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»فوق سری« پربیننده ترین 
سریال نوروز شد 

 قیمت  نوبرانه های اصفهان
  آیا باید عمره را با هر کمتر از تهران

 ذلتی به جای آورد؟

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R!تاکسی متر های   بیکار

 اعالم آمادگی شل برای بازگشت
 به ایران پس از لغو تحریم ها

 رونق چاپخانه ها در گرو بهبود  
وضعیت کسب و کار

 ازدواج » عروس زاگرس«
 با خشکسالی

 صداي سفید 
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نصب سامانه هوشمند بر روی 5 هزار و 294 تاکسی در شهر
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 هر دم از این باغ بری
 می رسد!

در حال��ي كه بع��د از تفاه��م نام��ه واگذاري ورزش��گاه 
نقش جهان به ش��ركت فوالد مباركه عملي��ات اجرايي 
اين ورزش��گاه هنوز رن��گ و بوي جدي به خ��ود نگرفته 
 است س��ازندگان اين ورزشگاه متحمل خس��ارت مالي

 ش��دند.وزش باد طي روزهاي اخير خسارت سنگيني به 
ورزشگاه نقش جهان وارد كرده است. 

در حال��ي كه بع��د از امضاي تفاه��م نامه واگ��ذاري اين 
ورزشگاه به شركت فوالد مباركه عمليات ساخت و تكميل 
اين پروژه رنگ و بوي جدي به خود نگرفته سقوط دو سايه 
بان ضلع شمالي ورزش��گاه كه ناش��ي از ورزش باد طي 
 روزهاي اخير بوده خسارت مالي سنگيني را به جا گذاشته

 است...
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آمریکا نقش کدخدایی اقتصاد 
جهان  را از دست داد

 پايگاه خبری بيزينس اينسايدر آمريكا در مقاله ای به قلم لری 
سامرس مش��اور اقتصادی اوباما در سال های 2009 و 2010 
نوش��ت، آمريكا احتماال نقش خود به عن��وان رهبر اقتصادی 

جهان را از دست داده است.
به گزارش زاينده رود از پايگاه خبری يادش��ده؛ ممكن است 
از ماه گذشته، به عنوان زمانی كه آمريكا نقش خود به عنوان 

حامی سيستم اقتصادی جهان را از دست داد، ياد شود.
در حقيقت، پيش از اين و در دوره هايی كه...
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

زهره میر دامادیان رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان

دعوت مجمع

آگهی فراخوان 

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

48361253مناقصه1

انجام عملیات تهیه، تأمین و نصب پوشش سقف سوله 
با جداره شفاف از جنس پلی کربنات با ورق آلمانی به 
صورت گنبدی شکل با استراکچر موردنیاز و همچنین 

 دمونتاژ سقف موجود جهت واحد اسکین پاس ناحیه
 نورد سرد 

قراردادهای 1394/01/29
خرید

بازنگری کلی در سیستم حفاظت شبکه برق ناحیه ****مناقصه2
قراردادهای 1394/01/31فوالدسازی و نورد پیوسته سبا 

خرید

تأمین و به کارگیری مکانیزم های مورد نیاز واحد انباشت 48394447مناقصه3
قراردادهای 1394/02/05و برداشت در ناحیه آهن سازی

خرید

تأمین و به کارگیری یک دستگاه بوژی جهت انجام 48388643مناقصه4
قراردادهای 1394/02/05عملیات حمل و نقل سنگین داخلی

خرید

48381732مناقصه 5
خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن دروازه ای به همراه 

قطعات یدکی دو ساالنه و نصب و راه اندازی جهت سایت 
صادرات بندرعباس

قراردادهای 1394/02/10
خرید

48390552مناقصه6

انجام عملیات طراحي و مهندسي، ساخت، حمل، نصب، 
تست و راه اندازي، آموزش و تضمین عملکرد یک دستگاه 

Mimic panel جهت نمایش وضعیت و انجام عملیات 
قطع و وصل فیدرهای فشار متوسط Incoming و کوپالژ 
سکشن ها و تغذیه ترانسفورماتورهای روغنی واحد انرژی 

و سیاالت  ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا شرکت 
فوالد مبارکه

قراردادهای 1394/01/23
خرید

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

                                                                     
)كد آگهی: ر-94002(

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی : www.msc.ir يا www.msc.ariatender.comمراجعه فرماييد.

احتراما به استحضار می رساند جلسه هيئت امناء مجمع خيرين مدرسه ساز 
اصفهان در مورخه 1394/2/9 برگزار می گردد لذا از كليه اعضاءجهت شركت در 

جلسه فوق دعوت بعمل می آيد. دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2- انتخاب هيئت مديره جديد 
3- زمان چهارشنبه 1394/2/9 ساعت 10 صبح 

مكان : س�الن اجتماعات اداره كل نوسازی مدارس اس�تان اصفهان واقع در خيايان باغ گلدسته 
روبروی بازار هنر 

اجرای۲تونلانتقالآببهشتآبادوچمشیر

رشد نرخ مسکن برابر با نرخ تورم جامعه

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروی 
ايران گفت: س��اخت ۵ سد در حوضه كارون 
بزرگ و ۴ س��د نيز در حوضه دز در دس��ت 
مطالعه قرار دارد و ۳ سد نيز در اين دو بخش 

در دست ساخت است.
س��يدمحمدرضا رضازاده با اعالم س��رمايه  
گذاری س��االنه ي��ک ميلي��ارد دالری برای 
احداث س��دهای بزرگ و نيروگاه  های آبی 
گفت: با ظرفيت فنی و مهندس��ی و تجارب 
طوالن��ی می تواني��م در مديري��ت و كنترل 
پروژه ه��ا از ابتدا ت��ا انتها، مطالع��ه و امكان  
سنجی پروژه  ها، مديريت قراردادی پروژه ها 

و طراحی مدل مال��ی برای اجرای پروژه ها با كش��ورهای دوس��ت همكاری 
 داشته باش��يم و در زمان حاضر نيز فعاليت هايی را در برخی از كشورها آغاز 

كرده ايم. 
اين مقام مس��ئول در وزارت نيرو ادامه داد: برنامه  ريزی راهبردی در توسعه 
نيروگاه های برق  آبی، مطالعه طراحی و ساخت سدها و شبكه  های آبياری و 
زهكشی، سامانه  های انتقال آب، ساز و كار توس��عه پاک، سرمايه  گذاری در 
جهت توس��عه نيروگاه  های كوچک، تحقيق و توسعه نيروگاه  های برق  آبی و 
مديريت دانش در اين زمينه، ظرفيت  سازی نيروی انسانی متخصص و تامين 
خدمات مهندسی؛ از جمله اهداف كلی و ماموريت  های آب و نيرو محسوب 

می شود.
رضازاده با اش��اره به سدهای پيش  بينی ش��ده در ۳ حوضه آبريز كرخه، دز و 

كارون اظهارداشت: در رودخانه كارون 11 سد ديده 
شده كه ۵ سد به بهره  برداری رسيده و ۵ سد در حال 
مطالعه و يک س��د در حال اجرا اس��ت ضمن آنكه بر 
رودخانه دز هم ۶ سد ديده شده كه 2 سد در حال اجرا 
و مابقی در حال تكميل مطالعه هستند؛ البته در ديگر 
 نقاط كشور نيز پروژه  های بزرگ ديگری در دست اجرا

داريم.
رئي��س هيات  مدي��ره آب و ني��رو افزود: س��د گتوند 
بلندترين سد خاكی با ظرفيت 1000 مگاواتی و حجم 
مخزن ۴.۵ ميليارد مترمكعبی، آخرين س��دی است 
 كه بر روی كارون ق��رار دارد و در ح��ال بهره  برداری

 است.
وی با بيان اينكه در كنار پروژه  های سدسازی طرح  های بزرگ ديگر نيز انجام 
می شود بيان داشت: در ميان درياچه سد گتوند، برای اتصال مراكز جمعيتی 
كه در دو طرف درياچه قرار دارن��د و راه اتصالی آنها زيرآب رفته اس��ت، پل 
احداث شد و اجرای پروژه  های بزرگ سدس��ازی ايجاب می كند پروژه  های 
ديگری را در كنار آنها ايجاد كنيم كه خود آنها نيز طرح  های بزرگی محسوب 

می  شوند.
اي��ن مق��ام مس��ئول در وزارت ني��رو ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه اح��داث تونل  
ه��ای انتق��ال آب بهش��ت  آب��اد و چم ش��ير ني��ز در ح��ال اج��را اس��ت 
گف��ت: اج��رای ش��بكه  ه��ای آبي��اری و زهكش��ی از جمل��ه كارهاي��ی 
 اس��ت كه از چن��د س��ال پيش مش��غول ب��ه فعالي��ت در اي��ن پ��روژه  ها 

هستيم.

رئيس اتحاديه مشاوران امالک اصفهان گفت: 
در صورتيك��ه كه كش��ورهای 1+۵ به تعهدات 
خود طبق بيانيه ل��وزان عمل كنند پيش بينی 
می شود بازار مس��كن در س��ال جاری دوباره 

رونق بگيرد.
رس��ول جهانگي��ری در خصوص تاثي��ر بيانيه 
هس��ته ای ل��وزان ب��ر ب��ازار مس��كن اظه��ار 
داش��ت اش��اره ب��ه اينك��ه ط��ی ۳۶ س��اله از 
انق��الب ب��ازار مس��كن ي��ک دوره س��ينوس 
وار را گذران��ده اس��ت ب��ه گون��ه ای ك��ه طی 

 ۳ س��ال دچ��ار رك��ود ب��وده و بع��د در م��دت ي��ک س��ال ب��ازار رون��ق 
می گيرد.

وی افزود: البته رونق به اين معنا نيست كه شاهد افزايش های قيمت نباشيم 
بلكه به اين معناست كه خريد و فروش و ساخت و ساز مسكن به راحتی انجام 

شود.
رئيس اتحاديه مشاوران امالک اصفهان تصريح كرد: با توجه به اينكه طی دو 
سال گذشته شاهد ركود در بازار مسكن بوديم پيش بينی می شود در سال 9۴ 

اين بازار رونق داشته باشد. 
وی با بيان اينكه رونق بازار مستلزم اين اس��ت كه دولت سياست های كالن 
اقتصادی خود را به بازار مسكن تزريق كند، افزود: به عنوان نمونه بايد سقف 
وام مس��كن افزايش يابد همچنين در اينكه اين وام ب��ه خريدار، توليدكننده 

مسكن و يا انبوه ساز داده می شود سياست مشخصی اتخاذ شود.
جهانگي��ری تاكيد ك��رد: با توجه ب��ه توافق ص��ورت گرفت��ه و پايبند بودن 

كش��ورهای درگير ب��ه تعه��دات خود، پي��ش بينی 
م��ی ش��ود ثب��ات اقتص��ادی در كش��ور حكمفرما 
ش��ود ك��ه اگ��ر در عم��ل اي��ن تواف��ق ب��ه واقعيت 
 بپيون��دد ب��ازار مش��كن ن��ی ش��اهد ثب��ات خواهد 

شد.
وی در خصوص وضعي��ت بازار مس��كن در اصفهان، 
گفت: از پايان ش��هريور تا 1۵ خرداد م��اه به گونه ای 
بازار رهن و اج��اره به گونه ای تعطيل اس��ت چرا كه 
 اوج اي��ن بازارها از ۳0 خ��رداد ماه تا پايان ش��هريور

 است.
رئيس اتحاديه مش��اوران امالک اصفهان در خصوص خريد و فروش مسكن 
نيز گفت: اميدواريم با توجه به اتفاقات سياسی بازار خريد و فروش نيز امسال 

رونق گيرد.
وی با تاكيد بر اينكه اقتصاد شهری وابس��ته به بازار مسكن است، گفت: اگر 
اين بازار رونق گيرد مديريت شهری شرايطی خواهد داشت تا بتواند خدمات 

بيشتری به مردم ارائه دهد.
جهانگيری در خصوص افزايش نرخ مسكن، گفت: اگر اين توافقاتی كه اتفاق 
افتاده واقعيت داش��ته و تحقق يابد نرخ رشد واقعی بازار مسكن نيز نرخ تورم 

جامعه خواهد بود.
وی با بيان اينك��ه نبايد انتظار داش��ت كه خري��د و فروش رون��ق بگيرد اما 
افزايش قيمتی نداش��ته باش��يم، تاكي��د كرد: الزم��ه خروج از رك��ود بازار 
 مس��كن رش��د طبيعی تورم هر جامعه اس��ت كه س��االنه بايد در آن لحاظ

 شود.

عذرخواهی پنهانی اردوغان از ملت ایران



يادداشت

شنیده ها

آيت اهلل ناصر مکارم شیرازی؛

 آيا بايد عمره را با هر ذلتی
 به جای آورد؟

مس��ئوالن ما باید فکر کنند  ما تا کی قرار است  به مکه و حج 
مستحبی برویم؟ در مسجد النبی به علمای ما اهانت می کنند 
و در فرودگاه هم اهانت می کنند؛ نباید اینچنین تحقیر شویم. 
اگر در فرودگاه ج��ده امنیت نباش��د، در کوچه های مکه چه 
امنیتی تضمین شده است؟ اگر این امنیت از بین برود، مردم 

دنیا چه فکری در مقابل شما خواهند کرد.
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید در سخنانی از 
اتفاقات پدید آمده در فرودگاه ش��هر جده عربستان سعودی 
و تعرض دو مأمور امنیتی این فرودگاه ب��ه دو نوجوان ایرانی 
انتقاد کرد و گفت: ما نمی خواهیم مسأله تحریم عمره را پیش 

بکشیم، اما آیا باید به هر قیمت رفت و به هر ذلتی تن داد؟
این مرج��ع تقلید روز چهارش��نبه در آغ��از درس خارج فقه 
خود در مس��جد اعظم قم، با اش��اره به مس��أله فرودگاه جده 
تصریح کرد: س��ؤال ما از مس��ئوالن عمره گذار این است که 
آیا باید عمره مس��تحب را به هر قیمت بروی��م؟ من به دنبال 
تحریم عمره نیس��تم، ولی بیان می کنم که آیا باید عمره را با 
هر ذلتی به جای آورد؟آیت اهلل مکام شیرازی بیان کرد: من به 
مسئوالن سعودی عرض می کنم  س��اخت و ساز ها در مکه به 
اندازه امنیت ارزش ندارد. اگر در فرودگاه جده امنیت نباشد 
در کوچه های مکه چه امنیتی تضمین ش��ده است؟ اگر این 
 امنیت از بین برود، مردم دنیا چه فکری در مقابل شما خواهند

 کرد.
این مرجع تقلید یادآور شد: مسئوالن ما باید فکر کنند که  ما 
تا کی قرار است  به مکه و حج مستحبی برویم؟ در مسجد النبی 
به علمای ما اهانت می کنند و در فرودگاه هم اهانت می کنند؛ 
نباید اینچنین تحقیر شویم.وی گفت: امام راحل با انقالبی که 
به کمک این مردم کرد، عزت و آبرویی برای مردم این کشور 
فراهم کرد و این عزت به حدی رس��یده اس��ت که شش وزیر 
خارجه ابرق��درت جهان در یک طرف و وزی��ر خارجه ما یک 
طرف می نشینند و ماه ها با هم مذاکره می کنند که این مسأله 
عزتی است که برای ما فراهم شده اس��ت.وی افزود: امروز در 
دنیا همه رس��انه ها خبری از ایران دارند که این مسأله نشانه 
عزیز ب��ودن و آبرومند بودن ماس��ت؛ امیدواری��م نتیجه این 
مذاکرات به جای خوبی برسد، ولی منهای این مسأله ، بحث 
عزت ماست که نباید این عزت را از دست بدهیم.وی با اشاره 
به روایاتی اخالقی از امام حس��ن عس��کری )ع( عنوان کرد: 
ایشان فرمودند  هیچ عزیزی حق را ترک نمی کند، مگر اینکه 
ذلیل شود و هیچ انسان کم شخصیتی با حق گره نمی خورد، 
مگر اینکه عزیز ش��ود؛ یعنی معیار عزت و ذل��ت، پذیرش یا 
عدم پذیرش حق اس��ت.آیت اهلل مکام ش��یرازی بیان کرد: به 
تعبیر قرآن، حق مانند آب زالل و شفاف است که حیات همه 
موجودات زنده به او بسته است و باطل نیز چون کف های روی 

آب است که توخالی و پر سر و صدا و بیهوده و کم عمر است.
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یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای نامه ای 2
به وزارت خارجه هستند تا فکت شیت ایران هرچه سریع تر منتشر شود.ابراهیم آقامحمدی نمایندگان 
مجلس در این نامه از وزارت خارجه خواستند تا هرچه سریع تر فکت شیت ایرانی را در مورد بیانیه لوزان 

هرچه سریع تر منتشر کنند تا به ادعاهای خالف واقع دولت مردان آمریکایی ها پاسخ داده شود.
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با توجه به مذاکرات روز گذشته رییس 
جمهور ترکیه با مقامات بلندپایه ایران 
به نظر می رسد تهران و آنکارا در آینده 
شاهد مناسبات بهتری خواهند بود که این مناسبات قطعا بر 

حل بحران های منطقه ای تاثیر مثبت دارد.
رجب طی��ب اردوغ��ان رییس جمه��ور ترکی��ه در حالی 
روزگذش��ته به تهران آمد که روابط دو کشور در هفته های 
اخیر تحت تاثیر اظهارات و س��خنان تن��د وی و طرح اتهام 
دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه، قرار گرفته 
اس��ت؛ تاجایی که اظهارات وی اعتراض هایی را در داخل 

کشور برای لغو این سفر برانگیخت.
سفر اردوغان به تهران با توجه به اینکه می دانست همسایه 
ایرانی آماده استقبال دلپذیر از او نیست، حکایت از اهمیت 
روابط دوجانبه برای دوکش��ور دارد. روابط ته��ران و آنکارا 
یکی از باسابقه ترین روابط سیاس��ی و اقتصادی در منطقه 
خاورمیانه به حس��اب می آی��د. تهران و آنکارا مش��ترکات 
فرهنگی و مناسبات اقتصادی بسیار گسترده ای دارند که 
در سفر حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان به 
ترکیه )خردادماه ۱۳۹۳( برای اولین بار در تاریخ دو کشور، 
شورای عالی همکاری های استراتژیک با حضور اعضای دو 
دولت تشکیل ش��د و ضرورت ارتقای میزان مبادالت مورد 

تایید دو طرف قرار گرفت.
در سالهای اخیر اردوغان با نوع مواضعی که اتخاذ کرده بود 
نقش ترکیه را در مسائل مهمی همچون عراق، افغانستان و 
غزه برجسته کرد. هنوز خش��م اردوغان در تقابل با نخست 
وزیر اسرائیل در داووس در ذهن ها مانده، عالوه بر این بارها 
اردوغ��ان در مواضع مختلفی مخالفت کش��ورش را بر ضد 
تحریم های یک جانبه علیه ایران اع��الم و تاکید کرده بود 

کشورش از این تحریم ها پیروی نمی کند.
البته گاهی در روابط میان دو کشور فراز و نشیب هایی بوده 
است. بخصوص آنکه اردوغان همسو با غربی ها مواضع خاصی 

را به خصوص در بحران سوریه و یمن ایفا کرده که این مواضع 
به نفع منطقه قابل دفاع نیست و عده ای را بر آن داشت که با 
سفر او به تهران مخالفت کنند. اردوغان پیش از این در یک 
کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد: »ایران در تالش برای تسلط 
بر منطقه است، آیا می شود این را تحمل کرد؟ این موضوع، 
ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به 
ستوه آورده است. این امر واقعا تحمل کردنی نیست و ایران 
باید متوجه این مسئله باشد.« این اظهارات اردوغان منجر به 

دعوت کاردار ترکیه به وزارت خارجه شد.
با توجه ب��ه این فراز و نش��یب ها، تهران و آنکارا با داش��تن 
مشترکات فرهنگی و مناس��بات اقتصادی دور جدیدی از 
همکاری ها را آغاز کرده اند که سفر طیب اردوغان می تواند 
همکاری ها را در زمینه های مختلف تجاری تسهیل کرده  و 

در بهبود شرایط منطقه موثر باشد.
عذرخواهی پنهانی اردوغان از ملت ايران

حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل بین الملل در گفتگو 
با مهر در تحلیل س��فر اردوغان به تهران می گوید: »س��فر 
اردوغان به ته��ران در واقع نوعی عذرخواه��ی پنهانی وی 
از ایران اس��ت. با توجه به اینکه موضع گیری ها و اظهارات 
نس��نجیده اخیر اردوغان نوعی نارضایتی در جامعه ایرانی 
به وجود آورد و ممکن بود در مناس��بات دو کشور همسایه 
اثرات منفی باقی گذارد لذا به نظر می رسد که امروز اردوغان 
احساس می کند در سیاست های منطقه ای خود دچار کج 
روی ش��ده و  درصدد تعدیل مواضع خود در یمن، سوریه و 

عراق است.«
وی افزود: »به همین دلیل وی تالش می کند روابط خود را 

با ایران بهبود ببخشد.«
این کارشناس مس��ائل سیاسی اظهارداش��ت: »با توجه به 
گذشت و بزرگمنشی رهبری و ملت ایران که پذیرفته است 
از اردوغان استقبال کند، به نظر می رسد مناسباتی که میان 
اردوغان و رئیس جمهور ایران صورت م��ی گیرد به بهبود 

روابط و گشایش فصل جدید مناسبات تهران- آنکارا منجر 
خواهد شد.«

سفری تحت الشعاع انتخابات ترکیه
البته این سفر تحت الشعاع انتخابات پارلمانی ترکیه هم بود. 
دیروز آخرین مهلت ثبت نام انتخابات پارلمانی در ترکیه بود 
و برخی از کارشناسان سفر اردوغان به تهران را در پیش بودن 
انتخابات مجلس ترکیه دانستند؛ چراکه این انتخابات نقش 
بسیار موثری در سیستم حاکمیتی آینده  اردوغان و حزب 

عدالت و توسعه خواهد داشت.
از این رو این سفر در رس��انه های ترکی نیز بازتاب گسترده 

ای داشته است.
»روزنامه حریت« در مقاله ای با اشاره به ناخشنودی تهران 
از آخری��ن اظهارات اردوغ��ان در خصوص سیاس��ت های 
منطقه ای علیه ایران نوش��ت »دو کش��ور بیش از هر زمان 
دیگر به هم نیازمند هستند و به همین دلیل اردوغان باید از 
 جایگاه جهانی ایران در منطقه به عنوان یک فرصت استفاده 

کند.«
شوک نمايندگان مجلس به سفر اردوغان

»روزنام��ه زمان« هم در گزارش��ی ب��ا تیتر »ش��وک نامه 
نمایندگان مجلس ایران قبل از س��فر اردوغ��ان به تهران« 
نوشت : ۶۵ نماینده مجلس شورای اسالمی ایران طی نامه 
ای از رئیس جمهور خواس��ته اند که باب��ت اظهارات اخیر 
اردوغان به او هشدار دهد.  همچنین زمان نوشت: اردوغان 
با توجه به اهمیت این س��فر در حل موضوعات منطقه ای و 
نزدیکی دیدگاه های دو کشور برنامه س��فرش را به تهران 

عملیاتی کرد.
از س��ویی دیگر »روزنامه جمهوریت« هم با اشاره به همین 
موضوع یعنی نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور ایران 
خبری با این تیتر منتشر کرد که »روحانی باید اردوغان را 
مجبور به عذرخواهی کند.« این تیتر »روزنامه جمهوریت« 
نشان از مخالفت این روزنامه با سیاست های منطقه ای دولت 

اردوغان در منطقه دارد.
آغازی دوباره برای خطای استراتژيک ترکیه

اما آیا سفر اردوغان می تواند آغازی دوباره برای جبران اشتباه 
استراتژیک ترکیه در منطقه باشد؟

اردوغان در سفر یک روزه خود به تهران در نشست خبری 
گفت: »ما در یک نقطه خاص هس��تیم. از آن��کارا به تهران 
آمده ایم تا در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی همکاری 
داش��ته باش��یم و در این رابطه می توانیم کارهای بس��یار 
زیادی انج��ام دهیم.«رئیس جمهور ترکی��ه  همچنین بر 
همکاری های توریستی دو کشور تاکید کرد و گفت: »باید 
در این راستا همکاری  و تبادالت بیشتری داشته باشیم. باید 
در زمینه توریسم هم تنوع داشته باش��یم و ما توانسته ایم 
این صنعت را تنوع ببخشیم. پول ملی ما باید عامل تجارت 
 بین دو کشور باشد و نباید زیر س��لطه پول ملت های غربی

 باشیم.«

گزارش تحلیلی از سفر يک روزه اردوغان؛

عذرخواهی پنهانی اردوغان از ملت ایران

جمع آوری امضا در صحن مجلس برای انتشار » فکت شیت ایرانی« 

تعیین وقت سفارت آمريکا 
و کانادا توسط آژانس های 

مسافرتی ممنوع شد
وجود صد ها ه��زار ایرانی در خارج از کش��ور که بخش 
قابل توجهی از آن ه��ا دارای اقوام و خان��واده در داخل 
کشورمان هس��تند، ش��رایطی را فراهم آورده تا تعداد 
قابل توجهی از افراد و شرکت ها، جهت ایجاد زمینه های 
الزم برای مس��افرت نزدیکان این افراد و نیز افرادی که 
به قصد س��یاحت، تجارت یا سایر دالیل قصد حضور در 
کش��ورهای مختلف جهان را دارند، به فعالیت مشغول 
شوند.در این میان، برخی کشور ها مانند آمریکا و کانادا 
به علت رفتارهای خصمانه خود با مردم کشورمان، دارای 
سفارت در ایران نیس��تند و افرادی که قصد سفر به این 
کشور ها را دارند باید از طریق کشورهایی چون ترکیه، 
دست به این کار بزنند. با توجه به شرایط و ضوابط حضور 
در سفارت کشورهای دیگر، عده ای شغل خود را تدارک 
این شرایط از جمله تعیین وقت سفارت برای مراجعان 
قرار داده اند که با توجه به نیاز مراجعان، درآمد خوبی هم 
به همراه دارد.اما برخی دفا تر و آژانس های مسافرتی در 
کشور نیز با توجه به عدم موفقت خود در جذب مسافر یا 
کسب درآمد بیشتر، اقدام به انجام این امور مانند تعیین 
وقت س��فارت های خارجی می کنند که این موضوع با 
هش��دار جدی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
همراه شده است.بر اساس بخشنامه روزهای اخیر اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به کلیه 
دفا تر خدمات مسافرتی و گردشگری که نسخه ای از آن 
به دست صبحانه رس��یده، تأکید شده است که تبلیغ و 
انجام اقداماتی چون تعیین وقت س��فارت از کشورهای 
اروپایی در داخل کشور و انگلستان و آمریکای شمالی در 
خارج از کشور جهت اخذ ویزا برای مسافران مجاز نبوده 
و در صورت وصول گزارش تخلف، جهت اتخاذ تصمیم به 

کمیسیون فنی ارجاع می شود.

فتوای نزديکان آيت اهلل مصباح 
درباره تفاهم هسته ای

در شرایطی که فرمانده نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، 
رئیس مجلس و قریب به اتفاق بزرگان کش��ور حمایت 
علنی از تفاهم نامه لوزان س��وئیس داش��ته اند، سایت 
بی باک متعلق ب��ه مجموعه آیت اهلل مصب��اح یزدی در 
ادعاهایی عجیب و قابل پیگرد، نوش��ت: »به هر حال یا 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان برخالف توصیه ها 
و مطالبات حضرت امام خامنه ای و مردم شریف ایران، 
خواسته یا ناخواسته به منافع کش��ور ضربه زده است و 
ترکمنچای دیگری خلق کرده است )چنانچه از اظهارات 
صریح و سیاست اعالنی دو طرف چنین بر می آید( و باید 
در فرصت باقی مانده آن را جب��ران کنند که در چنین 
فرضی، انتقاد صریح و بدون رودربایس��تی )البته به دور 
از بازیهای سیاسی( نس��بت به عملکرد تیم هسته ای به 
اس��تناد ده ها آیه و روایت و فتاوای صریح مراجع عظام 
تقلید و ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای، و 
تصدیق همه عقول سلیم، واجب شرعی و عقلی می باشد.

و اگر فرض را بر بی عیب و نقص بودن توافق هم بگذاریم 
و چنین قضاوت کنیم که مس��ئوالن هس��ته ای کشور 
به دلیل برخی مصالح و منافع و همچنین پیش��گیری 
از س��نگ اندازی ها و ش��یطنت های برخی دش��منان 
منطقه ای و فرامنطقه ای قادر نخواهند بود، دستاوردهای 
مهم و اصلی این توافق را تا نهایی شدن اعالن کنند � که 
امیدواریم اینگونه باشد � باز هم انتقاد صریح و تند از تیم 
مذاکره کننده هسته ای تا امضای توافق نهایی به منظور 
تحقق اهداف سیاس��ت اعالنی، برای بخش��ی از جامعه 
واجب شرعی و عقلی می باشد که باز هم تصریح می کنم؛ 
توضیح بیشتر این موضوع در ش��رایط حساس کنونی 
خالف تدبیر است اما این مختصر بدین لحاظ تبیین شد 
تا به وجوب عقلی و شرعی انتقاد صریح از توافق لوزان از 
سوی بخشی از جامعه و رسانه ها تا زمان حصول توافقی 

خوب و نهایی برسیم.

 هک وب سايت انگلیسی
 در حمايت از صدام حسین

یک گروه از هکرهای طرفدار صدام حس��ین وب سایت 
رسمی کنترل آب و هوای انگلستان را به نشانه اعتراض 
به حضور نیروهای انگلیس��ی در تهاجم سال ۲۰۰۳ به 
عراق هک کردند.وب سایت UK-Air که زیر مجموعه 
وزارت خان��ه تغذیه، محیط زیس��ت و امور روس��تایی 
انگلس��تان اس��ت طی این اقدام از کار افتاد و پیامی بر 
روی این صفحه به نمایش درآمد ک��ه تصویر بزرگی از 
صدام حس��ین در آن قرار داش��ت:در این پیام به زبان 
انگلیسی شکسته بس��ته نوشته شده اس��ت: زمان آن 
رسیده است که به دولت انگلس��تان یاد آوری شود که 
کاری که ب��ا صدام حس��ین کردید، فرام��وش نخواهد 
ش��د. و ما حاضر به ایثار و فدا کردن همه چیز هس��تیم 
تا عراق را تس��لیم ش��ما نکنیم و هش��دار می دهیم که 
 برای آنچه در آینده منتظر ش��ما اس��ت گوش به زنگ

 باشید.
این پیام س��اعت ۷ صبح از س��وی گروهی موس��وم به 
»Moroccan Islamic Union-Mail« بر روی 
این وب سایت قرار گرفت و تا ساعت ۸ صبح همچنان بر 
روی این وب سایت قرار داشت. این گروه هکری خود را 
 Anonymouse به عنوان شاخه اسالمی گروه هکری

معرفی می کند.
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 برای ُسنی کردن ايران
 آماده ايم!

مع��اون رئی��س پلی��س دب��ی ب��ا دیگ��ر در اظهارات��ی خواس��تار 
 ُس��نی ک��ردن ای��ران ام��ا این ب��ار ب��ا کم��ک نهاده��ای وی��ژه

شد.
»ضاحی خلف��ان« مع��اون رئی��س پلیس دب��ی که در خص��وص هر 
مس��ئله ای در منطقه س��خن می ران��د و رس��انه ها به اظه��ارات گاه و 
 بیگاه وی عادت کرده اند یک بار دیگر خواس��تار ُس��نی ک��ردن ایران

 شد.
بر اس��اس گزارش خبرگزاری »س��ی.ان.ان« عربی، خلف��ان در توئیتر 
خود نوشت: جمعیت »نشر تسنن« برای ُس��نی کردن ایران همانگونه 
که ابتدا بوده –ب��ه ادعای وی- آماده اس��ت و این جمعی��ت یک نهاد 
 ملی اس��ت که از طریق گفت وگو ش��یعیان را قانع می کند به تس��نن

 بگرایند.
وی ادعا کرد: این جمعیت س��االنه ۱۰ میلیارد دالر بودجه در س��طح 
جهان دارد و برخ��ی اعضای آن به دو زبان فارس��ی و عرب��ی به خوبی 

صحبت می کنند.
معاون رئی��س پلیس دب��ی حدود ی��ک ماه پی��ش نی��ز در اظهاراتی 
تن��د و خصمانه علی��ه ای��ران، ته��ران را به دخال��ت در ام��ور اعراب 
 مته��م ک��رد  و از اع��راب خواس��ت ای��ران را ب��ه مذهب »تس��نن«

 بازگردانند.

هیأت دولت روز چهارش��نبه به ریاس��ت حجت االس��الم و 
المس��لمین دکتر حس��ن روحانی رییس  جمهوری تشکیل 
جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم ترین مسایل جاری 

کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه، گزارش اس��تاندار ایالم از شاخص های کالن 
اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی استان مشتمل بر 
اولویت ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده از آغاز به کار دولت 
تدبیر و امید، اهم پروژه ها و چالش های اس��تان و همچنین 
اقدامات انجام ش��ده درباره طرح های تعهد ش��ده در س��فر 
ریاست جمهوری به استان ایالم و پیش��رفت آنها، به هیأت 

وزیران ارایه شد.
رییس  جمهوری ضمن تشکر از اس��تاندار و مقامات اجرایی 
استان ایالم، اهالی این اس��تان مرزی را مردمی فعال، دالور، 
فداکار در دوران دف��اع مقدس و مرزبانان��ی خوب در طول 

تاریخ خواند.
دکتر روحانی با اش��اره به اقدامات خوب��ی که در جهت مهار 
آس��یب ها به جنگل های بل��وط در ایالم انجام ش��ده، خاطر 
نش��ان کرد: جنگل هایی که م��ورد تردد مردم بوده اس��ت، 
بهتر محافظت شده اس��ت؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل 

و محیط زیس��ت را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر 
آن داشته باشد.

رییس  جمهوری همچنین بر پیگیری طرح احیای ۵۰ هزار 
هکتار از اراضی کش��اورزی در ایالم تأکید و اظهار امیدواری 
کرد که در آینده نزدیک ش��اهد رش��د و توس��عه اقتصادی 

استان باشیم.
در ادامه جلس��ه، س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز 
گزارشی در خصوص »قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور« 

به هیأت وزیران ارایه نمود.

همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس 
از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

هیأت وزیران موافقتنامه همکاری بین جمهوری اس��المی 
ای��ران و جمه��وری پرتغ��ال در حوزه های زب��ان، آموزش، 
فرهن��گ، ورزش، جوان��ان، گردش��گری و رس��انه های 
 جمعی مش��تمل بر یک مقدم��ه و )۲۷( م��اده را به تصویب

 رساند.
تأمین ش��رایط تبدیل ریال ب��ه ارز برای خری��داران بخش 
خصوصی برق توس��ط بانک مرکزی، از دیگ��ر مصوبات این 
جلسه بود. براساس این مصوبه، در مواردی که قرارداد خرید 
برق بین تولیدکنندگان بخ��ش خصوصی برق و وزارت نیرو 
و ش��رکت های تابعه به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور 
بازپرداخت تس��هیالت ارزی دریافتی ای��ن تولیدکنندگان 
از مناب��ع صندوق توس��عه مل��ی، بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران موظف است براس��اس درخواست بانک عامل 
طرف قرارداد با صندوق یاد ش��ده طبق ج��دول بازپرداخت 
ارزی تس��هیالت مذکور، ش��رایط الزم را برای تبدیل ریال 
 به ارز ب��ا نرخ رس��می )مبادل��ه ای( م��ورد معامل��ه فراهم

 نماید.

رئیس کمیته بس��یج مجل��س از احضار مس��ئوالن وزارت 
امور خارجه و س��ازمان حج و زیارت به کمیس��یون امنیت 
مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس ب��رای پاس��خگویی در 
 مورد تعرض ماموران عربس��تان به دو نوج��وان ایرانی خبر 

داد.
محمدصالح جوکار از احضار مسئوالن حج و زیارت به وزارت 
امور خارجه به کمیس��یون امنیت ملی برای ارائه توضیحات 

در مورد حادثه جده خبر داد.
وی افزود: قرار ش��د یکش��نبه هفته آینده مسئوالن وزارت 
امور خارجه و س��ازمان حج و زیارت با حضور در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد هتک حرمت 
به زائران ایرانی که در عربستان روی داده است، پاسخ بدهند 

و تصمیمات الزم اتخاذ شود.
رئیس کمیته بسیج مجلس همچنین، از تهیه طرحی مبنی 
بر ممنوعیت اعزام زائران به حج عمره تا اطالع ثانوی خبر داد 
و گفت: برای اعزام زائران به حج عمره، ش��رط هایی گذاشته 

شده است.
وی افزود: نخس��ت باید مدیریت عربستان در رابطه با زائران 
ایران��ی ارتقاء یاب��د، دوم اینکه دو مامور خاطی عربس��تانی 
مجازات ش��وند و س��وم اینکه عربس��تان از ملت ایران بابت 
 بی احترام��ی ک��ه ص��ورت گرفته اس��ت مع��ذرت خواهی

 کند.
نماینده مردم یزد گفت: همچنین نظر ما این است تا زمانی 
که اقدامات گفته شده صورت نگرفت، اعزام زائران ایرانی به 

حج عمره متوقف شود.
ج��وکار در پای��ان گف��ت: معتقدی��م بخش��ی از پول های 
زائ��ران ایران��ی ک��ه به ح��ج عم��ره مش��رف می ش��وند، 
تروریس��م از  حمای��ت  ص��رف  عربس��تان   توس��ط 

 می شود.
پیش تر مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب شیر در 
گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، جزئیات تعرض ماموران 

عربستانی به دو نوجوان ایرانی در جده را تشریح کرده بود.

همچنی��ن در جلس��ه علن��ی ام��روز - چهارش��نبه ۱۹ 
فروردین -۱۸ تن از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
ط��ی نام��ه ای خطاب ب��ه حجت االس��الم حس��ن روحانی 
رئی��س جمه��ور خواس��تار برخ��ورد و مج��ازات عام��الن 
 تعرض ب��ه ۲ نوج��وان ایرانی در ف��رودگاه جده عربس��تان

 شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس جمهور
طی هفته های گذش��ته دو تن از نوجوانان زائ��ر مورد آزار و 
اذیت پلیس فرودگاه جده قرار گرفتند که موجب خدشه دار 

شدن احساسات و غیرت ملت ایران شد.
از شما به عنوان رئیس جمهور و عضو ش��ورای عالی امنیت 
ملی خواس��تاریم ضمن اعتراض به دولت عربستان به خاطر 
این اقدام، نسبت به مجازات عامالن آن اقدام کرده و موضوع 

را مورد پیگیری جدی قرار دهید.
این نامه از س��وی نادر قاضی پور، احم��د امیرآبادی، احمد 

توکلی، اسماعیل کوثری، رضا آشتیانی، علی مطهری، حمید 
رسایی، علیرضا محجوب، محمدقس��یم عثمانی، علی اصغر 
زارعی، محمد بزرگ��واری، الیاس نادران، موس��ی احمدی، 
حس��ین نقوی حس��ینی، محمد جوکار، جبار کوچکی نژاد، 
عزت اهلل یوسفیان مال، احمد آریایی نژاد و نصراهلل پژمان فر به 

امضاء رسیده است.

دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

دولت بايد حفظ جنگل و محیط زيست را به مردم واگذار کند

احضار مسئوالن وزارت خارجه و حج به کمیسیون امنیت

محبوبه 
نیاورانی



یادداشت
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استقرار آب شیرین کن ها در سواحل کشور 
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیس��ت از تدوین دستورالعمل 

استقرار آب شیرین کن ها در سواحل کشور خبر داد.. 
پروین فرشچی گفت: با توجه به بحران آب در کشور، افزایش تعداد آب شیرین کن ها قابل 
پیش بینی است؛ اما در این راستا باید دقت زیادی در خصوص تکنولوژی این دستگاه ها 

و سازگاری آنها با محیط زیست صورت گیرد. 

3

س��ازمان تاکس��یرانی دوس��ال پیش در اقدامی عجوالنه 
درحالی رانندگان را مجبور به نصب تاکس��ی متر کرد که 
اکنون اکثررانندگان تن به اس��تفاده از آن در این وس��یله 

نمی دهند. 
به گ��زارش زاینده رود به نق��ل از مهر، اگر چ��ه رانندگان 
تاکس��ی های اصفهان بنابر دس��تور و به اجبار با پرداخت 
 هزین��ه میلیون��ی اقدام ب��ه نصب تاکس��ی متر ب��ر روی

 تاکس��ی های خود کردند اما هیچ یک از رانندگان حاضر 
به اس��تفاده از آن نیس��تند  و مهم ترین دلی��ل آن، ما به 
التفاوتی است که کرایه نقدی ۵۰۰ تومان برای هر کورس 
تاکسی و اس��تفاده از تاکس��ی متر دارد؛ به نوعی به صرفه 
نبودن استفاده از تاکسی مترها سبب شده که هیچ یک از 

رانندگان حاضر به استفاده از آن نشوند.
هر چند، موضوع عدم استفاده از تاکس��ی مترها از سوی 

رانندگان را از ش��ورای شهر پیگیر ش��دیم و الزام استفاده 
از تاکس��ی مترها از س��وی رانندگان مطرح شده است اما 
کماکان تاکسی مترها بیش��تر حکم یک وسیله تزئینی را 

دارد.
البت��ه ش��هرداری اصفهان الیح��ه نصب تاکس��ی مترها 
در تاکس��ی را ب��ر اس��اس مطالبه ش��هروندان به ش��ورا 
ارائ��ه داد و ای��ن ط��رح به اجرا گذاش��ته ش��د، ام��ا چرا 
در زم��ان حاضر ک��ه هیچ ی��ک از رانن��دگان ب��ه قانون 
 تمکین نمی کنن��د، نظ��ارت دقیق و ج��دی ای صورت

 نمی پذیرد.
مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان 
در ای��ن خص��وص اظه��ار داش��ت: تم��ام رانن��دگان 
تاکس��ی که س��امانه تاکس��ی مت��ر روی تاکس��ی های 
 آنها نصب ش��ده اس��ت، ملزم به اس��تفاده از این سامانه 

هستند.
حس��ین س��قایی، در این زمین��ه تاکید ک��رد: تعدادی 
ب��ازرس برای نظ��ارت روی ای��ن موضوع در نظ��ر گرفته 
ش��ده و این افراد بازرسی های الزم را نس��بت به استفاده 
 ی��ا ع��دم اس��تفاده تاکس��یرانان از ای��ن س��امانه انجام

 می دهند. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ب��ا رانن��دگان متخل��ف در این 
بخ��ش برخ��ورد می کنیم، اف��زود: م��ردم نی��ز در زمان 
استفاده از تاکس��ی های دارای سامانه تاکس��ی متر باید 
 اس��تفاده از این س��امانه را از رانندگان تاکس��ی مطالبه

 کنند.
گفتنی اس��ت؛ با وجود اینکه تاکس��ی ران��ی از نظارت بر 
استفاده از تاکسی متر از سوی رانندگان سخن می گوید، 
 اما تغییر محسوسی در اس��تفاده از این دستگاه در میان

 تاکس��ی ها ایجاد نش��ده اس��ت و همچنان مشکل عدم 
استفاده از تاکسی متر ادامه دارد.

از سوی دیگر سقایی اذعان دارد که مردم باید این موضوع 
را از راننده مطالبه کنند. به گفته بس��یاری از مس��افران، 
در ص��ورت مطالبه این ام��ر از رانن��ده، با این پاس��خ که 
 دستگاه خراب اس��ت یا اکنون سیس��تم قطع شده روبرو

 می شوند.
 گویی نظ��ارت های س��ازمان تاکس��یرانی نی��ز کفایت

 نم��ی کند و ب��ا اینک��ه س��امانه ش��کایات مردم��ی نیز 
در ای��ن خص��وص راه اندازی ش��ده اس��ت اما ب��ه دلیل 
دش��واری پیگی��ری ام��ور ش��کایت در ادارات، م��ردم 
ترجیح می دهند با وج��ود پرداخت هزین��ه های اضافی 
خ��ود را درگی��ر بروکراس��ی اداری ب��رای پرون��ده ای 
 که معل��وم نیس��ت پای��ان آن چه زمان��ی رق��م بخورد،

 نکنند.
در ش��هر اصفهان ۱۰ هزار و ۳۰۰ دس��تگاه تاکسی پالک 
قرمز تردد می کنند ک��ه تاکنون بیش از ۵ ه��زار مورد از 
این تاکسی ها به سامانه هوش��مند تاکسی مجهز شده اند 
و تاکس��یرانی اصفهان اعالم کرده که تاکس��ی های دیگر 
 نیز باید در آینده ای نزدیک به این سامانه هوشمند مجهز

 شوند.
مدیرعامل س��ازمان تاکسی رانی ش��هرداری اصفهان می 
گوید: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از تاکسی های پالک 
قرمز فعال در سطح شهر اصفهان به س��امانه تاکسی متر 

مجهز شده اند.
وی با اشاره به اهمیت مجهز شدن تمام تاکسی های فعال 
در سطح شهر به س��امانه تاکس��ی متر، تصریح کرد: پول 
خرد یکی از مشکالت تاکس��ی  رانان است که این مشکل 
با استفاده از س��امانه تاکس��ی متر برطرف می شود و این 

 موضوع یکی از مهم ترین مزایای اس��تفاده از این س��امانه
 است.

تمام تاکسی ها به تاکسی متر مجهز می شوند
تعدادی از رانندگانی که نسبت به تجهیز خودرو های خود 
به تاکسی متر اقدام نکرده اند، باال بودن نرخ سود بانکی را 
یکی از دالیل این موضوع عنوان می کنند و تعدادی دیگر 

نیز عنوان می کنند که به دلیل بدهی به بانک، بانک نسبت 
به ارائه وام به آنها به منظور تجهیز خودرو های آنها به تاکسی 

متر خود داری می کند.
 ای��ن در حالی اس��ت که مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفه��ان اظه��ار داش��ت: ب��رای تش��ویق 
ش��هروندان بس��ته ه��ای اقس��اطی، ق��رض الحس��نه 
 و وام ه��ای ۵ س��اله در اختی��ار رانن��دگان ق��رار
  می گیرد تا نس��بت به خرید س��امانه و نص��ب آن اقدام

 کنند.علیرضا صلواتی گفت: بسته تشویقی دیگری نیز در 
نظر گرفته شده است تا ش��هروندانی که از اصفهان کارت 
اس��تفاده می کنند کرایه کمتر و رانندگانی که از سامانه 
هوشمند استفاده کنند کرایه بیش��تری را دریافت کنند 
 و مابه التفاوت قیمت ها نیز از س��وی شهرداری پرداخت

 ش��ود.وی یکی از مهمتری��ن اقدامات برای ایجاد ش��هر 
 الکترونی��ک را راه ان��دازی س��امانه هوش��مند تاکس��ی
 م��ی داند. مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری 
اصفه��ان اف��زود: ب��ر اس��اس برنامه ت��ا نیمه اول س��ال 
۹۴ تمام��ی تاکس��ی های ش��هر به س��امانه هوش��مند 
مجه��ز م��ی ش��وند و در فازهای بع��دی نصب س��امانه 
 ب��ر روی س��رویس ه��ای م��دارس و آژانس ه��ا اجرایی

 می شود.

نصب سامانه هوشمند بر روی 5 هزار و 294 تاکسی در شهر

تاکسی متر های  بیکار!

یادداشت

پيگيري پرونده ها در دفاتر خدمات 
الكترونيك قضایي

رییس محاکم عمومي و انقالب اصفهان جزئیات و نحوه کار دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایي را تشریح کرد. مهدي رحیمي در این 
خصوص گفت: با توجه به شروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایي تم��ام دعاوي حقوق��ي و خانواده به اس��تثناي واخواهي، 
تجدیدنظرخواهي، اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ي بدوي یا 
تجدیدنظر، دعاوي طاري و دعاوي که خواهان آن در زندان بوده 
و فاقد وکیل اس��ت، از طریق دفاتر خدم��ات الکترونیک قضایي 
اقدام مي شود. وي ادامه داد: متقاضیان و صاحبان پرونده صرفا از 
طریق این دفاتر نسبت به پیگیري پرونده هاي قضایي خود اقدام 
adliran. کنند و هم چنین از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی

ir می توانند مرحله مقدماتی تقدیم دادخواست را انجام دهند.

 رشد 3۸ درصدی کمك
 به مددجویان کميته امداد 

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان از رش��د ۳۸ 
درصدی  کمک های مردمی ب��ه کمیته امداد اس��تان در ۱۲ ماه 
گذش��ته خبر داد و گفت:مبلغ ۷۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان 
کمک های مردمی جمع آوری  ش��ده اس��ت .  بهرام سوادکوهی با 
اشاره به عملکرد سال گذشته کمک های مردمی در  اصفهان اظهار 
داشت: از ابتدای سال ۹۳ تا اسفندماه گذشته مبلغ ۲۲۷ میلیارد و 
  ۷۴۰ میلیون ریال صدقه از صندوق های صدقات جمع آوری شده 
که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال  گذشته، ۲۲  درصد فقط 
در قسمت صدقات رشد داشته است  . وی با بیان اینکه کمک های 
مردمی صدقات نسبت به مدت مشابه سال گذشته   ۳۸ درصد رشد 
داشته است، افزود: بیشترین کمک های مردمی در بخش صدقات 
از طریق  صندوق های کوچ��ک با ۱۳۶ میلی��ارد و ۷۷۱ میلیون 
ریال بوده است    . معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
اصفهان با اشاره به اینکه عالوه بر صدقات، کمک های مردمی در 
سرفصل های طرح برکت، احسان زائر، تاج گل،  احسان دانش آموز 
و طرح همیان موالبوده است، افزود: جمع کل کمک های مردمی 
در سرفصل های نام برده به اضافه صدقات در ۱۲ماه گذشته، ۲۶۶ 
میلیارد و ۴۷۶  میلیون ریال بوده که نس��بت به جمع  کمک های 
مردمی در مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۷  درصد رشد داشته 

است . 

 سارق شيشه اي و 39 فقره سرقت
 از داخل خودرو 

رییس پلی��س آگاهي اس��تان اصفه��ان اعالم کرد: یک س��ارق 
حرفه اي داخل خودرو در اصفهان دس��تگیر و ۳۹ فقره س��رقت 
در این زمینه کش��ف ش��د. سرهنگ س��تار خس��روي گفت: در 
پي دس��تگیري یک س��ارق داخل خودرو توس��ط عوامل گشت 
پلیس مرکز اصفهان و انتق��ال وي به پلیس آگاهي، رس��یدگي 
به این موضوع در دس��تور کار کارآگاهان ق��رار گرفت.وي افزود: 
متهم که اعتیاد ش��دیدي نیز به مواد مخدر شیش��ه داش��ت، در 
 تحقیقات ص��ورت گرفته ب��ه ۳۹ فقره س��رقت داخ��ل خودرو

 اقرار کرد. 
وي در مورد نحوه چگونگي سرقت هاي انجام شده گفت: سارق، 
خودروهاي مورد س��رقت خود را که اکثرا فاقد تجهیزات ایمني 
و دزدگیر بودند در محل ه��اي کم تردد شناس��ایي و با تخریب 
شیش��ه خودرو اقدام به س��رقت بات��ري، ضبط صوت و وس��ایل 
داخل خودرو مي کرد.رییس پلیس آگاهي استان اصفهان افزود: 
متهم پس از تشکیل پرونده براي س��یر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي تحویل داده شد. وي به همش��هریان توصیه کرد: هنگام 
 ترک خودروي خود دقت کنید که درها و شیش��ه ها کامال بسته

 باشد.

کنترل باقی مانده سموم  محصوالت 
کشاورزی 

معاون اداره کل ف��رآورده های غذایی س��ازمان غ��ذا و دارو، 
از نظ��ارت و کنترل دقیق س��موم باقی مان��ده در محصوالت 
کشاورزی تا رسیدن به سبد غذایی مردم، خبر داد.  دکتر سهیل 
اسکندری به موضوع سموم باقی مانده در محصوالت کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: ممکن است مواد غذایی حاوی برخی باقی 
مانده سموم در دفع آفات نباتی و آالینده های دیگری باشند 
لذا تمام م��واد غذایی نیازمن��د تولید در داخل، ابتدا توس��ط 
مس��ئولین فنی و یا معاونت غذا و داروی دانش��گاه های علوم 
پزشکی کشور بررس��ی و نمونه برداری می گردد و در صورت 
 عدم دارا بودن مش��کالت س��المت و ایمنی غذایی، وارد بازار

 می شوند.

اخبار کوتاه

احياء کارگاه های خوداتكایی مدارس 
شبانه روزی در استان 

مسوول مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
دانش آموزان مدارس ش��بانه روزی اصفهان در کارگاه های خود اتکایی و مهارت آموزی 
عالوه بر فراگیری و پر کردن مناسب اوقات فراغت خود در خوابگاه ها می توانند به بحث 

درآمدزایی نیز بپردازند.
مس��وول مدارس نمون��ه دولت��ی و ش��بانه روزی اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفهان خب��ر داد: کارگاه ه��ای خود اتکایی و مه��ارت آموزی در مدارس ش��بانه روزی 
با هدف به��ره گیری بیش��تر از حضور دان��ش آموزان در فض��ای مدرس��ه و خوابگاه ها 
پس از ۱۲ س��ال احیا ش��ده اس��ت. اعرابی با اش��اره به اینکه یکی از اهداف مهم برنامه 
 های آموزش��ی این کارگاه ه��ا، احیای مش��اغل بومی و محلی اس��ت، گف��ت: فعالیت 
 کارگاه های خود اتکایی، نزدیک به ۸ سال پیش به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده بود. 
وی افزود: بافت گلی��م و قالیچه، پرورش قارچ، می��وه های گلخانه ای، کش��ت زعفران، 
پرورش زنبور عس��ل و کندوداری، باغبانی منبت کاری، خیاط��ی و چرم دوزی، آموزش 
کمک های اولیه، سیم کش��ی س��اختمان، تامین لوازم خانگی، آموزش های نرم افزاری 
و س��خت افزاری کامپیوتر عمده رش��ته های آموزش��ی در این کارگاه ها اس��ت. اعرابی 
ضمن تاکید بر اینکه هم اکنون در اس��تان اصفهان، ۶۲ مدرسه ش��بانه روزی در مقطع 
متوس��طه اول و دوم با هش��ت هزار دانش آموز وجود دارد، گفت: احی��ای این کارگاه ها 
در ۲۰ مدرسه ش��بانه روزی در شهرس��تان های س��میرم، کوهپایه، بویین میان دشت، 
 فریدون ش��هر، چ��ادگان، فریدن، جلگ��ه، گلپایگان و تیران و کرون اجرا ش��ده اس��ت. 
مس��وول مدارس نمون��ه دولت��ی و ش��بانه روزی اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفهان تاکید کرد: دان��ش آموزان این مدارس ع��الوه بر فراگیری و پر کردن مناس��ب 
 اوقات فراغ��ت خ��ود در فرصت��ی در خوابگاه ها م��ی توانند ب��ه بحث درآم��د زایی نیز

 بپردازند. 

 وزارت بهداشت به بيمارستان ها 
اولتيماتوم داد 

مدیرکل دفتر نظ��ارت و اعتباربخش��ی امور درم��ان وزارت بهداش��ت هرگونه 
 افزایش تعرفه ای از س��وی مراکز درمانی را تخلف دانست و نسبت به این موضوع 

هشدار داد. 
سیدمحمدحس��ین میردهقان، در پاس��خ به برخ��ی مباحث مبنی ب��ر افزایش 
خودسرانه تعرفه های پزشکی از سوی برخی مراکز درمانی گفت: مراکز درمانی 
به هیچ وجه حق اقدام به چنین عملی را ندارن��د؛ چراکه هرگونه تغییر تعرفه ای 

نیازمند مصوبه هیات دولت است. 
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در جهت تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی 
۹۴ در پایان سال گذش��ته افزود: تصویب نهایی تعرفه های تشخیصی – درمانی 
 ۹۴ در دولت نیز در جریان اس��ت و نهایتا طی دو تا سه هفته آینده اعالم خواهد

 شد. 
میردهقان تاکید کرد: اینکه سازمانی یا بیمارستانی خودسرانه به تغییر تعرفه ها 
اقدام کند، تخلف تعرفه ای محسوب شده و از نظر وزارت بهداشت قابل قبول نیست 

و برخورد قانونی صورت می گیرد. 
وی در پاس��خ به برخی اظه��ارات مبنی بر اقدام س��ازمان نظام پزش��کی برای 
اع��الم تعرفه ه��ای جدید ب��ه مراک��ز درمان��ی، مج��ددا تاکی��د ک��رد: بدون 
مصوبه هی��ات وزی��ران هرگونه تغیی��ر تعرفه ای جای��گاه قانونی ن��دارد و تمام 
مراکز درمانی ملزم هس��تند که ت��ا زمان اع��الم مصوبه هیات وزی��ران منتظر 
 بمانن��د. ت��ا آن زم��ان مراک��ز درمان��ی بای��د طب��ق تعرفه ه��ای ۹۳ عم��ل 

کنند. 

 معرفی نيمه پنهان جاذبه های گردشگری 
در نوروز 

با پیش بینی برنامه های متنوع در حوزه گردشگری در اصفهان در تعطیالت نوروز، 
نیمه پنهان جاذبه های گردشگری این شهر به گردشگران معرفی شد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، معاون هماهنگی و امور 
مناطق شهرداری اصفهان به اقدامات ش��هرداری اصفهان درحوزه گردشگری در 
تعطیالت نوروز اشاره کرد و گفت: برنامه های خوبی نوروز امسال در اصفهان برای 
گردشگران پیش بینی شد. مهدی جمالی نژاد به راه اندازی اتوبوس گردشگری در 
اصفهان در تعطیالت نوروز اشاره کرد و افزود: فاز اول سامانه کنترل مسیر گردشگری 
اصفهان ایجاد شد و نمایشگاه های فرهنگی و هنری در مراکز گردشگری اصفهان 

برگزار شد. 
وی به راه اندازی ۲ س��ینمای گردش��گری در باغ فدک و باغ غدیر اشاره و عنوان 
کرد: در س��ینماهای گردش��گری مس��تندهای معرفی اصفهان برای مس��افران 
نوروزی به نمای��ش در آمد. مع��اون هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری اصفهان 
گفت: ده ها هزار بروش��ور و نقش��ه اصفهان و جاذب��ه های گردش��گری آن برای 
آش��نایی مس��افران نوروزی با جاذبه ه��ای گردش��گری اصفهان در می��ان آنها 
توزیع ش��د. به گفته جمالی نژاد ۱۰۰ ه��زار محصول فرهنگ��ی معرفی اصفهان 
و جاذبه های گردش��گری ملموس و ناملموس این ش��هر نیز در میان مس��افران 
نوروزی توزیع ش��د و توره��ای ی��ک روزه گردش��گری در اصفهان برگزار ش��د. 
معاون هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری اصفه��ان تاکید کرد : تالش ش��د در 
 تعطیالت نوروز نیم��ه پنهان جاذب��ه های گردش��گری اصفهان به گردش��گران

 معرفی شود.
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

زهره میر دامادیان رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان

دعوت مجمع

آگهی فراخوان 

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

48361253مناقصه1

انجام عملیات تهیه، تأمین و نصب پوشش سقف سوله 
با جداره شفاف از جنس پلی کربنات با ورق آلمانی به 
صورت گنبدی شکل با استراکچر موردنیاز و همچنین 

 دمونتاژ سقف موجود جهت واحد اسکین پاس ناحیه
 نورد سرد 

قراردادهای 1394/01/29
خرید

بازنگری کلی در سیستم حفاظت شبکه برق ناحیه ****مناقصه2
قراردادهای 1394/01/31فوالدسازی و نورد پیوسته سبا 

خرید

تأمین و به کارگیری مکانیزم های مورد نیاز واحد انباشت 48394447مناقصه3
قراردادهای 1394/02/05و برداشت در ناحیه آهن سازی

خرید

تأمین و به کارگیری یک دستگاه بوژی جهت انجام 48388643مناقصه4
قراردادهای 1394/02/05عملیات حمل و نقل سنگین داخلی

خرید

48381732مناقصه 5
خرید یکدستگاه جرثقیل 30 تن دروازه ای به همراه 

قطعات یدکی دو ساالنه و نصب و راه اندازی جهت سایت 
صادرات بندرعباس

قراردادهای 1394/02/10
خرید

48390552مناقصه6

انجام عملیات طراحي و مهندسي، ساخت، حمل، نصب، 
تست و راه اندازي، آموزش و تضمین عملکرد یک دستگاه 

Mimic panel جهت نمایش وضعیت و انجام عملیات 
قطع و وصل فیدرهای فشار متوسط Incoming و کوپالژ 
سکشن ها و تغذیه ترانسفورماتورهای روغنی واحد انرژی 

و سیاالت  ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا شرکت 
فوالد مبارکه

قراردادهای 1394/01/23
خرید

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

                                                                     
)كد آگهی: ر-94002(

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی : www.msc.ir يا www.msc.ariatender.comمراجعه فرماييد.

احتراما به استحضار می رساند جلسه هيئت امناء مجمع خيرين مدرسه ساز 
اصفهان در مورخه 1394/2/9 برگزار می گردد لذا از كليه اعضاءجهت شركت در 

جلسه فوق دعوت بعمل می آيد. دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2- انتخاب هيئت مديره جديد 
3- زمان چهارشنبه 1394/2/9 ساعت 10 صبح 

مكان : س�الن اجتماعات اداره كل نوسازی مدارس اس�تان اصفهان واقع در خيايان باغ گلدسته 
روبروی بازار هنر 

 مردم نيز در زمان استفاده از تاکسی های 
دارای سامانه تاکسی متر باید استفاده از 
 این سامانه را از رانندگان تاکسی مطالبه

 کنند.گفتن�ی اس�ت؛ ب�ا وج�ود اینك�ه 
تاکس�ی ران�ی از نظ�ارت ب�ر اس�تفاده 
از تاکس�ی مت�ر از س�وی رانن�دگان 
س�خن می گوید، ام�ا تغيير محسوس�ی 
 در اس�تفاده از ای�ن دس�تگاه در مي�ان

 تاکسی ها ایجاد نش�ده است و همچنان 
مشكل عدم استفاده از تاکسی متر ادامه 

دارد



اقتصاديادداشت

طیب نیا اعالم کرد:

 اليحه ساماندهی بازارهای مالی
 به مجلس می رود.

وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی، الیحه س��اماندهی بازارهای 
پولی مال��ی و س��رمایه را مهمترین الیحه اقتص��ادی دولت 
برای تقدیم به مجلس در س��ال جدید اعالم ک��رد و از آماده 
کردن الیح��ه مربوط به س��هام عدالت خب��ر داد. علی طیب 
نیا در جم��ع اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری 
و همی��اری نمایندگان مجل��س در بررس��ی و تصویب لوایح 
دولت طی سال ۱۳۹۳، اظهارداش��ت: برای سال ۱۳۹۴ نیز 
لوایحی در دس��ت تهیه داریم که س��عی می کنیم آنها را هر 
چه س��ریع تر تقدیم کنیم که از آن جمله می توان به الیحه 
مربوط به مالیات بر ارزش اف��زوده و نیز نصب صندوق فروش 
 که به نوع��ی مکمل الیحه مالیات بر ارزش افزوده محس��وب 
می شود، اش��اره کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از 
آماده کردن الیحه مربوط به سهام عدالت خبر و گفت: در این 
الیحه تمامی چالش های مربوط به س��هام عدالت شناسایی 
و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواری��م، با تصویب نهایی آن 
اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی 
از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.

وی یکی دیگر از لوایح در دس��ت بررس��ی دولت برای تقدیم 
به مجلس در سال ۱۳۹۴ را الیحه ساماندهی بازارهای مالی 
عنوان کرد و گف��ت: بروز برخی مش��کالت در زمینه بانکی و 
بیمه ای و بازار س��رمایه طی س��ال های اخیر حاکی از وجود 
خالء های قانونی در این ارتباط اس��ت که دولت س��عی دارد 
با تدوین این الیحه نسبت به س��اماندهی آن اقدام کند.وزیر 
اقتصاد پیگیری برای اجرایی ش��دن مصوبات مجلس شورای 
اس��المی را یکی دیگر از اولویت های دولت در س��ال جدید 
خواند و گفت: فراه��م کردن زمینه ه��ای اجرایی قانون رفع 
موانع تولی��د و بهبود فضای کس��ب و کار و موارد مش��ابه از 
جمله اولویت های ما در س��ال ۱۳۹۴ است.طیب نیا در عین 
حال خاطرنش��ان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، 
اولویت اصلی خود را معطوف به اج��رای قانون بهبود محیط 
کس��ب و کار نموده و در همین راستا س��امانه صدور مجوزها 
تا کنون حدود ۱۶۰۰ مجوز را شناس��ایی کرده است که این 
رقم تا دو هزار مج��وز افزایش خواهد یاف��ت.وی افزود: ما در 
حال رس��یدگی به این موضوع هس��تیم، مجوزه��ای زیادی 
باید حذف شوند و آنهایی هم که می ماند باید تسهیل شود و 
اگر دس��تگاه ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه 
 صدور مجوزها به نحو مناس��ب عمل نکنن��د، قطعا مجازات

 خواهند شد.
وزیر اقتصاد با اش��اره به تصویب قانون اصالح موادی از قانون 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: با توجه به برخی مشکالت در امر واگذاری 
ها، همه تالش ما در سال گذشته این بود که واگذاری ها همه 
در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به 
بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور 
کامل، فرآیند واگذاری مس��تقیم را متوقف کرده ایم، ضمن 
اینکه تسهیالتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی 

فراهم آورده ایم که البته کافی نیست.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای 
قانون طرح جامع و اس��تقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان 
اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دس��ت آمده 
است، اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای 
گمرک بی��ش از ۱۳۰ درصد محقق و در عی��ن حال، رضایت 

فعاالن بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال 
۱۳۹۳ گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیر نفتی کشور در 
سال گذشته به ۵۰ میلیارد دالر رسید که تنها ۳ میلیارد دالر 
کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان میدهد که 
در راستای تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش 

صادرات غیر نفتی گام های موثری برداشته شده است.
وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در 
سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور )آن 
هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم( طی ۱۰ ساله اخیر تنها ۲۵ 
درصد بوده است؛ البته باید این راهم که اشاره کنم، با احتساب 
نرخ ۱۵ درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در 
سال گذشته معادل ۲۷ درصد می شود.این عضو کابینه دولت 
یازدهم با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به 
درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، 
بیان داشت: سال گذش��ته دولت پیش بینی تامین منابع در 
حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات 
گازی را کرده بود، اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت 
نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از 
این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از 
محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت 
های دولتی جبران ش��د.طیب نیا همچنین میزان رشد سود 
سهام شرکت های دولتی در سال گذشته را باالی ۹۰ درصد 
اعالم کرد و افزود این در حالی اس��ت که ما در حال واگذاری 
شرکت های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی 
داش��ته باش��د.وی با کم س��ابقه خواندن توفیقات دولت در 
خصوص پرداخت هزینه های عمرانی با توجه به شرایط خاص 
کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: پرداخت های عمرانی ما در سال 
گذشته معادل ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی 
بوده که با احتساب حدود ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و اوراق 

مشارکت، مجموعا بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان می شود.

4
خالصی صنعت خودرو از چنگال چینی ها با تاسیس یک شرکت

به گفته یک توزیع کننده برتر لوازم یدکی خودروهای سنگین  شرکتی در حال تاسیس 
اس��ت که با هدف ارزیابی اجناس راه اندازی می ش��ود به طوری که اگر برند این شرکت 
بر روی کاالیی قرار بگیرد مص��رف کننده مطمئن خواهد بود ک��ه این جنس باکیفیت و 

استاندارد است و بازار از این هیاهوی اجناس چینی فاصله خواهد گرفت.
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 پایگاه خبری بیزینس اینسایدر آمریکا در مقاله ای به قلم 
لری سامرس مشاور اقتصادی اوباما در سال های ۲۰۰۹ و 
۲۰۱۰ نوش��ت، آمریکا احتماال نقش خود ب��ه عنوان رهبر 

اقتصادی جهان را از دست داده است.
به گزارش زاینده رود از پایگاه خبری یادشده؛ ممکن است 
از ماه گذشته، به عنوان زمانی که آمریکا نقش خود به عنوان 

حامی سیستم اقتصادی جهان را از دست داد، یاد شود.
در حقیقت، پیش از این و در دوره هایی که رفتار آمریکا به 
گونه ای بود که کش��ورهای دیگر را نیز در نظر می گرفت، 
هیچ دوره ای از یاس و ناامیدی )مانند ش��وک سال ۱۹۷۱ 
نیکس��ون که به قابلیت تبدیل دالر به طال پایان داد( برای 

آمریکا وجود نداشته است.
اما، قرارداد برتن وودز با مجموعه ت��الش های چین برای 

تاسیس یک موسسه جدید کلیدی قابل مقایسه است.
قرارداد برتن وودز، سیس��تم مدیریت پول و نرخ ارز است 
که در کنفرانس پولی و مالی س��ازمان ملل در سال ۱۹۴۴ 

در شهر برتن وودز نیو همپشایر آمریکا به تصویب رسید.
این شکست استراتژی و تاکتیک که از مدت ها پیش آغاز 
ش��ده بود، باید به مرور همه جانبه روش ه��ای آمریکا در 

اقتصادهای جهان منجر شود.
با توجه به بزرگی اقتصاد در حال رقاب��ت چین با آمریکا و 
بازارهای نوظهور که دس��ت کم نیمی از تولید جهان را در 

برمی گیرد، معم��ار اقتصادی جهان به تعدیالت اساس��ی 
نیازمند است. فشارهای سیاس��ی از سوی همه گروه ها در 
آمریکا، کار معماری اقتصادی جهان توس��ط این کشور را 

ناکارآمد کرده است.
عمدتا به دلیل مخالفت جناح راست، آمریکا با شکست در 
بهبود اصالحات مدیریت صندوق بین المللی پول که خود 

در سال ۲۰۰۹ به دنبال آن بود، در جهان تنها مانده است.
با اضافه ش��دن منابع صندوق بین الملل��ی پول، این تغییر 
باید اعتماد به نفس در اقتصاد جهانی را باال می برد. مهمتر 
اینکه، زمان سهم دهی از حق رای صندوق بین المللی پول 
به کشورهایی مانند چین و هند، به تناسب افزایش قدرت 

اقتصادی آنها نزدیک تر می شود.
همزمان، فش��ار جناح چپ، به محدودیت های فراگیر در 
زمینه تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق بانک های 
توسعه موجود منجر گردید که متعاقبا نقش این بانک ها به 
عنوان یک تامین گر مالی پروژه های زیرساختی در جهان 
را تضعیف کرد. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه، تامین مالی زیرساخت ها را از نیازهای اصلی 

سرمایه گذاری خارجی خود می دانند.
با توجه به موفق نش��دن آمریکا در تعهدات خ��ود در این 
زمینه و اینکه سیاس��ت های مورد حمایت آمریکا موجب 
مسدود شدن مسیر تامین مالی کشورهای دیگر که خواهان 

دریافت منابع مالی م��ورد نیاز خود از موسس��ات موجود 
بودند را مسدود کرد، راه برای چین در زمینه تاسیس بانک 

سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایجاد شد.
در مورد راه حل های فنی که باید به هنگام برداشته شدن 
نخس��تین قدم ها در آن زمینه اتخاذ می ش��د، جای بحث 
وجود دارد، اما س��وال بزرگ تر اینک س��وال از استراتژی 

است. 
رهبران آمريکا سه پند را بايد به خاطر بسپارند

نخست، رهبری آمریکا باید یک بنیاد دو حزبی داشته باشد، 
عاری از ناخالصی و دورویی باشد و در تعقیب منافع آمریکا، 

خویشتندار باشد. 
تا مادامی که یکی از ح��زب های اصلی ما اساس��ا مخالف 
تمام توافقات تجاری اس��ت و دیگر اح��زاب به تامین مالی 
س��ازمان های بی��ن المللی پافش��اری می کنن��د، آمریکا 
 در موقعی��ت ش��کل دهن��ده سیس��تم اقتص��ادی جهان 

قرار نخواهد داشت.
دیگر کشورها، زمانی که مقامات آمریکا از آنها می خواهند 
خود را با سیاس��ت های آنان تطبیق دهند، مشروعا ناامید 
می ش��وند، پس از آن اصرار بر مقررات مل��ی، آژانس های 
مستقل و اقدامات قضایی گسترده، خارج از کنترل مقامات 
آمریکایی خواهد بود. این امر به ویژه زمانی درس��ت است 
که بسیاری از کس��ب و کارهای خارجی ادعا می کنند که 
اقدامات آمریکا، مس��اله حاکمیت قانون را زیر سوال برده 

است.
مشروعیت رهبری آمریکا بس��تگی به مقاومت ما در برابر 
وسوس��ه تعقیب منافع محدود حتی اگر این مساله از سر 
ناچاری باشد، است.ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم نقش 
محوری دالر در سیستم بین المللی حفظ شود در حالی که 
بشدت در مورد محدود کردن استفاده خودمان در تعقیب 
مسایل، بویژه مسایل امنیتی، سلطه جویانه عمل می کنیم.

دوم اینکه، در سیاس��ت های جهانی و نی��ز داخلی، طبقه 
متوسط بیش��ترین تاثیر را می پذیرد. گاه به نظر می رسد، 
دستورالعمل جهانی، نگرانی های نخبگان در مورد مسایلی 
مانن��د ویژگ��ی روش��نفکرانه، حمایت س��رمایه گذاری و 
هماهنگ سازی تنظیمات را با نگرانی های اخالقی در مورد 
فقر جهانی و نسل آینده ترکیب می کند در حالی که کمتر 

حرف های طبقات متوسط را پیشنهاد می دهد. 
راه حل هایی ک��ه در خدمت طبقه کارگر در کش��ورهای 
صنعتی )و جمعیت روبه افزایش ش��هری در کشورهای در 

حال توسعه( نیست، بعید است در بلندمدت موثر باشد.

س��وم اینکه، ما ممکن اس��ت در جهانی جلودار باشیم که 
سرمایه فراوان است؛ فشارهای اصلی، فشارهایی است که 
در جهت کاهش قیمت عمل می کنن��د و تقاضا می تواند 

برای مدتی با عرضه برابر باشد.
در هی��چ کش��ور صنعتی ب��زرگ، بازاره��ا انتظ��ار ندارند 
در س��ال ۲۰۲۰ نرخ به��ره واقع��ی خیلی بیش��تر از صفر 
 باشد. در آینده اولویت باید تشویق س��رمایه گذاری باشد 

نه تحمیل ریاضت.
سیس��تم فعلی، بار تطبیق و اصالح را بر دوش کشورهای 
قرض گیرنده قرار می دهد. در حالی که جهانی که ما اکنون 
در آن زندگی می کنیم، سیس��تم متقارنی را می طلبد که 

این بار را بر دوش بقیه کشورها نیز قرار دهد.
ای��ن رهیافت ها، تنه��ا یک نقطه ش��روع اس��ت. در مورد 
کاالهای عمومی جهان، عمل کردن با سرعت و شفافیت)که 
از ملزومات دوره معاصر اس��ت(، هم��کاری میان بازیگران 
دولتی و غیردولتی عرصه های اقتصادی و بسیاری مسایل 

دیگر سواالتی وجود دارد.
آنچه مهم است اینکه، رویدادهای ماه گذشته توسط تاریخ 
دانان آینده به عنوان پایان یک دوره تلقی نش��وند بلکه به 

عنوان یک بیدارباش سودمند مورد عنایت قرار گیرند.
گفتنی اس��ت، نخس��تین یادداش��ت تفاهم ایج��اد بانک 
س��رمایه گذاری ط��رح های زیرس��اختی آس��یا در اکتبر 
س��ال ۲۰۱۴ در پکن ب��ه امضا رس��ید تا با مش��ارکت ۲۷ 
 کش��ور و ۱۰۰ میلی��ارد دالر س��رمایه در پکن تاس��یس

 شود.
بانک س��رمایه گ��ذاری آس��یا نهاد توس��عه چن��د جانبه 
اس��ت ک��ه س��رمایه آن بیش��تر در زمین��ه س��اخت 
تأسیس��ات زیربنای��ی اختص��اص داده می ش��ود.به باور 
کارشناس��ان، بان��ک ابتکاری چی��ن، رقیب ج��دی برای 
بان��ک جهان��ی، صن��دوق بی��ن الملل��ی پ��ول و بان��ک 
 توس��عه آس��یایی اس��ت که آمریکا و ژاپن هدای��ت آن را 

برعهده دارند.
دولت چین قرار است حدود ۵۰ میلیارد دالر در این بانک 
س��رمایه گذاری و نزدیک به ۵۰ درصد س��هامش را از آن 
خود کند.اکنون ۵۷ کشور جهان متقاضی عضویت در این 
بانک بین المللی هستند که از این میان؛ عضویت ۳۵ کشور 

پذیرفته شده است. 
با ملحق ش��دن ایران به بانک ابتکاری چین تاکنون حضور 
 ۳۴ عضو در ای��ن تش��کیالت اقتص��ادی قدرتمند قطعی

 شده اند.

بیزنس اينسايدر؛

آمریکا نقش کدخدایی اقتصاد جهان را از دست داد

تعداد سوال کنندگان از 
وزير نیرو به ۲۰ نفر رسید

اعالم آمادگی شل برای بازگشت 
به ايران پس از لغو تحريم ها

در حالی که روز گذشته سواالت ۱۱ نماینده مجلس از وزیر نیرو در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده بود، امروز نیز ۹ نماینده 
دیگر خواهان پاس��خگویی چیت چیان به س��واالت خود شدند.در ادامه 
جلسات علنی نخستین هفته کاری مجلس شورای اسالمی در سال ۹۴، 
۸ نماینده خواهان س��وال از وزیر نیرو ش��دند. این در حالی است که روز 
 گذشته نیز سوال ۱۱ نماینده از وزیر نیرو در صحن مجلس اعالم وصول

 شده بود. 
در روز گذشته، علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران خواهان سوال 
از وزیر نیرو در خصوص فقدان راهبرد مش��خص در مدیریت پروژه های 
آب و نیرو شد. سوال منطقه ای ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر نیرو 
درباره علت مخالفت با اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی نیز از سوی هیئت 

رئیسه اعالم وصول شد.

مدیرعامل شرکت هلندی انگلیسی شل گفت: اگر راه فعالیت اقتصادی 
در ایران باز شود شرکت شل موضوع سرمایه گذاری در این کشور را مورد 
نظر قرار خواهد داد.به نقل از اکسپرس نیوز، مدیرعامل شرکت نفتی شل 
از عالقه مندی این شرکت برای بازگشت به صنعت نفت و گاز ایران خبر 
داد.بن ون بوردن گفت: اگر راه فعالیت اقتصادی در ایران باز شود شرکت 
شل موضوع سرمایه گذاری در این کش��ور را مورد نظر قرار خواهد داد.
شرکت هلندی انگلیسی شل جزو نخستین شرکت های غربی بود که در 
پی تشدید تحریم ها علیه ایران فعالیت های خود را در این کشور متوقف 
کرده است. این شرکت در سال ۱۳۸۷ رسما اعالم کرد از پروژه توسعه فاز 
۱۳ پارس جنوبی کنار کشیده است.با وجود تالش وزارت نفت ایران برای 
بازگرداندن شرکت های نفتی غربی این شرکت ها حضور مجدد در ایران 
را به امضای توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها موکول کرده اند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی 
از برنامه ریزی ب��رای صادرات مس��تمر محصوالت 
پروتئینی و لبنی ب��ه بازارهای هدف خبر داد و گفت 
:س��ال قبل ۷۰ هزار تن گوش��ت مرغ صادر شد که 

امسال به ۱۰۰ هزار تن افزایش می یابد.
حس��ن رکنی گفت: تولید گوش��ت مرغ در کش��ور 
شرایط خوبی دارد و هفتمین کشور تولید کننده این 
محصول هستیم و میانگین مصرف سرانه در کشور ما 

بیش از دو برابر جهانی است .
وی خاطرنشان کرد : این مصرف سرانه نشان می دهد 
گرایش به مصرف گوش��ت های کم چرب در جامعه 
بیشتر است و البته میزان تولید ۲ میلیون تن گوشت 
مرغ با توجه به ظرفیت هایی که ایجاد ش��ده تا س��ه 

میلیون تن هم قابل افزایش است.
رکنی گفت : در بخش گوشت قرمز مقداری واردات 
داریم که با توجه به توان داخلی می توانیم در س��ال 
های آینده به خوداتکایی برسیم که در این مسیر قرار 
داریم.معاون وزیر جهاد کش��اورزی اظهار داشت:  در 
سال های آینده باید به س��مت صادر کننده گوشت 
قرمز حرکت کنیم که با توسعه فرآیند تولید و اصالح 

ژنتیک دام ها قابل تحقق است.

معاونت نیرو محرکه وزارت صنعت از احتمال ابالغ 
دستورالعمل جدید خدمات پس از فروش خودرو 
در هفته آینده خبر داد.امیر حسین قناتی با اشاره 
به اینکه هنوز دستورالعمل جدید خدمات پس از 
فروش خودرو به نمایندگی ها ابالغ نش��ده است، 
اظهار داشت: احتماالً این دستورالعمل هفته آینده 
به نمایندگی های فروش خودرو ابالغ می شود.وی 
با بیان اینکه این دس��تور العم��ل در مرحله امضاء 
مسئولین قرار دارد، گفت: به محض موافقت هیأت 
دولت سریعاً ابالغ می کنیم.پیش از این میرآخرلو 
مدی��رکل دفت��ر صنایع فل��زی س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان گفته بود:در 
قالب دستورالعمل جدید، بس��یاری از مشکالت و 
معضالت بخ��ش فروش حل و فصل خواهد ش��د، 
چراکه این آئین نامه با همکاری تمام خودروسازان، 
واردکنندگان خودرو، انجمن س��ازندگان قطعات 
خودرو، انجم��ن تولیدکنندگان خ��ودرو، انجمن 
خدمات پس از فروش خ��ودرو، دفتر نیرو محرکه 
وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تهیه و بالغ بر ۴ هزار نفر- ساعت بر 

روی آن کار شده است.

در حالیکه قیمت می��وه های نوبرانه روز گذش��ته 
در تهران حت��ی ب��ه کیلوی��ی ۸۰ هزارتومان هم 
رس��ید امروز این محص��والت در بازار می��وه و تره 
 بار اصفه��ان حدود ۲۴ هزار توم��ان قیمت گذاری

 شد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و ت��ره بار اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگار اقتص��ادی ایمنا در خصوص 
میوه ه��ای نوبران��ه در اصفهان و قیم��ت آن، بیان 
داشت: امروز در نخستین روز ورود میوه های نوبرانه 
به بازار میوه و تره بار اصفهان بود که این محصوالت 

کمتر از تهران نرخ گذاری شد.
ناصر اطرج با اش��اره به اینکه ن��رخ چغاله بادام روز 
گذش��ته در تهران ۴۰ هزار تومان ب��ود، افزود: این 
میوه امروز در بازار اصفه��ان ۲۴ هزار تومان قیمت 
گذاری شد که درب مغازه ها با نرخ ۲۸ هزار تومان 
به فروش می رس��د. وی همچنین ادامه داد: گوجه 
س��بز نیز امروز در میدان میوه و تره ب��ا نرخ ۲۰ تا 
۲۳ هزار تومان قیمت گذاری ش��د.رئیس اتحادیه 
میادین میوه و تره بار اصفهان اظهار داش��ت: امروز 
میزان بار نوبران��ه ها در بازار اصفه��ان کم و حدود 

۲۰۰ کیلوگرم بود.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش 
شدید قیمت ها خبر داد و گفت: هر کیلوگرم گوشت 
مرغ در میادین عمده فروش��ی تا حدود ۵هزار تومان 
هم عرضه می شود.محمد یوس��فی گفت: قبل از عید 
این نرخها به باالی ۷۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم نیز 
رسیده بود که در س��طح خرده فروشی باز هم بیشتر 
عرضه می ش��د.وی افزود: به دلیل کاهش قابل توجه 
تقاضا و همچنین افزایش عرضه بخش��ی از گوش��ت 
ذخیره سازی ش��ده، قیمت ها در حال حاضر به ضرر 
تولیدکننده اس��ت و با این روند میزان جوجه کش��ی 
برای فصل آینده کاهش خواهد داشت.یوسفی گفت: 
با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش داریم از 
دولت می خواهیم از طریق شرکت پشتیبانی امور دام 
برای خرید مازاد عرضه و ذخیره سازی آن اقدام کند تا 
عالوه بر سامان دهی قیمت ها از ضرر تولید کنندگان 
نیز جلوگیری ش��ود.وی تأکید کرد: هدف ما نه گران 
فروشی است و نه می خواهیم تولید کننده ضرر کند 
و اگر سیاست های تنظیم بازار بموقع و با هوشمندی 
اجرا ش��ود می توانیم به سمت ثبات نس��بی در تولید 
و عرضه گوش��ت م��رغ و همچنین تع��ادل قیمت ها 

حرکت کنیم

خوداتکايی و صادرات 
گوشت قرمز در سال های آتی

ابالغ دستورالعمل جديد 
خدمات پس از فروش خودرو 

قیمت نوبرانه های 
اصفهان کمتر از تهران

 مرغ عمده کیلويی
 5۰۰۰۰ ريال



یادداشت
سهراب دریابندری، درباره حال عمومی این منتقد و مترجم پیشکسوت که اوایل بهمن ماه سال 
گذشته به علت کاهش سطح هوشیاری و وضعیت غلظت خون در بخش آی سی یو بیمارستان 
بستری ش��ده بود گفت: پدرم پس از چند روز که به خاطر وضعیت غلظت خون در بیمارستان 

بستری شد با بهبود وضعیتش به خانه منتقل شد و هم اکنون هم در خانه بستری است. 
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هفت هنریادداشتحال نجف دریابندری خوب است 

قفسه

خرید روزانه با چاشنی فرهنگ 
شهروندی

کمیته فرهن��گ ش��هروندی در قالب اج��رای طرحی، چرخ 
دس��تی های بازارهای روز کوث��ر را به دو موض��وع کاربردی 
 و  اخالق��ی ب��ا محوری��ت فرهن��گ ش��هروندی مجه��ز 

ساخته است. 
۱۳ ب��ازار روز کوث��ر زیر نظر س��ازمان میادین و س��اماندهی 
مش��اغل ش��هری ش��هرداری اصفهان به منظور تأمین سبد 
  کاال های مورد نی��از خانوار در مناطق ش��هری اصفهان وجود 

دارد.
  این طرح در اس��فند س��ال ۹۳ ویژه خریدهای ن��وروزی در 
بازارهای کوث��ر به اج��را در آمد ک��ه در  بیش از ی��ک هزار و 
 ۲۰۰ چرخ دس��تی خرید در ش��ب عید تبلیغات ش��هروندی

 نصب شد.  
این ط��رح در چندی��ن دوره، ه��ر دو م��اه یک بار در س��ال 
۹۴ نیز اج��را می ش��ود ک��ه براس��اس آن، در داخ��ل چرخ 
دس��تی ی��ک  موض��وع ب��ا محوری��ت مباح��ث اخالق��ی و 
در بی��رون از چ��رخ دس��تی ی��ک موض��وع ب��ا محوری��ت 
 ش��هروندی از جمل��ه حم��ل و نق��ل و ...  ط��رح ری��زی

 شده است.  
این دوره از تبلیغ��ات بازارهای روز کوثر ب��ه موضوع حمل و 
نقل و بیان اینکه با خرید از این بازاره��ا تا  حدودی به کاهش 
 ترافیک کمک می ش��ود و همچنین موض��وع اخالقی لبخند

 اختصاص یافته است.  
هریک از ش��هروندان می توانند نظرات و پیش��نهادات خود را 
درخصوص این طرح به شماره پیام کوتاه   ۳۰۰۰۸۳۱۳ ارسال 

کنند.

تکذیب خبر برگزاری کنسرت  
چاوشی 

خبر برگزاری کنسرت محس��ن چاوشی خواننده پاپ تکذیب 
ش��د. چند روزی اس��ت که خبری مبنی بر برگزاری کنسرت 
چاوشی در سایت های مختلف منتشر شده است. در این خبر 
گفته ش��ده بهروز صفاریان که به تازگی همکاری با چاوش��ی 
را آغاز کرده اس��ت و یکی از تنظیم کنن��دگان آلبوم تازه این 
خواننده با عنوان »چنگیز« اس��ت، جمع آوری گروهی برای 

برگزاری کنسرت را شروع کرده است. 
ای��ن خبره��ا در س��ایت های مختل��ف می چرخید ت��ا اینکه 
به��ادر ش��مس، مس��ئول س��ایت محس��ن چاووش��ی، در 
صفح��ه ش��خصی خ��ود در فیس ب��وک خب��ر را تکذی��ب 
 کرد و نوش��ت چاوش��ی برنام��ه ای ب��رای اجرای کنس��رن

 ندارد. 
پیش از این نیز ش��هاب اکبری که در مقطع��ی تنظیم کننده 
آهنگ های چاوش��ی بود خبری مبنی بر جمع آوری گروهی 
برای برگزاری کنسرت این خواننده را منتشر شده بود که آن 

خبر نیز به نتیجه نرسید.
چاوش��ی با وجود تعداد زیاد طرفدارانش، تاکنون کنس��رتی 
برگزار نکرده اس��ت و همین مس��اله به یکی از پرسش هایی 
تبدیل ش��ده که در اغلب مصاحبه ها از این خواننده پرسیده 

می شود.
برخ��ی از منتق��دان و مخاطب��ان موس��یقی دلی��ل برگزار 
نکردن کنس��رت را از س��وی چاووش��ی، مربوط ب��ه صدای 
این خوانن��ده می دانن��د و معتقدن��د او بدون دس��تگاه های 
 تنظیم ص��دای کامپیوت��ری نمی توان��د مانن��د آلبوم هایش

 بخواند.
در عین حال  کسانی که چاووش��ی را از نزدیک می شناسند 
و صدای او را ش��نیده اند می دانند، صدای او دلیل کنس��رت 

نگذاشتنش نیست. 
تکذیب خبر برپایی کنسرت بار دیگر گروه گسترده طرفداران 
 چاوش��ی را از تماش��ای اج��رای زنده ای��ن هنرمن��د ناامید

 کرد.

پخش سری جدید 
»هشدار برای کبرا 11« 

سری جدید »هشدار برای کبرا ۱۱ « از امروز )۲۰ فروردین(، 
ساعت ۲۰ پخش می شود.  این مجموعه محصول کشور آلمان 
سال ۲۰۱۴ است که در هشت قس��مت ۴5 دقیقه ای نمایش 

داده می شود. 
محافظ شخصی، ش��ب آخر، قربانیان خشونت، به خاطر جان 

خود و ... عنوان قسمت های جدید این مجموعه است. 
بنا براین گزارش، در ای��ن مجموعه ش��اهد جلوه های ویژه و 
صحنه های اکشن جدید و به روز هستیم که متفاوت تر از سری 

های قبلی این مجموعه است. 
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: ماجرای دو پلیس 
موفق یک گروه پلیس��ی اس��ت که در هر قس��مت با ماجرای 
جنایی پلیسی مواجه می شوند و تبهکاران شهری را دستگیر 

می کنند … . 
سری جدید مجموعه پلیسی »هشدار برای کبرا ۱۱« کاری از 
واحد تامین برنامه شبکه پنج با مدیردوبالژی افشین ذی نوری 

و ویراستاری محمد هاشمی است.
 مجموعه »هش��دار برای کبرا ۱۱« پنجش��نبه های هر هفته 

ساعت ۲۰ پخش و تکرار آن ساعت ۲۳ است. 

 دبیر جشنواره فیلم کودکان
 و نوجوانان تعیین شد 

علیرضا ش��جاع ن��وری ب��ه عن��وان دبی��ر بیس��ت و نهمین 
 جش��نواره بی��ن الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوان��ان 

منصوب شد.
در متن حکم حج��ت اهلل ایوبی رییس س��ازمان س��ینمایی 
آم��ده اس��ت:  »هنرمن��د گرام��ی جن��اب آق��ای علیرض��ا 
ش��جاع نوری؛ با توج��ه به شایس��تگی ها و جای��گاه واالیتان 
در خان��واده ب��زرگ س��ینمایی کش��ور، و تجربه ه��ای 
ارزش��مندتان ب��ه پیش��نهاد ش��ورای راهبردی س��ینمای 
کودک و نوجوان ب��ه موجب ای��ن حکم به دبیری بیس��ت و 
 نهمین جش��نواره بی��ن المللی فیل��م ک��ودکان و نوجوانان 
منصوب می شوید.امید است جش��نواره بیست و نهم سرآغاز 
دوران جدیدی در این عرصه باشد. توفیقات روز افزونتان را از 

خداوند متعال خواستارم.«

آمار انتشار کتاب در اصفهان باالرفته 
اس��ت؛ به طوری که اصفه��ان رتبه 
چهارم در نش��ر کتاب را دارد اما این 
 افزایش نشر در شرایطی است که سرانه مطالعه همچنان 

پایین است.
به گزارش زاینده رود، خانه کتاب اعالم کرده که اصفهان 
رتبه چهارم را در تولید و نش��ر کتاب در کش��ور به دست 
آورده است. اصفهان در دو سال گذشته رتبه پنجم را در 
انتشار کتاب داشت و س��ال پیش نیز توانست این رتبه را 
ارتقاء دهد؛ با این وجود، ناش��ران اوضاع نشر در اصفهان 
را خوب نمی  دانند و بسیاری از انتش��اراتی های اصفهان 

تعطیل و یا در آستانه تعطیلی هستند.
آمارهای رسمی خانه کتاب نشان می دهد که از ۱۱ هزار 
ناشر رسمی ایران، ۴ هزار و ۱۹5 ناشر در ۹ ماهه نخست 
سال گذشته کتاب منتشر کرده  اند و ۶۲ درصد ناشران در 

حقیقت هیچ کتابی انتشار نداده اند.
 اصفهان پس از تهران، قم و خراسان رضوی رتبه چهارم 
در نشر آثار هنری را دارد و در س��ال گذشته هزار و ۴۱۲ 

عنوان کتاب را داشته است.
اکن��ون ناش��ران از وضعی��ت نش��ر ناراضی هس��تند و 
معتقدند اگر به وضعیت نشر رسیدگی نشود، بسیاری از 

انتشاراتی های اصفهان تعطیل می شوند.
صنعت چاپ نیازمند یک وزارتخانه است

رییس اتحادی��ه  چاپخانه ه��ای اصفهان گف��ت: صنعت 
چاپ در دنیا جزو 5 صنعت اول است و از اهمیت خاصی 
برخوردار است. محمدعلی انصاری پور افزود: رشد و تعالی 
فرهنگ کشور به صنعت نشر مدیون است اما در کشور ما 
نشر، یک صنعت شناخته نش��ده است. انصاری پور ادامه 
داد: س��رمایه گذاران این عرصه به جز عشق به فرهنگ و 

کشور هیچ انگیزه دیگری ندارند.
وی با بیان اینکه اکثر مش��کالت صنعت چاپ، کشوری 
است و باید توسط دولت و مجلس حل شود، گفت: نیاز به 

تغییر قانون دارد.
رییس اتحادی��ه  چاپخانه ه��ای اصفه��ان، تصریح کرد: 
نداشتن متولیان صنعتی منجر شده است که حق خادمان 
فرهنگ مکتوب ای��ن عرصه پایمال ش��ود و حمایتی که 

 شایس��ته جهادگران این عرصه اس��ت، اتف��اق نیفتاده
 است.

وی افزود: در بس��یاری از موارد، بعد حمایت��ی دولت از 
صنعت چاپ به بعد نظارتی و دخالتی تبدیل شده است، 
در هن��گام برنامه ری��زی و تخصیص بودج��ه هیچ یک از 
کارشناس��ان این عرصه حضور ندارند ک��ه از این صنعت 
دفاع کنند؛ بنابراین چه کس��ی باید سنگ این صنعت را 

به سینه بزند؟!
انصاری پور گف��ت: در حالی که بودجه دفت��ر امور چاپ 
فرهنگ و ارش��اد اصفهان تنها یک میلیارد تومان است، 
امروز دستگاه چاپ ۴ و نیم ورقه، حدود ۶ میلیارد تومان 

سرمایه الزم دارد.
 وی ادامه داد: نیاز به یک وزارتخانه در این صنعت بیشتر 
احساس می شود، در قانون بند الم ۱۳۹ کلیه موسساتی 
که در اداره فرهنگ و ارشاد اجازه فعالیت دارند از پرداخت 
مالیات معاف هس��تند؛ متاس��فانه این بند توس��ط اداره 

مالیات تفسیر به رأی شده است.
رونق کار چاپخانه ها وابسته به فضای کسب و 

کار کشور است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در این 
خصوص گفت: هر س��ال مجوز ۱۶۰۰ عن��وان کتاب در 

استان صادر می  شود و یک 
هزار از این نسخ برای اولین 

بار به چاپ می  رسند.
وی ب��ا توجه ب��ه اعتراض 
برخ��ی چاپخان��ه داران به 
آمارهای رشد ۱.5 برابری 
چاپ کتاب گفت: باید دقت 
کنیم ک��ه در واق��ع تعداد 
تش��کل هایی که اقدام به 
چاپ کتاب م��ی کنند و نه 
میزان چاپ کتاب، با رشد 
۱.5 برابری روبرو بوده و بر 
تع��داد چاپخانه ه��ا اضافه 

شده است.
وی افزود: بر این اساس، از 
نظر تعداد واحدهای چاپی 
و چاپخانه ها بیش از 5۰ تا 

۶۰ واحد چاپی در سال گذشته مجوز گرفتند و مجوزهای 
چاپ دیجیتال نیز دو و نیم برابر شده است. 

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی تاکید ک��رد: البته 
رونق کار چاپخان��ه ها تابع فضای کس��ب و کار کش��ور 
اس��ت که اکنون دارای رکود ش��ده و اگر ای��ن فضا رونق 
 بگیرد بخشی از مش��کالت کاهش صنعت چاپ نیز رفع 

می شود.
وی اف��زود:  صنع��ت چاپ، ی��ک صنعت پش��تیبان و نه 
مس��تقیم اس��ت و بر این اس��اس با ایجاد مش��کالت در 
زمینه خدم��ات فرهنگ��ی، تبلیغات و کت��اب، چاپ نیز 
دارای مش��کل می ش��ود. قطبی، در ارتباط با واحدهایی 
که اتحادی��ه چاپخانه ها اش��اره به تعطیلی آنها داش��ته 
اس��ت، گفت: اغلب این واحدها فرس��وده هس��تند و در 
فضایی بس��یار کوچک، دس��تگاه های چاپ بزرگ قرار 
 داده ش��ده که موجب ایجاد آلودگی صوت��ی و محیطی 

می شود.
وی افزود: بر این اساس، این واحدها از گردونه خارج شده 
اند تا صنعت چاپ را به س��مت فضایی ب��از ببریم؛ ضمن 
اینکه با تعطیلی یک واحد کوچک چاپی ۱۰ تا ۱5چاپخانه 

بزرگ ایجاد شده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان اظهار 
داشت: پیش��نهاد ما برای رونق بخش��ی به فضای چاپ 
و برون رفت از مش��کالت این صنعت، تاس��یس شهرک 
چاپ و نشر  است و بررس��ی های الزم برای تعیین مکان 
این مجتمع انجام شده و 7 زمین در برخوار برای این امر 
مورد بررسی قرار گرفته و به اتحادیه گفته شده که منتظر 

تصمیم آنها هستیم.
وی اضافه کرد: به زودی هیات مدیره شهرک صنعت چاپ 
و نشر به تمام دس��تگاه ها معرفی می شود؛ امیدواریم به 
تدریج  فضای کهنه چاپ و نشر به فضای مطلوب صنعتی 

برای چاپ مبدل شود.
حال نشر خوب نیست

یکی ناش��ر اصفهانی اظهار داش��ت: اصفهان در س��ال، 
بیش از ی��ک هزار عن��وان کتاب چ��اپ می کن��د؛ اما تا 
زمانی که وضعیت نش��ر و تعیین بودج��ه در این زمینه و 
 همچنین فرهنگ مطالعه جا نیفتد، نش��ر کتاب فایده ای

 ندارد.
مهر انگیز بید مشکی افزود: اگر مشکل سرانه مطالعه حل 
شود مشکل ناشران و مولفان در خصوص گرانی کتاب و به 

فروش نرفتن کتاب حل می شود.
 وی با اش��اره به اینکه باالرفتن آمار نشر، مشکل کتاب را 
در کشور حل نمی کند، گفت: تولید و نشر کتاب هنوز به 
ایده آل خود نزدیک نشده، برغم تعارفی که مسووالن در 
بهبودی وضعیت نش��ر دارند، اما وضعیت نش��ر کتاب در 

کشور خوب نیست.
این ناشر، ادامه داد: دولت باید برای وضعیت نشر در کشور 
برنامه ریزی داشته باشد و سایر نهادها نیز برای بهبودی 
حال نشر در کشور برنامه ریزی کنند؛ به خصوص آموزش 
و پرورش که می تواند سهم بسزایی در این عرصه داشته 

باشد.

هر سال مجوز هزار و 600 عنوان کتاب در استان صادر می  شود

شش ماه انتظار برای صدور مجوز یک آلبوم

 رونق چاپخانه ها در گرو بهبود  وضعیت کسب و کار 

»عروس های جنگ« راهی بازار 
کتاب می شود 

خاطرات نوعروس��انی که به مدت یک روز تا ش��ش ماه با 
رزمن��ده ای ازدواج کرده اند و پس از آن همسرانش��ان به 

شهادت رسیده اند، کتاب شد. 
 »نقش زنان اس��تان هرم��زگان در پش��تیبانی جنگ«، 
»دام��ادی خوب��ان«، »آخری��ن وداع« و »عروس ه��ای 
جن��گ« چه��ار کتاب��ی هس��تند ک��ه در مرحل��ه 
صفحه بندی و چ��اپ قرار دارن��د. کت��اب  »عروس های 
جن��گ« مرب��وط ب��ه خاط��رات نوعروس��انی اس��ت 
که به مدت یک روز تا ش��ش م��اه با رزمن��ده ای ازدواج 
 کرده ان��د و پ��س از آن همسرانش��ان ب��ه ش��هادت 

رسیده اند. 

کتاب نویسنده ایرانی به سبک 
موراکامی 

فیض ش��ریفی از انتش��ار کتاب��ی خبر داد که به س��بک 
یکی از آثار هاروک��ی موراکامی، نویس��نده مطرح ژاپنی 
 نوش��ته ش��ده اس��ت؛ کتابی که از مصائب نویس��ندگی

 می گوید. 
این نویس��نده با اعالم خبر انتش��ار کتابی ب��ا عنوان »در 
غم دون��ده در همراهی ب��ا موراکامی« گف��ت: این کتاب 
ش��امل یک نوول و دو نمایش��نامه و یک نقد است که به 
طور زنجیره ای ب��ه هم ارتباط دارند و به تازگی از س��وی 
انتشارات نوید شیراز منتشر شده اس��ت. شریفی درباره 
علت اس��تفاده از نام موراکامی در عنوان کتابش توضیح 
داد: موراکامی کتابی با عن��وان »وقتی از دویدن صحبت 
می کنم درباره چه چیزی صحبت می کن��م« دارد که به 
نحوی شرح زندگی خود اوست. در این کتاب، او که خود 
دونده بوده است به مصائبی مربوط به نوشتن و مشکالت 
نویسنده شدنش اش��اره کرده و عنوان »غم دونده« برای 
این کتاب هم اس��تعاره ای از این مصائب است. وقتی آن 
را خواندم برایم جال��ب بود؛ چون دی��دم فضای ذهنی  و 
 موقعیتی که خود من در آن بودم چقدر شبیه موراکامی

 است. 

انتشار مجموعه شعر »مغلول« 
مجموعه ش��عر »مغلول« اثر یاسین قاس��می، نویسنده و 
ش��اعر جوان زاهدانی از سوی انتش��ارات مایا منتشر شد. 
سراینده این مجموعه که پیش��تر کتاب هایی را در زمینه 
ترجمه به چاپ رسانده است، درباره کتاب جدیدش گفت: 
کتاب »مغلول« که با شعرهای سپید و گاهی کوتاه همراه 
است، نخستین مجموعه شعر من است که در ۹۴ صفحه 
و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت 7۰۰۰ تومان روانه بازار 
کتاب شده است. در عین حال و به گفته قاسمی در جریان 
اخذ مجوز این کتاب، چندین شعر و قسمت هایی از برخی 

شعرها از آن حذف شده است.

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار یادداشتی 
پیرامون تاخیر در صدور مجوز یکی از آلبوم هایش از برخی 

سیاست ها در حوزه مجوزهای آلبوم انتقاد کرد. 
در یادداش��ت این هنرمند آمده اس��ت: »تقریبا شش ماه 
 از ش��روع اولین اقدام ب��رای گرفتن مجوز آلب��وم »عبور«

می گذرد. ش��ش ماه زمان کمی نیس��ت. عم��ر مفید ما 
هنرمندان در بهترین حالت از تع��داد محدودی از همین 
شش ماه ها تشکیل می شود. البته هنوز مجوزش را نگرفته 
ام. اعتراضی هم ندارم و مطمئنم آن کسانی که این قدر بر 
فعالیت من و امثال من حساسیت و وس��واس دارند قطعا 
خیرخواه فرهنگ عمومی جامعه اند.اما پرسش اینجاست 
که آیا تا به حال اندیشیده ایم که عمل و رفتار ما با اهداف 
و آرمان های ما همسو هستند و یا کارکردی کامال متضاد 
دارند؟ در عرصه مدیریت کالن فرهنگی، مس��لما آنچه در 
جهت دهی فرهنگ جامعه تاثیر خواهد داشت رفتار و عمل 

ماست و نه آرمان و آرزوی ما.
 امروزه امواج صدها شبکه ماهواره ای از سراسر جهان، هر 
شبانه روز هزاران قطعه موس��یقی و تصویر را بدون وقفه و 
با بهترین کیفیت به خانه ها و تلویزیون های ما ارسال می 
کنند و حتی برای ثانیه ای هم منتظر هیچگونه مجوزی از 

هیچ نهاد و ارگانی نمی مانند.
در چنین شرایطی بنده پس از ماه ها تالش و صرف هزینه 
های فراوان و بی بازگشت، یک ساعت موسیقی متناسب با 
فرهنگ و اعتقادات و باورهای مردم کشورم تولید می کنم، 
آن هم با شعر و محتوایی کامال معنوی و عرفانی به امید آنکه 

در این آوردگاه فرهنگی، کفه ترازو را در حد توانم اندکی به 
نفع فرهنگ بومی کشورم سنگین تر کنم.

حال پرسش اینجاست که در این نبرد و در برابر این سیل 
بنیان کن فرهنگ های وارداتی، چرا موسیقی من، موسیقی 
برآمده از فرهنگ اصیل و ارزشی این آب و خاک، باید بیش 
از ش��ش ماه در انتظار دریافت مجوز بماند و دست آخر...؟ 
اگر بر این باوریم که ما در یک نبرد فرهنگی هستیم آیا این 
کار به معنای بستن دست و پای نیرو های جبهه خودی و 
آب به آسیاب نیروی مهاجم ریختن نیست؟ آیا اگر کسی 
می خواست عرصه را برای جوالن نیروی مهاجم فراهم کند 

کاری جز این می کرد؟
باز هم می پرس��م: در چنین ش��رایطی آیا یقین داریم که 

عمل و رفتار ما با آرمان و آرزوی های ما همسو هستند؟«
آلبوم موسیقی »عبور« بر اساس آثار اجرا شده، کنسرتی 
به همین نام است که اولین بار در اس��فند ماه سال ۹۲ به 
آهنگس��ازی علی قمصری، خوانندگی محمد معتمدی و 
نوازندگانی چون پدرام فریوس��فی و عل��ی جعفری پویان 
ویولن، میثم مروستی ویولن آلتو، آتنا اشتیاقی ویولنسل 
و همایون نصیری سازهای کوبه ای در تاالر وحدت برگزار 
شد.البته بعد از برگزاری کنس��رت قرار بود که این اجرا در 
قالب دو آلبوم صوتی و تصویری منتش��ر شود که طی آن 
ناش��ر، اثر را در پاییز ۹۳ به دفتر موس��یقی وزارت ارشاد 
ارائه کرد؛ ام��ا تاکنون مجوزی برای انتش��ار این مجموعه 

موسیقایی صادر نشده است.

پزشکان به هنرمندان اعتماد کنند 
حس��ن جوهرچی در پ��ی اعتراضات 
برخ��ی پزش��کان ب��ه س��ریال »در 
حاش��یه«ی مه��ران مدی��ری از آنان 
خواس��ت تا به اهالی هنر اعتماد کنند 

و سعه ی صدرشان را باال ببرند. 
این بازیگر گفت: این روزها  می شنوم 
که جامعه پزشکی نس��بت به سریال 
»در حاشیه« انتقاد کرده اند؛ درحالی 
که به نظرم باید این ظرفیت را به دست 
بیاورند و س��عه ی صدرش��ان را باالتر 

ببرند تا بشود با آن ها شوخی کرد. 
وی ادامه داد: ما از کودکی وقتی بیمار 

می شدیم به س��راغ پزش��کان می رفتیم و با تشخیص آنها درمان می ش��دیم، االن هم 
همین طور اس��ت؛ چراکه به تخصص آن ها اعتم��اد می کنیم، در این می��ان گاهی اگر 
اشتباهی هم از س��وی پزش��کان صورت می گرفت، هیچکس جامعه پزش��کی را دعوا 
نمی کرد و نمی کند. حاال خواهشم این است که جامعه پزشکی هم به اهالی هنر اعتماد 

کند و در بحث فیلم سازی دخالت نکند. 
جوهرچی، سپس از آمدن مهران مدیری به تلویزیون پس از سال ها اظهار خوشحالی کرد 
و گفت: کارهای مهران مدیری مثل همیشه خوب بوده و سر و شکل خوبی دارد. سریال 

»درحاشیه« هم به نظرم قصه جذابی دارد و می تواند مخاطبان را با خود همراه کند. 

»فوق سری« پربیننده ترین سریال نوروز شد 
سازمان صداوسیما پس از سال ها آماری 
از تعداد بینندگان سریال های تلویزیونی 

در یک مناسبت را اعالم کرد.
 در حالی که س��نت اعالم آمار رسمی از 
میزان ببینده  سریال های تلویزیونی در 
یک مناس��بت خاص برغم انتقادها، رو 
به فراموشی سپرده ش��ده بود، با تغییر 
مدیریت ها در رسانه ملی، معاونت سیما 
آماری را از تعداد بینندگان مجموعه های 
مناس��بتی اعالم کرد و از پربیننده ترین 
 س��ریال ها ب��ه ترتی��ب می��زان بیننده

نام ب��رد. روابط عمومی معاونت س��یما 
در گزارشی کوتاه اعالم کرده است، »بر اساس آخرین نظرس��نجی انجام شده در تهران 
و مراکز اس��تان ها توس��ط مرکز پژوهش و س��نجش افکار صدا و س��یما، ۲ / 57 درصد 
از مردم، بیننده حداق��ل یکی از س��ریال های نوروزی س��یما بوده اند.« بر اس��اس آمار 
اعالمی توس��ط صداوس��یما، میزان بیننده و رضایت م��ردم از برنامه های س��یما، بیش 
از س��ال گذش��ته بوده اس��ت. همچنین مجموعه های تلویزیونی »فوق سری« )شبکه 
یک(، »در حاش��یه« )شبکه س��ه(، »کاله قرمزی« )ش��بکه دو( و »س��ر به راه« )شبکه 
 پنج( ب��ه ترتیب، رتبه اول ت��ا چهارم را به لحاظ می��زان بیننده و میزان رضایت کس��ب

 کرده اند. 

گروه 
تولید و نشر کتاب فرهنگ

هنوز به ایده آل 
خود نزدیک نشده، 

برغم تعارفی 
که مسووالن در 

بهبودی وضعیت 
نشر دارند، اما 

وضعیت نشر کتاب 
در کشور خوب 

نیست



یادداشت

6
یک تیم دسته دومی درفرانسه فینالیست شد

تیم فوتبال دسته دومی اوسر روز سه شنبه با غلبه بر گنگان ) دسته اول ( به فینال 
جام حذفی فرانسه صعود کرد.در مرحله نیمه نهایی جام حذفی با تک گل دقیقه 
15 ساماریتانو بر گنگان غلبه کرد. این تیم 30 ماه مه فینال را در استد دو فرانس 
مقابل برنده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی بین تیم های پاری سن ژرمن و سنت 

اتین برگزار خواهد کرد.این دیدار چهارشنبه شب در پاریس برگزار می شود.
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 کلوپ: گل کهل
فوق العاده بود

روی جزئیات ریزی شکست 
را پذیرفتیم

یورگن کلوپ،سرمربی دورتموند به تمجید از گل زیبای سباستین 
کهل در وقت ه��ای اضافه برای دورتموند پرداخ��ت که باعث صعود 

زردپوشان به نیمه نهایی جام حذفی شد.
در حالی که دورتموند با گل سوبوتیچ در ابتدا پیش افتاده بود، ووالند 
و فیرمینو موفق شدند با گل هایشان 2-1 هوفنهایم را پیش بیندازند 
ولی اوبامیانگ در دقیقه 57 موفق ش��د بازی را به تساوی بکشاند تا 
کار به 120 دقیقه بکشد. در دقیقه 108، هافبک 35 ساله دورتموند 
با یک شوت دیدنی موفق شد تیمش را بار دیگر پیش بیندازد و باعث 

صعود آنها به جمع 4 تیم شود.
کلوپ در جمع خبرنگاران گفت:" فش��ار زیادی آوردیم و شایس��ته 
نتیجه حاصل بودیم. گل کهل اس��تثنایی بود. تماشای چنین گلی 
لذت بخش بود. نمی دانستم که هنوز هم می تواند از این گل ها بزند.

س��رمربی تیم فوتبال الشباب عربستان اش��تباهات فردی را دلیل اصلی شکست 
تیمش برابر نفت تهران دانست.عادل عبدالرحمن که به تازگی جانشین ژمی پاچکو 
پرتغالی در الشباب ش��ده که در پی نتایج ضعیف از این تیم اخراج شد، در توضیح 
شکست 3 بر صفر سه شنبه شب گذشته شاگردانش برابر نفت تهران در هفته چهارم 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما ش��روع خوبی در این بازی داشتیم 
ولی اشتباهات فردی ناامیدمان کرد و در نهایت هم پیروزی را به حریف مان تقدیم 
کردیم. نفت در این دیدار از 3 اشتباه ما نهایت استفاده را برد و 3 گل به ثمر رساند 
و همین برای آنها کافی بود.سرمربی مصری الشباب تصریح کرد: در آینده باید با 
عملکرد بهترمان جلوی اشتباهات مان را بگیریم و بازیکنان هم باید از اشتباهاتی 
که در این بازی داش��تند، درس بگیرند. ما اخیراً عملکردهای خوبی ارائه نداده ایم 

ولی در این بازی روی جزئیات ریزی شکست را پذیرفتیم.

در حال��ي که بع��د از تفاه��م نامه واگذاري ورزش��گاه 
نقش جهان به ش��رکت فوالد مبارکه عملیات اجرایي 
این ورزش��گاه هنوز رنگ و بوي جدي به خود نگرفته 
 است سازندگان این ورزش��گاه متحمل خسارت مالي

 شدند.
وزش باد ط��ي روزهاي اخیر خس��ارت س��نگیني به 

ورزشگاه نقش جهان وارد کرده است. 
در حال��ي ک��ه بع��د از امضاي تفاه��م نام��ه واگذاري 
این ورزش��گاه ب��ه ش��رکت ف��والد مبارک��ه عملیات 
س��اخت و تکمی��ل این پ��روژه رن��گ و ب��وي جدي 
به خ��ود نگرفته س��قوط دو س��ایه بان ضلع ش��مالي 
ورزش��گاه که ناش��ي از ورزش باد ط��ي روزهاي اخیر 
 بوده خس��ارت مال��ي س��نگیني را ب��ه جا گذاش��ته

 است.

تصویر زیر توس��ط یکي از مخاطبان خبرگزاري ایمنا 
ش��کار و ارسال ش��ده اس��ت. همان طور که در تصویر 
مشاهده مي ش��ود دو سایه بان روي س��ازه فلزي ضلع 
ش��مالي ورزش��گاه افتاده و ترمیم آن هزینه مضاعفي 
به همراه خواهد داش��ت ضمن اینکه زیرس��اخت هاي 
 فلزي ای��ن منطق��ه بای��د کام��ًا ترمیم و بازس��ازي

 شود. 
تنها عملیات عمراني در حال انجام در ورزشگاه، کشت 
 چمن اس��ت که همزمان با فصل بهار ص��ورت گرفته

 اس��ت. نکته قابل تأمل اینکه س��ال گذشته نیز چمن 
ورزشگاه نقش جهان به این امید که این پروژه تا پایان 
سال به بهره برداري مي رسد کشت شد که باتکلیفي 
در س��اخت ورزش��گاه از بین رفتن چم��ن را به دنبال 

داشت.
 به نظر مي رسد شروع عملیات ساخت با کشت دوباره 
چمن، پیش از تکمیل س��ازه فلزي و سایر بخش هاي 
نیمه تمام ورزشگاه اشتباهي اس��ت که به قیمت هدر 
رفت مناب��ع مالي و خس��ارت دوب��اره به پ��روژه تمام 

مي شود.
به هر حال هرچه س��اخت این پروژه به درازا بینجامد 
هدر رفتن بیت المال در آن اجتناب ناپذیر است. همان 
اتفاقي که در بیست سال گذشته رخ داده و عدم تکمیل 
این "ابر پروژه تخت جمشیدي" به خوبي گویاي همین 

موضوع است.

دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال کلمبیا به علت همراه 
نداشتن گذرنامه نتوانست وارد ایران شود.

گلر افس�انه ای کلمبیا نتوانس�ت وارد ایران 
شود

کاروان 45 نفره النصر عربس��تان با پ��رواز اختصاصی 
ایرباس 320 س��اعت 15 عص��ر امروز و ب��دون تاخیر 
در ف��رودگاه امام خمین��ی )ره( به زمین نشس��ت و در 
ش��رایطی که پرواز ه��ای خارجی دیگ��ری نیز وجود 
داش��ت در س��اعت 16:15 پس از اتمام کلی��ه امورات 
قانونی تمامی اعضای این تیم ب��ا اتوبوس فرودگاه امام 
 خمینی تهران را به مقصد هتل پارس��یان آزادی ترک

 کرد.
امیر علی حسینی مس��ئول روابط بین الملل باشگاه و 
مرادی مس��ئول بخش اداری با حضور در فرودگاه امام 

)ره( در تسهیل ش��رایط کنترل گذرنامه و مجوز ورود 
اعضای تیم النص��ر به خاک ای��ران را ، ت��اش کرده و 

تکاپوی زیادی داشتند.
کاروان 45 نفره النصر در کمتر از 70 دقیقه سوار اتوبوس 
شدند و این در شرایطی بود که سرخ پوشان در فرودگاه 
ریاض بالغ بر این دقایق ام��ورات قانونی و اداری خود را 

طی کردند.
به گفته امیر علی حسینی یکی از اتفاقات مهم و عجیب 
ورود کاروان النص��ر به ایران  عدم موافق��ت با ورود رنه 
هیگیتا مربی گلرهای النصر و گلر افسانه ای و سابق تیم 

ملی کلمبیایی به تهران بود.
به گفته مس��ئول روابط بین الملل باش��گاه هیگیتا به 
دلیل عدم برخورداری از گذرنام��ه مجوز ورود به ایران 
را دریافت نکرد و طبق قوانین به عربستان باز می گردد 
هیگیتا فراموش کرده بود در این سفر مهم گذرنامه خود 

را به همراه خود بیاورد.
پلیس گذرنامه ف��رودگاه نیز طبق قوانین مرس��وم در 
همه کش��ورها چاره های جز مخالفت ب��ا ورود وی به 
تهران نداش��تکاروان النصر پ��س از اس��تقرار در هتل 
آزادی ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی تمرین خواهد 
کرد و کنفرانس خبری س��رمربی این تیم نیز در آزادی 
برگزار خواهد شد.النصری ها دقایقی پس از اسکان در 
 هتل آزادی با اتوبوس راهی  ورزش��گاه آزادی خواهند

 شد.

هر دم از این باغ بری می رسد!  گلر افسانه ای کلمبیا   ناکام در ورود به ایران

رئیس فدراس��یون کاراته گفت: ش��نیده ام 
پناهی مدعی شده با مس��ئوالن عالی رتبه 
ارتباط خوبی دارد و با آنها کارهای اقتصادی 
انجام می دهد و البته دلیل این صحبت ها را 

نمی دانم.
علیرضا س��مندر در رابطه با اعام اس��امی 
مربیان تیم مل��ی کاراته که ط��ی چند روز 
گذش��ته رخ داد، اظهار داش��ت: روزی که 
آرین خو به عنوان مدی��ر فنی تیم های ملی 
انتخاب شد از ما درخواست کرد که انتخاب 
س��رمربی و مربیان تیم مل��ی را برعهده او 

واگذار کنیم. 
مدیر فنی تیم ملی از ما خواست که مستقل 
باشد و بنده نیز قبول کردم. البته نه اینکه در 
مورد جا به جا شدن مربیان دخالت نداشته 
باشم. او اس��امی مربیان و سرمربیان را پس 
از انتخاب به ما اع��ام کرد و ما نی��ز بعد از 
تایید نهایی حکم آنها را صادر کردیم. به هر 
 حال چیدمان مربیان ب��ا خود آرین خو بوده

 است. 
وی در م��ورد آغ��از اردوه��ای تی��م مل��ی 
بزرگس��االن ب��رای حض��ور در مس��ابقات 
قهرمانی آس��یا، اظه��ار داش��ت: مدیر فنی 
تیم های ملی برنامه  مرحله اول اردوها را به 
ما ارائه کرده و قرار اس��ت تا اعزام شدن تیم 
به مسابقات قهرمانی آس��یا ما چند مرحله 
اردو برگزار کنیم. البت��ه تصمیم داریم پس 

از اینک��ه ترکیب تی��م ملی ش��کل گرفت، 
نفرات حاضر در اردوه��ا را جهت باال رفتن 
آمادگی جس��مانی آنه��ا پیش از اع��زام به 
مسابقات قهرمانی آسیا در رقابت های غرب 
 آسیا یا یکی از مس��ابقات کاراته وان  شرکت

 دهیم.
س��مندر در پاسخ به این س��وال که آیا طی 
چند روز گذشته انتخابی در تیم ملی برگزار 
ش��ده یا خیر؟ گف��ت: طی دو روز گذش��ته 
نفرات��ی که در مس��ابقات قهرمانی کش��ور 
حضور داش��تند و تعدادی از کاراته کاها که 
از نظر کادرفنی عملکرد خوبی در مسابقات 
قهرمانی کشور داشتند،  به اردوی تیم ملی 
دعوت شدند. طی دو روز گذشته کادرفنی 
 از آنه��ا تس��ت گرف��ت و تع��دادی انتخاب

شدند.
رئیس فدراس��یون کاراته در پاس��خ به این 
س��وال که پناهی رئیس اس��بق فدراسیون 
مدعی ش��ده قرار اس��ت به زودی تغییراتی 
در راس فدراس��یون کارات��ه رخ ده��د و آیا 
این موض��وع صح��ت دارد یا خی��ر؟ گفت: 
ناراحتی من از این اس��ت که پناهی طی دو 
سال گذشته برای کاراته فقط حاشیه  سازی 

کرده است. 
متاس��فم برای او ک��ه عضو هیات رئیس��ه 
کنفدراس��یون آس��یا اس��ت و تا ب��ه امروز 
هی��چ کاری ب��رای کاراته کش��ورش انجام 

نداده اس��ت. او تا کوچک ترین نکته را پیدا 
می کند ش��روع به جنجال  سازی می کند و 
 بیهوده به دنبال حاش��یه  سازی برای کاراته

 اس��ت. مانده ام که پناهی دنبال چه چیزی 
است؟!

سمندر در ادامه خاطرنشان کرد: شنید ه ام 
که او مدعی ش��ده با مس��ئوالن عالی رتبه 
کارهای اقتص��ادی انجام می ده��د و رابطه 

بسیار خوبی با آنها دارد. 
بن��ده هی��چ مش��کلی ن��دارم و حت��ی اگر 
معاون وزی��ر هم به من بگوید ک��ه از کاراته 
برو ب��دون هی��چ س��ر و صدایی م��ی روم. 
دلی��ل ای��ن حاش��یه  س��ازی های پناهی و 
 مط��رح ک��ردن چنی��ن صحبت های��ی را

 نمی دانم.
 بنده تا به امروز از مس��ئوالن وزارت ورزش 
 و جوان��ان غی��ر از احت��رام چی��ز دیگ��ری

 ندیده ام.
 م��ا بع��د از تعطی��ات ن��وروز جلس��ه ای 
ب��ا مع��اون وزی��ر ورزش داش��تیم ک��ه در 
 آن جلس��ه از کارات��ه تقدی��ر و تش��کر

 ش��د.رئیس فدراس��یون کارات��ه در ادامه 
صحبت های خ��ود گفت: پناه��ی در کدام 
یک از جلس��ات آس��یایی حضور داش��ته؟ 
چط��ور ممک��ن اس��ت زمان��ی که م��ن از 
مسئوالن کش��ورم در کنفدراس��یون آسیا 
بد بگویم کس��ی من را قبول کند؟! من تا به 

حال علیه او کاری نک��رده ام اما اگر بخواهم 
مثل او علی��ه هموطنانم در کنفدراس��یون 
آس��یا کاری کنم قطعا با یک تلف��ن و نامه 
از مسئوالن کنفدراس��یون آسیا درخواست 
می کنم ک��ه او را برکنار کنند ام��ا چون او 
 هموطن من است هیچ وقت چنین کاری را 

نمی کنم.
س��مندر در م��ورد برگ��زاری انتخاب��ات 
کنفدراس��یون آس��یا در ش��هریور ماه خبر 
داد و گف��ت: انتخاب کنفدراس��یون آس��یا 
قرار اس��ت ش��هریور م��اه برگزار ش��ود که 
 بنده نی��ز در این انتخابات ش��رکت خواهم 
 ک��رد. تم��ام رایزنی ه��ای الزم را انج��ام 

دادم. 
حداقل باید بگویم می خواهم در پستی باالتر 
از هیات رئیسه آسیا حضور داشته باشم. فعا 
در مورد این موضوع صحبت نمی کنم و این 

را پناهی نیز می داند.
وی در ادام��ه انتقاده��ای خ��ود از رئی��س 
اس��بق فدراس��یون کاراته گفت: زمانی که 
بن��ده رئیس فدراس��یون غرب آس��یا بودم 
 میزبان��ی مس��ابقات را ب��ه ای��ران واگ��ذار

 کردم. 
متاس��فانه پناهی در آن مقط��ع اجازه نداد 
تیمی از کش��ورمان در آن مسابقات شرکت 
کند پ��س حاال بن��ده باید بگوی��م که آقای 
پناهی، آیا شما مدیر هستید؟ شما ریاست 
غرب آسیا را با عربستان معامله کردید و آن 

پست را به آنها دادید. 

کاری که شما کردید باعث شد عربستان در 
آسیا  رشد کند. آیا این اس��ت دیپلماسی؟ 
م��ا قهرم��ان آس��یا هس��تیم و در کمیته 
 تیمی عن��وان قهرمانی جهان را نیز کس��ب 

کرده ایم.
 با کاری که شما کرده اید حاال باید با التماس 
در آسیا جایگاه کسب کنیم، اما ناگفته نماند 
با کمک دوس��تان رایزنی های الزم را انجام 
دادیم و منتظر باش تا امسال در آسیا کاراته 
 ایران جایگاه خود را در انتخابات پس خواهد

 گرفت. 
وی در پایان صحبت ه��ای خود اظهار کرد: 
پناهی باره��ا مدعی ش��ده که مس��ئوالن 
فعلی فدراس��یون ب��ه حرف ه��ای او گوش 
نمی دهند. آقای پناهی! شما نگاه کن ببین 
 با این کارها آی��ا برای خ��ودت ارزش قائل 

شده ای. 
بنده طی چند روز گذش��ته در جلسه ای که 
با مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک داشتم آنها نیز از صحبت های 
پناهی دلگیر و ناراضی بودند که او چرا مدام 
در رس��انه ها چنین مصاحبه هایی را مطرح 

می کند.
 چرا پناهی دو س��ال اس��ت ک��ه می گوید 
رئیس فدراس��یون را برکن��ار خواهد کرد. 
م��ن ناراح��ت صحبت های پناهی نیس��تم 
چراکه ای��ن فدراس��یون برای چه کس��ی 
 مان��ده ک ه بخواه��د ب��رای س��مندر نیز

 بماند.

علیرضا   سمندر عنوان کرد:

پناهی ، هیچ کاری برای کاراته انجام نداد

حریف  مان در این بازی خسته بود
س��رمربی 43 س��اله نفت تهران پس از پیروزی ش��اگردانش برابر 

الشباب از برتری کامل تیمش مقابل نماینده عربستان گفت.
علیرض��ا منصوری��ان در پ��ی پی��روزی 3 بر صفر ش��ب گذش��ته 
)سه ش��نبه( ش��اگردانش در خان��ه الش��باب عربس��تان در هفته 
چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا در کنفرانس خبری 
گفت: از کس��ب این پی��روزی و این نتیج��ه فوق الع��اده  بی نهایت 
خوش��حالم. ما تیم بهتر می��دان بودی��م و بازیکنان��م خیلی عالی 
برنامه های تاکتیک��ی را به اجرا گذاش��تند. این پی��روزی قاطعانه 
 نش��ان می دهد که م��ا در این بازی ب��ر حریف خود کام��ًا برتری

 داشتیم.
وی افزود: در نیمه اول به دنبال این بودیم تا جلوی پیشروی الشباب 
را بگیریم و با کنترل آنها دروازه مان را بسته نگه داشتیم و در نیمه 
دوم هم موفق به زدن سه گل مهم ش��دیم. الشباب نسبت به تیمی 
که ما در تهران برابرش بازی کردیم تیم کامًا متفاوتی بود. آنها در 

این بازی خسته بودند.
نفت تهران، نماینده کشورمان با پیروزی شب گذشته برابر الشباب 7 
امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی گروه B لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کرد. تیم  های العین امارات، پاختاکور ازبکس��تان و الشباب 
عربس��تان هم به ترتیب با 6، 5 و 2 امتیاز در رده های دوم تا چهارم 

این گروه هستند.

 12 دوچرخه سوار ناشنوا
 در اردوی تیم ملی

نخستین اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان 20 فروردین 
ماه با 12 ملی پوش برپا می شود.

تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان آماده رقابتهای آسیا اقیانوسیه 
چین تایپه می شوند.

 نخس��تین اردوی ملی پوش��ان 20 فروردین ماه ب��ا 12 ملی پوش 
 بر پا می ش��ود اردوی ملی پوش��ان به م��دت 5 روز در ته��ران بر پا 
می ش��ود.گفتنی است جواد س��پاهی )خراسان ش��مالی(عزت اله 
مظاهری )مازندران( محمد مهدی عطائیان )همدان( ایمان کاویانی 
)لرستانی( پیمان تیغ نقش و عیسی عزتی )آذربایجان شرقی( علی 

کامکار و یوسف یوسف زاده )اردبیل(
محم��د امی��ن جرق��ی – ف��واد س��واری – عل��ی اکبر بلراس��ی 
مصطفی ش��جیرات خوزس��تان صبح روز 5 ش��نبه 20 فروردین 
 م��اه اردوی آمادگ��ی را در کم��پ تیمهای مل��ی در ته��ران بر پا

 می کند.

 برانکو: از بازگشت به ایران
 هیجان زده ام

برانکو ایوانکوویچ می گوید نمی تواند احساسش را از بازگشت دوباره 
به فوتبال ایران بیان کند.

سرمربی جدید پرسپولیس پس از بازگشت به فوتبال ایران پس از 9 
سال در بدو ورود به تهران گفت: نمی توانم احساسم را توصیف کنم 
و بگویم که چقدر از بازگشت به فوتبال ایران پس از 9 سال هیجان 
زده هستم. بسیار خوش��حالم که هدایت باش��گاه بزرگی همچون 

پرسپولیس را به من سپرده اند.
او درباره ش��ناختش از پرس��پولیس گفت: مذاکرات ما با باش��گاه 
پرس��پولیس به دو، س��ه ماه اخیر باز می گردد. در یکی، دو س��ال 
اخیر نی��ز تماس های��ی برقرار ش��د اما به دلی��ل تعهدات��ی که به 
باشگاه های عربس��تانی و اماراتی داشتم نتوانس��تم به ایران بیایم. 
 اما در ترکیه ب��ا آقای نژاد ف��اح خیلی زود به یک زبان مش��ترک 

رسیدیم.
برانکو با اشاره به ش��رایط پرس��پولیس و قدمت این باشگاه گفت: 
دقیقا می دانم پرس��پولیس یعنی چه. پرسپولیس یعنی ارتشی 30 
میلیونی، با 30 میلیون سرمربی و 30 میلیون رویا اما من به خودم 
و پرسپولیس اعتقاد دارم و می خواهیم کاری کنیم که هواداران بعد 
از مدتها خوشحال شوند. کار راحتی نیست اما ما اینجا هستیم که 
هواداران را خوشحال کنیم و امروز من هم به همراه خیل هواداران 

یار دوازدهم پرسپولیس در دیدار برابر النصر خواهم بود.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا قولی به هواداران می دهید یا خیر 

گفت: قولی که می توانم بدهم کار زیاد و انرژی فراوان است.
ایوانکووی��چ درباره مبلغ ق��رارداد خود با پرس��پولیس گفت: مبلغ 
قرارداد جزو اس��رار کار یک مربی به حس��اب می آید اما چون شما 
پرسیدید می گویم مبلغی که از پرسپولیس می گیرم به مراتب کمتر 
از باشگاه هایی است که در آن کار کرده ام. من وقتی سال 85 فوتبال 
ایران را ترک کردم گفتم که روزی به این جا بر می گردم و االن خیلی 

خوشحالم که این اتفاق رخ داده است.
برانکو در پاس��خ ب��ه این س��وال که چه ش��د در زم��ان حضورتان 
در االتفاق عربس��تان نتوانس��تید به ایران بیایید گفت: یکس��ری 
 س��وء تفاهماتی وجود داش��ت اما اکن��ون این س��وء تفاهم ها حل

 شده است.
سرمربی جدید پرس��پولیس درباره ش��ناختش از النصر عربستان 
گفت: ش��ناخت خوبی از این تی��م دارم. ش��اید بتوان��م ادعا کنم 
که این تیم قوی ترین تیم کنونی عربس��تان اس��ت. پرس��پولیس 
ق��درت و ت��وان النص��ر را در ب��ازی رف��ت احس��اس ک��رد اما با 
 فوتبالی متعصبان��ه و توام با اتح��اد می توانیم ضعف ه��ا را برطرف 

کنیم.
وی در پاسخ به این س��وال که از کادر کنونی پرسپولیس چند نفر 
به کارشان در این تیم ادامه خواهند داد؟ گفت: در حال حاضر آنها 
ش��ناخت خوبی از تیم دارند اما من امروز به هم��راه کادرم تنها یار 

دوازدهم پرسپولیس خواهیم بود.
او درباره دس��تیاران خارجی خود نیز گفت: پانادیچ که بازیکن تیم 
دیناموزاگرب بوده و به همراه تیم ملی یوگس��اوی در جام جهانی 
بازی کرده و سال ها همبازی مهدوی کیا در هامبورگ بوده سه سال 
اس��ت که با من کار می کند. او قرار است در پرس��پولیس نیز با من 
همکاری کند. مربی بدنسازی هم که به ایران آورده ام جزو بهترین 
مربیان بدنساز کرواسی است و فارغ التحصیل این رشته است. فردا 
هم برادر پانادیچ به عنوان مربی دروازه بان به تیم اضافه می شود. ما 
قصد داشتیم از لوگوس��یچ به عنوان مربی دروازه بان استفاده کنیم 
اما به دلیل قراردادی که با فدراس��یون فوتبال بوس��نی داشت این 

اتفاق ممکن نبود.
ایوانکوویچ درباره ش��ایعه حض��ور وحید هاش��میان و کریم باقری 
در پرس��پولیس گفت: م��ن با آقای ن��ژاد ف��اح صحبت های الزم 
را انج��ام داده ام و در یک��ی، دو روز آین��ده درب��اره ای��ن مس��ائل 
تصمی��م گی��ری می ش��ود. کارهای زی��ادی داری��م ک��ه باید در 
پرس��پولیس انجام دهیم اما این دو نفر س��ابقه بازی در لیگ های 
 اروپای��ی دارن��د و از بازیکنان ریش��ه دار پرس��پولیس به حس��اب

 می آیند.
برانکو در پایان در پاسخ به این س��وال که احساستان از این که در 
فوتبال ایران به شما لقب "پروفس��ور" داده اند، چیست؟ گفت: این 
تنها یک لقب نیست، بلکه رتبه دانش��گاهی  من پروفسوری است. 
نباید فکر کنید ک��ه فقط چون عین��ک می زنم به م��ن می گویند 

"پروفسور"! 
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یادداشت

مصرف بنزین چهارمحال وبختیاری 
درنوروز از 11 میلیون لیتر فراتر رفت

 مدیر ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفت��ی منطقه 
چهارمحال و بختی��اری گف��ت: در 14 روز اول فروردین ماه 
امسال، 11 میلیون و 32 هزار لیتر بنزین در این استان مصرف 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی استان، منصور شجاعیه شامگاه س��ه شنبه با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: این میزان مصرف بنزین در استان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 11.7 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در همین مدت چهار میلیون و 316 هزار لیتر نفت 
گاز در استان مصرف شده که نسبت به نوروز سال گذشته 11 
درصد کاهش دارد.شجاعیه ادامه داد: در ایام نوروز سه میلیون 
و 458 هزار مترمکعب گاز از طریق جایگاه های سی ان اجی 
عرضه شد.به گفته وی، در ایام نوروز 43 جایگاه عرضه بنزین 
و نفت گاز و 34 باب جایگاه س��ی ان اجی در استان به مردم 

خدمات ارائه کردند.

 سه ماهیگیر متخلف در تاالب
 بین المللی چغاخور به دام افتادند

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال وبختیاری از 
دستگیری سه ماهیگیر متخلف درتاالب بین اللملی چغاخور 
شهرس��تان بروجن خبر داد.به گزارش روابط عمومی محیط 
زیست استان، ش��هرام احمدی افزود: ماموران یگان حفاظت 
استان 552 قطعه ماهی کپور از این سه صیاد متخلف کشف 
و ضبط کردند.وی گفت: این متخلفان با اس��تفاده از تاریکی 
ش��ب در تاالب چغاخور اقدام به صید غیرمجاز با استفاده از 
یکهزار و 900 متر تور ک��رده بودند.وی گف��ت: این صیادان 
پس از صید، با یک دس��تگاه خودرو یخچال دار قصد انتقال 
ماهیها را به بازار داش��تند که ماموران پ��س از تعقیب و گریز 
طوالنی موفق به متوقف کردن خودرو و دستگیری متخلفان 
شدند.احمدی اظهار داش��ت: وزن ماهیهای ضبط شده بالغ 
بر 470 کیلوگرم بود ک��ه متخلفان پس از تش��کیل پرونده، 
 ب��رای گذراندن مراح��ل قانونی ب��ه مراجع قضای��ی تحویل 

شدند.

 بیش از 31 هزارتن گوشت قرمز
 در چهارمحال و بختیاری تولید شد

مع��اون بهب��ود تولی��دات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پارس��ال 31 ه��زار و 200 تن 

گوشت قرمز در استان تولید شد
مهراب فرجی، اظهار داشت: این میزان تولید گوشت قرمز در 
چهارمحال و بختیاری، برابر س��ه و نیم درصد تولید گوشت 
قرمز کش��ور بوده اس��ت.وی افزود: چهارمحال و بختیاری با 
تولید این میزان گوشت قرمز، رتبه نهم کشور را در تولید این 

محصول به خود اختصاص داد.

 اراضی شهرک صنعتی بروجن 
سند دار شد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و 
بختیاری از صدور سند مالکیت برای100 درصد از 

اراضی شهرک صنعتی بروجن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ش��هرکهای صنعتی چهارمح��ال و بختیاری، رضا 
گنجی گفت: س��ند ثبت��ی مالکیت طرح توس��عه 
ش��هرک صنعتی بروجن ش��امل س��ه پالک و به 

مساحت 208 هکتار صادر شد.
به گفته وی، با اخذ سند ثبتی برای شهرک صنعتی 
بروجن، این شهرک به یکی از ممتازترین شهرک 
های صنعتی استان برای س��رمایه گذاری تبدیل 
شد.مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی استان 
گفت: در شهرک صنعتی بروجن در مجموع 476 
هکتار زمین دارای س��ند ثبتی ب��رای واگذاری به 
متقاضیان اس��ت.مدیرعامل هیات مدیره شرکت 
ش��هرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: شهرک صنعتی بروجن در سه فاز، اجرایی شده 
و دارای زیر س��اختهای آب، برق، گاز، تلفن، فیبر 
نوری، تصفیه خانه و ایستگاه و خودرو آتش نشانی 
اس��ت.گنجی گفت: در چارچ��وب مراحل تامین 
اعتبار الزم از منابع داخلی و استانی، طرح توسعه 
34 هکتاری این شهرک طراحی و پالک بندی شده 
است.به گزارش ایرنا، از 25 شهرک صنعتی مصوب 
استان چهارمحال وبختیاری در 21 شهرک، زمین 

برای سرمایه گذاری واگذار می شود.
تاکنون یکه��زارو520 قرارداد واگ��ذاری زمین در 
شهرکهای صنعتی استان با سرمایه گذاران به امضا 
رس��یده که بخش قابل توجهی از این قراردادها به 
ایجاد صنایع منجر ش��ده اس��ت.هم اکنون حدود 
یکهزار و200 واحد صنعتی در استان چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد.شهرستان بروجن به عنوان 
قطب صنع��ت چهارمح��ال و بختیاری اس��ت که 
حدود30 درصد صنایع کوچک و بزرگ چهارمحال 

و بختیاری در این شهرستان فعال است.

اخبار کوتاه یادداشت چهارمحال وبختیاری رتبه دوم امنیت سفر نوروزی را کسب کرد
قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر دراستان افزود: 
چهارمحال وبختیاری پس از استان یزد به عنوان دومین استان در امنیت سفر ارزیابی 
 ش��ده که این امر با همدلی و همراهی همه دس��ت اندرکاران برای ایجاد امنیت میسر

 شد.
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مشخص نیس��ت چه کسی و برای  
چه، نخس��تین بار به اس��تانهای 
غربی ایران، لقب 'عروس زاگرس' 

را اطالق کرد.
اما هر چه باش��د، این لقب دیگر پیش��وند زاگرس ایران 
نیست چرا که چند س��الی اس��ت، این عروس رنگارنگ 
زیبارو، با مهر بی بارانی، به زوجیت خشکس��الی درآمده 

است.
دیر زمانی دشتهای جنوبی و مرکزی ایران را، سرچشمه 
ه��ای رودزای همین فالت غربی ایران س��یراب می کرد 
و همین رودخانه ها بودند که جنگلها و مراتع بی ش��مار 

زاگرس را رقم می زدند.
اما دیگر نه از آن چشمه ها خبری است و نه از آن فراوانی 
بارانها و نه از آن عروس و رودخانه هایی که زمانی مردم، 

رخت اقبال خویش را بدان می شستند.
چهارمحال و بختیاری که زمانی یکی از استانهای آبخیز 
کش��ور بود که نقش مهمی در تامین منابع آبی کش��ور 
داشت، حاال یکی از استانهای درگیر با تنش کم آبی است.

دو رود زاینده رود و کارون از بهم پیوستن رودخانه های 
فصلی در این استان شکل می گیرد و به فالت مرکزی و 

جنوب کشور روانه می شود.
این دو رودخانه از دیرباز بخشی از هویت تاریخی ایران را 

شکل داده اند به گونه ای که رودخانه کارون نقش مهمی 
در تمدن ایالمی ها داشته و رودخانه زاینده رود در تمدن 

اسالمی دوره صفویه اثرگذار بوده است.
منابع تاریخی نشان می دهد، این دو رودخانه در هر 50 
سال بطور تقریب یک سال دچار خشکسالی می شد ، اما 
در یک دهه اخیر این دو رودخانه بدلیل بی بارش��ی و کم 

بارشی، با تنش جدی کم آبی روبرو شده اند.
کمبود منابع آبی و کم بارش��ی در س��الهای اخیر باعث 
کاهش س��فره های آبی این استان ش��ده است تا حدی 
که دیگر دیدن برف اس��فند ماه در کوهرنگ به یک رویا 
تبدیل ش��ده اس��ت.با این اوصاف، وزارت نیرو در هفته 
جاری نام استانهای درگیر با تنش کم آبی را اعالم کرد که 
چهارمحال و بختیاری مانند چند سال اخیر دوباره در این 
جمع قرار گرفته است.شرکت مدیریت منابع آب ایران، نام 
هفت استان را در گروه مناطق مبتال به کمبود آب اعالم 
کرد که براساس شاخص پایش منابع آب از مهر تا اسفند 
سال 93، استانهای کشور در شش دسته مرطوب، نرمال، 
قابل تحمل، دارای تنش آبی، دارای تنش آبی ش��دید و 

کمبود آب طبقه بندی شده اند.
بر اساس اعالم وزارت نیرو، اس��تانهای بوشهر، خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان 

و یزد در رده مناطق مواجه با کمبود آب قرار گرفته اند.

براساس این گزارش،13 اس��تان کشور در دسته مناطق 
دارای 'تنش آبی شدید' قرار دارند که این استانها شامل 
اصفهان، ایالم، تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، 

کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هستند.
بر این اساس، 11 استان کشور نیز شامل آذربایجان شرقی 
و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و 
رضوی، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن 
و مازندران در دس��ته مناطق درگیر با 'تنش آبی' معرفی 

شده اند.
طبق این گزارش، هیچ استانی از نظر شاخص پایش منابع 
آب در سال آبی 94-93 در دسته های مرطوب، نرمال و یا 

حتی قابل تحمل قرار ندارند.
با نگاهی به نقش��ه طبقه بندی استانهای کشور بر اساس 
ش��اخص پایش منابع آب، نیمه جنوبی و جنوب شرقی 

کشور در دسته مناطق درگیر با کمبود آب قرار دارند.
در چهارمحال و بختیاری نیز بارشهای اسفند سال 93 و 
فروردین 94 هم نتوانسته اس��ت کمبود آب در استان را 
جبران کند به همین دلیل صرفه جویی و مصرف بهینه 
بهترین راهکار برای مواجهه با کمبود آب در طول سالهای 

مختلف است.
افزایش 41 درصدی بارندگی های نوروز امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری هنوز 
نتوانسته اس��ت میزان بارش در میانگین بلندمدت این 

استان را افزایش دهد.
مدیرکل هواشناس��ی چهارمحال و بختیاری می گوید: 
میانگین وزنی بارندگی س��ال زراعی جاری استان از اول 
مهر93 تا 16 فروردین 94 حدود 573 میلیمتر است در 

حالی که باید این میزان 586 میلیمتر باشد.
مهرداد قطره سامانی روز سه ش��نبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود:این میزان بارندگی وزنی در بلندمدت باید به 668 
میلیمتر برسد و انتظار است این میزان بارش در ماه های 
باقی مانده در استان صورت گیرد، اما بدلیل گرم شدن دما 
در ماه های آینده و پایدار نبودن نوع بارشها، بعید است این 

میانگین حاصل نشود.
وی گف��ت: بارش��های ماه ه��ای اخی��ر در چهارمحال و 
بختیاری نس��بت به میانگین بلندمدت تا صبح روز سه 

شنبه هجدهم فروردین با دو درصد کاهش مواجه است.
به گفته وی، میزان بارندگی نس��بت به میانگین س��ال 
زراعی کامل از اول مهر تا 31 شهریور سال 94 با کاهش 

14 درصدی روبرو خواهد بود.
وی همچنین بااش��اره به کاهش ش��دید ب��ارش برف در 
زمستان 93 در چهارمحال و بختیاری گفت: در حالی که 
باید هشت ماه از سال در کوهرنگ، برف در ارتفاعات این 
خطه وجود داشته باشد، اما در سال 93 تنها 60 روز زمین 

کوهرنگ پوشیده از برف بود.

در پی بارش های کم و بحران کم آبی 

ازدواج » عروس زاگرس« با خشکسالی

محمود 
رییسی

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي مهدي كاظمي اسفه با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء 
شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 36114 سهم و دو- سوم سهم مشاع 
از پالك 79 اصلي شده كه سند مذكور در صفحه 263 دفتر 204 به ميزان 8 حبه مشاع بنام 
وي ثبت گرديده كه بموجب سند شماره 109709–71/7/16 دفترسه شهرضا تمامت دو حبه 
آن را به فتح اله بهرامي انتقال داده سپس بموجب سند شماره 117796– 86/3/26 دفتر 4 
شهرضا تمامت يازده هزار سهم آن رابه اكبرپك وخانم بي بي جان شيرواني باسويه انتقال 
داده وهمچنين به موجب سند شماره 11027–3/12/ 86 دفتر5 شهرضا تمامت ده هزار سهم 
مشاع از مالكيت خود را به رحمت اله ناظم انتقال داده و بموجب سند شماره 5948–91/5/5 
دفتر303 شهرضا تمامت 13382 سهم مشاع ديگرازمالكيت خودرابه شقايق رهنمائي حقيقي 
انتقال اجرائي داده كه پس از انتقاالت فوق ميزان36114 سهم ودو- سوم سهم مشاع براي 
وي باقي مي ماندكه نامبرده درخواست صدور سند مالكيت المثني نسبت به آن نموده است 
كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي 
اعتراض خود را با مدارك مثبت تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و 
به متقاضي تسليم خواهد نمود .واگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
ابالغ اجرایيه 

شماره پرونده: 139304002127000048/1 شماره بايگانی پرونده: 9300085 شماره آگهی 
به  علی  فرزند  اسفه  كاظمی  عبداله  آقای  به  بدينوسيله  ابالغيه: 139403802127000001 
شماره شناسنامه يك متولد 1340/03/25 به شماره ملی 1199553794 كه طبق تقاضانامه 
بنياد شهيد پالك78 كدپستی  صدور اجراييه ساكن شهرضا خيابان جانبازان ده دستگاه 
8618843151 كه برابر گزارش مامور ابالغ امكان ابالغ واقعی در آدرسهای مذكور وجود 
نداشته است ابالغ می گردد براساس قرارداد شماره 4581/57 مورخ 1391/05/07 تنظيمی در 
بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شهرضا آقای عبدالرضا قرقانی به تعهد شما و غيره مبلغ 
صد ميليون ريال از تسهيالت بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست 
بستانكار اجراييه به مبلغ يكصد و هفده ميليون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و 
سی و هفت ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1391/05/07 كه از اين تاريخ 
به بعد روزانه مبلغ پنجاه و هفت هزار و هشتصد و چهل و يك ريال خسارت تاخير تاديه به 
انضمام هزينه های اجرايی به آن اضافه می گردد صادر و تحت شماره بايگانی 9300085 در 
اجرای ثبت اسناد و امالك شهرضا در جريان رسيدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آيين 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 

عمليات اجرايی جريان خواهد يافت. يوسفيان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احكام  اجرای  دوم  شعبه   12/218
كالسه 2260/93 ش ج/دوم له خانم مژگان جعفری عليه مهدی صفوی خليفه سلطانی به 
آدرس مجهول المكان بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 1/679/340/000 ريال 
فاز6-  اتوبان شهيد كشوری –  اموال توقيفی به شرح ملك مورد نظر واقع در اصفهان – 
بلوك73- طبقه9- واحد114 با مساحت تقريبی 115 مترمربع كه در تاريخ 77/10/15 با اين 
شماره قرارداد 004508116 تحت عنوان پروژه شهيد كشوری با مديريت شركت عمران 
آبشار اسپادانا و با نظارت اين شركت از طرف آقای محمدرضا نيا به خواهان و خوانده 
انتقال داده شده است طبق فرم اطالعات قرارداد اعضای پروژه مورخ 93/9/24 تاكنون مبلغ 
210/855/000 ريال به شركت عمران آبشار اسپادانا پرداخت شده است و تا اين تاريخ به 
صورت علی الحساب مبلغ 225/799/000 ريال به شركت عمران آبشار بدهی دارند و ملك 
مورد نظر در مرحله اتمام اجرای كامل اسكلت،سفت كاری و گچ خاك می باشد و شيارزنی 
جهت تاسيسات برقی اجرا شده است و مشخص نشده كه واحد مزبور تا چه تاريخی تكميل 
می شود واحد آپارتمان مزبور فاقد سند مالكيت تفكيكی و صرفا دارای دفترچه قرارداد به 
شماره 6/62968 و شماره پرونده 8116 به نام آقای مهدی صفوی خليفه سلطانی و خانم 
مژگان جعفری می باشد با توجه به موقعيت – ميزان عرصه و اعيان – بازار حاكم بر عرضه 
و تقاضا ارزش واحد آپارتمانی مزبور كه شامل امتياز و مبالغ پرداختی می باشد بالغ بر 
1/060/855/000 ريال و لذا ارزش سه دانگ آن بالغ بر 530/427/500 ريال )پانصد و سی 
ميليون و چهارصد و بيست و هفت هزار و پانصد ريال( توسط كارشناس رسمی دادگستری 
ارزيابی گرديده است. الزم به ذكر است با توجه به اينكه ميزان جريمه تاخير از طرف شركت 
عمران آبشار اسپادانا اعالم نشده مبلغ جريمه تاخير از ميزان ارزش ملك كسر می شود كه 

مورد اعتراض هيچيك از طرفين قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 
94/2/6 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احكام واقع در خيابان شيخ صدوق چهارراه 
وكال برگزار می گردد طالبين شركت در مزايده می توانند با پرداخت ده درصد از مبلغ پايه به 
شماره حساب 2171350205001 واريز و با ارائه فيش آن به اجرای احكام از اموال بازديد 
نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. ضمناً 530/427/500 معادل 
54/347 عدد سكه می باشد.م الف:34747 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
مزایده 

12/219 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
2260/93 ش ج/دوم له خانم مژگان جعفری عليه مهدی صفوی خليفه سلطانی به آدرس 
مجهول المكان بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 1/679/340/000ريال اموال توقيفی 
به شرح ملك مورد نظر واقع در اصفهان – اتوبان شهيد كشوری – فاز6- بلوك73- طبقه9- 
واحد114 با مساحت تقريبی 115 مترمربع كه در تاريخ 77/10/15 با اين شماره قرارداد 
004508116 تحت عنوان پروژه شهيد كشوری با مديريت شركت عمران آبشار اسپادانا و 
با نظارت اين شركت از طرف آقای محمدرضا نيا به خواهان و خوانده انتقال داده شده است 
طبق فرم اطالعات قرارداد اعضای پروژه مورخ 93/9/24 تاكنون مبلغ 210/855/000 ريال 
به شركت عمران آبشار اسپادانا پرداخت شده است و تا اين تاريخ به صورت علی الحساب 
مبلغ 225/799/000 ريال به شركت عمران آبشار بدهی دارند و ملك مورد نظر در مرحله 
اتمام اجرای كامل اسكلت،سفت كاری و گچ خاك می باشد و شيارزنی جهت تاسيسات برقی 
اجرا شده است و مشخص نشده كه واحد مزبور تا چه تاريخی تكميل می شود واحد آپارتمان 
مزبور فاقد سند مالكيت تفكيكی و صرفا دارای دفترچه قرارداد به شماره 6/62968 و شماره 
پرونده 8116 به نام آقای مهدی صفوی خليفه سلطانی و خانم مژگان جعفری می باشد با 
بازار حاكم بر عرضه و تقاضا ارزش واحد  ميزان عرصه و اعيان –  توجه به موقعيت – 
آپارتمانی مزبور كه شامل امتياز و مبالغ پرداختی می باشد بالغ بر 1/060/855/000 ريال 
و لذا ارزش سه دانگ آن بالغ بر 530/427/500 ريال )پانصد و سی ميليون و چهارصد 
و بيست و هفت هزار و پانصد ريال( توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده 
است. الزم به ذكر است با توجه به اينكه ميزان جريمه تاخير از طرف شركت عمران آبشار 
اسپادانا اعالم نشده مبلغ جريمه تاخير از ميزان ارزش ملك كسر می شود كه مورد اعتراض 
هيچيك از طرفين قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 94/2/6 در ساعت 
10 تا 9 صبح در محل اجرای احكام واقع در خيابان شيخ صدوق چهارراه وكال برگزار 
پايه به شماره  از مبلغ  با پرداخت ده درصد  می گردد طالبين شركت در مزايده می توانند 
حساب 2171350205001 واريز و با ارائه فيش آن به اجرای احكام از اموال بازديد نمايند 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. ضمناً 530/427/500 معادل 54/347 
عدد سكه می باشد.آقای مهدی صفوی خليفه سلطانی چنانچه مايليد در جلسه مزايده در مورخ 
94/2/6 در ساعت 10تا9 صبح شركت نماييد.م الف:34746 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

12/259 شماره:1393/04/7236-1393/12/14 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب حصار 
و بوم كند به پالك 498 فرعی از شماره پالك 128- اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز كه به نام احمدرضا مقيمی هنجنی فرزند امراله در جريان ثبت می باشد 
و چون تحديد حدود پالك مرقوم تاكنون بعمل نيامده است اينك به موجب دستور اخير 
در صبح  مرقوم  پالك  اختصاصی  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده 
كليه  به  آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  محل شروع  در   1394/2/29 روز 
مالكين مجاور و صاحبان ملك مذكور اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين 
امالك مطابق  اعتراضات مجاورين و صاحبان  بهم رسانند ضمنا  آگهی در محل حضور 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.

تاريخ انتشار: 1394/01/20 م الف:254 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
مزایده 

در خصوص كالسه  مزايده ای  دارد جلسه  نظر  در  كيفری  احكام  اجرای  نهم  1/25 شعبه 
930277ش9 در روز شنبه مورخ 94/2/5 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا)اتاق 
030- ط همكف دادگستری شهيد نيكبخت( جهت فروش سهم االرث احتمالی آقای احمدرضا 
يزدان پناهی از پالك ثبتی 15191-3029 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خ بزرگمهر – خ 
مبارزان – ك.شهيد محمد جعفر گزچيان – كوچه شهيد اعاليی – پالك11- كدپستی 44941-

81566 در راستای استيفای مطالبات سيصد و پنجاه ميليون ريال برگزار نمايد. طالبين خريد 
5 روز قبل از جلسه مزايده قادرند به نشانی فوق از ملك بازديد نمايند و با توديع نقدی ده 
درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه است. ملك اكنون در تصرف ورثه است. 
اوصاف ملك براساس نظر كارشناس: الف- مشخصات فنی و توصيف ملك مورد ارزيابی: 

ملك مورد ارزيابی يك باب منزل مسكونی به آدرس اصفهان – خ بزرگمهر – خ مبارزان – 
پالك11- كدپستی 81566-44941   – كوچه شهيد اعاليی   – ك.شهيد محمدجعفر گزچيان 
می باشد كه مطابق با مندرجات سند مالكيت دارای عرصه به ميزان 137/24 مترمربع و اعيان 
احداثی در طبقه همكف به صورت مسكونی با زيربنای 88 مترمربع و در زيرزمين به صورت 
انباری با زيربنای 40 مترمربع می باشد و قدمت اعيان احداثی باالی 25 سال می باشد. منزل 
فوق واقع در ضلع شمالی كوچه و دارای سقف تيرآهن – درب و پنجره بيرونی از جنس 
آهن – نما و ديوارهای حياط از جنس آجر – كف حياط با پوش موزاييك می باشد و طبقه 
همكف دارای سالن پذيرايی – اتاق خواب – آشپزخانه با كابينت فلزی و پوشش ديوارها از 
جنس كاشی می باشد – دربهای داخلی از جنس چوب و پوشش ديوارهای داخلی رنگ و 
روغن مستعمل می باشد سيستم سرمايشی ساختمان كولرآبی و سيستم گرمايشی بخاری 
گازی می باشد و ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. ب- مشخصات ثبتی: 
سند مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی شماره 3029 فرعی از 15191 اصلی 
مورد ثبت شماره 3472 دفتر 9 صفحه 409 بخش 5 ثبت اصفهان در تاريخ بيست و ششم 
آبان ماه پنجاه و نه به نام آقای محمدتقی يزدان پناهی صادر و تسليم شده است. ج- ارزيابی 
و تقويم بها: با توجه به جميع جهات از جمله موقعيت و مساحت عرصه – مساحت اعيانی 
احداثی – مصالح استفاده شده – قدمت – دسترسی به شبكه شوارع – معابر و نيز قيمت 
و موقعيت منطقه ارزش روز كل ششدانگ ملك فوق برابر با 4/734/800/000 ريال )چهار 
ميليارد و هفتصد و سی و چهار ميليون و هشتصد هزار ريال( ارزيابی می گردد. فلذا ارزش 
چهاردانگ مشاع توقيف شده از ملك فوق به ميزان 3/156/520/000 ريال )سه ميليارد و 
يك صد و پنجاه و شش ميليون و پانصد و بيست هزار ريال( ارزيابی می گردد و مطابق با 
گواهی حصر وراثت شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان به شماره دفتر 
2788 مورخ 91/9/13 سهم االرث احمدرضا يزدان پناهی از مالكيت چهار دانگ مشاع از پالك 
ثبتی فوق برابر با دو نهم از مابقی تركه می باشد كه اين سهم االرث با توجه به ارزيابی پالك 
فوق به ميزان 613/767/778 )ششصد و سيزده ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار و 
هفتصد و هفتاد و هشت ريال( ارزيابی می گردد.م الف:344 محمد خضری مدير شعبه 9 اجرای 

احكام كيفری اصفهان 
مزایده 

1/26 اجرای احكام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
كالسه پرونده 407/92ج ح8 خواهان خانم فريناز، شيوا، احمد، محمدامين همگی پرورش 
قزوينی و خواندگان مهدی پرورش قزوينی و خانم فاطمه مخلصی پور به نشانی اصفهان – 
اتوبان چمران – خ.آل محمد- مقابل دبيرستان كيخسرو – بن بست سهيل)34(- پالك2 در 
روز دوشنبه تاريخ 94/2/07 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل اين اجرا اصفهان خيابان نيكبخت 
غربی اجرای احكام جنب بيمه پارسيان طبقه چهارم واحد 8 دادگستری شهيد نيكبخت مبنی 
ا... كاشانی  بر دستور فروش پالك ثبتی 3339 بخش يك اصفهان به نشانی خيابان آيت 
– بعد از خيابان صارميه – كوچه قزوينی ها كه در تصرف كسی نمی باشد برگزار كند. 
طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده می توانند به نشانی ملك مراجعه و از آن بازديد 
و با واريز 10% قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد 
بانك ملی شعبه دادگستری در جلسه مزايده همراه با فيش واريزی شركت نمايند. پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف موضوع مزايده: دارای شماره ورثه 
مالكيت به شماره 2/875378 بخش يك ثبت اصفهان در صفحه 48 دفتر 11 به شماره 1498 
به نام احمد پرورش قزوينی ثبت گرديده سند ياد شده شامل سی حبه و شش يازدهم حبه 
از هفتاد و دو حبه شش دانگ يك باب خانه باقی مانده است. شماالً درب و ديواری است به 
گذر به عرض 15/40 متر و بقيه اضالع پالك به پالكهای ديگر محدود و به صورت قسمتی 
از خانه قديمی بوده كه به صورت مخروبه و متروكه درآمده است. مساحت پالك 481/35 
مترمربع محاسبه گرديده است كه مقداری نيز در تعريض گذر قرار می گيرد. ارزش ملك 
14/900/000/000 ريال برآورد می گردد. م الف:35165 مدير اجرای احكام شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

1/27 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 5673/93 
ح/2 له آقای عليرضا قاسمی و عليه بيمه توسعه به نمايندگی آقای سرهنگ نصر به آدرس 
خ محتشم كاشانی – جنب فضای سبز – بيمه توسعه بابت محكوم به و هزينه های اجرايی 
به مبلغ 27/559/346 ريال اموال توقيفی به شرح 1( يخچال فريزر ارج مدل 6448/411 به 
شماره سريال 08689 سفيد رنگ مستعمل يك دستگاه به مبلغ 6/500/000 ريال. 2( ميز 
نهارخوری به همراه 4 عدد صندلی با رويه پارچه كرم رنگ مستعمل يك دست چهارنفره 
به مبلغ 1/000/000 ريال. 3( تلويزيون ال.سی.دی 40 اينچ مدل x.vision مشكی و نقره ای 
رنگ مستعمل يك دستگاه به مبلغ 7/000/000 ريال. 4( ميز كنفرانس 6 نفره ام.دی.اف قرمز 
و طوسی رنگ بدون صندلی مستعمل يكدستگاه به مبلغ 3/600/000 ريال كه جمعاً طبق 
نظريه كارشناسی به مبلغ 18/100/000 ريال و مورد اعتراض هيچيك از طرفين واقع نگرديده 

است در نظر دارد جلسه مزايده ای مورخ 94/2/8 در ساعت 10تا9 صبح در محل اجرای 
احكام شورای حل اختالف واقع در خيابان شيخ صدوق نبش چهارراه وكال برگزار نمايد 
طالبين شركت در جلسه مزايده می توانند با واريز 10 درصد قيمت پايه به شماره حساب 
2171350205001 بانك ملی و ارائه فيش آن به اين شورا از اموال بازديد نمايند پيشنهاد 
دهنده باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود.م الف:35570 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
مزایده 

1/28 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
810/93 ش ج/دوم له خانم صديقه جمالی عليه منصور زارعی نژاد به آدرس زندان مركزی 
اصفهان بابت محكوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 44/763/213 ريال اموال توقيفی به شرح 
يك باب منزل مسكونی واقع در خيابان كاشانی – كوچه شهيد دهقانی – كوچه سيروس – بن 
بست محمدرضا رنجكش – پالك7 با كدپستی 8183867133 كه دارای دو طبقه با زيرزمين 
قديمی به مساحت 239 مترمربع عرصه و حدود 360 مترمربع اعيانی در دو طبقه با زيرزمين 
كه با اسكلت ديوار باربر و ستون وسط و سقف تيرآهن و آجر با كف موزاييك – سطوح 
داخل گچ و نقاشی – درب و پنجره های خارجی فلزی شيشه خور – دربهای داخلی چوبی – 
دارای سرويس و حمام و آشپزخانه – نمای خارجی سنگ و نمای ديوارهای حياط پالستر 
سيمان و كف حياط موزاييك و دارای اشتراك آب و برق و گاز و تلفن و با قدمت حدود 
40 سال می باشد با توجه به موارد فوق و موقعيت محل و مساحت عرصه و اعيان و نوع 
بنا و مشتركات و متعلقات ارزش شش دانگ پالك ثبتی به شماره ملك 12/5705 بخش 14 
ثبت اصفهان توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 7/800/000/000 ريال معادل هفت 
ميليارد و هشتصد ميليون ريال ارزيابی می گردد و سه دانگ آن به مبلغ 2/600/000/000 
ريال معادل دو ميليارد و ششصد ميليون ريال می گردد كه مورد اعتراض هيچيك از طرفين 
قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 94/2/8 در ساعت 11تا10 صبح در 
محل اجرای احكام واقع در خ نيكبخت برگزار می گردد طالبين شركت در مزايده می توانند با 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی و ارائه آن به 
اجرای احكام از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.

م الف:35569 شعبه دوم حقوقی اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

1/29 اجرای احكام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده كالسه 527/93ج ح/4 له آقای اكبر سليمانی و عليه عليرضا جنتی و ناصر قلی جنتی 
و مصطفی وعيدی مزايده ای جهت مطالبه مبلغ 1/563/326/097 ريال معادل 5/116 حبه از 
72 حبه )ششدانگ( پالك ثبتی b 2767/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خيابان 
شريعتی غربی – مقابل مسجد خاتم االنبياء – بن بست فتح المبين – پالك81 از ساعت 8/5 تا 
9 مورخ 94/2/2. در محل خيابان نيكبخت – ساختمان اجرای احكام – طبقه4- واحد7 برگزار 
نمايد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده از محل ملك به نشانی فوق الذكر بازديد و 
مبلغ 10% كارشناسی را به حساب سپرده 2171290210008 دادسرا واريز نمايند. مزايده 
از مبلغ كارشناسی شروع و باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف ملك براساس 
نظريه كارشناسی: منزل مورد بازديد به شماره b 2767/5 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
به مساحت 294/26 مترمربع با ساختمانی با سقف تيرآهن و آجر و ديوارهای آجری كه 
سطوح داخلی ديوار با و سقف گچ و رنگ و ساختمان قسمت شمالی دفتر كار شركت و 
ساختمان در قسمت جنوبی سرويس های بهداشتی و زيرزمين سالن غذاخوری با زيربنای 
310 مترمربع و دارای اشتراكات آب و برق و گاز و راه ارتباطی از داخل پالك با شركت 
می باشد. بنا بر مراتب فوق و با توجه به موقعيت محل و نوع ساخت و قدمت آن و ساير عوامل 
تاثيرگذار ارزش ششدانگ عرصه و اعيان با لحاظ كردن اشتراكات و حياط سازی جمعًا 
به مبلغ 22/000/000/000 ريال )بيست و دو ميليارد ريال( ارزيابی و اعالم نظر می گردد.

م الف:354 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

1/46 آقای رضا كريمی دارای شناسنامه شماره 190 به شرح دادخواست به كالسۀ 7/94 
كه شادروان داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين   از 

گل افروز عزيزی بشناسنامه 3 در تاريخ 93/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
براتعلی ش.ش 190  به:1- رضا كريمی فرزند  ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند متوفی( 2- حميدرضا كريمی فرزند براتعلی ش.ش 3 )فرزند متوفی( 3- عبدا... كريمی 
براتعلی ش.ش 222  )فرزند متوفی( 4- مجتبی كريمی فرزند  براتعلی ش.ش 2923  فرزند 
)فرزند متوفی( 5- علی كريمی فرزند براتعلی ش.ش 481 )فرزند متوفی( 6- سيما كريمی 
فرزند براتعلی ش.ش 3 )فرزند متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستی آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف:27 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 



 حضرت فاطمه عليها السالم : 
 آن گاه ك��ه در روز قيام��ت برانگيخت��ه ش��وم ، 
گناهكاران اّمت پيامبر اسالم را شفاعت خواهم 

كرد . 
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سامسونگ در نظر دارد که همه جور امکاناتی را برای ساعت 
Orbis در نظر بگیرد و در یک کالم ب��رای آن کم نگذارد. 
اوربیس همان ساعت صفحه گردی است که اخیرا شایعات 
زیادی در رابطه اش منتش��ر ش��ده و SamMobile هم 
اطالعات جالبی را پیرامون این دس��تگاه ت��ازه که احتماال 
برترین ساعت هوشمند سامس��ونگ تا به امروز هم هست 
 Gear ارائه نموده.بر این اساس، این س��اعت احتماال با نام
A رونمایی خواهد شد و انتظار می رود که در قالب دو مدل 

بلوتوثی و ۳G با پشتیبانی از تماس های صوتی ارائه گردد.
هر دوی مدل های Gear A به احتمال زیاد از استاندارد وای 
فای پش��تیبانی کرده و از نظر کیفیت ساخت نیز در سطح 

باالیی قرار خواهند داشت.
 Gear این ساعت هوشمند احتماال مدل جایگزینی برای
 ۳G سامسونگ اس��ت )که از اس��تانداردهای وای فای و S
پشتیبانی می کرد(، اما عالوه بر آن قابلیت برقراری تماس 
 Gear S های صوتی را هم خواهد داشت؛ خصوصیتی که
فاقد آن بود.SamMobile همچنین ش��ماره های هر دو 
مدل همراه با قرارداد و بدون قرارداد این س��اعت هوشمند 
را هم به دس��ت آورده که در ای��ن میان دو ش��ماره اصلی 
SM-R720 )برای نس��خه وای فای( و SM-R7۳0 )نوع 
پشتیبانی کننده از ۳G و تماس صوتی( به چشم می خورد.

انتظار می رود که SM-R7۳2 تنها در کره جنوبی عرضه 
گردد اما روشن نیست که آیا این مدل صرفا نسخه های قفل 

گذاری شده دارای قرارداد را در بر می گیرد یا خیر.
SM-R720    

    

SM-R7۳0
SM-R7۳0A )AT&T(    
SM-R7۳0P )Sprint(    

SM-R7۳0V )Verizon(    
SM-R7۳0T )T-Mobile(    

SM-R7۳0S    
SM-R7۳2S )SKT(    
SM-R7۳2K )KT(    

+SM-R7۳2L )LG U(    
همچنین پیش بینی ها حکای��ت از آن دارد که این گجت 
پس از عرضه با استقبال خوبی از سوی کاربران روبرو گردد و 
رقیبی سرسخت برای اپل واچ باشد که از این ماه در سراسر 

دنیا ارائه می ش��ود. از طرفی، دیگر س��اعت های هوشمند 
 LG Watch و Huawei Watch اندرویدی از قبی��ل
 Gear A نیز قطع��ا چالش های بزرگی ب��رای Urbane
خواهند بود.عرضه این محص��ول در قالب دو مدل بلوتوثی 
و ۳G استراژی بس��یار خوبی اس��ت چراکه نوع ۳G قطعا 
قیمت باالیی خواهد داشت و سامسونگ با عرضه یک مدل 
پش��تیبانی کننده از بلوتوث و وای فای می تواند محصول 

پوشیدنی خود را با قیمتی پایین تر ارائه دهد.
همانطور که تایید خواهید کرد ساعت هوشمند Gear S با 
موفقیت چندان باالیی روبرو نبود و استراتژی های بازاریابی 
نادرست و استقبال نه چندان خوب کاربران از آن، باعث شد 

که برخالف پیش بینی ها، فروشی نجومی نداشته باشد.

نخستين اسمارت واچ صفحه گرد سامسونگ در ۲ مدل ارائه خواهد شد

یک کارشناس طب سنتی با اشاره به اینکه اثرات 
مفید عطریات و رایحه درمانی بر سالمت انسان 
را تش��ریح کرد.س��ید جواد علوی درباره رایحه 
درمانی اظهار داش��ت: رایحه درمان��ی به عنوان 
طبی جایگزین در دنیا مطرح است که امروزه به 

صورت کالسیک درآمده است.
به گفته وی امروزه افراد زی��ادی خواهان رایحه 
درمانی هستند چرا که استفاده از بوهای خوش 
به افراد آرام��ش می دهد ولی باید دانس��ت که 
عطرهای طبیعی چنین حسی به انسان می دهد 
و اُدکلن ها و اس��پری های موجود در بازار اثرات 

منفی بر انسان می گذارد.
تاثيرات مثبت رایحه درمانی بر انسان

-رایحه درمانی در رفع اضطراب بیماران روحی و 
روانی بسیار موثر است.

- با توجه ب��ه فصل به��ار و هیجان خ��ون بروز 
بیماری های روحی و روانی مانند افسردگی بیشتر 
می ش��ود که استش��مام بوهای خوش همچون 
گالب, عطر ریح��ان, عطر گل محم��دی, عطر 
نرگس و ... خود در رفع بس��یاری از این حاالت 

موثر است.
-بوی خوش موجب افزایش توان یادگیری افراد 
شده و افراد را هوشیار کرده و تفکرات منفی را از 
انس��ان دور می کند. بوی خوش عامل مهمی در 

آرامش اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.
-بوی خ��وش و عطرهای دالنگیز خ��ود تنظیم 
کنن��ده همورمون های بدن اس��ت ک��ه تنظیم 
هورمون ها به خصوص در زن��ان موجب افزایش 

آرامش و سالمت آنهاست.
-بوی خوش در پیون��د رواب��ط خانوادگی تاثیر 
مثبت گذاشته و موجب تحریک عواطف می شود.

-باید دانست که بوی خوش عامل افزایش اعتماد 
به نفس اس��ت و قوای مغزی و قلب��ی را تقویت 

می کند.
-بوی خوش بر خلق و خو بسیار موثر است و باعث 
خوش��رویی می ش��ود چرا که اعصاب در آرامش 

است و فرد احساس راحتی دارد.
-بوی خ��وش موجب ط��راوت و ش��ادابی افراد 

می شود.

بر طبق بررسی های اخير؛

85 تا 90 درصد مردم 
کمر درد را تجربه می کنند

بر طبق بررسی های اخیر حدود 85 تا 90 درصد 
مردم در طول زندگی خود، کم��ر درد را تجربه 
می کنند که اغلب م��وارد این عارضه ناش��ی از 

الگوهای نادرست زندگی است.
محمد تکبیری دانشیار دانش��گاه علوم پزشکی 
تهران افزود: درد ناحیه کم��ر یکی از مهمترین 
و ش��ایع ترین مش��کالت در بین م��ردم جوامع 
مختلف اس��ت ک��ه هزینه ه��ای زی��ادی اعم از 
 مال��ی و جان��ی را ب��ه دولت ها و م��ردم تحمیل

 می کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آماره��ای مختلف��ی در 
خصوص درصد ابت��ال به کمر درد وج��ود دارد،  
تاکی��د کرد: بر طب��ق بررس��ی های اخیر حدود 
85 تا 90 درصد م��ردم در ط��ول زندگی خود،  
کم��ر درد را تجرب��ه می کنند که اغل��ب موارد 
 این عارضه ناش��ی از الگوهای نادرس��ت زندگی

 است.
تکبی��ری گف��ت: س��تون فق��رات از توده هایی 
اس��تخوانی به نام مهره تش��کیل ش��ده اس��ت 
که ه��ر نوع آس��یب و فش��ار ب��ه ای��ن مهره ها 
 موج��ب ب��روز دردهای��ی از خفی��ف تا ش��دید

می شود. 
وی یادآور ش��د: بزرگترین عامل ب��روز کمردرد 
بلند کردن اجس��ام س��نگین اس��ت و متاسفانه 
وقتی یک جس��م را بلند می کنیم، بیشتر به فکر 
این هستیم که جسم آسیب نبیند و به سالمتی 
بدن به ویژه س��تون فقرات و کمر خود هیچ گونه 

توجهی نداریم.
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صداي سفيد چيست ؟
صداي سفید )white noise( نوعي از صداست که از ترکیب 

شدن صداهایي با فرکانس هاي متفاوت ایجاد میشود .
اگر شما تمام صداهاي قابل تصور که یک انسان میتواند بشنود 
را با همدیگر ترکیب کنید صداي س��فید ایجاد خواهد ش��د . 
صفت سفید به همان دلیل براي توصیف این نوع صدا انتخاب 

شده است که براي توصیف نور سفید .
همانطور ک��ه میدانی��د ن��ور س��فید از ترکیب تم��ام رنگها 
)فرکانس��ها( ایجاد میشود ، پس صداي س��فید نیز از ترکیب 
تمامي فرکانسهاي مختلف صوتي ایجاد میشود . چون صداي 
سفید از ترکیب فرکانسهاي مختلف صوتي ایجاد میشود ، از 
آن براي پوشش دادن سایر فرکانس��ها استفاده میشود . مثاًل 
اگر شما در اتاق هتلي مشغول استراحت هستید و صدایي از 
اتاق مجاور آرامش شما را به هم میزند ، شما میتوانید با روشن 
کردن یک پنکه صداي مزاحم را پوشش دهید . در اینجا پنکه 
تقریباً این صداي سفید را براي شما ایجاد کرده و شما صداي 

مزاحم را کمتر میشنوید .
براي توضيح بيشتر به این مثال نيز توجه کنيد:

اگر دو نفر همزمان با ش��ما صحبت کنند ، مغز ش��ما میتواند 
حرفهاي یکي از آنها را دنبال کند و اگر سه نفر با شما صحبت 
کنند نیز این جریان صادق اس��ت ، ولي تصور کنید هزار نفر 
همزمان با ش��ما صحبت کنند ، در این حالت مغز شما دیگر 
قادر به تشخیص درست صدایي خاص نیست . در مورد پنکه 
نیز جریان همینطور اس��ت ، پنکه هزار ن��وع فرکانس صوتي 
مختلف ایجاد میکند که با صداي اتاق مجاور میش��ود هزار و 
یک صدا ، بنابراین مغز شما از دنبال کردن صداي اتاق مجاور 
ناتوان میشود . از این خصوصیت براي درمان بیماراني که به 
بیماري تینیتوس )Tinnitus( مبتال هس��تند نیز استفاده 
میشود . این بیماري باعث میش��ود که بیماران گاهي اوقات 
یا همواره صداي وزوزي را در گوش خود احس��اس کنند که 
بس��یار آزار دهنده و گاهي غیرقابل تحمل میشود)مخصوصاً 
موقع خواب باور بفرمائید بیچاره کننده است !! ( . براي معالجه 
این افراد از یک نوع سمعک خاص اس��تفاده میشود که بطور 
دائم فرکانسهاي صوتي خاصي ایجاد میکند و این صداها باعث 
کمتر شنیده شدن صداهایي میشود که بیمار در گوش خود 

احساس میکند .
به طور کلی بیشتر پژوهش های انجام شده نشانگر این است 
که صداهای بلند موجب کاهش عملکرد می شوند اما صدای 
بلند ب��ه روش های گوناگون ب��ر کار و وظیفه ش��غلی اثر می 

کذارد.
1- صدای بلند تمرکز فرد را کاهش م��ی دهد. تقلیل تمرکز 
موجب اشتباه در کار و تکرار آن می گردد. اشتباه هم موجب 

اتالف وقت خواهد شد و گاهی موجب بروز سانحه می گردد.
2- ص��دای بلند یکنواخ��ت، روی آهنگ س��رعت کار، حتی 

سرعت راه رفتن در فضای کاری اثر فزاینده ای دارد.
۳- صداهای مزاحم موجب کاهش به هم خوردگی پلک چشم 
ها می شود که در نتیجه خستگی چشم را به دنبال دارد . این 

خستگی ادراک دیداری را مختل می کند.
4- صدای بلند، عملکرد شغلی را در مشاغلی که جنبه ذهنی و 
شناختی دارند ؛ کاهش می دهد. زیرا در عدم تمرکز در وظایف 

ایجاد اختالل می نماید.
5- صدای مزاحم در محیط کار موجب کاهش خرس��ندی از 
کار می شود. زیرا هنگامی که در محیط کار صدای آزار دهنده 
وجود داشته باش��د فرد دچار تنش ش��ده و از لحاظ روانی از 

وضعیت بهینه خارج می شود.
صدای س��فید یکی از اقدامات فنی اس��ت که ب��رای کاهش 
صدای محیط از ان اس��تفاده می گردد. دراین روش از صدای 
جریان هوا اس��تفاده می گ��ردد که اصطالحا ب��ه آن صدای 
س��فید می گویند. ص��دای مالی��م و یکنواخت جری��ان هوا 
توسط دس��تگاههای تهویه در محیط کار ، صدای محیط کار 
 را تا حدودی تحت اش��عاع قرار داده و اثر آن��را بر فرد کاهش

 می دهد.
پخش صدای سفيد برای بهبود خواب و استراحت 

انسان
اگر حساس��یت زی��ادی ب��ه صداه��ای اطرافتان داری��د )از 
صدای خ��ر و پف همس��رتان گرفته ت��ا ص��دای فوتبالی که 
نیمه شب از تلویزیون پخش می ش��ود و همسرتان دیوانه ی 
تماش��ای آن اس��ت و هر صدای دیگ��ری که ممکن اس��ت 
خواب و آرامش ش��ما را به هم بزند(، بهتر اس��ت که سری به 
س��ایت WhiteNoisePlayer بزنید. این سایت با پخش 
ک��ردن اصواتی ک��ه اصطالحاً به آنه��ا صدای س��فید یا نویز 
س��فید گفته می ش��ود به ش��ما کمک می کند تا استراحت و 
 خواب خوبی داش��ته باش��ید و صداهای مزاح��م اطرافتان را

 نشنوید.
کار با این س��ایت بس��یار راحت است. کافی اس��ت به آدرس 
اصلی س��ایت بروید و س��اعتی که در آن وجود دارد را مطابق 
میل خود تنظیم کنید. برای مثال می توانید تعیین کنید که 
از اآلن که می خواهید بخوابید تا ساعت 6 صبح که قصد بیدار 
شدن دارید، یک نویز سفید از صدای اقیانوس یا بارش باران یا 
شش گزینه دیگری که وجود دارد با بلندی صدای مشخصی 
در اتاق شما پخش ش��ود. اما نویز سفید چطور می تواند باعث 
ش��ود صداهای مزاحم به گوش ش��ما نرس��ند؟ اگر بخواهیم 
خیلی ساده حرف بزنیم، نویز سفید به ترکیبی از صداهایی با 
فرکانس های مختلف که به صورت همزمان به گوش ما برسند 

گفته می شود.
تص��ور کنی��د دو نف��ر بط��ور همزم��ان مش��غول صحبت با 
ش��ما هس��تند. ش��ما فقط صحبت های یکی از ای��ن دو نفر 
را می توانی��د درک کنی��د و روی صحبت ه��ای ف��رد دوم 
نمی توانید تمرک��ز کنید. حال تص��ور کنید که ای��ن دو نفر 
 تبدیل ب��ه 1000 نفر ش��وند ک��ه همزمان با ش��ما صحبت

 می کنند.

پنجشنبه  20 فروردین  1394 |19جمادی الثانی 1436
شماره 1553 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

)Hyperactive(ای��ن اخت��الل در بر گیرن��ده کودکاني 
است که از دس��تورها اطاعت نمي کنند ، از لحاظ هیجاني 
تحریک پذیر و خش��ن هستند ، پیوس��ته از یک فعالیت به 
کار دیگري مي پردازند بدون اینکه هیچ یک را به سر انجام 
برسانند ، تمرکز و توجه در کارها و یا فعالیتها و بازیها در این 
کودکان پایدار نیست ، اغلب به نظر مي رسد که حواسشان 
 جاي دیگري اس��ت و یا گوش نمي  دهن��د و اینطور به نظر 
مي رسد که آنچه را که گفته شده است نشنیده اند ، اکثر این 
کودکان بد اخالق ، ستیزه جو ،  نافرمان و پرخاشگر هستند 
و با کودکان دیگر میانه خوبي ندارن��د و به طور کلي لجوج ، 
ریاست طلب و بي انضباط هستند ، رفتارهاي غیر قابل پیش 
بیني انجام مي دهند ، مرتب در حرف دیگران مي پرند ، اشیا 
را از دیگران مي قاپند و به چیزهایي دست مي زنند که اجازه  

آن را ندارند .
این کودکان وقتي که بزرگتر مي شوند در کارهاي گروهي 
مشکل دارند و در مدرسه نمي توانند یکجا آرام بگیرند به طور 
مکرر از جاي خود بلند مي شوند و یا از میز آویزان مي شوند.   
بیش فعالي ممکن است به صورت بر قراري ، ناآرامي در جاي 
خود ، دویدن ، جهیدن و باال و پایین پریدن در موقعیتهاي 
نامربوط ، ناتواني در ساکت ماندن و یا بیش از حد حرف زدن 

نیز نمود مي یابد.     
  این ک��ودکان معم��وال در نوباوگي عالئمي از خود نش��ان 

مي دهند مانند : خ��واب کم و گری��ه زیاد دارن��د ، به نور و 
صدا و حرارت و س��ایر تغییرات محیطي به سرعت به گونه 
اي غیر عادي پاس��خ مي دهند ، مرتب در حال جلو و عقب 
کردن خودش��ان هس��تند ، معم��وال در آغوش م��ادر آرام 
نمي گیرن��د و جیغ مي زنن��د و لگد مي اندازن��د و حتي در 
گرفتن پس��تان مادر هم مش��کل دارنددر این نوع اختالل 
ممکن اس��ت بر اثر باال رفتن س��ن کودک ،  مسئله خود به 
خود حل ش��ود اما این کودکان اگر به حال خود گذاش��ته 
 شوند در بزرگس��الي رفتارهاي ضد اجتماعي از خود نشان 

مي دهند.
اکثر این کودکان از هوش باال برخوردارند و کارهایي که انجام 
مي دهند غیر مترقبه و ناگهاني است و خطر را احساس نمي 
کنند.        به طور کلي مي توان گفت الگوي پایدار این اختالل 
کمبود تمرکز و توجه ، بیش فعالي و پرخاشگري است ، البته 
باید ای��ن خصوصیات حداقل به مدت ش��ش ماه در کودک 
 ثابت باش��د تا بتوانیم بگوییم که ک��ودک دچار این اختالل

 شده است.
علل ایجاد این اختالل هنوز به طور قطعي ناش��ناخته است 
، عوامل متعددي از قبیل وراثت ، مش��کالت و مس��ائل در 
هنگام تولد ، عوامل عصب ش��ناختي ، حساسیت غذایي و 
 متغیرهاي محیطي مطرح شده است اما هیچ یک تایید و یا رد

 نشده اند. 

پژوهش��ها حاکي از آن است که پسران بیش��تر از دختران 
به این اخت��الل مبتال مي ش��وند.  در درمان ای��ن کودکان 
روش��هاي  رفت��ار درماني  به هم��راه رژیم غذای��ي خاص و 
داروهایي که پزش��ک براي درمان این اخت��الل تجویز مي 
کند بهترین نتایج را در کنترل عالئ��م دارد.    والدین چنین 
کودکاني باید با مراجعه به  روانپزش��ک و یا روانش��ناس با 
 ش��کیبایي و ثبات قدم در این مس��یر به فرزندشان کمک 

کنند.

عالقمندان تبلت مایکروسافت این روزها 
خبر خوبی را شنیدند که کاربران حرفه ای 

را خوشحال کرده است.
مایکروس��افت قول داده بود نسل جدید 
تبلت س��رفیس مجه��ز به س��یم کارت 

می ش��ود تا کاربران بتوانند بدون دردسر 
و ب��ا اتصال سیس��تم خ��ود ب��ه اینترنت 
 کارهای روزم��ره خ��ود را از راه دور انجام

دهند.
بر این اس��اس س��یم کارت نس��ل سوم و 
چهارم / ۳G  و LTE ب��ه راحتی با تبلت 
نس��ل جدید )س��رفیس ۳( سازگاراست 
و کارب��ران در هر نقط��ه از دنی��ا )بدون 
قفل( می توانند از خدم��ات مرتبط بهره 
مند شوند.تبلت جدید س��یم کارت خور 
مایکروسافت در دو مدل 64 گیگ هارد و 
دو گیگ رم به قیمت 599 دالر و مدل 4 
گیگ رم به قیمت 699 دالر از ماه آینده به 

فروش می رسد.

ی��ک متخص��ص کلی��ه و مج��اری 
ادراری گف��ت: مص��رف قرص ه��ای 
ح��اوی کلس��یم خط��ر ایجاد س��نگ 
کلی��ه را افزای��ش می ده��د، از این  رو 
این قرص ه��ا در بیمارانی با اس��تعداد 
سنگ س��ازی کلیه باید با نظر پزش��ک 

 و متخص��ص مربوطه تجوی��ز و مصرف 
شود.

حس��ن یاری اظهار کرد: مصرف قرص 
کلس��یم در اف��رادی که س��نگ از نوع 
کلس��یم دارند باید با مایع��ات فراوان و 

مدت  زمان اعالم  شده باشد.
مص��رف لبنی��ات در بیم��اران مبتال به 
سنگ س��ازی مش��کلی ندارد و باید در 
حد اعتدال مورد اس��تفاده ق��رار گیرد.

وی افزود: عدم مص��رف مایعات فراوان 
و زندگ��ی ماش��ینی از دالی��ل ب��روز 
سنگ س��ازی در افراد اس��ت. همچنین 
مصرف غذاهای آم��اده و کم تحرکی نیز 
از دیگر عل��ل افزایش سنگ س��ازی در 

افراد است.

 تبلت جدید مایکروسافت
 در راه است

افراد مستعد »سنگ کليه« لبنيات 
بخورند؟

اختالل کم توجهي- بيش فعالي  در کودکان

دریچه

اردک ماندارین زیباترین اردک 
جهان است که گفته می شود 

زیستگاه اصلی آن کشور چین بوده 
است  اما  در حال حاضرگونه هایی 
از آن در اسکاتلند , جنوب روسیه , 
ژاپن , جنوب انگلیس و سیبری نیز 

دیده می شود.
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