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مینی مرسدس بنزی که ۴۵ 
میلیون تومان  فروخته شد

مهار ۱۱ میلیارد مترمکعب آب 
در انتظار واردات کاال جدیدترین آرای کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال
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کلنگ مطالبه 22 ساله
به زمین می خورد

مادر شهیدی که سه ماه چشم انتظار 
گذرنامه  کربالست

کاهش قدرت بشکه های نفت در 
بازار سیاست

 تجلی روح نقاشی  در موزه
 هنرهای معاصر

راه آهن خوزستان به اصفهان، 
درانتظارسرمایه گذار

3

4

5

7

6

4

 طلسم ۲۷ ساله طرح اساسنامه 
شرکت ملی نفت می  شکند؟

پس از دو ب��ار عدم تحق��ق برنام��ه ارائه گ��زارش طرح 
اساس��نامه ش��رکت ملی نفت ایران، بار دیگ��ر ارائه این 
گزارش در برنامه صحن علنی مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته است؛ در حالی که ۲۷ س��ال از مهلت قانونی ارائه 

این طرح می گذرد.
 بیس��ت و دوم اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته طرحی با 
امضای 44 نماینده مجل��س به عنوان طرح اساس��نامه 
ش��رکت ملی نفت ایران در صحن علنی قوه مقننه کشور 

اعالم وصول شد.
 پس از آن مقرر ش��د تا این طرح در کمیسیون انرژی به 
عنوان کمیس��یون اصلی و در 14 کمیس��یون به عنوان 

کمیسیون های فرعی بررسی..
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تروریست کسی است که به زائر 
کعبه رحم نمی کند

مدیرعامل اسبق باشگاه پرس��پولیس گفت: تروریست 
کسی اس��ت که به زائران خانه خدا بی حرمتی می کند.

محمد رویانیان در خصوص پیروزی تیم پرس��پولیس 
مقابل النص��ر، حضور برانک��و ایوانکووی��چ در تهران و 
همچنین اظهارات رییس باش��گاه النصر عربستان که 
عمل هواداران پرسپولیس را تروریسم ورزشی خوانده 
بود صحبت هایی کرد که در زیر می خوانیم.در خصوص 

پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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 

نوبت دوم

 نتایج کاهش طبقات تعرفه ای
 اعالم شد

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: کاهش طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 
1۰ طبقه مزایای فراوانی دارد که عمده آن، س��اده سازی و روان سازی امور اداری 
و گمرکی فعالیت های تجاری در حد امکان اس��ت. ولی ال��ه افخمی راد گفت: اهم 
سیاس��ت های حاکم بر وضع و یا س��ود تغییر بازرگانی و حق��وق گمرکی تعدادی 
از کااله��ای وارداتی، برمبن��ای حمایت منطق��ی از تولید داخلی و ایج��اد انگیزه 
 در جامع��ه تولید کنندگان ب��رای تولید محصول بیش��ترو ایجاد رون��ق اقتصادی

 اس��ت.معاون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: ب��ا اق��دام یادش��ده 
ه��دف همس��ان س��ازی تعرف��ه ه��ا و کاه��ش اش��تباهات احتمال��ی اظه��ار 
کاال در گم��رکات کش��ور و نی��ز ب��ا ه��دف ش��فافیت تس��هیل تج��ارت 
لملل��ی محق��ق   و ارتق��ای رتب��ه تج��اری کش��ور در آماره��ای بی��ن ا
می شود.وی تصریح کرد: همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در بخش های 
مولد و تولیدی و ایجاد اش��تغال با بکار گیری ظرفیت های خالی صنعت و جدید از 

دیگر سیاست های حاکم بر تنظیم این مقررات بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به اهمیت موضوع خود کفایی در تولید 
محصوالت کشاورزی و کنترل قیمت ها در بازار اینگونه محصوالت سعی شده است 
 با اصالح نظام تعرفه ای حمایت کافی از تولید این گونه محصوالت در کشور به وجود 
آید.وی خاطرنشان کرد: در تنظیم جدول افزایش سود بازرگانی برخی از تعرفه ها، 
ضمن توجه به حمایت از تولید داخلی، رعایت حداقل اثرات افزایش و کاهش تورم 
مد نظر بوده است که اتخاذ چنین سیاستی ضمن به کار گیری حداکثری واحدها 
زمینه ساز ایجاد پتانسیل های تولیدی در رشته های مختلف کاالیی و عرضه بیشتر 

محصول در بازار خواهد شد.

 زمان عبور از چراغ سبز 
را اعالم کنید

امروز بس��یاری از بنگاه های تولیدی بیان می کنند که با مشکالت مالی بسیاری 
مواجه هستند و با حداقل توان مش��غول به فعالیت اند. سوال این است که چرا ما 
در ایران صنعت قوی نداریم و چرا پس از گذشت سال ها بزرگان صنعت ایران هم 

نیازمند حمایت های مالی دولت هستند؟
مهدی تقوی کارش��ناس مسائل اقتصادی ، در خصوص توس��عه اقتصاد کشور در  
سال جاری با توجه به شرایط کش��ور، گفت: من همواره راهکار هایی در خصوص 
توسعه اقتصاد کشور مطرح کرده ام؛  به خصوص در زمینه تولید و افزایش صادرات 
غیرنفتی. با این همه باید بگویم که تولید امروز کشور ما شایسته ملت ایران نیست 
و باید از نظر کیفی به شدت افزایش یابد. زمانی که تولید ایران از نظر کیفی افزایش 
و همچنین مردم از آن رضایت داشته باش��ند می توانیم به بازار کشور های جهان 

به طور خاص نگاه کنیم.
وی ادامه داد: امروز بس��یاری از بنگاه های تولیدی بیان می کنند که با مشکالت 
مالی بسیاری مواجه هستند و با حداقل توان مشغول به فعالیت اند که این در اصل 
جریان توسعه تولید، اثرات منفی به همراه دارد اما با این همه سوال این است که 
چرا ما در ایران صنعت قوی نداریم و چرا پس از گذش��ت سال ها بزرگان صنعت 
ایران هم نیازمند حمایت های مالی دولت هستند؟این کارشناس اقتصادی بیان 
داشت: سیاست های حمایتی باید به درستی اعمال شود اینکه ما برنامه داریم در 
راس��تای حمایت و از نظر علمی برخی از همکاران آن را تایی��د کرده اند باید یک 
خروجی مشخص داشته باشد. بدنه کارشناس��ی دولت گفته است که چراغ سبز 
شده اس��ت؛ اما عبور از آن نیازمند یک فراید زمانی اس��ت که من خود به عنوان 

یک کارشناس می گویم تا چه زمان باید منتظر فرارسیدن آن زمان باشیم.

  عـمره نرویم!؟



يادداشت
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یک مجله آلمانی مدعی کشته شدن یک شهروند آلمانی در شرق کشور به دلیل بی توجهی به 2
دستور ایست پلیس ایران شد.به نوشته مجله اشپیگل، دو برادر آلمانی قصد داشتند از مرزهای 
شرقی وارد خاک ایران شوند ؛ اما در ایست بازرسی، پلیس ایران دستور ایست می دهد ولی این 
دو برادر آلمانی به این دستور پلیس بی توجهی می کنند در نتیجه پلیس گلوله شلیک می کند. 

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSPaPeR www.zayanderoud.com

سوزانیدن دو هزار فرصت شغلی و روانه کردن 5 میلیارد 
دالر از س��وی ایرانیان طی 365 روز به خزانه آل س��عود، 
ارمغان حجی اس��ت که ایرانیان برای آن س��ر و دس��ت 
می ش��کنند.البته رفتن به ح��ج، آرزوی هر مس��لمان اس��ت و در دین هم 
واجب. اما این روزها س��خن ما از واجب نیس��ت؛ بلکه از مس��تحباتی است 
 که هزینه  گلوله س��عودی را فراهم می کند برای ش��کافتن س��ینه شیعیان  

یمن.
کودکی یمنی پیش از مرگش، هنگام شنیدن صدای آژیر » اشهد ان ال اله الی 
اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل « می خواند و این همان ذکری است که حجاج 
ما در دورگردان کعبه به دنبالش می گردند و بی آنکه بدانند سعی صفا و مره 
شان ، پول می شود برای ساخت بمب بر سر همان کودکانی که به همان ذکر 

بعد از مرگ معتقدند.
پیش ازاین ها هم، بی حرمتی های ریز و درشتی به ایرانیان مشرف شده به حج 
 می شد؛ اما این روزها و در دوران ریاست پادشاه تازه به دوران رسیده، هتک
 حرمت ها دانه درشت تر و قابل تامل تر ش��دند.تعرض و تجاوز به دو نوجوان 
محرم شده در سرزمین وحی می رس��اند که دیگر این خانه، حرم امن نیست 
 و باید به دنبال خدا در دل های محرومان و در س��فره فقرای همین مرز و بوم 

گشت.
این روزها باید به این فکر کرد که آیا نمی شود با صرف این هزینه های هنگفت 
و پر کردن جیب آل سعود که نتیجه اش هتک حرمت ایرانی و کشتن یمنی 

است، به فکر سازندگی جهادی بود؟!
اما طبق آمار بانک جهانی درآمد کشور عربستان در سال 2008 از زیارت خانه 
کعبه معادل سی میلیارد دالر بوده اس��ت که در این میان زائران ایرانی که به 
صورت تمتع و یا عمره در همان سال به مکه رفته اند، یک میلیون  نفر بوده اند 
که جمعا قریب به پنج میلیارد دالر درآمد تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان 
 کرده اند و در میان تمام کش��ورهای اس��امی مقام اول را به خود اختصاص

 داده اند.
عاوه بر این، نظر به اینکه هواپیمایی جمهوری اس��امی قدرت جابه جایی 
این تعداد زائر را نداشته، شرکت هواپیمایی عربستان جابه جایی قریب به 54 

درصد از زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که با یک حساب سرانگش��تی مشخص می شود به وسیله 
 پولی که ایرانیان ساالنه به عربستان )منبع تغذیه وهابیت و تکفیری ها( تقدیم 
می کنند می توان تعداد 170 هزار مس��کن روستایی احداث کرد یا می توان 
714 هزار و 276 فرصت شغلی کشاورزی یا 200 هزار فرصت شغلی صنعتی 
برای جوانان ایجاد کرد و یا می توان یک میلیون متر مربع ساختمان مدرسه 

و مکان ورزشی در کشور ایجاد کرد.
به حس��ابي دیگر می توان با پول حجاج، دو س��ال یک پاالیشگاه فوق مدرن 
با ظرفیت 75 هزار بش��که احداث کرد و یا با پول پنج س��ال حجاج می توان 
ایران را به صادر کنن��ده بنزین مبدل س��اخت و دیگر ب��رای واردات بنزین 
محتاج اعراب نبود. اما افسوس که با پول حجاج ایرانی قمارخانه های فرانسه 
 توسط شاهزادگان عربستان)که انحصار بیزینس حج را در اختیار دارند( آباد 

می شود!
همچنین حجم باالی حجاج ایرانی منجر به فعال شدن بنگاه های اقتصادی 
متروکه عربس��تان هم شده است و برای نمونه در س��ال 88 فرودگاه قدیمی 
ملک عزیز که بیش از 50 سال از عمر آن می گذرد و دارای سقف چادری است 
و فاقد امکانات رفاهی مانند بوفه، نمازخانه، دستشویی و حتی دستگاه تهویه 

و آب سردکن است، برای پرواز زوار ایرانی اختصاص داده شد.
پیش از اين نیز توهین های مکرر به حجاج بوده است

در عین حال که ایران مقام نخست س��ودآوری حجاج برای عربستان را دارد، 
طبق گزارش مقامات دیپلماتیک ایران در سال 2008 ماموران کشورعربستان 
بدترین و توهین آمیز ترین رفتار را با زوار ایرانی داش��ته اند و ایران از لحاظ 

توهین ماموران عربستان نیز مقام اول را به خود اختصاص داده است.
در هنگام ورود زوار ایرانی به عربستان، توهین آمیزترین اقدامات صورت می 

پذیرد و زن و مرد و پیر جوان می بایس��ت از نمونه اثر انگشت تا تصویر قرنیه 
چش��م خود را در اختیار ماموران فرودگاه قرار دهند و در ارتباط با روحانیون 
کاروان ها نیز اقدامات س��خیف تری صورت می پذیرد و ماموران، روحانیون 
کاروان را به صورت برهنه بازرس��ی بدنی کرده اند که گاها این رفتار توهین 

آمیز مقابل دیگر حجاج صورت گرفته است.
عاوه بر این بارها و بارها شنیده شده که مدیران کاروان ها به دلیل قراردادن 
چند جل��د کتاب نهج الباغ��ه و مفاتیح الجن��ان در چمدان مس��افران خود،  
دردس��رهایی چون بازجویی و زندان را پشت سر گذاشته اند که این رفتار در 

قبال زوار سایر کشورها نمونه ندارد.
در کنار هم��ه این موارد، تریبون های رس��می س��عودی ها ب��ه محلی برای 
توهین و تکفیر شیعیان تبدیل شده است و برای نمونه چند سال قبل بود که 
شخصی به نام »الکلبانی، مام جماعت وقت مسجد الحرام«  با لحن شدید قوم 
گرایانه ای علمای شیعه را کافر خواند و ش��اهد آن هستیم که شیعیان ایرانی 
تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برای اجرای اعمال و مناسک خود قرار دارند 

و حتی از زیارت اماکن منتسب به شیعیان در شهرهای عربستان محرومند.
توهین دانه درشت و نابخشودنی اخیرسعودی ها

اما آنچه باعث ش��د تا اکث��ر مراجع عظام در پ��ی تحریم حج عم��ره برآیند، 
تعرض به دو نوجوان ایران��ی در فرودگاه عربس��تان بود.حادثه ای که دل هر 

ش��نوده ای را به درد آورد. ماجرا از آنجا آغاز مي ش��ود که شرطه عربستاني 
در اتاق اس��لحه خود را پش��ت س��ر قرباني اول ق��رار مي دهد و به فارس��ي 
به او مي گوی��د فقط خفه ش��و و حرف نزن و عمل ش��یطاني خ��ود را انجام 
مي دهد. س��پس قربان��ي اول را به بی��رون مي فرس��تند اما وي ب��ه دلیل و 
حش��ت زدگي و حیرت ش��دید هیچ چیزي به خانواده و مس��ووالن کاروان 
 نمي گوید. در این حین ش��رطه هاي عربس��تاني به قربان��ي دوم نیز تجاوز

 مي کنند و سپس او را به خارج از اتاق مي فرس��تند. قرباني دوم اما ماجرا را 
براي خانواده و مسووالن کاروان مي گوید.

  با اعتراض و س��ر و صداي خان��واده و اعضاي کاروان، ماج��را دهان به دهان
 مي چرخد و زوار ایراني در اعتراض به این جنایت از س��وار شدن به هواپیما 

خودداري مي کند.«
وي گفته که » با تماس مدیر کاروان، مسووالن کنسولگري جمهوري اسامي 
و نماینده بعثه مقام معظم رهبري در محل حاضر مي شوند، پزشکي قانوني 
در محل به بررس��ي وضعیت دو قرباني مي پردازد و جنایت صورت گرفته را 

تایید مي کند.«
وي درباره پیگیري مس��ووالن ایراني براي مجازات عامان این عمل ش��نیع 
مي گوید:»یکي از مس��ووالن کنس��ولگري ایران در جده در تم��اس با بنده 
گفت که  دو ش��رطه عربس��تاني در حال حاضر در بازداش��ت قرار دارند، اما 
از مس��ووالن س��ازمان حج و زیارت هیچ پیگیري و کمکي تا کنون مشاهده 
 نکرده ایم، دیروز هم از این س��ازمان پیگیري کردیم ام��ا چیزي براي گفتن

  نداشتند.«
واکنش ها به خبر  تعرض

پس از اینکه این خبر منعکس ش��د مردم و رس��انه ها واکنش هاي ویژه اي 
داشتند و خواستار پیگیري مجدانه مسووالن شدند.

از طرفي رییس مرکز پزشکي حج و زیارت هال احمر با بیان اینکه تجاور به 
دو نوجوان ایراني در فرودگاه عربس��تان در حال پیگیري است اعام مي کند 
که مرکز پزشکي حج و زیارت هال احمر در این رابطه ورود نیافته است.علي 
مرعشي در رابطه با تجاوز به دو نوجوان ایراني در فرودگاه عربستان اظهار کرد: 
ستاد حج و زیارت شکایتي را در این رابطه مطرح کرده؛ ولي ما به این مساله 
ورود نیافته ایم. به گفته وي این دو نوجوان هر دو پسر بوده و به همراه خانواده 

سفر کرده بودند.
واکنش هاي بسیاري از شبکه هاي اجتماعي و مسووالن در این زمینه صورت 
گرفت که همگي حاکي از اعتراض به این عمل ش��نیع ب��ود .یکي از مدیران 

کاروان مذکور در واکنش به این واقعه گفته که کاش حداقل یک هفته پرواز 
هاي عمره را متوقف مي کردند.

احضار مسووالن به مجلس
درپي انتش��ار  این خبر، نمایندگان مجلس ش��وراي اس��امي نیز مسووالن 

مربوطه را جهت پاسخگویي به کمیسیون فرهنگي احضار کرده اند.
اطاعیه  ای از سوی س��ازمان حج درباره حرمت ش��کني ماموران عربستان 
منتشر می شود. سازمان حج و زیارت به عنوان متولي اصلي این در اطاعیه اي 
تاکید کرد: متاس��فانه در روزهاي اخیر برخي رس��انه ها، مطبوعات و فضاي 
مجازي به انتش��ار اخبار غیر مس��تند با عن��وان »تجاوز به دو نوج��وان زائر 

ایراني«اقدام کرده اند که موجب تشویش افکارهموطنان عزیز شده است.
واکنش وزارت خارجه ايران

از سوي دیگر وزارت خارجه نیز پس از چند روز موضوع را تایید کرده و کاردار 
سفارت عربستان را احضار مي کند. معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولي، 
پارلماني و ایرانیان پیرامون اخبار منتشره در خصوص تعرض دو تن از ماموران 
پلیس س��عودي به دو نوجوان ایراني در هنگام خروج از آن کشور در فرودگاه 
جده مي گوید: در هفته دوم تعطیات، به هنگام بازرسي از یک کاروان عمره 
ایراني، ماموران متخلف مذکور به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایراني، 
آنها را از بقیه جدا کرده و در بخش دیگري مورد بازرسي بدني قرار دادند که در 
اثناي بازرسي، سایر افراد کاروان متوجه شده که مامورین خاطي قصد آزار و 
اذیت جنسي آن دو نوجوان را داشته اند و مسووالن امر را از این موضوع مطلع 
مي کنند. مسووالن مربوطه بافاصله موضوع را به سرکنسولگري جمهوري 
اس��امي ایران در جده اطاع داده و با حضور کنس��ول آن سرکنس��ولگري، 
مقامات ذیربط کاروان و مسووالن فرودگاه جده بررسي هاي میداني به عمل 
آمده و پس از شناسایي دو مامور متخلف، پس از انجام مقدمات قانوني طرف 

سعودي اقدام به بازداشت آنها مي کند.
به گفته وي در روز بعد از این واقعه و در غیاب س��فیر عربس��تان سعودي در 
تهران، کاردار و کنس��ول آن کشور توسط مدیرکل کنس��ولي به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوري اسامي ایران نسبت به این 
عمل شنیع و غیر انساني که باعث حریحه دار شدن افکار عمومي کشورمان 
شده است را به وي ارائه کرد. طرف س��عودي ضمن ابراز تاسف شدید از این 
اتفاق رذیانه قول داد که موضوع در باالترین سطح توسط مقامات کشورش 

مورد پیگیري قرار داده و با افراد خاطي به شدت برخورد شود.
نامه جمع�ي از نماين�دگان به ريی�س جمهور درب�اره پیگیري 

فرودگاه جده عربستان
یک عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس شوراي اسامي 
از نامه جمعي از نمایندگان مجلس به رییس جمهور براي پیگیري اتفاق رخ 

داده در فرودگاه جده خبر داد.
محمدصالح جوکار با بیان این مطلب اظهار کرد:در پي اتفاقي که در فرودگاه 

جده براي دو نوجوان زائر ایراني پیش آمد تعدادي از نمایندگان نامه اي را براي 
رییس جمهور امضا کرده و خواستار پیگیري این مسأله شدند.

در متن نامه آمده است:
جناب آقاي رییس جمهور

در هفت هاي گذش��ته دو نفر از نوجوانان زائر ایراني مورد آزار و اذیت پلیس 
فرودگاه جده قرار گرفته اند که موجب خدش��ه دار شدن احساسات و غیرت 
ملت ایران شد. از شما به عنوان ش��خص رییس جمهور و عضو شوراي عالي 
امنیت ملي خواس��تاریم ضمن اعتراض به دولت عربستان به خاطر این اقدام 
نس��بت به مجازات عامان آن اقدام کرده و موضوع را م��ورد پیگیري جدي 

قرار دهید.«
تحريم عمره؛ آري يا خیر؟

برخي در گذش��ته تا کنون بارها به دلیل مش��کات متعددي که با عربستان 
سعودي داشتیم موضوع تحریم عمره را مطرح مي کردند و اکنون با این اقدام 

شنیع مجدداً موضوع تحریم عمره داغ تر شده است.
 موضوعي که در داخل کشور موافقان و مخالفاني دارد. البته گفته مي شود در 
داخل عربستان هم حتي تندروهاي این کشور معتقدند هزینه عمره اي که از 
ایران دریافت مي شود را خودشان متقبل مي شوند تا دولت عربستان مجوز 
حج به ایرانیان ندهد . از سوي دیگر برخي مسئولین اجرایي و مذهبي با تحریم 

عمره مخالف هستند و در مقابل برخي هم موافق اند .

طرح يک فوريتي نمايندگان براي لغو حج عمره
از طرفي سیدحسین نقوي حسیني از تقدیم طرح یک فوریتي لغو حج عمره 
تا حصول اطمینان از امنیت حجاج ایراني با 80 امضاء به هیات رییسه مجلس 

خبر داد.
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس از تهیه و تدوین 
طرح یک فوریتي نمایندگان مجلس براي لغو حج عمره تا حصول اطمینان از 
امنیت حجاج ایراني خبر داده و مي گوید: با توجه به اینکه اخیرا جسارت ها و 
توهین ها و بي حرمتي ها به حجاج عمره ایراني به مکه مکرمه و مدینه منوره 
افزایش پیدا ک��رده و به خصوص به تازگ��ي نیز این بي حرمت��ي در قبال  دو 
نوجوان ایراني انجام شده، نمایندگان مجلس طرح یک فوریتي آماده کرده اند 
که مطابق آن تا حصول اطمینان از امنیت، حرمت و احترام حجاج ایراني حج 

عمره لغو شود.
به گفته سخنگوي کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس، این 
طرح امروز با بیش از 80 امضا نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.

حال با شرایط پیش آمده بایستي مسووالن اجرایي و مذهبي کشور با نشستي 
مشترک با توجه به موضوع اخیر فرصتي خواهند داشت تا شرایط را سنجیده 
و درمورد عمره ، تحریم عم��ره ، نوع واکنش ها به موض��وع ، نحوه برخورد با 
مسافران کشور عربستان در فروردگاه هاي ایران ، چگونگي پیگیري قضایي 
و حقوقي این مساله و سایر موضوعات تا نتیجه نهایي تصمیم گیري کنند. اما 
آنچه ضروري است پیگیري از سوي دولت تا احقاق حق ایرانیان است به نحوي 

که حقوق مذهبي و فردي همه هموطنان مان نیز محقق شود.
مراجع عظام چه گفتند؟

نمي خواهم مساله تحریم عمره را پیش بکشم؛ اما آیا به هر قیمت و به هر ذلتي 
باید به عمره رفت؟

آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازي از مراجع تقلید در سخناني از اتفاقات به وجود 
آمده در فرودگاه شهر جده عربستان سعودي انتقاد کرد و گفت: نمي خواهم 
مس��اله تحریم عمره را پیش کش��م اما آیا به هر قیمت و به ه��ر ذلتي باید به 

عمره رفت؟
این مرجع   تقلید روز چهارشنبه در جلس��ه درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظم قم بیان داشت: مایل نبودم مساله حادثه ناگوار فرودگاه جده رسانه اي 
شود و توصیه مي کردیم رسانه اي نشود؛  اما رس��انه اي شد و باید چندنکته 

درباره آن بیان کنیم.
وي ادامه داد: سوال ما از مسووالن حج آن است که آیا عمره مستحب را به هر 
قیمتي باید برویم؟ نمي خواهم مساله تحریم عمره را پیش کشم اما آیا به هر 

قیمت و به هر ذلتي باید به عمره رفت؟
وي ابراز داشت: به مسووالن سعودي عرض مي کنم که شما ساخت و سازهاي 
عظیمي در مکه و مدین��ه کرده اید؛ اما مهم تر از هم��ه چیز امنیت، خصوصا 
امنیت ناموسي است و اگر در فرودگاه جده امنیت نباشد در پس کوچه هاي 

مکه و مدینه امنیت خواهد بود؟
این مرجع تقلید افزود: اگر امنیت فرودگاه بین المللي متزلزل شود مردم دنیا 
در مورد ش��ما چه خواهند گفت و به مس��ووالن خودمان عرض مي کنیم که 
 از این مساله ساده نگذرند و بنش��ینند فکر کنند تا کي باید عمره مستحب را

 برویم.
وي اظهار داش��ت: نباید تن به هر اهانتي بدهیم تا بخواهیم مس��تحبي را به 
جاي آوریم.آیت اهلل مکارم شیرازي ابراز داشت: به هر حال حادثه جده، حادثه 
اي نیست که به سادگي از آن بتوان گذش��ت و امیدواریم برنامه هاي ما همه 
 برنامه هاي عزت آفرین باش��د و جایي که دیدیم مایه عزت نیست آن را رها 

مي کنیم.
نبايد در قبال حوادث فرودگاه جده سکوت کنیم  

آیت اهلل حس��ین نوري همداني از مراجع تقلید نیزگفت: مساله تجاوز به  دو 
نوجوان در فرودگاه عربستان مطلب عجیبي است و نباید در قبال آن سکوت 

کنیم.
 این مرجع تقلید روز چهارشنبه در جلس��ه درس خارج فقه خود در مسجد 
اعظم قم با اش��اره به تجاوز  دومامور فرودگاه جده به  دو نوجوان ایراني بیان 
داشت: مردم مس��لمان باید تعقیب کنند که چه پیش آمده است، ما در اوج 

قدرت هستیم و نباید در این زمینه سکوت کنیم.
خاطیان تعرض به دو زائر ايراني بايد به اشد مجازات برسند

آیت اهلل آملي الریجاني همچنین با اشاره به »خبر تأسف بار تعرض مأموران 
س��عودي به دو زائر نوجوان ایران��ي« تاکید ک��رد: ما نمي توانی��م از امنیت 
ش��هروندان خود عبور کنیم و از وزارت امور خارجه قاطعان��ه مي خواهیم با 

حساسیت و جدیت این موضوع را پیگیري کند.
رییس قوه قضاییه با محکوم کردن این اق��دام و اعام اینکه »خاطیان باید به 
اشد مجازات برسند« گفت: تعرض به دو زائر در کشوري که مسووالنش خود را 
خادم حرمین شریفین مي دانند به هیچ وجه قابل قبول نیست و خاطیان باید 

به اشد مجازات برسند تا دیگر شاهد چنین جرایمي نباشیم.
راهکاری برای نشان دادن رذالت

»مردم حج عمره نروند«. 
این جمله از راهکارهای پیشنهادی برای نشان دادن رذالت اقدام غیراخاقی 
ماموران فرودگاه عربس��تان با دو نوجوان زائر ایرانی بیت ا... الحرام است؛ اما 
به یقین اگر تعرض به دو زائر برنامه ریزی نشده بوده اقدامات خصمانه کشور 
عربستان پس از این اتفاق را نمی توان بدون برنامه ریزی و در راستای واکنش 

ایران به اقدام قبیح ماموران فرودگاه دانست.
عدم صدورمجوز فرود برای هواپیمای زائران خانه خ��دا پس از تعرض به دو 
نوجوان برنامه ای بود که به اعتقاد بس��یاری از سوی کشور ثالثی به عربستان 
دیکته ش��ده اس��ت. رژیم س��عوی از دیرباز ارتباط مورد انتظار را با شیعیان 
نداشت و در همین راستا از کوچکترین بهانه بر ضد شیعیان استفاده می کند 
و نکته مهم نمایان شدن نقش رژیم صهیونیستی در اقدامات عربستان است. 
فارغ از رفتار ش��نیعی که با دو زائر ایرانی شد، در یمن هم عربستان با اطاعت 
از اوامر رژیم صهیونیستی، ظلم بزرگی می کند و مردم این کشور را به خاک 

و خون می کشاند.
آیت اهلل موسوی بجنوردی به خوبی بر رفتار و کردار عربستان و پشتیبانانش 
که رژیم صهیونیس��تی از جمله آنهاس��ت اطاع دارد و می گوید: که »رژیم 
سعودی جنگ شیعه و سنی راه انداخته اس��ت.« او رفتار عربستان را اقدامی 
می داند که   خواس��ته اس��راییل اس��ت و بزرگترین خطر برای جهان اسام 
محسوب می شود. آیت ا... موس��وی بجنوردی با اشاره به حمله رژیم سعودی 
به یمن، اظهار کرد: این رژیم ام��روز بدترین برخورد را انجام می دهد و جنگ 

شیعه و سنی راه انداخته است که بزرگترین خطر برای جهان اسام است.
وی افزود: جنگ میان شیعه و س��نی خواسته اسراییل است و متاسفانه رژیم 
سعودی مردم مظلوم یمن را به جرم شیعه بودن بمباران می کند که بزرگترین 
خیانت به مسلمانان اس��ت. موس��وی بجنوردی ادامه داد: امام خمینی)ره( 
فرمودند آل سعود از پش��ت خنجر می زنند. عضو مجمع روحانیون مبارز در 
واکنش به حادثه فرودگاه جده و بی حرمتی به دو زائر نوجوان ایرانی گفت: اگر 
سعودیها کاری که به آنها نسبت داده ش��ده را انجام داده باشند از نظر اسام 

حکم این عمل اعدام است.
وی تصریح کرد: دول��ت در واکنش به اقدامات س��عودی ها باید عمره مفرده 
را متوقف کند. اقدام ماموران عربس��تان چنان زش��ت و ش��نیع بود که خبر 
خودکشی یکی از آنها در شبکه های اجتماعی منتش��ر شد اما معاون وزارت 
خارجه این خبر را تکذیب و گفت که دو زائر در سامت هستند. از سوی دیگر 
ائمه جمعه کش��ور هم دیروز اتفاق رخ داده در عربستان را محکوم و خواستار 

برخورد جدی با این اقدام شدند.
حاال هر سال عمره نرود!

اما نظرمقام معظم رهبری در بهمن ماه 85 درباره حج عمره ش��نیدنی است.
اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای اینکه بیست نفر یا صد نفر 
انسان را که زندگی شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثًا فرض 
بفرمایید که پنجاه نفر را که در فان شهر زندگی می کنند و در آرزوی یک بار 
زیارت قبر مطهر علی بن موسی الرضا در حسرت اند و نتوانستند بروند، اینها را 
با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر اس��ت یا با همین پولی که می خواهد با آن 
تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و 
بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حاال هر سال عمره نرود. تولید 
ثروت فینفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه ی الهی هم 

هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.
ثوابی باالتر از سازندگی برای برادرهای تان نیست

رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( خطاب به عمره گذاران در 26 خردادماه 
58 هم قابل تامل است؛

ان شاء اهللهَّ خداوند به همه ملت و به همه کسانی که در این راه تشریک مساعی 
می کنند و این وظیفه اخاقی- ش��رعی را ادا می کنند، به همه توفیق عنایت 
کند. همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه ها را بسازند، 
و برادران خودشان را کمک کنند؛ که شاید هیچ عبادتی باالتر از این عبادت 
نباشد. بلکه من می خواهم از اشخاص که برای زیارتها، برای مکه معظمه، برای 
مدینه منوره می خواهند بروند لکن به طور استحباب می خواهند بروند، من 
می خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ش��ما برای ث��واب می خواهید بروید مکه 

عــمره نرویم !؟
پرداخت هزینه کشتار یمنی  و هتک حرمت ایرانی؛ 

ادعای مرگ یک آلمانی با شلیک پلیس ایران
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سربازی 21 ماه شد 
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد: مدت خدمت سربازی 
در سال 94 همچون گذشته 21 ماه خواهد بود.  سردار موسی کمالی گفت: با توجه به 
اس��تقبال خوبی که برای اعزام به خدمت در سال گذشته انجام شد، با موافقت ریاست 
ستاد کل نیروهای مسلح قرار شد که طول خدمت سربازی در سال 94 نیز 21 ماه باشد. 

3

محل فعلی نمایش��گاه بی��ن المللی اس��تان اصفهان در 
کنار یک��ی از قدیمی تری��ن پل های تاریخی این ش��هر 
 )پ��ل شهرس��تان( و در کن��ار جلگ��ه زاین��ده رود واقع

 اس��ت . به گزارش زاین��ده رود به نقل از ایمنا، مس��ائل 
 و معض��الت عدی��ده ای ه��م اکن��ون ب��رای فعالی��ت

 نمایش��گاه ها در اصفهان وج��ود دارد ک��ه از آن جمله 
می توان به ع��دم وجود فضاه��ای کافی موج��ود برای 
برگ��زاری نمایش��گاه های مختل��ف و متع��دد در طول 
س��ال و کمب��ود فض��ا ب��رای تقاض��ای ش��رکت در هر 
نمایش��گاه و محدود ش��دن ش��رکت نمایش��گاه ها به 
علت محدودی��ت فضایی ص��رف برای برگ��زاری تعداد 
 محدودی نمایش��گاه خاص در طول س��ال اش��اره کرد.

وج��ود ای��ن مس��ایل، ناق��ض تمام��ی اه��داف و 
 آرم��ان ه��ا و دس��تاوردهایی اس��ت ک��ه از برگ��زاری

 نمایش��گاه های داخلی و بین المللی انتظ��ار می رود و 
به طور کل��ی محدودیت فضای��ی، محدودیت پارکینگ 
 و مش��کالتی ک��ه ب��ه دلی��ل قرارگی��ری مح��ل فعلی

 نمایش��گاه ها در داخ��ل ش��هر، مانند ایج��اد ترافیک 
وج��ود دارد، هم��ه دس��تیابی ب��ه تمام��ی اه��داف 
برگزارکنن��دگان نمایش��گاه ه��ا را دچ��ار مش��کل 
می کن��د؛ به ط��وری ک��ه مس��ووالن اس��تان اصفهان 
معتقدن��د که نمایش��گاه فعل��ی ای��ن اس��تان در خور 
 ش��أن و مرتب��ه اصفه��ان در س��طح جهان��ی نیس��ت.

از این رو مس��ووالن نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان در صدد برآمده اند مکان مناس��بی را جهت رفع 
نواق��ص موجود و ایجاد فضای مناس��ب و مس��اعد برای 
رسیدن به آرمان های برگزاری نمایشگاهی و امکان رشد 

و توسعه آینده، در نظر بگیرند.

زمین مورد طرح، درضلع ش��مالی زاین��ده رود، دردامنه 
غربی کوه سرو شبادران و منطقه روشن دشت بامساحت 
۷۰ هکتار قرار گرفته و مطالع��ات مقدماتی و راهبردی 
آن در س��ال 1۳۷۵ انجام ش��د؛ عده ای خاص، سهامدار 
نمایشگاه روشن دشت شدند که شهرداری نیز سهم 24 

درصدی از آن دارد. 
 نمایشگاه فعلی پاس�خگوی نیازهای استان 

 نیس�ت 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز بارها 
بر لزوم حل هر چه سریعتر مش��کالت احداث نمایشگاه 
 جدید اصفهان در محل روش��ن دش��ت تأکی��د کرده  و 
می گوید : در صورت لزوم باید جلسات مشترکی در این 

خصوص تشکیل داد.
آیت ا... س��ید یوس��ف طباطبایی ن��ژاد، اج��رای پروژه 
ساخت نمایش��گاه روش��ن دش��ت را در صورت تحقق، 
اتفاقی فرخنده در این اس��تان دانس��ته و ادامه می دهد: 
نمایشگاه فعلی پل شهرستان پاسخگوی نیازهای استان 
 اصفهان نیس��ت و با شایس��تگی های این استان فاصله 

دارد.
 واگ�ذاری 60 درص�د از س�هام نمایش�گاه

 بین المللی به شهرداری
به گفت��ه ش��هردار اصفهان، کلن��گ نمایش��گاه دایمی 
بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان در اردیبهش��ت س��ال 
ج��اری به زمی��ن خواهد خ��ورد و تا دو س��ال و ش��ش 
 م��اه آین��ده از ای��ن پ��روژه بهره ب��رداری خواهد ش��د.

س��ید مرتضی س��قاییان نژاد، با بیان اینکه ش��هرداری 
اصفهان در حال حاضر مسوولیت راه اندازی نمایشگاه های 
بین الملل��ی اس��تان اصفهان را ب��ر عهده گرفته اس��ت، 

بیان می کن��د: این امر با توجه به واگ��ذاری ۶۰ درصد از 
س��هام این نمایشگاه به ش��هرداری اصفهان اتفاق افتاده 
اس��ت. وی با بیان اینکه برای راه اندازی این نمایش��گاه، 
زمینی ۷2 هکتاری در منطقه روش��ن دش��ت اصفهان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، می افزاید: در ح��ال حاضر 
 نقش��ه های فاز  دو  این نمایش��گاه در حال آماده ش��دن 

است.
شهردار اصفهان با اش��اره به اس��تفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی برای پروژه های موجود در شهر اصفهان ادامه 
می دهد: در حال حاضر س��ه هزار میلی��ارد تومان پروژه 
مش��ارکتی در اصفهان در حال اجرا اس��ت و شهرداری 
اصفهان حدود 2۸ طرح مدون شده در راستای طرح های 

سرمایه گذاری ارائه داده است.
 فضای فیزیکی نمایشگاه  اصفهان اشباع شده 

است
در حالت اس��تاندارد در فضای فعلی نمایش��گاه باید در 
طول یک سال، 2۰ نمایش��گاه برگزار کرد. این در حالی 
اس��ت که اکنون 4۷ نمایش��گاه و بیش از دو برابر میزان 
استاندارد برگزار می ش��ود و فضای فیزیکی محل فعلی 
 نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به اشباع رسیده 

است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با اشاره 
به س��هم بیش از ۶۰ درص��دی ش��هرداری اصفهان در 
نمایشگاه بزرگ اصفهان می گوید: شهرداری به طور حتم 
برای بهره برداری اقتصادی از این پروژه مش��ارکت کرده 
است و باید توجه داشت که ش��رکت نمایشگاه ها مبتنی 
بر هزینه و درآمد است.رسول محققیان اعتبار مورد نیاز 
برای راه اندازی کامل فاز اول نمایشگاه بزرگ اصفهان را 
۸۰ میلیارد تومان عنوان کرده و ادامه می دهد: در بودجه 
امسال شهرداری اصفهان، حدود 2۵ میلیارد تومان به این 

امر اختصاص یافته است.
وی درب��اره پ��روژه س��اخت مح��ل دایم��ی برگ��زاری 
نمایش��گاه های بی��ن المللی اس��تان اصفه��ان، تحت 
عنوان پروژه نمایش��گاه ب��زرگ اصفهان م��ی افزاید: در 
 صورت تأمین بودجه از س��وی س��هامداران تا س��ال 9۶ 

می توان فاز اول این پروژه را مورد بهره برداری قرار داد.
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان می گوید: ف��از اول در 1۷ هکتار ب��ا ۸۰ میلیارد 
تومان س��رمایه، در قالب س��ه س��الن به هم پیوسته به 
مساحت 1۵ هزار مترمربع و فضای پارکینگ خواهد بود. 
وی تاکید می کند: پس از ایجاد زیرساخت ها و برگزاری 
نمایشگاه ها با کمک سهامداران جدید می توان پروژه را 
توس��عه داد و س��ایر بخش های پیش بینی شده؛ شامل 
رستوران، سالن همایش ها، مس��جد و آمفی تئاتر را نیز 

احداث کرد.
 جایگاه فعلی نمایشگاه اصفهان در شأن این 

شهر نیست
نمایش��گاه بین المللی اصفه��ان به عن��وان برندی برای 

اصفهان تلقی می شود؛ اما جایگاه فعلی این نمایشگاه در 
خور شأن و شایستگی اصفهان نیست. نایب رییس شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان می گوید: ش��هرداری اصفهان به 
عنوان س��هام دار این نمایش��گاه باید با همکاری با سایر 
دس��تگاه های اجرایی تالش کند تا نمایشگاه بین المللی 
اصفهان به محل جدیدی منتقل ش��ود و ش��اهد رش��د، 
 توس��عه و ش��کوفایی این نمایش��گاه در اصفهان باشیم.

احمد ش��ریعتی، با بیان اینکه نمایش��گاه بی��ن المللی 
نقش به س��زایی در توس��عه پایدار ش��هری و گسترش 
کس��ب و کار و احیای صنعت گردش��گری دارد، معتقد 
اس��ت: نمایش��گاه بین المللی ب��ا به نمایش گذاش��تن 
توانمندی ه��ای خاص م��ردم در حفظ و الگوی ش��هر 
 اس��المی اصفهان و حفظ هویت شهر نقش اساسی دارد. 
وی یادآور می ش��ود: فعالیت ه��ای نمایش��گاه در ارائه 
کیفی خدمات مورد تایید اتحادیه نمایش��گاه های بین 

المللی جهان بوده اس��ت 
اما متاسفانه نمایشگاه بین 
المللی ش��هر اصفهان به 
لحاظ وجود مساحت کم 
و فضای محدود تغییرات 
خاصی را نسبت به رشد و 
توسعه شهری نداشته و با 
توجه به استقبال مردمی 
در برگزاری نمایشگاه ها در 
طول سال دچار مشکالت 
 گوناگ��ون ب��وده اس��ت. 
نای��ب رئی��س ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان 
اذع��ان م��ی کن��د: عدم 
فضاه��ای  تکاپ��وی 
موج��ود ب��رای برگزاری 
ه��ای  نمایش��گاه 

متع��دد در ط��ول س��ال و کمبود فض��ا ب��رای تقاضای 
 ش��رکت در ه��ر نمایش��گاه، مح��دود ش��دن ش��رکت 
نمایش��گاه ها به عل��ت محدودیت فضای��ی در برگزاری 
تعداد محدودی نمایشگاه خاص در طول یکسال از جمله 
 مشکالت نمایشگاه بین المللی اصفهان به شمار می رود.

نایب رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان با اشاره به 
اینکه مطالعات مقدماتی و راهبردی در س��ال ۷۵ انجام 
و منتهی به تهی��ه و ارائه ماکت از طرح جامع نمایش��گاه 
اصفهان شده اس��ت، تاکید می کند: نیاز است مسووالن 
امر، عزم و اراده ای جدی برای احداث پروژه نمایش��گاه 
بزرگ اصفهان داش��ته باش��ند تا در آینده ای نه چندان 
 دور ش��اهد افتتاح و بهره برداری این این پروژه باش��یم. 
پروژه انتقال نمایشگاه بین المللی اصفهان به روشن دشت 
مطالبه 22 ساله مردم استان اصفهان است که با عزم جدی 
مسووالن می توان امیدوار بود که در زمان اعالم شده به 

بهره برداری برسد.

راه اندازی پروژه نمایشگاه های بین المللی اصفهان تا2 سال و نیم آینده؛ 

کلنگ مطالبه 22 ساله به زمین می خورد

یادداشت

 20  درخواست جدید
 برای ساخت هتل 

رییس س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری از حذف عوارض 
ساخت هتل در اصفهان و تهران خبر داده است. 

رییس اتحادیه هتلداران استان اصفهان می گوید، این دستور از 
اوایل سال 9۳ در حال اجرا است و 2۰ درخواست جدید برای 
ساخت هتل داده شده است. مهدی نریمانی این خبر را تأیید 
کرد و گفت: در تعاملی بین ش��هرداری و مجمع گردش��گری 
اصفهان از اوایل سال 9۳ عوارض ساخت هتل در اصفهان صفر 
ش��د و از آن زمان تا کنون 2۰ درخواست جدید برای ساخت 
هتل در اصفهان داده شده است. وی از سوی دیگر به عوارض 
پس��ماند که شهرداری از هتل ها دریافت می کند، اشاره کرد و 
افزود: وقتی هتل ها مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کنند 
که بخش��ی از این مالیات به شهرداری می رسد، پس چرا باید 
شهرداری دوباره عوارض پس��ماند دریافت کند؟! مگر هتل ها 
چه خدماتی از شهرداری دریافت می کنند که حاال شهرداری 
ب��ه بهانه های مختلف چنین عوارض های��ی را تعیین می کند؟ 
نریمان��ی تأکی��د کرد: ش��هرداری و هر نه��اد و ارگان دیگری 
باید به گردش��گری کمک کند. باید راه کارهایی دنبال ش��ود 
که صنعت گردش��گری فعال شود و توسعه پایدار یابد. توسعه 
 پایدار، یعنی گردش��گری از این حالت فصلی خارج و فراگیرتر 

شود.

طرح تحول سالمت دهان
 کلید می خورد

دبی��ر ش��ورای س��المت ده��ان وزارت بهداش��ت، از آغ��از 
ط��رح تح��ول س��المت ده��ان در کش��ور خب��ر داد. س��عید 
 عس��گری گف��ت: برنام��ه ری��زی های��ی ب��رای پیش��گیری از 
بیماری های دهان و دندان در کش��ور در نظر گرفته ش��ده است 
که قرار است از امسال اجرایی شود. وی افزود: این برنامه ها به دو 
صورت درون بخشی با امکانات و توانمندی های وزارت بهداشت 
 و نی��ز به صورت میان بخش��ی با مش��ارکت های بین بخش��ی و
 همکاری های وزارت آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی سراسر 
کشور اجرا خواهد شد. دبیر شورای سالمت دهان وزارت بهداشت، 
همکاری و همراهی بیمه های پایه و سالمت در اجرای این برنامه 
ها را بسیار موثر دانست و افزود: در کنار این برنامه ها، به موضوع 
ارائه خدمات درمانی دندانپزش��کی به مردم نی��ز توجه ویژه ای 

خواهد شد.

به شماره افتادن نفس برج های دوقلو 
در نجف آباد

مدیر عامل انجمن دوس��تداران میراث فرهنگی نجف آباد گفت: 
با ارائه گزارش��ات مردمی در خصوص حفاری تعدادی از مالکین 
خصوصی برج ه��ای دو قلوی مس��جد صفا در ای��ن مجموعه، با 
هماهنگی ی��گان حفاظت می��راث فرهنگی و مراج��ع قضائی و 
انتظامی این اقدامات متوقف ش��د اما متاس��فانه به دلیل وسعت 
حفاری های صورت گرفته احتمال تخریب کامل این اثر کم نظیر 
افزایش یافته است.حسین نجفی پور اظهار داشت: در جدیدترین 
حفاری های صورت گرفته در ای��ن اثر که طی یک ماه اخیر ادامه 
داشته در پنج نقطه مختلف که بیش��تر آنها در زیر قسمت اصلی 
برج ها واقع ش��ده اند، حفاری هایی به عمق شش تا هفت متر به 
طمع دستیابی به گنج صورت گرفته اس��ت.وی در ادامه با اشاره 
به وجود س��وابق مش��ابه در این زمینه، از نبود هیچ گونه سابقه 
کشف چنین مواردی در اثر مذکور خبر داد و گفت: با ورود وکیل 
حقوقی انجمن در حال حاضر شکایتی بر علیه عامالن این تعدی 
تنظیم ش��ده و همانند موارد گذش��ته پیگیری های الزم در این 
خصوص تا آخرین مراحل ادامه خواهد داشت .الزم به ذکر است، 
در طول ماه های اخیر مذاکرات متعددی با مالکین خصوصی این 
اثر منحصر به فرد در کشور به منظور خریداری آن صورت گرفته 
ولی به دلیل اعالم قیمت های چندین برابری نس��بت به قیمت 
کارشناسی شده از س��وی مالکین این اقدامات تاکنون به نتیجه 

مشخصی نرسیده است.

 ایجاد بیش از ۹ هزار طرح اشتغال
 در کمیته امداد استان 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به 
ایجاد بیش از 9 هزار طرح   اشتغال و خودکفایی در این نهاد در سال 
گذش��ته گفت: ۳۸هزار و 4۸1 طرح، تحت نظارت حوزه اشتغال 
کمیته امداد استان قرار گرفته است.  حسن ملکوتی خواه، با اشاره 
به فعالیت های سال گذش��ته در بخش اشتغال و خودکفایی ابراز 
کرد: یکی از سیاست های کمیته امداد در سال گذشته، توانمندی 
و خوداتکایی خانواده های تحت حمایت و جلوگیری از بازگشت 
مددجویان به چرخه حمایت بوده اس��ت. وي افزود: کمیته امداد 
استان همچنین در راستای اهداف تعریف شده، اقدام به برگزاری 
دوره های آموزش فنی و حرفه ای، حرفه آموزی فرزندان، کاریابی 
 و اجرای طرح اشتغال و نظارت بر حسن اجرای طرح اشتغال کرد.
معاون اش��تغال و خودکفایی کمیت��ه امداد اس��تان اصفهان به 
اج��راي طرح ه��اي خوداش��تغالي و ایجاد فرصت هاي ش��غلي 
مناس��ب براي خانواده هاي نیازمند اش��اره ک��رد و گفت: هدف 
کمیته ام��داد، بکارگی��ری روش های مؤث��ر و کارآم��د با حفظ 
 کرامت، تأمین ع��زت و اس��تقالل اقتصادي مددجویان اس��ت. 
ملکوتي خواه با اش��اره به اج��رای بیش از 9 هزار طرح اش��تغال 
و خودکفایی در این نهاد اظهار داش��ت: درس��ال گذش��ته بالغ 
بر ۸۵۰ میلیارد ری��ال اعتبار در این زمینه هزینه ش��ده اس��ت 
که ۳۵۰ م��ورد آن، ط��رح تبدیل��ی توان فزایی ب��ه خودکفایی، 
ی��ک ه��زار و ۵2۵ ط��رح توان افزای��ی )مش��اغل خانگ��ی( ، 
۶ ه��زار و ۷۷۳ ط��رح در بخ��ش خودکفایی ) خوداش��تغالی( و 
 ۷۳1 ط��رح در بخ��ش کارانگی��زی ص��ورت گرفت��ه اس��ت.

وي با بیان اینکه سرفصل های طرح های اشتغال شامل کشاورزی، 
شیالت، صنایع دس��تی، فعالیت های صنعتی، معدنی و خدماتی 
است، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۸۵1 طرح کشاورزی و باغداری، 
11 هزار و ۳۰۸ ط��رح دامپ��روری، 2۷ طرح ش��یالت،۷ هزار و 
۳2 طرح صنایع دس��تی،1۳هزار و ۷99 طرح صنعتی و معدنی 
و بی��ش از 4 هزار طرح خدماتی در س��ال گذش��ته ایجاد ش��ده 
است. معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان 
همچنین با تأکی��د بر اهمیت موضوع نظارت ب��ر طرح های اجرا 
ش��ده، ابراز کرد: در س��ال گذش��ته ۳۸هزار و 4۸1 طرح، تحت 
 نظارت حوزه اش��تغال کمیته امداد اس��تان اصفهان قرار گرفته

 است. 

اخبار کوتاه

 س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو، اس��امی دو
 ف��رآورده ه��ای آرایش��ی و بهداش��تی غی��ر مجاز و 
ش��رکت های تولید کننده آنها را اع��الم کرد. محمد 
 هاش��می گفت: این محصوالت جعلی، قاچاق و تقلبی

 هستند. 
وی به اسامی ش��رکت ها و محصوالت فاقد مجوزهای 
بهداش��تی مورد نظ��ر اداه کل فرآورده ه��ای غذایی، 
آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو اشاره کرد 
و گفت: انواع ف��رآورده های کودک ش��امل ش��امپو، 
 JAHNSON'S ب��ا ن��ام تج��اری . . صاب��ون و.
BABY و ان��واع ژل و ک��رم و...، ب��ا ن��ام تج��اری 
CLEAN & CLEAR محصوالت��ی هس��تند 
 که س��ازمان غذا و دارو آنه��ا را غیر مج��از اعالم کرده

است.
هاش��می با بیان اینک��ه اع��الم اس��امی متخلفان در 
راستای تاکیدات ریاس��ت س��ازمان غذا و دارو مبنی 
بر تشدید نظارت در س��طح عرضه محصوالت صورت 
م��ی پذیرد، ب��ه م��ردم اطمین��ان داد این دس��تور با 
 جدیت توسط بازرس��ان س��ازمان غذا و دارو پیگیری 

می شود.
  وی در پایان از هموطنان خواست در صورت مشاهده 
اقالم مذکور در س��طح با اطالع رسانی س��ریع، روابط 
عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی 
دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کش��ور و نیروی 
 انتظامی را آگاه س��ازند تا اق��دام قانون��ی الزم اعمال

شود.

مادر ش��هیدان احمدی، با حضور در ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان از انتظار بیش از  س��ه ماهه خود برای 
 دریاف��ت گذرنامه و س��فر ب��ه عتبات عالیات س��خن

 گفت.
تجلیل از برخی از مادران ش��هدای اصفه��ان، یکی از 
دستورالعمل های هشتاد و دومین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان بود که با دعوت از تعدادی از این 

مادران بزرگوار برگزار شد.
در آیی��ن بزرگداش��ت مقام مادر در جلس��ه ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان از مادر ش��هیدان خوسیانی که 
س��ه فرزند خود را در راه خ��دا و برای پای��داری نظام 
مقدس جمهوری اسالمی فدا کرده است، مادر شهید 
جانباز محمد تقی طاهری زاده، مادر شهید محمد رضا 

تورجی زاده و مادر ش��هیدان احمدی که عالوه بر سه 
فرزند خود، برادر، همسر و داماد خود را نیز در راه خدا 
فدا کرده اس��ت و خبرنگاران زن حاضر در این جلسه 

تجلیل به عمل آمد.
گفتنی اس��ت که در این آیین مادر شهیدان احمدی 
پس از دریافت ل��وح تقدیر خ��ود از اعضای ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان خواست تا پیگیری الزم را برای 
صدور گذرنامه اش به منظور س��فر ب��ه عتبات عالیات 

انجام دهند.
مادران ش��هیدان احم��دی در صحن علنی ش��ورای 
شهر گفت: بیش از س��ه ماه اس��ت که پیگیر دریافت 
 گذرنامه ام هس��تم ؛ ولی تاکنون موفق به دریافت آن

 نشده ام.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با  اش��اره به اینکه دسترس��ی به مواد 
محرک و ش��به آمفتامین ها افزایش یافت��ه و این مواد یک 
تهدید داخلی به ش��مار می روند، گفت: متاسفانه طی پنج 
سال گذش��ته با تغییر روند مصرف، روبرو شده ایم و میزان 
شیوع و مصرف آمفتامین ها در معتادان تزریقی از پنج به 2۵ 

درصد رسیده است.
پرویز افشار، ضمن هشدار نسبت به مصرف داروهای محرک 
و ش��به آمفتامین ها اظهار داش��ت: فرآیند تولید محرک ها 
یک فرآیند بسیار ساده اس��ت و اگر پیش ساز مربوط به آن 
وجود داشته باشد با یک فعل و انفعال شیمیایی سریع، قابل 

حصول است. 

وی تصریح کرد: به علت تولید نس��بتا آس��ان ای��ن مواد در 
مقایسه با سایر مخدرها، مواد محرک یک تهدید داخلی به 

شمار می روند. 
متاس��فانه طی پنج س��ال گذش��ته با تغیی��ر روند مصرف 
روب��رو هس��تیم و می��زان ش��یوع و مص��رف آمفتامین ها 
 در معت��ادان تزریق��ی از پن��ج درص��د ب��ه 2۵ درص��د

 رسیده است. 
معاون کاهش تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه، البته این آمار به معنای 
افزایش شمار معتادان نیست، گفت: بلکه یک تغییر الگوی 
مصرف از مخدرهای سنتی به صنعتی را داریم که یک خطر 

بسیار جدی است. 
وی افزود: علت این افزایش آن است که میزان دسترسی به 
این محرک ها باالتر است، اما از سوی دیگر درمان آن بسیار 
دشوارتر، هزینه برتر و زمانبر است زیرا وابستگی روانی ایجاد 
می کند و باید برای کاهش تقاضای آن چاره جدی اندیشید. 
به گفته افش��ار، م��واد روانگ��ردان، ان��واع داروه��ای ضد 
اضطراب، ضدافس��ردگی و تنظیم کننده خواب که کاربرد 
دارویی دارند نظی��ر کلرودیازپ��ام، نورتریپتیلی��ن و غیره 
 ممکن اس��ت مورد سوءاس��تفاده قرار و در این دسته جای

 بگیرند. 

یک عضو هیات مدیره جمعیت طبیعت یاران گفت: بازگش��ایی 
زاینده رود در سال گذشته موجب افزایش رطوبت و حفظ حالت 

باتالقی تاالب بین المللی گاوخونی شده است.
آرش جزینی، درباره آثار زیس��ت محیطی و اجتماعی باز شدن 
زاینده رود در سال گذشته برای کش��ت شرق اظهار داشت: این 
امر در ش��رایط کم آبی فعلی همانند تیغ دو لبه ای است و دارای 
جنبه های مثبت و منفی اس��ت. وی با بیان اینکه شادی و نشاط 
ش��هروندان با جاری بودن آب از آثار مثبت این بازگشایی است، 
گفت: از لحاظ علمی زاینده رود دارای سیستمی بسته است که 
آب های حوضه آن، چه به صورت جاری و چه به صورت پساب به 
سمت گاوخونی جریان می باید.این عضو هیات مدیره جمعیت 
طبیعت یاران ادامه داد: اگرچه سال گذشته آبی مستقیم و جاری 
به گاوخونی نرسید اما آب های مورد اس��تفاده در مزارع شرق از 
طریق »زه آب« یا همان پساب به سمت آن محل هدایت شده و 
رطوبت آن را افزایش داده است.جزینی گفت: وقتی آب درسطح 
گاوخونی باشد حالت تاالبی آن حفظ می شود و با نبود آن و صرفا 
برخورداری از رطوبت شرایط باتالقی به وجود می آید و در غیر این 
صورت و با توجه به شرایط منطقه وضعیت به کویری شدن منتهی 
می شود.وی اظهار داشت: البته ورود پس��اب های کشاورزی به 
گاوخونی بر میزان سموم آن مانند ۶۰ سال گذشته خواهد افزود؛ 
اما به هر حال در شرایط فعلی حفظ رطوبت و شرایط باتالقی آن 

مهم تر است. این فعال محیط زیست با بیان اینکه زیر کشت رفتن 
زمین های زارعان شرق نیز جزء جنبه های مثبت این امر است، 
گفت: با رونق کشاورزی در منطقه وضعیت زیستی موجودات زنده 
از جوندگان تا گوشتخواران همانند سابق برقرار می شود. جزینی 
افزود: خشکس��الی های اخیر در مزارع شرق به خصوص منطقه 
ورزنه باعث تغییر دمای هوا و فرار موجودات شکارچی مانند عقاب 
و شاهین شده و بر تعداد جوندگانی همچون موش ها افزوده که 
تعداد باالی حفره های موجود در آن بخش موید این سخن است، 
اما ادامه خشکسالی نیز به تدریج از میزان این جوندگان می کاهد.

وی گفت: متاس��فانه میزان بارش ها در این سال ها 1۵ درصد از 
متوسط ۶۰ سال اخیر در سرش��اخه ها کمتر بوده و معتقدم که 

شادی حاصل از باز شدن رودخانه نباید فریب دهنده باشد.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد:

افزایش 20 درصدی مصرف محرک ها و آمفتامین ها 

 مادر شهیدی که سه ماه چشم انتظار گذرنامه
 کربالست

 اعالم اسامی دو محصول آرایشی و
 بهداشتی تقلبی

یک عضو هیات مدیره جمعیت طبیعت یاران؛

حفظ رطوبت باتاالق گاوخونی مهم است 
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نمایشگاه 
بین المللی اصفهان 

به عنوان برندی 
برای اصفهان تلقی 
می شود؛ اما جایگاه 
فعلی این نمایشگاه 

در خور شأن و 
شایستگی اصفهان 

نیست



اخبار کوتاهيادداشت

خبرهای خوش وزير کار برای افزايش 
حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد جدیدی برای 
حقوق بازنشس��تگان به زودی برای تصویب به هیئت وزیران 

ارائه می شود.
علی ربیعی در حاش��یه بازدید از مرکز آموزش و توانبخش��ی 
حرفه ای معلوالن ک��وروس گفت: پیش��نهاد افزایش حقوق 
 بازنشس��تگان به زودی برای تصویب به هیئ��ت وزیران ارائه 

می شود.
ربیعی افزود: س��ازمان تأمی��ن اجتماعی این پیش��نهاد را به 
وزارت تعاون ارسال کرد که اینجانب آن را به زودی در جلسه 
 هیات وزیران برای تصمی��م گیری و تصوی��ب، ارائه خواهم

 کرد.
وی گفت: مقدار افزایش حقوق بازنشس��تگان هنوز مشخص 
نیست اما به نظر می رسد این افزایش با توجه به میزان تورم 

تصویب شود.

20 تن شیر خشک قاچاق به مقصد 
نرسید

 فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان قصرش��یرین از تواب��ع 
اس��تان کرمانش��اه از کش��ف 20 ت��ن ش��یر خش��ک 
 خارج��ی قاچ��اق ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد ری��ال خب��ر

 داد.
سرهنگ حس��ین براری افزود: در راس��تای مبارزه با قاچاق 
کاال و برخورد ب��ا قاچاقچیان، پس از دریاف��ت خبری مبنی 
بر حمل کاالی قاچاق توس��ط یک دس��تگاه تریلی کش��نده 
 کانتیردار بررس��ی ش��د و توقی��ف محموله در دس��تور کار

 قرار گرفت.
فرمانده انتظامی قصرشیرین ادامه داد: با اقدامات تخصصی، 
تریلر حامل کاالی قاچاق شناس��ایی شد و به هنگام خروج از 
شهر در محورهای مواصالتی این شهرس��تان توقیف و مورد 

بازرسی قرار گرفت.
ب��راری تصری��ح ک��رد: مام��وران پ��س از توقی��ف تریل��ر، 
مق��دار20 ت��ن ش��یر خش��ک خارج��ی فاق��د هرگون��ه 
 م��دارک مثبت��ه گمرک��ی و پروان��ه بهداش��تی را کش��ف

 کردند.
وی گفت: کامیون حام��ل کاالی قاچاق به هم��راه راننده به 
مقر پلیس انتقال داده ش��د و پ��س از تش��کیل پرونده برای 
 گذران��دن مراحل قانون��ی به مرج��ع قضایی تحوی��ل داده

 شد.
ب��راری در پای��ان از قاچ��اق کاال ب��ه عن��وان تهدی��دی 
ج��دی ب��رای س��المت تولی��د در جامع��ه ن��ام ب��رد و 
گف��ت: مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال ی��ک تکلی��ف همگان��ی 
 اس��ت ک��ه نی��روی انتظام��ی در برخ��ورد ب��ا ای��ن پدیده

 پیشگام است.

4
مجلسیها،دوشنبهبهبانکمرکزیمیروند

نمایندگان کمیس��یون اقتصادی مجلس دوش��نبه هفته جاری مهمان رییس کل بانک مرکزي در 
ساختمان میرداماد هستند تا گزارش عملکرد این بانک را استماع کنند.

 براساس دستور کار جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، قرار است نمایندگان 
این کمیسیون روز دوشنبه هفته جاری 2۴ فروردین ماه میهمان رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی 

در ساختمان این بانک باشند وگزارش عملکرد این بانک استماع شود.
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برای چند دهه قبل و بعد از انقالب این تصور در میان مدیران 
ارشد سیاس��ی و اقتصادی کش��ور طرفداران زیادی داشت 
که بش��که های نفت خام می تواند به موقع برای ایران قدرت 

تاثیر گذاری سیاسی در مناسبات بین المللی ایجاد کند.
 پس از صدور بیانیه لوزان و قوت گرفتن احتمال لغو یا تعلیق 
تحریم های نفتی ایران، ورود مجدد نفت ایران به بازار جهانی 
خبری خوش برای مصرف کنندگانی ک��ه انتظار نفت ارزان 

قیمت تر را می کشند، محسوب می شود.
اگرچه قیمت نفت در پی افزایش تولید عربس��تان و افزایش 
نیافتن تقاضای نفت جهان در 9 ماه گذشته نصف شده است؛  
اما ورود یک میلیون بشکه از نفت ایران می تواند قیمت نفت 

را از آنچه که هست نیز کمتر کند.
تولیدکنندگان حام��ی قیمت های ارزان نف��ت معتقدند در 
صورت کاه��ش قیمت نف��ت، در کش��ورهای مصرف کنده 
الگوی مصرف انرژی تغییر کرده و این کش��ورها به سوخت 
فسیلی وابسته تر شده و به ناچار در قیمت های باالتر نفت تا 
مدت ها وابستگی بیش��تری به نفت خواهند داشت. غافل از 
اینکه در موارد کاهش قیمت نفت دولت ها اجازه نمی دهند 
قیمت فرآورده ها کاهش بیابد و یا باال بردن مالیات ها، قیمت 
فرآورده  را باال نگه می دارند و جلوی چنین اتفاقی را به سرعت 

سد می کنند.
بر این اساس به نظر می رسد با توجه به ضعف تقاضای نفت در 
بازار جهانی تولید کنندگان نفت نه از نظر اقتصادی و نه از نظر 
سیاسی نه تنها دس��ت برتر را در بازار در اختیار ندارند؛ بلکه 

عماًل قدرت سابق بشکه های نفت در بازار سیاست هم دیگر 
به چیزی انگاشته نمی شود.

با گسترش آشوب، نا امنی و ناپایداری در کشورهای نفت خیز 
به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا، عماًل شرایط عرضه 
نفت خام به شدت ناپایدار و غیر قابل برنامه ریزی شده است 
و هر لحظه با اشاره قدرت های بزرگ بخشی از ظرفیت تولید 
نفت در این کش��ورها از دور خارج شده یا برعکس وارد مدار 

می شود.
به همین دلیل است که بیش��تر کشورهای تولیدکننده نفت 
خام به اس��تثنای یک یا دو کش��ور عالوه بر اینکه روز به روز 
قدرت تاثیرگذاری مستقل بر بازار را با تکیه بر ابزارهایی مثل 
اوپک از دس��ت می دهند، بلکه به دلیل نوع برنامه ریزی های 
اقتصادی متکی بر درآمدهای ناشی از صادارت نفت خام، در 
این کشورها اغلب به شدت از نوسانات قیمت نفت متاثر شده 
و بحران ه��ای متعددی را تجربه می کنن��د. چنانکه افزایش 
قمیت نفت در این کشورها باعث بحران هایی از نوع بیماری 
هلندی و امثال آن ش��ده و کاهش بهای نف��ت آنها را دچار 

کسری بودجه می کند.
از سوی دیگر با اقتصادی تر شدن تکنولوژی تولید نفت های 
غیر متعارف عم��اًل مصرف کنن��دگان بزرگ مانن��د آمریکا 
کمترین تاثی��ر را از ای��ن ناپایداری  متحمل می ش��وند و به 
همین دلیل می توانند به راحتی و ب��دون دغدغه بازارا نفت 
 را آنگونه ک��ه می خواهند مدیری��ت کرده و درب��اره ثبات و
 بی ثباتی آن تصمیم بگیرند. تحلیلگران برجس��ته انرژی از 

ورود آمریکا به بازار نفت با عنوان ورود گاو خشمگین به مغازه 
بلور فروشی تعبیر کرده اند.

در عین حال عربس��تان به عنوان کلیدی تری��ن عضو اوپک 
300 میلیون بشکه ذخیره استراتژیک نفت دارد و در همان 
حال ظرفیت آزاد برای تولید بیش��تر هم در اختیار دارد. به 
این ترتیب عربس��تان می تواند به تنهایی به جای کل اوپک 

تصمیم گیری و عمل کنند و قیمت های نفت را کنترل کند.
به همین دلیل اگر عربستان قیمت 60 دالر برای هر بشکه را 
مطلوب بداند می تواند در ص��ورت باالتر رفتن قیمت نفت از 
60 دالر ذخایر خود را وارد بازار کند و اگر قیمت پایین رفت 
می تواند از تولید کاس��ته یا به ذخیره سازی نفت تولید شده 

اقدام کند.
مقامات وزارت نفت ایران معتقدند عربستانی ها برای دو سال 
آینده خود را برای نگهداش��تن قیمت نفت در همین حدود 
آماده می کنند چرا که تا آخر سال جاری میالدی هم بعید به 
نظر می رسد که کاهش حفاری های منابع غیر متعارف نفت 

به کاهش تولید منجر شود.
یک��ی از مهمترین دالیل این مس��أله افزای��ش کارآیی بقیه 
فعالیت های حف��اری و تولید بیش��تر نفت غی��ر متعارف با 
حفاری های کمتر و طبعا هزینه کمتر است. اگر در سال آینده 
روند بهبود تکنولوژی برداش��ت از منابع غی��ر متعارف ادامه 
یافته و هزینه برداشت کاهش بیابد ناگزیر عربستانی ها برای 
رسیدن به هدف اعالم شده خود باید زمان بیشتری را منتظر 

مانده و قیمت نفت را پایین نگه دارند.
البته کاهش طبیعی تولید نفت روسیه و چین به دلیل افزایش 
عمر مخ��ازن می تواند اندکی به کاهش عرض��ه نفت در بازار 
کمک کند و بنابر این باید دید عرضه نفت غیر اوپک و تقاضا 

چه شرایطی خواهد داشت.
اما به طور کلی مدیران وزارت نفت نس��بت به افزایش تقاضا 
امیدوار نیستند و معتقدند در کوتاه مدت کاری نمی توان کرد 
اما بعضی از این مدیران که متعلق به نس��ل های جدیدتری 
هس��تند و تا حدودی از تفکرات س��نتی و قدیمی حاکم بر 
مدیران کهنس��ال وزارت نفت فاصله گرفته اند معتقدند در 
بلندمدت با افزایش ظرفیت تولید نفت، پایین دست صنعت 

نفت را می توان توسعه داد.
علیرغم آنکه این تفکر در میان مقام��ات قدیمی نفت ایران 
طرفدار چندانی ندارد و تجلی آن را در برخورد بسیار منفی 
این مدیران با پروژه های پاالیش��ی به وضوح می توان دید اما 
نسل جدید کارشناسان نفتی این نکته را به خوبی دریافته اند 
که با شرایط امروز در بازار جهانی نفت دیگر صدور نفت خام 

نمی تواند منش��اء قدرت اقتصادی و سیاس��ی برای ایران در 
عرصه جهانی باشد.

برای چند دهه قبل و بعد از انقالب این تصور در میان مدیران 
ارشد سیاسی و اقتصادی کشور طرفداران زیادی داشت که 
بش��که های نفت خام می توانند به موقع ب��رای ایران قدرت 
تاثیر گذاری سیاسی در مناس��بات بین المللی ایجاد کند. اما 
در شرایط امروز بازار نفت و پس از تحمل یک دوره سنگین 

تحریم نفت خام این تصور در حال رنگ باختن است.
با وجود اینکه برای اثبات لزوم صادرات هرچه بیشتر نفت خام 
از کشور، مدیران قدیمی و اغلب بازنشسته های به کار برگشته 
وزارت نفت درب��اره اقتصادی نبودن فعالیت های پاالیش��ی 
زیاد صحبت می  کنند اما واقعیت آن اس��ت که یک کش��ور 
غیر نفتی مانند کره جنوبی ع��الوه بر تالش بدون وقفه برای 
دسترسی به تکنولوژی های مختلف صنعت نفت )چنانکه در 
پارس جنوبی از خدمات همین ش��رکت ها به طور گسترده 
استفاده شده است( ظرفیت پاالیشی گسترده ای ایجاد کرده 
و نفت خام کش��ورهایی مانند ایران را وارد و پس از پاالیش 
آن فرآورده های نفت��ی مانند بنزین و گازوئی��ل را به ایران و 

کشورهای دیگر صادر می کند.
درباره وضعیت امروز صادرات نفت واقعیت س��اده ای وجود 
دارد که نباید از آن به س��ادگی از آن گذشت: به جای تقالی 
بیهوده در بازار خام فروشی که دیگر برای ایران قدرت آفرین 
نیس��ت، باید فرآیندهای تکنولوژی صنع��ت پاالیش اصالح 

شود.
در این راستا وابس��تگی به صدور نفت و خام فروشی کاهش 
یافته و در عین حال هر نوع تحریم   مشابهی)چه تحریم های 
جاری بمانند یا تعلیق و لغو ش��وند( با توجه به تجارت بسیار 

آسان فرآورده به میزان زیادی بی اثر می شود.
ورود آمریکا، روسیه و تولید کنندگان غیر اوپک و همچنین 
رفتار خودمحور عربس��تان باعث شده اس��ت که دیگر تولید 
نفت ابزاری برای قدرت نمایی سیاسی و اقتصادی کشورهایی 

مثل ایران نباشد.
اگر ظرفی��ت تولید نفت به 5 میلیون بش��که در روز برس��د 
و ما نفت خام بیش��تری هم ص��ادر کنیم در ش��رایط جدید 
بازار نفت ن��ه تنه��ا ق��درت چانه زن��ی ای��ران در اقتصاد و 
سیاس��ت جهانی تغییر چندانی نخواهد ک��رد بلکه با توجه 
به اش��باع بازار نف��ت و کاه��ش قیمت ها احتم��اال مجبور 
می ش��ویم دو یا س��ه برابر برابر نف��ت صادر کنی��م و درآمد 
 ما بدون تغیی��ر باق��ی مانده ی��ا افزایش قاب��ل مالحظه ای

 نخواهد داشت.

وقتی عربستان می تواند به تنهايی جای اوپک عمل کند؛

مهار ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در انتظار واردات کاال 

طلسم 2۷ ساله طرح اساسنامه شرکت ملی نفت  می  شکند؟

کاهشقدرتبشکههاینفتدربازارسیاست

در حالی که حداقل ساالنه ۱۱ میلیارد مترمکعب آب از مرزهای ایران خارج 
شده و دولت می بایست هر چه سریعتر نسبت به مهار این میزان آب اقدام کند، 

سخن از تخصیص بودجه مهار آب به واردات کاال به میان آمده است.
ریی��س جمه��ور تیرماه س��ال گذش��ته در دی��دار اعض��ای هی��ات دولت 
ب��ا مق��ام معظ��م رهب��ری در تش��ریح برنام��ه ه��ای دول��ت یازده��م، 
 کنت��رل آب ه��ای م��رزی را یک��ی از محوره��ای برنام��ه ه��ای دول��ت

 اعالم کرد. 
حدود س��ه ماه بعد، مع��اون اول رییس جمهور از مجوز مق��ام معظم رهبری 
برای اس��تفاده از ۱0 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی جهت هزینه 
در طرح های آب و خاک خبر داد. طبق خبرهای منتش��ر ش��ده ق��رار بود از 
 این میزان 6 میلیارد دالر مس��تقیما در طرح های مهار آب های مرزی هزینه 

شود.
عصر روز گذش��ته احمد توکلی نماینده تهران و ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس 
با ارس��ال نامه سرگش��اده ای به رئیس جمهور از تخلفی در دولت خبر دادند 
که 2 میلیارد دالر از این 6 میلیارد دالر که برای مهار آبهای مرزی از صندوق 
 توس��عه ملی برداش��ت ش��ده، به واردات کااله��ای اساس��ی تخصیص داده

 شده است.
قرار اس��ت این موضوع فردا در جلس��ه کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��المی طرح و بررس��ی ش��ود. تا این لحظه وزارت نیرو به عنوان 
متولی مه��ار آبهای مرزی کش��ور نه موض��وع را تأیید کرده و ن��ه تکذیب؛ و 
پیگی��ری ه��ای تس��نیم از ای��ن وزارتخانه نی��ز ب��رای حص��ول اطمینان 
 از تخصی��ص کام��ل بودج��ه مه��ار آب ه��ای م��رزی ب��ی نتیج��ه ب��وده 

است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی این مس��اله را از اساس کذب می داند. 
به گفته جمال مدرس��ی ،  مدیرکل دفتر س��اماندهی و توسعه تجارت وزارت 
جهاد کش��اورزی ،  این موضوع که ش��رکت های زیرمجموع��ه وزارت جهاد 
کشاورزی با استفاده از ارز مهار آب های سطحی اقدام به واردات کرده تا بعداً 
 ریال  حاصل شده را در اختیار طرح مهار آب های سطحی قرار دهند، صحت

 

ندارد.
اگرچ��ه در خص��وص می��زان خ��روج آب ه��ای م��رزی از کش��ور رق��م 
دقیقی منتش��ر نش��ده اس��ت؛  اما با توجه به برآورد خ��روج آب از رودخانه 
های مرزی در غرب و ش��رق کش��ور، می ت��وان تخمین زد ک��ه حداقل ۱۱ 
 میلیارد مترمکعب آب س��االنه بدون مهار در ایران از مرزهای کش��ور خارج 

می شود.
 باید دید، آیا وزارت نیرو که متولی اصلی مهار آبهای مرزی است، انجام این مهم 
را معطل واردات کاالهای اساس��ی می گذارد یا در بررسی های آتی، جزئیات 

بیشتری از این مساله روشن می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال زنان در قالب تعاونی و کار خانگی را 
از برنامه های جدی این وزارتخانه دانس��ت و افزود: با همکاری سازمان فنی و 
حرفه ای موضوع مهارت آموزی به زنان سرپرست خانوار در بخش های اشتغال 

و تولید پیگیری می شود.

پ��س از دو بار عدم تحقق برنام��ه ارائه گزارش 
طرح اساس��نامه ش��رکت ملی نفت ایران، بار 
دیگر ارائه این گ��زارش در برنامه صحن علنی 
مجلس شورای اس��المی قرار گرفته است؛ در 
حالی که 2۷ س��ال از مهلت قانون��ی ارائه این 

طرح می گذرد.
 بیس��ت و دوم اردیبهشت ماه س��ال گذشته 
طرحی با امضای ۴۴ نماینده مجلس به عنوان 
طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در صحن 

علنی قوه مقننه کشور اعالم وصول شد.
 پ��س از آن مق��رر ش��د ت��ا ای��ن ط��رح در 
کمیس��یون انرژی به عنوان کمیسیون اصلی 
و در ۱۴ کمیس��یون ب��ه عنوان کمیس��یون 

های فرعی بررسی ش��ود و پس از بررس��ی و ارائه تمامی نتایج به کمیسیون 
 انرژی، این کمیس��یون گ��زارش خ��ود را در صح��ن علنی مجل��س قرائت

 کند.
 پس از حدود ۱0 ماه بررس��ی، مقرر ش��ده بود تا در هفته پایانی سال 93 این 
گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود اما به دلیل ترافیک کاری هفته آخر، 

این مهم به نخستین هفته کاری پس از تعطیالت نوروز 9۴ موکول شد.

پ��س از آن، در هفته گذش��ته که نخس��تین هفته 
کاری مجلس ش��ورای اسالمی در س��ال 9۴ بود، 
قرائت گزارش کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی در خص��وص طرح اساس��نامه ش��رکت 
ملی نف��ت ای��ران در برنامه هفتگ��ی صحن علنی 
 مجلس قرار داش��ت اما باز هم ای��ن برنامه اجرایی

 نشد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است »به موجب 
تبصره ماده ۴ قانون نفت مصوب سال ۱366 وزارت 
نفت مکلف شده بود اساس��نامه های شرکت های 
نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یک سال پس از تاریخ 
تصویب قان��ون مذکور، جهت تصوی��ب به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم کند.
 متأسفانه تاکنون و با گذشت بیش از بیست و شش سال از تصویب قانون مذکور 

این تکلیف قانونی کماکان انجام نشده است.«
برای بار دیگر، ارائه گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح اسانامه شرکت 
ملی نفت ایران در برنامه این هفته صحن مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
است، باید دید آیا پس از 2۷ سال این طرح مغفول مانده، این هفته به صحن 

می رسد؟



یادداشت
کمال تبریزی درباره  آخرین وضعیت سریال »سرزمین کهن« که پس از پخش قسمت های 
ابتدایی به دلیل پاره ای اعتراضات متوقف ش��د، گفت: تمام اصالح��ات قبلی کنار می رود و 
اصالحات جدید را آغاز می کنیم که بسیار کمتر از قبل خواهد بود.این کارگردان افزود: قرار 

است پخش  سریال تاریخی »سرزمین کهن« از پاییز آغاز شود. 
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هفت هنریادداشت»سرزمین کهن« پاییز به تلویزیون می آید

 سومین نمایشگاه کاریکاتور و 
طرح های مطبوعاتی 

خان��ه کاریکات��ور ح��وزه هنری اس��تان اصفهان، س��ومین 
نمایش��گاه کاریکاتوره��ا و طرح ه��ای مطبوعات��ی خ��ود را 
در گال��ری نقش خانه اصفه��ان افتتاح کرد. این نمایش��گاه 
ش��امل ۴۷ اث��ر از آث��ار اعضای خان��ه کاریکات��ور اصفهان 
اس��ت. ای��ن آث��ار مجموع��ه ای از کاریکاتوره��ای چه��ره، 
کارت��ون های مطبوعاتی و طرح در ابعاد ۷۰×۵۰ اس��ت که 
 در نیم��ه دوم س��ال ۹۳ در روزنامه اصفه��ان امروز به چاپ
 رس��یده اند.گفتنی اس��ت؛ نمایش��گاه فوق در س��اعت ۱۷ 
بعدازظهر روز پنج ش��نبه ۲۰ فروردی��ن ماه ۱۳۹۴ با حضور 
جمعی از کاریکاتوریس��ت ها و کارتونیس��ت های اصفهانی و 
اهالی مطبوعات افتتاح شد و تا چهارشنبه ۲۶ فروردین ۹۴ 

جهت بازدید عموم در گالری نقش خانه دایر است.

لزوم فعالیت جدی در عرصه آفرینش 
ابزارهای جدید هنری 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: آفرینش 
نگری در هنر و تولید ابزارهای جدید هنری در کشور ایران در 
حداقل  اس��ت و باید در این عرصه فعال تر از گذشته وارد عمل 

شویم. 
حجت االس��الم محمد قطبی،  در ویژه  برنام��ه روز هنر انقالب 
اسالمی و آیین رونمایی از تفاهم نامه همکاری فرهنگی هنری 
دانشگاه های استان اصفهان با اشاره به نقش هنر در پیدایش و 
پایداری انقالب اسالمی اظهار داش��ت: نقش هنر در این اتفاق 
بی بدیل بوده است و هرگز نمی توان آن را انکار کرد. وی با بیان 
اینکه انقالب اس��المی نیز خدمات زیادی را به هنر ارائه کرده 
است، افزود: نگاه انقالب اسالمی به هنر، تمدن سازی بوده است.
وی با تاکید ب��ر اینکه هنگامی که هنر و انق��الب در یک طرف 
میز قرار دارند به معن��ای هم پیمان و همدل بودن آنهاس��ت، 
ادامه داد: بر این اساس باید توجه داشته باشیم انقالب اسالمی 
با هیچ هنری جز آنکه با ارزش های آن تعارض داش��ته باش��د، 

مخالف نیست.
وی با بی��ان اینکه در حال حاض��ر توجه به هنر بیش��تر بر پایه 
ظاهر و فرم آثار هنری است و کمتر به محتوای آن توجه شده، 
گفت: در این راستا ضروری اس��ت که هنرمندان افرادی مانند 
شهید آوینی را الگوی خود قرار دهند و همانطور که این شهید 
بزرگوار برای خلق یک هنر تحقی��ق و پژوهش می کرد آنها نیز 
در این راستا فعالیت داشته باش��ند. قطبی با بیان اینکه یکی از 
آسیب های جدی که امروز غرب به س��مت آن رفته است نگاه 
ظاهرگرایی و قشری گرایی به هنر است، ادامه داد: تهی شدن 
از معنا و محتوا پدیده ای است که هنر را در معرض تهدید قرار 

داده است.
وی با بیان اینکه در حوزه تئاتر نهضت نوزایی اسطوره ها باید در 
دستور کار قرار گیرد، ابراز داشت: در کشور ایران اسطوره های 
بزرگی در بعد ملی، ایرانی و اسالمی وجود دارد و در این راستا 

باید در راستای نوزایی آن ها اقدامات الزم صورت گیرد.

مراس��م رونمای��ی و جش��ن 
امضای تازه ترین رمان مسعود 
کیمیایی با عنوان »سرودهای 
مخالف، ارکستر بزرگ ندارند« 
برگزار می ش��ود. »س��رودهای 
مخالف، ارکستر بزرگ ندارند« 

س��ومین اث��ر ادب��ی کیمیایی 
بعد از »جس��دهای شیشه ای« 
و »حسد« اس��ت.  نگارش این 
رمان حدود دو سال زمان برده 
و در س��ه جلد توسط انتشارات 

اختران منتشر شده است. 

سه اثر داستانی در حوزه ترجمه 
منتش��ر ش��د. »یک و نیم اینچ 
افتخار« )داستان های نیویورکر 
۲۰۱۳(، »عش��ق تابس��تانی« 
جوی��س ک��رول اوت��س و » 
وسوسه های غرب« نوشته ایلیا 
ترویان��ف کتاب هایی هس��تند 
که به تازگی منتش��ر شده اند.  
کتاب »یک و نیم اینچ افتخار« 
)داستان های نیویورکر ۲۰۱۳( 
با ترجمه بهار اکبریان در ۲۲۹ 
صفح��ه با ش��مارگان  ه��زار و 
۱۰۰نس��خه و قیمت ۱۲ هزار 
توم��ان در انتش��ارات مروارید 
منتشر ش��ده اس��ت.  در پشت 
جل��د این کت��اب آمده اس��ت: 
»کتاب حاضر دومین مجموعه  
این مترجم از داستان های مجله  
ادبی نیویورکر و دربردارنده  ۱۰ 
داس��تان کوتاه منتشرشده در 
سال ۲۰۱۳ میالدی است ، ۱۰ 
داستان نویس��ندگان نام آوری 
چون ویلیام ترور ایرلندی دارنده  
نشان شوالیه  ادبیات انگلستان ، 
آلیس مونرو برنده  نوبل ادبیات و 
جویس کرول اوتس، خالق ۷۰۰ 
اثر کوتاه داستانی و نویسندگان 
برجس��ته  دیگر. اغلب این آثار 
نمونه هایی ش��اخص و متفاوت 
از داس��تان های کوتاه مدرن و 
پس��ت مدرن ادبیات امروز را به 
تصویر می کش��ند که ساختار و 

محتوایی بحث برانگیز و ابتکاری 
دارند و ذه��ن را در مرز خیال و 
واقعیت ، راستی و دروغ ، دوستی 
و خیانت ، نیکی و بدی به چالشی 
عمیق می کشانند. ویژگی مدرن 
ای��ن آث��ار خوانن��ده را همگام 
با نویس��نده به خلق ادامه  این 
روایت ها در آین��ده ای موازی و 

نامعلوم هدایت می کند.« 
»عشق تابستانی«، داستانی از 
جویس کرول اوتس، نویسنده 
آمریکایی با ترجمه خجس��ته 
کیهان وارد بازار کتاب شد.  در 
معرفی این کت��اب می خوانیم: 
اوتس در این کتاب دو مضمون 
خشونت و جنسیت را دستمایه 
داس��تانی بلند و پرکشش قرار 
داده اس��ت. داس��تان نه دارای 
تفکر جنس��یتی و نه ترسیم گر 
خشونتی فراگیر است، نویسنده 
در نگاهی اس��طوره ای و شاید 
ش��رقی، ب��ه مقول��ه م��رگ به 
سراغ ش��خصیت هایی رفته که 
هر ی��ک تفکر ی��ا کهن الگویی 
جهان ش��مول را نمایندگ��ی 

می کنند. 
کت��اب »وسوس��ه های غرب« 
نوش��ته ایلیا ترویانف با ترجمه  
مریم مویدپور در ۳۱۳ صفحه با 
شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت 
۱۵۰۰۰ تومان در نش��ر افق به 

چاپ رسید. 

مجموعه ای از آثار هنری نقاش��ان معاص��ر اصفهان 
در م��وزه هنرهای معاص��ر در حال برگزاری اس��ت. 
در این نمایش��گاه ک��ه از ابتدای س��ال جدی��د و به 
ویژه در ایام نوروز ۹۴ در گالری ش��ماره  ش��ش موزه 
هنرهای معاصر برپا شده و ادامه دارد، آثار متعددی از 
هنرمندان پیشکسوت و جوان اصفهانی در هنر نقاشی 
 معاصر در معرض تماش��ای عالقمندان ق��رار گرفته

 است. 
به گ��زارش زاینده رود ب��ه نقل از ایمنا، ای��ن آثار که 
در قال��ب تکنیک ه��ای مختل��ف و گوناگون��ی ارائه 
شده، در جلب س��الیق و ذائقه های متنوع مخاطبین 
گام موثری برداش��ته و ب��ا نمایش آث��اری متفاوت و 
دیدنی در زمینه هنر نقاش��ی کالس��یک و مدرن، از 
همراهی این آثار با آثار هنری نقاش��ی سنتی ایرانی، 
 ترکیب متف��اوت و متنوع��ی را ایجاد کرده اس��ت. 

آثاری طراحی ش��ده ب��ا تکنیک ه��ای آبرنگ، رنگ 
و روغن، س��یاه قل��م، و ترکیب مواد و الی��ه چینی از 
هنرمندانی همچون محمدعلی حدت، حس��ن زرین 
نقش، محمدرضا ش��فیعی، محسن س��لیمانی، نادر 
مهذب نیا و جاوی��د طباطبایی در این نمایش��گاه در 

معرض تماشای عالقمندان قرار گرفته است.
 حضور آث��اری از محمدعلی حدت، نقاش ش��ناخته 
ای��ن  غرف��ه  نخس��تین  در  اصفه��ان  ش��ده 
 نمایش��گاه، از جمله بخش ه��ای قابل توجه اس��ت. 
وی که به خاطر تجربه فعالیت حرفه ای در س��الیان 

طوالن��ی در زمینه هنر نقاش��ی، لقب کم��ال الملک 
اصفه��ان را از خود س��اخته درب��اره برگ��زاری این 
نمایش��گاه گفت: تالش مس��ووالن م��وزه هنرهای 
معاص��ر و ش��هرداری اصفه��ان ب��رای برپای��ی این 
نمایشگاه، که برای نخس��تین بار در چنین وسعت و 
تنوعی در حال برگزاری اس��ت، جای توجه و تش��کر 
دارد؛ چراک��ه موجب معرفی هنرمن��دان اصفهان به 
 گردش��گران نوروزی و حتی مردم شهر اصفهان شد.

وی اف��زود: متاس��فانه از ای��ن دس��ت اقداماتی که 
هنرمندان شهر را به مردم نزدیک کند و باعث شناخته 
شدن هرچه بیش��تر آنها شود بس��یار اندک صورت 
می گیرد و مردم شهر ما از حضور هنرمندان بی شماری 
 که در رش��ته های مختلف هنری فعالن��د، بی خبرند.

ای��ن هنرمن��د ادام��ه داد: البت��ه انتظ��ار می رف��ت 
ک��ه همزم��ان ب��ا برپایی ای��ن نمایش��گاه، ص��دا و 
س��یمای اصفهان نی��ز با تهی��ه گ��زارش در این باره 
و مصاحب��ه ب��ا هنرمندان��ی ک��ه آثارش��ان در آن 
ب��ه نمای��ش درآمده س��عی در ج��ذب ش��هروندان 
برای بازدید بیش��تر از این نمایش��گاه داش��ته باشد 
 ک��ه متاس��فانه چنی��ن اقدام��ی ص��ورت نگرف��ت. 
این هنرمند در ادامه با اش��اره به اینکه وظیفه ایجاد 
فرصت برای رشد هنرمند بر عهده مسووالن و متولیان 
فرهنگی اس��ت، تاکید کرد: یک هنرمند با جوششی 
که از درون او رخ می ده��د در خلوت خود به خلق اثر 

می پردازد. 

مردم از این اتفاق، بی خبر هس��تند و باید واسطه ای 
وجود داش��ته باش��د تا در اثر حمایتی که از هنرمند 
می کند، او را با مردم پیوند دهد و راه رشد او را فراهم 

کند. 
وی ادام��ه داد: امی��دوارم نتیج��ه برگ��زاری چنین 
نمایش��گاه هایی حمای��ت از هنرمن��دان و توج��ه 

 وی��ژه به آن��ان باش��د.
همچنین نادر مهذب نیا، 
ک��ه  نقاش اصفهان��ی 
فعالی��ت در زمینه هنر 
دوران  از  را  نقاش��ی 
نوجوان��ی آغاز ک��رده و 
تاکنون نمایش��گاه های 
متعددی از آثار او برگزار 
شده، کیفیت آثار موجود 
در این نمایشگاه را خوب 
ارزیاب��ی ک��رد و درکنار 
ه��م ق��رار گرفت��ن آثار 
هنرمندان پیشکسوت و 
ج��وان را از نکات مثبت 
 این نمایش��گاه دانست. 
وی گف��ت: ای��ن ب��رای 

نخس��تین بار اس��ت که به مخاطب��ان و عالقمندان 
هنر نقاش��ی این فرصت داده ش��ده تا ب��ه بازدید از 
نمایش��گاهی بروند که آثار هنرمندان پیشکس��وت 
و جوان این رش��ته در کن��ار هم قرار گرفته باش��د و 
 ترکیب جدی��دی از همراه��ی این آثار ایجاد ش��ود. 
مهذب نیا افزود: در این نمایش��گاه آث��ار متعددی از 
هنرمندان سرش��ناس اصفهان در هنر نقاشی وجود 
دارد که جم��ع آوری آنها در یک م��کان نتیجه ایده 
خوب موزه هنرهای معاصر اس��ت و تالشی که برای 
 معرفی هنرمندان جوان نموده نیز قابل تقدیر است. 
وی همچنی��ن نح��وه چیدم��ان آث��ار را مناس��ب 
ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: فض��ای مناس��ب م��وزه، 
چیدم��ان مناس��ب تابلوه��ا و برخ��ورد مناس��ب 
مس��وولین م��وزه ب��ا بازدیدکنن��دگان از ن��کات 
 قاب��ل توج��ه و مثب��ت در ای��ن نمایش��گاه اس��ت. 
نقاش��ان  نقاش��ی  نمایش��گاه  اس��ت؛  گفتن��ی 
معاص��ر اصفه��ان، ت��ا ۲۵ فروردی��ن م��اه در 
معاص��ر هنره��ای  م��وزه   ۶ ش��ماره   گال��ری 

 برگزار می شود.

آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان اصفهان کنار هم نشستند؛

تجلی روح نقاشی  در موزه هنرهای معاصر  رونمایی از تازه ترین رمان 
مسعود کیمیایی 

»یک و نیم اینچ افتخار« در بازار کتاب

 انتظار می رفت 
همزمان با برپایی 
نمایشگاه، صدا و 

سیمای نیز با تهیه 
گزارش در این باره و 

مصاحبه با هنرمندانی 
سعی در جذب 

شهروندان برای 
بازدید از این نمایشگاه 

داشته باشد

قفسه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی 
اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه  1/45 شماره1394/04/18312-1394/1/17 نظر به 
چیمه  در  واقع  اصلی   -25 از  فرعی   1725 پالک  شماره  و  مشجر  و  مزروعی  زمین 
بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و به موجب رای شماره 139360302033001331- 
1393/10/07 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی پرونده 
ثبتی به نام سید رحیم جاللی چیمه فرزند سید مرتضی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ  تقاضای  ثبت و طبق  قانون 
این  لذا به موجب  1394/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/01/23 م الف:4 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
احضار متهم

 9209983634100435 پرونده:  شماره   9410103624000030 ابالغیه:  شماره   1/80
شعبه  این   9209983624100435 کالسه  پرونده  در   920569 شعبه:  بایگانی  شماره 
عبدالحسین کاهید باصری فرزند گنجعلی به اتهام مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار گرفته 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

م الف:540 فدایی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 
مزایده

در  دارد  نظر  در  اردستان  اختالف شهرستان  حل  مدنی شورای  احکام  اجرای   1/81
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 119/92و120/92 مدنی ش که به موجب آن آقای 
فضل ا... آقاشاهی فرزند حسین محکوم است به پرداخت 101/195/000 ریال به انضمام 
میرزایی امیر حسین  آقای  له  تادیه در حق محکوم  تاخیر  دادرسی و خسارت   هزینه 

فرزند ابوالفضل و پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده فلذا ملک 
توقیفی معرفی شده توسط خانم زهرا فدوی اردستانی فرزند مرتضی را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 109/94 مترمربع از یک دهم سهم مشاع از 
4/5 سهم ششدانگ پالک ثبتی 1/23 واقع در محله محال اردستان متعلق به خانم زهرا 
فدوی اردستانی فرزند مرتضی با حدود اربعه شمااًل دیواریست به باغ شماره بیست و 
چهار شرقًا اول به شارع دوم دیواریست به باغ شماره بیست و دو جنوبًا دیواریست 
به سرای چهار غربًا به شارع پالک فوق الذکر دارای کاربری زراعی و باغی می باشد و 
دارای مالکیت های مشاعی متعدد بوده لکن خانم زهرا فدوی اردستانی که مالکیت یک 
دهم سهم مشاع از چهار و نیم سهم ششدانگ بر روی قسمتی از آن ساختمان نیمه کاره 
در دو طبقه احداث کرده است به مبلغ 104/445/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در 
روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که 
آگهی شده مالحظه نمایند مال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را 
ارائه نماید برنده مزایده باید ده درصد کل بهای مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مابقی  که  در صورتی  و  نماید 
9 صبح.  ساعت  دوشنبه   94/2/21 مزایده:  می گردد.تاریخ  دولت ضبط  نفع  به  مزایده 
اردستان.م الف:524  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  واحد  مزایده:  مکان 

واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان 
مزایده 

 9209983623100780 پرونده:  شماره  نامه:9410113623300021  شماره   1/82
شماره بایگانی شعبه: 930228 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930228 مدنی که به موجب آن آقای 
مسعود هانی فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 1/085/000/000 ریال به عنوان 
متعاقبًا محاسبه  که  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  انضمام هزینه  به  اصل خواسته 
اردستانی فرزند محمدحسین و  آقای مصطفی صنعتی  له  خواهد شد در حق محکوم 
پرداخت مبلغ 54/250/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه 

به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا پالک ثبتی به 
شماره 1/3868 را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی ششدانگ 
مساحت  به  عرصه  مساحت  دارای  اردستان  در  واقع   1/3868 شماره  به  ثبتی  پالک 
ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی  فاقد هرگونه ساخت و ساز  209/50 مترمربع 
دادگستری به مبلغ 349/865/000 ریال متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده 
مالحظه نمایند ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید 
برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید 
نماید و در صورتی که  تاریخ مزایده پرداخت  از  و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه 
مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
واحد  مزایده:  مکان  9 صبح.  یکشنبه ساعت  روز  مزایده:1394/02/06  می گردد.تاریخ 
مدیر  پور  مختاریان  اردستان.م الف:541  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ 

 9209980358401257 پرونده:  شماره   9410110370100007 نامه:  شماره   1/95
ابوالفضل 2- طیبه  بایگانی شعبه: 930015 در پرونده کالسه 930015 ت 1-  شماره 
قتل عمدی مرحوم مجتبی  هر دو نظری فرزندان محمدصادق متهمند 1- معاونت در 
در  معاونت   -2 زنجیر  با  جرح  و  و ضرب  جمعی  دسته  نزاع  در  و شرکت  رضوانی 
خالصی مجرم از محاکمه و فراری دادن قاتل و رابطه نامشروع که حسب محتویات 
آیین  قانون   180 ماده  به  استناد  با  لذا  باشند  می  المکان  مجهول  نفر  دو  هر  پرونده 
دادرسی کیفری به آنان اخطار میشود جهت رسیدگی به اتهامشان در تاریخ 1394/5/21 
ساعت 9 صبح در شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان واقع در چهارراه نظر مجتمع 
 دادگاههای تجدیدنظر حاضر شوند در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

م الف:240 شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان
ابالغ 

1/96 نظر به اینکه آقای حامد فهام فرزند حمید به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین حسب 
شکایت آقای سید جالل رنجبران فرزند علی اکبر از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 
930714د28 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده است لذا بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
 – آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   28 شعبه  در  آگهی 
اتهام خویش حاضر شود در صورت  به  ناحیه2 اصفهان جهت پاسخگوئی  دادسرای 
گردید. معمول خواهد  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس   عدم حضور 

م الف:243 شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351300986 پرونده:  شماره   9410100351300174 ابالغیه:  شماره   1/97
محمد  مدیریت  به  سپاهان  سیمان  شرکت  خواهان   931121 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرانک  و  کرباسی  مهین  و  کرباسی  ابراهیم  به طرفیت خواندگان  دادخواستی  اسعدی 
تقدیم  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  سعیدی 
دادگاه   13 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
9309980351300986 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/19 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:244 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

1/119 شماره ابالغیه: 9410100352700015 شماره پرونده: 9309980364801358 
فرزند محمدعلی شکایتی  بایگانی شعبه: 931460 حمیدرضا علی جانی رنانی  شماره 
بر علیه محمد قائدی فرزند روزعلی مبنی بر مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاههای عمومی 
جزایی  عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 9309980364801358 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:250 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/120 شماره ابالغیه: 9310100351907099 شماره پرونده: 9309980351900505 
شماره بایگانی شعبه: 930577 خواهان مژگان جلوانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مهران ترابی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 9309980351900505 ثبت گردیده که وقت 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده   08:30 و ساعت   1394/03/25 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:251 شعبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/121 شماره ابالغیه: 9310100351108212 شماره پرونده: 9309980351100617 
به  )سهامی خاص(  توسعه  فراز  پایه  بایگانی شعبه: 930699 خواهان شرکت  شماره 
به  فارسانی  امینی  قاسم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بزاز  حسین  آقای  مدیریت 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به   رسیدگی 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ   خ 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351100617 کالسه  به  و  ارجاع   318 شماره  اتاق 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده   08:00 و ساعت   1394/04/22 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:254 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/122 شماره ابالغیه: 9310100351108076 شماره پرونده: 9309980351100836 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  علیزاده  علی  خواهان   930943 شعبه:  بایگانی  شماره 
آدین علی آژده به خواسته استرداد مال)منقول( و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم 
دادگاه   11 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351100836 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/08 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م

الف:255 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/123 شماره ابالغیه: 9410100351000133 شماره پرونده: 9409980351000016 
شماره بایگانی شعبه: 940016 خواهان ها اقدس بریانیان اصفهانی و رحمان مطیع و 
لیال مطیع و ناصر مطیع و خسرو مطیع و شهال مطیع و زهرا مطیع و رضا مطیع و حسن 
مطیع و سجاد مطیع و رحمت اله مطیع دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد سرتاج و 

احمد زیبامنش و محمدرضا زیبامنش و بدری زیبامنش و سید مرتضی سادات الحسینی 
و زهرا سادات حسینی و محمدعلی زیبامنش و پروین زیبامنش و علی زیبامنش و حمید 
سرتاج و مرتضی زیبامنش و محمد زیبامنش و منصوره سرتاج و محسن سرتاج و علی 
سرتاج و مجید سرتاج و مهدی طاهری فرد )مالیری فرد( و ملوک جعفری هرندی و مریم 
سرتاج و بتول مالکی پور و زهره سادات حسینی به خواسته اثبات رابطه استیجاری 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9409980351000016 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/09 و ساعت 11:30 
 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدی طاهری فرد )مالیری فرد(

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دهم  شعبه  گردد.م الف:256  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/124 شماره ابالغیه: 9410100351100017 شماره پرونده: 9209980351101125 
شماره بایگانی شعبه: 921125 خواهان حسن راهروان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
ابطال قرارداد)مالی غیرمنقول(  محمود خان فیض آبادی و شهرام تفکری به خواسته 
 11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به 
کالسه 9209980351101125 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/24 و ساعت 
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:257 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/125 شماره ابالغیه: 9410100351000012 شماره پرونده: 9309980351001137 
به طرفیت  دادخواستی  زارعی گشیری  بایگانی شعبه: 931290 خواهان رضا  شماره 
الزمان  فروغ  و  مجردیان  محمد  علی  و  فرمیر  اکبر  و  تاژ  هری  احمدی  خواندگان 
سمارزاده و رضا تقیان و رباب مجردیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
 10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 
کالسه 9309980351001137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/30 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:259 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی  

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 2/977 واقع در فضل آباد بخش یک 
قنبرعلي بهزادي فرزند قربان  بنام آقاي  ثبتی  ثبت شهرضا که طبق سوابق و پرونده 
وغیره درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده است اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودپالک 
مرقوم درروز یکشنبه مورخ 94/02/20 ساعت 9 صبح در محل شروع وبعمل خواهد 
آمد0 لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار:94/01/23 مرتضي قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 



یادداشت

6
تیم ملی جودو به دنبال برگزاری اردو در کره جنوبی

ملی پوشان تیم جودوی بزرگساالن در صورت فراهم بودن شرایط در دانشگاه »هونگ این« 
کره جنوبی اردو خواهند زد.طبق اعالم مس��ووالن فدراسیون جودو به احتمال زیاد و در 
صورت فراهم بودن شرایط مالی و تامین منابع ملی پوشان جودو در راستای کسب آمادگی 
برای حضور در رقابت های کسب س��همیه حضور در المپیک ریو به کره جنوبی خواهند 

رفت و در دانشگاه » هونگ این« این کشور اردوی آماده سازی ای را تجربه خواهند کرد.
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ایراد کاپیتان تیم ملی 
به چی بود؟

 برنامه تیراندازان ایران
 در روز سوم

رییس کمیته مس��ابقات گفت: ما توپ های فصل آینده رقابت های 
لیگ برتر را هم آماده کرده ایم و حتی تاییدیه فیفا را هم در این زمینه 

گرفته ایم. ایراد کاپیتان تیم ملی به چی بود؟
غالمرضا بهروان، در خصوص اینکه ش��رکت آل اشپورت اعالم کرده 
که قراردادش را با سازمان لیگ فس��خ خواهد کرد اظهار داشت: در 
قراردادی که ذکر شده این گونه نیست که هر یک از طرفین بی دلیل 

قرارداد را فسخ کنند و باید مستدل این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: مهدی تاج در روزهای پایانی سال گذشته به آلمان سفر 
کرد تا جلسه ای را با مسووالن آل اش��پورت برگزار کند. بیشتر او در 
جریان این گونه مسائل است. ما توپ سال آینده را هم آماده کردیم و 
اقدامات الزم را انجام دادیم. حتی تاییدیه فیفا هم گرفته شده است 

اما در مورد این گونه مسائل بهتر است تاج نظر بدهد.

تیراندازان کشورمان در تفنگ درازکش ۵۰ متر، تپانچه بادی ۱۰ متر و ۵۰ 
متر ۳ وضعیت برابر حریفان ش��ان به میدان می روند. مسابقات جام جهانی 
تیراندازی و توزیع س��همیه المپیک از 2۰ فروردین ماه در شهرچانگ وون 
کره جنوبی آغاز و تا 27 فروردین ماه ادامه دارد. در این مسابقات 68 کشور 
جهان  برای کسب سهمیه المپیک ریودوژانیرو با هم رقابت می کنند. برنامه 
تیراندازان کشورمان در روز سوم این مسابقات به شرح زیر است: تفنگ دراز 

کش ۵۰ متر مردان، مهدی جعفری پویا نماینده ایران در این بخش است.
تپانچه بادی ۱۰ متر مردان

محمد احمدی نماینده ایران در این بخش  است.
۵۰ متر ۳ وضعیت زنان

الهه احمدی، نجمه خدمتی، نرجس امام قلی نژاد، صفیه صحراگرد، مه لقا 
جام بزرگ نمایندگان ایران در این بخش هستند.

س��رمربی تیم هندبال س��پاهان گفت: متأس��فانه بازی روز 
یکشنبه ما، با دیدار فوتبال سپاهان و تراکتورسازی همزمان 
شده است و این مس��أله روی حضور هواداران ما تأثیر خواهد 

گذاشت.
مجید رحیمی زاده در مورد بازی تیم��ش با تیم ثامن الحجج 
مش��هد در هفته ش��انزدهم لیگ برترگفت: تمرینات خود را 
از حدود ۱2 روز پیش دوباره آغ��از کردیم و همه بازیکنان در 
تمرین ها حاضر بودند. بازیکنان از لحاظ بدنی هیچ مش��کلی 
ندارند و فقط، دو بازیکن آسیب دیده داریم که مهدی عسگری 
به دلیل عمل جراحی زانو قطعاً به بازی با ثامن الحجج مشهد 

نمی رسد.
وی افزود: سعید پورقاسمی هم دچار پیچ خوردگی مچ پا شده 
و پزش��ک تیم قول داده او را به این بازی برساند که امیدوارم 

این اتفاق بیفتد.
رحیمی زاده در مورد جبران شکست دور رفت برابر ثامن مشهد 
گفت: تمام تالش خود را برای این کار خواهیم کرد و با توجه 
به حساسیتی که جدول مسابقات دارد و اختالف یک امتیازی 
با ثامن مش��هد، امیدوارم بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و با 

پیروزی زمین مسابقه را ترک کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه بازی روز یکش��نبه ما با دیدار فوتبال 
سپاهان و تراکتورسازی همزمان شده است و این مسأله روی 
حضور هواداران ما تأثیر خواهد گذاشت. البته اهالی هندبال 
و خان��واده بازیکنان تیم را تنها نمی گذارن��د؛ اما فکر می کنم 
تماشاگران دیگر، تماشای فوتبال را به هندبال ترجیح بدهند 
که البته امیدوارم همان تماشاگران اندک هم با آمدن به سالن 

مسابقه تیمشان را حمایت کنند.
سرمربی تیم هندبال س��پاهان در مورد حواشی دیدار هفته 
پانزده��م تیمش برابر س��نگ آهن ی��زد و اینکه آی��ا کمیته 
انضباطی برای رسیدگی به تخلفات این تیم تشکیل جلسه داد 
یا خیر گفت: تا این لحظه که با ش��ما صحبت می کنم چیزی 
به ما اعالم نشده است و فدراس��یون هم جوابی به نامه  باشگاه 

نداده است.
رحیمی زاده افزود: تیم یزد تیم خوبی نبود اما از دو بازی قبل، 
سرمربی خود را تغییر دادند که وی در دوره ای هدایت تیم های 
نوجوانان و جوانان ایران را بر عهده داش��ته و با هندبال ایران 
به خوبی آشناس��ت و از روزی که او سرمربی تیم یزد شد، این 
تیم تقریباً دگرگون شد و نتایج بهتری گرفت. البته آنها تیمی 
نبودند که بتوانند جلوی سپاهان بایس��تند. ما به حواشی آن 
مسابقه باختیم و گل برتری این تیم هم در ثانیه های پایانی به 
ثمر رسید. وی در پاسخ به این سوال که همکاری سپاهانی ها 
با تیم ملی هندبال س��احلی به چه صورت خواه��د بود بیان 
داشت: ما دو بازیکن یعنی عباس اسدزاده و ایمان احسان نژاد 
را در تیم ملی ساحلی داریم که تا آنجایی که توانسته ایم این 
دو را برای شرکت در اردوها در اختیار تیم ملی قرار داده ایم اما 
فکر نمی کنم بتوانیم آنها را برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
آسیا به تیم ملی بدهیم. شرایط جدول لیگ هم بسیار حساس 
است و عدم موفقیت در مسابقات، رتبه س��پاهان را چند پله 

نزول خواهد داد.

کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال در آرای جدید خود تیم 
تراکتورسازی و پرسپولیس را جریمه نقدی کرد.

 بازی دو تی��م راه آهن و تراکتورس��ازی تبری��ز در هفته 2۳ 
انجام ش��د و از س��وی مرتضی کرمانی مقدم، مرب��ی تیم راه 
آهن تخلفات��ی مبنی بر رفت��ار غیر مس��ووالنه و اعتراض به 
نحوه داوری که منجر ب��ه اخراجش ش��د، رخ داد. وی طبق 
بند ۵ ماده 66 آیین نامه انضباطی به یک جلس��ه محرومیت 
تعلیقی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
)محرومی��ت تعلیقی کرمان��ی مقدم از تاری��خ ۱9 فروردین 
ماه به مدت 6 ماه اس��ت(. ب��ه دلیل اهانت تماش��اگران تیم 
تراکتورس��ازی تبریز به داور بازی، این تیم به پرداخت ۱۰۰ 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریم�ه و محرومی�ت ب�رای مرب�ی تی�م فوالد 

خوزستان
مسابقه تیم های گس��ترش فوالد تبریز و فوالد خوزستان از 
سری رقابت های لیگ برتر در هفته 2۳ برگزار شد و از سوی 
کوروش بختیاری زاده، مربی تیم فوالد خوزس��تان تخلفاتی 
مبنی بر رفت��ار زننده، اهانت ب��ه داور و نماینده بازی صورت 
گرفت. وی به س��ه جلس��ه محرومیت از همراهی تیم خود و 

پرداخت 2۰ میلیون ری��ال جریمه نقدی محکوم ش��د.تیم 
فوالد خوزس��تان نیز به دلیل داش��تن ۵ بازیکن اخطاری به 
مبلغ 4۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.همچنین به 
دلیل تخلف اسکوچیچ، سرمربی تیم فوالد خوزستان در دیدار 
برابر تیم پیکان تهران در هفته 22 لی��گ برتر، وی به توبیخ 
کتبی محکوم شد. گفتنی است، به دلیل پرتاب ترقه از سوی 
تماشاگران تیم فوالد خوزستان در بازی برابر پیکان، این تیم 

به 2۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
جریمه نقدی برای تی�م تراکتورس�ازی تبریز و 

پرسپولیس
بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران روز ۱8 
اسفند ماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی 
تبریز تخلفاتی نظیر فحاش��ی و پرتاب ترق��ه به داخل زمین 
صورت گرف��ت. این تی��م به پرداخ��ت ۱۵۰ میلی��ون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد و در صورت تکرار تخلفات از سوی 
تماشاگران این تیم، تیم تراکتورسازی تبریز با محرومیت تیم 
در مسابقات خانگی بدون حضور تماشاگر مواجه خواهد شد.

گفتنی اس��ت؛ قادر رحیم زاده، یکی از اعضای کادر فنی تیم 
تراکتورسازی تبریز به دلیل ورود غیر مجاز به داخل زمین که 
منجر به اخراجش شد، به یک جلس��ه محرومیت و پرداخت 
۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم ش��د.تیم پرسپولیس 
تهران نیز به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید 4۰ میلیون 

ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
تذکر کتبی به سرمربی تیم فوتسال کاسپین

مس��ابقه دو تیم کاس��پین قزوین مقابل تیم حفاری اهواز از 
س��ری رقابت های لیگ برتر فوتس��ال بانوان برگزار شد و از 
سوی آمنه محمودی، سرمربی تیم فوتسال کاسپین به دلیل 
عدم رعایت مفاده م��اده 72 آیین نام��ه انضباطی تخلفاتی 

صورت گرفت.

مجید رحیمی زاده :

تماشاگران، فوتبال را به هندبال ترجیح می دهند
اخطار به تراکتور و جریمه نقدی پرسپولیس؛

جدیدترین آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

مدیرعامل اس��بق باش��گاه پرس��پولیس گفت: 
تروریس��ت کس��ی اس��ت که به زائران خانه خدا 

بی حرمتی می کند.
محم��د رویانی��ان در خص��وص پی��روزی تی��م 
پرسپولیس مقابل النصر، حضور برانکو ایوانکوویچ 
در تهران و همچنین اظهارات رییس باشگاه النصر 
عربستان که عمل هواداران پرسپولیس را تروریسم 
ورزش��ی خوانده بود صحبت هایی کرد که در زیر 

می خوانیم.
در خصوص پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس 

مقابل النصر عربستان چه صحبتی دارید؟
این پیروزی و حض��ور بیش از ۱۰۰ ه��زار هوادار 
در اس��تادیوم حاوی پیام بود. یک��ی اینکه وزارت 
ورزش نباید هواداران را دس��ت ک��م بگیرد و باید 
از این فرصت استفاده صادقانه ش��ود. به هر حال 
ورزش همین است و شور ش��ادابی در تیم بسیار 
خوب اس��ت؛ اما مردمی که به اس��تادیوم آمدند 
نشان دادند که با همه مشکالت و گرفتاری هایی 
که دارند اما هیچ توقع زیادی از مس��ووالن ندارند 
و فقط می خواهن��د به آنها توجه ش��ود. هواداران 
پرس��پولیس هم فقط توجه می خواهند و دوست 
دارند که به دغدغه هایشان توجه شود و این اولین 
پیام است. البته من این پیروزی را باید به هواداران 
و مسووالن باشگاه پرسپولیس تبریک بگویم چرا 
که این پیروزی در یک بازی بین المللی به دست 
آمد. هر چند که از حضور بی سابقه هواداران نباید 
چشم پوش��ی کرد چون به نظرم آنها برنده اصلی 
این بازی بودن��د و هیجان زیادی ب��ه این رقابت 

حساس دادند.
برانک�و ایوانکوویچ هم به عنوان س�رمربی 
پرسپولیس انتخاب ش�د. این مربی پیش از 
این مدنظر شما در زمان مدیرعاملی تان در 

پرسپولیس هم بود.
بله زمانی که من مدیرعامل پرسپولیس بودم دنبال 
برانکو بودیم و حتی دو بار هم با او مذاکره کردیم اما 
یک بار تیم داشت و دفعه دوم هم در آستانه گرفتن 
تیم بود و خیلی به حضور در پرس��پولیس تمایل 
نش��ان نداد؛ اما به هر حال موض��وع مالیات او هم 
آن زمان وجود داشت. هر چند که حاال که برانکو 
آمده امیدوارم او را فقط برای ش��ش بازی نیاورده 
باش��ند چون این موضوع در ش��أن پرسپولیس و 
برانکو نیست؛ اما اگر برانکو آمده که فصل آینده هم 

در پرسپولیس باشد به نظرم اقدام خوبی صورت 
گرفته است و باید از این مربی استفاده کرد چرا که 
برانکو مربی خوبی اس��ت و باید از او حمایت شود. 
هر چند که خود برانکو هم باید قدر پرس��پولیس 
و هواداران��ش را بداند. البته اعتق��اد دارم که او در 
بحران پرس��پولیس را تحویل گرفته و باید با شور 
و شوقی که هواداران روز چهارشنبه ایجاد کردند 

او با اشتیاق صدچندان در پرسپولیس کار کند.
زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پرسپولیس 
در فصل آینده پرستاره بسته خواهد شد و این در 
حالی است که شما پیش از این یک بار پرسپولیس 

را پرستاره بستید؛  اما نتیجه نگرفتید.
 فکر می کنی�د عالج پرس�پولیس با حضور 

ستاره هاست؟
البته قباًل تیم های دیگر که دوستان در آن فعالیت 
می کردند پرستاره بسته شد و دیدید که در نهایت 
آن تیم پرس��تاره به دس��ته پایین تر سقوط کرد.
اما من آن س��ال پرس��پولیس را پرس��تاره بستم 
تا مرحمی بر زخ��م هواداران بگ��ذارم چون چند 
سالی بود پرسپولیس پرس��تاره بسته نشده بود و 
هواداران از این جهت احساس حقارت می کردند 
و من برای اینکه این احس��اس را از بین ببرم تیم 
پرستاره ای بستم و برایم مهم بود تا هواداران راضی 
باش��ند. چون باش��گاه بدون هوادار معنی ندارد و 
به همین دلیل هر چه س��تاره بود به پرسپولیس 
آوردم تا روحیه ه��واداران را ع��وض کنم. من به 
دغدعه هواداران نگاه می کردم و دیدید که با همین 
بازیکنان نایب قهرمان لیگ شدیم. باید بپذیریم که 
در خط دفاع هافبک و خط حمله بهترین بازیکنان 
را داش��تیم و بازیکنانی مثل پوالدی، مهدوی کیا، 
زاید و ... را به تیم آوردیم که جالب اینجاس��ت که 
مهدوی کی��ا در نیم فصل به پرس��پولیس آمد اما 
در یک نظرس��نجی به عنوان بهترین خرید فصل 
انتخاب شد. سال بعد هم علی دایی را به تیم آوردیم 
و بازیکنانی مثل پیام صادقیان، محسن مسلمان، 
محمدرضا خلعتبری و ... را هم به تیم اضافه کردیم. 
البته من از نژادف��الح حمایت می کن��م و باز هم 
پیروزی غرورآفرین پرسپولیس مقابل النصر را به او 

و مجموعه تیم تبریک می گویم.
به حضور علی دایی در پرس�پولیس اش�اره 
کردید. عده ای از منتقدان شما معتقدند که 
علی دایی را سرمربی پرسپولیس کردید تا 

پشت او پنهان ش�وید! حتی پیش از این در 
مصاحبه ای هم اعالم کرده بودید که برکناری 

یحیی گل محمدی پشیمان هستید.
من به هیچ عن��وان از آوردن عل��ی دایی ناراضی 
نیستم؛ چون زمانی که می خواستم او را به عنوان 
سرمربی پرسپولیس انتخاب کنم هدف داشتم و 
نیازی هم ندارم که بخواهم پشت کسی قایم شوم 
و جز به خدا به هیچ کسی دیگری نیاز ندارم . من 
علی دایی را آوردم چون می خواس��تم  س��ه سال 
خیالم از تیم راحت باشد و به باشگاه داری و کارهای 
اقتصادی باشگاه بپردازم و برای این منظور نیاز به 
یک مربی باجنم و با اقتدار بود که از پس حاشیه ها 
بربیاید و در همین راستا علی دایی را آوردم که یک 
قهرمان ملی است و شخصیت قهرمان دارد؛ اما به 
هر حال عل��ی دایی هم نقاط ضع��ف و قوتی دارد 
همانطور که من یا هر کسی دیگر هم نقاط ضعف 
و قوت دارد؛ اما علی دایی همیشه به دنبال نفر اول 
بودن اس��ت و این میل به قهرمانی او یک مس��اله 
فوق العاده اس��ت. من می خواستم مربی  ای به تیم 
بیاورم که دنیا او را بشناس��د؛  اما چون از مربیان 
خارجی ضربه خورده بودم علی دایی را آوردم. اگر 
من پشت دایی قایم شدم چرا علیرضا رحیمی که 
یک مدیر فوتبالی است از دایی حمایت کرد؟ یعنی 
رحیمی هم خودش را پشت دایی قایم کرده بود؟ 
دایی شخصیتی است که نیازی به کسی ندارد و من 

هم به کسی جز خدا نیاز ندارم.
درباره حضور ۱۰۰ هزار هوادار در اس�تادیوم 

هم صحبت کنید.
حضور بیش از ۱۰۰ هزار هوادار در استادیوم یک 
اتفاق بزرگ و ویژه است و این نشان داد پرسپولیس 
یک ش��یر خفته اس��ت، حتی اگر بیمار و خسته 
باش��د. جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نف��ر اقتدار و 
عظم��ت پرس��پولیس را نش��ان داد و این حضور 
برای وزارت ورزش و مدیران آن پیام داش��ت که 
بدانند پرسپولیس که باش��گاه باعظمتی است و 
آینده این باشگاه چقدر مهم است. روز چهارشنبه 
بیش از ۱۰۰ هزار تماش��اگر با سردادن شعارهای 
اخالقی و با پرچم های ایران و پرس��پولیس از تیم 

حمایت کردند.
از نظر شما پیام دیگر حضور این همه هوادار 

در استادیوم چه خواهد بود؟
به هر حال باید این را پذیرفت که تغییر و تحول اگر 

به شکل درستی انجام شود با رضایت هواداران هم 
خواهد بود و به نظرم پیام دیگر حضور هواداران در 
استادیوم برای بازیکنان و مسووالن باشگاه است و 
آنها نشان دادند که توقعی جز پیروزی و سربلندی 
از این باش��گاه نمی خواهند و بازیکن��ان هم باید 
بدانند که این پشتوانه پرش��ور در کمتر جایی از 

دنیا وجود دارد.
صحبت ه�ای مبن�ی بر بازگش�ت ش�ما به 
پرسپولیس وجود دارد. در این باره صحبت 

می کنید؟
خب به هر حال من از پشت صحنه کمک هایی به 
پرسپولیس کرده ام و البته نشست هایی در این باره 
انجام ش��ده و هر کمکی که از من بخواهند انجام 
می دهند که البته ت��ا االن کمک های من معنوی 
و مش��اوره ای بوده اما در بحث مال��ی و اقتصادی 
می توانم به پرسپولیس کمک کنم هر چند که این 
باشگاه در حال حاضر در اختیار وزارت ورزش است 
اما صحبت هایی شده تا اگر تیم خصوصی شد در 

بحث مالی و اقتصادی کارهایی را مدیریت کنم.
حضور شما پیش از بازی پرسپولیس مقابل النصر 
در ورزشگاه درفشی فر و صحبت در جمع بازیکنان 

واکنش بسیار مثبتی داشت.
من پیش از بازی با النصر به ورزش��گاه درفشی فر 
رفتم و در جمع بازیکنان صحبت ک��ردم و از آنها 
خواستم که در بازی با النصر بجنگند چون شرایط 
پرسپولیس با این برد عوض می شود. این کار من 
یعنی اینکه دوست دارم به پرسپولیس کمک کنم 
حتی اگر این کمک حضور در ورزشگاه درفشی فر 
باشد. حضور من در تمرین پیش از بازی با النصر 

برای حمایت از نژادفالح و بازیکن��ان بود اما باید 
بگویم خریدار باش��گاه پرسپولیس با من صحبت 
کرده و خواسته که در امور مدیریت اقتصادی در 

این باشگاه فعالیت کنم.
ریی�س باش�گاه النصر عربس�تان ش�ور و 
هیجان هواداران پرسپولیس را در این بازی 
تروریسم ورزش�ی عنوان کرده شما در این 

باره چه صحبتی دارید؟
باید بگویم تروریس��م ورزش��ی آقایانی هس��تند 
که به م��ردم ظلم می کنند و به کش��ورهای دیگر 
لشکرکش��ی انج��ام می دهند. مش��خص اس��ت 
تروریسم ورزش��ی برای کجاس��ت. ایران همواره 
مهد فرهنگ و تمدن بوده و سابقه فرهنگ در ایران 
به چندین هزار س��ال قبل برمی گردد. هواداران 
پرسپولیس در استادیوم شور و شوق به فوتبال را 
نشان دادند و باید بگویم ایرانی ها برای مهمانشان 
جانشان را هم می دهند. پس آنها نباید موضوعی 
که به خودشان مربوط است را به کسی دیگر ربط 
دهند. تروریسم برای کسی است که به مردم حمله 
می کند اینها چون خودشان 4۰ هوادار هم ندارند 
وقتی هواداران م��ا را می بینند به آنها تروریس��م 
می گویند اما تروریسم را کسی انجام می دهد که 
مسلحانه به کش��ورهای همسایه حمله می کند و 
زن و کودکان بی گناه را می کشند نه اینکه مردمی 
که به عاطفه و مهربانی مشهور هستند تروریسم 
بنامند. مردم ای��ران در معرف��ت در دنیا بی همتا 
هس��تند اما این فرد می خواهد باخ��ت تیمش را 
توجیه کند آن هم در حالی که خودشان نمی دانند 

فرهنگ چیست.

رویانیان در واکنش به تروریسم خواندن ایران از سوی باشگاه النصر عربستان: 

تروریست کسی است که به زائر کعبه رحم نمی کند

پیشنهاد نجومی سعودی ها برای 
نشاندن بیلسا، روی نیمکت عربستان

رسانه های اروپایی از سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال مارسی به عنوان 
گزینه نخست فدراسیون فوتبال عربستان سعودی برای هدایت تیم 

ملی این کشور خبر داده اند.
نشریه آس اسپانیا اعالم کرده است که فدراسیون فوتبال عربستان 
سعودی مارچلو بیلسا، سرمربی آرژانتینی تیم مارسی فرانسه را به 
عنوان گزینه نخست هدایت تیم ملی این کشور در نظر گرفته و به 
او پیشنهادی رسمی برای قبول این مسئولیت از ابتدای فصل آینده 

تا پایان جام جهانی 2۰22 قطر داده است.
براس��اس این گزارش س��عودی ها برای به خدمت گرفتن سرمربی 
پیشین تیم ملی ش��یلی حاضرند رقمی نجومی معادل ۱۰ میلیون 
یورو در سال بپردازند. در همین حال گروهی از رسانه های سعودی 
نیز ادعا کرده اند که بیلسا این پیش��نهاد را پذیرفته است و در پایان 
فصل جاری لیگ دسته اول فرانسه، از مارسی جدا می شود و شغل 

جدیدش را در عربستان آغاز می کند.
به نظر سعودی ها، بیلسا که تیمش در این فصل لیگ فرانسه عملکرد 
قابل قبولی داش��ته اس��ت و با ۵7 امتیاز، در فاصله پن��ج امتیازی 
پاری سن ژرمن صدرنش��ین روی پله چهارم جدول ایستاده است، 
کسی است که می تواند تیم ملی آنها را به جام های جهانی 2۰۱۱8 

روسیه و پس از آن جام جهانی 2۰22 قطر برساند.
قرارداد فعلی بیلسا با مارسی تا پایان فصل جاری اعتبار دارد و این 
در حالی است که او دو ماه پیش از تأیید یا تکذیب خبر ماندنش در 

ورزشگاه ولودروم خودداری کرده بود.

باید از پتانسیل کاراته استفاده شود
مربی تیم  مل��ی کاراته گف��ت: موفقی��ت  تیم های مل��ی کاراته در 
رقابت ه��ای جهانی  و آس��یایی بس��تگی به حض��ور در رقابت های 

برون مرزی و آماده سازی دارد.
حس��ن روحانی اظهار داش��ت: تیم های ملی نوجوان��ان، جوانان و 
امید نیاز به حض��ور در تورنمنت های تدارکاتی ب��رون مرزی دارند 
و امیدوارم مسووالن فدراس��یون با حمایت از این تیم ها شرایط را 
برای موفقیت در رقابت های جهانی اندون��زی آماده کنند. در دوره 
قبلی مسابقات جهانی که به میزبانی اسپانیا برگزار شد تیم های ما 

نتوانستند نتایج خوبی بگیرند.
وی در مورد ادامه همکاری اش با تیم های پایه کاراته خاطرنش��ان 
کرد: پیش از این نیز به عنوان مربی ارشد در هر  سه رده این تیم ها 
فعالیت داش��تم و در این دوره نیز امیدورام با کم��ک دیگر مربیان 
بتوانیم کمکی به ملی پوشان کرده و به امید خدا به نتایج خوبی نیز 
دست پیدا کنیم. کاراته پتانسیل خوبی دارد و باید بهترین استفاده 

را از این پتانسیل ببریم.
 رقابت های قهرمانی جهان کارات��ه نوجوانان، جوانان و امید آبان به 
میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد و هدایت تیم های ملی پایه کاراته 

نیز بر عهده مجید عبدالمحمدی است.

نتیجه مذاکره با سرمربی تیم ملی 
امروز مشخص می شود

مدیر روابط عموم��ی وزارت ورزش و جوانان اع��الم کرد که نتیجه 
مذاکرات فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش صورتجلسه خواهد 

شد و برای خبرنگاران خوانده می شود.
مازیار ناظمی پس از چند دقیقه از گذشت جلسه کارلوس کی روش 
با علی کفاش��یان در حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان در این 
خصوص اظهار داشت: کارلوس کی روش در جلسه حاضر شده و پس 
از پایان جلس��ه اش نتیجه به صورت صورتجلس��ه برای خبرنگاران 
خوانده خواهد ش��د و به رویت تمامی رس��انه ها می رسد تا شک و 

شبهه ای وجود نداشته باشد.
وی افزود: امروز روز نهایی اعالم نتیجه مذاکرات است و به طور حتم 
تکلیف مذاکرات امروز مشخص خواهد ش��د، چرا که نمی خواهیم 
این مذاکرات فرسایشی باشد و از سوی دیگر فرصت کافی هم برای 

مشخص شدن وضعیت تیم ملی وجود ندارد.
مدیر رواب��ط عموم��ی وزارت ورزش و جوان��ان درب��اره اینکه آیا 
حضور حس��نی خو، مدیرکل حراس��ت وزارت ورزش و جوانان در 
این جلس��ه به معنای دخالت ای��ن وزارتخانه در مس��ئله تیم ملی 
فوتبال اس��ت، گفت: به هی��چ وجه این موضوع درس��ت نیس��ت 
و روز گذش��ته نی��ز توضیحات��ی در ای��ن خص��وص ارائه ش��د که 
وزارتخانه هیچ دخالتی در مذاکرات نخواهد داش��ت بلکه نماینده 
 وزارت ورزش ب��ه عنوان ناظر در جلس��ه حاضر اس��ت تا مش��کلی
 به وجود نیاید.  وزارتخانه نیز موافق ماندن کی روش است و تالش 

می شود تا تکلیف ماندن او در تیم ملی مشخص شود.

 انگیزه دو چندان برای تقابل با 
شیاطین سرخ

سرمربی 6۱ ساله آبی پوش��ان شهر منچس��تر از انگیزه دو چندان 
شاگردانش برای تقابل با شیاطین سرخ خبر داد.

تیم ه��ای منچس��تریونایتد و منچسترس��یتی از س��اعت ۱9:۳۰ 
)یکشنبه( در یکصد وشصت و نهمین دربی شهر منچستر در ورزشگاه 
اولدترافورد مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. شیاطین سرخ 
که پنج بازی اخیرش��ان را در رقابت های لیگ برتر با برد پشت سر 
گذاشته اند حاال با یک امتیاز برتری نسبت به رقیب همشهری خود 

در رده سوم جدول رده بندی و در شرایط بهتری هستند. 
در س��وی دیگر تیم تحت هدایت مانوئل پیگرینی وضعیت چندان 
خوبی ندارند و شکست اخیر این تیم برابر کریستال پاالس انتقاداتی 
را به مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر وارد آورده اس��ت. بر اس��اس 
گزارش های منتشرش��ده اگر من س��یتی ای��ن بازی را ب��ه یونایتد 
 واگذار کند س��رمربی ش��یلیایی آبی پوش��ان از این س��مت اخراج

 خواهد شد.
مانوئ��ل پیگرین��ی در آس��تانه ای��ن بازی حس��اس در پاس��خ به 
این پرس��ش ک��ه » از اینک��ه منچس��تریونایتد، اصلی ترین رقیب  
ش��ما در ج��دول رده بن��دی باالت��ر از شماس��ت، چه احساس��ی 
دارید؟«گف��ت: در واق��ع تحت تأثی��ر ق��رار نگرفت��ه ام، چ��ون 
به نظ��رم کارنام��ه مربیگری فن خال نش��ان می دهد که همیش��ه 
 تیم هایی هجومی داش��ته و تیم های��ش عناوین قهرمان��ی را از آن 
خود کرده  اند. منچستریونایتد بازیکنان خوب زیادی همانند آنخل 
دی ماریا، رادامل فالکائو، آندر هررا، خ��وان ماتا و دلی بلیند جذب 
کرده و تنها چیزی که برایم عجیب است این است که چرا با وجود 
این بازیکنان منچستریونایتد در ابتدای فصل جاری عملکرد قابل 
قبولی نداش��ت ولی به هر حال نح��وه بازی کنونی آنه��ا غافلگیرم 
نمی کند.سرمربی شیلیایی من س��یتی که مردانش در هفت بازی 
اخیرشان در رقابت های مختلف پنج شکس��ت را متحمل شده اند، 
تصریح کرد: به نظرم همیش��ه رس��یدن به پیروزی خ��ود به خود 
ایجاد انگیزه می کند و بازی مقابل تیمی همچون منچستریونایتد 
 که س��ال ها بر فوتبال انگلیس س��لطه داش��ته اس��ت انگیزه ما را 

دو چندان می کند.
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یادداشت

خبرهای خوش محیط زیست 
در حوزه مدیریت پسماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از تهیه 
و آماده سازی برنامه جامع مدیریت پسماند شهرهای شهرکرد 

، بروجن و فارسان خبر داد.
شهرام احمدی  ، از تهیه و آماده س��ازی برنامه جامع مدیریت 
پسماند شهرهای شهرکرد، بروجن و فارسان خبر داد و افزود: 
پس از تالش های گس��ترده متخصصان محیط زیست استان 
این برنامه تهیه ش��د که پ��س از تصویب نهایی در ش��ورای 

برنامه ریزی استان عملیاتی خواهد شد.
 وی همچنی��ن از ج��ذب دو س��رمایه گ��ذار خارج��ی برای 
هم��کاری در ح��وزه مدیریت پس��ماند اس��تان خب��ر داد و 
گفت: س��رمایه گذاران ب��رای همکاری در زمین��ه تولید برق 
و انرژی از زباله و پس��ماندها ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی های 
نوین و همکاری ب��ه منظ��ور بازیافت پس��ماندهای خانگی 
و پزش��کی اعالم آمادگ��ی و همکاری مش��ترک کرده اند که 
 این ب��ه طور قطع ای��ن مهم در س��ال جاری محق��ق خواهد

 شد.
 احمدی با یادآوری توج��ه ویژه و آگاهانه دول��ت یازدهم به 
محیط زیست، گفت: دولت می داند که باید به مساله مدیریت 
پسماند به خصوص در استان های جنوبی توجهی همه جانبه 
نشان دهد چرا که پسماند هزینه های سنگینی به خاک، آب و 

جامعه تحمیل کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه متاس��فانه در هی��چ نقط��ه از اس��تان 
مدیری��ت جامع��ی ب��ر پس��ماندها ص��ورت نمی گی��رد، 
اج��رای ط��رح جام��ع مدیری��ت پس��ماند را یک��ی از 
 اولویت ه��ای محی��ط زیس��ت اس��تان در س��ال ج��اری

 دانست.

یک فوتی و دو مصدوم بر اثر 
سقوط از کوه در لردگان

مس��وول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: دو حادثه س��قوط 
 از ک��وه در ل��ردگان ی��ک فوت��ی و دو مص��دوم ب��ر ج��ای

 گذاشت.
 محس��ن ابراهیمی اظهارکرد: در پی تم��اس تلفنی با مرکز 
پیام شهرس��تان لردگان و اعال م س��قوط جوان 17 س��اله از 
کوه آتش��گاه لردگان در س��اعت 13:25 دقیق��ه روز جمعه، 
21 فروردین م��اه بالفاصل��ه دو واحد آمبوالن��س اورژانس 
 پی��ش بیمارس��تانی 115 و ه��الل احم��ر به صحن��ه اعزام

 شد.
وی اف��زود: پ��س از ط��ی ک��ردن ج��اده خاک��ی و مناطق 
س��خت گذر به مصدوم رس��یده و با انجام اقدام��ات درمانی 
مصدوم توسط اورژانس 115 به بیمارس��تان شهداء لردگان 
 منتقل شد. امداد رس��انی به این حادثه حدود 8 ساعت طول

 کشید.

امام جمعه موقت شهرکرد:

اعتماد مردم به مذاکره کننده ها، 
سبب موفقیت دولت می شود

امام جمعه موقت ش��هرکرد گف��ت: اعتماد مردم 
به تی��م مذاکره کننده س��بب موفقی��ت دولت در 
مذاکرات می ش��ود.حجت الس��الم والمس��لمین 
س��ید محمد احمدی ب��ا اش��اره ب��ه والدت امام 
خمین��ی )ره( و حض��رت زهرا)س( ی��اد و خاطره 
ایشان را گرامی و اظهارداشت: اعتماد مردم به تیم 
 مذاکره کننده س��بب موفقیت دولت در مذاکرات 

می شود.
وی با بیان اینکه لغو تحریم ها تاکنون عملی نشده 
اس��ت افزود: با توجه به اینکه آمریکا در مذاکرات 
قبلی به تعهدات خود عمل نکرده است پس نباید 
به حرف آنها اعتماد کرد. امام جمعه موقت شهرکرد 
با اش��اره به س��خنان مقام معظم رهبری که ما به 
تیم مذاکره کننده کشورمان اعتماد داریم و مورد 
تأیید هستند، خاطرنشان کرد: مردم باید سخنان 
مسووالن کشور را باور و تأیید کنند چرا که دشمن 

قصد تخریب تیم مذاکره کننده را دارد.
احمدی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به بیانات مق��ام معظم رهبری در م��ورد مذاکرات 
لوزان گف��ت: پس از انج��ام مذاک��رات در جامعه 
 ع��ده ای از این مس��ئله خوش��حال و ع��ده ای نیز

 نگران بودند.
وی ادامه داد: نگرانی مردم و دول��ت از تیم مذاکر 
کننده نیس��ت بلکه مردم و دولت ب��ه طرف مقابل 

مذاکرات اعتماد ندارند.
امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به نزدیک شدن 
روز فناوری هس��ته ای ادامه داد: فناوری هسته ای 
با اس��تقالل اقتصادی جامعه رابطه ای تنگاتنگ و 
نزدیک دارد.وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط 
مقام معظ��م رهبری، افزود: با توج��ه به نامگذاری 
امسال توس��ط مقام معظم رهبری مسئوالن باید 
تالش خود را در بیشتر و سخنان این عالم فرهیخته 

را راهبردی کنند.

اخبار کوتاه یادداشت رشد 40 درصدی مجموعه ورزشی  معلوالن چهارمحال وبختیاری
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه اختصاصی ورزشی معلوالن 
استان، با یک هزار و 500 متر مربع وسعت، تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است.محمد میرزایی اظهار داشت: برای احداث این مجموعه، تاکنون سه میلیارد ریال 

ازمحل اعتبارات استانی اداره کل بهزیستی هزینه شده است.
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 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری در پیام��ی، والدت 
حضرت زهرا)س( و فرا رس��یدن روز زن و مقام مادر را 

تبریک گفت.
در متن پیام قاسم سلیمانی دشتکی آمده است: میالد با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( را به تمامی مسلمانان 
آزاده جهان به ویژه مسلمانان ایران و به خصوص مردم 

چهارمحال و بختیاری تبریک و تهنیت می گویم.
در ای��ن پی��ام اف��زوده ش��ده اس��ت: حض��رت 
فاطم��ه زه��را)س(، ن��ه تنه��ا ب��رای زن��ان جه��ان، 
 بلک��ه ب��رای تمام��ی انس��ان ه��ا، الگوی��ی ب��ا افتخار

 محسوب می شوند.
در بخش بعدی پیام اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل راه آهن جنوب از نیاز افزون بر یکصد هزار میلیارد 
ریالی برای اتصال راه آهن از خوزستان به استان اصفهان 
خبر داد و گفت: ای��ن طرح هم این��ک در مرحله تعیین 

سرمایه گذار است.
  عبدالکریم درویش زاده افزود: اتصال راه آهن خوزستان ، 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان به عنوان یکی از مصوبات 
سفر رییس جمهوری به اس��تان چهار محال و بختیاری 
جزو تعهدات وزارت راه و شهرس��ازی و از پروژه های ملی 
اس��ت که هم اینک ماده 215 آن اخذ ش��ده و در مرحله 
تعیین س��رمایه گذار قرار دارد. وی اضافه کرد: بر اساس 
نشست اخیر استاندار خوزس��تان با وزیر راه و شهرسازی 
قرار شد سرمایه الزم برای اجرای طرح از طریق فاینانس 

و یا سرمایه گذار داخلی یا خارجی تامین و هزینه شود.
درویش زاده افزود: افزون بر یکصد هزار میلیارد ریال برای 
تجهیزات ناوگن و احداث ریل به صورت باالس��تی برای 

اجرای طرح الزم است.
باالست، الیه ای است بین ریل و زیرباالست که از مصالح 
دانه ای س��نگ شکسته تشکیل ش��ده، دارای دانه بندی 
یکنواخت بوده و به طور معم��ول دارای ابعاد ذرات حدود 

20 الی ٦0 میلیمتر است.
 مدی��رکل راه آهن جن��وب اظهار ک��رد: با اح��داث این

 خط ،تمام س��نگ آهن مورد نیاز فوالد خوزستان به طور 
کامل می تواند از این طریق این خط ریلی تامین شود.

وی اضافه ک��رد: با توجه به اینکه پودر س��نگ آهن مورد 

نیاز واحدهای فوالدی خوزستان هم اینک از طریق جاده 
حمل می ش��ود، با احداث خط آهن این میزان به صورت 

ریلی حمل خواهد شد.
 دروی��ش زاده گفت: ب��ا این کار مصرف س��وخت کاهش 
می یابد و آلودگی های زیست محیطی نیز کمتر خواهد 

شد.
وی ادامه داد: با احداث خط آهن مزبور و با کاهش حجم 
ترافیک جاده ای، ایمنی جاده ها ارتقا می یابد و مدت زمان 

سفر از خوزستان به اصفهان هم کاهش می یابد.
وی افزود: با احداث این خط آهن، خوراک برخی شرکت 
های فوالدی منطقه، مانند طرح در دس��ت احداث فوالد 

شادگان از این طریق تامین خواهد شد.

آمده است: این بانوی بزرگوار مروج شهامت، شجاعت، 
حق آوری، حق مداری و دفاع از حقانیت، در طول تاریخ 

بوده اند.
در ادامه پیام س��لیمانی دشتکی خاطرنشان شده است: 
همزمانی س��الروز والدت دختر نبوت، همس��ر والیت، 
مادر امامت، ش��یر زن عرصه مقاومت و بانوی دو عالم، 
حضرت فاطمه زهرا)س( با می��الد فرزند صالحش امام 
خمینی)ره( و ُحس��ن نامگذاری ای��ن روز به نام روز زن 

و مقام مادر، باعث خشنودی و شایسته شادباش است.
 بخ��ش دیگر این پی��ام حاکی اس��ت: طب��ق معیارها و
 نگرش های متعالی دین اس��الم، زنان در کنار مردان و
  ه��م ت��راز آن��ان، دارای مق��ام و کرام��ت انس��انی

 هستند.
در بخش بعدی پیام اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
آمده است: طبق همین موازین دینی و اسالمی، مادران 
نیز دارای چنان شأن و منزلت باالیی هستند که پیامبر 

اکرم )ص( هم، بهشت را زیر پای آنان معرفی می کند.
در پی��ام س��لیمانی دش��تکی اظه��ار امیدواری ش��ده 
اس��ت که میالد فرخنده حضرت فاطم��ه زهرا)س( بر 
تمامی مس��لمانان بزرگوار دنیا، مردم ایران اس��المی و 
اهالی ش��ریف، غیور و همیش��ه در صحن��ه چهارمحال 
 و بختیاری، خجس��ته و مایه افزای��ش برکت در زندگی

 آنان باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری،

راه آهن خوزستان به اصفهان، درانتظارسرمایه گذار

 حضرت زهرا»س«، مروج شهامت وشجاعت بود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار
ساجد  آقای  علیه  شکایتی  محمد  فرزند  توفیقی  رضا  محسن  سید  آقای  چون   1/126
کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد  بر  مبنی  رحیمی 
931179ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 94/3/6 ساعت 9صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
نمود. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور 

م الف:264 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ 

1/127 شماره ابالغنامه: 9310100351207458 شماره پرونده: 9209980351200005 
علیرضا   -2 دیاریان  بدری   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ   920005 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  همگی  میرمحمد صادقی  4- سهیال  میرمحمدصادقی  3- صائده  میرمحمد صادقی 
و  دیاریان  طیبه  نظرخواه  تجدید  خصوص  در  پیوست:  مدارک  مجهول المکان  نشانی 
غیره به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9301571-93/11/5 صادره از این شعبه 
می شود  ابالغ  به شما  تجدیدنظرخواهی  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.

م الف:274 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

و  9410100351200026 و   9410100351200028 ابالغنامه:  شماره   1/128 
9410100351200022 و9410100351200020 شماره پرونده: 9309980351201314 
شماره بایگانی شعبه: 931407 ابالغ شونده حقیقی: 1- فاطمه قنادیان 2- زهرا قنادیان 
حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  قنادیان  محمد   -4 قنادیان  احمد   -3
1394/05/21 چهارشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 علت حضور: 
در خصوص دعوی سیروس قنادیان نازی قاضی نوری رکسانا قنادیان به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:279 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

و   9410100351200283 و   9410100351200284 ابالغنامه:  شماره   2/129
بایگانی شعبه:  9309980351200744 شماره  پرونده:  9410100351200281 شماره 
مشیری  کوروش   -2 بهمن  فرزند  سلطانی  1- صغری  حقیقی:  ابالغ شونده   930764
 – خ جی- شهرک اریسون   – پور فرزند اسداله هر دو به نشانی شهرستان اصفهان 
نیلوفر5- پ3، 3- محمود رجبی اشکفتکی فرزند قربانعلی نشانی مجهول المکان تاریخ 
چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:00 ساعت:  چهارشنبه   1394/04/03 حضور: 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه4- اتاق شماره425 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای محمدرضا ساروخانی با 
نمایندگی حسین بهاری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید.م الف:281 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

موسیات  محمد  آقای  علیه  شکایتی  رضا  فرزند  ادیب  ناصر  سید  آقای  چون   1/130
931413ک112  کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  سرقت  در  مشارکت  بر  مبنی 
اینکه  این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 94/3/9 ساعت 11صبح تعیین شده نظر به 
مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  میباشد  مجهول المکان   متهم 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:283 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

احمدی  جواد  آقای  علیه  شکایتی  اکبر  علی  فرزند  یوسفی  فاطمه  خانم  چون   1/131
931138ک112  کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  تلفنی  مزاحمت  ایجاد  بر  مبنی 
اینکه  این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 94/3/9 ساعت 10صبح تعیین شده نظر به 

مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  میباشد  مجهول المکان   متهم 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:284 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ 

1/132 شماره ابالغنامه: 9410100351200286 شماره پرونده: 9309980351200740 
شماره بایگانی شعبه: 930760 ابالغ شونده حقیقی: غالمرضا خانعلی نشانی اصفهان – 
خ جی- خ شهید رجایی – ک.رسالت – پ9 تاریخ حضور: 1394/03/04 دوشنبه ساعت: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری  08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
کل استان اصفهان-طبقه4- اتاق شماره425 علت حضور: در خصوص دعوی مهران 
این شعبه حاضر شوید. در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  در وقت  به طرفیت شما  رژی 

م الف:286 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9310100351207386 و   9310100351207389 ابالغنامه:  شماره   1/133
و9310100351207387 شماره پرونده: 9309980351200508 شماره بایگانی شعبه: 
بلوار شاهد  930521 ابالغ شونده حقیقی: 1- علیرضا تقی زاده نشانی سپاهانشهر – 
خوارزمی4-  بلوار شاهد –  پردیس3، 2- خسرو سفری نژاد نشانی: سپاهانشهر –   –
کوی ابان – بلوک امیر، 3- مهدی کریمی نشانی: آبشار دوم – خ.طیب – مجتمع الماس 
تاریخ حضور: 1394/05/31 شنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان-خ  واحد9   –
اصفهان-طبقه4-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ 
شماره425 علت حضور: در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:289 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/134 شماره ابالغیه: 9310100350410321 شماره پرونده: 9309980350401376 
شماره بایگانی شعبه: 931454 خواهان پژمان یاعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محسن براتی کهریزسنگ و احمد جوزی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  و 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350401376 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/04/03 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:292 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/135 شماره ابالغیه: 9410100361700214 شماره پرونده: 9409980361700005 
به  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  خواهان   940005 شعبه:  بایگانی  شماره 
مدیریت آقای علی اصغر دادخواه دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین جعفرنیا و 
سید محمد سنائی و سید مرتضی آصالح به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم 
دادگاه   28 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
940005 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/14 و ساعت 08:30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. رسیدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

م الف:296 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/136 شماره ابالغیه: 9310100350410110 شماره پرونده: 9309980350401387 
شماره بایگانی شعبه: 931466 خواهان محمدباقر مریخی پور دادخواستی به طرفیت 
خواندگان رسول رضایی شیرمحمدی و حسین محمدی به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350401387 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/27 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:298 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/137 شماره ابالغیه: 9410100361700126 شماره پرونده: 9309980361701422 
 شماره بایگانی شعبه: 931441 خواهان ها صدیقه علوی نژاد و درنا فابری و مجتبی فابری

دادخواستی به طرفیت خواندگان عبدالحسین آرچین و پانته آ فابری و مهدی وفایی و شرکت 
عمران بهارستان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی 
و دستور موقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 28 
 باال خ.شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه2 اتاق شماره 214

 1394/04/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  931441ح/28  کالسه  به  و  ارجاع 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضر گردد.م الف:300 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

1/139 کالسه پرونده: 815/93 شماره دادنامه: 843-93/11/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا مشهدی رنانی نشانی: رهنان – 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  عسگری  وحید  خوانده:  زاهد  اسپرت   – ابوذر 
مبلغ 25/000/000 ریال همراه خسارات هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر در تادیه 
و همچنین صدور قرار تامین خواسته با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: دعوی علیرضا مشهدی رنانی به طرفیت وحید عسگری به خواسته مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک شماره 439300 -93/5/15 عهده بانک صادرات به 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
ابالغ  به  توجه  با  خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الحیه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

م الف:196 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

1/140 شماره قرار:1978-93/11/28 کالسه:93-408 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای 
ساختمان   – عسگریه  خ  انتهای   – اصفهان  نشانی  الیکی  حمید  خواهان:  اختالف  حل 
به  دو  هر  بهشتی  اکرم   -2 حجازی  علوی  سیما   -1 وکیل:  واحد4  طبقه2-   – کوثر 
طبقه2 خواندگان: 1- حسین  واحد14-  مهتاب9-  مجتمع   – خ طیب   – اصفهان  نشانی 
سه  هر  بروجنی  یور  اسفندیار  علیرضا   -3 شکن  صف  محمدمهدی   -2 بساطچی 
به  عنایت  با  انتقال سند رسمی خودرو شورا  به  الزام  نشانی مجهول المکان خواسته: 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
خانم  وکالت  با  الیکی  حمید  خواهان  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای   رای 
 -2 بساطچی  حسین   -1 خواندگان  طرفیت  به  بهشتی  اکرم  و  حجازی  علوی  سیما 
انتقال  به  الزام  به خواسته  بروجنی  اسفندیاریور  علیرضا  محمدمهدی صف شکن 3- 
سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی 414/13ص86 به انضمام مطلق خسارات 
در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وارده 
و  خواهان  طرف  از  شده  ارائه  های  قولنامه  مالحظه  خودرو  مالک  آخرین  خصوص 
ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور ندارد و  الرغم  همچنین خوانده علی 
الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
امور مدنی  انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  به استناد ماده 198 
و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
سوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان 
و خواندگان ردیف اول و دوم پرداخت مبلغ 215/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس 
از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:207 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/29-950 دادنامه:  شماره   732-93 پرونده:  کالسه   1/141
خ   – اصفهان  نشانی  رحیمی  امید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   29 شعبه 
آبادی زمان  نریمانی  اصغر  علی   -1 خواندگان:  پالک151   – بلوار شکوفه   –  غرضی 
2- امیررضا رام پناهی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
امید رحیمی  رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای 
پناهی به خواسته مطالبه  امیررضا رام  به طرفیت علی اصغر نریمانی زمان آبادی و 
و  آب  قبوض  و  ماه  هفت  مدت  به  حکم  اجرای  لغایت   93/3/1 تاریخ  از  معوقه  اجور 
گاز و برق و تلفن با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان که اجاره 
نامه شماره 92/190818 که حکایت از رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف 
توجه  با  لذا  ریال می باشد  مبلغ 2/500/000  به  برق  قبض  فقره  یک  ارائه  و  دارد  اول 
به  مقرون  را  دعوی خواهان  لذا شورا  در جلسه رسیدگی  عدم حضور خواندگان  به 
به  اول  به مواد 198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده ردیف  تلقی و مستنداً  صحت 
پرداخت مبلغ 47/500/000 ریال بابت اجور معوقه به مدت هفت ماه و مبلغ 2/500/000 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم  مبلغ 155/000 ریال  ریال قبض برق و 
متوجه  دعوی  اینکه  به  توجه  با  دوم  ردیف  خوانده  در خصوص  و  می دارد  اعالم  و 
خوانده نمی باشد لذا قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد و نسبت به سایر قبوض با 
توجه به استرداد خواسته توسط خواهان قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد.م الف:210 شعبه 29 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ موت فرضی 

به   2 به شماره شناسنامه  متولد 1351  علی  فرزند  ریاحی  تاجمیر  بتول  1/141 خانم 
آدرس اصفهان – خ جامی – کوچه دستگرده – کوچه پیام – ساختمان شهبازی – طبقه 
اول – واحد2 به موجب دادخواستی که به کالسه 920783ح/4 در شعبه چهارم دادگاه 
حقوقی اصفهان ثبت گردیده اعالم نموده مادر وی به نام خانم صدیقه ارزانی ابرقوئی 
مفقود   1362 سال  از   1334/09/20 متولد  و   863 شناسنامه شماره  به  رسول  فرزند 
گردیده و تاکنون مراجعتی نداشته است و مراتب به کالنتری ملک شهر نیز منعکس ولی 
تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده است و شهود نیز در جلسه رسیدگی مورخه 93/6/30 
بر این موضوع شهادت داده اند و طی آن درخواست صدور حکم موت فرضی مشارالیه 
را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 1023 قانون مدنی سه نوبت متوالی هر نوبت 
به فاصله یک ماه در یکی از جراید کثیراالنتشار سراسری و محلی درج و نشر یافته 
از حیات و ممات غایب اطالعی دارند ظرف مدت  و اعالم می نماید چنانچه اشخاصی 
یکسال از تاریخ اولین آگهی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید 
نیکبخت اطالع دهند بدیهی است با انقضاء مدت و عدم وصول خبر از غایب موجب اتخاذ 
رئیس شعبه چهارم  استادشریف  الف:717  بود.م  دادگاه خواهد  این  ناحیه  از  تصمیم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله :
 اّمتم هم��واره در خي��ر و خوبى اند ت��ا وقتى كه 
يكديگر را دوس��ت بدارند، نم��از را برپا دارند، 

زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند...
افزایش متابولیسم 

1129 با چای سبز و فلفل کاین
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دکتر فرح بخش عنوان کرد: کسانی که رژیم های روزه داری 
می گیرند مثالً 15 ساعت هیچ چیزی نمی خورند و فقط چند 
س��اعت غذا می خورند و یا رژیم های آب درمانی می گیرند 

اینها نیز رژیم های غلطی محسوب می شود.
راه هایی که با سرعت زیاد وزن شخص را کم می کند اشتباه 
است.یک متخصص اپتومتریست گفت: متأسفانه بسیاری از 
افراد کاهش وزن را یک چیزی بر اساس مد حساب می کنند 
و غافل از این هس��تند که این وضعیت با س��المتی آنها در 
ارتباط اس��ت. وقتی کاهش وزن به عنوان سالمتی در نظر 
گرفته نشود،  افراد به س��راغ راه هایی می روند که با سرعت 
زیاد وزن ش��خص را کم می کند معموالً مسیر های اشتباه 
است. بسیاری از افراد تصور می کنند با رژیم هایی که ده الی 
بیست کیلو از وزن خود را از دست می دهند به آن چیزی که 
مطلوبشان است، می رس��ند غافل از اینکه این کاهش وزن 

سریع با رژیم های غیر استاندارد بروز می کند.
دکتر پیام فرح بخش بیان کرد: بسیاری از افراد به رژیم های 

ت��ک خ��وری روی می آورند؛ به ط��وری که فقط س��ه روز 
میوه می خورند یا همین طور س��وپ که رژیم های بس��یار 
نادرستی است. متأس��فانه رژیم های غلط زیادی داریم که 
توس��ط بس��یاری از همکاران متخصص تجویز می ش��ود؛  

نظیر رژیم های پروتئینی که در آن ن��ان و غالت را از رژیم  
غذایی فرد حذف می کنند و فرد فقط با مصرف مواد غذایی 
پروتئینی مانند اس��تیک ی��ا فیله مرغ وزن خ��ود را پایین 
می آورد. این کاه��ش وزن اتفاق می افتد؛  ام��ا به قیمت از 
دست دادن سالمتی فرد تمام می شود.فرح بخش در ادامه 
افزود: افراد ممکن است به رژیم های ادکینس نیز رو آورند 
که در آن فقط چربی ها را مصرف می کند و پروتئین و نان و 
غالت را حذف می کند. این گونه رژیم ها ممکن است در دراز 
مدت عوارض جدی را به همراه داشته باشد. بعضی از افراد 
رژیم هایی را دنبال می کنند که در آن همه چیز می خورند 
ولی در حد بس��یار کم یعنی کالری های زیر  هزارتا 800  را 
استفاده می کنند که در این رژیم ها افراد اختالل کبدی پیدا 
می کنند. دکتر فرح بخش عنوان کرد: کسانی که رژیم های 
روزه داری می گیرند مثاًل 15 ساعت هیچ چیزی نمی خورند 
و فقط چند ساعت غذا می خورند و یا رژیم های آب درمانی 

می گیرند اینها نیز رژیم های غلطی محسوب می شود.

اشتباه ترین روش برای کاهش وزن
محققان معتقدند که فلفل کاین و چای س��بز تأثیر 
مشابهی روی متابولیسم یا همان سوخت وساز بدن 
دارند.حتماً می دانید که چای س��بز حاوی ترکیبات 
فوق العاده ب��رای کاهش وزن اس��ت. ب��ه عقیده ی 
محققان مصرف همزم��ان آن با فلفل کاین می تواند 
تأثیری چند برابر داشته باشد. در این مطلب بیشتر 
در خصوص ای��ن ماده ی الغری ف��وق موثر صحبت 

خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
متابولیسم و مواد غذایی

مواد غذای��ی متعددی وج��ود دارند ک��ه می توانند 
باعث افزایش متابولیس��م بدن ش��ده و به سوزاندن 
انرژی های دریافت��ی روزانه کمک کنن��د. این مواد 
غذایی ترموژنیک )س��وزاننده ی چربی ه��ا( نامیده 
می ش��وند. به خاطر اینکه به بدن کمک می کنند تا 
کالری بیش��تری از حد معمول بس��وزاند. این مواد 
غذای��ی حاوی دو ترکی��ب مهم هس��تند که چنین 
تأثیری دارند. یک ترکیب گرم که کاپسایس��ین نام 
دارد و در مواد غذایی تند یافت می شود. ماده ی دیگر 
کاتچین است که در چای وجود دارد. این ترکیبات 
متابولیس��م بدن را تا 5 درصد بیش��تر می کنند که 
منجر به سوزاندن روزانه 100 کالری بیشتر می شود. 
به این ترتیب بدن حدود 16 درصد چربی بیشتری 

می سوزاند.
کاپسایسین محرک متابولیسم بدن

اگر اهل خوردن فلفل تند هستید بدون شک با طعم 
تند و سوزش چش��م، بینی، دهان، گلو و معده آشنا 
هستید. بعد از خوردن مواد غذایی تند اشک سرازیر 
می ش��ود و فرد دچار تعریق شده و احساس تشنگی 
بیش��تری می کند. تمام این حس ها به دلیل مصرف 
کاپسایسین است. حواستان باشد اگر بعد از خوردن 
فلفل آب بنوشید دهان تان آتش می گیرد. بهتر است 
برای کاهش سوزش دهان یک لیوان شیر میل کنید.
کاپسایس��ین باع��ث تحریک هورمون های��ی مانند 
آدرنالین و دوپامین می ش��ود. این هورمون ها باعث 
افزایش ضربان قلب، تسریع تنفس، انتقال چربی ها 
و گلوکز به خون برای فعالیت عضالت می شوند. مواد 
غذایی متعددی حاوی این ترکیب مفید هس��تند و 
فلفل کاین یکی از منابع خوب این ماده است. برای 
افزایش متابولیسم بدن تان کافیست روزانه یک نوک 
انگشت از ادویه های تند را به غذای خود افزوده و از 

این فلفل بیشتر استفاده کنید.
کاتچین برای تحریک متابولیس�م چای 

سبز
کاتچین، تأثیری مش��ابه با کاپسایسین دارد. چای 
س��بز حاوی می��زان زی��ادی از این ترکیب اس��ت. 
خوش��بختانه کافئین موجود در ای��ن چای قدرت 
این ترکیب مفید را چند براب��ر می کند. عالوه براین 
چای س��بز حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی است که 
به واس��طه ی فعال کردن آنزیم هایی باعث سوزاندن 

چربی ها می شود.
باید بدانید که نوش��یدن چای س��بز باعث افزایش 
قابل توجه می��زان هورمون نوراپی نفرین می ش��ود. 
این هورم��ون می توان��د تولید برخ��ی از آنزیم ها را 
مس��دود کند. این ترکیب نیز مانند کاپسایس��ین، 
بدن را آماده ی ورزش و فعالیت بیشتر می کند. البته 
منظورمان این نیست که بعد از نوشیدن یک فنجان 
چای س��بز می توانید دوی مارتون انج��ام دهید. اما 
بدن این ق��درت را پیدا می کند که فعال تر باش��د و 

سوخت وساز خود را باال ببرد.
چگونه می شود چای سبز و فلفل کاین را 

با هم مصرف کرد؟
بدون شک نمی شود غذایی با چای سبز و فلفل کاین 
تهیه کرد. اما ش��ما می توانید این دو را در برنامه ی 
غذایی روزانه تان بگنجانید و از خ��واص هر دو بهره 
ببرید. جذب همزمان کاپسایسین و کاتچین باعث 
می شود که بدن شروع به سوخت وساز سریع تر مواد 
غذایی کند و به این ترتیب کالری و چربی بیشتری 
بس��وزاند. این ترکیبات به مرورزمان اشتهای شما را 
کنترل می کنند و انرژی و قدرت بیشتری به بدنتان 

می دهند.
مواد غذایی دیگر در خدمت متابولیس�م 

بدن
به غیر از فلفل کاین و چای سبز مواد غذایی دیگری 
هس��تند که به افزایش متابولیس��م بدن و سوزاندن 
چربی ها کم��ک می کنند که در زیر ب��ه گلچینی از 

آن ها اشاره می شود:
غالت کامل؛غالتی مانند جو دو سر و برنج کامل جزو 

محرک های متابولیسم بدن هستند. 
بروکلی؛این سبزی پرخاصیت حاوی میزان زیادی 
کلس��یم بوده و برای کاهش چربی ه��ای بدن موثر 
است. سوپ س��بزیجات؛ برای بهره مندی از خواص 
سبزیجات بهتر است آن ها را تازه به تازه مصرف کنید 

و از مصرف سوپ های صنعتی بپرهیزید.
مرکبات؛مرکباتی مانند پرتقال ق��درت کافی برای 
افزایش متابولیس��م ب��دن را دارند و ای��ن قدرت را 
مدی��ون ویتامی��ن C خود هس��تند که ب��ه کنترل 
انس��ولین خون کمک می کند.توصی��ه می کنیم در 
کنار مصرف این مواد غذایی فعالیت بدنی خود را نیز 
افزایش دهید. روزانه چند دقیقه پیاده روی و یا دوی 
نرم می تواند کمک زیادی به افزایش متابولیس��م و 

سوزاندن چربی های اضافه بکند.
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بازی با عروسک، موثر در رشد 
شخصیت کودکان

برای کودکانی که قادر به بیان مش��کالت و ناراحتی های ش��ان از 
طریق گفت وگو نیستند، بازی می تواند بهترین عامل برای شناخت 

و درمان اختالالت آنان باشد
بازی با عروسک، موثر در رشد شخصیت کودکان

از گذشته های دور نس��بت به » بازی« نگرش های مثبت و منفی 
وجود داشته است. عده ای بازی را صرف بی هدف انرژی های انباشته 
شده، لذت آنی و رفتارهای زائد و بیهوده تلقی کرده اند؛ در حالی که، 
برخی از آن را زیباترین و پاک ترین فعالیت در جهت ش��کوفایی و 

رشد کودک می دانند.
بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم ترین فعالیت او به شمار 
می رود که در عین سرگرم کننده بودن، کارکردهای مهم دیگری 
نیز دارد. هر یک از ای��ن کارکردها به جنب��ه ای از زندگی کودک 
مربوط می ش��ود و او را برای به زندگی بزرگس��الی آماده می کند. 
بازی انعکاس فعالیت های درونی کودک و میل به خوشی، آزادی و 

رضایت اوست که صفا و آرامش را برایش به ارمغان می آورد.
روانشناسان معتقدند کودک در فعالیت های خودجوش باید آزاد 
گذاشته ش��ود. در جریان بازی نیروهای ذهنی و جسمی کودک 
همراه با دقت، تخیل، نظم و ترتیب و چاالکی رشد می یابند. عالوه 
بر این، بازی محرک و انگیزه ای اس��ت که در جهت کسب تجارب 
اجتماعی از آن اس��تفاده می ش��ود. کودک از راه بازی می تواند به 
استعدادها، توانایی ها، خواست ها، ضعف ها و نکات مثبت و منفی 
خود پی ببرد و با ش��ناخت ویژگی های خود، س��اخت شخصیت 

خویش را تحکیم بخشد.
بازی به عنوان فرآیندی چندبعدی، به نحوی قابل توجه، در خدمت 
تکامل و رشد کودک است و می تواند راهی برای تخلیه انرژی ها در 
سیر مورد نظر باش��د. کارل گروس، از صاحبنظران قرن نوزدهم، 
اعتقاد دارد بازی عاملی است برای رشد نیروهای خام و آماده سازی 
آنها برای استفاده در زندگی. بازی فرآیند یادگیری را برای کودک، 
این انس��ان کوچک، لذت بخ��ش می کند و همچنی��ن به ارضای 
بسیاری از نیازهای اساس��ی و زیربنایی او منجر می شود. اهمیت 
بازی در مباحث روانشناسی رشد تا حدی است که صاحبنظران آن 

را »تفکر کودک« نامیده اند.
بازی وس��یله ای برای بیان احساس��ات، برقراری ارتباط، توصیف 
تجربیات، آشکار کردن آرزوها و خودشکوفایی است. فعالیت بازی 
در واقع تالش کودک ب��رای کنار آمدن با محیط اس��ت که از این 

طریق او خود را در می یابد و دنیا را درک می کند.
بازی به کودکان اجازه می دهد هنگامی که س��ایر شکل های بیان 
کردن ناممکن اند، به بیان خود بپردازند. بازی فرصت بی همتایی 
برای بزرگساالن فراهم می کند تا دنیا را از دیدگاه ها کودک درک 
کنند و از آنجا که برای کودکان فعالیتی بس��یار لذت بخش است، 
آنان را تغریب می کند تا آرام باشند، حالت دفاعی خود را که ممکن 
است داشته باش��ند، کاهش دهند و احساساتشان را بی پرده بیان 
کنند. بازی همچنین به آنها کمک می کند تا مهارت های اجتماعی 
مفیدی به دس��ت آورند و رویکردهای جدید و کارآمد حل مساله 

را آزمایش کنند.
 کودکان از طریق بازی ارتباط برقرار می کنند. مشکالت کودکان 
در جریان رشد اغلب با عدم توانایی بزرگساالن برای درک آنها توام 
است. اکثر بزرگس��االن از کودکان انتظار دارند که با آنها از همان 
طریق که خود راحت ترند، ارتباط برقرار کنند؛ یعنی ارتباط کالمی. 
آنها به جای اینکه با کودک، کودکانه رفتار کنند، از او انتظار دارند 

که رفتار خود را تا حد یک بزرگسال برساند.
کودکان سعی می کنند خود را بفهمانند

 کودکان سعی می کنند خود را بفهمانند؛ هرچند که اغلب از طریق 
کالمی موفق نیستند. میان آنچه از زبان کودکان فهمیده می شود 

و آنچه کودکان بیان می کنند، تفاوت وجود دارد.
کودکان معموال فراتر از آنچ��ه بیان می دارند، درک می کنند. اکثر 
بزرگساالن قادرند احساسات )درماندگی، اضطراب و...( و مشکالت 
ش��خصی خود را در قالب کالم اظهار دارن��د؛ در حالی که محدود 
کردن کودکان به بیان خود از طریق کالمی در ارتباطی که باید بین 
کودک و مشاور به وجود آید، محدودیت های غیرالزم و غیرواقعی 
را ایجاد می کند. به ویژه اگر این ارتباط یک تجربه درمانی باش��د. 
بازی برای کودکان مس��اوی صحبت با بزرگساالن است. کودکان 
در صورتی که فرصت یابند، احساس��ات و نیازهای خود را ازطریق 
بازی، به همان صورت و روش��ی که مشابه روش بزرگساالن است، 
بیان می دارن��د. بیان کودکان در مواردی نظی��ر ترس، عصبانیت، 
ش��ادمانی، ناکامی شبیه بزرگساالن اس��ت. انواع بازی ها در نقش 
کلمات کودکان هستند و بازی های مختلف می توانند برای کودکان 
فرصتی فراهم آورند تا احساسات و مشکالت خود را همانگونه که 

تجربه کرده اند، بیان دارند.
نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

از بعد رش��د اجتماعی، تعامل در بازی با دیگر کودکان، کودک را 
قادر می کند تا تص��ورش را از خود و دیگران به صورت عام رش��د 
دهد. کودکی که بازی می کند نقش خود را ب��ه طور مرتب تغییر 
می دهد و مجبور می شود چشم انداز خود را نیز متفاوت سازد. در 
بازی های گروهی که مقررات و قواعد دارند، بازیکن باید نقش دیگر 
بازیکنان را بداند و همچنین توانایی برعهده گرفتن نقش دیگران 
را در خود رشد و توسعه دهد تا از طریق پیش بینی آنچه در آینده 
اتفاق می افتد، بتواند رفتار خود را با آن سازگار کند. کودک شروع 
به ارزیابی توانایی های خود در مقابل دیگ��ران می کند و هویت یا 
تصور از خود را بهبود می بخش��د.کودکانی که با دیگر بچه ها بازی 
می کنند، هویت خود را بهتر کش��ف می کنند. آنها از طریق بازی 
کردن نقش های متنوع بزرگساالن، مقررات اجتماعی و معیارهایی 
که رفتار بازیگر را تنظیم می کند، می آموزند. بازیگر باید یاد بگیرد 
که به قواعد بازی، حتی زمانی که انگیزه های آنی او را به سوی یک 

رفتار کامال متفاوت سوق می دهد، پایبند باشد.
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 Oguz Yildirim ،نام صاحب این خودروی مینی و جالب
است که صاحب مینیاتوری از مرسدس بنز بوده و این ساخته 

آلمانی و خاصش را در شهر اسپارتای ترکیه می راند.
این خودروی تک سرنشین، با سوخت کار می کند و می تواند 
به حداکثر سرعت ۴5 کیلومتر بر ساعت نیز برسد. صاحب 

این ماشین خاص و کوچک، برای آن قیمتی 1۲هزار یورویی 
تعیین کرده است.

با توجه به سایز این خودرو، جای پارک بسیار راحت برای آن 
پیدا شده و شاید این بزرگ ترین مزیت آن باشد.

همچنین به آس��انی از محلی که مخصوص ب��ه عابر پیاده 

هست نیز رد می شود و خیابان و پیاده رو برای این ماشین، 
فرق چندانی نمی کند!به طور حتم می توان حدس هم زد که 
در ترافیک سبک، خیلی خوب می توان با آن مانور داد، فقط 
باید حواستان باشد که ناگهان توسط یک کامیون و یا ماشین 

شاسی بلند زیر گرفته نشوید!

فیزیوتراپی در سوختگی بعد از ثابت شدن عالئم حیاتی بیمار 
بسیار ضروری است و می تواند نقش پیشگیری از صدمات و 

درمان را داشته باشد.
 عضو گ��روه ترمیم نوری با بی��ان اینکه یک��ی از مهمترین 
مداخ��الت درمانی در س��وختگی ها که از هم��ان روزهای 
اول باید اجرا ش��ود توانبخش��ی و فیزیوتراپی در سوختگی 
اس��ت گف��ت: فیزیوتراپ��ی در س��وختگی بع��د از ثاب��ت 
ش��دن عالئم حیاتی، جنبه درم��ان و پیش��گیری دارد، از 
 ای��ن رو بای��د فیزیوتراپی بعد از س��وختگی را س��ریعا آغاز 

کرد.
وی توضی��ح داد: به عن��وان مثال در خص��وص بیماری که 
 در طی س��وختگی قس��متی از پوس��تش را از دس��ت داده 
 می توان با لیزر و یا اشعه ماوراء بنفش پوست بیمار را ترمیم

 کرد.

 مدی��ر اجرایی نش��ریه لی��زر پزش��کی جهاد دانش��گاهی 
 واح��د عل��وم پزش��کی ته��ران اف��زود: معم��وال در 
 س��وختگی ها، کوتاهی و یا چس��بندگی برای بیمار اتفاق 

می افتد که برای جبران این مش��کل بای��د آن موضع را در 
موقعیت های مختلف با دانش آناتومیک مناسب درمان کرد 
که در این درمان به عنوان یک فرآیند توانبخشی از اسپلینت 
» محافظ��ت کننده ای ک��ه از بیرون موضع را می کش��د« 
 استفاده می ش��ود و به تدریج مفصل را به حالت طبیعی بر

می گرداند.
بشردوس��ت، با اش��اره به اینکه بیشتر چس��بندگی ها در 
سوختگی ها حالت خم ش��دگی ایجاد می کند، بیان کرد: 
به عنوان مثال می توان به چس��بیدن چی��ن ناحیه چانه به 
قسمت قدامی قفسه سینه یا کوتاه ش��دن گردن به سمت 
جلو اش��اره کرد که برای پیش��گیری از عوارض احتمالی از 
اسپلینت های شبانه استفاده می ش��ود، بنابراین به کمک 
 توانبخشی می توان از عوارض احتمالی سوختگی پیشگیری

 کرد.

بیماری بلفاریت با شوره سر و آکنه صورت 
همراه است، همچنن اگر بلفاریت ناشی از 
اختالل غدد چربی باشد می تواند منجر به 

خشکی چشم شود.
اف��راد مبتال ب��ه الته��اب لبه پل��ک ها از 
مکمل های غذایی ام��گا 3 و روغن ماهی 
اس��تفاده می کنن��د. ی��ک متخص��ص 
اپتومتریس��ت گفت: الته��اب لبه پلک ها 
به بلفاریت موس��وم اس��ت و ازاختالالت 

ش��ایع به ش��مار می رود که تمام رده های 
س��نی، نژادی و جنس��یتی را تحت تاثیر 
قرار می ده��د، بلفاریت عموم��ا وضعیتی 
مزمن و ع��ود کننده می باش��د که ممکن 
اس��ت در اثر عوامل باکتریایی بوجود آ ید، 
همچنین می تواند از درماتیت پوستی نیز 

سرچشمه بگیرد.
دکتر کی پ��ور در ادام��ه بیان ک��رد: این 
بیماری با شوره س��ر و آکنه صورت همراه 
است، همچنن اگر بلفاریت ناشی از اختالل 
غدد چربی باشد می تواند منجر به خشکی 

چشم شود.
وی اذعان داش��ت: احس��اس س��وزش و 
خارش، ریزش اش��ک، قرمزی لبه پلک و 
حالت شوره مانند درمژه از عالئم بلفاریت 
است، از عوارض ابتال به این بیماری می توان 
ریزش مژه ه��ا و یا رنگ باختگ��ی آن ها را 

نام برد.

هنوز دو پرچم��دار مهم امس��ال یعنی 
G۴ الج��ی و Xperia Z۴ س��ونی 
معرفی نشده اند و بس��یاری بی صبرانه 
انتظار رونمای��ی آنها را می کش��ند. در 
ماه ه��ای اخیر نی��ز اطالع��ات و بعضا 
 تصاوی��ر متع��ددی از ه��ر دوی ای��ن
 تلفن های هوش��مند در فضای مجازی 
منتشر شد و کمپانی الجی نیز همانطور 
که در جریانی��د،  اخیرا دعوت نامه های 

مربوط به مراسم رونمایی پرچمدار تازه 
اش را ارسال  کرده است.

ح��اال لیس��تی متش��کل از ۲0 تلف��ن 
هوشمند برتر منتش��ر شده که براساس 
 GFXBench نتای��ج بنچم��ارک 
Manhattan 3/1 تهیه شده و اسامی 
 ای��ن دو محصول نی��ز در آن مش��اهده

 می شود.
این تس��ت به گون��ه ای طراحی ش��ده 
که نش��ان می دهد پردازن��ده گرافیکی 
دس��تگاه م��ورد آزمایش در ی��ک بازه 
زمانی مش��خص چه تع��داد فریم را می 
تواند تس��ت کند. براین اساس، موبایل 
)E6553( Xperia Z۴ از پردازن��ده 
گرافیک��ی Adreno ۴30 به��ره می 
برد و موف��ق ش��د ک��ه 1115 فریم را 
 با ن��رخ 18 فری��م ب��ر ثانیه پ��ردازش

 کند.

انتظار برای رونمایی Xperia Z4 و G4امگا 3 ،التهاب پلک ها را درمان می کند

مینی مرسدس بنزی که 4۵ میلیون تومان  فروخته شد

نقش موثر فیزیوتراپی در درمان سوختگی
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