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جمشید مشایخی هم  راهی 
»پایتخت« شد  اولین مدیر عامل فرانسوی

 در ایران
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 سامانه های دفاعی کشور به هیچ
 عنوان قابل مذاکره نیست

 توضیح ایران ایر درباره ممانعت
 فرودگاه جده از فرود هواپیمای ایرانی

استفاده از حرارت مستقیم در پخت 
نان و پلمپ نانوایی 

غرور ما را جریحه دار کرده 
بودند
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در پی ابالغیه بانک مرکزی :
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 تامین آب کشاورزان  از
 سد آبشار

عضو کمیت��ه آب ذیل مجمع نماین��دگان مجلس گفت: 
اختصاص آب به کش��اورزان باید از سدآبش��ار محاسبه 
شود که اگر از این سد درنظر گرفته شود با ۱۴۰میلیون 

مترمکعب آب می توان کشت پائیزه را انجام داد.
حس��ین محمد رضایی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
تخصیص آب برای کش��ت پائیزه به کش��اورزان شرق از 
سد زاینده رود انجام می گیرد به دلیل برداشت های غیر 
مجازی که ص��ورت می گیرد ، ۱۸۰ میلی��ون متر مکعب 

کفاف کشت پائیزه کشاورزان را نمی دهد.
وی بیان داش��ت: در صورتی که آب از سوی سد آبشار به 
کشاورزان شرق اصفهان محاسبه شود برای کشت پائیزه 

کشاورزان دیگر نیاز به تخصیص ۱۸۰...
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از اعتصاب تا انتظار
وضعیت داوران فوتبال در تمام رده های س��نی لیگ های کش��ور اصال خوب 
نیست و با توجه به اینکه مطالبات داوران پرداخت نشده برخی از آنها نسبت به 
شرایط کنونی معترض هستند و اذعان دارند که گوش شنوایی برای رسیدگی 

به مشکالت آنها وجود ندارد.
طلب 6 میلیاردی داوران/از اعتصاب تا انتظار

به گزارش خبرنگار ورزش��ی باش��گاه خبرنگاران، کلیه داوران فوتبال در لیگ 
یک،دو و سه که چندین هفته قضاوت کرده اند حق و حقوقشان را از فدراسیون 
نگرفتند و مطالبات آنها از فدراسیون بیش از 6 میلیارد تومان است و با این حال 

داوران هیچ اقدامی در اینباره نکردند و نیازمند مساعدت هستند. 
در این گزارش با چند تن از بزرگان عرصه...
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
آگهی فراخوان 

اداره کل زندانهای استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 

م الف 884

نوبت اول 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندانهای استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداریموضوع مناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

نوع: ضمانت نامه بانکی

مبلغ: 100/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

تحویل پیشنهادها
محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

مهلت: 10 روز پس از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
محل: اداره کل زندانهای استان اصفهان

زمان: طبق اسناد مناقصه

اداره کل زندانهای استان اصفهان 
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بهار منتظر یاس می شود آری
از این به بعد پر احساس می شود آری

و خواب دیدم و تعبیر می شود فردا 
فضا در سه بند تصویر می شود فردا 

بهار فاطمه دارد، بهار رویایی 
بهار خاطره دارد، بهار زهرایی 

فرشتگان همه در مکه بی قرار شدن 
فرود آمده و هم ره بهار شدند 

بیا که خانه دل نور دیگری دارد 
بخوان کالم خدا را که کوثری دارد 

فضل ا... وطن خواه

کنگره حق لغو یا عدم لغو تحریمهای 
ایران را دارد

وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری » پی. بی. اس«، کنگره 
آمریکا شانس رای گیری درباره لغو یا عدم لغو تحریم هایی را که بر ایران 

اعمال کرده است خواهد داشت.
به گزارش زاینده رود  به نقل از پی. ب��ی. اس، جان کری وزیر امور خارجه 
آمریکا، در مصاحبه ای که با خبرنگار شبکه پی. بی. اس داشت نقش کنگره 
آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران را تنها تا حدی جایز دانست که سازنده 

باشد و موجب کارشکنی در امور ریاست جمهوری این کشور نشود.
وی در توضیح حق کنگره به اظهارنظر درباره ه��ر گونه توافق احتمالی با 
ایران گفت: در حق کنگره به ایفای نقش در مذاکرات هسته ای جای هیچ 
گونه تردیدی وجود ندارد. اما، درباره نوع نقش آفرینی آن جای تردید است. 
کنگره باید مشخص کند که هدفش بازنگری و بررسی قانونمندانه چارچوب 
توافق هسته ای است یا اینکه قصد دیگری دارد و بیشتر مایل به کارشکنی 
در مسائل مرتبط با ریاست جمهوری و محروم کردن باراک اوباما از عمل 

به اختیارات قانونیش است.   
وی در ادامه افزود: ب��اراک اوباما حق دارد از بابت عدم کارش��کنی کنگره 
اطمینان حاصل کند. وی باید مطمئن ش��ود تصمیم��ات کنگره آمریکا 
توانمندی ها و اختیارات قانونی وی را در مذاکره با ایران زیر سوال نمی برد.

با این وجود، در پایان، جان کری تصریح کرد که کنگره آمریکا شانس رای 
گیری درباره لغو یا عدم لغو تحریم هایی را که بر ایران اعمال کرده اس��ت 

خواهد داشت.

 ۱۸ کشور آفریقایی برای کاهش نفت
 اوپک البی می کنند

در حالیک��ه اج��الس اوپ��ک ق��رار اس��ت ۵ ژوئ��ن برگزار ش��ود، لیب��ی و ۱۸ کش��ور 
 آفریقای��ی ب��رای کاه��ش حداق��ل ۸۰۰ ه��زار بش��که در روز نف��ت اوپ��ک الب��ی

 می کنند.
به گ��زارش زاینده رود به نق��ل از عرب نیوز، لیبی و ۱۸ کش��ور آفریقایی که بس��یاری از 
آنها عضو اوپک نیس��تند،برای کاهش عرضه نف��ت اوپک البی می کنن��د. آنها می گویند 
 قیمت نفت به ح��دی پایین آمده اس��ت که امکان ایج��اد آش��وب های اجتماعی وجود

 دارد.
اوپک قرار است ۵ ژوئن امسال جلسه ای با اعضاء داش��ته باشد و درباره میزان عرضه نفت 
دوباره تصمیم گیری کند. اوپک معموالً س��االنه دو بار برای تصمیم گیری با اعضای خود 

جلسه می گذارد.
سمیر کمال مدیر اوپک لیبی گفته است: اعضای اوپک نیاز است تا درباره استراتژی خود 

تجدید نظر کند.
رئی��س ط��رح در وزارت نفت آفریقای ش��مالی ب��ه رویترز گفته اس��ت: اعض��ای اوپک 
الزم اس��ت میزان تولید خود را حداق��ل ۸۰۰ هزار بش��که در روز پایی��ن بیاورند بویژه 
 بع��د از اینکه ای��ران و گ��روه ۱+۵ به تفاهم رس��یدند انتظ��ار عرضه بیش��تر نفت وجود

 دارد.
چارچوب تواف��ق که هفت��ه گذش��ته در لوزان س��وئیس انجام ش��د در ص��ورت توافق 
نهایی امکان صادرات بیش��تر نفت را به ای��ران خواهد داد. صادرات نفتی آن به واس��طه 
تحریم ها از س��ال 2۰۱2 تاکنون به نصف رس��یده است.س��میرکمال گفته است: زمانی 
که تولیدکنن��دگان در اجالس گذش��ته اوپ��ک در ماه نوامب��ر تصمیم به ع��دم کاهش 
 عرضه نفت داش��تند لیبی جزو کش��ورهایی بود که تالش می کرد تا عرضه نفت کاهش

 یابد.

سرلشگر فیروزآبادی :

 نیروهای مسلح کسی را 
در خود راه نمی دهد

رئی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در واکن��ش 
به اخب��اری مبن��ی ب��ر بازدی��د از مراک��ز نظامی در 
 مذاکرات گفت: نیروهای مس��لح کس��ی را در خود راه 

نمی دهد.
س��ردار سرلش��گر فیروزآب��ادی رئی��س س��تاد کل 
نیروهای مسلح در حاش��یه مراسم گرامیداشت شهید 
صیاد ش��یرازی در جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت: 
ش��هید صی��اد ش��یرازی ش��خصیتی ب��ا ویژگی های 
بس��یار عالی بود و ما در نیروهای مس��لح ش��خصیتی 
 هم��ه جانبه ک��ه بتوان��د از الگ��وی صیاد فرات��ر برود 

نداریم. 
البته ش��هدای بزرگی داریم و ۱۱۰ ش��هید در جایگاه 

سپهبدی تقدیم انقالب کرده ایم.
فیروزآب��ادی همچنین در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
فارس، مبنی بر مطرح شدن بازدید از مراکز نظامی در 
مذاکرات، اظهار داشت: متأسفانه یکی از روزنامه های 
کشور به نقل از یک روزنامه فاسق خارجی این مطلب 
را منتش��ر کرده بود ولی مگر نیروهای مس��لح کسی 
 را در خودش��ان راه می دهن��د؟ ک��ه ای��ن کار صورت 

بگیرد.

توافق سوری و مخالفان در نشست 
مسکو بر سر راه کار سیاسی حل بحران

نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل و رئیس هیات س��وری در نشست 
مشورتی نمایندگان دمشق با مخالفان سوری در مسکو با تاکید بر اینکه در 
این نشست تبادل افکار و آراء بشکل جدی، مفید و عمیق صورت گرفت، 
گفت طرفین در بیشتر موارد، از جمله مبارزه با تروریسم و راهکار سیاسی 

برای خاتمه دادن به بحران به توافق رسیدند.
به گزارش زاینده رود،به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، بشار الجعفری، 
رئیس هیات س��وری در نشست مش��ورتی نمایندگان دمشق با مخالفان 
سوری در مسکو تاکید کرد: در نشست اخیر تبادل آرا و افکار میان شرکت 

کنندگان به شکل جدی، عمیق و نتیجه بخش صورت گرفت.
وی افزود: ای��ن تبادل آراء در نهای��ت موجب ارائه پیش��نهادات ونظراتی 
از سوی هیات س��وری ش��د تا به وس��یله آن بتوان به عنوان راهکارهایی 
 برای بند اول و دوم دس��تور کار ارائه ش��ده از س��وی روس��یه مناقش��ه

 کرد.
جعف��ری اظه��ار داش��ت: در جری��ان ای��ن نشس��ت ک��ه پیش��نهادات 
ورایزنی های بس��یاری ارائ��ه و م��ورد تبادل نظر ق��رار گرف��ت، به نقاط 
 مش��ترکی دس��ت یافتیم که انتظار می رود در مورد آن به تفاهم دس��ت

 یابیم.
در جریان سومین دور نشست میان نمایندگان سوریه و مخالفان، طرفین 
در مورد نکات مهمی از جمله مبارزه با تروریسم و اصل راهکار سیاسی برای 

بحران سوریه به توافق رسیدند

س: ایمنا
]عک

دیوارهای بازارچه،  
شلوغی سکوت را به 

تماشا نشسته اند



يادداشت

شنیده ها
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به جای اینکه ان��رژی خود را صرف اس��رائیل و آمریکا کنند به عنوان مزدور علیه مس��لمانان 2
اقدام می  کنندفرمانده کل ارتش با اشاره به حمله عربس��تان به یمن گفت: آنها به جای اینکه 
 انرژی خود را صرف اسرائیل و استبکار جهانی کنند به عنوان مزدور علیه جامعه اسالمی اقدام 

می کنند.
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رئیس جمهور کشورمان گفت:رئیس جمهور آمریکا به این واقعیت 
اعتراف کرد که نظام ایران قابل س��رنگونی نیست، ماهیت نظام 
ایران چون نظام مردم س��االری دینی است قابل تغییر نیست و 
ایران به عنوان یک کش��ور تأثیرگذار در منطق��ه مورد پذیرش 

همگان است.
حس��ن روحانی در همایش ملی روز فناوری هسته ای که امروز 
صبح در سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار داشت: امروز، روز 
بسیار مبارکی برای ملت بزرگ ایران در مسیر توسعه علم و دانش 

و پیشرفت است.
وی در ادامه افزود: البته امس��ال روز فناوری هسته ای مقارن با 
ایام والدت بانوی بزرگ اسالم حضرت صدیقه کبری و همچنین 

والدت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران امام راحل است.
رئیس قوه مجری��ه تصریح ک��رد: جمهوری اس��المی ایران در 
مسیر توسعه کشور هر کجا که اراده و تصمیمی گرفت با همت 
جوانان، دانشمندان و ایثار و فداکاری شبانه روزی آنان  چه آنکه 
قدرت های بزرگ موافق و یا مخالف بودند تاثیری بر اراده این ملت 

نداشت و به حمداهلل به نتیجه رسیدند.
روحانی با ذکر مثال��ی در این زمینه گف��ت: در زمان جنگ در 
سیستم پدافندی موش��کی زمین به هوا در المپ قدرت دچار 
مشکل شدیم که معموالً المپ های قدرت اینجور گفته می شد 
که قابل احیا نیستند و این سیستم هم کاماًل آمریکایی بود، در 
بازار سیاه هم کسی حاضر نشد به ما این دستگاه را بفروشد. تنها 
یکی از کش��ورهای منطقه این امکانات را در اختیار داشت و آن 

کشور را هم از فروش این دستگاه به ما منع کردند.
وی ادامه داد: عده ای از اندیش��مندان این رشته که در سازمان 
انرژی اتمی فعالیت داش��تند را دعوت کردی��م و پیرامون این 
موضوع به آنها توضیح دادی��م در نتیجه آنها اع��الم کردند که 
می توانند این المپ را احیا کنند که البته این اقدام س��ه، چهار 
ماه به طول می انجامد که پس از آن نیز امکانات الزم را برای آنها 

فراهم آوردیم تا این کار انجام شود.
رئیس  جمهور تصریح کرد: بعد از گذشت چند روز آنها به ما گفتند 
تا زمانی که المپ قدرت را احیا نکنیم به خانه باز نمی گردیم تا از 

آسمان ایران و فضای کشور دفاع کنیم.
روحانی تصریح کرد: ظاهرا به نظر می رسید این اقدام و احیای 
المپ قدرت شدنی نباش��د در حالی که این متخصصان ایرانی 
کمتر از س��ه ماه اولین المپ را احیا کردند که ما با اس��تفاده از 
این تکنولوژی می توانستیم سیستم ها را برای دفاع کشور آماده 

نگه داریم.
وی تاکید کرد ملت و دانشمندان ما از آغاز این مسیر را انتخاب 
کردن��د و آن روزی که به دنیا گفتیم برای غنی س��ازی نیازمند 
س��وخت هس��تیم که اگر آنها می آمدند و این فن��اوری را به ما 
می دادند هیچ بحثی نبود منتهی گفتند ن��ه تنها این فناوری را 
نمی دهیم بلکه نمی گذاریم  شما در ایران به غنی سازی برسید که 

ملت ما زیر بار حرف دوم آنها نرفت.
رئیس جمهور اظهار داشت: امروز هم در هر فناوری برای توسعه 
اگر دنیا بگوید که بر خالف مقررات بین المللی با منطق زور قصد 

دارد که در برابر ملت ایران بایس��تد بنده تردی��د ندارم که تمام 
قدرت های جهان در برابر ملت ایران شکس��ت خواهند خورد و 
هیچ تردیدی در اینباره ندارم،به همان دلیلی که تمام قدرت های 
دنیا پشت سر صدام ایس��تادند تا ملت ایران را شکست دهند و 

موفق نشدند.
وی ادامه داد: ش��رق و غرب عالم به صدامی��ان کمک کردند و 
ما دس��ت تنها بودیم، انواع هواپیماها و موش��ک ها و سالح های 
شیمایی که ممنوع بود، انواع تانک ها و ... همه را به صدام دادند اما 
یک چیز را از ما نتوانستند بگیرند و آن اراده و انگیزه و ایمان ملت 

ایران برای ایستادگی و مقاومت بود.
روحانی خاطرنش��ان کرد:  ما نه در برابر عراق بلکه در برابر همه 
حامیان آن پیروز شدیم و نگذاشتیم یک میلیمتر مربع از خاک 

این سرزمین در اشغال اشغالگران قرار گیرد. 
رئیس جمهور اظهار داشت: در فناوری هسته ای هم قدرت های 
جهان که فکر می کنند اراده آنها و منطق زورش��ان باید بر دنیا 
حکومت کن��د تالش کردند تا مل��ت ایران را در برابر خواس��ت 
خودشان تس��لیم کنند.وی افزود: آنچه در مذاکرات هسته ای 
به دست آمد این نیست که بیانیه ای منتش��ر شود آنچه در این 
مذاکرات در طول 15-16ماه گذش��ته با ت��الش و پیگیری به 
دست آمده آن است که رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعالم 
کرد ما به این نتیجه رسیدیم که ملت ایران در برابر فشار، تحریم 
و زور تسلیم نمی شود.روحانی خاطرنش��ان کرد: پیروزی ما آن 
اس��ت که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی دنیا یعنی آمریکا 
و رئیس جمهور آن واقعیت هس��ته ای ایران را مورد اذعان قرار 
می دهد. این به معنای آن اس��ت که ملت ایران در راه خودش و 

مسیر خودش پیروز شده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا به این واقعیت 
اعتراف کرد که نظام ایران قابل س��رنگونی نیست. ماهیت نظام 
ایران چون نظام مردم ساالری دینی اس��ت قابل تغییر نیست. 
ایران به عن��وان یک کش��ور تأثیرگذار و مه��م در منطقه مورد 
پذیرش همگان است.وی ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا به این 
مسئله اعتراف کرد که ملت ایران غرور ملی خود را با تمام توان 
حفظ خواهد کرد در برابر فشار تسلیم نخواهد شد. ما در 8 سال 
دفاع مقدس این واقعیت را نشان دادیم که در برابر فشار تسلیم 
نمی شویم و امروز هم حدود 14 سال است که ملت ما ایستادگی 
و مقاومت کرده است.روحانی خاطرنشان کرد: امروز روزی است 
که دانشمندان هسته ای ما یعنی اقتدار علمی، سرداران بزرگ 
خط دیپلماسی ما یعنی اقتدار سیاس��ی در کنار هم قرار گرفته 
و ش��ما امروز می بینید که این دو اقتدار، اقتدار بزرگ ملی ما را 

آفریده است.

رئیس جمهور اظهار داش��ت: ما امروز به جهانی��ان این واقعیت 
را می گوییم که مس��یر اعتدال، منطق مذاک��ره ، صلح ، آرامش، 
کرامت انسان ها و ثبات منطقه بر افراطی گری، منطق زور، منطق 
خشونت و منطق تحریم غلبه کرد و پیروز شد. این چیزی است 
که به عیان می بینیم و دنیا امروز مسیر تکریم ملت ایران را شروع 
کرده و در حال کنار گذاشت مسیر تحریم و فشار و تهدید است.

وی افزود: ما هیچ��گاه نمی خواهیم در این مذاکرات کس��ی را 
شکس��ت بدهیم ما دنبال احق��اق حقوق خودم��ان و به دنبال 
مذاکراتی هستیم که برد برد باشد. هم نفع ما در آن لحاظ شود 

و هم نفع دیگران.
روحانی خاطرنش��ان کرد: ما نمی خواهیم به دنیا بگوییم ما در 
مذاکراتی قدم گذاش��ته ایم که ما پیروز این مذاکرات هستیم و 
روبه روی شکست خورده مذاکرات است. اگر دیگران نمی دانند 
ما می دانیم که در دنیایی قرار گرفته ایم که مذاکرات برد باخت 
اس��تمرار نخواهد داش��ت و باقی نمی ماند و آن مذاکراتی باقی 

می ماند که برد برد باشد.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: 1+5 می گوید ما در این مذاکرات 
کاری کرده ایم و خواهیم کرد که ایران س��الح اتمی نسازد. اما 
از قدیم خوانده ایم که تحصیل حاصل محال اس��ت. ایران از روز 
اول به دنبال سالح اتمی نبوده، امروز نیست و فردا هم نخواهد 
بود چراکه اگر ما به دنبال سالح کشتار جمعی بودیم و هچنین 
اراده ای داشتیم ساخت سالح شیمیایی که به مراتب آسان تر از 
سالح اتمی است.وی افزود: ما قربانی س��الح شیمیایی بودیم. 
علیه ما سالح شیمایی اس��تفاده کردند نه در میدان جنگ که 
در شهر سردشت ما شاهد استفاده دشمن از سالح شیمیایی بر 
علیه ملتمان بودیم. اما ما مقابله به مثل نکردیم و به دنبال سالح 
شیمایی و ساخت آن نرفتیم بلکه به معاهده و کنوانسیون منع 
سالح شیمیایی پیوستیم و این نشان می دهد که ملت ایران به 

دنبال کشتار جمعی نبوده، نیست و نخواهد بود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: باالترین دلیلمان برای عدم ساخت 
سالح کشتار جمعی عالوه بر معاهدات بین المللی و عملکرد ما و 
گزارشات آژانس بعد از 14 سال بازرسی های مستمر فتوای رهبر 
معظم انقالب است که رئیس جمهور آمریکا هم به این فتوا استناد 
می کند.رئیس جمهور ادامه داد:این فتوا نشان می دهد ملت ایران 
از نظر دینی، اعتقادی، اخالقی و مذهبی به دنبال سالح کشتار 
جمعی نیس��ت و نخواهد بود و اگر اعضای 1+5 به این پیروزی 
رسیده اند من معتقدم که اعضای 1+5 قبل از اینکه بدانند پیروز 

بودند چراکه ما به دنبال سالح نبودیم و نخواهیم بود.
وی افزود: اگر اعضای 1+5 در گذش��ته به دنب��ال این بودند که 
ملت ایران را از اراده  و توس��عه اش و از اقتدارش بازدارند دیدید 
که نتوانستند و نخواهید توانست و تا ابد قادر به این کار نخواهند 
بود. ملت ما در مسیر توس��عه علمی راه خود را ادامه خواهد داد. 
همانگون��ه که مذاکره کنن��دگان توانمند، ش��جاع و غیور ما در 
صدها جلس��ه به صراحت گفته اند ما دست از فناوری صلح آمیز 

بر نمی داریم.

روحانی در مراسم روز ملی فناوری هسته ای:

نظام مردم ساالری دینی، قابل تغییر نیست!

واکنش سرلشگر صالحی به حمله عربستان به یمن

 نفوذ روس های به رايانه های
 کاخ سفید

هکرهای »روس��ی« در ماه های اخیر پس از نف��وذ به وزارت 
خارجه آمریکا موفق شده اند »بخش های حساسی« از سامانه  
کامپیوتری کاخ سفید را نیز هک کنند. به گفته شبکه خبری 
س��ی ان ان مقام های کاخ س��فید می گویند که رخنه هکر ها 
توانس��ته تنها س��امانه های غیرمحرمانه را هدف قرار دهد و 
وارد بخش طبقه بندی شده نشده  است. به گفته این مقامات، 
هکر ها اما موفق شده اند به اطالعات حساسی چون جزئیات 
جدول برنامه کاری رئیس جمهوری که در دس��ترس عموم 

قرار ندارد وارد شوند.

 NPT2 ،از دل مذاکرات لوزان 
به دنیا خواهد آمد

عبدالعلی قوام استاد سر شناس روابط بین الملل دانشگاه تهران 
به ندای ایرانیان گفته اس��ت: اگر این توافق نامه هسته ای در 
 NPT۲ تیرماه امضا  شود، عمال ما با یک سنت جدید یعنی
مواجه خواهیم شد. بسیاری از مفاد توافق نامه ای که ممکن 
است در آینده امضاء شودمی تواند وارد NPT شود. همگان به 
درستی می دانند که NPT از آنجا که محصول دوران جنگ 
سرد است نیازهای امروز را که با توجه تغییرات متعددی در 
دنیای بین الملل و بر هم کنش دولت ها ایجاد شده است پاسخ 
نمی دهد. بنابراین توافق احتمالی ایران و 5+1 الگوی مناسبی 
برای رژیم های بین المللی خواهد ش��د. مقدار زیادی از سوء 
تفاهماتی که میان ایران و 5+1 به وجود آمده است به دلیل 
همین NPTمحصول جنگ سرد است. در آن دوره تکنولوژی 
حاکمیت پذیر بود اما در زمان کنونی چنین وضعیتی وجود 
ندارد. به هر حال کشور ها به دنبال راهکاری جدید برای اعمال 
بهتر نظارت ها و دستیابی به انرژی هسته ای هستند در این 
راه مذاک��رات ایران و 5+1 می توان��د راه جدیدی  برای تولید 

NPT۲ بازی کند.

اختالس ۱۰۰میلیون تومانی 
کارمند شهرداری مشهد

امیر رمضانی مدیر حراس��ت شهرداری مش��هد عنوان کرد: 
چندی پیش کار شناس��ان حراس��ت ش��هرداری مشهد در 
بررسی پرونده های مالی بخش تبلیغات شهری شهرداری به 
موارد مشکوکی برخوردند که حکایت از این داشت که یکی 
از کارمندان شهرداری مشهد شاغل در بخش مربوطه پیش 
از بس��تن قراردادهای تبلیغات شهری وجوه نقد و چک های 
حاصل ش��ده از برخ��ی قراردادهای تبلیغاتی ک��ه مبلغ آن 
بیش از یک میلیارد ریال بود، به حس��اب ش��هرداری واریز 
نکرده اس��ت. مدیر حراست شهرداری مش��هد تصریح کرد: 
کار شناسان حراست، متهم را در حالی با همکاری کارآگاهان 
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراس��ان در بولوار وکیل آباد 
شناسایی و دس��تگیر کردند که وی پس از آنکه متوجه شد 
پرونده تخلفاتش از سوی کار شناسان حراست در حال بررسی 
است از محل کار خود متواری و مخفی شده بود. رمضانی ادامه 
داد: در بررسی هایی که پس از انتقال متهم به دستگاه قضایی 
انجام گرفت مشخص شد متهم قبالً هم به جرم اختالس مبلغ 

حدود ۲5 میلیون تومان از یک اداره دولتی اخراج شده بود.

ماجرای شکايت و عصبانیت 
کی روش چه بود

کارلوس کی روش در حالی جلس��ه مهم و سه ساعته خود با 
علی کفاشیان را ترک کرد که به شدت عصبانی و پرخاشگر 
بود. او به خبرنگاران گفت از روزنامه گل و سردبیرش به دلیل 
نشر مسائل خالف واقع و بازی با آبروی مردم شکایت می کنم. 
ماجرا ب��ه یکی از تیتره��ای امروز روزنام��ه گل بر می گردد. 
»سند اختصاصی گل که شائبه ها را دامن می زند. مدیر برنامه 
مش��ترک حقیقی، منتظری و کی روش« عنوان مطلبی بود 
که امروز این روزنامه منتش��ر کرده و در آن با انتشار اسنادی 
مدعی ش��ده عامل انتقال منتظری و حقیقی ایجنتی به نام 
»کاروالهو« اس��ت که ایجنت کارلوس کی روش هم بوده و با 
توجه به شایعات این روز ها در خصوص بحث داللی کی روش 

دست به افشاگری زده.

 حمايت از بیانیه لوزان با حمله 
به منقل و وافور!

رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در استان البرز در حضور 
استاندار و برخی مسئوالن استان، منتقدان توافق هسته ای را 
با الفاظی خطاب کرد که مورد اعتراض حاضران قرار گرفت. 
حجت االس��الم مهدی قدس��ی محالتی اظهار داشت: من و 
خانواده ام بیش از 45 سال است  با آقای حسن روحانی آشنا 
هستیم. وی افزود: 4۷ سال قبل وقتی به حوزه علمیه رفتم، 
چند سال زود تر آقای روحانی در حوزه ثبت نام کرده بود. اتاق 
ش��ماره ۲4 من بودم، اتاق شماره ۲5 ایش��ان و باالخره اتاق 
بعدی آقای ش��هیدی بودند که امروز در بنیاد شهید حضور 
دارند. این فعال سیاس��ی گفت: 45 س��ال قبل بنا به دستور 
مرحوم پسندیده از بیت امام راحل )ره( برای پیگیری و هدایت 
مبارزات سیاسی به کرج اعزام ش��دم، قرار بود حضور من در 
کرج یک ساله باشد، اما 45 س��ال است که در اینجا هستیم. 
رئیس ستاد حسن روحانی در استان البرز گفت: در یک قرن 
اخیر دو اتفاق بس��یار مهم در ایران به وقوع پیوس��ته است، 
یکی ملی ش��دن صنعت نفت و دومی توافق هسته ای ایران 
در 1۳ فروردین ۹4 است. وی بیان داشت: اگر چه این توافق 
بسیار ارزشمند اس��ت اما نعره کشان، عربده کشان سیاسی و 
قداره بندان سیاسی حرف هایی می زنند، باید به این ها گفت 

که شما بروید پای منقل و وافورتان. شما را چه به این کار ها!
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امیر اسماعیلی در جمع خبرنگاران:

سامانه های دفاعی کشور به هیچ عنوان 
قابل مذاکره نیست

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء گفت: س��امانه های دفاعی 
کشور به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست.

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء امروز 
پنجشنبه در حاشیه مراسم نهمین س��الگرد روز ملی فناوری هسته ای 
با تبریک این روز، گفت: بحث هس��ته ای بحث صلح آمیز است، نه بحث 
بازدارندگی که به پش��توانه دعای خیر مقام معظم رهبری، ملت بزرگ 

ایران و جوانان دانشمند کشورمان به دست آمده اند.
وی اف��زود: با دس��تاوردهای جدی��د هس��ته ای خواهیم توانس��ت بر 

نداشته های خودمان در علوم روز دنیا در حوزه های مختلف بیافزاییم.
فرمانده قرارگاه پدافن��د هوایی خاتم االنبیاء تصریح کرد: کش��ورهای 
خارج��ی فک��ر می کنن��د م��ا می خواهی��م از دان��ش هس��ته ای در 
مص��ارف غیرصلح آمیز از جمل��ه نظامی اس��تفاده کنی��م و به همین 
خاط��ر آن را ب��رای خود تهدی��د می دانن��د در صورتی که م��ا همواره 
 گفته ای��م و اثب��ات کرده ای��م ک��ه دان��ش هس��ته ای م��ا صلح آمی��ز

 است.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافند هوائ��ی خاتم االنبی��اء)ص( با بی��ان این که 
»سامانه های دفاعی کش��ور به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست« گفت: 
در تمام دنیا نیز این گونه اس��ت که س��امانه ای دفاعی و دستاوردهای 
 نظام��ی از آن کشورهاس��ت و درب��اره آنه��ا ب��ا خارجی ه��ا صحبتی

 نمی شود.
وی در پایان گفت: ملت ما نیز در س��ی و شش سال گذشته ثابت کرده 
هیچ گاه به دنبال تعرض نه تنها در حوزه نظامی بلکه در حوزه سیاسی 
 نیز نبوده و س��امانه های دفاعی ما همواره نق��ش بازدارندگی خواهند

 داشت.

مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد: این امر کارشکنی و بهانه آوری سعودی هاست 
و هیچ گونه مش��کل نقص فنی، ویزا و ... نداش��تیم. به زعم ما 
سخت گیری های جدید عربس��تان قطعا بی ارتباط با شرایط 

سیاسی حاکم بر منطقه نیست.
ش��اهرخ نوش آبادی ، در خصوص ممانعت ف��رودگاه جده از 
نشستن پرواز ۷4۷ ایران ایر که روز گذشته - چهارشنبه - از 
فرودگاه اصفهان برخاسته بود، اظهار کرد: در اصل از مدت ها 
پیش و ش��اید حدود یک سال گذش��ته این ماجرا شروع شد 
و هواپیمای��ی عربس��تان ط��ی اطالعیه ای به ش��رکت های 
هواپیمای��ی مختلف دنیا اع��الم کرد که از این پ��س از ورود 

هواپیماهایی با عمر باالی ۲5 سال جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: در این پرواز حدود ۲۹0 مس��افر داشتیم که از این 
میان ۲60 مس��افر با هواپیمای ایرباس به جده منتقل شدند 
و ۳0 مسافر باقیمانده نیز قرار است امروز - پنجشنبه - اعزام 
شوند.این مقام مس��ئول ادامه داد: پس از طرح این موضوع، 
شرکت های هواپیمایی مختلف جلسات کارشناسی متعددی 
با مس��ئوالن هواپیمایی عربس��تان برگزار کردند و به اطالع 
مسئوالن هواپیمایی عربستان رس��اندند که امنیت و ایمنی 
هواپیما به مراتب مهم تر از سن هواپیماست و حتی در آمریکا 
هم در موارد مختلف، هواپیماهایی با سن باالی ۲5 سال تردد 
می کنند که در پی ارائه این توضیحات، مسووالن هواپیمایی 

کشور عربستان نیز نسبت به این موضوع متقاعد شدند.
مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران )هما( ادامه داد: پس از این مذاکرات مشکلی پیش نیامد 
و از سوی این کشور هم اطالعیه ای صادر نشد تا اینکه طی دو 

هفته گذشته هواپیمایی کشور عربستان در یک نوبت از ورود 
ایرباس هما به شهر دمام خودداری کرد و بعد در توضیح این 
مطلب این گونه عنوان کرد که “با توجه به اینکه این هواپیما 
در لیس��ت تحریم های اروپا قرار داش��ته اجازه ورود به آن را 
نخواهیم داد”. این درحالی بود که همین هواپیما به بسیاری 
از کش��ورهایی که ش��رایط ایمنی آن ها ده ها مرتبه از کشور 

سعودی سخت تر است پروازها کرده بود.
نوش آبادی گفت: در آن دوره در پاسخ به مراجعات متعدد ما، 
عربس��تان تحریم را بهانه کرد و در نهایت روز گذشته جلوی 
پرواز دیگری از پروازهای ایران ایر گرفته شد. درحالی که طی 
شش ماه گذشته شاید همین هواپیما حداقل صدها پرواز به 

جده داشته و هیچ مشکلی هم پیش نیامده بود.
وی ادامه داد: حتی س��عودی ها تا س��ال قبل از هواپیماهای 
اجاره ای ترکیه که تمام آن ها سن باالی ۲5 سال داشتند برای 
انتقال حجاج ایرانی استفاده می کردند و این موضوع هیچ گاه 

مورد انتقاد مسووالن ایرانی قرار نگرفت.

به گفته مدی��ر کل روابط عموم��ی ایران ای��ر درحال حاضر 
مذاکراتی صورت گرفته تا این موضوع از س��وی مس��ووالن 

وزارت امور خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
نوش آبادی اظهار کرد: به گمان شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران، س��خت گیری های جدید عربستان قطعا بی 

ارتباط با شرایط سیاسی حاکم بر منطقه نیست.
وی در پاسخ به س��وال ایس��نا مبنی بر اینکه براساس اخبار 
منتشر ش��ده مس��ووالن کش��ور عربس��تان، مواردی مانند 
مشکالت فنی، نداش��تن ویزا یا نداش��تن اجازه ورود توسط 
هواپیم��ا را بهانه ای برای ممانعت از ف��رود این هواپیما اعالم 
کرده اند، توضیح داد: اگر هواپیمایی نقص فنی داش��ته باشد 
اصال نباید بلند شود. از سوی دیگر ما در تمام پروازهای خود 

استانداردهای جهانی را رعایت می کنیم.
مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران یادآور ش��د: با این وجود ممکن است هر هواپیمایی در 
حین پرواز دچار مشکل ش��ود که در این موارد در تمام دنیا 
مرسوم اس��ت که هواپیمای دچار مشکل شده به کشور خود 
بازمی گردد یا در نزدیک تری��ن فرودگاه ممکن فرود می آید. 
بر همین اساس به نظر می رس��د صحبت های منتشر شده از 

سوی مسووالن عربستان به نوعی توجیه و بهانه آوری است.
نوش آبادی در خصوص بحث ویزا نیز تصریح کرد: قطعا بحث 
ویزا ربطی به پرواز ندارد و موضوعی است که در داخل کشور 
چک می ش��ود. همچنین بدون داش��تن ویزا، سازمان حج و 
زیارت بلیت برای مسافر صادر نمی کند و به همین دلیل تمام 
این موارد بهانه هایی است که عربستان برای کارشکنی صورت 

داده، عنوان می کند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مسئوالن از امکانات دولتی 
به نفع هی��چ فرد یا گروه��ی در انتخابات اس��تفاده نکنند و 
عمل به قانون خواس��ته جدی دولت از مسووالن اجرایی در 

انتخابات آینده است.
محمدحس��ین مقیمی در نخستین جلسه ش��ورای اداری 
آذربایجان غربی در س��ال جاری اظهارداشت: دستگاه های 
اجرایی نباید در موضوع انتخاب��ات امکانات خود را به نفع یا 
ضرر هیچ گروه و حزبی بکار بگیرن��د و بی طرف عمل کنند 
و این خواسته جدی دولت از مسووالن دستگاه های اجرایی 

است.
وی در ادامه افزود: اگر دس��تگاه ها در انتخابات بی طرفی را 
رعایت کنند، زمین��ه حضور حداکثری م��ردم در انتخابات 

فراهم می شود.
مقیمی ب��ا تاکید بر حمایت وزارت کش��ور از فعالیت احزاب 
قانونی در کش��ور اضافه کرد: از فعالیت ه��ای قانونی احزاب 
و تش��کل های سیاس��ی حمایت می کنیم تا نشاط سیاسی 

جامعه حفظ شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این انتخابات را باید به گونه 
ای برگزار کنیم که باعث همدلی و همگرایی و وحدت بیشتر 
ش��ود که در این صورت در پیشرفت و توس��عه بیشتر کشور 

موثر خواهد بود.
مقیمی با تاکید بر لزوم اطالع رسانی از عملکرد دولت تدبیر 
و امید در جامعه افزود: در خصوص اقدامات و عملکرد دولت 
باید اطالع رسانی دقیق به مردم صورت گیرد تا امید در بین 

مردم روز به روز بیشتر شود.
وی با بیان برخی از مش��الت فراروی دولت ادامه داد: پایین 
آمدن درآمد نفت و وجود تحریم های شدید محدودیت هایی 
را بر سر راه اقدامات دولت ایجاد کرد که امیدواریم با تدابیر 

اخذ شده عقب ماندگی های چندساله را جبران کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور به بیان گوشه ای از موفقیت های 
دولت اش��اره کرد و افزود : با تالش دولتمردان و تدابیر الزم 
رش��د منفی 5.6 درصدی اقتصادی را در نزدیک به دو سال 

اقدام دولت بهبود بخش��یدیم و ت��ورم 4۳ درصدی را به 15 
درصد در جامعه کاهش دادیم.

مقیمی بیان کرد: تالش ما ایجاد رونق اقتصادی در کش��ور 
است و در موضوع رکود اقتصادی نیز دولت ورود پیدا کرده تا 

این رکود به رونق تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه دس��تاوردهای دولت در حوزه سالمت 
بسیار مطلوب است، گفت: هم اکنون در کشور آحاد جامعه 

بیمه هستند و این افتخاری برای دولت تدبیر و امید است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز 
سرمایه گذاری اساسی و ریش��ه ای در کشور صورت گرفته 

است.
مقیمی گفت: این عملکرد در حوزه های مختلف نش��ان می 
دهد که دولت در کن��ار فعالیت های بی��ن المللی، کارهای 
گسترده ای را در داخل کشور به کار گرفته و با همان اقتداری 
که در مذاکرات هسته ای حاضر شده با همان اقتدار در عرصه 
های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور 

حاضر شده است.
وی تصریح کرد: توقع دولت همراهی و همدلی کامل مدیران 
با دولت در دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه است 
که در این صورت می توانیم موفقیت های بیشتری را کسب 

کنیم.   

درپی ممانعت فرودگاه جده از فرود هواپیمای زائران ايرانی، 

توضیح ايران اير درباره ممانعت فرودگاه جده از فرود هواپیمای ايرانی

مسووالن از امکانات دولتی به نفع هیچ فرد يا گروهی در انتخابات استفاده نکنند
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»فاطمه«، نام بیش از ۱۳ میلیون بانوی ایرانی
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس 
آمار پایگاه اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تا کنون بیش از ۱۳میلیون 
نفر با نام و القاب حضرت فاطمه)س( نامگذاری شده اند.  وی اظهار داشت: بررسی 
آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور نشان می دهد هم اکنون، 

نام فاطمه  بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بار ثبت شده است .

»بازارچه علی قلی آقا« به همراه مس��جد و حمام »علی قلی آقا«، در دوران ش��اه س��لطان حس��ین صفوی توسط 
»علی قلی آقا« از خواجگان خوش نام دربار صفوی در محله بیدآباد اصفهان ساخته شد، قسمتی از درآمد بازارچه که 
داراي دو راسته اصلي و بزرگ و یك راسته فرعي و کوچك و نیز یك چهارسوق است خرج نگهداری مسجد می شد.
خیابان مسجد سید، خیابان بیدآبادی و روبه روی »مسجد علی قلی آقا« ورودی اصلی بازارچه قرار دارد، اما برخالف 
تصویری که از یك بازارچه در ذهن می آید سال هاست که در آن نه خبری از مغازه های مختلف است و نه مشتری. 

بیشتر، کارگاه های مختلف از جمله نجاری، قلمزنی و نقره سازی در این بازارچه فعال هستند.

3

روز )صب�ح 27 دی م�اه 93(- 
داخلی- بازارچه علی قلی آقا  

نیمه های دی ماه سال پیش، »حاج 
احمد« در گوش��ه ای از مغ��ازه قصاب��ی اش در »بازارچه 
علی قلی  آقا« که س��ال های زیادی را در آن با ۶ شاگرد و 
شقه های فراوان گوشت و مش��تری های بسیار گذرانده 
بود، ایس��تاده بود و در حالی که با جثه ضعیفش از سرما 
می لرزی��د، می گفت ک��ه س��وت و کوری اآلن بازارچه را 
نبینیم: »اینجا روزگاری داشت، از شلوغی شانه به شانه 

می خورد!«
با فاصله کم��ی از مغازه قصابی، مقابل یک��ی از مغازه ها، 
»سید تقی ادهم« ۵۸ س��اله، زرگری که پس از بیماری 
خود و همس��رش ورشکست ش��د، نشس��ته بود و او هم 
از ش��لوغی آن س��ال های بازارچه می گف��ت که صدای 
کاسب کارها برای جذب مشتری در هم می پیچید و تنه 
مشتری ها از ش��لوغی به هم می خورد. بچه هم که بود به 
زورخانه می رف��ت و نمایش پهلوان��ان را می دید. ادهم، 
روبه روی مغازه اش را نش��ان داد و گفت که آنجا کله پزی 
بوده و س��مت چپ آن هم پینه دوزی. پرس��یدم دوباره 
می ش��ود رونق را به بازارچه برگردان��د؟ گفت که نه، آن 

رونق خودجوش بود.
روز )صبح شنبه 25 بهمن 93(- داخلی- بازارچه 

علی قلی آقا 
کمتر از یك ماه از آن روز س��رد زمس��تانی دی ماه 9۳، 
نگذشته بود که دومین هفته گردشگری محالت اصفهان 
به محله تاریخ��ی »علی قلی آقا« رس��ید. »س��ید تقی 
ادهم«، که از اهالی بازار ش��نیده بود که قرار است هفته 
گردشگری در محله برپا شود تا مردم بیایند و از مسجد، 
حمام، بازارچ��ه و زورخانه دیدن کنن��د و از برنامه های 

فرهنگی و هن��ری آن به��ره ببرند در صبح ش��نبه 2۵ 
 بهمن نشسته بود و به برو و بیای گروه برگزارکننده نگاه

 می کرد. 
جنب و جوشی که سال ها بود از خاطر اهالی قدیمی بازار 
و محله رفته بود یك هفته به بازار برگشت تا مردم گروه 
گروه، از دیگر نقاط شهر وارد محله »علی قلی آقا« شوند 
و سری هم به بازارچه بزنند. جمعیت زیادی از پیر و جوان 
در حال رفت و آمد در بازارچه بودن��د؛ بوی لَبو و باقالی 
داغ، بازارچه را برداشته بود و صدای همهمه در آن به اوج 
رسیده بود؛ اما همچنان صدای چکش هنرمندان قلمزن 
ش��نیده می ش��د، گویا با هر چکش زدنی به ما اسیران 
روزمرگی یادآوری می کرد که ارج و ق��رب هنر باالتر از 

همهمه ها و قیل و قال های هر روزه این زندگی است. 
 بازارچ��ه ای که ت��ا چند روز پی��ش از برگ��زاری هفته 
گردش��گری در محله »علی قلی آقا«، ش��کلی کارگاهی 
داش��ت و بیش��تر از همه، کارگاه های نجاری، قلمزنی، 
فلزکاری و نقره س��ازی در آن دیده می شد از 2۵ بهمن 

تا یك اسفند 9۳، به هر گوش��ه از آن که نگاه می کردی 
هنرمندی و هنرش را می دیدی که به زیر بازارچه آمده 
بود؛ گی��وه دوز ،گیوه م��ی دوخت. ح��الج، پنبه می زد. 
َش��عرباف، پارچه می بافت. س��ینماگر، فیلم مستندش 

 درب��اره محله عل��ی قل��ی آق��ا در دوره قاج��ار را اکران 
می کرد.

 نقال، قصه رستم و س��هراب را نقالی می کرد، گالبتون 
ساز، نخ گالبتون تولید می کرد و....جمعیت بازدیدکننده 
از محله »علی قلی آقا« و آث��ار تاریخی اش، آن قدر زیاد 
شده بود که جای سوزن انداختن نبود. شور و شوق و امید 
با نگاه اهالی محله و کسبه بازار گره خورده بود تا فردای 
محله و بازارچه را پرگردش��گرتر، پررونق تر و پرمشتری 

تر ببینند. 
روز) 11 فروردی�ن 94(- داخل�ی- بازارچ�ه علی 

قلی آقا 
با خاطره تماش��ای یك هفته جنب و جوش و شلوغی در 
کمتر از دو ماه پیش، این بار در نیمه اول نخس��تین ماه 
بهار پا به بازارچه می گذاری، اما نه خبری از گردشگر؛ آن 
هم در روزهای عید است و نه خبر از مغازه های بازی که 
هنر دست هنرمندان، را به وقت آفرینش هنرشان ببینی! 
َشعرباف، گیوه دوز، گالبتون ساز، نقال، کاغذساز سنتی و 

دیگر هنرمندان فقط یك هفته به زیر بازارچه آمده بودند 
و امید و ش��ور و ش��وق فقط چند روزی را مهمان اهالی 

محله و کسبه بازارچه شده بودند. 
حاال دوباره بازارچه تاریك اس��ت و س��وت و کور. بیشتر 

کارگاه م��ی بینی تا مغ��ازه هایی ک��ه در ای��ن بازارچه 
تاریخی، هنر دس��ت صنعتگران هنرمند را عرضه کنند 
تا گردش��گرانی ک��ه راهی تماش��ای حم��ام »علی قلی 
آقا« که در همس��ایگی بازارچه اس��ت می شوند، سری 
هم به اینج��ا بزنند. دوباره تاریکی و س��کوتی که س��ال 
هاس��ت زیر بازارچه جا خش��ك کرده، روی خوش��ی به 
رهگذران و گردش��گران نش��ان نمی دهد تا میهمانش 
 شوند و بازارچه قدیمی، رس��م میزبانی را خوش به جای

 آورد.  

رونق از دست ا زرفته در بازارچه صفوی علی قلی آقا

دیوارهای بازارچه،  شلوغی سکوت را به تماشا نشسته اند 

یادداشت

افزایش 12 درصدی تعرفه های 
پزشکی 94

 وزیر تع��اون،  کار و رف��اه اجتماعی، از افزای��ش ۱2 درصدی
 تعرفه های پزشکی سال 9۴ خبر داد و گفت: این افزایش هنوز 

قطعی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد. 
   عل��ی ربیع��ی، درب��اره افزای��ش تعرف��ه ه��ای پزش��کی، 
دفترچه های بیمه درمان��ی و قیم��ت دارو، توضیحاتی ارائه 
داد. وی با اعالم اینکه افزایش نرخ ویزیت پزش��کان بر اساس 
ضرایبی تعیین ش��ده اس��ت، گفت: قیمت دارو نیز کمترین 
افزای��ش را خواهد داش��ت. ربیعی با تاکید ب��ر اینکه افزایش 
تعرفه های پزشکی سال 9۴ هنوز نهایی نشده است، تصریح 
کرد: تعرفه ها باید به تصویب هیئت وزیران برس��د و پیش از 
تصویب نهایی، هیچکس اجازه افزایش نرخ تعرفه ها را ندارد. 
 وی افزود: قدر مطل��ق خروجی پول از جیب م��ردم افزایش 
نمی یابد و این افزایش ها از محل پول بیمه ها و هدفمند کردن 
یارانه ها پرداخت می ش��ود. ربیعی گفت: در گام نخست نیاز 
داشتیم قیمت های نس��بی را اصالح کنیم و باید تمرکز را بر 
بخش دولتی بگذاریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
در بخش بستری سهم پرداختی مردم از ۱۰ درصد به ۶ درصد 
کاهش یافته است. وی همچنین از جمع آوری دفترچه های 
بیمه و تبدیل آنها به کارت های الکترونیکی در سال 9۴ خبر 
داد و افزود: هم اکنون هر ایرانی که برای داشتن دفترچه بیمه 

اراده کند آن را خواهد داشت. 

 سه عضو یك بيمار مرگ مغزي
 اهدا شد

مس��وول واحد فراهم آوري اعضاي پیوندي مرکز آموزش��ي 
درمان��ي الزهرا )س( از اهدای س��ه عضو بیم��ار مرگ مغزی 
خبر داد. خلیفه س��لطاني گفت: س��ه عضو محسن فتحیان، 
 2۳ س��اله که ب��ر اثر تص��ادف، در مرک��ز آموزش��ي درماني 
آیت اهلل کاشانی بس��تري و دچار مرگ مغزي شده بود، اهدا 
ش��د. وی تصریح کرد: پس از اخذ رضایت از خانواده انس��ان 
دوس��ت این بیمار مرگ مغزی، وی به مرکز آموزشي درماني 
الزهرا )س( انتق��ال یافت و بع��د از انجام مراح��ل مربوط به 
تائید مرگ مغزي، تح��ت عمل جراحي برداش��ت اعضا قرار 
گرفت. مس��وول واحد فراه��م آوري اعض��اي پیوندي مرکز 
آموزش��ي درماني الزه��را )س( گفت: یك کلی��ه نامبرده در 
این مرکز و کلی��ه دیگر وي نی��ز در مرکز آموزش��ي درماني 
 نور و حض��رت عل��ي اصغ��ر)ع( ب��ه دو بیم��ار پیوند ش��د.

خلیف��ه س��لطانی اف��زود: کب��د محس��ن فتحی��ان نی��ز 
 جه��ت پیون��د ب��ه بیمارس��تان نم��ازي ش��یراز ارس��ال 

شد.

 دریافت بيش از 800 گزارش 
مردمی زیست محيطی

مدیرکل دفتر ارزیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت گفت: از27 اس��فندماه س��ال 9۳ تا 
۱۵ فروردین ماه س��ال جاری ۸۳۵ تم��اس مردمی در رابطه 
 با جرایم زیس��ت محیط��ی از طریق س��امانه ۱۵۴۰ دریافت

 شده است. 
سید احمد نبوی، درباره تعداد تماس های شهروندی مرتبط 
با جرایم زیس��ت محیطی بیان کرد: از بین ۸۳۵ مورد تماس 
تلفنی، ح��دود ۴۰۰ مورد تماس قابل پیگیری و به س��ازمان 
حفاظت محیط زیست مربوط بود و بقیه تماس ها غیر مرتبط 
بود.  وی بیان این که تع��داد ۱۰۰ مورد از گزارش های تلفنی 
مردم به سایر نهادها مانند شهرداری ها و منابع طبیعی ارجاع 
داده شد، گفت: قطع درختان در شهرها و سوزاندن پسماندها 
به ش��هرداری ها و تصرف اراضی به منابع طبیعی ارجاع داده 

شد. 
مدیرکل دفتر ارزیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه تشریح کرد: ۱۰۰ مورد دیگر 
از تماس ه��ای تلفنی هم مرتبط به محیط زیس��ت انس��انی 
س��ازمان مانند آالیندگی های خ��ودرو و کارخانجات و ۱۳۰ 
مورد از آن ها مربوط به محیط زیس��ت طبیعی سازمان مانند 
ش��کارغیر مجاز، حضور در مناطق حفاظت ش��ده، تخریب و 
تصرف مناطق حفاظت شده و معادن غیر قانونی است.  نبوی 
با بیان این که گزارش رس��یدگی به موضوع��ات تماس های 
تلفنی تا پایان فروردین ماه نهایی می ش��ود، تاکید کرد: اگر 
مردم مش��اهده کنند که به تماس ه��ا و دغدغه های محیط 
 زیستی آنها پاس��خ داده می ش��ود، به این کار بیشتر تشویق

 می شوند. 

 بازدید فانی از طرح های
 آموزش و پرورش زواره 

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، صبح پنجشنبه برای 
افتتاح چند پروژه و بازدید از طرح های آموزشی به اردستان 
س��فر کرد. وی در بدو ورود به اردستان به شهر زواره رفته و با 
حضور در گلس��تان ش��هدای زواره، به مقام شامخ ۴7 شهید 
فرهنگی این ش��هر ادای احترام کرد. بازدید از سالن ورزشی 
خواهران آموزش و پرورش زواره نخستین برنامه سفر فانی در 
اردستان بود، طرحی که در حال حاضر با 7۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی که تاکنون ۴۵۰ میلیون تومان برای احداث آن هزینه 
شده است و برای تکمیل آن نیازمند 2۵۰ میلیون تومان بوده 
که این طرح بیش از ۱۰ س��ال طول کشیده است. همچنین 
بازدید از طرح اجرای آبیاری تحت فشار هنرستان کشاورزی 
22 بهم��ن زواره از دیگر برنامه های وزی��ر آموزش و پرورش 
در زواره بود که این طرح در مس��احت ۴۰ هکتار با ۶۰درصد 
پیش��رفت فیزیکی در حال اجرا بوده و تا کنون ۱۶۰ میلیون 
تومان وام بالعوض از صندوق توسعه بانك کشاورزی دریافت 
کرده و برای تکمیل به ۱۰۰ میلیون توم��ان اعتبار نیاز دارد. 
افتتاح طرح ذخیره آب آموزشگاه شبانه روزی توحید اردستان 
و ش��رکت در جلس��ه ش��ورای آموزش و پرورش اردستان و 
افتتاح کمپ گردش��گری ش��هر مهاباد از دیگ��ر برنامه های 
سفر وزیر آموزش و پرورش به اردس��تان بود. وزیر آموزش و 
 پرورش پس از اردستان به نطنز، آران و بیدگل و کاشان سفر 

کرد.

اخبار کوتاه 

یك عضو هیات  علمی دانش��کده تغذی��ه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شعار تغذیه، تعادل 
و تنوع است و ما اجازه داریم هر  خوراکی که حتی علم 
ثابت کرده مضر است، به مقدار کمی مصرف کنیم. امیر 
منصور علوی اظهار داش��ت: مصرف متعادل شیرینی ها 
مانند گز که در اصفهان مرس��وم اس��ت، مشکلي براي 
س��المتي ایجاد نمي کند اما افراد در مص��رف این گونه 
تنقالت س��المتي را به خطر مي اندازد. وی با بیان اینکه 
چربي هاي و ش��وري ها در گروه متفرقه هرم تغذیه قرار 
دارند،  گفت: در یك رژیم غذایي مناسب مصرف موادي 
که در گروه های ب��االي هرم تغذیه ق��رار مي گیرند باید 
متعادل باشد و ش��یریني ها نیز جزء موادي هستند که 
نس��بت به مصرف  آن ها باید محتاط ب��ود؛ زیرا افراط در 
مصرف ای��ن تنقالت منجر به ب��روز بیماری های قلبی و 
عروقی، چاقی، دیابت، کبد چرب و فش��ارخون و س��ایر 

بیماري هاي وابسته به تغذیه مي شود.
این عضو هیات  علمی دانش��کده تغذی��ه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیماری های 
ذکر شده معموال در گروه های سنی میان سال و سالمند 
رخ می دهد، گفت: متاس��فانه بر اس��اس اع��الم وزارت 
بهداش��ت مصرف بی رویه غذاهاي آماده و ش��یرینی ها 

موجب شیوع دیابت و کبد چرب شده است.
علوی با بی��ان اینک��ه معم��وال در تهیه ش��یرینی ها از 
روغن هاي اش��باع استفاده مي ش��ود که مي تواند سبب 
افزایش کلس��ترول و درنتیجه ب��روز بیماری های قلبی 
و عروقی ش��ود، گفت: درگذشته در ش��هرهاي کوچك 
پخت شیرینی های خانگي مرسوم بود و توصیه مي شود 
حتی االمکان از شیرینی های خانگي اس��تفاده و یا این 

اقالم از مراکز مطمئن خریداری شود.
وی با اش��اره به اینکه تنقالتي مانن��د آجیل ها به دلیل 
ارزش غذای��ی ب��اال در ه��رم راهنمای غذای��ی در کنار 
گوش��ت و حبوبات قرار مي گیرند، گف��ت: در خصوص 
مصرف آجیل ها باید به دو نکته توجه کرد، نخست چربي 
موجود در آن ها و سپس شوري این مواد که مبتالیان به 
پرفش��اري خون و بیماران قلبي باید به آن توجه داشته 

باشند.
وی با بیان اینکه ی��ك فرد عادی روزان��ه حدود 2۵۰۰ 
کیلوکالری انرژی مصرف می کند، گفت: ۱۰۰ گرم مغز 
پسته نزدیك به 7۰۰ کیلوکالری انرژی دارد، ۱۰۰ گرم 
تخمه کدو چیزی حدود ۶۰۰ کیلوکالری انرژی و ۱۰۰ 
گرم بادام زمینی نیز حدود ۶۰۰ کیلوکالری انرژی دارد.

علوی با بی��ان اینکه اگر ف��رد مازاد بر نی��از خود آجیل 

مص��رف کن��د و در وعده ه��ای اصلی غذای��ی  هم هیچ 
تغییری ندهد، اضافه وزن پیدا می کند، ادامه داد: 7۰۰ 
کیلوکالری انرژی حاصل از مص��رف مواد غذایی چیزی 

حدود ۱۰۰ گرم به وزن شخص اضافه می کند.
وی افزود: در مورد کودکان بای��د میان وعده هاي اصلي 
غذایي و مصرف تنقالت دو تا سه س��اعت باشد زیرا این 
گروه غذایي کالري باالیي دارد و اشتهاي کودك را تحلیل 
مي دهد درنتیجه ک��ودك از وعده هاي غذایي که حاوي 

اکثر مواد غذایي مورد نیاز است، غافل مي شود.
این عضو هیات  علمی دانش��کده تغذی��ه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شعار تغذیه، تعادل 
و تنوع است و ما اجازه داریم هر خوراکی، حتی اگر علم 
ثابت کرده باش��د که مضر اس��ت به مقدار کمی مصرف 
کنیم و از لحاظ روانشناسی نیز این موضوع اهمیت دارد 
مثاًل مصرف یك بار در م��اه غذاهاي آماده با وجودی که 

ضرر دارد، ممنوع نیست.

مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان گفت: اداره استاندارد 
اصفهان به طور ج��دی نانوایانی را که از حرارت مس��تقیم 
برای پخت نان اس��تفاده می کنند، پلمب و در صورت ادامه 
برخورد قضایی می کند. غالمحسین شفیعی اظهار داشت: 
با توجه به اینکه نانوایان مشمول استاندارد اجباری هستند 
بنابراین طبق مصوبات شورای استاندارد استان، نیمه دوم 
9۳ دستورالعملی صادر شد که مبنی بر آن هیچ مغازه نانوایی 

نباید دستگاه پخت نان غیر استاندارد را نصب کند.
وی گفت: در سال گذشته، هفت واحد نانوایی تازه تاسیس که 
اقدام به نصب تنور با حرارت مستقیم کرده بودند را در مرحله 
اول با هماهنگی اداره غله، سهمیه آرد آنها را حذف کردیم و 

در صورت تداوم کار به سرعت اقدام به پلمپ آنها می شود.

مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان گفت: این در حالی 
اس��ت که پس از پلمب مهلت دو ماهه به آنها داده می شود 
و در صورتی که اقدامی در جهت تعویض تنور نکنند، افراد 
خاطی به مراجع قضایی معرفی می ش��وند.وی با اش��اره به 
اینکه برخ��الف گفته نانوای��ان مص��رف گاز در تنورهای با 
حرارت غیر مس��تقیم کمتر اس��ت، افزود: موضوع ذوب و 
سوراخ ش��دن تنورها با حرارت غیر مستقیم پس از دو سال 
سخنی غیر واقع اس��ت و هر تنوری با حرارت غیر مستقیم 
ضمانت ۵ ساله دارد.شفیعی با اظهار اینکه نانوایان قدیمی 
نیز باید تنورهای حرارت مستقیم را ظرف مدت مشخصی به 
حرارت غیر مستقیم تبدیل کنند، اعالم کرد: برای تعویض 
تنورها با حرارت مستقیم به غیر مستقیم به مبلغ 2۰ میلیون 
 تومان نیاز دارد ک��ه برای یك نانوا این می��زان هزینه کمی

 نیست.
وی اضاف��ه کرد: اگ��ر امروز نانوای��ان زیر ب��ار تعویض تنور 
نمی روند به دلیل این اس��ت ک��ه بتوانند می��زان پخت را 
 با حرارت مس��تقیم در هر زمان��ی که م��ی خواهند تغییر

 بدهند.
مدیر کل اداره استاندارد اس��تان اصفهان گفت: تنورهای با 
حرارت غیر مستقیم ساخت ایران اس��ت و در اصفهان 2۵ 

واحد تولیدی این دسته از تنورها را داریم.

یك متخصص اخالق پزش��کی گف��ت: با توجه به تش��خیص 
س��االنه 9۰ هزار بیمار سرطانی در کش��ور و لزوم برخورداری 
از خدمات طب تسکینی بخصوص در سه ماه پایان عمر بیمار، 
باید مقدمات گسترش و بهبود خدمات طب تسکینی در کشور 

فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو به بیماران خدمات داد.
دکتر علیرضا باقری، با اشاره به اینکه تقدم پیشگیری بر درمان 
در آموزش عمومی می تواند کمك ش��ایانی ب��ه جلوگیری از 
بروز انواع سرطان باشد، اظهار داش��ت: اطالع رسانی مناسب 
در جامعه باعث کس��ب آگاهی بیش��تر از چگونگی پیشگیری 
از بروز س��رطان و همچنین تش��خیص زودرس آن باشد. این 
امر خود کاهش هزینه های درمان��ی و اجتماعی را برای بیمار 

به دنبال دارد. 
وی در ادام��ه به اقدامات اخیر نظام س��المت درب��اره موضوع 
غربالگری سرطان پس��تان، دهانه رحم و روده بزرگ به عنوان 
شایع ترین انواع س��رطان در ایران اش��اره کرد و افزود: انجام 
غربالگری در بیماری های سرطان از جایگاه موثری در کنترل 
این بیماری ها برخوردار اس��ت. این عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران، تصریح کرد: با توجه به تشخیص ساالنه 
9۰ هزار بیمار سرطانی در کشور و لزوم برخورداری از خدمات 
طب تس��کینی، بخصوص در س��ه ماه پایان عمر بیم��ار، باید 
مقدمات گس��ترش و بهبود خدمات طب تس��کینی در کشور 

فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو به بیماران خدمات ارایه کرد. 
باقری گفت: برنامه ریزی، توزیع عادالنه منابع سالمت و تربیت 
نیرو متخصص باید در تمام حوزه های درمانی س��رطان مورد 
توجه قرار گیرد تا تمامی بیماران س��رطانی با توجه به مرحله 
بیماری خود از این خدم��ات مراقبتی بهترین به��ره را ببرند. 
بنابراین ضروری است که این مهم در اولویت سیاست گذاری 
در حوزه س��المت قرار گیرد. این متخصص اخالق پزش��کی و 
طب تسکینی، با اشاره به اینکه بحث مالی در ایجاد رابطه میان 
پزشك و بیمار تاثیر بسزایی دارد، یادآور شد: گسترش بیمه ها 
از جمله مواردی است که می تواند در ایجاد رابطه صحیح میان 
پزشك و بیمار کمك کننده باشد. همچنین تقویت رابطه میان 

پزشك و بیمار ما را به سمت جامعه سالم پیش خواهد برد.

مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان گفت:

استفاده از حرارت مستقيم در پخت نان و پلمپ نانوایی 

شيوع دیابت با مصرف بی رویه غذاهای آماده و شيرینی ها

شعار تغذیه، تعادل و تنوع است

یك متخصص اخالق پزشکی خبر داد:

تشخيص ساالنه 90هزار بيمار سرطانی 
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ليال 
شهبازیان



يادداشت
وزير ارتباطات عنوان کرد

شرکت های بزرگ IT بايد از 
دانشگاه ها حمايت کنند

وزیر ارتباطات گفت: در دنیا هم روال به این ش��کل است که 
به عنوان مثال ش��رکت های بزرگ دانش��گاه های مختلفی را 
 تحت حمایت می گیرن��د و از فعالیت های دانش��گاهی بهره 

می برند.
محمود واعظی در همایش سیاس��ت ها، برنامه ها و انتظارات 
از بخش فاوا که روز گذش��ته در وزارت ارتباطات برگزار شد 
و معاون��ان وی، مدیران اپراتورهای بخ��ش خصوصی عرصه 
ICT و برخی چهره های دانش��گاهی حضور داشتند، اظهار 
داشت: کمیته ای مس��ئول پیگیری پیشنهادات ارائه شده در 
این همایش می گذارم تا ظرف سه، چهار ماه آینده راهکارهای 

عملیاتی مربوط به موارد قابل اجرا را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه تمامی فعاالن بخش خصوصی از دولت انتظار 
دارند رعایت حال آنها را بکند اما خود آنها مراعات حال هم را 
ندارند، گفت: سوالی دارم و آن اینکه اکنون تمام اپراتورهای 
موبایل خصوصی هستند اما آیا این بخش از تجهیزات داخلی 

استفاده می کند یا اقالم مورد نیاز خود را از چین می خرد؟
او با تأکید بر اینک��ه تمامی امور نباید به دولت محول ش��ود، 
تصریح کرد: در دنیا هم روال به این ش��کل اس��ت و به عنوان 
مثال شرکت های بزرگ دانشگاه های مختلفی را تحت حمایت 

می گیرند و از فعالیت های دانشگاهی بهره می برند.
واعظی ابراز کرد: امروز در صحبت های مدیران و مس��ووالن 
مختلف نکات مختلفی مطرح شد و حتی عده ای اینگونه مطرح 
کردند که دولت های قبلی هم وعده هایی از جنس صحبت های 
ما زیاد مطرح کرده اند اما ما تمام تالش خود را خواهیم کرد به 

حرف هایی که می زنیم عمل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون هم اینگونه بوده است به عنوان 
مثال شما در زمینه پهنای باند اگر وضعیت فعلی را با وضعیتی 
که در ابت��دای دولت وجود داش��ت بررس��ی کنی��د متوجه 

می شوید که وعده های ما عملیاتی شده است.
وزیر ICT با اش��اره به اینکه ایران بازاری است که همه نوع 
جنسی در آن خریدار دارد، گفت: باور ما این است که در بازار 
فناوری اطالعات و ارتباطات همچون سایر حوزه ها می توانیم 
آمار و ارقام را تا سه برابر افزایش دهیم بنابراین فعالیت هیچ 

فردی در این فضا جای دیگران را تنگ نخواهد کرد.
وی همچنی��ن اش��اره ای ب��ه نی��روی متخصص ای��ن حوزه 
داش��ت و اذعان کرد: تا زمانیکه نیروی انس��انی مناس��ب در 
دانش��گاه های ما تربیت نش��ود ش��رایط بهبود قابل توجهی 
پیدا نخواهد کرد از س��وی دیگر اگر نیروی انسانی متخصص 
دانش��گاهی زمینه مناس��بی برای فعالیت نداش��ته باشد در 
کش��ور نخواهد ماند به همین دلیل الزم اس��ت از نظر فنی و 
 مالی بسترهای مناس��ب برای تامین رضایت این افراد فراهم

 شود.
واعظی ادامه داد: اینکه چگونه سرمایه گذاری شود و جوان ها 
ترغیب شوند از ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنند، 

موضوع مهمی است.

نرخ سود بانکی نبايد شوک گونه و 
فوری کاهش يابد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تایکد بر اینکه ما اعتقاد نداریم 
با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع و شوک گونه پایین 
بیاید، در عین حال گفت: نرخ س��ود س��پرده ها هم به آرامی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
پیمان قربانی درباره کاهش نرخ س��ود بانک ها با بیان این که 
نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در س��ال ۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال 
۹۳ رسیده و رشد اقتصادی کشور در سه فصل مستمر مثبت 
شده اس��ت، گفت: به همین خاطر ارزیابی دیگری هم از نرخ 

سود بانکی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در س��ال های قبل که تورم افزایش یافته 
بود نرخ سود هم روند افزایشی داشت، اظهارداشت: امسال هم 
با توجه به کاهش نرخ تورم بانک مرکزی معتقد است نرخ سود 
بانکی نباید به گونه ای باش��د که برخالف متغیرهای اقتصاد 

کالن کشور باشد.
قربانی تصریح کرد: البته ما اعتق��اد نداریم که با کاهش تورم 
باید نرخ سود بانکی س��ریع و ش��وک گونه پایین بیاید بلکه 
باید ش��رایط بانک ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادی، اقتضائات 
اقتصاد کالن، تع��ادل بازاره��ای اقتص��ادی و مجموعه این 
 شرایط در نظر گرفته ش��ود تا درباره نرخ سود تصمیم گیری

 کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه البت��ه ت��ورم یک��ی از مهمتری��ن این 
ش��اخص هاس��ت، گفت: تاکید بر این اس��ت که ب��ا کاهش 
 تورم نرخ س��ود تس��هیالت هم به ص��ورت تدریجی کاهش

 یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاس��خ به این سئوال که آیا 
نرخ سود سپرده ها نیز قرار است کاهش یابد؟ افزود: با توجه به 
این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، 

تمرکز ما بر بحث تسهیالت است.
وی گفت: نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد 
کرد؛ منتهی به صورتی اس��ت که نرخ س��ود واقعی همچنان 

مثبت خواهد بود.
قربان��ی با تاکید ب��ر اینکه بانک مرک��زی اعتق��اد دارد نباید 
س��رکوب مالی صورت بگیرد و ن��رخ های س��ود واقعی باید 
مثبت باش��د، اظهارداش��ت: میزان مثبت بودن ه��م اندازه 
ای دارد و همانق��در ک��ه س��رکوب مالی ب��رای اقتصاد مضر 
 اس��ت، نرخ س��ود واقعی بیش از اندازه باال برای اقتصاد مضر

 است.
وی گفت: بانک مرکزی معتقد اس��ت برای تعیین نرخ س��ود 
باید به تمامی اجزا توجه شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی 
تاکید کرد: منافع سپرده گذاران، منافع تسهیالت گیرندگان و 
اقتضائات اقتصاد کالن و تعادل بازارهای دارایی همه باید توأماً 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اش��اره به اینک��ه این تس��هیالت در زمین��ه تولید می 
تواند ش��امل کاهش نرخ س��ود و دیگری افزایش دسترسی 
ب��ه تس��هیالت باش��د، گف��ت: در بح��ث کاهش نرخ س��ود 
اثراتش محدود اس��ت و آن طور ک��ه بانک مرک��زی برآورد 
کرده بوده، یکی از مقوالتی اس��ت که م��ی تواند روی هزینه 
 تمام ش��ده محص��والت این واحده��ای تولی��دی تأثیرگذار

 باشد.

4
خط تولید رنگی!

استفاده از تخم مرغ رنگی در مراسم مذهبی مس��یحیان بویژه عید پاک بسیار رایج است تا جایی که 
این تخم مرغ را تخم مرغ عید پاک می نامند. بزرگترین خط تولید تخم مرغ رنگی با تولید ساالنه ۱0 
میلیون تخم مرغ رنگی در روستای دای ِن دورف کشور اتریش قرار دارد.پول نیوز، مازیار دانیالی - تا 
کنون از خطوط تولید کاالهای مختلف برایتان گزارش تهیه کرده ایم اما اینبار سراغ یک خط تولید 

متفاوت خواهیم رفت. 
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براساس بخش��نامه بانک مرکزی س��قف خرید کارتی ۵0 
میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.

بانک مرکزی چند روز پیش با ارس��ال بخشنامه ای خطاب 
به مدیران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی 
از نقل و انتقال مبالغ کالن در شبکه کارتی کشور، حداکثر 
مبلغ هر تراکنش خری��د کارتی از طریق ان��واع پایانه های 
فروش؛ اع��م از مج��ازی و فیزیکی را از تاری��خ ۹۳.0۱.۲0 

معادل ۵00 میلیو ن ریال تعیین نمود.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل اس��ت: در رویه هاي 
مقبول و معم��ول جهاني اب��زار کارت، اع��م از کارت هاي 
اعتباري و برداش��ت براي انجام پرداخت ه��اي ُخرد به کار 
مي رود و بر اس��اس آمارهاي بین المللي متوسط ارزش هر 
تراکنش در کشورهاي پیش��رفته میان ۵0 تا حداکثر ۱00 
دالر بوده و بیشینه ارقام تراکنش ها از چند هزار دالر تجاوز 

نمي کند.
با این حال، بررس��ي هاي نظارتي این بانک نشان مي دهند 
که با توجه به سرعت تسویه و کارسازي وجوه پرداخت هاي 
کارتي، ارقام بس��یار بزرگ چند صد میلی��ارد ریالی نیز از 
طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي شوند. این 
امر بیانگر آن اس��ت که بخش قابل توجهي از پرداخت هاي 
تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل ش��ده و بدین لحاظ 
تفکیک تراکنش هاي مش��کوک از تراکنش ه��اي عادي و 

معمولی خرد، غیرممکن شده است.
مطابق با رویه ه��اي بین المللي، براي انج��ام پرداخت هاي 

تج��اري مهم، ابزاره��اي پرداخت تجاري نظی��ر حوالجات 
و چک طراحي ش��ده اند. اح��راز هویت دقیق ت��ر و اعمال 
کنترل هاي بیش��تر بر جریان پرداخت ها، وجه تمایز اصلي 
این ابزارها با سامانه پرداخت کارتي اس��ت. لیکن استفاده 
از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دلیل س��هولت، 
دسترس پذیري و تبلیغات گسترده و نابجاي برخی بانک ها 

در کشور، رواج یافته است.
عدم توجه به س��از و کارهاي اس��تاندارد بین المللي و غلبه 
حوزه هاي فن��اوري بر الزام��ات و مقتضیات کس��ب و کار 
بانکي باعث شده اس��ت که متاس��فانه در خصوص جایگاه 
ابزارهاي مختلف پرداخت در کش��ور س��وء تفاهم جدي به 
وجود آید؛ به گونه اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت 
مورد س��وء کاربرد توس��ط بعضی بانک ها و مش��تریان آنها 
ق��رار مي گیرند. کاربرد س��وء ابزارهاي پرداخت، ناش��ي از 
کم توجهی به مقتضیات و ش��رایط اس��تفاده از آنها، یکي 
از مخاطرات بزرگ پی��ش روي نظام بانک��ي در حوزه هاي 

مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویي است.
اجازه جابجای��ي ارقام بزرگ بدون اح��راز هویت دقیق می 
تواند محیط را ب��راي متخلفان، مجرم��ان، کالهبرداران و 
عوامل جرایم س��ازمان  یافته فراهم  کند ت��ا بتوانند فارغ از 
دغدغه نظ��ارت دقیق بر مب��ادالت، بخش مال��ي عملیات 
مجرمانه خ��ود را در س��امانه هاي الکترونیک��ي بانک ها به 
انجام رس��انده و با پنهان کردن تراکنش هاي مشکوک در 
میان مبادالت تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت 

الکترونیکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملک��رد اخیر نظ��ام پرداخت کارتي کش��ور نش��ان 
مي دهد کمت��ر از هفت ص��دم درصد )هف��ت در ده هزار( 
تع��داد تراکنش ه��ا ارقامي بی��ش از پانصد میلی��ون ریال 
دارند؛ لیکن همین تراکنش ها که به آساني در سامانه هاي 
تراکنش  تجاري نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله 
هستند، باالترین احتمال وجود تراکنش هاي مشکوک را به 
خود اختصاص مي دهند. لذا با توجه ب��ه این که ادامه روند 
موجود از جنبه هاي مختلف به زیان نظام پولي کشور بوده 
و تهدیدات مختلف��ي را متوجه آن مي کن��د، ضرورت دارد 
تمهیدات الزم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصالح 

روند معیوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال شود.
با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران، به شرح ذیل اعالم می شود:

ال��ف: حداکثر مبل��غ هر تراکن��ش خرید کارت��ي از طریق 
انواع پایانه هاي ف��روش، اعم از مج��ازي و فیزیکي از تاریخ 

۹۴.0۱.۲0 معادل ۵00 میلیون ریال تعیین مي شود.
ب: بانک هاي صادرکننده کارت باید ظرف مدت ۳ ماه ساز 
و کاري را در روال ه��اي اجرایي و س��امانه هاي خود تعبیه 
کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵00 
میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعي 
پرداخت  کننده به درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام 

تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتق��ال کارتي به صورت درون بانکي 
)غیرشتابي( از تاریخ ۹۴.0۲.0۱ معادل ۵00 میلیون ریال 

در هر روز تعیین می شود.
خواهشمند است، ضمن اطالع رس��اني مناسب به واحدها، 
ش��عب و مش��تریان و هدایت آنها، بر اج��رای دقیق موارد 
پیش گفت ازتاریخ های اعالم ش��ده نظ��ارت موثر و عالیه 

معمول شود.
همچنین عبدالمهدی ارجمندن��ژاد در مورد ابالغیه جدید 
انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون 
تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت های برداشت 
است و این کارت ها دارای س��قف خاصی نیستند و تا مبالغ 

چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های 
بانک مرکزی با ذک��ر این مطلب که کارت ه��ای اعتباری و 
برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود 
و نه کالن، افزود: متوس��ط خرید این کارت ها در دنیا ۵0 تا 
۱00 دالر است اما این قابلیت تاکنون در کارت های بانکی 

ایران بوده که مبالغ باالیی براس��اس آنه��ا بتوانند جابه جا 
شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ باال می توان 

از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.
وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ 
صدم درصد یعنی کمتر از یک درص��د از پرداخت ها باالی 
مبلغ ۵0 میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی 
را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵0 میلیون تومان در روز 
خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت های بانکی 

خود روزانه تا مبلغ ۵0 میلیون تومان خرید کنند.
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این 
محدودیت را از بین بردن امکان پول ش��ویی و تخلف مالی 
ذکر کرد و گفت: با این کارت ها و این شیوه مقررات مبارزه با 
پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری 
از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه 
هفته جاری ۲0 فروردی��ن ماه بانک ها موظ��ف به اجرایی 

کردن آن هستند.
وی با تاکی��د بر اینکه بی��ش از ۹۹ درص��د معامالت مردم 
حتی با صدور این بخش��نامه به راحتی قابل انجام اس��ت، 
گفت: به بانک ها و موسس��ات اعتباری دس��تور داده شده 
که ای��ن ام��کان در کارت ها دیده ش��ود. بر این اس��اس، ۳ 
دس��تورالعمل برای اجرای آن به بانک ها ابالغ ش��ده است 
که براس��اس دس��تورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش 
بانکی از طریق ان��واع پایانه های فروش، اع��م از مجازی و 
 فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵0 میلی��ون تومان تعیین 

می شود.
ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک های 
صادر کنن��ده کارت باید ظ��رف ۳ ماه س��ازوکارهایی را در 
روال های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه 
مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از س��قف ۵0 میلیون تومان 
تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده 
به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر 

کنند.
وی در بیان دستورالعمل س��وم بیان داشت: حداکثر مبلغ 
قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی )غیرشتابی( 
از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵0 میلیون تومان در هر 
روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه 
برای بانک ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در 
نظر گرفته شده که اجرایی ش��دن بخشنامه مربوطه مبنی 
بر اینکه بیش از سقف ۵0 میلیون تومان در روز قابل خرید 

نباشد اجرایی شود.

در پی ابالغیه بانک مرکزی :

سقف خرید کارتی 50 میلیون تومان 

افزايش خريد و فروش طال 
در آستانه روز زن

اولین مدير عامل فرانسوی 
در ايران

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور با تاکید بر اینکه برای روز مادر شاهد 
افزایش خرید و فروش طال خواهیم بود، گفت: افزایش و کاهش بهای طال در 
ایران تابع بازارهای جهانی است اما رفع تحریم ها موجب رونق بازار طال می 
شود.هوشنگ شیشه بران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا در خصوص 
تاثیر بیانیه لوزان بر بازار طال، اظهار داشت: به طور قطع این بیانیه و برداشته 
شدن تحریم ها منجر به رونق اقتصاد کشور می ش��ود.وی با اشاره به رکود 
شدیدی که سال گذش��ته بر صنف طال حاکم بود، بیان داشت: امیدواریم با 
تحوالت سیاسی شاهد س��الی پر رونق برای بازار طال باشیم.رئیس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان در خصوص پیش بینی بازار بین المللی طال، افزود: امید 
می رفت با باالرفتن نرخ به��ره در بازارهای جهانی به خصوص آمریکا قیمت 
اونس جهانی کاهش یابد اما این گونه نشد و بررسی این موضوع به پایان ماه 
 سپتامبر موکول شد که این عقب نش��ینی باعث افزایش بهای اونس جهانی

 شد.

هر چند سه ش��نبه گذش��ته قرار بود نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
جهت پاس��خگویی به س��واالت برخی نمایندگان به مجلس برود، اما به دلیل 
پس گرفتن س��وال نمایندگان از وزیر این موضوع منتفی ش��د.بر این اساس 
محور یکی از سواالت، تفحص در مورد خودروسازی های کشور بود که این امر 
منجر به حضور دو مدیرعامل ایران خودرو و س��ایپا در مجلس شد.سخنگوی 
کمیسیون صنایع مجلس جزئیاتی از مذاکرات این دو مدیرعامل با نمایندگان 
کمیسیون مذکور ارائه کرد. به گفته عباسپور آنچه مدیران عامل دو شرکت بر 
آن تاکید داشتند عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال جاری است؛ بنابراین 
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس به نظر می رسد که قیمت خودرو تا پایان 
امسال ثبات خود را حفظ کند؛ چراکه خودروسازان عنوان کردند برنامه ای برای 
افزایش قیمت ندارند، اما موضوعات دیگری نیز در این جلس��ه مطرح شده از 
جمله روند مذاکرات ایران خودرو و پژو فرانسه و قول و قرار های این دو شرکت 

که قرار است به زودی به ثمر بنشیند.

رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
 ،FCP - گفت: صدور پروانه های ارائه ارتباطات ثابت
صدور پروان��ه  اپراتوره��ای مجازی موبای��ل، صدور 
پروانه های مراکز تماس و برگ��زاری مزایده و اعطای 
پروانه اپراتور دوم پس��ت از جمله برنامه های امس��ال 
اس��ت.علی اصغر عمیدیان در همایش سیاس��ت ها، 
برنامه ه��ا و انتظ��ارات از بخش فاوا با اش��اره به اینکه 
در س��ال گذش��ته با حمایت های دول��ت، همکاری 
بخش خصوص��ی و نخب��گان ح��وزه ICT ش��اهد 
تحوالت ای��ن بخش بودی��م، درباره برخ��ی اقدامات 
انجام ش��ده اظهار کرد: رومینگ ملی، ارتقای پروانه 
اپراتوره��ای همراه به نس��ل های باالتر، س��اماندهی 
وضعیت تعرفه های خدمات ارتباطی و همکدس��ازی 
 تلفن های ثابت برخی از مهم ترین اقدامات در این حوزه

 بود.
وی عنوان کرد: در سال جاری چند برنامه عمده را در 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی دنبال 
می کنیم ک��ه از آن جمله می توان به توس��عه بخش 
رومینگ، نظ��ارت آنالین بر فعالیت ه��ای اپراتوری و 
گس��ترش مطالعات مقررات گذاری در ش��بکه نسل 

پنجم اشاره کرد.

مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با بیان این که اق��دام اتحادیه اروپا در تحریم مجدد 
تعدادی شرکت کش��تیرانی کامال سیاسی است، گفت: 
اقدام اتحادیه اروپا بدون ارائه اسناد و دالیل قانونی صورت 

گرفته است.
به گزارش زاین��ده رود  به نقل از مانا، عالالدین س��ادات 
رسول اظهار کرد: در حالی که تنها چند روز از مذاکرات 
تصمیم گی��ران بلند پایه گروه ۵+۱ لوزان س��وئیس می 
گذرد اتحادیه اروپا در یک اقدام کاماًل سیاس��ی مبادرت 
به درج مجدد نام تعدادی ش��رکت کشتیرانی در لیست 

تحریم ها کرده است.
وی اف��زود: این درحالی اس��ت که پیش تر دادگس��تری 
اتحادیه اروپا در یک اقدام قانونی حکم برابطال تصمیمات 
اتحادیه اروپا در خصوص این شرکت ها صادر کرده بود و 
با وجود گذشت فرجه قانونی هیچ گونه اقدامی نسبت به 
تجدید نظر خواهی از حکم صادره صورت نگرفت و حکم 

دادگاه اتحادیه اروپا عمال قطعیت یافت.
وی تاکید کرد: اقدام جدید اتحادیه اروپا بدون ارائه اسناد 
و دالیل قانونی و صرفا بر اس��اس مواضع سیاسی صورت 

گرفته است

رئیس اتاق بازرگانی تهران گف��ت: فرماندهی ارزی 
کشور باید دچار تغییر ش��ود تا بتوان از ارزهای وارد 

شده به کشور بهترین استفاده را در اقتصاد داشت.
یحیی آل اسحاق گفت: هم اکنون فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی، دور تازه ای از مذاکرات اقتصادی با 
شرکای خارجی خود را آغاز کرده اند که به این ترتیب، 
خارجی ها نیز بیش از قبل برای حض��ور در اقتصاد 
ایران، چراغ سبز نشان می دهند.رئیس اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس، با ورود 
س��رمایه های جدید خارجی که به زودی وارد ایران 
می شوند، نظام بانکی کشور نیز باید مدیریت تازه و 
نوینی را در پی گیرد، این در حالی اس��ت که نرخ ارز 
می تواند اختالالتی را در اقتصاد کشور بوجود آورد، 
این در حالی است که پایین رفتن ناگهانی یا باالرفتن 
ناگهانی قیمت ان��واع ارز در بازار می تواند مش��کل 
آفرین باش��د.وی تصریح کرد: ای��ران منابع عظیم 
ارزی خارجی دارد و با ورود سرمایه گذاران خارجی 
و ایرانیان مقیم خارج از کشور، منابع ارزی دیگری در 
کنار آن عرضه می شود، بنابراین می تواند در صورت 
سوءمدیریت، به اقتصاد ضرررس��ان باشد؛ بنابراین 

مدیریت و فرماندهی ارزی کشور باید تغییر کند.

اگرچه انتظار بازار بر این است که قیمت خودرو به تدریج 
کاهش یابد، اما با افزایش رس��می نرخ مالی��ات بر ارزش 
افزوده و حقوق و دستمزد، قیمت ها در بازار اندکی افزایش 
یافته است.دولت در سال ۹۴ نرخ دستمزد کارگران را ۱۷ 
درصد افزایش داده است و از سوی دیگر، مالیات بر ارزش 
افزوده نیز امسال از ۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است، 
بر همین اساس حرکت الک پشتی به سمت افزایش قیمت 
خودرو در سال جاری شروع ش��ده است. به همین دلیل، 
نقل و انتقاالت خودرو در س��ال جاری، با افزایش قیمت 
مواجه ش��ده است.این در شرایطی اس��ت که در ماههای 
پایانی سال ۹۳، خودروسازان زمزمه های افزایش قیمت 
را به راه انداختند تا شاید بتوانند تقاضای بازار را تحریک 
کنند و مردم به این دلیل که ممکن اس��ت در س��ال ۹۴، 
افزایش قیمت در خودرو اتفاق بیفتد، روانه بازار ش��وند و 
خودرو بخرند، در حالیکه بازار هوش��مندانه عمل کرد و 
حتی بازار خودرو در سال گذشته، به نسبت سالهای قبل، 
با افزایش تقاضا مواجه نش��د.اما اکنون با باالرفتن برخی 
فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت نهایی خودرو، بازار اندکی 
افزایش را تجربه می کند، اما هنوز شورای رقابت موافقتی 
با افزایش رسمی قیمت خودرو نداشته است، اما به هرحال 
افزایش نرخ مالیات بر ارزش اف��زوده می تواند در افزایش 

قیمت موثر باشد.

پروانه  اپراتور دوم پست 
امسال  واگذار  می شود

اقدام اتحاديه اروپا در تحريم 
شرکتهای کشتیرانی سیاسی  است

 درخواست فعاالن اقتصادی
 از دولت

 آغاز گرانی خودرو 
در سال ۹4

 



یادداشت
استاندار اصفهان گفت: با توجه به اينكه كارخانه ريسباف به عنوان محل مورد نظر براي احداث 
موزه ي هنر اصفهان در اختيار بانك ملي قرار دارد، اين بانك بايد هرچه سريعتر پيشنهادات 
ارائه شده در خصوص واگذاري اين كارخانه را اجرايي كند. وي اصفهان را قلب تپنده ي ايران 
و صنعتي ترين استان كشور دانس��ت كه با توجه به حجم سرمايه گذاري در استان به همان 

نسبت نيز، نيازمند حمايت سيستم بانكي از سرمايه گذاران است. 
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قفسهیادداشتبانك ملي پیشنهاد ساخت موزه هنر را اجرایی کند 

نسخه مصور »شب های روشن« 
داستایوفسکی در ایران

نس��خه ای مصور از كتاب »ش��ب های روش��ن« نوش��ته فئودور 
داستايوسكی همزمان با نمايشگاه بين المللی كتاب منتشر می شود.  
نسخه ای مصور از كتاب »شب های روشن« اثر فئودور داستايوفسكی 
كه توسط سروش حبيبی ترجمه و از سوی نشر ماهی در دست انتشار 
قرار گرفته است همزمان با نمايشگاه كتاب عرضه خواهد شد.اين 
ترجمه، بر اساس نسخه ای از شب های روشن تهيه شده است كه با 
تصويرهای سياه و سفيدی كه »مستيسالف والريانويچ دابوژينسكی« 
كشيده است در ۱۳۲ صفحه  منتشر شده است. طرح هايی كه اين 
چاپ شب های روشن را آراسته است در سال ۱۹۲۳ پديد آمده و به 
جرئت می توان گفت كه درونمايه ی اين اثر درخشان را به شيوه ای بی 
نظير به زبان خطوط بيان كرده است. صاحب اين طرح ها، مستيسالف 
والريانويچ دابوژينسكی جنبه  صوری كتاب، يا كتاب سازی، را با نگاهی 
تازه بررسی می كند و معتقد است كه صحافی و صفحه آرايی و تصاوير 
و حروفچينی و... بايد همچ��ون موجوداتی زنده با درونمايه  كتاب 
هماهنگ باشد. نسخه بدون تصوير شب های روشن با همين ترجمه 
هم در دست تجديد چاپ است؛ اين دهمين چاپ نسخه جيبی و 

بدون تصوير شب های روشن است.

»شاگرد قصاب« و روایتی 
منحصر به فرد 

پيمان خاكسار درباره رمان ايرلندی »شاگرد قصاب« گفت: اين رمان به 
طور منحصر به فردی روايت می شود و راوی اش تركيبی از اول شخص 
و سيال ذهن است كه من چنين نمونه ای در ادبيات سراغ ندارم.  پيمان 
خاكسار درباره رمان »شاگرد قصاب« كه به تازگی با ترجمه او به چاپ 
رسيده است، گفت: واقعا مسحور رمان »شاگرد قصاب« نوشته پاتريك 
مك كيب، نويسنده ايرلندی شده ام. اين رمان يك راوی منحصر به فرد 
دارد.  يعنی طريقه روايت در اين رمان، برای افرادی كه دغدغه نوشتن 
دارند، بسيار جذاب و راهگشاست. وی افزود: راوی اين رمان، تركيبی 
از اول شخص و جريان سيال ذهن است و من چنين نمونه ای را در 
ادبيات، سراغ ندارم. رمان تماما از ديد يك پسر روان پريش و محدوده 
ذهن او روايت می شود. ما هم به عنوان مخاطب متوجه نمی شويم 
چيزی كه پسربچه در حال روايت آن است، واقعيت دارد يا زاييده ذهن 

پارانوئيد اوست. 
ارتباطی كه مخاطب با رمان برقرار می كند، بسيار همذات پندارانه 
است و نويس��نده به قدری در توصيف حاالت يك روانپريش موفق 
است كه حتی روانپزش��ك های خارجی، به افرادی كه در خانواده 
شان بيماران روانپريش دارند، توصيه می كنند اين رمان را بخوانند. 
اين مترجم گفت: روايت اين رمان توس��ط پسركی انجام می شود 
كه نمی توان به حرف هايش اعتماد كرد. او وسواس هايی عجيب و 
خانواده ای نابسامان دارد. شيوه روايت اين رمان، بسيار پراكنده است. 
اما به هر حال جذاب است و سبك نوشتن نويسنده، در عين عجيب و 
غريب بودن، همدلی خواننده را برمی انگيزد. اين رمان در سال ۱۹۹۳ 
نامزد جايزه بوكر شده است و چندی پيش از پايان سال ۹۳ توسط نشر 
 چشمه به چاپ رسيد. اين كتاب مدت كمی پس از انتشار، به چاپ دوم

 رسيد.

جمشيد مشايخی بازيگر خوش سابقه سينما و تلويزيون به جمع 
 بازيگ��ران س��ريال »پايتخت ۴« ب��ه كارگردانی س��يروس مقدم
 پيوس��ت.گيتی مشايخی، همس��ر جمشيد مش��ايخی با اشاره به 
حضور اين بازيگر در سری چهارم مجموعه تلويزيونی »پايتخت« به 
كارگردانی سيروس مقدم گفت: جمشيد مشايخی كه اسفند سال 
گذشته از ناحيه زانو دچار آسيب ديدگی شده بود پس از درمان های 
متوالی بهبود يافت و قرار است در سريال »پايتخت« به كارگردانی 

سيروس مقدم بازی كند. 
وی با اش��اره به بهبودی كامل جمش��يد مش��ايخی گفت: پس از 
آس��يب ديدگی زانوی همس��رم، به س��رعت معالجه را آغاز كرد و 
خوشبختانه پس از مداوا و مراقبت های ويژه ای كه در منزل انجام 

شد وضعيت جسمی اين بازيگر بهبود يافته و به خوبی راه می رود.
 همسر جمشيد مشايخی در پايان درباره بازی اين بازيگر در سريال 
»پايتخت« اظهار داشت: جمشيد مشايخی پس از بهبودی كامل به 
جمع گروه توليد سريال »پايتخت« پيوست و قرار است در تاريخ ۱۰ 

ارديبهشت ماه مقابل دوربين برود.

پیشنهاد  سینمایی 
هانیه توسلی 

هانيه توسلی به دنبال كنندگان صفحه شخصی اش در اينستاگرام 
پيشنهاد كرده فيلم »اس��تراحت مطلق« به كارگردانی عبدالرضا 
كاهانی را ببينند. اين بازيگر كه در حال حاضر سريال ابله را در بازار 

نمايش خانگی دارد، دو دليل برای اين پيشنهاد دارد.  
توسلی نوشته: »اس��تراحت مطلق را ببينيد به چند دليل: اول از 
همه بازی های درخشان تك تك بازيگران فيلم!مگر می شود اين 
همه بازی خوب يكجا!دوم كارگردانی فيلم است كه بسيار روان و 
پخته است!طراحی صحنه و لباس و گريم و موسيقی فيلم به نظر 
من خيلی درس��ت و بجاس��ت.فيلم خوب را بايد ديد و به ديگران 
پيشنهاد كرد.همين« توسلی يكی از بازيگرانی است كه در صفحه 
اينستاگرامش به صورت ثابت كتاب هايی را برای خواندن معرفی 

می كند. 
رمان »گفتگو در كاتدرال« نوشته ماريو بارگاس يوسا، رمان عقايد 
يك دلقك نوش��ته هانريش بل، مجموعه داس��تان »بيست و يك 
داستان از نويسندگان معاصر فرانسه« با ترجمه ابوالحسن نجفی 
و ... از جمله كتاب هايی است كه اين بازيگر آن ها را برای خواندن 
پيش��نهاد كرده اس��ت. ترانه عليدوس��تی، بابك حميديان، رضا 
عطاران، مجيد صالحی، اميرش��هاب رضويان و فريده فرامرزی از 
جمله بازيگران فيلم عبدالرضا كاهانی هستند. در خالصه داستان 

اين فيلم آمده است: تهران مگه مال توئه؟!

8 مردی که سکاندار موسیقی شدند
 ۲5 سالی می ش��ود كه دفتر موس��يقی وزارت ارشاد 
متصدی امور موس��يقی شده اس��ت. سياستگذاری 
كالن موسيقی در اين سال ها، برعهده ی هشت مردی 
بوده كه همراه روزهای تلخ و شيرين موسيقی كشور 
بوده اند. مردانی كه بعضی از آن ها اقدامات راهبردی 
و خدمات مهمی به موسيقی اين كشور كرده و برخی 
با وجود اين كه افرادی خوش ن��ام و با اخالق بوده اند، 
اما در نشستن بر كرسی مديريت، بخت با آن ها ياری 
نكرده است. به گزارش زاينده رود به نقل از ايسنا، در 
سال ۱۳6۹ وقتی هنوز بهای زيادی به موسيقی داده 
نمی شد و بودجه ی چندانی هم برای اين هنر مهجور 
در نظر گرفته نمی ش��د، جوانی ۳۲ س��اله بر صندلی 
مديريت مركز موس��يقی تكيه زد. او علی مرادخانی 
بود كه بس��ياری از هنرمندان، از دوره ی مديريت او 
به عنوان دوره ی طاليی مركز موسيقی ياد می كنند. 

موس��يقی در زم��ان مرادخانی، بي��ش از پيش مورد 
توجه قرار گرف��ت. قب��ل از آن، بودج��ه ای كه برای 
موسيقی در نظر گرفته می شد، بس��يار محدود بود، 
اما در دوره ی مديريت مرادخانی، بودجه ی موسيقی 
كش��ور رش��د قابل توجهی داش��ت. در اواخر دهه ی 
7۰ او فهرس��تی را ش��امل حدود 7۰ هنرمند منتشر 
كرد. اين فهرست شامل نام هنرمندان بنامی بود كه 
برای انتش��ار آثار خود و اجرای صحنه ای به دريافت 
مج��وز از دفتر موس��يقی نياز نداش��تند. توس��عه ی 
جشنواره ی موس��يقی فجر و توجه به بعد بين المللی 
آن، اجرای جشنواره موسيقی نواحی ايران، طراحی 
و اجرای اولين جش��نواره ی موس��يقی پاپ، اجرای 

جشنواره ی موس��يقی بانوان )گل ياس(، همكاری با 
فرهاد فخرالدين��ی برای بنيان گذاری اركس��تر ملی 
ايران و ايجاد خانه ی موس��يقی، از مهم ترين اقدامات 
علی مرادخانی در دوران مديريت��ش بود. مرادخانی 
سال ۱۳8۳ دفتر موس��يقی را ترک كرد و پس از آن، 
مركز موس��يقی به دفتر موس��يقی تغيير نام يافت. با 
اين حال فعاليت های موس��يقايی او ب��ه اينجا ختم 
نش��د و مرادخانی در س��ال ۱۳87 موزه ی موسيقی 
را تأس��يس كرد. او امروز عالوه بر اين كه معاون امور 
هنری وزير ارشاد اس��ت، همچنان مديريت موزه ی 
موس��يقی را نيز برعهده دارد. در اواسط سال ۱۳8۳ 
وقتی محمدحسين ايمانی خوشخو، به عنوان معاون 
امور هنری وزارت ارشاد منصوب شد، محمدحسين 
همافر ب��رای مديركلی دفتر موس��يقی حكم گرفت. 
همافر، مديركلی ش��اعر بود و با طب��ع لطيف خود بر 
موسيقی كشور اعمال مديريت كرد. او پيش از دريافت 
اين سمت نيز مديركل ارش��اد اسالمی استان فارس 
بود و خيلی با دنيای هنر بيگانه نبود. دوران مديريت 
همافر چندان دوام نداشت؛ او در سال ۱۳85 به دليل 
عارضه ی قلبی در بيمارستان بستری شد و در همان 
بيمارستان، استعفايش را به ايمانی  خوشخو داد. پس 
از اس��تعفای همافر، ايمانی خوش��خو حكم مديريت 
دفتر موس��يقی را در س��ال ۱۳85 به محمدحسين 
احمدی داد. او مدير س��ابق مركز آموزش گس��ترش 
فعاليت های هنری بود و در مراسم معارفه اش اظهار 
كرد ك��ه می خواهد ب��ا تجربه ی ۲5 س��اله اش، دفتر 
موس��يقی را هدايت كند. اگ��ر اين روزه��ا درباره ی 
محمدحسين احمدی پرس وجو كنيد، می گويند كه 

او مردی با ايمان و بسيار معتقد بوده است. احمدی 
در دوران مديريت دو ساله ی خود، بخش پاپ را به 
جشنواره ی موس��يقی فجر اضافه كرد و محمدرضا 
لطفی پس از سال ها در زمان مديريت او دوباره روی 
صحنه رفت.احمدی نيز در سال ۱۳87 دفتر موسيقی 
را ترک كرد و در همين سال، محمدعلی خبری، حكم 
مديريت خود را از ايمانی خوش��خو، معاون وقت امور 
هنری وزارت ارش��اد  گرفت. دوران مديريت خبری، 
ديری نپاييد و او فقط تا س��ال ۱۳88 اين س��مت را 
عهده دار بود. مهم ترين اتفاق��ی كه در زمان مديريت 
»خبری« رخ داد، تعطيلی اركستر موسيقی ملی ايران 

به رهبری فرهاد فخرالدينی بود. 
همچنين او يك س��ال، دبيری جشنواره ی موسيقی 
فجر را برعهده داش��ت و پس از آن به ش��دت از سوی 
صاحب نظران، رسانه ها و اهالی موسيقی مورد انتقاد 
قرار گرفت. س��ال ۱۳8۹ بود كه عل��ی ترابی، حكم 
سرپرس��تی دفتر موس��يقی را دريافت كرد. او بيش 
از ۱5 م��اه اين دفت��ر را مديريت ك��رد و مثل دوران 
تصدی اش در انجمن موسيقی، روزهای بی حاشيه ای 
را در دفتر موسيقی گذراند. او كه هميشه معتقد بود، 
صندلی مديريت دفتر موسيقی »صندلی داغ« است، 
كم ترين لغو كنسرت و كم ترين حاشيه ها را در دوران 
سرپرستی اش داشت. به عالوه، گفته می شد كه علی 
ترابی تعام��ل خوبی با هنرمندان حوزه ی موس��يقی 
داشته اس��ت. اما در س��ال ۱۳۹۰ اتفاق متفاوتی رخ 
داد و برای اولين بار يك آهنگساز و شخصی از جنس 
هنرمندان، سكان هدايت دفتر موسيقی را در دست 
گرفت. او سيدمحمد ميرزمانی بود. مهم ترين اتفاقی 
كه در زم��ان مديري��ت ميرزمان��ی رخ داد، تعطيلی 
اركستر س��مفونيك تهران و اركس��تر موسيقی ملی 
ايران بود كه اين تعطيلی پس از او نيز ادامه داش��ت 
و س��ه س��ال به طول انجاميد. البته ميرزمانی نقش 
زيادی در تعطيلی اركسترها نداشت.او در سال ۱۳۹۱ 
به دليل بيماری، با دفتر موس��يقی خداحافظی كرد و 
خودش پس از ترک دفتر اذعان كرد كه به جز صدور 
پيام تسليت كاری برای موسيقی نكرده است. با اين 
حال ميرزمانی هميشه فردی خوش نام در ميان اهالی 
موسيقی بود.در سال ۱۳۹۱ دفتر موسيقی بار ديگر 
توسط سرپرست اداره ش��د. عليرضا پاشايی به دفتر 
موس��يقی آمد تا امانتی را از س��يدمحمد ميرزمانی 
تحويل بگيرد و به پيروز ارجمند تحويل دهد. پاشايی 
در مدت سرپرس��تی اش در س��كوت كام��ل خبری 
فعاليت كرد. او حتی نشست خبری برگزار نكرد. روند 
صدور مجوزها در زمان پاشايی نسبتا به سرعت انجام 

می شد و سر و صدايی هم از جايی بلند نمی شد. 

25  سال با موسیقی ایران
جمشید مشایخی هم  راهی 

»پایتخت« شد

سکانس
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تحدیدحدود اختصاصی  
در  واقع  باغ معنب پالك شماره 23/277  يكدرب  تحديد حدود ششدانگ  اينكه  به  نظر 
آقاي سيداحمد  بنام  ثبتی  پرونده  ثبت شهرضا كه طبق سوابق و  سودآباد بخش يك 
به  آن  قانوني  تحديد حدود  عمليات  و  است  ثبت  در جريان  فرزند سيدمحمد  سجادي 
عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديدحدودپالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 94/02/27 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1394/01/22 سيدمهدي ميرمحمدي رئيس اداره ثبت 

اسنادوامالك شهرضا 
مفاد آرا

تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1393/12/16-1393/03/7786 شماره:   1/38
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
يا اشخاصی كه به آرای مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم 
نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در صورتی 
به  تقديم دادخواست  يا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  كه 
دادگاه عمومی را ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
1(رای شماره 139360302032000774 مورخ 1393/12/13 آقای حسين غالمی فرزند 
نصراله ششدانگ يك باب مرغداری احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ مزرعه چی 
تحت پالك 141 اصلی برزاوند بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 12000 مترمربع 

مالك رسمی می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/02/07

م الف:515 خيراله عصاری - رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
ابالغ 

كبيری  منصور  و  ناصر  اينكه  به  نظر  شماره:1394/1/16-1394/04/17893   1/21
از  فرعی  به شماره پالك 385  قطعه زمين مخروبه  مالكين مشاعی ششدانگ  افوشته 
شماره 53- اصلی واقع در افوشته نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز با 
مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ خواستار افراز سهمی خود از سهام مشاعی ديگر 
مالك كه برابر حكايت پرونده ثبتی عبارت است از محمود كبيری نطنزی دو دانگ مشاع 
از ششدانگ گرديده و اعالم نموده كه از آدرس ساير مالكين اطالعی ندارند لذا به استناد 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تاريخ 1394/1/26 جهت 
عمليات افراز تعيين و برابر ماده 17 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء 
ملك  وقوع  محل  در  مقرر  موعد  در  كه  می گردد  دعوت  فوق  افراد  كليه  از  بدينوسيله 
حضور بهم رسانند بديهی است عدم حضور مانع از رسيدگی و اقدامات قانونی نخواهد 

بود.م الف:2 مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

1/22 شماره:1394/04/17776-1394/1/16 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكدرب 
از  باغ و زمين مزروعی و به مساحت 911/72 و به شماره پالك شماره 504 فرعی 
100- اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت طامه كه طبق سوابق و پرونده ثبتی و به موجب 
رای شماره 139360302033000795-1393/06/01 )تمامی يك سهم مشاع از 9 سهم 
ششدانگ پالك مرقوم( و به موجب رای هيات قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای 
محمود سيد  فرزند  غيره  و  واقفی  زاده  عباس  مريم  خانم  نام  به  رسمی  سند   فاقد 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك 

مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1394/02/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
پذيرفته خواهد شد. روز  تا 30  تحديدی  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 

تاريخ انتشار: 1394/01/22 م الف:1 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر  شماره:1394/1/18-1394/82/19263   1/79
يكبابخانه پالك شماره 2234 فرعی از پالك يك اصلی واقع در كوی تكيه جوشقان بخش 
12 كاشان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شهرداری جوشقان قالی در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1394/2/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
 تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/01/22 

زرگری كفيل اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان قالی 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  احمدی  پرونده كالسه 1946/93 خواهان محمد عالی  1/83 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين پورسينا تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
94/3/5 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:198 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  رسولی  كمال  آقای  خواهان   866-93 كالسه  پرونده  در خصوص   1/84
به  آدرس خواهان  به  زمين مسكونی  متر   33 تحويل  به  نسبت  الزام خوانده  بر  مبنی 
انضمام هزينه كارشناسی و هزينه دادرسی به طرفيت مجيد رنجكش تقديم نموده است 
با  تعيين گرديده است  وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/3/5 ساعت 16 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خيابان سجاد  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:199 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  ميراحمدی  25/94 خواهان سيد جواد  پرونده كالسه  در خصوص   1/85
مبنی بر استرداد الشه چك به طرفيت سعيد حسينی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز شنبه مورخ 94/3/2 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
 اتخاذ می شود.م الف:200 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

                                        ابالغ وقت رسیدگی
1/86 در خصوص پرونده كالسه 5/94 خواهان آقای جالل الدين مهرابی دادخواستی 
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  پابرجا  احمد  آقای  طرفيت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
به  با توجه  برای روز دوشنبه مورخ 94/2/28 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:203 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1/87 در خصوص پرونده كالسه 6/94 خواهان آقای جالل الدين مهرابی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره سفته به طرفيت آقای احمد پابرجا تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/2/28 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه 
آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به 
دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:204 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  سنجری  مهدی  خواهان   22/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   1/88
 بر مطالبه خسارت به طرفيت شكرا... قلی پور تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10/30صبح  ساعت   94/2/27 مورخ  يكشنبه  روز 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:205 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

حسين  فرزند  رستمی  غالمرضا  خواهان   20/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   1/89
دادخواستی مبنی بر مطالبه بابت يك فقره چك به طرفيت ناصر يوسفی و امين يوسفی 
فرزند ناصر تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/2/30 ساعت 8/30 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود.م الف:206 شعبه 5 حقوقی  رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/90 در خصوص پرونده كالسه 14/94 خواهان سعيد نصرآزادانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چهارفقره4 به طرفيت ميثم قيصريان نجف آبادی فرزند مهدی تقديم نموده 
تعيين گرديده  برای روز سه شنبه مورخ 94/3/12 ساعت 9/30  است وقت رسيدگی 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:213 شعبه 12حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

1/91 شماره پرونده:24/94 حسين رفيعی فرزند غيب علی به نشانی مجهول المكان محل 
حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد – ارباب وقت حضور 
94/2/27 ساعت 8 صبح علت حضور مطالبه نفقه دعوی خانم وجيهه زمانی سليمی به 
طرفيت شما جهت رسيدگی در شعبه حاضر شويد.م الف:227 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

1/92 شماره پرونده:23/94 حسين رفيعی فرزند غيب علی به نشانی مجهول المكان محل 
حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد – ارباب وقت حضور 
94/2/27 ساعت 8 صبح علت حضور مطالبه مهريه دعوی خانم وجيهه زمانی سليمی به 
طرفيت شما جهت رسيدگی در شعبه حاضر شويد.م الف:228 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1/93 در خصوص پرونده كالسه 1706/93 خواهان يداله شركت العباس دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفيت 1- محمود شيردره 2- محمود صالحی 3- مهدی يوسفی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/5 ساعت 8/30 تعيين گرديده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:232 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار 

1/94 نظر به اينكه آقايان محمدرضا و خداد خرمی شكايتی عليه آقايان 1- محمد ديانی 
فرزند الياس 2- كاظم خرسندی فرزند حسن مبنی بر مشاركت در آدم ربايی و ايراد 
ضرب و جرح عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930419ك/18 اين دادگاه 
اينكه  به  نظر  تعيين شده  10 صبح  94/4/21 ساعت  روز  برای  وقت رسيدگی  و  ثبت 
متهمين مجهول المكان می باشند لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهمين 
مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
نمود. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  عدم حضور 

م الف:238 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر )كيفری( استان اصفهان 
 تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر   1394/1/18-1394/83/19263 شماره:   1/114
يكبابخانه پالك شماره 2234 فرعی از پالك يك اصلی واقع در كوی جوشقان بخش12 
كاشان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شهرداری جوشقان قالی در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز  قانون ثبت و طبق تقاضای  اخير ماده 15 
لذا  دوشنبه  مورخ 1394/2/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در  اين آگهی  به موجب 
20 ماده  مطابق  مجاورين  يا  مالكين  اعتراضات  و  يابند  حضور  محل  در  آگهی   اين 

شد.  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظيم  تاريخ  از  ثبت   قانون 
تاريخ انتشار:94/01/22 م الف:838 زرگری كفيل اداره ثبت اسناد و امالك جوشقان قالی

ابالغ اجراییه 
شماره پرونده: 139304002003001132/2 شماره بايگانی پرونده: 9300097 شماره 
آگهی ابالغيه: 139403802127000002 آگهی ابالغ اجراييه پرونده به شماره بايگانی 
9300097 بدينوسيله به شركت تعاونی آرمان سبز شهرضا ثبت شده به شماره 679 
و شناسه ملی 10260125847 ثبت شركتهای شهرضا به آدرس: شهرضا – چهارراه 
مدرس – خيابان حكيم نصراله - نبش فرعی 26 كه برابر گزارش مامور ابالغ شركت 
در  نيز  ابالغ  امكان  و  است  نگرديده  واقع  شناسايی  مورد  مذكور  آدرس  در  مديون 
بانك حكمت  جنب   – مفتح  ميدان   – اعالمی سازمان جهادكشاورزی: شهرضا  آدرس 
ايرانيان – فروشگاه سم و كود پارسيان وجود نداشته است ابالغ می گردد كه به موجب 
آن  اصفهان   156 رسمی  اسناد  دفتر   1390/7/12 مورخ   194267 شماره  اجاره  سند 
شركت قطعه زمينی به مساحت چهارصد هزار مترمربع از اراضی ملی به شماره پالك 
ثبتی 6 فرعی از 295 اصلی واقع در لورك قصر چم بخش دو ثبتی شهرضا به مدت 
اصفهان  استان  اراضی(  امور  )مديريت  جهادكشاورزی  سازمان  از  سال شمسی  يك 
اجاره نموده كه با توجه به انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواست بستانكار اجراييه 
تخليه و خلع يد مورد اجاره توسط دفترخانه تنظيم كننده سند صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانی 9302072 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشكيل و تحت شماره 
بايگانی 9300097 در اجرای ثبت اسناد و امالك شهرضا در جريان رسيدگی می باشد 
يك  مراتب  اسناد رسمی مصوب 1387  مفاد  اجرای  نامه  آيين  ماده 18  استناد  به  لذا 
منتشر  و  آن شركت چاپ  به  ابالغ  اصفهان جهت  زاينده رود چاپ  روزنامه  در  نوبت 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرايی جريان خواهد يافت.

يوسفيان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 



یادداشت

6
آغاز دور جدید تمرینات تیم جوانان از ۲۷ فروردین

به گزارش زاینده رودو به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، با به پایان رسیدن 
اردوی آماده سازی تیم جوانان در روز گذش��ته، سرپرست این تیم از برگزاری 
 دور جدید تمرینات بازیکنان زیر 19 س��ال در روز پنجش��نبه 27 فروردین ماه 

خبر داد.
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زمان تست گیری بازیکنان 
آبی پوشان

پاری سن ژرمن با هت تریک 
زالتان فینالیست شد

باشگاه اس��تقالل برای تکمیل تیم فوتبال امید خود از میان عالقه 
مندان تست فنی می گیرد.

تیم فوتبال امید اس��تقالل که تحت هدایت سیروس دین محمدی 
توانست فصل گذشته عملکرد درخشانی در لیگ از خود نشان دهد، 
برای فص��ل جاری اقدام به انجام تس��ت فن��ی از بازیکنان متقاضی 
خواهد ک��رد. به ای��ن ترتیب عالقمن��دان می توانن��د روز جمعه از 
س��اعت 1۳ الی 1۵ با حضور در انتهای نیلوفر غربی، جنب آزادگان 
 در مجموعه آبرس��انی حضور یافته و در این تس��ت گیری ش��رکت

 کنند.
الزم به ذکر اس��ت تس��ت گیری در تمام رده های پایه تیم فوتبال 
استقالل نیز انجام می ش��ود که زمان و مکان آن به زودی از طریق 

سایت رسمی باشگاه استقالل اعالم خواهد شد.

قهرمان لوشامپیونه با پیروزی برابر سن اتین به دیدار نهایی جام حذفی 
فرانسه صعود کرد.

در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فرانسه شب گذشته )چهارشنبه( تیم 
فوتبال پاری سن ژرمن در ورزشگاه پارک  دو پرنس شهر پاریس پذیرای 
س��ن اتین بود و موفق ش��د با نتیجه 4 بر یک به برتری برسد و به دیدار 

نهایی این رقابت ها صعود کند.
برای PSG، زالتان ابراهیموویچ سه بار در دقایق 21 از روی نقطه پنالتی، 

81 و 90 و اسکیل الوتزی در دقیقه 60 گلزنی کردند.
ش��اگردان لوران بالن در تاریخ ۳0 ِمی 201۵ )9 خرداد 94( در فینال 
جام حذفی فرانسه باید در ورزشگاه دو فرانس به مصاف تیم دسته دومی 

اوسر بروند.

 پیروزی با ارزش یک برصفر تیم پرسپولیس ایران مقابل النصر 
عربستان درهفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا بازتاب گسترده 
ای در رسانه های تصویری ونوشتاری کشورهای عرب حوزه 

خلیج فارس در پی داشت .
ش��بکه 'بی ان اس��پوتس ' قطر گزارش داد: تیم پرسپولیس 
ایران در روزی که هواداران این تیم با حضور گسترده ورزشگاه 
یکصد هزار نفری آزادی را پرکرده بودند، توانست تیم النصر 
عربستان را شکس��ت دهد وبه صدرنشینی خود درگروه الف 
این رقابتها ادامه دهد.تارنمای الدوری والکاس قطرهم نوشت: 
نماینده ایران در میان همهمه حدود یکصد هزار تماش��اگر 
هیجان زده توانس��ت باخ��ت دیدار رفت خ��ود مقابل النصر 
عربستان را تالفی کند وگام بلندی برای تضمین صعودش به 

مرحله بعدی این رقابتها بردارد.به نوش��ته این سایت ، غلغله 
وهیاهوی هواداران ورزشگاه آزادی موجب شد تا تیم پرمهره 
النصر باعصبانیت وبدون برنامه و پراشتباه فوتبال کند .سایت 
الکوره که پربیننده ترین س��ایت عرب زبان است هم نوشت: 
شکست تلخ النصر موجب به خطر افتادن موقعیت این تیم در 

گروه الف رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شد.
به نوشته این سایت ورزشی، بازی کردن دربرابر موج جمعیتی 
که یکصدا وبی وقفه تیم محبوب خود را تش��ویق می کردند 
بسیار دش��واربود وتیم النصر که صدرنش��ین لیگ عربستان 
وعمده بازیکنان آن مطرح هس��تند اسیر تش��ویق هواداران 

ودوندگی بی امان بازیکنان جوان تیم پرسپولیس ایران شد.
تارنمای مصری 'های کوره ' نیز نوش��ت: النصر عربستان در 
جهنم آزادی نتوانس��ت کاری پیش ببرد و با شکست یک بر 
صفر از تیم پرس��پولیس ایران موقعیت صع��ودش خود را به 

مرحله دوم این پیکارها با خطر مواجه کرد .
به نوشته های کوره، باتوجه به بازی های ضعیف نماینده ایران 
درلیگ داخلی این کش��ور وتحوالت اخیر کادر فنی این تیم 
،هیچ کارشناسی تصور برتری پرسپولیس مقابل تیم سرحال 
النصر را نمی کرد.همچنین ش��بکه ه��ای تلویزیونی کویت، 
بحرین ،عمان ، دوبی وابوظبی طی چهارش��نبه شب تا صبح 
پنجشنبه بارها صحنه های حساس وگل این بازی را در بخش 

های مختلف خبری خود پخش کردند.

در دهه 80 و در سال هایی که فعالیت رسانه ها در دنیای 
مجازی به مانن��د امروز اینطور گس��ترده و جامع نبود 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دست به اقدامی جالب زد 
و در پایان هر دوره از رقابت های لیگ برتر با انتشار یک 
کتاب کامل و جامع که آمار و اطالع��ات جالب و قابل 
اس��تنادی از لیگ برتر فوتبال ایران به همراه داشت به 
نوعی ادوار مختلف لیگ برتر را شناس��نامه دار کرد که 
هنوز هم ای��ن کتاب ها در بین اهال��ی ورزش و فوتبال 
طرفداران بس��یاری دارد و خیلی ها برای س��ر زدن به 
آرشیو خاطراتش��ان از این مجموعه ارزشمند استفاده 

می کنند.
س��پاهانی ها در حد فاصل لیگ های دوم تا دهم دست 

به این کار زدند ولی در پایان لی��گ یازدهم با توجه به 
تغییرات مدیریتی که در این باش��گاه انجام ش��د این 
مس��ئله کم کم از دس��تور کار امور رس��انه ای باشگاه 
سپاهان خارج ش��د تا کتاب لیگ دهم آخرین کتاب از 

این مجموعه ارزشمند باشد. 
اما ام��روز خبر رس��ید ک��ه کت��اب جامع لی��گ برتر 
 از س��وی باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان منتش��ر 

شده است.
این کت��اب جامع که اطالع��ات لیگ س��یزدهم را در 
محتوای خ��ود آورده و اطالعات لیگ ه��ای یازدهم و 
دوازدهم را نیز به همراه لوح فشرده ضمیمه خود دارد 
حاوی اطالعات ارزش��مند و مان��دگاری از این رقابت 

هاست.
نگاهی گذرا به مس��ابقات لیگ قهرمانی باش��گاه های 
کش��ور، جدول عملک��رد کل��ی تیم ها در مس��ابقات، 
دانس��تنی های لیگ، آم��ار مقایس��ه ای کل بازیکنان 
فعال ه��ر تیم، آم��اری از گل ه��ای رد و بدل ش��ده و 
کارت های زرد و قرمز به هم��راه نمودارهای مربوطه، 
شناس��نامه داوران حاض��ر در رقابت ه��ای لیگ برتر 
ب��ه هم��راه عملک��رد داوران و ناظ��ران و نمایندگان 
 فدراسیون، از جمله مطالب و سرفصل های این کتاب 

است.

 بازتاب برد پرسپولیس مقابل النصر 
در رسانه های عربی

 سپاهان باز هم لیگ برتر ایران
 را شناسنامه دار کرد

وضعی��ت داوران فوتبال در تم��ام رده های 
سنی لیگ های کش��ور اصال خوب نیست و 
با توجه به اینکه مطالب��ات داوران پرداخت 
نشده برخی از آنها نسبت به شرایط کنونی 
معترض هس��تند و اذعان دارن��د که گوش 
ش��نوایی برای رسیدگی به مش��کالت آنها 

وجود ندارد.
طل�ب 6 میلی�اردی داوران/از 

اعتصاب تا انتظار
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ورزش��ی باش��گاه 
خبرن��گاران، کلیه داوران فوتب��ال در لیگ 
یک،دو و س��ه ک��ه چندین هفت��ه قضاوت 
کرده اند حق و حقوقش��ان را از فدراس��یون 
نگرفتند و مطالبات آنها از فدراسیون بیش 
از 6 میلیارد تومان است و با این حال داوران 
هیچ اقدام��ی در اینباره نکردن��د و نیازمند 

مساعدت هستند. 
در ای��ن گ��زارش ب��ا چند ت��ن از ب��زرگان 
عرص��ه داوری در فوتبال صحب��ت کردیم 
 تا نظ��رات خ��ود را در این خص��وص اظهار

 نمایند.
 صحبت اعضای کانون داوران که می خوانید:

خسروی: داوران 150 هزار تومان 
هزین�ه می کنند اما دس�تمزد 50 هزار 

تومانی دارند
 س��خنگوی کان��ون داوران اظهار داش��ت: 

داوران 1۵0 هزار توم��ان هزینه می کنند، 
برای قضاوت به شهرش��ان می روند، آنوقت 
فق��ط ۵0 هزار توم��ان بابت قض��اوت خود 

دریافت می کنند.
علی خسروی در گفتگو با خبرنگار ورزشی 
باش��گاه خبرنگاران، افزود: داوران با عشق 
به کار خود از جیبش��ان هزینه می کنند؛ اما 
فدراسیون حق الزحمه داوران را به حسابشان 
واریز نمی کند، که هیچ بلکه حقوقشان را هم 

با تأخیر پرداخت می کند.
 متأس��فانه جامعه داوری متحد نیس��ت و 
اگر تم��ام داوران با یکدیگر همدل ش��وند؛ 
از حمای��ت یکدیگ��ر برخ��وردار خواهن��د 
 ش��د و به ح��ق و حق��وق خود دس��ت پیدا 

می کنند.
 وی ادام��ه داد: خود م��ن در دوران داوری  
از بیم��ه برخ��وردار نبودم.اکن��ون که ۵0 
س��ال دارم کارمن��د ش��هرداری هس��تم، 
 زی��را داوری در کش��ورمان ج��دی گرفته

 نمی شود.
وی تصری��ح کرد:ی��ک داور ب��رای حضور 
در ب��ازی از جیب خ��ود 1۵0 ه��زار تومان 
هزین��ه می کند ام��ا تنه��ا یک س��وم این 
مبلغ ب��ه حس��ابش واری��ز می ش��ود مگر 
ن��د ک��ه از  داوران چ��ه گناه��ی کرده ا
 خانوده ش��ان بگذرند ت��ا در فوتبال قضاوت

کنند.
وی افزود:اس��فند ماه سال گذش��ته کانون 
داوران برای حمایت از داوران بیانیه ای صادر 
کردند بلکه داوران طلب 6 میلیاردی شان را 
از فدراسیون بگیرند. از نیم فصل دوم داوران 
لیگ یک، لی��گ دوم و لیگ س��وم داوران 
هیچ پولی دریافت نکردند و به همین خاطر 
 کانون داوران بیانی��ه  ای را در اینباره صادر 

کرد. 
خوشخوان: داوران با اعتصاب، به 

حقشان نمی رسند 
 

خوش��خوان رئیس دپارتمان داوران گفت: 
کانون داوران تازه تأسیس است البته بحث 
مالی و طلب داوران به یکی 2 سال گذشته 
مربوط نیس��ت بلکه از همان ابت��دا جامعه 
داوران مظلوم واقع شده است و حتی زمان 
داوری  خود نیز شاهد بودم که پولی به داوران 
فوتبال، نمی رسید و این موضوع با دعوا هم 
حل نمی ش��ود و داوران هم اگ��ر با حمایت 
چهار مس��ئول بخواهند اعتص��اب کنند به 
جایی نمی رسند چرا که در این صورت به آنها 
برچسب می زنند و حتی برای آنها جایگزین 

انتخاب می کنند. 
 وی تاکید کرد:  باید مشکل مالی داوران حل 
شود و باید فکر اساسی برای این موضوع کرد 
زیرا معتقدم که نباید ح��ق و حقوق داوران 

آخر از همه پرداخت شود.
 وی خاطر نش��ان کرد: قرار اس��ت در دیگر 
استان های کش��ور و نظیر مش��هد، شیراز، 
گلس��تان و اردبیل ش��عبه کان��ون داوران 
تأسیس ش��ود و نامه نگاری برای راه اندازی 
ش��عبه های جدید نیز انجام ش��ده و تا چند 
وقت دیگر این کانون برای حمایت از داوران 
دیگر اس��تان ها نیز این مه��م اتفاق خواهد 

افتاد. 
یزدانی: به خاطر نبی از شرکت در 

مجمع محروم شدیم
علیرض��ا یزدانی مدیر عام��ل کانون داوران 
گفت: از لحاظ ساختاری نمی توانیم در کار 
فدراس��یون دخالت کنیم و قصد داش��تیم 

خیل��ی زودتر کان��ون را تأس��یس کنیم اما 
مخالفان زیادی داشتیم و سر انجام در سال 
8۳ توانس��تیم کان��ون داوران را راه اندازی 
کنیم و اعضای این کانون در انتخابات وزارت 

ورزش مشخص شدند.
 مهم ترین مسئله بیمه ش��دن داوران است 
که نه بیمه درمانی دارند و نه بیمه تکمیلی 
 که امی��دوارم در آینده به این مهم دس��ت

 یابند. 
وی اف��زود: طبق اساس��نامه ی��ک عضو از 
کانون داوران می تواند در مجمع فدراسیون 
حضور داشته باش��د اما دبیر کل فدراسیون 
س��ابق یعنی مهدی محمدنبی نام��ه ما را 
ارجاع نداد و نتوانس��تیم در مجمع شرکت 
کنیم، و به دلیل اینکه تنها علی کفاش��یان 
از م��ا حمای��ت ک��رد و مه��دی محمدنبی 
 باید نامه م��ا را ارج��اع می داد، ای��ن کار را

 نکرد.
وی یادآور شد: این کانون قصد دارد از حق 
و حقوق داوران دفاع کن��د و حتی خود من 
به طور ش��خصی به وزارت ورزش نامه ای را 
در این خصوص ارس��ال کردم و مس��ئوالن 
هم در این زمینه از کان��ون داوران حمایت 
کردند و وعده های خوبی دادند که به داوران 
کمک خواهند کرد. ش��اید باورتان نشود اما 
داورانی که در ش��هرهای مح��روم قضاوت 
می کنند، بیش��تر از ۳0 هزار تومان حقوق 
 نمی گیرند و داوران در سال جدید عیدی هم 

نگرفتند..

طلب 6 میلیاردی داوران

از اعتصاب تا انتظار

دوری 6، ۷ ماهه عسگری از هندبال
بازیکن باتجربه سپاهان، امروز پایش را به تیغ جراحان می سپارد

محمدمهدی عسگری بازیکن باتجربه تیم هندبال سپاهان که حدود 
یک ماه پی��ش و در جریان دیدار تیمش براب��ر هپکو اراک در هفته 
نخست دور برگش��ت لیگ برتر هندبال، مصدوم شده بود امروز در 

بیمارستان سینا اصفهان تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
عس��گری که به دلیل آس��یب دیدگی رباط ACL زانو دیدارهای 
گذشته تیمش را از دست داد، نمی تواند تا آخر فصل سپاهان را در 
لیگ برتر همراهی کند و حدود 6 تا 7 ماه از میادین دور خواهد بود.

عالوه بر عسگری، سعید پورقاسمی نیز در جریان تمرینات سپاهان 
از ناحیه مچ پا دچار پیچ خوردگی شده است که پزشک سپاهان در 
تالش است وی را به بازی حساس روز یکش��نبه سپاهان برابر تیم 

ثامن الحجج مشهد برساند.

کاسیاس: به موقع واکنش نشان دادیم
ایکر کاس��یاس، کاپیتان رئال مادرید پ��س از پیروزی 2-0 تیمش 
مقابل رایو وایکانو عنوان کرد که سپیدپوش��ان، ب��ه موقع واکنش 
نش��ان دادند و گلزنی کردند.در ب��ازی  دو تیم رای��و وایکانو و رئال 
مادرید ، شاگردان آنچلوتی با گل های رونالدو و خامس رودریگس 
موفق به کسب پیروزی مهمی شدند. کاسیاس به تمجید از عملکرد 
هم تیمی هایش در نیمه دوم پرداخت و گفت که آنها به موقع گلزنی 
کردند.او گفت:" خوشحالم. پیروزی همیش��ه مهم است و وقتی با 
کلین شیت همراه می ش��ود، عالی است. بازی سختی در یک زمین 
کوچک بود ول ما در دفاع خیلی مستحکم ظاهر شدیم. در نیمه اول 
با مشکل روبرو بودیم ولی در نیمه دوم، سازمان یافته تر و محکم تر 
بازی کردیم و توانستیم به موقع واکنش نش��ان دهیم. برنامه های 
مربی رایو خیلی جالب اس��ت. او تمامی رقبا را مث��ل هم می داند و 
همین موضوع او را ویژه می کند. رایو به خوبی این زمین را می شناسد 

و به خاطر عملکرد خوبشان شایسته تمجید است."

زهره میرسپاسی نائب رئیس بانوان 
فدراسیون والیبال  شد

در حالیکه قرار بود نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال قبل از پایان 
سال 94 انتخاب شود این اتفاق رخ نداد با این حال شنیدیم که زهره 
میرسپاسی از مجریان بانوی ش��بکه خبر روز شنبه به عنوان نایب 

رئیس بانوان فدراسیون والیبال انتخاب خواهد شد.
پیش از این هم صحبت از انتخاب میرسپاس��ی بود اما این انتخاب 
رسمی نش��ده بود ولی روز شنبه قرار اس��ت او به طور رسمی نایب 

رئیس بانوان فدراسیون والیبال شود.

 تدوین آیین نامه حضور بانوان
 در ورزشگاه ها

وزارت ورزش و جوانان کلیات حضور بانوان در سالن های ورزشی را 
تدوین و به وزارت کشور تقدیم کرده است.وزارت ورزش و جوانان، 
برای حل مشکل حضور بانوان در ورزش��گاه ها و اماکن ورزشی که 
مورد تاکید فدراسیون های جهانی و سازمان های بین المللی ورزشی 
اس��ت، آیین نامه ای را تدوین و به وزارت کش��ور تقدیم کرده است.
مازیار ناظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با اعالم 
این خبر گفت: این آیین نامه  به طور کامل تدوین شده و برای بررسی 
بیشتر به وزارت کشور ارجاع داده شده است، اما وزارت کشور هنوز 

نظرش را اعالم نکرده است.

غرور ما را جریحه دار کرده بودند
مهاجم تیم فوتبال پرس��پولیس گف��ت النصری ه��ا در بازی رفت 
غرور آنه��ا را جریحه دار کرده بودند و این انتقام��ی بود از رفتار آنها 
در آن بازی.به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز 
چهارشنبه موفق شد در گروه A رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با تک 

گل مهدی طارمی مقابل النصر عربستان به برتری برسد.
طارمی در پایان این مس��ابقه گفت: خیلی خوشحالم که توانستیم 
چنین تعداد تماشاگری را به ورزشگاه بیاوریم. خودم شوکه شدم. 
این تماشاگران باعث ش��دند بازی را ببریم. من به نوبه خودم سهم 
کوچکی در این برد داش��تم و گل زدم و باعث پیروزی پرسپولیس 
شدم.وی در خصوص ش��ادی پس از گل اظهار کرد: ما شکست در 
عربستان را تالفی کردیم. هر کس��ی یک نوع خوشحالی دارد. آنجا 
غرور ما را جریحه دار کردند. حق ما شکس��ت سه بر صفر نبود. خدا 
را شاکرم که توانستم گل بزنم و شادی کردم. سر ما را در عربستان 
بردند و خدا را شکر که توانستیم تالفی کنیم.طارمی در پایان گفت: 
دو روز دیگر روز زن است و به همه مادران تبریک می گویم. ما با رمز 

یازهرا در بازی حاضر شدیم و حضرت زهرا کمکمان کرد.
وی در خصوص نوع ضربه پنالتی اش گفت: من از قبل از ضربه فکر 
چیپ زدن را داشتم و یاد علی کریمی افتادم. از مادرم خواستم دعا 
کند تا توپم وارد گل شود.  ل از ضربه فکر چیپ زدن را داشتم و یاد 
علی کریمی افتادم. از مادرم خواستم دعا کند تا توپم وارد گل شود.  

 مصرف بیش از حد دارو توسط
 فرناندو آلونسو

هنوز هم بازار ش��ایعات درباره گذشته آلونس��و و اتفاقی که بعد از 
حادثه در تست بارسلونا رخ داده ادامه دارد.مصرف بیش از حد دارو 
توسط فرناندو آلونس��و ، "اتو موتور آند اسپورت" مدعی شد آلونسو 
زمانی که در بیمارستان بستری بود داروهای زیادی مصرف زیادی 

مصرف کرده است.
آلونس��و زمانی که از بیمارستان مرخص ش��د گفته بود: در شرایط 
خوبی به بیمارستان رفتم، اما چیزی حدود 1 تا 7 ساعت از اتفاقاتی 
که رخ داده بود را به یاد نمی آورم.  در بیمارستان دوباره اشتتباهی 
به آلونس��و داوری آرام بخش تزریق شد اولین داوری آرام بخش در 
محل حادثه و دومین اشتباهی در بیمارستان تزریق شده است.دز 
باالی این دارو باعث شد فرناندو در بازگشت حافظه اش دچار مشکل 
شودبه غیر از اینکه یک راننده سه روز و نیم در بیمارستان بستری 

بود می تواند نشان دهد چقدر وضعیت او وخیم بوده است.

اهداف مهمی برای کاراته بانوان داریم
نایب رئیس بانوان فدراس��یون کاراته گفت: امسال 2 هدف مهم در 
کاراته بانوان داریم و امیدوارم امسال سال استمرار موفقیت کاراته 
باش��د.اهداف مهمی برای کاراته بانوان داریم/امسال سال استمرار 
موفقیت کاراته استعش��رت ش��اه محمدی نایب رئیس فدراسیون 
کارات��ه بانوان در گفتگ��و با خبرنگار ورزش��ی باش��گاه خبرنگاران 
گفت: همانگونه که سال گذشته س��الی پر بار و پر از موفقیت برای 
کاراته بانوان بود، امیدواریم امسال نیز درخشش کاراته باشد و این 

موفقیت ها استمرار داشته باشد.
وی در ادامه بیان داشت: امسال 2 هدف مهم در کاراته بانوان داریم، 
یک مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا که ش��هریور ماه در کشور 
ژاپن برگزار می ش��ود و دومین هدفمان مسابقات جهانی رده سنی 
نوجوانان و جوانان زیر 21 سال که آبان ماه در کشور اندونزی برگزار 

خواهد شد.
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اخبار کوتاه

قرار است در دیگر استان های 
کشور و نظیر مش�هد، شیراز، 
گلس�تان و اردبی�ل ش�عبه 
کانون داوران تأس�یس ش�ود 
و نامه نگاری ب�رای راه اندازی 
ش�عبه های جدید نی�ز انجام 
ش�ده و تا چند وقت دیگر این 
کانون ب�رای حمایت از داوران 
دیگر اس�تان ها نی�ز این مهم 

اتفاق خواهد افتاد
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یادداشت

کوچ پیش از موعد سبب تخریب 
مراتع چهارمحال و بختیاری می شود

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: کوچ پیش 
از موعد مقرر س��بب تخریب مراتع چهارمح��ال و بختیاری 
می شود.وی با اشاره با اینکه عش��ایر از کوچ زودهنگام به این 
اس��تان خودداری کنند، افزود: عش��ایر و دامداران می توانند 
از 15 اردیبهش��ت ماه امس��ال دام های خ��ود را در مراتع و 

چراگاه های استان تعلیف کنند.
مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بازرسان 
و مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی اس��تان با بس��تن ایل 
راه ها، از ورود زود هنگام عشایر که سبب تخریب مراتع استان 
می گردد، جلوگی��ری  کنند.حس��ین پور خاطرنش��ان کرد: 
پاسگاه های نیروی انتظامی نیز در همین راستا از ورود دام به 
استان پیش از زمان مقرر جلوگیری و پروانه چرای دامداران 

متخلف را باطل می کنند.

 ۸۸۱ چاه فاقد پروانه بهره برداری
 در لردگان 

مع��اون فرمان��دار ل��ردگان گف��ت: ۸۸1 چ��اه فاق��د پروانه 
بهره برداری در لردگان فعال است.

اس��داهلل جلیل در جلس��ه ش��ورای حفاظت از منابع آب این 
شهرس��تان با بیان اینکه ۸۸1 چاه فاقد پروان��ه بهره برداری 
در لردگان فعال اس��ت، اظهارداش��ت: در حال حاضر بیش از 
1450 حلقه چاه کشاورزی در س��طح این شهرستان وجود 
دارد.وی با اشاره به اینکه باید با این متخلفات برخورد قانونی 
ش��ود، افزود: با توجه به خشکس��الی های اخی��ر، کمبود آب 
ش��رب و کش��اورزی و به منظور صرفه جویی و جلوگیری از 
هدررف��ت آب تصمیمات الزم ب��رای این متخلف��ات در نظر 
گرفته ش��ود.معاون فرماندار ل��ردگان از مهل��ت زمانی یک 
ماهه برای دریاف��ت پروانه و مجوزات الزم ب��ه این متخلفان 
خبر داد و خاطرنش��ان کرد: مهل��ت زمانی ی��ک ماهه برای 
بهره ب��رداران به منظ��ور اخذ پروان��ه بهره ب��رداری تعیین و 
 در صورت عدم مراجع��ه تعرفه آنها بص��ورت تجاری تبدیل 

می شود.

۴ تن میوه خارجی قاچاق در بروجن 
فرمانده انتظامی بروجن از کش��ف 4 تن میوه خارجی قاچاق 
در بروجن خبر داد.تیمور عکاشه، از کش��ف 4 تن خبر داد و 
 اظهارداش��ت: این میوه ها 400 میلیون ریال ارزش داش��ته

 است.
وی افزود:  این کاالی قاچاق در مح��ور بروجن - لردگان که 
به س��مت تهران در حرکت بوده توسط مأموران انتظامی این 
شهرستان کشف و ضبط ش��د.فرمانده انتظامی بروجن بیان 
کرد: مأموران کالنتری 11 شهرس��تان در عملیات ایس��ت و 
بازرسی در این محور 3 دستگاه خودرو وانت نیسان حامل بار 

میوه قاچاق را متوقف کردند.        

 مدیرکل راه و شهرسازی
 چهارمحال و بختیاری:

۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
طرح کنارگذر شرق شهرکرد

قاس��م قاس��می در جلس��ه بررس��ی مش��کالت 
کنارگذر ش��رق ش��هرکرد، با بیان اینک��ه اجرای 
طرح کنارگذر ش��رق 200 میلیارد ری��ال بودجه 
نیاز دارد، اظهار داش��ت: ط��رح تفضیلی کنار گذر 
شرق ش��هرکرد ۸ س��ال گذش��ته به اتمام رسیده 
 که به علت کمب��ود اعتبارات تاکنون اجرا نش��ده

ای��ن  ط��ول  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  اس��ت.وی   
اف��زود:  اس��ت،  کیلومت��ر   16 کنارگ��ذر 
ای��ن کن��ار گ��ذر از می��دان قمربن��ی هاش��م 
 آغ��از و ت��ا کیلومت��ر 5 ج��اده س��امان ادام��ه

 دارد.مدیرکل راه و شهرس��ازی کاهش تصادفات 
و کاهش بار ترافی��ک را یک��ی از مهم ترین دالیل 
اج��رای ای��ن ط��رح در ش��هرکرد عن��وان و بیان 
کرد: ب��ا اج��رای طرح کنارگذر ش��رق ش��هرکرد 
 ب��ار ترافیک��ی ناحی��ه غ��رب ش��هرکرد کاهش

 می یابد.قاس��می با بی��ان اینکه کنارگذر ش��رق 
شهرکرد تاکنون تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، گفت: اجرای این طرح نیازمند تأمین 

اعتبار از سوی مسئوالن است.
وی ب��ا بیان اینک��ه این طرح ت��ا پایان امس��ال به 
بهره برداری می  رس��د، افزود: پیش بینی می شود 
با همکاری های صورت گرفته از س��وی اس��تاندار 
 این کن��ار گذر ت��ا پای��ان امس��ال بهره ب��رداری

 شود.مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه معاون 
عمرانی اس��تاندار و فرماندار ش��هرکرد، هر کدام 
10 میلیارد ری��ال، راه و شهرس��ازی 20 میلیارد 
ریال از مح��ل فروش زمین های واق��ع در منظریه 
ش��هرکرد و شهرداری ش��هرکرد 30 میلیارد ریال 
از این اعتب��ار را تأمی��ن می کنند، گف��ت: مابقی 
 ای��ن اعتب��ار از مح��ل اعتب��ارات اس��تانی تهیه

 می شود.

اخبار کوتاه یادداشت پارکینگ برج  دوقلوی شهرکرد تغییر کاربری داده شود
گودرز امیری در جلسه شورای هماهنگی ترافیک با بیان اینکه باید پارکینگ برج  دوقلوی 
ش��هرکرد، تغییر کاربری داده شود، اظهار داش��ت: به منظور جبران کسری پارکینگ 
برج های دو قلو شهرکرد از اراضی اطراف باید فاصله 300 متر شناسایی شود و به عنوان 

پارکینگ عمومی توسط شهرداری تغییر کاربری داده شود.
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عضو کمیته آب ذیل مجمع نماین��دگان مجلس گفت: 
اختصاص آب به کش��اورزان باید از سدآبش��ار محاسبه 
شود که اگر از این سد درنظر گرفته شود با 140میلیون 

مترمکعب آب می توان کشت پائیزه را انجام داد.
حس��ین محمد رضایی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
تخصیص آب برای کش��ت پائیزه به کش��اورزان شرق از 
سد زاینده رود انجام می گیرد به دلیل برداشت های غیر 
مجازی که صورت می گی��رد ، 1۸0 میلیون متر مکعب 

کفاف کشت پائیزه کشاورزان را نمی دهد.
وی بیان داش��ت: در صورتی که آب از سوی سد آبشار به 
کشاورزان شرق اصفهان محاسبه شود برای کشت پائیزه 
کشاورزان دیگر نیاز به تخصیص 1۸0 میلیون متر مکعب 

نیست.
عضو کمیته آب ذیل مجمع نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: این میزان آب تعیین شده برای 
کشت پائیزه کشاورزان با توجه به اینکه کفاف زمین های 
زراعی را نمی دهد بنابراین خسارت سنگین را بر کشاورزان 
وارد می سازد و تولیدات کشاورزی را با مشکل و افت تولید 

مواجه می کند.
وی گفت: آب برای کشت پائیز کشاورزان صبح روز 1۷ بر 
بس��تر رودخانه زاینده رود جاری شد و تا دهم خرداد ماه 

امسال آب باز است که حدود 53 روز است.

محمد رضایی بیان داش��ت: مق��دار آب اختصاص یافته 
برای کشت غله 400 میلیون متر مکعب در سال زراعی 
۹3 تا ۹4 برای کش��اورزان در نظر گرفته ش��ده است که 
140 میلیون متر مکعب آن در پائیز اختصاص یافت، ۸0 
میلیون متر مکعب در اسفندماه به کشاورزان تخصیص 
یافت و اکنون 1۸0 میلیون متر مکع��ب اختصاص پیدا 

کرده است.
وی اعالم کرد: در حال حاضر تنها 40 درصد از زمین های 
زراعی زیر کشت رفته است که 1۸0 میلیون متر مکعب 

آب کفاف این میزان زراعت را نمی دهد.
عضو کمیته آب ذیل مجمع نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: باز شدن آب از س��د زاینده باعث می شود 
که تا این میزان آب به دست کش��اورزان برسد در حدود 
50 درصد آب به خاطر برداش��ت های غیر مجاز از سوی 
شهرهایی که در مسیر است، کش��اورزان در طول مسیر، 
صنایع، چاه های فلمن و غیره به این صنف اختصاص نیابد.

وی با اعالم اینکه بیش از اینکه پ��رت و تبخیر آب عامل 
کمبود آب باش��د، برداش��ت های غیر مجاز است، اظهار 
داشت: در صورتی که مس��ئوالن مانع برداشت های غیر 

مجاز شود به طور قطع مشکل کم آبی حل خواهد شد.
محمد رضایی افزود: پس از طرح این موضوع و محاسبه 
آب از سد آبشار در کمیته 5 نفره، در حال حاضر فرماندار 

حامی ما شده است و منتظر پیگیری این جریان از سوی 
اعضای این کمیته هستیم.

وی گفت: طبق برنامه ق��رار بود 400 میلیون متر مکعب 
آب به کشاورزان ش��رق اختصاص یابد، ۸5 میلیون متر 
مکعب به کشاورزان چهار محال و بختیاری، ۸6 میلیون 
متر مکعب به صنعت، 335 میلیون مترمکعب به شرب  و 
200 میلیون متر مکعب به کشاوران غرب تخصیص یابد 
که میزان آب اختصاص یافته برای کشاورزان غرب تا بهار 

و آخر تابستان سال گذشته داده شد.
وی گفت: ای��ن در حالی بود که همچنین مقرر ش��د 35 

میلیون متر مکعب برای تبخیر آب اختصاص یابد.
محمد رضایی گفت: در همین راس��تا با فش��ارهایی که 
نماینده شاهین شهر وارد ساخت 10 میلیون مترمکعب 
به برخوار اختصاص یافت که خارج از برنامه تعیین شده 
بود و 2۸ میلیون مترمکعب برای آب سطح شهر به منظور 
احیای رودخانه زاینده رود معین ش��د که خارج از برنامه 
بود.وی اظهار داشت: در مجموع نزدیک به 50 میلیون متر 
مکعب آب خارج از برنامه تخصیص یافته اس��ت و همین 

میزان هم اکنون با کمبود برای کشت پائیزه مواجه ایم.
رئیس انجمن صنفی حمایت از کش��اورزان شهرس��تان 
اصفهان بیان داش��ت: در حال حاض��ر 400 میلیون متر 
مکعب آب در پشت سد زاینده رود است و تنها نگرانی از 
آب شرب سبب شده که 50 میلیون متر مکعب آب را به 
کشاورزان تخصیص ندهند اما این در حالی که اگر مانع 

برداشت های غیر مجاز بشوند مشکل حل خواهد شد.
وی ادامه داد: چرا باید همیشه از سهم آب کشاورزان که 
از 3 هزار س��ال پیش دارای حقابه بودند برای جبران آب 
شرب برداشته شود چرا یکبار از صنایع که حکم مهمان 

ناخوانده را دارد، کم نمی شود.
محمد رضایی اعالم کرد: آبی که در داخل حوزه کشاورزی 
استفاده می ش��ود به خود حوضه آبریز زاینده رود بر می 
شود و همچون یک چرخه عمل می کند به عنوان مثال اگر 
در سال 1 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب از حوضه 
آبریز زاینده رود برای کشاورزی خارج شود، 2 میلیاردمتر 
مکعب کارایی این آب است چون در چرخه قرار می گیرد 

و کمبود آب را جبران می کند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که اگر آبی به خارج 
از حوضه آبریز هدایت ش��ود از جمله یزد و غیره این آب 

برگشت پذیر نیست.

محمد رضایی :

تامین آب کشاورزان  از سد آبشار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980351601574 پرونده:  شماره   9310100351606275 ابالغيه:  شماره   1/98
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  چيروز  مريم  خواهان   931782 بايگانی شعبه:  شماره 
پرويز حيدريان به خواسته حضانت تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  خانواده شهرستان  دادگاه   16 به شعبه  كه جهت رسيدگی 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 205 ارجاع و به كالسه 9309980351601574 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1394/02/27 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:245 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980359500958 پرونده:  شماره   9310100353406297 ابالغيه:  شماره   1/99
كالسه  پرونده  در  صادره  كيفرخواست  موجب  به   931584 شعبه:  بايگانی  شماره 
تقاضای  جعل  و  كالهبرداری  اتهام  به  عابدپور  خالد  برای   9209980359500958
كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 
1394/02/30 ساعت 08:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بديهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.م الف:246 شعبه 108 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اصفهان 
احضار 

كالسه  پرونده  در  صادق  فرزند  سلطانی  رسول  اينكه  به  نظر   1/100
92/1417121/21600/175 به اتهام سرقت به عنف از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب 
می باشد و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده است 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهی 
پنج اصفهان  انقالب مجتمع شماره  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  در شعبه چهاردهم 
واقع در خيابان شريعتی ساختمان مجتمع قضايی شهيد بهشتی جهت پاسخگويی به 
اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 

می گردد.م الف:247 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

1/101 شماره ابالغيه: 9410100351000126 شماره پرونده: 9309980351001014 
طرفيت  به  دادخواستی  فر  نايب  احمدرضا  خواهان   931160 شعبه:  بايگانی  شماره 
خواندگان حسين بصيری و سيد محمد عمرانی و جواد دردشتيان به خواسته اعتراض 
ثالث اصلی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع 
و به كالسه 9309980351001014 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/23 و 
درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   08:30 ساعت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
رسيدگی حاضر گردد.م الف:260 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/102 شماره ابالغيه: 9410100351100138 شماره پرونده: 9309980351100415 
نمايندگی  به  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  خواهان   930489 شعبه:  بايگانی  شماره 

محمد گل  غالمرضا  و  مزروعی  علی  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  خلجی   مهدی 
تقديم  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمد  گل  حميدرضا  و  خدايی  ده  محمد  و 
دادگاه   11 به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 318 ارجاع و به كالسه  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351100415 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/30 و ساعت 09:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده حميدرضا گل محمد و درخواست 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و   خواهان 
آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس   می شود 
وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانی   اعالم 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  گردد.م الف:261  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/103 شماره ابالغيه: 9310100354004556 شماره پرونده: 9309980365601431 
نصيری  خشايار  و  كالنتر  نادر  سيد  خواهان ها   930981 شعبه:  بايگانی  شماره 
وارد  و  ملكی  مزاحمت  خواسته  به  عسگری  وحيد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی 
انتقال، پخش، حذف، توقيف، تخريب داده ها، از كار انداختن به قصد اخالل و   كردن، 
جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  عمومی  آسايش  سلب 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسيدگی 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 347 ارجاع و به كالسه 9309980365601431 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1394/02/28 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
جزايی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  گردد.م الف:263  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/104 شماره ابالغيه: 9410100354000040 شماره پرونده: 9209980360001184 
شماره بايگانی شعبه: 940008 خواهان شهربانو تيموری عسكرانی و مهدی تيموری 
عسكرانی و رضا تيموری عسكرانی دادخواستی به طرفيت خوانده منصور هاشمی به 
خواسته فحاشی و ضرب و جرح و ورود به عنف تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9209980360001184 كالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/29 و ساعت 09:00 تعيين شده است 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:268 شعبه 114 دادگاه 

عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار

احمدی  آقای اسماعيل  1/105 چون جهادكشاورزی شهرستان اصفهان شكايتی عليه 
مبنی بر تغيير كاربری غيرمجاز مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 921139ك112 
اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 94/2/28 ساعت 12ظهر تعيين شده نظر به اينكه 
مراتب  كيفری  دادرسی  آئين  قانون   180 ماده  حسب  لذا  ميباشد  مجهول المكان   متهم 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:270 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/106 شماره ابالغيه: 9410100354000039 شماره پرونده: 9209980360001184 
شماره بايگانی شعبه: 940008 خواهان مهدی تيموری عسكرانی و شهربانو تيموری 
به طرفيت خوانده سجاد هاشمی و  دادخواستی  تيموری عسكرانی  عسكرانی و رضا 
بهروز رضايی و منصور هاشمی به خواسته فحاشی و ضرب و جرح و ورود به عنف 
به شعبه 114  نموده كه جهت رسيدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقديم 
شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به 
كالسه 9209980360001184 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/29 و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   09:00
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف:271 شعبه 114 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/107 شماره ابالغيه: 9410100354000042 شماره پرونده: 9209980360001184 
شماره بايگانی شعبه: 940008 خواهان شهربانو تيموری عسكرانی و مهدی تيموری 
عسكرانی و رضا تيموری عسكرانی دادخواستی به طرفيت خوانده بهروز رضايی به 
خواسته فحاشی و ضرب و جرح و ورود به عنف تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9209980360001184 كالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/29 و ساعت 09:00 تعيين شده است 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:272  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم   و 

شعبه 114 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

صبح.   9 ساعت   1394/2/29 رسيدگی:  وقت  930791ك112  پرونده:  كالسه   1/108
خواهان: آقای عقيل ابراهيمی فرزند عباس خوانده: آقای محمد كشاورز )مجهول المكان( 
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 112 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده 
دفتر  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  آخرين  نشر  تاريخ  از  خوانده  تا  می شود  آگهی  محلی 
را  دادخواست و ضمائم  كامل خود نسخه دوم  اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن 
الف:276  رساند.م  هم  به  حضور  رسيدگی  جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نمايد   دريافت 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

1/109 شماره ابالغيه: 9410100361700008 شماره پرونده: 9309980361701394 
شماره بايگانی شعبه: 931413 خواهان پوريا رئيسی با وكالت محمدحسن ميرشكاری 
و  مطالبه وجه چك  به خواسته  ابراهيم جوزی طالئی  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی 
مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
214 ارجاع و به كالسه 931413ح/28 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/02/29 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   11:15 ساعت  و 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
 رسيدگی حاضر گردد.م الف:318 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

                                                        ابالغ وقت رسیدگی 
1/110 شماره ابالغيه: 9410100361700036 شماره پرونده: 9309980361701403 
به  دادخواستی  بابااحمدی  كاظمی  يار  علی  خواهان   931422 شعبه:  بايگانی  شماره 
... و مطالبه  بابت  به خواسته مطالبه وجه  وند  ابراهيم خدادادی كريم  طرفيت خوانده 
خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به كالسه 931422ح/28 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1394/02/30 و ساعت 10:45 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:365 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

1/111 شماره درخواست: 9410460352000001 شماره پرونده:9309980352001200 
شماره بايگانی شعبه: 931319 خواهان خانم رقيه مرادی فرزند گل مراد دادخواستی 
دادگاههای  تقديم  طالق  حكم  خواسته  به  عوض  محمد  آقای  خوانده  طرفيت  به 
عمومی  دادگاه  بيستم  به شعبه  رسيدگی  كه جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه  ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 
تعيين   12:00 و ساعت   1394/2/27 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت  931319ح/20 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب 
نسخه  كامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:378 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/112 شماره ابالغيه: 9410100361700006 شماره پرونده: 9309980361701395 
شماره بايگانی شعبه: 931414 خواهان پوريا رئيسی با وكالت محمدحسن ميرشكاری 
مطالبه  و  چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  امانی  فاطمه  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی 
خسارات دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع 
 1394/02/29 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980361701395 كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   10:45 ساعت  و 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 

رسيدگی حاضر گردد.م الف:713 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار 

 92/20501/14/60 كالسه  پرونده  در  تيمور  فرزند  خدری  ميالد  اينكه  به  نظر   1/113
به اتهام سرقت از داخل خودرو از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب می باشد و ابالغ 
اقامت ممكن نگرديده است بدينوسيله در  احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل 
كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم 
خيابان  در  واقع  اصفهان  پنج  شماره  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
خويش  اتهام  به  پاسخگويی  جهت  بهشتی  شهيد  قضايی  مجتمع  ساختمان  شريعتی 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
 به عمل خواهد آمد. در ضمن هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت ميگردد.

م الف:248 شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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برای ش��روع، به مدت چند روز غذاهای��ی را که می خورید 
یادداشت کنید. س��پس تغییرات مورد نظر را ایجاد کنید. 
هدفتان دریافت 2000 کالری در روز باشد. دریافت کالری 
الزم تا حد زیادی بستگی به بدن و میزان فعالیت شما دارد .

رژیم سالمی به نام برنامه غذایی دش DASH اصال سخت 
نیست اما باید تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد کنید.

رژی��م غذای��ی دش ب��ه کاهش فش��ار خون و کلس��ترول 
بدن کم��ک کرده و ب��رای س��المت قلب مفید اس��ت. در 
 Dietary مخف��ف ) DASH( واقع واژه انگلیس��ی دش
Approaches to Stop Hypertension ب��ه معنی 
رویکردهای غذایی برای متوقف س��اختن فش��ار خون باال 

)هایپرتنشن( است.
حتی اگر فشار خون باال ندارید، به این رژیم غذایی با ارزش 
نگاهی بیندازید چرا که می تواند به کاهش وزن نیز کمک 
کند چون شیوه ای برای تغذیه س��المتر است. با این رژیم 
قرار نیست گرس��نگی بکش��ید. مقدار زیادی سبزیجات، 
میوه و لبنیات کم چرب مصرف می کنید و دریافت چربی، 

کلسترول و شیرینی جات را کاهش می دهید:  
 1- مصرف نمک را کاهش دهيد

نمک زیاد باعث تجمع و احتباس مایعات در بدن میش��ود. 
این تجمع مایعات در بدن به قلب فشار اضافی وارد میکند. با 
رژیم غذایی دش سدیم دریافتی خود را به 1500 تا 2300 
میلی گرم در روز میرس��انید )بسته به س��ن، نژاد، وضعیت 
سالمتی و پزشکی هر فرد(. در اینجا چند روش برای کاهش 

مصرف نمک ارائه شده است:
-    ادویه ها و غذاهای بدون سدیم انتخاب کنید

-    مراقب غذاهایی که به صورت ترشی، دودی و شور مصرف 
میکنید باشید  

-    غذاهای فراوری ش��ده را محدود کنید. اغلب این غذاها 
مملو از سدیم هستند

 2- غالت کامل مصرف کنيد
مصرف غالت کامل مانند نان تهیه شده از آرد کامل )به جای 
آرد تصفیه ش��ده(، برنج قهوه ای، غالت صبحانه تهیه شده 
از غالت کامل، جوی دو سر، رشته و ماکارونی تهیه شده از 
آرد کامل و ذرت روش خوبی برای دریافت فیبر است. برخی 
از انواع فیبر به کاهش کلسترول کمک میکنند و همچنین 

مدت بیشتری به شما احساس سیری میدهند.
برای داش��تن یک رژیم غذایی حاوی 2000 کالری در روز: 
شش تا هشت سهم در روز بخورید. هر سهم شامل یک تکه 
نان )به اندازه نان تس��ت(، 28 گرم غالت خش��ک یا نصف 
فنجان رشته یا ماکارونی پخته تهیه شده از آرد کامل ، برنج 

یا جوی دو سر )حدود نصف توپ بیسبال( است.
 3- بشقاب خود را پر از سبزیجات کنيد

س��بزیجات فیبر، ویتامین و مواد معدنی زیادی در اختیار 
شما قرار میدهند در حالی که کالری یا چربی زیادی ندارند 

و برای کنترل فشار خون بسیار مناسبند. چهار تا پنج سهم 
س��بزیجات در روز مص��رف کنید. هر س��هم نصف فنجان 
س��بزیجات خام یا پخته، یک فنجان سبزیجات برگی خام 
یا نصف فنجان آب سبزیجات است. مصرف سبزیجات را با 

افزودن ساالد به نهار یا شام خود شروع کنید.
 4- ميوه را فراموش نکنيد

میوه مقدار زیادی فیبر و ویتامین در اختیار شما قرار داده و 
برای قلبتان بسیار مفید است. بسیاری از میوه ها پتاسیم و 
منیزیم دارند که فشار خون را کاهش میدهد. چهار تا پنج 
سهم میوه در روز مصرف کنید. یک سهم به اندازه یک سیب 
یا پرتقال متوسط یا نصف فنجان میوه کنسروی، تازه یا یخ 
زده است. نصف فنجان اب میوه یا یک چهارم فنجان میوه 
خشک نیز یک سهم محسوب میشود. موز یا توتها را به غالت 
صبحانه خود اضافه کنید یا به عنوان دسر میوه مصرف کنید.

 5- مقداری ماست بخورید
غذاهای لبنی کم چرب یا بدون چرب��ی منابع خوبی برای 
کلسیم و پروتئین هستند که کمک میکنند فشار خونتان 
در حد سالم بماند. سه سهم در روز لبنیات مصرف کنید. شیر 
بدون چربی یا کم چرب )1 درصد چربی(، دوغ بدون چربی 
و پنیر کم چرب یا بدون چربی بخورید. ماست کم چرب یخ 
زده نیز خوب است. یک س��هم معادل یک فنجان ماست یا 

شیر یا 40 گرم پنیر )تقریبا به اندازه سه حبه قند( است.
 5- ماهی و گوشت بدون چربی بخورید

در این رژیم میتوانید گوش��ت قرمز بخوری��د اما باید بدون 
چربی باش��د. گوش��ت قرمز منبع خوبی ب��رای پروتئین و 
منیزیم است. ماهی و مرغ بدون پوست نیز در این رژیم قرار 
دارند. تعداد سهم گوشت و ماهی مصرفی خود را به 6 سهم 
یا کمتر در روز محدود کنید. هر سهم برابر با 28 گرم گوشت 
قرمز پخته، ماهی یا ماکیان و یا یک عدد تخم مرغ اس��ت. 
نباید در یک وعده غذایی بیش��تر از 85 گرم گوش��ت قرمز 
مصرف کنید. زرده تخم مرغ را نباید بیش��تر از چهار بار در 

هفته مصرف کنید.
 6- حبوبات و مغزهای گياهی بخورید

حبوبات، مغزهای گیاه��ی و تخمه ها سرش��ار از منیزیم، 
پتاسیم و فیبر هستند. گردو سرشار از اسیدهای چرب امگا 
3 است که به کاهش خطر بیماریهای قلبی کمک میکند. 
5 س��هم در هفته میتوانید از این مواد غذایی مصرف کنید. 
هر سهم برابر با یک سوم فنجان مغزهای گیاهی، 2 قاشق 
غذات خوری تخمه یا نصف فنجان نخود یا لوبیای خشک 
پخته است. یک مشت تخمه یا مغزهای گیاهی میان وعده 
بسیار خوبی است. میتوانید لوبیا یا نخود را به ساالد یا سوپ 

خود بیفزایید.  
 7- مصرف روغنها و چربيها را کاهش دهيد

چربی زیاد کلسترول را باال برده و احتمال بیماری قلبی را 
افزایش میدهد. در رژیم غذایی دش مصرف چربی و روغن 
به دو تا سه سهم در روز محدود می ش��ود. هر سهم برابر با 
یک قاشق چای خوری روغن مارگارین یا گیاهی، یک قاشق 
غذا خوری مایونز یا 2 قاشق غذا خوری سس کم چرب ساالد 
است. هنگام پخت روغن گیاهی مانند روغن زیتون یا کانوال 

به جای کره یا روغنهای حیوانی استفاده کنید.
 8- حواستان به شکر باشد

الزم نیست از همه شیرینی ها صرف نظر کنید اما باید سعی 
کنید در هفته 5 سهم بیشتر شیرینی جات نخورید. هر سهم 
برابر با یک قاشق غذا خوری شکر یا مربا، یک فنجان لیموناد 
یا نصف فنجان شربت است. شیرینی جاتی انتخاب کنید که 
کم چرب باشند مثل ژله یا شکالت تلخ. به جای دسرهای 
 پر چرب از بس��تنی کم چرب حاوی میوه های تازه مصرف 

کنید.
 9- پتاسيم کافی دریافت کنيد

مصرف پتاسیم کافی به کاهش فشار خون کمک می کند. 
بهتر است پتاس��یم را از غذا دریافت کنید نه مکمل. سعی 
کنید 4700 میلی گرم پتاسیم در روز دریافت کنید. غذاهای 

زیر سرشار از پتاسیم هستند:
-    سیب زمینی: 926 میلی گرم

-    سیب زمینی شیرین: 540 میلی گرم
-    موز: 420 میلی گرم

-    آووکادو )نصف فنجان(: 345 میلی گرم
-    اسفناج پخته )نصف فنجان(: 290 میلی گرم

 رژیم دش را شروع کنيد
این برنامه غذایی اصال سخت نیس��ت اما باید تغییراتی در 
سبک زندگی خود ایجاد کنید. برای شروع، به مدت چند روز 
غذاهایی را که می خورید یادداشت کنید. سپس تغییرات 
مورد نظر را ایجاد کنید. هدفتان دریافت 2000 کالری در 
روز باشد. دریافت کالری الزم تا حد زیادی بستگی به بدن 
و میزان فعالیت شما دارد . از پزشک در این زمینه مشورت 

بگیرید.

رژیم سالمی به نام » دش«
در صورتی که ف��رد مبتال به آکن��ه در مورد این 
بیماری آگاهی کافی داش��ته باش��د ب��ا انتخاب 
راهکارهای س��اده می تواند بهتر با این مش��کل 

مقابله کند و از شدت آن بکاهد.
در صورت��ی که ف��رد مبتال ب��ه آکن��ه در مورد 
ای��ن بیم��اری آگاه��ی کافی داش��ته باش��د با 
انتخ��اب راهکاره��ای س��اده م��ی توان��د بهتر 
 ب��ا ای��ن مش��کل مقابل��ه کن��د و از ش��دت آن

 بکاهد.
1- صورت خود را تميز نگه دارید

چه در صورتی که آکنه )ج��وش( دار و یا اینکه 
ص��ورت تان جوش ن��دارد، شستش��وی صورت 
روزی 2 بار برای پاکس��ازی آلودگی ها و از بین 
بردن س��لول های ش��اخی مرده و حذف چربی 

اضافه پوست تان مهم می باشد.
صورت خود را بیش از روزی 2 بار نشوئید چون 
پوست تان خش��ک و حس��اس می شود پوست 
صورت را با آب ولرم بش��وئید. از ش��وینده های 
مخصوص پوست صورت استفاده کنید و صابون 

های بدن را به پوست صورت خود نزنید.
2- از کرم پودرها استفاده نکنيد

هنگامی که جوش های ص��ورت تان خیلی زیاد 
است از کرم های پوشاننده یا پنکیک و کرم پودر 
کمتر استفاده کنید. اگر هم از این مواد استفاده 
می کنید حتما در آخر روز آنها را از روی صورت 

تان بشوئید.
حتما از کرم پودرهای غیرروغنی استفاده کنید و 
توجه داشته باشید عبارت هایی مانند ضدجوش 

روی کرم تان درج شده باشد.
3- داروهای ضدجوش

از داروه��ای ضدج��وش ک��ه ح��اوی خ��واص 
ضدباکتری هس��تند مانن��د بنزیل پراکس��اید 
اس��تفاده کنید. در ابتدا از مقادیر کم س��پس از 
مقادیر بیشتر برای خشک کردن پوست و از بین 

بردن جوش هایتان استفاده کنید.
4-مرطوب کردن پوست یا آبرسانی

بس��یاری از داروهای ضدآکنه حاوی موادی می 
باشند که پوست شما را بسیار خشک می کنند. 
برای همین حتما در کن��ار درمان های ضدآکنه 
از مرطوب کنن��ده ها نیز اس��تفاده کنید. حتما 
مرطوب کننده هایی که اس��تفاده می کنید. بر 
رویش��ان از عبارت noncomedogenic یا 

ضدجوش درج شده باشد.
5- روازنه ورزش کنيد

ورزش روزانه برای بدن و پوست تان مفید است. 
بالفاصله بعد از تمرین و ورزش حمام کنید.

6- دس�تهای تان را هرگز به ص�ورت تان 
نزنيد.

هرگز دس��ت تان را به صورت تان نمالید. چون 
باعث پخش ش��دن باکتری روی پوست صورت 
تان می شوید همچنین پوست حساس و ملتهب 
صورت تان را بیش��تر تحریک م��ی کنید هرگز 
جوش هایتان را فش��ار ندهید زی��را باعث ایجاد 
زخم و جای ج��وش )اس��کار( در آن ناحیه می 

شوند.
7- پوست خود را تغذیه کنيد

بس��یاری از متخصصان معتقدند که غذاها مثل 
ش��کالت باعث ایجاد جوش نمی ش��وند. با این 
حال در هنگامی که جوش های زیادی دارید از 
غذاهای چرب و فست فود دوری کرده و بیشتر از 

میوه ها و سبزیجات استفاده کنید.
8- آرامش داشته باشيد

بعض��ی از مطالعات ارتباط مس��تقیمی با میزان 
اس��ترس و تعداد جوش ها را نش��ان داه اند. به 
دنبال روش هایی ب��رای از بین بردن اضطراب و 

استرس باشید.
در هر صورت اگر جوش ه��ای صورت تان با این 
روش ها بهتر نشد حتما با یک پزشک متخصص 
مش��ورت کرده و درم��ان های قوی تر توس��ط 

پزشک را استفاده کنید.
9- از آفتاب و سوالریوم دوری کنيد

اشعه ماورای بنفش خورشید باعث ایجاد التهاب 
بیشتر در پوست و قرمزی آن می شود. بعضی از 
درمان های ضدجوش، پوس��ت شما را به آفتاب 
حساس می کند. مخصوصا بین ساعت 10 صبح 
تا 4 بعدازظه��ر حتما از کرم ه��ای ضدآفتاب و 
کاله اس��تفاده کنید. در صورتی که جوش دارید 
یا پوس��ت تان جوش ندارد )در ه��ر صورت( از 
کرمهای ضدآفتاب با SPF حداقل 30 استفاده 
کنید. حتما عبارت های ضدجوش و غیرروغنی 

روی کرم ضدآفتاب تان درج شده باشد.
10- مراق�ب موادی که به موی س�رتان می 

زنيد باشيد
بس��یاری از موادی که روی موهای س��رتان می 
زنید مانند کرم، ژل، پم��اد، واکس مو و غیره در 
صورتی که با پوست صورت تان تماس پیدا کنند 
باعث ایجاد جوش می ش��وند در دوره هایی که 

جوش هایتان بیشتر می شود.
موهای خ��ود را بیش��تر بش��وئید م��وی چرب 
 در تم��اس ب��ا پوس��ت باع��ث ایج��اد آکن��ه

 می شود.
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چاغاله بادام را بهتر بشناسيم
بادام نارس��ی که نتوانسته 
ب��رای خورده ش��دن ت��ا 
تبدیل شدن به بادام کامل 
صبر کن��د، در اوای��ل بهار 
با تردی و ترش��ی توأمان 
خ��ود روی چرخ دس��تی 
فروش��ندگان دوره گرد و 
پیشخوان میوه فروشی ها 
م��ی رود و ...فص��ل بهار، 
فصل نو ش��دن طبیعت و 
بی��داری دوباره زمین اس��ت. ش��اید بزرگ ترها نش��انه های 
زیادی برای فرارس��یدن بهار داش��ته باش��ند و ای��ن فصل را 
با ویژگی ه��ای خاص خود بشناس��ند ولی بی تردی��د یکی از 
مهم تری��ن ویژگی ه��ای بهار ب��رای کوچک تره��ا و مایی که 
هنوز کودکی هایمان را از جمع خاطراتم��ان دور نریخته ایم، 
نوبرانه های بهاری باشد؛ نوبرانه هایی که برای خوردن بعضی 
از آن ها یک س��ال چش��م انتظار بوده ایم و گل سرسبد تمام 
نوبرانه های بهار، چاغاله بادام است؛ بادام نارسی که نتوانسته 
برای خورده ش��دن تا تبدیل ش��دن به بادام کامل صبر کند، 
در اوایل بهار با تردی و ترش��ی توأمان خود روی چرخ دستی 
فروش��ندگان دوره گرد و پیش��خوان میوه فروشی ها می رود و 
طرفداران و خری��داران پر و پا قرص خ��ود را دارد. این روزها 
بهانه خوبی دیدی��م تا درباره چاغاله ب��ادام گفت وگویی که با 
دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و دانشیار 
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است را بیاوریم. شرح 

آن را در ادامه می خوانید.
ارزش غذایی چاغاله بادام در مقایس�ه ب�ا بادام کامل 

چگونه است؟
میوه های کال و نارس از نظر ضریب هضم و جذب و همچنین 
ارزش غذایی با انواع رس��یده خود کاماًل متفاوت هس��تند و 
چاغاله بادام هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت. از یک س��و 
ترکیب های نشاس��ته ای ب��ادام در این مرحله ب��ه طور کامل 
تجزیه نش��ده اند و برای انس��ان قابل جذب نیستند و از سوی 
دیگر مقادیر فراوانی فیبر در بادام نارس یا همان چاغاله بادام 
وجود دارد؛ فیبرهایی که خود می توانند باعث برخی مشکالت 

گوارشی شوند.
    چه مشکالتی؟

همان ط��ور ک��ه می دانی��م دس��تگاه گ��وارش انس��ان قادر 
به هضم آن نیس��ت و ای��ن ترکیب ها به صورت هضم نش��ده 
وارد روده می ش��وند. در مس��یر روده، باکتری ه��ا و س��ایر 
میکروارگانیسم هایی که به طور طبیعی در این اندام هستند، 
فیبرهای تجزیه نشده را به صورت بی هوازی تخمیر می کنند. از 
تخمیر این مواد در روده مقدار قابل توجهی گاز تولید می شود 
که می تواند باعث مشکالت گوارش��ی مختلف از جمله نفخ و 
ناراحتی های گوارشی در فرد شود. به همین دلیل مصرف زیاد 

این محصول به هیچ وجه توصیه نمی شود.
    متخصص��ان تغذی��ه مصرف فیبره��ا را برای تندرس��تی و 
پیشگیری از سرطان های دس��تگاه گوارش توصیه می کنند 
اما در مورد چاغاله بادام، توصيه متخصصان به مصرف 

کمتر آن است. چرا؟
بله، این نکته کام��اًل صحیح اس��ت. فیبر موج��ود در چغاله 
بادام نیز تفاوتی با س��ایر فیبرهای گیاهی ن��دارد ولی باید به 
این نکته توجه داش��ت که حد تعادلی در مصرف مواد غذایی 
پرفیبر وجود داشته باشد. به طورکلی، مصرف بیش ازحد تمام 
منابع غذایی فیبری می تواند باعث نفخ ش��ود اما یک تفاوت 
بین چاغاله بادام و س��ایر میوه ها و س��بزیجات ح��اوی فیبر، 
خوش خوراک بودن چاغاله بادام اس��ت. هر ف��رد در هر وعده 
غذایی میزان معینی از س��بزی ها و میوه ها را مصرف می کند 

ولی این مقدار در مورد چاغاله معموالً زیاد است.
    آیا منع مصرفی در مورد چاغاله بادام وجود دارد؟

افرادی که مبتال به بیماری های گوارش��ی نیستند، می توانند 
این میوه را بدون هیچ محدودیتی مصرف کنند ولی کس��انی 
که از بیماری های دستگاه گوارش رنج می برند باید در مصرف 
آن احتیاط کنند. مس��لماً برای افرادی ک��ه از ناراحتی هایی 
مثل التهاب معده، زخم معده، زخم دوازدهه و... رنج می برند، 
چغاله بادام انتخاب مناسبی نیست زیرا می تواند ناراحتی های 
گوارشی را با شدت بیش��تری ایجاد کند. همچنین کودکان و 
نوجوانان باید در مورد مصرف ای��ن میوه همواره حد تعادل را 

رعایت کنند.
    توصيه عدم مصرف چاغاله برای مادران دارای فرزند 

شيرخوار و خانم های باردار هم وجود دارد؟
بل��ه، به طورکل��ی ب��ه مادرانی ک��ه فرزن��د آن ها در س��نین 
شیرخوارگی اس��ت به شدت توصیه می ش��ود از خوردن مواد 
غذایی نفاخ مث��ل چاغاله بادام پرهیز کنن��د زیرا عوامل نفاخ 
موجود در آن می تواند از راه دستگاه گوارش جذب و از طریق 
خون وارد شیر مادر ش��ود و کودک با مصرف شیر مادر دچار 
دل درد شود که با توجه به حساس بودن کودک در این مرحله 

از رشد، می تواند برای او خطرناک باشد.
چاغاله بادام

    برای نگهداری بهتر چاغاله چه اقدام هایی باید انجام 
داد؟

درس��ت اس��ت که چاغاله بادام در اصل یک میوه نارس است 
ولی روش نگه��داری آن تفاوت چندانی با میوه های رس��یده 
دیگر ندارد. افراد در درجه اول باید سعی کنند چاغاله بادام را 
به صورت تازه تهیه و مصرف کنند. این میوه قابلیت نگهداری 
برای مدت طوالنی را ندارد اما اگر مقداری از آن باقی ماند، بهتر 

است در یخچال گذاشته شود.

شنبه  22 فروردین  1394 |21جمادی الثانی 1436
شماره 1554 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

شایع ترین علت تاری دید عیوب انکساری 
چشم است که شامل دور بینی و نزدیک 

بینی و استیگماتیسم است.
دکتر کی پ��ور اپتومتریس��ت اظهار کرد: 
هر عاملی که از ایجاد ی��ک تصویر واضح 
و دقیق در ش��بکیه چشم جلوگیری کند 
 به ایجاد احس��اس ت��اری در دی��د منجر

 می گردد.
وی در ادامه گفت: شایع ترین علت تاری 
دید عیوب انکساری چشم است که شامل 
دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیس��م 
می باشد. پیرچشمی نیز شایع ترین عوامل 
ایجاد تاری است که بعد از سن 40 سالگی 
بروز می کند، خشکی چش��م نیز ممکن 

است به ایجاد تاری در دید منجر شود.
در دوران ب��ارداری بانوان نی��ز درجاتی از 
تاری دید را تجربه می کنند که با تغییرات 
هورمون��ی در این زمان در ارتباط اس��ت 
بیماری ه��ای نظی��ر آب مرواری��د نیز از 
شایع ترین دالیل بروز تاری در سالمندان 

به شمار می رود.
وی در ادام��ه گفت: اگر یک چش��م بطور 
ناگهانی تار ش��ود باید بعد از آن بالفاصله 
توس��ط درمانگ��ر تحت معاین��ات کامل 
چشمی قرار بگیرد چرا که امکان دارد این 
نوع تاری ناشی از یک اختالل شبکیه ای 
نظیر جدایی شبکیه باشد ولی اگر میزان 
تاری اندک و متغیر باش��د ممکن اس��ت 
از خستگی یا خش��کی چشم سرچشمه 
بگیرد.وی در پای��ان گف��ت: در مواردی 
انج��ام کار به ص��ورت بی وقفه ب��ه تاری 
دید منجر می ش��ود که ب��ا رعایت اصول 
صحیح مطالعه ب��ر طرف می گ��ردد و به 
طور کلی مش��اهده هر گونه تاری در دید 
چشم از عوامل هشدار دهنده ای به شمار 
 می رود که مستلزم مراقبت های تخصصی

 است.

شیره خرما سرش��ار از ترکیبات فنولی 
است که در خرمای رسیده وجود دارد. 
این مواد در میوه هایی چ��ون انگور نیز 
موجود است که شیره آن خاصیت آنتی 

اکسیدانی دارد.
شیره خرما قوی تر از عس��ل!تحقیقات 
جدید پژوهشگران نشان داده است که 
شیره خرما با مزه ای بهتر دارای ترکیبات 
ش��یمیایی خاص ضدباکت��ری در برابر 

بیماری هاست.
در حال حاضر از شیره خرما در بسیاری 
از کشورها برای طبخ غذاهایی چون مرغ 

و دسرهای مختلف استفاده می شود.
هاج��ر طالب از دانش پژوهان دانش��گاه 

کاردیف انگلیس تاثیرات شیره خرمای 
تولید ش��ده در بص��ره عراق را بر رش��د 
 کلون��ی باکتری ه��ا مورد بررس��ی قرار

 داد.
وی عنوان کرد: ش��یره خرما سرش��ار از 
ترکیبات فنولی اس��ت ک��ه در خرمای 
رس��یده وج��ود دارد. ای��ن م��واد در 
میوه هایی چون انگور نیز موجود اس��ت 
 که ش��یره آن خاصیت آنتی اکسیدانی

 دارد.
با بررس��ی اثر این ماده بر باکتری هایی 
چ��ون اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس، 
اشرشیاکلی، انتروکوک و سودوموناس 
آئروژین��وزا مش��خص ش��د خاصی��ت 
ضدباکت��ری این م��اده بس��یار موثرتر 
و س��ریع تر از درمان با عس��ل حتی در 
درمان زخم هاس��ت. البته این خاصیت 
در ترکیبات مصنوعی شیره خرما وجود 

ندارد.
نتای��ج ای��ن تحقی��ق در کنفران��س 
میکروب شناس��ی  جامع��ه  س��االنه 
ئ��ه ش��ده  را  عموم��ی در بریتانی��ا ا

است.

شيره خرما قوی تر از عسل!تاری چشم را جدی بگيرید

روز مادر

پاكي قدومش،صفاي 
وجودش،سنگيني 
سكوتش،نجابت 

غرورش،بازمزمه كالمش 
در جذبه محراب ،گستره 
وسيع جنت بودو من فقط 
مادر ميخواندمش…
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