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! مهـــاجران

پروازهای تان را »پرواز آخر« 
نامگذاری کنید

بهره برداری از فاز اول شهرک 
سالمت در نیمه نخست امسال 

 ممنوعیت توقف زمان دار 
در خیابان آمادگاه

 ایران واردکننده 
آب می شود
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باز هم نصف جهان، میزبان 
جام باشگاه های آسیا

 اصفهان صدرنشین مصرف
 انرژی در ایران

 اختصاص بودجه  
برای اجرای رتبه بندی معلمان

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E Rهرچهار ازدواج اصفهانی
 یک طالق

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان خبر داد؛
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فروش خودروی چپی  به جای صفر!
افزایش تقاضا برای خری��د خودروهای کارکرده به دلی��ل کاهش قیمت اولیه خودرو، بس��ترهای جدیدی برای 

کالهبرداری و تقلب ایجاد کرده است.
این روزها مدل و ابعاد کالهبرداری ها با تغییرات شگرفی مواجه شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های 
تقلب و کالهبرداری نیز پیشرفت کرده و از کف زنی و کیف قاپی به ارسال پیامک جایزه و کارت بانکی و چسباندن 

آدامس به خودپرداز رسیده است.
 یکی از روش های رایج و رو به گسترش که این روزها به شدت مورد اس��تقبال افراد شیاد قرار گرفته است، سوء 

استفاده از عطش خریداران خودرو برای خرید خودروهای مدل باال با قیمت کمتر از نرخ بازار است....

معاون اول رییس جمهور ب��ا تاکید براینکه دول��ت تدبیر و امید 
مصمم اس��ت با رعایت خطوط قرم��ز و حقوق حق��ه ملت ایران 
گفتگوهای خ��ود را با کش��ورهای 1+5 ادامه ده��د گفت: از هم 
اینک نشانه های بارزی از تمایل شرکت های بزرگ و کشورهای 
اروپایی برای حضور پررنگ در عرصه صنایع پتروشیمی، گاز و نفت 
پیداس��ت و در صورتی که در گفتگوهای هسته ای به توافق مورد 
نظر دس��ت پیدا کنیم، این همکاری ها شکل بنیانی تری به خود 

گرفته و همگی شاهد این همکاری های تاثیر گذار...

بها دادن به تولید ملی یک شعار 
نیست



آیت اهلل نوری همدانی؛

تنها با یک بعد نمی توان در مورد 
افراد قضاوت کرد

یکی از مراجع تقلید با اش��اره به این ک��ه »باید امروز قدر 
نظام اسالمی را بدانیم«، گفت: تاثیر حکومت اسالمی در 
سرنوشت مردم باید به وسیله مبلغان برای مردم گفته شود 

و ابزار آن هم قرآن، نهج البالغه و کتب دینی است.
آیت اهلل نوری همدانی، یکی از مراجع تقلید ش��یعیان در 
قم در دیدار با جمعی از روحانیان شاغل در نمایندگی ولی 
فقیه در مراکز سپاه در استان قم اظهار کرد: یکی از مباحث 
مورد تایید در دین این اس��ت که در زندگی انس��ان ابعاد 
مختلفی وجود دارد و انسان باید به همه این ابعاد توجه کند 

تا به انسان کامل تبدیل شود.
وی با اش��اره به این که »تنها با یک بعد نمی توان در مورد 
افراد قضاوت کرد«، افزود: در صورتی که فرد در همه ابعاد 

کامل بود در مورد او به خوبی قضاوت می شود.
وی هم چنین با اشاره به این که »کامل بودن در جامعه هم 
مهم است« خاطرنشان کرد: اگر جامعه در بخش خاصی 

دارای مشکل باشد، به تباهی کشیده می شود.
این استاد حوزه علمیه با بیان این که »یکی از مواردی که 
باید افراد در آن قوی باش��ند، ادبیات است«، تصریح کرد: 
همیش��ه به این موضوع تاکید دارم که باید به لحاظ قلم و 

بیان مسلط باشید و این الزمه کار تبلیغی است.
وی با اشاره به این که »اسالم همه ابعاد را برای شایستگی 
افراد مالک قرار داده است«، گفت: پیامبر اکرم)ص( تنها 
به نمازخواندن افراد نگاه نمی کردند و به این موضوع تاکید 
داشتند که به کثرت نماز، ساخت مساجد و عبادات نباید 
نگاه کرد؛ بلکه راستگویی و دوری از کذب حتی در صورتی 

که به ضرر فرد باشد، نشان دهنده مومن است.
وی با اش��اره به این که »حفظ امانت از نش��انه های دیگر 
انسان های شایسته است« خاطر ش��ان کرد: این در مورد 
همه مش��اغل صدق می کند که باید به عنوان یک امانت 
به آن نگاه کرد و در زمانی که در ش��غل خود فعالیت دارد 

وظایفش را به درستی انجام دهد، فردی امین است.
این مرجع تقلی��د با بی��ان این که »عقل و عل��م متفاوت 
هستند«، تصریح کرد: عقل مالک تشخیص حق از باطل 
است؛ ولی علم به معنای دانش است و چه بسا انسان هایی 

که عالم باشند؛ اما عاقل نباشند.
وی با اشاره به این که »جامعه باید در ابعاد فرهنگ، دین، 
اقتصاد و سیاس��ت کامل و بدون نقص باشد« خاطرنشان 
کرد: باید در هم��ه این موارد کامل بود تا جامعه س��المی 
داشت. وی با اشاره به این که »در خطبه 129 نهج البالغه 
آمده است باید بدانید همه شما در دنیا مهمان هستید«، 
افزود: در دوران امامت امام علی)ع( مردم به دین به شکل 
ابزار نگاه می کردند و این موضوع بود که امام معصوم )ع( را 

وادار به درد دل با چاه می کرد.

 محمدباقر نوبخت، در جمع مدیران آموزش و پرورش گیالن با تبریک 
هفته معلم، اظهار داش��ت: تکری��م منزلت معلمان و ارتقای س��طح 

معیشت از مهمترین اولویت های دولت است.
وی با اش��اره به بودجه 24هزار میلیارد تومانی آم��وزش و پرورش، 
افزود: اعتب��ار ویژه ای به می��زان یک هزار و 350 میلی��ارد تومان در 
صورت عملیاتی ش��دن طرح رتبه بندی معلمان در ش��ش ماه دوم 
 امس��ال عالوه بر بودجه دولتی مصوب ب��ه وزارت آموزش و پرورش

 اختصاص می یابد.
معاون ریی��س جمهور ب��ا بی��ان اینک��ه در بودجه س��ال 95 مبلغ 
س��ه هزار و 500 میلی��ارد توم��ان برای ط��رح رتبه بن��دی معلمان 
در نظر می گیریم، گفت: س��ال گذش��ته بودجه آم��وزش و پرورش 
110 درص��د تخصیص یاف��ت در صورتی که بودجه کل کش��ور 80 
 درصد تخصی��ص یافته بود و این نش��ان دهنده نگاه وی��ژه دولت به 

آموزش و پرورش است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ما 
توافق در سایه تهدید را نمی پذیریم و این رفتار آمریکایی ها نشان می دهد 

آنچه آنها در مذاکرات مطرح می کنند، جنبه فرعی دارد.
محمداسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به سخنان رهبر انقالب در مورد اینکه ملت ایران مذاکره همراه با 
تهدید را نمی پذیرد، گفت:  مذاکره همراه با تهدید مقامات آمریکایی نشان 
می دهد که آنها نه به دنبال مذاکره؛ بلکه به دنبال اعمال سیاست های خود 
هستند و با اینگونه اظهارات سیاست های خود را علنا اعالم می کنند. وی 
افزود: این اظهارات آمریکایی ها بیانگر این مطلب است که اگر مذاکرات به 
توافقی هم منجر شود، سیاست آنها این است که نظارت به صورت دائمی 

وجود خواهد داشت و آمریکایی ها محدودیتی برای خود قائل نیستند.
کوثری در پایان گفت : ما به هیچ وجه نمی توانیم بپذیریم که در شرایط 
تهدید توافقی حاصل شود و آمریکایی ها از س��ر گستاخی و همزمان با 

مذاکرات بخواهند کشور ما را تهدید کنند.
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معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت تدبیر و امید مصمم 
است با رعایت خطوط قرمز و حقوق حقه ملت ایران گفتگوهای خود 
را با کشورهای 5+1 ادامه دهد گفت: از هم اینک نشانه های بارزی 
از تمایل شرکت های بزرگ و کشورهای اروپایی برای حضور پررنگ 
در عرصه صنایع پتروشیمی، گاز و نفت پیداست و در صورتی که در 
گفتگوهای هسته ای به توافق مورد نظر دست پیدا کنیم، این همکاری 
ها شکل بنیانی تری به خود گرفته و همگی شاهد این همکاری های 
تاثیر گذار بین المللی در تامین و امنیت انرژی مورد نیاز جهان و تولید 

بیشتر کاالهایی با منشاء نفتی خواهیم بود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت ،دکتر اس��حاق جهانگیری 
در مراس��م افتتاحی��ه بیس��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی نفت، 
 گاز، پاالی��ش و پتروش��یمی که در مح��ل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برگزار شد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت 

و سپس از برخی غرفه های حاضر در این نمایشگاه بازدید کرد.
متن کامل س��خنان معاون اول رییس جمهور در این مراسم بدین 

شرح است:
مقدم میهمانان گرامی ک��ه از نقاط مختلف دنیا در این نمایش��گاه 
شرکت نموده  اند و همچنین همه صنعتگران، پژوهشگران، مدیران، 
متخصصان و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز را گرامی می  دارم 

و خیر مقدم می گویم.
دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاس��ت های عالمانه متکی بر دانش و 
تجربه به توفیقات خوبی دست یافته است. گرچه مشکالت پیش آمده 
گذشته ناشی از تحریم های ظالمانه و نیز سوء مدیریت بوده، ثبات 
اقتصادی و امید به آینده را به کشور بازگردانده و با مهار تورم و کاهش 
آن از 40 درصد به 15 درصد، رشد اقتصادی کشور که در سال های 

91 و 92 منفی بوده است ، در سال 93 به 3 درصد رسید.
افزایش صادرات غیرنفتی، تامین منابع مالی مورد نیاز عالوه بر رشد 
بودجه عمرانی دولت، رشد 40 درصدی سهم تسهیالت ریالی بانک 
ها درسال 93، منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از فاینانس های 

خارجی بخش��ی از منابع مورد نیاز را تامین کرده ، گشایش اعتبار 
طرح های بسیار مهم در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاه، راه و 
صنایع بزرگ تولیدی از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در این مدت 
است. مهمترین دستور کار دولت برای سال 94 نیز رونق بخشیدن 
به فضای اقتصادی کشور است که این مهم با بهبود فضای کسب و 
کار، و رفع موانع تولید و س��رمایه گذاری و حمایت از صادرات کاال و 
خدمات میسر خواهد شد. بخش های پیشرو اقتصادی نظیر نفت، گاز 
و پتروشیمی عالوه بر رشد و تحول در سایر بخش های اقتصادی به 

تحرک وادار می کنند.
 به هر حال بهادادن به تولید ملی و مصرف تولیدات ملی یک ش��عار 
نیس��ت، بخش��ی از یک الگوی مطلوب و درعین حال ممکن برای 
توسعه ملی است. البته باید نسبت به این مطلب نیز آگاه باشیم که ما 
چاره ای جز پیوستن به زنجیره تولید و توزیع نداریم و اگر می خواهیم 
در این عرصه حضور داشته باش��یم، باید بتوانیم رقابت کنیم و برای 
اینکه رقابت کنیم باید کارآمدی و بهره وری خودمان را باال ببریم که 
الزمه آن افزایش سطح دانش  و آگاهی است. باید مدیران متناسب با 
چنین شرایطی در بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور مستقر شوند. 
به یک تعبیر، این نمایشگاه، پنجره و چش��م اندازی گسترده برای 
رصدکردن تحوالتی بنیانی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر 
و امید شکل گرفته و اینک با بهره گیری از ظرفیت های پویای ملی 
و تعامالت جهانی در مسیر رسیدن به شکوفایی است. این منظری از 
بازاری جذاب با شرایط مساعد اقتصادی تولید نفت و فرآورده هایی با 
منشاء نفت و گاز است. تالش دست اندرکاران صنعت نفت در دولت 
تدبیر و امید، تحقق یافتن هدف ها و آرمان های منعکس در س��ند 
چش��م انداز 1404)مطابق 2025میالدی( با بهره گیری از مبانی 
اقتصاد مقاومتی اس��ت؛ یعنی:صیانت از منابع نف��ت و گازبا اولویت 
توسعه و بهره برداری از میدان های مشترک نفت و گاز، پرهیز از خام 
فروشی و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره های ارزش 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی؛  مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از 

صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع 
در روش های فروش،  مدیریت انرژی وتوسعه تولید کاالهای دارای 
بازدهی بهینه؛ تکیه بر توان داخلی و استفاده حداکثری از کاالها و 
محصوالت ساخت داخل به جای کاالهای مشابه خارجی و پویاسازی 

بخش خصوصی در صنایع پایین دستی.
صنعت نف��ت باید با به��ره گیری از ای��ن اص��ول و همچنین مولفه  
های دیپلماس��ی انرژی و تعهد ب��ه تامین امنیت ان��رژی جهان به 
بهترین ش��یوه های ممکن بکوش��د، همکاری کش��ورها و شرکت 
های بزرگ صاحب تکنول��وژی های نوین و نهاده��ای بین المللی 
سرمایه گذار را جلب کند. انتظار داریم پس از ارائه مدل قراردادهای 
نفتی جدید،ک��ه برمبن��ای واقعیت های ب��ازار به ش��دت رقابتی 
ش��ده در جهان امروز تدوین شده  س��رمایه گذاری در صنایع نفت 
و گاز ای��ران چنان جذاب ش��ود ک��ه صنعت نفت کش��ور در مدت 
 کوتاهی بتواند س��رمایه خارجی مورد نیاز را جذب کند و در مقابل، 
تجرب��ه های به دس��ت آمده صنع��ت نفت را ک��ه از اج��رای پروژه 
ها در ش��رایط س��خت ناش��ی از تحریم های ظالمانه کس��ب شده 
صیانت نم��وده و در اختیار ش��رکای راهبردی خود بگ��ذارد. یکی 
از ای��ن تجربه ه��ای گرانس��نگ، اجرای ب��زرگ ترین تاسیس��ات 
صنعت��ی تاریخ ایران یعن��ی تکمیل توس��عه فاز دوازده��م میدان 
 گازی پارس جنوبی بود. با رس��یدن این فاز به بهره برداری و س��ایر 
طرح های دیگر به میزان 125 میلیون مترمکعب گاز در روز در سال 
93 به تولیدات کشور اضافه شد و شهروندان ایرانی، زمستانی را بدون 
دغدغه کمبود گاز و انرژی برق تولید شده از گاز طبیعی، پشت سر 

گذاشتند.
پارس جنوبی به تنهایی 40 درصد مناب��ع گازی ایران؛ یعنی بیش 
از 14/2 تریلی��ون مترمکع��ب گاز و 19 میلی��ارد بش��که میعانات 
گازی را در خود دارد. این ثروتی عظیم اس��ت ک��ه فرصتی را برای 
 توس��عه دهن��دگان ایران��ی و ش��رکای احتمالی خارج��ی فراهم 
می کند که در زنجیره تولید گاز و تبدیل آن به فرآورده و محصوالت 
پتروشیمیایی، ثروت عظیمی به دست آورند. در پرتو چنین همکاری 
هایی است که فازهای اولویت بندی شده بعدی پارس جنوبی در زمان 
پیش بینی شده به بهره برداری می رسند و تولید گاز از این میدان به 

باالی 800  میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور به 70 درصد می رسد. با افزایش 
تولید گاز، اتفاق های خ��وش آیند دیگری نیز می افت��د؛ از جمله: 
گازرسانی به نقاط محروم و روستاهای کوچک طی دوره ای سه ساله ، 
دسترسی به بازارهای جدید صادرات گاز با اولویت کشورهای همسایه 
و همجوار،  افزایش خوراک مجتمع های پتروشیمی و به دنبال آن 
 LNG افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی،  ورود به بازار تولید
برای صدور گاز به بازارهای دوردست؛ یک بحث مهم اقتصاد مقاومتی 
در صنعت نفت ایران، توسعه سریع میدان های مشترک نفتی و گازی 
میدان های جدید با بهره مندی از مشارکت فنی و مالی شرکت های 

بزرگ و معتبر داخلی و بین المللی است.

دکتر جهانگیری در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت؛

بها دادن به تولید ملی یک شعار نیست
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 تعبیر عجیب وزیر نفت
 از اقداماتش

نامدار زنگنه در افتتاحیه بیس��تمین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی گفت: ما مرد شرایط سخت هستیم 
و می توانیم شرایط سخت را مدیریت کنیم. مرد شکستن 
تحریم ها هستیم. متقاضی تحریم نیستیم و با تدبیر دولت 
این تحریم ها را خواهیم شکست و با عزت به تعامل خود با 
جهان ادامه می دهیم. وی تاکید کرد: اکنون ایران با موضع 
قدرت و توانمندی با شرکت های خارجی که زمانی ما را تنها 
گذاشته اند مذاکره می کند. وزیر نفت گفت: سال گذشته 
با اتمام 5 فاز میدان گازی پارس جنوبی 125 میلیون متر 
مکعب گاز به تولید کشور افزوده شده که این کارستانی بود 

که توسط صنعتگران داخلی صورت گرفته است.

 وقتی امام و رهبری 
به خواب احمدی نژاد آمدند

عبدالرضا داوری یک��ی از نزدیکان محم��ود احمدی نژاد 
در صفحه فیس بوکش نوش��ت: اواخر فروردین امس��ال 
در یکی از جلس��اتی که خدمت دکت��ر احمدی نژاد بودم، 
بحث به دوران تحصیالت دکتری ایش��ان افت��اد و دکتر 
احمدی نژاد خاطره ای را تعریف کرد که جالب و خواندنی 
اس��ت. دکتر احمدی نژاد گفت: »زندگی من در 45 سال 
اخیر تماما درگیر مس��اله انقالب اس��المی بوده است؛ اما 
س��ال 137۶ که مدرک دکترایم را گرفتم، مدام در ذهنم 
این درگیری بود که آیا بدون مدرک دکتری نمی توانستم 
در خدمت انقالب باشم و آیا اخذ مدرک دکتری و عضویت 
در هیات علمی دانشگاه، برای رویکردهای شخصی ام بوده 
یا تالش در مس��یر انقالب اس��المی؟« دکتر احمدی نژاد 
در ادامه گف��ت: »این دغدغه ذهنی تا س��ال 1380 با من 
بود. دهه فجر س��ال 80 یک ش��ب خوابی دی��دم که این 
دغدغه ام را بر طرف کرد. خواب دیدم با پژویی که آن زمان 
داش��تم، در جاده هراز، از تهران به سمت شمال رانندگی 
 می کنم و یک ش��یخ هم که البته نامش را نمی برم کنارم 

نشسته بود.
در جاده هراز گردنه ای هس��ت ک��ه وقتی ب��ه آن گردنه 
می رسید، قله دماوند ظاهر می ش��ود. وقتی به این گردنه 
رسیدیم و کوه دماوند رویت ش��د، ناگهان دیدم در وسط 
جاده 3 صندلی گذاش��ته شده اس��ت، در دو صندلی امام 
خمینی و مقام معظم رهبری نشسته بودند و صندلی سوم 
خالی بود. پژو را کناری پارک کردم و به همراه شیخی که 
همسفرم بود به سمت امام و آیت اهلل خامنه ای رفتیم. من 
در کناری ایس��تادم؛ اما آن شیخ همس��فر ما مدام تالش 
می کرد تا روی صندلی سوم بنش��یند که امام خمینی به 

او اجازه نداد.
داوری نوش��ت: ناگهان امام خمینی رو به م��ن کردند و با 
حالت تحکم گفتند: »آقای دکت��ر احمدی نژاد! بفرمایید 
روی این صندل��ی بنش��ینید!«. این گفته ام��ام خمینی 
باعث ش��د تا آن ش��یخ به کناری رود و من روی صندلی 
کنار ام��ام خمین��ی و آی��ت اهلل خامنه ای بنش��ینم«. به 
نوش��ته داوری، دکتر احمدی ن��ژاد در پای��ان گفت: »در 
همین لحظه از خ��واب پری��دم و دیدم ک��ه نزدیک اذان 
صبح اس��ت. از اینکه امام خمینی مرا در خ��واب با عنوان 
»دکتر احمدی نژاد« مورد خطاب قرار داده بود احس��اس 
کردم که تحصی��الت دکترایم حتم��ا در خدمت انقالب 
اسالمی خواهد بود و همین خواب و خطاب امام خمینی 
 باعث ش��د تا دغدغه چهار س��اله ام پ��س از دوره دکتری

 برطرف شود«.

حرف های علم الهدی در خصوص 
کاالی داخلی و خارجی

حجت االس��الم و المس��لمین علم الهدی پی��ش از ظهر 
امروز در دیدار ب��ا جمعی از کارگران خراس��ان رضوی، با 
بین اینکه رهبر معظم انقالب از سالیان قبل بر استفاده از 
محصوالت داخلی و اجتناب از مصرف محصوالت خارجی 
تاکید داشتند، گفت: ایش��ان در فرمایش اخیر خود رسما 
دستور دادند که مبانی مصرفی عمده کشور که نهادهای 
دولتی هستند از تولیدات خارجی اس��تفاده نکنند. عضو 
خبرگان رهبری با اش��اره ب��ه این که مردم ب��رای زندگی 
خود حق اس��تفاده از بهترین ها را دارند، اب��راز کرد: مردم 
این کش��ور قدرت تش��خیص دارند و می خواهند بهترین 
کاال ها، زیبا ترین و لذیذ ترین زندگی را داش��ته باشند که 
حق مردم است، چرا ما به مردم بگوییم شما حق استفاده 
از اتومبیل خوب را ن��داری و باید با ماش��ین داخلی تردد 
کنی که وس��ط بزرگراه منفجر ش��ود و خود و خانواده ات 
در آن از بین بروی؟ وی افزود: وقتی برخی معنای مصرف 
نکردن جنس خارجی را به معنای محروم کردن استفاده 
از کاالهای پیش��رفته دنیا در زندگی اس��تفاده می کنند، 
 حرف زور است، این منطق اس��الم نیست، اسالم منطق و 

عدالت دارد.

ابوترابی به صف واکنش دهندگان 
به روحانی پیوست

حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی فرد در واکنش به 
برخی اظهارات مسووالن، در خصوص وظایف پلیس برای 
عمل به قوانین اسالم، و همچنین غیرشفاف خواندن وظایف 
پلیس توسط عده ای، اظهار داشت: به نظر من وظایف پلیس 
کاماًل شفاف است؛ چراکه پلیس یک کارگزار مسوول، در 
نظام اسالمی اس��ت که وظایف تعریف شده ای را نیز دارد. 
نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی با تاکی��د بر اینکه 
اجتهاد، وظیفه حوزه های علمیه است، نه نیروی انتظامی؛ 
وظیفه پلیس را دقیقا در چهارچوب احکام اسالم دانست و 
گفت: تابلوی وظایف نیروی انتظامی، آمریت به معروف و 

نهی از منکر است.

شنیده ها 

 اختصاص بودجه  
برای اجرای رتبه بندی معلمان

مجلس، توافق در سایه تهدید 
را  نمی پذیرد

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما به آمریکا هشدار می دهیم که 
جمهوری اسالمی برای جنگ های طوالنی مدت با امکان حقیقی 

پیروزی، قدرت سازی کرده است.
سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی، در واکنش به تهدید نظامی 
مقامات آمریکایی اظهار ک��رد:  دوران به کار بردن قدرت نظامی 
پایان یافته و آمریکا نباید پیروزی های گذشته خود بر ارتش های 
پوسیده که ش��بیه مانور بدون دشمن و ش��وی نظامی بود را با 
درگیری با ایران عزیز و اس��المی مقایس��ه کرده و دچار خطا در 

محاسبه و اشتباه در برآورد شود.
وی ادامه داد: بنده به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده که 
در دوران جوانی در جنگ بزرگ شده ام و جنگ برایم پدیده ای 
واقعی و نه ذهنی است، به آن ها هشدار می دهم و می گویم ما بیش 
از آن که برای صلح، سازش و تعامل با آن ها قدرت ساخته باشیم 
برای جنگ های گسترده و طوالنی مدت با امکان حقیقی پیروزی 

و غلبه بر آن ها قدرت سازی کرده ایم.
وی با بیان این که »اگر آمریکا بخواهد از پایگاه هوایی روی زمین 
استفاده کند، باید بداند که آن جا به آتش کشیده خواهد شد«، 
افزود: اگر هواپیماهای آن ها می خواهند در آسمان پرواز کنند، 
بدانند تمام طبقات و سقف های مختلف آس��مان سراسر آتش 
خواهد شد. جانش��ین فرمانده کل سپاه خاطرنش��ان کرد: ما به 
خلبان های آن ها هش��دار می دهیم که اولین پرواز آخرین پرواز 
خواهد بود و هیچ کس س��الم بازنخواهد گشت و باید پروازهای 
خود را به نام »پرواز آخر« نامگذاری کنند. وی تاکید کرد: ما بر 
اساس فرض »خطرناک ترین سناریو« آماده شده ایم و این برای 
ما یک مفهوم ساده است؛ چراکه معتقدیم آنجا میدان موفقیت ها 

و عرض اندام پتانسل های حقیقی قدرت ماست.
وی یادآور شد: اگر آمریکا بلوف می زند و عملیات روانی می کند 
ما باز هم با ای��ن قضیه جدی برخورد می کنی��م و اگر واقعی هم 
می گویند ما آماده ای��م تا واقعیت ها را در می��دان به رخ یکدیگر 

بکشیم.
سالمی، درباره تیم هسته ای کشورمان گفت: تیم مذاکره کننده 

ایرانی حامل ی��ک امانت الهی و ب��ار عزت، کرام��ت، حیثیت و 
استقالل یک ملت است و در واقع آن ها نمایندگان این ملت در 

عرصه نبرد دیپلماتیک هستند.
وی بر همین اس��اس اظهار کرد:  ما به تیم مذاکره کننده توصیه 
می کنیم با آرامش، وقار و اعتماد به نف��س و تکیه بر یک قدرت 
عظی��م و بی پایان که ملت ای��ران و نیروهای مس��لح جمهوری 

اسالمی اندوخته اند در مذاکرات حاضر شوند.
وی تاکید ک��رد: تیم مذاکره کننده نباید هی��چ گونه توافقی که 
ذره ای به عزت و باورهای اصیل ملت ایران لطمه می زند، داشته 

باشد.
جانش��ین فرمانده کل سپاه با اش��اره به ماجرای مک فارلین در 
طول دوران دفاع مقدس ادامه داد: ما آمریکایی ها را س��ال ۶5 و 
در ماجرای مک فارلین آزموده ایم؛ از این رو اگر نیاز عامل مذاکره 
بود ما در اوج نبرد نابرابر با ع��راق و متحدان آن از جمله آمریکا، 
ش��وروی، اروپا و اعراب، مک فارلینی که با پاس��پورت جعلی به 

فرودگاه مهرآباد آمده بود و در آن شرایط اخراج نمی کردیم.
وی تصریح کرد: ملت ایران یک مل��ت کارآزموده و جنگ دیده 

است و آزمودن دوباره آن ها خطاست.
وی با بیان این که »توصیه ما به تیم هس��ته ای این است که اگر 
آمریکا مجددا با ادبیات ارعاب، تهدید و تحقی��ر در مذاکرات به 
دنبال برتری طلبی سیاسی بود، میدان مذاکرات را ترک کند«، 
گفت: آن ها این قضیه را به ما بسپارند تا در فضای تهدید با آن ها 

تعیین تکلیف کنیم و کار را ادامه دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اشتباه آمریکا تصریح کرد: 
آمریکا وقتی در منطق سیاسی کم می آورد از اعمال قدرت نظامی 
استفاده می کند و منطق آن ها از زبان لوله تفنگ خارج می شود 

در حالی که ما گلوله های مان از زبان منطق خارج می شود.
وی یادآور ش��د: ما اگر آمریکا را تهدید نمی کنی��م به این دلیل 
نیست که قدرتمند نیستیم؛ بلکه به این دلیل است که معتقدیم 
در فضای تعامالت دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه داد، سیاست 

مسیر خود را طی کند.

مش��اور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل با اشاره 
به تصویب رساندن طرحی در کنگره آمریکا در توافق 
نهایی مذاکرات تاثیرگذار باشد، گفت: طرح این مساله 

یک بازی داخلی بین قوه مجریه و مقننه آمریکاست.
علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان دیدار مشترک 
خود با وزیر حمل و نقل هند، درباره فرمایش��ات مقام 
معظم رهب��ری پیرام��ون مذاکرات هس��ته ای اظهار 
داش��ت: ایش��ان فرمودند که مذاکره کنندگان ما باید 
به مذاکره خود با رعایت خطوط قرمز که ترسیم شده 
ادامه دهند. ولی ب��ه هیچ وجه نباید زی��ر بار تهدید و 

تحقیر آمریکایی ها بروند.
وی افزود: امروز آمریکایی ها بی آبروترین کشور در نزد 
ملت ما هستند؛ زیرا آنها عمال به ظالمان و در رأس آن 

عربستان کمک می کنند.
مش��اور رهبر معظ��م انقالب در ام��ور بی��ن الملل با 
اش��اره به حوادث یمن و تصمیم م��ردم برای انتخاب 
رییس جمهور گفت: مردم یمن تقصیری ندارند و فقط 
رییس جمهور تحمیلی ش��ورای همکاری را که آقای 
هادی باش��د، نمی خواهند. وی از کش��ورش گریخته 
و مش��روعیت خ��ود را از دس��ت داده، بنابراین مردم 
یمن باید آزادانه رییس جمهور خود را انتخاب کنند و 

سازمان ملل هم باید به وظیفه خود عمل کند.
والیتی تاکید کرد: نقش آمری��کا در منطقه تالش در 
جهت کمک به ظالمان به خصوص در س��وریه، یمن، 
عراق، لبنان و ... است که تصور و یا توهم آمریکایی ها 
این اس��ت که می توانند درباره ایران هم همانند سایر 

کشورها عمل کنند.
وی ادامه داد: ب��ا اینکه آنها ای��ران را امتحان کردند و 
دیده اند ایران در برابر زورگویی های آنها می ایس��تند 

بنابراین اقدام��ات آنها ی��ک تهدید توخالی بیش��تر 
نیست که از س��وی برخی سیاس��تمداران بی توجه و 
بدون سابقه درست در ش��ناخت منطقه خاورمیانه و 

کشورهای اسالمی و ایران مطرح می شود.
وی افزود: آنها در عی��ن حال هنگامی ک��ه در مقابل 
مذاکره کنندگان ما قرار می گیرند، حرف های دیگری 
می زنند که آن تهدیدها و حرف هایشان برای مصارف 
داخلی آمریکاست، ایران و س��ایر کشورهای اسالمی 
نباید غرام��ت رقابت های انتخاباتی داخ��ل آمریکا را 
بدهند و ای��ن کوته بینی سیاس��ت مداران آمریکایی 
است که تصور می کنند؛ علی رغم همه شکست هایی 
که در طول 35 سال گذشته داشته اند باز هم حرف از 

تهدید می زنند.
رییس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: آنها بدانند جمهوری اسالمی هر 
چند با اعمال تحریم ها ش��اید دچار برخی مشکالت 
ش��وند؛ ولی از باب تحریم ها حاضر نیست زیر بار هیچ 
نوع تحمیلی از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری برود.

والیتی، در پاس��خ به این س��وال که ارزیابی ش��ما از 
اینکه گفته ش��ده قرار اس��ت کنگره آمریکا طرحی را 
تصوی��ب کند که این ط��رح در توافق نهای��ی با ایران 
تح��ت تاثیر ق��رار می دهد چیس��ت، اظهار داش��ت: 
مطرح ک��ردن این مس��ایل ب��ازی داخلی بی��ن قوه 
مجریه و مقننه آمریکاس��ت که می خواهن��د با بیان 
این مطال��ب نیازهایی را ک��ه قوه مجری��ه آمریکا در 
 صحنه ه��ای بین المللی و ی��ا مذاکره با ای��ران را دارد 

تامین کنند.
وی تاکید کرد: این یک بازی از سوی آمریکایی هاست 
و بدانند با این بازی ها نمی توانند جمهوری اسالمی را 

دچار بن بست کنند.

طرح کنگره آمریکا بازی داخلی آمریکایی هاستپروازهای تان را »پرواز آخر« نامگذاری کنید



یادداشت

بهره برداری از فاز اول شهرک سالمت 
در نیمه نخست امسال 

مدیر منطق��ه 10 ش��هرداری اصفهان گف��ت: تا پایان نیمه نخس��ت 
 س��ال جاری ف��از اول ش��هرک س��امت تکمیل و ب��ه بهره ب��رداری 
می رسد. مس��عود نریمانی با اش��اره به اینکه احداث شهرک سامت 
یکي از طرح ه��ای منحصر ب��ه فرد اصفهان اس��ت كه ش��هرداري با 
واگذاري زمی��ن و ص��دور پروانه س��هم ۲۵ درصدي در اح��داث این 
پ��روژه دارد، اف��زود: اح��داث این ش��هرک با توج��ه به ط��رح و ایده 
منحصر به فرد افتخاری برای ش��هروندان اس��ت كه فرصت مناسبی 
 برای س��رمایه گذاران جهت س��رمایه گذاری در این نقطه از ش��هر را 

فراهم می كند.
وی یادآور شد: در اولین شهرک سامت اصفهان كه به منظور دسترسی 
آسان شهروندان به امکانات بهداش��تی و درمانی در ضلع شرقی اتوبان 
ش��هید آقابابای��ی و در مجاورت حلقه س��وم ترافیکی ش��هر جانمایی 
گردیده، سه فاز كلینیک درمانی، آزمایش��گاه و تصویربرداری و هتل 
تعریف ش��ده اس��ت. مدیر منطقه 10 ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه در این منطقه طرح های عمرانی متعدد متناسب با پتانسیل ها 
، قابلیت ها و نیازهای منطقه در حال انجام است ، گفت: این منطقه با 
دو هزار و ۲00 هکتار مس��احت و با جمعیتي حدود ۲۲0 هزار نفر در 
 شرق كانشهر اصفهان واقع شده و داراي 1۷ محله با تراكم جمعیتي 

باال مي باشد.

 ممنوعیت توقف زمان دار 
در خیابان آمادگاه 

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: از روز 
پنجش��نبه، توق��ف زم��ان دار در خیاب��ان آم��ادگاه به لح��اظ حجم 
 باالی تردد خودروها ممنوع ش��د و پلیس راهور ب��ا خاطیان برخورد

 قانونی می كند.
 علیرض��ا صلواتی اظهار داش��ت: رانندگانی كه قص��د توقف لحظه ای 
برای پیاده یا س��وار كردن مس��افران خود دارند، م��ی توانند فقط در 
مس��یر در نظر گرفته ش��ده در این خیاب��ان برای چن��د لحظه توقف 
كنند.وی یادآور ش��د: نیروهای پلیس راهنمای��ی و رانندگی در طول 
 این مس��یر مستقرش��ده اند و در خص��وص رانندگان خاط��ی اعمال 

قانون می كنند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان همچنین از مسدود 
شدن محور غربی چهارباغ عباس��ی برای انجام عملیات ایستگاه مترو 
خبر داد و اضاف��ه كرد: ای��ن محور از خیاب��ان كواالالمپ��ور تا میدان 
انق��اب اصفهان بس��ته خواهد ش��د.وی با اش��اره به اینک��ه عملیات 
احداث ایس��تگاه مترو به صورت ش��بانه روزی انجام می ش��ود تا این 
مس��یر هر چه س��ریعتر باز گردد، گفت: ما از م��ردم بخاطر صبوری و 
همکاری آنها با مدیریت ش��هری بس��یار قدردانی م��ی كنیم؛ چرا كه 
 معتقدیم اگر تعامل مردم با ش��هرداری نبود ، امکان توسعه شهری نیز

 فراهم نمی شد.
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معاون س��اماندهی امور جوانان وزی��ر ورزش و 
جوانان گفت: گسس��تگی ازدواج ها در كشور به 
۲0 الی ۲۵ درصد رسیده است و ساالنه ۵0 هزار 
نفر مطلقه زیر 30 س��ال ش��امل مردان و بانوان 

جوان داریم.
به گزارش زاینده رود به نقل از ایس��نا، محمود 
گلزاری با اش��اره به ویژگی های زندگی سالم از 
دیدگاه قرآن و اهل بیت اظهار داش��ت: مساله 
خانواده در جه��ان مدرن ام��روز تبدیل به یک 
چالش اساسی شده است؛ برخی آینده پژوهان 
غربی بر این عقیده هستند كه در گذر سنت به 
مدرنیته بروز تغییر و تح��والت ناگهانی در تمام 
جنبه های زندگی بش��ر از جمله بنیان خانواده 

امری ملزوم و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در باور این اندیش��مندان خانواده در 
دنیای مدرن از حالت گس��ترده و س��نتی خود 
خ��ارج ش��ده و كاركردهای قدیمی و سلس��له 
مراتبی خود را از دس��ت می ده��د و در عمل به 
واحده��ای كوچکی تبدیل می ش��ود كه در آن 
مردان تنها موتور محرک اقتصادی نیس��تند و 
زنان نی��ز از وظایف اصلی فرزن��د آوری و فرزند 

پروری فاصله گرفته اند.
پدران خانه دار و مادران شاغل

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: پدران خانه دار و زنان ش��اغل و 

درس خوان��ده، از جمله اقتضائ��ات عصر جدید 
اس��ت؛ دنیایی ك��ه در آن خانواده ها ب��ا گذر از 
فرهنگ های گذشته وظایف تربیتی، فرهنگی و 
اجتماعی خود را به شکل قابل توجهی به دولت ها 
واگذار كرده اند و از این طری��ق به خود كوچک 

سازی روی آورده اند.
گلزاری ب��ا تاكید بر اینکه افزای��ش طاق، عدم 
گرایش به ازدواج و گریز از فرزند آوری از جمله 
مشکات عمده زندگی مدرن است، گفت: تغییر 
نقش س��نتی زنان و م��ردان در فرایند زندگی 
مدرن از یک سو و گرایش بیش از اندازه زنان به 
تحصیات تکمیلی و پس از آن اشتغال از سوی 
دیگر منجر به افزایش تجرد و ترغیب جوانان به 
شیوه های دیگر زندگی با جنس مخالف از جمله 
ازدواج سپید یا هم باشی شده است؛ شیوه ای كه 
در آن افراد بدون هیچ گونه تعهد جدی و قانونی 
یک هم زیستی توأم با روابط غریزی را با یکدیگر 

تجربه می كنند.
چالش ه�ای زندگ�ی خانوادگی در 

ایران
گل��زاری درباره چالش های زندگ��ی خانوادگی 
در ایران اظهار داشت: بر خاف ژاپن كه افراد به 
شکلی قابل تأمل برای مفهوم زندگی خانوادگی به 
سبک سنتی احترام قائل هستند در ایران، زنان 
بیشتر به سمت برابر خواهی ها، تحصیل و اشتغال 

گرایش یافته اند و گسست نسلی پدران و دختران 
 نیز به معضل افزایش س��ن ازدواج زنان و روابط 

فرا زناشویی آن ها دامن زده است. 
وی با اس��تناد به اظهار نظر برخی روانشناسان 
ایران��ی ادامه داد: ب��ه طور متوس��ط ۲0 درصد 
مش��کات خانواده ه��ای ایران��ی طبیع��ی، 
۵0 درص��د محص��ول زندگ��ی م��درن و ۲0 
 درص��د ناش��ی از دخال��ت سیاس��ت، اخاق و

 روان شناسی است. برخی اندیشمندان ایرانی بر 
این عقیده هستند كه خانواده گاه الزم است كه با 
رها شدن در حال خود به تنهایی برای مشکات 

خود راه حل بیابد.
معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان آمار بروز طاق در ایران را مورد تاكید قرار 
داد و گفت: اگر چه آمار متوسط طاق در سطح 
شهرهای كشور ۲0 درصد است؛ اما این رقم در 
كان شهرها گاه به 30 درصد نیز می رسد؛ 1۵ 
درصد طاق ه��ا عمدتا در س��ال اول ازدواج رخ 
می دهد و در اصفهان به ط��ور خاص از هر چهار 

ازدواج یکی به طاق منجر می شود.
طرح های میلیاردی بي نتیجه

گلزاری، با زیر سوال بردن طرح های میلیاردی 
برخی استان ها برای پایدار سازی بنیان خانواده 
ادامه داد: با وجود اینکه اج��رای این طرح ها در 
عمل هیچ تغییری در كاه��ش آمار طاق ایجاد 

نکرده است؛ اما طرحي مانند »خانواده پایدار« 
مجددا در ش��ورای عالی انقاب فرهنگی مطرح 
ش��ده و برای اجرا سازی در اس��تان های كشور 
در حال بررسی های كارشناس��ی است. معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
تاكید بر اینکه خانواده قابلیت اصاح بحران های 
خود را دارد، گفت: علم روان شناسی در آستانه 
هزاره س��وم میادی نحله جدید روانشناس��ی 
مثبت را مطرح ساخته است؛ رویکردی كه رشد 
انس��ان و ارتقا هیجانات و صفات او را وابسته به 
زندگی در یک خانواده مستحکم و پویا می داند؛ 
زندگی یک بنیان فطری است كه قابلیت اصاح 
و احیای خود را دارد؛ خانواده مانند دینی است 
كه می تواند خود را دوباره زنده كند و به سرانجام 

برساند.
گلزاری ب��ا اعتقاد به اینک��ه بحران های زندگی 
مدرن یک جبر ماركسیس��تی برای رها كردن 
شرایط س��خت نیس��ت، ادامه داد: افراد باید با 
تکیه بر »ثقلین« با اقتضاعات زندگی مدرن رو 
به رو شوند و برای مشکات پیش روی خود راه 

حل های اصولی بیابند.
وضعیت غم انگیز جوانان

وی همچنی��ن با بی��ان اینکه وضعی��ت كنونی 
جوانان در جامع��ه غم انگیز اس��ت، اظهار كرد: 
افراد در سنین 1۵ تا 30 سال را جوان می نامیم 
و در حال حاضر در ایران سه میلیون نفر در این 
گروه س��نی قرار دارند كه نه ش��اغل و نه ازدواج 
كرده ان��د. 1۵ درصد میانگین ن��رخ بیکاری در 
گروه سنی جوانان اس��ت كه این نرخ در برخی 
مناطق به باالی ۲۵ تا 30 درصد نیز رسیده است 
و نشان دهنده لزوم توجه به اشتغال زایي براي 

جوانان است.
معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوانان كش��ور با بیان اینکه مسایل فرهنگی، 
تحریم ها و زیرس��اخت های كشور عوامل عمده 
بیکاری است، اضافه كرد: در كشور 11 میلیون 
نفر در گروه س��نی ۲0 تا زیر 3۵ س��ال در سن 
ازدواج قرار دارند كه برخی از آنها حتي ش��اغل 
نیس��تند. معموال 3۵ س��ال تا ۵0 س��ال را سن 
ازدواج با تأخیر و ۵0 سال به باال را تجرد قطعی 
مي نامند كه این آمار از سال 1380 تا 1393 رشد 
داشته و این نشان می دهد كه جامعه در آینده به 

سمت پیری خواهد رفت.
گلزاری، به مس��اله خانواده ه��ا و ازدواج جوانان 
اشاره كرد و افزود: دوران بعد از عقد به سه دسته 
بالندگی، آشفتگی و گسستگی تقسیم مي شود 
كه متاس��فانه گسس��تگی ازدواج ها به ۲0 الی 
۲۵ درصد رسیده است و این نشان می دهد كه 

از هر پنج ازدواج ی��ک ازدواج منجر به طاق در 
ایران وجود دارد. قربانیان اصلی طاق ها جوانان 
هستند و در حال حاضر ۵0 هزار نفر مطلقه زیر 
30 سال شامل مردان و بانوان جوان وجود دارد.

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه انگی��زه جوان��ان ب��رای 
فرزند آوری بس��یار كم ش��ده اس��ت و برخی از 
خانواده ها تک فرزند هس��تند و برخی نیز راغب 
به فرزند آوری نیس��تند، ادامه داد: س��ن پیری 
كش��ور 6۵ س��ال اس��ت و آمار آن در سال های 
گذشته ۵/۵ درصد بوده است و متاسفانه در سال 
جدید به شش درصد رسیده است كه اگر جامعه 
به روال كنونی پیش برود این آمار افزایش پیدا 

خواهد كرد.
و  خش�ونت  ش�اخص  افزای�ش 

پرخاشگری در جوانان
معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوانان با اش��اره به افزایش مص��رف اعتیاد در 
بین جوانان، گفت: اعتیاد به مصرف مواد مخدر 
صنعتی افزایش پیدا كرده و در كنار آن می توانیم 
اینترنت و فضای مج��ازی را نیز اضافه كنیم كه 
این باعث شده شاخص خشونت و پرخاشگری 

در بین افراد باال رود.
گلزاری با بیان اینکه آمار ن��زاع زندانیان پس از 
معتادان زنداني در رتب��ه دوم قرار دارد، تصریح 
كرد: متاس��فانه برخی از جوانان كه در زندان ها 
مرتک��ب قتل ش��ده اند، هی��چ پیش��نیه قبلی 
نداشتند، تنها به دلیل عدم مهارت كنترل خشم 
دس��ت به جنایت زده اند. وی با اشاره به اهمیت 
نقش خان��واده در رفتار جوانان، اظهار داش��ت: 
جوانان ایران نس��بت به دیگر كش��ورها پاک تر 
هستند و آس��یب های اجتماعی عمیقی ندارند. 
خانواده ها می توانند با محبت و درک جوانان را با 
فرهنگ و دین پیوند دهند و باعث از بین رفتن 

مشکات اجتماعی جامعه و فرزند خود شوند.
معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان كشور با بیان اینکه در دوره های گذشته 
از جوانان غافل بوده ایم و نتوانس��تیم از ظرفیت 
آنها به خوبی بهره مند شویم، افزود: همان طور كه 
آب می تواند كشتی را غرق كند و آن را حمل كند 
جوانان مانند آب برای كشتی این نظام هستند، 
اگر از توان جوانان به خوبی استفاده كنیم كشتی 
نظام با س��رعت به جل��و خواهد رف��ت. گلزاری 
گفت: باید از توان جوانان در فعالیت های كشور 
بیشتر استفاده شود؛ زیرا جوانان محافظه كاری 
بزرگ تره��ا را ندارن��د و روحیه ظلم س��تیزی و 
استقال طلبی باعث پیشرفت فعالیت ها خواهد 
ش��د. اگر جوانان را پ��اس بداری��م می توانیم از 

قدرت های بسیار آنها استفاده كنیم. 

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان خبر داد؛ 

چهار ازدواج اصفهانی ویک طالق

یادداشت

اخبار کوتاه

رییس اتاق اصناف اصفهان با اش��اره به اهمیت صنعت 
گردشگری در رونق اقتصادی استان اصفهان گفت: این 
نهاد آمادگی كامل برای همکاری با تمام نهادها را برای 

توسعه صنعت گردشگری دارد. 
محمد پاک نژاد، در جلس��ه مجمع گردش��گری كه در 
حاش��یه نمایش��گاه  ATM دبی كه با حضور هیاتی از 
استان اصفهان شامل معاون عمرانی استاندار اصفهان، 
مدیر كل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان، رییس اتاق 
اصناف اصفهان و اعضا مجمع گردشگری استان اصفهان 
برگزار ش��د اظهار داش��ت: نقش صنعت گردشگری در 

توسعه اقتصادی انکارناپذیر اس��ت. محمد علی طرفه، معاون امور عمرانی 
استانداری اصفهان نیز در این جلس��ه بر توسعه زیرساخت های گردشگری 
دراستان اصفهان تاكید كرد. مدیر عامل مجمع گردشگری استان اصفهان 

نیز گفت: موازی كاری در صنعت گردش��گری به 
شدت در این سال ها به ما آسیب زده است. مهدی 
نریمانی با بیان اینکه در حال حاضر برای توسعه 
بخش گردشگری نیازمند یک نگاه نو و علمی به 
این صنعت هستیم، افزود: آمیختن تجربه و علم 
نیاز ضروری صنعت گردش��گری استان اصفهان 
برای ارتقاست. مدیر كل فرودگاه   شهید بهشتی 
استان اصفهان نیز در این جلسه شرایط فرودگاه  
استان اصفهان را رو به رش��د عنوان كرد و گفت: 
رایزنی های الزم  برای حضور سه شركت ایرالین 
خارجی در فرودگاه اصفهان فراهم شده و به زودی فعالیت این شركت ها آغاز 
می شود. علی قاسم زاده تصریح كرد: یکی از سیاست های ما توسعه صنعت 

گردشگری در استان اصفهان است.

مدیركل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: هم اكنون 
110 هزار نفر عضو سازمان جمعیت هال احمر هستند 
كه باید سعی در ارتقای آنان شود تا هم برای كشور و هم 

برای استان ذخیره ای برای سوانح و حوادث باشند. 
منصور شیش��ه فروش، با اش��اره به نقش موث��ر اعضای 
جمعیت هال احمر در كاهش تصادفات اظهار داش��ت: 
كاهش چشمگیر تصادفات در نوروز امسال نشان دهنده 
نتیجه تاش اعضای جمعیت هال احمر بود. وی با بیان 
اینکه نوروز امسال با كاهش ۲1 درصدی حوادث جاده ای 

همراه بود، تصریح كرد: جمعیت هال احمر در طول سال، اقدامات موثری در راستای 
رفع بحران انجام می دهد كه مستلزم آموزش هایی برای امدادگران و اعضای آن است.

مدیركل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: جمعیت هال احمر اصفهان نقش 

به سزایی هم در اس��تان اصفهان و هم در س��ایر استان ها 
دارد كه در مواقع بروز بحران و حادث��ه كمک های موثری 
می رساند. وی از سوابق درخش��ان جمعیت هال احمر در 
مواقع نیاز خبر داد و گفت: این س��ازمان همیش��ه در زمان 
نیاز حاض��ر و آماده بوده، از جمل��ه در حوادثی مانند  زلزله 

بم، بروجرد، تبریز و بوشهر حضورچشمگیر موثری داشت.
شیش��ه فروش، با اش��اره به نقش جمعیت هال احمر در 
مدیریت بحران اس��تان بیان كرد: هم اكنون 110 هزار نفر 
عضو سازمان جمعیت هال احمر هستند كه باید سعی در 
ارتقای آنان شود تا هم برای كشور و هم برای استان ذخیره ای برای سوانح و حوادث 
باشند. وی گفت: ما باید همه صحنه ها را درک كنیم و از آنها الهام بگیریم و تجربه 

كسب كنیم و این تجارب را به دیگران انتقال دهیم.

رییس اتاق اصناف اصفهان؛

آمادگی اتاق اصناف برای توسعه صنعت گردشگری اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان؛ 

نیروهای امدادی هالل احمر نیازمند افزایش و ارتقاء است 
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آگهی مناقصه 94/19آگهی مناقصه 94/15

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان                                  شرکت مخابرات استان اصفهان 

شركت مخابرات اس�تان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرس�تان گلپايگان با برآورد 3/400/000/000 ريال 
)سه ميليارد و چهارصد ميليون ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 136/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار 

واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/2/15 لغايت 94/2/24 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داش�تن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی 13000801127192( به اين ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره 
 WWW.TCI.ir و يا WWW.TCE.ir 2 – اطاق 216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت
مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اس�ناد فرصت دارند 
پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات اس�تان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضیح اینکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ايرانی 

ميسر خواهد بود.

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرس�تان دهاقان  با برآورد 1/200/000/000 ريال 
)يک ميليارد و دويست ميليون ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 48/000/000 ريال را از طريق مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار 

واگذار نمايد.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون، كار 

و رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/2/19 لغايت 94/2/28 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اس�ناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال 
به حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناس�ه واريزی 13000801127192( به اين ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان 
 ش�ماره 2 – اطاق 216 – مديريت تداركات و جهت كس�ب اطالعات بيش�تر ب�ه آدرس س�ايت اينترنتی ش�ركت WWW.TCE.ir و يا 
WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت 
اسناد فرصت دارند پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در 

خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضیح اینکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفًا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف 

ايرانی ميسر خواهد بود.

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

 نوبت اول نوبت دوم



يادداشت

گشتی در اخبار

 افزايش توامان تولید و زيان
 در صنعت قند و شکر

دبیرانجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر ایران گفت: در س��الی 
که بیشترین تولید را داشتیم بیش��ترین ضرر را هم متحمل شدیم. 
دبیرانجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر ایران با اشاره به تولید 
بسیار خوب چغندر قند و نیشکر درس��ال گذشته، گفت: به رغم این 
وضعیت، بیشترین زیان به صاحبان این صنعت در این سال وارد شد.

بهمن دانایی در حاشیه سی و ششمین همایش مدیران و کارشناسان 
صنعت قند وشکر کشور اظهار داشت: دراین مدت یک میلیون و 325 

هزار تن قند و شکر در کشور تولید شد.
وی درعین حال اظهار داشت: به علت کنترل بازار توسط ستاد تنظیم 
بازار، پروس��ه قیمت گذاری برای این تولیدات بی��ش از چهار ماه به 
طول انجامید که منج��ر به عدم فروش به موق��ع محصوالت صنایع 

قند کشور شد.
وی بدون اش��اره به میزان زیان وارده به صنایع قند کشور، گفت: در 
سالی که بیش��ترین تولید را داشتیم بیش��ترین ضرر را هم متحمل 
شدیم. دانایی در ادامه با اشاره به فعالیت 36 کارخانه تولید قند و شکر 
در17 استان کشور، افزود: تولیدات 9 کارخانه از نیشکر و27 کارخانه 
از چغندر قند است و متاسفانه درهشت سال گذشته نیزهشت واحد 

صنعتی دراین بخش تعطیل شد.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، اظهارداشت: به رغم 
این وضعیت ،حدود 60 درصد قند و شکر مورد نیاز کشور در صنایع 

داخلی تولید می شود.
 دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارخان��ه های قن��د و ش��کر ای��ران گفت: 
پیش بینی می شود، میزان تولید قند وشکر کشور تا پایان سال جاری 
به یک میلیون و 400 هزار تن برسد که در این صورت 65 درصد نیاز 

داخلی تامین می شود.
دانایی یادآورشد: اکنون کل نیاز ساالنه کشور به محصول چغندر قند 

و نیشکر دو میلیون و 200 هزارتن است.
وی رویکرد دول��ت یازدهم و وزارت جهاد کش��اورزی به صنعت قند 
وشکر را بس��یار خوب ارزیابی کرد وافزود: در دولت های نهم و دهم 
به قدری واردات این محصوالت ب��اال رفته بود که تولیدات داخلی در 

انبارها ماند.
دانایی اضافه کرد: اگر قرار است نرخ مصوبی برای قند و شکر تعیین 
ش��ود آن را در زمان اصلی خود اعالم کنند تا کش��اورزان و صاحبان 
صنعت بتوانند محصوالت خ��ود را به موقع به فروش برس��انند. وی 
گفت: طی 10 سال گذشته دالالن بیشترین س��ود را از صنعت قند 

و شکر کشور برده اند.
دبیرانجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران یادآور شد: اکنون 80 
هزار کارگر به صورت دائم و فصلی در صنعت قند وشکر کشور فعالیت 

دارند که نیمی دائم و نیمی فصلی هستند.
وی، تعداد چغندرکاران کشوررا 38 هزار نفراعالم کرد و گفت:سطح 
زیر کشت نیش��کر کش��ور87 هزار هکتار و چغندر قند در 95 هزار 

هکتاراست.

 اولین واکنش مردم 
به افزايش وام خودرو

وام خودرو در حالی از سوی ش��ورای پول و اعتبار افزایش یافت که از 
یکی دو س��ال اخیر در پی افزایش ناگهانی قیمت خودرو بانک های 
خصوصی پیشنهاد افزایش مبلغ این وام را به بانک مرکزی داده بودند.

پیشنهاد وام 15 میلیون تومان خرید خودرو شب سه شنبه در شورای 
پول و اعتبار که ب��ا محوریت حمایت از تولید داخلی برگزار ش��د، به 
تصویب رسید. براین اساس وام خودرو از هفت میلیون تومان به 15 
میلیون تومان افزایش یافت. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، میزان 
پرداختی وام خودرو از سوی بانک ها باید 70 درصد قیمت خودرو را 

پوشش دهد و حداکثر 15 میلیون تومان باشد.
حال با توجه ب��ه قیمت خودروهای داخلی ک��ه از 22 میلیون تومان 
آغاز شده و تا 120 میلیون تومان هم ادامه دارد، می توان گفت شورای 
پول  و اعتبار پرای��د را تنها خودروی داخلی مدنظر ق��رار داده و اکثر 
ایرانیان با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید 
در اولین مرحله از خرید خودرو به سمت خرید خودروی پراید سوق 

پیدا می کنند.
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در رابطه با افزایش وام خرید خودرو در 
حالی به تصویب رس��ید که نرخ سود و تس��هیالت بانکی تا حدودی 
کاهش یافته و پیش بینی می ش��ود، حجم تقاضا برای دریافت وام و 
تسهیالت تا حدودی افزایش یابد که از سوی دیگر بانک ها به عنوان 
عرضه کننده تسهیالت توان پاسخگویی به تمام نیاز ها را ندارند، با این 
تفاسیر با توجه به عالقه مردم برای خرید خودرو شخصی، میزان تقاضا 

برای دریافت این وام افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر در حالی که بانک ها آنچنان قدرت وام دهی قابل قبولی 
ندارند، عالقه ای برای ارائه عقود مبادالتی با نرخ 21 درصد را نیز ندارند 
که این موضوع موجب ایجاد صف های انتظار برای دریافت وام خودرو 

خواهد شد.
در کنار افزایش وام خودرو، شورای پول و اعتبار میزان وام خرید کاال ها 
و خدمات ضروری از قبیل کاالهای مصرفی بادوام نو و دس��ت اول از 
محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای 
ضروری مش��ابه، حداکثر تا مبلغ هش��ت میلیون تومان، تسهیالت 
جعاله تعمیرمس��کن حداکثر تا مبلغ 10 میلیون تومان، تسهیالت 
کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، حداکثر تا مبلغ پنج میلیون تومان 
و تسهیالت خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی 
از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 

20 میلیون تومان را نیز تصویب کرده است.
بازپرداخت وام 15 میلیونی مشخص نیست

اما در رابطه با افزایش وام خودرو برخی مردم بر این عقیده هستند که 
باید میزان سود و مدت زمان پرداخت این وام مشخص شود تا با خیالی 
آسوده به س��مت دریافت وام و خرید خودرو رفت.یک پسر جوان که 
خودرویی هم ندارد، گفت: ب��ا توجه به درآمد های فعلی و هزینه های 
جاری خانوار قادر به دریافت وام خودرو و پرداخت اقساط آن نیستم و 

با این میزان وام تنها می توان خودرو پراید خریداری کرد.
وی ادامه داد: از میزان بازپرداخت این وام آگاهی ندارم؛ اما با توجه به 
بازپرداخت وام های مسکن و ازدواج می توان گفت ماهانه 200 هزار 

تا 300 هزار تومان است.
خانمی جوان نیز گفت: این وام برای فردی که کارمند بوده و آنچنان 

هزینه ای ندارد خوب است و با این وام می تواند صاحب ماشین شود.
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افزایش تقاضا ب��رای خرید خودروه��ای کارکرده به دلیل 
کاهش قیم��ت اولیه خودرو، بس��ترهای جدی��دی برای 

کالهبرداری و تقلب ایجاد کرده است.
این روزها مدل و ابعاد کالهبرداری ها با تغییرات شگرفی 
مواجه شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های تقلب 
و کالهبرداری نیز پیشرفت کرده و از کف زنی و کیف قاپی 
به ارسال پیامک جایزه و کارت بانکی و چسباندن آدامس به 

خودپرداز رسیده است.
 یک��ی از روش های رایج و رو به گس��ترش ک��ه این روزها 
به شدت مورد استقبال افراد ش��یاد قرار گرفته است، سوء 
استفاده از عطش خریداران خودرو برای خرید خودروهای 

مدل باال با قیمت کمتر از نرخ بازار است.
کالهب��رداران ب��ا خرید خودروه��ای تصادف��ی و چپی با 
 حداقل هزینه نسبت به ترمیم خودرو اقدام و آن را به جای 

خودرو های کم کارکرد در حد صفر به فروش می رسانند.
ش��گرد کالهبرداران اینگونه اس��ت که زمانی که مشتری 
و خریدار برای رویت ماش��ین مراجعه م��ی کند، در حین 
بازرسی خودروی انتخابی، مشتریان دیگر از راه می رسند 
که با خود صافکار نیز همراه داشته و جلوی بقیه خودرو را با 
آهن ربا و روش های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و شدیدا 
تاکید می کنند که خودرو در سالمت کامل و بدون هرگونه 

رنگ شدگی می باشد.
غافل از اینکه تمام این افراد از اعضای باند کالهبرداری بوده 
و خریدار اگر شکی هم داشته باشد به یقین تبدیل می شود 

که خودرو از لحاظ بدنه مشکلی ندارد.
 معموال شخصی که ش��ما با آن معامله می کنید و قولنامه 
می نویس��ید خودرو را قولنامه ای خریده است؛ به همین 
دلیل زمان نقل و انتقال س��ند صاحب اصلی به دفترخانه 
مراجعه می کنند. یکی از ترفندهایی که برای پیش��گیری 
از شک خریدار به کار می برند این است که می گویند برای 
اینکه دوبار هزینه سند زدن ندهند تا پیدا کردن مشتری 
سند را در دفترخانه باز میگذارند و این امری طبیعی است.

معامله به طور کامل انجام می شود و با خودرویی که تصور 
 می کنید کمت��ر از ارزش واقع��ی آن خریده ای��د به خانه 
می روید؛ اما در اولین باری که نیاز به تعویض روغن یا تعمیر 
ماشین دارید متوجه می شوید ماشین چپی بوده و با یک 
دستکاری س��اده آن را ش��بیه خودروی نو و کم کاردکرد 
ساخته اند.وقتی به فروش��نده زنگ می زند دیگر نشانی از 
فروشنده پیدا نخواهد کرد. تلفن اعتباری فروشنده خاموش 
بوده و آدرس و حتی کپی شناسنامه وی هم جعلی است.

وقتی به نفر اصلی که در دفترخانه سند را امضا کرده مراجعه 
کنید او هم اعالم می کند که خودرو را با همین وضعیت و 
اعالم چپی بودن آن به او فروخته و قولنامه نوشتیم. اینکه او 

به شما نگفته مقصر من نیستم !
یکی از خریداران خودروهای این چنینی گفت: برای خرید 
خودرو به همراه خود یک مکانیک برده بودم و از آنجایی که 
مدل ماشین باال بود و کارکرد آن در حد صفر بود ضرورتی 
ندیدم که خودرو را به صافکاری برای کارشناس��ی نش��ان 

دهم.
چه کنیم تا در دام خودروی چپی نیفتیم ؟

    برای خرید خودرو و یا اصوال برای هر معامله با رقم باالی 
چند میلیون، حتما از نش��انی دقیق فروش��نده اطمینان 
حاصل کنید نشانی منزل و محل کار فروشنده را در قولنامه 
قید کنید. نشانی که محرز باشد. نشانی از روی قبوض آب، 
برق، تلفن و ... قابل اثبات است.) بخصوص وقتی از سایت 

اینترنتی و یا اگهی روزنامه قصد خرید خودرو دارید(.
حتما از فروش��نده یک ش��ماره تلفن ثابت داشته باشید. 
هیچگاه به کپی شناسنامه و یا کارت ملی اطمینان نکنید 
و حتما اصل این م��دارک را رویت کنید. ب��ه هیچ وجه با 
شخصی که س��ند خودرو به نام وی نیست معامله نکنید . 
به مفاد مبایعه نامه که در دفترخانه تنظیم می شود توجه 
کنید.کلماتی وجود دارد که شما شاید معنی آن را ندانید 
مثل غبن فاحش) به معنای ایراد فاحش( سلب و واگذاری 
خیارات ) به معنای اینکه حق هرگونه اعتراض را در آینده 
ندارید و .... ) در این قس��مت اگر رعای��ت نکنید به لحاظ 
قانونی هم سرتان کاله خواهد رفت (.برای ارزیابی خودرو 
حتما به مکانیک و صافکار ماهر و امین مراجعه کنید. برای 
تنظیم س��ند به دفترخانه ای که خودتان تعیین می کنید 
بروید و نه دفترخانه ای که فروشنده معرفی می کند. شماره 
بدنه و موت��ور را با کارت خودرو تطبی��ق دهید. در صورت 

پایین بودن قیمت خودرو حتما شک کنید.
خالء هايی که به داد کالهبرداران می رسد

در صورت جلوگیری قانون از ش��ماره گذاری خودروهای 
 چپی در مراکز ش��ماره گذاری این اتفاق به حداقل ممکن 
می رس��د. یک��ی از  امکاناتی ک��ه در کش��ورهای اروپایی 
ب��رای معامله کنندگان خودرو ایجاد ش��ده اس��ت، وجود 
مراکزی برای کارشناس��ی خودرو اس��ت که برای خودرو 
گواه��ی س��المت و کیفیت صادر م��ی کند. ای��ن گواهی 
همانند مدارک شناس��ایی خری��دار در دفترخان��ه و اداره 
 ش��ماره گذاری توس��ط واحد های ذیربط اخذ و ضمیمه

 پرونده می شود.
در این مراکز فروشندگان خودروهای کارکرده گواهینامه 
س��المت را همانند س��ایر امور مثل عوارض ش��هرداری و 
خالفی که از پلیس دریافت می کنند ب��ه خریدار  و مراکز 
 مربوط��ه تحویل می دهند ت��ا خودرو به خری��دار تحویل

فروش خودروی چپی  به جای صفر 

ترکیه از روسیه تخفیف 
گازی می خواهد

 آمادگی باکو 
برای مشارکت نفتی با تهران

در حالی که ترکیه انتظار دریاف��ت تخفیف 15 درصدی در نرخ گاز 
صادراتی روسیه را داشت؛ اما گفته می شود که گازپروم مایل نیست 
بیش از 10 درصد به ترکیه تخفیف بدهد. در حالی که هنوز از نهایی 
شدن مذاکرات شرکت سهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه )بوتاش( 
 با ش��رکت گاز روس��یه )گازپروم( خبری منتشر نش��ده است؛ اما 
رسانه های ترکیه از موفقیت بخش خصوصی ترکیه در خرید آزاد گاز 
از روسیه با 30 درصد تخفیف خبر می دهند. »تانر یلدیز« وزیر انرژی 
ترکیه اوایل اسفند ماه سال گذشته اعالم کرد: بر مبنای قراردادی که 
شرکت دولتی بوتاش با شرکت گازپروم امضا کرده، آنکارا از تخفیف 

قابل توجهی در بهای گاز خریداری شده برخوردار می شود.
به گفته یلدیز، روس��یه ابتدا 6 درصد در نرخ گاز صادراتی به ترکیه 

تخفیف خواهد داد و سپس این میزان افزایش می یابد.

یک مقام مس��وول، در ش��رکت س��وکار جمه��وری آذربایجان با 
تاکی��د بر اینک��ه تحریم ه��ای نفتی ای��ران لغو می ش��ود، گفت: 
 ب��ه زودی در بازاره��ای جهانی انرژی ب��ر روی ایران بازگش��ایی 

خواهد شد. 
ناظم ولی اف، رییس اداره علمی و فنی س��وکار با بیان اینکه پس 
 از لغو تحریم ها جمهوری اس��المی ایران و جمه��وری آذربایجان

 می توانند همکاری ه��ای مطلوبی در صنعت نفت و گاز داش��ته 
باشند، گفت: هم اکنون ش��رکت ملی نفت آذربایجان )سوکار( در 
12 کش��ور از جمله ایران نمایندگی دارد، همچنین در 11 کشور 
نمایندگی پخش و فروش دارد. نفت تولیدی این شرکت از طریق 
خطوط لوله، همچون باکو-جیح��ان و باکو-تفلیس-ارزروم صادر 

می شود. 

وزیر نیرو اخیرا صحبت از واردات آب از کشورهای مجاور کرده است. 
این صحبت که در سال های قبل نیز پیش��نهاد آن از سوی وزرای 
سابق نیرو بیان ش��ده بود، با واکنش های تندی همراه و در نهایت 
خبر مشخصی از آن اعالم نشد. حمید چیت چیان، اخیرا اعالم کرده 
است که انتقال آب از سه کشور مجاور در دستور کار این وزارتخانه 
قرار دارد. وی در عین حال، سال گذشته نیز این صحبت را مطرح 
کرده بود. چیت چیان در آن زمان عنوان ک��رده بود که می  توان از 
کش��ورهایی که با آنها تعامالتی داریم آب وارد کنیم؛ اما احتمال 
تغییر در تعامالت اس��ت و وابس��تگی در مس��اله آب به هیچ وجه 
خوشایند نیست. در حالی که چیت چیان تنها مساله وابستگی به 
واردات آب را ناخوشایند می داند، معاون وی امسال عنوان کرد که 
مساله واردات آب به خودی خود، مساله جالبی برای کشور نیست. 
رحیم میدانی معاون چیت چیان، در فروردین ماه امسال اعالم کرده 
بود که واردات آب از کشورهای همسایه در حال بررسی است؛ اما 
این بحث دورنمای خوبی برای کشور ندارد. صحبت های میدانی در 
خصوص واردات آب در حالی است که این تصمیم که اخیرا از سوی 
وزیر نیرو اعالم شده، مساله جدیدی نیست؛ چرا که وزیر سابق نیرو 
نیز در سال 91، مساله واردات آب را مطرح کرده بود. مجید نامجو، 
وزیر اس��بق نیرو در آن زمان خبر از تصمیم دول��ت بر واردات آب 
داده بود. طبق جزییاتی که وی اعالم کرده بود، ایران با پاکستان و 

افغانستان مذاکراتی را برای انتقال آب انجام داده بود.

 ايران واردکننده 
آب می شود

مرکز آمار ای��ران در یک��ي از تازه ترین گزارش هاي خود از ش��اخص 
میزان مصرف انرژي واحد و کارگاه هاي صنعتي به ارایه آمار و ارقامي 
پرداخته که قابل توجه اس��ت.هرچند که تازه ترین گزارش این مرکز 
از میزان مص��رف حامل هاي انرژي درکارگاه هاي صنعتي کش��ور به 
تفکیک استاني تا سال 91 اس��ت؛ اما نکته حایز اهمیت در این میان 
افزایش مصرف حامل هاي انرژي کارگاه هاي صنعتي با توجه به کاهش 
رشد صنعتي طي این سال هاس��ت. این در حالي است که در طي این 
سال ها موضوع انرژي و میزان مصرف آن در بخش هاي مختلف، یکي 

از مهم ترین مباحث در سیاست گذاري و برنامه ریزي کشورهاست.
انرژي به عنوان یکي از مهم ترین عوامل تولید، از نظر اقتصادي داراي 
اثرات قابل توجهي است. در این میان نفت و مشتقات نفتي کماکان 
مهم ترین تامین کننده انرژي در جهان هستند. در عین حال در کشور 
ما به خصوص پس از طرح هدفمندي یارانه ه��ا، به چگونگي مصرف 

انرژي در بخش هاي مختلف توجه ویژه اي شده است.
به نقل از روزنامه اعتماد، بررس��ي مقدار ان��رژي مصرفي کارگاه هاي 
صنعتي 10 نفر کارکن و بیش��تر به تفکیک اس��تان هاي کش��ور، در 
سال 91 نشان مي دهد، اس��تان هاي اصفهان و خوزستان بیشترین و 
استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژي را در بین استان ها 
داشته اند. این مقدار براي اس��تان هاي اصفهان و خوزستان به ترتیب 
52 و 49 میلیون بش��که معادل نفت خام و براي اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد به مقدار 0/1 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

 اصفهان صدرنشین مصرف
 انرژی در ايران

هم اکنون کشورمان دارای بیش از 200 هزار کیلومتر 
راه است و پیش بینی می شود طی یک دهه آینده طول 
راه های کشور به بیش از 300 هزار کیلومتر افزایش یابد. 
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان با بیان 
اینکه عمر متوسط جاده های کشورهای توسعه یافته 
15 سال است، گفت: هم اکنون عمر متوسط جاده های 

کشور بین پنج تا شش سال است.
محمد ش��کرچی زاده، اف��زود: در اجرای پ��روژه های 
 عمران��ی و س��اختمانی کش��ورمان ب��ه مس��اله مهم 
صنعتی سازی به عنوان توس��عه پایدار توجه چندانی 
نمی شود. وی با بیان اینکه استفاده از مصالح نامرغوب 
در ج��اده ها باع��ث کاه��ش کیفیت و عمر آس��فالت 
 جاده می ش��ود، اظهار داش��ت: باید در خصوص جاده 
 نظارت های بیش��تری به مصالح و کیفیت آسفالت در 
راه ها ش��ود. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
ایران یکی از کشورهای زلزله خیز دنیا است و در چهل 
سال اخیر 30 درصد زلزله های باالی 10 هزار نفر تلفات 
در کشور ما رخ داده است. وی یادآور شد: این آمار نشان 
می دهد باید بیش از پیش به مقاوم س��ازی ساخت و 
س��ازها توجه کنیم؛ چرا که می توان با انجام مطالعات 
و افزایش نظارت بر س��اخت و س��ازها این تهدیدات و 

خسارت های زلزله را به حداقل برسانیم.

س��خنگوی وزارت خارج��ه آلم��ان اع��الم ک��رد 
که برلی��ن آم��اده هم��کاری ب��ا ته��ران در بخش 
 انرژی ب��وده و در انتظ��ار نهایی ش��دن توافق جامع 
هسته ای است.مارتین شفر درخصوص این احتمال 
که ایران یک گزینه جدی برای آلمان به عنوان منبع 
تامین کننده انرژی باشد، گفت که زمان مناسب برای 
مطرح کردن این مساله، روزی است که توافق هسته 
ای حاصل و تحریم ها لغو ش��ود. وی در عین حال از 
روابط تجاری بین ش��رکت های انرِژی آلمان و ایران 
استقبال کرد. شفر، تاکید کرد که مذاکرات هسته ای 

ایران وارد مرحله حساسی شده است.
  س��خنگوی وزارت اقتص��اد آلمان با اع��الم این که 
نمی توان این احتمال را که ایران گزینه جدی برای 
تامین نیازهای انرِژی این کشور است را ارزیابی کند، 
گفت که کشورش به منابع تامین انرژِی اش تنوع می 
بخشد. به گفته هلن رنگ، نایب رییس و مدیر اجرایی 
انجمن خاورمیانه و نزدیک آلمان، شرکت های این 
کشور در بخش انرژی، فوالد و داروسازی به طور ویژه 

ای به داد و ستد با ایران عالقه مند هستند.
 انجم��ن خاورمیانه و نزدی��ک آلم��ان، بزرگترین و

 قدیمی ترین انجمن خدمات رسان تجاری مستقل 
این کشور برای منطقه خاورمیانه و نزدیک است.

افزايش 100هزار کیلومتری 
راه های کشور طی يک دهه آينده

آلمان حاضر به همکاری با ايران 
در بخش انرژی است

 ضرورت بازگشت ايران 
به بازار جهانی کار

وابس��ته کار ایران در کویت، با بیان اینکه سهم کشورمان 
از اقتصاد 583 میلیارد دالری اعزام نیروی کار در س��ال 
2014 فق��ط 23 ص��دم درصد بوده اس��ت، ب��ر ضرورت 
بازگشت ایران به بازار کار بین المللی تاکید کرد. نخستین 
همایش بزرگداش��ت روز جهانی کارگر از سوی وابستگی 
کار کشورمان در کویت و با حضور جمعی از ایرانیان شاغل 
در این کشور، س��فیر جمهوری اس��المی ایران و وابسته 
کار کشورمان برگزار شد.علیرضا عنایتی، سفیر ایران در 
کویت در این همایش با اشاره به نقش کارگران در پیشبرد 
جامعه، کار و دانش را به عنوان دو عامل ساخت ایرانی آباد 
 و آزاد بر شمرد. وی اس��تعداد باال، دلس��وزی و دقت را از

 ویژگی های نیروی کار ایرانی در کویت عنوان کرد و گفت 
که درب س��فارت ایران در کویت به روی همه ایرانیان باز 
اس��ت. س��فارت برای ارایه تمامی خدمات در بخش های 

مختلف از جمله کنسولی به ایرانیان آماده است.
علی حسین شهریور، وابسته کار ایران در کویت با تاکید 
بر ضرورت بازگش��ت ایران به بازار کار بین المللی، گفت: 
کس��ب مهارت های جدید و دانش فن��ی روز، ارز آوری و 
افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری از مزایای 
اعزام نیروی کار است. شهریور،  الزامات ورود ایران به بازار 
کار جهانی را تس��هیل در امور اعزام از طریق ایجاد بانک 
 اطالعات کارجویان، آموزش متقاضی��ان به ویژه آموزش 
زبان های خارج��ی و فعال ش��دن مراک��ز کاریابی های 
 خارجی دانست و گفت: دیپلماسی خارجی فعال و انعقاد 
توافق نامه های اعزام نیروی کار با کشورهای پذیرنده نیرو 
باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با یادآوری 
اینکه حدود 50 هزار نفر از جمعیت چهار میلیونی ایرانیان 
خارج از کشور، در کویت مشغول کار و فعالیت اقتصادی 
هستند بر ضرورت حمایت های حقوقی، قضایی و کنسولی 
از آنان تاکید کرد و افزود: معافیت های مالیاتی و پوشش 
بیمه تامین اجتماعی برای صیان��ت از نیروی کار که با ارز 
آوری می تواند در افزایش تولید ناخالص ملی سهم باالیی 
داشته باشد بس��یار حیاتی و مورد نیاز اس��ت. وابسته کار 
کش��ورمان تصریح کرد: بیش از 62 درصد ایرانیان مقیم 
کویت در بخش های مختلف اقتصادی مشغول کارند که 

94 درصد شاغلین مرد و 6 درصد آنان زن هستند.
شهریور گفت: اجرایی کردن موافقت نامه کار و گسترش 
نیروی کارگری بین دو کش��ور ایران و کویت، سفر رییس 
س��ازمان نیروی کار دولت کویت به تهران، صدور کارنامه 
ش��غلی، صدور بیمه نامه حوادث انفرادی، حل اختالفات 
کارگران ایرانی با کارفرما و کفیل، ارایه مشاوره و خدمات 
حقوقی، بخشی از فعالیت های وابستگی کار در سال 93 

بوده است.
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یادداشت

هفت هنر

 نشست »تراژدی، زیبایی و هنر« 
در رویش دیگر

نشستی با عنوان »تراژدی، زیبایی و هنر« توسط موسسه مطالعاتی رویش 
دیگر برگزار می شود.مدیر این موسسه گفت: این نشست با محوریت سه 
موضوع تراژدی، زیبایی و هنر برگزار می شود و سخنرانی درباره هرکدام 
از این موضوعات را یکی از اساتید رشته فلسفه بر عهده دارد. واعظ افزود: 
موضوع هنر توسط س��عید بینا مطلق، از اس��اتید و اعضای هیات علمی 
گروه فلسفه دانشگاه اصفهان مورد بررس��ی قرار می گیرد. وی ادامه داد: 
موضوع زیبایی نیز توسط محمدجواد صافیان مطرح می شود.  وی گفت: 
محمدجواد صافیان از اعضای هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان 
است که در حوزه فلسفه هنر و زیبایی مقاالت متعددی را به ثبت رسانده 
اس��ت. وی یادآور ش��د: همچنین علیرضا محمدی یارچانی، نویسنده و 
پژوهشگر فلسفه هنر، بررس��ی موضوع تراژدی را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است؛ این نشست روز ۲۰ اردیبهش��ت ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در 
موسسه رویش دیگر، واقع در خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارستان شهید 

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

 نمایشگاه نگارگری  
در موزه هنرهاي معاصر

نمایش��گاهی از آثار امیر اس��د زاده در م��وزه هنرهای معاص��ر اصفهان 
گش��ایش یافت. ای��ن هنرمند اف��زود:  در این نمایش��گاه قریب به س��ی 
اثر طراح��ی نگارگری به نمایش گذاش��ته می ش��ود و این آث��ار با اتود 
مدادي کار ش��ده و بیش��تر نوع��ي طراحي نخیلي اس��ت. اس��دا زاده با 
بی��ان اینکه این آث��ار فرات��ر از مینیاتور اس��ت،  ادامه داد:  ای��ن طرح ها 
همه رش��ته هاي نگارگري ش��امل گل و م��رغ، تذهیب، تش��عیر و ... را 
ش��امل مي ش��ود. وي اضافه کرد: همه  این طرح ها موضوعي و بر مبناي 
ایده ذهني اس��ت و س��بك و س��یاق خاصي دارد. این کارها ب��ه نام من 
 در در س��ازمان صنایع دس��تي بخش هنرمن��دان ملي ثبت ش��ده و در
  رشته هاي مختلف هنري مثل قلمزني،  فیروزه کوبي و ... کار شده است. 

اس��د زاده با تاکید بر جنبه کارب��ردي این طرح ها ادام��ه داد:  نگارگري 
معموال با رنگ کار مي شود و بیش��تر آثار استاد فرشچیان مورد استفاده 
قرار مي گیرند؛ ولي سعي کردم طرح هایي با جنبه کاربردي کار کنم که 
فقط رنگ در آن کاربرد نداش��ته باش��د.گفتنی اس��ت؛ امیر اسد زاده از 
هنرمندان جوان عرصه نگارگري اس��ت که از نوجوانی فعالیت خود را در 
رش��ته نگارگری زیر نظر اس��تادانی چون احمد مطیع، مهرداد صدری و 
اکبر مصری پور آغاز کرده است. وی نمایشگاه های متعدد داخلی و بین 
المللی برگزارکرده است: »نمایشگاه هایی در موزه الهور پاکستان،گالری 
 خان��ه نقش،گال��ری آپادان��ا و.....« وی همچنی��ن در جش��نواره ه��ا و

 نمایشگاه های بین المللی حضور داش��ته و فعالیت خود در این رشته را 
عرضه کرده است. نمایشگاه جدیدترین آثار اسد زاده در زمینه ی طراحی 
روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح گشایش یافت و تا ۱۷ 

خرداد ماه ادامه خواهد داشت.  

 افتتاح جشنواره مونترال با فیلم 
»محمد رسول اهلل«

فیلم »محمد )ص(« س��اخته مجید مجیدی به عن��وان فیلم افتتاحیه 
سی و نهمین جشنواره فیلم مونترال کانادا، اولین نمایش جهانی خود 
را تجربه خواهد کرد. مسووالن برگزاری س��ی و نهمین جشنواره فیلم 
مونترال کانادا نام فیلم »محمد )ص(« ساخته مجید مجیدی کارگردان 
سرشناس ایرانی را به عنوان آغازگر این رویداد سینمایی اعالم کردند. 
به گزارش سایت جشنواره فیلم مونترال، فیلم ۱۷۱ دقیقه ای »محمد 
)ص(« با بودجه 5۰ میلیون دالر، پرهزینه ترین فیلم تاریخ س��ینمای 
ایران است که مجیدی پنج سال را صرف ساخت آن کرده است. »سرگی 
لوزیك« رییس جش��نواره فیلم مونترال در این باره گفت: مایه افتخار 
و غرور ماس��ت که میزبان اولین نمایش جهانی این فیلم مهم هستیم، 
فیلمی با سطح باالی هنری که مخاطب جهانی را هدف گرفته است. تا 
کنون فیلم های زیادی درباره شخصیت های بزرگ ادیان گوناگون چون 
حضرت موسی، عیس��ی و بودا ساخته شده اس��ت؛ اما این تنها دومین 
فیلمی است که درباره پیامبر اسالم به سینما آمده است.  مجیدی قرار 
است همراه با مهمترین عوامل سازنده فیلم »محمد )ص( « برای نمایش 
این فیلم در افتتاحیه جشنواره مونترال حضور یابد. فیلم مجیدی عالوه 
بر استفاده از مجموعه ای از بهترین بازیگران سینمای ایران از »ویتوریو 
استورارو« فیلمبردار برنده سه جایزه اسکار، »روبرتو پرپینانی« به عنوان 
تدوینگر، »اسکات ای.اندرسون« مسوول جلوه های ویژه برنده اسکار، 
»جیانتو دروسی« در مقام چهره پرداز و همچنین »ای. آر عبدالرحمن« 
آهنگس��از برنده جوایز اس��کار و گرمی هندی بهره برده اس��ت. سی و 
نهمین جش��نواره فیلم مونترال کانادا از تاریخ ۲۷ اوت تا هفتم نوامبر 

۲۰۱5 برگزار می شود. 

 حضور فیلم »مادر قلب اتمی« 
در بخش رقابتی جشنواره لس آنجلس

فیلم »مادر قلب اتمی« ساخته علی احمدزاده به عنوان یکی از فیلم های 
بخش رقابتی بیست و یکمین جشنواره فیلم لس آنجلس آمریکا انتخاب 
شد. صفحه فیلم نیوز در اینستاگرام با انتشار عکسی از فیلم »مادر قلب 
اتمی«، ساخته علی احمدزاده از حضور این فیلم در بخش رقابتی بیست 
و یکمین جشنواره فیلم لس آنجلس آمریکا خبر داد. فهرست فیلم های 
حاضر در بخش های گوناگون رقابتی جشنواره فیلم لس آنجلس در حالی 
اعالم شد که فیلم »مادر قلب اتمی« س��اخته علی احمدزاده به عنوان 
یکی از فیلم های حاضر در بخش رقابتی فیلم های داستانی با هفت فیلم 
دیگر از کشورهای آفریقای جنوبی، مکزیك، سوئد، کلمبیا، کره جنوبی، 
ژاپن، کوبا و روسیه رقابت خواهد کرد. جشنواره فیلم لس آنجلس امسال 
با حضور ۷۴ فیلم بلند و ۶۰ فیلم کوتاه در بخش های سینمای داستانی 
آمریکا، س��ینمای داستانی جهان، بخش رقابتی مس��تند و فیلم کوتاه 
برگزار می شود. ترانه علیدوس��تی، پگاه آهنگرانی، مهرداد صدیقیان و 

محمدرضا گلزار، چهار بازیگر اصلی فیلم »مادر قلب اتمی« هستند.

رویا تیموریان، بازیگر س��ینما و تئاتر معتقدست باید 
پاتوق هایی راه اندازی ش��ود و رونق یابد ک��ه در آنها 
کتابخوانی و بحث درباره کتاب وجود داش��ته باش��د. 
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره رواج مطالعه 
بین اقش��ار مختلف م��ردم و پیش��نهادهایی که این 
روزها برخی از هنرمندان در ش��بکه های اجتماعی به 
عالقمندان ش��ان می دهند گفت: این روزها برخی از 
هنرمندان در ش��بکه های اجتماعی کتاب هایی را که 
خودشان خوانده اند به عالقمندان شان معرفی می کنند 
که من این اقدام را مناسب می دانم و اصال تصورم  این 

نیست که این کار یك نوع پُز روشنفکری است.
به گزارش زاین��ده رود به نقل از مه��ر، وی ادامه داد: 
چون ما مبنا را ب��ر اعتماد می گذاری��م، پس مطمئن 
هستیم که هنرمندان حتما این کتاب ها را خوانده اند 
و به همین علت هم دوس��ت دارند عالقمندان ش��ان 
از خواندن ی��ك کتاب خوب ل��ذت ببرند. م��ردم به 
جای شك کردن به اینکه هنرمندان معرفی کتاب را 
 تنها برای روشنفکر و باسواد نش��ان دادن خود انجام

 م��ی دهن��د، م��ی توانن��د کتاب��ی را ک��ه هنرمن��د 
محبوب شان معرفی کرده، بخوانند و بعد با او در همان 

شبکه های اجتماعی وارد بحث و گفتگو شوند.
این بازیگر س��ینما و تلویزی��ون درب��اره خالی بودن 
ج��ای کتابخوان��ی در می��ان م��ردم و تاثی��ری ک��ه 
هنرمندان می توانند در عالقمن��د کردن مردم به این 
امر داش��ته باش��ند، عنوان کرد: در حقیقت عالقمند 

کردن مردم به امر کتابخوانی، وظیفه ما نیست؛ بلکه 
این وظیفه سیاست گذاران فرهنگی است که در همه 
زمینه ها به فرهنگ س��ازی بپردازند ک��ه یکی از این 
موارد نیز موضوع کتابخوانی اس��ت. فک��ر می کنم ما 
پایین ترین س��رانه کتابخوانی را در میان کش��ورهای 
بزرگ دنیا داری��م، البته پایین آمدن س��رانه مطالعه، 
در همه جای دنی��ا وجود دارد و امری طبیعی اس��ت 
که دلیل این امر نیز به فراگیر شدن اینترنت و فضای 

مجازی بازمی گردد.
بازیگر س��ریال »ش��مس العماره« یادآور شد: کتاب 
خواندن به معنای کالسیك آن و از طریق تورق کتاب 
در کشور ما بسیار کم شده است. البته هر کدام از افراد 
جامعه به اقتضای رش��ته تحصیلی و کاری که دارند، 
ممکن است کتاب های مختلفی بخوانند؛ اما وضعیت 
هنرمندان متفاوت اس��ت؛ چون کار آنها همانند کار 
پزشکان است و باید همیشه به روز باشند، بنابراین ما 
باید از همه اتفاقات و رخدادهای هنری مطلع باشیم 
و در جریان مجموعه ای از مقوالت هنری قرار بگیریم. 
البته این مطالعه ممکن اس��ت به دلیل مشغله کاری 
به کندی صورت گی��رد و مدتی به تعوی��ق بیفتد؛ اما 
طبیعی اس��ت که مثال هنرمندان تئاتر ما حداقل باید 
همه نمایش نامه  های دنیای درام را بخوانند و از چند 

و چون اجراهای مختلف مطلع باشند.
تیموری��ان متذکر ش��د: عالقمن��د کردن م��ردم به 
کتابخوانی فقط دس��ت هنرمندان جامعه نیست و به 

سیاس��ت گذاران فرهنگی ما هم مربوط است. هرگاه 
قرار است حمایت های سیاسی، اجتماعی و یا کمك به 
اقشار مختلف مردم صورت گیرد، حرف از هنرمندان 
و تاثیری که بر جا می گذارند، می ش��ود؛ اما باید دید 
جایگاه سیاست گذاران فرهنگی در این امر کجاست؟ 
مثال فقط با تبلیغ��ات هنرمندان و پیش��نهاداتی که 
آنها به مردم برای خوان��دن کتاب می دهند، نمی توان 
انتظار داش��ت که همه کتابخوان شوند؛ چون این نوع 
فرهنگ سازی و عالقمندی ها را باید از دوران کودکی 

و از درون خانواده آغاز کرد.
وی اف��زود: حتی ب��ا وجود مش��غله و کمب��ود وقت، 
خانواده ها می توانند با برنامه ریزی مش��خص، برنامه 
کتابخوانی را در دس��تور کار فرزندان شان قرار دهند. 
خود من این کار را در مورد فرزندان��م انجام دادم و از 
دوران کودکی آنه��ا را به کتاب خوان��دن عادت داده 
و عالقمند کردم. باید در خانواده ه��ای ما، بعد از غذا 
خوردن و داش��تن آرامش، عالقه به کت��اب خواندن 
در اولویت قرار داشته باشد و این عالقه مثل مسواک 
زدن به برنامه زندگی شان تبدیل شود. همچنین عالوه 
بر بس��تر خانواده، جامعه نیز در این عالقمندی سهم 
بسزایی دارد. این اتفاق باید از مهدکودک ها آغاز شود 

و در نهایت به مدارس و دانشگاه ها برسد.
تیموریان درب��اره تاثیری که تلویزی��ون می تواند در 
عالقمند کردن مردم به کتابخوانی داشته باشد، گفت: 
تلویزیون می تواند در این زمینه تاثیر بسزایی بگذارد؛ 
اما متاس��فانه ش��یوه اجرایی در تلویزیون م��ا آنقدر 
خشك، عبوث و رس��می اس��ت که مخاطب ترجیح 
می دهد کانال را ع��وض کند در حالی ک��ه تلویزیون 
می تواند ب��ا اس��تفاده از ایده ها و ش��یوه های به روز و 

جذاب برای نسل جوان کتابخوانی را رواج داد.
این بازیگر با اشاره به تاثیری که وزارت ارشاد می تواند 
در عالقمند کردن مردم به مطالعه داشته باشد، گفت: 
وزارت ارشاد می تواند در این زمینه برنامه ریزی زیادی 
کند. حتی من خاطرم اس��ت که در سال های گذشته 
ما اتوبوس هایی داش��تیم که به صورت کتابخانه های 
س��یار حرکت می کردند. حت��ی پاتوق هایی می تواند 
راه اندازی ش��ود که در اصل کتابفروش��ی اس��ت؛ اما 
 در حاش��یه تبدی��ل به محل��ی ب��رای دوره همی ها و 
گپ  زدن های دوستانه، نوشیدن قهوه و چای و کتاب 
خواندن و معرفی کتاب نیز بشود. در سال های دور در 
سینما ایران چنین مکانی برای این دوره همی ها وجود 

داشت که متاسفانه تعطیل شد.
وی گفت: متاسفانه وقتی این پاتوق ها تعطیل می شود، 
عالقه به مطالعه هم در بین جوانان ما کاهش می یابد 
و همه ایده ها در محدوده شعار باقی می ماند وگرنه ما 
مترجمان و نویسندگان بسیار خوبی داریم که بسیار 

فعال بوده اما کمتر شناخته شده هستند.

رویا تیموریان؛

پاتوق های کتاب و کتابخوانی راه بیندازیم 

سکانس

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

مفاد آرا
آیین  ماده 13  و   3 ماده  آگهی موضوع  2/177 شماره: 1394/2/7-1394/16/29460 

نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر رای شماره 139460302013000069 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینقلی قاسمی فرزند 
قاسمعلی به شماره شناسنامه 63 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
73/40 مترمربع پالک 242 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 53 فرعی 
از 230 اصلی واقع در وحدت آباد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای داود زمانی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139460302013000071 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
رضا سواری  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به  باب خانه  از اصفهان در یک  به شماره شناسنامه 2184 صادره  فرزند احمدرضا 
مساحت 259/90 مترمربع پالک 522 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
از 242 اصلی واقع در روستای سیبک بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری  1 فرعی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عیدی محمد قورچی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139460302013000068 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید رحیمی فرزند علی 
به مساحت  باب خانه  آباد در یک  از نجف  محمد به شماره شناسنامه 1581 صادره 
122/62 مترمربع پالک 2484 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 238 اصلی واقع در بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای عیدی محمد اسفنانی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139460302013000070 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید ضیاء موسوی 
باب  فریدونشهر در یک  از  به شماره شناسنامه 2 صادره  فرزند سید رضا  موگوئی 
خانه به مساحت 937/20 مترمربع پالک 42 فرعی از 240 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1 فرعی از 240 اصلی واقع در روستای چغیورت بخش 13 ثبت فریدونشهر 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر اصالنی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139460302013000072 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  آقای مسعود رحیمی  متقاضی  مالکانه بالمعارض  فریدون شهر تصرفات  ملک 
نعمت ا... به شماره شناسنامه 1273 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
265/90 مترمربع پالک 2338 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 452 
فرعی از 237 اصلی واقع در بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای فتح ا... رحیمی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139460302013000067 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
انوری  مصطفی  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند سید کمال به شماره شناسنامه 52 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 222 مترمربع پالک 2485 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 238 اصلی واقع در بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای امیر اصالنی محرز گردیده است.

7- برابر رای شماره 139460302013000081 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
حسینی  سکینه  سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند سید مجتبی به شماره شناسنامه 66 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
از  از 237 اصلی مفروز و مجزی شده  مساحت 209/10 مترمربع پالک 2339 فرعی 
پالک 515 فرعی از 237 اصلی واقع در بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی یدا... و مصطفی سپیانی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/02/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/03
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین در کوی لب رودخانه بمساحت 45000مترمربع 
شماره  10581 فرعی از شماره 26 اصلی واقع درمیمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق 
به علت عدم حضور متقاضی  بنام شهرداری میمه در جریان ثبت است  ثبتی  پرونده 
قانون  ماده15  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضیان  یا 
مورخه  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت 
1394/03/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  صورتمجلس 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ثبت معترض ظرف  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین  قانون 
به مرجع ذیصالح  قضایی گواهی  تقدیم دادخواست  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض 
تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/02/19 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
مزایده 

 1/225 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 3224/93ش.ج/دوم
و 3225/93ش.ج/دوم له آقای جواد شفیعی علویجه فرزند اکبر و علیه آقای مصطفی 
پالک23-  بلوار اطلس –  خانه اصفهان –  ا... به آدرس اصفهان –  احسن فرزند سیف 
طبقه سوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 31/417/169 ریال بابت اجور 
معوقه اموال مورد تخلیه به شرح 1( یکدست مبلمان 9 نفره شامل 1 کاناپه 3 نفره + 
مبلغ 8/500/000 ریال.  به  نفره + 1 میز مستطیل کوچک  4مبل 1نفره + 2 صندلی 1 
مبلغ  به  مربوطه  میز  با  اینچ   46 حدود   LCD Brand LG تلویزیون  دستگاه  یک   )2
 1  + ایستاده  بلندگو   2  +  BrandL6 خانواده  سینما  یکدستگاه   )3 ریال.   6/500/000
بلندگو کوچک به مبلغ 1/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 16/000/000 ریال که طبق نظریه 
کارشناسی محترم دادگستری ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین 
10تا9  در ساعت   94/3/3 مورخ  مزایده ای  دارد جلسه  نظر  در  را  است  نگردیده  واقع 
نبش  اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق  احکام شورای حل  اجرای  صبح در محل 
چهارراه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.

م الف:1500  شعبه دوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   1/226
کالسه 5884/93ش.ج/دوم له خانم اکرم السادات موسوی صالحی با وکالت آقای محمد 
به  احمد موسوی و خدابس میرزائیان  قیمومیت سید  با  نژاد  علیه درسا ولی  ارشدی 
آدرس اصفهان – حصه جنوبی – خ.شریعتی – پالک378 بابت محکوم به و هزینه های 
های  گروه  مسکن  تعاونی  شرح  به  توقیفی  اموال   2/515/870/000 مبلغ  به  اجرایی 
44و55 توپخانه اصفهان واقع در سه راه حکیم نظامی – ابتدای خیابان صفه  مراجعه 
و شماره پرونده 711689 پیگیری شد. این شماره پرونده مربوط به پروژه گل نرگس 
که  می باشد  آپارتمان  واحد  یک  واگذاری  امتیاز  صورت  به  حاضر  حال  در  که  بوده 
هزار  چهارصد  و  میلیون  هفت  و  بیست  معادل  ریال   274/000/000 مبلغ  فقط  اکنون 
تومان 27/400/000 تومان به حساب شرکت تعاونی مسکن گروه های 44و55 توپخانه 
واریز شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و ارزیابی شده است. 
که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در 

مورخ 94/3/3 در ساعت 11تا10 در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق 
چهارراه وکال برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد 
از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی واریز و ارائه آن فیش به 
اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود.م الف:1498  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

 9309980352000522 پرونده:  شماره   9410113766400034 نامه:  شماره   2/57
شماره بایگانی شعبه: 930144 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
له خانم رویا فتحی به نشانی  دارد در خصوص پرونده کالسه اجرایی 930144ح22 
اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – ک.شهید فیاض – بن.بست شهید ملکی – پ80 علیه 
آقای حامد نجاتی فرزند مراد به نشانی اصفهان – سپاهانشهر – بلوار بهمن2- مجتمع 
رز- ط4- واحد4 به خواسته تعداد 400 عدد سکه تمام بهارآزادی – مقدار 150 مثقال 
بهای  و  ترمه  بهای شال  بابت  ریال  مبلغ 978/830/806  عیار ساخته شده   18 طالی 
منزل مسکونی و هزینه سفر حج و عین 10 شاخه گل رز سفید و عین آئینه شمعدان 
به مبلغ هفتصد هزار ریال و مبلغ 300/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 3/840/000 
ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها و مبلغ 84/501/540 ریال حق االجرای دولتی 
جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: تمامت پالک ثبتی 16210 فرعی از 
2187 اصلی بخش 6 اصفهان از نظر جغرافیائی پالک مزبور در اصفهان – شهر جدید 
بهارستان – فاز2- بلوار فروردین – نبش خ.فرعی – مجتمع آریانا – بلوک2- ط اول 
کدپستی 8144193758 واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی  واحد25 –   –
دادگستری مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد: 1- محل مورد نظر شش دانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در ط اول دارای پالک ثبتی اعالمی فوق الذکر به مساحت شصت 
متر و هشتاد و هشت صدم مترمربع )یک خوابه( اسکلت بتنی – پوشش سقف تیرچه 
بلوک – مصالح سطوح رویه آپارتمان طرح دعوی: کف موزاییک فرش – دیوارها گچ 
و نقاشی – دربهای داخلی چوبی – پنجره ها پروفیل فلزی و شیشه خور – آشپزخانه 
کاشی و سرامیک با کابینت فلزی – سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولرآبی 
دارای محوطه سازی و نمای آجری و سیمانی و انشعابات و مشترکات آب و فاضالب و 
گاز و برق می باشد. که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است مساحت براساس 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش دانگ مبلغ 730/560/000 ریال ارزیابی 
گردیده است که ارزش سه دانگ آن 365/280/000 ریال می باشد. متقاضیان می توانند 
5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 
و خرید در تاریخ 94/3/3 ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت 
واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ  طبقه اول –  مجتمع اجرای احکام حقوقی –   –
ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.م الف:2687 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9109980361501679 پرونده:  شماره   9410110361600045 نامه:  شماره   2/58
شماره بایگانی شعبه: 910279 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 910279ج/26 له خانم فرحناز کاردان 
فرزند محمدباقر و علیه آقای محمد حاجیان فرزند رضاقلی به خواسته مطالبه مهریه 
جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 94/3/3 راس ساعت 9 صبح جلسه مزایده ای 
از دادگستری کل  نیکبخت- 200 متر جلوتر  اجرا واقع در خیابان شهید  این  در محل 
 11/055 فروش  جهت  دو  واحد  دوم-  طبقه  احکام  اجرای  اصفهان- ساختمان  استان 
در  واقع  کار  دفتر  ثبتی شماره 14915/11531  از پالک  دانگ(  از 72 حبه )شش  حبه 
آن طبق  ارزیابی  و  نماید که مشخصات  برگزار  آقای محمد حاجیان  مالکیت   5 بخش 
برنده کسی است  ارزیابی شروع و  از مبلغ  ارزیابی گردیده و مزایده  نظر کارشناس 
که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را 
همراه داشته باشد طالبان خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از محل بازدید 
نمایند. اوصاف ملک طبق نظر کارشناس: دفتر کار واقع در ساختمان 2طبقه در آدرس 
اصفهان – خ.زینبیه – خ.عمان سامانی – جنب مسجد قائم)عج(- چهارراه اول – مطب 
دکتر حاجیان می باشد که دفتر کار مذکور واقع در طبقه اول با مساحت اعیانی حدود 
پنجره های  و  درب  و  بتونی  اسکلت  دارای  فوق  ساختمان  می باشد  مترمربع   111/13
 – کفها سرامیک فرش   – دیوارها کاشی شده   – آلومینیومی  پروفیل آهنی و  خارجی 
دارای انشعابات و سرویس کامل – سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش 
با  می باشد.  آجر  غربی  نمای  و  شمالی  نمای   – سال   10 از  بیش  قدمت  با  کولرآبی 

شهرداری  کاربری  و ضوابط  روز  متعارف  قیمت  و  محل  و  موقعیت  گرفتن  نظر  در 
منطقه و کلیه عوامل موثر در قضیه با داشتن عرصه 111/13 مترمربع فقط ششدانگ 
با  مترمربع  اعیانی حدود 111/13  به مساحت  اول  طبقه  در  واقع  کار  دفتر  -72حبه- 
مقدار 11/055  که  ارزیابی گردیده  ریال  فعلی مطب پزشک 2/222/600/000  کاربری 
حبه آن به ارزش 341/264/482 ریال به فروش می رسد.م الف:2680 شعبه 27 اجرای 

احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

فرزند  نصرزاده  معصومه  چون  شماره:1394/2/14-1394/03/32731   2/293
محمدرضا در اجرای قانون تعیین تکلیف تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به قطعه 
زمین محصور مزروعی بر روی قسمتی از پالک 213 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان 
رای شماره 139360302032000719  و  نموده  را  اصفهان  ثبت  هفده  گرمسیر بخش 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   93/10/13 مورخه 
 213 پالک  حدود  تحدید  و  شده  صادر  آن  به  نسبت  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تعیین  قانون  اجرایی  نامه  آیین  ماده 13  تبصره  لذا طبق  نیامده  به عمل  تاکنون  اولیه 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
واقع   213 شماره  از  شده  مفروز   1755 شماره  پالک  مزروعی  محصور  زمین  قطعه 
در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در روز شنبه مورخه 
94/3/9 از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
محل حضور  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که  گردد  می  اخطار  مجاور  مالکین  کلیه  به 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 
قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
گواهی  مراجع ذیصالح قضایی  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض 
انتشار:1394/02/19  تاریخ  نمایند.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست   تقدیم 

م الف:581 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
تحدید حدود اختصاصی 

داوری  حمیدرضا  آقای  اینکه  به  نظر  شماره:1394/2/14-1394/03/32756   2/294
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  طریق  از  درخواست  طی  مهابادی 
خود  مالکیت  به  نسبت  مفروزی  مالکیت  سند  تقاضای  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   51 مهاباد  در  واقع   470 پالک  از 
اولیه واقع در مهاباد 51 اصلی  را نموده و تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 470 
تحدید حدود ششدانگ  لذا  نیامده  به عمل  اصفهان  ثبت  هفده  دهستان گرمسیر بخش 
 51 مهاباد  در  واقع   470 از  شده  مفروز   1758 شماره  پالک  محصور  باغ  درب  یک 
به  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق  که  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی 
نام حمیدرضا داوری مهابادی فرزند محمدرضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور تبصره یک ماده سیزده آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 94/3/9 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/02/19 م الف:580 عصاری رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان
اخطار اجرایی

2/296 شماره:318/93 به موجب رای شماره 409 تاریخ 93/6/18 شعبه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور غالمی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )92/12/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له صندوق 
قرض الحسنه حضرت محمد)ص( با مدیریت احمد صابریان به نشانی اصفهان – خ.حکیم 
جنب کوچه33 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. به استناد ماده  نظامی – 
19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در 
غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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درهای خانه به روی 
 دست پرورده بی وفا

 باز است؟

 »لیونل مسی« 
رکورددار برترین گلزن 

رقابت های اروپایی

پیام صادقیان در پرس��پولیس به آخر خط رس��یده و به نظر می رسد که راهی برای 
بازگشت ندارد. آخرین اخراج او از جنس اخراج های قبلی نیست و شاید درهای بسته 
دیگر مثل دفعات قبلی به روی او باز نشود. این بار، هم صبر هواداران از دست او لبریز 
شده و هم سرمربی تیم روی حرفش مانده است. خالصه اینکه شواهد و قراین نشان 
می دهد که پرونده پرسپولیس و صادقیان مختومه است؛ اما مقصد بعدی این ستاره 

پرحاشیه کجاست؟ 
خود او در نامه ای خطاب به هواداران پرسپولیس از بازی در خارج از کشور خبر داده 
و راه رهایی از این وضعیت اسفبار فعلی را در فاصله گرفتن از فوتبال ایران دیده است. 
وعده رفتن به خارج از کشور شاید یک سال پیش در چنین ایامی به مراتب قابل باورتر 
بود. او فصل پیش آنقدر با پیراهن پرسپولیس درخشید که از نظر بعضی ها ستاره اول 
لیگ سیزدهم بود و خیلی ها هم بابت نبردنش به جام جهانی به کارلوس کی روش 
خرده گرفتند.انتقال به یک تیم خارجی بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل کابوس وار 
و ناامیدکننده امروز کمی دور از ذهن به نظر می رسد؛ مگر آنکه منظور پیام از خارج، 

قلب اروپا نباشد یا اینکه مدیربرنامه های او کارش را خوب بلد باشد.

مهاج��م آرژانتین��ی بارس��لونا ب��ا دو گل��ی ک��ه در ب��ازی ب��ا بای��رن 
 مونی��خ به ثمر رس��اند، رک��ورددار برترین گل��زن رقابت ه��ای اروپایی 

شد.
 تی��م فوتب��ال بارس��لونا بام��داد پنجش��نبه ب��ا درخش��ش لیون��ل 
مس��ی موفق ش��د ب��ا نتیجه س��ه  ب��ر صف��ر از س��د بای��رن مونیخ در 
 دیدار رف��ت از مرحل��ه نیمه نهای��ی رقابت ه��ای لیگ قهرمان��ان اروپا

 بگذرد.
مس��ی در این بازی دو گل زد و تعداد گل های خود در تمام رقابت های 
اروپایی را به عدد ۷۷ رساند. مس��ی اکنون یک گل بیشتر از کریستیانو 
رونالدو به ثمر رسانده و باید دید رقابت این دو در ادامه رقابت ها به کجا 

خواهد انجامید.
این رکورد پیش از این با ۷۱ گل در اختیار رائول گونزالس بود که مسی 

موفق به بهبود آن شد.

 به بهانه تغییر تابعیت ورزشکاران ایرانی

مهاجران!

 امیدوارم استقالل و پرسپولیس
 در مزایده بعدی به فروش برسند 

گودرزی: بعید است طرح دو فوریتی مجلس درباره مزایده چهارم 
سرخابی  ها به نتیجه برسد.

 محمود گودرزی اظهار داش��ت: اصلی ترین نهاد ورزش کش��ور 
باشگاه های خصوصی هستند و طبق منابع موجود، باشگاه های 

خصوصی، مهمترین نیاز ورزش جوامع است.
وزی��ر ورزش و جوانان گفت: باش��گاه های خصوص��ی حامل بار 
سیاست های دولت هستند، با توجه به اینکه مدت کمی تا مزایده 
چهارم اس��تقالل و پرس��پولیس باقی مانده بعید است طرح دو 
فوریتی مجلس به نتیجه برسد و امیدواریم در مزایده چهارم دو 

باشگاه به فروش برسند.
گودرزی اف��زود: مهمترین سیاس��ت گذاری دول��ت یازدهم در 
امر ورزش خصوصی س��ازی باشگاه ها اس��ت که در همین راستا 
اصلی ترین نهاد ورزش کش��ور در امر باش��گاه ها س��ازمان های 
خصوصی  س��ازی هس��تند؛ امیدواری��م ک��ه ه��ر چه س��ریعتر 
خصوصی سازی باشگاه ها صورت گیرد؛ چرا که اگر این امر اتفاق 

افتد دولت بهتر می تواند ورزش کشور را مورد تقویت قرار دهد.
وی تصریح کرد: اینکه دولت بخواهد باش��گاه تاس��یس و سپس 
آن را به بخش خصوص��ی واگذار کند، منطقی نیس��ت؛ چرا که 
باید باش��گاه ها از ابتدا با حمایت س��ازمان های خصوصی مورد 
بهره   ب��رداری قرار گی��رد و با ت��الش و هزینه ه��ا و دانش بخش 

خصوصی بتوان از ظرفیت  آن ها استفاده کرد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: درحال حاضر برخی باشگاه ها دولتی 
آغاز به کار کردند و جدا ش��دن از حمایت های دولت برای شان 
سخت اس��ت؛ اما اگر خصوصی سازی باش��گاه های دولتی با یک 
مکانیزم صحیح انجام ش��ود، می تواند فواید برای ورزش کش��ور 
داش��ته باش��د؛ اما این امر در صورتی امکان پذیر است که بخش 

خصوصی توانمندی وجود داشته باشد.
گودرزی افزود: هم اکنون خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل تجربه اول اس��ت و باید برای خصوصی سازی این دو 
باشگاه مش��تری وجود داشته باش��د تا بخش خصوصی و دولت 
بتوان��د از این طریق س��ایر باش��گاه ها را واگذار کنن��د؛ اما برای 
خصوصی سازی باش��گاه های ورزش کشور باید شرایط الزمه آن 

وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر شما بر این است که 
وضعیت فوتبال کشور خوب نیس��ت، گفت:  تمامی صحبت های 
بنده در روز گذشته و دیدار با پیشکسوتان درست است؛ چراکه 
بنده مسوول ورزش کشور هستم و باید نظرات سایر افراد را مدنظر 

داشته و آن ها را اجرایی کنم.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به س��والی پیرامون صحبت های 
روز گذش��ته وی، گفت: آقای کی روش به وضعی��ت خوب یا بد 
فوتبال کش��ور کاری ندارد؛ ماندن و رفتن وی نیز به فدراسیون 
مرتبط است، تنها ایشان یک سرمربی هستند و فدراسیون فوتبال 
تصمیم گیرنده حضور یا رفتن وی را می گیرد؛ چرا که هم اکنون 
ما کارفرما هستیم و نه پیمانکار و تفاوت های زیادی میان کارفرما 
و پیمانکار وجود دارد. کارفرما مقام عالی پیمانکار اس��ت و باید 

پیمانکار دستورات الزمه کارفرما را اجرا سازد.

 بازیکنانم برای این برد تامرگ
 پیش رفتند

برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی دو بر یک چهارشنبه شب تیمش 
برابر بنیادکار به خبرنگاران حاضر در س��الن کنفرانس ورزشگاه 
آزادی گفت: در وهله اول می خواهم از هواداران پرسپولیس تشکر 

کنم که جو فوق العاده زیبایی را ایجاد کردند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنش��ان کرد: بازیکنان ما 
آنقدر دویدند و جنگیدند که از فرط خس��تگی ازحال رفتند و تا 
حد مرگ هم پیش رفتند. چیزی که باعث شد آنها تا دقیقه آخر 

بنجگند همین حضور هواداران و حمایت های آنها بود.
وی ادامه داد: به این هواداران و بازیکن��ان افتخار می کنم. آنچه 
به عنوان مربی باید عرض کنم این اس��ت که پیروزی همیش��ه 
زیباست. ما یک بازی خوب را انجام دادیم و از همان ابتدا حریف 

را تحت فشار قرار دادیم.
برانکو ادامه داد: وقتی تعداد زیادی از بازیکنان حریف در منطقه 
دفاعی شان جمع می شوند، کار برای ما سخت می شود. به همین 
خاطر افتخار می کنم به بازیکنانم ک��ه مردانه تالش کردند و به 

پیروزی رسیدند.
س��رمربی تیم فوتب��ال پرس��پولیس خاطرنش��ان ک��رد: ما در 
سخت ترین گروه قرار داش��تیم. قهرمان عربستان، قهرمان قطر 
و برترین تیم ازبکستان در گروه ما بودند. با وجود همه مشکالت 
داخلی باش��گاه ما توانس��تیم حداکثر امتیاز ممکن را به دست 
بیاوریم. ما مقابل الهالل هم همین میزان شانس داریم، به نظرم 

الهالل تیم بهتری نسبت به النصر است.
برانکو در مورد دیدار با الهالل گفت: ما قبل از اینکه به این بازی 
برسیم باید دو بازی را در لیگ داخلی پشت سربگذاریم که یکی 
از آنها با استقالل است. بعد از این بازی تمرکزمان را روی دیدار با 

الهالل خواهیم گذاشت.
وی افزود: بازیکنان من در این دیدار از جان مایه گذاشتند و بسیار 
خوب مبارزه کردند. آنها تا دقیقه ۹۰ هم تکل می زدند. من به این 
بازیکنان افتخار می کنم و امیدوارم بتوانیم با تمریناتی که در نظر 

می گیریم به شرایط ایده ال برسیم.
ایوانکووی��چ در مورد عملکرد حمیدعلی عس��گر و اش��تباهاتی 
که در گذش��ته داشته اس��ت گفت: ش��ما کدام بازیکن را سراغ 
دارید که در دوران فوتبالش اش��تباه نکرده باش��د. ایش��ان هم 
اش��تباهاتش کم ش��ده اس��ت و در این بازی کمترین اشتباه را 
داش��ت. من هیچ انتقادی ب��ه بازیکنانم ندارم. علی عس��گر در 
 دقیقه ۹۰ دوید و درون محوطه جریم��ه حریف دوید و صاحب

 موقعیت شد.
برانکو در مورد محمد نوری نیز گف��ت: ارزیابی ما به عنوان کادر 
فنی این اس��ت که نوری باید نزدیک به خط حمله بازی کند. ما 
خودمان از او می خواهیم که خودش را به خط حمله نزدیک کند. 
در یک صحنه هم روی او خطای محرز پنالتی انجام ش��د. او در 
خط حمله و دفاع به ما کمک می کند و یک کاپیتان واقعی برای 

پرسپولیس است.
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پیکارهای چهار وزن نخس��ت 
کش��تي آزاد قهرماني آسیا در 
حالي چهارشنبه شب در دوحه 
قطر پایان یافت،  که نمایندگان 
ایران با کس��ب دو مدال طال، 
یک نقره و یک برنز به کار خود 

خاتمه دادند.
 پرونده پیکاره��ای چهار وزن 
نخست کش��تی آزاد قهرمانی 
آس��یا ب��ا کس��ب چهارمدال  

رنگارنگ برای نمایندگان ایران بسته شد. پیکار مدعیان اوزان 
نخست کشتی آزاد قاره کهن از صبح روز چهارشنبه در دوحه 
قطر آغاز شد که طی آن یونس سرمستی،  مسعود اسماعی نژاد، 

علیرضا کریمی و کمیل قاسمی به میدان رفتند.
مسعود اسماعیل پور در وزن ۶۵ کیلوگرم پس از استراحت در 
دور نخست، در دور دوم وراسینگ از سریالنکا را با نتیجه ۱۰ بر 
صفر شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۸ بر ۶ پارک ریونگ 
هوانگ از کره شمالی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه 
یافت. اس��ماعیل پور، در ادامه راه نیز با درخش ظاهر شد و در 
مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۹ بر ۸ و سپس با ضربه فنی روسالن 
پلی اف از ازبکستان را شکس��ت داد و به دیدار فینال راه یافت. 
وی سرانجام در دیدار فینال مقابل توموتسوگو ایشیدا از ژاپن 

با نتیجه یک بر یک به پیروزی رسید و صاحب مدال طال شد.
دومین مرد طالیی کشتی آزاد ایران در روز نخست رقابت های 
قهرمانی آس��یا در وزن ۸۶ کیلوگرم به می��دان رفت. علیرضا 
کریمی نماینده جوان و آینده دار تیم ملی ایران که مدال طالی 
جوانان جهان را نیز در کارنامه دارد، پس از اس��تراحت در دور 
نخست، در دور دوم مقابل عظمت دولت بیکوف با نتیجه ۹ بر 

صفر به پیروزی رسید.
این کش��تی گیر جوان، در دور بع��د امید جان عثم��ان اف از 
ازبکس��تان را شکس��ت داد. وی در دی��دار پایانی ه��م مقابل 

آتسوش��ی ماتس��وموتو از ژاپن با 
نتیجه ۶ ب��ر ۲ به برتری دس��ت 
یاف��ت و م��دال ط��الی وزن ۸۶ 

کیلوگرم را بر گردن آویخت.
در ادامه کمیل قاسمی، نماینده 
وزن ۱۲۵ کیلوگ��رم تی��م مل��ی 
کش��تی آزاد ای��ران نتوانس��ت 
س��ومین مرد طالیی روز نخست 
ش��ود و با قبول شکس��ت مقابل 
حریف ق��زاق در دی��دار فینال به 
مدال نقره بس��نده کرد.کمیل، در فین��ال وزن ۱۲۵ کیلوگرم 
به مص��اف آیال الزاری��ف از قزاقس��تان رف��ت، و در حالی که 
همه منتظر درخش��ش او و کس��ب یک طالی دیگ��ر بودند،  
مغل��وب حریف قزاق ش��د و با کس��ب م��دال نق��ره وعنوان 
 نایب قهرمانی از این مس��ابقات خارج ش��د. قاس��می پیش از 
راه یابی به فینال،  ژانگ دنگ از چی��ن و محمد صباح از عراق 

شکست داده بود.
در وزن ۵۷ کیلوگرم هم یونس سرمستی به میدان رفت که در 
نهایت به مدال برنز رقابت های کشتی قهرمانی بزرگساالن آسیا 
دست یافت. سرمستی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم 

مقابل ژیای مودی از چین با نتیجه ۹ بر ۷ به پیروزی رسید.
این کش��تی گیر، در مرحله نیمه نهایی مقابل سامات ندیربک 
از  قرقیزستان با ضربه فنی شکس��ت خورد و راهی دیدار رده 
بندی شد. وی در نهایت در دیدار رده بندی با نتیجه ۴ بر صفر 
از ندیرجان صفراف از ازبکستان پیش بود که در نهایت با ضربه 

فنی این حریف را شکست داد و به مقام سوم رسید.
بدین ترتی��ب در پایان روز نخس��ت رقابت های کش��تی آزاد 
قهرمانی بزرگساالن آسیا که در ش��هر دوحه قطر برگزار شد، 
علیرضا کریمی و مسعود اسماعیل پور صاحب مدال طال شدند، 
کمیل قاسمی به مدال نقره رسید و یونس سرمستی به مدال 

برنز دست یافت.

رقابت های کشتی قهرمانی آسیا – قطر؛
چهار مدال رنگارنگ شاگردان خادم در روز اول

لیگ بسکتبال که امسال با سبک و سیاقي متفاوت 
و در قالب دو بخش ملي و حرفه اي برگزار شد، براي 
 نماینده اصفهان به پایان رس��ید. پمینا،  اسپانس��ر 
تازه وارد بس��کتبال اصفهان بود ک��ه فقط یک روز 
پیش از شروع رقابت هاي لیگ امسال، گام به عرصه 
تیم داري در بسکتبال گذاش��ت. اهالي بسکتبال و 
رسانه ها شاید در انتظار سوت شروع مسابقات بودند 
تا بعد از انحالل فوالد ماهان و اعالم رس��مي حضور 
نیافتن ذوب آهن در لیگ، از نداش��تن نماینده اي 
از استان در مس��ابقات مطمئن ش��وند و مدیریت 
بس��کتبال اصفهان را به بي تدبیري متهم کنند؛ اما 
حضور دقیقه نودي پمینا تا حدي معادالت را برهم 
زد و همه در انتظار نتایج این تیم نشستند. هرچند 
پیش از این و در فصل نقل و انتقاالت این بازیکنان 
اصفهاني بودن��د که از همه فرصت ه��اي حضور در 
رسانه ها استفاده کردند و خواستار حمایت حامیان 
پرشمار مالي از بسکتبال اصفهان شدند؛ اما حضور 
دیرهنگام اسپانسر جدید فرصت بازگشت را از ملي 
پوش��ان اصفهاني گرفت و پمینا با تیمي متشکل از 
بازیکناني که در فصل نق��ل و انتقاالت بیرون مانده 

بودند بسته شد.

 پایان جدال ها 
در بسکتبال اصفهان

مسابقات فوتسال جام باش��گاه های آسیا قرار بود امسال 
به میزبانی مجموعه ورزش��ی آزادی برگزار ش��ده و تیم 
تاسیس��ات دریایی تهران نیز به عنوان قهرمان لیگ برتر 
نماینده ایران در این رقابت ها باش��د. پس از آنکه تقارن 
این رقابت ها با مس��ابقات لیگ جهانی والیبال برگزاری 
آن در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را منتفی کرد تالش ها 
برای یافتن یک س��الن جایگزین در تهران آغاز شد؛ اما 
از آنجا ک��ه تهران به غی��ر از آزادی هیچ س��الن دیگری 
در حد استانداردهای موردنظر AFC نداشت برگزاری 
این رقابت ه��ا در پایتخت به کلی منتفی ش��د تا تبریز و 
اصفهان به عنوان دو گزینه میزبانی مطرح شوند. »طبق 
ادعای عباس ترابیان نظر فدارس��یون هم ب��ه برگزاری 
رقابت ها در س��الن پیروزی بوده و آنها حتی در این باره 
چند نوبت ب��ا نماینده AFC چانه زن��ی کرده اند؛ اما در 
نهایت این سالن شیک و مجهز نقش جهان بوده که نظر 
مدیر بخش فوتسال کنفدراس��یون فوتبال آسیا را جلب 
کرده است«. در نهایت هم این نصف جهان بود که برای 
دومین بار ظرف ۵ سال اخیر میزبان جام باشگاه های آسیا 
 شد. سالن پیروزی که پیش از این سابقه میزبانی از جام

 باشگاه های آسیا در س��ال ۲۰۱۰ را داشت هم به عنوان 
محل برگزاری رقابت ها مد نظر قرار گرفت.

باز هم نصف جهان، میزبان 
جام باشگاه های آسیا

  

مدتی است در کمین ورزش��کاران ایرانی نشسته است. با 
اینکه چند سالی بود به نظر می رسید کمرنگ تر شده باشد، 
آتشش بار دیگر از زیر خاکستر بیرون آمده و آینده ورزش 

ایران را تهدید می کند.
صحبت نه از دوپینگ است و نه از ناداوری، نه از غرور و یا 
مشکالت اخالقی. صحبت از تغییر تابعیت است، از مبارزه 
زیر پرچم کش��ور بیگانه و افتخارآفرینی برای کشوری که 

هیچ تعلق خاطری به آن ندارند.
از همان روزی که س��امان طهماسبی، فرنگی کار وزن ۸۴ 
کیلوگرم ایران و دارنده  دو مدال برنز جهان و طالی آسیا 
رفت تا برای همیشه دوبنده تیم ملی جمهوری آذربایجان 
را به تن کن��د، باید نگران آن می ش��دیم ولی نش��دیم تا 
امروز صحبت از »موج«مهاج��رت تکواندوکاران ایرانی به 

آذربایجان و تغییر تابعیت آنها باشد.
بدتر از آن اینک��ه می گویند تعداد ورزش��کاران ایرانی که 
تابعیت خود را تغییر داده اند خیلی بیشتر از چیزی است که 
در رسانه ها مطرح می شود و اگر هم گاه گداری سر و صدایی 
به پا می شود، بیشتر در مورد ورزشکاران اسم و رسم دارتر 

و ملی پوش است.
اگر این روند را دنبال کنیم به نام های زیادی می رس��یم؛ 
از سامان طهماس��بی گرفته تا راحله آسمانی و این اواخر 

میالد بیگی اصفهانی.
ش��اید مرور اتفاقاتی که قب��ل و بعد از مهاج��رت و تغییر 
تابعیت این ورزشکاران افتاد، بتواند به ما برای یافتن علت 
اتفاق تلخی که در ورزش ایران درحال تبدیل شدن به یک 

اپیدمی است، کمک کند.
در ادامه به چهار مورد از این موارد اشاره می کنیم:

کشتی فرنگی؛ سامان طهماسبی
س��امان طهماس��بی، فرنگی کار وزن ۸۴ کیلوگرم ایران 
بود که دو بار بر سکوی س��وم جهان ایستاد و در مسابقات 
قهرمانی آس��یا در سال ۲۰۰۷ طالیی ش��د و در المپیک 
۲۰۰۸ پکن برای کشورمان به روی تشک رفت. مدال برنز 
او در سال ۲۰۰۶ اولین مدال تاریخ کشتی فرنگی ایران در 

اوزان سنگین بود.
طهماس��بی در روزهای پایانی خردادماه س��ال ۸۹ برای 
شرکت در مسابقات کشتی قهرمانی جمهوری آذربایجان 
به این کشور س��فر کرد و قهرمان آن مسابقات هم شد. در 
بازگشت به ایران طهماسبی در مورد این موضوع سکوت 
اختیار کرد و مس��ووالن فدراسیون کش��تی هم واکنش 

خاصی به این مساله نشان ندادند.
تا اینکه طهماس��بی در سال ۲۰۱۰ رس��ما تابعیت خود 

را تغیی��ر داد و به عضوی��ت تیم ملی کش��تی جمهوری 
آذربایجان درآمد.

کش��تی گیر خوش آتیه ایران، هرچن��د در ابتدای حضور 
خود در این کشور به موفقیت چندانی نرسید؛ اما دو مدال 
نقره جهان در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درحالی به نام او 
ثبت شد که نقش پرچم جمهوری آذربایجان بر سینه اش 

حک شده بود.
طهماسبی در فینال مس��ابقات جهانی ۲۰۱۳ بوداپست، 
برابر هم وطن خود طالب نعمت پور ق��رار گرفت تا یکی از 
تراژیک ترین صحنه های کشتی ایران رقم بخورد. مبارزه 
دو هم وطن با دو پرچ��م متفاوت که البته به س��ود ایران 
به پایان رس��ید. او پیش از این در مسابقات جهانی ۲۰۱۰ 
مسکو نیز برابر نعمت پور که به قول خودش در ایران دوست 
 صمیمی و هم اتاقی اش بود قرار گرفته و شکس��ت خورده

 بود.
طهماسبی در جام جهانی ۲۰۱۴ تهران در ترکیب تیم ملی 
آذربایجان به ایران سفر کرد؛ اما پس از هم گروهی این تیم 
با ایران، با موافقت کادرفنی از کشتی گرفتن با هم وطنان 

خود خودداری کرد.
وی در المپیک ۲۰۱۲ لندن در همان دور اول برابر حریف 

گرجستانی شکست خورد و حذف شد. 
طهماس��بی بع��د از کس��ب مدال نق��ره جهان در س��ال 
 ۲۰۱۴ در گفتگوی��ی، دالی��ل تصمی��م خ��ود را بازگ��و

 کرد.
مجبور شدم بروم

»بعد از المپیک پکن پایم را عمل کردم و دچار افت شدم. 
کمی هم به من کم لطفی ش��د و دیگر خبری از من که دو 
مدال جهانی داشتم نگرفتند. به اردوی تیم ملی هم دعوت 
نمی شدم، از سوی دیگر وضعیت مالی ام اصالخوب نبود. 
در یک شهرس��تان دور هیچ درآمدی نداش��تم. خیلی به 
دنبال کار رفتم. به ادارات مختلف��ی از جمله تربیت بدنی 
سر زدم؛ اما یک شغل ساده  هم به من ندادند. در شهر همه 
من را می شناختند و توقعاتی از من داشتند. در آن شرایط 
نمی توانستم برای پول درآوردن کارگری کنم. خانواده من 
نیز از قش��ر کم درآمد جامعه بود، ضمن این که دو خواهر 
هم دارم. من یک قهرمان بودم و حتما خانواده ام توقعاتی از 

من دارد. در این شرایط نمی شد بدون هیچ پول و درآمدی 
زندگی را بگذرانی. به همین خاطر مجبور شدم که بروم.«

مسووالن خیلی وعده دادند؛ اما...
»من اولین مدال تاریخ اوزان سنگین کشتی فرنگی ایران 
را در جهان گرفتم. وعده های زیادی دادند؛ اما هیچ کدام 
عملی نشد. البته بهتر است که دیگر به گذشته فکر نکنم. 
فکر می کنم خدا مرا دوست داش��ت که باز توانستم مدال 
جهانی بگیرم و شرایط خوبی پیدا کنم. همچنین دوست 
داشتم به همه ثابت کنم که سامان طهماسبی تمام نشده 
است. می خواستم ثابت کنم که در این سه سال فقط برای 
پول به آذربایجان نرفته بودم، بلکه به خاطر نداشتن حریف 

تمرینی و مربی خوب نتوانسته بودم مدال بگیرم.«
تغییر تابعی��ت ورزش��کاران ایرانی در هیچ رش��ته ای به 
اندازه کشتی رواج نداشته است. طهماسبی در آذربایجان 
تنها نبود و امیر علی اکبری و صباح ش��ریعتی دو مورد از 
کش��تی گیران ایرانی االصل بودند که دوبن��ده آذربایجان 

را پوشیدند.
هندبال؛ ایمان جمالی

ایمان جمالی، ملی پوش اصفهانی هندب��ال ایران بود که 
از باشگاه سپاهان به هندبال ایران معرفی شد. جمالی در 
سال ۲۰۱۲ به تیم وزپرم مجارستان پیوست تا اولین لژیونر 

تاریخ هندبال ایران در اروپا لقب بگیرد.
جمالی دو فصل موف��ق را در وزپرم گذران��د و با این تیم 
در سوپرلیگ مجارس��تان و لیگ قهرمانان اروپا درخشید 
به ط��وری ک��ه درخش��ش او در ای��ن کش��ور اروپایی و 
قهرمانی هایش با وزپرم، پای س��ه اصفهانی دیگر را هم به 

مجارستان باز کرد.
مسووالن تیم وزپرم در سال ۲۰۱۴ قرارداد بازیکن ایرانی 
خود را تا س��ال ۲۰۱۹ تمدید کردند؛ اما چندی بعد خبر 

رسید جمالی گذرنامه مجاری دریافت کرده است.
جمالی که جام ملت های ۲۰۱۴ آسیا در بحرین و بازی های 
آس��یایی ۲۰۱۴ اینچئون را به دلی��ل مصدومیت کمر از 
دس��ت داده بود، در ادامه با یک مصدومیت ش��دید دیگر 
مواجه شد و چند ماهی حتی نتوانست وزپرم را در مسابقات 
داخلی و اروپایی همراهی کن��د. کادرفنی تیم ملی ایران 
هم همین مس��اله را دلیل غیب��ت جمال��ی در اردوهای 

آماده س��ازی جام جهانی ۲۰۱۵ عنوان می کردند و عدم 
صعود تیم ملی مجارستان به جام جهانی هم باعث شد این 
موضوع که جمالی را باید از ای��ن پس در ترکیب تیم ملی 
 مجارس��تان ببینیم یا نه، هنوز به طور کامل روشن نشده

 باشد.
راحله آسمانی

راحله آس��مانی، یکی از پرافتخارتری��ن تکواندوکاران زن 
ایران و اولین بانوی ایرانی بود که به فینال مسابقات تکواندو 
بازی های آسیایی رسید و مدال نقره این مسابقات در سال 

۲۰۱۰ را کسب کرد.
دارنده مدال طالی تورنمنت بین المللی منچستر که بیش 
از ۵ س��ال در اردوهای تیم ملی ایران حضور داش��ت، در 
اوایل سال ۹۲ راهی بل  ژیک ش��د و از آن زمان تاکنون در 
مسابقات مختلفی برای تیم ملی این کشور به میدان رفته 
و چند مدال طال، نقره و برنز در مس��ابقات آزاد تکواندو از 
جمله مدال هایی است که آس��مانی برای تیم ملی بلژیک 

کسب کرده است.
اقدام راحله آسمانی در برداش��تن حجاب خود و مبارزه با 
نماینده رژیم اشغالگر قدس تا مدت ها در رسانه های کشور 

بازتاب داشت.
میالد بیگی

تکواندوکار جوان اصفهانی که سال گذشته به اردوی تیم 
ملی راه یافت؛ اما پس از برگزاری مسابقات انتخابی، عنوان 
شد که به دلیل مصدومیت از حضور در اردوها انصراف داده 
است و امید عمیدی جایگزین او در اردوهای آماده سازی 
تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی روسیه می شود.

بیگی،  چندی بعد از اردوی تیم ملی جمهوری آذربایجان 
س��ر درآورد درحالی که احمد محمدی دیگر تکواندوکار 

ایرانی نیز مدتی پیش از او به این تیم پیوسته بود.
واکنش ها در ایران

غالمحس��ن ذوالقدری، رییس س��ازمان تیم ه��ای ملی 
تکوان��دو اولین نف��ری بود که ب��رای پیگی��ری وضعیت 
بیگی ب��ا او تم��اس گرفتیم. ذوالق��دری از ای��ن موضوع 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت این مس��اله را ش��نیده ولی 
 اطالعاتش در مورد حض��ور بیگ��ی در آذربایجان در حد

 شنیده هاست.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

 ۱۲ شهرک صنعتی
 با تانکر آبرسانی می شوند

 قاسم س��لیمانی، در نشست بررسی مش��کالت صنعت، معدن 
و تجارت، از وجود 12 ش��هرک صنعتی در اس��تان که با تانکر 
آبرسانی می شوند، خبر داد و اظهار داشت: 21 شهرک صنعتی 
در استان وجود دارد، که برخی از آنان با تانکر و یا از طریق چاه 

آب مورد نیاز خود را تامین می کنند.
وی با اشاره به اینکه قسمت اعظم صنایع استان در مسیر خط 
انتقال آب بن- بروجن قرار دارند، اف��زود: 30 درصد آب پروژه 
انتقال آب بن-بروجن به بخش صنعت استان اختصاص می یابد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وضع صنعت در 
استان مناسب نیست، بیان کرد: 10 درصد صنایع استان فعال و 
بیش از 50 درصد از واحدها با ظرفیتی کمتر و بقیه نیز تعطیل 

هستند.
سلیمانی با بیان اینکه موانع ساختاری در برخی قسمت ها اجازه 
نمی دهد که کارها خوب پیش بروند، خاطرنشان کرد: بیش از 
200 واحد صنعتی و تولیدی که مشکل مالی داشتند از طریق 

تعامل با بانک ها به آنها فرصتی برای تجدید داده  شد.
وی با اشاره به کاهش نرخ س��ود بانکی خاطر نشان کرد: اصالح 
سیستم بانکی، سرمایه گذاران خرد و کالن را وارد عرصه تولید 
می کند که این مساله خود سبب رونق کار بانک ها نیز می شود 

چراکه تولید مرده سبب رونق بانک ها نمی شود.
در این جلس��ه با موافقت معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
اختصاص منابع به بانک صنعت و معدن اس��تان برای پرداخت 
تسهیالت از منابع داخلی به میزان 300 میلیارد ریال به طرح ها 
و واحده��ای صنعتی نیمه فعال و تعطیل اس��تان با نرخ س��ود 
مناس��ب و اختصاص 123 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات 

ملی برای توسعه بخش صنعت استان صورت گرفت.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
صنعت کشور پیش بینی شد

 محسن صالحی نیا، در نشست بررسی مشکالت صنعت، معدن و تجارت 
استان با اشاره به اینکه امسال، س��ال رونق اقتصادی و صادرات است، 
اظهار داشت: این میزان اعتبار سبب رونق واحدهای تولیدی و صنعتی 
در کشور می شود. وی افزود: سال گذش��ته براساس ظرفیت تولید در 
کش��ور 150 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی ش��د که 103 هزار 

میلیارد تومان به صنعت اختصاص یافت.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه این اعتبار نسبت به 
سال 92 بیش از 50 درصد افزایش یافته است، بیان کرد: از 103 هزار 

میلیارد سال گذشته، 31 درصد آن از منابع بانکی کشور است.
صالحی نیا خاطرنش��ان کرد: کاهش نرخ س��ود بانک��ی گامی موثر در 
راستای افزایش اعتبارات و کمک به واحدهای تولیدی و رشد اقتصاد 

و صنعت کشور است.

رییس صنعت، معدن و تجارت؛    

یک هزار و ۲۳۸ واحد صنعتی 
پروانه بهره برداری دارند

 نعیم امامی در نشس��ت بررسی مشکالت صنعت، 
مع��دن و تجارت اظهار داش��ت: این تع��داد واحد 
صنعت��ی در مجم��وع ی��ک ه��زار و 400 میلیارد 
 تومان سرمایه گذاری داشته اند که این رقم بسیار 

پایین است.
وی به اش��اره ب��ه اینک��ه 25 درص��د از واحدهای 
صنعتی چهارمح��ال و بختی��اری نیم��ه تعطیل 
هس��تند، اف��زود: تم��ام واحده��ای صنعت��ی 
قابلی��ت ایجاد اش��تغال ب��رای 205 ه��زار نفر را 
دارن��د؛ اما ب��ا توجه ب��ه ع��دم فعالی��ت تعدادی 
 از آن ها میزان اش��تغال ب��ه 15 ه��زار نفر کاهش 

یافته است.
رییس صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: یک هزار و 507 جواز تاسیس 
طرح صنعتی در استان صادر شده که از این تعداد 
یک هزار و 806 طرح پیش��رفت 2 درصدی، 249 
طرح میزان پیشرفتی بین 20 تا 39 درصد و 172 

مورد نیز باالی 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
امامی، با بی��ان اینکه تعداد صدور جواز تاس��یس 
واحدهای تولی��دی در اس��تان 50 درصد رش��د 
داشته است، خاطرنش��ان کرد: سال گذشته تعداد 
پروانه های صادر ش��ده در واحده��ای کوچک 36 

درصد افزایش داشته است.
وی مشکالت واحدهای صنعتی را کمبود اعتبارات 
و بدهی، بیم��ه کارفرما و مالیات ب��ر ارزش افزوده 
عنوان کرد و گفت: نرخ باالی تس��هیالت، کمبود 
آب در بخ��ش صنع��ت، ع��دم مزیت ه��ای ویژه 
س��رمایه گذاری برای تشویق س��رمایه گذاران در 
اس��تان، تامین اعتبار برای ایجاد زیر ساخت های 
الزم و عدم تامین منابع مالی را از جمله مشکالت 

حوزه سرمایه گذاری استان هستند.
رییس صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و 
بختی��اری تع��داد مع��ادن اس��تان را 187 مورد 
اعالم کرد و افزود: س��ال گذش��ته تع��داد معادن 
اس��تان 8 درص��د و اش��تغال زایی ای��ن معادن 6 
 درصد رش��د داش��ته اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر 

60 درصد آن ها فعال هستند.
امام��ی تصریح ک��رد: س��رمایه ثاب��ت در گردش، 
مشکالت زیر س��اختی، کمبود واحدهای فرآوری 
و صنایع معدنی و کمبود نیروی انس��انی در بخش 
اکتشاف معدن را از مهم ترین مشکالت بخش معدن 

استان دانست.

یادداشت

معاون توسعه امور تولید مرکز اصناف کشور گفت: واحدهای 
تولیدی صنفی از یارانه 5 درصدی کمک های فنی و اعتباری 

برخوردار می شوند.
 علی طاهری، 16  اردیبهشت ماه در سومین کارگاه آموزشی 
توجیهی اصناف اس��تان با بی��ان اینکه هم اکنون در کش��ور 
حدود سه میلیون واحد صنفی فعال است، افزود: از این تعداد 
دومیلیون و 100 واحد دارای پراونه کسب و مابقی فاقد پروانه 

هستند.

وی اظهار کرد: آمار نشان می دهد تاکنون به طور میانگین 7/5 
میلیون اشتغال توسط این واحدها ایجاد شده است، درحالی 
که حمایتی که از بخش صنعت می شود تاکنون از اصناف نشده 
است و سرمایه گذاری در اصناف بیشتر توسط بخش خصوصی 

بوده است.
طاهری بابیان اینکه واحدهای صنف��ی حدود17تا19 درصد 
رشد اقتصادی کشور را فراهم می کنند تصریح کرد: این درحالی 
است که کل بخش صنعت، معدن وتجارت 38 درصد از رشد 

 محسن صالحی نیا، از کمک 200 هزار میلیارد ریالی صندوق 
توس��عه ملی به بخش صنعت کش��ور خبر داد و اظهار داشت: 
هدف از اختصاص اعتب��ارات ایجاد پشتوانه س��ازی در بخش 

صنعت است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در سطح کشور برای ارتقا 
صنعت و اجرای طرح های نیمه تکمیل و رفع مشکالت اقتصادی 
اس��ت، افزود: هدف از پشتوانه س��ازی اختصاص یارانه، س��ود 

تسهیالت و کمک به سرمایه در گردش و تخصیص آن است.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت بیان کرد: کمک به تولید 
کاالهای صادراتی، بهینه س��ازی خطوط تولید، اصالح ماشین  
آالت فرآین��د تولید و اصالح و بهینه س��ازی مص��رف انرژی از 

اولویت های بخش صنعت کشور است.
صالحی نیا با بیان اینکه باید زمینه برای جذب سرمایه گذار در 

استان فراهم شود، خاطرنش��ان کرد: بخش صنعت و تولید در 
این استان شاهد رشد بوده؛ اما این رشد بیان گر نبود مشکالت 
نیست و تالش ما توزیع منابع مالی بین واحدهای مشکل دار و 

احیا آن ها است.

وی با اشاره به اینکه هر واحد تولیدی باید به فراخور وضعیتش 
از منابع بهره مند شود، ادامه داد: هماهنگی استاندار و مسووالن 
سبب توزیع بهتر و بیشتر منابع مالی و برطرف نمودن مشکالت 

بیش از 80 درصد واحدهای تولیدی می گردد.
معاون وزیر صنعت و مع��دن و تجارت به رش��د 1/5 درصدی 
صنعت در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: سیستم بانکی در 
صورت بروز مشکل برای سرمایه گذاران باید با آن ها همکاری 

کند.
صالحی نیا با بیان اینکه محصول تولیدی باید بازار فروش داشته 
باش��د، گفت: رونق بازار از برنامه های امسال وزارتخانه است و 
برای تحقق این مساله صادرات هدف گذاری شده که محصوالت 
تولید شده به کدام کشورها صادر شود و از این طریق درصدد 

رفع موانع سرمایه در گردش هستیم.

اقتصادی کشور را تامین می کند.
وی با اشاره به مشکالت مالی واحدهای صنفی استان افزود: در 
راستای تامین زیرساخت ها و بسترسازی ها تسهیالت حمایتی 
و یارانه ای اهمیت ویژه داردو امسال سهمیه تسهیالت خاص 

اصناف از بانک مرکزی 500 میلیارد تومان است .
به گفته طاهری، س��هم استان از این تس��هیالت بیش از پنج 
میلیارد اس��ت که باید اس��امی واحدهای تولیدی اولویت دار 

مشخص و شماره حساب آن ها به بانک مرکزی اعالم شود.
وی با اشاره به مش��کالت ناش��ی از باالبودن نرخ سود در ارائه 
تس��هیالت به واحده��ای تولی��دی متقاضی، تصری��ح کرد: 
خوش��بختانه مصوب ش��ده که واحدهای تولی��دی صنفی از 
 یارانه 5 درصدی کمک های فنی و اعتباری برخوردارشوند و 
طرح هایی ک��ه توجیه اقتص��ادی و مالی  دارن��د از این یارانه 
بهره مند می ش��وند و با 5 درصد کمتر از نرخ سود بانکی قبل 

تسهیالت دریافت کنند.
طاهری، بابیان اینکه نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی 
پایین تر از بانک هاست افزود: در گذشته کف تسهیالت 200 
میلیون بود درحالی ک��ه میانگین درخواس��ت متقاضان 50 
میلیون تومان بود که اکنون این ک��ف برای واحدهای صنفی 

برداشته شده است.
وی خاطرنش��ان کرد:  واحدهای صنفی که توجیه اقتصادی 
دارند می توانند از طریق 16بانک عامل این صندوق تسهیالت 
دریافت که نرخ 16 درصد با کسر 5 درصد کمک فنی اعتباری 
به 11 درصد می رسد که دریافت تسهیالت به نرخ 11درصد 

باتوجه به تورم کنونی بسیار مطلوب است.

معاون توسعه امور تولید مرکز اصناف کشور؛

کمک ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت

واحدهایتولیدیازیارانه5درصدیبرخوردارمیشوند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
2/297 شماره: 479/93 به موجب رای شماره 624 تاریخ 93/8/26 شعبه 27 شورای 
یافته است محکوم علیه حسین اعطائی به  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صندوق  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   93/1/28 موصوف  چک  سررسید 
قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به نشانی خ.حکیم نظامی – جنب 
ک33 و پرداخت 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. شعبه 27 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

2/339 خواهان اکبر جوزی دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت 
تسلیم  آباد  نجف  شهرستان   5 شعبه  اختالف  حل  شورای  به  جعفری  محمد  خوانده 
دادرسی  وقت  و  گردیده  ثبت   715/93 و   748/93 به شماره  ارجاع  از  پس  که  نموده 
به تاریخ 94/4/6 ساعت 5/15عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
برابر  شورا  دستور  به  خواهان  تقاضای  به  باشد  نمی  معین  نشانی  و  آدرس  دارای 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف 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 چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:775 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد
احضار متهم

 9309983733100890 پرونده:  شماره   9410113731200177 نامه:  شماره   2/340
بایگانی شعبه: 940053 در پرونده کالسه 940053 شعبه 103 دادگاه کیفری  شماره 
نجف آباد سهیل سلیمانی فرزند جعفر متهم است به فروش مال غیر موضوع شکایت 
شاکی نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمی شناخته نشده و مجهول المکان می باشد لذا 
حسب دستور رئیس محترم ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یکنوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود و بدینوسیله به متهم ابالغ 
می گردد در مورخه 1394/04/16 ساعت 08:30 جهت رسیدگی در شعبه 103 کیفری 
نجف آباد حاضر گردد. بدیهی است عدم حضور بالوجه و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
در وقت مقرر مانع از اتخاذ تصمیم مقتضی نخواهد بود.م الف:769  شعبه 103 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

2/341 خانم بتول ابن علی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسۀ 
88/94ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پرویز شاه محمدی بشناسنامه 43 در تاریخ 91/12/11 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدرضا شاه محمدی
 کدملی 1080297006، 2- راضیه شاه محمدی کدملی 1080498400، 3- اقدس شاه محمدی
محمدی  شاه  اعظم   -5  ،1080211055 کدملی  محمدی  شاه  زهرا   -4  ،1651  ش.ش 
ش.ش 1405، 6- اسماء شاه محمدی ش.ش 13653، 7- مریم شاه محمدی ش.ش 22، 
8- بتول ابن علی حیدری ش.ش 30. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:776 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
علی   – نادری  سعید  طرفیت  به  دادخواستی  یادگارصالحی  وحید  آقای   2/342
به  و  ارجاع  این شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  تقدیم  مطالبه  خواسته  به  یادگارصالحی 
مجهول المکان  فوق الذکر  خوانده  اینکه  به  نظر  است  گردیده  ثبت  427/93ح/ش  کالسه 
تجویز  به  شورا  موافقت  و  خواهان  درخواست  حسب  مراتب  است  گردیده  اعالم 
یکی  در  مرتبه  یک  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
در جلسه رسیدگی  که  دعوت می گردد  فوق  از خوانده  و  درج  کثیراالنتشار  از جراید 
مورخ 94/2/19 ساعت 5/15 جهت رسیدگی حاضر شوند واال نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.م الف:701 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف یزدانشهر
مزایده)دستور فروش( 

پرونده  در  مطروحه  حقوقی  چهارم  شعبه  از  صادره  فروش  دستور  به  بنا   2/343
بیریائی  خانم  طرفیت  به  محمدصادق صالحی  آقای  درخواست  به  بنا   94-17 کالسه 
شهید  کوچه   – نمازی  خیابان  نشانی  به   3 قطعه  در  واقع  3/153و21/154  پالکهای 
کاکولکی – انتهای بن بست – پ9 که این دو پالک ثبتی تجمیعا تشکیل یک باب منزل 
مسکونی به مساحت عرصه 5/142 مترمربع و اعیانی آن در دو طبقه با زیربنای حدود 
42/178 مترمربع داده اند که بانضمام انشعابات آب و برق و گاز و تلفن جمعًا بارزش 
1200/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری محمدعلی معین برآورد و 
تعیین گردیده است. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
میزان  به  و  نجف آباد  حقوقی  احکام  اجرای  طریق  از  شده  توقیف  اموال  کارشناسی 
به فروش می رسد  تاریخ 94/3/5 ساعت 12 صبح و در همان محل  به و در  محکوم 
برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی 
10% آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
از  از مزایده  ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز قبل 
اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد.م الف:778 مدیر اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی 

دادگستری نجف آباد 
ابالغ رای 

2/345 شماره دادنامه: 9309976825300210 شماره پرونده: 9309986825300097 
مدیریت  به  عسکریه  اعتباری  مالی  موسسه  خواهان:   930097 بایگانی شعبه:  شماره 
عاملی سیدامین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به 
نشانی خ.شیخ صدوق شمالی – مقابل سه راه مفید – مقابل مالی و اعتباری عسکریه 
مسعود  آقای   -2 محمد  فرزند  هندی  رستم  حاج  فهیمه  خانم   -1 خواندگان:  طبقه4   –
نظارتی زاده فرزند اکبر 3- آقای محمدرحیم روان به فرزند گرگعلی 4- آقای غالمعلی 
نشانی  به  همگی  علیرضا  فرزند  به  روان  کرم  اله  آقای   -5 حسنعلی  فرزند  به  روان 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به وکالت از موسسه مالی اعتباری عسگریه به طرفیت 
آقایان محمدرحیم روان به فرزند گرگعلی و غالمعلی روان به فرزند حسن قلی و مسعود 
 نظارتی زاده فرزند اکبر و اهلل کرم روان به فرزند علیرضا و خانم فهیمه حاج رستم هندی
ده  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  مبنی  محمد  فرزند 
به  با توجه  قرارداد  تادیه طبق  تاخیر  بابت اصل مانده بدهی و خسارت  میلیون ریال 
مفاد دادخواست خواهان و قرارداد مشارکت مدنی مورخ 90/6/16 که داللت بر مدیون 
بودن خواندگان به نحو تضامنی مینماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه دادرسی حضور نیافته اند و در قبال دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا 
دفاعی مطرح ننموده اند و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نکرده اند لذا دعوی خواهان ثابت 
است و دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198و515 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 403و404 قانون تجارت و ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکی 
به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها و خسارات دادرسی وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مینماید این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر 
دادگاه  الف:2654 شعبه 31  استان اصفهان است. م  دادگاههای تجدیدنظر  خواهی در 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
2/346 شماره دادنامه: 9309976825300209 شماره پرونده: 9309986825300096 
مدیریت  به  عسکریه  اعتباری  مالی  موسسه  خواهان:   930096 بایگانی شعبه:  شماره 
عاملی سیدامین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به 
نشانی خ.شیخ صدوق شمالی – مقابل سه راه مفید – ساختمان مالی و اعتباری عسکریه 
طاهرخانی  آقای حمید   -2 فرزند محسن  براتی  احسان  آقای   -1 طبقه4 خواندگان:   –
فرزند محمد 3- خانم مهین بوجاریان فرزند عباسعلی همگی به نشانی مجهول المکان 
 – سه راه ملکشهر   – به نشانی اصفهان  آقای مهدی کاظمی زاده فرزند قدیرعلی   -4
خ.گلستان – شهرک کاوه – خ.ابن سینا – ک.سوسن – پ251 خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه بابت... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
یاسر شیروانی زاده آرانی به وکالت از موسسه مالی اعتباری عسگریه به طرفیت آقایان 
مهدی کاظم زاده فرزند قدیرعلی و حمید طاهرخانی فرزند محمد و احسان براتی فرزند 
محسن و خانم مهین بوجاریان فرزند عباسعلی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال بابت اصل مانده بدهی و خسارات تاخیر 
تادیه طبق قرارداد با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قرارداد مشارکت مدنی شماره 
1224929-82/8/5 که داللت بر مدیون بودن خواندگان به نحو تضامنی مینماید و نظر 
به اینکه خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور یافته و به طور ضمنی بدهکاری 
خود را پذیرفته و سایر خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حضور یافته 
و به طور ضمنی بدهکاری خود را پذیرفته و سایر خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا 
دفاعی مطرح ننموده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان ثابت 
تشخیص دادگاه با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198و515 قانون آیین دادرسی 
خاص  امتیازات  تسری  قانون  واحده  ماده  و  تجارت  قانون  403و404  مواد  و  مدنی 
بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها و خسارات 
دادرسی وفق تعهدات در حق خواهانها صادر و اعالم مینماید این رای در مورد خوانده 
ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت 
 31 الف:2655 شعبه  است.م  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980351600889 پرونده:  دادنامه:9309970351602173 شماره  2/347 شماره 
به  رضا  فرزند  نیسیانی  یوسفی  زینب  خانم  خواهان:  شعبه:930994  بایگانی  شماره 
نشانی خ.بعثت –ایستگاه مطیعی – کوچه شهید بهشتی – 12 متری مهدی –دست چپ 
– پ.دوم خوانده: آقای مهدی قارئی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق 
به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواسته خانم زینب یوسفی 
نیسیانی فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی قارئی فرزند رضا صدور حکم الزام طالق 
است خواهان در توضیح با استناد به سند رسمی ازدواج که رونوشت تصدیق یافته 
آن پیوست دادخواست است اظهار داشته همسر دائمی خوانده می باشد و ثمره ازدواج 
او سه فرزند به اسامی آقایان امیر و محمدرضا و خانم محبوبه است ولی شوهرش 
هم اکنون مدت ده سال او و فرزندانش را رها و به مکانی نامعلوم رفته جستجوهای 
بر وی  را  ادامه زندگی مشترک  نگردیده و همین  ای  نتیجه  به  نیز منجر  انجام گرفته 
سخت و دشوار نموده و خواهان پایان به آن با اجرای صیغه طالق است که التفات به 
مفاد دادخواست و گواهی گواهان مبتنی بر تایید گفته خواهان و نظریه داور و مشاوره 
خانواده و دیگر دالیل موجود در پرونده دادگاه خواسته خواهان را محرز و با استناد 
حمایت  قانون   37-33-32 مواد  و  مدنی  قانون   1130 ماده  الحاقی  تبصره  یک  بند  به 
از خانواده حکم الزام خوانده بر اجرای صیغه طالق خواهان را صادر می نماید و در 
صورت استنکاف خواهان می تواند در مهلت شش ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا 
انقضای آن به دفترخانه رسمی ثبت طالق مراجعت و پس از انتخاب نوع طالق سردفتر 
به نمایندگی از زوج صیغه طالق را حسب نوع آن اجرا و آن را ثبت نماید رای دادگاه 
غیابی است در مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

م الف:2659 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجراییه 
2/348 شماره اجراییه: 9410420350200032 شماره پرونده: 9209980350201262 
به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921422 شعبه:  بایگانی  شماره 
االیی  پدرام  علیه  محکوم   9309970350201349 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره 
مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  منوچهر  فرزند   صحنه 
چهل و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت وجه فاکتور و مبلغ یکصدو دو 
میلیون و دویست هزار ریال بابت وجه چک و بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون 
تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پانزده  و  نهصد  و 
ازتاریخ سررسید چک 92/11/10 و در مورد وجه فاکتور از تاریخ تقدیم دادخواست 
در  حق االجرا  عشر  نیم   -2 تورم.  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت   92/11/30 
شهریاری  ابوالفضل  له:  محکوم  مشخصات  دولت)7297500ریال(  صندوق  حق 
 – الکتریک  الوند  شرکت   - صنعتی  –شهرک  گلپایگان  نشانی  به  حسن  فرزند 
کدپستی8787133536. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:2673 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

2/349 شماره اجراییه: 9410420351100014 شماره پرونده: 9209980351101254 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921273 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090351100138 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351100762 محکوم علیه 
به  است  پ22 محکوم   – ک.برجوییان   – خ.مولوی  نشانی  به  نیکو  احمدی  محمدجواد 
و  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هفتاد  مبلغ  پرداخت 
چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست 
هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکها لغایت زمان وصول آنها براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له کمال سرجوقیان 
اعالم  و  صادر  فروشی  پالستیک   – صادرات  بانک  روبروی   – خ.آتشگاه  نشانی  به 
را  تادیه  تاخیر  دادنامه خسارت  اجرای  زمان  در  است  احکام موظف  اجرای  می نماید 
اقدام نماید. رای  محاسبه و نسبت به استیفای حقوق محکوم له و پرداخت حق االجرا 
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  است.  غیابی  صادره 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه   11 نمائید.م الف:2679 شعبه  توجه  10آبان 1377  مالی مصوب  محکومیت های 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



 امام حسين عليه السالم :
بى گمان شيعيان ما دل هاي ش��ان از هر خيانت، 

 توصيه های به والدینكينه وفريبكارى پاك است.
 در مورد اعتياد فرزندان شان

چگونه از آلرژی در نوزادان پيشگيری کنيم؟
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 تقریبا شما در دوران بارداری حاضر به انجام هرکاری هستید تا 
نوزادتان در برابر آلرژی های غذایی مصون باشد. از خوردن میگو 
خودداری کنید؟ خوردن تخم مرغ را از منوی غذای خود خارج 
کنید؟ مساله ای نیست، سویا را نیز حذف کنید؟ و فکر می کنید 

که به این ترتیب همه مسایل حل شده است.
متاس��فانه، توصیه ها در مورد پیش��گیری از آلرژی غذایی هر 
روزه در حال تغییر اس��ت، بنابراین، زمانی که دوستی به شما 
کمی کره بادام زمینی تعارف می کند، چه باید کرد؟ این سوال 

مهمی است.
در واقع تنها 6 درصد از نوزادان و بچه ه��ا با آلرژی های غذایی 
واقعی دست به گریبان هستند و خوردن بعضی از مواد غذایی، 

سیستم ایمنی بدن آنها را به عکس العمل وادار می کند.
آیا حساسيت ارثی است؟  

نوزادانی بیش��تر احتمال ابتال به آلرژی را دارن��د )آلرژی های 
غذایی، تب یونجه، آس��م یا اگزما( که یکی از والدین به آلرژی 
مبتال باشد؛ اما در صورتی که این طور باشد نیز شواهدی وجود 
ندارد در زمانی که باردار هس��تید یا بعد از زایمان بایس��تی از 
خوردن این غذاها خودداری کنی��د )بجز غذاهایی که خودتان 

به آنها آلرژی دارید(.
 اگر با مش��کل آلرژی غذایی در خانواده خود روبرو هستید، در

 4 تا 6 ماه اول زندگی نوزادتان، او را بجز با شیر خود با هیچ چیز 
دیگری تغذیه نکنید و س��پس با ادام��ه دادن آن، به او غذاهای 
س��فت نیز بخورانید، به این ترتیب اینطور به نظر می رسد که 
 شانس بیشتری به نوزاد خود برای مبتال نشدن به آلرژی غذایی 
می دهید. دکتر گرییر می گوید: اگر ش��ما بایستی نوزاد خود 
را قبل از چهار ماه، از ش��یر مادر بگیرید، احتماال شیرخش��ک 
هیدرولیزه شده بهتر از شیرخشک استاندارد از شیر گاو می باشد، 

حتما با پزشک خود در این مورد مشورت کنید.
این مشکالت هر روزه بیشتر می ش��وند. حوادث آلرژی غذایی 
در کودکان از سال 1997 تا 2007 به نسبت 18 درصد افزایش 
یافته است. دانش��مندان هنوز از دلیل آن مطمئن نیستند؛ اما 
تئوری ها نشان می دهند که بیشترشدن مراقبت های والدین 
و پزشکان از نوزادان، باعث می ش��ود که نوزاد در اوایل زندگی 
خود کمتر در برابر باکتری ها و آلرژی های معمول قرار گرفته 
و سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف شده است. بااین حال باید این 
نکته را به خاطر داش��ت که آلرژی واقعی با حساسیت یا تحمل 
نکردن بعضی از غذاها متفاوت اس��ت؛ زیرا حساسیت یا تحمل 

نکردن باعث مش��کالت ضعیف تری مثل گاز، تورم شکمی یا 
اسهال می شود.

در واقع تنها 6 درصد از نوزادان و بچه ه��ا با آلرژی های غذایی 
واقعی دست به گریبان هستند و خوردن بعضی از مواد غذایی، 
سیستم ایمنی بدن آنها را به عکس العمل وادار می کند. عالیمی 
از جمله خارش شدید و اگزما تا مشکالت ناگهانی تنفسی و حتی 
شوک های خطرناک که زندگی نوزاد را تهدید می کند از جمله 

پیامد های ابتال به این نوع آلرژی می باشند.
در گذش��ته، براین باور بودند که در دوران ب��ارداری با پرهیز از 
خورن غذاهایی که احتماال باعث آلرژی می شود یا تغذیه نوزاد 
باشیر مادر و دور نگهداشتن نوزادان از این نوع غذاها می توانند 
خطر ابتال به آلرژی غذایی را کاهش دهند )این غذاها ش��امل 
گندم، سویا، شیرگاو، ماهی، بادام زمینی، تخم مرغ و مغز های 
درختی(؛ اما تحقیقات جدید خالف آن را ثابت کرده است. امروزه 
اینطور به نظر می رسد که دلیلی برای نه گفتن به غذاهایی که 
باعث آلرژی می ش��ود وجود ندارد، خصوصا گندم، تخم مرغ و 
ماهی. در حقیقت پرهیز از مصرف این غذاها ممکن است حقیقتا 

خطر ابتالی نوزاد به آلرژی غذایی را افزایش دهد.
آیا می دانستید که استفاده از لوسیون هایی که حاوی روغن بادام 
زمینی هستند بر روی پوس��ت قرمز یا ترک خورده نوزاد خطر 

ابتالی او را به آلرژی بادام زمینی افزایش می دهد.
از غذای خود لذت ببرید

احتیاجی نیست برای نجات نوزاد خود از خوردن غذاهایی که 
بالقوه احتمال ابتال به آلرژی غذایی را دارند، خودداری کنید.

س��ردرگم هس��تید؟ تعجب نکنی��د؛ زیرا محقق��ان مصونیت 
غذایی نیز اینچنین هس��تند. مطالع��ات در مورد این س��وال 
ها هن��وز در ح��ال انجام اس��ت؛ ولی ش��ما هم اکن��ون باردار 
هس��تید و چه کاری می توانید انجام دهی��د؟ در اینجا جدید 
 تری��ن پیش��نهادات براس��اس آخری��ن تحقیق��ات را مطالعه 

خواهید کرد.
تغذیه شما در بارداری

می توانید هر غذایی را که احتمال آلرژی غذایی در آن وجود 
دارد را میل کنید به ش��رطی که خودتان به آن آلرژی نداشته 

باشید.
هنوز دلیلی ب��رای کاهش ابتال به آل��رژی غذایی با خودداری 
از خوردن این غذا ها وجود ن��دارد. در حقیقت، با خودداری از 
خوردن این غذاها، ممکن است بیشتر از فایده، نقصان حاصل 

ش��ود؛ چرا که بیش��تر این غذاها حاوی م��واد غذایی مفیدی 
هستند که شما و جنین تان به آن نیازمند هستید. برای مثال 
روغن های امگا 3 در ماهی به رشد مغز نوزاد و فوالت موجود 
در بادام زمینی به پیشگیری از ناهنجاری های سیستم عصبی 

کمک می کند.
زمانی که نوزاد را با شير مادر تغذیه می کنيد

هنوز تحقیق��ات ثابت نکرده اس��ت که در دوران ش��یر دهی 
به نوزاد، آی��ا پرهیز از خوردن غذاهایی ک��ه احتمال آلرژی را 
افزایش می دهن��د، فایده ای برای ن��وزاد دارد یا خیر؛  اگرچه 
محققان معتقدند که تغذیه نوزاد با ش��یر مادر ممکن اس��ت، 
خطر ابتال به آل��رژی غذایی در ن��وزاد را کاه��ش دهد. دکتر 
گرییر پروفسور بیماری های اطفال می گوید: واکسینه کردن 
نوزاد از ای��ن طریق فقط در مورد ش��یر مادر اس��ت و نوزادی 
 که برای چهار ماه یا بیش��تر باش��یر مادر تغذیه ش��ده باشد، 
می تواند از مزایای آن بهره مند شود ) نه تغذیه با شیرخشک(. 
 اگرن��وزاد تنها با ش��یر مادر تغذیه ش��ود، به چیزی که ش��ما 
خورده اید عکس العمل نشان می دهد، بنابراین می توانید از 

خوردن آن خودداری کنید.
زمانی که شما ش�روع به تغذیه نوزاد با غذای سفت 

)نه آبکی( می کنيد
براساس مطالعات آکادمی پزشکان کودکان در آمریکا، در سن 
4 تا 6 ماهگی می توانید نوزاد خود را با غذاهای آلرژیک تغذیه 
کنید، فقط مراقب هرگونه عکس العملی باشید )عالئم شامل 
تورم و قرمزی بر روی پوست، خارش چشم و دهان، استفراغ، 
پوست بی رنگ، از حال رفتگی، مشکالت تنفسی و تورم چشم، 
زبان یا لب ها(. با پرهیز نوزاد از غذاهای آلرژیک، نه تنها از آنها 
حمایت نمی کنید؛ بلکه نتایج تحقیقاتی که در س��ال 2008 
شده است نشان می دهد که ش��انس ابتالی کودکانی که در 
دوران اولیه زندگی خود از مواد غذایی آلرژیک استفاده نکرده 
اند ده برابر بیشتر از نوزدانی اس��ت که در دوران اولیه زندگی 

خود این مواد را مصرف کرده اند.

بیش��ترین تاثیر مخرب اعتیاد بر ارکان خانواده 
وارد می آید، همان طوری ک��ه موثرترین عامل 
پیشگیری از اعتیاد نیز نهاد خانواده است. در این 
مطلب توصیه هایی به والدین عزیز می کنیم که 
در پیش��گیری از گرایش اعتیاد فرزندان شان به 

مواد مخدر موثر است.
 توصیه ه��ای پیش��گیرانه به والدی��ن در مورد 

اعتیاد :
درباره مواد اعتی��ادآور )علل و عوام��ل موثر در 
مصرف م��واد، خط��رات، ع��وارض و عالئم آن( 

اطالعات کافی کسب کنید.
مهارتهای تربیتی خود را افزایش دهید.

فضای��ی ایج��اد کنید ک��ه فرزندان ت��ان در آن 
احساس آرامش کنند.

ش��رایطی ایجاد کنید که فرزندان تان ش��ما را 
محرم اسرار خود بدانند.

 عقای��د خ��ود را ب��ه زور ب��ه آنه��ا تحمی��ل
 نکنید.

به نحوه خرج ک��ردن پول توس��ط فرزندان تان 
اهمیت بدهید.

س��عی کنید حتی آهن��گ صدای ت��ان مالیم و 
دوستانه باشد.

آنان را بیش از اندازه و به طور اغراق آمیز از مواد 
مخدر و اعتیاد نترسانید.

موانع را بردارید. به فرزندان تان انگیزه داده و از 
آنها حمایت کنید.

الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشید و هرگز 
برخالف گفته خود عمل نکنید.

مواضع خ��ود را برابر س��یگار، موادمخدر و الکل 
مشخص کرده، صریحا آن را به زبان بیاورید.

به صحبت های فرزندان تان خوب گوش کنید. با 
لبخند، تکان دادن سر و استفاده از جمالت مثبت 
نظیر »چقدر جالب«، »من این را نمی دانستم« 

و... آنها را به گفتن بیشتر تشویق کنید.
از فرزندان تان انتظار نداش��ته باش��ید آرزوهای 

برآورد نشده شما را تحقق بخشند.
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یاد دادن آداب معاشرت به بچه ها
شاید یاد دادن آداب معاشرت 
به بچه ها کار س��ختی باش��د؛ 
چ��ون گاهی ناچار می ش��وید 
رفتاره��ای درس��ت را بارها و 
بارها به فرزندتان گوشزد کنید. 
زمان��ی که فرزندت��ان آموخت 
این کار را درس��ت انجام دهد، 
او را تش��ویق کنید، بغل کنید 

و ببوس��ید و عالوه بر این خودتان با انجام دادن ای��ن کارها برای او 
الگو باشید.

ورود در جمع، برای اولين بار
فرزندتان باید بداند وقتی برای نخس��تین بار وارد جمعی می شود، 
 حتما س��الم کرده و خود را معرفی کند؛ وگرنه دیگ��ران او را نادیده 
می گیرند؛ مثال در جمع همسایگان جدید، می تواند بگوید: »سالم، 

اسم من ساراست. ما در طبقه اول زندگی می کنیم.«
به فرزندتان توضیح دهید وقتی می خواه��د دو نفر را به هم معرفی 
کند، اول شخص کوچک تر را به شخص بزرگ تر معرفی کند و برای 
ش��خص بزرگ تر یک لقب بیاورد؛ مثال بگوید: »آقای...، این دوست 

من ساراست.«
هنگام صحبت

کودک ش��ما باید یاد بگیرد در زم��ان صحبت با دیگران دادوس��تد 
کالمی داشته باش��د، نه اینکه فقط خودش صحبت کند؛ پس برای 

این کار الزم است:
•    با ادب و احترام به حرف دیگران گوش دهد و میان حرف هایشان 

نپرد.
"•    فقط منتظر نباشد برای صحبت کردن نوبتش برسد؛ بلکه بادقت به 

حرف های طرف مقابل گوش بدهد.
•    از طرف مقابل س��وال هایی درخصوص حرف هایی که می شنود، 

بپرسد تا عالقه خود را به حرف های او نشان بدهد.
•    س��ر می��ز غ��ذا ب��ه هی��چ وج��ه از موبای��ل و تبل��ت اس��تفاده 
نکن��د و ب��ه ج��ای ای��ن کار ب��ا دیگ��ران ارتب��اط برق��رار 
 کن��د. ش��ما ه��م ب��ه عن��وان پ��در و م��ادر، گوش��ی تلف��ن 
همراه تان را کن��ار بگذارید و قدری به صحبت ه��ای دیگران گوش 

بدهید.
در زمان غذاخوردن

•    فرزندتان باید بداند در زمان غذاخوردن الزم است صبر کند تا همه 
در بشقاب های شان غذا بکشند و بعد شروع به خوردن کند.

•    وقتی کسی چیزی به او می دهد، حتما تشکر کند.
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