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بلوط هایی که » زغال « 
می شوند

با شکست ذوب آهن شانس 
قهرمانی ما بیشتر می شود  حذف یارانه پولدارها  

در سکوت خبری

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rزاینده رود ماندگار شد
تا پایان سال؛
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امنیت اصفهان را ، در نیویورک هم احساس نکردم
در حاشیه برگزاری هفته نکوداشت اصفهان، اين شهر 

میزبان مهمانان خارجی و مسافران داخلی است.
الن��ا، توريس��ت آلمانی اس��ت که چند روزی اس��ت 
مهمان اصفهان است. وی در پاس��خ به اين سوال که 
اصفه��ان را چطور م��ی توانید توصی��ف کنیدگفت: 
من به تمامی اروپا س��فر ک��رده ام و پیش از س��فر به 
ايران چن��د روزی به اس��تانبول رفته ب��ودم، ولی به 
جرات م��ی توانم بگويم ک��ه زيبايی ش��هر اصفهان با 
هیچ کدام قابل مقايس��ه نیس��ت. البته م��ن معتقدم 
هر ش��هری از جهان زيبايی خاص خود را داراس��ت 

 ول��ی ب��رای م��ن اصفه��ان ش��رايط ديگ��ری دارد.
توريس��ت آلمان��ی در ادام��ه ب��ه معماری مس��اجد 
اصفه��ان اش��اره ک��رد و گفت: آنچ��ه ک��ه اصفهان 
را از س��اير ش��هرهای اس��امی متمايز می کند، نوع 
معماری منحص��ر به ف��رد اماکن تاريخی اين ش��هر 
است. مس��جد ش��یخ لطف اهلل يکی از بی نظیرترين 
 مس��اجدی اس��ت ک��ه م��ن تا ب��ه ح��ال دي��ده ام.

النا همچنین در پاسخ به اين سوال که قبل از سفر به 
ايران چه تصوری از اين کش��ور داشتید، گفت: قبل از 

سفر به ايران بسیاری از دوستانم به...

درحالی بیماران هموفیلی اصفهان بیش از ۱۰س��ال انتظار س��اخت مرکز 
تخصصی رس��یدگی به وضعیت اين بیماران را می کشند که درحال حاضر 
هیچ پزشک متخصصی در استان برای رس��یدگی به وضعیت اين بیماران 

وجود ندارد. 
به گزارش زاين��ده رود به نقل از مهر، چرخ زندگی ش��ان را ب��ه امید بهبود 
می چرخانند و ثانیه به ثانیه در انتظار بهتر ش��دن هس��تند؛ اما انگار اين ها 
بازماندگان برنامه ريزی های کشور هستند چراکه در هیچ يک از بخش های 
خدماتی، اشتغال و درمان جايی برای آنها ديده نشده است.صبری نقاشیان، 

ريیس کانون هموفیلی استان اصفهان از بی مهری...
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انتظار 10 ساله هموفیلی های اصفهان

w w w . Z a y a n d e R o u d . c o m

تحقق نعل به نعل 
وعده ها

ایران می تواند عربستان را 
ظرف 24 ساعت نابود کند

 اصفهان 
فرش شد

 توسعه یافتگی والیبال  بانوان، 
مدیون همدلی هاست

کشف ذخایر معدنی پلی متان 
در چهارمحال وبختیاری
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روحانی در همایش سراسری 
فرماندهان ناجا از اجرای وعده های 

دولت یازدهم گفت؛



یک شاهزاده سعودی با اشاره به درخواست عربستان از هم پیمانان خود برای 
عدم تحریک ایران اذعان کرد که نیروهای ایرانی می توانند عربستان را طی 
24 ساعت نابود کنند.»طالل بن عبد العزیز« که یکی از شاهزادگان عربستان 
سعودی است اذعان کرد که »ریاض« از هم پیمانان خود خواسته است که 
در جنگ علیه یمن، ایران را تحریک نکنند.ش��بکه »فاکس« آلمان  به نقل 
از طالل که هیجدهمین فرزند آل سعود است و چندین منصب بین المللی 
و دولتی را بر عهده داش��ته است ادعا کرد: »عربس��تان به هم پیمانان خود 
گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنند؛ زیرا اگر ما این اقدام را 
انجام دهیم بدین معناست که دروازه آتش جهنم را به روی خود گشوده ایم. 
نیروهای ایران می توانند عربس��تان را طی 24 س��اعت نابود کنند«.وی که 
برخی منابع مدعی شده اند بعدا این س��خنان خود را تکذیب کرده، تصریح 
کرد، خلبانان های جیره خوار آمریکا، اسرائیل، مصر و پاکستان در قبال هر 
بمبی که ش��لیک می کردند 7500 دالر درخواست می کردند و هم پیمانان 

عربستان این کشور را خوار کردند. 

رییس جمهوری شامگاه پنجشنبه به وقت تهران سفر دو روزه رسمی 
خود به اندونزی پایان داد و دقایقی پیش جاکارتا را به مقصد تهران 
ترک کرد. رییس جمهوری شامگاه پنجش��نبه به وقت تهران سفر 
دو روزه رس��می خود به اندونزی پای��ان داد و دقایقی پیش جاکارتا 
را به مقصد تهران ترک کرد.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی که به منظور شرکت 
در شصتمین س��الگرد تاس��یس کنفرانس کش��ورهای آسیایی – 
آفریقایی به اندونزی سفر کرده بود، عالوه بر سخنرانی در جمع سران 
کشورهای آس��یایی– آفریقایی، در حاشیه این اجالس با شماری از 
سران کشورهای شرکت کننده از جمله ژاپن، چین، اندونزی، ویتنام 

و بنگالدش دیدار و گفت و گو کرد.
همچنی��ن ریی��س جمه��وری با علم��ا، ب��زرگان، فرهیخت��گان و 
دانشگاهیان اندونزی دیدار کرده و در سخنانی در جمع آنان بر حفظ 

وحدت دنیای اسالم تاکید کرد.
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 حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان  روز 
گذشته در بیستمین همایش سراس��ری فرماندهان ناجا، 
اظهارداشت: ایمان به خداوند، دین حق و راه حق برای قلب 
و روح انسان امنیت و آرامش می آفریند و هم برای زندگی 

اجتماعی ما امنیت آفرین است.
وی تأکید کرد: دول��ت یازدهم در کن��ار برنامه هایی که بر 
دوش دارد به هرچه در انتخابات وعده داده در پی آنها بوده 

و هست تا آنها را نعل به نعل عمل و اجرا کند.
وی افزود: یک��ی از برنامه های��ی که دول��ت از آغاز اهمیت 
ویژه ای برای آن قائل بوده مس��أله امنیت در کنار مس��أله 

سالمت بوده است.
روحانی تاکید کرد:  در س��ال 91 بودج��ه عمرانی 11 هزار 
میلیارد تومان، س��ال 92 بودجه عمرانی 22 هزار میلیارد 
تومان و س��ال 93 بودجه عمرانی 32 ه��زار میلیارد تومان 

بوده که اجرا شده است.
وی افزود: علیرغم همه مش��کالتی که وجود داشته ضمن 
اینکه بودجه جاری را پرداخ��ت کرده ایم بودجه عمرانی را 
افزایش دادیم و اتکای ما به نفت از همیش��ه تاریخ پایین تر 
بوده است، با این حال بودجه نیروهای مسلح را صددرصد 
و بیش��تر از آن پرداخت کردیم.رییس جمهور تصریح کرد: 
برخی از ما  ایراد می گیرند و می گوین��د دولت بنا بوده که 
پلیسی نباش��د و فضای امنیتی را کم کند؛ پس چرا بودجه 

نیروهای مسلح را اضافه می کند؟
وی ادامه داد:  یک اشکالی که در ذهن برخی ها وجود دارد 
این اس��ت که بین جامعه پلیس��ی با جامع��ه دارای پلیس 
خوب و امنیت جامعه ب��ا امنیتی کردن جامعه تفاوتی قائل 
نیستند، اینها دو مقوله هستند.رییس جمهور تصریح کرد:  
ما در جامعه نیازمند امنیت هستیم و برای ایجاد امنیت باید 
هزینه کنیم، موفق ترین نی��روی امنیتی در جامعه نیرویی 
است که خرجش کم باشد و بهره وری از آن بیشتر.روحانی 
با بیان اینکه مؤثرترین نیرو کم هزینه ترین نیرو است گفت: 
اگر این موضوع را مدنظر قرار دهیم و اثربخش��ی پلیس را 

افزایش دهیم یک حرکت خوب و مؤثر انجام دادیم.
وی در ادامه اظهار داشت: س��ال همدلی و همزبانی است و 
باید این را مورد توجه قرار دهیم ک��ه همدلی باید در میان 
بخش های مختلف ناجا افزایش پیدا کن��د. پلیس در تمام 
کشور مس��ئولیت س��نگینی را بر عهده دارد. از حراست و 

حفاظت مرزها تا حراست 
ایجا دامنیت، همدلی می خواهد  

رییس جمهور خاطرنش��ان کرد:  اگر می خواهید همدلی را 
برقرار کنید، اول باید در داخل بخش��ی که هس��تید این را 
انجام دهید و بعد همدلی با س��ایر نیروهای��ی که امنیت را 

برقرار می کند. ایجاد امنیت در سایه همدلی و هماهنگی و 
همکاری بین دولت، نیروهای مس��لح و نیروهای اطالعاتی 

امکان پذیر است.
روحانی تصریح کرد: برای ایجاد امنیت ابتدا باید به ریشه ها 
در این موضوع توجه کنیم، اولین دلیل ایجاد نا امنی فقر و 
بیکاری است و باید آنها را از بین ببریم، چسبیده ایم به چند 

فرع اسالم و فکر می کنیم دنیای منکر و معروف آنجاست.
وی افزود:  منکر چیزی اس��ت که وقتی پلیس برای اجرای 
قانون به سمت آن می رود همه پلیس را تحسین می کنند؛ 
یکی از بزرگترین هنرهای اس��الم، مردم ساالری و ترکیب 
آن با دین ساالری است. افتخار ما این است که اجرای قانون 
مصوب ما شرعا الزم است و حکومت اسالمی یعنی حکومت 
قانون و این را ده ها بار امام )ره( در سخنرانی هایشان مطرح 
کردند.رییس جمهور ادامه داد: ما باید قانون را با دقت اجرا 
کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسالمی ایران شرع و قانون 
در کنار هم قرار می گیرند. وی افزود: پلیس موظف به اجرای 
اسالم نیست، هیچ پلیس��ی نمی تواند بگوید من این کار را 
کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد 

و آن هم اجرای قانون است.
روحانی یادآور ش��د: احکام ش��رع برخ��ی در قانون وجود  
دارد و بخش��ی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع 
نبوده است؛ برخی احکام اس��الم در قانون نیامده آیا پلیس 
می تواند در آن دخالت کند؟  مثال هنگام نماز ظهر وارد یک 
بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است.وی تاکید 
کرد: احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا 
می شود یک نفر را دس��تگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان 
از پدرش جلوتر حرکت کرده اس��ت؟ نمی شود پشت یک 
درخت عالمت راهنمایی و رانندگ��ی بگذاریم و بعد مردم 
را جریمه کنیم. عالمت راهنمایی باید در مقابل دید مردم 
قرار گیرد.رییس جمهور کشورمان با بیان اینکه هماهنگی 
نیروی انتظامی و س��ایر نیروهای مسلح برای حفظ امنیت 
ضروری است، گفت: امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه 

دو مقوله متفاوتند.
روحان��ی در ادامه با اش��اره ب��ه تالش های بس��یار پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی گف��ت: زمانی پلیس قان��ون را اجرا 
می کند که این قانون ابالغ ش��ده باش��د البت��ه پلیس باید 
اولویت ها را در اجرای قانون در نظر بگیرد.وی با بیان اینکه 
برای برخورد با مردم آموزش بس��یار مهم است، گفت: شما 
)پلیس( اولین جمعی هستید که با مردم مستقیم سر و کار 
دارید، از طرف دیگر شما مظهر اقتدار از طرف نظام هستید 
البته اقتدار غیر از زور اس��ت، اقتدار یعنی قدرت مش��روع 
مقبول.رییس جمهور تصریح کرد: در برخی موارد برخورد 

سخت و مشکل می شود که اینجا آموزش نیاز است و حسن 
خل��ق می خواهد. یادمان ن��رود که صاحبان کش��ور مردم 
هس��تند و همه ما باید نوکر مردم باش��یم، تمام کارگزاران 
نظام نوکر ملت هستند و هیچ سمتی باالتر از این نیست که 

ما خادم مردم باشیم.
روحان��ی ادامه داد: پلی��س افتخارش این اس��ت که خادم 
مردم در بخش امنیت اس��ت، مردمی که راحت به سر کار 
می روند و راحت می خوابند اعتمادش��ان به پلیس��ی است 
که امنیت را در جامعه برقرار کرده اس��ت.رییس جمهور با 
مهم خواندن چگونگی برخورد با مردم گفت: ما باید بدانیم 
وقتی با مجرم برخورد می کنیم باید با جرم برخورد کنیم، 
آنجایی که با طرف برخورد می کنید به خاطر قانون اس��ت. 
معیار شما قانون اس��ت و وقتی کس��ی قانون را می شکند 
شما به او متعرض می ش��وید اما در برخورد با مردم اخالق 
حسنه، روی خوش، تواضع و ادب جزو وظایف همه ماست 
خصوصا نس��بت به جوانان و زنان که این دو طبقه بس��یار 
حساس هس��تند.وی در ادامه گفت: وظیفه ما نسبت به هر 
دوی این طبقه سنگین تر اس��ت. امام علی)ع( می فرمایند 
اگر یک زنی به تو فحش داد تو حق نداری جواب او را بدهی. 
همچنین امام عل��ی)ع( در زمان جاهلی��ت می گوید،  اگر 
کسی با زنی برخورد می  کرد در آن طایفه تا پایان عمر خود 

منفور می شد.
روحانی با بی��ان اینکه آموزش ب��رای اج��رای قانون مهم 
است، یادآور شد: قانون برای همه مس��اوی است اما نحوه 
برخورد با زن فرق می کند پس برای اجرای قانون آموزش 

اولویت بندی و شناخت تهدیدات فرضی مهم است.
رییس جمهور در ادامه گفت: گاهی نیروهای مسلح و یا خود 
دولت درگیر تهدیداتی می ش��ود که اصال تهدید نیس��ت و 
بافته یک عده ای است. من در این خصوص مثال زیاد دارم 
که در شش مورد کش��ور را از جنگ نجات دادیم. از اینکه 
اطالعات غلط می دادند که مثال فالن  کش��ور می خواهد به 

ما حمله کند و یا فالن دسته می خواهد شهر را به هم بریزد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی در تهدیدات اغراق نیز می شود، 
همین االن هفته ای نیست که یک تهدید چه اقتصادی، چه 
فرهنگی و موارد دیگر برای م��ن بیاورند که من وقتی چند 

سوال می کنم می بینم که چیزی نیست.
روحانی با بیان اینک��ه تهدید فرضی تهدی��د واقعی ایجاد 
می کند، اظهارداشت: عکس العمل شما در تهدیدات فرضی 

در ادامه به تهدید واقعی تبدیل می شود.
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید ریش��ه های امور را پیدا 
کنیم، گفت: پلیس در ظاهر امر با مجرم برخورد می کند اما 
ما باید ریش��ه ها را پیدا کنیم در این خصوص گاهی دولت، 
گاهی قوه قضایی��ه، گاهی قوه مقننه و گاهی دس��تورات و 
هدایت های سطح باالتر از س��وی مقام معظم رهبری وارد 

عمل می شوند که ما همه اینها را نیاز داریم.
وی گفت: باید فضای فرهنگی در جامعه درست شود، نسل 

جوان ما در شرایط ویژه ای قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه انسان موجود پیچیده ای است،  گفت: 
یک انس��ان خوب یا بد طی یک هفته ممکن اس��ت تغییر 
کند و این در مورد انس��ان بد هم صدق می کن��د، چرا که 
انس��ان موجودی پیچیده اس��ت و عوامل مختلفی در این 
امر دخال��ت دارد.رییس جمهور با بیان اینک��ه امنیت تنها 
مس��ائل انتظامی نیست، خاطرنش��ان کرد: امنیت، مسائل 
اقتصادی، اجتماعی، محیط زیس��تی و مسائل فرهنگی را 
نیز در بر می گیرد.روحانی با اشاره به اهمیت اولویت بندی 
اظهارداشت: دولت قدردان شماست و مردم نیز قدر کار شما 
را می دانند، این نکته را یادمان باشد که در اجرای قانون و در 
مبارزه با انواع تخلف و جرائم اولویت ها را مدنظر قرار دهیم، 
ش��ما ضابط قانون هس��تید و باید قانون را اجرا کنید، یکی 
از مواردی که مردم عصبانی می ش��وند آن است که اولویت 
 رعایت نمی ش��ود و باید جرایم پرخطرت��ر در اولویت قرار

 بگیرد.

روحانی در همایش سراسری فرماندهان ناجا از اجرای وعده های دولت یازدهم گفت:

تحقق نعل به نعل وعده ها
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ادعای برج سازی عظیم 
آقای استاندار

یک س��ایت محلی، اسنادی از برج س��ازی عظیم یک 
استاندار منتشر کرده که ارزش آن ده ها میلیارد تومان 
برآورد می ش��ود. به نوشته رس��انه ها، در این پروژه که 
سقف مجاز 1317۸ متر مربع اس��ت، 144۶7.5 متر 
مربع ساخته شده است که خبر ها از تخلف اضافه بنا و 

تشکیل کمیسیون ماده صد حکایت می کند.

تفاوت امروز با اول انقالب
 از نظر احمدی نژاد!

احمدی نژاد در دیدار جمعی از دانش��جویان دانشگاه 
بین المللی ام��ام خمینی گفته: اوای��ل انقالب از افراد 
خواهش می کردند تا پستی را بپذیرند؛ اما االن نه تنها 
افراد به دنبال پست ها می دوند، بلکه میلیارد ها تومان 
خرج می کنند تا به منصبی برسند. این یعنی جدا شدن 

از راه انقالب.

جانشین ادعایی خلیفه داعش 
کیست؟

نش��ریه »نیوزویک« در گزارش��ی اعالم کرد که پس 
از آسیب دیدگی ش��دید ابوبکر البغدادی، رهبر گروه 
تروریستی داعش، در عملیات گس��ترده ارتش عراق، 
هم اکنون »ابو عال العفری« جانش��ین وی شده است. 
العفری در سال 199۸ و پیش از آنکه به یکی از اعضای 
ارشد القاعده تبدیل شود، به افغانستان سفر و در سال 

2004 با القاعده بیعت کرد.
در همین ارتباط، دکتر »هشام الهاشمی« از مشاوران 
دولت عراق ضم��ن تأیید ای��ن خبر گفت: بر اس��اس 
گزارش هایی که به دست ما رسیده است، العفری موقت 
به عنوان سرکرده ارشد داعش منصوب شده است. وی 
افزود: انتصاب العفری به عنوان س��رکرده ارشد داعش 
پس از آسیب دیدگی ش��دید البغدادی صورت گرفت. 
به گفته الهاش��می، العفری متولد منطق��ه »الحضر« 
موصل در اس��تان نینواس��ت و می توان گفت که نقش 
وی در گروه های تروریستی بسیار برجسته تر از ابوبکر 

البغدادی است.

اعالم جمعیت کارتن خواب های 
تهران

حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیس��تی گفته: یک  درصد کارتن  خواب  های تهران، 
یعنی یک  درص��د از 50  هزار نفر کودک هس��تند که 
می شود 500 نفر. وی ادامه دادبر پایه برآورد ما حدود 
15  هزار کودک کار و خیابان داریم و آمار میلیونی که 

در این مورد داده می شود کامال تکذیب می شود.

گروگان ۵۰ میلیاردی آزاد  
می شود

ب��ا ورود وزارت ورزش و جوان��ان به پرون��ده مالیاتی 
کی روش، این مش��کل س��ریع تر از آن چیزی که علی 
کفاشیان تصور آن را می کرد حل شد. با توجه به توافق 
وزارت ورزش و جوانان با سازمان امور مالیاتی مقررشد 
تا بده��ی مالیات��ی کارلوس کی روش حداکث��ر تا آخر 
اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت شود. با توجه به این 
توافق س��ازمان بدهی مالیاتی هم قرار شد ممنوعیت 

خروج سرمربی تیم ملی را لغو کند.
حسنی خو، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، 
در این باره اعالم کرد، هفته جاری مش��کل کی روش 
برطرف خواهد ش��د. با توجه به حل مشکل  کی روش 
که منتقدانش  به او لقب گ��روگان 50 میلیارد تومانی 
را داده اند، س��رمربی تیم ملی می تواند برای هماهنگ 

کردن برنامه های تیم ملی تهران ایران را ترک کند.

جامعتین، ضلع سوم ندارد
حجت االسالم سید محمد غروی عضو شورای مرکزی 
جامعه مدرس��ین ح��وزه علمی��ه قم درباره جلس��ات 
مشترک دبیران کل جامعتین با  آیت اهلل مصباح یزدی 
و تشکیل سه ضلعی وحدت در میان اصولگرایان به آنا 
گفته: جامعتین، جامعتین اس��ت و ضلع س��وم ندارد. 
آیت اهلل مصباح جنبه شخصیتی خودش��ان را دارند و 
از لحاظ جنبه اجتماعی عضو جامعه مدرس��ین حوزه 
علمیه قم است. برخی از جلسات آیات یزدی و موحدی 
و مصباح یزدی این تلقی را داش��ته اند که ضلع سومی 
به جامعتین اضافه شده، درصورتی که این گونه نبوده 

است.
عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین قم با بیان اینکه 
آیت اهلل محمد یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین 
قم و از ط��رف اعضای جامع��ه در این جلس��ه حضور 
نداشته، بلکه از سوی خود ایشان در این جلسه شرکت 
کرده است، ادامه داد: آیت اهلل یزدی پیش از این اجماال 
با اعضا، موضوع دیدار را در میان گذاش��ته بودند، اعضا 

هم معتقد بودند که این دیدار به عنوان جامعه نباشد.
وی درب��اره اظهارنظره��ای اعض��ای جبه��ه پایداری 
مانند س��ایر اصولگریان مبنی بر اینکه نظر جامعتین 
را در زم��ان انتخاب��ات تمکی��ن خواهند ک��رد، گفت: 
این موضوع بس��یار خوب اس��ت و مش��کلی نیس��ت، 
پایداری ه��ا اگ��ر زی��ر چت��ر جامعتی��ن آمدن��د که 
مطلوب اس��ت ول��ی اگر مانن��د دفعات گذش��ته یک 
 قدم به پ��س و دو قدم به پیش باش��ند، وض��ع تغییر

 می کند.

شنیده ها 

ایران می تواند عربستان را 
ظرف 24 ساعت نابود کند

روحانی جاکارتا را به مقصد 
تهران ترک کرد

 ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت پنجم 
اردیبهشت ماه سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به طبس 
این حادثه عبرت انگی��ز را برای هیئت حاکمه کاخ س��فید 

آموزنده و معنادار توصیف کرد.
در بخش��ی از این بیانیه  آمده اس��ت: پنجم اردیبهشت ماه 
1359 یادآور یکی از رخدادهای الهام بخش و ماندگار تاریخ 
انقالب اس��المی اس��ت که در آن تجاوز خفت بار آمریکا به 

طبس موجب فروپاشی هیمنه پوشالی شیطان بزرگ شد.
این بیانیه می افزاید: این حادثه تاریخی که طی آن عملیات 
نظام��ی متجاوزین آمریکای��ی به ایران که ب��ه بهانه آزادی 
دیپلمات های جاس��وس واش��نگتن »که در حماس��ه 13 
آبان ماه 5۸ گرفتار هوشمندی بصیرت و صالبت ملت ایران 
و دانشجویان مس��لمان پیرو خط امام )ره(شده بودند( رقم 
خورد از مصادیق اراده الهی و امدادهای غیبی خداوندی در 
حمایت از جبهه حق به شمار می رود که در صحرای طبس 
تجلی یافت، حادثه ای که با گذش��ت 35 س��ال هنوز سایه 
هراس و وحشت از رویارویی مستقیم با ایران اسالمی را در 

تفکر و عمل دولتمردان آمریکا حاکم ساخته است.
در ادام��ه ای��ن بیانیه با اش��اره ب��ه مقاومت و ایس��تادگی 
شگفت انگیز ملت ایران درعرصه های مختلف خصومت ورزی 
آمریکا و متحدان کاخ س��فید علیه انقالب و نظام اس��المی 
تصریح ش��ده اس��ت: ابعاد و عمق راهب��ردی مقاومت ملی 
ایرانیان در مصاف با توطئه های زنجیره ای شیطان بزرگ و 
هم پیمانان کاخ سفید که در هر مقطعی به گونه ای معنادار 
ظاهر شده است امروز الگوی جوامع و ملل مستقل، آزاده و 
استکبارستیز شده است که بروز آن را می توان در جغرافیای 

مقاومت اسالمی و بیداری اسالمی مشاهده کرد.
این بیانیه تأکید کرده اس��ت تردیدی نیس��ت ستاره بخت 
نظام سلطه و اس��تکبار برای مقابله با امواج بیداری جامعه 

جهانی در حال افول است و به سردمداران رژیم مستکبر و 
مزور آمریکا این پی��ام را می دهد که با حربه تحریم، تهدید، 
تجاوز و به کارگیری سیاس��ت های فریبن��ده دیگر قادر به 

اسارت ملت ها و غارت منابع آنان نخواهد بود.
این بیانیه آمریکا را همچنان دش��من ش��ماره یک انقالب 
و ملت ایران معرف��ی و با تأکید بر ضرورت ت��داوم مقاومت 
هوش��مندانه و آرمانی براب��ر سیاس��ت های ظالمانه و ضد 
ایرانی هیأت حاکمه ایاالت متحده خاطرنش��ان کرده است 
یادآوری فرجام توطئه تجاوز نظامی به طبس این حقیقت 
را برای آمریکا و متح��دان اروپایی و منطقه ای آن آش��کار 
می سازد که گزینه های دشمنی علیه انقالب اسالمی و ملت 
مؤمن و انقالبی ایران از جمله گزینه نظامی و اندیشیدن به 
یک مصاف س��خت و رو در رو برابر جبهه ای که از الطاف و 
امداده��ای خداوندی، رهبری حکی��م و دوراندیش، اقتدار 
دفاعی و نیروهای مسلح مقتدر، سلحش��ور، مدافع و آماده 
بهره مند اس��ت غلتیدن در گودال آتش و جهنمی است که 
برای در بر گرفت��ن متجاوزین به میهن اس��المی افروخته 

شده است.
این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد 
منتظر قائم فرمانده دالور و ش��جاع س��پاه یزد و تعدادی از 
پاس��داران انقالب اس��المی که در جریان خیانت بنی صدر 
در صحرای طبس به شهادت رس��یدند، تأکید کرد: تسخیر 
النه جاسوسی و شکست حادثه طبس از حقایق انکارناپذیر 
و همیشه جاری در حافظه تاریخی ملت ایران و نمونه هایی 
از سیاهه دشمنی آمریکا علیه این کش��ور بوده و بازنمایی 
آن نش��ان می دهد رژیم حلیه گ��ر آمریکا هم��واره رژیمی 
پیمان ش��کن و غیرقابل اعتماد اس��ت که ب��ه دلیل خوی 
تجاوزگری و اس��تکبار ذاتی مهمترین مان��ع صلح و امنیت 

پایدار جهانی به شمار می رود.

بمباران بی وقفه و وحشیانه یمن نمونه های تجربه شده ای 
دارد که ش��اید واضح ترین آن بمباران هم��ه جانبه غزه از 
س��وی رژیم صهیونیس��تی باش��د. جنگنده های سعودی 
همانند اسالف اس��رائیلی خود با بمب های هدایت شونده 
آمریکایی بیمارس��تان ها و اردوگاه ه��ای آوارگان یمنی را 

مورد هدف قرار می داد.
در این میان سهم تاسیس��ات نظامی ارتش رسمی یمن از 
همه باالتر بود و در طی چند حمله پادگان ها و تاسیس��ات 
موشکی یمنی ها منهدم شد ولی در این میان نکته ای که از 
همه واضح تر بود بی تاثیر بودن چنین حمالتی بر اصلی ترین 

نیروی معارض سعودی ها در یمن یعنی انصاراهلل بود.
انصارهلل ب��ه دلیل س��اختار چریکی خود فاق��د یک پایگاه 
ثابت نظامی در سرتاسر یمن است و به عبارت صحیح تر هر 
خانه ای در سرتاسر یمن و استان صعده می تواند پایگاهی 
نظام��ی برای حوثی ه��ا باش��د. تجربیات مش��ابه در نبرد 
نیروهای اتحاد جماهیر شوروی با مبارزان مسلمان افغان 
به خوبی نشان داد که در یک مبارزه چریکی بمیاران هوایی 

عمال حاصلی به همراه ندارد.
بر روی زمین ه��م معادله به ش��دت به ضرر س��عودی ها 
اس��ت. چریک ه��ای انصارهلل همچ��ون ماه��ی در دریای 
حمایت مردمی یم��ن غوطه ورند و بازی نب��رد زمینی در 
کوهس��تان های یمن به خوب��ی به نفع آنان تعریف ش��ده 
است. واقعیت آن است که نبرد در کوهستان می توان چیره 
دس��ت ترین تکاوران دنیا در ارتش هایی همچون روس��یه 
و ایاالت متحده آمری��کا را به زانو دربیاورد، چه برس��د به 
نیروی بی تجربه ای همچون ارتش عربستان که بزرگترین 
تجربه نظامی اش، درگیری با مردم مظلوم و بی دفاع بحرین 

بوده است.
پس تا اینجا می ت��وان گفت که صنعا در دس��ت انصار اهلل 

است، پس عربستان بخش مهمی از بازی را باخته است.
ایران بخشی از راه حل یمن  شد

عمرو موسی دیپلمات مصری و دبیرکل سایق اتحادیه عرب 
سخنی به زبان آورد که ش��اید هدف دیگر عملیات طوفان 
قاطع را از نگاه سعودی ها روش��ن می کند. عمرو موسی به 
روش��نی عملیات طوفان قاطع را پیامی محکم و روشن به 
ایرانی ها دانست که پا را از خطوط قرمز کشورهای عربی به 

آن سوتر گذاشته اند.
اشاره عمرو موسی به خطوط قرمز کشورهای عربی شاید 
مبارزه ایران با گروه های تروریس��تی همچون داعش باشد 
که حمایت کش��ورهای عربی از آن ها کامال روش��ن است 
و یا مقاومت در مقابل س��قوط دمش��ق از سوی گروه های 
تروریستی همچون احرار الش��ام با جبهه النصره باشد که 
حتی دس��تگاه های اطالعاتی غربی نیز بر خطرناک بودن 

آن ها رای بشریت و حتی کشورهای غربی هشدار داده اند.
بگذریم، بیایید تصور کنیم که س��عودی ها در ریشه کردن 
نفوذ ایران در یمن به موفقیت دست یافته اند و از هم اکنون 
ایران نقش یک کش��ور دست بسته در مس��اله یمن را ایفا 
می کند. جالب اینجا است که در میانه همین مدعا شاهد از 
غیب می رس��د و نزدیک ترین متحد سعودی ها در طوفات 

قاطع بر نقش مهم و حیاتی ایران تاکید می کنند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متح��ده آمریکا در یک 
میزگرد تلویزیونی به صراحت به این نکته اشاره می کند که 
ایران باید بخشی از راه حل دیپلماتیک یمن باشد. از آن جا 
که آمریکا در سیاس��ت کالن خود قائل به حداقل رساندن 
نقش ایران در حوزه کشورهای منطقه هستند، شاید دور از 
ذهن نباشد که بگوییم چنین سخنی به معنای این است که 
نقش ایران فراتر از آن چیزی است که سعودی ها می توانند 

در مخیله خود تصور کنند.

تهدید نظامی  ایران، 
غلتیدن در یک گودال جهنمی است

کشتار مردم بی گناه یمن
 توسط جنگنده های سعودی



یادداشت

كشف ۷۲ كيلوگرم تریاك 
در بار هندوانه

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان نايي��ن از كش��ف ۷۲ كيلوگرم 
ترياك در بازرسي از يك دستگاه كاميون حاوي بار هندوانه در 
ايستگاه ايست و بازرسي شهيد شرافت نائين اصفهان خبر داد. 
سرهنگ سوادكوهي گفت: ماموران ايس��تگاه ايست و بازرسي 
شهيد ش��رافت نائين، هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك 
دس��تگاه كاميون بنز باري حامل بار هندوانه مش��كوك شدند 
و آن را متوقف كردند. وي اف��زود: ماموران در بازرس��ي از اين 
خودرو، مق��دار ۷۲ كيلوگرم مواد مخدر از ن��وع ترياك را كه به 
طرز ماهرانه اي داخل هندوانه ها جاساز شده بود، كشف كردند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان نايين گفت: در اين رابطه، دو نفر 
دستگير و پس از تش��كيل پرونده براي س��ير مراحل قانوني به 

مراجع قضائي تحويل داده شدند.

دستگيری اتباع بيگانه  كه یارانه 
دریافت می كردند

فرمانده انتظامي شهرستان برخوار اعالم كرد:  باند ۵ نفره اتباع 
بيگانه كه با جعل اسناد و مدارك و س��وء استفاده از شناسنامه 
افراد فوت ش��ده، اقدام به دريافت ۴۰ نوب��ت يارانه نقدي كرده 
بودند، در شهرستان برخوار استان اصفهان شناسايي و دستگير 
شدند. سرهنگ صادقي اظهار داشت: در پي كسب خبري مبني 
بر اينكه اعضاي يك باند تبعه افغاني با جعل اس��ناد و مدارك و 
سوء استفاده از شناسنامه افراد فوت شده، اقدام به دريافت يارانه 
مي كنند، موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس 
امنيت عمومي اين فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: پس از انجام 
بررسي  هاي الزم و كسب اطمينان از درستي موضوع، ماموران 
با هماهنگي مقامات قضاي��ي، اعضاي اين باند را شناس��ايي و 
دستگير كردند. فرمانده انتظامي شهرستان برخوار تصريح كرد: 
اين افراد با سوء استفاده از شناسنامه اشخاص فوت شده، اقدام 
به جعل م��دارك كرده و از اين طريق، موف��ق به دريافت كارت 
ملي، افتتاح حس��اب هاي بانكي، كارت سوخت، خريد و فروش 
وسايط نقليه، س��ند ازدواج رس��مي با نام جعلي، دفترچه بيمه 
درماني، اجاره نامه مس��كن و همچنين دريافت ۴۰ نوبت يارانه 
نقدي ش��ده بودند. وي با بيان اينكه تحقيقات براي دستگيري 
س��اير افراد مرتبط با اين متهمان در دس��تور كار است، گفت: 
متهمان پس از تكميل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع 
قضايي تحويل داده ش��دند. صادقي گفت: شهروندان به قوانين 
آگاه بوده و از واگذاري مدارك هويتي خود و يا بس��تگان، حتي 
فوت شدگان به افراد ناش��ناس به خصوص اتباع بيگانه به طور 
جدي خودداري كنن��د؛  چراكه پرداختن به اي��ن امور، عواقب 
قانوني به دنبال خواهد داش��ت. فرمانده انتظامي شهرس��تان 
برخوار از شهروندان خواست چنانچه از كس��اني كه با مدارك 
هويتي مش��كوك و يا جعلي فعاليت مي كنن��د، اطالعي دارند 
موضوع را به سرعت به س��امانه فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اطالع 

دهند.

 اصالح روش توليد محصول
 در باغ های انار شهرضا 

مدير جهاد كشاورزی شهرضا گفت: امس��ال در شهرستان شهرضا ۵ 
هزار متر مربع باغ انار به عنوان س��ايت الگويی برای اعمال توصيه ها و 
روش های توليد محصول سالم انتخاب شده و تحت كنترل و سركشی 
كارشناسان اصفهان و شهرستان قرار گرفت. عبدالرضا تاكی با اشاره 
به بازديد كارشناس��ان ترويج استان اصفهان از س��ايت الگويی انار در 
شهرستان شهرضا اظهار داشت: در راس��تای برنامه ريزی برای توليد 
محصول سالم و ترويج آن از ابتدای سال زراعی امسال در شهرستان 
شهرضا ۵ هزار متر مربع باغ انار به عنوان س��ايت الگويی برای اعمال 
توصيه ها و روش های توليد محصول س��الم انتخ��اب و تحت كنترل 
و سركشی كارشناسان استان و شهرس��تان قرار گرفت. وی افزود: با 
توجه به سطح زيركشت و موقعيت انار به عنوان محصول استراتژيك 
شهرستان، اقدام به بررسی و شناس��ايی باغداران پيشرو و عالقمند و 
تشكيل گروه هدف در اين زمينه ش��د. مدير جهاد كشاورزی شهرضا 
گفت: تاكنون دو كارگاه آموزشی در اين ارتباط  برگزار شده كه عالوه 
بر گروه هدف اناركاران ديگر نيز در آن با موضوعات آفات و بيماری های 
انار، هرس و تغذيه باغ های انار شركت كردند. وی گفت: انار به عنوان 
شاخص ترين محصول باغبانی شهرستان شهرضا محسوب می شود و 
حدود ۵۰ درصد سطح زيركشت باغات را به خود اختصاص داده است. 
تاكی تصريح كرد: در راستای آموزش كشاورزان و باغداران و به ويژه 
اناركاران همه ساله كالس های آموزش بهره برداران شروع می شود و 
در اين كالس های آموزشی، آخرين يافته های علمی و اطالعات مورد 
نياز فنی توسط مجرب ترين كارشناسان تحقيقاتی و اجرايی استان به 

فراگيران آموزش داده می شود. 

 بهره برداری از تصفيه خانه آب 
گلپایگان تا پایان خرداد 

مدير كل دفتر برنامه ريزی وزارت نيرو در بازديد از طرح بزرگ آبرسانی 
به گلپايگان از تحقق وع��ده وزير نيرو جهت بهره ب��رداری از تصفيه 
 خانه آب گلپايگان خبر داد. بختيار با اش��اره به وعده وزير نيرو جهت
 بهره برداری از تصفيه خان��ه آب گلپايگان تا پايان خرداد ماه س��ال 
جاری گفت: اولين شهری كه بعد از ش��هر قم در رديف بودجه جهت 
طرح آبرسانی قرار گرفت ش��هر گلپايگان بود. تا كنون تمام تالش ها 
بر اين بوده است كه اعتبارات الزم جهت ساخت تصفيه خانه آب مهيا 
شود و اين كار تاكنون انجام شده و تامين اعتبار جهت اين طرح صورت 
پذيرفته اس��ت. بختيار افزود: پس از پايان س��اخت تصفيه خانه آب 
گلپايگان در سال جاری اين طرح از رديف بودجه خارج خواهد شد. وی 
ضمن تشكر از پيگيری های مدير عامل آبفا استان اصفهان تصريح كرد: 
با پيگيری های صورت گرفته توس��ط مدير عامل آبفا استان اصفهان 
اعتبارات الزم تامين گرديده و هم اينك بايد تمام تالش ها معطوف به 
پايان يافتن اين پروژه در زمان مقرر شود. مدير كل دفتر برنامه ريزی 
وزارت نيرو در ادامه گفت: با توجه به تأكيد وزير نيرو و با توجه به برنامه 
زمان بندی اعالم ش��ده از طرف پيمانكار و مشاور طرح، به حول و قوه 
الهی اين امر محقق خواهد شد. بختيار با استناد به برنامه زمان بندی 
اعالم شده افزود: پيمانكار طرح قول داده كه تصفيه خانه آب گلپايگان 
با كيفيت باال ساخته می شود و پس از بهره برداری از اين پروژه آب با 

كيفيت بسيار مطلوب در اختيار مردم شهرستان قرار می گيرد. 
مدير عامل آبفای استان نيز گفت: ساخت تصفيه خانه آب در گلپايگان 
از مطالبات ديرينه اين ش��هر بوده است و آبفای اس��تان با تمام توان 
تالش می كند اين پروژه با كيفيت مناسب اجرا شود. امينی با اشاره به 
ساخت اولين تصفيه خانه آب در سطح استان توسط آبفا و با پيمانكار 
و مشاور بومی در گلپايگان ضمن تاكيد به پيمانكار در راستای اجرای 
عمليات س��اخت تصفيه خانه مطابق با برنامه زمان بندی گفت: بايد 
تمام امكانات در راستای پيشرفت فيزيكی بر اساس برنامه زمان بندی  
از پيش تعيين شده  بكار گرفته شود. در ادامه جلسه پيمانكار ساخت 
تصفيه خانه با اشاره به اهميت طرح تصفيه خانه آب گلپايگان  گفت: 
با توجه به برنام��ه زمان بندی جهت بهره ب��رداری از تصفيه خانه آب 
فعاليت ها در كارگاه به دو بخش سيويل و مكانيكال تقسيم شده است 
و با اضافه كردن ش��يفت و موازی كاری تمام تالش اين شركت براين 
است كه پروژه ساخت تصفيه خانه آب گلپايگان هم از لحاظ كيفی و 
هم از لحاظ كمی در بهترين شرايط باشد. فرماندار شهرستان نيز ضمن 
تقدير و تشكر از تالش مسووالن ذيربط در امر ساخت تصفيه خانه آب 
گلپايگان به بيان مشكالت شهرستان در خصوص تامين آب پرداخت. 

افزایش ميزان سرقت دام سبك 
 مدير عامل ش��ركت تعاونی گوس��فند داران شهرس��تان اصفهان از 
ن��ا امني و افزاي��ش ميزان س��رقت در دامداري هاي س��بك اس��تان 
انتقاد ك��رد و گفت: بازگش��ايي زاينده رود براي كش��ت غله ش��رق 
اصفهان آذوقه زمس��تاني دام اي��ن منطقه را افزاي��ش مي دهد. علي 
زارعي اظهار داش��ت: بر اساس گزارش هاي رس��يده در سال گذشته 
حدود ۱۰۰واحد دامي س��بك در اس��تان اصفهان مورد زورگيري و 
دزدي س��ارقان قرار گرفته و اين قش��ر زحمتكش از اين وضعيت به 
س��توه آمده اند. وي با انتقاد از ناامني هاي موجود افزود: دامداراي ها 
به دليل پراكندگ��ي در بيابا ن ها و مزارع امنيت چندان��ي ندارند و از  
 مسووالن امنيتي در اس��تان درخواست پيگيري بيش��تري را در اين 

خصوص داريم. 
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درحالی بيماران هموفيلی اصفهان بيش از ۱۰س��ال 
انتظار ساخت مركز تخصصی رس��يدگی به وضعيت 
اين بيماران را می كشند كه درحال حاضر هيچ پزشك 
متخصصی در استان برای رس��يدگی به وضعيت اين 

بيماران وجود ندارد. 
به گزارش زاينده رود به نقل از مهر، چرخ زندگی شان 
را ب��ه اميد بهب��ود می چرخانن��د و ثانيه ب��ه ثانيه در 
انتظار بهتر شدن هس��تند؛ اما انگار اين ها بازماندگان 
برنامه ريزی های كش��ور هس��تند چراكه در هيچ يك 
از بخش های خدماتی، اش��تغال و درمان جايی برای 
آنها ديده نشده است.صبری نقاش��يان، رييس كانون 
هموفيلی اس��تان اصفه��ان از بی مهری ب��ه بيماران 
هموفيلی به ويژه در اس��تان اصفهان س��خن به ميان 
آورد و ضمن قدردانی از فعاليت های وزارت بهداش��ت 
و درمان در دول��ت يازدهم اظهار داش��ت: بايد يادآور 
ش��وم كه خدمات درمان��ی صورت گرفت��ه در بخش 
بيماران هموفيلی در استان اصفهان با آنچه در سطح 
كشور اتفاق افتاده تناقض آش��كار دارد. وی با اشاره به 
 انتظار ۱۰ ساله بيماران هموفيلی استان اصفهان برای

 راه اندازی مركز تخصصی رس��يدگی به وضعيت اين 
بيماران و ديگر بيماران خاص اس��تان افزود: بر اساس 
وعده مسووالن ملی و استانی مقرر شد كه مركز درمانی 
امام رضا )ع( كه در كنار مركز درمانی سيدالش��هدای 
اصفهان مستقر است برای رسيدگی به وضعيت بيماران 
هموفيلی تجهيز شود كه هنوز اقدامی در اين راستا با 

وجود پيگيری های مختلف صورت نگرفته است.
مسووالن اصفهان پيشنهاد كانون هموفيلی 

ایران را نپذیرفتند
وی در ادام��ه با بيان اينكه كان��ون هموفيلی ايران نيز 
آمادگی خود را در خصوص تامين ۵۰ درصد از اعتبارات 
و تجهيزات اين مركز در استان اصفهان اعالم كرده است 
اظهار داشت: اين پيشنهاد نيز از سوی مسووالن ملی 
و اس��تانی مورد موافقت قرار نگرفته است. نقاشيان با 
بيان اينكه اس��تان اصفهان در ارائه الگوهای درمانی و 

خدماتی برای رسيدگی به بيماران هموفيلی پيشتاز 
است، ادامه داد: اين در حالی اس��ت كه در اين استان 
هر گونه اقدام اجراي��ی برای اين بيم��اران با مقاومت 

مسووالن مواجه می شود.
وی با اش��اره به اجرای پايلوت ط��رح ژنتيك بيماران 
هموفيلی در استان اصفهان از ۱۷ سال گذشته تاكنون 
نيز اظهار داشت: عدم توجه به اين بيماران باعث شده 
كه اجرای طرح پايلوت ۱۷ س��ال به ط��ول انجامد در 
حالی كه در هيچ يك از كشورهای دنيا چنين وضعی 

وجود ندارد.
عدم وجود متخصص برای درم�ان بيماران 

هموفيلی استان 
رييس كانون هموفيلی اس��تان اصفه��ان عدم وجود 
متخصص برای درمان بيماران هموفيلی را نيز از ديگر 
ضعف های موجود در استان اصفهان در بحث بيماران 
هموفيلی عنوان كرد و افزود: پزشكان استان اصفهان 
با بيماران هموفيلی آشنايی نداشته و از اين رو توانايی 
رسيدگی مطلوب به آنها را ندارند. وی با اشاره به برخی 
از اقدامات صورت گرفته برای بيماران هموفيلی استان 
اصفهان گف��ت: راه اندازی كارگاه ويژه برای اش��تغال 
بيماران هموفيلی از جمله اقدامات صورت گرفته است.
نقاشيان در ادامه با بيان اينكه بيماران هموفيلی استان 
اصفهان نيازمند مركز فيزيوتراپی ويژه و همچنين مركز 
دندانپزشكی خاص خودشان هستند، ادامه داد: در حال 
حاضر اين دس��ته از بيماران ب��رای انجام فعاليت های 
درمانی دچار مش��كالت جدی هستند. وی با تاكيد بر 
اينكه وزارت بهداشت بايد توجه به بيماران هموفيلی 
را از اولويت چندم خود خارج كرده و به اولويت نخست 
خود تبديل كند، اف��زود: همچنين آگاه��ی دادن در 
خصوص هموفيلی در س��طح جامعه بايد مورد توجه 

جدی قرار گيرد.
كانون هموفيلی استان نمی تواند كار اجرایی 

انجام دهد
امير ط��راوت، نماين��ده اس��تان اصفه��ان در كانون 

هموفيلی ايران كه معتقد اس��ت: دولت بايد به بيماران 
هموفيلی توجه بيشتری نسبت به ديگر بيماران با توجه 
به هزينه های درمانی كه برای بيم��اران هموفيلی نياز 
است داشته باش��د، ادامه داد: دولت می تواند با حمايت 
ده ها ميليون تومانی از بس��ياری از هزينه های درمانی 
ميلياردی برای بيماران هموفيلی جلوگيری كند و اين 
امر به نوعی به اقتصاد كش��ور باز می گردد. وی در ادامه 
با اشاره به اينكه انجمن كانون هموفيلی استان اصفهان 
با ارائه الگوهای مناسب برای حل مشكالت اين بيماران 
در ديگر استان ها بس��يار موفق عمل كرده است افزود: 
در اين راستا بايد يادآور شوم كه در استان اصفهان اين 
كانون نمی تواند موفق عمل كند و در هنگام ارايه گزارش 
عملكرد به كانون هموفيلی اي��ران دفتر اصفهان حرفی 
برای گفت��ن ندارد.فرهاد فروغی، ي��ك بيمار هموفيلی 
س��اكن اس��تان اصفهان كه از برخی از دغدغه های يك 
بيمار هموفيلی در استان اصفهان سخن به ميان آورد، 
گفت: بيماران هموفيلی اس��تان اصفهان بسيار مظلوم 
واقع ش��ده اند و تاكنون هيچ يك از وعده های بهداشت 
و درمان و دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان در خصوص 

رسيدگی به وضعيت آنها محقق نشده است.
اصفه�ان مرك�زی ب�رای دنداپزش�کی و 

فيزیوتراپی هموفيلی ها ندارد
وی كه معتقد است يك بيمار هموفيلی برای رسيدگی 
س��اده به وضعيت دندانهاي��ش و يا حتی ب��رای انجام 
فيزيوتراپی دچار مش��كالت ج��دی اس��ت، ادامه داد: 
هنوز پزش��ك متخصص خون و حتی يك روانش��ناس 
متخصص ب��رای بيماران هموفيلی در اس��تان اصفهان 
وجود ندارد و اين امر با توجه به جامعه آماری ۶۰۰ نفره 
اين بيماران در استان مناسب نيست.اين بيمار هموفيلی 
اقدامات درمانی برای بيماران هموفيلی استان اصفهان 
را در حد نسخه نويسی از سوی پزشكان دانست و گفت: 
دراستان اصفهان اگر بيماران هموفيلی خودشان به امور 
 خودش��ان رس��يدگی نكنند هيچ كس برای آنها كاری 

نمی كند.

یادداشت

شهرستان ها حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

رييس سازمان حفاظت محيط زيست ابراز اميدواری 
كرد كه با توجه به تاكيد رييس جمهوری آب تا پايان 
سال در زاينده رود جريان داشته باشد. معصومه ابتكار 
گفت: اميدواريم طبق نظر رييس جمهور زاينده رود 
تا پايان سال جاری باشد و آب به تاالب گاوخونی هم 
برسد. ابتكار همچنين با اشاره به »طومار شيخ بهايی« 
كه به تقس��يم بندی س��نتی آب زاينده رود پرداخته 
است، گفت كه در اين طومار نيز به مسئله رهاسازی 
آب از كوهرنگ تا تاالب برای تاالب گاوخونی اش��اره 
شده؛ چراكه دانش س��نتی نيز به اين موضوع معتقد 

بوده كه چرخه هيدرلوژيكی آب برای برقراری تمام 
ساختارهای اين زيست بوم بسيار ضروريست.

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست درباره نقش 
كشاورزی در حيات زاينده رود نيز گفت: اگر كشاورزان 
ما در ح��وزه چهارمح��ال و بختي��اری و زاينده رود 
بخواهند به فعاليت خود ادامه دهند، تاالب گاوخونی 

و زاينده رود را تحت تاثير قرار می دهند.
 وی در ادامه ب��ا بيان اينكه  عالوه ب��ر آن بخش های 
صنعتی و ش��هرداری ها هم با برداشت بی رويه آب از 
منابع محدود زيرزمينی و رودخانه می توانند شرايطی 
را ايجاد كنند كه هرگز آب داخ��ل زاينده رود جاری 
نش��ود،  گفت: بنابراين درخواس��ت ما اين است كه 
هموطنان به كل چرخه آب توجه داشته باشند و ميزان 

فعاليت ها را براساس ظرفيت ها تنظيم كنند.
ابتكار در همين رابطه با اش��اره به لزوم اصالح الگوی 
كشاورزی در منطقه افزود: فعاليت كشاورزی به دليل 
محدوديت منابع آب بايد تغيير كند؛ به طور مثال نبايد 
در اين منطقه برنج كاری و يا باغاتی بدون محاس��به 
صحيح مصرف آب داش��ته باش��يم. رييس سازمان 
محيط زيست همچنين از توسعه گلخانه ها در استان 
اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به حمايت های دولت 
آبياری قطره ای گسترش پيدا كرده است و اميدواريم 
با مصرف منطقی آب، حق آبه تاالب گاوخونی بازگردد 
 و اين باعث خوش��حالی مردم و كش��اورزی منطقه 

می شود.

در حاش��يه برگ��زاری هفت��ه 
نكوداشت اصفهان اين شهر ميزبان 
مهمان��ان خارج��ی و مس��افران 

داخلی است.
الن��ا، توريس��ت آلمان��ی اس��ت 
ك��ه چن��د روزی اس��ت مهمان 
اصفهان اس��ت. وی در پاس��خ به 
اين س��وال كه اصفهان را چطور 
م��ی توانيد توصي��ف كنيدگفت: 
من به تمامی اروپا س��فر كرده ام 
و پيش از سفر به ايران چند روزی 
به اس��تانبول رفته ب��ودم، ولی به 
جرات می توانم بگويم كه زيبايی 
ش��هر اصفهان با هيچ كدام قابل 
مقايسه نيست. البته من معتقدم 

ه��ر ش��هری از جه��ان زيباي��ی خ��اص خ��ود را داراس��ت 
دارد. اصفه��ان ش��رايط ديگ��ری  م��ن  ب��رای   ول��ی 
توريس��ت آلمانی در ادامه به معماری مس��اجد اصفهان اشاره 
كرد و گفت: آنچه كه اصفهان را از س��اير ش��هرهای اس��المی 
متماي��ز می كن��د، ن��وع معم��اری منحصر ب��ه ف��رد اماكن 
تاريخی اين ش��هر اس��ت. مس��جد ش��يخ لط��ف اهلل يكی از 
 بی نظيرترين مس��اجدی اس��ت كه من ت��ا به ح��ال ديده ام.
النا همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه قبل از سفر به ايران 
چه تصوری از اين كشور داش��تيد، گفت: قبل از سفر به ايران 
بسياری از دوستانم به من هشدار می دادند كه ايران كشوری 

نا امن اس��ت و زن��ان در آنجا 
محدوديت های فراوانی دارند 
و حتی من ش��نيده ب��ودم كه 
بايد حتماً از لباس های سياه 
اس��تفاده كنم؛ ول��ی وقتی به 
اي��ران آمدم چي��زی متفاوت 
 از ش��نيده هاي��م را دي��دم.

وی با اشاره به اينكه به تنهايی 
به ايران سفر كرده است، گفت: 
چيزی كه بيش از همه باعث 
حيرت من ش��ده است امنيت 
فوق العاده ايران اس��ت و اين 
بر خالف آن چيزی اس��ت كه 
ما در اروپا از ايران می شنويم. 
در طول اقامتم در ايران گاهی 
تا نيمه های شب بيرون از هتل مش��غول گشتن در شهر بودم 
و بسيار احساس راحتی داشتم. اين احس��اس امنيت را حتی 
 زمانی ك��ه در نيويورك زندگ��ی می كردم، احس��اس نكردم.
النا همچنين ب��ه غذاهای ايران اش��اره ك��رد و از آن به عنوان 
خوشمزه ترين غذاهای جهان نام برد و افزود: روز اول ورودم به 
اصفهان بريان خوردم كه يكی از لذيذترين گوشت هايی بودم 
كه تا به امروز تجربه كردم و روش تهيه آن را ياد گرفتم تا موقع 
برگشت به كش��ورم برای خانواده ام تهيه كنم. من اصفهان را 
 شهری فوق العاده ديدم كه همه زيبايی ها را در خود جای داده

 است.

تا پایان سال: 

زاینده رود ماندگار شد
توریست آلمانی: 

امنيت اصفهان را ، در نيویورك هم احساس نکردم
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هفته نکو داشت اصفهان، فرش شنی

س: ایمنا
]عک

خبری از ساخت مركز تخصصی نيست؛

انتظار 10 ساله هموفیلی های اصفهان



يادداشت

خودرو

 بازگشت اتومبیل های اروپايی، 
کابوس چینی ها

همزم��ان ب��ا آم��اده ش��دن خودروس��ازان غرب��ی ب��رای ورود 
دوب��اره ب��ه بزرگتری��ن ب��ازار خ��ودروی خاورمیان��ه )ای��ران(، 
آنه��ا ب��ه دنب��ال چش��م اندازی هس��تند ک��ه توس��ط رقب��ای 
چین��ی تی��ره وت��ار ش��ده اس��ت. ش��رکت های چین��ی ب��ه 
و اینداس��تری«  لیف��ان   « اتومبی��ل«،  »چ��ری   رهب��ری 

 »جیانگ هویی« بازار وسیعی برای خود فراهم کرده اند.
به نوش��ته خبرگزاری بلومبرگ ش��رکت های چینی از خألیی که 
به واس��طه خروج ش��رکت هایی مانند پژو، س��یتروئن ایجاد شده 
بود، اس��تفاده کردند و در ایران برای خود امپراتوری بزرگی به راه 

انداخته اند.
 براس��اس تحقیق��ات گ��روهHS Automotive ای��ران زمانی 
بزرگترین بازار این خودروها در خارج فرانسه محسوب می شد؛ اما 
تحریم ها مانع از فعالیت خودروس��ازان اروپایی شد و به این ترتیب 
مس��یر برای فعالیت چینی ها در بازار خودرو هموارتر شد. بنابراین 
تعجبی ندارد چینی ها بتوانند سهم خود را از بازار ایران از یک درصد 
در س��ال ٢٠١١ به ٩ درصد )١,١٧ میلیون دستگاه( در  سال ٢٠١٦ 
بیفزایند. بیزینس مانیتور در گزارش��ی از صنعت خ��ودروی ایران 
می نویسد؛ براس��اس آمارهای س��ازمان بین المللی تولیدکنندگان 
وس��ایل نقلیه موتوری، تولید خ��ودرو در ایران در  س��ال ٢٠١٤ با 
٤٦.٧ درصد رشد نسبت به  سال گذشته به یک میلیون و ٩٠ هزار و 

٨٤٦ دستگاه رسید.
با توجه به این عملک��رد قابل توجه، بیزینس مانیتور معتقد اس��ت 
که ممکن اس��ت پیش بینی قبلی خود مبنی ب��ر تولید یک میلیون 
و ٧٨ هزار و ٤٩٢ دس��تگاه خودرو در  س��ال شمسی ١٣٩٣ )مارس 
٢٠١٤ تا م��ارس ٢٠١٥( را افزایش دهد. ایران در  س��ال گذش��ته 
میالدی، ٩٢٥ هزار و ٩٧٥ هزار دستگاه خودروی سواری و ١٥٤ هزار 
و ٨٧١ خودروی تجاری تولید کرده است که این آمار ایران را در رده 

هجدهمین تولید کننده بزرگ خودروی جهان قرار می دهد.
افزايش ٤ برابری سهم خودروسازان چینی

گروه IHS در گزارش خود درباره فعالیت خودروس��ازان چینی در 
بازار ایران می نویسد: شرکت های چری، لیفان و جیانگ هویی همه 
ش��رکایی محلی دارند و به وس��یله لوازم و قطعاتی که از چین وارد 
می شود، در این کشور خودرو می سازند. سهم شرکت های چینی از 
این صنعت در ایران بین س��ال های ٢٠١١ تا ٢٠١٤ بیش از ٤ برابر 

شده و به ٨ درصد رسیده است.
شراکت چین با خودروسازان ايرانی

»اس��تفانی ویگی« تحلیلگ��ر IHS دراین ب��اره می گوید: چینی ها 
خیلی قدرتمند عم��ل می کنند. آنها از تحریم ها س��ود بس��یاری 
برده اند و ش��راکت های خود را با تولیدکنن��دگان محلی چند برابر 
کرده اند. البته در این میان با تولیدکنندگان خارجی دیگری مانند 
»فیات کرایس��لر« و »مزدا موتورز« نیز قراردادهایی امضا کرده اند. 
بر این اس��اس اروپاییان با رقابت روزافزونی از س��وی خودروسازان 
چینی روبه رو شده اند. خودروهایی مانند »ام.وی.ام ١١٠« )نسخه 
ایرانی چری QQ هاچ بک( در ترافیک خیابان ه��ای تهران همراه 
خودروهای کیاموتورز، پراید، پژو ٢٠٦ و ٣٠٦ خودنمایی می کنند. 
خودروس��ازان چینی خیلی س��ریع به بازار نفوذ کرده اند. در یکی 
 Xاز نمایشگاه های ش��رکت جیلی در تهران، خودروی »امگراند ٧
SUV« با قیمت پایه ١١٣ میلیون توم��ان خودنمایی می کند. این 
قیمت حدود یک سوم نمونه مشابه از شرکت »تویوتاموتورز« است. 
X٧ س��ومین خودروی پرفروش این نمایشگاه است، زیرا تحریم ها 

باعث محدودیت ورود مدل های ژاپنی و اروپایی به ایران شده اند.
پژو سهم بازار خود را حفظ کرد

قبل از آن که تحریم ها ورود لوازم و قطعات خودروسازی را به ایران 
محدود کند، ص��ادرات فرانس��وی ها از هر رقی��ب اروپایی دیگری 
به ایران بیش��تر بود. در  س��ال ٢٠١٢ پژو اعالم کرد، رقم بی سابقه 
٤٧٣ هزار دستگاه را در ایران فروخته است. این شرکت پاریسی  سال 
گذشته همچنان ٢٩ درصد بازار را در اختیار داشت. IHS تخمین 
می زند چون خودروس��ازان محلی هنوز قطعاتی در انبارهایش��ان 
داش��ته اند و تهیه کنندگان خارج فرانس��ه نیز همچنان به ارس��ال 
قطعات به ای��ران ادامه داده اند، خودروهای پژو تولید می ش��ده اند. 
تحلیلگران این موسس��ه معتقدند، اگر تحریم ه��ا همچنان پابرجا 
بمانند و پژو همچنان برای مدل های قدیمی ک��ه در ایران موجود 
است، تخفیفاتی قایل شود، سهم بازار پژو در ایران  سال آتی احتماال 

به ١١ درصد برسد.
هنگامی که تحریم ها برداشته شوند، خودروسازان فرانسوی آماده 
امضاکردن قرارداد ش��راکت دیگ��ری با ایران خ��ودرو خواهند بود. 
ایران خودرو ش��ریک قدیمی پ��ژو و بزرگترین خودروس��از ایرانی 
محس��وب می ش��ود. هرچند ایران خ��ودرو با توجه به حساس��یت 
مذاک��رات هس��ته ای از هرگونه اظهارنظ��ر درباره ای��ن موضوع با 

خبرگزاری بلومبرگ امتناع کرده است.
رنو در آستانه ورود به ايران

به گفته منبع آگاه و نزدیک به شرکت رنو، این مجموعه نیز مشغول 
مذاکره ب��ا ایران خودرو اس��ت. اگ��ر تحریم ها لغو ش��وند، احتماال 
 Capture« هاچ بک« جدی��د و خ��ودروی  Clio« رن��و خ��ودرو
compact SUV« را به ایران وارد کند. ورود چنین خودروهایی 
به ایران، شکوفایی صنعت خودروسازی چین در ایران را به پدیده ای 
کوتاه مدت تبدیل می کنند، زیرا خودروهای چینی داخل این کشور 
به دلیل کیفیت پایین ش��ان مورد انتقاد هس��تند. در همین زمینه 
ش��رکت چری از اظهارنظر خ��ودداری کرده و ش��رکت لیفان نیز 

دراین باره پاسخگو نبود.
خودروی ايرانی در عمان و عراق

درحالی که صنعت خ��ودروی ایران تح��ت محدودیت های تحریم 
روزهای سختی را پشت س��ر می گذارد طی ماه های اخیر به دنبال 
ایجاد کردن بازاره��ای صادراتی برای خود هس��تند. بدین ترتیب 
خودروسازان ایرانی نیز به دنبال توسعه فعالیت های خود در منطقه 
خاورمیانه هس��تند. در این زمینه، در ژانوی��ه ٢٠١٥، تایمز عمان 
گزارش داد که شرکت ایران خودرو درحال بررسی بازار عمان برای 
صادرات و صادرات مجدد خودروهای تولیدی خود اس��ت.در عین 
حال، محمد حضرتی، مدیر صادرات ایران خودرو دیزل می گوید، با 
توجه به نزدیکی مسافت بین دو کشور، صادرات خودرو از ایران برای 
عمان از نظ��ر اقتصادی به صرفه اس��ت. وی می افزاید: ایران خودرو 
دیزل ممکن اس��ت عالقه مند به ایجاد یک مرکز مونتاژ خودروهای 

تجاری در عمان از طریق سرمایه گذاری مشترک باشد.
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حذف یارانه ثروتمندان در پایان س��ال ٩٣ به یک 
معضل برای دولت تدبی��ر و امید بدل ش��د و این 
در حالی ب��ود که مجل��س، دول��ت را موظف کرد 
تا براس��اس بودج��ه ٩٣ دهک ه��ای درآمدی را 
 اصالح و یارانه گروه های ب��االی درآمدی را حذف

 کند.
 این فش��ار مجل��س به دول��ت برای ح��ذف یارانه

 دهک های پردرآمد در س��ال ٩٤ نیز ادامه یافت و 
دولت موظف به ادامه پیگیری برای حل این موضوع 
در سال جدید ش��د و اصالح دهک های پردرامد و 
حذف یارانه ثروتمندان مجددا در دستور کار دولت 

قرار گرفت.
وقتی تیر دولت به سنگ خورد

در این راس��تا دولت در یک اقدام در اوایل س��ال 
 ٩٣ از همه مردم خواس��ت که ب��رای گرفتن یارانه

 ثب��ت ن��ام کنن��د و در کن��ار آن حج��م عظیمی 
ای و مصاحب��ه ه��ای  تبلیغ��ات رس��انه  از 
گوناگ��ون در ش��بکه ه��ای مختل��ف آغ��از و از 
اف��رادی که وض��ع معیش��تی خوب��ی دارن��د در 
 خواس��ت ش��د ک��ه از گرفت��ن یاران��ه انص��راف

 دهند.
حجم عظیمی از نظرات کارشناس��ی ب��رای قانع 
کردن ده��ک های پردرآمد جامع��ه برای انصراف 
 از گرفتن یارانه در رادی��و و تلوزیون و روزنامه ها و 
س��ایت های خبری یک م��وج عظیم رس��انه ای 
 برای ح��ذف داوطلبان��ه یاران��ه اقش��ار پردرآمد 

جامعه بود.
کارشناس��ان تالش کردند تا مردم را مجاب کنند 
انصراف از یارانه می تواند کش��ور را در س��ازندگی 
بیش��تر ی��اری کند؛  ام��ا ان��گار این م��وج عظیم 

 رس��انه ای به اهداف خود نرس��ید و به درب بسته 
خورد.

نتیجه راستی آزمايی دولت
بعد از اجرای این طرح حجم عظیمی از سوال ها در 
اذهان عمومی مردم شکل گرفت که نتیجه راستی 
آزمایی دولت به کجا رس��ید؟ و چه گ��روه هایی از 

گرفتن یارانه حذف می شوند؟
چند ماه از اج��رای این طرح دولت گذش��ت؛  اما 
خبری از راستی آزمایی نشد ولی در ماه های پایانی 
سال ٩٣ بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 
به رسانه ها اعالم کرد که دولت یازدهم حذف یارانه 

پردرآمدها را آغاز کرده است!
 س��خنگوی دولت در همین ارتباط گفته اس��ت:
  » ام��ا بای��د تأکی��د کنم ک��ه ح��ذف خانوارهای

 پردرآمد از م��دت ها قبل در راس��تای تبصره ٢١ 
قانون بودجه شروع شده اما ضرورت ندارد که رسانه 
 ای شود و در باره آن در رس��انه ها گزارش منتشر

 شود.«
حذف ياران�ه ثروتمن�دان در هاله ای از 

سکوت خبری
برنامه دولت برای حذف یارانه گروه های پردرآمد 
در هاله ای از س��کوت خب��ری و رس��انه ای بود و 
دولت ت��الش می کرد ت��ا این طرح را ب��ا کمترین 
تنش سیاسی و اجتماعی اجرا کند و در این راستا 
قرار نیس��ت همه اخبار و اطالع��ات درباره حذف 
 یاران��ه گروه ه��ای پردرآم��د خبری و رس��انه ای 

شود.
ای��ن ام��ر در حالی اس��ت ک��ه بس��یاری از مردم 
خواس��تار اطالع��ات کام��ل و ش��فاف در ای��ن 
زمین��ه ب��وده و معتقدن��د دول��ت بای��د ب��رای 

 ح��ذف یاران��ه ده��ک ه��ای مختل��ف ب��ه مردم 
پاسخ دهد.

اما سیاس��ت دولت به آرام��ش و دوری از هر گونه 
تنش سیاس��ی و اجتماعی اس��ت و معتقد اس��ت 
 گزارش ری��ز اقدامات انجام ش��ده در ای��ن زمینه

 می تواند به ایجاد یک موج تنش زا در کشور منجر 
شود که البته بسیاری از کارشناسان نیز بر این امر 

اعتقاد دارند.
چند روز قبل خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه 
یاران��ه ٥ گروه در س��کوت خبری و ب��دون اطالع 

رسانی حذف شده است!
 ه��ر چند ای��ن خب��ر چند س��اعت بعد از س��وی 
س��خنگوی دولت در رس��انه ملی تکذیب شد ؛اما 
برخی رس��انه ها درحالی به این موضوع پرداختند 
که دول��ت قب��اًل اعالم ک��رده ب��ود قصد ن��دارد 
 در ای��ن زمینه مدام ب��ه اعالم خبره��ای مختلف

 بپردازد.
اقشارآسیب پذير نگران نباشند  

کمک به اقشار نیازمند جامعه یکی از اهداف طرح 
هدفمند کردن یارانه ها در دولت قبل بود و در این 
میان بعد از س��ال ها از اجرای این طرح این مبلغ 

یارانه ها ب��رای دهک 
های پایی��ن جامعه به 
 یک نیاز ماهانه تبدیل

شده است.
نیازی که ام��روز برای 
بعض��ی از نیازمن��دان 
جامعه به یک امر الزم  
و ضروری تبدیل شده 
ک��ه ب��دون آن گذران 
زندگی مشکل خواهد 
 ب��ود.در ای��ن می��ان

 صحبت ه��ا از حذف 
یارانه دهک های ثروتمند و پر درآمد جامعه گهگاه 
این شائبه را که امکان حذف کامل یارانه وجود دارد 
را تشدید می کند؛ اما دولت این موضوع را تکذیب 

کرده است.
عدم وج�ود بان�ک اطالعات�ی دقیق از 

دارايی اقشار ثروتمند
 برای حذف یارانه اقشار پردرآمد، یکی از مهمترین 
مشکالت عدم وجود بانک های اطالعاتی دقیق از 
میزان دارایی های خانوار است که روند اجرای قانون 

را کند کرده است.
سرپرس��ت اداره کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به 
اینک��ه کارگ��روه بررس��ی ح��ذف یارانه اقش��ار 
پردرآم��د ب��ا محوری��ت وزارت رف��اه، جلس��ات 
نهایی خ��ود را برگ��زار می کن��د، اظهار داش��ت: 
 نتیج��ه دقی��ق ای��ن نشس��ت ها ب��ه زودی اعالم

 خواهد شد.احد رس��تمی ادامه داد:  تاکنون هیچ 
گروهی حذف نش��ده اند، اما برخی افراد که میزان 
دارایی و درآمدشان مش��خص بود، از ابتدای سال 
٩٤ حذف ش��دند، اما به طور کلی پیشنهاد حذف 
 تمام اقش��ار پردرآم��د در فرمولی معی��ن خواهد

 شد.

حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین انجام خواهد شد؛

حذف یارانه پولدارها  در سکوت خبری
پوتین خبر داد

مذاکره روسیه و آرژانتین 
برای حذف دالر از مبادالت تجاری

رییس جمهوری روس��یه گفت: روسیه و آرژانتین در مورد استفاده از 
ارزهای ملی در مبادالت تجاری دوجانبه با یکدیگر مشورت خواهند 

کرد.
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در جریان کنفرانس مطبوعاتی 
با کریس��تینا فرناندز کریچنر، همتای آرژانتینی اش در مس��کو گفت، 
روسیه و آرژانتین در مورد اس��تفاده از ارزهای ملی در مبادالت تجاری 

دوجانبه با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
 رییس جمهوری روس��یه اف��زود: »ما تواف��ق کردیم تا مش��ورت های
 گسترده ای در مورد استفاده از ارزهای ملی در پرداخت های تجاری بین 

دو کشور و بین شرکای تجاری انجام دهیم.«
روسیه با هدف کاهش استفاده از دالر در مبادالت تجاری خود، طرح های 
مشابهی را با کشورهای چین، ایران، مصر و ترکیه به اجرا گذاشته است.

در ماه اکتبر، روسیه و چین با هدف افزایش تجارت و کسب و کار بین دو 
کشور، بر سر یک موافقتنامه س��واپ ارزی به ارزش بیش از ٢٠ میلیارد 

دالر توافق کردند.
پیش��تر در م��اه آوری��ل، روس��یه ب��ه کش��ورهای ویتن��ام و ونزوئ��ال 
ئ��ه را  نی��ز در م��ورد ایج��اد چنی��ن مکانیزم��ی پیش��نهاداتی ا

 کرده بود.
روس��ای جمه��ور روس��یه و آرژانتی��ن همچنی��ن ٢٠ موافقتنامه در 
زمینه های مختلف��ی همچون پروژه ه��ای انرژی، توس��عه اقتصادی، 
کش��اورزی، تجارت، همکاری های نظامی و یادداش��ت تفاهم افزایش 
 حفاظ��ت از محیط زیس��ت و مب��ارزه ب��ا ترانزی��ت مواد مخ��در امضا

 کردند.
آرژانتین در میان کش��ورهای آمریکای التین چهارمین شریک تجاری 
روس��یه پس از کش��ورهای برزی��ل، مکزیک��ی و اکوادور به ش��مار می 
رود. حجم مب��ادالت تجاری بی��ن دو کش��ور در س��ال ٢٠١٤ به رقم 
١,٤ میلیارد دالر رس��ید، در حالی که این رقم در س��ال های گذش��ته 
نزدیک ب��ه دو برابر ب��ود. این به دلیل کاه��ش خرید نف��ت آرژانتین از 
روسیه بوده اس��ت. بیش از ٨٤ درصد کاالهایی که روس��یه از آرژانتین 
 وارد می کند را محصوالت کش��اورزی نظیر میوه و گوش��ت تش��کیل

 می دهد.

 تخفیف های نجومی وزارت نفت
 به بانکر کنندگان

سوخت رسانی دریایی )بانکرینگ( به عنوان یک فعالیت خرده فروشی 
محس��وب می ش��ود که در کنار تحویل س��وخت باید خدمات گسترده 
جانبی مانند عرضه مواد غذایی، آب آشامیدنی، سرویس های تعمیراتی 

و خدماتی، بهداشتی و درمانی ارائه شود.
علیرغ��م مزی��ت نزدیک��ی بن��ادر بانکرینک کننده کش��ور به مس��یر 
تردد کش��تی ها ) فاصله ٩٠ مایلی( نس��بت به فجیره ) مس��افت ١٣٠ 
مایل��ی(، کیفی��ت باالی نف��ت ک��وره پاالیش��گاه های کش��ور، امکان 
امتزاج با نفت کور غیرمرغوب توس��ط مش��تریان خرده وعمده فروش 
بانک��ر و ع��دم واردات نفت ک��وره نس��بت ب��ه بانکرین��گ در فجیره، 
 تخیفیف ه��ای غی��ر ضابط��ه توس��ط وزارت نفت ب��ه این ش��رکت ها 

داده می شود.
با توج��ه ب��ه اینک��ه سوخت رس��انی ب��رای کش��تی های عب��وری در 
آبراه ه��ای آزاد بی��ن الملل��ی ب��ا قیم��ت ارزی ص��ورت می گی��رد 
ت��وان ص��ادرات س��وخت م��ی  را  بانگرین��گ  عملی��ات   ل��ذا 

 تلقی کرد. 
با توجه به اینکه عملیات بانکرینگ در زمره فعالیت خرده فروش��ی مواد 
سوختی محسوب می ش��ود و به لحاظ اقتصادی قیمت خرده فروشی از 
قیمت های بین المللی فوب و فروش عمده باالتر است، مشخص نیست 
چگونه وزارت نفت از سال گذش��ته تا کنون با تخفیف های فوق العاده و 
 بازپرداخت های مدت دار این س��وخت را به ش��رکت های بانکر تحویل

 می دهد.

مقام معظم رهبری امسال را با عنوان سال همدلی و هم  زبانی 
دولت و ملت نامگذاری  ک��رده  اند، امیدواریم ک��ه نمایندگان 
مجلس به  عن��وان نمایندگان ملت با همی��ن رویکرد در جهت 
همراهی با دول��ت حرکت کرده و کمک کنند ک��ه برنامه  های 

کشور پیش برود.
در روز سه  ش��نبه هفته گذش��ته، دو نماینده س��ؤال  کننده از 
وزیر اقتصاد اع��الم کردند از پاس��خ  های وزیر اقتص��اد درباره 
نابسامانی نرخ س��ود بانکی قانع ش��ده  اند و بدین  ترتیب دکتر 
طیب  نیا از خطر س��ه کارته شدن و اس��تیضاح رها شد. سؤال 
بهروز نعمتی نماینده مردم اس��دآباد و س��یدهادی حس��ینی 
نماینده مردم قائم  ش��هر، س��وادکوه و جویبار از علی طیب  نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نابس��امانی  های نرخ س��ود 
سپرده و تسهیالت بانکی که منجر به آسیب  های جبران  ناپذیر 
 به تولیدکنندگان ش��ده است، اعالم ش��د که در نهایت پس از

 صحبت  های نمایندگان سؤال  کننده و پاسخ  های وزیر اقتصاد، 
بهروز نعمتی که طرح سؤال را برعهده داشت، اعالم کرد اگر وزیر 
اقتصاد در همین  تریبون قول دهد که برای رفع این مشکالت 
تالش می  کند، اعالم می  کنم که قانع شده  ام و نیاز به رای  گیری 
از مجلس نیست و سرانجام با وساطت حجت  االسالم ابوترابی 
 فرد، نایب  رییس مجلس که ریاس��ت جلس��ه علنی را برعهده 

داشت نماینده سؤال  کننده قانع شد.

همدلی و همزبانی مجلس با 
دولت برای حل مشکالت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت از مذاکرات با 
دولت و وزارت تعاون برای جایگزنی یارانه کاالیی با نقدی خبر داد.

 مجتبی خسروتاج در نشس��ت خبری در رابطه با طرح های وزارت 
صنعت برای جایگزین��ی یارانه نقدی با یارانه کاالی گفت: از س��ال 
گذشته ما طرح هایی را برای ارائه یارانه کاالیی در کنار یارانه نقدی 
مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید 

کاالهای تولید داخل فراهم شود.
وی افزود: در سال گذشته مذاکراتی را هم با وزارت تعاون انجام دادیم 
و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کاالیی در 

بخش کاالهای صنعتی نیز اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت نان و 
اختالف نظرهایی که در این رابطه وج��ود دارد نیز به ارائه اظهاراتی 
پرداخت و افزود: براساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت و اصالح 
قیمت ها در سال گذشته افزایش قیمت ها تا سقف ٣٠ درصد مجاز 

شمرده شد و در آذرماه این موضوع اجرایی شد.
وی با اش��اره به اینکه در تک ت��ک اس��تان ها کارگروه های ویژه ای 
برای مدیریت قیمت نان تش��کیل ش��ده اس��ت گفت: در طول سه 
سال گذش��ته اصالح قیمتی در بخش نان صورت نگرفته بود و این 
موضوع سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. برهمین اساس 
 ١٨تا ٢٠ درصد ناش��ی از هزینه های تولید و ١٠ درصد بابت قیمت 

آرد است.

مذاکر  برای جايگزينی يارانه 
کااليی با نقدی

اکبر ترکان، مش��اور عالی رییس جمه��ور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمد 
فروزنده مش��اور عالی رییس جمهور از نمایشگاه 
دستاورد های سامانه جامع گمرکی بازدید کردند.

در این بازدید مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک 
ایران به تش��ریح عملکرد س��امانه جامع گمرکي 
در روی��ه واردات ، ترانزیت ، ص��ادرات و کارنه تیر 

پرداخت.  
مس��عود کرباس��یان با اش��اره به اینکه با استفاده 
از این س��امانه ارباب رج��وع مي توان��د کاالهاي 
خ��ود را از طری��ق اینترن��ت ب��ه گم��رک اظهار 
 نماید، گف��ت : ش��فافیت مالي یک��ي از مهمترین 
دستاورد هاي این سامانه در گمرک است و با این 
س��امانه امکان کنت��رل دقی��ق ورودي و خروجي 
حس��اب ها به صورت الکترونیکي مهیا ش��ده و با 
لینک ش��دن گمرک و بانک امکان تهیه گزارشات 
دقیق مالي و صحت فیش هاي پرداختي به گمرک 
فراهم آمده است. کرباسیان ادامه داد: با استفاده از 
سامانه جامع گمرکي شرایطي فراهم شده تا صادر 
کنندگان بتوانند کااله��اي صادراتي خود را بدون 
مراجعه حض��وري و از طریق اینترن��ت به گمرک 

اظهار کند. 

بانک مرکزی با انتش��ار گزارش ش��اخص بهای 
کااله��ا و خدمات مصرف��ی در مناطق ش��هری 
ایران نرخ ت��ورم را در فروردین ماه س��ال جاری 
١٥/٥ درصد و تورم نقطه به نقطه را ١٦/٥ درصد 

اعالم کرد. 
 اداره آمار این بانک خالصه نتایج به دست آمده از 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران براساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠ به 

شرح ذیل اعالم کرد:
 ش��اخص بهای کااله��ا و خدم��ات مصرفی در 
مناطق ش��هری ایران در فروردین  ماه ١٣٩٤ به 
عدد٢١٩/٦رسید که نسبت به ماه قبل١/٣درصد 
افزایش یافت. ش��اخص مذک��ور در فروردین  ماه 
١٣٩٤ نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل معادل  

١٦/٥درصد افزایش داشته است.
 نرخ تورم در دوازده ماه منته��ی به فروردین  ماه 
١٣٩٤ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 

١٣٩٣ معادل١٥/٥ درصد می باشد.
گفتنی اس��ت مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعالم 
کرده است: نرخ تورم شهری در فروردین ماه سال 
٩٤ به ١٤,٥ درصد رسید که در مقایسه با اسفند 

سال گذشته ٣/. درصد کاهش یافته است.

بازديد دو مشاور روحانی
 از سامانه جامع گمرکی

 تورم  فروردين   15/5 
درصد شد 

 برای حذف يارانه 
اقشار پردرآمد، يکی 
از مهمترين مشکالت 
عدم وجود بانک های 

اطالعاتی دقیق از 
میزان دارايی های 

خانوار است که روند 
اجرای قانون را کند 

کرده است
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یادداشت

هفت هنر

 بررسی »آرای فلسفی اکتاویو پاز «
 در رویش دیگر

نشس��تی با عنوان »آرای فلس��فی اکتاویو پاز« از سوی موسسه 
مطالعاتی رویش دیگر برگزار می ش��ود. مدیر این موسسه گفت: 
اکتاویوپاز شاعر، نویسنده، دیپلمات و منتقد مکزیکی است که در 
سال ۱۹۸۰ موفق به کس��ب دکترای افتخاری از دانشگاه هاروارد 
شد. واعظ افزود: وی همچنین در س��ال ۱۹۹۰ جایزه نوبل ادبی 
را از سوی آکادمی ادبی س��وئد دریافت کرد. در این نشست آرای 
این متفکر برجسته توسط »یدهلل موقن«، نویسنده و مترجم آثار 
کاسیرر مورد بررس��ی قرار می گیرد. گفتنی است؛ این نشست به 
صورت رایگان، روز ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷:۳۰ در موسسه 
رویش دیگر واقع در خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارستان شهید 

صدوقی، ساختمان جام جم، طبقه اول برگزار می شود. 

»نغمه اصفهان« 
در هنرسرای خورشید جاری می شود

گ��روه موس��یقی » نغم��ه اصفه��ان« ب��ه مناس��بت هفت��ه 
نکوداش��ت اصفه��ان روز ۷ اردیبهش��ت م��اه در هنرس��رای 
خورش��ید به اج��رای برنام��ه می پردازد. سرپرس��ت ای��ن گروه 
گفت: ای��ن اجرا به مناس��بت برپای��ی هفته نکوداش��ت اصفهان 
 ویژه عالقمندان به موس��یقی ایرانی و س��نتی برگزار می ش��ود.

مس��عود اهتم��ام اف��زود: گ��روه موس��یقی نغم��ه اصفه��ان 
فعالیت ه��ای درخش��انی را در عرص��ه موس��یقی دارد. ای��ن 
گ��روه برنده م��دال زری��ن ط��ال و ۹ دیپل��م افتخ��اری تندیس 
زرین فس��تیوال فولکلوری��ک جهانی در کش��ور بلغارس��تان در 
 س��ال ۲۰۱۴ ب��ا حض��ور ۹۰ گ��روه از ۲۱ کش��ور دنی��ا اس��ت.  
وی گف��ت: در ای��ن گ��روه ابراهی��م بابای��ی نوازندگ��ی تنبک، 
ابراهی��م رضای��ی نوازندگ��ی دف و امی��د بابک پ��ور نوازندگ��ی 
تار را بر عه��ده دارن��د.  همچنین نوزاندگ��ی عود بر عه��ده پویا 
مرعش��ی اس��ت و نوازندگی رب��اب و کمانچه نیز توس��ط فریبرز 
 عالقه بن��د، عب��اس توکل��ی و بهن��ام قاض��ی اج��را می ش��ود. 
این نوازنده س��نتور اف��زود: این اجرا ب��ا آواز غالمرض��ا همدمی، 
نی نوازی محمد ش��جاعی و بم تار نوازی بهن��ام زمانیان پذیرای 
عالقمندان خواهد بود. وی همچنین از اجرای ۷ قطعه موس��یقی 
در این برنامه خبر داد و تصریح کرد: پیش درآمد نوا، س��از و آواز ) 
چهار مضراب نوا(، بگو چه کنم، ساز و آواز افشاری و تصنیف های 
گل می ریخت، زنده رود و شور عشق از جمله قطعاتی هستند که 
بر اساس اش��عار ش��عرای بزرگی همچون موالنا، صائب تبریزی، 
ثناعی پاریزی و پرویز وکیلی س��اخته و اجرا خواهند شد. گفتنی 
است؛ گروه نغمه اصفهان روز ۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰:۳۰ در 
هنرسرای خورشید واقع در پل چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ 

به اجرای برنامه می پردازد. 

سلسله نشست های تخصصی 
گرافیک در دانشگاه هنر 

انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر اصفهان سلسله  نشست ها، 
کارگاه و س��خنرانی با موضوع طراحی پوستر برگزار می کند. 
محمدرضا رحیمی با اشاره به برگزاری مجموعه ای از نشست ها، 
کارگاه و سخنرانی با محوریت پوستر در دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: به مناسبت هفته گرافیک تصمیم گرفتیم که با دعوت از 
اساتید و گرافیست ها برای اولین بار در اصفهان نشست هایی 
آموزشی برای طراحی گرافیک و پوستر برگزار کنیم. تعدادی 
از اساتید گرافیک ایران از جمله رسول کمالی، مسعود سپهر، 
مجید کاشانی، نیما پیراسته، مهدی روشنایی و مازیار تهرانی 
در این برنامه حضور دارند. در پایان این نشست ها و سخنرانی ها 
یک ورک شاپ برگزار می شود که دانش��جویان می توانند به 
صورت کاربردی آموزش هایی را که دیده اند اجرایی کنند. این 
سلسله نشست ها،کارگاه ها و سخنرانی ها با محوریت پوستر از 

تاریخ پنج اردیبهشت برگزار می شود.

سلطان تیتر ایران، تشییع شد
حسین قندی، پس از چند سال تحمل بیماری،  برای آخرین 
بار در حیاط دفتر مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها که از 
آن به عنوان خانه  او یاد شد، با دوست داران، شاگردان و اعضای 
خانواده اش خداحافظی کرد و به خاک سپرده شد. این استاد 
برجسته ارتباطات و روزنامه نگاری پس از آنکه در دولت گذشته 
از تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی محروم شد، نزدیک به 
پنج س��ال به دلیل ابتالء به بیماری نادر مغزی »هزار علت«، 
حافظه خود را از دس��ت داد و در کنار خانواده ضمن پیگیری 

درمان خود، با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم  کرد.
وی که در س��ن 6۴ س��الگی دار فان��ی را وداع گف��ت یکی از 
تاثیرگذارترین استادان روزنامه نگاری کشور در سه دهه گذشته 
بود که از حدود دو هفته قبل به عارضه سکته مغزی دچار شد و 
از شامگاه ۲۴ فروردین ماه نیز به کما رفت. قندی عصر پنجشنبه 
سوم اردیبهشت دیده از جهان بست. وی متولد اسفند ۱۳۳۰ در 
سبزوار و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل از 
آمریکا بود که از اوایل دهه ی 5۰ تا اوایل دهه ۹۰ نزدیک به ۴۰ 
سال فعالیت و تدریس روزنامه نگاری را در کارنامه خود داشت. 
قندی عالوه بر س��ال ها تدریس علوم ارتباطات در دانش��گاه 
عالمه طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامه نگار شاغل 
در روابط عمومی ها و رسانه های کش��ور، در حوزه خبر جراید 
کثیراالنتش��ار نظیر کیهان، ابرار، اخبار، انتخ��اب و جام جم 
مسوولیت داشت و به خاطر تسلط و نوآوری های ویژه در این 
زمینه به »سلطان تیتر« شهرت پیدا کرد. از این استاد، تألیفات 
متعددی چاپ و منتش��ر ش��ده که کتب تخصصی »روزنامه 
نگاری نوین«، »مقاله نویسی در مطبوعات« »روزنامه نگاری 
تخصصی« و »تخیل در روزنامه نگاری« از مهم ترین آنهاست. 

قوس آذر )نماد اصفهان( نقشه فرشی 
شنی شد که بس��اط آفرینش آن در 
سوم اردیبهش��ت به مناسبت هفته 
نکوداشت اصفهان در رواق عباس��ی مقابل هتل عباسی 
پهن شده بود و هنرمندان، دانشجویان و هنرآموزان با شن 
و ماسه و با صبر و سلیقه در خلق آن سهیم شدند. برخی از 
مردم نیز که به تماشای ساخت این فرش ۷/5 در ۱۳ متری 
ایستاده بودند در کنار هنرمندان نشستند و گوشه ای هر 

چند کوچک از فرش شنی را آفریدند. 
موسیقی زنده، همراه با بداهه نوازی در آواهای اصفهان به 
فضای گرم و شاد و سراسر هنرمندانه این روز اردیبهشتی، 
صفایی اف��زون داده بود تا ای��ن بار هم اصفه��ان با هفته 
نکوداش��ت خود بهانه ای باش��د برای دوباره جمع شدن 
صمیمانه هنرمندان شهر و شهروندان دوستدار اصفهان، 

تاریخ، فرهنگ، هنر و تمدن اش.
روح تازه ای در شهر دمیده شده 

مرتضی بصراوی، هنرمند طراح نقش��ه فرش شنی درباره 
ایده اجرای این برنامه هنری گفت: چندی پیش قرار بود ما 
مجسمه هایی شنی بسازیم که این برنامه لغو شد؛ از آنجایی 
که سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به مناسبت 
هفته نکوداشت اصفهان درخواست انجام کاری خالق را 
داشت، پیشنهاد دادیم که با نماد اصفهان که قوس آذر است 

فرشی شنی خلق کنیم؛ فرشی در ابعاد ۷/5 در ۱۳ متر.
به گفته این هنرمن��د، مردم در اصفه��ان ذهنیت زیادی 
نسبت به نماد اصفهان )قوس آذر( ندارند به همین خاطر 
به ذهن بصراوی و دوس��تانش رس��ید که بیایند و با یک 
متریال جدید به جای رنگ یا هر چیز دیگر، این نماد را با 

ایده ای جدید طراحی کنند؛ حاال امیدوارند که این طرح 
در همین مکان به صورت کاشی کار شود و برای آینده به 

یادگار بماند.
بصراوی با اش��اره به اس��تقبال مردم از این برنامه گفت: 
تبلیغات شهری شده بود اما خود مردم هم زیاد خبررسانی 
کردند و چون موسیقی زنده هم داشتیم صبح اینجا بسیار 
ش��لوغ بود؛ آن قدر که نتوانس��تیم مردم را کنترل کنیم، 
همه می خواستند در کار ساخت فرش همکاری کنند به 
همین خاطر کار سریع تر از آن چیزی که فکر می کردیم 

پیش رفت.
به گفته این مجس��مه س��از، برگزاری چنین برنامه های 
فرهنگی و هنری، اتفاق خوبی است. بصراوی گفت: خود 
من سال ها بود که هیچ ارتباطی با ارگان ها و سازمان دولتی 
و شهرداری ها نداشتم چون نگاه مسوولین نگاه خوبی به 
این گونه کارها نبود اما االن بسیار خوشحالم که اتفاقات 
 خوب زیادی در حال رخ دادن اس��ت که حداقل یک روح 
تازه ای در حال دمیده شدن در ش��هر است و این چیزی 

است که خود مخاطبان به من می گویند.
تقویمی از فعالیت های هنری و فرهنگی شهر 

ساخته شود
 ت��داوم و تقوی��ت برنامه ه��ای فرهنگی و هن��ری که در 
مناس��بت های مختل��ف ش��هری در قال��ب برنامه های 
گردشگری اجرا می شود درخواست بسیاری از هنرمندان 
و ش��هروندان اس��ت. بصراوی در این باره معتقد است که 
باید تقویم��ی از کارهایی که در اصفهان انجام می ش��ود 
 ساخته شود که شهروندان و توریست ها بدانند که چنین 
برنامه هایی در اصفهان برپاست. این هنرمند می افزاید: یک 

سری فعالیت ها باید سیاست کلی داشته باشد و ماندنی 
ش��ود؛ به ویژه درباره هنرهایی که دارند از بین می روند و 
دیگر هیچ ذهنیتی نسبت به آنها وجود ندارد، مثالً در هفته 
گردشگری محله علی قلی آقا من هنر »َشعر بافی« را دیدم 
که قبالً شناختی از آن نداشتم. چنین کارهایی باید مکانش 
درست شود مانند همه جای دنیا که شهرداری ها موظفند 
این آرت ورک ها را برای شهروندان ایجاد کنند و بعد هم 
اطالع رسانی کنند. واقعاً یک قس��مت مهمی از سیاست 
سازمان فرهنگی و تفریحی که این است مردم تفریح داشته 
باشند با انجام چنین برنامه هایی خود بخود اتفاق می افتد.

تبلیغات شهری بیشتر شود
ونوس، بانوی هنرمندی که مانتوی س��نتی زیبایی بر تن 
داشت و در گوشه ای ایستاده بود و به کار هنرمندان جوان 
در حال ساخت فرش ش��نی نگاه می کرد، گفت: قرار بود 
که من هم در کنار دوستان هنرمندان دیگر در خلق این 
فرش شنی زیبا همکاری کنم اما همان اول صبح به خاطر 
مانتوی من که یک مانتوی سنتی تولید اصفهان است که 
نه تنگ است و نه جلف، چنان برخورد بدی با من شد که 

دلزده شدم.
این هنرمند افزود: وقتی ش��هری مانند اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن اسالمی می ش��ود و کسی با لباس سنتی 
شهر می آید چنین برخوردی دور از انتظار است و باید در 

این زمینه فرهنگ سازی شود.
ونوس تبلیغات ش��هری را در زمینه اج��رای برنامه های 
فرهنگی و هنری در شهر کافی ندانست و گفت: من از برنامه 
های قبلی کمیته گردشگری با خبر نشدم؛ اگر شنیده بودم 

شاید به تماشای این برنامه ها می آمدم.
 فرش شنی؛ ایده ای نو در اصفهان

در این عصر بهاری هر لحظه بر جمیعت بازدیدکنندگان 
از آفرینش فرش شنی افزوده می شد و بازار عکس گرفتن 
داغ بود. ضیایی، دبیر بازنشسته که دختر جوانش یکی از 
هنرمندانی است که مشغول کار بر روی فرش شنی بود، 
گفت: ایده بسیار جالبی است؛ به ویژه که فرش شنی برای 
اصفهانی ها خیلی تازگی دارد چون ممکن است کنار دریا 
و در ساحل این کار انجام شود و چندان چیز نویی نباشد اما 
انجام آن در اصفهان و در این مکان اتفاق نویی است که به 

مردم لذت می دهد.
این شهروند که از بسیاری از برنامه های فرهنگی و هنری 
کمیته گردش��گری اصفهان دی��دن کرده اس��ت، افزود: 
اصفهان را از نظر سرسبزی و صفا می توان با شمال کشور 
مقایسه کرد و حتی امتیاز بیشتری هم به اصفهان داد. من 
متأسفم که مدتی رودخانه خشک شد اما در حال حاضر 
آب در رودخانه جاری است و امیدوارم همیشه زاینده رود 
جاری باش��د چون زندگی اصفهان با جریان این رود زنده 
است. من تقریباً همه جای ایران جز سیستان و بلوچستان 
 را دی��ده ام اما هی��چ کجا ب��ه زیبایی و صف��ای اصفهان

 نمی شود.

آفرینش فرش شنی با طرح قوس آذر؛ 

اصفهان فرش شد

لیال 
شهبازیان

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

تحدیدحدوداختصاصی  
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 14590 فرعي مفروزي از 
73 فرعي )كه قباًل53 فرعي بوده است( از 2 اصلي واقع در فضل آباد بخش يك ثبت 
شهرضا كه طبق سوابق وپرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله مومنيان فرزند حيدر و غيره 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانوني آن به عمل نيامده است اينك بنا به 
دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين نكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 
94/03/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی 
اين آگهي در محل  در  اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر  كليه مجاورين  به 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورين  يا  مالكين  اعتراضات  و  يابند  حضور 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1394/02/06 

مرتضي قديري معاون واحد ثبتي شهرضا 
ابالغ رای 

 9209983624700509 پرونده:  شماره   9309973623500732 دادنامه:  شماره   2/37
شماره بايگانی شعبه: 930238 شاكی: آقای محمد محمدی مارچوبه به نشانی اردستان 
– سه راه هالل احمر – مركز بهداشت و درمان شماره2 متهم: آقای علی براتی به نشانی 
مجهول المكان اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع دادگاه با رعايت تشريفات قانونی 
ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی براتی متواری داير بر سرقت يك 
دستگاه گوشی تلفن همراه نوكيا7610 به شماره سريال 352274013851659 موضوع 
ا... در مورخه 27آذر1392 با عنايت  شكواييه تقديمی آقای محمد محمدی فرزند ولی 
به شكواييه تقديمی شاكی خصوصی نتيجه پاسخ استعالم واصله در خصوص رديابی 
گوشی موصوف و با لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه مورخه 19مهر1393 
اين دادگاه عليرغم ابالغ مراتب به ايشان با لحاظ قرار مجرميت و كيفرخواست واصله 
دادسرای عمومی و انقالب اردستان توضيحا بدين شرح كه اتهام متهم در قرار مجرميت 
شده  تفهيم  و  اعالم  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  بر  داير  واصله  كيفرخواست  و 
است وليكن اين دادگاه در اجرای مفهوم بند ج از ماده 14 قانون اصالح قانون تشكيل 
دادگاههای عمومی و انقالب با لحاظ نحوه اقدامات انجام شده به گردشكاری فوق الذكر 
اتهام ايشان را حسب اقدامات انجام شده داير بر سرقت تلقی با عنايت به جميع اوراق 
و محتويات پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم مستنداً به اصول سی و ششم و يكصد 
2و12و13و18و19و160و162و176و211  مواد  و  اساسی  قانون  ششم  و  شصت  و 
مجازات  قانون  از  ماده 661و667  و   1392 اسالمی مصوب  مجازات  قانون  از  و212 
اسالمی)تعزيرات( مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزيری 
و تحمل 70 ضربه شالق تعزيری و رد عين مال به شاكی صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غيابی ظرف موعد ده روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در اين دادگاه و پس 
از آن ظرف موعد بيست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاكم محترم تجديدنظر 

استان اصفهان است.م الف:563 شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

 9109983623900886 پرونده:  شماره   9409973623500056 دادنامه:  شماره   2/38
شماره بايگانی شعبه: 920694 شاكی: آقای حبيب ا... سلطانی وشاره فرزند رمضان با 
وكالت آقای علی كاله ريز فرزند اصغر به نشانی هشت بهشت شرقی – بعد از امامزاده 
شاهزيد – كوچه آل زيار – پ58 متهم: آقای حسن حاج علی اكبری به نشانی مجهول المكان 
اتهام: سرقت مستوجب تعزير دادگاه با عنايت به جميع اوراق پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت 
اكبری علی  آقای حسن حاج  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای   به صدور 
و   STVI بادی  كمپرسور  و  كوماتسو   D50 زنجيری  لودر  سرقت  بر  داير  متواری 
ژنراتور برق و منضمات آن در تاريخ 1386/3/15 از معدن خيرآباد موضوع شكوائيه 
تقديمی آقای حبيب ا... سلطانی فرزند رمضان با وكالت آقای علی كاله ريز فرزند اصغر 
با عنايت به شكوائيه تقديمی شاكی خصوصی – با لحاظ كشف لودر مسروقه و در پی 
رديابی واقع بر مال مسروقه النهايه اثبات يد متهم به عنوان اولين يد بر آن و با لحاظ 
شهادت شاهد تعرفه شده در خصوص اقدام متهم به تهديد وی به لحاظ عدم حضور 
متهم در دادسرا و جلسه مورخه 28بهمن1393 اين دادگاه و بالنتيجه عدم ارائه دفاع 
موثری از سوی ايشان در دفاع از اتهام انتسابی اين دادگاه با لحاظ قرار مجرميت و 
اوراق و  به جميع  عنايت  با  اردستان  انقالب  و  دادسرای عمومی  كيفرخواست واصله 
محتويات پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم مستنداً به اصول سی و ششم و يكصد 

2و11و12و13و18و19و107و160و162و  مواد  و  اساسی  قانون  ششم  و  شصت  و 
176و211و212 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 661و667 از قانون 
مجازات اسالمی )تعزيرات( مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو سال 
حبس تعزيری و تحمل 74 ضربه شالق تعزيری و رد عين و يا مثل اموال مسروقه به 
شاكی صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی ظرف موعد ده روز پس از ابالغ واقعی 
اين دادگاه و پس از آن ظرف موعد بيست روز ابالغ قابل پژوهش  قابل اعتراض در 
در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف:562 شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اردستان
ابالغ رای 

 9209983624700597 پرونده:  شماره   9309973623501198 دادنامه:  شماره   2/39
شماره بايگانی شعبه: 930560 شاكی: آقای هوشنگ سلمانيان اردستانی فرزند حسن 
به نشانی اردستان – ابتدای جاده درباغ قطب صنعتی متهم: آقای علی اكبر زيدوند به 
با  اتهام: مزاحمت تلفنی از طريق ارسال پيامك و مكالمه دادگاه  نشانی مجهول المكان 
عنايت به جميع اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و 
با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای علی اكبر زيد وند متواری داير بر ايجاد مزاحمت تلفنی با تماسهای 
مكرر و با ارسال پيامك با شماره تلفن 09169704394 موضوع شكواييه تقديمی آقای 
هوشنگ سلمانيان اردستانی فرزند حسن با عنايت به شكواييه تقديمی شاكی خصوصی 
پاسخ استعالم واصله در خصوص تماسهای شماره موضوع شكواييه و با لحاظ مفاد 
دادسرا  در  متهم  عدم حضور  به  توجه  با  ارسالی  پيامكهای  شده  نويسی  خارج  متن 
از سوی  موثری  دفاع  ارائه  عدم  بالنتيجه  و  دادگاه  اين  16دی1393  مورخه  جلسه  و 
ايشان در دفاع از اتهام انتسابی اين دادگاه با توجه به اطالعات مطلعين تعرفه شده در 
خصوص تصرف متهم بر خط موضوع شكواييه با لحاظ قرار مجرميت و كيفرخواست 
واصله دادسرای عمومی و انقالب اردستان با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
بزه انتسابی محرز و مسلم مستنداً به اصول سی و ششم و يكصد و شصت و ششم 
قانون اساسی و مواد 2و12و13و18و19و160و162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و ماده 641 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 )بخش تعزيرات( حكم بر 
محكوميت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزيری صادر و اعالم مينمايد رای صادره 
غيابی ظرف موعد ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و پس از آن ظرف 
موعد بيست روز ابالغ قابل پژوهش در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.

م الف:561 شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اردستان
اخطار اجرایی

2/40 شماره دادنامه: 209-93/05/18 شماره بايگانی: 92/362 مرجع رسيدگی: شعبه 
اول شورای حل اختالف خواهان: محمد داوری به نشانی اردستان – بلوار معلم – جنب 
هندوآباد 2- محمد   – آهنگری كلی خواندگان: 1- علی رضوانيان به نشانی اردستان 
چراغی افارانی به نشانی مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو به موجب 
رای شماره 209 مورخ 93/05/18 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اردستان 
هندوآباد  كه قطعيت يافته است محكوم عليه 1- علی رضوانيان به نشانی اردستان – 
محكوم  اول  رديف  خوانده  هستند  مجهول المكان  نشانی  به  افارانی  چراغی  محمد   -2
است به پرداخت هزينه دادرسی در حق خواهان و خوانده رديف دوم محكوم است به 
حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم سند رسمی يك دستگاه خودروی پاترول 
به شماره انتظامی ايران13-743ن13 به نام خواهان و پرداخت هزينه نيم عشر به مبلغ 
2/500/000 ريال در حق صندوق دولت می باشند همين كه اجراييه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه ها مكلفند ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهند يا مالی معرفی كنند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه ندانند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كنند و اگر مالی ندارند 

صريحا اعالم نمايند.م الف:559 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

2/45 آقای صادق صفری دارای شناسنامه شماره 3-003721-620 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 33/94 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
دائمی  اقامتگاه   94/1/26 تاريخ  در   1252 بشناسنامه  يدا... صفری  شادروان  كه  داده 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهال صفری 
اسفنديار ش.ش  فرزند  )همسر متوفی( 2- سكينه صفری  فرزند عوضعلی ش.ش 10 
30 )مادر متوفی( 3- علی صفری فرزند يدا... ش.ش 1-011884-620 )فرزند متوفی( 
احمدرضا  )فرزند متوفی( 5-  يدا... ش.ش 620-003721-3  فرزند  4- صادق صفری 

تشريفات  انجام  با  اينك  متوفی(.  )فرزند   620-002055-8 يدا... ش.ش  فرزند  صفری 
مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:66 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
فقدان سند مالکیت

2/52 آقای جواد سجادی زاده احدی از ورثه خورشيد سجادی زاده باستناد دوبرگ 
استشهاديه محلی كه هويت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است كه سند 
مالكيت دو دانگ ونيم مشاع از ششدانگ پالك 591 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی 
 گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه در صفحه 109 دفتر 139 امالك بنام علی ذبيحی جاللی

سابقه ثبت و سند مالكيت داشته سپس تمامت دو دانگ ونيم را ذيل سند رسمی شماره 
نام  كه  نموده  قطعی  انتقال  زپافتاده  خورشيد  به   50 3668الی3677-1360/9/22دفتر 
 خانوادگی مالك از زپافتاده به سجادی زاده تغيير يافته متعاقبا خانم خورشيد سجادی زاده

ذيل سند رسمی شماره 13192-1373/1/20دفتر 50 تمامت دودانگ  ازمالكيت خودرا 
اثر  ودر  نگرديده  انجام  ای  معامله  امالك  دفتر  حكايت  وبه  داده  قطعی  انتقال  غير  به 
المثنی  مالكيت  سند  صدور  درخواست  باينكه  نظر  است  شده  مفقود  انگاری  سهل 
كه هر  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آيين  ماده 120 اصالحی  نموده، طبق  
وجود  يا  آن  به  نسبت  ذكرشده(  آگهی  اين  در  آنچه  )غيراز  معامله  انجام  مدعی  كس 
سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين 
معامله  سند  و  مالكيت  سند  اصل  ارائه  ضمن  كتبًا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره 
اگر  گردد.  مسترد  كننده  ارائه  به  سند  اصل  و  صورتمجلس  مراتب  تا  نمايد  تسليم 
يا سند  مالكيت  اصل سند  اعتراض  در صورت  يا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف 
 معامله ارائه نشود، المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

ذبيح اله فدايی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
ابالغ ماده 101

 9300090 پرونده:  بايگانی  شماره   139304002127000052/1 پرونده:  شماره   2/53
نامه اجرا  ابالغ ماده 101 آيين  ابالغيه: 139403802127000003 آگهی  شماره آگهی 
مربوط به پرونده اجرايی به شماره بايگانی 9300090 بدينوسيله به آقای آرمان كمانی 
فرزند حجت ا... به شماره شناسنامه 267 صادره از حوزه يك شهرضا به شماره ملی 
1199144460 متولد 1351/05/05 مديون پرونده به شماره بايگانی 9300090 كه طبق 
 برگ تقاضانامه صدور اجراييه ساكن: اصفهان – چهارباغ باال – كوچه شهيد امينی نژاد

طبقه اول كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره  ساختمان آسمان آبی –  )هفت دست( – 
اجرای اسناد رسمی اصفهان امكان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی به شما وجود نداشته 
و طبق آدرس متن سند ساكن: شهرضا – خيابان پاسداران – خيابان چهارم – پالك27 
با  موافق  علت  به  شهرضا  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  كه 
گزارش  موجب  به  كه  می گردد  ابالغ  نگرديده  شناسايی  محل  در  آدرس  نبودن  واقع 
آقای مرتضی  تكميلی 1394/1/31 كارشناس رسمی دادگستری  مورخ 1394/1/27 و 
نصراصفهانی پالك ثبتی شماره 67 فرعی از پالك اصلی 2020/7 واقع در بخش يك 
اصفهان به مبلغ نه ميليارد ريال و يك دانگ مشاع از ششدانگ پالك فرعی 142 از پالك 
به مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ريال  پنج اصفهان  اصلی 2848 واقع در بخش 
ارزيابی گرديده است لذا چنانچه به مبالغ ارزيابی پالكهای مذكور معترض می باشيد 
اعتراض كتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ چاپ آگهی به ضميمه فيش بانكی 
دستمزد كارشناس تجديدنظر به ترتيب به مبلغ 9/000/000ريال و 3/000/000ريال به 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تسليم نماييد. ضمنًا به اعتراضی كه خارج از موعد 
يا فاقد فيش بانكی دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد اين 
آگهی يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 

می گردد.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980361700051 پرونده:  شماره   9410100361700773 ابالغيه:  شماره   2/59
شماره بايگانی شعبه: 940059 خواهان محمود حسينی هرندی دادخواستی به طرفيت 
پرداخت  از  اعسار  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  يعقوبيان  ابراهيم  خوانده 
دادگاههای  تقديم  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و  چك  وجه  مطالبه  و  دادرسی  هزينه 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( 
ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به كالسه 940059ح/28 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/03/10 و ساعت 11:45 تعيين شده است به 

علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:2549 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه

 9309980350700249 پرونده:  شماره   9410100350700957 ابالغيه:  شماره   2/60
به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  های  آگهی  پيرو   930294 شعبه:  بايگانی  شماره 
ابالغ می گردد چون وفق  محكوم عليه آقای مهدی خردمند كه مجهول المكان می باشد 
به موجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9410090350700170 و شماره 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9309970350701621 مربوطه  دادنامه 
785/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/710/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم 
از تاريخ چك تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محكوم مينمايد كه خسارت تاخير 
تاديه را اجرای احكام در هنگام اجرای حكم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول 
خواهد نمود و همچنين پرداخت نيم عشر دولتی به عنوان حق االجرا شده ايد ظرف ده 
روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير 
اينصورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايی 

اقدام خواهد نمود. م الف:2588 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

2/61 محكوم لهما حبيب سفيدگر و جواد جهانفر با وكالت آقای مهدی باقری تقاضای 
كالسه  پرونده  در   92/9/7-350401124 شماره  دادنامه  به  نسبت  اجراييه  صدور 
920595ح/4 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان را نموده كه به موجب آن 
ا... ميرسيفی فرزند هوشنگ محكوم گرديده اخذ صورتمجلس  محكوم عليه سيد روح 
تفكيكی در خصوص دو واحد آپارتمان طبقه دوم شمالی و طبقه دوم جنوبی احداث 
انتقال رسمی  و سپس  اصفهان  ثبت   5 ثبتی 14874/9103 بخش  پالك  بر روی  شده 
شش دانگ پالكهای ثبتی آپارتمانهای مذكور و خسارات دادرسی در حق محكوم لهما 
و نيم عشر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مراتب 
در اجرای ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
اصفهان درج و آگهی می گردد و به محكوم عليه مجهول المكان ابالغ می گردد ظرف ده 
روز از تاريخ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراييه اقدام واال از طريق اجرای احكام 
اين شعبه نسبت به اجرای دادنامه اقدام كه در اين صورت ابالغ ديگری صورت نخواهد 
نمايد. اعالم  شعبه  اين  اجرای  به  كتبًا  را  خود  دقيق  آدرس  عليه  محكوم  مگر  گرفت 

م الف:2607 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

2/62 شماره درخواست: 9410460351900001 شماره پرونده: 9309980351900337 
شماره بايگانی شعبه: 930374 نظر به اينكه در پرونده كالسه 930374ح19 موضوع 
دادخواست مبنی بر صدور اجازه طالق خانم آزاده تيموری لطف آبادی به طرفيت داود 
ابالغ  به خوانده  لذا  است  داوری صادر گرديده  امر  ارجاع  قرار  آهنگر)مجهول المكان( 
می گردد ظرف مهلت 7 روز از تاريخ نشر نسبت به معرفی يك نفر داور واجدالشرايط 
و  باشد  متاهل  و  اجتماعی  و  خانوادگی  مسائل شرعی  با  آشنا  نسبتًا  و  مسلمان  )كه 
اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد( اقدام نمايد.م الف:2660 شعبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ 

2/63 شماره درخواست: 9410460351700003 شماره پرونده: 9109980351700557 
شماره بايگانی شعبه: 910571 در خصوص تجديدنظرخواهی بانك قوامين به طرفيت 
نازنين سعيدی – ميترا و مسيح شجاعی – حسين جعفری و فريدون غضنفرپور نسبت 
به دادنامه شماره 2077 صادره از اين شعبه با توجه به اينكه فريدون غضنفرپور را 
از  يكی  در  مراتب  ق.آ.د.م  ماده 346  اجرای  در  لذا  است  نموده  معرفی  مجهول المكان 
انتشار  از تاريخ  ابالغ كه ظرف ده روز  نامبرده  تا به  روزنامه های كثيراالنتشار نشر 
آگهی به دفتر اين شعبه به آدرس اصفهان – خيابان نيكبخت – دادگستری كل استان 
اصفهان – طبقه دوم – اطاق 208 مراجعه و ضمن اعالم آدرس كامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمايم را تحويل گرفته و چنانچه پاسخی داريد كتبًا به اين دادگاه ارائه 
دادگاه   17 اقدام خواهد شد.م الف:2662 شعبه  مقررات  برابر  اينصورت  غير  در  نمايد 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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گل نزدنم، دلیل بر افتم 
نیست

مسابقات پتروف در 
سطح باالیی برگزار شد

مهاجم تیم فوتبال سپاهان، گفت: تمام تالشم را برای پیروزی و قهرمانی سپاهان 
انجام می دهم و مطمئنم که در هر بازی برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم تا 
قهرمان لیگ شویم.مهدی شریفی پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر راه آهن 
اظهارکرد: برخی اوقات که گل نمی زنم دلیل بر افتم نیس��ت، به اعتقاد من دادن 
پاس گل نیز ارزشش کمتر از گل زدن نبوده و در بازی برابر راه آهن در ابتدا هدف 
مان این بود که سه امتیاز را بگیریم و پس از آن به تفاضل گلمان توجه می کردیم.
وی تصریح کرد: در این دیدار می توانس��تیم گل های بیش��تری بزنیم؛ اما خدا را 
شاکرم که توانستیم این دیدار را ببریم تا هواداران مان را خوشحال کنیم.مهاجم 
تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: تنها دوست دارم سپاهان در هر بازی برنده باشد، 
اما هواداران تیم مان نیز حق دارند که از من انتظار داشته باشند و من هم به دلیل 
اینکه مهاجم هس��تم، باید بتوانم گل های بیشتری بزنم.ش��ریفی ادامه داد: در 
استقبال تماشاگران از بازی های لیگ دالیل مختلفی می تواند وجود داشته باشد. 
امیدوارم تماشاگران تمام این مس��ائل را فراموش کرده و از تیم هایشان حمایت 

بیشتری داشته باشند.

دارنده مدال طالی بازی های آس��یایی اینچئون گفت: مس��ابقات پتروف 
امسال در س��طح باالیی برگزار ش��ده و در وزن من نیز نفرات خوبی راهی 
مسابقات ش��ده اند.حبیب اهلل اخالقی، در خصوص حضورش در مسابقات 
جام نیکالوپتروف بلغارستان که در حال برگزاری است، اظهار داشت: بعد از 
جام جهانی کشتی فرنگی و حضور در وزن 81 کیلوگرم خودم را برای کشتی 
گرفتن در وزن جدید آماده کرده ام.وی افزود: باید برای حضور در وزن 85 
کیلوگرم شرایطم را ایده آل کنم تا از این پس در وزن جدید به مشکلی بر 
نخورم. مسابقات پتروف امسال در سطح باالیی برگزار شده است و در وزن 
من نیز نفرات خوبی راهی مسابقات شده اند.دارنده مدال طالی بازی های 
آسیایی اینچئون خاطرنشان کرد: بعد از المپیک یک سالی از وزن 85 کیلو 
دور بودم و در 80 کیلوگرم روی تشک می رفتم ولی بعد از جام جهانی قصد 
دارم محک خوبی در این وزن بخورم تا برای مسابقات انتخابی تیم ملی و 

جهانی آماده شوم.

قدرت وتوانمندی های زنان رادست کم نگیرید؛

 توسعه یافتگی والیبال  بانوان، مدیون همدلی هاست

این فرد هوادار نبود، می خواست با 
فحاشی مطرح شود

مکانی در مورد خبر درگیری او با هوادار پرس��پولیس گفت: من 
اصال از اینکه این هوادار با کس��ی درگیر ش��ده یا اتفاقی افتاده 

است، خبر نداشتم.
 از رختک��ن بی��رون آم��دم دی��دم ک��ه ی��ک نف��ر درحالیکه 
پلیس های قط��ری دارن��د او را می برند، فحش های ناموس��ی 
 می ده��د، خواس��تم ب��ه طرف��ش ب��روم، آق��ا کری��م گف��ت:

  برگرد!
کسی با توهین به ناموسش، کنار نمی آید

بدتر از اتفاقی که در قطر افتاده این اس��ت که همیش��ه عده ای 
نشستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. درست نیست که فردی 

به ناموس کس دیگری توهین کند.
 هیچ کس با این مس��اله کنار نمی آید. لطفا اس��م ه��وادار روی 
این ش��خص نگذارید. این فرد آدم سوءاس��تفاده گری بوده که 
نمی دانم ش��اید دنبال بزرگ ک��ردن نام خودش ب��وده. مقصر 
خود ما هس��تیم؛ واقع��ا تعجب کردم ک��ه دیدم کس��ی که به 
پرسپولیس و بازیکنش توهین کرده و فحش ناموسی داده تازه 
 به او امتیاز هم می دهن��د و علیه بازیکنان و تی��م مصاحبه هم 

می کند.
پرسپولیس ارث پدری ما نیست

هیچ بازیکن و مربی دوس��ت ندارد تیمش نتیجه نگیرد؛  اما من 
دوس��ت دارم بدانم که روی چه حس��ابی یک نفر خیلی راحت 
می آی��د و در صورت بازیکن م��ا به او فحش ناموس��ی می دهد. 
لطفا اسم این طور افراد را هوادار نگذارید. هوادار کسانی هستند 
 که در این فصل در غم و ش��ادی، باخت و برد همیش��ه کنار ما 

بودند.
 پرسپولیس ارث پدری هیچ کس نیست. ما هم مدتی در این تیم 
خدمت می کنیم و باالخره از این تیم می رویم. اما این هواداران 

هستند که سرمایه اصلی پرسپولیس هستند.
 کس��ی ک��ه چنی��ن کاری می کن��د، هوادار نیس��ت. ف��رد بی 
خانواده ای اس��ت که می تواند به این راحتی در صورت کس��ی 
 به او فحش ناموس��ی بدهد. بعد هم خیلی راح��ت با او مصاحبه

 می گیرند.
هرگز ندیده بودم هوادار در صورت بازیکن فحش ناموسی بدهد

من از رختکن که بیرون آمدم اصال خبر نداش��تم که این فرد به 
خانواده یا کس دیگری توهین کرده است.

 اما ش��نیدن فحش های بدی که می داد باعث ش��د تا به سمت 
او بروم تا ببین��م چه اتفاقی افتاده اس��ت. ممکن اس��ت گاهی 
در اس��تادیوم هم در میان جمعیت 10 نفر باش��ند که فحاشی 
می کنند، ام��ا در تم��ام دوران فوتبال��م هرگز ندی��ده بودم که 
 کس��ی از چن��د س��انتی متری بازیک��ن ب��ه او فح��ش ناموس

 بدهد.
 بازیکنان پرسپولیس باتمام مشکالت هر بازی به عشق هوادارها 
به زمین می روند. بعد درس��ت اس��ت که درحالی ک��ه بازیکنان 
خودشان از باخت و شرایط تحت فشار هس��تند به خانواده آنها 

هم توهین شوند.
بعضی ها فقط دنبال بزرگ شدن خودشان هستند

وقتی تیم نتیج��ه نگیرد ه��وادار اعتراض می کن��د. من هم به 
 آنها حق می دهم. هوادارهای پرس��پولیس هر چه بگویند، حق

 دارند. 
اما بعضی ها مثل این فرد ی��ا آن جیمی جامپ تنها دنبال بزرگ 
کردن خودشان هس��تند. کس��ی که فحش مادر بدهد در گروه 

هواداران پرسپولیس جایی ندارد.
 از آن بدتر این اس��ت ک��ه بعدازاین اتفاق هرکس��ی هر طوری 
دوس��ت دارد، برداش��ت می کند. لطف��ا هوادار پرس��پولیس را 
با این او قاط��ی نکنید. این ف��رد نمی دانم چرا ای��ن کار را کرد 
 دنبال بزرگ ش��دن خودش بود ولی هر چه که بود عقده درونی 

داشت.
مطمئن باش�ید، پرس�پولیس از گروه خودش باال 

می رود
چرا باید در کشور دیگری جلوی پلیس و مردم قطر به هم وطن 
خودش فحش ناموسی بدهد. فکر نمی کنم هیچ ایرانی باغیرتی 
حاضر باشد؛ این طور به هم وطن خودش فحش ناموس بدهد و 

بی احترامی کند.
 ناموس بچه های تیم ناموس من هست، هیچ فرقی نمی کند که او 
به چه کسی توهین کرده، همه از این موضوع ناراحت شدیم. شما 
مطمئن باشید که پرس��پولیس از گروه صعود می کند و می رود 
 باال و آن وقت اس��ت که چهره هوادارهای واقعی تیم مش��خص

 می شود. 
قطعا بین 30،40 میلیون هوادار انگشت ش��مار افراد ناحسابی 
هم پیدا می ش��وند که عقده های درونی خودش��ان را بخواهند 
 با این کاره��ا، خالی کنن��د. ولی این اش��خاص ه��وادار واقعی

 نیستند.
در باخت پرسپولیس دنبال مقصر نیستم

من هیچ وق��ت از بچگ��ی عادت نداش��تم ک��ه وقت��ی باختیم 
 دنبال مقصر بگردم و بخواهم مش��کالت خودم را گردن کس��ی

 بیندازم. 
در باخت پرس��پولیس هم همه مقصر بودیم. درمجموع هم اگر 

حساب کنید ما به تیم کمی نباختیم.
 اگ��ر یادتان باش��د وقت��ی بازی ها قرعه کش��ی می ش��د، همه 
گروه پرس��پولیس را گروه مرگ نام گذاش��تند. به هرحال ما به 
قهرمان قطر بازی را واگذار کردیم. قبول دارم که خوردن س��ه 
گل، طبیعی نبود، اما ی��ادم می آید که قبول از ش��روع بازی ها 
 همه فکر می کردند که پرس��پولیس در همه بازی ها شکس��ت

 بخورد.
 رقبای م��ا در این گ��روه، النصر قهرم��ان عربس��تان، بنیادکار 
قهرمان ازبکس��تان و لخویا قهرمان قطر بودند . خداراش��کر ما 
در مقابل این گروه ها نتایج قابل قبول��ی گرفتیم و این اتفاق به 
مذاق بعضی ها خوش نیامد. می خواهم به ای��ن افراد بگویم که 
منتظر نتایج خوب بعدی ما باش��ند. امادرس��ت نیست که این 
ناراحتی را به مسائل حاش��یه ای دیگر ربط بدهند. به امید خدا 
 با برد بنیادکار در 16 اردیبهش��ت ناراحتی این افراد بیشتر هم 

می شود.
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با برگزاری مراس��م قرعه کش��ی مس��ابقات توس��عه 
جهانی واترپل��و تهران در مقر فینا، ایران با کش��ورهای 
 اتری��ش، اندون��زی، تون��س، گواتم��اال و اروگوئ��ه

 هم گروه شد.
قرعه کشی مسابقات توسعه جهانی واترپلو تهران انجام 
شد و بر اساس آن تیم ها در قالب دو گروه شش تیمه با 
هم به رقابت می پردازند. بر اس��اس این گروه بندی تیم 
ملی ایران در گروه B با تیم های تونس، اتریش، اروگوئه، 
گواتماال و اندونزی ق��رار دارد. در گ��روه A این دوره از 
رقابت ها هم تیم های مراکش، مالت، ترینیداد و توباگو، 

اکوادور، کویت و آذربایجان به مصاف هم خواهند رفت.
طبق برنامه ایران در نخس��تین دیدار خ��ود به مصاف 
اتریش م��ی رود. پ��س از اتریش به ترتیب ب��ا تیم های 
اروگوئه، گواتم��اال، اندونزی و تونس دی��دار می کند تا 

تکلیف مرحله مقدماتی مسابقات مشخص شود.
مسابقات واترپلو توس��عه جهانی )فیناترافی( تهران از 
س��وم تا هش��تم خرداد 13۹4 در اس��تخر بین المللی 
۹دی شیرودی برگزار می شود. سرمربی تیم ملی در این 
مسابقات سیروس طاهریان است. وحید رضایی و علیرضا 
شهیدی پور هم به عنوان مربی و مربی دروازه بانان وی را 

در امر هدایت ملی پوشان همراهی می کنند.

بازیکنان ایرانی اوساسونا شرایط خوبی در این تیم ندارند.
  اوساسونا در دیدار هفته سی وپنجم لیگ دسته دوم فوتبال 
اسپانیا امروز )شنبه( در خانه میزبان آلباسته است. این در 
حالی است که سرمربی این تیم تصمیم گرفته جواد نکونام 
را روی نیمکت بنش��اند و کریم انصاری فرد هم به خاطر 
مشکالتی که در گرفتن ویزا برایش به وجود آمده، مدتی 

است که در ایران به سر می برد.
این تیم اکنون با 33 امتیاز در رده بیستم جدول رده بندی 
قرار دارد و یکی از کاندیداهای سقوط به دسته سوم است. 
آلباسته هم با کسب 41 امتیاز، رتبه پانزدهم را از آن خود 

کرده است.
شکست هفته گذشته مقابل پانفرادینا موجب شد اوساسونا 
دوازدهمین بازی بدون پیروزی اش را پشت سر بگذارد. این 
تیم در پنج دیدار اخیرش، سه بار شکست خورده و بهترین 
نتیجه ای که در س��ه ماه اخیر گرفته، پیروزی مقابل تیم 
دوم بارسلونا بود که آنها نیز در حال سقوط به دسته سوم 
هستند.تیم تحت هدایت خوزه مانوئل متئو در دیدارهای 
باقی مانده باید امتیازهای الزم را جمع آوری کرده تا بتواند 
خودش را در دسته دوم نگه دارد. این تیم که جواد نکونام و 
کریم انصاری فرد، دو بازیکن ایرانی را در ترکیب خود دارد، 

در رویارویی با آالسته از این دو بازیکن استفاده نمی کند.

قرعه ایران در مسابقات 
جهانی توسعه  واترپلو

وضعیت نامناسب 
 ایرانی های اوساسونا

سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت: اگر ذوب آهن 
را شکست دهیم شانس ما برای قهرمانی بیشتر خواهد 

شد.
دراگان اس��کوچیچ ، ابتدا در خص��وص حذف تیمش از 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: تیم ما در 
اوج شایستگی حذف ش��د. در حالی که بازی های خوبی 
انجام دادیم اما متأس��فانه خیلی راحت از دور مسابقات 

کنار رفتیم.
این مربی کروات همچنین خاطر نشان کرد: من اعتقاد 
دارم تیم های ایرانی اگر برنامه ریزی خوبی داشته باشند، 
می توانند در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نتایج بهتری 
بگیرند. در ضمن فکر می کنم باید یک نگرش اساس��ی 
در مورد تیم هایی که به عن��وان نماینده ایران وارد لیگ 

قهرمانان می شوند، صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: طبق قوانینی که قبل از شروع فصل 
در نظر گرفته شد، تیم ها مجبور شدند از تعدادی بازیکن 
جوان در ترکیب خود اس��تفاده کنند. این موضوع برای 
آینده سازی خوب است و به نفع فوتبالیست های جوان 
اس��ت ولی فکر می کنم تیم هایی ک��ه در لیگ قهرمانان 
آس��یا حضور دارند باید از لحاظ جذب بازیکن ش��رایط 

بهتری داشته باشند.

با شکست ذوب آهن شانس 
قهرمانی ما بیشتر می شود

 اعتقاد دارد پخش بازی ها به صورت زنده و مناسب نبودن 
س��اعات برخی بازی ها علت اس��تقبال کم تماشاچیان 
اس��ت. ش��هاب گردان پس از پیروزی س��ه بر صفر تیم 
فوتبال س��پاهان برابر راه آهن اظهارکرد: از لحاظ روحی 
و روانی در سطح باالیی قرار داش��تیم و با ارائه یک بازی 
خوب توانس��تیم ش��رایط خوبی را رقم بزنیم و برنده از 
زمین خارج شویم. به این سه امتیاز احتیاج داشتیم تا در 
کورس قهرمانی بمانیم و امیدوارم بتوانیم در نهایت دل 
هواداران را با قهرمانی شاد کنیم.وی در مورد حضور کم 
تماشاگران در بازی های لیگ برتر تصریح کرد: این مساله 
به خاطر افت سطح فوتبال نیست. اکنون در بازی هایی 
که وقت آن مناسب اس��ت استقبال بیش��تری به عمل 
می آید البته اینکه بازی ها پخش زنده است و از چندین 
شبکه پخش می ش��ود نیز تاثیر گذار است زیرا بسیاری 

ترجیح می دهند بازی ها را در خانه تماشا کنند.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان، گفت: سپاهان تیم بزرگی 
است که باید به همین شکل به روند موفقیت های خود 
ادامه دهد تا قهرمان شود. روز به روز بهتر می شویم پس 
ه��واداران نیز باز هم بیش��تر باید به ورزش��گاه بیایند تا 

روحیه بازیکنان باال رود.

با این روند
 قهرمان می شویم

�

به یقین بانوان هم باتوجه 
به ساختارهای جسمی و 
روانی خود، شایس��ته آن 
 هس��تند ک��ه در ورزش هم ویژگ��ی ها و

قابلی��ت ه��ای ذاتی ش��ان را بشناس��ند 
وخودرا درمسیر تکامل وکمال قراردهند 
تابه ی��ک ورزش��کارارزنده بدل ش��وند و 
 بهترین باشند؛ به شرطی که مسووالن در 
کمیته های استعدادیابی با عشق وعالقه 
خاصی وظایفی که برعهده گرفته اند را به 
مورد اجرا درآورند تا باش��ناخت درستی 
ازاس��تعدادهای نهفت��ه وتوانمندی های 
بیکران دختران ج��وان ونوجوانی که در 
آستانه شکوفایی قراردارند را اصولی به کار 
 بگیرند و بدانن��د چگونه ودرچه زمینه ای

 می توانند مؤثر واقع شوند.
بس��یاری از زنان درحقیقت نم��ی دانند 
ک��ه توانمندی ه��ای بالق��وه ف��راوان و 
استعدادهای نهفته عظیمی دردرون خود 

دارندکه اگربه وسیله کارشناسان ورزشی 
کش��ف وهدایت ش��وند وپرورش یابند، 
درهمه ی زمینه ها می توانند مثمرثمرو 
برنده میدان باشند.به عبارتی اگرچگونگی 
اس��تفاده ازقدرت بدنی و اندیشه مکمل 
هم ش��وندو باخرد و هوش��مندی همراه 
 باشد بسیارمفید و مثبت و سازنده خواهد

 بود.
 هیات والیبال اس��تان اصفه��ان ازجمله
 هیات های ورزشی است که با عملکردی 
منطقی و برخورداراز دانش پیش کسوتان 
 ومربی��ان تحصیلک��رده ای ک��ه در راس 
کمیته ه��ای خ��ود دارد دراقدامی تاثیر 
گذار و مفید، ب��ا تکیه بر خ��رد جمعی و 
به دلی��ل نظم پذیری واحت��رام به حقوق 
 پیش کس��وتان وخب��رگان والیب��ال که
 س��ال های زیادی ازعمرش��ان را در راه 
خدمت به قش��رجوان ونوجوان و اش��اعه 
ورش��د والیبال نصف جه��ان صرف کرده 

اند، س��ازمان یافته و با ایجاد انگیزه های 
الزم به خواس��ته ه��ا ونیازه��ای اصولی 
خود دست پیداکرده است.فضای کنونی 
 ورزش والیبال بانوان اس��تان اصفهان به 
گونه ای اس��ت که ضرورت توج��ه ویژه 
 وتوس��عه دان��ش روز والیب��ال را طل��ب 

می کند.
 ب��ا اندک��ی تام��ل درس��ال ه��ای دور 
والیب��ال بان��وان اصفهان ون��گاه اجمالی 
 بررون��د کنون��ی اگراذع��ان نکنی��م که
همه ی ناکارآمدها وناکام��ی ها، حداقل 
بخشی ازآن به نقش فعال وتاثیرگذارمنابع 
انسانی ، صالحیت های حرفه ای، انگیزه 
ها ، خواسته ها و نیازهای اصولی برگشته 

به انصاف  است .
 توس��عه یافتگی ام��روز والیب��ال بانوان 
اصفه��ان مدی��ون انس��جام، همدل��ی 
وهمکاری تنگاتن��گ و صمیمانه جمعی 
ازش��یفتگان ودلس��وزان واقعی والیبال 

دیار زاینده رود است که برخالف گذشته 
 که هیات ت��ک قطب��ی اداره می ش��د و
 تصمیم گیرن��ده ومجری ط��رح وبرنامه 
ها رییس وی��ا دبیرهی��ات ب��ود،  با خرد 
جمع��ی وبرنامه ه��ای راهب��ردی، امور 
مربوط��ه را ب��ا درنظرگرفت��ن امکان��ات 
موج��ود و راهکارهای دس��تیابی س��هل 
وس��ریع به دانش روز، تخصصی تر شدن 
کمیته ه��ا وهمخوانی بی��ن توانایی فرد 
ونوع ب��ه کارگیری نیروه��ای متخصص 
وآگاه به دان��ش والیبال م��درن، با امعان 
نظرودقت وتامل به گس��تردگی وظایف 
ونقش وتاثیر غیر قابل انکار آن در ساختن 
زمین��ه ای مطل��وب وملح��وظ داش��تن 
همه ی ای��ن باورها ودغدغه ه��ا ویافتن 
رویکردها وراه حل های مناس��ب وبهینه 
برای حل مسایل ورفع مشکالت فراروی 
 هیات قرارمی دهن��د وبا به��ره گیری از
 ظرفیت ه��ای بالق��وه نیروه��ای تحت 
پوشش وزیر مجموعه ، از راه های معقول 
و منطقی نسبت به رشد وتوسعه والیبال 

اقدام می  کند.
قهرمان�ی برخواردرمس�ابقات   

لیگ والیبال بانوان استان  
پرونده مس��ابقات لیگ والیبال دختران 
جوان ونوجوان استان اصفهان)متولدین 
س��ال های  75 الی 78( با قهرمانی تیم 
برخواربسته شد.در این دوره از مسابقات 
15 تیم از سراس��ر استان شرکت داشتند 
که به همت وسرپرس��تی اکرم ابن یمین 
رییس کمیته برگزاری مس��ابقات هیات 
والیبال استان وهمکاری بی دریغ ملیحه 
ن��وری، ریی��س کمیت��ه داوران، مری��م 
آذربایجان��ی ونجمه تهران��ی، بازی های 
خود رازیر نظر هیات والیبال اس��تان در 
س��الن هفده ش��هریور ورزش��گاه تختی 
اصفهان برگزار کردند ک��ه درنهایت تیم 
قدرتمند وخوش تکنیک برخواربا ربودن 
 گوی س��بقت از دیگران جام قهرمانی را 

تصاحب کرد.

دسته بندی رشته های المپیکی در قالب ۵ گروه؛

پاداش یکصد میلیون ریالی برای 
ورزشکاران در ازای کسب سهمیه

شاهرخ شهنازی، دبیرکل و سخنگوی کمیته ملی المپیک کشورمان در 
پایان بیست  وپنجمین نشس��ت اعضای هیات اجرایی این کمیته اظهار 
داشت: بیشتر مباحث جلسه به آماده سازی کاروان اعزامی به بازی های 
المپیک 2016 ریودوژانیرو اختصاص داشت که در این خصوص مصوبات 
خوبی داش��تیم. در اولین بحث مقرر شد رشته های کاندیدای حضور در 
مسابقات کسب سهمیه المپیک 2016 در قالب پنج گروه قرار گیرند که 

به شرح زیر هستند:
گروه اول: رشته هایی که به طور قطع شانس کسب مدال دارند.

گروه دوم: رشته هایی که امید به کسب مدال دارند.
گروه سوم: رشته هایی که صرفاً کسب سهمیه خواهند کرد.

گروه چهارم: رشته هایی که امید به کسب سهمیه دارند.
گروه پنجم: رشته هایی که بدون شانس کسب سهمیه هستند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مقرر ش��د در آینده نزدیک و پس از بررسی 
کارشناسی و طرح مجدد موضوع در نشس��ت هیات اجرایی و همچنین 
ستاد عالی بازی های المپیک ریودوژانیرو، رشته های گروه های پنجگانه 

مشخص شوند که مبنای تصمیم گیری نهایی خواهند بود.
شهنازی یادآور شد: دستورجلسه بعدی تعیین میزان مبالغ پاداش کسب 
س��همیه اعطایی به ورزشکاران و کادر فنی و سرپرس��تی بود که در این 

زمینه نیز تصمیمات ذیرگرفته شد:
1- مبلغ یکصد میلیون ریال به هر ورزشکار در رشته انفرادی که موفق به 

کسب سهمیه شود اعطاء می شود.
2- مبلغ یکصد میلیون ریال به ازای هر س��همیه انفرادی به کادر فنی و 
سرپرستی اختصاص می یابد که به تشخیص رئیس فدراسیون مربوطه 

بین نفرات توزیع می شود.
3- در رشته های تیمی معادل 50  مبالغ فوق به ورزشکاران و کادر فنی 
و سرپرس��تی تعلق خواهد گرفت. )به طور مثال در یک رشته تیمی 12 
نفره هر وقت آن تیم موفق به کسب سهمیه المپیک گردد به هر ورزشکار 
پنج میلیون تومان و برای کادر فنی نیز در مجموع 60 میلیون تومان در 

نظر گرفته خواهد شد(.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان با اش��اره به بررس��ی پیش نویس 
اساسنامه فدراس��یون های ورزشی در نشس��ت فوق اظهار داشت: طبق 
دستورجلسه، بررسی پیش نویس اساسنامه در دستور کار قرار گرفت که 
پس از بررسی اجمالی کلیات آن مورد تأیید اعضا قرار نگرفت و مقرر شد 
جزییات آن در کارگروه تخصصی هیئت اجرایی مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گیرد. 
س��پس جمع بندی ب��ا نظ��رات تخصص��ی ب��ه منظ��ور هماهنگی هر 
چ��ه بیش��تر، ط��ی جلس��ه مش��ترک ب��ا وزارت ورزش و جوان��ان به 
بحث و بررس��ی گذاش��ته ش��ود تا انش��اءاهلل اساس��نامه جامع و کامل 
 ب��رای گذران��دن مراح��ل قانون��ی و اخ��ذ مصوب��ات مراج��ع ذیربط

 ارائه شود.

اس�تقالل و پرس�پولیس

اصغر
قلندری



یادداشت

 »شیگال« علت بیماری مشکوک 
در چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: علت 
اصلی بیماری اخیر در استان چهارمحال و بختیاری مشخص 
شد. دکتر مرتضی هاشم زاده با بیان اینکه پس از بررسی های 
و مطالعات فراوان عل��ت اصلی بیم��اری اخیرمیکروب به نام 
» ش��یگال« بوده اس��ت گفت: منبع این آلودگ��ی و میکروب 
در سبزیجات از جمله س��بزی خوردن و کاهو مشخص شده 
است. وی با تاکید بر اینکه این میکروب به راحتی قابل انتقال 
اس��ت، بر لزوم حفظ بهداش��ت فردی تاکید کرد و افزود: این 
میکروب فرد به فرد منتقل می ش��ود؛  بنابراین از دست دادن، 
بوس��یدن و ارتباط های نزدیک با افراد مشکوک به بیماری به 
ش��کل جدی باید پرهیز کرد.هاش��م زاده بر ضرورت کاهش 
اس��تفاده س��بزیجات طی یک هفته اخیر تاکید کرد و گفت: 
باید در مصرف س��بزیجات در طول حداقل ی��ک هفته آینده  
به ش��کل جدی دقت کرد و حتما س��بزی را ضدعفونی کرد.

وی در خصوص آلوده بودن آب اس��تان نیز گفت: آلوده بودن 
آب استان تنها یک شایعه بوده که پس از افزایش بیش از حد 
تعداد مراجعین بیماری اسهال به بیمارستان ها توسط افرادی 

سودجو و منفعت طلب در بین مردم رواج داده شد.
هاش��م زاده با تاکید ب��ر اینک��ه آب چهارمح��ال و بختیاری 
گواراترین و س��الم ترین آب در کشور اس��ت خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه با اطالع رس��انی به موقع مسووالن، این شایعات 

بی اثر شد و مردم هیچ گونه توجهی به این شایعات نکردند.

10درصد کانون های گردشگری آماده 
واگذاری به بخش خصوصی است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 10درص��د از کانون ه��ای 

گردشگری استان آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
 حیدر صادقی اظهارکرد: مدیری��ت و بهره برداری کانون های 
گردش��گری زیر نظر میراث فرهنگی به منظور ایجاد اشتغال 
و فراهم شدن زمینه س��رمایه گذاری در بخش طبیعت گردی 
استان به شرکت ها و افراد حقیقی واجد شرایط که دارای توان 
مالی و تخصصی در این زمینه هس��تند واگذار می شود.وی با 
بیان اینکه 80 کانون گردشگری در اس��تان شرایط واگذاری 
مدیریت را دارند، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی ها حدود 10 
درصد از این کانون ها آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

صادقی خاطرنش��ان کرد: با انجام این طرح انتظار می رود که 
عالوه بر رضایتمندی مس��افران گام اساسی در راستای حفظ 
محیط زیست، بهداش��ت منطقه و ایجاد شغل ارزان قیمت به 

ویژه در مناطق محروم استان فراهم شود.
معاون گردش��گری میراث فرهنگی، قطب ه��ای کوهرنگ و 
سامان را محل استقرار بیشترین کانون های گردشگری استان 

دانست.

پرداخت20 میلیارد ریال     
تسهیالت برای  اشتغالزایی

مدی��ر کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( بروجن گفت: 
در س��ال گذش��ته 20 میلی��ارد و 693 میلیون ریال 
تسهیالت برای اشتغالزایی، توان افزایی و کارانگیزی به 
مددجویان این شهرس��تان پرداخت شده است.محمد 
احمدی نس��ب اظهار داش��ت: این میزان تس��هیالت 
ب��ه 123 ط��رح اش��تغالزایی مددجویان زیرپوش��ش 
این نهاد پرداخت ش��د.وی گفت: س��ال گذشته 257 
طرح اش��تغالزا به بانک های عامل شهرستان بروجن 
معرفی شد.احمدی نس��ب ادامه داد: در همین مدت 
200 میلیون ریال برای آموزش��های ترویجی مجریان 
طرحهای اشتغالزای شهرستان بروجن نیز هزینه شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان بروجن 
افزود: 350 نفر از مجریان طرح های اش��تغال این نهاد 
طی س��ال گذش��ته آموزش های ترویجی اش��تغال را 
فراگرفتند.احم��دی نس��ب تصریح کرد: این آموزش��ها 
در زمینه بهداش��ت ف��ردی و محی��ط کار، فوریت های 
پزشکی، دامپروری، بیمه طرحهای اشتغال و بازاریابی و 
با همکاری شبکه بهداشت و درمان، هالل احمر، شبکه 

دامپزشکی و جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد.
به گفته وی، دوه��زار و 463 خانوار ش��امل چهارهزار و 
618 نفر در شهرستان بروجن زیرپوشش خدمات کمیته 

امداد هستند.

کشف ذخایر معدنی پلی متان در 
چهارمحال وبختیاری

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری از کشف و شناس��ایی ذخایر معدنی پلی متان 
در شهرس��تان کیار خبر داد.س��ید نعیم، وس��عت این 
ذخایر را بیش از 100 کیلومتر مربع و نخستین محدوده 
کانسارهای فلزی در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

وی افزود: براساس تحقیقات س��ازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور در این محدوده وجود کانیهای 

مس، ُکبالت و روی به اثبات رسیده است.
امامی گفت: حداقل عیار مس اندازه گیری شده در این 
محدوده سه و نیم درصد با ذخیره افزون بر 10 میلیون 
تن کانسار پلی متان است.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت افزود: احتمال افزایش این حجم پس از اجرای 

عملیات تفصیلی وجود دارد.
امامی گفت: هم این��ک عملیات اکتش��اف عمومی این 
محدوده به پایان رس��یده و اکتش��اف تفصیل��ی آن به 
دلیل قرارگیری این محدوده در منطقه حفاظت ش��ده 
 » سبزکوه«، در انتظار موافقت س��ازمان محیط زیست

 است.

یادداشت

تغییر کاربری زمین ها و تبدیل درخت��ان بلوط جنگل های 
جنوب و غرب استان به زغال در کنار فرسایش خاک های با 
ارزش چالش پیش روی زمین در چهارمحال و بختیاری است.

 در حالی که 22 آوریل را روزجهانی زمین نام گذاری کرده اند، 
در کشور ما پا را از این هم فراتر گذاشته و این روز را با عنوان 

»روز زمین پاک« می شناسند.
چهارمحال و بختیاری با داشتن مناطق جنگلی فراوان، مراتع، 
چشمه ها، رودخانه ها، آبشارها و کوه های سر به فلک کشیده، 
همواره به داش��تن زمین و آب و هوایی پاک و سالم در کشور 

شهره بوده است.
دیار کارون و زاینده رود این روزها  اما نه تنها هوایش با مهمان 
ناخوانده ای به نام غبار اس��تان ها و کشورهای همسایه آلوده 
شده و آب آشامیدنی مردم نیز عده ای را روانه بیمارستان ها 

کرده، خاک و زمینش هم وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
یک فعال محیط زیست در این زمینه گفت: باید پذیرفت که 
وضعیت زمین در اس��تان ما چندان جالب نبوده و اگر روند 
تخریبی خاک و زمین همچنان ادامه پیدا کند، آثار نامطلوبی 

بر جای خواهد گذاشت.
یونس زراسوند،  با اشاره به روند تخریبی زمین در جای جای 
استان افزود: در حال حاضر اصلی ترین مشکل در چهارمحال 

و بختیاری فرسایش خاک های با ارزش است.
وی گفت: دخل و تص��رف در نظام آبی و انتق��ال غیر علمی 
و غیرکارشناس��ی آب از اس��تان به نقاط دیگر کشور و حتی 
انتقال های درون استانی آب، باید متوقف شود تا زمین زنده 

بماند و بتواند نفس بکشد.
زراسوند،  چرای بی رویه دام ها را که سبب از بین رفتن پوشش 
گیاهی در سراسر استان ش��ده از دیگر عوامل تخریب زمین 
دانس��ته و افزود: اگر مراتع فقط در اختیار عشایر باشد، هیچ 
مشکلی پیش نمی آید؛ اما وقتی افرادی به جز عشایر وارد این 
حیطه می شوند باید انتظار نابودی پوشش های گیاهی و در 

نتیجه تخریب زمین را هم داشت.
این فعال محیط زیس��ت، تغییر کارب��ری زمین ها و تبدیل 
درختان بلوط جنگل های جنوب و غرب استان به زغال را هم 
مورد اشاره قرار داده و خواستار عزم جدی مسووالن در سال 
جدید برای مقابله با این پدیده های مخرب محیط زیست شد.

 زراسوند گفت: در سال های اخیر، احداث سدهای فاقد ارزیابی 
علمی زیس��ت محیطی و حفر صدها چاه مجاز و غیرمجاز در 
چهارمحال و بختیاری سبب کویری  شدن زمین و فرسایش 
 خاک ش��ده اس��ت که آثار آن به مرور در ح��ال خودنمایی

 است.

وی افزود: دوره آزمون و خطا گذشته و فقط با قبول اشتباهات 
باید در ش��یوه اجرای طرح های عمرانی تجدیدنظر کرده و با 
احترام به محیط زیست استان، برای نجات زمین تالش کنیم.

یونس زراسوند، پیرامون نقشی که هر کدام از مردم می توانند 
برای سهیم شدن در پاکی زمین داشته باشند هم مطالبی را 
بیان کرده و گفت: ما باید ثابت کنیم که زمین را دوست داریم 

و برای این کار، راه های فراوانی وجود دارد.
این فعال محیط زیست مواردی چون صرفه جویی در مصرف 
کاغذ، آلوده نک��ردن آب رودخانه ها و زمین گردش��گاه های 
عمومی، قطع نکردن درختان جنگلی و کاشت نهال را از ساده 
ترین راه های کمک به حفظ زمین دانسته و افزود: زمین پاک، 
میراثی است که پیشینیان برای ما به ودیعه نهاده اند و ما هم 

باید آن را برای آیندگان حفظ کنیم.
زراس��وند گفت: بازیافت انرژی و موادی که ب��ه عنوان زباله 
می شناسیم می تواند دگرگونی های فراوانی را در پی داشته 
باشد که ظرفیت کره زمین را برای همه موجودات و از جمله 
انس��ان باال ببرد و به همین دلیل از دور ریخت��ن موادی که 

طبیعت را آلوده می کنند باید جدا خودداری کرد.
وی افزود: یکی از روسای جمهور پیشین کشور، چهارمحال 
و بختیاری را س��وئیس ای��ران نامیده بود ام��ا روند تخریبی 
زمی��ن در این س��ال ها و برخ��ی پروژه ه��ای عمران��ی، به 
وی��ژه در حیطه انتق��ال آب می توان��د این اس��تان را به یک 
کویر کوهس��تانی بدل س��ازد که م��ردم و مس��ووالن باید 
 در قب��ال این موضوع حساس��یت بیش��تری از خود نش��ان

 دهند.

فرسایش خاک های با ارزش در چهارمحال و بختیاری؛ 

بلوطهاییکه»زغال«میشوند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 
 9309980350300440 پرونده:  شماره   9410100350300764 ابالغيه:  شماره   2/64
مهناز  به طرفيت  ترك  علی  آقای  دعوای  در خصوص  بايگانی شعبه: 930440  شماره 
شماره  پرونده  در  ملك  رسمی  سند  تنظيم  به  الزام  خواسته  به   ... غيره  و  عسكری 
930440 شعبه سوم حقوقی اصفهان با توجه به وصول نظريه كارشناس و اينكه خانم 
به  آگهی  از طريق نشر  يدا... مجهول المكان می باشد مراتب  فرزند سيد  مهناز عسگری 
مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  از  پس  هفته  يك  تا ظرف  می گردد  ابالغ  نامبرده 
 نمايند و چنانچه هرگونه نظری دارند نفيًا يا اثباتًا در مهلت مقرر اعالم نمايند.م الف:2676 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/65 در خصوص پرونده كالسه 48/94 خواهان محمدرضا تجدد دادخواستی مبنی بر 
برای  وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  محرابی  مجتبی  به طرفيت  انتقال سند  به  الزام 
روز شنبه مورخ 94/3/9 ساعت 4/15عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:2699 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2/66 در خصوص پرونده كالسه 2116/93ش5 خواهان علی اكبر قنبری حيدرآبادی با 
وكالت خانم ابوالحسنی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال بابت يك فقره 
چك به انضمام مطلق خسارت و حق الوكاله وكيل به طرفيت سيد مجيد حسينی تشنيزی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/5 ساعت 9/30 تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2712 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ اخطاریه ماده101 

بايگانی پرونده: 9300955/2  2/67 شماره پرونده: 139304002004000239/1 شماره 
شماره ابالغيه: 139405102004000190 آگهی ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالسه: 
9300955 بدينوسيله به شركت كوهك نصب سپاهان)سهامی خاص( به آدرس اصفهان 
– خيابان جی – خيابان رشحه – پالك13 بدهكار پرونده كه برابر گزارش مامور مربوطه 
نشانی فوق مورد شناسايی واقع نگرديده ابالغ می گردد كه طبق تقاضای بستانكار بانك 
ملت سرپرستی شعب استان اصفهان مورد وثيقه ششدانگ قطعه زمين پالك چهار فرعی 
از دو هزار و دويست و پنجاه مجزی شده از دو هزار و دويست و پنجاه اصلی باقيمانده 
واقع در بخش 6 اصفهان موضوع سند رهنی 8258 مورخ 1388/3/30 تنظيمی دفترخانه 
شماره 148 اصفهان متعلق به آقای جالل رضايی كه در مقابل طلب بانك ملت در رهن 
قرار گرفته است طبق ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 11/500/000/000 
اخطار  به شما  بدينوسيله  اجرايی  نامه  آيين  ماده 101  برابر  لذا  گرديده  ارزيابی  ريال 
می شود ظرف مدت 5 روز از تاريخ درج آگهی بايد كتبًا اعتراض خود را با پيوست كردن 
قبض سپرده دستمزد ارزياب مجدد به مبلغ 10/000/000 ريال به اداره اجرا تسليم داريد 
در صورتيكه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابی قطعی و به همان قيمت آگهی 

خواهد شد.م الف:2362 اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه

 9200021/2 پرونده:  بايگانی  شماره   9204002004000011/1 پرونده:  شماره   2/68
شماره ابالغيه: 139405102004000195 آگهی ابالغ اجراييه كالسه: 9200021 بدينوسيله 
برابر گزارش مامور  پرونده كالسه 9200021 كه  به خانم مرضيه مغرور زفره راهن 
اداره پست و واحد ابالغ نيروی انتظامی نشانی اصفهان – خيابان ميرزاطاهر – كوچه 
ايد نگرديده  شناخته   83981-84641 كدپستی  پالك114-   – عرفان  كوچه   –  كدخدايی 

ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی شماره 34857-1388/5/18 دفترخانه 129 اصفهان 
بين شما و موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان اصفهان مبلغ 750/000/000 ريال به 
انضمام حق الوكاله بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 

صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونی اجراييه صادر و به كالسه فوق در اين 
اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی 
به درخواست بستانكار از طريق ارزيابی و مزايده مورد رهن ششدانگ يك باب خانه پالك 
شماره 3/1839 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

م الف:2363 رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  كريمی  محسن  خواهان   112/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/69
برای مورخه  نموده است وقت رسيدگی  تقديم  به طرفيت جعفرعلی مهديان  بر مطالبه 
94/3/10 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2118 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/70 در خصوص پرونده كالسه 58/94ش25 خواهان حميد عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت اكرم گنجی زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه 
مورخ 94/3/10 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:2127 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  عابدی  حميد  خواهان   59/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/71
مطالبه به طرفيت عباس حيدری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 
94/3/10 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تا  آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2128 شعبه25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/72 در خصوص پرونده كالسه 5/94 خواهان حميد عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفيت محمد يوسفی وشاره تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه 
مورخ 94/3/9 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2137 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/73 در خصوص پرونده كالسه 51/94 خواهان حميد عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت مصطفی قربانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/9 
خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  ساعت 4/15عصر 
تا  آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:2138 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اجراییه
پرونده:  بايگانی  شماره   139304002003001074/1 پرونده:  شماره   2/74
كالسه:  اجراييه  ابالغ  آگهی   139405102003000113 ابالغيه:  شماره   9301972/1
139304002003001074/1 بدينوسيله به آقای احسان پناهی پور فرزند زوار به شماره 
 – )اصفهان  له  متعهد  اعالمی  نشانی  به  و  سند  در  مجهول المكان   1830194720 ملی 
پرونده كالسه  بدهكار  كدپستی 8391633681(  پالك33-   – كوچه صبا   – الدوله  ركن 
نيروی  ابالغ  واحد  مامور   1393/11/19 گزارش  برابر  كه   139304002003001074/1
انتظامی شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد بانكی 2419/101/2135602/1 
مورخ 1392/12/21 بين شما و بانك قرض الحسنه مهر ايران مبلغ 30/000/000 ريال 
بدهكار  تاريخ 1393/09/26  تا  تاديه  تاخير  مبلغ 389/484 ريال خسارت  بابت اصل و 
می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجراييه نموده پس از 
تشريفات قانونی اجراييه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی 
كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين 
صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد.م الف:2179 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اجراییه 

 9309980361700411 پرونده:  شماره   9310420361700477 اجراييه:  شماره   2/75
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930417 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090361703560 و شماره دادنامه غيابی مربوطه 9309970361701209 حكم بر 
 تنفيذ اعالم فسخ قرارداد موضوع خواسته اجاره به شرط تمليك شماره 0184-28-00119
بابايی  رمضانعلی   -2 ناصر  فرزند  تهرانی  فالحتی  مجيد   -1 عليهم  محكوم  و  صادر 
به تحويل كاميون  اند  به نشانی مجهول المكان محكوم  بندراتی فرزند جعفرقلی هر دو 
موضوع قرارداد با مشخصات منعكس در قرارداد كاميون ولوو كشنده به شماره انتظامی 
489ع21-ايران13 و همچنين پرداخت هزينه های دادرسی 3/006/000 ريال و نشر آگهی 
ليزينگ  در حق خواهانها شركت  ريال  وكيل 3/600/000  و حق الوكاله  ريال   820/000
پالك61 و   – خ.خرمشهر   – صنعت و معدن به مديريت مهدی جمالی به نشانی تهران 
راه  از سه  باالتر   – ارتش  بلوار   – به نشانی اصفهان  يدا...  فرزند  زاده  پژمان ولی   -2
سيمين – مجتمع اداری – ط.سوم شرقی – واحد21 و نيز پرداخت حق االجرای دولتی 
به مبلغ 5/010/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد 
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد 
يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد 
اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه 
بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای 
محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:371 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9309980361700277 پرونده:  شماره   9310420361700481 اجراييه:  شماره   2/76
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930281 شعبه:  بايگانی  شماره 
 9309970361700688 مربوطه  غيابی  دادنامه  شماره  و   9310090361704167
محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  افتخار  شهير  عليرضا  عليه  محكوم 
شماره  چك  وجه  خواسته  اصل  بابت  ريال   1/900/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است 
آگهی  نشر  و  به  محكوم   %3 دادرسی  هزينه های  نيز  و   91/11/03-15103/064821
850/000 ريال و حق الوكاله وكيل 41/400/000 ريال طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه 
از زمان سررسيد لغايت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی 
در حق خواهانها 1- بتول فالحی فرزند جالل به نشانی اصفهان – خ.نظر غربی – كوی 

خ.عالمه   – پالك57 و 2- محمدرضا احمدی فرزند اصغر به نشانی اصفهان   – فارابی 
 امينی شرقی – جنب بستنی غدير – پالك209 و نيز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ

ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  عليه  محكوم  دولت.  صندوق  حق  در  ريال   95/000/000
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد 
يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد 
اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه 
بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای 
محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:372 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

 9309980361700412 پرونده:  شماره   9310420361700413 اجراييه:  شماره   2/77
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930418 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090361703558 و شماره دادنامه غيابی مربوطه 9309970361701210 محكوم 
عليهم 1- سيد ابوالفضل طباطبايی ورزنه فرزند جالل 2- غضنفر اصغری ورزنه فرزند 
حسن هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم هستند به تحويل كاميون موضوع قرارداد 
اجاره به شرط تمليك شماره 00375-22-0183 با مشخصات منعكس در قرارداد مذكور 
به خواهان و نيز به نحو تساوی پرداخت هزينه های دادرسی نشر آگهی و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه در حق خواهانها 1- شركت ليزينگ صنعت و معدن به مديريت مهدی جمالی به 
نشانی تهران – خ.خرمشهر – پالك61 و 2- پژمان ولی زاده فرزند يدا... به نشانی اصفهان 
– بلوار ارتش – باالتر از سه راه سيمين – مجتمع اداری – ط.سوم شرقی – واحد21 و نيز 
پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ 5/010/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
نمائيد.م الف:373  توجه  مالی مصوب 10آبان 1377  اجرای محكوميت های  نحوه  قانون 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980365600912 پرونده:  شماره   9309970352801984 دادنامه:  شماره   2/78
شماره بايگانی شعبه: 931423 شاكی: آقای حسين افراسيابی فرزند جعفرقلی به نشانی 
اصفهان – ملك شهر – شهرك نگين – 12 متری زمرد – نبش زمرد9 متهم: آقای سعيد 
از  پس  دادگاه  گردشكار:  عمدی  جرح  و  اتهام: ضرب  مجهول المكان  نشانی  به  مارانی 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم به شرح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سعيد مارانی )متواری( دائر بر ايراد ضرب 
و جرح عمدی نسبت به آقای حسين افراسيابی با عنايت به اظهارات شاكی گواهی پزشكی 
قانونی و شهادت شهود و اينكه متهم عليرغم ابالغ در هيچيك از مراحل تحقيقات مقدماتی 
نهايی حاضر نشده و دفاعی نكرده است مجرميتش محرز است و دادگاه  و رسيدگی 
 2/6 پرداخت  به  را  وی  جديد  اسالمی  مجازات  قانون  مواد 462و710و714  به  مستنداً 
دو عدد حارصه   – درصد ديه كامل بابت صدمات وارده به شاكی )حارصه خلف تنه 
ساعد راست – كبودی های زانو – ران – ساق و پلهو و حارصه ران( در حق وی محكوم 
می نمايد اين رای غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه است.

م الف:374 شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان



 امام باقر عليه  السالم : 
 س��خن نيك را از گوينده آن برگيريد، اگر چه به 

آن عمل نكند. 
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 تغذیه عامل بسیار مهمی است که در تمام ابعاد سالمت 
نق��ش دارد. بینایی نیز مانند س��ایر بخش ها ب��ه میزان 
قابل توجهی از تغذیه تاثیر می گی��رد. امگا3، ویتامین ها، 
رنگدانه ها و سایر آنتی اکسیدان ها موادی مغذی هستند 
که برای عملکرد مناس��ب و سالمت س��لول های بینایی 
ضروری اند. حال باید دید مواد مغذی چه نقشی در تقویت 

بینایی دارند و در کدام خوراکی ها یافت می شوند؟
جلوگيری از خشکی چشمی با ویتامين آ

شبکیه چشم از س��لول هایی ویژه به ش��کل مخروطی و 
استوانه ای تشکیل شده است. این سلول ها نور را در قالب 
واکنش عصبی منتق��ل می کنند و مغز تصاوی��ر را از آنها 
می گیرد. سلول های مخروطی )مورد استفاده برای دید در 
روز( و استوانه ای )مورد استفاده برای دید در شب( برای 

عملکرد مناسب خود به ویتامین آ نیاز دارند.
بنابراین ویتامین آ برای بینایی روزانه و ش��بانه ضروری 
اس��ت. مهم ترین عملکرد این ویتامین تطابق مناس��ب 
چشم با تاریکی و همچنین تر کردن آن برای جلوگیری از 

خشکی چشمی است.
خشکی چشم ها و آب مروارید

کمبود ویتامین آ ممکن اس��ت باعث بروز برخی عالئم و 
بیماری هایی مانند کاهش تیزبینی و خشکی چشم شود. 
یکی دیگر از عوارض��ی که در صورت کمب��ود ویتامین آ 
ممکن است ظاهر شود، دژنراسیون ماکوالست که بخش 

مرکزی شبکیه را تحت تاثیر قرار می دهد.
خوراکی های حاوی ویتامين آ 

برای تامی��ن ویتامین آ م��ورد نیاز بدن و ب��ه طور خاص 
چشم ها از تخم مرغ )ویتامین آ بیش��تر در زرده تخم مرغ 
وجود دارد( شروع کنید و آن را مرتب بخورید. جگر گاو یا 
گوسفند، کره، گوشت، ماهی، هویج، گوجه فرنگی، زردآلو، 
اسفناج، کدوتنبل، کاهو، فلفل و خربزه نیز حاوی مقادیر 

قابل توجهی از ویتامین آ هستند.
ميوه جات و سبزی های رنگی بخورید

کاروتینوئیده��ا ک��ه بتاکاروت��ن بخش��ی از آن اس��ت، 
رنگدانه های��ی زرد ی��ا نارنجی هس��تند که ب��ه میوه ها و 
س��بزیجات رنگ می دهند. بنابراین  س��عی کنید تا حد 
ممک��ن خوراکی های رنگی بخورید. برخ��ی از مهم ترین 
میوه ها و س��بزیجات حاوی بتاکاروتن عبارتند از: هویج، 

زردآلو، سیب زمینی شیرین، انبه، گوجه فرنگی، اسفناج، 
جعفری، کلم بروکلی و غیره.

جلوگيری از اکسيداسيون عدسی و قرنيه
ویتامین ث، آنتی اکس��یدان دیگری است که به مبارزه با 
رادیکال ها کم��ک می کند. این رادیکال ه��ای آزاد عامل 
پیر شدن سلول ها هس��تند. ویتامین ث از قرنیه و عدسی 
چش��م در برابر اکسیداس��یون محافظت و در پیشگیری 
از بروز آب مروارید نقش دارد. باید یادآور ش��د که روی و 
ویتامین ای نیز آنتی اکسیدان های توانمند و مفیدی برای 

سلول های چشمی به شمار می روند.
مرکبات سرشار از ویتامين ث

مرکبات به میزان قابل توجهی حاوی ویتامین ث هستند. 
کیوی نمونه سخاوتمندی از این مجموعه است. عالوه بر 
مرکبات، سبزیجات برگ دار سبز )جعفری، اسفناج و غیره( 

و کلم ها نیز ویتامین ث دارند.
پيشگيری از ابتال به آب مروارید

ماکوال، بخش مرکزی شبکیه و دیدن جزئیات است. وجود 
این بخش برای خواندن، نوش��تن، رانندگی، تش��خیص 
چهره ها و مواردی از این دس��ت ضرورت دارد. این ناحیه 
سرشار از رنگدانه های لوتئین و زآگزانتین است که از ماکوال 
در مقابل اشعه های نور محافظت  و عملکرد رادیکال های 
آزاد را خنثی می کند. این دو رنگدانه در پیشگیری از بروز 

آب مروارید و دژنراسیون ماکوال سهیم هستند.
 ميوه ها و سبزیجات زرد، نارنجی و سبز

لوتئین و زآگزانتین نیز آنتی اکس��یدان هایی هستند که 
به خانواده کاروتنوئیدها تعلق دارند. بنابراین می توان دو 

آنتی اکس��یدان مذکور را به طور طبیع��ی و در میوه ها و 
س��بزیجات زرد یا نارنجی )هویج، کدوتنبل، ذرت، فلفل، 

مرکبات و غیره( و سبز )اسفناج، کلم و...( یافت.
امگا3، محافظ شبکيه

امگا3، این اس��یدهای چ��رب چندحلقه ای غیر اش��باع 
که بیش��تر به واسطه منافع ش��ان برای دس��تگاه قلبی � 
عروقی شناخته می شوند، س��ازنده های غشای سلولی و 
سلول های عصبی نیز هستند. از س��وی دیگر، غشاهای 
سلولی و سلول های عصبی به وفور در شبکیه وجود دارند. 
بنابراین امگا3 در آبرسانی مناسب به چشم و پیشگیری از 
خشک شدن آن و همچنین جلوگیری از بروز دژنراسیون 

ماکوال نقش دارند.
ماهی

برای تامین امگا3 بدن، دو تا سه بار در هفته ماهی بخورید. 
ماهی های چرب )مانند ماهی آزاد، ش��اه ماهی، ساردین  
و ماهی خال دار( در اولویت ق��رار دارند. ضمنا می توانید از 
روغن های گیاهی حاوی امگا3 )کل��زا، گردو و کتان( نیز 

استفاده کنید.
توجه به چربی های اشباع و ترانس

چربی های اشباع که چربی های بد خوانده می شوند، عکس 
تاثیر امگا3 را دارند. زی��اده روی در مصرف چربی ها برای 
قلب و عروق مضر اس��ت، اما برای بسیاری از عروق  ریزی 
که چشم ها و به طور خاص ش��بکیه را مرطوب می کنند، 
مفید ند. بنابراین مصرف روغن های سرشار از امگا6 مانند 
روغن آفتابگردان، گوشت های قرمز، چیپس، فرآورده های 

صنعتی و خوراکی های این چنینی باید محدود شوند.
نزدیک بينی با کمبود ویتامين د

کمب��ود ویتامی��ن د از عوامل��ی اس��ت که باع��ث بروز 
نزدیک بینی و دژنراسیون ماکوال می شود.

تغذیه و خوراکی های روزانه نمی توانند نیاز بدن به ویتامین
D را تامین کنن��د؛ حتی روغن های ماه��ی، جگر و زرده 
تخم م��رغ نیز حاوی می��زان اندکی ویتامین د هس��تند. 
ویتامین د در اصل به واسطه تابش اشعه فرابنفش بر پوست 
تولید می شود. بنابراین برای اجتناب از کمبود ویتامین د، 
15 دقیقه از روز را در معرض مس��تقیم نور خورشید قرار 
بگیرید. کودکان تان را نیز برای بازی و گردش در زیر نور 

آفتاب از خانه به بیرون ببرید.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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 3 قانون مهم برای داشتن
 خانه ای سالم

همه ما دوس��ت داریم محیط زندگی مان تمیز و سالم و سرسبز 
باشد اما بیشترمان نمی دانیم که با روش های ساده ای می شود به 
 این هدف دست پیدا کرد. آشنایی با قوانین سه گانه زیر و اجرای 
 توصیه های مربوط به هر ی��ک از این 3 قانون کمک تان می کند 

خانه ای سبزتر و سالم تر داشته باشید.
1( قانون اول: انرژی باید ذخیره شود

 از المپ های کم مصرف استفاده کنيد
این المپ ها که امروزه همه جا در دسترس است، تنها یک چهارم 
المپ های معمولی انرژی مصرف می کند و 1۰ برابر المپ های 

پرمصرف عمر می کند.
 چراغ ها را خاموش کنيد

 در صورتی که چراغ اتاقی بی مورد روش��ن است و از آن استفاده 
نمی کنید، آن را خاموش کنید. اگر روش��نایی اتاق به اندازه ای 
است که می توانید در آن کار کنید، چراغ را روشن نکنید. در روز 
حداکثر از روشنایی طبیعی به جای المپ استفاده کنید حتی می 
توانید از چراغ های اتوماتیک که خود به خود خاموش می شود، 

استفاده کنید.
 توجه کنيد که دما تنظيم باشد

یخچال و فریزر بیشترین مصرف کنندگان انرژی در خانه هستند. 
دقت کنید که این وسایل بیش��تر از آنچه الزم است، کار نکنند. 
دمای مناسب یخچال ۴ درجه س��انتی گراد است و فریزر هم در 
دمای ۴ درجه زیر صفر موادغذایی را س��الم نگه می دارد. توجه 
کنید که درب یخچال نباید بی دلیل باز و بس��ته ش��ود. باز نگه 

داشتن در یخچال سبب هدر رفتن انرژی زیاد می شود
 دوشاخه های بدون استفاده را از پریز بکشيد

وسایل الکتریکی از جمله تلویزیون، کامپیوتر و دستگاه های دی 
وی دی ووی س��ی دی در صورتی که اس��تفاده نمی شوند، بهتر 

است از پریز برق جدا شوند.
از وسایل برقی به طرز موثرتری استفاده کنيد

قبل از استفاده از ماشین لباس شویی، خشک کن و ماشین ظرف 
ش��ویی، صبر کنید تا به اندازه کافی لباس یا ظرف برای شستن 
 داشته باشید. بعد از استفاده از خشک کن فیلتر آن را تمیز کنید و
 حتی المقدور از نور و هوای آزاد برای خش��ک ک��ردن لباس ها 

استفاده کنید.
 پرده ها را کنار بزنيد

ارزان ترین و بهترین منبع گرمایش��ی، نور خورش��ید است. پس 
پرده را کنار بزنید تا از نور و گرمای طبیعی استفاده کنید و اتاق با 

نور طبیعی روشن شود.
 در و پنجره ها را درزگيری کنيد

تا جایی که امکان دارد با گرفتن درزه��ای در و پنجره ها مانع از 
هدر رفتن گرما و انرژی شوید. وسایل گرمازا و خنک کننده خراب 
را تعمیر کنید و در صورتی که قابل اس��تفاده نیستند و انرژی را 
هدر می دهند، آنها را عوض کنید. درباره روش های جلو گیری از 
هدر رفتن انرژی مطلب هزینه قبض هایتان پایین می آید، اگر... 

را می توانید بخوانید.
۲( قانون دوم: هوا باید پاک باشد
 در خانه سيگار نکشيد

یکی از مهم ترین راه های پاک ماندن هوا در خانه این اس��ت که 
حداقل در خانه سیگار نکشیم. سیگار کشیدن در خانه مثل این 
می ماند که یک اتوب��وس دیزلی را به خانه دعوت کرده باش��یم. 
سیگار منبع مواد سمی اس��ت و حتی افرادی که در معرض دود 

سیگار قرار می گیرند بیشتر از فرد سیگاری در خطر هستند.
پای گل و گياه را به خانه باز کنيد

رشد و پرورش گیاهان در اطراف منزل و حتی در خانه مثل نوعی 
فیلتر طبیعی عمل می کند. خیل��ی از گیاهان آالینده های مضر 
مثل گرد و غبار فرش ها، مبلمان و حتی وسایل الکترونیکی را به 
خود جذب می کنند. بنابراین هوای داخل خانه تان را با پرورش 
گل و گیاه پاک و پاکیزه نگه داری��د. بیرون از خانه هم می توانید 
گل های رونده و درختچه ه��ای کوچک بکارید.نکاتی مهم برای 

نگهداری گل ها در آپارتمان را اینجامی توانید بخوانید.
 از نشانگر منوکسيدکربن استفاده کنيد

منوکسیدکربن یک گاز بی رنگ و بی بو و بسیار کشنده است. برای 
جلوگیری از مسمومیت منوکسیدکربن از یک هشداردهنده گاز 

منوکسیدکربن استفاده کنید.
3( قانون سوم: مواد سمی باید به حداقل برسد

 پاک کننده های غيرسمی را انتخاب کنيد
 برای تمی��ز کردن محی��ط من��زل از محصوالت پ��اک کننده و 
شوینده ای استفاده کنید که سبب بروز مشکالتی برای سالمت 

شما نشوند و حتی محیط زندگی شما را هم آلوده نکنند.
 از حشره کش ها کمتر استفاده کنيد

به جای اینکه برای کش��تن حش��رات ریز و موذی مثل مورچه و 
سوسک و مگس حشره کش های مختلف خریداری کنید، سعی 
کنید همیش��ه خانه تان را تمیز نگه دارید تا مجبور نشوید از این 
مواد شیمیایی که برای سالمت ش��ما و خانواده تان مضر است، 
استفاده کنید. با اس��تفاده از توری روی پنجره ها و تمیز کردن 
مدام آشپزخانه و درپوش گذاشتن روی موادغذایی می توانید از 
شر این حشرات رهایی یابید.چگونه از شر حشرات خانگی خالص 

شویم؟ برای پاسخ یه این سوال به اینجا سری بزنید.
 در حياط یا ت�راس خانه یک باغچه کوچک درس�ت 

کنيد
در خان��ه خود ی��ک باغچه کوچک درس��ت کنید و س��بزیجات 
خوردنی را خودتان پرورش دهید. این کار نه تنها باعث احساس 
شادابی و نشاط در شما می شود بلکه باعث کاهش آلودگی هوای 

خانه تان هم می گردد.
 زباله های تان را جداسازی کنيد

زباله های خانه نه تنها سبب آلودگی و انتشار عوامل بیماری زا در 
خانه می شوند بلکه س��بب بوی نامطبوع مخصوصا در آشپزخانه 
می شوند بنابراین س��عی کنید س��طل زباله در دار و ترجیحا دو 
ظرف زباله مجزا داش��ته باش��ید که زباله هایی که قابل بازیافت 
اس��ت را از س��ایر زباله ها جدا کنید. بقایای نان ه��ای غیرقابل 
استفاده، زباله های کاغذی و شیشه ای و باقی مانده غذاها را هر 
یک در ظرف مخصوص خود به طور جداگانه قرار داده و در ساعت 

مشخصی آنها را بیرون از منزل قرار دهید.
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 وای فای هيبریدی
 ابداع شد

فناوری جدیدی موس��وم به WiFO ابداع 
شده که با اس��تفاده از آن شبکه ای متشکل 
از چند کارب��ر که از دس��تگاه های مجهز به 
وای فای استفاده می کنند با پهنای باند قابل 

توجه از شبکه پرسرعت بهره مند می شوند.
با وجود انبوهی از تجهیزات مجهز به فناوری 
وای فای این امکان قابل تصور است که چند 
فرد در تالش باش��ند تا به ط��ور همزمان به 
یک شبکه متصل باشند و زمانی که صحبت 
از به کارگیری این فن��اوری در محیط های 
عمومی می ش��ود، این رق��م را باید در چند 
صد نفر ضرب کرد که این به معنای افت فاحش پهنای باند می ش��ود. اکنون گروهی از 
 WiFO محققان در دانشگاه اورگان برای حل این مشکل سیستم جدیدی موسوم به
ابداع کرده اند که در تلفیق با LED های مادون قرمز، پهنای باند وای فای را تا 1۰ برابر 

افزایش می دهد.
نکته جالب توجه در این ابتکار عمل جدید این است که نه تنها تبادالت فرکانس رادیویی 
بلکه تبادالت نوری نیز به طور همزمان در این شبکه ارتقا یافته و با سرعت باالیی انجام 

می پذیرد. به این دلیل می توان این فناوری جدید را وای فای هیبریدی عنوان کرد.

 اختراع جالب مایعی ویژه برای جليقه های 
ضد گلوله

هنگامی که این پوش��ش مورد اصابت یک 
گلوله قرار می گیرد، مای��ع ضربه را جذب 
می کن��د و مانع هرگونه صدم��ه جدی به 
اعضای بدن می ش��ود. این زره وابسته به 
این مایع ویژه اس��ت و گ��ردش این مایع 
بس��ته به میزان حرارت و فش��ار متفاوت 
است.کارولینا اولزوسکا، هماهنگ کننده 
 موسس��ه فن��اوری امنیت��ی موراتک��س

 می گوید: » این مایع نسبت به سایر مایعات 
متفاوت اس��ت چون میزان چس��بندگی 
 آن ب��ا افزای��ش نی��روی وارد ش��ده فرق

 می کند. چس��بندگی آن با وجود ذراتی در درون مایع افزایش م��ی یابد و بنابراین 
آنها همچون سدی در برابر عامل نفوذی خارجی عمل می کنند.«به گفته محققان، 
این فناوری نه تنها برای زره های ویژه پلیس��ها و س��ربازان کارب��رد دارد بلکه از آن 
می ت��وان در تولید قس��متهایی ار تجهی��زات ورزش حرف��ه ای و یا حت��ی کل این 
تجهیزات بهره گرفت. استفاده دیگر آن می تواند در ساختن سپر ماشینها و یا موانع 
حفاظتی جاده ها باش��د. در حال حاضر و بر اس��اس نمونه های آزمایش��گاهی این 
 زره بدن می تواند در برابر گلوله هایی با س��رعت حدود ۹۰۰ مت��ر در ثانیه مقاومت

 کند.

فناوری

تست هوش

 کدام یک از
  پنج ضلعی های 
 زیر، یک جفت
 مشابه ندارد؟

 نحوه ی تاثير رژیم غذایی
 بر خلق و خو

آیا شما همان چیزی هستید که می خورید؟ شاید 
نه، اما آنچه می خورید را حس می کنید. تحقیقات 
نش��ان می دهد غذاهایی هس��ت ک��ه می توانند 
خلق و خوی شما را به س��مت بهتر یا بدتر شدن 
ببرند. تغییرات رژیم غذای��ی، می تواند تحوالت 
ش��یمیایی و فیزیولوژیکی در مغز ایجاد کرده و 
رفتار و احساسات ما را عوض کند. خیلی  از ارتباط 
بین آنچ��ه می خوریم را با س��المت فیزیکی مان 
درک می کنیم؛  اما ارتباط بی واسطه ای بین آنچه 
می خوریم با خلق و خ��و، انرژی، خ��واب و تفکر 
بهتر وجود دارد. بررسی  دقیق تر نحوه تاثیر رژیم 
غذایی بر خلق و خوی ت��ان در چند نکته خالصه 

می شود:
1- وقتی منظم غذا نمی خورید

غذا حکم س��وخت ب��دن را دارد؛ بنابراین وقتی 
مدت زیادی بدون غذا سر می کنید، قند خون تان 
اف��ت می کن��د و نوس��انات خلقی کم ک��م بروز 
می کند. باید هر چهار ساعت یک وعده غذایی یا 
میان وعده را در برنامه تان داشته باشید. صبحانه 
یکی از وعده های مهم اس��ت. خ��وردن صبحانه 
به کودکان و بزرگس��االن کم��ک می کند، کمتر 
هوس خوردن هله هوله کنن��د و در نتیجه وزن 
متناسب داشته باش��ند؛ اما به یاد داشته باشید: 
همه وعده های صبح یکس��ان نیس��ت و صبحانه 
در یک کی��ک و چای خالصه نمی ش��ود. توصیه 
می شود غالت پرفیبر به همراه کمی میوه یا یک 
فنجان کورنفلکس را با کمی ش��یر در این وعده 

بگنجانید.
۲-کربوهيدرات کم مصرف می کنيد

بدن ش��ما ب��رای تولی��د س��روتونین،یک ماده 
شیمیایی در مغز که احساس خوب ایجاد می کند 
و دارای اث��ر آرام بخش اس��ت، ب��ه کربوهیدرات 
نی��از دارد. افرادی ک��ه رژیم ک��م کربوهیدرات 
دارند به احتمال بیش��تری احس��اس خستگی، 
خشم، افس��ردگی و .. می کنند. ۴5 تا 65 درصد 
کالری روزانه از کربوهیدرات تامین می شود. اگر 
رژیم تان دو ه��زار کالری اس��ت، ۹۰۰ تا 13۰۰ 
کال��ری در روز باید کربوهی��درات مصرف کنید. 
در این میان کربوهیدرات های پیچیده که شامل 
غالت کامل و سبوس دار است، اثر بهتری بر خلق 
و خو دارد. اگر می خواهید احس��اس خوب تان را 
تقویت کنید، س��عی کنید کم��ی ذرت بو داده یا 
کمی مافین را به عنوان می��ان وعده، نوش  جان 
کنید تا احساس شادی و آرامش بیشتری داشته 

باشید.
3- اس�يدهای چ�رب ام�گا 3 ک�م مصرف 

می کنيد
  این اس��ید چرب در ماهی آزاد، ساردین و ماهی
 خال مخالی، وجود دارد و می تواند هم حافظه و 
هم خلق و خو را تقویت کند. سطح پایین امگا 3 با 
افسردگی، بدبینی و حرکات تکانشی همراه است. 
بیشتر کارشناسان توصیه می کنند، دو وعده در 
هفته ماهی مصرف کنید. منابع دیگر این اس��ید 
چرب گردو، روغن کانوال و تخم مرغ اس��ت. کره 
بادام زمینی و مارگارین هم غنی از امگا 3 هستند.

۴- از مواد مغذی مهم غفلت می کنيد
 دریافت آهن ناکافی می تواند افسردگی، خستگی 
و عدم تمرکز را ایجاد کند. غذاهای غنی از آهن؛ 
ش��امل گوش��ت قرمز، زرده تخم مرغ، میوه های 
خش��ک، حبوبات، جگ��ر و کنگر فرنگی اس��ت. 
دانش��مندان دریافته اند، تیامین ناکافی می تواند 
باعث درونگرایی، عدم فعالیت، خستگی، کاهش 
اعتماد ب��ه نفس و پایین آمدن خلق و خو ش��ود. 
تیامین در دانه غالت، گل کلم و تخم مرغ وجود 
دارد. اس��ید فولیک هم به رفع افسردگی کمک 
می کند؛ بنابراین باید س��بزی های برگ س��بز، 
پرتقال، گریپ فروت، آجیل،  ن��ان گندم و جوانه 
را که منابع خوبی برای اسید فولیک هستند، در 

برنامه غذایی تان بگنجانید.
5- چربی زیاد می خورید

چیپس برای  اخالق تان خوب نیست! انتخاب های 
چرب به خصوص آن هایی که چربی اشباع زیادی 
دارند با افسردگی و زوال عقل مرتبط است. بدن 
زمان زیادی برای هض��م چربی نیاز دارد و هرچه 
 بیش��تر مصرف کنید، بیش��تر احساس خستگی

 می کنید.
6- بدون فکر می خورید 

آنچه می نوش��ید هم به اندازه آنچ��ه می خورید، 
مهم است. 

مصرف بیش از حد کافئی��ن می تواند اضطراب و 
نوسانات خلقی را دامن بزند؛ بنابراین نباید بیشتر 
از یک تا دو لیوان قهوه بنوش��ید. اگر می خواهید 
احس��اس بهت��ری داش��ته باش��ید، متخصصان 
همچن��ان آب را پیش��نهاد می کنن��د. گزین��ه 
هوشمندانه دیگر یک لیوان شیر کم چرب است، 
که پادزهر اس��ترس بوده و در بهب��ود خلق وخو 
و افزایش حافظه موثر اس��ت. اگر ش��یر دوست 
ندارید چای س��بز را امتحان کنید؛ چون حاوی 
آنتی اکسیدان بود و دشمن درجه یک افسردگی 

است.
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