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نا گفته های کشتی  توقیف شده
 »MV Maersk Tigris ،کشتی »مرسک تایگریس

با پرچم جزایر مارشال در خلیج فارس توقیف شد.
اخب��ار گوناگونی پیرام��ون این خبر در رس��انه های 
داخلی و خارجی منتشر ش��د و تحلیل های متعددی 
راجع به آن به گوش رس��ید. برخی آن را به مذاکرات 
ربط دادند و برخ��ی دیگر آن را زهر چش��م از آمریکا 
دانس��تند و عده ای نیز این توقیف را مرتبط با مسایل 
یمن می دانند؛ اما یک نف��ر حرف های دیگری در این 

باره می زند.
 MV Maersk ، می گوید توقیف » مرسک تایگریس
Tigris« کامال مس��اله ای حقوقی اس��ت و ربطی به 
سیاس��ت ندارد. تاکید می کند فرقی نمی کند مالک 

این کشتی چه کسی باشد؛ در هر صورت این کشتی 
توقیف می شد؛ چراکه حقی را تضییع کرده است.

»حمید رضا جهانیان، مدیرعامل شرکت فرآورده های 
نفتی پارس طالییه« در ابت��دا تمایلی برای مصاحبه 
ندارد، می گوید ممکن است اسمش در رسانه ها بیاید 
و برایش مزاحمت هایی ایجاد شود؛ اما وقتی با اصرار 
ما برای بیان حقیقت ماجرا روبه رو می شود آرام آرام 
شروع به شفاف سازی می کند و از برخی زوایای علت 
 MV Maersk ،توقیف کشتی »مرس��ک تایگریس

Tigris« می گوید.
وی اسنادی در دست دارد که نشان می دهد ادعاهای 

سیاسی پیرامون توقیف کشتی ...
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تیغ قانون بر نبض جراحان  نشست

مشکالت فعاالن صنعت گردشگری 
اصفهان درون بخشی است

 مراکز دندانپزشکی دولتی 
افزایش می یابد

 احداث موزه فرش کاشان 
در مشهد اردهال

 بیابان زایی به قیمت
 صادرات هندوانه
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برآورد دس�تگاه آگهی مناقصه شماره 94-786 شرکت آب و فاضالب روستایی اس�تان اصفهان به مبلغ 2/600/000/000 

اصالح می شود.

اصالحیه

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

2 2

 ادامه مذاکرات نیویورک
 برای دستیابی به پیش 

نویس »توافق برجام«

 حمله جنگنده های
  سعودی به 

»کامیون مواد غذایی«

وفات حضرت زینب )س( تسلیت باد

اعتراض برخی از جراحان 
اصفهانی به صدور حکم 

زندان برای سه جراح؛



 جنگنده های عربستان سعودی یک کامیون حامل مواد غذایی را در 
شهرستان »المالحیظ« واقع در استان صعده در شمال یمن هدف 

قرار دادند.
این در حالی است که منابع یمنی از شهید و زخمی شدن دست کم 
هفت نفر در حمالت جنگنده های س��عودی ب��ه منطقه آل عمار در 

استان صعده واقع در شمال یمن خبر دادند.
یک منب��ع محلی گف��ت: جنگنده های س��عودی همچنین مناطق 
متعددی در سحار را بمباران کردند که خسارت های زیادی به مزارع 
و دارایی های مردم وارد شد، جنگنده های سعودی همچنین به طور 

گسترده بر فراز حیدان، ساقین، رازح، شداء و الظاهر پرواز کردند.
جنگنده های عربس��تان همچنین به مناط��ق مختلف یمن حمله و 
میدان الس��بعین صنعاء را بمباران کردند که خس��ارت هایی به این 
میدان که به عنوان جاده شریانی مهم ارتباطاتی محله های شمالی به 

محله های جنوبی پایتخت یمن قلمداد می شود، وارد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اس��تیضاح وزیر راه با 
۲۴ امضا به هیات رییسه مجلس تحویل داده شد؛ اما هیات رییسه با 

حمایت های ناصواب خود از وزیر، مقابل استیضاح مقاومت می کند.
موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی به امض��ای ۲۴ نفر از 

نمایندگان رسیده و به هیات رییسه تحویل داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار داشت: وزیر 
راه قول و وعده می دهد؛ اما عمل نمی کند؛ امروز نه مشکل مسکن و 
نه مشکل پروازها حل شده و مشکالت عمرانی همچنان پابرجاست.

ثروتی خاطرنشان کرد: جلسه  مشترکی را با حضور استیضاح کنندگان 
و رییس مجلس و شخص وزیر راه داشتیم و استیضاح کنندگان یک 
جلسه دیگر نیز با حضور نایب رییس مجلس و وزیر راه برگزار کردند 
و در همه جلسات تنها قول و وعده و وعید از سوی وزیر به نمایندگان 

داده شد و این جلسات هیچ نتیجه ای را در پی نداشت.
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کشتی »مرسک تایگریس، MV Maersk Tigris« با پرچم 
جزایر مارشال در خلیج فارس توقیف شد.

اخب��ار گوناگونی پیرامون ای��ن خبر در رس��انه های داخلی و 
خارجی منتش��ر ش��د و تحلیل های متعددی راج��ع به آن به 
گوش رسید. برخی آن را به مذاکرات ربط دادند و برخی دیگر 
آن را زهر چشم از آمریکا دانس��تند و عده ای نیز این توقیف را 
مرتبط با مسایل یمن می دانند؛ اما یک نفر حرف های دیگری 

در این باره می زند.
 MV Maersk ، می گوی��د توقی��ف » مرس��ک تایگری��س
Tigris« کامال مس��اله ای حقوقی اس��ت و ربطی به سیاست 
ندارد. تاکید می کند فرقی نمی کند مالک این کشتی چه کسی 
باشد؛ در هر صورت این کشتی توقیف می شد؛ چراکه حقی را 

تضییع کرده است.
»حمید رضا جهانیان، مدیرعامل ش��رکت فرآورده های نفتی 
پارس طالییه« در ابتدا تمایلی برای مصاحبه ندارد، می گوید 
ممکن است اسمش در رسانه ها بیاید و برایش مزاحمت هایی 
ایجاد ش��ود؛ اما وقتی با اصرار م��ا برای بی��ان حقیقت ماجرا 
روبه رو می ش��ود آرام آرام شروع به شفاف س��ازی می کند و از 
 MV ،برخی زوایای علت توقیف کش��تی »مرسک تایگریس

Maersk Tigris« می گوید.

وی اسنادی در دست دارد که نشان می دهد ادعاهای سیاسی 
 MV Maersk ، پیرامون توقیف کشتی » مرسک تایگریس
Tigris« صحت ندارد و حقوقی بودن توقیف را اثبات می کند.

جهانیان از س��پاه هم تقدیر می کند و معتقد اس��ت نیروهای 
نظامی ایرانی ابهت خاصی دارند که همین باعث شده دشمن 

جرات حمله به ایران نداشته باشد.
وی اظهار داش��ت: بر اس��اس ش��کایتی ک��ه ما از ش��رکت » 
مرسک الین« داشتیم روز هش��تم اردیبهشت ماه سال جاری 
 »MV Maersk Tigris ، کشتی باری »مرسک تایگریس
با پرچم جزایر مارشال که تحت حاکمیت آمریکاست و متعلق 
به خطوط کشتیرانی مرسک )MAERSK ( براساس حکم 
دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در 

بندرعباس منتقل و متوقف شد.
جهانیان با بیان اینکه این کش��تی پیش از هدایت به س��مت 
لنگرگاه بر روی شبکه بی سیم از ناو و جنگنده های آمریکایی 
درخواست کمک کرده بوده تصریح کرد: با وجود اینکه کشتی 
باری »مرس��ک تایگریس ، MV Maersk Tigris« از ناو 
آمریکایی که در نزدیکی تنگه هرمز بود درخواست کمک کرده 
بود و یکی از ناوها و همچنین جنگنده های آمریکایی به سمت 
کشتی مذکور حرکت کرده بودند، خوش��بختانه با اقتدار تیم 

عملیاتی نیروی دریایی کشورمان به سمت لنگرگاه بندر شهید 
باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی پارس طالییه همچنین 
ضمن اشاره به بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی گفت همانطور 
که در بیانیه مذکور آمده است حکم توقیف کشتی مذکور در 
چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و داخلی صادر شده و از 

سوی نیروهای عملیاتی اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی به دنبال بهره برداری سیاسی 
از این موضوع هستند که حقیقت امر خسارتی است که شرکت 

»مرسک الین« به ما وارد کرده است.
حمید رض��ا جهانیان ادامه داد: برخالف برخی اخبار منتش��ر 
ش��ده مبنی بر اینکه توقیف کش��تی »مرس��ک« در آب های 
بین المللی صورت گرفته است این کش��تی در آب های ایران 

توقیف شده است.
وی با اش��اره به موضوع فعالیت ش��رکت خود اظهار داش��ت: 
ش��رکت فرآورده های نفتی پارس طالئیه )سهامی خاص( در 
زمینه صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای حوزه جنوبی 
خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا اعم از چین، هند،بنگالدش، 
کویت،امارات،قطر،تایلند و اروپا فعالیت دارد و تاکنون توانسته 
بی��ش از ه��زاران کانتینر به ای��ن کش��ورها از طریق خطوط 
کش��تیرانی های مختلف از جمله ش��رکت »مرس��ک الین« 

صادرات انجام دهد.
جهانیان در ادامه به تش��ریح تاریخچه اختالف ش��رکت خود 
با »مرسک الین« پرداخت و گفت: متاس��فانه در سال138۲ 
تعدادی از کانتینرهای ارسال شده شرکت فراورده های نفتی 
پارس طالییه که از طریق شرکت »مرسک الین« به بندر »جبل 
 علی« حمل شده بود، به مشتری تحویل نش��د و از اینجا ما با 

» مرسک الین« به اختالف برخوردیم.
مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی پارس طالییه تصریح کرد: 
» مرسک الین« چون با نمایندگی خود در ایران دچار اختالف 
شده بود، از تحویل کاالی حمل شده به مشتری شرکت متبوع 
امتناع کرد و تالش ها و پیگیری های ما در این زمینه بی پاسخ 

و بی نتیجه ماند.
جهانی��ان ادام��ه داد:  نکت��ه جالب اینجاس��ت که ش��رکت 
»مرس��ک الین« جهت دریافت حق توقف و دموراژ کانتینرها 
در بندر » جبل عل��ی« بر علیه م��ا در محاک��م قضایی ایران 
اقامه دعوی کرد و دستگاه قضایی ایران نیز در پرونده مذکور 
ش��رکت فراورده های نفتی پارس طالییه را در مقابل شرکت 
»مرس��ک الین« محکوم به پرداخت خس��ارات کرد و تمامی 
حقوق آن شرکت از طریق ش��رکت فراورده های نفتی پارس 

طالییه و با اجرائیات دستگاه قضایی پرداخت کردیم.
مدیرعام��ل ش��رکت فراورده ه��ای نفت��ی پ��ارس طالیی��ه 
گفت: خس��ارات وارده از جانب شرکت »مرس��ک الین« قابل 
کارشناسی نیست؛ چراکه اهم خسارات وارده پنهان و قابلیت 

ارائه اسناد ندارد.
وی با بی��ان اینکه مبلغ خس��ارت قریب ب��ه 10 میلیون دالر 
تخمین زده می ش��ود اظهار داش��ت: وقتی دیدیم حق مان از 
طرف شرکت »مرسک الین« تضییع شده خود را محق دیدم 

که مطالبات مان را از طریق طرح دعوای حقوقی استرداد کاالی 
حمل شده و مطالبه  کلیه  خس��ارت های مربوط با مراجعه به 
دادگاه های حقوقی ایران ، که قباًل ش��رکت »مرسک الین« با 
مراجعه به دادگاه ایران در واقع عالوه بر وجود صالحیت قضایی 
در رسیدگی به این اختالف، به آن تأکید و صحه گذارده بود، 

دانستیم.
وی اظه��ار داش��ت: ب��ه ای��ن ترتی��ب در دادگاه الزم طرح و 
 اقامه دعوی کردی��م و پیگیری های حقوقی چندین س��اله و 
کارشناس��ی  ه��ای متع��دد و مختل��ف در زمین��ه گم��رک، 
حس��ابداری، بازرگانی، کش��تیرانی و ارائه نظریات تکمیلی از 
سوی کارشناس��ان  با صالحیت و هیأت های کارشناسی، در 

نهایت حکم به نفع صادر شد.
مدیرعام��ل ش��رکت فراورده ه��ای نفت��ی پ��ارس طالییه با 
 بی��ان اینک��ه بع��د از تجدی��د نظرخواهی توس��ط ش��رکت

 » مرس��ک الین« دادگاه تجدید نظر ضمن رسیدگی کامل تر، 
رأی دادگاه بدوی را تأیید کردگفت:  بعد از ابالغات الزم و پیرو 
تقاضای اجرائیه توسط وکیل ش��رکت و ابالغ اجرائیه قانونی 
به شرکت »مرسک الین«، آن ش��رکت حاضر به اجرای مفاد 

اجرائیه نشد.
جهانیان تصریح ک��رد: وقتی فض��ا به این ش��کل پیش رفت 
برحسب قوانین موجود دادگاه جهت دریافت حق از محکوم با 
در نظر داشتن کلیه قوانین داخلی و بین المللی دستور توقیف 
اموال و دارایی های آن شرکت را به سازمان بنادر و دریانوردی 
، که ناظر به عملکرد تمامی خطوط کش��تیرانی های داخلی و 

خارجی می باشد ، را صادر کرد.
وی در تکمیل بخش قبل��ی اظهارات خود مط��رح کرد:  برابر 
قوانین بین المللی و معاهدات بین المللی ناظر به این موضوع، 
سازمان بنادر و کشتیرانی با ارجاع دستورات محکمه قضایی به 
بخش های مختلف موفق به اجرای دستورات قضایی شده اند و 
کشتی »مرسک تایگریس ، MV Maersk Tigris« که از 
جمله اموال شرکت »مرس��ک الین« است در آب های نیلگون 

خلیج فارس )تنگه هرمز( توقیف شد.
جهانیان با بیان اینکه قطعاً توقیف اش��اره ش��ده در راس��تای 
احق��اق حق ش��رکت فراورده ه��ای نفتی پ��ارس طالییه که 
دارای ی��ک ش��خصیت حقوقی خصوص��ی بوده اس��ت ادامه 
 داد:  درصورتی که ش��رکت »مرس��ک الین« مطالبات شرکت

 متبوع  مان را پرداخت کند از کشتی مذکور رفع توقیف شده و 
در غیر این صورت برابر قوانین اموال موجود و یا خود کشتی در 

جریان مزایده و فروش قرار می   گیرد.
مدیرعامل ش��رکت فراورده های نفتی پ��ارس طالییه درباره 
برخی اخبار درخصوص بارنامه »B-L« این کشتی گفت:  طرف 
قرارداد و صادرکننده بارنامه شرکت کشتیرانی »مرسک الین« 
دانمارکی بوده و هیچ شرکت و ش��خصیت حقوقی آمریکایی 
در این پرونده نقش��ی ندارند. تا آنجا که من می دانم کاپیتان 
کشتی تبعه بلغارستان، و افس��ر دوم آن تبعه روسیه هستند 
یعنی برخالف اخبار ضد و نقیضی که پیش از این انتشار یافته، 
در میان خدمه کشتی هیچ آمریکایی وجود ندارد، بلکه بیشتر 

خدمه تبعه کشورهای اروپای شرقی و آسیایی هستند.

پارسه طالییه، از شرکت مرسک الین به دلیل بدهی احقاق حق کرد؛

نا گفته های کشتی  توقیف شده
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 محسن رضایی طرفدار
 کدام تیم فوتبال است؟

نظر ش��خصیت های سیاس��ی درم��ورد تیم ه��ای فوتبال 
همواره ب��رای عالقه من��دان فوتبال جذاب و جالب اس��ت. 
به نوش��ته س��ایت ش��خصی دکتر محس��ن رضای��ی اخیرا 
وی در پاس��خ به این س��وال که طرف��دار کدام تی��م فوتبال 
 اس��ت، پاس��خ داده که وی طرف��دار تیم مل��ی و همچنین

 تیم های خوزستانی به ویژه نفت مسجد سلیمان و تراکتور 
سازی تبریز اس��ت. وی که خود خوزستانی و از عالقه مندان 
تیم های خوزس��تانی اس��ت دلیل عالقه اش به تیم تراکتور 
سازی را عالقه وافرش به مردم آذربایجان و سردار شهید آقا 
مهدی باکری اعالم کرد.محسن رضایی در پایان اضافه کرد 
که من به هر تیم ایرانی که در مقابل تیم های سعودی پیروز 
شوند و به گلزنان تیم های ایرانی به عربستان افتخار می کنم.

اصالح طلبان کشور را به یازده 
قسمت تقسیم کردند

محس��ن رهامی، رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات درباره آخرین اخبار کمیته سیاسی شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات گفته: در کمیته انتخابات شورای 
هماهنگی برای اینکه بتوانیم فعالیت های خود را در سرتاسر 
کشور توس��عه دهیم، با هماهنگی تهران و استان ها در حال 
تشکیل کمیته انتخابات در استان ها هستیم. کل کشور، غیر 
از تهران که یک منطقه ویژه است، به یازده منطقه؛ یعنی هر 
سه استان یک منطقه تقسیم و برای هر منطقه یک مسوول 

تعیین شده است.

پرداخت بخشی از جریمه بانک 
فرانسوی به قربانیان سه کشور

ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفته بخشی از جریمه هشت 
میلیارد و ۹00 میلیون دالری بانک فرانسوی »ب ان پ پاریبا« 
را به قربانیان اقدامات دولت های ایران، سودان و کوبا بپردازد. 
آسوشیتدپرس این خبر را به نقل از اندرو گولداستین، دستیار 
دادستانی ایاالت متحده آمریکا منتشر کرده است. »ب ان پ 
پاریبا« که بزرگ ترین بانک فرانس��ه اس��ت، جمعه یازدهم 
اردیبهش��ت توس��ط دادگاهی در آمریکا به پرداخت هشت 
میلیارد و ۹00 میلیون دالر جریمه بابت نقض تحریم ها علیه 

ایران، سودان و کوبا محکوم شده است.

 اتهام موسوی الری 
به وزرای روحانی

وزیر کش��ور دولت اصالحات گفت: آق��ای روحانی خودش 
دقیق، صحی��ح و از موضع یک دولت مقت��در دولت پیش رو 
صحبت می کند، در حالی که متاس��فانه بعض��ی از همکاران 
ایشان بسیار منفعل هس��تند، به گونه ای منفعل که مدیران 
منطقه آن ها نمی دانند که باالخره کدام سیاست را باید دنبال 
کنند؟ دولت تا زمانی که روش بده بستان و معامله های پشت 
پرده را دنبال بکند و وزرا و مس��وولین سطح باالی دولت به 
جای تاکید بر وظایف قانونی خودشان بخواهند با یک نوع بده 
بستان و باج دادن کارشان را پیش ببرند، قطعا مدیران منطقه 
ایشان با همین مشکل روبه رو می شوند؛ اگر ز باغ رایت ملک 

خورد سیبی درآورند غالمان درخت را از بیخ.

توضیح منبع یک پول کثیف 
هشت میلیارد دالری

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صحن علنی مجلس 
و در جریان پاسخ به س��وال نمایندگان درباره »پول کثیف« 
 گفت : »در حوزه قاچاق سوخت روزانه ۲0 میلیون لیتر بود،

 8 میلی��ارد دالر در س��ال پول کثی��ف وارد چرخ��ه اقتصاد 
می شد«.

بی توجهی به میزان پیمایش خودروهای سنگین و اختصاص 
سهمیه هایی به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودرو ها 
که به بی��ش از ۲ براب��ر مصرف فعل��ی آن ها بالغ می ش��ود، 
بزرگ ترین دلی��ل کاهش نیافتن قاچ��اق و مصرف گازوئیل 
بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حتی افزایش آن در 
سال های اخیر بوده اس��ت و خودروهای سنگین را تبدیل به 
یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف 
داخل کشور کرده است.  اظهارات مس��وولین سابق و فعلی 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این مدع��ا را تایید می کند: 
فداحس��ین مالکی، رییس سابق س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
 و ارز در ب��اره این موض��وع در همای��ش روز جهانی گمرک 
)۵ بهمن ۹1( گفت:  »افزایش قاچاق س��وخت ناش��ی از این 
است که سهمیه های گوناگون بدون مطالعه داده می شود که 

این سهمیه ها منجر به قاچاق می شود«.

 ادعای احتمال تشکیل 
بنیاد تعاون قوه قضاییه

آیت اهلل آملی الریجانی جهت اس��تفاده از تج��ارب اجرایی 
در مباح��ث اقتصادی، مش��اور اقتصادی تعیی��ن کرد. آیت 
اهلل آملی الریجانی، ریاس��ت قوه قضاییه که به شدت نگران 
بح��ث مبارزه ب��ا مفاس��د اقتص��ادی اس��ت و در عین حال 
اس��تقالل اقتصادی دس��تگاه قضا را یک امر مه��م می داند، 
اخی��را دکتر علی عس��کری را به عن��وان مش��اور اقتصادی 
منصوب کرده اس��ت. همچنین برخی مقام��ات قوه قضاییه 
پیش��نهاد کرده اند، با توجه به وضعیت بازنشس��تگی قضات 
و کارکنان ق��وه قضاییه، بنیاد تعاون این ق��وه نیز راه اندازی 
ش��ود. بر همین اس��اس احتماال علی عس��گری به ریاست 
 بنی��اد تعاون ق��وه قضاییه ب��ا بودجه ای مش��خص منصوب

 می شود. 

شنیده ها 

 حمله جنگنده های سعودی
 به »کامیون مواد غذایی«

استیضاح وزیر راه، تقدیم 
هیات رییسه مجلس شد

خیابان های شهر بالتیمور آمریکا روز شنبه پرتعدادتر 
از همیشه شاهد صحنه ابراز خش��م مردم به سیاست 
های نژادپرس��تانه و برخورد خش��ن پلیس با س��یاه 

پوستان بود.
هزاران تن از معترضان به خیابان های بالتیمور آمدند و 
خواهان اجری عدالت درباره قتل »فردی گرای« جوان 
سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس این کشور شدند.

برآورده��ا حاکی اس��ت ک��ه 10 ه��زار نف��ر از مردم 
این ش��هر در تجمع اعتراضی کم س��ابقه ب��ه خیابان 
 ه��ا آمدند و فری��اد زدن��د: عدالت نباش��د صلحی هم

 نیست.
کش��ته ش��دن ی��ک ج��وان س��یاه پوس��ت دیگ��ر 

در هفته گذش��ته بر اثر ش��کنجه پلی��س که منجر ب��ه قطع نخ��اع و در نهایت 
 مرگ وی ش��د، خش��م م��ردم بالتیم��ور را برانگیخ��ت و به س��رعت منجر به

 درگیری های خشن میان پلیس و مردم این شهر شد.دادستان کل بالتیمور می 
گوید: نیروهای خاطی پلیس هیچ توجیهی برای دس��تگیری جوان کشته شده 

به دست آنان نداشتند.
این جوان به اتهام به همراه داشتن سالح س��رد در حالی دستگیر شد که بر اثر 
برخورد خشونت آمیز پلیس آمریکا س��تون فقرات وی شکست و بعد از تحمل 
درد چند ساعته با بی توجهی پلیس خیلی دیر به بیمارستان رسید و جان سپرد.

تظاه��رات کنن��دگان خش��مگین آمریکایی در مقابل س��اختمان ش��هرداری 
 بالتیمور نیز اجتماع کردند.گارد ملی آمریکا ناچار شده است برای جلوگیری از

 درگیری ه��ای احتمالی 3 هزار نیروی وی��ژه پلیس را در معابر ش��هر بالتیمور 
مستقر کند.

بعد از هرج و مرج گس��ترده در بالتیمور آمریکا به دلیل اعت��راض به رفتارهای 
نژادپرستانه پلیس این کشور، دادستانی ایالت مریلند بازداشت »فردی گری« 
جوان ۲۵ ساله آمریکایی از سوی پلیس این ایالت را غیرقانونی خواند و 6 مامور 

پلیس بازداشت کننده او را به قتل متهم کرد.
بت��دا موج��ب ش��د ت��ا مس��ووالن پلی��س بالتیم��ور  اعت��راض ه��ا ا

 

6 تن از ماموران��ی را که در این بازداش��ت نقش 
داشتند به طور موقت از کار برکنار کنند.

با وجود ای��ن تصمیم، ادامه تظاهرات خش��ونت 
آمیز در شهر بالتیمور از پنجشنبه هفته گذشته 
س��بب ش��د تا معترضان خش��مگین، با پلیس 
درگیر ش��ده و به تخریب و غارت اماکن عمومی 
 بپردازند؛ همچنین 1۵ مام��ور پلیس مجروح و
  ده ه��ا نف��ر از تظاهرکنن��دگان بازداش��ت

 شدند.
س��رانجام هش��تم اردیبهش��ت، ش��هردار شهر 
بالتیمور ناگزی��ر از اعالم وضعیت ف��وق العاده و 
وضع مقررات، منع آمد و رفت در این شهر شد؛ اما 
این مساله مانع از ادامه تظاهرات اعتراضی گروه های مختلف مردمی نشد و گروه 

دیگری از تظاهرکنندگان از سوی پلیس بازداشت شدند.
با گس��ترش دامنه اعتراض ه��ا و ناآرامی ها در ای��ن ایالت و س��ایر ایالت های 
آمریکا، صب��ح روز جمعه »مرلین مازبی« دادس��تان ایالت مریلن��د اعالم کرد، 
براس��اس یافته ه��ای این دادس��تانی و نتیج��ه تحقیقات پزش��کی، مرگ این 
جوان س��یاه پوس��ت آمریکایی قتل غیرعمد تش��خیص داده ش��ده و بر همین 
 اس��اس دو تن از 6 پلیس��ی که در بازداش��ت منتهی به مرگ این جوان شرکت

 داشته اند، به اتهام قتل عمد و چهار پلیس دیگر به اتهام قتل غیرعمد در دادگاه 
محاکمه خواهند شد.

 از جمله دالیلی که دادس��تانی ایالت مریلن��د در این رابطه اع��الم کرده، عدم 
استفاده از کمربند ایمنی توسط ماموران به هنگام انتقال مقتول به بیمارستان و 
 استفاده از پابندهای آهنین است که سبب مجروح شدن و خون ریزی وی شده

 بود.
همچنی��ن اش��اره ش��ده ک��ه درحی��ن انتق��ال مقت��ول ب��ه بیمارس��تان، 
 مام��وران ب��دون توج��ه ب��ه وضعی��ت وی ک��ه در حال��ت اغم��ا ب��ه س��ر

 می برده بی دلیل در نق��اط مختلفی توقف کرده اند که همین مس��اله موجب 
وخامت بیشتر حال مقتول شده است.

معاون��ان وزیر امور خارجه روز ش��نبه 
 هش��ت س��اعت هم��راه ب��ا مع��اون 
هماهن��گ کنن��ده سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا بر روی پیش نویس متن 

توافق جامع کار کردند.
 مذاکرات ایران و 1+۵ در نیویورک  به 
طور متوس��ط در هر روز هشت ساعت 
مذاک��ره ب��ر روی واژه ها انجام ش��ده 
است. همزمان با جلسات معاونان، تیم 

کارشناس��ی فنی و حقوقی ایران و ۵+1 
هم به سرپرستی »حمید بعیدی نژاد« 
و »استفان کلمنت« بر روی ضمایم کار 

می کردند.
شایان ذکر است؛  مذاکره  ای نخواهد بود 
و جلسات رایزنی و مشورت های داخلی 

برگزار خواهد شد.
»س��یدعباس عراقچ��ی« با اش��اره به 
اینکه مذاکره کنندگان ایران یک »کار 
س��نگین دو ماهه را ش��روع کرده اند«، 
افزود: هدف ما این است که ظرف چند 
 روز اینده به پیش نوی��س توافق جامع 

برسیم.
عضو ارش��د تیم مذاکره کنن��ده ایران 
رس��یدن به پیش نویس تفاهم را »کار 
سختی« خواند و گفت: به طور حتم این 
اولین پیش نویس پر از موارد اختالفی و 
پرانتر خواهد بود که بای��د بعدا در مورد 

آنها تصمیم گیری شود. 
عراقچی گفت: این پیش نویس ش��امل 

ضمایمی خواهد ب��ود که کار بر روی آن 
را هم کارشناسان شروع کرده اند و روی 

جزئیات بحث می شود.
گفتنی است؛ عراقچی و روانچی معاونان 
وزیر ام��ور خارجه از روز پنج ش��نبه در 
نیویورک نگارش متن توافق جامع را با 
هلگا اشمید به نمایندگی از 1+۵ شروع 

کردند.
قرار اس��ت تا حد امکان ای��ن مذاکرات 
در نیوی��ورک ادام��ه یابد و پ��س از آن 
دورهای آت��ی مذاک��رات در اروپا انجام 
خواهد شد، ضمن این که آنچه تاکنون 
توافق شده، ادامه مذاکرات در نیویورک 
تا روز سه ش��نبه اس��ت و زمان و مکان 
 دور آین��ده مذاک��رات هنوز مش��خص 

نیست.
پی��ش از این، ن��گارش متن ب��ا مذاکره 
عراقچ��ی و روانچ��ی و اش��مید روز 
 دوم اردیبهش��ت در وی��ن آغ��از ش��ده

 بود.

 بالتیمور به اعمال نژادپرستانه 
پلیس آمریکا اعتراض کردند

 ادامه مذاکرات نیویورک
 برای دستیابی به پیش نویس »توافق برجام« 



یادداشت

 مرگ كودك یك و نيم ساله 
بر اثر بي احتياطي والدین

فرمانده انتظامي شهرس��تان برخوار از برخورد يك دستگاه خودروي 
نيسان با كودكي يك و نيم ساله در اين شهرس��تان و مرگ وي خبر 
داد. سرهنگ صادقي اظهار داشت : براساس اعالم كالنتري شهرستان 
برخوار مبني بر وقوع يك فقره تصادف منجر به فوت در شهر خورزوق، 
 بررسي موضوع در دستور كار ماموران فرماندهي انتظامي قرار گرفت. 
وي افزود: با مراجع��ه فردي به كالنت��ري و اعالم تصادف نيس��ان با 
فرزن��د ي��ك و ني��م س��اله اش و انتق��ال مصدوم ب��ه بيمارس��تان، 
ماموران ب��ه س��رعت ب��ا همراه��ي پلي��س راهنماي��ي و رانندگي 
 شهرس��تان در مح��ل حادثه و س��پس بيمارس��تان حاضر ش��دند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان برخوار تصريح كرد: در تحقيق به عمل 
آمده و بنابر اعالم ش��اكي، كودك يك و نيم س��اله از منزل خارج و به 
محض خروج با خودروي نيسان برخورد كرده و به شدت زخمي شده 
 و دقايقي پس از انتقال به بيمارس��تان جانش را از دس��ت داده است. 
س��رهنگ صادقي گف��ت:  در بررس��ي هاي ب��ه عمل آمده توس��ط 
كارشناس��ان، مقصر حادثه ۵۰ درص��د والدين و ۵۰ درص��د راننده 

خودروي نيسان اعالم شد. 

بي احتياطي راننده و مرگ عابر پياده 
رييس پلي��س راه اس��تان اصفه��ان از مرگ ي��ك عابر پي��اده بر اثر 
برخورد با يك دس��تگاه وانت پي��كان در محور موته واقع در اس��تان 
اصفهان خب��ر داد. س��رهنگ رضايي اظهار داش��ت : درپي كس��ب 
خبري مبني بر برخ��ورد يك دس��تگاه وانت پيكان با عاب��ري پياده 
در محور موت��ه واقع در اس��تان اصفهان، عوامل گش��ت پليس راه به 
 همراه اكيپ ه��اي امدادي به س��رعت به محل حادثه اعزام ش��دند. 
وي اف��زود: متاس��فانه در اي��ن حادث��ه دلخ��راش، زن��ي ۶۵ س��اله 
 به ش��دت مج��روح و بع��د از انتق��ال ب��ه بيمارس��تان ف��وت كرد. 
رييس پليس راه استان اصفهان گفت: كارشناس تصادفات پليس راه، 
علت وقوع حادثه را بي احتياطي راننده خودرو و عدم توجه وي به جلو 

گزارش كرده است. 

 هتك حيثيت همكالسي 
به بهانه انتقام جویي

رييس پليس فتا اس��تان اصفه��ان اعالم ك��رد: فردي كه با انتش��ار 
تصاوير شخصي و خانوادگي همكالس��ي خود، در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي مج��ازي، موجب آبروريزي وي ش��ده بود، توس��ط پليس 
فتا اس��تان اصفهان شناسايي و دس��تگير شد. س��رهنگ مرتضوي 
اظهار داش��ت: در پ��ي ش��كايت خانم��ي ج��وان مبني بر انتش��ار 
تصاوي��ر ش��خصي و خانوادگ��ي وي در ش��بكه ه��اي اجتماع��ي 
 مجازي، بررس��ي موض��وع در دس��تور كار پلي��س فتا ق��رار گرفت. 
وي افزود : كارشناسان پليس فتا با بررسي پروفايل ايجاد شده و انجام 
اقدامات فني و تخصصي، موفق به شناسايي و دستگيري متهم شدند. 

بيشتر سارقان صندوق  های 
صدقات،  غيرمعتادان هستند

معاون مشاركت های مردمی كميته امداد امام خمينی )ره( 
اصفهان گفت: سارقان صندوق های صدقات اصفهان بيشتر از 
غير معتادين هستند و بيش از ۹۰ درصد از سرقت ها توسط 

مردها انجام می     گيرد. 
س��رقت  داش��ت:  اظه��ار  كوه��ی  س��واد   به��رام 
صندوق های صدقات به دو صورت انج��ام می گيرد و برخی 
از س��ارقان پ��ول را از داخل صندوق برداش��ت م��ی كنند و 
 برخی با آس��يب زدن ب��ه صن��دوق، صندوق را به س��رقت

 می برند.
وی اظهار داش��ت: تجهيز صندوق های صدق��ات به دوربين  
به دلي��ل هزينه ب��ر ب��ودن و نيز وج��ود ۱۲ ه��زار صندوق 
 ب��زرگ صدقات در س��طح اس��تان اصفه��ان  ام��كان پذير 

نيست.
معاون مش��اركت های مردم��ی كميته امداد ام��ام خمينی 
)ره( اصفه��ان گف��ت: راه هايی را ب��رای كاهش س��رقت از 
صندوق های صدق��ات؛ از جمله نصب صندوق ه��ا در معابر 
 پرتردد و روشن، برای پيشگيری از سرقت صندوق ها در نظر

 گرفته ايم.
 وی اعالم ك��رد: هر م��اه تقريبا دو نف��ر به دليل س��رقت از 

صندوق های صدقات راهی دادگاه می شوند.
س��وادكوهی با اظهار اينكه بيشترين س��رقت ها در محالت 
پايين شهر و اماكنی كه آس��يب های اجتماعی بيشتر است، 
مشاهده شده ، ادامه داد: بيشترين دليل سرقت فقر اقتصادی 

سارقان است.
وی اف��زود: ب��ا گ��روه ديگ��ری از س��ارقان ه��م مواج��ه 
ايم كه به ص��ورت كامال حرف��ه ای عمل می كنن��د و خود 
را ب��ه ن��ام كارمن��د كميت��ه ام��داد ام��ام )ره( اصفه��ان 
 معرف��ی و ب��ه بهان��ه تعوي��ض صن��دوق ، اقدام به س��رقت

 می كنند.

 مراكز دندانپزشكی دولتی 
افزایش می یابد

قائم مق��ام س��ازمان بيمه س��المت، ضم��ن تش��ريح ارائه 
خدمات دندانپزش��كی به كودكان كمتر از ۱۴ سال، گفت: 
 تعداد مراك��ز دولتی دندانپزش��كی در كش��ور افزايش پيدا 

می كند. 
رحمت اهلل توكل در مورد ارائه كد ملی به جای دفترچه های 
بيمه درمراكز درمانی افزود: در حال حاضر ۵۸۰ بيمارستان 
تحت پوشش بيمه سازمان س��المت هستند كه تعداد كمی 
از اين بيمارستان ها از سيستم HIS )اطالعات الكترونيكی 
بيمه شدگان( برخوردارند؛ به همين دليل ارائه كد ملی فعال در 

مراكز درمانی مجهز به اين سيستم امكان پذير است.
وی گفت: قصد داريم تا پايان س��ال با تجهيز تعداد بيشتری 
از بيمارس��تان ها، كد ملی را جايگزي��ن دفترچه بيمه های 

درمانی كنيم.
قائم مقام سازمان بيمه س��المت به برنامه های امسال اشاره 
و تاكيد كرد: در س��ال جاری همچنين در ارتباط با باال بردن 
كيفيت دفترچه های بيمه و خريد خدمت با كيفيت متعادل 

اقدام خواهيم كرد.
ت��وكل در م��ورد اقدام��ات پيش��گيرانه دندانپزش��كی 
برای كودكان زير ۱۴ س��ال ني��ز گفت: اين طرح در س��ال 
گذش��ته در چندين مركز درمان��ی دندانپزش��كی اجرايی 
 ش��د و بيش��تر جنبه آموزش��ی، فلورايدتراپی و پيشگيرانه

 دارد.
وی ب��ا اش��ا ره به اينك��ه تعداد كم��ی مركز دندانپزش��كی 
دولتی در كش��ور فعال است، اظهار داش��ت: در سال جاری 
قصد داريم ب��ا توجه به تعداد ك��م اين مراكز، تع��داد مراكز 
دندانپزش��كی را افزايش دهيم و يا اينكه در هر بيمارستانی 
يك ي��ا دو واح��د دندانپزش��كی ايج��اد كنيم ت��ا خدمات 
 پيشگيرانه به راحتی در اختيار كودكان كمتر از ۱۴ سال قرار 

گيرد.

 تدوین سند جامع گردشگری 
در شهرستان خمينی شهر 

سرپرست ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خمينی شهر 
گفت: بايد عالوه بر تدوين س��ند جامع گردش��گری در شهرستان با 
كمك مس��ووالن، مردم با اين ويژگی های منحصر به فردآشنا شوند 
تا با همياری مردم، همكاری ادارات گردش��گری در اين شهرس��تان 

ارتقا يابد.
عليرضا حبيبی در  با اش��اره به ظرفيت ويژه خمينی شهر در جذب 
گردشگر اظهار داشت: بيشتر خانه های تاريخی شهر در اختيار بخش 
خصوصی بوده و ما وظيفه بازرسی، ارائه مش��اوره و گوشزد كردن به 
مردم را داريم و اين خود مردم و ادارات هستند كه بايد با ما همكاری 
كنند تا عالوه بر حفظ ابنيه تاريخی، فرهنگ گردش��گری در ش��هر 

نهادينه شود.
وی تصريح كرد: متاسفانه در خمينی شهر، خانه های تاريخی بزرگ 
كه قابليت تبديل به اقامتگاه داشته باش��ند به جز چند مورد خاص، 
بقيه تخريب شده اند و الزم است تا خانه های تاريخی اين شهر تعيين 
كاربری ش��وند؛ چرا كه ما بودجه تملك نداريم و س��عی می كنيم تا 
تملك اندرونی مجير و ۶ خانه باقيمانده از مجموعه هفت دست خانه 
س��رتيپ صورت گيرد. سرپرس��ت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
 گردشگری خمينی شهر گفت: متاسفانه خمينی شهر به دليل قرابت با 
كالن ش��هر اصفهان بيش��ترين آس��يب را ديده و با وج��ود اين كه 
 خمينی ش��هر، ش��هرخاتم س��ازی ايران اس��ت و بيش از ۹۰ درصد 
خاتم كاری كشور در اين شهر انجام می شود، به دليل نبود نمايشگاه 
صنايع دس��تی در اين ش��هر، خات��م اين ش��هر را به اس��م اصفهان 

می شناسند و فقط ۲۰۰ نفر از خاتم كاران اين شهر بيمه هستند.
وی با بيان اينكه الزم اس��ت ت��ا منابع گردش��گری بس��يار زياد در 
شهرستان خمينی شهر به جاذبه تبديل شود، افزود: »چشمه الدر« 
الگوی خوبی برای اين كار اس��ت و بايد اي��ن كار ادامه پيدا كند؛ چرا 
كه صرف وجود منابع بدون آماده سازی برای جذب گردشگر مناسب 
نيست و بايد با اجرای طرح های متعدد، اين منابع برای مردم آماده و 

با تبليغات معرفی شود.
حبيبی با بيان اينكه خمينی شهر عالوه بر بزرگترين قطب خاتم كاری 
در كشور، بزرگترين قطب توليد گل شب بو و كاكتوس، اسب، سنگ، 
سيبری و تنباكو در كشور نيز هست، گفت: الزم است تا جشنواره ها 
و همايش های گل و گياه و اسب در اين شهر برگزار شود؛ چرا كه در 
كتب تاريخی ذكر شده كه پادشاهان ساسانی بهترين اسب های خود 
را از اس��پريس ماربين تهيه می كرده اند؛ اما متاس��فانه به دليل عدم 

تبليغ كسی از اين موضوع اطالع ندارد.

 احداث موزه فرش كاشان 
در مشهد اردهال

شهردار كاشان از احداث موزه فرش كاش��ان در مشهد اردهال خبر 
داد، گفت: شناسايی يك منزل قديمی در مشهد اردهال كاشان برای 
راه اندازی موزه فرش درحال پيگيری بوده و اميد است با اين نمايشگاه 
آثار فاخر هنرمندان كاشان جمع آوری شود. سيد محمد ناظم رضوی 
با اشاره به اينكه هنر فرش دستباف در كاشان نه تنها در ايران بلكه در 
جهان مطرح و شناخته شده، اظهار داشت: با ايجاد كارگاه های فرش 
دستباف عتبات عاليات بار ديگر اين هنر در كاشان رونق گرفته است.

وی با تاكيد بر اينكه راه اندازی اين كارگاه ها در اش��تغال زايی بانوان 
شهرستان تاثير به سزايی دارد، افزود: اميد اس��ت توليد اين صنعت 

گران بها همچنان در كاشان مستدام باشد.
 ش��هردار كاش��ان تصريح كرد: شناس��ايی ي��ك من��زل قديمی در 
مشهد اردهال كاشان برای راه اندازی موزه فرش درحال پيگيری بوده 
و اميد است با اين نمايش��گاه آثار فاخر هنرمندان كاشان جمع آوری 
و در معرض ديد عالقمندان قرار گي��رد. وی از برگزاری كالس های 
آموزش فرش دستباف در كنار كارگاه های فرش عتبات عاليات خبر 
داد و اظهار داشت: اميد داريم ش��اهد رونق بيش از پيش اين صنعت 
در كاشان بوده و فرش كاش��ان در جايگاه تاريخی و اصلی خود قرار 
گيرد.ناظم رضوی خاطرنش��ان ك��رد: تمام كارگاه ه��ای فعال فرش 
بافی عتبات عاليات به فرهنگ س��رای مهر سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری كاشان منتقل می شود تا فرصتی در راستای اشتغال بانوان 

و توجه به مشاغل خانگی شود

اشتغال 8 هزار تبعه بيگانه دارای مجوز 
در شهرستان برخوار

رييس اداره تعاون، كار و رف��اه اجتماعی برخوار گفت: هش��ت هزار 
اتب��اع بيگانه مجوزدار به  عنوان كارگر در برخوار مش��غول هس��تند. 
كريم علينقی با اش��اره به اينكه در شهرستان برخوار دو شعبه تامين 
اجتماعی وجود دارد، اظهار داش��ت: بيش از ۲۰ هزار نفر از كارگران 
اين شهرس��تان تحت حمايت اين نهاد بيمه گر قرار دارند. وی اضافه 
كرد: با توجه به نام گذاری س��ال »همدلی و همزبانی، دولت و ملت« 
از سوی رهبر معظم انقالب، امسال برنامه های ويژه ای برای جمعيت 
كارگری شهرستان تهيه و تدوين كرده ايم. علينقی ادامه داد: در يك 
هزار و ۷۰۰ هكتار ش��هرك صنعتی منطقه دولت آباد نزديك به يك 
هزار و ۵۰۰ شهرك صنعتی كوچك و بزرگ وجود دارد كه نزديك به 

۳۰ هزار كارگر در آنها مشغول فعاليت اند.
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جراحان بزرگ ترين مركز آموزشی درمانی اصفهان 
هفته گذش��ته دس��ت به اعتصاب زدند و يك روز 
 از رفتن به ات��اق عمل خوداری كردن��د! به گزارش

 زاينده رود به نقل از ايس��نا، حاص��ل تماس با چند 
جراح اين پاسخ بود كه » اعتصاب يك تصميم جمعی 
بوده و نمی توانيم در خصوص آن اظهار نظر شخصی 
داشته باشيم و بهتر است دليل آن را از سازمان نظام 
پزشكی جويا شويد.« دليل اين اعتصاب صدور حكم 
زندان برای س��ه جراح در اصفهان از ابتدای س��ال 
تاكنون به اتهام قصور پزشكی در حين عمل جراحی 

بر اساس قانون مجازات اسالمی اعالم شد. 
قانونی كه به گفته رييس سازمان نظام پزشكی استان 
اصفهان از شجاعت پزش��كان می كاهد و در نتيجه 

شانس نجات بيمار را كاهش می دهد.
عب��اس علی ج��وادی ب��ا اع��الم اينكه وض��ع اين 
قانون ش��جاعت جراح��ان را گرفته اس��ت، گفت: 
دس��ت پزش��ك برای نجات يك بيمار تصادفی كه 
۲۰ درصد ش��انس نجات دارد ، اين م��وارد روزانه 
بسيار زياد اس��ت، بايد باز باش��د، اما وقتی بترسد، 
دس��تش می لرزد و ب��ه ج��ای تصمي��م منطقی، 
محافظ��ه كارانه فك��ر می كند و اين ممكن اس��ت 
 به ضرر بيمار باش��د و درص��د نج��ات او را كاهش

 دهد.

رييس س��ازمان نظام پزشكی اس��تان اصفهان در 
خصوص قانون مجازات يك تا سه سال حبس برای 
جراحانی كه در فوت بيمار مقصر شناخته می شوند، 
اظهار داش��ت: اين قانون در س��ال ۱۳۹۲ تصويب 
شده و بر اس��اس آن مجازات قتل غير عمد، يك تا 
سه س��ال زندان اس��ت و برای جراحی كه بيمارش 
در حين جراحی فوت  كند و مقصر ش��ناخته  شود، 

نيز صادق است.
وی افزود: اين قانون در گذش��ته نيز وجود داش��ته 
اس��ت؛ اما برای آن مجازا ت ه��ای جايگزين مانند 
لغو جواز مط��ب يا پرداخت وجه نق��د به نفع دولت 

گذاشته می شد.
رييس س��ازمان نظ��ام پزش��كی اس��تان اصفهان 
اين قانون را حتی باعث بسته ش��دن دست قاضی 
در صدور حكم دانست و تصريح كرد: قانون جديد 
موجب می ش��ود كه قاضی نتواند تحقي��ق الزم را 
انجام دهد. تش��خيص اين قصور همچون س��ابق با 
نظام پزشكی اس��ت و در گذشته هم مواردی مبنی 
بر مقصر ش��دن پزشك وجود داش��ته، اما حكم آن 
زندان نبود. جوادی افزود: اين قانون تنها مربوط به 
پزشكان نيس��ت، بلكه هر اتفاقی كه منجر به مرگ 
 غير عمد يك فرد ش��ود چنين مجازاتی را به دنبال

 دارد.

وی ادامه داد: نه تنها جراحان، بلكه هر پزش��كی بايد 
بداند كه اگر مريضي در هنگام درمان، جان خود را از 
دست بدهد در صورت شكايت، حتی اگر پزشك پنج 
درصد هم قصور داشته باشد حكمش يك تا سه سال 

زندان است. 
جوادی رضايت نام��ه ای را كه از خان��واده بيمار قبل 
از عمل گرفته می ش��ود مانع اجرای حكم ندانس��ت 
و افزود: ج��راح در روز مدت زمان زي��ادی را در اتاق 
عمل سپری می كند و بس��يار اتفاق می افتد كه خطا 
 داشته باش��د و در فوت بيمار حتی يك درصد مقصر 

باشد.
 وی گفت: مجل��س تنها مرجعی اس��ت كه می تواند 
اين قانون را تعديل كند به همين دليل با نمايندگان 
طی جلساتی صحبت كرده ايم و تفسير برخی از آن ها 
 اين اس��ت كه قاضی می تواند حكم جايگزين در نظر

 بگيرد. 
همه در برابر قانون یكسان اند

حس��ن رحيمی، دادس��تان اصفهان نيز در پاسخ به 
اين س��ؤال كه آيا در حال حاضر پزش��كی در استان 
در زندان اس��ت يا خي��ر گفت: خير در ح��ال حاضر 
پزش��ك زندانی نداريم و آماری از پزش��كان محكوم 
ش��ده نيز ندارم. وی با بي��ان اينكه در ص��دور حكم 
مجرمي��ت يا زندان، پزش��ك با غير پزش��ك تفاوتی 
ندارن��د، اظهار داش��ت: صدور حك��م محكوميت در 
س��طوح مختلف از جمله زندان ي��ا پرداخت جزای 
نقدی بر اساس موازين قانونی و شرعی امری طبيعی 
اس��ت و بر اين اس��اس تاكنون نيز چند مورد حكم 
 محكومي��ت ب��رای پزش��كان متخلف صادر ش��ده

 است.
دادس��تان اصفهان با بي��ان اينكه م��اده ۶۱۶ قانون 
مجازات اسالمی برای تمام افراد يكسان است؛ افزود: 
 بر اس��اس اين ماده قانون اگر بی مواالتی پزشك و يا 
ب��ی احتياط��ی او منج��ر ب��ه م��رگ بيم��ار 
ش��ود دادگاه مج��از اس��ت از ي��ك ت��ا س��ه س��ال 
نظ��ر در  متخل��ف  پزش��ك  ب��رای   حب��س 

 بگيرد.رحيمی با بيان اينكه حكم پزش��كان متخلف 
در صورت رضايت بيمار قابل تغيير است، گفت: تغيير 
پيش آمده مساله خاص يا غير معمولی نيست چرا كه 
به صورت كلی تعيين حكم از جمله وظايف اصلی نظام 
پزشكی محسوب نمی شود و اين نهاد قانونی تنها مجاز 
به بررسی تخلفات پزشكی پزشكان زير مجموعه نظام 

پزشكی است.
وی ب��دون ذك��ر آم��ار از زندانی ش��دن پزش��كان 
در س��ال های گذش��ته خاط��ر نش��ان ك��رد: در 
گذش��ته نيز قانون به ص��ورت يكپارچه با پزش��كان 
متخل��ف برخ��ورد می ك��رده و اي��ن مس��اله ت��ازه 
 ي��ا جدي��دی ب��رای جامع��ه پزش��كی محس��وب

 نمی شود.

اعتراض برخی از جراحان اصفهانی به صدور حكم زندان برای سه جراح؛

تیغ قانون بر نبض جراحان  نشست

یادداشت

شهرستان ها حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

مدير عامل مجمع ميراث فرهنگی اصفهان گفت: بخش 
بزرگی ازمش��كالت فعاالن صنعت گردش��گری درون 
بخشی بوده كه زمينه هايی برای مطرح كردن مشكالت 
بين بخشی و پيدا كردن راه حل اصولی برای آنها ممكن 

شده است. 
مهدی نريمانی در جلسه مجمع گردش��گری استان و 
دفاتر خدمات مسافرتی اس��تان اصفهان، با بيان اينكه 
مجمع گردش��گری كار خود را از چند س��ال پيش آغاز 
كرده است، اظهار داش��ت: يكی از اهداف مجمع ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری بسترس��ازی؛ 
 حماي��ت و توس��عه زيرس��اخت های گردش��گری

 است.
وی با اش��اره به اينكه بخش بزرگی از مشكالت فعاالن 
صنعت گردش��گری درون بخشی اس��ت، افزود: ايجاد 
زمينه هايی برای مطرح كردن مش��كالت بين بخشی و 
پيدا ك��ردن راه حل اصولی برای ح��ل آن ها را از طريق 

مجمع ممكن شده است.

وی با اش��اره به عملكرد مثبت مجمع گردش��گری در 
سال های گذش��ته اضافه كرد: شناس��ايی  عواملی كه 
تمايل سرمايه گذاران صنعت گردشگری برای ساخت 
هتل كاهش داده بود و ارائه راه ح��ل اصولی  برای حل 
 آن را می ت��وان از جمل��ه كاركرده��ای مثب��ت مجمع 

دانست.
نريمانی با اشاره به اهميت نمايش��گاه های بين المللی 
صنعت گردشگری در جهان خواستار برنامه ريزی همه 
جانبه برای شركت و حضور فعالين صنعت گردشگری در 

اين نمايشگاه ها شد.
وی تصريح كرد: در هفته آينده شاهد برگزاری نمايشگاه 
گردشگری دبی هس��تيم كه ۱۹۷ كشور در آن شركت 
ك��رده و توانايی های خ��ود را در مع��رض نمايش قرار 

می دهند.
مدير عامل مجمع مي��راث فرهنگی، صنايع دس��تی و 
گردشگری اس��تان اصفهان برنامه ريزی برای شركت 
هدفمند فعاالن گردشگری استان اصفهان در نمايشگاه 
س��ال آينده را به عنوان يكی از اهداف مجمع دانست و 
افزود: فعاالن صنعت گردشگری با حمايت مجمع ميراث 
فرهنگی در نمايشگاه سال آينده دبی حضوری قدرتمند 

خواهد داشت.
وی مهمتري��ن وظيف��ه مجمع گردش��گری اس��تان 
اصفهان را برنامه ريزی برای آين��ده عنوان كرد و گفت: 
س��ال جديد برنامه ه��ای زيادی ب��رای پويايی صنعت 
گردشگری در اس��تان اصفهان داريم كه با كمك همه 
 مس��ووالن در بخش دولتی و خصوصی به منصه ظهور

 می رسد.

 مشكالت فعاالن صنعت گردشگری اصفهان
 درون بخشی است
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آئین معنوی اعتکاف

س: ایمنا
]عك



يادداشت

سیگار

 رفتار معنی دار صاحبان برند
 درباره قاچاق سیگار

قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تاکید ک��رد: عدم اعتراض 
صاحبان برند به قاچاق سیگار معنی دار است.

مجتبی خس��روتاج اظهار کرد: نصب هولوگرام روی سیگارهایی که 
از مبادی رسمی وارد می شود یا بس��ته بندی  متحدالشکل برندهای 
مختلف سیگار از مواردی است که در راستای کاهش قاچاق سیگار یا 

کاهش مصرف آن باید مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.
آیاپشت پرده قاچاق سیگار برنامه ریزی سازمان  یافته ای وجود دارد؟

وی بر ضرورت اصالح برخی سیاست های اقتصادی که موجب ایجاد 
قاچاق می ش��وند تاکید کرد و گفت: اگر پش��ت پرده قاچاق سیگار 
برنامه ریزی سازمان یافته ای وجود دارد، بحث برخورد با آن متفاوت 

خواهد بود.
خسروتاج همچنین با بیان اینکه هزینه های واردات غیرقانونی برای 
قاچاقچی باید افزای��ش یابد، گفت: مکانیزم تعرف��ه ای و کنترلی به 
تنهایی قادر به کاهش قاچاق در کشور نخواهد بود و باید هزینه های 
قاچاق را افزایش داد که افزایش سود بازرگانی نیز از مواردی است که 

باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد.
همه سیگارهای مارلبرو موجود در بازار قاچاق است

وی همچنین درباره واردات سیگار مارلبرو تاکید کرد: هر آنچه سیگار 
مارلبرو به کشور وارد می شود، قاچاق است و واردات رسمی این نوع 

سیگار را نداریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: واردات قانونی سیگار 
مارلبرو حداقل 500 میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی نصیب 
دولت می کند و از طرفی مس��ایل بهداشتی و استاندارد آن در شکل 

رسمی قابل کنترل است.
خس��روتاج در عین حال گفت: مصرف دخانیات برای سالمت مردم 
مضر و خطرناک اس��ت و برای کاهش مصرف آن در ابتدا باید نظام 
تجاری آن را اصالح کنیم تا به شکل رسمی وارد شود و مبدا ورود و 
مواد ساخت آن مشخص ش��ود تا به تدریج به سمت کاهش مصرف 

حرکت کنیم.
وی همچنین ب��ا تاکید بر این که کش��ور م��ا در جه��ت حمایت از 
تولید داخل حرک��ت می کند، گفت: بای��د زمینه هایی برای افزایش 
ظرفیت های تولید داخل فراهم شود؛ ولی یکی از موضوعاتی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، بحث داشتن ارتباط با کشور های دیگر است، 

چون یک سیستم بسته مفید نخواهد بود.
برای حضور در بازار های جهانی بايد موانع تعرفه ای برداشته 

شود
وی با تاکید بر این که باید برای حمایت از صادر کنندگان اقدامات الزم 
انجام شود، گفت: برای حضور در بازار های جهانی باید موانع تعرفه ای 
برداشته شود و نباید نگرانی برای این موضوع از سوی صادر کنندگان 

وجود داشته باشد.
طرح قطع واردات سیگار تا پایان سال جاری از سال گذشته در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کلید زده شد و علی اصغر رمزی، سرپرست 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور این موضوع را اعالم 
کرد؛ اما به نظر می رس��د پیش از آنکه اقدامی جدی در جهت تحقق 
این طرح که جرقه آن در برنامه پنجم توسعه زده شده صورت گیرد، 

حداقل در مدت زمان اعالم شده طرحی شکست خورده است.
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده تا پایان سال جاری 
واردات سیگار را به صفر برساند و این در حالی است که چنین قدرتی 
در کش��ور برای تامین کامل نیاز داخل وجود ندارد، در حال حاضر 
بزرگ ترین تولیدکننده سیگار در کشور شرکت دخانیات ایران است 
که بخش عمده ای از تولیدات داخلی را در برمی گیرد، در همین زمینه 
پیش بینی ش��ده بود که میزان کل تولید س��یگار در کشور در سال 
گذشته حدود 24 میلیارد و 600 میلیون نخ باشد که باید بخش اعظم 
آن توسط شرکت دخانیات تولید می شد؛ اما به رغم این هدف گذاری 
تولید شرکت دخانیات در طول سال گذش��ته به 10 میلیارد نخ هم 

نرسید تا کمتر از 40 درصد از برنامه  پیش بینی شده محقق شود.
آمار گمرک نیز حاکی از آن است که واردات سیگار در سال گذشته 
نسبت به سال پیش از آن یعنی س��ال 1392 نیز 43 درصد افزایش 
یافته است. بر اس��اس این آمار در 12 ماهه س��ال گذشته 16 هزار 
تن س��یگار حاوی توتون ب��ه ارزش121/8 میلی��ون دالر به صورت 
 رسمی وارد کشور شده که نس��بت به سال پیش از آن از لحاظ وزنی

 43 درصد و از لحاظ ارزش 23 درصد افزایش یافته اس��ت و میزان 
واردات س��یگار در س��ال 1392 برابر 11/2 هزار تن به ارزش98/6 

میلیون دالر بوده است.

 تولید نیمی از روغن کشور
 تا 10 سال ديگر

معاون وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: با توس��عه کش��ت کلزا در 
 کش��ور، این ت��وان وجود دارد ت��ا در کمت��ر از 10 س��ال بیش از 

50 الی 60 درصد روغن کشور را در داخل تولید کنیم.
عباس کشاورزبا بیان اینکه »در س��ال جاری در کشور حدود 60 
هزار هکتار کلزا کشت شده اس��ت«، اظهار کرد: بیشترین سطح 
زیر کشت متعلق به استان های خوزس��تان، مرکزی و استان های 

شمالی است.
وی با بیان اینکه »هم اکنون حدود 90 درصد نیاز کشور به دانه های 
روغنی از طریق واردات تامین می شود«، افزود: واردات کلزا یکی 
از ضعف هایی اس��ت که باید برطرف ش��ود؛ از این رو وزارت جهاد 
 کشاورزی یک طرح 10 س��اله تدوین کرده است تا شاهد کاهش

 50 درصدی واردات این محصول در این مدت زمان باشیم.
کش��اورز با بیان اینکه »تمرکز کش��ت س��ویا نیز در استان های 
گلستان و مازندران است«، خاطرنش��ان کرد: هنوز برای مناطق 

دیگر در کشور ارقام مناسب سویا را نداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توافقی که در سال گذشته 
انجام شده است، ابراز امیدواری کرد با تامین بذرهای جدید، فضا 

برای توسعه کشت سویا نیز فراهم شود.
وی همچنین گفت: حتی اگر مشکل روغن هم نداشتیم، باید برای 

پایداری گندم، کلزا کشت می کردیم.
کش��اورز افزود: کلزا از جمله گیاهانی است که به پایداری کشت، 
حاصلخی��ز کردن زمی��ن و کنت��رل برخ��ی از علف ه��ای هرز و 

بیماری های گندم مثل پاخوره کمک می کند.
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جدیدترین گزارش وزارت کار از مرگ سالیانه  هزار و400 
نیروی کار و نابودی 10 میلیون روز کاری حکایت دارد. در 
حال حاضر، بخش ساختمان به تنهایی نیمی از کل حوادث 

منجر به فوت نیروی کار کشور را تشکیل می دهد.
 چندسالی است عنوان می شود به وضعیت ایمنی و افزایش 
ضریب اطمینان افراد در زمان انجام کار به ویژه مش��اغل 
 فیزیکی و خطر آفرین رس��یدگی می ش��ود و الزم اس��ت

 در این باره از آخرین روش ها و امکانات استاندارد جهانی 
استفاده شود.

عموم��ا در تمام��ی کش��ورها اش��تغال اف��راد در ارتفاع، 
اش��تغال در کنار مواد ش��یمیایی خطرناک، اش��تغال در 
 فضاهای خطرن��اک مانند معادن و زیرزمی��ن و حضور در

 بخش هایی که هر لحظ��ه می تواند خط��ری را به دنبال 
داشته باشد، همراه با ریس��ک و توام با آسیب پذیری افراد 

است.

بنابراین نمی توان گفت تنها در ایران اس��ت که اش��تغال 
در بخ��ش معدن م��ی تواند باع��ث مرگ و می��ر کارگران 
ش��ود و یا اش��تغال در پروژه های س��اختمانی ایران است 
که باعث تلفات نیروی انسانی می ش��ود؛ اما نکته اساسی 
این است که برخی کش��ورها با اس��تفاده از ابزار، آموزش 
 نیروی انس��انی، بازرس��ی و نظ��ارت، رس��یدگی دائم به

 فعالیت های کارفرمایان مش��اغل خطرآفرین و همچنین 
امکانات مدرن، میزان تلفات و آسیب های احتماعی نیروی 

انسانی را به کمترین میزان ممکن می رسانند.
در ایران معم��وال تلفات نیروی کار در بخ��ش هایی مانند 
ساختمان با آمار بس��یار باال، معدن، فعالیت در کنار مواد 
 ش��یمیایی، اش��تغال در ارتفاع و مواردی از این دست رخ 
می دهد. ب��رق گرفتگی، ری��زش آوار، س��قوط از ارتفاع و 
مواردی از این دست در کش��ور ما باعث نابودی نیروی کار 

شده و متاسفانه می شود.

نیمی از کل م�رگ و میرهای ش�غلی در بخش 
ساختمان

پیش از این، وزارت کار اعالم کرده بود طرحی را به منظور 
افزایش ضریب ایمنی در کارگاه ها و محیط های کاری به 
مرحله اجرا خواهد گذاشت که از طریق انجام بازرسی های 
درون کارگاهی، احتمال تلفات و یا آسیب نیروی انسانی را 

کاهش خواهد داد.
متاس��فانه موضوع آموزش نیروی کار، غیر حرفه ای بودن 
افراد و فراه��م بودن ام��کان فعالیت در هر بخش��ی بدون 
نیاز به گواهینامه و ی��ا مجوز، بی توجه��ی کارفرمایان به 
لزوم فراهم ش��دن ابزارهای ایمن��ی در محیط های کاری 
 و همچنین س��هل ان��گاری نی��روی کار؛ باع��ث تلفات در

 محیط های کاری می شود.
سیدحس��ن هف��ده ت��ن؛ مع��اون رواب��ط کار وزارت 
 کار در تازه تری��ن گ��زارش پیرامون وضعی��ت ایمنی در 
محیط های کاری و بنگاه های کشور و همچنین اقدامات 
پیش رو گفت: س��االنه بیش از یکهزار و 400 تن در کشور 
بر اثر حوادث فیزیکی ناش��ی از کار جان خود را از دس��ت 

می دهند.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداش��ت: شش برابر این 
رقم نیز آمار مرگ های ناش��ی از بیماری های شغلی است 
که گریبان نیروی کار را گرفته اس��ت. 43/8 درصد موارد 
مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان 

اتفاق می افتد.
هفده تن افزود: با آسیب شناسی وضعیت حوادث ناشی از 
کار در ایران، می توان به عمق فاجع��ه و نگرانی ها در این 
رابطه پی برد. وی ادامه داد: طبق اعالم سازمان بین المللی 
کار، مرگ هر فرد به غیر از تبعات غ��م انگیز خانوادگی، به 
طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می 
کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷ هزار و 500 

روز کاری است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ بهره وری نیروی کاری 
در ایران به طور میانگین یک چهارم نرخ بهره وری نیروی 
کار جهانی است، س��االنه 10 هزار میلیارد تومان به علت 
مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل 
می شود که این موضوع به علت غفلت ما در برنامه ریزی و 

پیشگیری از این حوادث است.
م�رگ ه�ر کارگ�ر ۷۵00 روز کاری را ناب�ود

 می کند
معاون روابط کار وزارت کار گفت: میانگین نرخ بهره وری 
نیروی کار ژاپن  هفت برابر نیروی کار ایرانی است و نیروی 
کار ژاپنی 98 درصد منابع س��رمایه این کش��ور را تشکیل 
می دهد؛ در چنین کشوری نرخ حوادث ناشی از کار منجر 
به مرگ در بین یکصد هزار نیروی کار صفر اس��ت، این در 
حالی است که این نرخ در کشورهای دیگری از جمله ایران 

باال است.

به گزارش مهر،این مقام مس��وول در وزارت کار ادامه داد: 
 41 میلیون ایرانی از س��فره صن��دوق های بیم��ه ارتزاق

 می کنند؛ صندوق بیمه فوالد به مرز ورشکستگی رسیده 
و اگر اهتمام نش��ود بقیه صندوق های بیمه نیز ورشکسته 

می شوند.
وی تاکید ک��رد: برای صیانت از این صن��دوق ها راهی جز 
س��رمایه گذاری در منابع صندوق ها و کاهش هزینه های 
صندوق نداریم ک��ه مهم ترین راهکار کاه��ش هزینه این 
صندوق ها نیز کاهش حوادث ناش��ی از کار و بیماری های 

شغلی است.
هفده تن اظهارداش��ت: طبق آمار سازمان بین المللی کار، 
به طورمیانگین 4 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی 2 
هزار و 800 میلیارد دالر صرف هزینه های حوادث ناش��ی 
از کار می ش��ود که حتی اگر این رقم را در ایران 2 درصد 
بگیریم، ساالنه 30 هزار میلیارد تومان صرف هزینه حوادث 

ناشی از کار می شود.
طرح امحای بیماری های ناشی از شغل

معاون وزی��ر کار تصریح کرد: با بازرس ه��ای فعلی، اگر از 
هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداش��ت و ایمنی 
کار بازرسی شود به 6/5 سال زمان نیاز است و نمی توانیم 
ارزیابی، مدیریت و پیشگیری خطر در این واحدها را داشته 

باشیم.
 ای��ن مق��ام مس��وول در وزارت کار گف��ت: رویک��رد ما بر

 برنامه های ُکنشی دستاورد محور پیشگیرانه متمرکز شده 
است؛ حوادث ناش��ی از کار بر اثر غفلت دس��ت اندرکاران 

ذیرب��ط، قتل ش��به عمد به 
ش��مار می آید. می خواهیم 
اقتصاد سیاه کش��ور در امر 
ایمنی کار را به اقتصاد سبز 
تبدیل کنیم؛ خون کارگران 
تنه��ا خ��ط قرم��ز وزارت 
 کار اس��ت و از خ��ون آن��ان 
نمی گذری��م. برنام��ه های 
کارب��ردی آموزش��ی برای 
حفظ ایمنی نی��روی کار را 

هم در دست طراحی داریم.
وی اظه��ار امی��دواری کرد 
ک��ه مس��ووالن ایمن��ی در 

واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی مستقر شوند. یکی 
از برنامه های وزارت کار امحای بیماری های شغلی ناشی از 
مشاغل سخت و زیان آور است زیرا نیروی کار کشور بعد از 

بازنشستگی زندگی راحتی ندارند.
هفده تن افزود: از وزیر بهداش��ت می خواهیم که موارد و 
آالینده های خطرناک در محیط ه��ای کار را به ما معرفی 
کند تا ب��رای آن خط تولی��د، تغییر س��اختار ایجاد کنیم؛ 
همچنان که امس��ال نخس��تین اقدام در این مورد را برای 

واحدهای نساجی انجام داده ایم.

مرگ هزار و 400کارگرساختمان به دلیل نبود استانداردهای جهانی؛

ساخت و ساز مرگ

ذخاير استراتژيک آب 
منفی شد

بیابان زايی به قیمت 
صادرات هندوانه

قائم مقام وزیر نیرو گفت: رفتار مصرفی آب کش��ور باید تغییر کند.
س��تار محمودی با بیان اینکه اگ��ر نگاهی به اقلیم ای��ران بیندازیم 
می بینیم که حدود 85 درصد مساحت کش��ور دارای اقلیم خشک 
است، گفت: با رش��د جمعیت و صنعت، میزان مصرف آب از کنترل 
خارج شده است. قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از حدود 4 دهه 
پیش، میانگین بارش ها در کشور از 250 میلیمتر به 240 میلیمتر، 
میانگین ساالنه روان  آب  ها در کشور از 86 میلیون مترمکعب به 46 
میلیون مترمکعب و میزان منابع آب تجدیدش��ونده از 135 میلیون 
مترمکعب ب��ه 110 میلیون مترمکع��ب کاهش پیدا کرده اس��ت.

محمودی ادامه داد: هیچ نظامی نمی تواند مردم را با فشار مجبور به 
مصرف بهینه آب کند و تنها راه این اس��ت که مردم خود دغدغه آب 
داشته باشند و الزمه این جوش و خروش همان فرهنگ  سازی است.

» در حال��ی که با برداش��ت بی روی��ه از منابع آبی، بخش ه��ای اعظمی از 
دشت های کشور در حال تبدیل به بیابان هستند، هم چنان به صادرات آب 
مجازی از طریق محصوالتی آب بر همچون هندوانه و س��یب زمینی ادامه 
می دهیم«. بهمن محمدی اظهار کرد: بخش های اعظمی از دش��ت های 
کشور به بیابان تبدیل ش��ده اند. خالی شدن س��فره های زیرزمینی باعث 
نشست و شکاف زمین می ش��ود و حتی اگر خشکسالی هم نباشد، قرن ها 
طول می کشد تا به حالت طبیعی برگردد. وی با انتقاد از کشت محصوالت 
آب بر همچون انواع صیفی ج��ات از جمله هندوانه، س��یب زمینی و غیره 
افزود: خشکسالی های ممتد از یک سو و برداشت بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی در سال های اخیر باعث شده وضعیت آب در شرایط بحرانی قرار 
گیرد. مصرف 92 درصد آب در بخش کشاورزی میانگین بسیار باالیی است 

که در صورت تجهیز مزارع و باغات به آبیاری مدرن،صرفه جویی می شود.

رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: قیمت پیراهن 
مردانه تولید داخل و با کیفیت مناسب حدود 60 هزار تومان است که 
برخی فروشگاه های معروف با نصب»برند تقلبی« روی این پیراهن ها 

آنها را به اسم خارجی و قیمت بیش از 160 هزار تومان می فروشند.
ج��واد درودی��ان با بی��ان اینک��ه ح��دود نیم��ی از پیراه��ن های 
موجود در ب��ازار وارداتی اس��ت، اظهار ک��رد: تولید کنن��ده داخلی 
 که بای��د هزینه های ج��اری زیادی بپ��ردازد و مجبور ب��ه پرداخت 
مالیات های سنگین است. از طرفی مردم در حوزه پوشاک تمایل به 
خرید اجناس خارجی دارند، بنابراین طبیعی اس��ت انگیزه ای برای 
تولید کنندگان باقی نمی ماند و بسیاری از تولیدی ها تعطیل شده یا 

در حال تعطیلی هستند.
وی با بی��ان اینک��ه مالی��ات های س��نگین از م��واردی اس��ت که 
تولیدکنندگان را با مش��کالت زیادی مواجه کرده است، تاکید کرد: 
سال گذشته رکود کاری بسیاری را مش��اهده کردیم و این در حالی 
اس��ت که مالیات در کش��ور متناس��ب با وضعیت اقتصادی افزایش 
نمی یابد. درودیان پرداخت اجاره های باال در مناطق باالی شهر را از 
جمله مهم ترین عوامل در گرانی اجناس در این مغازه ها عنوان کرد 
و گفت: قیمت مغازه هایی که در مناطق پایین شهر قرار دارند، کمتر 
از مغازه های باالی شهر است و هزینه های جاری در مغازه های باالی 
شهر بیشتر از مغازه های دیگر مناطق است. از سویی نوع پارچه و نوع 

دوخت نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت است.

 هزار تومان اضافه
 برای »برند تقلبی«

 

»اعتیاد به نفت، دولتی بودن اقتصاد و سیستم ناکارآمد بانکی از جمله 
عوامل پایین بودن بهره وری در ایران اس��ت«. محمود حاج رحیمی ، 
اظهارکرد: یک��ی از عوامل پایین بودن به��ره وری در ایران به اقتصاد 
تک محصولی مربوط می ش��ود. اقتص��اد ایران به نف��ت اعتیاد دارد؛ 
دقیقا مثل معتادی که به دارویی وابسته می شود و از انجام کار فکری 
و فیزیکی مناس��ب عاجز می ماند. این رفع اعتیاد ه��م با حرف حل 
نمی ش��ود. ما برای خالصی از اقتصاد نفتی نیازمند چند دهه ثبات 
اقتصادی هستیم تا بتوانیم بخش های تولیدی واقعی مثل کشاورزی، 
صنعت و معدن را توسعه دهیم.  وی افزود: 80 درصد اقتصاد ما دولتی 
و 20 درصد خصوصی اس��ت، در حالی که این نس��بت باید برعکس 
باشد. در علم اقتصاد، ناکارآمدی اقتصاد دولتی اثبات شده، بنابراین 
باید در دیدگاه و رفتارمان خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود. 
این اقتصاددان با بیان این که دیگر مش��کل پایین بودن بهره وری در 
اقتصاد ایران به سیس��تم ناکارآمدی بانکی مربوط می شود، گفت: ما 
یک سیستم ناکارآمد را در نظام بانکداری ایجاد کرده ایم که با افزایش 
بهره وری در بخش های تولیدی واقعی هماهنگ نیست. این سیستم 
بیشتر در جهت داللی و تجارت عمل می کند و با شرایط آنها هماهنگ 
است.حاج رحیمی ادامه داد: یکی از پایه های رشد اقتصادی، افزایش 
تولید، بهره وری و دستیابی به اهداف س��ند چشم انداز، داشتن یک 
نظام بانکی کارآمد و به روز است که در حال حاضر چنین شرایطی در 

نظام بانکی کشور وجود ندارد.

اعتیاد به نفت علت کاهش 
بهره وری در ايران

تاکنون پای هیچ شریک آمریکایی برای کار مشترک 
با خودروسازان به ایران باز نشده اما اکنون خبرها از 
آغاز مطالعات بازارسنجی خودروس��ازان آمریکایی 
برای ورود به ب��ازار ایران حکای��ت دارد و مذاکراتی 

انجام شده است.
 ش��اید بیش از هر ن��ام خارجی که برای ش��راکت با 
خودروس��ازان ایران��ی به گ��وش می رس��د، این پژو 
باشد که توانسته بیش��ترین س��هم را از مذاکرات با 
خودروسازان ایرانی به خود اختصاص دهد؛ شرکتی 
که البته از جمله اولین کشورهایی بود که به شراکت 
با صنعت خودروی ای��ران روی آورد. رنو را هم البته 
نباید از یاد برد؛ اما حال خبر از شرکای غیر فرانسوی 

دیگری هم می رسد.
بارها و بارها برخی مس��ووالن صنعت خودروس��ازی 
ایران از شراکت با یک ش��ریک غیرآسیایی خبر داده 
بودند، این در حالی است که تاکنون جزئیات بیشتری 
از این شراکت منتشر نشده است و مشخص نیست که 
این شریک غیرآسیایی چه کشوری خواهد بود که به 
بازار جذاب و پرطرفدار خودروی ایران وارد می شود و 
چه برنامه ای برای این بازار دارد؛ اما به هرحال، آنگونه 
که مس��ووالن صنعت خودرو می گویند مذاکرات به 

بهترین شکل در حال انجام است.

معاون ارزی بانک مرکزی از بس��ته ش��دن چند 
پیمان پولی دو جانبه بین ایران و س��ایر کشورها 

خبر داد.
  بع��د از س��ال ه��ا دور مان��دن ای��ران از ورود به 
پیمان های پولی، باالخره بانک مرکزی پای قرارداد 
دو جانبه را امضا ک��رد.آن طور که کامیاب، معاون 
ارزی بانک مرکزی اعالم کرده ایران با س��ه کشور 
ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته 
است. اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی در حالی 
مطرح می شود که در اواخر سال گذشته هیاتی به 
سرپرستی وی به منظور پیگیری و انجام مذاکرات 
و نهایی س��ازی موافقت نامه پولی بین دو کش��ور 
ایران و روسیه به این کشور سفر کرد که این هیات 
ضمن انجام مذاکرات کارشناسی و مفصل با بانک 
مرکزی روس��یه، نهایتا موفق ش��د در بسیاری از 
موارد مورد عالقه طرفین برای همکاری و توسعه 
 روابط به توافقاتی دس��ت یابد. اگر چه جزئیاتی از 
ای��ران و س��ه  پیم��ان ه��ای پول��ی بی��ن 
کش��ور ترکی��ه، ع��راق و روس��یه منتش��ر 
نعق��اد   نش��ده اس��ت؛ ام��ا در مجم��وع ب��ا ا
پیمان های پولی به عنوان یک روش نوین، تجارت 

با استفاده از پول های محلی انجام می شود.

 آغاز مذاکرات خودرويی 
ايران و آمريکا

طلسم پیمان های پولی ايران 
شکست

ديدترين گزارش 
وزارت کار از مرگ 
سالیانه  هزار و400 

نیروی کار و نابودی 
10 میلیون روز کاری 

حکايت دارد
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هفت هنر

  آثار »سریگرافی« در نگارخانه
 کوثر اصفهان

نمایش��گاهی از مجموع��ه آث��ار هن��ری س��ریگرافی گ��روه 
هن��ری ریم��از در نگارخان��ه کوث��ر اصفه��ان برگزار می ش��ود. 
مس��وول برپای��ی ای��ن نمایش��گاه گف��ت: هن��ر س��ریگرافی 
ک��ه نوع��ی چ��اپ دس��تی اس��ت؛ از جمل��ه هنره��ای معاصر 
 اس��ت ک��ه از کش��ورهای خارج��ی وارد ای��ران ش��ده اس��ت.  
ش��اه نش��ین افزود: گروه ریماز تالش کرده ت��ا از طریق ترکیب 
تکنی��ک س��ریگرافی با هن��ر نقاش��ی، ب��ه بازآفرین��ی برخی از 
آث��ار نقاش��ی هنرمن��دان پیشکس��وت نقاش��ی ب��ا رویک��ردی 
 مدرن بپردازد و س��بک جدی��دی از هن��ر نقاش��ی را ارائه دهد.  
ث��ر  ا  ۲۰ قال��ب  در  آث��ار  ای��ن  مجموع��ه  گف��ت:  وی 
نقاش��ی توس��ط اعض��ای ای��ن گ��روه طراح��ی ش��ده و 
 در مع��رض تماش��ای عالقمن��دان ق��رار گرفت��ه اس��ت. 
گفتنی است؛ این نمایشگاه روز۱۳ اردیبهش��ت ماه در نگارخانه 
کوثر اصفهان واقع در میدان نقش جهان گشایش می  یابد و تا ۱۷ 
اردیبهشت ماه از س��اعت ۹ صبح تا ۱ و ۴ بعد ازظهر تا ۸ پذیرای 

عالقمندان خواهد بود.

 مسابقه کتابخوانی
 »سبک زندگی عاشقانه«

مس��ابقه ای با عنوان »س��بک زندگی عاش��قانه« از س��وی مرکز 
فرهنگی اجتماعی بانوان برگزار می ش��ود. مدیر این مرکز گفت: 
این مس��ابقه به دنب��ال برپایی مجموع��ه مس��ابقات ماهیانه این 
 مرک��ز در خصوص مطالع��ه کتاب وی��ژه بانوان برگزار می ش��ود.  
چلونگ��ر اف��زود: »س��بک زندگ��ی عاش��قانه« عن��وان کتاب��ی 
 اس��ت ک��ه جه��ت مس��ابقه اردیبهش��ت م��اه در نظ��ر گرفته

 شده است. 
وی ادام��ه داد: ای��ن کت��اب ب��ا محوری��ت مس��ایل اخالق��ی و 
مذهب��ی و چگونگ��ی برق��راری ارتب��اط ب��ا خداون��د، در قالب 
۱۰۳ صفح��ه توس��ط داوود عارف��ی نوش��ته ش��ده و درب��اره 
موضوعات��ی همچ��ون صب��ر، ت��وکل، وف��ای ب��ه عه��د، تکبر، 
 اس��راف و خودبین��ی مطال��ب مفی��دی را بیان داش��ته اس��ت.  
چلونگر با اش��اره به اینکه س��واالت مس��ابقه از محت��وای کتاب 
طرح ش��ده و در اختیار ش��رکت کنندگان قرار می گیرد، عنوان 
 کرد: عالقمندان پس از مطالعه کتاب، به س��واالت طرح شده در 
پرسش نامه پاسخ می دهند. نتایج مسابقه و اسامی نفرات برگزیده 
 نیز پس از انجام مرحله تصحیح پرس��ش نامه ها اعالم می ش��ود. 
این مس��وول گفت: بانوان می توانند جهت دریاف��ت این کتاب و 
مطالعه آن برای ش��رکت در مس��ابقه، تا پایان اردیبهشت ماه به 
مرکز فرهنگی اجتماعی بانوان واقع در فلکه  شهدا، خیابان فروغی 

مراجعه کنند. 

»طال بازی« به نمایشگاه بین المللی 
کتاب می رود

سه کتاب تازه در حوزه داس��تان و طنز در نمایشگاه کتاب تهران عرضه 
می ش��ود.  ، رمان های »م��ن از گورانی ها می ترس��م« نوش��ته بلقیس 
سلیمانی و »طالبازی« نوشته امیرحسین شربیانی به همراه کتاب طنز 
»نئوگلستان« پدرام ابراهیمی؛ از جمله آثاری است که در نمایشگاه کتاب 

امسال حضور خواهند داشت. 
 رمان »م��ن از گورانی ه��ا می ترس��م« نوش��ته بلقیس س��لیمانی در

 ۲۰۸ صفحه با شمارگان ۱5۰۰ نسخه و قیمت ۱۳۰۰۰ تومان در نشر 
چشمه به چاپ رسیده است. 

بخش��ی از متن کتاب که در پش��ت جلد آمده اس��ت: »چی می شد اگر 
دعوتش را قبول می کردم و یک روز صبح،  صبحان��ه را با او می خوردم؟ 
چرا نباید این کار را بکنم؟ از چی می ترس��م؟ چرا این ترس لعنتی ولم 
نمی کند؟« نخستین رمان امیرحسین شربیانی با نام »طالبازی« در ۲۲6 

صفحه در نشر یادشده منتشر شده است. 
به گفته نویسنده، »طالبازی« روایت گر داستان زندگی جوانی است که 
به دنبال زنده  کردن گذشته  از دست رفته  است. در این راه پرفرازونشیب 
اتفاق های زیادی برایش رخ می ده��د. درگیری اصلی او با پدری قمارباز 
است که بعد از ویران کردن گذش��ته  باشکوه دنبال خوشبختی در قمار 
است. این رمان در فضای زمانی دهه  ۹۰ در تهران معاصر می گذرد و در آن 
فضاهای تازه ای معرفی می شوند؛ مکان هایی غیررسمی که محل مالقات 
شخصیت های داستان است و پیش از آن کمتر در ادبیات فارسی به آن ها 
اشاره شده است. بازار تهران به عنوان یکی از نمادهای کسب وکار سنتی 
در ایران، حضور پررنگی در این رمان دارد. نثر س��اده، ریتم تند روایت و 
تنوع مضامین و فضاها نیز از دیگر ویژگی های این رمان است. در بخشی 
از این رمان می خوانیم: »حتم داش��تم زیباخانم هم یک روزی سوار بنز 
بابای باباجیلی شده. جد بزرگ مان رفته بود دنبالش و درِ مرسدس پونتون 
۱۸۰ را برایش باز کرده بود. یا باباجیلی مرسدس بنز کوپه  اس ال۳5۰اش 
را پارک کرده بود جلِو خانه  اش��رف خانم و تعظیم کرده بود و در را برای 

عشقش باز کرده بود و او با لبخند باشکوهی سوارش شده بود. « 
امیرحسین شربیانی مدیر سایت ادبی دوشنبه است و می گوید پیش تر 

رمان »کوچه پشتی«اش نتوانسته مجوز چاپ بگیرد. 
کتاب »نئوگلستان« نوشته پدرام ابراهیمی در ۱۱۸ صفحه با شمارگان 

۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۷5۰۰ تومان در نشر چرخ به چاپ رسیده است. 
روی جلد کتاب آمده است: »نئوگلستان بر بنای این سه نسخه از گلستان 
استوار شده: نسخه ای از مجموعه  ش��خصی لُرد اُلدفاکس که تصاویر آن 
از انگلس��تان برای حقیر ارسال ش��د و دیگری نس��خه ای که در یکی از 
کتاب فروشی های زیرزمینی میدان انقالب به تورم افتاد و داخل جلد آن 
مهر کتابخانه  کیوتو ژاپن به چشم می خورد. سومین کتاب نسخه  خطی 
ارزشمندی است که دوست فرزانه و ادیبی در اختیارم گذاشت. این نسخه 
به صورتی ویژه و الهام بخش مرا در امر نگارش این کتاب یاری داد ، چرا که 
فقط جلد و پشت جلد آن باقی مانده بود و دست حقیر را برای نوسازی 

بنای گلستان باز می گذاشت.«

بخش بی��ن الملل جش��نواره فیلم 
فجر برگزیدگان خود را ش��ناخت تا 
پرونده س��ی و س��ومین دوره از این 
رخداد بین المللی سینمای کشور بسته شود. جلوگاه شرق، 
هنر و تجربه و س��ینمای جهان س��ه بخش این جش��نواره 
بودند، همچنین جوایزی نیز ب��ا نام »جایزه ویژه پنج بانوی 
 مس��لمان« اهدا ش��د که در ادامه برگزیدگان هر بخش را 

می خوانید.
جلوه گاه شرق 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر به مرآت اوریپف برای بازی در 
فیلم »معلم« به کارگردانی نصیر سعیداُف اهدا شد. 

س��یمرغ بلورین بهترین بازیگ��ر به بادما ب��رای فیلم »نور 
جمعه« به کارگردانی بایانرول اهدا شد.

س��یمرغ بلورین به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم نامه به 
صفی یزدانیان برای فیلم در »دنیای تو ساعت چند است؟« 

اهدا شد. 
 س��یمرغ بلوری��ن جای��زه وی��ژه هی��ات داوران ب��ه

 لیو س��انگ تات کارگردان فیلم »مردانی که دنیا را نجات 
می دهند« اهدا شد. 

سیمرغ بلورین به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی به 
الچین موسی اوغلو برای فیلم »نبات« اهدا شد. 

س��یمرغ بلوری��ن و جای��زه نق��دی بهتری��ن فیل��م 
ب��ه فیل��م »ن��ور جمع��ه« ب��ه تهیه کنندگ��ی بات��و 
اه��دا چی��ن  از  بایان��رول  ن��ی  کارگردا و   منگک��ه 

 شد. 

هنر و تجربه 
تندیس هنر و تجربه بهترین فیلم به همراه جایزه نقدی به 

پاسکال فران کارگردان فیلم » اهل پرواز« اهدا شد. 
تندیس هنر و تجربه بهترین فیلم به همراه جایزه نقدی به 
هومن س��یدی برای فیلم »اعترافات ذهن خطرناک من« 

اهدا شد. 
جایزه ویژه پنج بانوی مسلمان 

سیمرغ بلورین و جایزه نقدی بهترین استعداد جوان به علی 
مالقلی پور برای کارگردانی »قندون جهیزیه« اهدا شد. 

سیمرغ بلورین با رویکرد همگرایی ملل به میشل هازاناویچز 
برای ساخت فیلم »جستجو« اهدا شد. 

جایزه ویژه مصطفی عقاد، بیرق طالیی جشنواره به صدیق 
شرنیاز کارگردان فیلم »ملکه کوهس��تان« از قرقیزستان 

اهدا شد. 
سینمای جهان 

س��یمرغ بلورین و پاداش بهترین بازیگر فیلم در این بخش 
به گواردان برای فیلم »ناشناس« به کارگردانی بیجو کومار 

دامنداران از هند اهدا شد. 
 س��یمرغ بلورین و جایزه فیلم نامه این بخش به گروه فیلم 
نامه نویس��ان »نور جمعه« ش��امل چن یانگ، وانگ بینگ، 
لوسیو، سان هایفان، لی دان، لی سانگ جون، ژانگ پنگ به 

کارگردانی چن یانگ از چین اهدا شد. 
س��یمرغ بلورین و جایزه ویژه هیات داوران به امیرحسین 
عس��گری برای فیلم »بدون مرز« به تهیه کنندگی مجتبی 

امینی از ایران اهدا شد. 

سیمرغ بلورین و جایزه بهترین کارگردانی نیز در این بخش 
به فاروغ حافظ حاجی اوغلو برای فیلم »ماجراجویان برف« 

از کشور ترکیه اهدا شد. 
س��یمرغ بلورین و جایزه نقدی بهترین فیلم به »سیزارتا« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی ریچ��ی مهتا، محصول کانادا 

و هند اهدا شد. 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر به گووارتانبرای بازی در فیلم 

»ناشناس« از هند اهدا شد. 
 سینمایی که دغدغه اش صلح و آرامش است 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنواره فیلم فجر را فرصت 
مناسبی برای ارزیابی نگاه انس��ان گرفتار در بحران هویت 
دانست و گفت: جشنواره بین المللی فیلم فجر از این جهت 
اهمیت دارد ک��ه می توان��د در دنیا به عن��وان تنها رویداد 
سینمایی مطرح شود که مشکالت انسان گرفتار در بحران 

هویت را در معرض ارزیابی قرار می دهد.
وی با اشاره به ساختار جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار 
داشت: جش��نواره بین المللی فیلم فجر تالش می کند در 
جهانی که هنوز تروریسم، خش��ونت و دیکتاتوری همه را 
می آزارد، وجوهی از انسانیت و اخالق را برای مخاطبان به 
نمایش بگذارد.جنتی این جش��نواره را شکوفایی سینمای 
آینده نگر دانست، سینمایی که دغدغه اش صلح و آرامش 
است. وی برای ارتقای جشنواره پیش��نهاداتی ارائه داد و 
گفت: نکته اول اینکه هر چند سه بخش سینمای سعادت، 
جلوه گاه شرق و هنر و تجربه بیانگر رویکرد بخش بین الملل 
جشنواره فیلم فجر است، به نظر می رسد این جشنواره در 
طراحی خود باید مضمون و ذایقه مشخصی را هدف بگیرد، 
مضمونی برگرفته از ویژگی های خاص س��ینمای ایران که 
 گرایش به اخالق، صلح و تحکیم خانواده از آن دست است.
 وی اف��زود: دومی��ن پیش��نهادم درب��اره حض��ور عوامل

 فیلم های خارجی اس��ت. حضور عوامل فیلم های خارجی 
و منتقدین معتب��ر در عرصه بی��ن الملل��ی جذابیت های 
بسیاری به پیکره جشنواره فیلم فجر در بخش بین المللی 
می دهد. این حضور باید برنامه محور باشد و در عین حال 
 اهداف و برنامه ه��ای خود را به مخاطب نی��ز معرفی کند.

وزی��ر ارش��اد در بی��ان پیش��نهاد س��وم خ��ود توضی��ح 
 داد: گاه��ی دیده می ش��ود آب در ک��وزه و ما تش��نه لبان

 می گردیم. س��ینماگران ایران��ی بس��یاری در دنیا وجود 
دارند که ن��ام ه��ای جهانی پی��دا ک��رده ان��د و حاضر به 
همکاری با جشنواره فیلم فجر نیز هس��تند. بنابراین باید 
از همه ظرفیت های هنرمندان و صاحب نامان س��ینمای 
ایران به درس��تی اس��تفاده کرد. همچنین در این دوره از 
جشنواره جای خالی دانشجویان سینما و مخاطبان جدی 
سینمای دیده می ش��د. جنتی گفت: در اینجا ضمن تشکر 
 از خبرن��گاران فعال س��ینمایی پیش��نهاد م��ی کنم برای 
سال های آینده از خبرنگاران مشهور در دنیا دعوت شود تا 
در جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور پیدا کنند؛ چراکه 
آنها به اعتبار جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهند افزود. 

سیمرغ بلورین  بهترین  فیلم ، راهی چین شد؛

سکانس پایانی جشنواره فیلم فجر

گروه 
فرهنگ

قفسه
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تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ قسمتي از يكباب خانه 2 طبقه نيمه تمام پالك شماره 
4983 فرعي مفروزي از 803 فرعي از 3 اصلي واقع در موغان بخش يك ثبت شهرضا 
جريان  در  محمود  فرزند  باقرپور  مرتضي  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق  كه 
بنا به دستور  اينك  نيامده است  به عمل  قانوني آن  ثبت است و عمليات تحديد حدود 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  نكليف  تعيين  قانون   13 ماده  ذيل  تبصره 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ  سند رسمي وطبق تقاضای 
94/03/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهی 
درمحل  آگهي  اين  در  مقرر  و ساعت  روز  در  كه  گردد  می  اخطار  مجاورين  كليه  به 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورين  يا  مالكين  اعتراضات  و  يابند  حضور 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/02/14 

مرتضي قديري معاون واحد ثبتي شهرضا 
فقدان سند مالکیت 

2/144 شماره:1394/04/29150-1394/2/7 آقای تقی عباداللهی نظری فرزند حسن به 
استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب دكان متصل به هم به 
شماره 4027)519و520سابق( فرعی از 33-اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز كه ذيل ثبت 5904 صفحه 27 دفتر 97 به نام تقی عباداللهی نظری به شماره 
چاپی 528875 صادر و تسليم گرديده سپس برابر سند قطعی 1361/11/24-45906 
دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن يا از بين رفتن در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده 
مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف:11 

مجتبی شادمان رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
فقدان سند مالکیت 

2/145 شماره:1394/04/28092-1394/2/7 آقای تقی عباداللهی نظری فرزند حسن به 
استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ يكباب دكان به شماره 521 فرعی از 33-اصلی 
واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه ذيل ثبت 5903 صفحه 285 دفتر 44 به 
نام تقی عباداللهی نظری به شماره چاپی 528876 صادر و تسليم گرديده و به او انتقال 
قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن يا از بين رفتن در اثر 
اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالكيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به 
آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
م الف:12 مجتبی شادمان رئيس  به متقاضی تسليم خواهد شد.  مالكيت مرقوم صادر 

اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

2/59 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك پالك شماره 1369 واقع در قريه كچومثقال 
75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام 
خانم مليحه ميركاظمی كچومثقالی فرزند رضا و غيره در جريان ثبت می باشد و تحديد 
حدود آن به علت عدم حضور مالك يا نماينده قانونی وی بايستی مجددا آگهی گردد 
اينك بنا به درخواست متقاضی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك 
به  و  محل شروع  در  9 صبح  ساعت  راس   94/3/5 مورخه  سه شنبه  روز  در  مرقوم 

عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين مجاور اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق 
پذيرفته خواهد  تا 30 روز  تنظيم صورتمجلس تحديدی  تاريخ  از  ثبت  قانون  ماده 20 
ثبت  معترضين  های  پرونده  تكليف  و  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  و طبق  شد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به 
 مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار:1394/02/14 م الف:577 عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   245 شماره  شناسنامه  دارای  نامداری  فرشته  خانم   2/170
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  84/94ش.ح14  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان حسين نامداری بشناسنامه 40 در تاريخ 90/05/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فرشته 
نامداری ش.ش 245، 2- زهرا نامداری ش.ش 1870، 3- بهرام نامداری ش.ش 1573، 
متوفی( )فرزندان   31 ش.ش  نامداری  ابراهيم   -5  ،49 ش.ش  نامداری  غالمرضا   -4 
6- اشرف شاه وردی ش.ش 37)همسر متوفی( 7- گوهر فخاری ورپشتی ش.ش 643 
تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد.  ديگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی  متوفی(.  )مادر 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:721  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/171 آقای محمد ملكی دارای شناسنامه شماره 355 به شرح دادخواست به كالسۀ 
80/94ش.ح14 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان غالمحسين ملكی نجف آبادی بشناسنامه 795 در تاريخ 93/10/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد 
ملكی نجف آبادی ش.ش 355، 2- سجاد ملكی نجف آبادی ش.ش 1762، 3- امين ملكی 
نجف آبادی ش.ش 323، 4- احسان ملكی نجف آبادی ش.ش 10922، 5- اشرف ملكی 
ش.ش 465 )فرزندان متوفی( 6- طاهره فالحيان نجف آبادی ش.ش 938 )همسر متوفی( 
متوفی به جر نامبردگان ورثه ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:713 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

شرح  به   153 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  نجف  انتشاری  حميرا  خانم   2/172
دادخواست به كالسۀ 81/94ش.ح14 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان فرهاد خسروی نجف آبادی بشناسنامه 9 در تاريخ 
93/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
خسروی  پوريا   -2  ،1080828524 ش.ش  آبادی  نجف  خسروی  زهرا  به:1-  است 
آبادی نجف  انتشاری  3- حميرا  متوفی(  )فرزندان  آبادی ش.ش 1080491430   نجف 

ش.ش 153 )همسر متوفی( 4- قدسيه سيروس نجف آبادی ش.ش 244 )مادر(. متوفی 
به جز نامبردگان ورثه ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:714 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/173 آقای داود عباسی دارای شناسنامه شماره 825 به شرح دادخواست به كالسۀ 
83/94ش.ح14 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
اقامتگاه دائمی  كه شادروان محمدعلی عباسی بشناسنامه 54 در تاريخ 1393/11/16 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجتبی عباسی 
ش.ش 1768، 2- مصطفی عباسی ش.ش 540، 3- داود عباسی ش.ش 825، 4- مهدی 
عباسی ش.ش 1645، 5- زينب عباسی ش.ش 551)فرزندان متوفی( 6- زهرا عباسی 
متوفی(.  )مادر   300 آبادچی ش.ش  نوروزی  عنبر  گل   -7 متوفی(  )همسر   23 ش.ش 
متوفی به جز نامبردگان ورثه ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 

از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:718 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نجف آباد
مزایده 

2/174 در خصوص اجرای پرونده كالسه 890003ح/4 بنا به دستور فروش صادره از 
شعبه چهارم حقوقی يك باب خانه واقع در قطعه 1 بخش 11 ثبتی اصفهان به شماره 
 1083 مذكور  منزل  عرصه  دارای  خ.سعدی  از  بعد   – خ.شريعتی  در  واقع   770 ثبتی 
مترمربع و اعيانی آن در جنوب و شرق ملك مخروبه و بی ارزش در شمال ملك با 
زيربنای 285 مترمربع با سقف آهن و آجر – نمای داخلی گچ و ... دارای انشعابات آب 
و برق و گاز و تلفن كه جمعًا 16/245/000/000 ريال برآورد و تعيين می گردد. كه با 
توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسی اموال توقيف 
شده از طريق اجرای احكام حقوقی نجف آباد و در تاريخ 94/2/28 ساعت 10 صبح و 
در همان محل به فروش می رسد برنده مزايده شخصی است كه از قيمت كارشناسی 
باالترين قيمت را انتخاب كه بايستی 10% آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقی آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با 
كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجددا تكرار می گردد ضمنًا خريدار 
می تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال /ملك مورد نظر بازديد به عمل آورد.

م الف:635 مدير اجرای احكام شعبه چهارم حقوقی دادگستری نجف آباد 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   195 شماره  شناسنامه  دارای  ايزدی  محمد  آقای   2/193 
كالسۀ 34/94 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
اقامتگاه  تاريخ 90/7/30  در  آقايی بشناسنامه 10  قزبس صفری حاجت  كه شادروان 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد 
ايزدی الی بيدی فرزند علی خان ش.ش 195 )فرزند متوفی( 2- غالمرضا ايزدی الی 
بيدی فرزند علی خان ش.ش 324 )فرزند متوفی( 3- زهرا ايزدی الی بيدی فرزند علی 
خان ش.ش  علی  فرزند  بيدی  الی  ايزدی  عباس   -4 متوفی(  )فرزند   334 خان ش.ش 
)فرزند   76 ش.ش  خان  علی  فرزند  بيدی  الی  ايزدی  افسانه   -5 متوفی(  )فرزند   24
اينك  بيدی فرزند يوسف ش.ش 162 )زوج متوفی(.  ايزدی الی  متوفی( 6- علی خان 
هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

2/194 آقای محمد ايزدی دارای شناسنامه شماره 195 به شرح دادخواست به كالسۀ 
33/94 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه   93/11/22 تاريخ  در   162 بشناسنامه  بيدی  الی  ايزدی  خان  علی  شادروان 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد 
ايزدی الی  2- غالمرضا  متوفی(  )فرزند   195 علی خان ش.ش  فرزند  اليبيدی  ايزدی 
بيدی فرزند علی خان ش.ش 324 )فرزند متوفی( 3- زهرا ايزدی الی بيدی فرزند علی 
خان ش.ش 334 )فرزند متوفی( 4- عباس ايزدی الی بيدی فرزند علی خان ش.ش 24 
)فرزند متوفی( 5- افسانه ايزدی الی بيدی فرزند علی خان ش.ش 76 )فرزند متوفی(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
ابالغ وقت رسیدگی

2/205 در خصوص پرونده كالسه 172/94 خواهان محمد فردوسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 32/000/000 ريال بابت يك فقره چك به طرفيت سامان سليمی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 94/3/17 ساعت 11/30صبح تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 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:3350 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

رضا)ع(به  امام  مهر  صندوق  خواهان   995/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/206
نمايندگی مهدی خلجی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- فرزاد اسدی 2- بهرام 
تعيين   17/30 ساعت   94/3/16 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  اسدی 
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:3358 شعبه 16 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

به  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  خواهان   996/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/207
نمايندگی مهدی خلجی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- حامد تسليمی رنانی 
2- سيد حسين اعرابی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/3/16 ساعت 
17 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 
می شود.م الف:3359  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور 

شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

رضا  امام  مهر  صندوق  خواهان  1006/93ش5  كالسه  پرونده  خصوص  در   2/208
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت 1- نجاته معرفاوی 2- عليرضا پرويز زاده 
ترك تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/16 ساعت 4:30عصر 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
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 
می شود.م الف:3360  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور 

شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

رضا  امام  مهر  صندوق  خواهان   1007/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/209
لونی  مهرداد   -2 يوسفی  لونی  فرود   -1 طرفيت  به  مطالبه وجه  بر  مبنی  دادخواستی 
يوسفی 3- حسينعلی نوروزی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
94/3/16 ساعت 4:30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:3361 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

خانم  وكالت  به  حقانی  علی  خواهان   2189/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/210
كردگار دادخواستی مبنی بر مطالبه يك فقره چك به مبلغ 20/000/000 ريال به طرفيت 
ساعت   94/3/16 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  پور  دهقان  احمدرضا 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30
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:3362 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

 



یادداشت

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

چاره ای جز حمله 
کردن نداریم

پینگ پنگ،  بزرگترین 
فدراسیون  ورزشی 

جهان شد

سرمربی آبی، اناری ها از پیروزی تیمش در دیدار برابر کوردوبا خوشحال است. او 
می گوید بارسلونا چاره ای جز حمله کردن ندارد.بارسلونا یک پیروزی پر گل دیگر 
را به دست آورد. شاگردان لوئیس انریکه که در هفته سی و پنجم رقابت های لیگا 
در خانه کوردوبا به میدان رفته بودند پیروزی راحتی را به دست آوردند و توانستند 
برابر حریف خود با 8 گل پیروز ش��وند تا به صدرنشینی خود در جدول رده بندی 
ادامه دهند.لوئیس انریکه در نشست خبری بعد از بازی نتوانست خوشحالی خود 
را از این پیروزی پر گل پنهان کند. او گفت: فوتبال بازی بسیار پیچیده ای است. 
یک تیم وقتی می خواهد پیروز شود باید به حمله کردن ادامه دهد. ما در این دیدار 
تا دقیقه 38 هر چند در ش��رایط حمله کردن بودیم اما نتوانستیم به گل برسیم. 
بعد از گل نخست بود که همه چیز تغییر کرد و توانستیم گل های بیشتری به ثمر 
برسانیم.او ادامه داد: در نیمه دوم فعالیت بیشتری داشتیم. پیروزی در این دیدار 
برای ما ضروری بود. تالش بسیار خوبی داشتیم. قبل از دیدار حساس برابر بایرن 
مونیخ به پیروزی در این دیدار نیاز داشتیم. من در هر بازی ترجیح می دهم که از 

همین شیوه استفاده کنم و اصال چاره ای جز بازی هجومی نداریم. 

فدراسیون جهانی تنیس روی میز با پذیرفتن سه عضو جدید از فدراسیون والیبال 
پیشی گرفته و به بزرگترین فدراسیون جهان تبدیل شد.نشست عمومی سالیانه 
فدراسیون جهانی تنیس روی میز به میزبانی سوژو چین برگزار شد و طی آن سه 
کشور سائوتومه، پرینسیپ و س��ودان جنوبی از قاره آفریقا به عضویت فدراسیون 
جهانی در آمدند تا در مجموع تعداد اعضا به 222 برسد به این ترتیب تنیس روی میز 
از فدراسیون جهانی والیبال که 220 عضو دارد پیشی گرفت و به عنوان بزرگترین 
فدراسیون ورزشی جهان دست یافت. تنها 4 کشور اریتره، گینه بیسائو، کیپ ورد و 
باهاما باقی مانده است تا بعد از عضویت در فدراسیون جهانی تنیس روی میز، تعداد 
اعضای آن برابر با تمامی اعضای کمیته بین المللی المپیک شود. الزم به ذکر است؛ 
یکی دیگر از تصمیم گیری های مهم در نشست امسال مجمع عمومی فدراسیون 
جهانی تنیس روی میز این بود که با پیشنهاد فدراسیون سوئیس تصویب شد که 
بازیکنان زیر 15 سال که تابعیت کشور دیگری را قبول می کنند تنها می توانند با یک 
سال شرکت نکردن در رقابت های بین المللی با تابعیت کشور جدید شرکت کنند.

شیرهای پرسپولیس آرام می شوند؟

خصوصی شدن، آرزوی  پرسپولیس  است

بچه ها، ُمسکن بزرگی هستند
س��رمربی تی��م فوتب��ال پرس��پولیس می گوی��د: تاکن��ون در دوران 

مربیگری اش با هیچ بازیکنی درگیر نشده است.
برانکو ایوانکوویچ که شنبه ش��ب در ویژه برنامه شبکه دو به مناسبت 
روز پدر حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال که آیا پدر بودن سخت 
است؟، گفت: من با این موضوع به این شکل برخورد نکرده ام. همه ما 
خانواده  و بچه های مان را دوست داریم. هرچند بار مسوولیت خانواده 
بس��یار بزرگ اس��ت؛ ولی این موضوع رضایت بزرگت��ری را به همراه 

می آورد.
وی افزود: شخصا لحظات زیبایی کنار فرزندانم داشته ام. بله؛ قبول دارم 
که گاهی عصبانیت هم هست؛ ولی در مجموع شادی ها و لحظات زیبا 

بیشتر است. پدر بودن واقعا زیباست.
سرمربی پرسپولیس خاطرنش��ان کرد: یک مربی و بازیکن در ورزش 
ممکن است ببازد یا ببرد؛ ولی وقتی به خانه بر می گردد و بچه هایش را 
می بیند که خواب هستند، کل بار خستگی از دوشش برداشته می شود. 

بچه ها یک ُمسکن بزرگ هستند.
برانکو در پاسخ به این سوال که »آیا در مربیگری هم این دید پدرانه را 
دارد یا خیر؟« تصریح کرد: بله. حتی گاهی خیلی ها از دستم ناراحت 
می شوند که چرا برخوردهایم خفیف اس��ت و برخورد محکم تری نیاز 
است؛ ولی بازیکنان هم جایز الخطا هستند. ش��اید آنها اشتباه کنند؛ 
شاید ایده هایشان فرق کند. من 33 سال است که مربیگری می کنم؛ 
ولی هرگز با بازیکنی درگیر نشده ام. رابطه ام همواره با بازیکنان خوب 

بوده است.
وی ادامه داد: به لحاظ کاری همیشه ارتباط خوبی با بازیکنان داشته ام. 
چارچوب حقوق و وظایف ما مشخص است؛ اما من هرگز خشن برخورد 
نکرده ام و الفاظ زشت به کار نبرده ام که به حیثیت بازیکن لطمه بخورد.

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه یک پس��ر 34 ساله و یک دختر 30 
ساله دارد، گفت: هنوز صاحب نوه نشده ام. همسرم بی صبرانه منتظر 

نوه است.
برانکو، زیباترین احساس زندگی اش را وقتی دانست که قرار بوده پدر 
شود: بعد از اینکه ش��ما پدر می شوید، دنیا یک ش��به عوض می شود. 
تعهدات و مسوولیت های دیگری پیدا می شود و طرز تفکر فرق می کند.

 گزارش مدیرعامل استقالل
 به هیات مدیره

مدیرعامل باشگاه استقالل گزارشی برای ارائه به هیات مدیره و رییس 
مجمع فهرس��تی آماده کرده که در آن خریدهای اس��تقالل در نقل و 

انتقاالت با مبلغ خرید و دقایق بازی آنها آماده شده است .
 باوجود اینکه اس��تقالل دی��دار برابر صب��ای قم را با پیروزی پش��ت 
سرگذاشت؛ اما بهرام افش��ارزاده برای اینکه گزارش دقیقی ازعملکرد 
کادر فنی و بازیکن��ان را در اختیار هیات مدیره قرار دهد فهرس��تی از 

اقدامات این فصل آبی پوشان را فراهم کرده است.
مدیرعامل استقالل معتقد اس��ت حتی بیش از ظرفیت مالی استقالل 
و باالتر از تیم های دیگر لیگ برتر برای امیر قلعه نویی بازیکن خریده 
ولی این کار به نوعی سرمایه سوزی بوده و عمال نتیجه مورد نظر نسبت 

به خریدها به دست نیامده است.
افشارزاده با یک جدول تناسب، نس��بت هزینه ها را با تیم های دیگر و 
خریدهای خود استقالل سنجیده و بر این باور است که جایگاه استقالل 

اینجا که هست، نباید باشد.
البته از آنجا که استقالل دو دیدار حس��اس دیگر را پیش رو دارد این 
فهرس��ت فعال منتش��ر نخواهد ش��د؛ اما قطعا روز مبادا به کار باشگاه 

خواهد آمد!

 شاید شرایط مزایده استقالل بازهم 
تغییر کند

جعفر سبحانی درباره اینکه جلسه هیات واگذاری دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل چه ساعتی برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیات 
دولت امروز جلس��ه دارد و اعضای هیات واگذاری باید به این جلس��ه 
بروند، سعی خواهیم کرد سریعترنتیجه نهایی را اعالم کنیم. به همین 
دلیل شاید نتوانیم در یک جلسه کلی در خدمت اعضای هیات واگذاری 

باشیم و تک تک نظر اعضا را بپرسیم.
وی درباره اینکه شایعه ش��ده که  از س��وی دولت خواسته اند علیرضا 
معظمی نیا هم وارد مزایده ش��ود، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه چنین 
مطلبی از سوی منابع رسمی و دولتی اعالم نشده و این فرد به صورت 
کامل از مزایده کنار گذاش��ته ش��د. این مطالب هم از سوی رسانه ها 

عنوان شده است.
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه اطرافیان هدایتی 
اعالم کرده اند که برنده مزایده شده اند و آیا چنین موضوعی صحت دارد 
یا نه، اظهار داشت: در این خصوص هدایتی و اطرافیان شان باید پاسخگو 
باشند و هنوز چیزی به صورت رسمی اعالم نش��ده است. شاید تعبیر 
خوبی نباشد؛ اما چنین اعالم نظرهایی مانند اعالم نظر دانش آموزانی 
است که پس از امتحان می گویند 20 شده ایم؛ اما کسی که نمره نهایی 
را اعالم می کند، معلم است. در مزایده هم نظر نهایی را هیات واگذاری 

اعالم خواهد کرد.
سبحانی در پاس��خ به این سوال که آیا ش��رکت بهنام پیشروی کیش 
با توجه به عدم ارائه فیش س��پرده س��ازمان خصوصی سازی می تواند 
برنده مزایده ش��ود یا ن��ه، گفت: بحثی ک��ه در این میان ب��ود ادعای 
ش��رکت بهنام پیش��روی کیش مبنی بر واریز مبل��ع از طریق حواله 
بوده است. این ش��رکت اعالم کرده سپرده س��ازمان خصوصی سازی 
را با حواله ای از اس��تانبول به حساب س��ازمان خصوصی سازی واریز 
کرده که گویا این مبلغ دیر به حس��اب نشس��ته اس��ت. این موضوع 
و تمام مس��ایل مربوط ب��ه مزایده در یک بس��ته گزارش��ی به هیات 
 واگ��ذاری ارائ��ه خواهد ش��د ت��ا در کن��ار اهلی��ت ب��ه آن پرداخته

 شود.
وی یادآور ش��د: باید تاکید کنیم در مزایده حتما کس��ی که باالترین 
مبلغ را اعالم کرده برنده نخواهد شد، چون اینجا بحث اهلیت در میان 
است و تمام این مسایل باید مورد بررسی قرار بگیرد.»در جلسه هیات 
واگذاری و تعیین اهلیت، بدهکار بودن صاحبان ش��رکت ها بررس��ی 
می شود یا طرف حساب خود ش��رکت ها خواهند بود؟« مشاور رییس 
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال گفت: شرکت ها پیشنهاد 
 دهنده خرید این دو باش��گاه بودند که این ش��رکت ها هیات موسس

 دارند. مطمئنا وضعیت اعضای هیات موس��س هم مورد بررسی قرار 
می گیرد و شاید یکی از نفرات چک برگشتی داشته یا بدهکاری بانک 
باش��د؛ اما اینجا و در مزایده پرس��پولیس با ش��رکت ها طرف حساب 
هس��تیم. مالک اهلیت شرکت ها هستند و این ش��رکت است که باید 

خوش حساب باشد.
س��بحانی درباره وضعیت مزایده باشگاه اس��تقالل گفت: تا آخر شب 
وضعیت باشگاه اس��تقالل مشخص می ش��ود که چه تصمیمی درباره 
مزایده این باشگاه گرفته می شود. شاید بازهم شرایط مزایده این باشگاه 
تغییر کند و شاید هم مزایده به همان شکل تکرار شود. اگر این موضوع 
را تصویب کنیم سریعا اعالم خواهیم کرد تا آگهی مزایده به چاپ برسد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1573دوشنبه 14  اردیبهشت  1394 | 15  رجب 1436

No.  1573  may 4  ,2015  |  8 Pages

ریی��س فدراس��یون فوتبال 
ایران با بیان اینکه س��رمربی 
تیم ملی باید برای تماش��ای 
مسابقات لیگ به ورزشگاه ها 
برودگفت: انتخاب نکونام به 
عنوان مربی تی��م ملی هنوز 
قطعی نیست و کی روش تنها 

پیشنهاد وی را داده است.
 عل��ی کفاش��یان درب��اره 
انتخاب��ش به عن��وان یکی از 

نواب رییس کنفدراس��یون فوتبال آس��یا اظهار کرد: با 
جلساتی که با کشورهای آس��یای میانه برگزار کردیم 
در نهایت موفق ش��دیم به عنوان نایب رییسی آسیای 

مرکزی برسیم.
وی افزود:کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال حاضر پنج 
نایب رئیس از مناطق مختلف این ق��اره دارد. عالوه بر 
ایران، کشورهای چین، سنگاپور، مالزی و قطر هم نایب 
رئیسان دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند. ضمن 
اینکه کشور ژاپن هم به خاطر عضویت در فیفا در نایب 

رییسی هم حضور دارد.
 رییس فدراس��یون فوتب��ال که با رادی��و ورزش گفتگو

 می کرد درب��اره نقش نای��ب رییس��ی AFC، تاکید 
کرد: نایب رییس��ان تصمیمات مهمی را در کنار رییس 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا می گیرند و نقش مهمی در 
تصمیم گیری های اصلی دارند.کفاش��یان با بیان اینکه 
مدت زم��ان عضویت در نایب رییس��ی کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا چهار سال است، گفت: حتی اگر از ریاست 
فدراسیون فوتبال ایران کنار بروم، پست من در آسیا سر 
جای خودش باقی می ماند و من به مدت 4 سال نماینده 
آسیای مرکزی در AFC هس��تم. وی در ادامه درباره 
عدم حضور کارلوس کی روش در ورزش��گاه ها با وجود 

توافق نهایی با فدراس��یون 
فوتب��ال تاکی��د ک��رد: این 
س��ئوالی اس��ت که باید از 
خ��ود ک��ی روش پرس��یده 
ش��ود که نحوه نظ��ارت بر 
انتخاب بازیکن��ان تیم ملی 
به چه ش��کلی اس��ت. قطعا 
ک��ی روش لی��گ را زیر نظر 
دارد و برنامه هایش را برای 
تش��کیل اردو در خردادماه 

پیش می برد.
کفاش��یان در خصوص اینکه ممکن است کی روش به 
خاطر ممنوع الخروجی ناراحت باشد و به همین خاطر 
لیگ را از نزدیک تماشا نمی کند افزود: ما چند باری به 
او پیغام دادیم. هر چند هنوز مشکل ممنوع الخروجی او 
حل نشده ولی نمی دانم چرا او به ورزشگاه ها نمی آید. 
سرمربی تیم ملی باید به ورزش��گاه ها بیاید و لیگ را از 

نزدیک تماشا کند.
رییس فدراسیون فوتبال درباره انتقاداتی که نسبت به 
انتخاب جواد نکونام به عنوان دستیار کارلوس کی روش 
عنوان می شود، گفت: طبیعی است که انتخاب دستیار 
سرمربی باید با نظر خودش باش��د. کی روش می گوید 
می خواه��د با کس��انی کار کند که هماهنگی داش��ته 
 باش��ند. او می خواهد راه را برای مربی��ان جوان ایرانی

 بازکند.وی تاکید کرد: البته انتخاب نکونام هنوز قطعی 
نشده اس��ت. کی روش فقط نظرش را در این باره اعالم 
کرده اس��ت.رییس فدراس��یون فوتبال درباره انتخاب 
افش��ین پیروانی هم گفت: پیروانی انتخاب فدراسیون 
بود و حضور او در تیم ملی قطعی اس��ت. کی روش هم 
این موضوع را پذیرفته اس��ت و پیروانی کارش را شروع 

کرده است.                

کفاشیان تاکید کرد:
کی روش باید بازی ها را از نزدیک ببیند

اولین جلس��ه س��تاد اجرای��ی مس��ابقات جام 
باشگاه های فوتسال آس��یا در اصفهان صبح روز 
پنج ش��نبه دهم اردیبهش��ت ماه با ریاست علی 
اکبر ابرقویی نژاد، رییس هیات فوتبال اس��تان 
 اصفه��ان در محل س��رای ورزش��کاران برگزار

 شد. 
 در این جلس��ه ک��ه با حض��ور محم��د فایروز، 
نماین��ده » AFC«، عب��اس ترابی��ان نماینده 
فدراس��یون فوتب��ال، علیرضا امین��ازاد، معاون 
امور توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان، علیرضا جهانشاهی دبیر هیات فوتبال 
استان اصفهان و کادر اجرایی )LOC( مسابقات 
تشکیل شد، مسائل پیرامون برگزاری مسابقات 
 جام  باشگاه های فوتسال آسیا مورد بررسی قرار

 گرفت.  
 ،»AFC« گفتنی است؛ در این جلسه نماینده
نماینده فدراس��یون فوتب��ال و ریی��س هیات 
 فوتب��ال اس��تان اصفهان ب��ه ایراد س��خنرانی 

پرداختند.

جام باشگاه های فوتسال 
آسیا  روی میز بررسی

نماینده فدراسیون فوتبال گفت: اصفهان در سال 2010 
تجربه خوبی از میزبانی در مس��ابقات جام باش��گاه های 
فوتس��ال آس��یا دارد و باید گفت: میزبان��ی در اصفهان 
بهتر و به نح��و مطلوبی انجام می ش��ود.   عباس ترابیان 
نماینده فدراسیون فوتبال در اولین جلسه ستاد اجرایی 
مس��ابقات جام باش��گاه های فوتس��ال آس��یا در سرای 
ورزش��کاران اصفهان تصریح کرد: خوش��حالم از اینکه 
ش��رایط طوری رقم خورد تا برای دومین بار مس��ابقات 
جام باشگاه های فوتسال آسیا را در اصفهان برگزار کنیم. 
وی با ابراز امیدواری از برگزاری مطلوب این رقابت ها در 
استان اصفهان، ادامه داد: استان های تهران و تبریز هم 
کاندیداهای برگزاری این مسابقات بودند و حتی اصراربر 
برگزاری مسابقات در اس��تان تهران بود؛ اما ارتباطات و 
زیرساخت های فوتسال در اصفهان بهتر و قوی تر است. 
ترابیان افزود: با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در 
استان اصفهان تصور ما این اس��ت که در سال 2015 به 
مراتب میزبانی بهتری را در این مسابقات خواهیم داشت. 
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تکیه با تجارب گذشته 
و با کمک کادر اجرایی قوی در اس��تان اصفهان بتوانیم 

مسابقات را به بهترین نحو ممکن برگزار کنیم.

 میزبانی در اصفهان
 بهتر انجام می شود

�

پرس��پولیس در آس��تانه رق��م خ��وردن فصل 
 جدیدی در تاریخ خود اس��ت. شاید پس از همه

 بی ثباتی های چند سال اخیر، خصوصی شدن 
آرزوی تک تک هواداران این تیم باش��د؛ اما تنها 
به شرطی که آرامش را برای همیشه به این تیم 
بازگرداند.باشگاه پرسپولیس روزهای خاصی را 
پشت سر می گذارد. یکی از عجیب و غریب ترین 
سال های باشگاه سرخ از آغاز تاسیسش تاکنون 
در حال تمام شدن اس��ت؛ چیزی که هواداران و 
البته پیشکس��وتانش خیلی وقت اس��ت آرزوی 
آن را دارن��د. تغییرات متع��دد مدیریتی و فنی، 
حاش��یه های بی دلیل و بعض��ا آزار دهنده چند 
بازیکن جوان، حضور در نیم��ه پایینی جدول و 
ش��اید از همه مهم تر رفتار نه چن��دان مهربانانه 
مس��ووالن رده ب��اال و تصمیم گیرن��ده، همه از 
اتفاقاتی بودند که این فصل را در خاطر هواداران 

تیم سرخپوش ماندگار کردند.
مدل خاص پرس�پولیس در فصل 94-

93

شاید بردن استقالل در داربی رفت تنها دلخوشی 
س��رخ ها در این فصل باش��د که در دوران چند 
 ماهه حض��ور پرنوس��ان حمید درخش��ان رقم

 خورد. 
پرسپولیس فصل را با علی دایی خیلی زود شروع 
کرد. آنها که با صالحدید امیر خادم با شیوه جدید 
مدیریت��ی، اسپانس��ر جدید و هی��ات مدیره ای 
متفاوت کارشان را شروع کرده بودند، مثل فصل 
قبل در نقل و انتقاالت خیلی پر سر و صدا نبودند. 
سیدجالل حسینی، مهرداد پوالدی و محمدرضا 
خلعتبری از دست پرسپولیس پریدند تا کوچ این 
سه ستاره باعث شود دست دایی به یک باره خالی 
شود. هرچند در همان روزها صحبت هایی مبنی 
بر س��نگ اندازی برخی اعضای هیات مدیره در 
حفظ این سه بازیکن شنیده می شد؛  اما چند روز 
پیش علی دایی طی مصاحبه ای از صحبت های 
یکی از اعض��ای هیات مدیره پرده برداش��ت که 
نش��ان می داد آنها خیلی هم به فکر پرسپولیس 
نبوده اند و دوست نداشته اند با حفظ این بازیکنان 

دایی موفق شود.
اخراج عجیب دایی، مدیرعامل زندانی، 

بازیکنان طغیانگر
پس از چند نتیجه ضعیف در هفته های ابتدایی 
لیگ، هیات مدیره به چیزی ک��ه منتظرش بود 
رس��ید و با نظر مثبت وزارت ورزش علی دایی و 
البته مدیرعاملی که از او حمایت می کرد در یک 
حرکت بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران در یک روز 
برکنار ش��دند. علی دایی در روزی که درخشان 
برای گرفتن جایگاهش به درفش��ی فر آمده بود 
اشک ریخت و علیرضا رحیمی در برنامه تلویزیونی 
خطاب به سیاسی گفت که »ش��ما نوکری جای 
دیگری را می کنی، شما پول داری و من خدا را«. 
پس از آن سیاسی به همراه منتقمی سکان باشگاه 
را در دست گرفتند و در حالی که مشکالتی مثل 
نتیجه گیری و مسائل مالی پرسپولیس حل نشده 
بود، به فکر بازی دوستانه با رئال مادرید و عکس 
گرفتن با رییس این باشگاه افتادند. غافل از اینکه 
کباب و ثواب در این کار اصال مشخص نیست و به 

خاطر حضور پررنگ یک فرد ضدانقالب در جریان 
این پروژه همکاری، نه تنها بازی دوستانه بلکه کل 
برنامه مدیران پرسپولیس تحت الشعاع قرار گرفت.

چندی بعد و در حالی که درخشان سرمربی جدید 
سرخ ها انتظار داشت در نقل و انتقاالت نیم فصل 
بتواند تیم��ش را تقویت کند، سیاس��ی به خاطر 
چندین پرونده مختل��ف به زندان افت��اد تا برای 
اولین ب��ار در تاریخ پرس��پولیس، مدیرعامل این 
باشگاه طعم آب خنک پشت میله ها را هم بچشد.

روزهای بد برای پرس��پولیس و درخش��ان ادامه 
داش��ت. بازیکنان نمی دانستند برای گرفتن حق 
و حقوق خود با چه کسی طرف هستند. در زمان 
حضور درخش��ان روی نیمکت، طغیان بازیکنان 
مقابل سرمربی به طور بی سابقه ای شدت گرفته 
بود. سوشا مکانی، پیام صادقیان، محمد عباس زاده 
و ... بارها با درخشان مشکل پیدا کردند و شرایط 
به گونه ای ش��ده بود که هافبک خ��الق دهه 60 
پرسپولیس حس می کرد به عنوان یک سرمربی 
حرمت و شخصیت الزم بین شاگردانش را ندارد 
و با وجود اینکه با تیمش ش��روع خوبی در آس��یا 
داشت، باالخره زیر بار فش��ار هواداران، بازیکنان 
و پیشکسوتان با نیمکت سرخ وداع کرد. رفتاری 
که بازیکنان پرسپولیس در زمان درخشان با مربی 
تیمشان انجام دادند معلول عوامل مختلفی بود. 
اینکه پرس��پولیس برای چندمین س��ال پیاپی از 
بی پولی و مدیریت بی برنامه و ش��خص محور رنج 
می برد، بازیکنان ح��ق و حقوق خ��ود را دریافت 
نکرده بودند و هم اینکه آنها می دانستند اگر همه با 
هم مقابل سرمربی قرار گیرند باالخره باشگاه او را 
عوض می کند نه 23 بازیکن را.اینکه پیام صادقیان 
یک روز در تمرین پرس��پولیس با درخشان دچار 
اختالف نظر می ش��ود و س��رمربی به او می گوید 
»خیلی دریب��ل می زنی اگر می خواه��ی اینگونه 
ادامه دهی لباس های��ت را بپوش و ب��رو« و او هم 
بالفاصله پس از خروج از تمرین در صفحه شخصی 
خود در اینس��تاگرام می نویسد» از ابتدا هم معلوم 
بود درخش��ان با من مشکل داش��ت« هیچ معنی 
دیگری نمی تواند داشته باش��د جز اینکه حرمت 
بین بازیکن و مربی در این تیم از ریشه خشکیده و 
بهتر بگوئیم هیچ اثری از حرمت باقی نمانده است.

جنجال اخیر خانزاده در قطر که او را 9 ماه از فوتبال 
محروه کرده هم نمونه دیگری از همین اخالق های 
فوتبالیست های جوان اس��ت که انگار در فوتبال 
ایران، راه و رس��م جدیدی را به وجود آورده اند؛ 
بازیکنانی که بیشتر انرژی خود را در شبکه های 

مجازی صرف می کنند و به جای نشان دادن خود 
در زمین فوتبال، توانایی هایش��ان را در صفحات 

مجازی به رخ می کشند.
تاریخ مالکیت پرسپولیس

اینها همه مثال هایی از حاش��یه های تیمی مثل 
پرس��پولیس آن هم فق��ط در یک فصل اس��ت. 
محبوب ترین باش��گاه آس��یا اکنون در آس��تانه 
واگذاری ب��ه بخش خصوصی اس��ت ت��ا بعد از 
سال ها از مدیریت مس��تقیم دولتی خارج شود. 
پرسپولیس که به وس��یله علی عبده در سال 42 
تاس��یس شد، نخس��تین باش��گاه ایرانی بود که 
پ��ای حامیان مالی را ب��ه فوتبال ای��ران باز کرد. 
نخستین بار در اواخر دهه 60 شرکت های داخلی 
و خارج��ی مثل مبلی��ران، گلدس��تار و تویوتا و 
قراردادهای کوتاه مدتی با پرس��پولیس بستند. 
در سال 1365 پرس��پولیس تحت پوشش بنیاد 
مس��تضعفان انقالب اس��المی قرار گرفت و یک 
ماه بعد بنیاد مستضعفان قصد داشت نام این تیم 
را به »آزادی«تغییر دهد؛  ام��ا بازیکنان با این نام 
موافق نبودند و سرانجام نام جدید»پیروزی«برای 
این تیم انتخاب شد. اداره کل تربیت بدنی استان 
تهران در اطالعیه ای اعالم کرد که »این تغییر نام 
به پیش��نهاد بازیکنان صورت گرفته است.« با این 
وجود، رسانه ها و مردم ایران بیشتر نام پرسپولیس 
را ب��ه کار می بردن��د. مدت ها بر س��ر قانونی بودن 
استفاده از نام پرس��پولیس یا پیروزی بحث هایی 
بر سر زبان ها بود تا اینکه سرانجام در 22 فروردین 
1391، محمد رویانیان، مدیرعامل وقت باش��گاه 
پرس��پولیس، از رأی قطعی دادگاه برای بازگشت 
برند پرسپولیس خبر داد.از سال 13۷2 تا 13۷6، 
باشگاه تحت مدیریت وزارت معادن و فلزات بود و 
از لحاظ منابع مالی دگرگون ش��د. پرسپولیس از 
سال 13۷6 تحت تملک سازمان تربیت بدنی قرار 
گرف��ت. در دی 1389، با مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی وظایف س��ازمان تربیت بدنی رس��ماً به 
وزارت ورزش و جوانان ایران محول ش��د و با چند 
ماه تأخیر، پرس��پولیس تحت نظر این وزارتخانه 
قرار گرفت.در این س��ال ها پرس��پولیس همواره 
تحت تاثیر تصمیم های مدیریتی سلیقه ای و بعضا 
جناحی دولتم��ردان بوده و نتوانس��ته ثبات را در 
داخل باش��گاه تجربه کند؛ موضوعی که به شدت 
س��رخ ها را اذیت کرده و نه تنها باعث شده منابع 
مالی اش نامشخص باشد بلکه با تغییر مدیران و 
دولت ها ناآرامی ها و حاشیه های مختلفی را تجربه 

کرده است.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس؛

استان نیازمند تدوین سند جامع 
توسعه است

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: چهارمحال و بختیاری برای برون رفت 
از مشکالت و محرومیت ها نیازمند تدوین سند جامع توسعه 

است.
سیدس��عید زمانیان در گردهمایی بزرگ فعاالن استان که با 
ابتکار نماینده ولی فقیه در استان در فرهنگ سرای شهرکرد 
برگزار ش��د، با بی��ان اینکه اس��تفاده و اعتماد ب��ه مردم یکی 
از اثرگذارترین عوامل در توس��عه اس��تان اس��ت افزود: مردم 
اس��تان درهمه زمینه ها به مس��ووالن اعتماد دارند؛ اما باید 
اعتماد م��ردم را نیز برای هم��کاری در زمینه ه��ای مختلف 
جلب کنیم و آنان را در برنامه ریزی های توس��عه ای شرکت 
 دهیم که مهمترین اقدام در این راس��تا جذب سرمایه گذاران

 است.
وی اظه��ار ک��رد: باید س��رمایه گذاران��ی که برای س��رمایه 
گذاری به خارج از اس��تان رفت��ه اند را با فراه��م کردن جنبه 
های مثبت دوباره جذب اس��تان کنیم؛ چراکه اعتمادس��ازی 
 مردم و مش��ارکت بخش خصوصی در توس��عه اس��تان بسیار

 اهمیت دارد.
زمانی��ان با تاکی��د بر اهمی��ت تس��ریع در ص��دور مجوزات 
در راس��تای حمای��ت از تولی��د در اس��تان، تصری��ح ک��رد: 
حض��ور و مش��ارکت مردم��ی در ایج��اد زیرس��اخت ه��ای 
مختل��ف، همچنی��ن بح��ث خصوص��ی س��ازی و توج��ه به 
 اصل  44 قانون اساس��ی  نقش بس��زایی در توس��عه اس��تان

دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: هنوز س��ند جامع و کاملی از وضعیت 
اس��تان، اس��تعدادها و ظرفی��ت ه��ای آن در زیربخش های 
 مختلف ب��رای برون رفت از مش��کالت و محرومیت ها تدوین

 نشده است.
زمانی��ان اظهار کرد: باید بررس��ی ش��ود که اس��تان در کدام 
 ی��ک از بخ��ش ه��ای صنع��ت، کش��اورزی وگردش��گری 
می تواند ش��اخص باش��د و به توسعه برس��د که فراهم کردن 
زیرساخت های الزم توس��عه نیز باید در این راستا مورد توجه 

قرار گیرد.
وی همچنی��ن ب��ا بی��ان اینک��ه در بخ��ش گردش��گری و 
ف��رودگاه اس��تان مش��کالت زی��ادی وج��ود دارد، اف��زود: 
در ای��ن راس��تا  اس��تراتژی مدون��ی وج��ود ن��دارد؛ ام��ا 
 م��ی طلب��د در راس��تای رف��ع مش��کالت بیش��تر ت��الش

 شود.
زمانی��ان اظه��ار کرد: در توس��عه اس��تان وح��دت وهمدلی 
بی��ن مس��ووالن و پاس��خگویی صادقان��ه و روش��ن ب��ه 
 م��ردم م��ی توان��د اثرگ��ذار باش��د م��ردم اعتم��اد را ایجاد

 کند.

با آغاز هفته گرامیداشت مقام معلم؛    

 زنگ »سپاس معلم«
 در شهرکرد نواخته شد

زنگ »س��پاس معل��م« هم زم��ان با آغ��از هفته 
گرامیداش��ت مقام معلم در مدرس��ه باب الحوائج 

شهرکرد نواخته شد.
 مدیرکل آم��وزش  و پرورش اس��تان در این آیین 
اظهارکرد: آموزش  و پرورش برای جبران بخش��ی 
از نیاز خود به نیروی انس��انی، مجوز اس��تخدام 5 
هزار نفر از نیروهای واجد شرایط را اخذ کرده است 
که جزئی��ات آن در آینده نزدیک از طریق س��ایت 

آموزش  و پرورش به آگاهی مردم خواهد رسید.
علیرض��ا کریمی��ان همچنی��ن ضم��ن تبری��ک 
به مناس��بت هفته معلم ب��ه هم��کاران فرهنگی 
و فرهیخت��ه گفت: تجربه نش��ان می ده��د که آن 
دسته از کش��ورهایی که امروز به قله های موفقیت 
رس��یده اند، روزی در انتخ��اب و اولویت گذاری به 
مقوله آم��وزش و پ��رورش و معلم توج��ه ویژه ای 
داش��ته اند. وی با اشاره به فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری و سیاس��ت های ابالغی از سوی ایشان در 
سال گذشته که در 13 بند سیاست های تحول در 
آموزش وپرورش ابالغ کرده اند گفت: ایشان در یکی 
از بندها محور تحول و توسعه در آموزش وپرورش 
را نیروی انسانی می دانند که نشان می دهد جایگاه 

معلم، جایگاه رفیع و  ویژه ای است.
مدیرکل آموزش وپرورش اس��تان افزود: این هفته 
فرصت بس��یار خوبی ب��رای تبیین جای��گاه علم و 
معلم است که تمام جامعه و ارگان ها باید به میدان 
بیایند و این موض��وع مهم را در نزد اف��راد جامعه 
 نهادینه کنند و نباید به شکل مناسبتی به این روز 

نگاه شود.

پیش بینی بارش های قابل 
توجه در استان

مدیرکل هواشناسي استان چهارمحال و بختیاري 
از ادامه ورود ریزگردها به استان طي روزهای آینده 
خبر داد. مهرداد قطره اظهارک��رد: در هفته اي که 
پیش رو داریم، هواي استان نیمه ابري تا تمام ابري 
همراه با افزایش ابر و در روز سه ش��نبه بارش هاي 
رگباري را در اکثر نقاط استان خواهیم داشت. قطره 
همچنین افزود: براس��اس نقش��ه هاي هواشناسي 
پیش بیني مي شود روز پنج شنبه با استقرار سامانه 
بارشي، بارش هاي مناسب و قابل توجهي در استان 

داشته باشیم.

یادداشت

 سلیمانی گفت: دشمن با تحریم خواس��ت تا اقتصاد کشور را 
فلج کند و دولت را ناکارآمد قلمداد کند؛ اما برایش مش��خص 
ش��د که وحدت و همدلی مردم با پی��روی از رهبری و حضور 
در صحنه های مختل��ف، تحریم ها را بی اثر م��ی کند و  مانع 
از آن می ش��ود. قاسم س��لیمانی 12 اردیبهشت در نخستین 
گردهمایی بزرگ فعاالن موثر استان که با ابتکار نماینده ولی 
فقیه در استان و با هدف ارتقا و توس��عه همه جانبه استان در 
فرهنگ سرای بزرگ ش��هرکرد برگزار شد، اظهارکرد: حضور 
نخبگان و فع��االن موثر اس��تان در این گردهمایی نش��ان از 
وحدت و همدلی بین مردم این استان دارد که همگی خواهان 
پیشرفت و توسعه استان هستند. وی با اش��اره به تاکید مقام 
معظم رهبری در ایجاد همدلی و همزبان��ی، تصریح کرد: در 
حال حاضر در اوج جنگ نرم و سرد با قدرت های جهانی قرار 

داریم؛ به طوری که دشمن از یک طرف از طریق حمایت همه 
جانبه از صهیونیس��م به ملت های آزادی خواه و عدالت طلب 
 مسلمان بویژه ش��عیان فش��ار وارد می کند و از طرفی نیز از 

حکومت های مستکبر عربی حمایت می کند.
سلیمانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره عدالت 
محور بوده و از همه ملت های مستضعف به خصوص مسلمانان 
در سراسر جهان حمایت انسانی، بشردوستانه و عدالت محور 
داش��ته، خاطرنش��ان کرد: ایجاد وحدت و همدلی بین مردم 

بهترین راه مقابله با قدرت و استکبار جهانی است.
وی با اشاره به مذاکرات 5+1 اظهار کرد: جنگ نرم کنونی مبارزه 
بی امان با س��فیران و دیپلمات ها در مذاکرات بسیار فشرده با 
قدرت های بزرگ جهانی است، مذاکراتی که ما به دنبال احقاق 

حقوق بحق خود به ویژه حقوق هسته ای هستیم.

مدیر جهاد کش��اورزی لردگان گفت: خس��ارت ناشی از 
سرمازدگی به کش��اورزان این شهرس��تان 1۹5 میلیارد 

ریال اعالم شد.
محمدصادق خانجانی با اشاره به سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی در این شهرس��تان اظهار داشت: سرمای بهاره 
در س��ال زراعی جاری به پنج هزار و 670 هکتار از اراضی 
زیر کشت گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، علوفه و عدس 

آسیب رسانده است.

وی افزود: سرما به محصوالت زراعی کشاورزان بین 40 تا 
60 درصد آسیب رس��انده، که ارزش آن 65 میلیارد ریال 
است. مدیر جهاد کشاورزی لردگان با اشاره به اینکه سرما 
موجب آسیب رس��اندن به باغ ها شده است، خاطر نشان 
کرد: 543 هکتار از باغ ها؛ شامل گردو، بادام، زردآلو، هلو و 
انگور بین 60 تا 100 درصد خسارت سرمازدگی دیده اند.

خانجانی بیان کرد: ارزش ریالی سرمازدگی باغ های این 
شهرستان 128 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی عام��ل اصلی س��رمازدگی محصوالت را گرم ش��دن 
هوا عنوان ک��رد و گفت: چند روزی از س��ال زراعی دمای 
هوا نسبت به وضعیت نرمال همه س��اله باالتر بوده و این 
مساله سبب سبز شدن گیاهان و شکوفه دادن درختان در 
لردگان شد. مدیر جهاد کشاورزی لردگان ادامه داد: بعد 
از به شکوفه نشستن بخش زیادی از درختان و جوانه زدن 
گیاهان و درختان افت ش��دید دما، یخ زدگی شکوفه های 

اتفاق افتاد.

ب��ه گفت��ه وی، حکوم��ت جمه��وری اس��المی که ب��ا رای 
و همدل��ی هم��ه مردم ب��ه وج��ود آم��د، اکنون نی��ز حضور 
مردمی نش��ان از حمایت آنان از این نظ��ام دارد، بنابراین در 
این راس��تا هم همدل��ی و همزبان��ی و وحدت دول��ت و ملت 
نقش آفرین اس��ت. س��لیمانی افزود: با فش��اری که استکبار 
جهانی به آزادی خواه��ان و عدالت مح��وران و همچنین در 
 گف��ت وگ��وی 5+1 وارد می کن��د، فقط وح��دت و همزبانی 

می تواند نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه دشمن از جنگ مستقیم با ما نا امید شده است، 
 افزود: دش��من از جنگ نظامی با ما نا امید شده است؛ چراکه

 نتیجه اش را در چند س��ال دفاع مقدس دید و اکنون به فکر 
 تفرقه میان دول��ت و ملت افتاده اس��ت. به گفته س��لیمانی،

 آن ها تالش می کنند م��ردم را در مقابل نظام قرار دهند و در 
 عرصه شکاف بین ملت و دولت به اهداف خود برسد؛ اما موفق 
نمی ش��وند و به یاری خداوند متعال همان طور که در هشت 
س��ال دفاع مقدس آن ها راشکس��ت دادیم و در تحریم های 
مختلف نیز  اقتدار خود را ثابت کردیم، بازهم شکست خواهند 
خورد. س��لیمانی با اش��اره به شعار س��ال ۹3 تصریح کرد: در 
آن راس��تا هم توانس��تیم برپایه اقتصاد مقاومت��ی اقتصادی 
 محکم و اس��توار را پایه ری��زی کنیم که دش��من نتواند بر اثر 
تحریم ها خدشه ای به کش��ور وارد کند و دولت در این راستا 
تالش کرد تا با س��رمایه گذاری در تولیدات داخلی در مقابل 

تحدید ها بایستد.
وی در پایان اظهار کرد: امسال نیز باید بکوشیم تا با همدلی و 
همزبانی بین دولت و ملت وحدت همه جانبه را ایجاد کنیم تا 

منویات مقام معظم رهبری محقق شود.
مش��اور وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، مع��اون وزی��ر 
جهادکشاورزی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
ائمه جمعه و  مدیران استان و جمع زیادی از فعاالن استان در 

این گردهمایی شرکت داشتند.

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

سرمازدگی ۱۹۵ میلیارد ریال خسارت زد

همدلی و همزبانی راهکار غلبه بر مشکالت است

یادداشت یادداشت
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ابالغ وقت رسیدگی
2/211 در خصوص پرونده كالسه 93-1895 خواهان بابك حسينی دادخواستی مبنی 
بر مطالعه نظريه كارشناسی به طرفيت مليحه زكی زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی 
يك هفته پس از ابالغ 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 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3363 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/212 در خصوص پرونده كالسه 199/94 خواهان سيد محمد بديع زادگان فرزند احمد 
نموده است وقت  تقديم  يدا...  فرزند  كيا كرمی  به طرفيت  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
رسيدگی برای مورخ 94/3/17 ساعت 12 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  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شود.م الف:3405 شعبه  مقتضی  تصميم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ تجدیدنظرخواهی  

به  نظر  كمال  فرزند  ابوطالبی  افسانه  خانم  به  تجديدنظرخواهی  ابالغ  آگهی   2/213
اينكه آقای فرشاد كثيری نسبت به دادنامه شماره 92/10/16-9209970350901728 
به  است.  شده  ثبت  15-93ت-93/1/21  شماره  طی  كه  است  نموده  تجديدنظرخواهی 
علت نامعلوم بودن محل اقامت تجديدنظرخوانده درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی 
شده است كه مراتب برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج 
و نشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود به علت اعتراض به رای صادره 
ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر شعبه و دريافت نسخه ثانی دادخواست و 
الف:3420  نمايد.م  اعالم  دادگاه  اين  به  دارد  پاسخی  چنانچه  تجديدنظرخواهی   ضمائم 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ تبادل لوایح 

2/214 بدينوسيله به موجب مواد 73و346 آ.د.م به تجديد نظر خوانده مجهول المكان پرونده 
 بدوی 921547ح/14 به نام محمدعلی طاهری و سيمين مستوفی و رسول ركنی زاده

و عفت زارع ابالغ می گردد: تجديد نظرخواه غالمرضا زارع فرزند محمد دادخواستی به 
خواسته تجديد نظرخواهی از دادنامه شماره 1771-93 مورخه 93/10/28 به طرفيت 
و  شده  ثبت  شعبه  اين  در   94/2/2 تاريخ   94/26 شماره  تحت  كه  نموده  تقديم  شما 
عمومی  دادگاه   14 شعبه  دفتر  به  داريد  فرصت  روز   10 آگهی  اين  انتشار  تاريخ  از 
ثانی  از تحويل نسخه  نيكبخت مراجعه و پس  واقع در خيابان شهيد  حقوقی اصفهان 
دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوايح اقدام نمايد. مراتب برای يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و يا تقديم اليحه در 
 مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.م الف:3428 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

2/215 شماره دادنامه: 9409970367300078 شماره پرونده: 9309980358300503 
نشانی  به  محمد  فرزند  مهدوی  مرجان  خانم  شاكی:   931567 شعبه:  بايگانی  شماره 
اصفهان – خ.جی – خ.تاالر – ك.شهيد قربانی- پ6 متهم: خانم صغری حيدری فرزند 
عليرضا اتهام: استفاده از مواد روان گردان از نوع شيشه دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم صغری حيدری 
سهلوانی فرزند امرا... )مجهول المكان( داير بر استعمال شيشه با توجه به كيفرخواست 
صادره و متواری بودن متهمه و اظهارات همسر متهمه مبنی بر مصرف شيشه توسط 
محتويات  و  اوراق  و ساير  دفاع  تدارك  متهمه جهت  عدم حضور  به  عنايت  با  و  وی 
پرونده و جميع قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهكاريش محرز و مسلم 
می باشد لذا دادگاه مستندا به بند 2 ماده 19 و با رعايت ماده 38 قانون اصالح قانون 

مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به لحاظ جوانی به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد 
هزار ريال جزای نقدی و تحمل 25 ضربه شالق تعزيری محكوم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس قطعی 

است.م الف:1516 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/216 شماره دادنامه: 9309970350201989 شماره پرونده: 9309980350200519 
به  علی  فرزند  الدين  پيرنجم  رسول  آقای  خواهان:   930601 شعبه:  بايگانی  شماره 
نشانی شهرستان اصفهان – خ.صمديه غربی – كوچه35- سمت راست- انتهای كوچه 
درب كرمی رنگ خواندگان: 1- آقای   –  سراهی اول مقابل تابلوسازی برق درب اول 
حبيب ا... كريمی به نشانی شهرستان اصفهان – خ.امام خمينی – رسالت سوم – كوچه 
سعدی – پ10، 2- آقای احمد نظری فرزند ابراهيم به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 
محتويات  به  توجه  با  دادگاه  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -2 چك  وجه  مطالبه   -1
رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص دعوی خواهان رسول پيرنجم الدين به طرفيت خواندگان 1- احمد 
 نظری و 2- حبيب ا... كريمی به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و سی و پنج ميليون ريال 
احتساب  با  رشت  كارگران  رفاه  بانك  عهده   93/5/17-749587 شماره  به  چك  وجه 
هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به دادخواست تقديمی و فتوكپی مصدق متن 
و ظهر گواهينامه عدم پرداخت وجه چك صادره از ناحيه بانك محال عليه كه اساسا 
اينكه  داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به ميزان مبلغ فوق را دارد و 
دادرسی حاضر  جلسه  در  رسيدگی  جريان  و  مطروحه  دعوی  از  اطالع  با   خواندگان 
نشده اند و نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نياورده اند و دليلی بر پرداخت وجه 
 سند مدركيه اقامه نكرده اند لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خواندگان دعوی را 
وارد تشخيص و مستندا به مواد 310و311و312 قانون تجارت و مواد 198و515و519 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق يك تبصره 
به ماده 2 قانون چك و استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواندگان 
خواسته  اصل  بابت  ريال  ميليون  پنج  و  سی  و  يكصد  مبلغ  پرداخت  به  متضامنا  را 
پرداخت  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  ده  و  دويست  و  چهارميليون  مبلغ  نيز   و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجرای حكم براساس شاخص تورم 
تاخير  خسارت  است  مكلف  احكام  اجرای  می نمايد  محكوم  خواهان  حق  در   مربوطه 
رای  نمايد  پرداخت  خواهان  به  و  اخذ  خوانده  از  و  محاسبه  فوق  شرح  به  را  تاديه 
در  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  تاريخ  از  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  غيابی  صادره 
در  تجديدنظرخواهی  قابل  ديگر  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  رای   محكمه صادركننده 
محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان می باشد.م الف:1519 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

2/217 شماره دادنامه: 9309970351101930 شماره پرونده: 8909980351100756 
شماره بايگانی شعبه: 890763 خواهانها: 1- آقای محمد هانی نيايش 2- خانم مرواريد 
نيايش 3- خانم سيمين قدميان با وكالت خانم بهارك همايی فرزند مسعود به نشانی 
نشانی  به  قلمكاری  عزت  خانم  خوانده:  واحد44  ط4-  ماكان5-  مجتمع   – نيكبخت  خ 
محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشكار:  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
رای  رای می نمايد.  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگی 
جواد  محمد  فرزند  نيايش  هانی  محمد   -1 خانمها  و  آقا  دعوی  خصوص  در  دادگاه: 
2- مرواريد نيايش فرزند محمدجواد 3- سيمين قدميان فرزند محمدعلی با وكالت خانم 
بهارك همايی به طرفيت خانم عزت قلمكاری به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف 
نظر  جلب  با  تومان  يكهزار  و  ميليون  پنج  به  مقوم  حكم  اجرای  لغايت   1380 از سال 
كارشناس بدين توضيح كه خواهان ضمن دادخواست تقديمی مفاداً اظهار داشته موكلين 
رديف اول و دوم با توجه به تصوير مصدق اسناد مالكيت مالك پنج دانگ و موكل رديف 
سوم مالك ثمنيه اعيانی از تمامت ششدانگ پالك ثبتی 270/160و269/3و269 واقع در 
بخش يك ثبت اصفهان به آدرس اصفهان – چهارباغ عباسی – مجتمع آزادی – ورودی 
كشور  از  خارج  در  سالها  وی  موكلين  و  باشند  می  پالك321   – سوم  طبقه   – سوم 
مقيم بوده و خوانده مذكور در طول ساليان متمادی ملك موصوف را اجاره داده و 
سهم موكلين وی را پرداخت ننموده و النهايه تقاضای محكوميت خوانده را به پرداخت 
با جلب نظر كارشناس  اجرای حكم  لغايت  تاريخ 80/1/1  از  ايام تصرف  المثل  اجرت 
با  دادگاه  نموده  دادرسی  هزينه  و  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی  خسارات  همچنين  و 
عنايت به محتويات پرونده و پاسخ استعالم واصله به شماره نامه 10358/ش مورخ 

90/5/18 مبنی بر مالكيت خواهانها بر محل متنازع فيه و عدم حضور بالوجه خوانده 
با وصف نشر آگهی و مصونيت دعوی خواهانها و مستندات آنان از هرگونه ايراد و 
اعتراض موجه و موثری و با عنايت به نظريه كارشناس محترم رسمی دادگستری كه 
مصون از هرگونه ايراد و اعتراضی باقی مانده و با توجه به پاسخ استعالم اداره ثبت 
احوال مبنی بر عدم ثبت واقعه فوت خوانده دعوی خواهان را به شرح آتی وارد و ثابت 
تشخيص داده و مستندا به ماده 337 قانون مدنی و مواد 198و502و515و519 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حكم به 
المثل  اجرت  بابت  ريال  ميليون  نوزده  و  دويست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت 
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به   89/10/1 لغايت   80/1/1 مورخ  از  خواهانها  سهم 
مبلغ چهارميليون و سيصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ 
دو ميليون ريال بابت حق الزحمه كارشناسی و پرداخت مبلغ شش ميليون و چهارصد 
و پنجاه و شش هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و 
اعالم می نمايد و در خصوص خواسته خواهانها مازاد بر محكوم به و مطالبه اجرت 
المثل تا زمان اجرای حكم نظر به اينكه خواهانها دليلی بر تصرفات بعدی نامبرده به 
محل مذكور ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهانها را در اين قسمت غير ثابت تشخيص 
داده و به استناد ماده 197 قانون اخيرالذكر حكم به بی حقی نامبردگان صادر و اعالم 
روز  بيست  ظرف  و  بوده  غيابی  خوانده  محكوميت  قسمت  در  صادره  رای  می نمايد 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان 

می باشد.م الف:1520 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

2/218 شماره اجراييه: 9410420350300044 شماره پرونده: 9309980350300696 
حكم  اجرای  بر  مبنی  له  محكوم  درخواست  بموجب   930696 شعبه:  بايگانی  شماره 
مربوطه  غيابی  دادنامه  شماره  و   9410090350300134 شماره  به  مروبوطه 
نشانی  به  ا...  فتح  فرزند  نصراصفهانی  پروانه  عليه  محكوم   9309970350301163
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 725/000/000 ريال بابت اصل خواسته با 
احتساب خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان تاديه در حق محكوم له محمدعلی عابدينی فرزند رسول به نشانی خ.ميرزاطاهر 
– كوچه ابوذر – سه راهی ابوذر – كوچه وليعصر و پرداخت مبلغ 36/250/000 ريال 
بابت حق االجرای دولتی 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:1521 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/219 شماره دادنامه: 9409970354200024 شماره پرونده: 9309980365100534 
خ.   – اصفهان  نشانی  به   2 منطقه  شهرداری  شاكی:   930799 شعبه:  بايگانی  شماره 
خ.امام خمينی –  شهيدان غربی متهم: آقای جبارزارع به نشانی شهرستان اصفهان – 
روغن  مصالح ساختمانی –  نخاله –  اغذيه همبرگر شمال شرق اتهام: ريختن زباله – 
موتور و مانند آن در راهها و راه آهن و حريم قانونی آنها يا انجام عملياتی كه موجب 
با  دادگاه  گردشكار:  دسترسی  راه  ايجاد  يا  و  شده  نقليه  وسايل  تردد  امر  در  اخالل 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
اتهام جبارزارع مبنی بر تخليه پسماندها موضوع  می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
 – پرونده  محتويات  و  اوراق  به  توجه  با  دادگاه  اصفهان  منطقه2  شهرداری  شكايت 
عدم حضور متهم در دادگاه بزه انتسابی را  شكايت شاكی –  كيفرخواست صادره – 
محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 16 از قانون مديريت پسماندها متهم موصوف 
را به پرداخت بيست ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم می نمايد 

رای صادره غيابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
ظرف مهلت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر خواهی در محاكم 
محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:2072 شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/220 شماره دادنامه: 9309970350101464 شماره پرونده: 9309980350100718 
شماره بايگانی شعبه: 930812 خواهان: آقای حسن مساح كيانی به نشانی شهرستان 
اصفهان – خ.جی – خ.سلمان- خ.واليت – محله كيان – جنب مدرسه – منزل شخصی 
خوانده: آقای امير رفيعيان به نشانی مجهول المكان خواسته: اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسی دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذيل انشاء 
رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست حسن مساح كيانی به طرفيت امير 
رفيعيان به خواسته صدور حكم مبنی بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسی در پرونده 
دادخواست و  پيوست  استشهاديه  اينكه مندرجات  به  نظر  دادگاه  اين  كالسه 930812 
موادی اظهارات شهود در جلسه دادرسی مورخه 1393/9/11 همگی داللت بر صحت 
دادرسی  هزينه  پرداخت  جهت  در  كافی  مالی  استطاعت  عدم  بر  مبنی  نامبرده  ادعای 
پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ايراد و دفاعی از جانب مدعی عليه 
به عمل نيامده تا موجب بطالن و بی اعتباری آن را فراهم آورد و دليلی كه حاكی از 
موجود  پرونده  در  و  نشده  ارائه  دادگاه  به  باشد  اعسار  مدعی  مالی  توانايی  و  تمكن 
نيست لذا دادگاه با عنايت به مراتب فوق الذكر و مقررات مواد 504-508-513 قانون 
بر  حكم  خواهان  اعسار  و  معنونه  ادعای  صحت  احراز  ضمن  مدنی  دادرسی  آيين 
به  مربوط  رسيدگی  مراحل  تمام  در  دادرسی  هزينه  تاديه  از  خواهان  موقت  معافيت 
اين دعوی را صادر و اعالم می نمايد چنانچه مدعی اعسار در دعوی اصلی محكوم له 
واقع گردد به محض وصول محكوم به مكلف به پرداخت مبلغ هزينه دادرسی به خزانه 
دولت می باشد حكم صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:2079 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/221 شماره: 93-404 به موجب رای شماره 1316 تاريخ 93/7/27 شعبه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه رسول ناقه به نشانی 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
استرداد 3 فقره چك به شماره های 855610و855611و855612 و مبلغ 482/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست )93/3/20( لغايت زمان اجرای حكم طبق شاخص بانك مركزی 
در حق محكوم له اجرايی حشمت ا... رنجبر با وكالت سعيد تيموری به نشانی اصفهان – 
ابتدای خ.فلسطين – مجتمع ميالد – واحد شماره3 و مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:2114 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/222 شماره: 93-1416 به موجب رای شماره 1896 تاريخ 93/10/29 شعبه 7 شورای 
به  منير  عليه مهرانگيز  يافته است محكوم  كه قطعيت  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
اصل  بابت  ريال   30/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی 
خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/8/22 لغايت تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له 
سيد مهدی موسوی به نشانی خيابان رباط اول – خيابان ساحل – بلوار بوعلی – كوچه 
گلبرگ3- پالك111- واحد6 و پرداخت نيم عشر اجرايی. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند 
كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:2115 شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 



 امام باقر علیه السالم:
آنک��ه در انتظار امر م��ا بمیرد از اینکه در وس��ط 
 خیمه مهدی و لشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده

 است.

طب سنتی درباره سوسیس 
چه می گوید؟
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اگر می خواهید دوباره اعضای خانواده را مثل سابق دور هم در 
اتاق نشیمن جمع کنید و فضایی صمیمی ایجاد کنید، ایده های 
این مطلب به شما کمک زیادی خواهد کرد.اتاق نشیمن جایی 
است که اعضای خانواده برای اس��تراحت، تماشای فیلم، بازی 
کردن و یا گپ زدن در آن جمع می شوند.بنابراین یکی از بهترین 
جاها برای صرف وقت، هزینه و خالقیت در دکوراسیون وطراحی 
همین اتاق نشیمن پر کاربرد است.با اس��تفاده از این 15 ایده 
جالب فضایی دوست داشتنی، صمیمی و گرم در اتاق خانوادگی 

خود ایجاد کنید.
عکس خانوادگی دیواری

خانواده خالق این خانه، عکسی از فرزندان خود انتخاب کرده اند 
و داده اند آن را برای شان تبدیل به کاغذ دیواری قابل شستشو 
و قابل جابه جایی کرده اند. ش��ما هم م��ی توانید عکس های 

خانوادگی خود را دیواری کنید.
پروجکشن رنگی

اگ��ر اعضای خان��واده ش��ما هم اهل تماش��ای فیلم در ش��ب 
 هس��تند، می توانید به جای خریدن یک تلویزی��ون بزرگ، از 
پروجکش��ن های دیواری که با رنگ درست می شوند استفاده 
کنید.یکی از دیوارهایی خالی و مناسب اتاق نشیمن را انتخاب 
کنید، آن را رنگ سفید بزنید و در مقابل آن دستگاه پروجکشن 
را قرار دهید. در تصویر باال دستگاه پروجکشن داخل دیوار مقابل 

دیوار تعبیه شده است.
نقشه دیواری سفرهای خانوادگی

یک نقشه جهان که روی یکی از دیوارهای اتاق نشیمن نقاشی 
ش��ده اس��ت تبدیل به یک ویژگی تعاملی اتاق می شود، وقتی 
از آن به عنوان نقشه س��فرهایی که با اعضای خانواده رفته اید 
استفاده کنید.برای اینکه بتوانید نقاط مورد نظر را عالمت بزنید 
می توانید زیر نقشه از یک الیه رنگ آهن ربایی استفاده کنید تا 
بتوانید از عالمت های آهن ربایی روی آن استفاده کنید. یا می 
توانید از بورد چوب پنبه ای استفاده کنید و پرچم های نشان را 

داخل آن فرو کنید.
مبلمان با نمک

از آنجایی که معموال اتاق نش��یمن از بقیه بخ��ش های منزل 
 که مخصوص پذیرایی از میهمان و .. هس��تند، جداس��ت، شما 
می توانید در طراحی و چیدمان مبلمان کمی از کلیش��ه ها و 
قوانین فاصله بگیرید و س��عی کنید فضا را با نمک تر و دوست 
داشتنی ترکنید. همانطور که در تصویر باال می بینید میزهای 

تاس، کوس��ن های رنگارنگ، درب چوبی قدیم��ی، و صندلی 
حصیری فضای ات��اق را برای اعضای خان��واده دنج و صمیمی 

کرده است.
میز بازی

اگر اعضای خانواده شما اهل بازی کردن هستند از اسم فامیل 
بگیر تا دبلنا و …. بد نیست یک میز باریک مخصوص بازی در 
اتاق نشیمن قرار دهید و کنارش چهارپایه یا نیمکت قرار دهید و 
در زمان عدم نیاز آن را به دیوار بچسبانید تا جای کمتری بگیرد.

فرش های رنگارنگ
 با انداختن فرش یا موکتی رنگارنگ شادی و طراوت را به مبلمان 
و دیوارهای یکنواخت با رنگ های خنثی اضافه کنید. طرح های 
رنگارنگ و شلوغ و برجسته باعث می شوند لکه ها و آشغال های 

ریز روی فرش کمتر دیده شوند.
تخته سیاه دیواری

ایده هایی برای دکوراس��یون,ایده های دکوراسیون صمیمی، 
صمیمی ترین چیدمان خانه یکی از راه های ایجاد صمیمیت در 
اعضای خانواده تخته سیاه دیواری است. بچه ها عاشق این تخته 
سیاه روی دیوار اتاق نشیمن هستند. می توانید با قرار دادن تخته 
سیاه روی دیوار اتاق نشیمن هم برای آنها فرصت نقاشی ایجاد 
کنید و هم خودتان جمالت الهام بخش و زیبا را روزانه بنویسید 

و به دکوراسیون صمیمی فضای خانه کمک کنید.
آلبوم دیواری خانوادگی

لحظات دوست داشتنی و خاطره انگیز خود را اعضای خانواده با 
استفاده از انتخاب قاب هایی مناسب و هماهنگ روی دیوار اتاق 
نشیمن نصب کنید. س��عی کنید چهارچوبی مشخص و معین 
روی دیوار در نظر بگیرید و همواره هماهنگ با آن سایز و رنگ 
و ش��کل قاب ها تعیین کنید. به این ترتیب همیشه با اتفاقات 

خانوادگی به روز خواهید بود.
صندلی پنجره ای با کمد

اگر اتاق نشیمن کوچکی دارید اجازه ندهید فضای جلوی پنجره 
تلف شود. برای آن برنامه ای بچینید. مانند تصویر صندلی راحتی 
طراحی کنید و از فضای زیرش به عنوان کمد یا محل نگهداری 

چیزهای مختلف مانند کتاب و … استفاده کنید.
موروثی های نونوار

 لوازم قدیمی خانوادگی مانند یک مبل یا کاناپه را که سال های 
دراز کنار  اعضای خانواده بوده و روزهای تلخ و ش��یرین را کنار 
خانواده تجربه کرده اس��ت را هرگز دور نیندازید، می توانید با 

عوض کردن پارچه رومبلی نمایی نو به آنها بدهید اما همچنان 
حضورشان را حفظ کنید.

میز پازل
 احتماال از این میزهای تا شو یا کش��ویی جدیدا زیاد دیده اید. 
 این میزها برای خانه های کوچک عالی هس��تند و البته بسیار

 پر کاربرد. اما یک��ی از کاربردهایش که احتماال ت��ا به حال به 
آن فکر نکرده اید، می تواند پازل باش��د. اگر خودتان یا یکی از 
اعضای خانواده اهل پازل های چند صد قطعه ای هس��تید این 
میز بهترین جا برای انجام دادن آن است. وقتی می خواهید آن 
را تکمیل کنید میز را بیرون می کشید و وقتی نمی خواهید میز 

را داخل می برید.
درب های چوبی برای جلوی تلویزیون

درب ه��ای چوبی ب��رای جلوی تلویزی��ون یک��ی از ایده های 
دکوراسیون صمیمی اس��ت.  یکی از راه های خوب برای اینکه 
انگیزه پیدا کنید و گاهی تلویزیون را خاموش کنید و آن را کامال 
از دسترس خارج کنید تعبیه این درب های چوبی برای پوشش 
 دادن آن اس��ت. هم زیبا هس��تند هم خاطره انگیز و هم انگیزه 
می دهند که گاهی تلویزیون را به کلی از فضای اتاق حذف کنید.

قوانین خانه روی دیوار
یکی از کارهای بامزه ای که می توان روی دیوار انجام داد تهیه 
پوستر یا برچسب قوانین خانه خود و نصب آن روی دیوار است، 
این پوستر نشان دهنده چیزهایی است که  اعضای خانواده شما 

برای آنها ارزش زیادی قائل است.
محل مخصوص بازی بچه ها

 ایده هایی برای دکوراس��یون,ایده های دکوراسیون صمیمی 
محل مخصوص بازی بچه ها یکی از راه های ایجاد صمیمیت در 
اعضای خانواده اگر بچه های کوچک یا نوجوان در منزل دارید 
یک میز قطار یا لگو و تعدادی صندلی پف��ی راحت ایده خوبی 
برای خلق یک فضای خوب برای بازی بچه هاست. می توانید در 
نزدیکی این میز نیز اسباب بازی های بچه ها را طبقه بندی کنید 

و در دسترس قرار دهید.

مشکل این محصوالت صنعتي این است که حتي 
اگر با محصوالت مرغوب هم تهیه شده باشد جزء 
غذاهاي مانده محس��وب مي ش��ود، چون مدت 
طوالني مي مان��د، بنابراین خاصی��ت غذایي اش 
پایین مي آید اما به طور کلي در طب سنتي بیشتر 
توصیه به اس��تفاده از گوش��ت مرغ ب��راي تهیه 

سوسیس است.
این غذاي غلیظ را کمتر استفاده کنید

در دسته بندي غذاهاي طب سنتي سوسیس جزء 
غذاهاي غلیظ محسوب مي شود، این غذاها را افراد 
معمولي که فعالیت بدني زیادي ندارند و ورزشکار 
نیستند بیشتر از ماهي دو تا سه بار استفاده نکنند 
و هر از گاهي سراغش بروند اما ورزشکاران منعي 

براي استفاده از این خوراکي خانگي ندارند.
این سوسیس اگر در خانه تهیه و نکات بهداشتي 
آن هم رعایت ش��ده باش��د، مي توان در ماه چند 
بار آن را اس��تفاده کرد. البته این موضوع در مورد 
افرادي است که سالم هستند، افراد بیمار به هیچ 
عنوان نبای��د غذاي غلیظ مص��رف کنند. افرادي 
که مبتال به انواع س��ردرد، درد مفاصل یا دستگاه 
گوارش و کبد چرب هستند، نباید سراغ غذاهاي 

غلیظ بروند.
گوشت و لبنیات را با هم مصرف نکنید

طب س��نتی بر این عقیده است که ترکیب برخی 
مواد غذایی می تواند مشکالتی را برای افراد ایجاد 
کند. در مورد تهیه سوس��یس خانگی نیز توصیه 
طب سنتي بر این است که به هیچ عنوان گوشت 

و لبنیات با هم مصرف نشوند.
در برخي از دس��تورهاي تغذیه اي سوسیس هاي 
خانگي دیده مي شود که ش��یر یا خامه به همراه 
گوشت سفید یا ماهي و گوش��ت قرمز در دستور 
تهیه آنها قرار دارد، این همان ترکیبی اس��ت که 
نباید استفاده ش��ود. ترکیب این دو گروه غذایي 
مي توان��د بیماریي هاي زی��ادی مانن��د بیماري 
مفاصل را ایجاد کند و مشکل س��از شد. به همین 

دلیل بهتر است با هم مصرف نشوند.
آلودگ��ي میکروب��ي در تهیه سوس��یس خانگي 
باالس��ت. از آنجا که  گوش��ت بار میکروبي بسیار 
باالیي دارد مس��ئله پخت آن اهمیت زیادي پیدا 
مي کند. در این م��وارد برای پخت  گوش��ت باید 
روش هایی اس��تفاده ش��ود که گوش��ت را کامال 
عاری از میکروب کند و ای��ن محصول پروتئینی 
بار میکروبي نداش��ته باش��د؛ مزیت گوشت های 
خانگی نسبت به انوع خانگی دقیقا در همین مورد 

خالصه می شود.
از آنجا که در کارخانه تمام موارد بهداشتي تحت 
کنترل است و شست و شوي گوش��ت به درستي 
انجام مي شود این عامل خطر دیگر وجود نخواهد 
داشت درصورتي که در تهیه سوسیس خانگي این 
احتمال وجود دارد که نتوان تمام موارد بهداشتي 
را رعایت و گوش��ت را عاري از میک��روب کرده و 
مورد اس��تفاده قرار داد. به هر حال میزان حرارت 
و موادی که برای تمیز کردن گوشت در کارخانه 
مورد نظر ق��رار می گی��رد با مالحظ��ات خانگی 

متفاوت است.
سفیده تخم مرغ هم میکروب دارد

در اغلب دستورهاي تهیه سوسیس ها یکي از مواد 
الزم تخم مرغ اس��ت. تخم مرغ به ویژه سفیده آن 
هم مي تواند آلوده به میکروب س��المونال باشد. به 
همین دلیل وقتي بعد از تهیه سوسیس این ماده 
خوراکي در وکیوم مورد نظر بسته بندي مي شود 
و در این حالت حدود 15 دقیقه در آب جوش قرار 
مي گیرد، ممکن است این 15 دقیقه کفاف از بین 
بردن همه میکروب ها را ندهد و نیاز به زمان بیشتر 
یا حتي روش خ��اص دیگري ب��راي از بین بردن 

میکروب ها باشد.
روغن و نمک را کم کنید  

در تهیه برخی از انواع سوسیس حدود 40 تا 50 
گرم روغن جزء مواد الزم در نظر گرفته ش��ده که 
اگر روغن س��رخ کردني را هم به آن اضافه کنیم، 
کالري باال رفته، پروتئین این م��اده خوراکي در 
واحد مصرف کاهش مي یابد و به این ترتیب ارزش 
تغذیه اي آن بسیار پایین مي آید. براي استفاده از 
نمک هم نه تنها در این ماده خوراکي بلکه در اغلب 
مواد غذایي باید میزان مصرف را بسیار کاهش داد 
چون خود غذا زماني که تهیه مي ش��ود مقداري 
س��دیم دارد و اگر بخواهیم نمک زیادي استفاده 

کنیم ممکن است به سالمت فرد آسیب بزند.
از انواع کارخانه اي استفاده کنید

باتوجه به همه مواردي که گفته شد اگر هرازگاهي 
هوس خوردن سوس��یس را داش��ته باشید بهتر 
است از انواع صنعتي آن استفاده کنید چون این 
سوس��یس ها به رغم اینکه م��واد افزودني دارند و 
ماندگاري را تا زمان مصرف افزایش مي دهند، از 
نظر عاري از میکروب بودن قابل اطمینان هستند 
درحالي  که تهیه سوسیس در منزل از نظر ارزش 
تغذیه اي مناس��ب نبوده ضمن آنکه ممکن است 
 موارد بهداش��تي ب��ه خوبي در آن رعایت نش��ده

 باشد.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3

 این مواد غذایی را هرگز 
در یخچال نگذارید

    بس��یاری از م��واد غذایی 
هس��تند ک��ه نی��ازی ب��ه 
نگهداری آنه��ا در یخچال 
نیس��ت. مواد غذایی ای که 
در لیس��ت زیر ذکر ش��ده 
است بهتر است در یخچال 

نگهداری نشود.
فهرستی از آیتم های غذایی 

تهیه کرده اس��ت که در صورت بیرون مان��دن از یخچال بهتر 
محافظت می ش��وند. اما پیش از آن دو گونه از باکتری ها را از 
هم تفکیک می کند. باکتری های بیماری زا که در صورت آلوده 
بودن غذا به آن ها در بو و طعم آن تفاوتی ایجاد نمی کنند اما 
بسیار خطرناک هستند و دسته دوم باکتری های گندیدگی که 
مزه خیلی بدی به غذا می دهند اما الزاماً شما را بیمار نمی کنند.

برخی از غذاهایی که بهتر است در دمای اتاق نگهداری شوند 
عبارت اند از:

گوجه فرنگی :
در صورت نگهداری آن ها در یخچال به سرعت طعم خود را از 

دست می دهند و خمیری می شوند.
سیب زمینی :

نشاسته موجود در س��یب زمینی در جای سرد تبدیل به قند 
می شود و مزه فاس��د می دهد. بنابراین آن ها را در محفظه ای 
کاغذی و در محیط تاریک و خشک قفسه های آشپزخانه نگه 

داری کنید.
عسل :

در صورت نگه��داری عس��ل در یخچال به ماده چس��بناک 
کریس��تالی تبدیل می ش��ود. آن را در دمای اتاق و دور از نور 

مستقیم خورشید بگذارید.
سیب :

بهتر اس��ت که برای نگهداری طوالنی مدت آن را در یخچال 
بگذارید اما مزه سیب در دمای اتاق فوق العاده است. همچنین 
برای اجتن��اب از خمیری و مانده بودن قب��ل از خوردن آن را 

بشویید.
پیاز:

رطوبت یخچال پیاز را خمیری و گندیده می کند. در صورتی 
که آن را برش نداده اید حتماً دور از سرما نگهش دارید آن هم 
دور از نور مستقیم خورش��ید و در محفظه ای که قابل بستن 

مجدد باشد و در قفسه سبزی ها.
کره بادام زمینی :

بهترین مکان برای نگهداری این خوراکی خوشمزه در قفسه ای 
خشک و خنک و تاریک است.

نان :
شاید دلتان بخواهد آن را در یخچال نگه دارید اما این کار تنها 
خشک شدن نان را سرعت می بخشد. در عوض بهتر است آن را 

در قفسه ای خنک یا یک محفظه نان نگهداری کنید.
موز :

تنها درصورتی که قبل از مصرف شروع به قهوه ای شدن کرد آن 
را در جای سرد قرار دهید. در غیر این صورت بهترین جا برای 

موز روی پیشخوان آشپزخانه است.
روغن ها :

نگهداری بیش��تر و تقریباً تمام روغن ها در دمای اتاق توصیه 
می ش��ود به ویژه اگر آن روغن دارای مواد اشباع شده از چربی 
پایین تر اس��ت مانند روغن گلرنگ یا روغن آفتابگردان بهتر 
اس��ت که در محیطی خنک و تاریک مانن��د کابینت یا درب 

یخچال نگهداری کنید.
فلفل ها :

فلفل های قرمز، سبز، زرد و حتی تند را در محفظه ای کاغذی 
در قفسه ای خنک نگهداری کنید.

مرکبات :
بهترین دما ب��رای پرتق��ال و لیمو درجه حرارت پیش��خوان 
آشپزخانه شما است. اما مراقب باشید که آن ها را خیلی کنار 

هم نگذارید چون در این صورت کپک می زنند.
توت ها :

توت تازه عمر کوتاهی دارد بنابراین آن ها را بیرون از یخچال 
بگذارید و در طول یک یا دو روز پس از خریدن میل کنید.

خربزه، هندوانه، طالبی :
این صیفی جات را روی پیش��خوان بگذاری��د تا بهترین طعم 
خود را حفظ کنند. مطالعات نشان داده است که نگهداری این 
صیفی جات در دمای اتاق حتی آنتی اکسیدان آن ها را سالم تر 
نگه می دارد اما اگر آن ها را برش دادید به مدت 3 تا 4 روز در 

یخچال نگهداری کنید.
سس گوجه فرنگی :

حتی پس از باز کردن س��س کچاپ بهترین جا برایش پستو 
است. دلیلش را خودتان می دانید. کافی است بطری های سس 
گوجه فرنگی را که ساعت ها در رس��توران ها بیرون از یخچال 
هس��تند به یاد آورید. وجود س��رکه و مواد نگه دارنده مانع از 

خراب شدن آن ها در دمای اتاق می شود.
ترشی :

به دلیل داش��تن مواد نگهدارنده به ویژه سرکه خیالتان بابت 
نگهداری ترش��یجات در دمای اتاق راحت باشد اما اگر طعم 
سرد آن ها را دوست دارید می توانید در درب یخچال نگهداری 

کنید.
قهوه :

بسیاری از ما فکر می کنیم که باید فضایی را در یخچال به قهوه 
اختصاص دهیم اما واقعاً بهترین جا برای قهوه دمای اتاق است 

تا روغن های طبیعی آن بتوانند طعم خود را حفظ کنند.
گیاهان :

به ج��ای آنکه آن ه��ا را در کیس��ه ای پالس��تیکی خفه کنید 
می توانی��د در ظرفی شیش��ه ای پ��ر از آب روی پیش��خوان 
آشپزخانه قرار دهید و به هنگام آشپزی از آن ها استفاده کنید.

از جمله دیگر غذاهایی که نباید در یخچ��ال نگهداری کنید 
می توان به سیر، میوه های خشک شده، تن ماهی وکیوم شده، 

سس تند، سس سویا، ادویه، مربا اشاره کرد.
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 ارائه هدفون بی سیم برای
 لذت بردن از موسیقی

یک شرکت آمریکایی سیستمی ارائه داده که 
می توان آن را در داخل پ��ورت صوتی هدفون 
قرار داد و از گوش دادن به موس��یقی به صورت 

بی سیم لذت برد.
 Noble که توسط محققان شرکت BTS ابزار 
ارائه ش��ده اس��ت، به کاربران امکان اس��تفاده 
از هدف��ون  به ص��ورت بی س��یم را از فاصله ای 
 قابل مالحظ��ه ت��ا منب��ع موس��یقی ی��ا صدا 

می دهد.
60 میلی مت��ر عن��وان ش��ده و وزن  -5 ،14 بع��اد سیس��تم ابداع��ی 14، 5- ا
آن  نی��ز 10 گ��رم اس��ت؛ ای��ن فن��اوری مجه��ز ب��ه بلوت��وث 4،0 ب��وده و ب��ا 
جاس��ازی آن در هدف��ون ، کارب��ر ق��ادر خواه��د ب��ود از فاصل��ه 10 مت��ری از ابزار 
 هوش��مند ی��ا دس��تگاه پخ��ش موس��یقی مجه��ز ب��ه بلوت��وث، ب��ه ص��دا گ��وش

 دهد.
ابزار BTS قادر به متصل ش��دن به دو ابزار به صورت همزمان است. باتری تعبیه شده 
در داخل این سیس��تم برای دس��ت کم هفت س��اعت گوش دادن به موس��یقی مدام 
ی��ا صحبت کردن ب��ا اس��تفاده از میکروفون مناس��ب اس��ت. ش��ارژ این سیس��تم با 
 میکرو یو اس بی، دو ساعت زمان می برد. قیمت پیش فروش این سیستم 99 دالر اعالم 

شده است.

 دوربین ویژه تهیه عکس های
 سلفی ساخته شد

    محقق��ان دوربی��ن کوچکی س��اخته اند که 
بدون ش��ک برای گرفتن عکس های س��لفی 
بهتری��ن انتخاب در جهان اس��ت. این دوربین 
جدید Podo ن��ام دارد و مهمترین ویژگی آن 
قابلیت اتصال به هر سطحی جهت تهیه تصاویر 
باکیفیت سلفی اس��ت. این دوربین کوچک بی 
س��یم به راحتی توس��ط تلفن همراه هوشمند 
کنترل می شود که این ویژگی استفاده آن در 
هر محیط و شرایطی را بسیار س��اده و دلپذیر 

می کند.به گفته کارشناس��ان، این محصول جدید بازار تجهیزات مربوط به عکسبرداری 
سلفی را در اختیار خواهد گرفت.این دوربین مربعی ش��کل 5.1 در 5.1 سانتیمتر ابعاد و 
۲.54 سانتیمتر ضخامت دارد و جالب اینکه تنها 51 گرم نیز وزن دارد. از این رو به راحتی 
می توان آن را به هر وس��یله ای نظیر کوله پشتی متصل کرد. در پش��ت این دوربین، پد 
مخصوصی نصب ش��ده که به جهت مواد ویژه ای که در ساختار آن دیده می شود قابلیت 
اتصال به هر س��طحی را پیدا می کند. دوربین جدید Podo قابلیت هماهنگ ش��دن با 
سیستم عامل هایiOS و اندروید را دارد. این فرآیند از طریق فناوری بلوتوث صورت می 
گیرد.دوربین قابلیت ثبت تصاویر سلفی با کیفیت ۸ مگاپیکسل را دارد و ویدئوهایی که از 
این طریق تهیه می شود نیز کیفیت مناسبی دارد. کاربر این امکان را دارد که کلیپ های 

ویدئویی جالب توجه 15 ثانیه ای تهیه کند. 

فناوری

تست هوش

معمای بالن؛
سه دانشمند بسیار گرانقدر، که یک نفرشان ریاضیدانی 

ارزشمند، دیگری فیزیکدانی صاحب نام و سومی 
پزشکی متخصص بود، سوار بالنی شدند. بالن روانه 
فضا شد. پس از چندی متوجه شدند که بالن سوراخ 
کوچکی پیدا کرده و تحمل وزن آن سه تن را ندارد. 

ناچار تصمیم گرفتند، برای نجات جان دو نفر بقیه، یک 
نفر را فدا کرده به پایین پرتاب کنند. پس از اندیشیدن و 
تبادل نظر، یکی از سه نفر را به پایین پرتاب کردند و دو 
نفر بقیه از مرگ حتمی رستند. کدامیک از این سه تن به 

پایین پرتاب شدند؟

پاسخ معمای وان حمام) شماره 1572(
45 دقیقه در 24 ساعت خواهیم داشت:شیر آب سرد، 80 وان با این ظرفیت را پر می کند.شیر آب داغ، 96 وان با این ظرفیت را پر می کند.144 وان حمام با شرایط مسئله، تخلیه 

خواهد شد.در نتیجه خواهیم داشت:80+96-144
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در نتیجه یک وان در 45 دقیقه پر خواهد شد.


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

