فرزند سردار بشماره 
شناسنامه 1160 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 35.60 
مترمربع پالك 533 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالك1 
فرعي از242 اصلي واقع درروستاي سيبك فريدونشهر   خريداري از مالك 

رسمي آقاي عبدالحسين مجلسي محرز گرديده است.
8.برابر راي ش��ماره 139460302013001079-94/12/24   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد يوسلياني فرزند حياتقلي بشماره 
شناسنامه 101 صادره از فريدونشهر در يك باب خانه به مساحت 137.30 
مترمربع پالك 464 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالك2 
فرعي از 231 اصلي  واقع در فريدونش��هر ،وحدت آ ب��اد  خريداري  مع 

الواسطه از مالك رسمي آقاي پرويز احمدي  محرز گرديده است.
9.براب��ر راي ش��ماره 139560302013000014-95/1/7 هي��ات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 

مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نصرت اله يوس��لياني فرزند نعمت اله 
بشماره شناس��نامه 149 صادره از فريدونش��هر در يك باب  مغازه  به 
مساحت 86.70 مترمربع پالك 2475 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك482 فرعي از 237 اصلي واقع در فريدونشهر  خريداري مع 

الواسطه  از مالك رسمي آقاي حفيظ اله يوسلياني محرز گرديده است.
10.براب��ر راي ش��ماره139560302013000015 -95/1/7  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي قربانعلي يوس��لياني فرزند نعمت اله 
بش��ماره شناس��نامه 13 صادره از فريدونشهر در س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ  يك باب خانه به مس��احت 295 مترمربع پالك 241 فرعي از 
242 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالك1فرعي از242 اصلي واقع در 
فريدونشهر، روستاي سيبك  خريداري از مالك رسمي آقاي  محمد باقر 

كريمي  محرز گرديده است.
11.براب��ر راي ش��ماره 139560302013000016-95/1/7   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمع��ارض متقاضي خانم معصومه خودس��ياني فرزند محمد 
بش��ماره شناس��نامه 37 صادره از فريدونشهر در س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ  يك باب خانه به مس��احت 295 مترمربع پالك 241 فرعي از 
242 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 242  اصلي  واقع در 
فريدونشهر ،روستاي سيبك  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد باقر 

كريمي  محرز گرديده است.
12.براب��ر راي ش��ماره139560302013000027-95/1/8   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي خانم س��يده فاطمه باقري فرزند س��يد اكبر 
بش��ماره شناس��نامه 960 صادره از فريدونش��هر در يك باب خانه به 
مساحت 139.20 مترمربع پالك 20 فرعي از 236 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 1 فرعي از 236 اصلي  واقع در فريدونشهر،روستاي چقادر  

خريداري از مالك رسمي آقاي رحمت اله شياسي  محرز گرديده است.
13.براب��ر راي ش��ماره139560302013000028-95/1/8   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدون شهر تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين علي بابائي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 716 صادره از فريدونشهر در يك باب  ساختمان  به مساحت 
166.60 مترمربع پ��الك 21 فرعي از 236 اصلي مفروز و مجزي ش��ده 
از پالك 1 فرعي از236 اصلي  واقع در فريدونش��هر ،روس��تاي چقادر  

خريداري از مالك رسمي آقاي رحمت اله شياسي  محرز گرديده است.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 95/01/25

تاريخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 95/02/9 
محسن مقصودي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونشهر

مزایده
1/187 ش��ماره نام��ه: 9510116838600032 ش��ماره پرون��ده: 
9209980352501457 شماره بايگانی ش��عبه: 940468 اجرای احكام 
ش��عبه 6 دادگاه عمومی و حقوق��ی )خانواده( اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص كالسه 940468 ح ج 6 له خانم شهره ش��فيعی با وكالت سحر 
عاطف عليه آقای مجيد كريمی به خواسته اصل مهريه و هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل و اجرت كارشناس و مطالبات شعبه 15 جلسه مزايده 
ای جهت فروش 28 حبه از پالك ثبتی 28/949 بخش 14 مربوط به منزل 
به آدرس اصفهان خ گلخانه كوچه فروردين جنوبی بن بست ياس پ 28 
آخرين منزل سمت چپ كه به صورت س��ه واحد مسكونی )اول و دوم و 
همكف-60( با عرصه ای به مس��احت 300 متر و اعيانی حدود 591 متر 
مربع بدين صورت كه طبقه همكف شامل پاركينگ و واحد مسكونی منهای 
شصت می باشد پاركينگ با پوشش كف س��نگ چينی  و ديوارها تا زير 
سقف گرانيت می باشد پله ها و ديوارها دستگاه پله از نوع سنگ گرانيت 
به ارتفاع 1/3 متر و الباقی س��فيد كاری و نقاشی )رنگ روغنی( می باشد 
واحد منهای شصت 2 خوابه با كمد چوبی در خواب شمالی و كف موزائيك 
30*30 و ديوارها سفيد كاری و نقاشی شده با ابزار گلوئی آشپزخانه اپن 
و سقف دو پوش با باكس منفی در وسط جهت نورپردازی خفی و كابينت 
ام دی اف و ديوارها تا زير سقف 2 پوش كاشيكاری است سالن پذيرايی 
با پوشش كف سراميك 40*40 و ديوارها سفيد كاری و نقاشی و اطراف 
سالن به صورت دور باكس با خم جهت نورپردازی با مصالح كناف می 
باشد دربهای داخلی چوبی و پنجره و درب های داخلی چوبی و پنجره و 
دربهای داخلی چوبی و پنجره و دربهای سمت حياط آلومينيوم می باشد 
سيستم گرمايش بخاری و شومينه و سيستم برودتی اسپيليت می باشد 
سرويس حمام و دستشوئی كف سراميك 20*20 و ديوارها تا زير سقف 
دو پوش از نوع سبك با رويه سيمان سفيد كاش��يكاری می باشد. جهت 
پوشش كف حياط از موزائيك 40*40 و جهت نمای حياط و ساختمان از 
آجرنمای 3 سانتی زرد رنگ و در نمای بيرونی ساختمان سمت شمال از 
آجر 3 سانتی و سنگ گرانيت و طبقه اول و دوم سه خوابه با كمد به عمق 
60 سانتی متر در 2 اتاق و آشپزخانه اپن با ارك و سقف دو پوش با بكس 
منفی در وس��ط جهت نورپردازی با كابين��ت ام دی اف و ديوارها تا زير 
سقف 2 پوش كاش��يكاری كه روی كاشيكاری طبقه دوم بر چسب آلگور 
چسبيده شده است و پوشش كف سراميك 40*40 می باشد سطوح داخلی 
سالن و اتاق ها سفيد كاری و نقاشی از نوع رنگ و روغن با ابزار گلوئی در 
اتاق ها و دور باكس با خم در سالن جهت نور پردازی مخفی و كف اتاقها 
و سالن سراميك می باشد فقط كف اتاق خوابها در طبقه دوم موزائيك می 
باشد دربهای داخلی چوبی و پنجره های ش��مالی پروفيل فلزی و پنجره 
های جنوبی و درب تراس آلومينيوم می باش��د سرويس حمام كه در آن 
وان تعبيه شده و دستشويی با پوشش كف سراميك 20*20 و ديوارها تا 
زير سقف 2 پوش كه در طبقه اول از جنس UPVC و طبقه دوم با مصالح 
سبك با رويه سيمان سفيد می باشد كاش��يكاری است سيستم گرمايش 
بخاری و سيستم سرمايس اسپيليت كه جهت سالن طبقه دوم از كولر آبی 
نيز استفاده شده است انشعابات آب و برق هر واحد مجزا و طبقه اول در 
تصرف مس��تاجر و يك طبقه در تصرف محكوم لها می باش��د و 6 دانگ 
آن به مبلغ 11000000000 ريال و 28 حبه باق��ی مانده موضوع مزايده 
4277777840 ريال ارزيابی گرديده اس��ت را برگ��زار نمايد طالبين می 
توانند جهت بازديد 5 روز قبل در محل از ملك ديدن كرده و جهت شركت 
در مزايده در تاريخ 1395/02/26 ساعت 9/30 در دفتر اين اجرا واقع در 
اصفهان خ ش��هيد نيكبخت 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری سمت 
راست ساختمان اجرای احكام طبقه 2 واحد 4 حاضر شوند فروش از مبلغ 
ارزيابی شروع و برنده كس��ی خواهد بود باالترين قيمت را پيشنهاد و ده 
درصد مبلغ تصويبی را به حساب سپرده واريز و هزينه های مربوطه را 

متقبل شود. 
م الف 1800 دفتر شعبه 6 اجرای احكام خانواده اصفهان 



راهکارهای ساده برای رفع رسوب پیراشکی سیب
کتری و سماور )2(

گردشگری

خواندنی

معرفی کتابخانه داریآشپزی سود و کو

 2 5 6  1 4   

 4   2 3    

  1     2  

4 8    6  1 2 

 7  5  8  3  

 3  2    8 4 

 6     2   

    6 7  5  

  3 4  2  7  

 

9 7 8 6 1 2 4 3 5 

1 4 2 9 5 3 6 7 8 

6 3 5 8 4 7 2 1 9 

2 9 6 5 8 1 3 4 7 

4 5 7 3 9 6 1 8 2 

8 1 3 2 7 4 5 9 6 

3 2 4 7 6 9 8 5 1 

7 8 1 4 2 5 9 6 3 

5 6 9 1 3 8 7 2 4 

 

18
47

ره  
ما

و ش
دک

سو
18

46
ره  

ما
و ش

دک
سو

ب 
جوا

عکس نوشت

گوناگون

سیفاس بانساه پادشاه س��رزمین » کبی « اس��ت. این منطقه در شرق غنا 
و در مرزهای توگو واقع ش��ده اس��ت و ح��دود یک میلیون نف��ر توگویی و 
 غنای��ی در آن زندگی می کنند ک��ه300 هزار نف��ر از آنان از ق��وم » ایو «

 هستند.
به نوشته روزنامه انگلیسی » دیلی میل « سیفاس بانساه، در غنا به دنیا آمد 
و در س��ال1970 به آلمان رفت، آن گاه پس از مرگ پدربزرگش، به عنوان 

پادشاه قوم خود منصوب شد.
بانس��اه که به توصیه پدربزرگش به آموختن مکانیکی روی آورده بود، پس 
از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، توانست شناسنامه کامل آلمانی بگیرد و 
 در آلمان زندگی تشکیل دهد و در شهر لودویگشافن تعمیرگاه خودرو دایر

 کند.
وی به زندگی عادی خود مش��غول بود تا این که در سال 1987، زندگیش 
دگرگون ش��د. در این س��ال، از طریق فکس، نامه ای دریافت کرد که روند 

زندگی او را تا همیشه تغییر داد.
  پدربزرگ��ش مرده ب��ود و برادر بزرگش چپ دس��ت ب��ود و از نظ��ر ایوها 
چپ دست، نمی تواند پادشاه باشد، به همین سبب او را به عنوان جانشین 

پدربزرگش به عنوان پادشاه خود برگزیدند.
پادشاه س��رزمین کبی در حال حاضر به همراه همسرش گابریل بانساه که 
57 سال سن دارد، در لودویگش��افن زندگی می کند و به کار تعمیر خودرو 
ادامه می دهد و در عی��ن حال، امور مملکت خود را از طریق » اس��کایپ « 

اداره می کند.
بانساه، سالی هشت بار به مملکت خود سفر می کند.

بانس��اه به عنوان پادش��اه، چندین طرح امدادرس��انی به مردم را پی ریزی 
کرده اس��ت و تاکنون چندین مدرس��ه س��اخته اس��ت و در حال حاضر، 
 در ح��ال جمع آوری کمک ه��ای مالی جه��ت احداث زندانی ب��رای زنان 

است.

امروز تصمیم داریم شما را با طرز تهیه یک پیراشکی خوشمزه و ساده 
آشنا کنیم. برای آشنا ش��دن با مراحل تهیه این پیراشکی، با ما همراه 

باشید.
مواد الزم برای تهیه پیراشکی سیب: سیب یک عدد، آردیک دوم 
پیمانه، سون آپ یک دوم پیمانه، پودر قند به میزان الزم. ) می توان از 
کره بادام زمینی، شکالت و مربا هم اس��تفاده کرد (، وانیل نصف قاشق 

چایخوری، روغن به میزان الزم، شکر یک قاشق.
طرز تهیه پیراشکی سیب: ابتدا روغن را در ظرف ریخته روی حرارت 
 مالیم می گذاریم تا داغ ش��ود. حدود یک س��وم ظرف مورد نظر برای 

سرخ کردن پیراشکی ها باید از روغن پر شود.
 آرد و ش��کر و وانیل را با هم مخلوط کرده و س��ون آپ را ب��ه آن اضافه 
می کنیم و هم می زنیم تا حدی که مواد کامل با یکدیگر مخلوط شوند.

 س��یب ها را از عرض برش های نازک می دهیم. تخم ه��ای آن را جدا 
 می کنیم. برش های سیب را با چنگال در خمیر آماده شده فرو می بریم

 و وقتی اضافی خمیر گرفته ش��د، آن را در روغن داغ قرار داده، س��رخ 
می کنیم. بهتر است پس از سرخ شدن پیراشکی ها، آنها را روی حوله 

کاغذی قرار دهیم تا روغن اضافی اش گرفته شود.
 س��پس روی پیراش��کی را با پ��ودر قند ی��ا ش��کالت و مرب��ا، تزیین 

می کنیم.

کوریتیبا: ش��اید باورتان نش��ود، اما کوریتیبای برزیل یکی از سبزترین 
 ش��هرهای جهان و س��بزترین ش��هر در آمریکای التین اس��ت. این شهر 
به اینکه70 درصد از زباله هایش را بازیاف��ت می کند مفتخر و درواقع یکی 
 از قدیمی ترین ش��هرهایی اس��ت که از ده��ه80 میالدی ای��ن کار را آغاز 
کرده است. کوریتیبا جایزه  سبزترین ش��هر را با توسعه  یکی از بزرگ ترین 
 سیس��تم های نقلیه  عمومی دریافت کرده اس��ت. مقامات این ش��هر هم 
با کاش��تن درخت در طول تمام بزرگراه ها سعی در س��بزتر کردن هر چه 

بیشتر کوریتیبا دارند.

سنگاپور: سبزترین شهر آسیا نمونه  بس��یار خوبی برای مبارزه با آلودگی 
و تخریب محیط زیست اس��ت. اول  ازهمه سیس��تم بزرگ حمل ونقل این 
شهر باعث شده که از آلودگی  کاسته شود. دوم اینکه مردم سنگاپور حتی 
از میانگین آسیا هم کمتر آب هدر می دهند و این قدم بسیار بزرگی است. 
بازیافت زباله در این ش��هر بس��یار مهم و فراگیر اس��ت و هر خانه باوجود 

ظرف های مخصوص تفکیک زباله این کار را از مبدا انجام می دهد.
سانفرانسیسکو: دیدن نام سانفرانسیس��کو در این فهرست چندان هم 
دور از انتظار نبود. این شهر یکی از طبیعت دوست ترین شهرهای آمریکای 
شمالی اس��ت. درواقع اولین شهری که سیستم س��طل های زباله  رنگی را 
برای بازیافت وارد خانه ها و محل کارکرد و ای��ن کار را به صورت یک طرح 
 اجباری به اجرا درآورد. سیس��تم نقلیه  عمومی فوق العاده و تشویق مردم 
 ب��ه اس��تفاده از خودروه��ای برقی ب��ه این ش��هر کمک کرده اس��ت که 

جز سبزترین  شهرهای دنیا باشد.
کیپ تاون، ژوهانس�بورگ و دوربن: سه شهر آفریقا به طور یکسان جز 
سبزترین شهرهای دنیا هستند. ژوهانسبورگ و کیپ تاون بیشترین فضای 
سبز در کل قاره را دارند و ژوهانسبورگ قرار است تا۲0 سال آینده به یک 

شهر کامال بدون زباله و تا سال۲050 به شهری بدون کربن تبدیل شود.

روش سوم: می توانید مقداری سرکه درون کتری ریخته و مدت10 دقیقه 
بجوشانید و سپس آب آن را خالی کرده و بشویید و دوباره از آب پر کنید و 
بگذارید بجوشد. این کار برای از بردن بوی نامطبوع سرکه از داخل کتری 

بسیار موثر است.
 روش چه�ارم: روش موث��ر دیگ��ر ب��رای رس��وب زدای��ی اس��تفاده از 
سیب زمینی رنده شده است. در ظرف مورد نظر با توجه به اندازه ظرف دو یا 
سه سیب زمینی رنده کنید و اجازه دهید با آب به مدت نیم ساعت بجوشد، 
سپس یک تکه زاج سفید کوبیده شده به آن اضافه کنید و نیم ساعت دیگر 

بجوشانید، آب آن را خالی کنید، بشویید و بگذارید با آب تازه بجوشد.
روش پنج�م: می توانی��د برای جرم گی��ری از مقداری جوش ش��یرین 
 حل ش��ده در آب نیز اس��تفاده کنی��د، برای ای��ن منظور ای��ن ترکیب را 
 به نس��بت ۲ ب��ه 1 تهی��ه کنی��د و بگذاری��د درون کتری بجوش��د، اگر 
به نتیجه نرس��یدید این عمل را چند بار تکرار کنید ت��ا به نتیجه مطلوب 

برسید.
 روش شش�م: اگر مقدار رس��وبات حجیم نیس��ت و کتری م��ورد نظر 
 ش��ما کوچک اس��ت، می توانید درون آن آب بریزید و به مدت نصف روز 
در جایخی یخچال قرار دهید. پس از گذش��ت مدت مذکور آن را درآورده 
پس از خارج شدن یخ از آن کتری رسوب زدایی می شود، آن را بشویید و 

با آب تازه بگذارید به جوش بیاید.

» کتاب طب اس��المی؛ مبان��ی و اصول «، اث��ر دکتر علی رضای��ی بیرجندی 
 که با به��ره گی��ری از برخی آی��ات و روای��ات معصومین – علیهم الس��الم- 
 ن��گارش پی��دا ک��رده را موسس��ه بوس��تان کت��اب منتش��ر ک��رده اس��ت.

از آنجا که انسان، در عصر حاضر و با تغییر سبک زندگی  خود، به بیماری ها و 
مشکالت جسمی و روانی بسیاری  مبتال ش��ده، بازگشت به سالمتی، در سایه 
طبی فراگیر، کل نگر، ژرف اندیش و واقعگرا امکان پذیر اس��ت که همانا طب 
اسالمی است؛ چرا که می تواند پاسخی صریح و شفاف و همه جانبه به مشکالت 
درمانی انسان بدهد. نویسنده در اثر حاضر، پژوهشی در همین گستره انجام داده 
 است که طب اسالمی را پس از تعریف، چیستی، چرایی و اهمیت طب اسالمی، 

در چند فصل زیر پیگیری کرده:
 فصل اول: مبانی طب از منظر آموزه های دینی ) رهنمودهای معرفت گرایانه (؛

که به شناخت خاستگاه تندرستی و بیماری انسان، شناخت نفوس چهارگانه، 
توجه به اخالط و مزاج های چهارگانه و ... می پردازد.

فصل دوم: اصول طب از منظر آموزه های دینی ) رهنودهای پیشگیرانه (؛ که 
به لزوم سالمت آب و هوا، تعدیل در خوردن و آشامیدن، ضرورت بسامان بودن 

حرکت و سکون و ... پرداخته است. 
فصل س�وم: رهنمودهای درمان گرایانه؛ که به راهکارهای  کلی دین اسالم 
درباره درمان ها و بیماری های روانی تمدن جدید و چگونگی درمان آنها اشاره 

کرده است.

با موجودات کاغذی آشنا شوید۵ شهر دوستدار طبیعت در جهان )2(

تف�اوت مغز ک�ودکان م�ادران خان�ه دار 
با شاغل

محققین آمریکایی با انجام آزمایش��ات متعدد 
متوجه ش��دند مغز کودکانی که در زمان قبل از 
سن مدرس��ه در کنار مادران خود هستند با مغز 

سایر کودکان متفاوت است.
محققین دانش��گاه واش��نگتن آمریکا ب��ا انجام 
آزمایش ب��ر روی کودکان��ی ک��ه دوران قبل از 
مدرس��ه خود را در کن��ار مادران خود س��پری 
می کنند، دریافتند که قدرت رش��د مغزی آنها 
در ارتب��اط با یادگی��ری، حافظه و نش��ان دادن 
 واکنش به اس��ترس نس��بت به کودکانی که از 
حس حمایتی مادرانه کمتری برخوردار هستند، 
بیشتر اس��ت. محققان آمریکایی در آزمایشات 
خود متوجه ش��دند مغز در دوره قب��ل از رفتن 

کودک به مدرسه نس��بت به رفتارهای حمایتی 
مادرانه پاسخ بیشتری می دهد.

محققان دانشگاه واشنگتن با اسکن مغز کودکان 
از دوران قبل از مدرسه تا دوران نوجوانی متوجه 
شدند، حجم هیپوکامپ در مغز کودکانی که در 
کنار مادران خود در دوران قبل از مدرسه ساعات 
 زیادی را ب��ا آنها س��پری می کنن��د از افزایش 
قابل توجهی برخوردار است. این قسمت از مغز 
وظیفه مهمی را در یادگی��ری، حافظه و تنظیم 
احساس��ات ایفا می کند. اما در مقابل کودکانی 
که از حمای��ت مادرانه کمت��ری در دوران قبل 
از مدرسه برخوردار هس��تند دارای هیپوکامپ 
کوچک تری نیز هستند. به گفته محققان رابطه 
فرزند با مادر در دوران کودکی بس��یار مهم تر از 

زمانی است که او بزرگ تر می شود.

عجی�ب تری�ن چیزهای�ی ک�ه مس�افران 
در چمدان های شان می گذارند!

از کرم ضدآفتاب گرفته تا عینک آفتابی و دمپایی راحتی 
احتماال نخستین چیزهایی هس��تند که وارد چمدان 
سفرتان می شوند.  اما مسافرانی هم هستند که چیزهای 

دیگری به نظرش��ان ضروری است 
که شاید برای ش��ما جالب و حتی 
عجیب به نظر برسد. این چیزهای 
جالب از پنیر گرفته تا سس کچاپ 
و قهوه و ... هستند.کارشناسان سفر 
در تحقیقات خود از 7 هزار و 500 
 مسافر در بیش از ۲0 کشور درباره 
ضروری ترین وس��یله سفرش��ان 
 پرسیده اند که در ادامه می خوانید:

 اتریش��ی ه��ا در ای��ن تحقیق��ات 

 گفته اند حتما یک بسته ویفر ناپولی در چمدان دارند.
ژاپنی ه��ا البته یک بس��ته س��وپ » میس��و « همراه 
دارند. مکزیکی ها بدون یک بس��ته ترشی فلفلی، سفر 
نخواهند کرد! چمدان یک ایتالیایی بدون قوری موکا 
 بسته نخواهد ش��د.آلمانی ها هم یک بسته شیرینی و 
پاستیل هاریبو در کیف می گذارند.

اندون��زی ها: یک بس��ته س��س تند 
سامبال.

 برزیلی ها: چند بسته قهوه چیمارو. 
چینی ها: نودل فوری! 

عرب ها: چند بسته خرما.
  ایرلن��دی ه��ا:آب نب��ات نعنای��ی.

  بلژیک��ی ه��ا: ی��ک بس��ته پ��ودر 
شست و شوی لباس! 

هلندی ها: یک بسته شکالت رنگی.

عروس�ی 10 میلیون یوروی�ی زوج هندی 
در آنتالیا

 یک خان��واده ثروتمند هندی برای برگزاری جش��ن
 4 روزه عروسی خود در ش��هر آنتالیای ترکیه بیش از 

10 میلیون یورو هزینه کردند. 
» کمال گوپتا « پس��ر خان��واده مع��روف و ثروتمند 

»گوپت��ا« در هن��د ب��ا »پ��االک« 
برادرزاده یک کارآفری��ن ثروتمند 
هن��دی ازدواج کردن��د و از روز ۲3 
تا ۲6 آوری��ل در هتل��ی در آنتالیا 
مراسم عروسی خود را طبق رسوم 
و سنت های هندی برگزار می کنند. 
این خانواده هندی ب��رای برگزاری 
مراس��م ازدواج خود هت��ل مجلل 
»م��اردان پ��االس« در آنتالی��ا را 

 انتخاب کرده ان��د. این هت��ل به مدت 4 ش��ب و روز 
به طور کام��ل در اجاره این خان��واده ثروتمند هندی 

قرار گرفته است.
نزدیک به400 نفر از صنوف مختلف برای برگزاری این 
مراسم عروسی استخدام شده اند و۲00 پرسنل هتل 
 نیز به صورت تمام وقت در اس��تخدام ارایه س��رویس 
به میهمانان عروسی قرار گرفته اند. 
 ای��ن مراس��م عروس��ی بی��ش از

هزین��ه  ی��ورو  میلی��ون   10 
دربرداشته اس��ت. نزدیک به100 
شخصیت » سلبریتی « هند به ویژه 
از ستاره های بالیوود و خواننده های 
معروف هندی ب��رای حضور یا ارایه 
برنامه در این جشن عروسی دعوت 

شده اند.

» طب اسالمی؛ مبانی و اصول «

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم :
اگر نمازگزار بدان��د تا چه حد مش��مول رحمت 
 اله��ى اس��ت هرگ��ز س��ر خ��ود را از س��جده 

بر نخواهد داشت.
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 برخی ک��ه ذات هنرمندی دارن��د، می توانند با اس��تفاده از خرد و 
تکه تکه ک��ردن روزنامه ها و کتاب های قدیم ت��ر موجودات تازه ای 

بسازند.
در دنیای حیوانات اشکال بی ش��مار با بافت های متفاوتی 
وج��ود دارد ک��ه جاناکی للی برای کش��ف آن ها دس��ت 

به خلق حیوان��ات با کاغ��ذ زده اس��ت. او می گوید این 
 مجس��مه های کاغ��ذی ب��ا اس��تفاده از روزنامه های 

دور ریخته ش��ده یا کتاب هایی که برای خمیر شدن در دستگاه ها 
 می روند، بوده اس��ت و این کار تاثیر منفی روی محیط زیست هم 
ن��دارد. ای��ن کاغذها همگی س��یاه و س��فید 
 هستند و اگر به آن ها عناصر 
خوش قلب��ی را اضافه کرد، 
حتما اش��یای زیبایی به دس��ت 

می آید.  

پادشاهی که روزها مکانیک است
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