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ایران جزو 10 کشور بهره مند از دانش سلول  های بنیادی
مرتضی ضرابی 15 اردیبهشت ماه در سفر به شهرکرد 
به منظور افتتاح نمایندگی بانک خون بندناف رویان 
جهاددانشگاهی در این اس��تان، در دیدار با  استاندار 
چهارمحال و بختیاری اظهارکرد: دانش س��لول های 
بنیادی ب��ه عنوان یک دانش نوی��ن و تحولی در نظام 
سالمت مطرح است که از سال 81 در کشور تولید شد 

و بعد از تایید رهبر انقالب مورد استفاده قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فقط 10 کش��ور جهان از این دانش 
بهره مند هس��تند افزود: ذخیره س��ازی س��لول های 
بنیادی خدمتی اس��ت که نقش موثری در س��المت 

مردم جامعه دارد.
ضرابی با اش��اره به راه اندازی نمایندگ��ی بانک خون 

بندناف رویان در 22 اس��تان کش��ورگفت: این اقدام 
کمکی به پوشش ژنتیکی کشور از لحاظ قومیت های 
مختلف اس��ت. وی با اش��اره به نقش موث��ر درمانی 
سلول های بنیادی تصریح کرد: در استان هایی که بانک 
خون راه اندازی شده است، این سلول ها به راحتی در 
اختیار مراکز پیوند قرار می گیرند و به درمان بیماران 
بدخیم کمک می کنند.به گفت��ه وی، پیدا کردن اهدا 
کننده عضو برای افراد بیمار س��ه تا چهارماه به طول 
می انجامد؛  این در حالی است که با کمک بانک خون 
بندناف این اقدام در عرض چن��د دقیقه انجام خواهد 
شد که این مهم موجب شده است بانک خون بندناف 

فعالیت جدی خود را به ...

 مدیرعامل بان��ک ملی ایران گف��ت : تکلیف حکم 
بدهی 10هزار و 500 میلیارد ریالی گروه ملی فوالد 
به این بانک تا 25 خرداد امسال مشخص می شود.

عبدالناصر همتی، پس از بازدید بخش های مختلف 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران و نشست بررسی روند 
واگذاری این واحد صنعتی ب��ه بانک ملی در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی در اهواز افزود: طبق 
تفاهم به عمل آمده با دادس��تانی عمومی و انقالب 
تهران قرار اس��ت تا 25 خرداد سال 1394تکلیف 
 تعه��دات گ��روه ملی ف��والد مبن��ی ب��ر پرداخت

 بدهی های بانکی و مالیات تعیین شود.
وی افزود: تا آن زمان باید قیمت نهایی مشخص و بر اساس آن گروه ملی فوالد 

ایران به طور رسمی به بانک ملی ایران تحویل و واگذار شود.
همتی گفت: هم اینک مدیرعامل این مجتمع صنعتی از سوی بانک ملی ایران 

تعیین و این واحد تولیدی توسط این بانک مدیریت می شود.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش تولید گروه ملی صنعت��ی فوالد ایران اظهار 
داش��ت: در زمان حاضر این گروه با کمتر از 40درصد ظرفیت تولید فعالیت 

دارد که این رقم باید افزایش یابد.
همتی، از تعیین تکلیف سرمایه گذاری های نیمه کاره در گروه،  اعم از مرحله 
دوم کوره ذوب آن خبر داد و گفت: هم اینک 70 درصد کار انجام شده و مابقی 
در دست اقدام است که با تحقق آن ، میزان تولید گروه صنعتی فوالد ایران به 

860هزار تن خواهدرسید.
وی در ادام��ه گفت:تکمی��ل ط��رح آه��ن اس��فنجی ه��م در دس��تور 
 کار ق��رار دارد ک��ه تحق��ق ای��ن ام��ر نی��ز مس��تلزم افزای��ش س��رمایه

 است.
همتی گفت: بان��ک ملی ایران ب��ه ناچار مجبور ش��ده گروه مل��ی صنعتی 
ف��والد را خری��داری کند؛ ام��ا این اقدام ن��ه تنها ب��ا هدف بن��گاه داری که 
 حف��ظ ای��ن واح��د تولی��دی و چه��ار ه��زار نی��روی فع��ال در آن صورت 

می گیرد.
وی اظهار داش��ت: 10ه��زار و 500 میلیارد 
ریال از اصل حکم مربوط به اختالس 30هزار 
میلیارد ریالی است که این رقم زمان تحویل 
از مجموع بدهی ها کاس��ته و مابقی از اموال 
گروه که در اختیار دادستانی تهران قرار دارد 

برداشته می شود.
وی افزود: گ��روه آریا خارج از پرونده فس��اد 
اقتصادی به ش��عبه مرکزی بانک ملی ایران 
یک س��ری بدهی داشته که بخش��ی از اینها 

تسویه شده و مابقی هم در جریان است.
مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران از جمل��ه مطالب��ات این بان��ک در چارچوب 
پرونده فس��اد اقتصادی، به بدهی صنایع غذایی گهر لرس��تان اشاره کرد و 
گفت: در این زمینه به تازگی نشس��تی با حضور دادس��تانی ته��ران و وزیر 
 کش��ور برگزار ش��ده که بانک ملی این مس��اله را تا یک ماه آینده بررس��ی 

می کند.
همت��ی گف��ت: ب��رای تعیی��ن تکلی��ف پرون��ده فس��اد اقتص��ادی 
 نی��ازی ب��ه حض��ور خ��اوری مدیرعام��ل س��ابق بان��ک مل��ی ای��ران

 نیست.
همتی افزود: در چارچوب این پرونده ، دادس��تانی تهران همکاری خوبی با 
بانک ملی ای��ران دارد و امید می رود ب��ا این همکاری ه��ا مطالبات بانک به 

سرانجام برسد.
گروه ملی فوالد ایران تولید کننده شمش فوالدی، میلگرد، لوله و انواع مقاطع 

فوالدی ساختمان است.
این کارخانه در سال 1342 تاسیس و 1346 به بهره برداری رسید.

 ظرفیت اس��می این کارخانه در ابتدای بهره برداری 65 ه��زار تن بود که با 
راه اندازی خطوط تولید مجموع ظرفیت نورد فوالدی و ش��مش آن به یک 

میلیون و 65هزار تن رسیده است.

اس��تاندار اصفهان گفت: در حال حاض��ر راهي جز انتقال پس��اب ها به تاالب 
گاوخوني جهت مبارزه با ریزگردها وجود ندارد که در غیر این صورت در  پنج 
 سال آینده اصفهان با مشکالت زیادي در خصوص ریزگردها مواجه خواهد بود. 
رس��ول زرگرپور در جلس��ه بررسي مش��کالت فاضالب ش��هرهاي خمیني 
ش��هر، درچ��ه و فالورجان که ب��ا حض��ور مع��اون هماهنگي ام��ور عمراني 
اس��تانداري اصفهان، مس��ووالن شهرستان خمیني ش��هر و مدیرعامل آب و 
فاضالب و آب منطقه اي استان برگزار ش��د، گفت: باید هرچه سریع تر مساله 
فاضالب ش��هرهاي اطراف رودخانه و نق��اط جمعیتي حل ش��ود. وي تاکید 
 کرد: باید ش��بکه و تصفیه خانه خمیني شهر و ش��هرهاي حاشیه  رودخانه 

 زاینده رود توس��ط آب فاضالب تعیین تکلیف و در اس��رع وقت اجرایي شود. 
زرگرپور با بیان اینکه مش��کل آب نیروگاه باید به صورت منطقي حل و ظرف 
10 روز آینده مدل مشارکتي این طرح ارائه شود، اظهار داشت: باید آب نیروگاه 
اسالم آباد تا زمان اجراي پروژه انتقال پساب شهرهاي خمیني شهر و فالورجان 
از طریق وزارت نیرو تامین شود. وي تاکید کرد: هزینه هاي اجرایي براي مصرف 
 کننده هاي پساب، از جمله نیروگاه اسالم آباد مشخص شود و با مشارکت سایر
  مص��رف کنن��دگان و س��هم آب و فاض��الب کش��ور تعیین تکلیف ش��ود.

اس��تاندار اصفه��ان ی��ادآور ش��د: طب��ق تصمی��م گی��ري ص��ورت گرفته 
باید پس��اب ها براي احیاي ت��االب گاوخون��ي و مقابله ب��ا ریزگردها مصرف 
ش��ود. وي بابیان اینکه مس��اله تاالب گاوخوني از مس��ایل مه��م اجتماعي 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: نگراني های��ي در خصوص ع��دم تامی��ن آب تاالب 
 گاوخون��ي ب��راي دو س��ال آین��ده وج��ود دارد ک��ه بای��د مرتف��ع ش��ود. 
زرگرپور تصریح کرد: در حال حاضر راهي جز انتقال پساب ها به تاالب گاوخوني 
جهت مبارزه ب��ا ریزگردها وجود ندارد ک��ه در غیر این صورت در پنج س��ال 
 آینده اصفهان با مش��کالت زیادي در خصوص ریزگرده��ا مواجه خواهد بود.

 وي با اش��اره به انتق��ال 60 کیلومتر از پس��اب در ش��رق اصفه��ان به تاالب 
گاوخوني گف��ت: عملیات این انتق��ال به خوب��ي در حال انجام اس��ت و باید 
 عزم اس��تاني در این خصوص ایجاد ش��ود تا این قبیل پروژه ها تسریع شود. 
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه موضوعات حق آبه زیست محیطي رودخانه 
زاینده رود و تاالب گاوخوني باید از طریق مس��ووالن وزارت نیرو مدنظر قرار 
گیرد، افزود: وزارت خانه نباید براي باقي مانده پساب تصمیم گیري کند چرا که 
مدیریت ارشد استان شدیدا نگران پنج سال آینده اصفهان پیرامون ریزگردها 

است.
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 ادامه نگارش متن توافق
 سه شنبه آینده در وین

نظام سلطه می خواهد عراق 
را میدان جنگ مذاهب کند 

موضع گیری مبهم آمریکا 
درباره سفر نفتی به تهران

راحله آرا،  ارزیاب کمیته 
استعدادیابی والیبال شد
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 مصدومیت آتش نشان اصفهاني
 با ریزش آوار

 استعفایم   ربطی 
به دایی نداشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاس��خ به درخواست آیت اهلل آملی 
الریجانی، رییس قوه قضاییه به مناسبت والدت حضرت علی )ع( 
با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان که محکومیت 
آنان تا تاریخ 94/2/12 قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف 

مجازات تشخیص داده شده اند، موافقت کردند.
متن نامه رییس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی به 

شرح زیر است:
محضرمبارک حضرت آی��ت اهلل العظمی خامن��ه ای ادام اهلل ظله 

الوارف
رهبر معظم انقالب اسالمی

با اهداء سالم و تحیات
احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سیزده رجب، 
س��الروز والدت حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه 
الس��الم و در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک 
تقدیم می شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه 
های عمومی و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی 
نیروهای مس��لح که محکومیت آنها تا تاری��خ 94/2/12 قطعیت 
یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات 

تشخیص داده می شوند، مشمول عفو یا تخفیف...

محکومان، زیر سایه عفو رهبری

      مدیرعامل بانک ملی ایران؛

تکلیف بدهی گروه ملی فوالد ایران، مشخص می شود

پساب، راه حل استاندار براي حل مشکل گاوخوني

اصفهان،قطب  
صنعت سنگ 

کشوراست
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رهبر معظم انقاب اس��امی در پاس��خ به درخواست آیت 
اهلل آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه به مناس��بت والدت 
حضرت علی )ع( با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از 
محکومان که محکومیت آنان ت��ا تاریخ 94/2/12 قطعیت 
یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده 

شده اند، موافقت کردند.
متن نامه رییس قوه قضاییه و پاس��خ رهب��ر معظم انقاب 

اسامی به شرح زیر است:
محضرمبارک حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ادام اهلل 

ظله الوارف
رهبر معظم انقاب اسامی

با اهداء سام و تحیات
احترام��اً ضمن ع��رض تبریک به مناس��بت فرا رس��یدن 
س��یزده رجب، س��الروز والدت حضرت مولی الموحدین 
امیرالمومنین علی علیه السام و در اجرای بند 11 از اصل 
110 قانون اساس��ی جمهوری اسامی ایران، بدین وسیله 
شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در 
صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه های عمومی 
و انقاب، س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ازمان قضایی 
نیروهای مس��لح که محکومی��ت آنها تا تاری��خ 94/2/12 
قطعیت یافته و به شرح آتی واجد ش��رایط استفاده از عفو 
یا تخفیف مجازات تش��خیص داده می شوند، مشمول عفو 

یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسامی بهره مند شوند.
الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می برند.

1( باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
2( دو س��وم محکومیت محکومان به حب��س بیش از یک 

سال تا پنج سال.
3( ی��ک دوم محکومیت محکومان به حب��س بیش از پنج 

سال تا پانزده سال.
4( یک  دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پانزده 
سال تا بیست سال، در صورتی که حداقل یک سال تحمل 

حبس کرده باشند.
5( ی��ک دوم محکومی��ت محکومان به حبس ب��ه بیش از 
بیست سال، در صورتی که حداقل پنج سال تحمل حبس 

کرده باشند.
6( باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی 

که حداقل پانزده سال تحمل حبس کرده  باشند.
7( باقیمان��ده محکومی��ت حبس کلیه محکوم��ان جرائم 
غیرعمدی، به اس��تثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 

قانون مجازات اسامی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده 
مصوب 1375/3/2(.

8( باقیمان��ده محکومیت حب��س تا ده س��ال زنانی که به 
حکم قانون سرپرس��تی یا حضانت فرزندان ش��ان را عهده 

دار هستند.
9( باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العاج 
یا مبتایان به بیماری های غیرقابل عاج که مراتب بیماری 
آنان تا تاریخ 94/4/31 مورد تأیید کمیس��یون پزش��کی 
قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور 

قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی اس��ت اقدامات دادگاه در جهت اج��رای ماده 291 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
10( باقیمانده محکومیت تا یک س��ال نگهداری در کانون 
اصاح و تربیت و چهار پنجم محکومیت بیش از یک سال 
نگهداری در کانون اصاح و تربیت محکومان زیر 18 سال 
تمام )در زمان ارتکاب جرم( به اس��تناد اسناد سجلی و در 
مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.

11( باقیمان��ده محکومیت حبس محکوم��ان ذکور باالی 
65 سال تمام و اناث باالی 55 س��ال تمام به استناد اسناد 
س��جلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اس��ناد معتبر به تأیید 
پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش 
از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، 

حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
تبصره ؛ مشموالن بندهای 8 ، 9، 10 و 11 چنانچه عاوه 
بر محکومیت به حبس دارای محکومیت جزای نقدی هم 
باش��ند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار 

می گیرد.
ب – محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت 

جزای نقدی در زندان بسر می برند:
1( باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

2( چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و 
یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج – شرایط استفاده از عفو:
1( نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

2( عدم ارتکاب ج��رم عمدی جدید مس��توجب مجازات 
درجه یک تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اس��امی 
مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی 

اعطایی.

3( نداش��تن ش��اکی خصوصی و یا جلب رضای��ت وی و یا 
جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زی��ان دیده )اعم از 
اش��خاص حقیقی و حقوقی( تا تاریخ 1394/4/31 ( عدم 

استفاده از عفو در محکومیت های قبلی و فعلی.
تبص�ره: معاونت در جرائم به اس��تثناء قتل عم��د نیاز به 
جلب رضایت شاکی خصوصی نداش��ته و مانع اعمال عفو 

نمی باشد.
 د – مرتکبی��ن جرائم ذیل از ش��مول این عفو مس��تثنی

 می باشند:
1( سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان 

محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
2( قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر )منظور از قاچاق 
عمده، جرائم بنده��ای 6 ماده 5 و 6 م��اده 8 قانون اصاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می باشد(.

3( قاچاق اسلحه و مهمات.
4( اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.

5( آدم ربایی.
6( اسیدپاشی.

7( تجاوز به عنف.
8( دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.

9( اختاس، ارتشاء و کاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
10( جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

11( پولشویی.
12( اخال در نظام اقتصادی.

13( جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
تبص��ره – معاونی��ن جرائ��م موض��وع بنده��ای 1، 2، 
 3، 6 و 12 ای��ن قس��مت نی��ز از ش��مول عفو مس��تثنی

 می باشند.
» واالمر الیکم والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته«

صادق آملی الریجانی
7/ اردیبهشت/ 94

بسمه تعالی
با سام و تحیت و تبریک

با پیشنهاد جنابعالی موافقت می ش��ود. والسام علیکم و 
رحمه اهلل و برکاته.

سید علی خامنه ای

به مناسبت فرخنده میالد حضرت علی علیه السالم؛ 

محکومان، زیر سایه عفو رهبری 
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 ترديد تاثیر کار کردن
 در کاهش فقر

حس��ین راغفر، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه به اظهارات اخیر یکی از 
مدیران سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه هر فردی که کار دارد، فقیر 
نیست و کمتر در معرض آسیب های اجتماعی است، واکنش نشان 
داده و گفته: آمار ها نش��ان می دهد، بالغ بر 25 درصد خانواده های 
فقیر کش��ور؛ یعنی یک چهارم آن ها بیش از دو نفر کار می کنند؛ اما 
مجموعه دریافتی آنان آنقدر نیس��ت که بتوانند تغذیه کافی فراهم 
کنند و یا آنکه قادر باش��ند، از خط فقر مطلق خارج ش��وند که این 
آمار قابل توجه اس��ت؛ زیرا به آن معناست که در بیش از 25 درصد 
خانوارهای فقیر کشور، بیش از دو نفر کار می کنند؛ اما به دلیل پایین 
بودن دستمزدشان توانایی تامین حداقل های زندگی یک خانواده را 
ندارند که طبیعتا این موضوع میزان آسیب پذیری در خانواده هایی را 

که تعداد بیکاران آن ها بیشتر است، افزایش خواهد داد.

دعوای ساختمان های رؤسای جمهور 
سابق باال گرفت

مطالب مطرح از سوی یک روزنامه در مورد منبع تامین ساختمان 
محل استقرار احمدی نژاد در ولنجک باعث واکنش احمدی نژادی ها 
ش��ده اس��ت. یک مقام آگاه در واکنش به ادعاهای میرتاج الدینی، 
معاون س��ابق احمدی نژاد گفته ک��ه اظهارات وی صح��ت ندارد و 
هیچ یک از رؤس��ای جمهور گذش��ته، از جمله احمدی نژاد ردیف 
بودجه دولت��ی ندارند و هزینه ه��ای فعالیت آن��ان از طریق دولت 

تامین نمی شود.
ظاهرا س��اختمانی که در اختیار احمدی نژاد است، دولتی نیست و 

از طریق یکی از بنیاد مستضعفان در اختیار وی قرار گرفته است.
در مقابل طرفداران احمدی نژاد، س��اختمان جدی��د بنیاد باران را 
کانون حمات خود قرار داده و مدعی شده اند که بر اساس شنیده ها، 
زمین آنکه هم اکنون حداقل متری 10 میلیون تومان ارزش دارد، 
دولتی و بخشی از بنیاد ایران شناسی بوده که در دولت اصاحات به 
بنیاد باران واگذار شده است، البته روابط عمومی بنیاد ایران شناسی 

این موضوع را تکذیب می کند.

 پولی که از رحیمی گرفتیم، 
اهمیتی ندارد!

محمدرضا باهنر در پاس��خ به اینکه، چرا اس��امی نمایندگانی که از 
رحیمی پولی را دریافت کرده اند، افش��ا نمی شود، گفته: اینکه بنده 
مانع افشای اسامی هس��تم این طور نیس��ت و این کار را نمی کنم؛ 
اما معتقدم افش��ا، هیچ چیز جدی��دی را پیش نم��ی آورد. باالخره 
نمایندگان مجلس که کاندیدا می شوند برای تبلیغات نیاز به هزینه 

دارند و این هزینه ها در هر دوره نیز متفاوت است.
نایب رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه درصد بسیار کمی 
از کاندیدا ها هزینه انتخاباتی را از پول ش��خصی می پردازند، گفته: 
عموما کاندیداهایی که وارد تبلیغ می شوند، باید کمک بگیرند و این 
کمک ها نیز همیش��ه وجود دارد. آقای رحیمی در سه سال قبل به 
تعدادی نماینده چهار تا پنج میلیون پول داده و ش��اید به نرخ روز 
این مبلغ بخش کمی از هزینه های یک نماینده بوده باشد؛ این پنج 
میلیون که در آن موقع کمک گرفته شده اشکال و مانعی ندارد؛ بلکه 

پولی که رحیمی دریافت کرده باید روشن شود.

موسوی الری از حذف اصالح طلبان 
وحشت دارد؟!

در گفت و گوی وزیر کش��ور دولت اصاحات با ی��ک روزنامه با تیتر 
»رقیب از ما وحش��ت دارد« نزدیک به س��ی بار به کلمه »حذف« 
اشاره شده اس��ت. در بخش پایانی این مصاحبه، موسوی الری پس 
از مرور س��وابق جناح مقابل در تاش برای حذف اصاح طلبان، با 
لحنی تهدید آمیز گفت��ه: اصولگرایان خردورز بای��د خرج خود را از 
تازه به دوران رس��یده ها جدا کنند. این افراد به دنبال این هس��تند 
که گفتمان حذف و طرد و قیچی کردن را دوباره در جامعه پر رنگ 
کنند. اصولگرایان اگر بخواهند همچنان بر طبل فشار و اجبار بکوبند 
و دنبال حذف رقبای سیاسی خود باشند، اتفاقاتی خیلی تند تر از 76 

و 92 برای آن ها رخ خواهد داد.

پرده برداری از رانت 40 هزار نفره در 
وزارت آموزش و پرورش

اظهارات اخیر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرحی در 
این وزارت خانه، شائبه امکان بروز یک رانت بزرگ در این وزراتخانه 
را ایجاد کرده اس��ت. فانی در معرفی بخشی از اقدامات وزارت خانه 
متبوعش گفته: ما ب��رای اولین بار حدود 40 ه��زار دانش آموز را با 
هزینه وزارتخانه به م��دارس غیر دولتی خصوصی فرس��تادیم و با 
اس��تفاده از ظرفیت خالی این بخش برای هر دانش آموز یک سوم 

حالت عادی هزینه کردیم.
فانی در ادامه گفت: این دانش آموزان ریالی برای ثبت نام و تحصیل 
در این م��دارس پرداخ��ت نکرده اند و تم��ام ش��هریه های آن ها را 
وزارتخانه پرداخت کرده است. وی که سعی داشت از توضیح بیشتر 
در این زمینه طفره برود با اصرار مجری که چگونگی گزینش دانش 
آموزان را برای فرس��تادن به این مدارس مورد سوال قرار داده بود، 
گف��ت: اصلیترین معیار انتخ��اب دانش آموزان برای فرس��تادن به 
مدارس غیر دولتی، نزدیکی محل سکونت آن ها به این مدارس است! 
وزیر آموزش و پرورش پس از بیان این نکته بحث را عوض کرد و به 

معرفی سایر اقدامات وزارتخانه پرداخت.
دولت بهار در این باره نوشته: برای روشن شدن ابعاد فاجعه آمیز این 
طرح کافی است تا یک کاس درس��ی را در یک مدرسه غیر دولتی 
تجسم کنیم که در آن یک دانش آموز به امید بهره مندی از امکانات 
آموزشی باال تر میلیون ها تومان شهریه می پردازد و دانش آموز بغل 
دس��تی اش بدون پرداخت ریالی و با هزینه آموزش و پرورش بر سر   
همان کاس حضور پیدا می کن��د. البته این ظرفیت 40 هزار نفری 
تنها رانت به وجود آمده نیست؛ بلکه رانت اصلی را باید در گزینش 
آن مدارس غیر دولتی دانست که بنا به تصمیم مسووالن آموزش و 
پرورش می توانند ظرفیت های خالی خود را بدون بازاریابی و تبلیغات 

معمول ازین طریق پر کنند.

 ریی��س جمهوری ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه دول��ت از ام��ور فرهنگی حمای��ت می کن��د، گفت: 
صاحب��ان فرهن��گ ، مولفان و صاح��ب نظ��ران باید در زمینه س��خت اف��زاری و ن��رم افزاری 
 ام��ور فرهنگی کش��ور وارد عمل ش��وند. حجت االس��ام و المس��لمین حس��ن روحانی صبح

 سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب محلی 
اس��ت که عاقه مندان در آن حضور می یابند و این قابلیت را دارد که اهالی فرهنگ با تازه های 

نشر آشنا شوند.
روحان��ی ادام��ه داد: برگزاری نمایش��گاه کت��اب با حمای��ت دولت انج��ام می ش��ود و یکی از 
 کارهایی اس��ت که نس��ل جوان با بازدید از آن با امور فرهنگی آش��نایی و قرابت بیشتری پیدا 

می کند.
ریی��س دولت تدبی��ر و امید با اظه��ار امیدواری از این که امس��ال این نمایش��گاه ب��رای مردم 
خیر و برکت داش��ته باش��د ، خاطرنش��ان ک��رد: در بازدیدی ک��ه از غرفه های برگزیده نش��ر 
در نمایش��گاه بی��ن الملل��ی کت��اب داش��تیم، آث��ار جدی��دی در ح��وزه ترجم��ه و نش��ر 
 وج��ود داش��ت و امیدواری��م هم��ه آث��ار موج��ود در نمایش��گاه ب��رای جامع��ه م��ا مفی��د

 باشد.

 

تیم مذاک��ره کننده هس��ته ای ایران عصر 
س��ه ش��نبه دور پایان��ی مذاک��رات برای 
نگارش مت��ن توافق جام��ع را درنیویورک 
 برگ��زار می کن��د و بع��د از وقف��ه ای یک 
هفته ای ، س��ه ش��نبه آین��ده در وین این 
گفت و گو ها را از سر خواهد گرفت. ساعت 
9 صبح به وق��ت نیوی��ورک )17 و 30 به 
وقت تهران( دور پایانی مذاکرات در سطح 

معاونان و کارشناسان انجام می شود.
بعد از این مذاکرات س��یدعباس عراقچی 
و مجید تخت روانچی معاون��ان وزیر امور 
خارجه به مذاکره با هلگا اش��مید، معاون 
هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا پایان می دهند؛ ولی کارشناسان تا روز 
پنج شنبه به کار بر روی ضمایم متن توافق 

نهایی ادامه خواهند داد.

دور آینده مذاکرات برای بحث بر سر متن 
توافق، سه ش��نبه 22 اردیبهشت در وین 

انجام خواهد شد.
عراقچ��ی و روانچ��ی، معاونان وزی��ر امور 
خارج��ه از روز پن��ج ش��نبه در نیویورک، 
کار نگارش مت��ن توافق جام��ع را با هلگا 

اشمید به نمایندگی از 1+5 شروع کردند. 
سوای روز یکش��نبه که وقف رایزنی های 
داخل��ی ش��د، ه��ر روز معاون��ان ظریف 
هش��ت س��اعت س��رگرم مذاکره بر روی 
متن بودند. همزمان با جلس��ات معاونان، 
تیم کارشناس��ی فن��ی و حقوق��ی ایران و 
1+5 هم ب��ه سرپرس��تی حمی��د بعیدی 
 نژاد اس��تفان کلمنت ب��ر روی ضمایم کار 

می کردند.
محمد جواد ظریف وزی��ر امور خارجه روز 
یکش��نبه در پیام��ی توییت��ری گفته بود 
که کار ن��گارش متن تواف��ق نهایی با 5+1 
آهسته و پیوس��ته؛ ولی در حال پیشرفت 
است. او در عین حال از دش��واری این کار 
 گفته ب��ود و این که  تع��داد پرانتز ها هنوز 

زیاد است.

شنیده ها 

 

 نای��ب ریی��س مجل��س ش��ورای اس��امی گف��ت: هی��چ 
تحلیل گری سیاس��ی نبود که اعتقاد به س��قوط حرم حضرت 
زینب)س( نداش��ت؛ اما جوانان و ش��هدای مداف��ع حرم نقش 
ابوالفضل عباس )ع( را در خیمه گاه حضرت زینب کبری ایفا و 

برای همه امت اسام عظمت خلق کردند.
حجت االسام سید محمد حسن ابوترابی فرد، دوشنبه شب در 
یادواره ش��هدای تیپ فاطمیون که در تاالر صبا برگزار شد، به 
جایگاه رفیع شهیدان مدافع حرم اشاره کرد و افزود: شهدایی که 
امروز در این مجلس یاد آنها را گرامی داش��تیم بر همین عقیده 
بودند و برای قطع کردن دست کسانی که به دنبال شعله جنگ 
بین مسلمانان بودند در س��وریه حاضر ش��دند و اگر مدافعین 
 حرم نبودند، نه تنها حرم حض��رت زینب)س( مورد تهاجم قرار 
 می گرف��ت؛ بلک��ه نوامیس مس��لمین نی��ز مورد اهان��ت قرار

 می گرفت.
وی به تحوالت اخیر صورت گرفته در منطقه اشاره و تصریح کرد: 
این تحوالت زمینه دین باوری مردم را به وجود آورده و در این 
بین افرادی وجود دارند که در سراسر تاریخ دنیای اسام نقش 
آفرینی می کنند و متعلق به س��رزمین خاصی نیستند؛ بلکه به 

همه ملت ها تعلق دارند.

حجت االس��ام ابوترابی فرد با بیان اینکه نخستین ویژگی این 
مردان و زنان سلحشور بازگش��ت به هویت اسامی ناب است، 
گفت: این افراد در برابر دنیای اسام نماد رحمت و تواضع هستند 
و ویژگی آنان در پیوند جامعه ایمانی و اسامی مشاهده می شود.

نایب رییس مجلس شورای اس��امی تصریح کرد: چهره اسام 
ناب محم��دی با ام��ام راحل بزرگ��وار در جهان مطرح ش��د و 
سرسلس��له این مس��یر امام بزرگوار بود و امروز بازوان توانمند 
خلف صالح امام راحل، مقام معظم رهبری پرچمدار بزرگ این 

جریان است.
وی تصریح کرد: این جریان، نظام س��لطه با مدیریت و رهبری 
آمریکا را نم��اد کفر می دان��د و یک جریان ضد انس��انی و ضد 
اسامی تعریف می کند و در نقشه سیاسی خود راهی را تعریف 

کرده که رویارویی با نظام سلطه با مدیریت آمریکا است.
نایب رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر 
این گروه مبارزه با اسرائیل است اظهار کرد: این جریان فکری بر 
این باور است که رژیم صهیونیستی جایی در قلب جهان اسام 

ندارد و این رژیم فلسطین را اشغال کرده است.
حجت االس��ام ابوترابی فرد ادامه داد: نظام سلطه از اینکه این 
جریان در برابر آن ها قرار بگیرد به شدت نگرانند؛ آن ها از اینکه 
یک جریان عظیم اسامی در برابر رژیم صهیونیستی قرار گرفته 
است به شدت وحشت دارند و بر این اساس تاش می کنند تفرقه 
بین مسلمانان شعله ور شود.نایب رییس مجلس شورای اسامی 
افزود: آنها می خواهند افغانس��تان میدان جنگ بین مسلمانان 
باشد و دوست دارند با بمب های خوشه ای کشورهای به ظاهر 

اسامی مردم بی دفاع یمن را هدف قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه نظام س��لطه به دنبال این است که عراق را 
تبدیل به میدان جنگ مذاهب کند، گفت: اگر سوریه با مشکل 
مواجه می ش��د، عراق در معرض خطر قطعی بود و حرم امامان 

شیعه و جوانان و زنان و مسلمان ما در خطر بودند.

 سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران 
گف��ت: هنگامی که نگارش مت��ن توافق به پایان برس��د ، 
تاریخی برای اجرای آن تعیین می ش��ود. در آن روز همه 

تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران باید لغو شود.
عضو ارش��د تیم مذاکره کننده ای��ران تاکید کرد که یکی 
 از خواس��ته های اصلی مذاکره کننده » لغ��و فوری همه

 تحریم ه��ای مالی و اقتص��ادی « هنگام اجرایی ش��دن 
توافق است.

وی افزود: وقتی که نگارش توافق پایان یابد ، روزی را برای 
اجرایی شدن آن تعیین می کنیم. آن روز حتما باید همه 
تحریم ها علیه ایران لغو شود. مذاکرات کنونی هم بر همین 
اساس در جریان است. توافقات کلی شده و در حال بحث بر 

سر جزییات و نگارش آن هستیم.
معاون حقوقی و بی��ن المللی وزارت خارجه در پاس��خ به 
سوالی درباره سخنان اخیر جان کری که گفته بود بازرسی 
از ایران ابدی خواهد بود، گفت: فکر نمی کنم چندان چیز 
عجیب و غریبی باش��د. این یکی از اصول اولی��ه ان . پی. 
تی است . کش��ورهایی که به ان .پی. تی ملحق و بر اساس 
 آن از ان��رژی صلح آمیز هس��ته ای برخوردار می ش��وند، 
فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را دنبال می کنند و 
 در مقابل بازرسی های آژانس و اعتمادسازی به آژانس را 
می پذیرن��د. وی تاکید ک��رد: اینکه نظ��ارت هایی وجود 
داش��ته باش��د که از صلح آمیز بودن برنامه ه��ا اطمینان 
 حاصل ش��ود، یکی از اصول اولیه ان. پی. تی است. ما هم

 سال هاس��ت که به ان. پی. تی پیوسته ایم و بر اساس آن، 
یک موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس امضا شده که 

دائمی است. پس بازرسی ها چیز عجیب و غریبی نیست.
عراقچی گف��ت : در مذاک��رات نیز بحث نظ��ارت ها یکی 
از بح��ث های ج��دی ماس��ت .آنچه جمهوری اس��امی 

ایران در این مذاک��رات به طرف مقابل عرض��ه می کند، 
اعتماد س��ازی اس��ت. ما هیچ امتیاز خاص��ی نمی دهیم 
 و در مقاب��ل، آنه��ا غن��ی س��ازی، آب س��نگین و ادامه 
 برنام��ه ه��ای م��ا ،هم��کاری ه��ا و رف��ع تحریم ه��ا را 
می پذیرن��د. ما در مقابل اعتمادس��ازی را قدری بیش��تر 

می کنیم.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره لزوم 
تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسامی گفت: 
یکی از موضوع های مذاکره ، پروتکل الحاقی است که اگر 
مجلس شورای اس��امی بپذیرد اجرایی خواهد شد . این 
هم چیز عجیب و غریبی نیست چون بیش از 100 کشور 
دنیا پروتکل الحاقی را اجرا م��ی کنند. یکی از اصول اولیه 
ان. پی. تی این است که کشورها برنامه هسته ای صلح آمیز 
خود را خواهند داش��ت و در مقابل، با یکسری نظارت ها و 
بازرسی ها توسط آژانس موافقت می کنند تا اعتماد وجود 

داشته باشد.
عراقچی رون��د نگارش مت��ن توافق جامع را » آهس��ته و 
پیوسته« توصیف کرد و گفت: در حال پیشرفت هستیم و 
امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این کار را به پایان برسانیم.

ابوترابی فرد؛

نظام سلطه می خواهد عراق را میدان جنگ مذاهب کند

 ضرورت حضور صاحب نظران
 در امور فرهنگی کشور

ادامه نگارش متن توافق سه شنبه آينده در وين

عراقچی؛

 در روز توافق، تحريم ها بايد لغو شود



یادداشت

 مصدومیت آتش نشان اصفهاني
 با ریزش آوار

آتش  نش��ان اصفهاني كه ب��راي اطفاي حريق يك من��زل متروكه 
در خيابان شهيدان كاظمي اعزام ش��ده بود، هنگام عمليات بر اثر 
ريزش آوار مجروح ش��د. س��اعت ۲۱ و ۵ دقيقه س��ه شنبه شب، 
يك م��ورد حري��ق در منزلي متروك��ه، واقع در خيابان ش��هيدان 
كاظمي به فرماندهي عمليات آتش نش��اني اعالم ش��د و بالفاصله 
 نيروهاي عملياتي ايستگاه هاي ۲ و ۲۱ به محل حادثه اعزام شدند.

بر اس��اس اين گزارش، زماني كه نيروهاي عملياتي به محل حادثه 
رسيدند با منزل متروكه اي روبرو شدند كه طعمه حريق شده بود، 
بنابراين در كمترين زمان ممكن، حريق را اطف��ا كردند؛ اما آتش 
نش��ان با تجربه اي كه مي دانس��ت امكان دارد ش��خصي در منزل 
گرفتار ش��ده باشد، براي تجس��س و جس��تجو وارد منزل شد كه 
ناگهان بخشي از ديوار و سقف بر روي وي فرو ريخت و در زير تلي 

از خاكستر گرفتار شد.
 اين گ��زارش حاكي اس��ت، پس از اي��ن حادثه، مصدوم توس��ط 
س��اير آتش نش��انان از منزل خارج و ب��ا آمبوالن��س اورژانس به 
بيمارس��تان منتقل ش��د. خوش��بختانه آتش نش��ان آسيب ديده 
به علت اس��تفاده از كاله ضد انفج��ار، كمترين ضرب��ه به گردن و 
كمر وي وارد ش��د، به طوري كه ب��ه گفته تيم معال��ج، در صورت 
عدم اس��تفاده از لب��اس هاي حفاظت ف��ردي به ش��دت از ناحيه 
 نخاع آس��يب مي ديد و عواق��ب ناگ��واري را براي وي ب��ه دنبال 

داشت.
مديرعامل س��ازمان آت��ش نش��اني و خدمات ايمني ش��هرداري 
اصفه��ان اظه��ار داش��ت: رخ��داد چني��ن حوادث��ي در زمان��ي 
كه نيروهاي آتش نش��ان ب��راي اطف��اي حريق اعزام مي ش��وند، 
اجتناب ناپذير اس��ت؛ زي��را هر لحظ��ه ممكن اس��ت ديوارها و يا 
 س��قف بر اثر حرارت، سست و ش��كننده شده و بر س��ر آنها فرود 

بيايد.
 آتش��پاد، بهزاد بزرگ زاد افزود: جانفشاني و ايثارگري آتش نشانان 
در چنين لحظاتي به ص��ورت كامل متبلور مي ش��ود؛ زيرا از جان 
خود مي گذرند تا جان و مال انس��ان ها را نجات دهند. وي با اشاره 
به اينكه استفاده از تجهيزات محافظ فردي )PPE( يك جزء اصلي 
سيستم آتش نشانان است، تاكيد كرد: از آنجايي كه سازمان آتش 
نشاني اصفهان داراي استانداردهاي ايزو است، تالش شده تا تمامي 

دستورات NFPA در بخش عمليات به طور كامل رعايت شود.

 نحوه تقسیم اعتبارات خشکسالی
 در استان منطقی نیست

نماين��ده م��ردم فري��دن، فري��دون ش��هر و چ��ادگان گفت: 
هي��چ منطق��ی نح��وه تقس��يم اعتب��ارات خشكس��الی را 
نم��ی پذي��رد؛ چراك��ه سرش��اخه ه��ای زاين��ده رود در 
 فري��دن اس��ت؛ ول��ی اعتب��ارات مرب��وط ب��ه خشكس��الی به 

شهرستان های ديگر تعلق می گيرد. 
محمدعلی اس��فنانی ضمن تاكي��د بر ظرفيت ه��ای باالی اين 
بخش در حوزه س��رمايه گ��ذاری اظهار داش��ت: بخش چنارود 
ظرفيت بسيار بااليی برای س��رمايه گذاری در حوزه گردشگری 
 دارد ك��ه نيازمند توجه جدی س��رمايه گذاران ب��ه اين منطقه

 است.
 س��خنگوی كميس��يون حقوقی و قضايی مجلس تصريح كرد: 
با توجه به اينكه آب زاين��ده رود از اين حوزه تامين می ش��ود؛ 
ولی كشاورزان و مردم حق برداشت آب برای كشاورزی و حتی 
برای ش��رب آن هم به مقدار يك ليتر را ندارند و شايس��ته است 
مسووالن استان نس��بت به اين موضوع تجديد نظر كنند. وی با 
اشاره به ارسال نامه ای به رييس جمهور در اين خصوص افزود: 
مضمون اين نامه در خصوص ناعادالنه بودن تقس��يم اعتبارات 
خشكسالی اس��تان و مش��كل آب ش��رب فريدن بوده است كه 
 اميدواريم اين مشكالت حل شوند. اسفنانی گفت: اجرا و تكميل 
طرح های هادی در روس��تاها باي��د در اولويت كار مس��ووالن 
شهرستان و استان باشد؛ چون اين وضعيت در روستاها رضايت 

بخش نيست.

 ورود عشایر به اصفهان 
قبل از زمان تعیین شده

معاون مديريت امور عشاير استان اصفهان گفت: عشاير قشقايی 
۲۰روز پيش از موعدمقرر هر سال به استان اصفهان وارد شدند 
و اين امر درگيری هايی را پشت مرزهای سميرم به وجود آورد. 
مختار اس��فندياری با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كمبود آب 
بزرگ ترين مشكل پيش روی عشاير استان اصفهان است، اظهار 
داشت: مش��كل كم آبی از س��ال ۸۶ تاكنون گريبان گير عشاير 
استان اصفهان بوده است و هر س��ال اين شرايط نسبت به سال 

گذشته بدتر می شود.
وی با بيان اينكه بيشترين تاثير خشكسالی در استان اصفهان در 
بين عشاير قشقايی نمود پيدا می كند، ادامه داد: در اين راستا با 
استفاده از تانكرها آبرس��انی به اين عشاير انجام می شود. معاون 
مديريت امور عشاير اس��تان اصفهان با اشاره به ورود زود هنگام 
عشاير قشقايی به استان اصفهان در ارديبهشت ماه افزود: ورود 
قانونی عشاير قشقايی به استان اصفهان بايد از اول خرداد ماه آغاز 
شود و اين در حالی است كه در سال جاری عشاير ۱۰ ارديبهشت 

به رغم مخالفت های قبلی پشت مرزهای استان بودند.
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رشد بی رويه متكديان در كالنش��هر اصفهان به اندازه ای 
قابل توجه است كه مس��ووالن خواهان نظارت اجتماعی 
و مش��اركت هر چه بيش��تر مردم در مبارزه با اين پديده 
هس��تند. به گزارش زاينده رود به نقل از مهر، » دس��ت 
درازی كردن « برای كس��ب درآمد اين روزها به ش��غل 
برخی از مردم از پير و جوان تا زن و مرد تبديل شده و اين 
در حالی است كه با گش��تی در خيابان های شهر متوجه 
خواهيد شد كه حتی جوانان در رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال 
 نيز بدون هيچ خجالتی به اشكال مختلف اقدام به اين كار

 می كنند.به اعتقاد بسياری از كارشناسان »تكدی گری« را 
می توان بستر آسيب های اجتماعی دانست و اين در حالی 
است كه اين پديده اجتماعی در بسياری از كالنشهرهای 
كشور و به ويژه اصفهان افزايش رو به رشدی داشته است.

 س��عيد صادقی، مديركل بهزيستی اس��تان اصفهان كه 
س��اماندهی متكديان را در راس��تای توجه ب��ه دو مقوله 
كودكان خيابانی و متكديان می داند، در اين باره می گويد: 
در واقع در شورای ساماندهی متكديان استان اصفهان ۱۲ 
دستگاه مسوول هستند كه در اين ميان تنها چهار دستگاه 

تا حدودی به تعهدات خود جامه عمل می پوشانند.
وی كه تك��دی گری را ي��ك پديده و آس��يب اجتماعی 
توصيف می كند ادامه می دهد: در اين راس��تا بايد يادآور 
ش��وم كه معلوليت ها، كمبوده��ای روانی و مش��كالت 
اقتصادی از عمده داليل اصلی ايجاد تكدی گری هستند 

كه در اين ميان نمی توان از متكديان حرفه ای نيز غافل بود. 
مديركل بهزيستی استان اصفهان در ادامه با بيان اينكه در 
حال حاضر شهرداری و بهزيستی مسووليت ساماندهی و 
جمع آوری متكديان را دارند  اضافه می كند: پس از جمع 
آوری متكديان فرايند ساماندهی آنها در دستور كار قرار 

می گيرد.
وی با بيان اينك��ه متكديان  ب��ی نام و نش��ان در فرايند 
س��اماندهی در مراكز بهزيس��تی نگهداری می ش��وند، 
می افزاي��د: متكديان��ی ك��ه مش��كل اش��تغال دارند به 
اداره فنی و حرف��ه ای ارجاع داده می ش��وند و متكديان 
 غير بوم��ی ني��ز ب��ه اس��تان های متب��وع ارج��اع داده

 می ش��وند. صادقی با اشاره به س��اماندهی ۸۰۰ متكدی 
در سطح استان اصفهان در سال گذش��ته بيان می كند: 
كل متكديان جمع آوری شده در سال گذشته در استان 
هزار و ۳۴۸  نفر بوده است كه ۸۰۰ نفر ساماندهی و ۵۴۸ 
 نفر نيز غير بومی بوده و به استان و كشور خودشان اعزام 

شده اند.
نظارت اجتماعی الزمه پاکس�ازی اس�تان از 

متکدیان
وی نظارت اجتماعی را الزمه پاكسازی استان اصفهان از 
متكديان می داند و می گويد: ما دنبال مقصر در حوزه رشد 
متكدی گران نمی گرديم؛  بلكه ب��ه دنبال نهاد مردمی و 
ارگان موثر در حوزه ساماندهی و نظارت بهتر بر ساماندهی 

متكديان هستيم.
مديركل بهزيس��تی اس��تان اصفه��ان كه معتقد اس��ت 
آسيب های اجتماعی را نمی توان ريشه كن كرد، می افزايد: 
معضالت اجتماعی در استان اصفهان و به ويژه در محالت 
غير بومی اس��تان بسيار قابل مش��اهده اس��ت و از اين رو 
پيشنهاد می شود  بيش از گذشته مردم در نظارت اجتماعی 

بر آسيب های موجود مشاركت كنند.
وی همچنين به ساماندهی ۱۲۹ كودک خيابانی در استان 
اصفهان در سال گذشته اشاره می كند و ادامه می دهد: بايد 
يادآور شوم كه استان اصفهان در حوزه متكديان و كودكان 

خيابانی يكی از پاک ترين كالنشهرهای كشور است.
رش�د تکدی گ�ری در جامع�ه منجر ب�ه افت 

ارزش ها می شود
كوروش محمدی، رييس انجمن آسيب شناسی اجتماعی 
ايران نيز رشد تكدی گری را همراه با پايين آمدن عزت نفس 
در جامعه می داند و می گويد: رش��د تكدی گری در جامعه 
منجر به افت ارزش ها می شود و اين معضل با روند رو به رشد 
كودكان خيابانی اجير شده توسط سودجويان در كشور و به 

ويژه كالنشهر اصفهان رو به افزايش است.
وی با تاكيد ب��ر اينكه تكدی گری می توان��د امنيت روابط 
اجتماعی جامعه را خدشه دار كند، اضافه می كند: متكديان 
افرادی هس��تند كه به لحاظ رواب��ط اجتماعی و همچنين 
ظاهری با افراد معمولی جامعه سنخيتی نداشته و ناهنجاری 
را ايجاد می كنند. رييس انجمن آسيب شناسی اجتماعی 
ايران كه معتقد است نگرش جامعه ايران به سمت گداپروری 
و رشد تكدی گری خيز برداشته است، ادامه می دهد: عموم 
مردم جامعه ما نس��بت به متكديان نگاه عاطفی دارند و از 
اين رو با كمك های خود به اين افراد آنها را تشويق به ادامه 

فعاليت  می كنند. 
فاصل�ه طبقات�ی نجوم�ی تقوی�ت کنن�ده

 تکدی گری در کشور
وی تعريف طبقات اجتماعی در كشور را نيز از ديگر داليل 
اصلی رشد تكدی گری در كشور اعالم می كند و می گويد: 
در حال حاضر فاصله طبقاتی در كشور نجومی شده است و از 
اين رو بايد يادآور شوم كه حقوق روزی ۵۰ تومان يك كارگر 
و حقوق روزانه ۱۵ ميليون تومانی يك بازيكن فوتبال به اين 

امر دامن زده است.
محمدی، اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها را نيز يكی از 
عوامل اصلی تقويت  كننده تكدی گری در جامعه می داند و 
ادامه می دهد: در راستای اجرای اين طرح و افزايش قيمت 
حامل های انرژی و از سوی ديگر افزايش بی رويه قيمت ها 
در كشور به دنبال تورم ايجاد شده به نوعی به تكدی گری 
مشروعيت بخشيده شد.وی تقويت نگرش اجتماعی نسبت 
به پديده تكدی گری را امری ضروری می داند و می گويد: 
بهزيستی و شهرداری نمی توانند ريش��ه ای با تكدی گری 
برخورد كنند و از اين رو افراد سودجو با راه اندازی گرمخانه 
و با جمع آوری كودكان خيابانی دختر و پسر از آنها نهايت 

استفاده را برای رسيدن به اهداف خود می كنند.

آسیبی که ارزش های اجتماعی را می بلعد؛

جوالن آسیب تکدی گری در شهر 

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث



يادداشت

خبر

محمدرضا مالصالحی؛ 

واردات گوشت بی کیفیت از هند
رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه سرانه تولید گوش��ت قرمز در دنیا ۱۴ 
کیلوگرم اس��ت گفت: این رقم در کش��ور حدود ۱۰ کیلوگرم 
است و سال گذشته حدود ۷۷۳ هزار تن گوشت قرمز در کشور 

تولید شد.
تولید 1/5 میلیون تن گوش�ت قرمز از دام سبک در 

دهه آينده
محمدرضا مالصالح��ی، رییس مرکز اصالح ن��ژاد دام و بهبود 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  گفت: سال گذشته، ۷۷۳ 
هزار تن گوشت قرمز شامل گوشت گاو، گاومیش، گوسفند، بز و 
شتر در کشور تولید که  نیمی از آن از دام سنگین و نیمی دیگر 

هم از دام سبک به دست آمده است.
 پیش بین�ی تولید 785 ه�زار تن گوش�ت قرمز در 

سال جاری
وی افزود: برآورد وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید گوشت 

قرمز طی سال جاری حدود ۷85 هزار تن است.
مالصالحی در م��ورد برنامه  وزارت جهاد ب��رای افزایش تولید 
گوشت قرمز و کاهش واردات آن، گفت: برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت در راستای افزایش تولید گوشت قرمز 
و به منظور ارتقای میانگین مصرف س��رانه آن در کشور در دو 

بخش دام سنگین و سبک سازماندهی شده است.
رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اظهار داشت: 
در این برنامه ها چون عمدتا از دام سنگینی مثل گاو برای تولید 
شیر استفاده می ش��ود، بنابراین تمرکز ما هم در درجه اول بر 
روی این دام در راستای افزایش تولید ش��یر و سپس افزایش 

تولید گوشت قرمز است.
وی افزود: برای افزایش تولید گوش��ت قرمز پرورش گاو صرفا 
گوشتی به دلیل محدودیت مراتع کشور مثل کشورهای اروپایی 
یا آمریکای جنوبی امکان پذیر نیس��ت و ب��ه همین دلیل برای 
افزایش تولید گوشت قرمز و شیر باید به سمت افزایش جمعیت 

گاوهای دو منظوره حرکت کنیم.
رییس مرک��ز اصالح ن��ژاد دام و بهبود تولی��دات دامی وزارت 
جهاد کش��اورزی بیان داش��ت: گاوهای دو منظوره )شیری - 
گوشتی( ضمن اینکه روند افزایش تولید شیر در کشور را محقق 
می کنند، تا حدودی باعث افزایش تولید گوشت قرمز از لحاظ 
کمی و کیفی می شوند؛ چرا که این دام ها ضمن افزایش تولید 
کیفی شیر به لحاظ چربی و پروتیین، گوشتی با کیفیت تولید 

می کنند.
پیش بینی افزايش  15 درصدی جمعیت دام اصیل

مالصالحی با بی��ان اینکه پیش بینی ما در بخش دام س��نگین 
افزای��ش ۱5 درص��دی جمعی��ت دام اصی��ل دو منظوره طی 
برنامه ششم است، گفت: نژاد گاو س��مینتال  یکی از نژادهای 
دو منظوره اس��ت که در واحده��ای صنعت��ی و نیمه صنعتی 
برنامه هایی را برای افزایش و توسعه این دام به اجرا در آورده ایم.

وی با بیان اینکه بخش��ی از ش��یر و گوش��ت مصرف داخلی از 
گاوهای آمیخته به دس��ت می آید، افزود: این گاوها عموما در 
واحدهای نیمه صنعتی، سنتی و روستایی نگهداری می شوند 
که اولویت تولید ش��یر دارن��د؛ اما از همین گاوه��ا حجم قابل 
توجهی گوشت به دست می آید، بنابراین یکی از برنامه های آتی 
وزارت جهاد کشاورزی س��وق دادن گاوهای آمیخته به سمت 

نژادهای دو منظوره است.
رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی، با بیان اینکه برنامه اصلی سازمان جهاد کشاورزی 
در سال های آینده برای افزایش تولید گوشت قرمز از دام سبک 
اس��ت، گفت: علیرغم اینکه برنامه ریزی می شود تا 65 درصد 
گوشت قرمز از محل دام سبک تعیین شود؛ اما الزامات قانونی 
هم اجازه رشد جمعیت دام سبک گوس��فند و بز را نمی دهد، 
ضمن اینکه باید بخش��ی از این دام ها را ب��رای تغذیه از مراتع 

خارج کنیم.
مالصالحی تصریح کرد: بنابراین باید سامانه هایی جدیدی را به 
صورت سیستم های بسته و نیمه بس��ته برای تغذیه دام ایجاد 
کنیم که بخش��ی از علوفه دام به صورت دستی و بخشی هم از 
پس چرای مزارعی که محصول آن ها برداشت شده تامین شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت این سامانه ها از حدود سه سال قبل 
شروع شده، افزود: نژادهای دام سبک کنونی در کشور مناسب 
مرتع اند و اغلب کوچ رو و نیمه کوچ رو هس��تند، بنابراین برای 
تغذیه دام های سبک از طریق س��امانه ها جدید باید بخشی از 

نژادهای جدید را وارد کنیم.
رییس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کش��اورزی تصریح کرد: در این رابطه دو طرح ب��زرگ و موثر 
داریم؛  سنتز نژاد و تولید نژادهای جدید برای سامانه های غیر 
مرتعی و در این راس��تا تالش می کنیم، تا درصد دو قلوزایی و 

بره گیری از نژادهای جدید را افزایش دهیم.
وی افزود: در حال حاضر درصد بره گی��ری کمتر از یک بره در 
ازای هر میش و در میانگین کشوری کمتر از 8۰ درصد است، 
بنابراین از هر میش به طور میانگین 8 دهم بره در سال به دست 
می آید که این عدد باید به بیش از دو بره در س��ال به ازای هر 
میش افزایش یابد.مالصالحی تصریح ک��رد: بنابراین با اجرای 
طرح سنتز نژاد انتظار می رود 2/2 بره به ازای هر میش به طور 
میانگین در سال به دس��ت آید و در کنار این مهم با استفاده از 
نژادهای جدید به دنبال کاهش حجم دنبه هستیم؛ زیرا اغلب 
نژادهای گوس��فند موجود در کش��ور گوس��فندهای دنبه دار 
هس��تند.وی با اش��اره به پروژه دوم با عنوان تالقی یک طرفه، 
اظهار داش��ت: در این پروژه نژادهای س��بک جثه کم مصرف 
علوفه مانند سنگس��ری، کله کوه��ی و بلوچی را ب��ا نژادهای 
چند قلوزا تالق��ی داده و نژادی حاصل می ش��ود که ضمن کم 
 مصرف ب��ودن و جث��ه کوچک قابلی��ت چند قلوزایی داش��ته

 باش��د.رییس مرک��ز اص��الح ن��ژاد دام و بهب��ود تولی��دات 
دام��ی وزارت جه��اد کش��اورزی تصری��ح ک��رد: ای��ن ن��ژاد 
حاصل��ه را ب��ه عن��وان ن��ژاد پای��ه م��ورد اس��تفاده ق��رار 
می دهی��م و ب��ا نژاده��ای گوش��تی س��نگین وزن اع��م از 
 داخلی ی��ا واردات��ی تالق��ی داده و تولید وارد سیس��تم پروار 

می شود.
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته 
که از ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در اصفهان برپا شد، میزبان ۱5 

شرکت خارجی از کشورهای چین و ایتالیا بود. 
 نماین��ده رس��می نمایش��گاه س��نگ ورون��ای ایتالی��ا در 
 ای��ران در حاش��یه ای��ن نمایش��گاه اظهارک��رد: توانمن��دی

 مشارکت کنندگان حاضر در این نمایش��گاه گویای این است 
که ایران در صنعت سنگ، حرف های زیادی برای گفتن دارد. 

دکتر محس��ن نظیفی افزود: ای��ران مواد اولیه ای��ن صنعت را 
با مرغوبیت باال در اختیار دارد اما برخی مش��کالت سیاس��ت 
خارجی از جمله تحریم ها مانع از ورود ماشین آالت و تجهیزات 
روز دنیا به این کش��ور ش��ده که این امر، عمل آوری سنگ در 

داخل را به وقفه انداخته است. 
وی تأکید کرد: امروز بخش زیادی از سنگ ایران به صورت خام 
با قیمت های بس��یار پایین صادر می ش��ود که در صورت رفع 
تحریم ها و تقویت ماشین آالت س��نگ در کشور، این مشکل 

برطرف خواهد شد.  
به گفته وی در صورت تحقق عمل آوری سنگ ها در ایران، هم 
بازار کار توسعه می یابد و هم شاهد صادرات و رونق در صنعت 
سنگ کش��ور خواهیم بود؛ اما این مس��ایل منوط به این است 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ه��ا و انجمن ها با 

همکاری یکدیگر مشکالت را برطرف کنند. 

وی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه سنگ امسال، پنجمین 
حضور مستمر وی به نمایندگی نمایش��گاه »مرُمَمک« سنگ 
ایتالیاست گفت: برکس��ی پوشیده نیس��ت که اصفهان قطب 
صنعت سنگ ایران است و اگر حرکت جدیدی در این صنعت 

کشور آغاز شود، این حرکت از اصفهان شروع خواهد شد.
70 درصد بازديدکنندگان متخصص بودند 

وی درباره سطح کیفی نمایشگاه س��نگ اصفهان خاطرنشان 
کرد: امسال نسبت به سال های قبل حضور غرفه داران بخش 
معادن کمتر بود و دلیل این موضوع هم این است که علی رغم 
این که سنگ، پس از نفت بزرگترین منبع ملی ایران محسوب 
می شود، متأسفانه شاهد دید سطحی مسووالن در این زمینه 

هستیم.  
نظیف��ی ی��ادآور ش��د: نمایش��گاه»مرُمَمک« ایتالی��ا، تقریباً 
بزرگ تری��ن نمایش��گاه بین المللی س��نگ در دنیاس��ت که 
 م��واد اولی��ه، ماش��ین آالت و تکنول��وژی س��نگ در آن ارائه 
می شود و بخش عمده ای از فعاالن صنعت سنگ جهان از این 

نمایشگاه بازدید می کنند. 
به گفته وی، بهترین های سنگ جهان از نظر کیفیت محصول، 
متعلق به ایران، ایتالیا، برزیل و هند است ؛ اما از نظر صادرات و 
س��هم بازار جهانی جای ایران در کنار کشورهای چین، ایتالیا، 

برزیل و ترکیه خالی است.  

نظیفی گفت: تحریم ها موجب ش��ده هزینه ه��ا در ایران باال 
باشد و معدن داران برای شرکت در نمایشگاه های سنگ اروپا 
، دغدغ��ه هزینه دارند و  ای��ن امر به دلیل تحریم ها و نوس��ان 

قیمت ارز است.
وی تأکید کرد: الزم اس��ت از طریق مرکز توسعه تجارت ایران 
و وزارت بازرگانی، یارانه هایی برای معدن داران در نظر گرفته 
شود تا حضور مکرر ایرانی ها در نمایشگاه های بین المللی، بازار 

فروش آنها را رونق بخشد.
وی همچنین اظهار کرد: بیش از ۷۰ درص��د بازدیدکنندگان 
نمایشگاه س��نگ امس��ال کارش��ناس و در رابطه با این رشته 

تخصصی بودند. 
همچنین» بالدو آنتونین« کارشناس بازرگانی شرکت دیاموند 
سرویس نیز که در پاویون کش��ور چین حضور یافته است، در 
حاش��یه این نمایش��گاه اظهار کرد: در این چند روز استقبال 
بازدیدکنندگان، اس��تثنایی بوده و با توجه به س��ابقه فعالیت 
این شرکت در ایران در 25 س��ال قبل، در عرض این چهار روز 
تمام مشتریان قدیمی دوباره به غرفه دیاموند سرویس آمدند و 

ارتباطات از سر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مالقات های اولیه در مدت نمایشگاه 
صورت می گیردگفت: این مذاکرات ص��د درصد پیگیری می 

شود و سرآغاز سایر معامالت خواهد بود. 
وی با بی��ان این که تولی��دات داخلی ایران م��ی توانند حضور 
بیشتری در نمایشگاه داش��ته باش��ند، افزود: مهندسان شما 

توانایی باالیی برای تولیدات داخلی دارند. 
به گفته وی مشکل شرکت های ایرانی یا فعاالن صنعت سنگ 
ایران برای حضور در معامالت خارجی این است که سنگ یکی 
از اجزای س��اختمانی سخت اس��ت و به همین دلیل واقعاً باید 
کیفیت بسیار باالیی داشته باش��د و فکر می کنم اگر تحریم ها 
برداشته شود این مشکل حل می ش��ود و امکان تولید قطعات 

یدکی در خود ایران نیز به وجود بیاید. 
دیوید فو، مدیر شرکت هوزوان چین نیز در این نمایشگاه اظهار 
کرد: چنان چه شرایط رکود اقتصادی برطرف شود، نمایشگاه 

ها نیز رونق بیشتری می گیرد. 
دیوید فو تأکید کرد: شرکت های ایرانی روز به روز قدرتمندتر 
شدند و محصوالت خوب و با کیفیت تولید می کنند و در زمینه 
ماشین سازی هم تا حدی به اروپایی ها رسیده اند اما نیازمند 
حمایت دولتی و بانکی هستند تا با رقبای خارجی خود رقابت 
کنند.  ادل وو، مدیر شرکت اشین چین نیز اظهار کرد: ایران با 
در اختیار داش��تن چهار میلیارد تن ذخایر سنگ های تزیینی 
مزیت نس��بی قابل توجهی در این صنعت دارد که با داش��تن 

قدرت صادرات می تواند صنعت سنگ خود را جهانی کند.

15 شرکت  خارجی در نمايشگاه سنگ اصفهان شرکت کردند:

اصفهان،قطب  صنعت سنگ کشوراست
ريیس کمیته بازنگری قراردادهای 

نفتی ؛

استقبال اروپا، چین و روسیه از 
مدل جديد قراردادهای نفتی

رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اش��اره 
به استقبال ش��رکت های اروپایی، چینی و روسی 
از م��دل جدی��د قرارداده��ای نفتی، گف��ت: بین 
شرکت های نفتی خارجی، خط کش��ی نکرده ایم 
و عقد قرارداد به نوع پیشنهادش��ان بس��تگی دارد.

 سیدمهدی حس��ینی در خصوص میزان استقبال 
ش��رکت ه��ای نفت��ی خارج��ی از م��دل جدی��د 
قرارداده��ای نفت��ی ایران، اف��زود: ش��رکت های 
خارجی استقبال خوبی از این قراردادها داشته و در 
 انتظار به نتیجه رس��یدن مذاکرات و رفع تحریم ها 
هستند.رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با 
خاطرنشان کردن اینکه استقبال شرکت های نفتی 
اروپایی بیشتر بوده است، اظهار داشت: عقد قرارداد 
با آنها به نوع پیشنهادی که مطرح می کنند، بستگی 
دارد و آنها اولویت بندی نش��ده اند.وی با بیان آنکه 
شرکت های نفتی خارجی متقاضی کار در میادین 
نفتی ایران، باید از تکنولوژی و فناوری مناسب و توان 
مالی کافی برخوردار باشند، افزود: این شرکت ها باید 
 آمادگی انتقال دانش فنی به داخل کشور را نیز دارا 
باشند.در کنفرانس بین المللی لندن که قرار است 
در پایان ش��هریور ماه س��ال جاری در لندن برگزار 
 شود، از نسل جدید قراردادهای نفتی ایران رونمایی

 م��ی ش��ود.وزارت نف��ت ب��ا تدوی��ن قراردادهای 
جدی��د نفتی خ��ود را ب��رای ورود به عص��ر جدید 
هم��کاری ه��ای بی��ن الملل��ی و جه��ش جدید 
در صنع��ت نفت آماده م��ی کند. دول��ت یازدهم با 
معرفی نس��ل جدید قراردادهای نفت��ی و افزایش 
جذابی��ت های س��رمایه گ��ذاری در ای��ران، قصد 
دارد جان��ی تازه به صنع��ت نفت و گاز کش��ورمان 
 بدم��د و عقب ماندگی س��ال های اخی��ر را جبران 
کن��د. کمیت��ه بازنگ��ری قرارداده��ای نفت��ی، 
پ��س از مش��ورت و رایزن��ی ب��ا کارشناس��ان، 
 م��دل جدی��د قرارداده��ای نفت��ی را ب��ا عن��وان 
Iranian Petroleum Contract تدوی��ن 

کرده است.
به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این 
قرارداد به عنوان نوع چهارم قراردادهای نفتی در دنیا 
شناخته می شود که در آن حلقه های مختلف صنعت 
نفت )اکتشاف، توسعه و تولید( به صورت یکپارچه 

واگذار می شود.

 تعیین تکلیف بانک ها، برای
 نرخ های سود سپرده

 آغاز صادرات مس کاتدی
 از بورس کاالی ايران

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین سود سپرده های کمتر 
از یک سال به بانک ها واگذار شد.

پیمان قربانی درباره تعیین تکلیف نرخ های س��ود س��پرده کمتر 
از یک سال اظهار داش��ت: با توجه به اینکه ش��ورای پول و اعتبار 
برای سود سپرده های یک ساله س��قف 2۰ درصد را تعیین کرده 
است، بانک ها متناسب با دوره سپرده گذاری می توانند نرخ سود 

سپرده های کمتر از یک سال را اعمال کنند.
وی اضافه کرد: س��قف سود س��پرده ها 2۰ درصد اس��ت و سود 
سپرده های کمتر از یک سال هم نمی تواند باالتر از این نرخ باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: واگذاری تعیین نرخ 
سود این نوع سپرده ها به بانک ها در راستای ایجاد رقابت در ارائه 

خدمات است.

 مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: به زودی و با حمایت سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صادرات مس کاتدی شرکت ملی 
صنایع مس ایران از طریق رینگ صادراتی بورس کاالی ایران آغاز می شود.

 حسین پناهیان افزود: عرضه مس کاتدی در رینگ صادراتی بورس کاال 
هم در تاالر تهران و هم در تاالر کیش انجام می پذیرد و شرایط هر دو تاالر 

برای عرضه کننده و مشتریان یکسان است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه خاطرنش��ان کرد: در پی حمایت 
رییس هیات عامل ایمیدرو و با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین شرکت 
ملی مس و بورس کاال، عرضه مس کاتد در رینگ صادراتی بورس کاال به 
زودی مطابق با دس��تورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کاالی ایران 
آغاز می شود و خریداران می توانند از طریق کارگزاران و پس از طی مراحل 

قانونی در بورس کاال، اقدام به خرید کنند.

 معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از اجرای طرح بزرگ ملی آمارگیری مبدا، مقصد حمل و نقل 
جاده ای سراسر کش��ور از ۱6 تا 2۰ اردیبش��هت سال جاری 

خبر داد.
شهرام آدم نژاد روز سه ش��نبه در نشست با خبرنگاران، افزود: 
این طرح از س��اعت 6 صبح روز ۱6 اردیبهش��ت ماه آغاز و تا 
س��اعت 6صبح 2۰ اردیبهش��ت ماه در سطح کش��ور توسط 

آمارگیران انجام می شود.
وی با بیان اینکه ب��رای اجرای این طرح تمام راه های کش��ور 
به ۱2۰ ناحیه تقس��یم شده اس��ت، گفت: این پروژه در 8۰۰ 
 ایس��تگاه کش��ور انجام می ش��ود و بیش از ۷ ه��زار آمارگیر 
پرسش نامه های خود را تکمیل و یک هزار مامور پلیس راهور 

و سازمان راهداری در این طرح همکاری می کنند.
وی با اش��اره به اهداف این طرح یادآور شد: با اجرای این طرح 
آمارگیری اطالعات دقیقی از وسایل نقلیه ناوگان حمل و نقل 
عمومی و شخصی ارائه می شود که ما می توانیم برنامه ریزی 

دقیق، زمان سفر و قطب سفرها را پیش بینی کنیم.
معاون سازمان راهداری برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل 
جاده ای، جمع آوری اطالعات صحیح و ارتقا بهره وری در حوزه 
حمل و نقل کش��ور به منظور افزایش ایمنی در این حوزه را از 

دیگر اهداف این طرح اعالم کرد.

 طرح آمارگیری حمل و نقل 
جاده ای انجام می شود

جمشید پژویان، در خصوص بررسی الزامات هدف گذاری های 
تدوین برنامه شش��م توس��عه گف��ت: از یک جه��ت می توان 
گفت که هدف گذاری برنامه شش��م توس��عه باید در راستای 
اهداف برنامه های گذش��ته باش��د؛ چراکه ما نتوانس��تیم به 
 اه��داف برنامه های توس��عه در ادوار گذش��ته و حال دس��ت

 یابیم.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه دلیل اصلی دست نیافتن به 
برنامه های توسعه در کشور نحوه برنامه ریزی غلط است، گفت: 
روش برنامه ریزی های ما کماکان به شیوه سنتی تهیه و تدوین 
می شود و حتی کشور هندوستان هم که تا حدودی وضعیت 
مشابه ما را داشته و در این سطح قرار دارد، نزدیک به 2۰ سال 
اس��ت که دیگر به این صورت برنامه ریزی نمی کند، به همین 
دلیل هم است که در حال حاضر رش��د اقتصادی مناسبی را 

تجربه می کند.
این استاد اقتصاد دانش��گاه گفت: مشکل برنامه ریزان ما ادوار 
مختلف به این شکل بوده است که بدون مشخص کردن نقشه 
راه و سیاس��ت گذاری های مناسب، س��عی در هدف گذاری و 
مشخص کردن مقصد دارند، در نتیجه پارامترهای وارد شده 
در برنامه همواره بدون نقش��ه راه وارد تدوین می ش��وند، در 
نتیجه ما به هیچ کدام از سیاس��ت های مشخص شده و مورد 

نظر دست نیافتیم.

برنامه ريزی غلط، علت نرسیدن 
وزارت امور خارجه آمریکا سفر به برنامه های توسعه کشور است

هیاتی از مقامات شرکت های 
نفت��ی آمریکایی ب��ه ایران در 

هفته جاری را رد کرد.
 وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا 
 اع��الم ک��رد ک��ه نمی توان��د 
گزارش ها درباره س��فر هیاتی 
از مقامات ش��رکت های نفتی 
آمریکایی به ایران در روزهای 

آتی را تایید کند.
جف راتکه، س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
جمع خبرنگاران گفت: تایید این گزارش دشوار است؛ 
زیرا هنوز هیچ فرد یا شرکتی که قصد این سفر را داشته 

باشد شناسایی نشده است.
راتکه این سخنان را در واکنش به اعالم عباس شعری 
مقدم، معاون وزیر نفت ایران مبنی بر سفر یک هیات 
نفتی آمریکایی به تهران در ای��ن هفته برای گفتگو با 
مقامات وزارت نف��ت و پیمانکاران صنعت نفت مطرح 

کرد.
راتکه افزود که نمی تواند درباره سفری که هنوز تایید 

نشده و ماهیت آن کامال مبهم است اظهارنظر کند.
وی گفت: تایید صحت این گزارش ها دشوار است؛ اما 
ما به طور ش��فاف اعالم کرده ایم هنوز شرایط ایران را 
برای تجارت مناس��ب نمی دانیم و اگر هرگونه فعالیت 

قابل تحریم رخ دهد، آن را پیگیری خواهیم کرد.
پیش تر عباس ش��عری مق��دم، رییس ش��رکت ملی 
پتروشیمی ایران در گفتگو با رسانه های داخلی گفته 
بود که فعاالن نفتی و س��رمایه گذاران آمریکایی قرار 
است که این هفته برای دیدار با مقامات ایرانی و بازدید 

از صنعت نفت ایران به تهران بیاید.
وی در پاسخ به س��والی درباره محدودیت های قانونی 
حضور ش��رکت های آمریکایی در ای��ران گفته بود که 

ش��رکت های خارج��ی برای 
س��رمایه گذاری در ای��ران 
بای��د در یک ش��رکت ایرانی 
ثب��ت ش��وند و در نتیج��ه 
هی��چ محدودیت��ی ب��رای 
س��رمایه گذاری آنه��ا وجود 

نخواهد داشت.
اف��زود:  مق��دم  ش��عری 
پیش بینی می ش��ود که پس 
از س��فر این هیات آمریکایی به تهران و لغو احتمالی 
تحریم ه��ای صنعت نف��ت ای��ران ما ش��اهد حضور 

شرکت های بزرگ نفت و گاز آمریکا در ایران باشیم.
واشنگتن یک س��ری تحریم های ش��دید علیه ایران 
اعمال کرده ک��ه از تجارت ش��رکت های آمریکایی با 
ایران و س��رمایه گذاری در پروژه های نفتی این کشور 

جلوگیری می کند.
انتظار می رود یک س��ری از ای��ن تحریم ها در صورت 
امضای توافق نامه هسته ای نهایی بین ایران و غرب تا 

ضرب االجل ۳۰ ژوئن لغو شود.
تهران طی چن��د هفته گذش��ته میزبان یک س��ری 
هیات های تجاری بزرگ از اروپا و آسیا بوده است. ماه 
گذشته سفر غیرمنتظره یک هیات تجاری آمریکایی 
به ایران خبرساز شد و بس��یاری آن را نشانه شکسته 
ش��دن تابوی حضور ش��رکت های آمریکایی در ایران 
دانستند. این هیات متشکل از 22 تاجر، سرمایه گذار 
و مش��اور آمریکایی بود که برای مطالعه پتانسیل های 
س��رمایه گذاری در ایران در دوران پس از تحریم ها به 

کشور سفر کردند.
رییس ش��رکت ملی پتروش��یمی گفته بود: این سفر 
می تواند ش��روع حض��ور ش��رکت های آمریکایی در 
بیس��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت، گاز و مواد 

پتروشیمی ایران باشد.

موضع گیری مبهم آمريکا درباره سفر نفتی به تهران
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هفت هنر

 کارگاه » مثل آباد«
 برای کودکان 5 تا 7 سال

کارگاه آموزشی »مثل آباد« توسط کتابخانه والیت برگزار می شود. 
 مدیر این کتابخانه گف��ت: این کارگاه آموزش��ی با هدف آموزش

 ضرب المثل های موجود در زبان و ادبیات فارس��ی با زبانی ساده 
و قابل فه��م ویژه کودکان ۵ تا ۷ س��اله برگزار می ش��ود. رحیمی 
افزود: در این کارگاه در ابتدا روایت و داس��تانی منتخب از ادبیات 
کهن فارس��ی برای ک��ودکان تعریف می ش��ود و س��پس از آنها 
خواسته می شود تا تحت نظارت مربی مربوطه، با استفاده از مواد 
دورریختنی و بازیافتی، کاردستی های مرتبط با داستان و روایتی 
که شنیده اند را بسازند. وی گفت: آموزش صرفه جویی در استفاده 
از مواد اولیه و نحوه استفاده از مواد دور ریختنی و بازیافتی از دیگر 
اهداف برپایی این کارگاه است. وی همچنین عنوان کرد: تدریس 
در این کارگاه توس��ط خدیبی، از مربیان مج��رب در حوزه کار با 
کودک انجام می شود. این کارگاه آموزشی روزهای یکشنبه و سه 
شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱:۳۰ در کتابخانه والیت واقع 
در خیابان جی، فلکه  خوراس��گان، خیابان سلمان، ابتدای کوچه 

شهید برکت برگزار می شود.

تکلیف اکران »خانه دختر« و » نهنگ« 
مشخص می شود

 طبق اظه��ار نظر ریی��س س��ازمان س��ینمایی درب��اره دو فیلم
 »خانه دختر« و » نهنگ« گذشته، شنیده ها حکایت از حل مشکل 

اکران این دو فیلم دارد. 
صفحه فیلم نیوز با انتش��ار عکسی در صفحه اینس��تاگرامش از 
اکران دو فیلم س��ینمایی»خانه دختر« و »نهن��گ« در آینده ای 
نزدیک خبر داد. این در حالی اس��ت که یک هفت��ه از اظهار نظر 
رییس سازمان سینمایی درباره دو فیلم »خانه دختر« و »نهنگ« 
 گذش��ته و ش��نیده ها حکایت از حل مش��کل اکران این دو فیلم

 دارد. 
گفته می شود اداره نظارت و ارزش��یابی وزارت ارشاد به صاحبان 
این دو فیلم اصالحیه دوب��اره داده تا اکران عموم��ی آنها در گرو 
ممی��زی های جدی��د باش��د. نکته جالب اینجاس��ت ک��ه هر دو 
فیلم پیش از این بع��د از اصالحیه های اداره نظارت و ارزش��یابی 
 وزارت ارش��اد پروانه نمایش گرفته بودن��د. مجوزهایی که به نظر 
 می رسد با اتفاقات این روزها دیگر اعتبار گذشته را نداشته باشد. 
گفته می شود سامان مقدم مش��غول اعمال اصالحیه های جدید 
»نهنگ« است و حتی ممکن است ش��ورای پروانه نمایش همین 
هفته با بازبینی دوباره این فیلم مجوز اکران آن را در سینماها صادر 
کند. فیلم »خانه دختر« هم وضعیتی مش��ابه با »نهنگ« دارد با 
این تفاوت که احتماال این فیلم یکی دو هفته دیرتر شرایط اکرانش 

مهیا می  شود. 

 نمایشگاه بین المللی کتاب
 گشایش یافت

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز گذشته با 
حضور رییس جمهور در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( گشایش 
یافت. در مراسم گشایش نمایشگاه، ۹ ناش��ر برتر سال ۱۳۹۳ از 
سوی کمیته مربوطه معرفی شدند. بیست و هشتمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران رسما از امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
در این دوره حدود ۳۰۰ ه��زار عنوان کتاب از ناش��ران داخلی و 
بیش از ۱۶۵ هزار عنوان کتاب از ناشران خارجی عرضه می شود. 
این نمایش��گاه از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهش��ت ماه در مصلی تهران دایر 

خواهد بود.

 250 کتاب چاپ اول سوره مهر
 در نمایشگاه کتاب

انتش��ارات س��وره مه��ر ۲۵۰ عنوان کت��اب چاپ نخس��ت را به 
همراه نس��خه جدید نرم افزار کتاب خوان خود و نیز نسخه های 
تعاملی، گویا و چند رس��انه ای برخی از آثارش به نمایشگاه کتاب 
می آورد. انتشارات س��وره مهر در بیست و هش��تمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران و در بخش بزرگس��ال ۲۵۰ عنوان کتاب 
 چاپ نخس��ت را به همراه ۲۰۰ عنوان کتاب تجدی��د چاپ ارائه

 می کند.
 در میان آثار چاپ نخست س��وره مهر می توان به کتاب »وقتی 
مهتاب گم شد« اثر حمید حسام، مجموعه شعر »مهتاب در قلمرو 
شب« سروده خسرو احتش��امی، جلد پنجم از مجموعه داستان 
»دار و دس��ته دارعلی« نوش��ته اکبر صحرایی، »دین و دولت در 
اندیشه سیاسی« اثر عبداهلل شهبازی، »مالقات در جنگل بلوط« 
اثر جواد افهمی وپنج کتاب از داوود غفارزادگان اشاره کرد. غرفه 
سوره مهر در شبستان مصالی انتاب راهروی ۲۷ واقع شده است. 
در بخش کودک و نوجوان نیز س��وره مهر، در سال جاری صاحب 
یک غرفه مستقل در بخش کودک و نوجوان است که در آن ۱۰۰ 
عنوان از تولی��دات خود در حوزه کودک و نوج��وان؛ از جمله ۳۰ 
جلد از کتاب های شکرس��تان که به تازگی منتش��ر شده است را 

ارائه خواهد کرد.
همچنی��ن ای��ن ناش��ر در س��الن کت��اب و رس��انه که امس��ال 
از س��وی موسس��ه خانه کت��اب تاس��یس ش��ده نی��ز غرفه ای 
به منظ��ور نمایش نش��ریات تخصصی خ��ود ب��ا عنوان دوهفته 
نامه تخصص��ی کتاب »مه��ر« و فص��ل نامه تخصص��ی »کتاب 
مهر« خواهد داش��ت. در بخش س��وره مهر الکترونیک نیز نسخه 
جدید نرم افزار کتاب  خوان س��وره مهر در ایام نمایشگاه رونمایی 
می ش��ود. این نرم افزار ش��امل تمام کتاب های نش��ر سوره مهر 
 در این مدت و حت��ی کتاب های تازه منتش��ر ش��ده در روزهای

 اخیر است.

خواننده پیشکس��وت موس��یقی پ��اپ کش��ورمان از 
سیاست های رسانه ملی و دفتر موسیقی وزارت ارشاد در 
کم توجهی به هنرمندان نسل اول موسیقی پاپ بعد از 

انقالب به شدت انتقاد کرد.  
به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، حس��ن همایونفال 
که اغلب مخاطب��ان وی را با ترانه معروف » آی نس��یم 
سحری« می شناس��ند، توضیح داد: در این چند سال 
 خوانن��دگان ج��وان، خ��وش چه��ره و خ��وش تیپ با 
عینک ه��ای دودی زیب��ا و موهای��ی ژل زده در عرصه 
موس��یقی پاپ حضور پی��دا کردند و امثال م��ن غیر از 
حض��ور در چن��د نماهنگ متناس��ب با ح��ال و هوای 
نوروز با بی مهری مح��ض آقایان مدیر، چه در رس��انه 
 ملی و چ��ه در دفت��ر موس��یقی وزارت ارش��اد مواجه 
شده ایم. گویی اینکه ما خوانندگان نسل اول موسیقی 
پاپ ایران که در ش��رایطی بس��یار س��خت قطعه های 
موسیقایی تولید می کردیم، دوستان قبلی و دشمنان 
درجه یک فعلی آقایان هس��تیم. مدیرانی که به معنا و 
مفهوم  واقعی کلمه خوانندگان نسل اول موسیقی پاپ 
ایران را فراموش کردند و ب��رای خالی نبودن عریضه در 

عیدها و مناسبت ها از ما استفاده می کنند.
کسی می داند مهرداد کاظمی چه می کند؟

 این خواننده نسل اول موس��یقی پاپ کشورمان گفت: 
آقایان مدیر می دانند، مهرداد کاظمی با این همه نغمه 
های ماندگار هم اکنون بیمار است و کسی هم نمی داند 
کجاست و چه می کند؟ نمی دانم تا چه زمانی قرار است 

این گونه با فراموش شدگان موسیقی پاپ ایران بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی رفتار کنند. رفتاری که نه تنها 
در شان این هنرمندان نیست؛ بلکه کار را به توهین هم 

کشانده است.
ای��ن خوانن��ده گفت: ب��اور کنی��د اگر هنرمن��دی در 
 کش��وری دیگ��ر ای��ن تع��داد کار ش��اخص را تولی��د 
 م��ی ک��رد، آن هنرمن��د را روی چش��م خ��ود

 م��ی گذاش��تند و به ق��دری ب��ه پیشکس��وتان خود 
 احترام م��ی گذارند که قابل توصیف نیس��ت. من اصال 
نمی خواهم منکر حض��ور خوانندگان نس��ل جوان تر 
از خ��ودم در عرصه موس��یقی باش��م؛ ام��ا معتقدم هر 
هنرمن��دی در ه��ر کش��وری جایگاهی دارد ک��ه باید 
آن جایگاه حفظ  ش��ود. من ی��ادم می آی��د زمانی که 
آقای کلهر در مرکز موس��یقی س��ازمان صدا و س��یما 
فعالیت م��ی کرد، دائما ب��ر این موضوع تاکید داش��ت 
ک��ه هنرمندان��ی مانند من، بی��ژن خ��اوری، بهادری، 
گودرزی، طاهری و حصی��ری هر ماه بای��د یک قطعه 
موس��یقی تولید کنیم؛ ام��ا بعد از وی آقای��ان دیگری 
 آمدند، س��از دیگری زدند و ما را به ط��ور کل فراموش 

کردند.
وی با انتقاد از دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد نیز گفت: 
این آقایان ک��ه اصال نمی دانن��د ما مرده ای��م یا زنده. 
من مدتی اس��ت که بع��د از آلبوم »مثل دری��ا«، آلبوم 
جدیدی را آماده کرده ام؛ اما متاس��فانه به دلیل شرایط 
نابسامانی که در دس��تان مافیای موسیقی است، هنوز 

نتوانس��ته ام اسپانس��ری برای انتش��ار آن پیدا کنم و 
 دفتر موس��یقی هم کوچکترین توجهی به این موضوع
  نمی کن��د که چ��را اثرم منتش��ر نش��ده اس��ت. من

 خواننده ای هس��تم ک��ه افتخار ش��اگردی در محضر 
بزرگان��ی؛ چ��ون حس��ین قوام��ی و دیگ��ر ب��زرگان 
موس��یقی را داش��تم. من حداقل س��ه تران��ه دارم که 
زمانی ورد زب��ان مردم کوچ��ه و خیابان ب��ود؛ اما گویا 
این فض��ا دیگر ب��ه هی��چ دردی نم��ی خ��ورد و البته 
ای��ن نکته را ب��ه من گوش��زد م��ی کند ک��ه ای کاش 
 عین��ک دودی و ژل م��ی زدم و چه��ره ام را جراح��ی 

می کردم تا شاید بیشتر دیده شوم.
فقط مردم ما را فراموش نکرده اند

خوانن��ده قطعه ماندگار » آی نس��یم س��حری« گفت: 
خوب یادم می آید وقتی از سر ضبط قطعه » آی نسیم 
سحری« به خانه آمدم به همسرم گفتم این موسیقی تا 
سال ها در ذهن مردم باقی خواهد ماند؛ اما چه فایده که 
ساخت این نوستالژی ها آن هم در اخالقی ترین شرایط 
ممکن برای مسووالن ارزش��ی ندارد. البته در این میان 
نمی توان مهر و محبت مردم را فراموش کرد که اینچنین 

زیبا و ارزشمند همراه من بودند.
همایونفال تصریح کرد: من و هم نسالن من در سال هایی 
که تولید آثار موس��یقایی پاپ بسیار سخت بود، آمدیم 
 و کارهایی را تولید کردیم که هی��چ کس فکرش را هم 
نمی ک��رد؛ ام��ا باالخ��ره توانس��تیم و راه گس��ترش 
ای��ن موس��یقی را ب��از کردی��م؛ ام��ا گوی��ا بی��ان این 
دغدغ��ه ه��ا و فضایی ک��ه به آن اش��اره ک��ردم  فقط 
ب��اب می��ل دوس��تان رس��انه ای اس��ت ک��ه ه��ر از 
چندگاه��ی اح��وال م��ا را م��ی پرس��ند و ح��اال من 
در گوش��ه ای تنه��ا می نش��ینم  و با س��ه ت��ارم فقط 
 ب��رای قناری خان��ه ام می خوان��م؛ صدایی ک��ه زمانی

 عال��ی ترین مق��ام اجرای��ی کش��ور؛ همچ��ون آقای 
هاشمی رفس��نجانی به دلیل اعتقادی که به ما داشت 
 خواهان اجرای برنامه از س��وی ما در مراس��م مختلف 
ب��ود.  خواننده قطع��ه »یک آس��مان پرنده عاش��ق« 
گفت: احس��اس می کن��م دیگ��ر در بازی موس��یقی 
حضور ن��دارم و تنها دل های مردم اس��ت ک��ه در بی 
مهری مدیران رس��انه ملی و وزارت ارش��اد پناهگاه ما 
برای زندگ��ی و حیات هنری اس��ت. م��ا خوانندگانی 
بودیم که موس��یقی پ��اپ وزی��ن خواندیم؛ ام��ا تولید 
زیاد از حد آثاری که بیش��تر آنها مبتذل هستند دیگر 
جایگاهی ب��رای م��ا باقی نگذاش��ت؛ مایی ک��ه مردم 
 در زمان��ی ترانه ها و آهن��گ های ما را زی��ر لب زمزمه

 می کردند.

گالیه های خواننده  پیشکسوت  پاپ؛

با سه تارم فقط برای قناری خانه ام می خوانم 

قفسه

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

ابالغ وقت دادرسی 
به  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  مصطفایی  غالمرضا  آقای  خواهان   2/250
انتقال سند به طرفیت خوانده آقای مهدی قیصری ها به شورای حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 437/93 ثبت گردیده و 
وقت دادرسی به تاریخ 94/3/10 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی 
با نشر آگهی ظرف  کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود 
الف:761  درج خواهد شد.م  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  مجدد  انتشار  به  نیاز   چنانچه 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   674 دارای شناسنامه شماره  اسماعیلی  عظیمه  خانم   2/251
کالسۀ 73/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اقدس نوروزی بشناسنامه 16 در تاریخ 1393/8/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- قاسم اسماعیلی 
ش.ش 956، 2- روح ا... اسماعیلی آبادچی ش.ش 2265، 3- جواد اسماعیلی آبادچی 
آبادچی ش.ش  اسماعیلی  5- عظیمه  اسماعیلی ش.ش 1424،  داود   -4 ش.ش 1887، 
674، 6- ناهید اسماعیلی ش.ش 21، 7- شهین اسماعیلی آبادچی ش.ش 566. متوفی به 
جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:752 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   23 شماره  شناسنامه  دارای  عباسی  فیروزه  خانم   2/252
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  89/94ش.ح14  کالسۀ 
 93/9/5 تاریخ  در   1 بشناسنامه  آبادی  ملک  عباسی  کریم  که شادروان  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- رضا عباسی ملک آبادی ش.ش 3247، 2- محمدحسن عباسی ملک آبادی ش.ش 
18)فرزندان( 3- فیروزه عباسی ملک آبادی ش.ش 23)همسر(. متوفی به جز نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:740 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   412 دارای شناسنامه شماره  نصراللهی  حیدرعلی  آقای   2/253
به کالسۀ 99/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهربانو نصراللهی نجف آبادی بشناسنامه 333 در تاریخ 
93/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
 به:1- قنبرعلی نصرالهی نجف آبادی ش.ش 451، 2- حیدرعلی نصر اللهی نجف آبادی
 ش.ش 412، 3- محمود نصراللهی نجف آبادی ش.ش 16، 4- احمد نصراللهی نجف آبادی
 ش.ش 757، 5- معصومه نصراللهی نجف آبادی ش.ش 876، 6- سکینه نصراللهی نجف آبادی
متوفی( )فرزندان   5115 ش.ش  آبادی  نجف  نصراللهی  ربابه   -7  ،5116  ش.ش 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )همسر   415 آبادی ش.ش  نجف  نصراللهی  علی   -8
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:758  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی 
2/254 شماره ابالغیه: 9410103730200562 شماره پرونده: 9409983730200128 
آبادی  نجف  عسگر  علی  حاج  سجاد  خواهان/شاکی   940130 شعبه:  بایگانی  شماره 
الزام  خواسته  به  سراجی  ناصر  و  موید  جواد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی 
که جهت  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان نجف آباد  تقدیم  تنظیم سند خودرو  به 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد ارجاع 
و به کالسه 9409983730200128 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین 
و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:757 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   3399 شماره  شناسنامه  دارای  قاسمی  حسین  آقای   2/255
کالسۀ 100/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی قاسمی بشناسنامه 24 در تاریخ 93/7/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- غالمرضا قاسمی 
ش.ش 3737، 2- رضا قاسمی کدملی 5750028471، 3- صادق قاسمی ش.ش 3546، 
4- حسین قاسمی ش.ش 3399، 5- فاطمه قاسمی کدملی 1150031689، 6- خدیجه 
انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی   .14 ش.ش  سوادکوهی 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:762 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/256 آقای یحیی شجاعی دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسۀ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از  94/94ش.ح14 
داده که شادروان حمید شجاعی بشناسنامه 639 در تاریخ 93/12/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ساره شجاعی 
ش.ش 1080322949، 2- ساالر شجاعی ش.ش 1080508376 )فرزندان متوفی( 3- 
فرزانه خوش اخالق ورنوسفادرانی ش.ش 15282 )همسر متوفی( 4- یحیی شجاعی 
متوفی(.  )مادر   550 ش.ش  آبادی  نجف  ایمانیان  محترم   -5 متوفی(  )پدر   40 ش.ش 
متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:755 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ اخطاریه ماده101 

2/257  شماره پرونده: 9204002004000723/1 شماره بایگانی پرونده: 9202209/2 
شماره ابالغیه: 139405102004000307 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه 
مامور  گزارش  برابر  که  راه  وزین  شرکت  پرونده:  بدهکار  به  بدینوسیله   9202209
کدپستی81656-35841  پالک41-   – اصفهانی  خ.طیب   – اصفهان  نشانی  به  مربوطه 
ملت  بانک  بستانکار  تقاضای  طبق  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد 
اصفهان مورد وثیقه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 3181/178و3182و3183و3184 
دفترخانه  تنظیمی   88/11/18-38570 رهنی  سند  موضوع  اصفهان   5 بخش  در  واقع 
نیا و خانم مهشید شیرنشان  آقای محمدمهدی صفوی  به  شماره 81 اصفهان متعلق 
قرار  رهن  در  ملت  بانک  طلب  مقابل  در  که  مشاع(  دانگ  دو  و  چهاردانگ  به  )نسبت 
گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 7/570/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار می شود 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض 
سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ هشت میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در 
صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی 

خواهد شد.م الف:3629 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ 
 9309980360001408 پرونده:  شماره   9410110360000029 نامه:  شماره   2/263
مصطفی  فرزند  بهیرایی  پرویز  آقای  اینکه  به  نظر   931408 شعبه:  بایگانی  شماره 
این  طرف  از  خزایی  محمد  و  امین  آقایان  شکایت  حسب  امانت  در  خیانت  اتهام  به 
دادسرا در پرونده کالسه 931408ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   21 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
الف:2073  شد.م  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3(
ابالغ 

 9409980360000089 پرونده:  شماره   9410110360000031 نامه:  شماره   2/264
شماره بایگانی شعبه: 940089 نظر به اینکه آقای ابراهیم انصاری سودرجانی فرزند 
شکایت  حسب  امانت  در  خیانت  و  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  مجتبی 
کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  مرادحاصل  فرزند  پور  قرقانی  حسین  آقای 
940089ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.م الف:2074 شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع3(
ابالغ 

 2/265 شماره درخواست: 9410460365600002 شماره پرونده: 9309980365601781
اسدی و خانم شهربانو  ابالغ مهدی  آگهی  پیشنویس  بایگانی شعبه: 931781  شماره 
آقاجانی به اتهام مزاحمت و ممانعت از حق و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
او  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  تعقیب است و  931781 تحت 
امور  در  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن 
آگهی در شعبه 37  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری 
شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  عدم حضور  در صورت 
و  عمومی  دادسرای  سه  شماره  مجتمع  دادیاری   37 شعبه  الف:2078  شد.م  خواهد 

انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ 

حسب  محمدی  همگی  شهرت  محسن   -3 قدیر   -2 حسین   -1 اینکه  به  نظر   2/266
شکایت مصطفی شهباز به اتهام ضرب و جرح عمدی از طرف این دادسرا در پرونده 
نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  920106ت39  کالسه 
آیین دادرسی  قانون  اجرای ماده 115  بدینوسیله در  نگردیده  آنها ممکن  اقامت  محل 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی 
دادگستری می باشد.م الف:2684  به عهده   معمول خواهد شد. ضمنا هزینه نشر آگهی 

شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  رجبی  نادر  خواهان   188-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/267
بر مطالبه 40/000/000 ریال وجه 2 فقره چک و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت 
محمدعلی ذبیحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  12ظهر  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:3353 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

احضار 
 2/268 شماره درخواست: 9410460358300004 شماره پرونده: 9409980358300090
بازپرسی  چهار  شعبه   940091 کالسه  پرونده  در   940091 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
شکایتی علیه آقای یدا... زاغیان دائر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز 
قانونی مطرح نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم  به 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  چهارم  شعبه  نمود.م الف:3392  خواهد  اتخاذ  مقتضی 

انقالب اصفهان
احضار 

 2/269 شماره درخواست: 9410460358300005 شماره پرونده: 9309980358300847
بازپرسی  چهارم  شعبه   930877 کالسه  پرونده  در   930877 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای مهدی اسدی فرزند علی شکایتی علیه آقای 
استفاده از سند مجعول مطرح   – مهدی اسدی جاجایی فرزند جعفرقلی دائر بر جعل 
نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین   115 ماده  حسب  می باشد 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده 
و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:3393 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

 2/270 شماره درخواست: 9410460358300006 شماره پرونده: 9409980358300192
بازپرسی  چهار  شعبه   940194 کالسه  پرونده  در   940194 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم زهرا اخوان موحد فرزند حسن شکایتی علیه 
خانم فرناز بخشیان فرزند منصور دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق 
شرکتهای هرمی و اخذ مبلغی وجه نقد مطرح نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:3395 شعبه چهارم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

 2/271 شماره درخواست: 9410460358700002 شماره پرونده: 9209980358700798 
طرف  از  شعبه  این  920811ب8  کالسه  پرونده  در   920811 شعبه:  بایگانی  شماره 
غالمرضا  فرزند  انزوایی  احسان  علیه  پاسارگاد  بیمه  شرکت  و  علوی  ابراهیم  سید 
ابالغ قانونی متهم در دادسرا  اتهام نرساندن بار به مقصد مطرح که علیرغم  دایر بر 
انزوایی  احسان  آقای  به  آ.د.ک  قانونی   115 ماده  راستای  در  لذا  است  نشده  حاضر 
ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام یاد شده در این 
بازپرسی حاضر و نسبت به شکایت مطروحه از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت این 
شعبه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.م الف:3397 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار

میزان  به  ایراد صدمه غیرعمدی  اتهام  به  آقای محسن شهبازی  اینکه  به  نظر   2/272
10درصد حسب شکایت آقای علی معمار فرزند اصغر از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 940143 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
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 استعفایم   ربطی 
به دایی نداشت

 قهرمانی جهان 
لذت خاصی دارد

سرمربی مستعفی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه در دو بازی باقیمانده لیگ 
هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت، گفت: افرادی علیه بازیکنان و کادر 

فنی چیزهایی می گفتند و مدیرعامل را نسبت به ما بدبین کردند.
مجید جاللی درباره اس��تعفایش از س��رمربیگری تیم فوتبال سایپا در روز 
دوشنبه، اظهار کرد: به خاطر یکسری از مشکالت که در باشگاه دیدم، نامه 
استعفایم را به مسووالن دادم. البته من دو بازی آینده سرمربی هستم و به 

تیم تعهد دارم؛ ولی بعد از آن دیگر سرمربی سایپا نخواهم بود.
وی در خصوص اینکه آیا این استعفا به خبر سرمربیگری علی دایی در سایپا 
 ارتباطی داشته است یا خیر، تاکید کرد: باشگاه اختیار دارد با هر مربی ای که 

می خواهد کار کند و استعفایم ارتباطی به علی دایی نداشت.
سرمربی مستعفی سایپا خاطرنش��ان کرد: من روز ۲۲ فروردین با رضایی 
مدیرعامل باشگاه جلسه داشتم و حتی برنامه فصل آینده را به ایشان دادم 
ولی به واسطه تجربیاتی که دارم، شرایط را برای کار در فصل آینده سخت 

دیدم.

تکواندوکار وزن منهای 74 کیلوگرم تیم ملی کشورمان گفت: بهترین های دنیا در 
مسابقات قهرمانی جهان روسیه گرد هم می آیند و باید اعتراف کنم، قهرمانی در این 

شرایط لذت خاص خودش را دارد.
مسعود حجی زواره اظهار داشت: تمرینات منظم و با نشاطی را زیر نظر کادر فنی تیم 

ملی پیگیری می کنیم تا به امید خدا در مسابقات قهرمانی جهان قهرمان شویم.
وی با تاکید بر اینکه هدف تیم ملی تکواندو، دفاع از عنوان قهرمانی جهان اس��ت، 
افزود: هشت تکواندوکار آماده در اردو تیم ملی حضور دارند که هدف مشترک تمام 
آنها ایستادن روی سکوی قهرمانی اس��ت. تکواندوی ایران در سال های اخیر ثابت 
کرده حرف های زی��ادی برای گفتن دارد و هیچ یک از ما ب��ه کمتر از قهرمانی فکر 

نمی کنیم.
دارنده مدال طال بازی های آسیایی اینچئون با انتقاد از مسووالن وزارت  ورزش گفت: 
به عنوان رشته ای که شانس اصلی کسب مدال در بازی های المپیک ۲016 ریو به 
شمار می رویم از مسووالن وزارت ورزش انتظار داریم نگاه ویژه ای به ما داشته باشند.

پرسپولیس و نفت در لیگ قهرمانان؛

چشم امید به آخرین بازمانده ها

رییس سازمان خصوصی سازی افشا کرد؛

پشت پرده رد صالحیت استیل آذین
رد صالحیت شرکت استیل آذین ایرانیان در مزایده سوم باشگاه 
پرسپولیس به دلیل بدهی س��هامداران، اعتراض مسووالن این 
شرکت را در پی داشت؛ ولی رییس سازمان خصوصی سازی به 

نکات مهمی در این باره اشاره می کند.
 روز دوشنبه سازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد که نه شرکت 
بهنام پیشرو کیش و نه شرکت اس��تیل آذین ایرانیان برنده این 
مزایده نیستند و واگذاری به راند چهارم که روز ۲۹ اردیبهشت 

برگزار می شود، کشیده شد.
امیر عابدینی از نزدیکان حسین هدایتی و شرکت استیل آذین 
که کار خرید پرسپولیس را دنبال می کرد، یکی از معترضان به 
نظر سازمان خصوصی سازی بود. او بعد از مراسم اعالم کرد که 

اراده ای برای واگذاری سرخابی ها وجود ندارد.
عابدینی حتی پا را فراتر گذاشت و در برنامه نود گفت که پوری 
حسینی، رییس سازمان خصوصی س��ازی اختیارات کاملی در 

این زمینه ندارد.
وی گفت: دو فرزند بزرگواری، س��هامدار ش��رکت استیل آذین 
هستند. پدر آنها بدهکار بانکی است و سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرده به خاطر مشکل پدر این سهامداران، شرکت استیل 
آذین نمی تواند در مزایده ش��رکت کند. آیا باید به خاطر بدهی 
پدر سهامداران، شرکت استیل آذین را زیر سوال برد؟ آیا شرکت 

ما نقطه سیاهی دارد؟
عابدینی درباره اینکه گفته می ش��ود حسین هدایتی هم بیش 
از هزار میلیارد بدهی دارد، گفت: من به سوال کارشناسی واقف 
نیستم؛ ولی می نویس��م که اگر حس��ین هدایتی بیش از ۲00 
میلیارد تومان، آن هم طبق سند و قانون، بدهی داشته باشد درب 
شرکت استیل آذین را می بندیم! مگر می شود به خاطر بدهکاری 
پدر، شرکت فرزندانش را زیر سوال برد؟ ما از کمیسیون واگذاری 

درخواست بازبینی مجدد را داریم.
این صحبت ها هم با واکنش و افش��اگری میرعلی اشرف پوری 
حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی همراه بود. وی گفت: 
وقتی یک پدر بدهکار، ۹۸ درصد سهام شرکتش را به نام پسر و 
دختر ۲1 و ۲۳ ساله خود می کند، آیا عقل متعارف حکم نمی کند 

که یک جایی محل ابهام و تردید است؟
وی تاکید کرد: دوس��تان باید ای��ن مش��کل را بپذیرند. رییس 
سازمان خصوصی سازی از بازگو کردن جزییات بیشتر خودداری 
کرد و درباره میزان بدهی این فرد هم گفت: مجاز نیس��تم این 

مبلغ را بگویم.

 تمرین روز سه شنبه استقالل
 تعطیل شد

 تمری��ن سه ش��نبه تیم فوتب��ال اس��تقالل تهران ک��ه خود را 
برای حضور در ب��ازی با تراکتورس��ازی تبریز آم��اده می کند، 
با نظر امیر قلعه نویی تعطیل ش��د تا بازیکنان پ��س از یک روز 
 اس��تراحت، از روز چهارش��نبه خود را برای آن بازی مهم آماده 

کنند.
ش��اگردان قلعه نویی در حالی برابر تراکتورس��ازی صف آرایی 
می کنند که در ص��ورت پیروزی برابر این تیم تبریزی، ش��انس 
خود را برای کسب س��همیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده 

افزایش خواهند داد.
تیم فوتبال اس��تقالل تهران در هفته بیس��ت و نهم از مسابقات 
فوتبال لیگ برتر باش��گاه های کش��ور س��اعت 1۸ روز یکشنبه 
۲0 اردیبهشت ماه در ورزش��گاه آزادی به مصاف تراکتورسازی 

تبریز می رود.

بازگشت سیدجالل حسینی به 
پرسپولیس قوت گرفت

باشگاه األهلی اعالم کرد که ماندن و یا جدایی سیدجالل حسینی 
به نظر کرانچار بستگی دارد؛ اما مجتبی جباری دو سال دیگر در 

األهلی باقی خواهد ماند.
س��ید جالل حس��ینی و مجتب��ی جب��اری دو بازیک��ن ایرانی 
األهلی قطر هس��تند که فصل خوبی را با این تیم پش��ت س��ر 
گذاشتند البته سیدجالل حسینی بعد از آمدن زالتکو کرانچار 
در بعضی از بازی ها نیمکت نش��ین ش��د و همین باعث ش��ده 
 ت��ا زمزمه هایی درب��اره جدای��ی او از این تیم قط��ری به گوش

 برسد.
خالد شبیب، نایب رییس باشگاه األهلی درباره جدایی یا ماندن 
سید جالل حسینی در این تیم قطری گفت: قرارداد سید جالل 
حس��ینی با األهلی به پایان رس��یده اس��ت و ماندن و یا جدایی 
او بس��تگی به نظر کرانچار دارد. اگر این مرب��ی کروات با ماندن 
حس��ینی موافق باش��د، به زودی ق��رارداد او را تمدید خواهیم 
 کرد و اگر هم ب��ا جدایی او موافق باش��د ق��راردادش را تمدید

 نمی کنیم.
احتمال بازگشت حس��ینی به پرسپولیس زیاد است. او روزهای 
خوبی را با قرمز پوشان پایتخت پشت سر گذاشت و از عالقه خود 
برای بازگشت به این تیم نیز خبر داده بود. بدون شک هواداران 
پرسپولیس دوست دارند که س��ید جالل در قطر نماند؛ چرا که 
تیم محبوب آنها در فصل جاری در غیاب حس��ینی نتایج بسیار 

بدی به دست آورد.
نایب رییس باش��گاه األهلی درباره مجتبی جب��اری هم گفت: 
جباری بازیکن األهلی است و دو س��ال دیگر با ما قرارداد دارد، 

بنابراین در األهلی می ماند.
جباری دومین سال خود را در این باشگاه قطری سپری کرد. او 
جانشین فریدون زندی در این تیم ش��د و عملکرد بسیار خوبی 
داشته است تا جایی که سران باش��گاه األهلی را وادار به تمدید 

قراردادش کرد.
هدایت األهلی را زالتکو کرانچار، س��رمربی سابق پرسپولیس و 
سپاهان برعهده دارد. زالتکو در میانه های فصل جانشین میالن 
ماچاال باتجربه شد و توانست نتایج بسیار خوبی با این تیم قطری 

به دست آورد.
باشگاه األهلی اعالم کرده است که کرانچار فصل آینده نیز هدایت 

األهلی را برعهده خواهد داشت.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1575چهارشنبه 16  اردیبهشت  1394 | 17  رجب 1436

No.  1575  may 6  ,2015  |  8 Pages

اصغرقلندری:   
ب��ط  ب��ه گ��زارش روا
عمومی هی��ات والیبال 
 استان ، راحله آرا، مربی 
بین المللی والیبال بانوان 
اصفه��ان وکارش��ناس 
 تربی��ت بدن��ی ک��ه از

تجارب خوبی برخوردار 
 اس��ت و ازجمله مربیان

 موفق وب��ا دانش ورزش 
اصفه��ان به ش��مار می 
آید وس��ابقه درخش��ان 

مربیگ��ری درتیم های لی��گ برت��ررا دارد، طی 
حکمی ازس��وی فدراس��یون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران به سمت ارزیاب کمیته استعدادیابی 
 فدراس��یون والیبال دربخ��ش بان��وان برگزیده 

شد.
انتخاب شایس��ته ی خانم آرا که طی س��ال های 
گذش��ته درپرتوهوش��مندی و س��عی وت��الش 
چش��مگیرخود، مراحل پرفراز ونشیب مربیگری 
در تی��م ه��ای مختل��ف راب��ا موفقی��ت پش��ت 
س��رنهاده و به س��رعت گام های روبه رشد خود 
را یکی پ��س از دیگری برداش��ته و باعث ش��ده 
تاجامع��ه ورزش به ویژه خانواده والیبال اس��تان 
اصفهان احس��اس غرورکنند و به داشتن مربیان 
 ارزنده و ش��اخصی همچ��ون راحل��ه آرا به خود

 ببالند.
 روزنامه زاین��ده رود توفیق روز اف��زون خانم آرا 
درتحق��ق اه��داف آرمان��ی فدراس��یون والیبال 
درجهت شناسایی ومعرفی استعدادهای نوشکفته 

 والیبال کشورمان را آرزومند
 است.

 شایان ذکراس��ت باتوجه به 
پتانس��یل باالیی که استان 
اصفه��ان دروالیب��ال دارد و 
اخیرا نیز چهاردختربرجسته 
وخ��وش تکنی��ک والیب��ال 
این اس��تان به نام ه��ای ندا 
چمالنی��ان، هال��ه متقیان، 
من��ا دری��س محم��ودی 
وس��مانه سیاوش��ی  تی��م 
۲۳س��ال(  زی��ر  مل��ی) 
ای��ران در مس��ابقات آس��یایی را همراهی کرده 
ان��د ک��ه خوش��بختانه ب��ا غلب��ه برحریف��ان از 
 جمل��ه تی��م قزاقس��تان ب��ه دوربع��د راه پی��دا 

کرده اند.
 اولی��ن همایش ارزیاب��ی کمیته اس��تعدادیابی 
والیب��ال بان��وان جه��ت گزین��ش و معرف��ی 
1۳7۸لغای��ت  /10 /11 متول��د  نخب��گان 
1۳۸0/10/10به فدراس��یون والیبال کشورمان 
درروزپنجشنبه۹4/۲/17 درسالن هفده شهریور 
ورزش��گاه تختی اصفهان برگزارخواهد ش��د که 
امیدواری��م این حرک��ت گامی مثبت و س��ازنده  
باشد برای رشد وشکوفایی هرچه بیشتر والیبال 
بانوان این اس��تان پهناورکه از دیر باز در والیبال 
کش��ور از جایگاه خوب��ی برخورداربوده اس��ت و 
بارها برای کس��ب عنوان قهرمانی با تیم منتخب 
تهران در فینال به رقابت پرداخته اند که قهرمانی 
 درس��ال 1۳51 بان��وان دراصفه��ان گویای این

ادعا است.

طی حکمی؛
راحله آرا،  ارزیاب کمیته استعدادیابی والیبال شد

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان ابراز امیدواری کرد رقابت های لیگ 
چهاردهم در کمال صداقت و پاکی به پایان برسد.

حسین فرکی درباره ش��رایط دو هفته پایانی لیگ برتر گفت: من به 
شخصه امیدوارم این دو هفته هم به خوبی و خوشی تمام شود و همه 

چیز در کمال صداقت و پاکی باشد.
وی درباره ش��انس قهرمانی س��پاهان در لیگ چهاردهم عنوان کرد: 
ما در حال رقابت ب��ا دو تیم باالی جدول هس��تیم و از االن نمی توان 
قضاوت کرد چه تیمی قهرمان می ش��ود؛ اما ت��الش  می کنیم به این 

هدف دست پیدا کنیم.
فرکی درباره بازی این هفته س��پاهان برابر نفت مسجد سلیمان که 
برای نیفتادن می جنگد، اظهار داشت: بدون شک بازی سختی در پیش 
داریم، مخصوصا حاال که ش��رایط بازی ها حساس تر هم شده؛ چراکه 
هر تیمی برای موفقیت خودش تالش می کند و هر نتیجه ای هم که به 

دست بیاید روی کار دیگران تاثیر خواهد داشت.
سرمربی سپاهان درباره اینکه عده ای معتقدند این تیم کار آسان تری 
برای کس��ب عنوان قهرمانی در پیش دارد، افزود: این موضوع به این 
دلیل عنوان شده که تراکتورسازی با استقالل و نفت تهران بازی دارد و 
این شاید معادالت را به سود ما رقم بزند. در هر حال ما به موفقیت تیم 
خودمان فکر می کنیم و نفت مسجد سلیمان هم به موفقیت خودش. 
هر چند ما در بازی قبلی هم در اهواز به میدان رفتیم و با شرایط جوی 

بازی در خوزستان آشنا هستیم و این موضوع به ما کمک می کند.

قضاوتی درباره
 تیم قهرمان ندارم

رییس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کارلوس کی روش نگران 
سربازی بازیکنان تیم ملی اس��ت گفت: صحبت های هوشنگ 
مقدس مبنی بر رفتن من از فدراس��یون فوتبال در اس��فندماه 
واقعیت ندارد. علی کفاشیان اظهار کرد: ما روز دوشنبه جلسه 
خوبی با مسووالن مالیاتی داش��تیم و تفاهماتی انجام شد. قرار 
شد روز س��ه شنبه هم جلس��ه دیگری داشته باش��یم. مشکل 

سرمربی تیم ملی روز سه شنبه حل خواهد شد.
وی درباره افشاگری هوشنگ مقدس سرپرست سابق تیم ملی 
مبنی بر رفتن کفاش��یان از فدراس��یون فوتبال در اسفندماه، 
تصریح کرد: خیر؛ اینطور نیست. این صحبت ها واقعیت ندارد. 
من همیشه می گویم از فدراسیون می روم ولی نزدیک انتخابات 
فدراسیون که می شود نظرم تغییر می کند!کفاشیان که با برنامه 
نود گفتگو می کرد، با اشاره به حضور حسنی خو، نماینده وزارت 
ورزش در مذاکره با کی روش و نقش موثر او تاکید کرد: با حضور 
حسنی خو، ما دیگر مشکلی حس نمی کنیم. خود حسنی خو 

مسایل را بهتر از ما گرفته است. او مشکالت را حل می کند.
وی به یکی از دغدغه های کی روش اشاره کرد و افزود: یکی از 
مباحثی که کی روش نگران آن است، سربازی بازیکنان تیم ملی 
است. البته من روز دوشنبه با سردار باران چشمه، رییس تربیت 
بدنی نیروهای مسلح صحبت کردم. ایشان گفت مهرداد پوالدی 

اگر به ایران برگردد مشکلش را حل می کنیم.

رفتن من از فدراسیون 
فوتبال،  واقعیت ندارد

�

تیم ه��ای پرس��پولیس و نف��ت  ته��ران، 
درحال��ی ب��ه عن��وان نماین��دگان ای��ران 
در هفت��ه پایان��ی ازمرحل��ه گروه��ی لیگ 
قهرمانان آس��یا به می��دان می روند که برای 
صعود ب��دون ام��ا و اگر ب��ه جم��ع 16 تیم 
 برتر ج��ام، بای��د حریفان خود را شکس��ت

 دهند.
  مرحل��ه گروه��ی س��یزدهمین دوره از

 رقاب��ت های فوتب��ال لیگ قهرمانان آس��یا  
امروز با برگزاری هش��ت دیدار در ش��رق و 
غرب آسیا به پایان می رسد و 16 تیم حاضر 
 در مرحله یک هش��تم نهایی، رقبای خود را 

می شناسند.
در ش��رق آس��یا و گروه E، تیم های کاشیوا 
ریسول ژاپن،  صدرنشین در زمین بین دونگ 
ویتنام قعرنش��ین و حذف ش��ده به میدان 
می رود که با کسب هر نتیجه ای در این بازی 
به عنوان صدرنش��ین به مرحل��ه بعد صعود 
می کند؛ زیرا در ب��ازی رودررو با جئونبوک، 

نتیجه بهتری را به دس��ت آورده اس��ت؛ اما 
دیدار جئونبوک هیون��دای کره جنوبی رده 
دومی با ش��اندونگ چین که در جایگاه سوم 
ایستاده بسیار مهم است؛ زیرا برنده این بازی 
به عنوان تیم دوم گروه، راهی مرحله بعدی 
می ش��ود و در ص��ورت تس��اوی، جئونبوک 
 راه��ی مرحل��ه یک هش��تم نهای��ی خواهد

 شد.
در گروه F کار تا حدودی گره خورده و تکلیف 
تیم های صعود کننده از آن،  امروز مشخص 
می ش��ود. در این روز گامبا اوزاکا رده دومی 
میزبان س��ئونگنام  کره جنوبی صدرنش��ین 

است. 
گامبا تنه��ا درصورت برتری ب��ا نتیجه دو بر 
صفر و ی��ا اخت��الف بی��ش از دو گل در این 
بازی ب��ه عنوان صدرنش��ین راه��ی مرحله 
بعدی می ش��ود؛ اما برد یک بر صفر، تساوی 
یا باخ��ت، این تی��م را در خطر ح��ذف قرار 
می ده��د؛ زیرا بوری��رام تایلن��د می تواند در 

خانه با کس��ب یک برد مقابل گوانگژو چین 
 حذف ش��ده، ب��ه جم��ع 16 تیم برت��ر جام

 برسد.
البت��ه در ص��ورت برد ی��ک بر صف��ر گامبا 
اوزاکا برابر س��ئونگنام کره جنوبی و پیروزی 
دو ب��ر صف��ر بوری��رام برابر گوانگ��ژو چین، 
وضعیت تیم های صعود کنن��ده از این گروه 
بس��یار مبهم می ش��ود؛ زیرا هر سه تیم 10 
امتیازی ش��ده و س��ئونگنام کره جنوبی در 
بازی رودرو با گامب��ا اوزاکا بهتر عمل کرده، 
گامبا اوزاکا در مسابقه رودرو مقابل گوانگژو 
چین ش��رایط بهت��ری دارد و گوانگژو چین 
در دی��دار رودرو ب��ا س��ئونگنام کره جنوبی 
وضعیت مطلبی دارد، اتفاقی که وضعیت تیم 
 صعود کننده از این گ��روه را مبهم تر خواهد

 کرد.
پرسپولیس؛ ببر تا زنده بمانی

شکست س��نگین و بدموقع برابر لخویا قطر، 
از یک س��و صدرنش��ینی را از پرس��پولیس 

گرفت و از س��وی دیگر این تی��م را در خطر 
حذف ق��رار داد. پرسپولیس��ی ها اگ��ر برابر 
بنیادکار در ته��ران امتیاز از دس��ت بدهند 
و النص��ر در خان��ه، لخویا را شکس��ت دهد، 
فص��ل کابوس وار سرخپوش��ان ب��ا حذف از 
 آس��یا، ب��ه بدترین ش��کل ممکن ب��ه پایان

 می رسد.
پرسپولیس��ی ها ک��ه با توج��ه به ب��رد برابر 
پی��کان و تثبیت بق��ای خود در لی��گ برتر، 
ش��رایط بهت��ری از نظ��ر فن��ی و روح��ی 
پی��دا کرده اند، امش��ب باید ب��دون توجه به 
نتیجه ب��ازی النصر عربس��تان - لخویا قطر، 
 تنه��ا براب��ر بنی��ادکار ازبکس��تان پیروزی

 شوند.
 س��ه امتیازی که باعث صعودشان به مرحله 
بعدی می ش��ود.حال به عنوان تی��م اول یا 
دوم. قطعا برای رس��یدن به ای��ن موقعیت، 
آنه��ا نی��از ب��ه حمای��ت ه��واداران ش��ان 
دارند؛ طرفداران��ی که در بازی حس��اس با 
النص��ر، ورزش��گاه آزادی را ب��ه جهنم��ی 
ب��رای بازیکن��ان حریف عربس��تانی تبدیل 
 کرده ت��ا آنها برد را ب��ه تیم میزب��ان تقدیم 

کنند.
هرچند بنیادکار حذف ش��ده؛ اما برای دفاع 
از اعتبارش به تهران آم��ده و می خواهد بار 
دیگ��ر پرس��پولیس را در ورزش��گاه آزادی 
شکس��ت دهد؛ اما قطع��ا این ب��رد می تواند 
در آس��تانه دیدار دربی پایتخت و مسابقات 
مرحله یک ش��انزدهم نهایی لیگ قهرمانان 
آس��یا، روحی��ه نف��رات ای��ن تی��م را برای 
رس��یدن ب��ه موفقیت ه��ای بیش��تر، باالتر 
ببرد و با کس��ب نتای��ج مطلوب در آس��یا، 
 خاطره نتایج تلخ ناکام��ی در لیگ را از بین

 ببرد.
این ب��ازی برای برانک��و و کادرفن��ی جدید 
پرسپولیس هم بسیار مهم اس��ت؛ زیرا تیم 
فنی قبلی حداقل در آسیا نتایج خوبی گرفت؛ 
هرچند در لیگ عملکرد بسیار ضعیفی داشت 
و امروز اگر سرخپوش��ان ب��ه مرحله بعدی 
صعود نکنند، این مرب��ی کروات اعتبار قبلی 
و محبوبی��ت خود بی��ن ه��واداران فوتبال 
خصوصا طرفداران متعصب پرس��پولیس را 
از دست داده و آینده تلخی را پیش رو دارد؛ 
اما ب��ردن بنیادکار و رس��یدن ب��ه جمع 16 
 تیم برتر جام، اعتبار بیش��تری به این مربی 

می بخشد.
البته اگر در دیگر بازی این گروه، لخویا برابر 
النصر پیروز شود، پرس��پولیس با کسب هر 
نتیجه ای برابر بنیادکار به مرحله بعد صعود 
می کند؛ اما تساوی آن بازی یا برد النصر باید 
با پیروزی پرس��پولیس در ورزش��گاه آزادی 
برابر بنیادکار همراه شود تا این تیم پرهوادار 
تهرانی از صعود به مرحله بعدی جام محروم 

نشود.
دیدار تیم های نف�ت ایران و العین 

امارات
تس��اوی مقابل پاختاک��ور در ته��ران که با 
برد االهلی برابر الش��باب همراه ش��د، صدر 
جدول را از نف��ت تهران گرف��ت و به رقیب 
اماراتی سپرد تا نبرد دو تیم در هفته پایانی 
جام، حساس��یت ب��ه مراتب بیش��تری پیدا 
کرده و به فینالی برای صعود تبدیل ش��ود. 
هرچن��د برنده ای��ن ب��ازی به عن��وان تیم 
نخس��ت گروه B راهی مرحله بعد می شود؛ 
اما تس��اوی در آن تنها به س��ود تی��م العین 
 است؛ زیرا صدرنشینی خود را قطعی خواهد

 کرد.
شاگردان علیرضا منصوریان، تنها در صورت 
بردن العین می توانند به صعود خود به مرحله 
بعدی امیدوار باش��ند؛ اما تساوی یا شکست 
در این بازی اگر با برت��ری خانگی پاختاکور 
برابر تیم حذف ش��ده الش��باب همراه شود، 
این تیم ازبکستانی است که به مرحله بعد راه 
 یافته و پرونده روزهای خوب نفت در آسیا را

 می بندد. 
نفتی ها که در بازی رفت با العین، با اش��تباه 
داوری پیروزی را از دست دادند و امروز هم 
در رقابتی نزدیک با تراکتورسازی و سپاهان 
به فکر قهرمانی در لیگ برتر هستند، تنها راه 
امن برای ماندن در آسیا را بردن تیم امارات 

می بینند.
 اتفاق��ی که ب��ا حض��ور س��تاره ای ب��ه نام 
عمرعبدالرحم��ن در ترکیب تی��م حریف، 

کسب آن بسیار سخت خواهد بود. 
البت��ه اگ��ر الش��باب عربس��تان در زمی��ن 
پاختاک��ور ازبکس��تان امتیاز بگی��رد، نفت 
با کس��ب ه��ر نتیج��ه ای در زمی��ن العین 
حداق��ل ب��ه مرحل��ه دوم و یک هش��تم 
راه  آس��یا  قهرمان��ان  لی��گ   نهای��ی 

می یابد.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

سرپرست دانشگاه شهرکرد؛

نتایج اولیه بیستمین المپیاد علمی 
دانشجویی خردادماه اعالم می شود

سرپرس��ت دانش��گاه ش��هرکرد گفت: نتایج اولیه بیستمین 
المپیاد علمی دانش��جویی اواخر خرداد ماه سال جاری اعالم 

می شود.
شایان ش��اه محمدی اظهار داشت:  پنجش��نبه و جمعه 10 و 
11 اردیبهش��ت 94، مرحل��ه اول بیس��تمین المپیاد علمی 
دانش��جویی همزمان با سراسر کشور در دانش��گاه شهرکرد 

برگزار شد.
وی افزود: در ای��ن المپیاد سراس��ری دانش��جویان ممتاز و 
عالقمند، در رش��ته های مکانیک، الکترونی��ک، برق قدرت، 
عمران، زراع��ت و اصالح نبات��ات، فیزیک و حق��وق با هم به 

رقابت پرداختند.
سرپرس��ت دانش��گاه ش��هرکرد تصریح کرد: نتایج اولیه این 
المپیاد، اواخ��ر خرداد ماه س��ال جاری اعالم خواهد ش��د و 
برگزیدگان ای��ن مرحله از المپیاد تابس��تان س��ال جاری به 
 مرحله نهایی و کش��وری المپی��اد دانش��جویی راه خواهند

 یافت.
شاه محمدی خاطرنش��ان کرد: برگزیدگان نهایی بیستمین 
المپیاد دانشجویی از مزایای مادی و معنوی، مانند بورس   های 
تحصیلی، ادام��ه تحصیل ب��دون آزم��ون ورودی در مقطع 
کارشناسی ارشد و تس��هیالت بنیاد نخبگان کشور بهره مند 

خواهند شد.
استاندار در جمع معتکفان؛

استفاده از همه ظرفیت ها برای 
ترویج اعتکاف ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری در جمع معتکفان این استان 
اس��تفاده از همه ظرفیت ها برای ترویج و گسترش این سنت 

حسنه را ضروری دانست.
 قاس��م سلیمانی دش��تکی، همزمان با آغاز مراس��م معنوی 
اعتکاف در بازدید از مساجد این استان گفت: در آیین معنوی 
اعتکاف در چهارمحال و بختیاری، نزدیک به 10هزار نفر در 

مساجد استان معتکف شده اند.
وی اف��زود: س��ال گذش��ته بی��ش از 9 ه��زار نف��ر در آیین 
اعتکاف در سطح اس��تان شرکت کردند که نس��بت به سال 
92 حدود 47 درصد رش��د داش��ت. اس��تاندار چهارمحال و 
بختی��اری اظهار داش��ت: ما باید ب��ه خوب��ی از ظرفیت های 
موجود ب��رای تبیی��ن جایگاه اعت��کاف در جامعه اس��تفاده 
کنیم و نس��ل جوان را ب��ا اثرات این مراس��م نورانی بیش��تر 
 آش��نا س��ازیم و این مهم ترین رس��الت متولیان امر اعتکاف

 است.

24 اردیبهشت ماه؛    

مسابقات قرآن خانواده های 
شاهد برگزار می شود

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران استان 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری بیست و پنجمین 
دوره مس��ابقات قرآن کریم خانواده های ش��اهد و 
ایثارگر در مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال 

جاری در شهرکرد خبر داد.
روح اهلل رس��ولی اظهار داشت: بیس��ت و پنجمین 
دوره مس��ابقات قرآن کریم خانواده های ش��اهد و 
ایثارگر چهارمح��ال و بختیاری، اردیبهش��ت ماه 

برگزار می شود.
وی اف��زود: مرحل��ه اس��تانی مس��ابقات ق��رآن 
خانواده ه��ای ش��اهد و ایثارگ��ر بیس��ت و چهارم 
اردیبهش��ت ماه س��اعت هش��ت صبح در مجتمع 
ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران این استان برگزار 

خواهد شد.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
چهارمحال و بختیاری افزود: یک هزار و 121 نفر در 
مرحله شهرستانی این مسابقات که اسفندماه سال 
گذشته برگزار شد به رقابت پرداختند که از این بین 

320 نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.
رسولی تصریح کرد: شرکت کنندگان در گروه های 
فرزندان و همس��ران ش��اهد و جانبازان در مقاطع 
دانش آموزان راهنمایی و متوس��طه، دانش��جویان 
خواه��ر و ب��رادر، ایثارگ��ران و همس��ران مقطع 

راهنمایی به باال حضور خواهند داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: در مس��ابقات قرآن س��ال 
گذشته22 نفر در مرحله کش��وری شرکت کردند 

که 15 نفر حایز رتبه برتر شدند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
چهارمح��ال و بختیاری تصریح ک��رد: برگزیدگان 
این مرحله به مس��ابقات کشوری که تابستان سال 
 جاری در مش��هد مق��دس برگزار خواهد ش��د راه

 می یابند.

یادداشت

مرتضی ضرابی 15 اردیبهشت ماه در سفر به شهرکرد به منظور 
افتتاح نمایندگی بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی در 
این استان، در دیدار با  استاندار چهارمحال و بختیاری اظهارکرد: 
دانش سلول های بنیادی به عنوان یک دانش نوین و تحولی در 
نظام سالمت مطرح است که از سال 81 در کشور تولید شد و بعد 

از تایید رهبر انقالب مورد استفاده قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فقط 10 کش��ور جه��ان از این دانش بهره مند 
هستند افزود: ذخیره سازی سلول های بنیادی خدمتی است که 

نقش موثری در سالمت مردم جامعه دارد.
ضرابی با اشاره به راه اندازی نمایندگی بانک خون بندناف رویان 
در 22 استان کش��ورگفت: این اقدام کمکی به پوشش ژنتیکی 
کشور از لحاظ قومیت های مختلف اس��ت. وی با اشاره به نقش 
موثر درمانی سلول های بنیادی تصریح کرد: در استان هایی که 
بانک خون راه اندازی شده است، این سلول ها به راحتی در اختیار 
مراکز پیوند قرار می گیرند و به درم��ان بیماران بدخیم کمک 
می کنند.به گفته وی، پیدا کردن اهدا کننده عضو برای افراد بیمار 

 مدی��رکل نظ��ارت ب��ر م��واد غذای��ی و بهداش��تی
 چهارمحال و بختیاری گفت: فرآورده های گوشتی استان 

فاقد خمیر مرغ هستند.
ابراهیم داوودی اظهار داشت: فرآورده های گوشتی استان 

سالم و فاقد خمیر مرغ و مواد ناسالم هستند.
وی از س��الم ب��ودن فراورده های گوش��تی تولید ش��ده 
در اس��تان خب��ر داد و اف��زود: اس��تفاده از خمی��ر مرغ 
 در کارخانه ه��ای فرآورده ه��ای گوش��تی ممن��وع

 است.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی و بهداش��تی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه خمیر مرغ از طرف دامپزشکی برای 
مصارف دامی تولید شده اس��ت، بیان کرد: این محصول 

ناسالم و فاقد تایید صالحیت سالمت دامپزشکی است.

داوودی ب��ا بی��ان اینکه به ص��ورت هفتگی، بازرس��ی از 
کارخانه های فراورده های گوشتی انجام می شود، گفت: با 
انجام این بازرسی ها در صورت مشاهده تخلف با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.

وی با اش��اره به اینک��ه 6 کارخانه فرآورده های گوش��تی 
در استان تعطیل شده اس��ت، گفت: تنها  دو کارخانه در 
این زمینه تولید فراوردهای گوش��تی در اس��تان فعالیت 

می کنند.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی و بهداش��تی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در تولید فرآورده های گوش��تی از 
گوشت منجمد برزیلی استفاده ش��ده است، خاطرنشان 
کرد: سالمت گوشت های منجمد از طرف وزارت بهداشت 

تایید شده است.
داوودی با اش��اره ب��ه اینک��ه در تولید غذاه��ای آماده از 
مقادیر زیاد نمک، چربی و نیترات اس��تفاده ش��ده است، 
 افزود: مصرف بی��ش از یک ب��ار در ماه ای��ن غذاها مضر 

است.

سه تا چهارماه به طول می انجامد؛  این در حالی است که با کمک 
بانک خون بندناف این اقدام در عرض چند دقیقه انجام خواهد 
شد که این مهم موجب شده اس��ت بانک خون بندناف فعالیت 
جدی خود را به صورت بانک خصوصی و عمومی برای خدمت 

به جامعه دنبال کند.
ضرابی،  راه اندازی بانک خون بندناف در چهارمحال و بختیاری 
را نیز ذخیره سلولی مناسب برای این استان دانست و افزود: این 
اقدام موجب ذخیره سلول های بنیادی قومیت های مختلف این 
استان می شود،  به طوری که اگر فردی در این استان به بیماری 
بدخیم مبتال شد نمونه کمیاب از خود استان تامین خواهد شد.

وی با اش��اره به مراجعه مردم چهارمحال و بختی��اری به دفاتر 
نمایندگی بانک خون تهران و اصفهان قبل از راه اندازی این مرکز 

افتتاح این مرکز را خدمتی به مردم این استان دانست.
 ضرابی با بی��ان اینکه تاکن��ون 50 هزار نمون��ه در بانک خون 
بندناف کشور ذخیره سازی شده است، این سلول ها را در درمان 
بیماری هایی که منشا خونی دارند همانند »تاالسمی«، »نقص 

سیستم ایمنی«، »سرطان خون« موثر دانست.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته پنج نمونه از سلول های بنیادی 
ذخیره شده برای پیوند به بیماران و امسال نیز سه نمونه دیگر 

برای درمان بیماران » فلج مغزی« استفاده شد.
به گفته وی، سلول های بنیادی در درمان بیمارن فلج مغزی که 

در سنین زیر پنج سال قرار دارند بسیار موثر واقع شده است.
به گزارش ایسنا، در این دیدار تیم تخصصی شرکت فناوری بن 
یاخته های رویان، رییس و معاونان جهاددانشگاهی نیز حضور 

داشتند.

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان:

فرآورده های گوشتی ، فاقد خمیر مرغ هستند

ایران جزو 10 کشور بهره مند از دانش سلول  های بنیادی
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ابالغ
آقای  مال غیر حسب شکایت  اتهام فروش  به  نجفی  پژمان  آقای  اینکه  به  نظر   2/273
مجتبی حسن پور از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940137 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
دادسرای  دادیاری   38 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده 
عدم  صورت  در  شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:3401 

شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

2/274 نظر به اینکه فرهاد دلیخون حسب شکایت محمدرضا مالاحمدی به اتهام رابطه 
نامشروع از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931776ت39 تحت تعقیب است و ابالغ 
اقامت آنها ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای  احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری اصفهان 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه  جهت پاسخگوئی به 
از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد.هزینه آن به عهده دادگستری می باشد.

م الف:3403 شعبه39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

2/275 2/275 نظر به اینکه علیرضا نگهبانی حسب شکایت و گزارش شعبه 16 دادگاه 
پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  ازدواج  واقعه  ثبت  عدم  اتهام  به  حقوقی  و  عمومی 
نبودن محل  ابالغ احضاریه بواسطه معلوم  تعقیب است و  کالسه 931501ت39 تحت 
اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 39 دادیاری اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
است.م الف:3406  دادگستری  عهده  به  شد.هزینه  خواهد  معمول  قانونی  اقدام   انتشار 

شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

2/276 نظر به اینکه سجاد فتحی حسب شکایت عاطفه امینی به اتهام مزاحمت تلفنی از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940179ت39 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری اصفهان جهت پاسخگوئی 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
می باشد.م الف:3408  دادگستری  عهده  به  آن  شد.هزینه  خواهد  معمول  قانونی   اقدام 

شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

آقایان  علیه  شکایتی  عباس  فرزند  عزمیان  شهروز  آقای  اینکه  به  نظر   2/277 
ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح  بر مشارکت در  مبنی  توکلی  حمید   – صالح خدری 
و وقت حضور ظرف یک  این شعبه  ثبت  به کالسه 940160د7  آن  پرونده  که  نموده 
ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اتخاذ خواهد شد.م الف:3409 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ رای 

2/278 کالسه پرونده: 93-918 شماره دادنامه: 914-93/11/6 مرجع رسیدگی: شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسینعلی جعفری نشانی پل سرهنگ – ابتدای 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی  حجتی  امید  خوانده:  آراد  ساختمانی  کلینیک   – معراج 
صدور دادنامه اصالحی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای اصالحی مینماید. رای اصالحی: در خصوص درخواست 
نام  دادخواست  در  خواهان  اینکه  دلیل  به  اصالحی  دادنامه  صدور  بر  مبنی  خواهان 
شعبه  از  یافته  اصدار  دادنامه  در  ولی  بودند  نوشته  حجتی  را  خوانده   خانوادگی 

این  از  صادره   1237 شماره  دادنامه  در  است  شده  نوشته  محبتی  خانوادگی  نام  به 
شورا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی شورا رای اصداری بدین نحو اصالح می گردد که اعالم می نماید نام خانوادگی 
خوانده حجتی اصالح و اعالم می گردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای 

تصحیحی ممنوع می باشد.م الف:2139 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/279 شماره: 862/93 به موجب رای شماره 1030 تاریخ 93/10/30 شعبه 17 شورای 
فتاحی  سروش  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
ریال  میلیون  بیست  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آبادی  صادق 
اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )89/10/20( لغایت 
اجرای کامل حکم در حق خواهان حسینعلی جعفری نشانی اصفهان – خ.پروین – بعد 
از چهارراه مسجدالرسول و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2152  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه 17 حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/280 شماره: 863/93 به موجب رای شماره 1032 تاریخ 93/10/30 شعبه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پویا قنبری به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت پنجاه میلیون ریال اصل خواسته و هزینه های 
نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )92/10/10( لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان 
 – از چهارراه مسجدالرسول  بعد   – خ.پروین   – اصفهان  نشانی  به  حسینعلی جعفری 
واحد2 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده  مجتمع آفتاب –  ک.ش معمارزاده – 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:2153 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/281 شماره: 864/93 به موجب رای شماره 1031 تاریخ 93/10/30 شعبه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز باوقار ثمرین 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت سی و پنج میلیون و چهارصد هزار 
ریال اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )93/6/5( لغایت 
اجرای کامل حکم در حق خواهان حسینعلی جعفری به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی 
اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  در حق  نیم عشر حق االجرا  و 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:2154 شعبه 17 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/282 شماره: 872/93 به موجب رای شماره 1077 تاریخ 93/11/15 شعبه 17 شورای 
به  امتیاز  علیه مسعود  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت چهل میلیون ریال اصل خواسته و یکصد 
و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی تا حصول نتیجه و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/23 لغایت اجرای کامل حکم در 
حق خواهان حسینعلی جعفری به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی و نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:2155 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

2/283 شماره: 871/93 به موجب رای شماره 1060 تاریخ 93/11/15 شعبه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس مسعودی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت پانزده میلیون و چهارصد و سی و پنج 
هزار ریال اصل خواسته و هزینه نشر آگهی تا حصول نتیجه و یکصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )93/3/15( 
لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان حسینعلی جعفری به نشانی اصفهان – خ.امام 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  و  خمینی 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
یا مالی معرفی کند که  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
حقوقی   17 نماید.م الف:2156 شعبه  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/11/15 شعبه 5  2/284 شماره: 1219/93ش5 به موجب رای شماره 1877 
عالمتاج  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
 24/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  کچویی  عطایی 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال   180/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارت  قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  تعرفه 
له مصطفی  اجرای حکم در حق محکوم  تاریخ  تا   )93/7/14-019010( سررسید چک 
آقاداوود مارنانی با وکالت رسول رحمتی به نشانی اصفهان – خ.طیب – نبش میرداماد 
ساختمان مهتاب7- طبقه2- واحد9 صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده   –
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:2159 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/10/30 شعبه 5  2/285 شماره: 1480/93ش5 به موجب رای شماره 1794 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- منصور 
نحو  به  اند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  طالبی  خیرا...   -2 نژادیان  غنیمت 
بابت اصل خواسته و 180/000  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 93/9/8 به شماره سفته های 0705964-256217 در حق محکوم له 
سید محمد مظفری فرزند سید محمدعلی به نشانی اصفهان – اتوبان چمران – خ.شاهد – 
کوچه22بهمن – کوی مطهری صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2160  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/10/30 شعبه 5  2/286 شماره: 1481/93ش5 به موجب رای شماره 1790 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- منصور 
نحو  به  اند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  طالبی  خیرا...   -2 نژادیان  غنیمت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 260/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک 936702-93/8/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سید محمد 
کوی   – کوچه 22بهمن   – خیابان شاهین   – اتوبان چمران  مظفری نیسیانی به نشانی 
پالک289 صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای  مطهری – 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:2161  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

2/287 کالسه پرونده: 1223/93ش33 شماره دادنامه: 1972-93/11/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد کاویانی تهرانی نشانی: 
اصفهان- خ.امام خمینی – کوی نامجو – جنب پالک30 خوانده: مهدی ضیائی نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمد کاویانی تهرانی به طرفیت مهدی ضیائی به خواسته مطالبه 
مبلغ 7/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 1526/829908/18-93/7/21 عهده 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  جلسه شورا حاضر  در 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
به  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/7/21 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:2168 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع   93/11/29-2022 دادنامه:  شماره  845/93ش33  پرونده:  کالسه   2/288
نشانی:  خسروی  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 شعبه  رسیدگی: 
 اصفهان – خ.غرضی – خ.رضازاده – کوچه مریم3- پالک285-کدپستی 8196904555 
خوانده: جعفر عظیمی یانچشمه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 42/687/000 
اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  فقره چک  بابت سه   ریال 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی خسروی به طرفیت آقای جعفر 
به  چک  فقره  سه  بابت  ریال   42/687/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  یانچشمه  عظیمی 
بانک  عهده  به  شماره های 857841-93/3/25و857846-93/3/10و93/2/22-857840 
بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  صادرات 
 اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  دارد و  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
به استناد مواد  ثابت به نظر می رسد که  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارایه 
به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313 
هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   42/687/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
نشر آگهی طبق تعرفه و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  تعرفه  وکیل طبق 
اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  )93/3/25و93/3/10و93/2/22( 
 می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:2169 شعبه 33 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

 



امام حسین علیه السالم:
آن که نافرمانی خدا بکوشد، امیدش را از دست 

اپلیکیشنی برای تشخیص می دهد و نگرانی ها به او روی  می آورد.
بیماری آپنه خواب

مصرف این دارو موجب اعتیاد خاموش می شود
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

اگر این روزها به بیلبوردهای هشداری 
که در محدوده مراکز ترک اعتیاد نصب 
ش��ده اند دقت ک��رده باش��ید، عبارت 
»ترامادول، اعتیاد خام��وش« را بارها 
و بارها دیده اید؛  اما برای پاس��خ به این 
س��وال که ترامادول چیست و چگونه 
وابستگی به آن می تواند اعتیادآور باشد، 
گفت وگو با دکتر کفراش��ی، درمانگر 

اعتیاد را بخوانید.
ترامادول چیس�ت و چ�را از آن به 
عنوان اعتیاد خاموش یاد می شود؟

ترامادول یک داروی ضد درد است که 
برای کاهش دردهای متوسط تا شدید 
به وسیله پزش��ک تجویز می شود. این 
دارو به طور معمول برای تخفیف درد 
پس از عمل به ویژه پس از جراحی های 

ارتوپدی، دردهای مزمن مفصلی، درد ناشی از سرطان، سنگ 
کلیه و ... به کار م��ی رود و به صورت قرص، کپس��ول و تزریقی 
تولید می شود و البته مدتی است که بدون نسخه هم به فروش 

نمی رسد.
با توجه به اینکه مکانیسم کنترل درد در ترامادول مشابه مورفین 
اس��ت؛ به همین دلیل مصرف مداوم آن به وابس��تگی فیزیکی 
و روانی مش��ابه اعتیاد به مواد مخدر، منجر می ش��ود اما به این 
دلیل از ترامادول با نام اعتیاد خاموش یاد می شود که شاید در 
روزهای اول به ظاهر عالیم اعتیاد را نش��ان ندهد؛ اما با گذشت 
زمان و مص��رف طوالنی مدت، اعتیاد ایج��اد می کند و درمانی 
کامال مشابه با درمان س��وءمصرف  مواد مخدری مانند تریاک، 
کراک و هرویین دارد. در عین حال، عالیم ترک آن نیز به صورت 
عصبانیت، تعریق، بی خوابی، تهوع، اس��هال، ل��رزش اندام ها و 

توهم بروز می کند.
چرا عده ای به مصرف ترامادول روی می آورند؟

گاهی تحمل دردهای شدید ناشی از بیماری ها برای فرد دشوار 
است و بدون مش��ورت پزشک و رعایت دوز مناس��ب، اقدام به 
مصرف بیش از حد این دارو می کند و متاسفانه ادامه این روند، 
اعتیادآور است؛  اما در موارد بسیاری نیز معتادان به مواد مخدر 
در مواردی که امکان تهیه یا استفاده از مواد مخدر را ندارند از این 

دارو برای جایگزین کردن مواد مخدر استفاده می کنند.

حتی عده ای نیز به غلط آن را برای ترک اعتیاد مورد اس��تفاده 
قرار می دهند؛ اما از آنجا که قریب به اتفاق بیماران وابس��ته به 
مواد مخدر در کنار مصرف مواد از داروهای اعصاب، آرامش بخش 
و خواب آور نیز استفاده می کنند، با مصرف همزمان ترامادول و 
این داروها به علت تداخالت دارویی، فرد در معرض خطر تشنج 
و ایست تنفس��ی قرار می گیرد. البته نباید این نکته را فراموش 
کرد که تعداد کسانی که به واسطه مصرف ترامادول وارد دنیای 
مخرب اعتیاد شده اند، کمتر از افرادی اس��ت که این داروها را 
برای جایگزینی مواد مخدر، مورد استفاده قرار می دهند. اینها 
به طور معمول کس��انی هس��تند که برای درد، ترامادول را به 
صورت طوالنی مدت مصرف کرده ان��د و از عواقب اعتیاد به آن 

غافل مانده اند.
شایع ترین عوارض مصرف ترامادول شامل چه مواردی 

است؟
شایع ترین عوارض گزارش شده ناشی از مصرف ترامادول، تهوع، 
استفراغ شدید و کاهش فشارخون است. سایر عوارض نیز شامل 
عوارض سیستم عصبی مانند سردرد، سرگیجه، افسردگی، تشنج 
به خصوص در انواع تزریق وریدی و اختالل تنفسی در فرد معتاد 

به ترامادول بروز می کند.
عده ای از افراد به دلیل خاصیت شادی آور بودن ترامادول 
اقدام به مصرف آن می کنند. این تصور چقدر صحت دارد؟

تصور اینکه این دارو شادی آور است، کامال 
عامیانه و غلط است و تمام موارد استفاده از 
این دارو سوءمصرف تلقی می شود و فقط 
و فقط ترام��ادول به عنوان مس��کن قوی 
و  زیرنظر پزش��ک باید مصرف شود؛  زیرا 
مصرف ای��ن دارو بیش��تر از دو هفته مجاز 
نیس��ت و وابس��تگی دارویی و اعتیاد را به 

دنبال دارد.
بسیاری از افراد که به بهانه شادی آور بودن 
ترامادول به سمت آن گرایش پیدا می کنند، 
افراد بی اطالع و در بیشتر موارد معتادانی 
هستند که به علت مصرف یکنواخت مواد 
مخدر و گاهی به اش��تباه به دلیل کاهش 
عوارض قطع مواد به ترامادول روی می آورند 
و گاهی جان خود را به علت مصرف بیش از 
حد و یا تداخالت دارویی از دست می دهند.

چرا مصرف ترامادول شیوع پیدا کرده است؟
گاهی افراد برای رفع مشکالت جنس��ی، دردهای شدید و ... به 
توصیه افراد نا آگاه ترامادول مصرف می کنند؛  اما علت ش��یوع 
اصلی آن در دس��ترس بودن ترامادول، قیمت پایین آن، گاهی 
ارایه بدون نسخه در داروخانه ها و اطالعات ناکافی درباره عوارض 
سوء مصرف آن است. حتی افرادی که به توصیه پزشک معالج 
خود و برای مدت طوالنی از ترامادول استفاده می کنند، باید تا 
زمان قطع کامل زیر نظر باش��ند؛ زیرا ترک مصرف این دارو به 
صورت کاهش تدریجی اس��تفاده از آن میسر است در غیر این 
صورت فرد قادر نیست مصرف ترامادول را به یک باره کنار بگذارد 
چرا که با عالیم ترک مخدر، حتی عالیمی مانند ترک مورفین 

روبه رو خواهد شد.
نقش رس�انه ها را در زمینه آگاه س�ازی جامعه چه قدر 

مفید می دانید؟
اگر رس��انه ها آموزش صحیح و اطالعات درس��تی را در زمینه 
مصرف م��واد اعتیادآور مانن��د ترامادول به م��ردم ارایه دهند، 
افراد ب��ه دلیل آش��نایی با عوارض ای��ن مواد به طور مس��لم به 
س��مت این م��واد گرایش پی��دا نمی کنن��د و به ای��ن نتیجه 
می رس��ند که ترامادول فقط و فقط یک مسکن برای دردهای 
 متوس��ط تا ش��دید بوده و مصرف طوالنی م��دت آن اعتیادآور 

است.

اختالل خواب یکی از مهم ترین دالیل اضافه وزن 
و افزایش اشتها است.

محققان دانش��گاه واش��نگتن موفق ب��ه طراحی 
نرم افزاری شده اند که روی گوشی هوشمند نصب 
می شود و قادر به تش��خیص دقیق، سریع و ارزان 

آپنه خواب است.
 آپنه انس��دادی خواب، به توقف موقت تنفس در 
خواب گفته می شود که معموال با اختالل تنفس و 

ضربان نامنظم قلب همراه است.
 این اختالل تنفس��ی ناش��ی از انس��داد مجرای 
تنفس��ی دهان به وس��یله زب��ان اس��ت و معموال 
چند ثانیه به طول می انجام��د. این اختالل پس 
از 50 س��الگی بیش��تر دی��ده می ش��ود و زمانی 
 خطرن��اک اس��ت ک��ه بی��ش از 10 ثانی��ه طول

 بکشد.
این نرم اف��زار ApneaApp ن��ام دارد که روی 
سیس��تم عامل اندروید نصب می شود و از طریق 
شکم، پا و دیگر جنبش های بدن، تنفس نامنظم 

را تشخیص می دهد. 
روش های موج��ود برای تش��خیص آپنه خواب، 
با اس��تفاده از تجهیزات پیش��رفته پزشکی انجام 
می ش��ود و بیمار باید یک ش��ب در بیمارس��تان 
 بس��تری ش��ود و هزین��ه آن ح��دود ه��زار

دالر است.
آپنه خواب در ص��ورت عدم درم��ان، باعث بروز 
بیماری ه��ای متابولیک می ش��ود که ب��ه دنبال 
آن، ب��دن در برابر انس��ولین مقاوم می ش��ود؛ به 
عالوه، اختالل خ��واب یک��ی از مهم ترین دالیل 
اضافه وزن و افزایش اشتها است؛ تمام این عوامل 
جزو فاکتورهای خطر بیماری دیابت محس��وب 

می شوند.
در ادامه این تحقیقات آمده است که آپنه خواب 
نه تنها باعث ب��روز دیابت می ش��ود؛ بلکه یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش کلسترول، تری گلیسیرید 
 و فش��ار خون و در نتیجه س��کته قلب��ی و مغزی

 است.
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چگونه اقتصادی لباس بخریم؟
با شروع فصل گرما بیش��تر افراد کم کم لباس های زمستانی 
خود را کنار گذاشته و به سراغ لباس های مناسب فصل گرما 
می روند. برخی افراد نیز بیشتر خواهان خرید لباس های جدید 

مناسب فصل و مد هستند.
اگر ش��ما هم قصد خرید لباس داری��د و نمی خواهید هزینه 
زیادی را برای آن صرف کنید به توصیه های زیر توجه کنید تا 
بتوانید بهترین انتخاب ها و تصمیمات را در مورد خرید لباس 

داشته باشید.
با رعایت این نکات می توانید مدیری��ت بهتری بر روی خرید 

اقتصادی ترلباس داشته باشید:
 1 -  اولی��ن قدم این اس��ت که قب��ل از خرید س��ری به کمد 

لباس های خود بیاندازید.
شاید لباس هایی در کمد شما باشد که آنها را فراموش کرده 

باشید و از دیدن شان متعجب شوید.
2 - بودجه خود را برای خرید لباس تعیین کنید.

همچنین زمان های مشخصی از س��ال را برای خرید در نظر 
بگیرید.

3 - لیستی از لباس هایی که نیاز دارید تهیه کنید.
در این ص��ورت از هزینه ه��ای اضافی برای لب��اس هایی که 

احتیاج ندارید جلوگیری می کنید.
4 - برای خرید از پول نقد استفاده کنید.

اس��تفاده از کارت های اعتباری باعث می شود کنترل میزان 
خرید و مقدار پولی که خرج می کنید از دست تان خارج شود.

5 - به جای خری��د در آخر هفته و روزه��ای تعطیل در طول 
هفته خرید کنید.

 در این صورت از ش��لوغی فروش��گاه ه��ا دوری ک��رده اید و 
گزینه های بیشتری برای خرید خواهید داشت.

6 - در هنگام خرید کامال در مورد لب��اس موردنظر خود فکر 
کنید.

برای مثال از خودتان س��وال کنید، آیا این ش��لوار آبی رنگ 
حداقل با  سه یا  پنج تا از لباس هایی که دارم هماهنگ است؟

7 - از فروشگاه ها در مورد زمان حراج شان سوال کنید.
بس��یاری از فروش��گاه ها امروزه با دریافت ایمیل و یا شماره 
تلفن مش��تری ها، آنها را از زمان تخفیف ه��ای ویژه و حراج 

آگاه می کنند.
 8 - اگر لب��اس های��ی در کمد خ��ود دارید که دیگ��ر آنها را 

نمی پوشید می توانید به فکر فروش آنها باشید.
9 - بر روی لباس های خاص سرمایه گذاری کنید.
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