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افزایش سن؛ افزایش 
بدبینی یا  اعتماد؟!

حسین شاهپروری، قوی ترین 
ورزشکار زورخانه ای شد صنایع معدنی ، جذاب برای 

سرمایه گذاران خارجی

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
بازار تضمین نشده،

 دغدغه تولیدکنندگان

بی نیازی کارخانجات کشور
 از واردات لوب کمپرسور

 نفس تابناز در میان
 شعله ها گرفت

 هنرجویان زاون
 را دریابیم

  نفت تهران 
نقره داغ شد
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گیاهان دارویی در اصفهان تولید باال دارد ؛
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 آمریکا جنگ می طلبد،
 اروپا مذاکره

در حال��ی ک��ه تفاه��م هس��ته ای می��ان ای��ران و گروه 
۱+ ۵ در مذاک��رات اخیر ل��وزان حاصل ش��د و تالش ها 
برای دس��تیابی به جزییات تواف��ق نهایی نی��ز در حال 
آغاز اس��ت، اختالف نظ��ر می��ان آمریکا و کش��ورهای 
اروپای��ی ب��ر س��ر برخ��ی م��وارد مرب��وط ب��ه برنام��ه 
هس��ته ای ای��ران، از جمل��ه مس��ائل مهمی اس��ت که 
 مورد توج��ه برخی از ناظ��ران و تحلیلگران ق��رار گرفته

 است.
 روزنامه »دیلی استار« در مطلبی به بررسی رویکردهای 
آمریکا و کش��ورهای اروپایی به مذاکرات هسته ای ایران 
پرداخته و می نویسد بنا بر دالیل متعدد، سه کشور اروپایی 

عضو گروه ۱+ ۵ اکنون با موضع...
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اولین اخم ظریف
 وزی��ر امورخارجه ب��ا تاکید بر این ک��ه مبارزه با تروریس��م و

 اف��راط گرای��ی نبای��د گزینش��ی باش��دگفت: بمب��اران 
 ب��ه تنهای��ی مش��کل اف��راط گرای��ی و تروریس��م را ح��ل
  نمی کند و مقابله ب��ا این معضل نیاز ب��ه کمپین بزرگ تری

 دارد.محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با جولی 
بیش��اپ، وزیر امورخارجه اس��ترالیا ضمن ابراز خرسندی از 

حضور وی در تهران افزود: بسیار خوشحالم...

 رییس کمیت��ه آب ات��اق اصفهان گف��ت: هیچ ک��س تصور نم��ی کرد از 
۴۰۰ میلیون متر مکعب آبی که برای کشت پاییزه کشاورزان شرق از آبان 
ماه تاکنون رها ش��د، حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب در مسیر رودخانه 
به آبخوان ها فرو رود؛ به گونه ای که ۴۰ درصد آب هم به دست کشاورزان 
نرسد.مهدی بصیری در خصوص شرایط آبی زاینده رود بعد از اتمام زمان 
آبیاری کشت پاییزه کشاورزان ش��رق اصفهان، بیان داشت: در حال حاضر 
تصمیم خاصی برای آن زمان، اتخاذ نش��ده و احتم��ال دارد همانند چند 
ماه گذش��ته کف رودخان��ه میزانی مح��دودی آب جاری باش��د و یا اگر با 
 کمبود آب برای شرب مواجه شویم رودخانه بعد از یک ماه خشک خواهد

 ش��د.وی درباره اینکه به گفته وزارت نیرو، اصفهان در س��ال ۹۴ در تنش 
ش��دید آبی ق��رار دارد، بیان داش��ت: اگر می��زان اندک��ی آب در رودخانه 
 جاری باش��د در فصل گرما، ما ش��اید تبخیرمی��زان باالی��ی آب خواهیم

ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  اصفه��ان  ت��اق  ا آب  کمیت��ه  بود.ریی��س   
وع��ده  می��زان  از  کمت��ر  کش��اورزان  گفت��ه  ب��ه  ک��ه  س��وال 
از گف��ت:  اس��ت،  رس��یده  آنه��ا  دس��ت  ب��ه  آب  ش��ده،   داده 

 ۴۰۰ میلیون متر مکعب آبی که توسط وزارت نیرو برای شرق اصفهان در 
 نظر گرفتند، در پاییز ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب رهاس��ازی شد که تنها

 ۷۵ میلیون متر مکعب آب به سد آبشار رسید و ۷۵ میلیون متر مکعب دیگر 
به آبخوان های مسیر زاینده رود در شهرهای اصفهان و لنجان فرو رفت.

وی ادامه داد: در اس��فند ماه نیز حدود ۳۰ میلیون مت��ر مکعب آب نیز در 
آبخوان ها فرو رفت و اکنون نیز گفته می شود حدود ۷۰ میلیون متر مکعب 
آب درمسیر زاینده رود فرو می رود که کشاورزان به این موضوع گالیه دارند.
وزارت نیرو تصور هدر رفت ۱۶۰ میلیون متر مکعبی زاینده رود را نمی کرد،

بصیری تاکید کرد: هیچ کس تصور نمی ک��رد از ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
آبی که برای کش��ت پاییزه کش��اورزان ش��رق از آبان ماه تاکنون رها شده 
 حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب در مسیر رودخانه به آبخوان ها فرو رود؛

 به گونه ای که ۴۰ درصد آب به دست کشاورزان نرسید.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو نیز تصور این موضوع را نمی کرد، گفت: با توجه 
به اینکه رودخانه بیش از یک سال خشک بود با بازگشایی زاینده رود آب به 

سمت آبخوان های مسیر و چاه های حریمی رودخانه فرو رفت.
رییس کمیته آب اتاق اصفهان با تاکید بر اینک��ه مدیریت زاینده رود یک 
روزه خراب نش��ده اس��ت، بیان داش��ت: مدیریت زاینده رود طی ۲۰ سال 
 گذش��ته دس��تخوش تغییرات و تصمیم گیری های بس��یار به��م ریخته
  است.وی با اشاره به اینکه کنترل برداش��ت های باالدست زاینده رود نیز

 امکان پذیر نیست تصریح کرد: مسووالن اکنون اصرار بر صرفه جویی آب 
دارند؛ اما س��وال اینجاس��ت با وجودی که حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب 
کمبود آب در حوضه زاینده رود داریم، چطور س��هم آب یزد به طور کامل 
منتقل می ش��ود و چهارمحال و بختیاری، پمپ های باالدس��ت رودخانه 
 در اصفهان و همچنین صنایع نیز به طور کامل برداش��ت آب دارند؛ اما به

 حق آبه داران می گوید یک س��ال در میان آن هم به طورنصفه و نیمه آب 
تحویل آنها داده می ش��ود.بصیری گفت: اگر بارندگی خوبی داشته باشیم 
و آب به طور مناسب پشت سد ذخیره ش��ود احتمال دارد پاییز ۹۴ میزان 

محدودی آب تحویل کشاورزان داده شود.
اجرای طرح تونل بهشت آباد همچنان متوقف است

وی در خصوص اینکه در سه نوبت رهاسازی آب برای آبیاری کشت پاییزه 
آب به تاالب گاوخونی نرسید، اظهار داشت: آب هیچ گاه به تاالب گاوخونی 
 نمی رس��د و فقط در صورت احیای کش��اورزی ش��رق اصفهان و دریافت 
 ح��ق آب��ه خ��ود م��ی ت��وان امی��دوار ب��ه زن��ده ش��دن گاوخون��ی

 بود.ریی��س کمیته آب ات��اق اصفه��ان در ادامه در خص��وص اینکه گفته 
می ش��ود پیمانکار طرح و س��اخت تونل انتقال آب کرمان انتخاب ش��ده 
اس��ت در خصوص وضعیت ط��رح تونل بهش��ت آب��اد، بیان داش��ت: در 
خصوص این طرح اطالعی ن��دارم؛ البت��ه وزارت نیرو در نظ��ر دارد طرح 
 آبرس��انی از طریق تونل منتفی و آب از طریق لوله ب��ه یزد و کرمان منتقل

شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور 
مستمر نداجا در خلیج عدن و اسکورت بیش 
از ۲ هزار و۵۰۰ کشتی در این آبراه مهم جهان 
گفت: امیدواریم هر چه زودتر امنیت در این 
خلیج برقرار شود.وی افزود: به هیچ کشوری 
اجازه اخطار برای هشدار دادن به ناوگروه های 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
را نخواهی��م داد. فرمان��ده نی��روی دریایی 
 ارت��ش تصریح کرد: این حض��ور طبق برنامه

 با درخواست س��ازمان جهانی کشتیرانی در 
آب های آزاد؛ از جمله خلیج عدن برای مقابله 
با دزدی دریایی ادام��ه دارد و هیچ کس حق 

تذکر به ناوهای ایرانی را نداشته و تاکنون نیز این اتفاق نیفتاده است.
امیر س��یاری در خصوص موضوع یم��ن گفت:  هیچ نیازی ب��ه پهلوگیری 
ناوگروه ما در یمن نیست؛ اما با قدرت در منطقه خلیج عدن حضور داریم و 

هم اکنون نیز ناوگروه سی و چهارم ما به این 
منطقه اعزام شده است.

فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش جمهوری 
اسالمی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا 
عربستان نیروی دریایی کشورمان را تهدید 
کرده است، اظهار داشت: هیچ تهدیدی علیه 
ما انجام نگرفته است؛ ما اجازه تهدید و تذکر 
هم نمی دهیم؛ زیرا طب��ق قوانین بین المللی 
می توانی��م در آب ه��ای آزاد و بین الملل��ی 
حضور داشته باش��یم و تاکنون بدون اجازه 
 کشوری به آب های سرزمینی آن کشور وارد
 نش��ده ایم.وی در پاس��خ به این س��وال که 
آیا برنام��ه ای ب��رای پهلوگیری در یم��ن دارید، خاطر نش��ان کرد: چنین 
 برنام��ه ای نداریم و امیدواری��م امنیت خلیج عدن با کمک همه کش��ورها

 تامین شود.

رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید کرد: الزم اس��ت نام گذاری روز و هفته نکوداش��ت اصفهان در ش��ورای 
فرهنگ عموم��ی اس��تان به تصویب برس��د و با تش��کیل س��تاد ش��هری در 
 س��طوح عالی با حضور کلیه نهادها و دس��تگاه ها و گروه های مردمی ش��اهد
 برنامه ریزی های جامع و فراگیر در این هفته برای تمامی ش��هر و ش��هروندان 

باشیم.
اصغر اذربایجاني در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان ضمن گرامیداشت 
روز ارتش جمهوری اسالمی گفت: خدمت دالورمردان عرصه رشادت و ایثارگری 
و ارتش��یان به خصوص غیورمردان در ی��گان ارتش جمهوری اس��المی که در 

اصفهان مستقر هستند، این روز را تبریک مي گویم.
وي با اش��اره به هفته نکوداش��ت اصفهان اف��زود: با توجه به مصوب��ه دوره دوم 
 شورای اس��المی ش��هر اصفهان س��وم اردیبهش��ت با عنایت به س��الروز تولد

 شیخ بهایی به عنوان روز اصفهان نام گذاری و در سالهای بعدی این روز از سوم 
تا نهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته نکوداشت اصفهان تعیین شد.

ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی، اجتماعی و ورزش ش��ورای اس��المی ش��هر 
 اصفه��ان با تاکید ب��ر این که در س��ال های متمادی س��عی بر این ب��وده که با
 برنامه ریزی ه��ای مختلفی از این هفت��ه در جهت اعتالی اصفهان اس��تفاده 
ش��ود تصریح کرد: البته ش��اهد فراز و فرودهای متفاوتی در سال های مختلف 
برای گرامیداش��ت هفت��ه اصفه��ان بوده ای��م. ولی آنچ��ه در زم��ان حاضر با 
 آن مواجه هس��تیم، علیرغم گذش��ت بی��ش از یک ده��ه از این ن��ام گذاری و
 برنامه های مختل��ف فرهنگی اجتماعی و تفریحی نتوانس��ته ایم آن را در ابعاد 
مختلف نهادینه کنیم و از ظرفیت این اتفاق مهم فرهنگی برای ش��هرمان بهره 
من��دی الزم را ببریم که ضرورت آس��یب شناس��ی جدی این موض��وع و ارایه 

راهکارهای الزم برای استفاده از فرصت این نام گذاری بسیار مهم است.
وي در خصوص نهادینه کردن هفته نکوداشت اصفهان اظهارداشت: الزم است 
با گذشت یک دهه، نامگذاری روز و هفته نکوداشت اصفهان در شورای فرهنگ 
عمومی استان تصویب و با تشکیل ستاد ش��هری در سطوح عالی با حضور کلیه 
نهادها و دستگاهها و گروههای مردمی شاهد برنامه ریزی های جامع و فراگیر 

در این هفته برای تمامی شهر و شهروندان باشیم.
آذربایجاني با بیان این که تمام ارگان ها و نهادهاي دولتي وتشکل هاي مردمي 
درزمینه بزرگداش��ت اصفهان با یکدیگر همق��دم و همراه باش��ند افزود: همه 
مجموعه ها با توجه به حساسیت هاي خاص شهراصفهان به صورت ویژه به این 
موضوع نگاه کنند، به طور حتم یک هم افزایی باالمي توان ابعاد مختلف فرهنگ، 
هنر، روابط اجتماعی، هویت و میراث های گرانب های ملموس و هم میراث های 
ناملموس، علم و دانش، اقتصاد و توسعه و ایثارگری های و رشادت های این دیار 

نصف جهان را معرفي کرد.
وي به ظرفیت های هفته نکوداش��ت اصفه��ان براي پرداختن به مش��کالت و 
معضالت جدی این کالن شهر اشاره و خاطر نشان کرد: مسایل مختلف زیست 
محیطی و آلودگی های متعدد، مش��کل آب و تبدیل رودخانه همیش��ه جاری 
زاینده رود به ی��ک رودخانه فصلی، ع��دم بهره برداری از پروژه های ش��اخص 
عمرانی شهر و بسیاری مشکالت که مردم و شهروندان اصفهانی را رنج می دهد، 
به طور قطع با توجه به تمرکز گروه های مختلف تاثیر گذار در هفته نکوداش��ت 
به اصفهان و موضوعات مربوط به اصفهان می توان با اس��تفاده از ظرفیت های 
علمی و دانشگاهی، مسوالن و مدیران اصفهانی و همچنین کشوری، تریبون ها 
و مجموعه رسانه های محلی و ملی مختلف این مطالبات عمومی اصفهانی ها را 
با ارایه مستدل به دنبال حل آنها باشیم که امید است در هفته نکوداشت اصفهان 

این جریان سازی توسط متولیان امر صورت پذیرد.
رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان این مطلب که افزایش حس تعلق ش��هری و افزایش سرمایه اجتماعی و 
هویتی شهر اصفهان در هفته نکوداشت اصفهان صورت گیرد، اذعان داشت: در 
سال های اخیر برای حوزه معرفی عام اصفهان اقدامات شاخص و خوبی صورت 
گرفته اس��ت؛ ولی آنچه می تواند در جهت افزایش تعلق و همبستگی مردم به 
 هویت و فرهنگ اصفهان نقش بس��یار مهم داشته باش��د، ارایه توانمندی ها و

 هویت های محلی جهت ارتقای همبستگی محله ای است.
 وي پیش��نهاد کرد: در هفته نکوداش��ت اصفهان فرهنگس��راهای ب��ا رویکرد

 محله محور با تمرکز و مش��ارکت گروه های مردمی و فرهنگی هر محله سعی 
در ارایه توانمندی ها، هویت و موضوعات مختلف فرهنگی هر محله پرداخته و 
به واسطه آن بتوان ش��اخص تعلق محلی را در این خصوص ارتقا بخشید، قطعا 
توسعه گردشگری محالت که در جهت خودباوری در محالت شکل گرفته است، 
می تواند از ارتقا حس تعلق در محالت بهره خود را بب��رد که به دنبال این ارتقا 

قطعا ما شاهد ارتقا حس تعلق شهری شهروندان خواهیم بود.
آذربایجاني با تاکید بر این که مدیران شهری در هفته نکوداشت باید فضاي شور 
و نشاط اجتماعی را ایجاد کنندگفت:برگزاری جشن های عمومی و استفاده از 
ظرفیت های مردمی نقش مهمی را در جهت اس��تفاده از بس��تر شور و نشاط و 
توسعه آن برای عموم شهروندان در هفته نکوداشت اصفهان فراهم خواهد کرد.

وي افزود: مدیران حوزه فرهنگی اجتماعی ش��هرداری باید نگاه ویژه به اجرای 
برنامه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی در سال ۹۴ داشته باشند و در 
تصویب بودجه سال ۹۴ ش��هرداری اصفهان با همت و دغدغه ویژه ایی که اعضا 
شورای اسالمی شهر با همراهی مدیران شهرداری داشتند، افزایش قابل توجه 

در ردیف های بودجه ایی حوزه های فرهنگی اجتماعی بود.
رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
از افزایش بیش از هش��تاد درصدی ردیف بودجه مساعدت به سازمان فرهنگی 
تفریحی خبرداد و عن��وان کرد: دو و نیم برابر ش��دن بودج��ه برنامه ایی حوزه 
فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی، افزایش ردیف های حمایتی از مراکز فرهنگی و 
گروههای مردم نهاد، ایجاد ردیف های اعتب��اری عمرانی برای اجرای چندین 
پروژه ش��اخص فرهنگ��ی از جمل��ه پردیس ه��ای فرهنگی هن��ری تفریحی، 
 مراکز تخصصی بانوان، مراکز ورزش��ی در مناطق محروم، افزایش بودجه های 
کمیته های تخصصی کمیته شهروندی، کمیته سالمت و طرح های گردشگری 
و ردیف های دیگری نوید بخش برای انجام اتفاقات و اجرای برنامه های شاخص 
و ویژه در حوزه فرهنگی، تفریحی و ورزشی در سال ۹۴ توسط مدیران محترم 

شهرداری اصفهان می باشد.
وي ادامه داد: آنچه مطالبه عمومی ش��هروندان با توجه به افزایش سهم بودجه 
حوزه فرهنگی در س��ال ۹۴ و تصویب آن توسط شوراس��ت، ارتقا کمی و کیفی 
برنامه های فرهنگی این حوزه است تا حوزه فرهنگی اجتماعی با توجه به افزایش 
ردیف های اعتباری بودجه ایی فرهنگی شهر در بودجه شهرداری با ایده و خلق 
برنامه های نو با رویکرد افزایش نشاط اجتماعی برای سال ۹۴ گام های مهمی 
در حوزه اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی برداشته و در پایان سال 
گزارش مورد توجهی به شهروندان عزیز  و اعضا شورای اسالمی شهر ارایه کنند.
 آذربایجان��ي تاکید ک��رد: برنامه ری��زی دقی��ق و زمانبندی ب��رای تخصیص

 ردیف های اعتباری حوزه فرهنگی و اس��تفاده از فرصت زمان��ی فصول بهار و 
تابستان در تخصیص بعضی از ردیف ها و دقت الزم در زمانبندی طراحی های 

پروژه های فرهنگی بسیار ضروری می باشد.

امیر دریادار سیاری:

هیچ کشوری حق تذکر و اخطار به ناوهای ایران را ندارد

با وجود کمبود ۸۰۰ میلیون مترمکعبی؛

تحویل کامل آب به یزد  در حوضه زاینده رود
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشي شورای اسالمی شهر اصفهان؛

نام گذاری هفته نکوداشت اصفهان 
به تصویب برسد

رژه ارتش
بر مدار 
قدرت 



يادداشت

شنیده ها
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسللامی از بررسی حضور خبرنگار 2
صهیونیستی که در پوشش گردشگر به ایران آمده بود، در کمیسیون متبوع خود خبر داد: محمدصالح 
جوکار از بررسللی موضوع حضور خبرنگار صهیونیسللتی گفت: بررسللی موضوع حضللور خبرنگار 

صهیونیستی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.
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در حالی که تفاهم هسللته ای میان ایران و گللروه ۱+ ۵ در 
مذاکرات اخیر لوزان حاصل شللد و تاش ها برای دستیابی 
به جزییللات توافق نهایللی نیز در حال آغاز اسللت، اختاف 
نظر میان آمریکا و کشللورهای اروپایی بر سللر برخی موارد 
مربوط به برنامه هسته ای ایران، از جمله مسائل مهمی است 
 که مورد توجه برخی از ناظللران و تحلیلگللران قرار گرفته

 است.
 روزنامه »دیلی اسللتار« در مطلبی به بررسللی رویکردهای 
آمریکا و کشللورهای اروپایی به مذاکرات هسللته ای ایران 
پرداخته و می نویسد بنا بر دالیل متعدد، سه کشور اروپایی 
عضو گروه ۱+ ۵ اکنون با موضع دولللت اوباما در قبال بحث 
هسته ای ایران همسو بوده و در مقابل رویکرد رژیم اسرائیل 

و کنگره آمریکا قرار دارند.

در این مطلب آمللده اسللت؛ اندکی پس از حصللول تفاهم 
هسته ای ایران،  اتخاذ تصمیم بسیج ارتش بنیامین نتانیاهو، 
نخسللت وزیر رژیللم اسللراییل،  نزدیک به نظر می رسللد و 
 جمهوری خواهللان آمریکایی نیللز آماده نبردی شللدید با

 باراک اوباما هستند.
 با این حال، این تفاهم هسللته ای تقریباً در سرتاسر اروپا با 
استقبال مواجه شده است. دلیل این تفاوت مواضع در غرب 

در قبال یک مسأله مهم منطقه ای و جهانی چیست؟
اما چندین عامل در این ماجرا دخیل اسللت؛ نخست اینکه 
اروپا و به طور خاص سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه،  بیش 

از یک دهه درگیر مذاکرات هسته ای با ایران بوده اند. 
حتی در زمانللی که جورج بللوش، رییس جمهور پیشللین 
آمریکا، ایران را بخشی از »محور شرارت« نامید، کشورهای 

 اصلی اتحادیه اروپا بللر پیگیری روند دیپلماتیللک با ایران
 اصرار داشتند.

در طول زمللان و قدم به قدم، درسللتی رویکللرد اروپایی ها 
مشخص تر شد.

 یکللی از وقایع کلیللدی در ایللن زمینلله، بللرآورد جامعه 
اطاعاتی آمریکا بود که در آن اشاره شده بود ایران مشغول 
 تحقیق و عملیات در راسللتای سللاخت سللاح هسللته ای

 نیست.
افزون بر این، از مدت ها پیش یک تفاوت تاکتیکی نیز میان 
خط مشی های آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته ای 

ایران وجود داشته است.
 در مقاطعی، ایللاالت متحده تاش داشللت، هرگونه دانش 
و فن آوری هسللته ای را در ایللران از میان ببللرد، در حالی 
که رویکرد اروپایی هللا مبتنی بر تاش برای دسللتیابی به 
تضمین های معتبر برای عدم حرکت ایران به سللوی ساح 

هسته ای بود.
در   نهایت  ایاالت متحللده پذیرفت  برای پیشللبرد هر گونه 
سیاست واقع بینانه در قبال ایران، حمایت اروپا ضروری است 
و در عین حال، اروپایی ها نیللز جلوگیری از حرکت آمریکا و 
 رژیم اسراییل به سللوی گزینه نظامی را هدف محوری خود 

می دانستند.
باید اشللاره کرد  اروپایی ها هرگز از رویکرد آمریکا نسللبت 
به یک ضلع دیگللر به اصطللاح محور شللرارت، یعنی کره 
 شللمالی و برناملله هسللته ای ایللن کشللور نیللز رضایللت 
نداشللتند. خودداری آمریکا از مذاکره با کره شمالی و وضع 
شدید ترین تحریم ها علیه این کشللور، نه سبب شد جلوی 
دسللتیابی این کشور به سللاح هسللته ای گرفته شود و نه 
سبب کند شدن توسللعه فن آوری های هسته ای و موشکی 

این کشورشد.
 امللا یکللی از مهم تریللن موضوعاتللی کلله باید تللا پیش از

 ضرب االجل پایان ژوئن و در قالب توافق نهایی هسللته ای 
با ایران مللورد توجه قرار گیرد، بحث توافق بر سللر جزییات 
 برداشللته شللدن تحریم های وضع شللده علیه این کشللور

 است. 
در حالی که این موضوع محل بحث های بسللیار شللدیدی 
در عرصه سیاسللت آمریکاسللت، احتمللاالً اتحادیلله اروپا 
 تمایل بیشللتری به حرکللت در این مسللیر از خود نشللان

 می دهد.
در حقیقت، اروپا دالیل موجهی برای برداشللتن محدودیت 

صادرات نفت ایران دارد.
 اضافه شللدن عرضه نفت در بازارهای جهانللی، قیمت ها را 

پایین نگه خواهد داشت.
 افزون بر بعللد اقتصادی، پایین بللودن قیمت های نفت یک 
منفعت راهبللردی مهم نیللز بللرای اروپا دارد، زیرا سللبب 
 محدود شدن فضای مانور روسیه در اوکراین و دیگر مناطق 

می شود.
نیازی به گفتن نیسللت که ایللاالت متحده و اروپللا باید به 
رویکرد واحدی در موضللوع تحریم های ایران دسللت پیدا 
کنند؛ اما در صورتی که یک سیاست افراطی توسط کنگره 
و جمهوری خواهللان در ایاالت متحده غالب شللود، آمریکا 
 متحد اصلللی خللود را در موضوع ایللران از دسللت خواهد

 داد. 
در حقیقللت، احتمللال دارد در ایللن موضللوع آمریکا خود 
 را به سللرعت در وضعیللت انزوا نسللبت به دیگللر بازیگران 

جهانی بیابد.
نکته مهم دیگر این است که اروپا 
نسبت به پیامدهای خشونت های 
موجود در مناطق پیرامونی ایران 

در خاورمیانه آگاه است. 
در حقیقت، اروپایی ها پیامد این 
امر را هر روزه در سیل مهاجرانی 
کلله از کشللورهای خاورمیانلله 
بلله اروپللا می رونللد، مشللاهده 
می کنند. بلله همین دلیل، وقوع 
جنگللی دیگللر در خاورمیانلله، 
 یقینللاً بلله نفللع اروپایی هللا 

نیست.
در   نهایللت، رژیم اسللراییل نیز 
یک عامللل کلیللدی دیگللر در 
تفللاوت رویکردهللای آمریللکا 
و اروپللا در قبللال ایران اسللت. 

هرچند مواضع تند نتانیاهو هنللوز در آمریکا مخاطب دارد، 
 اما بیشللتر اروپایی هللا این مواضللع را کم و بیش مسللخره

 می دانند.
بنابراین، دربللاره این امر تقریبللاً اطمینان وجللود دارد که 
در صورت دسللتیابی ایللران و ۱+ ۵ به توافللق نهایی در ماه 
ژوئن، حمایت اروپللا از ایللن توافق به صللورت یکپارچه،یا 
نزدیک به یکپارچه خواهد بللود و اروپایی هللا تمایل دارند 
اوباما را در نبرد با کنگره یاری کنند. تفاهم لوزان، درسللتی 
رویکرد اروپللا در قبللال ایللران را تأیید کرد. غللرب دالیل 
 الزم را بللرای تثبیت این رویکللرد در ماه هللای پیش روی

 دارد.

تفاوت رويکرد آمريکا و اروپا در موضوع هسته ای ايران؛

آمریکا جنگ می طلبد، اروپا مذاکره

بررسی پرونده خبرنگار صهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی

بزرگ ترين تشکل حقوقی 
اصولگرايی ما هستیم 

دبیللر کل جبهه پیروان خللط امام و رهبری با اشللاره به 
اینکه تا به امروز سللعی شده است در جبهه پیروان تمرکز 
 بللر واحدهای سیاسللی و تشللکیاتی مسللتقل جبهه به 
ما هو جبهه نداشللته باشللیم، گفت: استفاده و بهره مندی 
از توانمندی های واحدهای عضو جبهه پیروان خط امام و 
رهبری همچون حزب مؤتلفه و جامعه اسامی مهندسان 
یک اصل و سیاسللت است. باهنر اذعان کرد: معتقدیم که 
جبهلله پیروان خط امام و رهبللری بزرگترین و اصلیترین 
تشکل حقوقی جبهه اصولگرایی کشور است و سعی کرده 
در ذیل سایه روحانیت و با محوریت روحانیون و جامعتین 
چون جامعه مدرسللین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت 

مبارز تهران بر طریق وحدت حرکت کنند.

ظريف ،چهره تاثیر گذار جهان شد
مجله آمریکایی تایم، نام محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه ایران را در میان ۱۰۰ شخصیت تاثیرگذار سال 
۲۰۱۴ قرار داده است. نام ظریف در بخش رهبران 

این فهرست در کنار افرادی مانند باراک اوباما رییس 
جمهوری آمریکا، رائول کاسترو رییس جمهوری کوبا، 
نارندرا مودی نخست وزیر هند و حیدر العبادی نخست 

 وزیر عراق دیده می شود. مجله تایم همه ساله 
۱۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برجسته 

جهان را انتخاب و معرفی می کند.

 جلسات خصوصی احمدی نژاد
 در مشهد

نشسللت فعاالن برخی فرهنگی سیاسللی مشللهد با حضور 
محمود احمدی نژاد رییس جمهللور دولت های نهم و دهم و 
ثمره هاشمی در مشهد برگزار شد. سفر احمدی نژاد به مشهد 
تا روز شللنبه ۲۹ فروردین ماه ادامه دارد و هرچند  هماهنگ 
کننده این جلسلله خبللر داده بللود که حضللور احمدی نژاد 
مربوط بلله بحث های انتخاباتی نیسللت؛ با ایللن همه در این 
جلسلله، فعاالن دانشللجویی و برخی تشللکل های مختلف 
 اصولگرا بلله صورت خصوصی با محمود احمدی نژاد جلسلله 

تشکیل دادند.

 تجمع اعتراض به سگ کشی
 در شیراز

شللماری از اعضللای انجمن هللای حمایللت از حیوانللات، 
دوسللتداران محیط زیسللت و افرادی که به موضوع سللگ 
کشللی در شللیراز،که اخیللرا فیلللم آن در فضللای مجازی 
 منتشللر شللده اعتللراض داشللتند، روز پنجشللنبه مقابل
 اداره کل حفاظللت محیللط زیسللت فللارس اجتمللاع 
 کردنللد. ایللن افللراد بللا در دسللت داشللتن نوشللته هایی
 بر لللزوم شناسللایی و مجازات کسللانی که فعل موسللوم به 
سللگ کشللی با اسللید در شللیراز را انجام داده اند، شدند و 
بیان داشللتند که پخش این فیلللم در شللبکه های مجازی 
 و رسللانه های بیگانه حیثیت وشللان شللهرمان را مخدوش 

کرده است.

عبای کرزی، انگلیسی می شود
مللوزه بریتانیللا از حامد کللرزی، رییس جمهوری پیشللین 
افغانستان خواسته اسللت تا چین، عبای خود را به این موزه 
بفرستد. کرزی با خانم نانسللی دوپری، مسوول نهاد »مرکز 
افغانستان« در دانشگاه کابل، دیدار کرد و خانم دوپری نسخه 
مکتوب درخواست موزه بریتانیا را به آقای کرزی تحویل داد. 
یوسف س ها، مسوول مطبوعاتی آقای کرزی در گفت و گو با 
بی بی سللی گفت که آقای کرزی پذیرفته تا عبای خود را به 
موزه بریتانیا بفرستد. مسوول رسللانه ای موزه بریتانیاگفت: 
»ما خوشللحالیم از اینکه حامد کرزی چپن  خللود را به موزه 
بریتانیا خواهد فرسللتاد «. او گفته اسللت: »در مجموعه ما، 
نمادهللای معللروف ملت هللا و هویت های فرهنگللی جهان  
 دیده می شللوند و چپن آقای کرزی بر ایللن مجموعه خواهد

 افزود «.

دعواهای سیاسی به پاسپورت ايرانی 
کشیده شد

یک سللایت اصاح طلب گزارش روزنامه »واشنگتن پست« 
درباره رتبه بندی تازه انجام شده از سوی شرکت مشاوره مالی 
»آرتون کپیتال« را منتشر کرد و مدعی شد، ادعای مخالفان 
دولت درباره کاهش اعتبار پاسللورت ایرانی صحت ندارد. در 
این گزارش، اعتبار پاسپورت ایرانی در میان تمام کشورهای 
جهان رتبه هفتادم را در سللال جاری میادی کسللب کرده 
است و برای سفر ایرانیان به ۴۷ کشللور جهان نیازی به ارائه 
پاسپورت از سوی مسافران ایرانی نیست. در این شاخص تازه 
همچنین پاسپورت های امریکایی و بریتانیایی در صدر جدول 
شللاخص پراعتبار ترین پاسللپورت های جهان قرار دارند و با 
آن ها می توان به ۱۴۷ کشور دنیا آزادانه سفر کرد. کشورهای 
فرانسلله، کره جنوبی و آلمان در گروه دوم، ایتالیا و سوئد در 
گروه سوم و دانمارک، سنگاپور، فناند، ژاپن و لوگزامبورگ 
و هلند در گروه چهارم پراعتبار ترین پاسللپورت های جهان 
قرار دارند. شاخص رتبه سللنجی »هنلی اند پارتنر« در سال 
۲۰۱۲ میادی نشللان می دهد کلله ایران از نظر شللاخص 
رتبه بندی اعتبللار و میزان محدودیت سللفر ها در رتبه نود و 
ششم جهانی قرار داشته اسللت و در مقابل کشورهایی چون 
نپال و پاکستان کمترین امتیاز ها )۳۷( را به خود اختصاص 
داده بود. در این شللاخص سلله کشللور مهم اسللکاندیناوی 
)دانمارک، سوئد و فناند( در صدر جدول کشورهای با اعتبار 
 باالی پاسللپورت و آزادی از نظر سللفر بدون پاسپورت قرار 

داشته اند.
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 وزیللر امورخارجه با تاکیللد بر این کلله مبارزه با تروریسللم و
 افللراط گرایللی نبایللد گزینشللی باشللدگفت: بمبللاران 
 بلله تنهایللی مشللکل افللراط گرایللی و تروریسللم را حللل
  نمی کند و مقابله با ایللن معضل نیاز به کمپیللن بزرگ تری

 دارد.محمد جواد ظریف در نشسللت خبری مشترک با جولی 
بیشللاپ، وزیر امورخارجه اسللترالیا ضمن ابراز خرسللندی از 
حضور وی در تهران افزود: بسللیار خوشللحالم که بعد از یک 
 دهه میزبللان وزیر محتللرم امور خارجلله اسللترالیا در تهران 
هسللتیم.وی اداملله داد: مللا بللا اسللترالیا همللواره روابللط 
سیاسللی و اقتصللادی داشللته ایللم و ایللن روابللط علیرغم 
فللراز و نشللیب هللا همللواره تللداوم داشللته اسللت و اکنون 

 زمان آن رسللیده اسللت کلله روابط با سللطح باالتللری ارتقا 
دهیم.وزیر امور خارجه اضافه کرد: امروز در خصوص موضوعات 
 دو جانبه و منطقه ای صحبت کردیم و گفللت و گوها را ادامه 
مللی دهیم، نگرانللی مشللترک از افللراط گرایی و تروریسللم 
در منطقلله و نحللوه برخللورد بللا پدیللده بسللیار خطرناک 
 داعللش از جمله موضوعاتللی بود کلله در دیدار امللروز به آن 
پرداخته شللد.ظریف اظهللار کللرد: نگرانی خانم بیشللاپ از 
حضور شللهروندان غربی و اسللترالیایی در میان تروریسللت 
های داعللش و همچنین نیاز بلله همفکری و همللکاری برای 
 مقابله با این پدیده از دیگر مسللایل مورد بررسی در این دیدار

 بللود.وی  گفللت: همچنیللن در خصللوص مسللایل دو 
 جانبلله و ضللرورت افزایللش تعامللات دو کشللور در 

حوزه های مختلف تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه خاطرنشللان کللرد: یکللی از موضوعاتی که 
مورد نگرانی ما و اسللترالیا اسللت، سللوء اسللتفاده گروه های 
غیرقانونی اسللت که در حوزه تجارت انسان و سللوء استفاده 
از شللهروندان فعالیللت مللی کنللد و همچنین قرار شللد دو 
 کشللور گفت و گوهایی را برای برخورد با این معضل داشللته

 باشللند. همچنیللن وزیللر امورخارجه در پاسللخ به سللوالی 
 در خصللوص اظهللارات مقامللات آمریکایی مبنی بللر وجود

 گزینه های نظامی بر روی میز گفت: ترک عادت موجب مرض 
است. من فکر می کنم که گزینه نظامی علیه ایران کارا نیست 
و بهتر اسللت این حرف ها را نزنند و ما هم به این مسایل زیاد 

توجه نمی کنیم.

ملک »سلللمان بن عبدالعزیز« پادشللاه عربسللتان در سایه 
بمباران مناطق مختلف یمن توسط جنگنده های عربستانی 

۲۷۴ میلیون دالر برای کمک رسانی به یمن اختصاص داد.
در حالی که جنگنده های ائتاف عربی به رهبری عربسللتان 
همچنان به بمباران مناطق مختلف یمن ادامه می دهند، ملک 
سلمان بن عبدالعزیز ۲۷۴ میلیون دالر برای امدادرسانی به 

یمنی ها اختصاص داد.
جنگنده های عربستانی بامداد شنبه، پنج بار پادگان »ماس« 
در منطقه »مجزر« در شمال استان »مأرب« را بمباران کردند.

نیروهای ارتش در این پادگان اوایل ماه نوامبر گذشته به انصار 
اهلل پیوسته و نیروهای انصار اهلل وارد آن شدند.

در تحولی دیگر، کاخ سللفید با صدور بیانیه ای اعام کرد که 
»باراک اوباما« رییللس جمهوری آمریکا در تماسللی تلفنی 
 با پادشللاه عربسللتان دربللاره تحللوالت یمن بللا وی رایزنی 

کرد.
در این بیانیه آمده اسللت که اوباما و ملک سلمان رسیدن به 
راه حل سیاسللی از طریللق گفت و گو را برای برقللراری ثبات 

همیشگی در یمن ضروری دانستند.
در ادامه این بیانیه آمده اسللت که اوبامللا پایبندی آمریکا به 

امنیت عربستان را مورد تاکید قرار داد.
برخی منابع دیپلماتیک در سازمان ملل نیز گفتند که برخی 
کشللورهای حوزه خلیج فارس از درخواست »بان کی مون« 
دبیر کل سازمان ملل برای برقراری فوری آتش بس در یمن 

ناخرسند هستند.
این منابع افزودند که این کشورها از دعوت  بان راضی نیستند و 
انتظار می رود این نارضایتی را در نشستی که طی هفته جاری 

با دبیر کل سازمان ملل برگزار می کنند، مطرح کنند.
بللان کللی مللون روز گذشللته خواسللتار برقللراری فللوری 
 آتش بللس در یمللن میللان هملله طرف هللای درگیللر 

شده بود.
در تحولی دیگر،نیروهای عربستانی چندین روستا در حومه 
شهر»رازح«در استان»صعده«در شللمال یمن را گلوله باران 

کردند. 

حجت االسللام و المسلللمین اباصلت غفاری ضمن تأکید 
بر پیگیری حادثه جده و تعلیق عمره و حتی تمتع، نسبت 
به سللخنان رییس جمهور در رابطه با برخورد با بی حجابی 
انتقاد کرد. وی ضمن تقدیر و تجلیل از خانواده های ارتشی 
به خاطر تحمل رنج و سختی، از نقش سپاه در حفظ انقاب 

اسامی سخن گفت.
حجت االسللام و المسلللمین اباصلت غفاری، امام جمعه 
فریدونشللهر، در خطبه های نماز جمعه فریدونشهر با بیان 
این که مهمترین راه کسللب تقوا حفظ زبان است، از مردم 
خواست مسائل مطرح شللده در مورد تقوا را فرا گرفته و به 
دیگران هللم انتقال دهنللد. وی گفت: تقوا در سللایه انجام 
واجبات و ترک محرمات تحقق می یابد. وی در مورد اهمیت 
حفظ زبان بیان داشت: هر شری که در جامعه اتفاق می افتد 

شروعش از زبان است.
نماینده ولی فقیه در فریدونشهر برداشتن موانع جسمی و 
روحی از سر راه مردم را از جلوه های مهم تقوا نامید و گفت: 
عده ای در قیامت بسیار نورانی هسللتند؛ وقتی از مأموران 
بهشت سؤال می شود که این عده چرا این گونه نورافشانی 
می کنند پاسخ می دهند اینان کسانی هستند که در راه ها و 
جاده ها پناهگاه هایی را برای مردم ساختند تا مردم از سرما 

و گرما در امان باشند.
حجت االسام غفاری ضمن تشکر از رییس جمهور به علت 
سللخنانش مبنی بر منکر بودن کمبللود آب و خاک و لزوم 
تاش برای از بین بردن این منکر گفت گاهی آب هست و 
نمی شود از آن اسللتفاده کرد و این هم منکر است و گاهی 

هم زمین هسللت و نمی شود از آن اسللتفاده کرد و این هم 
منکر اسللت. وی در اننتقاد به رئیس جمهور گفت: رییس 
جمهللور محترم، روحانی جلیللل القدر، وقتللی از منکرات 
حرف می زنید شللما هم باید این را مطرح می کردی و هم 
باید از آن هللم حمایت می کردی که چللرا فقط منکرات را 
می برنللد به طرف یک عللده زن و به خیابان ها می کشللند. 
 امام جمعلله فریدونشللهر قاطعانه اظهار داشللت اگر آب و 
خاک مان حل شللود ولی حجابمان حل نشللود، ما چنین 
آب و خاکی را نمی خواهیم.تا زمانی که عربستان سعودی 
از جنایات دسللت بر ندارد ما حتی تمتعمان را هم تعطیل 

می کنیم و باید زمین را از انسان های آلوده پاک کرد.
وی ضمن تشکر از سازمان حج و اوقاف و وزیر ارشاد به خاطر 
تعلیق عمره در واکنش به حادثه فرودگاه جده و بیان این که 
مسأله باید جدی گرفته شود و عامان مجازات شوندگفت: 

ای کاش مسللووالن و مراجللع تقلید به خاطللر ظلمی که 
عربستان سعودی در منطقه و جهان اسللام وارد می کند 
به ویژه در یمن، تا زمانی که عربسللتان سعودی از جنایات 
دسللت بر ندارد ما حتی تمتع مان را هم تعطیل می کنیم و 

باید زمین را از انسان های آلوده پاک کرد.
حجت االسام غفاری با تبریک روز ارتش از نقش  آفرینی 
ارتللش در دفاع مقدس سللخن گفت و اظهار داشللت امام 
خمینی)ره( علیرغم درخواسللت اطرافیان مبنی بر منحل 
کردن ارتش پس از انقاب، گفللت: ارتش باید باقی بماند و 
باید بازسازی شود. وی به معنویت حاکم در بین توده های 
مختلف جامعه ارتش اشللاره کرد و ضمن گرامیداشت یاد 
شللهیدان ارتش از خانواده های ارتشللیان به خاطر تحمل 

سختی ها تقدیر و تجلیل کرد.
وی با اشاره به در پیش رو بودن میاد امام باقر)ع( از مردم 
خواسللت روزهای میاد و جشللن اهل بیت)ع( را باشکوه 
برگزار کنند و در این راه خرج کنند.امام جمعه فریدونشهر 
به ۲ اردیبهشت، سالروز فرمان امام مبنی بر تأسیس سپاه 
پاسداران، اشاره کرد و گفت: اگر سپاه نبود، کشور هم نبود. 
وی ادامه داد: در حادثه کوی دانشللگاه در سللال ۷8 و در 
فتنه 88 اگر سپاه نبود انقاب ختم می شد.حجت االسام 
غفاری با اشللاره به روز جهانی هوای پاک گفت باید زمین 
را از آلودگی های مادی پاک کللرد و از آلودگی های روحی 
و معنوی هم همین طور.در پایان نماز جمعه یاد شللهدای 
فریدونشللهری که در فروردین ماه به شللهادت رسیده اند 

گرامی داشته شد.

پادشاه عربستان 2۷۴ میلیون دالر به يمن ها اختصاص داد اولین اخم ظريف

نمايش توانمندی های رزمی در 29 فروردين ؛در صورت ادامه جنايت؛  تمتع را هم تعطیل می کنیم

رژه ارتش
بر مدار قدرت

 ارتش جمهوري اسامي ایران همزمان با سراسر کشور در اصفهان، 
توانمندی های خود را به رخ جهانیان کشاند.

فروردیللن   ۲۹ شللنبه  روز  صبللح  دقیقلله   ۳۰ و   8 سللاعت 
مللاه، مصللادف بللا روز ارتللش جمهللوري اسللامي، رژه ارتللش 
ارتللش اصفهللان  بللا سراسللر کشللور در میللدان   همزمللان 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش، این رژه با شللرکت یگان های نظامی و انتظامی 
اصفهان و بللا حضور امیر رضللا جهادی ارسللی، ارشللد نظامی ارتش 
در اسللتان هاي اصفهان،یللزد و چهارمحال و بختیللاری، نماینده ولی 
فقیه در اسللتان و امام جمعه اصفهللان، اسللتاندار و نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسللامي، در جمع مردم شللهیدپرور این 
 شللهر اجرا شللد و یگان هاي ارتللش، توان رزمللی خود را بلله نمایش

 گذاشتند.
گفتني است، در این برنامه، عملیات چتربازی توسط تیپ هوابرد ارتش 
منطقه شیراز، رژه یگان های نمونه موتوری و پیاده ارتش، سپاه و نیروی 
انتظامی، عملیات میدانی گروه ۴۴ توپخانه اصفهان و شلیک دو گلوله 

مشقی توپ به اجرا درآمد.
شللایان ذکللر اسللت، روز ۲۹ فروردیللن بللا صللدور فرمانللي 
۵8 بلله  از سللوي بنیانگللذار جمهللوری اسللامی در سللال 
نامگللذاری ایللران،  اسللامی  جمهللوری  ارتللش  روز   نللام 

 شد.

آمريکاپذيرفت 
 برای پیشبرد هر 

 گونه سیاست 
واقع بینانه در قبال 
ايران، حمايت اروپا 

ضروری است



یادداشت
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افزايش ۲۰ درصدي متقاضيان سقط جنين طي سال ۹۳
مديركل پزشكي قانوني استان اصفهان گفت: در سال گذشته، تعداد ۵۵۵ نفر، متقاضي 
دريافت مجوز سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه اين عدد نسبت 
به س��ال ۹۲ با ۲۰ درصد افزايش مواجه بوده است.علي س��ليمان پور اظهار داشت: در 
سال گذشته ۵۵۵ نفر براي دريافت مجوز سقط درمانی به مراكز پزشكی قانونی استان 
اصفهان مراجعه كردند كه از اين تعداد، ۴۵۴ نفر موفق شدند اين مجوز را دريافت كنند. 
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زاینده رود: مسوول بازار گياهان دارويی سازمان ميادين 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در مراسم 
اختتاميه چهارمين نمايشگاه تخصصی گل و گياه، گياهان 
دارويی و ماهي��ان تزيينی اصفه��ان اظهار داش��ت: اين 
نمايشگاه نتيجه سومين سال همكاری سازمان ميادين و 
شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان است كه 
در سه بخش گل و گياهان زينتی، ماهيان تزيينی و گياهان 

دارويی برگزار شده است.   
 پيم��ان رضايی اف��زود: تف��اوت اين نمايش��گاه با س��اير
 نمايشگاه های برگزار شده در زمينه گل و گياه اين است كه 
به صورت تخصصی و با دعوت از اساتيد برجسته دانشگاهی 
استان اصفهان، خبرگان صنف گل و گياه و ماهيان تزيينی 
و مسووالن دستگاه های مرتبط و نيز توليدكنندگان برتر 
در اين زمينه برگزار می شود. وی تأكيد كرد: از اين طريق 
تالش شده است اين نمايش��گاه از يک نمايشگاه معمولی 
به س��مت تخصصی تر ش��دن پيش رود و خوش��بختانه 
اين نمايش��گاه در س��ه س��ال اخير اثرات عميقی بر كار 
توليدكنندگان اين صنف داشته اس��ت. رضايی افزود: در 
نمايشگاه امسال بيش از ۵۰ توليدكننده گل و گياه زينتی، 
۲۰ شركت دارويی و ۲۰ ش��ركت يا توليدكننده ماهيان 

تزيينی شركت داشتند.  
وی با اش��اره به اقدامات مؤثر ب��ازار گل و گياه اصفهان در 
جهت ارتقای اين بخ��ش گفت: برگزاری 18 جش��نواره 
گل و گياه توس��ط اين بازار در اس��تان اصفه��ان از جمله 
 مهم ترين اين اقدامات بوده است. وی گفت: برگزاری اين 
نمايشگاه ها و جشنواره ها استفاده از گل و گياه را در شهر 
اصفهان چهار برابر ك��رده و از طريق اي��ن افزايش تقاضا، 
توليدكننده به افزايش توليد و ارتق��ای كيفيت توليدات 
خود دلگرم می شود و نيز اشتغال زايی اين بخش افزايش 

می يابد.  
از ورشکس�تگی واحدها تا ص�ادرات و تولید

 گونه های خاص
رضايی ادامه داد: زمانی در اس��تان اصفهان شرايط كاری 
گلخانه داران به قدری سخت شده بود كه برخی در آستانه 
تعطيلی قرار داشتند؛ اما هم اكنون با حمايت های صورت 
گرفته و نمايشگاه های برگزار شده تعداد فعاليت اين بخش 
به 16۰ توليدكننده در بازار گل و گي��اه اصفهان افزايش 
يافته است. وی با تأكيد بر اينكه اصفهان اولين بازار گياهان 
دارويی در كشور را دارد، گفت: اتفاقی كه در دل اين بازار 

افتاده است، برگزاری ۹ جشنواره تخصصی گياهان دارويی 
است كه موجب توس��عه فرهنگ مصرف گياهان دارويی 

شده است. 
وی با اش��اره به كم��ک های س��ازمان ه��ای مختلف در 
توس��عه پرورش ماهيان زينتی نيز گفت: سازمان ميادين 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از دو سال 
گذشته با در اختيار گذاشتن فضايی برای عرضه توليدات 
فعاالن بخش ماهيان تزيينی سعی در حمايت از اين افراد 
داشته و اكنون بسياری از اين فعاالن به خودباوری رسيده 
و اقدام به توليد گونه های خاصی كردند كه زمانی وارداتی 
بود. وی يادآور ش��د: بس��ياری از توليدكنندگان ماهيان 
زينتی در اصفهان هم اينک به افق های صادراتی چش��م 

دارند. 
مدير امور باغبانی سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 
نيز در اين مراس��م اظهار داش��ت: برگزاری جش��نواره و 
نمايش��گاه های گل و گياه موجب ارتباط نزديک تر بين 
توليد كننده و مصرف كننده و اصحاب رس��انه و خبرگان 
اين صنف می شود و نيز هم افزايی و همكاری بين اين افراد 
و ساير نهادهای خدمات رسان را به وجود می آورد. احمد 
رييس زاده افزود: استان اصفهان بيش از يكهزار و 7۰ هكتار 
مساحت كش��ت محصوالت گلخانه ای دارد كه هم اينک 
با احتساب اس��تان های دارای گلخانه های چوبی سنتی 

اصفهان در رتبه چهارم كشور قرار دارد.  
وی گفت: استان اصفهان در زمينه توليد محصوالت گلخانه 
ای س��بزی و صيفی س��االنه در حدود ۲۰۰ هزار تن انواع 
گوجه، خيار، فلفل رنگی، ت��وت فرنگی و بادمجان گلخانه 
ای توليد می كند و انواع محصوالت گلخانه ای مانند گل و 
گياه شاخه بريده، درختچه های زينتی، درختان گلدانی 
و گل های فصلی و نش��ايی نيز هر س��اله به مي��زان قابل 
توجهی در اصفهان پرورش داده می شود. وی تأكيد كرد: 
در اس��تان اصفهان در حدود 1۴۰ هكتار به پرورش چهار 
محصول مذكور اختصاص يافته كه از اين ميزان 8۰ هكتار 
گلخانه های چوبی سنتی اس��ت كه بيشتر در شهرستان 
های خمينی ش��هر و اصفهان و حوالی مركز استان واقع 

شده است.  
به گفته وی در اين فضا س��االنه ۲7 ميلي��ون و 6۰۰ هزار 
شاخه گل نش��ايی، 3۵ هزار و 8۰۰  انواع گل و گياه شاخه 
بريده، بيش از 1۰ ميليون اصله درخت و درختچه زينتی 

و حدود ۲ ميليون گلدان گياه آپارتمانی توليد می شود.  

وی با اش��اره به سياس��ت های وزارت جهاد كشاورزی در 
زمينه توسعه محصوالت گلخانه ای اظهار داشت: به دليل 
اينكه بخش زيادی از كش��ور در كمربند خشكسالی واقع 
شده و يكی از راهبردهای اصلی، اس��تفاده بهينه از آب و 
كشت گلخانه ای است، توسعه فضاهای گلخانه ای در زمره 
سياست های وزارتخانه جهاد كشاورزی قرار گرفته است. 
ارای�ه تس�هیالت به س�رمایه گذاران کش�ت

 گلخانه ای
وی افزود: گلخان��ه بازدهی اس��تفاده از آب را باال می برد 
 و هر س��رمايه گذاری كه مايل به توس��عه و احداث واحد

 گلخانه ای اس��ت می تواند از محل صندوق توس��عه ملی 
تس��هيالت دريافت كند. ريي��س زاده با اش��اره به اينكه 
س��هم آورده ش��خصی در بهره مندی از اين تس��هيالت 
در س��ال ۹۴ هنوز اعالم نشده، گفت: در س��ال ۹3 با ۲۰ 
درصد آورده ش��خصی س��رمايه گ��ذاران می توانس��تند 
از 8۰ درصد تس��هيالت به��ره مند ش��وند. وی افزود: در 
سال گذش��ته س��رمايه گذاران برای دريافت 88 ميليارد 
 تومان تسهيالت به بانک معرفی ش��دند. وی درباره ساير
 سياس��ت های حمايتی وزارت جهاد كشاورزی در زمينه 
محصوالت گلخانه ای گفت: توسعه توليد گياهان دارويی 
به دليل خشكس��الی و نياز كش��ور ب��ه ارزآوری و امكان 
فرصت اشتغال زايی بيشتر از ديگر بخش های مورد توجه 

وزارتخانه است.
بازار و فروش، دغدغه مهم تولیدکنندگان

مدير امور باغبانی جهاد كش��اورزی استان اصفهان گفت: 
 اكن��ون توليدكنن��دگان گياه��ان داروي��ی در اصفهان

 می توانند در سطح وسيع توليد كنند؛ اما دغدغه فروش 
دارند و نيازمن��د تضمين بازار هس��تند. بنابراين تنها راه، 
فرآوری بسته بندی و باالبردن ارزش افزوده در اين بخش 
است. وی گفت: وجود مركز تحقيقات كشاورزی اصفهان 
و دو دانشكده كش��اورزی برجسته يعنی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و دانش��گاه آزاد واحد خوراس��گان با كادر مجرب 
فرصت بسيار مناس��بی برای توس��عه و افزايش توليدات 
گياهان دارويی اس��ت. وی ابراز اميدواری كرد: در س��ال 
جاری روز گل به تقويم كشور برگردد و در خرداد ماه اين 
روز را جشن بگيريم. وی افزود: اميدواريم با توسعه فعاليت 
و تقويت تشكل هايی كه به صورت تخصصی در اين بخش 

فعاليت می كنند روز گل را دوباره احيا كنيم. 
محسن رخشان، مدير امور نمايشگاه ها و جانشين رييس 
س��تاد نمايش��گاه های اصفهان نيز در اين مراسم گفت: 
چهارمين نمايش��گاه تخصصی گل و گياه اصفهان نتيجه 
فعاليت تخصصی شركت نمايش��گاه های استان اصفهان 
با همكاری سازمان ميادين و مش��اغل شهری شهرداری 
اصفهان، جهاد كشاورزی اس��تان اصفهان، سازمان نظام 
مهندسی كشاورزی، منابع طبيعی و آبخيزداری استان و 
سازمان پارک ها و فضاهای سبز شهرداری اصفهان است. 
وی افزود: مس��ابقه ويژه ماهيان زينتی، گل های ش��اخه 
بريده و همايش و مش��اوره گياهان دارويی از برنامه های 
جانبی اين نمايشگاه بوده است. در اين مراسم از تعدادی 
از فعاالن و توليدكنندگان برتر در زمينه گياهان تزيينی، 
 گياهان دارويی و ماهيان زينت��ی تقدير و تجليل به عمل

 آمد. 

گیاهان دارویی در اصفهان تولید باال دارد ؛

بازار تضمين نشده،  دغدغه توليدکنندگان

یادداشت

 مواجهه ی 520 شهر پرجمعیت 
کشور با کم آبی 

 ريي��س س��ازمان مديري��ت بحران كش��ور گف��ت: در ح��ال حاضر
 ۵۲۰ ش��هر پرجمعي��ت و 13 مرك��ز اس��تان با مش��كالت ش��ديد 
كم آبی روبه رو هس��تند. اس��ماعيل نجار اظهار داش��ت: مس��ووالن 
 محلی بايد از روش ه��ای كوتاه مدت و ميان مدت برای رفع مش��كل 
كم آبی اس��تفاده كنن��د وبه ط��ور يقين ب��ا فرهنگ س��ازی در اين 
خصوص ش��اهد كاه��ش قابل توجه خس��ارات جانی و مالی ناش��ی 
 از باليای طبيع��ی خواهيم ب��ود. وی با بي��ان اينكه ي��ک  ميليون و 
7۰۰ هزار واحد مسكونی مقاوم در كشور احداث  شده است، ادامه داد: 
تا پايان امسال تعداد ۲۵۰ هزار واحد مسكونی ديگر در كشور بازسازی 
و بهينه سازی می شود. رييس سازمان مديريت بحران كشور خواستار 
نظارت بيش��تر بر ساخت وسازها و فرهنگ س��ازی در خصوص ايمن 
و مقاوم سازی واحدهای مس��كونی ش��د و گفت: منابع آبی كشور به 
نزوالت جوی وابسته است و به همين دليل بايد نهايت بهره برداری از 
اين منابع به عمل آيد. وی افزود: ۵6 هزار مدرسه كشور بازسازی و 18 
هزار مدرسه نيز مقاوم سازی شده است و عزم دولت تدبير و اميد بر اين 
است كه كليه بافت های فرسوده شهرها و اماكن غير مقاوم روستايی 
در سراسر كشور بر اساس استانداردهای فنی و مهندسی مقاوم سازی 
شوند تا كشور در آينده شاهد بحرانی به نام تلفات و خسارت های ناشی 

از زمين لرزه نباشد. 

نفس تابناز در میان شعله ها گرفت
رييس شورای ش��هر زيار از آتش س��وزی كامل در كارخانه نخ ريسی 
تابناز در بخش براآن جنوبی خبر داد و گفت: خوشبختانه در اين حادثه 
خطر جانی برای كسی رخ نداده است. فتح اهلل عرب زاده، با بيان اينكه 
كارخانه ريس��ندگی تابناز در حوالی روستای حاجی آباد بخش براآن 
جنوبی است، اظهار داشت: اين واحد صنعتی كه در هشت كيلومتری 
شهر زيار قرار دارد در ساعت پنج عصر روز پنجشنبه هفته گذشته به 
طور كامل دچار حريق شد كه به دليل حجم باالی آتش سوزی اطفای 
آن تا نيمه شب طول كشيد. وی با بيان اينكه خوشبختانه خطر جانی 
برای كسی رخ نداده اس��ت، افزود: طبق اخبار رسيده دليل مهم اين 
آتش سوزی وجود مواد آتش زا در سوله ها عنوان شده كه مدام منفجر 
می شده و به همين دليل آتش نش��ان ها در مهار آن با سختی مواجه 
شدند. رييس شورای اسالمی ش��هر زيار با بيان اينكه شعله های اين 
آتش سوزی از هفت يا هش��ت كيلومتری كامال مشخص بود، افزود: 
خودروهای آتش نش��انی از بهارس��تان، اصفهان، نيک آباد و ... برای 
مهار آتش به اين محل مراجعه می كردن��د. عرب زاده با بيان اينكه در 
اين كارخانه نخ ريسی شاغالنی از اصفهان، زيار و روستاهای براآن به 
كار مشغول بودند، افزود: در حال حاضر  تيمی از كارشناسان مشغول 

بررسی علل اين حريق است.  

ارائه دفترچه درمانی به افراد تحت تکفل 
بیمه شده سرباز 

مدير كل نام نويسی و حساب های انفرادی سازمان تامين اجتماعی 
گفت: دفترچه درمانی تامين اجتماعی به افراد تحت تكفل بيمه شده 
س��رباز ارائه می شود.س��عيد حس��ينی افزود: بهره مندی از خدمات 
درمانی يكی از مهمترين مزايايی است كه س��ازمان تامين اجتماعی 
به بيمه ش��دگان اصلی و اعضای خانواده تحت تكفل آنها ارائه می كند 
و براس��اس قوانين تمين اجتماعی، در ايام خدمت سربازی بيمه شده 
اصلی، افراد تحت تكفل وی از مزايای قانونی بيمه های اجتماعی به ويژه 
خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. وی اظهار داشت: بيمه شدگان 
واجد ش��رايط می توانند پس از طی مراحل و تكمي��ل مدارک، برای 
دريافت دفترچه درمانی، به ش��عبه تامين اجتماع��ی مراجعه كنند. 
حسينی افزود:اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت در اولين مراجعه 
و گواهی اشتغال به خدمت از واحدهای نيروهای مسلح، سازمان های 
مسلح يا سازمان های به كارگيرنده مشموالن از مدارک موردنياز برای 
اخذ دفترچه درمانی بيمه ش��دگان سرباز اس��ت. وی تصريح كرد: در 
مراجعات بعدی می بايست در گواهی مذكور عناوين اطالعاتی شماره 
ملی، شماره بيمه شده، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاريخ تولد 

و محل صدور شناسنامه، نام پدر بيمه شده سرباز درج شود.

انفاق اقالم خوراکی
 در بین ۴0 هزار نیازمند

  مع��اون داوطلب��ان جمعيت ه��الل احمر اس��تان اصفه��ان گفت:
 س��بد غذايی بي��ن 38 ه��زار و ۹8۰ نف��ر در قالب 1۰ ه��زار خانوار 
نيازمن��د در اصفه��ان توزيع و انفاق ش��د. عليرضا س��ليمی در مورد 
اقالمی كه بين نيازمندان اصفهانی توزيع ش��د، اظهار داش��ت: برنج، 
مرغ، گوش��ت، حبوبات، ماكارونی، رب، س��ويا، پوش��اک و كفش از 
 اقالمی بود كه بي��ن خانواده ه��ای نيازمند از جمله بی سرپرس��ت،
 بد سرپرس��ت، معلوالن، س��المندان و خانواده زندانيان توزيع ش��د. 
وی هدف از اين اق��دام را نهادينه كردن و تروي��ج فرهنگ انفاق بيان 
كرد و افزود: يک هزار و ۴۹ نفر از اعضا، داوطلب��ان و خيران با اهدای 
كمک های نق��دی و غير نق��دی خود ب��ه ارزش بالغ بر س��ه ميليارد 
و6۰۰ ميليون ري��ال در اجرای اي��ن طرح مش��اركت كردند. معاون 
داوطلبان جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان با بيان اينكه سازمان 
داوطلبان حلق��ه اتصال ني��از نيازمندان و ت��وان توانمندان اس��ت، 
تصريح كرد: با مش��اركت ۹3۵ س��ازمان، ارگان و نهاده��ای دولتی، 
 ش��ركت ها و كارخانه ه��ای خصوصی اس��تان كمک ه��ای نقدی و
 غير نقدی به ارزش دو ميلي��ارد و 6۰ميليون ريال به اجرای اين طرح 

اختصاص يافت.

اخبار کوتاه
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رفع مشکالت سالمندان، 
در برنامه ششم توسعه

 کاهش مشکالت آب  با صرفه جویی
 20 درصدی

رييس دبيرخانه شورای ملی س��المندان از تشكيل كارگروه 
پيش��گيری، كنترل و كاهش اختالالت ش��ناختی سالمندان 
با تاكيد بر آلزايمر خبر داد و گفت: راهكارهای رفع مشكالت 
 س��المندان در برنام��ه شش��م توس��عه گنجانده می ش��ود. 
فريد براتی س��ده افزود: براس��اس آمارهای مركز آمار در حال 
 حاض��ر 6 ميلي��ون و 1۰۰ هزار س��المند در كش��ور زندگی 
می كند كه از اين ميان ۴۹ درصد را زنان تشكيل می دهند. اين 
در حالی است كه ۲۰ درصد زنان سالمند و ۵/8 درصد مردان 

سالمند به تنهايی زندگی می كنند.
وی گفت: طی 1۵ س��ال آينده تعداد افراد س��المند درايران 
به 1۲ ميليون نفر می رس��د و با توجه به كاه��ش تعداد افراد 
جوان در س��ال، اين ام��ر رخ خواه��د داد به همي��ن دليل از 
 همين حاال بايد برای س��ال های آينده فكری اساس��ی كرد.

 براتی سده با عنوان اين كه مس��ووالن بايد تسهيالت الزم را 
برای رفاه و زندگی سالمندان فراهم كنند، ادامه داد: در سند 
ملی سالمندان راهكارها و اقدامات مختلفی در زمينه بهداشت 
و سالمت، بيمه ، رفاه، فعاليت ها، اس��تفاده از توانمندی و...، 
سالمندان در نظر گرفته شده است كه پس از تصويب اجرايی 
خواهد شد.رييس دبيرخانه ش��ورای ملی سالمندان به برنامه 
ششم توس��عه اش��اره كرد و گفت: همچنين در برنامه ششم 
توسعه نيز بايد مش��كالت، نيازها و بيماری های سالمندان و 
همچنين  راهكارهای رفع آنها در نظر گرفته شود و در همين 
راستا نشست ها و جلس��ات تخصصی با همكاری كارشناسان 
 و متخصصان اين حوزه تش��كيل می ش��ود و زمينه برنامه و
  ط��رح ه��ای وي��ژه س��المندان در برنام��ه شش��م توس��عه

 تصميم گيری خواهد شد.

معاون به��ره ب��رداری ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
 اصفهان گفت: اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد در مصرف آب شرب
 صرفه جويی شود می توان تابستان را با حداقل مشكالت 
سپری كرد. مجتبی قباديان، با بيان اينكه آب شرب استان 
از طريق تصفيه خانه آب بابا ش��يخ علی متاثر از رودخانه 
زاينده رود و چاه های فلمن تامين می شود، اظهار داشت: 
آب ش��رب حدود 8۵ درص��د از جمعيت اس��تان )چهار 
ميلي��ون نفر( از طريق حوض��ه آبريز زاين��ده رود تامين 
می شود. معاون بهره برداری شركت آبفای استان اصفهان 
افزود: در تابس��تان ها و زمان های پيک مصرف از تصفيه 
خانه آب باباش��يخ علی و چاه های فلمن برای تامين آب 

شرب استفاده می شود.
قباديان افزود: سال گذشته به دليل عدم وجود جريان آب 

در رودخانه زاينده رود و ب��ه تبع آن افت آبدهی چاه های 
فلمن، شرايط تامين آب شرب دچار مشكل شد و به ميزان 
نسبی با كمبود آب شرب مواجه شديم. معاون بهره برداری 
شركت آبفای استان اصفهان گفت: امسال رودخانه زاينده 
رود در چند نوبت باز ش��ده و وضعيت تغذيه سفره های 
زيرزمينی بهتر از س��ال گذشته شده اس��ت. قباديان به 
وضعيت تامين آب شرب در تابس��تان سال جاری اشاره 
كرد و افزود: مردم اس��تان اصفهان به ويژه منطقه تحت 
پوشش طرح آب رس��انی اصفهان بزرگ كه بيش از ۵۰ 
ش��هر و 3۰۰ روس��تا را در بر می گيرد، با همكاری های 
الزم، مديريت مصرف آب را انجام می دهند با اين وجود 
اميدواريم بتوانيم تابستان امسال را با حداقل مشكالت در 

تامين آب شرب بگذرانيم.

 واژه ط��الق از ريش��ه عرب��ی و به معنی »گش��ودن گ��ره« و 
»رها كردن« است كه در فقه اسالمی زايل كردن قيد ازدواج با 

لفظ مخصوص تعريف می شود. 
طالق، به معنی پايان قانونی ازدواج و جدا ش��دن همسران از 
يكديگر اس��ت و در پی آن حقوق و تكالي��ف متقابلی كه بين 
زوجين در هنگام ازدواج وجود داش��ته از ميان می رود. طالق 
اغلب وقتی اتفاق می افتد كه استحكام رابطه زناشويی از بين 

می رود و ميان زوجين ناسازگاری و تنش وجود دارد.
طالق اجتماعی، تغييرات در دوستی ها و ساير روابط اجتماعی 
اس��ت كه مرد يا زن طالق گرفته با آنها سر و كار دارد و طالق 
روانی، موقعيتی است كه از طريق آن فرد پيوندهای وابستگی 
عاطفی به همسرش را قطع كند و به تنها زيستن تن در دهد. 

افزايش روزافزون آمار طالق در كش��ور از معضالتی است كه 
تبعات آن نسل آينده را به لحاظ جسمی و روحی به طور جدی 

تهديد می كند.
 دكتر مجيد ابهری معتقد اس��ت:  افزايش آمار طالق ناشی از 

دو علل رفتاری و محيطی اس��ت. علل رفتاری ش��امل تغيير 
سبک زندگی، تاثير ش��بكه های ماهواره ای و كم رنگ شدن 
مس��ووليت پذيری اس��ت. اين متخصص علوم رفتاری تورم، 
 بي��كاری، گرانی، ضع��ف مهارت ه��ای رفت��اری در مديريت
 هيجان ه��ای رفتاری و كنت��رل خش��م را از داليل محيطی 
افزايش ط��الق می دان��د و می افزايد: در حال حاض��ر به ازای 
هر شش ازدواج در كش��ور يک طالق اتفاق می افتد و در شهر 
تهران در مقابل هر چهار ازدواج يک طالق رخ می دهد. وی با 
اشاره به اينكه س��ن مطلقه بودن به 16 سالگی رسيده است و 
خطراتی برای بنيان خانواده ها دارد، ادامه می دهد: متاسفانه 
 به دليل ن��گاه فرهنگی ب��ه ازدواج زنان بيوه، آنه��ا مجبور به
 ازدواج های نامتعارف مانند ازدواج دوم با مردان متاهل، ازدواج 
سفيد و ازدواج های در سايه هستند.به اعتقاد اين عضو هيات 
علمی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، در ميان سازمان ها 

و موسسات متولی فقط سازمان بهزيستی با طرح پيشگيری و 
كاهش طالق در راستای مقابله با افزايش آمار طالق اقداماتی 
انجام داده اس��ت كه اين طرح را به طور آزمايش��ی در استان 
يزد انجام شده و نتايج آن بس��يار مثبت و اميدوار كننده است 
و انتظار می رود س��ازمان ها، موسس��ات دولتی و تشكل های 

مردمی در تجميع امكانات سخت افزاری و نرم افزاری خود، در 
حمايت از طرح سازمان بهزيستی اقدام كنند. 

دكتر ش��يوا دولت آبادی، رييس انجمن روانشناسی ايران نيز 
عدم ش��ناخت كافی نسبت به همس��ر را پيش درآمدی برای 
مشكل طالق می داند و می گويد: بسياری از اختالف نظرها به 
دليل عدم شناخت متقابل است كه ناش��ی از باورهای اشتباه 
افراد از زندگی مشترک و فعاليت های موجود در آن است. وی 
با تاكيد بر اينكه ازدواج شروع يک فرايند ارتباطی است، تاكيد 
می كند : ازدواج يک مقطع نيست بلكه جريان است، بنابراين 
وقتی افراد تصميم ب��ه ازدواج می گيرند بايد ع��الوه بر خود، 
طرف مقابل را نيز بشناسند تا ويژگی های مشترک، باورهای 
مشترک و اهداف مشترک را در خود و طرف مقابل پيدا كنند؛ 
چرا كه باعث ارتباط قوی تر ميان آنها می شود. به اعتقاد اين 
روانش��ناس، بعضی از اختالف ها بين زن و م��رد به دليل آغاز 
زندگی مشترک بدون فكر است كه منجر به پيدايش اختالف 

نظر ها و سليقه ها در زندگی مشترک می شود.

سن طالق به 16 سال رسید 



۱۵شاخص  اقتصاد ايران زير ذره بین يادداشت
صندوق بین المللی پول

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 
میالدی گذش��ته بالغ بر 1334 میلیارد دالر ب��وده که پیش بینی 
می شود، این رقم در سال جاری 19 میلیارد دالر افزایش یابد و به 

بیش از 1353 میلیارد دالر برسد.
 صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با پیش بینی 
افزایش تولید ناخالص داخلی ایران به 393 میلیارد و 495 میلیون 
دالر به بررسی 15 ش��اخص  کالن اقتصادی ایران در سال 2015 

پرداخته است.
 صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص های 
کالن اقتصادی ای��ران در س��ال 2015 ، پیش بینی ک��رد، تولید 
ناخالص داخلی ایران در این سال به 393 میلیارد و 495 میلیون 
دالر افزایش یابد. این رقم برای س��ال 2014 بالغ بر 404 میلیارد 

دالر برآورد شده است.
 رش��د اقتص��ادی ای��ران در س��ال 2015 ب��ه 0/6 »0/555« 
درص��د کاه��ش خواهد یاف��ت. ای��ن رقم در س��ال گذش��ته به 
س��ه»2/973«درصد افزایش یافته بود، البته این نهاد بین المللی 
پیش بینی کرده است که رش��د اقتصادی ایران در سال 2016 به 

رقم 1/3 »1/289« درصد افزایش یابد.
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، تولید ناخالص 
داخلی ایران بر اس��اس ش��اخص قدرت خرید در س��ال میالدی 
گذش��ته بالغ بر 1334 میلیارد دالر بوده که پیش بینی می شود، 
این رقم در س��ال جاری 19 میلیارد دالر افزایش یابد و به بیش از 

1353 میلیارد دالر برسد.
همچنین س��رانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اس��اس شاخص 
قدرت خرید نیز که در س��ال 2014 بالغ بر 17113 دالر بوده در 

سال جاری به حدود 17141 دالر افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2015 اندکی 
کاهش  می یابد و از 1/23درصد در سال گذشته به 1/20 درصد در 

سال جاری میالدی خواهد رسید.
ای��ن نه��اد بین المللی همچنی��ن پیش بین��ی کرده اس��ت، کل 
سرمایه گذاری انجام ش��ده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل 
31/2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم طی 

سال گذشته 31/5 درصد بوده است.
کل پس اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش 
خواهد یافت و از 35/32 درصد جی دی پی در س��ال گذش��ته به 
32/05 درصد در سال جاری می رسد.نرخ تورم که در سال گذشته 
نسبت به سال 2013 بهبود یافت و به 15/54 درصد رسید، در سال 

2015 افزایش می یابد و به 16/5 درصد خواهد رسید.
واردات ایران که در سال گذشته رشد 15/9 درصدی را تجربه کرده 
است، در سال جاری میالدی رشدی0/47 درصدی خواهد داشت و 

انتظار می رود، در سال 2016 منفی شود.
بر اس��اس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران در سال 2014 
رشدی  16/78 درصدی داشته اس��ت، اما پیش بینی می شود که 

رشد صادرات ایران در سال 2015 به 3/18 درصد برسد.
گزارش صندوق بین المللی پول از بدتر شدن وضعیت بیکاری در 
ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر می دهد و پیش بینی کرده 
است که نرخ بیکاری در س��ال 2015 به 12/27 درصد برسد، در 

حالی که این رقم برای سال قبل 11/21 درصد اعالم شده است.
این نهاد بین المللی کل درآمد دولت برای س��ال جاری را معادل 
13/5 درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه های دولت را معادل 
16 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش بینی کرده است.
درآمد دولت در سال گذش��ته معادل14/2 درصد تولید ناخالص 

داخلی و هزینه  آن معادل 15/6 درصد برآورد شده است.
پیش بینی شده اس��ت، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری 
به بیش از 143هزار میلی��ارد تومان افزایش یاب��د. این رقم برای 
 سال قبل بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.تراز 
حس��اب های جاری ایران نیز که در سال گذش��ته بالغ بر 15/4 
میلیارد دالر بوده است در سال جاری به سه میلیارد دالر کاهش 

می یابد.
مدير عامل ذوب آهن خبر داد؛

شرايط رقابت برای ذوب آهن
 سخت شد

مدیرعامل ذوب آهن با اعالم اینکه شرایط رقابت برای این 
شرکت سخت شده است گفت: پیشنهاد جدید برای افزایش 

تعرفه واردات فوالد فردا در جلسه ای بررسی می شود.
اردش��یر س��عدمحمدی با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر تولید 
فوالد در دنیا ح��دود یک میلی��ارد و 622 میلیون تن اس��ت که 
از این رقم س��هم چین  تولی��د 822 میلی��ون تن اس��ت، اظهار 
داش��ت: س��هم تولید فوالد ایران در سال گذش��ته16/7 میلیون 
تن اعالم ش��ده اس��ت. میزان تولیدات فوالد دنیا ب��ه روش کوره 
 بلند 70درص��د، احی��ای مس��تقیم 35 درص��د و ک��وره القایی

 5 درصد است .
وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده فوالد به روش 
کوره بلند در ایران است، افزود:کلیه ش��رکت های فوالدی کشور 
به روش احیا مستقیم فعالیت و از گاز اس��تفاده می کنند. در این 
میان اختالف قیمتی که  بین این ش��رکت و سایر شرکت ها وجود 
دارد 421 تومان محاسبه ش��ده که این امر شرایط رقابت را برای 
این شرکت سخت کرده است.س��عد محمدی در خصوص مصرف 
انرژی به روش کوره بلند نیز گف��ت: در حال حاضر هزینه مصرف 
انرژی 579 تومان است؛ اما در جهان با قیمت عرضه آزاد در روش 
کوره بلند این نرخ به 630 تومان می رس��د و در روش کوره قوس 
انرژی به ازای هر تن 710 تومان اس��ت ک��ه در ایران 195 تومان 

محاسبه می شود.
مدیر عام��ل ذوب آهن اصفه��ان با بی��ان اینکه این ش��رکت در 
 ه��دف کوتاه مدت خ��ود تولی��د 4/2 میلیون ت��ن و در بلندمدت

  با افزای��ش تولید دو میلی��ون تنی این رقم را ب��ه 6/2 میلیون تن 
می رساند، تصریح کرد: صادرات این ش��رکت در سال 91 حدود 
100هزار ت��ن، در س��ال 92 به 240ه��زار تن و در س��ال 93 به 
342ه��زار تن رس��یده اس��ت البت��ه در برنامه امس��ال صادارت 
500  هزار ت��ن را هدف گ��ذاری کرده ایم.وی در رابط��ه با برنامه 
های ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان جه��ت جبران کمبود س��نگ 
آهن ه��م به ارائ��ه توضیحاتی پرداخ��ت و گف��ت: در حال حاضر 
 قیمت س��نگ آه��ن کاه��ش یافت��ه و ارزش صادرات��ی آن نیز

 اف��ت ک��رده و ای��ن محص��ول در کش��ور موج��ود اس��ت و 
ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان نی��ز درص��دد س��رمایه گذاری و 
 اکتش��اف از نقط��ه صف��ر ب��ه ب��اال اس��ت و در مزایده ش��رکت

 خواهد کرد.

4
 »تفسیر معاهده منع گسترش سالح های هسته ای« منتشر شد

 تاکن��ون کتاب های متع��ددی در زمینه ابعاد حقوقی »معاهده منع گس��ترش س��الح های هس��ته ای
 )ان.پی.تی(« به زبان فارسی منتشر شده است؛ اما اخیرا انتشارات خرسندی کتابی را در این حوزه روانه 
بازار کتاب کرده است که »پروفسور محمد شاکر« حقوقدان برجسته مصری که سال ها در زمینه رژیم 

حقوقی حاکم بر انرژی هسته ای فعالیت کرده و آثار قلمی او در این خصوص شهرتی جهانی دارد .
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در کنار س��ایر صنایع پر پتانس��یل، صنایع معدنی 
پتانس��یل ق��وی و مطلوبی ب��رای س��رمایه گذاری 
دارن��د و بع��د از این صنع��ت، صنایع پتروش��یمی 
 قابلی��ت باالی��ی ب��رای ج��ذب س��رمایه گ��ذاری 

دارند.
 عضو کمیس��یون صنایع و معادن اعالم کرد: صنایع 
سیمانی جزء صنایعی هستند که بازار مطلوبی دارند 
و از آنجایی که س��یمان مالت توس��عه کشور است 
و این محصول هم��واره قیمت خاص خ��ود را دارد، 
 بنابراین این صنایع از جمله صنایع مورد اس��تقبال

 سرمایه گذاران خواهد بود.
 بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و قائم 
مقام سابق س��یمان کردس��تان در ارزیابی وضعیت 
بازار س��رمایه بعد از بیانیه ل��وزان و توافق نهایی در 
خصوص مساله هسته ای گفت: عوامل مختلفی در 
 رشد بازار سرمایه دخیل هس��تند و رشد این بازار را 
ای  هس��ته  مس��ایل  ب��ه  تنه��ا  ت��وان  نم��ی 
قبی��ل  ای��ن  ک��ه  هرچن��د  ک��رد؛  وابس��ته 
ب��ازار ب��ر  را  خ��ود  خ��اص  اث��رات   م��وارد 

 دارند.
وی اف��زود: وضعی��ت صنای��ع مختل��ف در کن��ار 
تاثیرات ناشی از ریس��ک های سیاس��ی وابسته به 

پرتفولی��وی صنایع مختل��ف؛ با یکدیگ��ر متفاوت 
خواهد بود؛ ام��ا آنچ��ه از برآیند این ش��رکت ها بر 
م��ی آی��د آن اس��ت ک��ه ای��ن صنای��ع پتانس��یل 
و توانمن��دی الزم برای رش��د را دارن��د و در پی آن 
می ت��وان به رون��ق قابل توج��ه در ب��ورس امیدوار 
 بود.نعمت��ی، مهمتری��ن مس��اله در بازگش��ت

 س��رمایه گ��ذاران ب��ه ب��ورس و رونق دوب��اره آن 
را اعتم��اد ب��ه بازار س��رمایه عن��وان ک��رد و گفت: 
ظرفیت ه��ای موج��ود و بکر ب��ودن بخ��ش های 
مختل��ف اقتص��اد این مس��اله را نش��ان م��ی دهد 
که ای��ران م��ی توان��د در عرص��ه صنای��ع مختلف 
 پذی��رای س��رمایه س��رمایه گ��ذاران خارج��ی

 باشد.
وی با اشاره به حوزه صنایع معدنی در کشور تصریح 
کرد: در حال حاضر در کنار سایر صنایع پر پتانسیل، 
صنای��ع معدنی پتانس��یل ق��وی و مطلوب��ی برای 
س��رمایه گذاری دارند و بعد از ای��ن صنعت، صنایع 
 پتروشیمی قابلیت باالیی برای جذب سرمایه گذاری 

دارند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
بحث نفت و گاز و همچنین صنایع هایتک و همچنین 
نانو تکنولوژی این پتانسیل به وضوح دیده می شود.

 نعمت��ی در ارزیابی آین��ده صنعت س��یمان و روند
 ش��رکت های س��یمانی در ب��ورس گف��ت: تولید 
محصوالتی مانند کلینکر هزینه باالیی دارد؛ بنابراین 
باید به گونه ای عمل کنیم ت��ا بتوانیم بهره وری در 
این حوزه را باال برده و انواع و اقسام مختلف سیمان 

را تولید کنیم.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
تولید 75 میلیون تن سیمان در کشور که عمدتا تیپ 
2 و 5 هستند خاطرنشان کرد: تولید طیف مشخص 
از س��یمان در دراز مدت چالش های خاص خود را 
دارد بنابراین باید به سمت تولید سیمان های خاص 

و رنگی حرکت کنیم .
قائم مقام سابق سیمان 
بهین��ه  کردس��تان 
تکنول��وژی  ک��ردن 
کارخانجات س��یمان 
 و حرک��ت به س��مت 
تکنول��وژی های نوین 
و در پ��ی آن کاه��ش 
هزین��ه در این صنعت 
را عامل مهمی در رشد 
این بخ��ش از صنعت 
و ش��رکتهای فعال در 
آن دانس��ت و اف��زود: 
صنای��ع س��یمانی جز 
صنایعی هس��تند که 
بازار مطلوب��ی دارند و 
از آنجایی که س��یمان 

مالت توسعه هر کشور است و این محصول همواره 
قیمت خاص خود را دارد بنابراین این صنایع از جمله 
صنایع مورد استقبال س��رمایه گذاران خواهد بود.

وی اف��زود: در کنار این صنعت، صنایع پتروش��می؛ 
مخابرات و الکترونیکی نوین از جمله صنایعی است 
که م��ورد اقبال عموم ق��رار خواهد گرف��ت. وی در 
خصوص تاثیرات ناشی از انجام توافق نهایی هسته ای 
بر بازار گفت: طبیعتا با این اتفاق بازار در کوتاه مدت 
نگاه مثبتی خواهد داش��ت، اما در بلند مدت باید در 
کنار این تاثیرات، اصالح ساختار در برخی شرکت ها 
صورت گیرد تا بتوان شاهد نتایج مطلوب تری در این 

شرکت ها و به تبع آن در اقتصاد کشور بود.

در کنار ساير صنايع پر پتانسیل؛

صنایع معدنی ، جذاب برای سرمایه گذاران خارجی
رويترز خبر داد؛

لیست کسانی که به نقض تحريم های 
ايران متهم شدند

وزارت دادگس��تری آمری��کا اع��الم ک��رد، 4 ش��رکت و 
5 ش��خص به ص��ادرات غیرقانون��ی قطع��ات ریزالکترونیکی، 
مناب��ع تأمی��ن ب��رق اضط��راری و دیگ��ر محص��والت ب��ا 
 ف��ن آوری ب��اال از طری��ق تای��وان و ترکی��ه ب��ه ای��ران متهم

 ش��دند.بر اس��اس این گزارش، ای��ن اتهام��ات در حالی اعالم 
ش��ده اس��ت که ق��رار اس��ت ای��ران و گ��روه 1+5  ب��ار دیگر 
 مذاک��رات ب��رای رف��ع تحریم ه��ای ای��ران را در 21 آوریل از 
س��ر بگیرند.بر اس��اس کیفرخواس��ت مطرح ش��ده در دادگاه 
منطق��ه جنوب��ی تگ��زاس، از ج��والی 2010 تاکن��ون 
5 نف��ر ب��ه خری��د 28 میلیون قطع��ه نظام��ی ب��ه ارزش 24 
 میلی��ون دالر از ش��رکت هایی در سراس��ر جه��ان مته��م
 ش��ده اند.در این کیفرخواس��ت آمده اس��ت، آنه��ا ممنوعیت 
ص��ادرات تکنول��وژی ب��ه ای��ران از س��وی آمریکا را ب��ا حمل 
 قطع��ات ب��ه وس��یله کش��تی از طری��ق تای��وان و ترکی��ه

 دور زدند.
همچنین این کیفرخواس��ت مدعی اس��ت که ای��ن فناوری ها 
می تواند در سیستم های نظامی گوناگون نظیر موشک های زمین 

به هوا و موشک های کروز مورد استفاده قرار گیرد.
در ادام��ه ای��ن کیفرخواس��ت، دو ایران��ی در هوس��تون و یک 
ایرانی در لس انجلس در این رابطه دس��تگیر ش��ده اند. شرکت 
 اس��مارت پاور سیس��تم نیز ادعا می شود بخش��ی از این شبکه

 بوده است.
همچنین ش��رکت هوس��ودا تایوان ک��ه یک ش��رکت تجاری 
تایوانی به همراه رییس این شرکت از دیگر متهمان این پرونده 
هس��تند. یک ایرانی دیگر و شرکت تجاری گلس��اد استامبول 
که یک ش��رکت کشتیرانی اس��ت و وی را اس��تخدام کرده بود 
نیز در این رابطه تح��ت تعقیب قضایی قرار دارن��د. این  دو فرد 
 که گمان می رود خ��ارج از آمریکا باش��ند، تح��ت تعقیب قرار

 دارند.

تولید ساالنه ۱6 میلیون تن 
محصوالت  باغی

نیروهای شرکتی 
 تعديل نمی شوند

با حمایت از باغداران و اجرای طرح های توس��عه ای در سال های 
اخیر ، س��طح باغ ها در کش��ور به دو میلیون و 300 ه��زار هکتار 
رس��یده اس��ت. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
با حمایت از باغداران و اجرای طرح های توس��عه ای در سال های 
اخیر ، س��طح باغ ها در کش��ور به دو میلیون و 300 ه��زار هکتار 
رسیده اس��ت.محمدعلی طهماس��بی افزود: س��االنه 16 میلیون 
 تن محصوالت باغی در کشور تولید می ش��ود که با بهره گیری از
 روش های نوین و حمای��ت از تولید کنن��دگان و صادرکنندگان 
می توان میزان تولید را از نظر کمی و کیفی افزایش داد. او ارتقای 
ضریب امنیت غذایی را از طریق افزایش ضریب خوداتکایی و ایمنی 
و سالمتی جامعه با تولید محصوالت گواهی شده را از رویکردهای 
معاونت باغبانی جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انس��انی سازمان مدیریت با بیان اینکه 
نیروهای شرکتی دس��تگاه های اجرایی تعدیل نمی شوند، در عین حال از 
احتمال تعدیل برخی کارمندان ناکارآمد خبر داد.  علی صفدری ، با اشاره 
مصوبه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که اسفند ماه گذشته 
به تصویب رس��یده است اظهار داشت: بر اس��اس این مصوبه دستگاه های 
مختلف بای��د برنامه ای ب��رای تعادل بخش��ی و عرضه نیروی انس��انی در 
دستگاه داشته باش��ند و از نظر کمی و کیفی، مدارک تحصیلی و تخصص 
در جایگاه مناس��ب خود قرار گیرند. وی گفت: این مصوبه یک برنامه بلند 
مدت  سه ساله است، تا دستگاه ها بتوانند موارد گفته شده در آن را اجرایی 
کنند و با استخدام های جدید و ترکیب نیروی انسانی در قالب این مصوبه 
ساماندهی شود، زیرا به طور طبیعی نیروی دستگاه ها تعدیل و برخی نیز 

خارج می شوند.

لوب کمپرس��ور فرآیند احی��اء مس��تقیم به همت 
کارشناس��ان فوالدمبارکه و با همکاري شرکت هاي 
سازنده داخلي و با یک س��وم قیمت خرید خارجي، 
بومي سازي شد تا با دست یابي به دانش فني ساخت 
این تجهیز بس��یار حس��اس، کارخانجات کش��ور از 

واردات آن بي  نیاز شوند.
داریوش رشیدی رییس واحد احیاء مستقیم 1 فوالد 
مبارکه ضم��ن تایید این خبر تصریح ک��رد: با توجه 
به حساس��یت و نقش اصلی کمپرسور درگردش گاز 
فرآین��د و گاز خنک کننده در واحد احیا مس��تقیم، 
هرگونه نقص و عیب در آن موج��ب توقف کل خط 
تولید مي ش��د، از این رو با توجه به عدم امکان تامین 
قطعات این کمپرس��ور ب��ه دلیل تحری��م و انحصار 
تولید ک��ه در اختیار ش��رکت KOBELCO ژاپن 
بوده، س��اخت داخل لوب این کمپرس��ور که یکی از 
 قطعات پیچیده و حساس آن اس��ت، در دستور کار

 بومی سازی قرار گرفت.
به نقل از آقایان خاشعی و صفابخش کارشناسان واحد 
برنامه ریزی و گواهی کیفیت بومی سازی با توجه به 
حساسیت های عنوان ش��ده توسط ناحیه برای لوب 
این کمپرس��ور در واحد برنامه ریزی بومی س��ازی، 
فاز اول بومی س��ازی این قطعه با تش��کیل تیم فنی 
بومی سازی متشکل از کارشناسان متخصص ناحیه، 
برنامه ریزی و گواهی کیفیت بومی سازی، مهندسی 
معکوس، تعمی��رگاه مرکزی، واح��د خرید وکنترل 
کیفی خرید در سال91 وارد مرحله اجرا شد. در ادامه 
به دلیل اینکه تهیه و صحه گ��ذاری مدارک فنی که 
 450Rpm-300 با توجه به حساس��یت لوب و دور
به لحاظ انحنای خ��اص پروفیل، تلرانس های دقیق 

ابعادی، هندس��ی و تلرانس های نس��بی اجزا، تهیه 
مدرک فنی، بسیار پیچیده و مش��کل بود، الزم شد 
تا ابعادبرداری به روش ابِر نقاط و استفاده از دستگاه 
CMM صورت پذیرد و پس از آن شناسایی و انتخاب 
سازندگان توانمند در این زمینه با همکاری تیم فنی 
بومی سازی و همچنین تعامل تیم فنی بومی سازی 
با سازنده در زمینه شناخت فرایند ساخت این قطعه 
و انجام تست های س��رد در حین کار، کنترل ابعاد و 
منحنی ها بوسیلهCMM و همچنین کنترل صحت 
رعایت تلرانس ها با فیلرگیری در تعمیرگاه مرکزی در 
دس��تور کار قرار گرفت تا اینکه پس از اتمام عملیات 
ساخت، تست گرم روی نمونه تحویلی در اسفند ماه 
سال 1393، با مونتاژ روی کمپرسور موجود در سایت 
و کار در حالت بی باری انجام ش��د که نهایتا با توجه 
به ارتعاش بسیار پایین، تجهیز در حین کار، تایید و 
رضایت بهره بردار را حاصل کرد. داریوش رشیدي با 
اشاره به این مطلب که قیمت تمام شده ساخت داخل 
این تجهیز حدود یک سوم نمونه خارجی است افزود: 
با احتس��اب تعداد 34 عدد نصب از این کمپرسور در 
سایت و نیاز به 4 ست لوب در سال، ساالنه حدود 40 

میلیارد ریال صرفه جویی به دنبال دارد.
رییس واحداحیاءمس��تقیم 1 ف��والد مبارکه گفت: 
 در س��طح کالن با توج��ه به گس��ترش کارخانجات

اح��داث  و  کش��ور  در  س��ازی  ف��والد   
واحده��ای جدی��د احی��اء س��اخت داخ��ل و 
 بوم��ی س��ازی ای��ن ن��وع کمپرس��ور ب��ه ش��کل

پر رنگ تری با اهمیت می شود، بنابراین دستیابی به 
 دانش فنی و تجربه ساخت این قطعه نقش مهمی در

 صرفه جویی اقتصادی کل کشور خواهد داشت.

در جلس��ات این هفته کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اسالمی، آب و برق محور بررسی های اعضای این کمیسیون 

هستند.
 هفته جاری کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی 
در روزهای یکش��نبه )س��ی ام فروردین( و س��ه شنبه )اول 

اردیبهشت( تشکیل جلسه می دهد.
در بعد از ظهر روز یکشنبه، اعضای این کمیسیون پس از مرور 
اجمالی آخرین اخبار حوزه ان��رژی، با حضور معاون حقوقی 
و امور مجلس وزارت نیرو به گزارش مس��ووالن س��ندیکای 
ش��رکت های تولید کننده برق می پردازند. پس از ارائه این 
گزارش، بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق 
هسته ای ملت ایران  مسوولین محترم وزارت امور خارجه و 
سازمان انرژی اتمی و انتخاب و معرفی دو نفر از نمایندگان 
محترم متقاضی جهت عضویت ناظر در شورای عالی انرژی  

به مجلس شورای اسالمی در دستور کار جلسه قرار دارد.
در صبح روز سه شنبه، هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس 
جلسه ای یک ساعته خواهند داشت. در عصر این روز، دعوت 
از وزیر نیرو و معاون برق و انرژی وی جهت بررسی تغییرات 
انجام یافته در اساسنامه شرکت توانیر و تفسیر اخیر شورای 

نگهبان در برنامه قرار دارد. 

نعمت زاده بر حمایت از صنعت قطعه سازي تاکید کرد و گفت: توجه 
به نیازها و رفع مش��کالت صنایع قطعه سازي و خودروسازي باید در 

کنار هم مورد توجه مسووالن قرار گیرد و در اولویت باشد.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت که رییس جمهور را در س��فر به استان 
گیالن همراه��ي مي ک��رد، از بزرگ تری��ن مجتمع صنعت��ي تولید 
انواع کمک فنر و دیس��ک وصفحه خودرو در این استان بازدید کرد. 
محمدرضا نعمت زاده در این بازدید بر حمایت از صنعت قطعه سازي 
تاکید کرد و گفت: توجه به نیازها و رفع مشکالت صنایع قطعه سازي 
و خودروسازي باید در کنار هم مورد توجه مسووالن قرار گیرد و در 

اولویت باشد.
وي موضوع تحقیق و توسعه را نیز در این صنعت مورد تاکید قرار داد 
و گفت: قطعه سازان باید به  منظور ارتقاي توان رقابتي خود و توسعه 

تولیدات، این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
رییس هیات عامل این مجتمع صنعتي نیز از اقدام به سرمایه گذاري 
و شروع دو پروژه استراتژیک طرح و توسعه همزمان با روي کار آمدن 
دولت تدبیر و امید در راستاي رش��د صنعت خودرو خبر داد و گفت: 
این پروژه ها شامل پروژه توس��عه ظرفیت تولید کمک فنر به دوبرابر 
ظرفیت موجود و پروژه تولید فنر خورشیدي با استفاده از دانش روز 
است.شاهین علیجاني پور همچنین از آمادگي این مجتمع صنعتی 
براي ش��روع پروژه تولید گیربکس اتومات که یک��ي از نیازهاي آتي 

صنعت خودرو کشور است خبر داد. 

هفته بدون نفت و گاز 
کمیسیون انرژی

تاکید  وزير صنعت بر حمايت
 از قطعه سازان

 با بومی سازی در فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت؛

بی نیازی کارخانجات کشور
 از واردات لوب کمپرسور

 عوامل مختلفی در 
رشد بازار سرمايه 

دخیل هستند و 
رشد اين بازار را نمی 
توان تنها به مسايل 

هسته ای وابسته 
کرد؛ هرچند که اين 

قبیل موارد اثرات 
 خاص خود را بر بازار

 دارند



یادداشت
تلویزیون با پخش آنونس های سریال »ش��معدونی« سروش صحت، از جایگزینی 
 این مجموعه با سریال طنز »در حاشیه« خبر می دهد.  با این جایگزینی، مجموعه 
»در حاشیه«ی مهران مدیری زودتر از موعد رسمی به پایان می رسد.  هر چند شبکه 

سه تاکنون خبری مبنی بر پایان این سریال اعالم نکرده است .
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یادداشتپایان زودهنگام »در حاشیه«ی مهران مدیری  خبر

سیروس الوند؛

هنرجویان زاون را دریابیم
 کارگ��ردان ن��ام آش��نای کش��ورمان گف��ت: زاون یک��ی از

 مردمی ترین چهره های سینمایی ایران بود. سیروس الوند که 
در مراسمی به یادبود چهلمین روز درگذشت زاون قوکاسیان 
حضور یافته ب��ود وی را چهره ای بس��یار محب��وب و مردمی 
دانست. وی افزود: اینکه زاون در تمام این سال ها در شهرش 
ماند و تا هر جا که توان داشت برای اصفهان کوشید، ناشی از 
 همین عشق و عالقه بی دریغی بود که او به اصفهان و مردمش 

داشت.
الوند در رابطه با ایده تبدیل ش��دن خانه فعل��ی زاون به بنیاد 
زاون قوکاس��یان گفت: این حرکت در صورت تحقق می تواند 
به لحاظ نمادین جالب باشد هر چند زاون قوکاسیان نیازی به 
چنین اقدماتی ندارد و آنچه از او باقی مانده به خصوص میراث 
 زنده ای که عاشقانه آن را پرورش داد همیشه یادآور او خواهد

 بود.
 به نظ��رم بیش از هر مس��اله ای باید ش��اگردان و هنرجویان 
او را دریاف��ت ک��ه زاون ن��ه در جایگاه ی��ک معلم و اس��تاد 
عادی؛ بلکه با عش��قی از جنس عش��ق به س��ینما و با نهایت 
وجودش برای آنها انرژی گذاش��ت و امروز هم آنها بیشترین 
 کس��انی هس��تند که دغدغه ادامه راه او را دارند و باید داشته

 باشند. 
وی همچنین به نوع نگاه و ان��رژی مثبت و بدون غرض ورزی 
زاون در برخورد با آثار هنری و هنرمندان اش��اره کرد و گفت: 
مهربانی و خوبی فوق العاده ای که در وجود او جریان داش��ت؛ 
باعث می ش��د در برخورد با آدم ها و آثارش��ان نیز بدون هیچ 
گونه غرض ورزی و حب و بغضی عمل کند و در تحلیل و نقد 
 آثار هنری نیز با همین روحیه و از س��ر خیر اندیش��ی و امید

 بنویسد. 
الوند گفتگوهای زاون با بزرگان س��ینمای ایران را نیز یکی از 
ماندگارترین کارهای او برای تاریخ سینمای این کشور دانست 
و افزود: اصال انجام چنین گفتگوهای مفصل و مش��روحی در 
س��ینمای ایران و با ای��ن جامعی��ت از زاون و اولین حرکتش 
 دراین زمین��ه که مصاحب��ه با مس��عود کیمیایی ب��ود، آغاز

 شد. 
حرک��ت خوب��ی ک��ه بع��دا ب��ا کار روی س��ینمای ناص��ر 
. ادام��ه پی��دا ک��رد و  .  تقوای��ی، به��رام بیضای��ی و .
 خیلی ه��ا هم بع��دا وتحت تاثی��ر آن چنین کارهای��ی انجام 

دادند. 
الوند همچنین با بیان اینکه متاس��فانه ج��ای زاون در فضای 
هنری اصفهان تا سال ها پر نمی شود؛ گفت: امیدوارم به همت 
کس��انی که باید دلش��ان برای فرهنگ و هنر این شهر بسوزد 
و با تالش و دغدغه من��دی این همه هنرجو و ش��اگردی که 
پرورش یافته مکتب زاون هس��تند، فضای فعال و پویایی که 
زاون درصدد بود برای سینمای اصفهان ایجاد کند تا این شهر 
 مرکزیت هنری و فرهنگی اش را حف��ظ کند؛ همچنان پابرجا

 بماند. 

»ناهید« به کن می رود
فیلم س��ینمایی »ناهید« به عنوان یک��ی از فیلم های بخش نوعی 
نگاه جش��نواره کن ۲۰۱۵ انتخاب ش��د. نوید محم��دزاده، بازیگر 
س��ینما و تئاتر با انتشار پوس��تری از فیلم س��ینمایی »ناهید« در 
 اینس��تاگرامش از حضور این فیل��م در بخش رس��می نگاهی نو

 شصت و هشتمین دوره فستیوال کن خبر داد و به عوامل این فیلم 
به خصوص آیدا پناهده تبریک گفت. فیلم س��ینمایی »ناهید« به 
کارگردانی آیدا پناهنده به عنوان یکی از فیلم های بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن ۲۰۱۵ انتخاب شد. این فیلم پیش از این در جشنواره 
 فجر ۱۳۹۳ هم به نمایش درآمده بود.س��اره بیات، پژمان بازغی و

 نوید محم��د زاده بازیگ��ران فیلم »ناهید« هس��تند . ش��صت و 
 هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن از ۱۳ تا ۲۴ ماه می،

 برگزار خواهد شد.
»بستنی آالسکا« فیلم می شود

حسن امجدی مقدم، تهیه کننده سینما و تلویزیون از تالشش برای 
ساخت دو فیلم سینمایی با نام های »سرزمین« و »بستنی آالسکا« 
خبر داد. وی درباره تازه تری��ن فعالیت هایش گفت: تهیه دو فیلم را 
در دس��تور کار دارم که یکی اجتماعی با پ��س زمینه دفاع مقدس 
است و امیدوارم به نتیجه برس��د. دیگری نیز موضوعی طنز دارد و 
درونمایه آن اجتماعی است. وی افزود:  اکنون در حال رایزنی هستیم 
تا مساله بودجه را حل کنیم. فیلمنامه اثر دفاع مقدسی با نام موقت 
»سرزمین« را یزدان عشیری نوش��ته است و از سال گذشته رایزنی 
برای به سرانجام رساندن موضوع بودجه آن را آغاز کرده ایم. امیدوارم 
نیمه اول امسال آن را به تولید برسانیم. این تهیه کننده یادآور شد: 
»بستنی آالسکا«  نام فیلم بعدی است که با موضوعی طنز و درونمایه 
اجتماعی به مسایل نیروی انتظامی می پردازد و متن آن توسط پیام 

زین العابدینی نوشته شده است.

جستجوی بن الدن در یک فیلم کمدی
نیکالس کیج، در یک فیلم کمدی به جس��تجوی اس��امه بن الدن 
می رود. در فیلم کمدی »ارتش یک نفره« نیکالس کیج با همراهی 
راسل برند در نقش شخصیت های یک داستان واقعی بازی می کنند. 
داستان این فیلم درباره ی گری فاکنر،  مردی از کلرادوی آمریکاست 
که می خواهد اسامه بن الدن رهبر القاعده را دستگیر کند و به همین 
دلیل راهی پاکستان می ش��ود. او برای دستگیری بن الدن تنها یک 
شمشیر داشت که آن را از یک حراجی اینترنتی خریده بود. هر چند 
همه می دانند او در ماموریتش موفق نش��د؛ اما در آمریکا با انتش��ار 
اخبار تالشش، به شهرت رسید و به شوهای تلویزیونی راه یافت. در 
این فیلم کمدی راس��ل برند یک بار دیگر در فیلمی سینمایی بازی 
 می کند تا به کارگردانی لری چارلز کارگ��ردان فیلم »بورات« بازی 

کند.

بازار کتاب اصفهان در س��ال جدید 
 نیز پذی��رای ت��ازه های نش��ر، در

 حوزه های مختلف از جمله داستان 
و رمان، ش��عر، سیاس��ت و فلسفه اس��ت. در ادامه به 
معرفی چند کت��اب از تازه های نش��ر م��ی پردازیم 
 تا در ص��ورت تمایل س��ری به ای��ن ب��ازار کاغذی و
 دوست داشتنی بزنید و آنها را تهیه کنید و بخوانید.

»بی ضرر« نوشته پوریا عالمی، نشر آمه

»بی ضرر« و » از هر نظر« نام دو کتاب از پوریا عالمی؛ 
نویسنده، طنزپرداز و روزنامه نگار ایرانی هستند که 
به تازگی منتشر شده اند و ش��ما می توانید آنها را در 

قفسه  کتاب فروشی های اصفهان پیدا کنید. 
در چند سطری از کتاب »بی ضرر« که بخشی از یک 
مقاله طنز اس��ت می خوانیم: »تعری��ف می کنم چی 
شد. تا پارس��ال ما »از هر نظر بی ضرر« بودیم منتهی 
دیدیم جلو ضرر را از هرجا بگیری منفعت است؛ برای 
همین امسال تغییر کاربری دادیم و برای اینکه از هر 
نظر فایده داشته باشیم با کلی وام و قرض وقوله، یک 
»آمبوالنس« گرفتیم که بگذاریم در کار مسووالن و 
نمایندگان و باقی دس��ت اندرکاران. بع��د هم یادتان 
باش��د من تنها آمبوالنس چی دنیا هس��تم که قصه 
آمبوالنس��یدنم را برای تان تعریف می کنم. در ضمن 
مجموعه »از هر نظر بی ضرر« را هم اگر مجوز بدهند 
به صورت کتاب منتش��ر می ش��ود. حاال ه��م تا یک 
گشت توی خیابان ها » البته گشت من امدادی است 
ارش��ادی نیس��ت« بزنم برایتان تعریف می کنم توی 

عید چی شد.«
»بی ضرر« در ۳۱۲ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان و 

کتاب » از هر نظر« در ۳۱۰ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار 
تومان هر دو توسط نشر آمه راهی بازار کتاب شده اند.
»عکس های فوری« نوشته سهیال بسکی، 

نشر ققنوس

ای��ن کت��اب، مجموع��ه ای از ۳6 داس��تان کوتاه از 
نویس��نده اس��ت که به ش��رح مجموعه تصاویری از 
چهره ها، محیط ش��هری، منظ��ره و یا ج��اده ای که 
احتماال با آن مواجه بوده؛ پرداخته اس��ت. بسکی در 
مقدمه کتاب می گوید: »آنچه می خوانید مجموعه ای 
از تصاویر تک چهره هاست که در کادری در یک لحظه 
و بر یک زمینه ثابت ش��ده اند؛ گاهی هم تصویرهای 
جمعی است با چهره هایی که دیگر نیستند، در حاصل 
جمع ناپدید شده اند و گاه نیز فقط طبیعت و منظره 
است، در یک لحظه، که چهره انسانی هم در آن جزیی 

از زمینه، طبیعت است.«
 در بخش��ی از داس��تان »خدمت��کار« م��ی خوانیم:

 » از شکافی در میان حصار مغازه ها به عمق بیش تری 
می روید: به سوی جنوب تهران بزرگ، جنوب سنتی 
پایتخت، حریم راه آهن؛ به خان��ه زنی که نمی توانید 
به آس��انی عنوانی برای او بیابی��د، از آن هایی که در 
کودکی، در ش��ش  س��الگی، با موهای وزک��رده زیر 
روسری، نحیف و قوزکرده در لباس های بی قواره گل 
و گشاد و شلوارهای چیت، ترس فروخورده و بهت زده، 
دایه کودکان فربه و زیبا با فکل های رنگین بر موهای 

براق فرفری و دامن های کوتاه چیندار می شدند...«.
راهنمای دفتر ام��الک، رفتگر، زه��را، قاضی، گربه، 
ماش��ین پا، مکانیک، نقاش، نگهب��ان گنج، هنرمند، 
بازار تهران، الل��ه زار، خیابان های منوچهری، میدان 

ولیعصر، راه آهن، انستیتو پاستور، دبستان، تاکسی 
تلفنی، باجه بلیت فروش��ی، بازار ارز، پاس��اژ و پالژ 
گل س��رخ؛ نام برخی دیگر از داس��تان های کوتاه 
»عکس های فوری« اس��ت که در ۱۳۵ صفحه و با 

قیمت هفت هزار تومان منتشر شده است.
»شاگرد قصاب« نوشته پاتریک مک کیب، 

ترجمه پیمان خاکسار، نشر چشمه  

این کتاب در سال ۱۹۹۲ در گروه کاندیداهای نهایی 
جایزه معتبر بوکر قرار گرفت. مک کیب این رمان را به 
صورت روایت اول ش��خص نوشته اس��ت. شخصیت 
اصلی ای��ن رمان نوج��وان روان پریش و قات��ل به نام 
»فرنسی« اس��ت که به دلیل همین روان پریشی در 
روایتش هیچ مرزی بین واقعیت با خیال و توهم وجود 
ندارد. فرنس��ی هرچند که جنایتکار اس��ت؛ اما حس 

همدلی مخاطب را نیز برمی انگیزد. 
در بخشی از رمان که در پش��ت جلد کتاب نیز آورده 
شده می خوانیم: »وقتی می رس��یدم خانه هوا دیگر 
روشن شده بود و مس��خره بود اگر می خواستم بروم 
به رختخواب، ب��رای همین کنار بابا می نشس��تم به 
 چیزه��ای مختلف فکر م��ی کردم. یک��ی اش اینکه 
آدم های الل چون نمی توانند داد بزنند، احتماال توی 
شکم شان سیاه چاله دارند…«. مترجم کتاب هم در 
بخش��ی از مقدمه کتاب درباره ساختار و فرم نگارش 
این رمان، نوشته است: »مک کیب در »شاگرد قصاب« 
حداقل استفاده را از نشانه های سجاوندی کرده است. 
کتاب به هیچ عنوان عالمت نق��ل قول ندارد و خیلی 
جاها متن و گفت وگو بدون فاصله آمدهاس��ت. زبان 
انگلیس��ی این ظرفیت را داراس��ت ک��ه در آن متنی 
این چنین را نوش��ت و نتیجه هم قابل خواندن باشد، 
ولی فارسی این گونه نیست. برای همین بعضی جاها 
از ویرگول »فقط ویرگول« استفاده کردم تا جمله های 

درهم و بعضا طوالنی کتاب خواننده را نیازارد.«

گشتی در بازار کتاب؛

»شاگرد قصاب« به اصفهان آمد

سکانس

گروه 
فرهنگ

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

حصر وراثت
1/223 خانم صدیقه دشتی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسۀ 
94/24ش4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمی  اکبری بشناسنامه 0 در تاریخ 1392/9/29  که شادروان خانم محبوبه 
منصور  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
فرزند  2- صدیقه دشتی  متوفی(  )همسر   194 احمد ش.ش  فرزند  اردستانی  طحانیان 
سید علی ش.ش 1 )مادر متوفی( 3- فاطمه طحانیان اردستانی فرزند منصور ش.ش 
1180156587. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:546 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
مزایده 

1/230 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به کالسه 920428 جلسه مزایده ای در تاریخ 94/2/16 ساعت 9 صبح در محل 
این اجرا واقع در مجتمع اجرای احکام حقوقی خیابان شهید نیکبخت جهت فروش ملک 
زیر برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان 
– خیابان چهارباغ عباسی – کوچه عالم آرا)پاساژ آزادی( – حدفاصل و بن بست افشار 
مراجعه و از ملک بازدید و با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ملک یاد شده با شماره پالک 
ثبتی 271/18 بخش یک ثبت اصفهان با کاربری مسکونی – تجاری و پارکینگ در طرح 
ویژه بازنگری چهارباغ دارای سه واحد تجاری به مساحت 59 مترمربع و بالکن داخل 
مغازه به میزان 15 مترمربع و بخش مسکونی شمالی به صورت مخروبه و باقی مانده 
عرصه پس از کسر عقب نشینی های الزم حدود 348 مترمربع دارای دیوارهای آجر و 
خشت – سقفهای تیر و تخته چوبی – مغازه های تجاری بخش جنوبی بازسازی شده 
شامل دو دهنه بزرگ و یک دهنه کوچه با سطوح داخلی گچ – قفسه بندی چوبی با کف 
 – واحد غربی با درب برقی مجهز به کولر و دارای اشتراکات برق مجزا   – سرامیک 
مغازه ها مجهز به ویترین شیشه ای و دکوراسیون به انضمام واحد زیرزمین با شغل 
لباس فروشی )مانتو( زنانه به مساحت حدود 40 مترمربع طبقه فوقانی فروش البسه 
مردانه و فروش مواد غذایی با اشتراکات مربوطه ارزش ملک 49/000/000/000 ریال 

ارزیابی می گردد.م الف:1525 شعبه 12 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

صمیمی  جالل  سید  آقای  طرف  از  وکالت  به  منوچهری  محمدحسین  آقای   1/232
اردستانی به استناد وکالتنامه شماره 86034 مورخ 91/12/13 دفترخانه 51 اردستان 
و یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که 
سند مالکیت 21 سهم مشاع از 924 سهم ششدانگ مزرعه آهیه پالک شماره 8 اصلی 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 187 دفتر 197 امالک ذیل ثبت 2607 به نام 
سید جالل صمیمی اردستانی ثبت و صادر گردیده و براساس اسناد 70/8/12-55394 
دفتر 51 اردستان و 57207-72/5/10 دفتر 51 اردستان مقدار 10 سهم مشاع از آن 
به غیر انتقال یافته است بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت دیگری انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
روز   10 لغایت  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت 
ارائه سند  بدون  یا وصول واخواهی  و  انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
الف:547 شد.م  خواهد  اقدام  مقررات  طبق  المثنی  صدور  در  معامله  سند  یا   مالکیت 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صیرفیانپور  پیام  خواهان   735/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   1/243
مبنی بر مطالبه به طرفیت صادق رهنمایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/3/3 ساعت 16/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف1448 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/244 در خصوص پرونده کالسه 94-63 خواهان اکبر نصوحی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علیرضا نقوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/2 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:1450 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/245 در خصوص پرونده کالسه 94-61 خواهان اکبر نصوحی دادخواستی مبنی بر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  به طرفیت حجت عبداللهی خوراسگانی  مطالبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت 9صبح   94/3/10 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1451 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/246 در خصوص پرونده کالسه 93-1997 خواهان مجتبی علی جانی رنانی با وکالت 
ابراهیم جاللی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت بهاره خورچه فراهانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/2 ساعت 9صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:1457 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/247 در خصوص پرونده کالسه 37/94ش17 خواهان محسن فتح دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فرج ا... قنبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/3/3 
ساعت 16/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:1481 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/248 در خصوص پرونده کالسه 94-64 خواهان محمدرضا آقایی پور دادخواستی 
طرفیت  به  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال   20/000/000 مطالبه  بر   مبنی 
فرهاد شریفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/3/2 ساعت 9صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:1493 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1/249 شماره: 663/93ش45 به موجب رای شماره 1890 تاریخ 93/11/5 شعبه 45 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سحر سلطان زاده

به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  هفتاد  و  و صد  خواسته 
92/6/15 و پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. مشخصات محکوم له: اصغر 
پالک14. ماده  کوچه رحیم –  پل سرهنگ –  خ پروین –  قدمی زاده نشانی اصفهان – 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:230 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 11 شعبه   93/9/29 تاریخ   1655 شماره  رای  موجب  به   1228-93 شماره:   1/250
یافته است محکوم علیه احمدعلی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
پور لری فرزند علی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 
نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   180/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  آگهی طبق تعرفه 
89/3/25و89/5/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان سهراب سعیدی فرزند علی به 
نشانی اصفهان – خ کشاورزی – بن بست آبان – پ187 و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:231 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/30-2003 دادنامه:  شماره   1230/93 پرونده:  شماره   1/251
شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالحمید تاب ناک نشانی اصفهان – 
خ.نشاط – کوچه خانه مشروطیت – روبروی بیداری اسالمی – طبقه دوم خوانده: داود 
استادی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های 
با مالحظه محتویات پرونده و نظریه  کارشناسی گردشکار: قاضی شورا   – دادرسی 
مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال علی الحساب 
به  توجه  با  کارشناسی  و  دادرسی  هزینه  اضافه  به  از تصادف  ناشی  بابت خسارات 
نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پژو405 به شماره 439ص28ایران53 متعلق 
به خواهان و موتورسیکلت به شماره 53228-621 به رانندگی خوانده محرز بوده و 
پرونده  در  دادگستری  کارشناس  نظریه  حسب  و  است  شده  شناخته  مقصر  خوانده 
ارجاع به کارشناسی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده به اتومبیل 
خواهان در اثر وقوع این تصادف به مبلغ 7/340/000 ریال تعیین گردیده است خوانده 
با وصف ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در جلسه حضور نداشته و نسبت به نظریه 
خواهان  دعوی  شورا  قاضی  لذا  است  ننموده  اعتراضی  گردیده  ابالغ  که  کارشناسی 
مواد  و  مدنی  مسئولیت  قانون  1و2  مواد  استناد  با  و  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را 
198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
7/340/000 ریال بابت خسارات وارده و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
حق  در  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  کارشناسی  هزینه  بابت  ریال   1/000/000 و 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:233 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان  

اخطاراجرایی
1/252 شماره: 93-1255 به موجب رای شماره 1665 تاریخ 93/9/29 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی عبدالهی ایچی 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  جواد  فرزند 
نام خواهان  به  پژو  انتقال رسمی سند خودرو  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  حضور 
و پرداخت مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان محمدباقر صالحی فرزند ابوالفتح با وکالت 
عزت اله الماسی به نشانی خ بزرگمهر – ابتدای خ هشت بهشت شرقی – ساختمان بیمه 
ایران و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:234 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

1/253 شماره دادنامه: 9309970351801634 شماره پرونده: 9309980351800171 
خمینی  نشانی  به  جنابی  نوری  آقای  خواهان:   930209 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده:  رضایی  قربانعلی  منزل8-  بیننده2-  ک.ش  فرعی107-   – خ.امیرکبیر   –  شهر 
تمکین گردشکار:  به  الزام  نشانی مجهول المکان خواسته:  به  علی محمدی  منیژه  خانم 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
 صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای نوری جنابی

خواسته  به  علمداد  فرزند  محمدی  علی  منیژه  خانم  طرفیت  به  عبدالحسین  فرزند 
در  وی  اظهارات  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  نظر  تمکین  به  خوانده  الزام 
درج  طریق  از  دعوت  علیرغم  خوانده  ناحیه  از  دفاع  و  ایراد  عدم  و  دادرسی  جلسه 
مواد  به  مستندا  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  کثیراالنتشار  روزنامه  در  آگهی 
منزل شوهرش  در  و سکونت  مراجعت  به  را  مدنی خوانده  قانون  1103و1104و114 
ایفاء وظایف زناشویی در قبال وی محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و  و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
استان اصفهان می باشد.م الف:239  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر   دیگر 

شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

1/254 شماره دادنامه: 9309970351101641 شماره پرونده: 9209980351101360 
فرزانه  خانم  وکالت  با  نیرو  شاهین  خانم  خواهان:   921398 شعبه:  بایگانی  شماره 
طباطبایی فخار به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – مجتمع آرش- 
طبقه چهارم – واحد402 خوانده: آقای مهرداد کشانی به نشانی خ نظرغربی – روبروی 
بستنی فروشی – جنب گوشت فروشی – مشاور امالک کشانی خواسته: مطالبه طلب 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم شاهین نیرو فرزند یحیی با وکالت خانم 
فرزانه طباطبایی فخار به طرفیت آقای مهرداد کشانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست 
به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان  میلیون تومان 
جهت اخذ سند مالکیت یک باب منزل مسکونی مبلغ دویست میلیون ریال به خوانده داده 
لکن خوانده نسبت به انجام تعهد خود اقدام ننموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مصدق رسید عادی و با توجه به عدم حضور بالوجه خوانده با وصف نشر 
آگهی و رعایت انتظار کافی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد 
و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی و مواد 198و502و515و519 قانون آیین دادرسی 
محکومیت  به  حکم   1379 سال  مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه 
میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ شش میلیون 
بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 

استان می باشد.م الف:252 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت

6
برانکو نقل مکان کرد؛ بیرون نشد

سرمربی کروات پرسپولیس  دو روز در هتل المپیک اقامت داشت و پس از آن به مکان دیگری 
رفت.رضا چلنگر مترجم برانکو ایوانکوویچ در خصوص خبر بیرون کردن برانکو از هتل المپیک 
به علت مسائل مالی اظهار داشت: این خبر واقعیت ندارد؛ چرا که برانکو فقط  دو روز در هتل 

المپیک اقامت داشت و از اول هم قرار نبود بیشتر از این مدت در این هتل بماند.
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به صالح زندگی ام نیست در 
مزایده پرسپولیس شرکت کنم

حسین شاهپروری، قوی ترین 
ورزشکار زورخانه ای شد

حمیدرضا سیاس��ی که به مدت  چهار م��اه و ۹ روز روزگار خ��ود را در زندان 
سپری کرد حاال پس از آزادی  از زندان نمی خواهد خودش را درگیر مشکالت 
پرس��پولیس کند. حس��ن زمانی، رییس کارگروه نظارت مجلس شاید برای 
بازارگرمی اعالم کرد که سیاسی برای شرکت در مزایده سوم باشگاه پرسپولیس 
اعالم آمادگی کرد. اما سیاسی این موضوع را رد کرد و گفت: » نمی دانم زمانی 
بر چه اساس��ی این حرف را زده؛ اما من در مزایده باشگاه پرسپولیس شرکت 
نخواهم کرد چرا که به صالح زندگی ام نیس��ت. ضمن اینکه من هنوز پرونده 
مخصوص در دادگستری دارم و هنوز دادگاه آن برگزار نشده و اگر قرار باشد 
با این پرونده در پرسپولیس فعالیت کنم به نوعی بی احترامی به دادگستری و 
دستگاه قضایی کشور است. بنده فقط اعالم کردم اگر سهام باشگاه به صورت 
بخش بخش فروخته شود، بخشی از آن را خواهم خرید ضمن اینکه در حال 

حاضر باشگاه به روزهای خوب خود برگشته و نیازی به حضور من  نیست.

حس��ین ش��اهپروری از تهران با ۵۱ حرکت با س��نگ ۱۰۰ کیلوگرمی به عنوان 
قوی ترین ورزشکار زورخانه ای سال ۱۳۹۴ انتخاب شد.دومین دوره مسابقات آزاد 
سنگ کشور، روز جمعه 28 فروردین ماه سال جاری در زورخانه امیرالمومنین )ع( 

شهربسطام از توابع شاهرود در استان سمنان برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها که برای انتخاب قویترین ورزشکار زورخانه ای سال ۱۳۹۴ 
برگزار شد ۱۵ مدعی قهرمانی از اس��تان های تهران، سمنان، فارس، یزد، کرمان، 
قزوین، اصفهان، آذربایجان ش��رقی، لرس��تان و چهارمحال و بختیاری در حضور 
امام جمعه شهر بسطام، معاون مدیر کل و رزش و جوانان استان سمنان و رئیس 
اداره ورزش و جوانان ش��اهرود با یکدیگر به رقابت پرداختند.در پایان این رقابت، 
حسین شاهپروری از تهران با ۵۱ جفت گرفته ش��ده با سنگ ۱۰۰ کیلوگرمی و 
 کس��ب مقام اول به عنوان قوی ترین ورزشکار زورخانه ای س��ال ۱۳۹۴ انتخاب

 شد. 

محمد نوری، در خصوص ش��رایط تیم فوتبال پرس��پولیس، 
آینده اش در این تیم، عملکرد سرخپوش��ان در دیدار مقابل 

سپاهان و ... به اظهارنظر پرداخت :
نظرت در مورد بازی پرسپولیس برابر سپاهان چیست؟
من فکر می کن��م باخت م��ا ارتباط زی��ادی به اش��تباهات 
داوری داش��ت. اگر بازیکن س��پاهان اخراج می ش��د و داور 
یک پنالت��ی برای م��ا می گرفت، هم��ه چیز ف��رق می کرد. 
بچه ها واقعاً س��نگ تم��ام گذاش��تند و هرچه داش��تند در 
زمین مس��ابقه رو کردن��د. متأس��فانه ما اش��تباهاتی انجام 
 دادیم که از آنها ضرب��ه خوردیم ولی ب��ازی جانانه ای انجام 

دادیم.
چرا علی عسگر با اینکه نمایش ضعیفی در این مسابقه 

داشت، توسط برانکو تعویض نشد؟
من نمی توانم در مورد مس��ائل فنی اظهارنظ��ر کنم؛ اما باید 
بگویم که علی عسگر از بازیکنان خوب و باتجربه پرسپولیس 
محسوب می شود. امکان ندارد یک بازیکن در زمین مسابقه 
اشتباه نکند. شما می بینید که بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن 
بزرگتری��ن مدافع��ان دنی��ا را دارن��د ام��ا آنها هم اش��تباه 
 می کنند. من معتق��دم دلیل اصلی باخت ما اش��تباه داوری

 بود.

در یک صحنه هم به شکلی عجیب سرت را جلوی توپ 
گذاشتی. در این مورد صحبت می کنی؟

من تا چن��د دقیقه س��رگیجه داش��تم؛ اما به هر ح��ال این 
کوچکترین کاری است که می توانم برای موفقیت پرسپولیس 

انجام دهم. من زندگی ام را مدیون پرسپولیس هستم.
درمورد بازی با لخویا چه صحبتی داری؟

لخویا یک تیم قوی و پرمهره اس��ت. ما بازی بس��یار سختی 
درپیش داریم اما باید در این مسابقه امتیاز بگیریم.
تساوی در قطر برای شما راضی کننده است؟

ما برای برد به میدان می رویم تا صعودمان را قطعی کنیم. اگر 
نتوانستیم ببریم، طبیعتاً گرفتن یک امتیاز هم راضی کننده 

است.
آیا فصل بعد هم در پرسپولیس می مانی؟

فعاًل که چیزی معلوم نیست و نمی توان در مورد آینده صحبت 
کرد. در حال حاضر اصاًل مشخص نیست که فصل آینده چه 
کس��ی مدیرعامل باش��گاه خواهد بود و چه کسی قرار است 
پرس��پولیس را اداره کند. ما یک روز می شنویم که قرار است 
هدایتی بیاید و روز دیگر می گویند که او حاضر نیست، بیاید. 
این ش��رایط واقعاً برای پرس��پولیس که پرطرفدارترین تیم 

آسیاست، اصاًل خوب نیست. 
همه تیم ه��ا در حال برنامه ریزی هس��تند ام��ا هیچ چیز در 
پرسپولیس مشخص نیست. کاش حداقل می دانستیم برای 
فصل آینده چه شرایطی داریم ولی باشگاه حتی با یک بازیکن 
هم برای فصل آینده صحبت نکرده است تا حداقل خیلی ها 
 تکلیف خودش��ان را برای مان��دن یا جدایی از پرس��پولیس

 بدانند.
نگفتی در پرس�پولیس می مانی یا از ای�ن تیم جدای 
می ش�وی؟وقتی چیزی مشخص نیس��ت، وقتی نمی دانم 
چه کسی مدیرعامل است و باش��گاه چه برنامه ای دارد، چه 
 جوابی باید بدهم؟ فعاًل معلوم نیس��ت چه تصمیمی خواهم

 گرفت.

رییس افتخاری باش��گاه بایرن مونیخ با انتقاد از سبک 
بازی این تیم برابر پورتو تأکید کرد باواریایی ها مشتری 

یورگن کلوپ نیستند.
 فرانتس بکن باوئر در خصوص شکست  سه بر یک تیم 
فوتبال بایرن مونیخ برابر پورت��و در دور رفت از مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا گفت: شکست در 
خانه پورتو، یکی از آن روزهایی بود که تمامی بازیکنان 
بایرن نتوانستند عملکرد واقعی خود را به معرض نمایش 
بگذارند.گاهی اوقات پیش می آید که برای مثال مدافع 
چپ تیم یا دروازه بان در بازی مرتکب اش��تباه می شود 
ولی در این بازی تمام بازیکنان صف��ر بودند. زمانی که 
در مرحله یک چه��ارم نهایی لی��گ قهرمانان در طول 
۱۰ دقیقه دو گل دریافت می کنید، یعنی تیم مشکالت 
زی��ادی دارد. وی در ادامه افزود: هرگ��ز بایرن مونیخ را 
اینطور ندیده بودم. فکر می کنم بازیکنان ما قرص خواب 

خورده بودند
.پورتو سریعتر بود و با قدرت ظاهر شد. عملکرد بازیکنان 
بایرن عصبانی ام کرد. اگر بایرن در بازی برگشت عملکرد 
مشابهی داشته باش��د شانس��ی برای صعود به مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ندارد ولی اگر با نتیجه 
2 بر صفر به پیروزی برسد یا بازی را به وقت های اضافه 
بکشد شانس راهیابی به دور بعد را دارد. ما سال گذشته 
هم چنین مشکلی داش��تیم، در بوندس لیگا عالی بازی 
کردیم ولی سپس دو روز بد داشتیم و از لیگ قهرمانان 

اروپا حذف شدیم.
اسطوره فوتبال آلمان با هشدار به بایرنی ها عنوان کرد: 
سلطه بایرن مونیخ بر فوتبال آلمان زمانی که با 2۰ یا 2۵ 
امتیاز از حریفان خود پیش بود کمتر به خطر می افتاد 
ولی داس��تان این فصل فرق می کند و بای��رن تنها ۱۰ 

امتیاز با ولفسبورگ فاصله دارد. 
حاال پس از مصیبت چند روز گذشته و با توجه به اینکه 

ش��ش یا هفت بازی دیگر باقی مانده اس��ت، نمی توان 
گفت که قهرمانی مان قطعی اس��ت. اگ��ر بایرن مونیخ 
می خواهد در اروپا به قهرمانی برسد باید لیگ را با قدرت 
 به پایان برساند و بازیکنان زیادی هم در اختیار داشته 

باشد.
 به لح��اظ بین المللی بایرن مونی��خ از برترین تیم های 
جهان اس��ت ولی با توجه به عملکردی که چهارشنبه 
 ش��ب برابر پورتو داش��ت، شانس��ی برای قهرمانی در

 اروپا ندارد.
ریی��س افتخ��اری باش��گاه بای��رن مونی��خ در ادام��ه 
صحبت هایش ب��ا تمجید از س��رمربی دورتموند که در 
پایان فصل ج��اری این تیم را پس از هفت س��ال ترک 
خواهد ک��رد، گفت: امی��دوارم کل��وپ در بوندس لیگا 
باقی بماند. همه می پرس��ند ک��ه آیا بای��رن مونیخ به 
دنبال جذب کلوپ خواهد بود ولی باید بگویم که بایرن 
مشتری او نیست، چون مربی فوق العاده ای همچون پپ 
گواردیوال دارد. البته همه دوست دارند یورگن کلوپ را 
در تیم خود داشته باش��ند. امیدوارم او هدایت یک تیم 
بوندس لیگایی را بر عهده بگی��رد، چون ما به این مربی 
 فوق العاده که ش��خصیت خیلی خوبی ه��م دارد، نیاز 

داریم.

عالقه ای به جذب کلوپ نداریمشرایط پرسپولیس خوب نیست

درهفته بیس��ت وشش��م 
لیگ برترفوتبال ایران)جام 
خلی��ج ف��ارس( پی��روزی  
پ��رگل وارزش��مند ذوب آهن وس��پاهان 
کام م��ردم اصفهان به ویژه ه��واداران این 
دوتیم راشیرین ش��یرین کرد. آتش بازی 
ش��اگردان پرخروش یحی��ی گل محمدی 
درمصاف با تیم صدرنش��ین نف��ت تهران 
دره��وای توفان��ی وباران��ی فوالدش��هر، 
زردپوش��ان نفت را از اریکه صدرنش��ینی 
 به زیرکش��ید وجایگاه پنجم ج��دول را به

 ذوب آهن هدیه کردند.
معم��وال می��زان اس��تقبال ه��واداران 
 هرتیمی بستگی به ش��رایطی دارد که تیم 
 محبوب شان در جدول مس��ابقات ونتایج
  ب��ازی هایی ک��ه ارای��ه می کن��د حاصل

 می شود.
دردیدارذوب آهن ب��ا تیم نفت تهران صدر 
 نشین جدول مس��ابقات لیگ برتر،تشویق 
بی امان هواداران ذوب آه��ن درطول ۹۰ 

دقیقه این بازی، گ��واه ومؤید این حقیقت 
انکار ناپذیربود ک��ه به عینه دیدیم حمایت 
یکپارچه حدود سه هزارتماشاگر وهوادارتا 
 چه ان��دازه درپی��روزی پ��رگل ذوب آهن

 اثرگذاربود.
به راس��تی این ورزش چ��ه دنیای عجیبی 
دارد که با وجود وزش باد ش��دید وریزش 
باران در ورزش��گاهی که فاقد سقف باالی 
س��کوهای تماش��اگران اس��ت،جوانان و 
نوجوانان وحتی افراد میان س��ال ونس��بتا 
کهنس��ال با چه ذوق وش��وقی حضور پیدا 
می کنند وبا سردادن ش��عار وتشویق های 
 بی وقفه خودخال��ق صحنه ه��ای بدیع و

بی بدیلی می شوند.
دردیدارتیم های سپاهان وپرسپولیس هم 
که درورزش��گاه آزادی تهران برگزارش��د 
که پذیرای قریب ب��ه 2۰هزارهواداردوتیم 
ب��ود مش��اهده کردی��م نیمی ازس��کوها 
دراختیاره��واداران س��پاهان ب��ود ک��ه 
از اصفهان وس��ایر نقاط کش��ور خودرا به 

ورزش��گاه محل برگزاری مس��ابقه بسیار 
حس��اس وبا ارزش پرس��پولیس وسپاهان 
رس��انده بودند ودرحالی که پیراهن زرد به 
تن کرده وپ��الکارد و بنره��ای زرد رنگ با 
خود داش��تند یک صدا )س��پاهان(رامورد 
 تش��ویق قراردادند تا ش��اهد پیروزی تیم

 محبوب شان باشند.
 به ط��ور قطع ویقی��ن درعرص��ه مدیریت
 باشگاه های ورزش��ی، این مدیران هستند 
که باید قدر این سرمایه های گران را بدانند 
و به مفهوم واقع��ی تدبیرکنند چگونه می 
 توان ازوجود این منابع ارزشمند و تاثیرگذار

بهره ببرند.
به هرحال با دیدن ب��ازی توفانی تیم ذوب 
آهن درمقابل تیم نفت تهران که دراین دوره 
مسابقات داعیه قهرمانی دارد که درنهایت با 
 شکست تلخ وباورنکردنی ۵ -  ۳ بدرقه شد،
 باردیگ��ر یقی��ن کردی��م ک��ه ب��دون 
اغ��راق، برخ��الف تص��ور برخ��ی فوتبال 
دوس��تانی ک��ه م��ی پندارند ب��ازی دربی 

تهران)استقالل وپرس��پولیس(بزرگترین 
 نبرد لیگ برتر ایران محس��وب می ش��ود،

بای��د بگوییم بی��ش از یک دهه اس��ت که 
نبرد اصلی را تیم های شهرستانی،ازجمله 
سپاهان وذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی 
تبریز،فوالد خوزستان و...با تیم های قرمزو 
آبی تهران دارند و درطول این یک دهه با به 
دست آوردن عنوان قهرمانی ثابت کرده اند 
که نه تنها فوتبال در شهرستان ها به طور 
چشمگیری رشد کرده است که از انحصاردو 
 تی��م همیش��ه مط��رح  پایتخت نش��ین 

درآمده است.
ب��ه یقی��ن بای��د بپذیری��م که تی��م های 
اصفهان��ی از دیر بازواز س��ال ه��ای دور، 
 رقب��ای سرس��خت و قدرتمن��دی ب��رای 
تیم های تهران��ی به ش��مارمی آمدند، به 
جرات می توان اذعان داش��ت که تیم های 
اصفهانی ازسال های دهه ۵۰ همواره رقیبی 
تسلیم نش��دنی وقدرتمند برای تیم های 
پایتخت نش��ین بوده اند،بی تردید هستند 
کس��انی که بازی های اس��تانی وقهرمانی 
کشور سال های گذشته را به یاد می آورند، 
که تیم کلنی )منتخب( اصفهان درفینال با 
تیم تهران مسابقه داد وقهرمانی را ازچنگ 
تهران درآورد وبرای اولین با جام قهرمانی 
را تصاحب ک��رد ک��ه در ت��االر افتخارات 
 س��رای ورزش��کاران اصفه��ان به چش��م

 می خورد.
 ناگفت��ه نمان��د ک��ه در دهه ۵۰ ه��م تیم 
)س��فیدپوش( س��پاهان ب��ا مربیگ��ری 
محمود یاوری در مس��ابقات ج��ام منطقه 
 ای که ب��رای اولین بار بین تی��م های برتر

 باش��گاه ه��ای کش��ور برگزارش��د، تی��م 
س��پاهان نماین��ده شایس��ته اصفه��ان با 
تی��م اس��تقالل)تاج س��ابق( ب��ه مقابل��ه 
پرداخ��ت ودراردیبهش��ت س��ال ۵۳ که 
 ب��ه ج��ام تخ��ت جمش��ید صع��ود کرد،

به مصاف تیم اس��تقالل رفت که توس��ط 
رایک��وف هدای��ت می ش��دکه ب��ا دوگل 
غالمحس��ین مظلومی وعلی جباری بازی 
را واگذارکرد؛ اما درهمان سال در2۴ آبان 
با ت��ک گل مصطفی حیدری ب��ه پیروزی 
رس��ید ودرس��ال ۵۴ ب��ار دیگ��ر برابرتیم 
استقالل)تاج س��ابق(با مربیگری محمود 
یاوری در  یکی از زیباتری��ن بازی های آن 
زمان با گل حمید ندیمی��ان تاج را متوقف 

کرد. یک��ی دیگر ازبازی ه��ای بیادماندنی 
سپاهان درمقابل آبی پوشان تهران که در 
دو بازی رفت وبرگشت با دو مربی صاحب 
نام خارجی یعنی رایکوف و والدیمیربکیج 
با گل های امیر حس��ین شاهزمانی، رسول 
خوروش و علیرضا رحیمی بازی  به تساوی 
 ۳�۳ کش��یده ش��د وهم��ه را متعج��ب و

 متحیر کرد.
ب��ه هرتقدیرچهار دوره قهرمانی س��پاهان 
و حض��ور مقتدرانه این تی��م در بازی های 
باش��گاه های برتر آس��یا خبراز پیش��رفت 
روزافزون این تیم در سال های اخیرداردکه 
درسایه مدیریت های هوشمندانه مدیران 
شایس��ته حاصل ش��ده و درح��ال حاضر 
هم ب��ا کس��ب ۴7 امتیازبع��د از تیم های 
تراکتورس��ازی، نفت تهران در رده س��وم 
جدول ج��ای دارد؛ همچنین نباید کتمان 
کرد که تیم ذوب آهن ب��ا مربیگری یحیی 
گل محمدی ومدیریت خوب سعید آذری 
مدیر عامل جوان خود بعد از پس��ت س��ر 
گذاشتن بحران نسبتا دراز مدت به جایگاه 
واقعی خود نزدیک می ش��ود واینک با۴2 
امتیاز درمکان پنجم یعن��ی یک پله باالتر 
از اس��تقالل تهران قرار گرفته که بی شک 
مؤید حقایقی است که در سطورباال به آنها 

اشاره شد.
 ضمن اینکه پرسپولیس،  تیم گران قیمت 
تهرانی که از هفته بیست وششم مسابقات 
با مربیگری برانکو ایوانکوویچ به میدان آمده 
هم در مقابل شاگردان حسین فرکی زانوزد 
وتن به شکس��ت 2�۱ داد تا با 2۹ امتیاز در 

رده نهم جدول قرارداشته باشد.
این درحالی است که دو تیم سایپا وصبای 
قم باالتر از پرسپولیس تهران در رده های 

هفتم وهشتم قرار گرفته اند.
تیم ذوب آهن با پیروزی بسیارارزش��مند 
وپرگل خ��ود درمقاب��ل تیم نف��ت تهران، 
باروحیه ای مضاعف به بازی های باقی مانده 
 می اندیشد که امیدواریم با برد همراه باشد،

 البته دیدار با تیم زخم خورده نفت تهران 
درفینال بازی های جام حذفی راهم نباید 
فراموش کردکه ویژگی خاص خود رادارد 
و مس��لما آقای گل محمدی ای��ن بازی را 
خیلی ج��دی ترباید م��د نظ��ر بگیرد که 
 بی تردید ب��ازی انتقامی از نظ��ر نفتی ها 

محسوب می شود.

درایستگاه بیست وششم لیگ برترفوتبال ایران»جام خلیج فارس«؛

نفت  تهران نقره داغ شد

هادی: 

 آمریکایی ها برای قهرمانی
 دست و پا زدند؛ اما ناکام شدند

آزادکار سنگین وزن کشورمان گفت: آمریکایی ها برای قهرمانی دست و پا 
زدند اما در نهایت ناکام شدند.

پرویز هادی ، در خصوص مس��ابقات جام جهانی کشتی آزاد اظهار داشت: 
مسابقات امسال با س��ال های قبل تفاوت بسیاری داشت و سطح مسابقات 
باالتر از قبل رفت��ه بود و دو تیم آذربایج��ان و آمریکا نیز ب��ا تمام قوا برای 
قهرمانی به مسابقات آمده بودند.وی افزود: آمریکا از تمام داشته هایش در 
این مسابقات استفاده کرد و برای اینکه قهرمان شود دست و پا زدد اما بازهم 
ناکام ماند. آمریکایی ها حتی در داوری نیز نف��وذ کردند تا از این طریق به 

قهرمانی نزدیک شوند اما باز هم نشد و ایران به قهرمانی رسید.
دارنده مدال طالی مسابقات آسیایی در خصوص اینکه آیا دوست نداشت در 
فینال به میدان برود، خاطرنشان کرد: در مسابقاتی مانند جام جهانی اولویت 
موفقیت تیمی و نشان دادن انسجام و رسیدن به قهرمانی است. اینکه چه 
کسی کشتی می گیرد را کادر فنی مشخص می کند و من هم خوشحالم که 
قهرمان شدیم و موفق بودیم. هادی در خصوص آینده خود نیز عنوان کرد: 
از چند روز دیگر برای حضور در مس��ابقات انتخابی تیم ملی آماده می شوم 
تا با رسیدن به دوبنده تیم ملی امسال در مس��ابقات جهانی شرکت کنم و 
صاحب مدال طال شوم. دیگر زمان گرفتن مدال جهانی من فرا رسیده است.

نفرات برتر دوچرخه سواری کوهستان 
مشخص شدند

مرحله اول لیگ دوچرخه سواری کوهس��تان با درخشش دوچرخه سواران 
فستوس گروپ و فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

 اولین مرحله لیگ کوهستان در رش��ته کراس کانتری جمعه، در فاز غربی 
پارک چیتگر در  دو رده سنی جوانان و بزرگساالن برگزار شد.

این مرحله که با حضور پرش��ور مردم در مسیری فنی و زیبا به مسافت ۴۰ 
کیلومتر برگزار ش��د، دوچرخه س��واران تیم های فوالد مبارکه سپاهان و 
صنعت دشتستان بوشهر در رده جوانان بر سکوی قهرمانی ایستادند و در رده 
سنی بزرگساالن دوچرخه سواران تیم های ترینیکس، کی تی ام و جاینت به 

ترتیب در مکان های اول تا سوم قرار گرفتند .
نفرات برتر رده سنی جوانان:

۱- علی تراب زاده از تیم فوالد مبارکه سپاهان
2- امیرحسین جمشیدیان از تیم فوالد مبارکه سپاهان

۳- محمدحسین اسکندری از تیم صنعت دشتستان بوشهر
نفرات برتر رده بزرگساالن :

۱- پرویز مردانی از تیم ترینیکس
2- فرزاد خدایاری از تیم کی تی ام

۳- فراز شکری از تیم جاینت
لیگ هندبال گل بود به سبزه نیز آراسته شد

زد و خورد و پرتاب ترقه؛ منوی جدید 
اماکن ورزشی

هفته هفدهم لیگ برتر هندبال در حالی با برگزاری  س��ه دیدار آغاز ش��د 
که دیدار سنگ آهن بافق یزد و ثامن الحجج س��بزوار به دلیل بی انضباطی 
تماش��اگران بافق نیمه تمام ماند و نتیجه دیدار از س��وی کمیته انضباطی 
اعالم خواهد ش��د.این بازی در حالی که در نیمه اول با نتیجه ۱7 بر ۱2 به 
سود تیم سبزوار به پایان رسیده بود به دلیل پرتاب ترقه داخل زمین از سوی 
تماشاگران و ترک زمین توسط داوران نیمه تمام ماند.مسووالن برگزاری 
مسابقه پس از پرتاب ترقه از سوی تماشاگران ابتدا تصمیم گرفتند که این 
دیدار را بدون حضور تماشاگران ادامه دهند اما بعد از مشورت  قرار شد بازی 
نیمه تمام اعالم شود و کمیته انضباطی حواشی پیش آمده را پیگیری کند.
این اتفاقات و حواش��ی در حالی در لیگ برتر هندبال به وجود آمد که این 
رش��ته این روزها به تازگی رنگ آرامش را به خود دی��ده و پس از مدت ها 
حاش��یه در تیم ملی و فدراس��یون این روزها خود را دوب��اره پیدا می کند 
و به طور قطع ای��ن اتفاقات می توان��د دوباره هندب��ال را روزهای ناخوش 
گذش��ته باز گرداند.آنچه در این زمان بیش از هر چی��ز می تواند به جامعه 
هندب��ال کمک کن��د، چیزی ج��ز همدلی و اتحاد نیس��ت و فدراس��یون 
نیز گام های نخس��ت خ��ود را برای تحقق آن برداش��ته اس��ت؛ اما  ظاهرا 
مش��کالتی که از گذش��ته در دل هندبال باقی مانده کار را س��خت کرده 
و باید عزمی جدی برای حل این مش��کالت، در فدراس��یون ایجاد ش��ود.
لیگ هندبال در ای��ن هفته ها هر روز ب��ا انصراف تیم هایی رو به رو اس��ت 
که بدون هیچ پش��توانه ای وارد لیگ ش��ده اند. این لیگ  به ان��دازه کافی 
 مش��کالت دارد و بی اخالقی ه��ا نی��ز می تواند تی��ر خالصی ب��ر پیکر آن
 باش��د.اتفاقات اخیر در دیدار س��نگ آهن بافق یزد و ثامن الحجج سبزوار 
موضوعی نیس��ت که مس��ووالن فدراس��یون بتوانند به راحتی از کنار آن 
عبور کنند و الزم اس��ت تا کمیت��ه انضباطی هر چه س��ریع تر در خصوص 
 آن تصمیم گی��ری کن��د و جل��وی گس��ترش بی اخالق��ی را در هندب��ال

 بگیرند.متاس��فانه ای��ن روزه��ا  بی اخالق��ی و حواش��ی در ورزش م��ا 
ب��ه پوس��ت و گوش��ت ورزش ه��ای توپ��ی رس��وخ ک��رده و ه��ر روز در 
 یکی از رش��ته ها ش��اهد بی اخالق��ی بازیکن��ان، مربیان و یا تماش��اگران
 هس��تیم.باید اعتراف کرد ک��ه ام��روز نمی توانیم تنها فوتب��ال را محکوم 
به بی اخالقی کنی��م و از فضای موجود در اس��تادیوم های فوتب��ال انتقاد 
کنیم؛ چ��را که تم��ام رش��ته های توپی به نس��بت محبوبی��ت در جامعه 
 و تع��داد هواداران ش��ان در ای��ن روزه��ا در راس بی اخالقی ه��ا ق��رار 
دارند. اتفاق��ات اخیر در لیگ برتر والیبال و درگیری ش��دید تماش��اگران  
نمونه ای از همین موضوع اس��ت. فوتس��ال هم که در این س��ال ها به یک 
رش��ته پرحاش��یه تبدیل ش��ده و درگیری بازیکنان و ه��واداران و حتی 
رفتارهای تند از س��وی مربیان و مصاحبه علیه داوری جزیی از این ورزش  
 شده و کمتر بازی فوتس��ال است که بدون حواش��ی از این دست، به پایان
 برسد. بسکتبال هم به عنوان یک رش��ته دانشگاهی شرایط بهتری نسبت 
به سایر ورزش ها ندارد و در لیگ برتر از درگیری میان بازیکنان و مربیان تا 

فحاشی شدید تماشاگران به چشم می خورد.
در این روزها که بحث حضور زنان در ورزش��گاه ها مطرح است، آیا با وجود 
این اتفاقات در سالن های ورزشی می توان انتظار داشت که فضای مناسبی 
برای حضور خانواده ها فراهم باش��د؟ به طور قطع خانواده ها انتظار دارند، 
ورزشگاه ها مکانی امن برای یک تفریح سالم و خانوادگی باشد؛ اما آیا پرتاب 
 ترقه، فحاشی و زد و خورد میان تماشاگران می تواند این خواسته را تامین

 کند؟

ذوب آهن- نفت ، رکورددار
 پرگل ترین بازی لیگ چهاردهم

دیدار روز گذش��ته ذوب آهن و نفت تهران رکورددار پرگل ترین دیدار 
لیگ چهاردهم ش��د.به گزارش ایمنا، یکی از تماشایی ترین بازی های 
فصل را ذوب آهن در خانه با نتیجه عجیب ۵ ب��ر ۳ برد تا هم خود را به 
مدعیان نزدیک تر کرده باش��د و هم نفت تهران صدر را از دست بدهد. 
اما این بازی با 8 گل در کنار دیدار استقالل خوزستان و استقالل تهران 
پرگل ترین دیدارهای لیگ چهاردهم هس��تند.البته تفاوت دیدار ذوب 
آهن و نفت تهران با دیدار اهواز در برنده داشتن بازی اصفهان است. با 
این پیروزی نفت با 2۴ گل خورده دیگر بهترین خط دفاعی لیگ نیست 
و در سوی دیگر نیز ذوب آهن بعد از تراکتورسازی توانست به رده دوم 

بهترین خط حمله صعود کند.
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یادداشت

 کلنگ احداث پارک بانوان فرخ شهر
بر زمین خورد

کلنگ احداث پارک بانوان فرخ شهر با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 
بر زمین خورد.

رییس شورای اسالمی فرخ ش��هر در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: پارک 
بانوان در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع احداث می شود.

حسین کاوه ادامه داد: این پروژه در منطقه پارک الله فرخ شهرو در بخش های 
مختلف ورزشی وتفریح ساخته می شود.

وی اذعان داشت: فرخ شهر یکی از پر جمعیت ترین شهر های استان است که 
وجود یک پارک بانوان برای این شهر یک ضرورت به شمار می رفت.

وی تاکید کرد: شهرداری تمام تالش خود را باید برای به بهره برداری رسیدن 
هرچه زودتر این پروژه انجام دهد تا هر چه سریع تر بانوان این شهر بتوانند در 

امنیت کامل به تفریح  و ورزش در این پارک بپردازند.

 نشاط برای بانوان
یک ضرورت به شمار می رود

مدیر کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این 
مراسم گفت: نشاط برای بانوان یک جامعه یک ضرورت به شمار می رود.

فاطمه دوستی با اشاره به اینکه نشاط در سایه امنیت یکی ضرورت برای بانوان 
جامعه به شمار می رود، اظهار داشت: باید تالش شود محیط های فعالیت های 

ورزشی و تفریحی بیشتری برای بانوان در سطح استان احداث شود.
وی بیان کرد: هم اکنون موفقی��ت های امروز بانوان در ح��وزه های مختلف 

ورزشی، علمی، فناوری و... به برکت انقالب اسالمی است.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
پارک های بانوان یکی از محیط های مناسب برای بانوان به شمار می رود که 

موجب ایجاد نشاط و روحیه خوب در بانوان می شود.

پیشرفت۸۰ درصدی ایستگاه آتش نشانی 
شهرک منظریه 

نوراهلل غالمیان  از پیش��رفت 80 درصدی عملیات ایس��تگاه آتش نش��انی 
شهرک منظریه در این شهر خبر داد و اظهار داشت: مجموع اعتبار احداث 
این ایستگاه بالغ بر 10 میلیارد ریال بوده که با برنامه ریزی صورت گرفته 
امس��ال به بهره برداری می رسد.وی افزود: ایستگاه آتش نشانی منظریه در 
زمینی به مس��احت دو ه��زار متر مربع و زیربن��ای 875 متر مربع در دو 
طبقه شامل س��اختمان اداری و آشیانه با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در 

حال ساخت است.
غالمیان احداث این ایستگاه آتش نشانی را یکی از شاخص های مهم در حوزه 
خدمات شهری عنوان و خاطرنشان کرد: ایستگاه آتش نشانی در این شهرک 

در سرعت بخشی ارائه خدمات به شهروندان کمک می کند.
شهردار شهرکرد ارائه فعالیت های امداد و نجات را از مهم ترین اهداف احداث 
این پروژه عنوان کرد و گف��ت: اطفای حریق و مجهز کردن محالت ش��هر به 

ایستگاه آتش نشانی از دیگر اهداف این پروژه است.
غالمیان بر ضرورت اشاعه و ترویج فرهنگ آتش نشانی در جامعه تاکید کرد و 
افزود: ارتقای سطح آگاهی و بصیرت اقشار مختلف جامعه نسبت به اقدامات 
آتش نشانی جامعه ضروری است تا اقشار مختلف جامعه با فعالیت ها و اقدامات 

سازمان آتش نشانی بیش از پیش آگاهی یابند.

 همزمان با هفته گرامیداشت
 مقام معلم؛

295 معلم برگزیده چهارمحال 
و بختیاری تجلیل می شوند

مع��اون پژوه��ش و برنامه ری��زی نیروی انس��انی 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از تجلیل 
295 معل��م برگزیده این اس��تان همزمان با هفته 

گرامیداشت مقام معلم خبر داد.
ق��درت اهلل آزاد اظه��ار کرد: ب��ا توجه ب��ه اهتمام 
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش این اس��تان مبنی 
بر تجلی��ل و تکریم از ش��ان و جای��گاه معلمان و 
ض��رورت ت��دارک وی��ژه برنامه های��ی ب��ه ای��ن 
مناسبت، س��تادی متش��کل از معاونت  پرورشی 
و فرهنگی، پژوهش��ی، آموزش��ی و اداری و مالی 
از چند ماه پیش با تش��کیل جلس��ات منظم ویژه 
برنامه های��ی در نظر گرفته اس��ت. وی افزود: همه 
ایام س��ال متعلق ب��ه معلم اس��ت و ت��ا زمانی که 
 معلم زنده اس��ت، مق��ام و جای��گاه آن نیز مقدس

 است.
ب��رای برگ��زاری مراس��م تجلی��ل  از  آزاد    

 395 معلم برگزیده در این استان خبر داد و گفت: 
از این تعداد، 282 معل��م برگزیده منطقه ای از 17 
منطقه آموزش و پرورش، 12 معلم نمونه استانی و 

یک معلم نمونه کشوری هستند.
وی اضافه کرد: روند انتخاب طبق یک فرآیند جامع 
و اصولی از آذر تا اسفنده ماه گذشته صورت گرفت 
و تمام فاکتورها که در انتخاب بهترین گزینه دخیل 

است، در نظر گرفته شد.
معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش 
و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاری 
برنامه ه��ای فرهنگی در هفته گرامیداش��ت معلم 
خبر داد و اذعان داش��ت: اجرای مسابقات ورزشی 
جام معلم برای فرهنگیان و مسابقات ورزشی مفرح 

برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
این مسوول بازدید از خانواده های شهدای فرهنگی 
را یکی از اولویت های خود در این هفته اعالم کرد 
و یادآور ش��د: مس��ابقات مقاله نویس��ی با موضوع 
 همدلی و همزبانی، دولت و ملت نیز برگزار خواهد 

شد.
وی ادام��ه داد: برگزاری مس��ابقات ش��هر و قصه، 
برپایی جشن های دانش آموزی روز معلم در تمامی 
مدارس اس��تان و در تمامی مقاطع س��نی، اجرای 

سرود و نشریه نویسی از دیگر برنامه هاست.

یادداشت اخبار کوتاه  فرو ریختن خانه در پی گودبرداری غیراصولی
 خانه یک ش��هروند ش��هرکردی در خیابان ورزش این ش��هر در پی گودبرداری غیر اصولی

 فر و ریخت و تمام اسباب منزل، به همراه خودرو این خانواده از بین رفت. خانه این شهروند 
به علت گود برداری غیر اصولی در زمین در حال ساخت همجوارش، به داخل گود ایجاد شده 

فرو ریخت.
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پس از چند روز آلوده بودن هوای چهارمحال و بختیاری 
در پی ورود ریزگرد های عراق، هوای پاک در چهارمحال و 

بختیاری حاکم شد وآسمان این استان بار دیگر آبی شد.
از ابتدای هفته جاری ریزگرد و ها و گرد و خاک از سمت 
استان خوزستان وارد استان چهارمحال و بختیاری شدند 

و به مرور سطح استان را فرا گرفتند.
 وزش باید ش��دید در میان��ه هفته موجب فعال ش��دن

 کانون های تولید گرد و غبار محلی نیز در این استان شد 
که به شدت آلودگی ذرات معلق وارد شده به استان شدت 
بخش��ید و روز به روز آلودگی هوا در این استان از شدت 

بیشتری برخوردار شد.
اوج آلودگ��ی گرد و غبار در روز پنج ش��نبه ب��ه اوج خود 
رس��ید به طوری که الی��ه ای از گ��رد و خ��اک بر روی 
 خودروها و وس��ایلی که در بیرون از خانه قرار داش��تند

 نشسته بود.
بسیاری از رانندگان مجبور ش��دند برای پاک کردن گرد 
و غبار خودرو های خود، خ��ودرو های خود را به کارواش 

ببرند.
از بعد از ظهرروز جمعه یک س��امانه بارش��ی وارد استان 
ش��د و در کنار وجود ذرات گرد و غبار، این سامانه فعال 
ش��د و موجب بارش قابل توجه باران در مناطق مختلف 

استان شد.

جدال ریزگردها با بارش باران به مغلوب شدن ریزگردها 
 منتهی ش��د و هوای استان پاکی پیش��ین خود را دوباره

 به دست آورد.
بارش باران تا صبح  جمعه ادامه داشت به طوری که مردم 
پس از بیدار ش��دن متوجه ش��دند که خبری از آلودگی 
نیست و آس��مان آبی این اس��تان دوباره پس از چند روز 

وجود گرد و غبار مشاهده شد.
هم اکنون هوای استان در س��طح پاک است و خبری از 

ریزگرد ها و ذرات معلق گردو غبار  نیست.
میزان آلودگ�ی در پی بارش باران در س�طح 

استان بسیار کم شده است
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در این 
خصوص گفت: روز پنج شنبه میزان ریزگرد ها در سطح 
استان از شدت باالیی برخوردار شده بود که از بعد از ظهر 
پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی و افزایش ابر و بارش 

میزان الودگی کمتر شد.
مهرداد قطره ادامه داد: منشا ریزگرد ها جنوب عراق بود 
که افزایش شدت این ریزگرد ها موجب کاهش دید افقی 

در سطح استان شده بود.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: بارش باران از شب گذشته تاکنون موجب شده است 
که از شدت آلودگی ذرات معلق کاسته شود و هوا در مسیر 

پاکی و تمیزی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بارش باران به صورت رگباری طی امروز 
و فردا در سطح استان پیش بینی می شود که بارش باران 

در تمیزی و پاکی هوا نقش مهمی را ایفا می کند.
وی اذعان داشت: بررسی نقش��ه های هواشناسی بیانگر 
ادامه فعالیت س��امانه ناپایدار در س��طح منطق��ه تا روز 

ش��نبه اس��ت و در ای��ن 
مدت ب��ه تن��اوب افزایش 
بادنس��بتا  وزش  اب��ر، 
 ش��دید در برخ��ی نق��اط

 بارش های رگباری گاهی 
توام با رعدوبرق وروز شنبه 
درمناطق مستعد احتمال 
بارش تگ��رگ پیش بینی 
می ش��ود و از بعد از ظهر 
شنبه شاهد کاهش پدیده 

هستیم.
وی ادام��ه داد: دمای هوا 
طی روز شنبه و صبح یک 
ش��نبه هفته اینده کاهش 

می یابد.
بارش ب��اران، نقش مهمی 

در تمیزی هوا وکاهش گرد و غبار در سطح هوا می شود.
یک��ی از ف��ارغ التحصی��الن رش��ته محیط زیس��ت در 
خصوص پاکی هوا  در این باره گفت: ب��ارش باران نقش 
 مهمی در تمیزی هوا وکاهش گرد و غبار در س��طح هوا

 می شود.
حامد طالبی ادامه داد: بارش باران موجب خیس ش��دن 
زمین های خش��ک  و کانون های تولید گ��رد و غبار می 
 شود و پیوستگی ذرات خاک بیش��تر می شود و باد دیگر

 نمی تواند ذرات خاک را به س��مت آس��مان بلند کند و 
موجب آلوده ش��دن هوا ش��ود.وی گفت: کاشت درخت 
هایی با نیاز های ابی کم در مناطق خش��ک نقش مهمی 
در جلوگیری از آلوده ش��دن هوا در پی ایجاد گرد و غبار 

می شود.
وی ادامه داد: باید در راس��تای توس��عه فرهنگ کاشت 
درخت تالش بیشتر شود و توس��عه کاشت درخت با نیاز 
آبی کم را در سطح ش��هر ها و روستاها بیشتر مورد توجه 

قرار دهیم.

پس از چند روز آلوده بودن هوای چهارمحال و بختیاری؛

هوای پاک در بام ایران، دوباره حاکم شد

جدال ریزگردها 
با بارش باران به 

مغلوب شدن 
ریزگردها منتهی 

شد و هوای استان 
پاکی پیشین خود 

 را دوباره
  به دست

 آورد
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کوچه  نبش   – دوم  خ.آبشار   – اصفهان  نشانی  به  جابرانصاری  جواد/مریم/آنژل   -2
بررسی  با  دادگاه  ملک گردشکار:  تنظیم سند رسمی  به  الزام  پ51 خواسته:   – کرانه 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مهدی جهانبخش هرندی به وکالت از آقای مهدی 
مریم جابرانصاری  امینی 2- جواد جابرانصاری 3-  آقای 1- رضا  به طرفیت  امینی 
4- آنژیل جابرانصاری فرزندان منوچهر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یکهزار 
و دویست مترمربع از پالک ثبتی 14458/10 بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 51 میلیون 
ریال با این توضیح که خواهان مستند به صلح نامه عادی مورخ 92/4/5 با موضوعیت 
واگذاری و تملیک 1250 مترمربع از پالک ثبتی 14458/10 بخش 5 اصفهان به صورت 
صلح بالعوض و قطعی متقاضی الزام مالکین رسمی به انتقال سند گردیده است و این 
 در حالی است که حسب مقررات ثبتی مواد 46و47و48 از قانون ثبت مصوب 1310 با

و  الزامًا  امالک  دفتر  در  ثبت شده  امالک  ثبت  معامالت  و  عقود  کلیه  بعدی  اصالحات 
اجباراً می بایست به صورت رسمی صورت واال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته 
 2 ماده  استناد  به  و  نداشته  استماع  قابلیت  کیفیت مطروحه  به  دعوی  لذا   نخواهد شد 
از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد فوق الذکر از قانون ثبت قرار رد دعوی خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
عمومی  دادگاه   11 شعبه  می باشد.م الف:258  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم   در 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

1/256 شماره دادنامه: 9309970353801889 شماره پرونده: 9309980363000620 
شماره بایگانی شعبه: 930841 شاکی: آقای عیدمحمد عباسی فرزند میرولی به نشانی 
 روستای چیریان – ک.شهید الیقی – منزل بتول الیقی متهم: آقای محسن سرداری پور

عمدی  جرح  و  ضرب   -1 اتهام ها:  ک301  گلستان11-  بلوار   – اصفهانک  نشانی   به 
پرونده  و محتویات  اوراق  بررسی  با  دادگاه  عادی گردشکار:  اشخاص  به  توهین   -2
دادگاه:  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
و  توهین  بر  دائر  مجهول المکان  فعال  پور  سرداری  محسن  آقای  اتهام  خصوص  در 
ضرب و جرح عمدی نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و گواهی پزشکی 
قانونی و اظهارات مطلع و متواری بودن متهم اتهامات انتسابی را محرز و مسلم دانسته 
در خصوص توهین مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 
در  نقدی  عنوان جزای  به  ریال  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  به  متهم  محکومیت  بر  حکم 
حق صندوق دولت صادر و اعالم می نماید و در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی 
به  1392 حکم  اسالمی مصوب سال  مجازات  قانون  مواد 559و709و714  به  مستندا 
محکومیت متهم به پرداخت مبلغ سه درصد دیه کامل بابت حارصه لب باال و حارصه 
بازوی چپ و ارش حارصه کمر و ارش دامیه پهلوی چپ و پرداخت مبلغ یک و نیم 
هزارم دیه کامل بابت کبودی شانه راست در حق آقای عیدمحمد عباسی صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان می باشد.م الف:262 شعبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

1/257 شماره دادنامه: 9309970354001837 شماره پرونده: 9309980358500494 
شماره بایگانی شعبه: 930976 شاکی: شرکت نسیم پاک وی با وکالت آقای مرتضی 
شبیه گردان فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان – خ.شهید نیکبخت – ساختمان دیبا- 
میدان احمدآباد  ط.سوم- واحد5 متهم: آقای عبدالوحید موسوی به نشانی اصفهان – 
– خ بزرگمهر- ک.درفش – پ70 اتهام: سرقت اثاثیه شرکت دادگاه با بررسی محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای عبدالوحید موسوی مبنی بر سرقت دو دست مبلمان 
قهوه ای و دو تخته فرش و یک عدد یخچال و دو عدد تخت خواب به همراه رختخواب 
شاکی  به  متعلق  آرکوپال  ظروف  و  پاتختی  عدد  یک  و  لباس  کمد  عدد  یک  و   آنها 

کیفرخواست  موضوع  گردان  شبیه  مرتضی  آقای  وکالت  با  و  وی  پاک  نسیم  شرکت 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با توجه به شکایت وکیل شاکی 
و گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی به لحاظ متواری بودن وی با عنایت به سایر محتویات پرونده – بزه انتسابی 
قانون مجازات  استناد مواد 656و667  به  دادگاه  فلذا  نامبرده محرز و مسلم است  به 
اسالمی مصوب 1375 متهم را عالوه بر پرداخت اموال مسروقه و در صورت فقدان 
مثل یا قیمت یوم االدای آنها وفق نظر کارشناس به مالباخته که قیمت آن بعدا در اجرای 
احکام مشخص خواهد شد به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل 40 ضربه شالق 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.م الف:265 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

1/258 شماره دادنامه: 9309970353801869 شماره پرونده: 9009983824101028 
به نشانی  نقدعلی  فرزند  آقای حمید محمودی  بایگانی شعبه: 931107 شاکی:  شماره 
لردگان – روستای خاردان متهم: آقای احمد قاسمی به نشانی اصفهان – خیابان جی 
فعال  پالک32- طبقه همکف –  کوچه.شهید فرقانی –  امامزاده اسحاق –  خ پروین –   –
پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  امانت  در  خیانت  اتهام:  مجهول المکان 
دادگاه:  رای  به صدور رای می نماید.  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
در خصوص شکایت آقای حمید محمودی فرزند نقدعلی علیه آقای احمد قاسمی دائر 
بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک 553731 به مبلغ 15/000/000 ریال نظر به 
اینکه دلیل کافی مبنی بر امانی بودن چک موضوع شکایت در نزد مشتکی عنه از سوی 
شاکی ارائه نشده دادگاه اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستندا به ماده 177 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهم صادر 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  رای صادره  می نماید  اعالم  و 
محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان می باشد.م الف:278 شعبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

1/259 شماره دادنامه: 9309970353801873 شماره پرونده: 9309980364801024 
نشانی  به  اله  ولی  فرزند  حیدرپناه  علی  آقای  شاکی:   930793 بایگانی شعبه:  شماره 
 -1 متهمین:  قنادی  کارگاه  ک.43-  نبش   – لباف  خ.صمدیه   – اصفهان  شهرستان 
ک43-  نبش   – لباف  صمدیه  خ   – اصفهان  شهرستان  نشانی  به  عدیمی  افشین  آقای 
وکالت  با  حسین  فرزند  نظری  اصغر  آقای   -2 مجهول المکان  فعاًل  خواروبارفروشی 
آقای سید امیرمسعود امام قیسی فرزند سید حسن به نشانی اصفهان – خیابان شهید 
نیکبخت – نبش کوچه18 اتهام ها: 1- جریحه دار نمودن عفت عمومی 2- قدرت نمایی 
ذیل  به شرح  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  توهین   -3 قداره  با 
افشین عدیمی  آقای  اتهام  دادگاه: در خصوص  به صدور رای می نماید. رای  مبادرت 
فعاًل مجهول المکان دایر بر قدرت نمایی با قداره نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست 
به تصاویر ضبط شده  توجه  با  و  متهم  بودن  متواری  و  اظهارات مطلعین  و  صادره 
به  دانسته و مستندا  انتسابی را محرز و مسلم  اتهام  توسط دوربین مستقر در محل 
ماده 617 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 و لحاظ ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه 
شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید و در خصوص اتهام دیگر آقای افشین عدیمی 
و آقای اصغر نظری فرزند حسین با وکالت آقای سید امیرمسعود امام قیس دایر بر 
توهین نظر به مراتب فوق اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 608 
به  متهمین  از  یک  هر  بر محکومیت  اسالمی مصوب سال 1375 حکم  مجازات  قانون 
تحمل 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید و در خصوص شکایت مطروحه 
علیه آقای افشین عدیمی دایر بر جریحه دار نمودن عفت عمومی نظر به فقد ادله کافی 
اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
رای  می نماید  اعالم  و  صادر  متهم  برائت  بر  رای  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
صادره در خصوص افشین عدیمی غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و در خصوص اصغر نظری حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان می باشد. م الف:282 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
1/260 شماره دادنامه: 9309970351201483 شماره پرونده: 9309980351200415 
نشانی  به  توفیقی  رضا  منصور  سید  آقای  خواهان:   930423 شعبه:  بایگانی  شماره 
 – پ28   – آرایشگاه  جنب   – چپ  سمت   – اول  فرعی  ک70-  دی)باجک(-  خ.19  قم- 
ط.زیرزمین خواندگان: 1- آقای آیت ایزدی 2- آقای هادی ملکی 3- آقای علی ملکی 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات 
به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: دعوی سید منصور رضا توفیقی به طرفیت علی و هادی ملکی و آیت ایزدی 
به خواسته مطالبه مبلغ 680/000/000 ریال وجه چک شماره 952825 مورخ 89/7/25 
خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  و  ملی  بانکهای  عهده   89/7/22 مورخ   28411/61 و 
قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
خواهان  استحقاق  و  خواندگان  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از 
دین  پرداخت  از  حکایت  که  دلیلی  خواندگان  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در 
استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  دعوی  بطان  با 
بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و519و522  تجارت  قانون  مواد 310و313 
چک  وجه  بابت  ریال   340/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
دوم و خواندگان اول و سوم به پرداخت 340/000/000 ریال )بابت چک اولی( بابت 
تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   21/500/000 و  خواسته  اصل 
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 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
بود.م الف:287  خواهد  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   20 مدت  ظرف  آن   از 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

1/261 شماره اجراییه: 9310420361700486 شماره پرونده: 9209980361701120 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921130 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090361704189 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361700145 محکوم 
علیه منصور حکیمی فرزند محمدابراهیم نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ )60/000/000( ریال بابت اصل خواسته )وجه چک شماره 92/07/10-525413( 
ریال(   2/160/000( وکیل  حق الوکاله  و  به(  محکوم   %2( دادرسی  های  هزینه  نیز  و 
براساس  پرداخت  لغایت هنگام  از زمان سررسید  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  طبق 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهانها 1- شرکت تولیدی بستنی رعنا 
غزال)سهامی خاص( به مدیریت حسن خراعی و حسین اشراقی به نشانی اصفهان – 
شهرک صنعتی جی – خ دهم و یازدهم – شرکت بستنی رعنا غزال 2- علیرضا حمزه 
فرزند ناصر به نشانی اصفهان – بلوار وحید – مابین پل وحید و چهارراه باغ دریاچه 
– مجتمع تجاری خدماتی امین – طبقه1- واحد3 و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به 
مبلغ )3/000/000( ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:291 

شعبه 28 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

1/262 شماره دادنامه: 9109970350400881 شماره پرونده: 9009980350400626 
شماره بایگانی شعبه: 900638 خواهان: خانم نجمه ناظمی هرندی به نشانی اصفهان – 
هرند – خ.ارشاد – کوی شهید کالنتر قریشی خواندگان: 1- آقای محمد عزیزی به نشانی 

پ12، 2- خانم سکینه عزیزی 3- آقای  ک شهید کالنتر قریشی –  خ.ارشاد –  هرند – 
محسن عزیزی هر دو مجهول المکان 4- خانم عزت عزیزی به نشانی اصفهان – خ.قائمیه 
– ک.ش اکبر عابد به سمت چپ – پ39، 5- خانم مرضیه عزیزی 6- خانم زهره عزیزی 
دادگاه  گردشکار:  مشترک  مال  تقسیم   – مالکیت  اثبات  خواسته:  مجهول المکان  همگی 
با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
به  هرندی  ناظمی  نجمه  خانم  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور 
طرفیت آقای محمد عزیزی و خانم سکینه و آقای محسن و خانمها عزت – مرضیه – 
اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ از ششدانگ یکباب  زهره شهرت عزیزی به خواسته 
منزل مسکونی واقع در بخش بن رود روستای قورتان و تقسیم مال مشترک طبق نظریه 
کارشناس – مالحظه می گردد به موجب صورت قباله عادی مورخه 1371/3/16 توسط 
الذکر  مورث خواندگان مرحوم عبداله عزیزی معادل دو دانگ از منزل مسکونی فوق 

را به فرزندش محمد با عقد صلح تملیک نمود و فی المجلس جزء صداق خواهان قرار 
گرفته است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده ردیف دوم الی آخر در جلسه 
رسیدگی مورخه 91/3/16 با استحضار از وقت مذکور حضور به هم نرسانده و دفاعی 
به عمل نیاورده و صرفًا خوانده ردیف اول اقرار به موضوع خواسته اول نموده است 
موضوع به جلب نظر کارشناس موکول گردید و به شرح نظریه واصله که به شماره 
2113-91/5/10 ثبت گردیده اجمااًل حکایت از عدم قابلیت جداسازی سهم خواهان از 
کل ملک دارد اینک از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده در خصوص خواسته 
اول مستندا به مواد 1082 قانون مدنی و 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
 اثبات مالکیت خواهان به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی فوق الذکر

دستمزد  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  خواندگان  همچنین  می گردد  اعالم  و  صادر 
کارشناسی در حق خواهان محکوم می گردند و در خصوص خواسته دوم – با توجه 
به نظریه کارشناس – خواسته دوم مبنی بر تقسیم سهم خواهان از مال مشترک غیر 
وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن آن صادر 
اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  اول  خواسته  قسمت  در  صادره  رای  می گردد  اعالم  و 
حضوری و قطعی است و نسبت به دیگر خواندگان غیابی بوده و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:293 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
اجراییه 

1/263 شماره اجراییه: 9410420361700003 شماره پرونده: 9309980361700910 
به شماره و  بایگانی شعبه: 930926 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970361701567 طرفین به شرح صورتجلسه 93/10/03 
تاریخ 93/12/25 مجموعًا مبلغ  تا  نهایتًا  ))خوانده  اند که  بدین نحو به سازش رسیده 
خواهان  به  دادرسی  هزینه های  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هفت  و  دویست 
خ.سهروردی   - سیمین  راه  سه   - اصفهان  نشانی  به  فرزند صادق  مرتضی صدیقی 
- جنب رستوران شیرین نخل - شرکت کیان پالست اصفهان پرداخت نماید و ادعای 
دیگری در بین نباشد و اال در صورت عدم پرداخت تا تاریخ تعیین شده خوانده شاهین 
پرداخت  به  است  مکلف  المکان  مجهول  نشانی  به  محرمعلی  فرزند  آباد  حفظ  عدالت 
اصل مبلغ مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید هر یک از چکها 
)161699-93/04/12-100/000/000 ریال و 161698-93/03/12-100/000/000ریال( 
لغایت هنگام پرداخت می باشد(( و محکوم علیه )خوانده( محکوم است به پرداخت حق 
االجرای دولتی به مبلغ 10/350/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:294 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



امام حسین علیه السالم:
کس��ی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، 
 دیرتر ب��ه آروزیش می رس��د و زودت��ر به آنچه

 می ترسد گرفتار می شود.

بـه سبزی ها جان بده

723

220

w w w . z a y a n d e r o u d . c o m

No. 1561.April 19.2015
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

گل های آپارتمانی برای چیدمان و گل
در دفاتر کار، ادارات، سالن ها، منازل و ورودی هتل  ها کاربرد 

دارند.
 در ای��ن گل آرای��ی از گل ه��ای پر کنن��ده کمتر اس��تفاده

 می  شود و به جای آن از گیاهان سبز و ظریف استفاده می شود. 
 در گل  آرایی ب��ا گیاه��ان آپارتمانی تفاوت رن��گ گیاهان و

 برگ  های آن ها با هم بس��یار مهم بوده و باعث زیباتر ش��دن 
چیدمان گل ها می  شود.

  برای ش��روع این گل  آرایی ابتدا س��بد یا گلدانی را انتخاب
 می  کنیم و گل های درافنیای قرمز، سیندلیوم نقره ای، لیندا 
و نیز برگ  های یوکای ابلق را برای زیباتر کردن رنگ  آمیزی 
در آن می  چینیم و با برگ  های سبز َگردی فضای خالی گل ها 

را پر می  کنیم.
 سپس گل هایی که عمر طوالنی تری دارند مثل مرغ بهشت و 
یا یک شاخه لیلیوم در کنار آن ها قرار می دهیم. این گلدان ها 
معموالً نسبت به دسته گل ها عمر بیشتری دارند. اگر در فصل 
بهار و تابستان این نوع گل  آرایی را انجام دادیم از گلدان های 
کوچک بنفشه و اطلسی و یا گلدان های مینا استفاده می  کنیم. 
هم  چنانکه از گلدان های پامچال استفاده زیادی می شود. در 
این گل آرایی سعی می  کنیم از گل هایی استفاده کنیم که عمر 
طوالنی داشته باشند. اگر گیاه خاصی در مدت کوتاهی خراب 
شد باید آنرا از مجموعه در بیاوریم و نگهداری خاص برای آن 

صورت گیرد تا دوباره بتوان آن را به مجموعه برگرداند. 

گل های طبیعی در این گلدان به صورت ش��اخه ای استفاده 
می شود و بعد از مدتی آن ها را با گل های تازه ی دیگر جایگزین 
می کنیم. در این رابطه می  ت��وان از گل های آنتریوم، داودی، 
میخک و زنبق نیز استفاده کرد. پس در این گل آرایی از چند 
گیاه سبز آپارتمانی همراه چند شاخه گل استفاده می شود. 
هم چنین از ظرف های س��فالی، فلزی )مس��ی( و پالستیکی 
نیز استفاده می شود. برای پش��ت پنجره ها نیز از گلدان های 
کشیده و مستطیل استفاده می کنند.در هنگام گل آرایی حتماً 
باید به ش��رایط مکانی که گل ها در آنجا قرار می  گیرند توجه 

کافی داشته باشیم.
  در گل آرای��ی با گیاه��ان آپارتمانی تفاوت رن��گ گیاهان و
 برگ  های آن ها با هم بس��یار مهم بوده و باعث زیباتر ش��دن 

چیدمان گل ها می  شود.
 برای ش��روع این گل  آرایی ابتدا س��بد یا گلدان��ی را انتخاب 
می  کنیم و گل های درافنیای قرمز، سیندلیوم نقره ای، لیندا 
و نیز برگ  های یوکای ابلق را برای زیباتر کردن رنگ  آمیزی 
در آن م��ی  چینیم و با برگ  های س��بز َگ��ردی فضای خالی 
گل ها را پر می  کنیم. س��پس گل هایی که عمر طوالنی تری 
دارند مثل مرغ بهش��ت و یا یک ش��اخه لیلیوم در کنار آن ها 
قرار می دهیم. این گلدان ها معموالً نس��بت به دس��ته گل ها 
 عمر بیش��تری دارند. اگر در فص��ل بهار و تابس��تان این نوع 
گل  آرایی را انجام دادیم از گلدان های کوچک بنفشه و اطلسی 
و یا گلدان های مینا استفاده می کنیم. هم  چنانکه از گلدان های 

پامچال استفاده زیادی می شود.
 در این گل  آرایی س��عی می  کنیم از گل هایی استفاده کنیم 
که عمر طوالنی داش��ته باش��ند. اگر گیاه خاص��ی در مدت 
کوتاهی خراب شد باید آنرا از مجموعه در بیاوریم و نگهداری 
خاص برای آن صورت گیرد تا دوباره بتوان آن را به مجموعه 
برگرداند. گل های طبیعی در این گلدان بصورت ش��اخه ای 
استفاده می شود و بعد از مدتی آن ها را با گل های تازه ی دیگر 

جایگزین می کنیم. 
در این رابطه می  توان از گل ه��ای آنتریوم، داودی، میخک و 
زنبق نیز استفاده کرد. پس در این گل آرایی از چند گیاه سبز 

آپارتمانی همراه چند شاخه گل استفاده می شود. 
هم چنین از ظرف های سفالی، فلزی )مسی( و پالستیکی نیز 
استفاده می شود. برای پشت پنجره ها نیز از گلدان های کشیده 

و مستطیل استفاده می کنند.در هنگام گل
ش��رایط مکانی که گل ها در آنجا قرار می  گیرند توجه کافی 

داشته باشیم.   

گل آرایی با گیاهان آپارتمانی

پیاز، سیر، موس��یر از جمله  سبزي هایي هستند 
که احتیاج به نگهداري در یخچال ندارند و کافي  
اس��ت آنها را در محیطي خنک، تاریک و خشک 

نگهداري کنید. 
مي توانید پیازهاي تان را برعکس به صورتي که 

ریشه شان به سمت باال باشد نگهداري کنید.
 زمان خری��د پیاز فراموش نکنی��د که پیازهایي 
سالم بخرید که جوانه زده نباشند تا عمر بیشتري 

داشته باشند.
سیب زمیني نیز احتیاج به محیط یخچال ندارد 
و در محیطي خنک و دور از رطوبت تا چند هفته 
س��الم مي ماند. مي توانید روي سیب زمیني ها را 
با پارچه مشکي بپوش��انید تا مانع رسیدن نور به 
آنها ش��ود یا اینکه چند عدد سیب درختي بین 

سیب زمیني ها بگذارید تا تازه تر بمانند.
س��بزي  خوردن هاي تان را هربار به مقداري که 
مي خواهید مصرف کنید بش��ویید و بقیه آنها را 
نشسته در ظرف در بسته درون یخچال نگهداري 
کنید اگر سبزي هاي شس��ته تان زیاد آمد، آنها 
را کامال خش��ک کنید و بعد در ظرف در بسته یا 
درون کیسه پارچه اي در یخچال قرار دهید. بهتر 
است تره ها را از سبزي هاي شسته شده دیگر جدا 
کنید چون تره خیلي زود فاس��د و باعث خرابي 

باقي سبزي ها مي شود.
بادمجان و کدو هم بهتر اس��ت نشسته در داخل 
ظرف دربس��ته نگهداري ش��وند تا دیرتر خراب 
شوند.براي تازه نگه داشتن کاهوها تا چند هفته، 
آنها را داخل دس��تمال یا روزنام��ه بپیچید و در 
ظرفي دردار داخ��ل یخچال نگه��داري کنید و 
هربار موقع اس��تفاده چند برگ آن را جدا کنید 
و بش��ویید، یادتان باش��د با چاقو کاهوهایتان را 
قطعه قطعه نکنی��د چون باعث قهوه اي ش��دن 
سرهاي کاهو مي شود. سبزیجاتي مثل کلم سفید، 
گل کلم و بروکل��ي را نیز مانن��د کاهو نگهداري 
کنید.اگ��ر مي خواهید از قارچ هایت��ان در مدت 
زمان بیش��تري اس��تفاده کنید، مي توانید آنها 
را شسته و بعد از خشک ش��دن کامل در کیسه 
بریزید یا چند قط��ره آبلیمو به آنه��ا اضافه و در 

فریزر نگهداري کنید.
 آبلیمو باعث مي شود قارچ ها س��یاه نشوند. اگر 
قرار اس��ت طي یک��ي دو روز قارچ ه��ا را مصرف 
کنی��د آنه��ا را در پاکت کاغ��ذي درون یخچال 
نگهداري کنید.اگر مي خواهی��د هویج هاي تان 
ماندگاري بیشتري داشته باشند ساقه سبزشان 
را تا زمان مصرف جدا نکنید و بدون شستن آنها 
را در یخچال یا محل خنک و مرطوب نگهداري 
کنید. اگر یخچالتان فضاي زیادي دارد، مي توانید 
هویج ها را با موادي مثل شن نرم از هم جدا کنید.

 این کار باعث دیرتر خراب ش��دن آنها مي شود. 
براي مصرف طوالني تر، هویج ها را شس��ته و در 
کیسه سوراخ دار در فریزر نگهداري کنید و تا دو  

یا 3 سه ماه از آنها استفاده کنید.

خاک رسانا ماده ی شگفت 
انگیز بعدی جهان است؟

  پژوهشگران دانشگاه درکسل به خاکی رسانایی دست 
یافته ان��د و ادعا می کنن��د این خ��اک روزی می تواند 
جایگزینی اس��تثنایی برای الکتروده��ای باتری ها و 
ابرخازن های باش��د. البته تا کن��ون فناوری ها و مواد 
جدید بسیاری ارائه و ادعا شده که مشکالت باتری های 
امروزی را حل خواهد کرد، سرانجام این خاک جدید! 
چگون��ه خواهد بود؟اما چ��را این ماده جال��ب به نظر 
می آید؟ سه خاصیت مهم وجود دارد که توجه  بسیاری 
را به این ذرات رسانا جلب کرده است. اول؛ این ماه که 
MXene نام دارد، آبدوست است؛ بنابراین این ماده ، 
همچون شیشه ، آب را بر سطح خود می پذیرد که این 
خاصیت بر خالف گرافن است. آبدوستی می تواند در 
برخی از کاربردها ویژگی بسیار مثبتی تلقی شود.دوم؛ 
این ماده بسیار چکشخوار و نرم است و می توان آن را 
به اش��کال پیچیده ای قالب گیری کرد. می توان آن را 
لوله کرد یا به ش��کل صفحه درآورد که برای یک ماده 
با رس��انندگی در حد یک فلز بس��یار مناسب و جالب 
است.س��وم؛ این ماده ظرفیت خازن��ی باالیی تا 900 
فاراد برسانتی متر مکعب دارد که البته برای اولین بار 
بسیار قابل توجه اس��ت. گروهی که روی این ماده کار 
می کنند تالشی برای بهبود آن نکرده اند؛ اما حتی هم 
اکنون نیز می توان ادعا کرد که این ماده خازن ایمنی 
حداقل تا ده هزار بار چرخه ی شارژ به دست می دهد 

که حائز اهمیت است.
احتماال ش��ما هم دچار مش��کل در خوان��دن نام این 
 ماده ش��ده اید، تلفظ صحیح این ماده » مکس یین«
 )mex-een( اس��ت که به صورت MXene نوشته 

می شود.
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کودک درون باید بیاید بیرون
پیچیده نبود زیاد؛ ماشینی پالستیکی از نوع کامیون که نخ می بستند 
به قسمت جلویی اش و در حیاط یا کوچه می کشاندند دنبال خود به 

هر جایی که دلشان می خواست... .
پیچیده است خیلی، چشم بر مانیتور و انگشت بر چند کلید، ماشینی 

با سرعت بسیار تو را می  کشاند به جایی که نمی دانی!
دختر بچه ها اما در گوشه ای از اتاق یا حیاط با چادر شب مادر دیوار 
خانه های فرضی خود را می س��اختند و در آن با کمی میوه ش��روع 
می کردند به پذیرایی از مهمانان هم سن خودشان. حتی اگر همبازی 
هم نبود عروسک های س��اده و زیبای شان می شد همبازی و کودک 
آنها. کودک امروز عروسکی دارد به نام »پو« که در گوشی همراه خود 
هر روز به او غذا می دهد و آن را اس��تحمام می کن��د... اما او هیچ گاه 
نمی تواند اسباب بازی مجازی خود را در آغوش بفشارد جز در رویا... .
دعوایی بود همیش��ه شب هنگام س��ر جمع کردن عروسک، سماور، 
قابلمه، ماش��ین و تیله هایی که همه جای خانه پراکنده شده بودند. 
گفت��ن و نوش��تن از این ب��ازی و اس��باب بازی ها برای نس��ل امروز 
چیزی ش��بیه لطیفه اس��ت. م��ا بزرگ ش��دیم، ب��زرگ و بزرگ تر، 
اسباب بازی هایمان نیز همراه ما بزرگ شدند. ماشین های پالستیکی 
واقعی شدند و عروس��ک ها نیز بچه. اگر بچه های امروز بزرگ شوند 

اسباب بازی های مجازی آنها... .
کارکرد اسباب بازی در جامعه پذیری کودکان

بازی به باور متخصصان رشته  های علوم انس��انی، تجربه ای برای به 
دست آوردن مهارت های زندگی اس��ت. این وسایل بازی با توجه به 
اندازه رضایتی که در کودک به وجود م��ی آورد ایجاد انگیزه خواهد 
کرد. کودکان خارج از قوانین س��خت زندگی بیرونی خود زندگی را 
در دنیای خویش مهار و مدیریت می کنند. با وجود این، اسباب بازی 
فقط یک وسیله بازی صرف نیست، تمرین زندگی آینده است. خوب 
گوش کنید صدای دیروز همچنان گاهی شنیده می شود: »عروسک 
قشنگ من قرمز پوشیده /  تو رختخواب مخمل آبی خوابیده /  یه روز 
مامان رفته بازار اونو خریده /  قش��نگ تر از عروسکم هیچ کس ندیده/  

عروسک من /  چشماتو وا کن...«
عروسک یا اس��باب بازی را چه کس��ی برای نخس��تین بار ساخت؟ 
واقعیت این است که تاریخ اسباب بازی به پیش از تاریخ برمی گردد. 
در حفاری های��ی ک��ه روزان��ه در جاه��ای مختلف انجام می ش��ود 
عروسک هایی که بچه ها، حیوانات و سربازان را نشان می دهد به طور 
معمول کشف می شوند. در روزگاران دور، کودکان خود برای خویش 
اسباب بازی می ساختند، اما در دوره  های بعد اسباب بازی های متنوع 

و پیشرفته توسط افراد دیگر ساخته و روانه بازار شد.
چرا بازی با اس��باب بازی؟ بنا به اظهارات کارشناسان، بازی در رشد 
اجتماعی کودک دارای چنین نقش هایی است. موجب ارتباط کودک 
با محیط بیرون می ش��ود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد، 
موجب ش��کوفایی اس��تعدادهای نهفته و بروز خالقیت می ش��ود، 
همکاری،همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد، با رعایت اصول 
و مقررات آشنا می ش��ود، همانندسازی با بزرگس��االن را می آموزد، 
با مفهوم سلسله مراتب آش��نا ش��ده و آن را رعایت می کند، رقابت 
را می آموزد و شکس��ت را به طور واقعی تجرب��ه می کند، قدرت ابراز 
وجود پیدا می  کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود 
و حمایت از اف��راد ضعیف را می آموزد. البته ای��ن تنها بخش هایی از 

کارکرد اسباب بازی های عینی و واقعی است.
 بازی همچنین بعد اجتماعی، ش��ناختی )هوش��ی(، جنبه عاطفی، 
حرکتی و در پ��اره ای موارد بع��د اخالقی کودک را رش��د می دهد. 
بنابراین به نس��بتی که ک��ودک در موقعی��ت بازی ق��رار می گیرد 
اسباب بازی ها زمینه رشد کودک را فراهم می کند. این روان شناس 
بر این باور است که در کشور ما از هر نوع وسیله ای برای بازی کودکان 
استفاده می شود که در بسیاری موارد به مشکالت جسمی در کودکان 

دامن می زند.
 دونسل و بی نهایت تفاوت

تمام س��خن و جان کالم درباره کودکانی اس��ت که با اس��باب بازی 
سرگرم می ش��وند و زندگی آینده خود را تمرین می کنند، بچه هایی 
که با عروسک هایشان سخن می گویند، پسربچه هایی که تیله دوست 
دارند و از ماش��ین اس��باب بازی خود همچون یک ماش��ین واقعی 
نگهداری می کنند و درباره تمام آنها که حتی بی اسباب بازی خوشند 
به یک قایم باشک و هفت سنگ و... »بازی های رایانه ای جدید نیز به 
دلیل عالقه مندی و استفاده کودکان نوع جدیدی از ارزش ها، باورها 
و نگاه به پدیده های پیرامونی را شکل داده است.« محمدمراد بیات، 
جامعه شناس این را می گوید. او نگرانی درباره محتوای بازی کودکان 
را بجا می داند و اظهار می کند: هر جامعه ای باید هویت، اصالت و باور 
فرهنگی خود را به کودکان منتقل کند. واقعیت است که درخصوص 
بازی های مجازی بویژه افراط در آنها هش��دارهای بسیار داده شده و 
به همان اندازه البته شنیده هم نشده است.فاصله نسل ها بسیار کوتاه 
شده است شاید حتی هر دو یا سه سال یک نسل را تشکیل می دهد و 

البته به همان سرعت شناخت ما از همدیگر کم و کمتر خواهد شد.
زرنگ ترها هم دلشان اسباب بازی می خواهد

حتما خیلی شنیده اید که باید کودک درون خود را زنده نگاه داشت، 
آن را پرورش داد و... اما همین کودک دلش بازی می خواهد، دوست 
دارد با اسباب بازی قواعد زندگی واقعی را همچون یک کودک در هم 
شکند. روان شناسان هم بازی را برای بزرگس��االن تجویز کرده اند و 
حتی س��فارش می کنند که با کودکان زبان کودکی بگشایید و بازی 

کنید.
بزرگی می گوید:»گاهی وقت ه��ا در میانه های روز خودم را با بچه ها 
پرت می کنم روی رختخواب و تمام مشغله هایم را فراموش می کنم؛ 
این که چک های پرداخت نشده را چه کار کنم، ماشین ام احتیاج به 
تعمیر دارد، بیمه ام عقب افتاده، آرزوهایم به باد رفته و... فقط و فقط 

با بچه ها بازی می کنم.
روی تخت باال و پایین می پریم و بالش ها را به سر و صورت همدیگر 
می زنیم، البته من خودم را به شکست خوردن می زنم و اجازه می دهم 
بچه ها تا دلشان می خواهد مرا بزنند؛ هم خستگی ام در می رود، هم 

آنها تخلیه می شوند!«
بار دیگر باید اسباب بازی های دوران کودکی را از صندوقچه برکشید 
و به کودکان نیز با همین وسایل کوچک درس زندگی آموخت. بازی 

کنید بی بهانه...

یکشنبه  30 فروردین  1394 |29جمادی الثانی 1436
شماره 1561 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

یک زیست شناس اهل تگزاس به محاسبه مواد الزم برای 
تشکیل یک انسان پرداخته است.دکتر »جو هانسون«، 
نویسنده و زیست شناس اهل آستین تگزاس به محاسبه 
یک مولکول فرضی انس��ان پرداخته و عناصر شیمیایی 
بدن را بررسی کرده است. وی نشان داده که یک مولکول 
انس��ان احتم��اال از 375 میلیون اتم هی��دروژن، 132 
میلیون اتم اکسیژن و 85 میلیون اتم کربن تشکیل شده 
است.این در حالیست که همین مولکول تنها از یک اتم 

کبالت و سه اتم فلز مولیبدن برخوردار است.
مولکول انسان در شکل نوش��تاری به این شکل خواهد 

بود:
 Cu76 I14 Mn13 F13 Cr7 Se4 Mo3 Co1
 Mg40،000 Si38،600 Fe2,680 Zn2،110
 Na183،000  K177،000  Cl127،000
 Ca1،500،000  P1،020،000  S206،000
 O132،000،000 C85،700،000 N6،430،000

H375،000،000
این در حالیست که بر اساس ادعای دکتر هانسون، این 
فرمول تنها نشان دهنده ترکیب شیمیایی بدن انسان در 

زمان تولد است. در طول عمر انسان، ضریب این عناصر با 
باال رفتن سن تغییر کرده و بدن، سایر عناصر مانند فلزات 

سنگین و طال را انتخاب می کند.
هانسون اظهار کرد: از میان 98 عنصر طبیعی، تنها بیش 
از 30 مورد آن ها برای برخی اشکال حیات در زمین الزم 
شمرده ش��ده اند. در روزگاران قدیم، دانشمندان بر این 
باور بودند که همه چیز در جه��ان از چهار عنصر خاک، 
آب، آتش و هوا ساخته شده است. امروزه ما می دانیم که 

حیات کمی پیچیده تر از این فرضیات است. موجودات 
زنده از سلول، س��لول ها از مولکول و مولکول ها از اتم ها 

ساخته شده اند.
وی اف��زود: اگرچه اکن��ون ایده قدیمی دانش��مندان تا 
حدودی درستی خود را نشان داده است؛ روی هم رفته 
97 درصد از جرم هم��ه مواد زنده از تنه��ا چهار عنصر 

شیمیایی ساخته شده است.
دکتر هانسون همچنین محاس��به کرده که بدن انسان 
بطور متوس��ط از معادل 16 کیلوگرم کربن و اکسیژن 
کافی برای پر کردن حجمی معادل شش فیل برخوردار 
است. بر اس��اس نظریات وی، بدن انس��ان از هیدروژن 
کافی برای پر ک��ردن حجمی به اندازه ی��ک وال آبی و 
همان میزان نیتروژن در 400 لیتر ادرار برخوردار است.

همچنین به گفته هانس��ون، اگر انسان همه ناخن های 
دس��ت ها و پاهایش را بگیرد، می تواند قطعه ای طال به 

ارزش یک دهم سنت آمریکا استخراج کند.
هانس��ون افزود: ی��ک انس��ان متوس��ط از مقادیر قابل 
تش��خیص از 60 عنص��ر برخوردار اس��ت که بیش��تر 
نش��انه هایی از رژیم غذایی و محیط محل سکونت وی 

است.

پژوهشگران به کشف رابطه ای جالب بین 
افزایش سن و میزان اعتماد پی بردند.

پژوهش ص��ورت گرفته توس��ط محققان 
آمریکایی نشان می دهد که با افزایش سن، 
لزوما افراد بدبین و مش��کوک نمی شوند، 
بلکه در عوض اعتماد و خوش بینی در آنها 

افزایش پیدا می کند.
همواره وقتی صحبت از پیری می ش��ود، 
همه ب��ه ی��اد کلمات��ی نظی��ر زوال عقل 
می افتن��د؛ ام��ا پژوهش ص��ورت گرفته 
توس��ط محققان دانش��گاه نورث وسترن 
برای نخس��تین بار نش��ان داد که افراد با 

افزایش سن، بیش��تر به اطرافیان اعتماد 
کرده و متعاقبا شادی بیشتری نیز تجربه 

خواهند کرد.
طی این پژوه��ش، در دو بازه زمانی رابطه 
میان س��ن و اعتمادپذیری مورد بررسی 
قرار گرفت. در تحقیق نخس��ت با حضور 
197 هزار و 888 نفر از هشت کشور جهان، 
رابطه مثبتی بین باال رفتن سن و افزایش 

اعتماد مشاهده شد.
در پژوه��ش دوم نی��ز یکه��زار و 230 
آمریکای��ی حض��ور داش��تند ک��ه ب��ار 
 دیگ��ر نتایجی مش��ابه پژوهش نس��خت

 بدست آمد.
به نظر می رس��د که با افزایش سن، افراد 
بیشتر تمایل دارند تا بهترین خصوصیت ها 
را در اف��راد ببینن��د و ک��م اعتمادی ها و 
نادرس��تی های ش��خصیت طرف مقابل 
را نادی��ده بگیرند.نتایج ای��ن پژوهش در 
 Social Psychological and مجله
"Personality Science منتش��ر شده

 است.

محقق��ان برزیل��ی،  فن��اوری جدیدی 
را اب��داع کرده ان��د ک��ه ام��کان کنترل 
تلفن همراه هوش��مند را از طریق لمس 

موی سر فراهم می کند.
فناوری جدی��د ک��ه Hairware نام 
دانش��گاه  محقق��ان  توس��ط  دارد، 
پانتیفی��کال کاتولیک در ری��و دوژانیرو 
ابداع ش��ده و امکان کنترل تلفن همراه 
هوش��مند را از طری��ق فع��ال ک��ردن 
 حس��گرهای پنهان در میان موهای سر 

فراهم می کند.

این فناوری از یک تراشه مو مانند شامل 
میکروکنترل��ر Arduino و یک رادیو 
بلوت��وث، در کنار ی��ک الگوریتم خاص 
برای تشخیص نوع حرکت کاربر استفاده 

می کند.
این اکستنش��ن مو که ظاهری نس��بتا 
طبیعی دارد، شامل رشته های رسانایی 
اس��ت که درص��ورت لمس ک��ردن به 
ش��یوه ای خ��اص، برنام��ه نرم اف��زاری 
 مخص��وص در تلف��ن هم��راه را فع��ال

 می کند.زنان می توانند با استفاده از این 
فناوری در صورت بروز خطر، بدون نیاز 
به استفاده از تلفن همراه، موقعیت خود 
را اعالم ک��رده یا پیام کوت��اه اضطراری 

ارسال کنند.
این فناوری تنها مخصوص زنان نیست و 
محققان درحال طراحی نمونه مشابهی 
برای مردان هس��تند. تراش��ه مشابهی 
در ریش تعبیه ش��ده و م��ردان با لمس 
ریش خود می توانند به همین عملکردها 

دسترسی داشته باشند.

افزایش سن؛ افزایش بدبینی 
یا  اعتماد؟!

 کنترل تلفن همراه با لمس 
موی سر! 

طرز تهیه انسان!

دریچه

طبیعت بهاری 
دریاچه چورت 

ساری 
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