
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E Rگذرگاه  زیرزمینی
 در ابهام

مسووالن غافل از یک کشف تاریخی؛

2

3

6

از حذف ثروتمندان تا افزایش نرخ حامل  های انرژی
دولت براس��اس تبص��ره 20 قانون بودجه س��ال 94 
موظف است، آیین نامه اجرایی این تبصره که مربوط 
به چگونگی منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها است را تهیه و تدوین کند.
 طب��ق این تبص��ره یک��ی از مباحث مه��م و کلیدی 
 که معضلی برای دول��ت و اجرای این قان��ون تبدیل

ن��ه نق��دی ب��ه   ش��ده ، موض��وع پرداخ��ت یارا
 هم��ه خانواره��ا و ح��ذف غی��ر نیازمن��دان از آن

 است.
بر این اس��اس دولت موظف شده اس��ت، طبق قانون 
 بودج��ه ثروتمن��دان را شناس��ایی و آن��ان را حذف

 کند. 

همچنین امسال منابع پرداخت یارانه نقدی از 42 هزار 
میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته 
که باید در بخش اشتغال و مسکن جوانان هزینه شود.

بنابرای��ن دولت ناگزیر اس��ت ب��رای تحق��ق اهداف 
برنامه ه��ای قان��ون در راس��تای ح��ذف یاران��ه غیر 
نیازمن��دان گام ب��ردارد؛ بنابراین زمزم��ه اجرای این 
 برنام��ه به حق از س��وی مس��ووالن اجرایی ش��نیده 

می شود.
در حال حاضر س��ناریوهای مختلفی برای چگونگی 
تحقق درآمد هدفمندی یارانه ها از سوی دولت وجود 

دارد تا وضع موجود بهتر شود.
 طبق یکی از این سناریوها دولت قصد دارد...
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 رباعیاتی که خیام 
را جهانی کرد

مگر ابزارهای نظامی ما 
اسباب بازی است؟

توریسم ورزشی در اصفهان 
مغفول  مانده  است 

 عراق، مقصد صادراتی
 ایران است

 اطالعی از محدوده تغییر 
وزرا و استانداران ندارم
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 واکنش کمیته اخالقی
 به اتفاقات تبریز

تقاضای جهانی نفت افزایش 
نخواهد یافت

 در روز پرت��ب وت��اب وسرش��ار ازاتفاق��ات گوناگ��ون و
ش��گفت انگیزو به روایتی عجیب و غری��ب، پرونده لیگ 
برترفوتبال ایران با قهرمانی تیم فوالد س��پاهان بس��ته 
شد و بیش از 10 هزارهوادارمتعصب وپروپاقرص طالیی 
پوشان اصفهان، درورزشگاه محقر فوالدشهربه جشن و 

پایکوبی پرداختند.
اتف��اق ش��گفت آورس��ال 88 اه��واز ک��ه باعث ش��د با 
پی��روزی از پی��ش تنظی��م ش��ده ف��والد خوزس��تان، 
قهرمانی ازذوب آهن گرفته ش��ود وتیم استقالل تهران 
به ج��ام قهرمانی دس��ت پیداکند،  این باردر ورزش��گاه 

یادگارامام )منته��ی بدون هیچگون��ه ترفندی ودر یک 
بازی کام��ال جوانمردان��ه( رخ داد ودرش��رایطی که تیم 
تراکتورس��ازی تبریز 3 بر1 درمصاف ب��ا تیم نفت تهران 
پیش ب��ود، به ناگهان اتف��اق ش��گفت آوردورازانتظاری 
 رق��م خورد وب��ا اخ��راج آندرانی��ک تیموری��ان هافبک

 بازی س��ازومهره تاثیر گذار، تیم تراکتور سازی 10 نفره 
بازی را دنبال ک��رد. این اتف��اق ناگواریعنی صدورحکم 
تساوی واحتماال باخت تراکتور سازان سرخ پوش که به 
عینه شاهد شدیم چطور درمیان تعجب و ناباوری همگان 

دردقایق پایانی بازی، تیم...

بخت بلند  سپاهان و حواشی جمعه ای که گذشت



 نامزدهای جمهوری خ��واه انتخابات 
ریاست جمهوری 2016 آمریکا شنبه 
ش��ب در ضیاف��ت ش��ام »لینکولن« 
ایالت »آیووا« ضمن انتقاد از سیاست 
خارجی »باراک اوباما« رییس جمهور 
آمریکا، خواس��تار رویک��رد تقابلی تر 

مقابل ایران شدند.
خبرگ��زاری  گ��زارش  طب��ق 
آسوش��یتدپرس، »ریک س��نتروم« 
س��ناتور س��ابق جمهوری خ��واه در 
ضیافت شام نامزدهای جمهوری خواه 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
درباره ش��یوه رویارویی با ایران گفت 
که »بمب افکن ها را می بایست بار زد 
و آنها )ایران( را بمباران کرد و به قرن 

هفت بازگرداند.«
»ریک پری« ضمن انتقاد از سیاست 
خارجی اوبام��ا تصریح ک��رد: من در 
طول زندگی خ��ود نفهمیدم که چرا 
واشنگتن فکر می کند که سرچشمه 

عقل و خرد است. 
شما ش��اهد ظهور داعش در گارلند، 
تگزاس هس��تید و می بینید که با چه 
جهان پرچالش��ی روبه رو هس��تیم. 
می دانم ک��ه اوضاع می توان��د بهتر از 
این باش��د. رییس جمهور باید بگوید 
که اس��ام یک معضل است و معضل، 

اسام افراطی است.
نام��زد  دیگ��ر  پائ��ول«  »رن��د 
نتخاب��ات  ا جمهوری خ��واه 
ریاس��ت جمهوری 2016 آمریکا نیز 
ضمن انتقاد از سیاست خارجی اوباما 
تأکید کرد: باید این س��وال را مطرح 
کنیم که از زمان رفتن صدام حسین، 
آیا عراق باثبات تر ش��ده ی��ا ثبات آن 

کمتر شده است؟
»لیندس��ی گراه��ام« از کارولین��ای 
ت��ا  ک��رد  ت��اش  نی��ز   جنوب��ی 
»جرج ب��وش« رییس  جمهور س��ابق 
آمریکا را از اتفاقاتی که در عراق افتاده 
مبرا بداند و  اوبام��ا را مقصر پیدایش 
تروریس��م جهادی در عراق دانست و 
گفت: من بیش از همه اوباما را مقصر 

از دس��ت رفتن تمامی دستاوردهایی 
می دانم که به سختی در عراق حاصل 

شده بود.  
»جب بوش« نیز تأکید کرد که صلح 
باید از طریق قدرت حاصل آید و گفت: 
دوس��تان ما باید بار دیگر م��ا را باور 
کنند و دش��منان ما باید ب��ار دیگر از 

ما بترسند.
وی تأکید ک��رد: روابط ما کش��ور به 
کش��ور در حال بدتر ش��دن اس��ت و 
کوبا و ایران تنها اس��تثناء این قضیه 

می باشند.
»کارل��ی فیورین��ا« تنه��ا نام��زد 
زن جمهوری خ��واه در انتخاب��ات 
ریاست جمهوری 2016 آمریکا ضمن 
انتق��اد از مذاکرات هس��ته ای ایران 
و 1+5 )آمری��کا، انگلیس، فرانس��ه، 
روس��یه، چین بعاوه آلم��ان( گفت: 
بیایید خودمان را فریب ندهیم. چین 
و روس��یه در میز مذاکرات ب��ا ایران، 

طرفدار ما نیستند.
وی همچنین از »هیاری کلینتون« 
نام��زد دموکرات ه��ا در انتخاب��ات 
ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد و 
گفت که کلینتون نباید رییس جمهور 
ش��ود زی��را » او قابل اعتماد نیس��ت 
و فاق��د پیش��ینه رهب��ری اس��ت و 
سیاس��ت های وی موجب شکس��ت 

پتانسیل های این کشور می شود«.
»اس��کات واک��ر« فرمان��دار ایال��ت 
»ویسکانس��ین« تأکی��د ک��رد ک��ه 
سیاست خارجی اوباما بیشتر مربوط 
ب��ه »ایمن��ی« می ش��ود و کمت��ر به 

»امنیت ملی« مربوط می شود.
وی ادامه داد: سامت و ایمنی چیزی 
است که شما آن را احساس می کنید.

 م��ن واقع��اً از رییس جمه��وری که 
خطوط��ی را ب��ر روی ش��ن تعیی��ن 
می کند و اجازه می ده��د مردم از آن 

عبور کنند، دلزده شده ام.
تروریس��م اس��ام افراطی، تهدیدی 
برای هم��ه ما اس��ت ما می بایس��ت 

اقداماتی علیه آن انجام دهیم.

مسوول بسیج دانش��جویی دانش��گاه امام صادق )ع( گفت: جنبش 
دانش��جویی با این توافق مخالف اس��ت، توافقی که عزت انقاب را 
خدش��ه دار کند نمی پذیری��م. توافقی که بخواهد ع��زت جمهوری 
اسامی را که سی سال با تمام تاش و خون شهدا  به دست آمده را 

برای یک بازی سیاسی از بین ببرد را نمی خواهیم.
سیدمحمدحس��ین هاش��می گلپایگانی، با اش��اره به سخنان اخیر 
عراقچی مبنی بر اینکه در صورت پذیرش پروتکل الحاقی دسترسی 
به مناطق نظامی مانعی نداردگفت: احساس میشود دولت تمام توان 
خود را برای رسیدن به توافق با غرب گذاشته و این توافق به نحوی 

خاف قانون و با حرف های خود دولت نیز متغایر است.
 وی تصریح کرد: جنبش دانشجویی با این توافق مخالف است، توافقی 
که عزت انقاب را خدش��ه دار کند نمی پذیریم ، توافقی که بخواهد 
عزت جمهوری اسامی را که سی س��ال با تمام تاش و خون شهدا  

به دست آمده را برای یک بازی سیاسی از بین ببرد را نمی خواهیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ش��ورای اسامی شرط حمایت 
قاطبه نمایندگان از تیم مذاکره کنن��ده را حفظ خطوط قرمز نظام 
خواند و گفت: دیپلماسی فعال ایران آخرین تیرها را بر تابوت پروژه 

ایران هراسی غرب می زند.
 سید سعید حیدری طیب در نطق میان دستور گفت: ایران از موضع 

قدرت، قدرت های بزرگ را پای میز مذاکره کشانده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: تداوم دیپلماسی 
هوشمند اخیر تیم مذاکره کننده آخرین تیرها را بر تابوت پروژه ایران 
هراسی غربی ها می زند و با تداوم وحدت ملی با توجه به فرمایشات 

مقام معظم رهبری باید دیپلماسی را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: تا زمانی که تیم مذاکره کننده خطوط قرمز نظام را 

رعایت کند مورد حمایت قاطبه نمایندگان است.
وی در ادامه حمایت مالی و معنوی فرهنگیان را اولویت مهم دولت 

خواند و خواستار حل مشکات معیشتی فرهنگیان شد.
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دولت براس��اس تبصره 20 قانون بودجه س��ال 94 
موظف است، آیین نامه اجرایی این تبصره که مربوط 
به چگونگی منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها است را تهیه و تدوین کند.
 طب��ق این تبصره یک��ی از مباحث مه��م و کلیدی 
 که معضلی برای دولت و اجرای ای��ن قانون تبدیل

 ش��ده ، موض��وع پرداخ��ت یاران��ه نق��دی ب��ه 
 هم��ه خانواره��ا و ح��ذف غی��ر نیازمن��دان از آن

 است.
بر این اس��اس دولت موظف شده است، طبق قانون 
 بودج��ه ثروتمندان را شناس��ایی و آن��ان را حذف

 کند. 
همچنین امسال منابع پرداخت یارانه نقدی از 42 
هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته که باید در بخش اش��تغال و مس��کن جوانان 

هزینه شود.
بنابرای��ن دولت ناگزیر اس��ت برای تحق��ق اهداف 
برنامه های قان��ون در راس��تای ح��ذف یارانه غیر 
نیازمندان گام بردارد؛ بنابرای��ن زمزمه اجرای این 
 برنامه به حق از س��وی مس��ووالن اجرایی شنیده 

می شود.
در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای چگونگی 
تحقق درآمد هدفمن��دی یارانه ها از س��وی دولت 

وجود دارد تا وضع موجود بهتر شود.
 طبق یک��ی از ای��ن س��ناریوها دولت قص��د دارد 
یارانه اقش��ار ضعیف را از وضع موجود به س��طحی 
باالت��ر برس��اند و همچنی��ن چن��د راه��کار برای 
یارانه اقش��ار متوس��ط قرار داد که یاران��ه نقدی از 
45هزار توم��ان کنونی ب��ه حدود 30 ت��ا 35 هزار 
توم��ان کاهش یاب��د و یا ای��ن که در حال��ت دیگر 
 پرداخت آن از یک م��اه به یک ماه و نی��م تا دو ماه

 برسد.
موضوع دیگر که برای دولت هزینه و تبعات می تواند 
داش��ته باش��د افزایش حامل های انرژی است؛ زیرا 
طبق تبصره 20 قانون بودجه دولت می تواند تا سقف 
48 هزار میلیارد تومان از محل این حامل ها درآمد 
کسب کند، اما با توجه به سیاست  کنترلی تورم در 
 جامعه می تواند ای��ن موضوع اثرات منفی داش��ته 

باشد.
 در حال حاضر حدود 74 تا 75 میلی��ون نفر یارانه 

نفر دریافت می کنند و به گفته مسووالن دولتی در 
نهایت می توان به تدریج 2 تا 3 میلیون غیرنیازمند را 

در راستای اجرای قانون از یارانه حذف کرد.
پی��ش از این نی��ز محم��د باقر نوبخت س��خنگوی 
دول��ت و ریی��س س��ازمان مدیری��ت گفت��ه بود، 
یارانه نقدی در م��اه جاری به  طبق روال گذش��ته 
پرداخ��ت ش��د و دولت ب��رای ت��وازن بی��ن منابع 
 و مص��ارف، با تصوی��ب آیین نام��ه اجرای��ی، برای
  ماه های آینده سازوکارهای این پرداخت ها را تعیین

 می کند.
همچنین یک مقام آگاه در دول��ت عنوان می کند، 
امس��ال برآورد می ش��ود 39 هزار میلیارد تومان از 
مح��ل هدفمندی یارانه ه��ا درآمد کس��ب کرد؛اما 
در عم��ل مص��ارف آن طب��ق قان��ون 56 ه��زار 
میلی��ارد تومان ب��وده ک��ه در بخش ه��ای تولید، 
 بهداشت، مس��کن جوانان، اشتغال و س��ایر موارد

 است.
این مس��وول تاکید می کن��د:  در صورتی که دولت 
بخواهد طبق قانون همه بخش ها را که مصارف آن 
گفته شد در نظر بگیرد با کس��ری 17 هزار میلیارد 
 تومانی در ص��ورت تحقق درآم��د آن روبرو خواهد

 بود. این در حالی است که در نهایت می تواند حدود 
دو هزار میلی��ارد تومان از محل ح��ذف یارانه ها به 
دست آورد و مابقی آن نیاز به ساز و کار ترکیبی برای 

پرداخت یارانه دارد.
به گفته این مق��ام آگاه،  در حال حاض��ر 10 تا 15 
س��ناریوی مختلف برای کس��ب درآمد بیش��تر در 
هدفمندی یارانه ها وجود دارد و در آیین نامه اجرایی 
هدفمندی یارانه ها ش��یوه برنامه ریزی دستگاه ها و 
س��هم آنها برای پرداخت منابع به دولت بررس��ی و 

بحث خواهد شد.
این مسوول دولتی عنوان کرد: در هفته جاری قطعاً 
آیین نامه اجرایی هدفمندی یارانه ها در هیات دولت 

تصویب خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در ح��ال حاض��ر ب��ه گفته 
مس��ووالن این آیین نامه اجرایی تدوی��ن و تاکنون 
 دو جلس��ه در هیات دولت برای بررس��ی آن برگزار 

شده است.
به گ��زارش ف��ارس، برای��ن اس��اس بای��د منتظر 
ماند، تا دولت بهترین س��ناریو ب��ا کمترین تبعات 
منفی را اجرای��ی کند و قطع��ا با توجه ب��ه قانونی 
بودن ح��ذف یارانه غیرنیازمندان رس��انه ها و افکار 
 عمومی نیز از این اقدام هوشمندانه حمایت خواهند

کرد.

سناریوی ترکیبی دولت برای جبران کسری هدفمندی یارانه؛

از حذف ثروتمندان تا افزایش نرخ حامل  های انرژی
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روایت وزیر ارشاد از میزان 
رضایت رهبری از نمایشگاه

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در جمع 
خبرن��گاران پیرامون بازدی��د مقام معظ��م رهبری از 
نمایش��گاه کتاب اظهار داش��ت: دیدار و حضور رهبر 
انقاب در بخش��ی از نمایشگاه کتاب بس��یار برای ما 
مغتنم بود، چون هر سال ایشان یک بخشی را انتخاب 
می کنند تا در طول زمان مجموعه ناشران را از نزدیک 
بازدی��د کنند. وزیر ارش��اد تصریح کرد: ظ��رف 2 یا 3 
ساعتی که ایشان در نمایش��گاه کتاب حضور داشتند 
از غرفه ه��ای مختلفی بازدید کردن��د و فکر می کنم از 
مجموعه آنچه را که ماحظه کردند در مجموع راضی 
بودن��د. وی در باره اینک��ه در حین بازدی��د توصیه ای 
داشتند افزود: در طول بازدید خیر، اما ممکن است بعدا 
که ما خدمت ایشان می رس��یم توصیه هایی را دریافت 

کنیم. اما در بازدید اغلب با ناشران صحبت می کردند.

 استقبال ویژه هاشمی
 از رییس جمهور عراق

براساس آیین تشریفات، معموال سران کشور ها در سفر 
به تهران تنها برای دیدار با رهبری، رییس جمهوری و 
رییس مجلس، به دفتر آن ها می رون��د و بقیه مقامات 
ایرانی از جمله وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، باید برای دی��دار، به محل اقامت رییس کش��ور 
مهمان بروند. با این حال فواد معصوم رییس جمهوری 
عراق برخاف آیین تش��ریفات تصمیم گرفت شخصاً 
برای ماقات با هاشمی، به دفتر او برود و هاشمی هم در 
اقدامی برخاف معمول، در خارج از ساختمان مجمع 

از او استقبال کرد.

واکنش عضو جبهه پایداری 
به ائتالف اصولگرایان و 

اصالح طلبان
امیرحس��ین قاض��ی زاده، نماینده مش��هد در مجلس 
شورای اسامی با اش��اره به اینکه ائتاف اصولگرایان و 
اصاح طلبان امکان پذیر نیست گفت: اینکه بگوییم این 
دو جریان نمی توانند ائتاف کنند موضع گیری تندی 
نیست، بلکه مشخص کردن مرز هاست. اصولگرایان و 
اصاح طلبان رقیب هستند و نمی شود وقتی در جریان 
اصولگرا هس��تی در جریان اصاحات به عنوان جریان 

رقیب هم قرار بگیری.
وی با بی��ان اینکه وقت��ی رقابتی در انتخابات ش��کل 
می گیرد افراد ی��ا اصولگرا هس��تند یا اص��اح طلب، 
خاطرنشان کرد: هر اصولگرایی با اصاح طلبان ائتاف 
کند دیگر اصولگرا نیست و وارد جریان اصاحات شده 
است. وقتی افراد تغییر جهت می دهند نمی توانند اسم 
خودشان را میانه رو بگذارند. مثا کارگزاران بخشی از 
راست سنتی بود که کم کم اصاح طلب شد و االن نیز 
یکی از لیدرهای اصاح طلبان هستند. این عضو جبهه 
پایداری ادامه داد: آقای روحانی و هاشمی رفسنجانی 
نیز عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هستند 
ولی االن می توانیم این دو را در چهارچوب اصولگرا ها 
بدانیم؟ قطع��ا این ها مواضعش��ان به اص��اح طلبان 
نزدیک تر اس��ت.وی در خص��وص ریزش های رخ داده 
در جریان اصولگرا طی سال های اخیر و گرایش برخی 
افراد منس��وب به این جریان به س��مت اصاح طلبان 
اظهار کرد: پایداری، حفاظت و مقاومت بر اصول هزینه 
دارد و خیلی ها نمی خواهند هزین��ه بدهند، پایبندی 
بر اص��ول عاداتی چون زندگی س��اده و بی حاش��یه را 
می طلبد. قاضی زاده تصریح کرد: هر که حاشیه دارد کم 
کم از اصولگرایی جدا می شود و اصاح طلب می شود. 
اصاح طلبان باید فک��ری به حال خودش��ان کنند و 
ببینند چرا ریزش های این طرف به آن سمت می رود. 
وی در خصوص احتمال شکل گیری طیف اعتدالیون 
به رهبری ناطق نوری و الریجانی در انتخابات مجلس 
دهم نیز گفت: در این مورد اظه��ار نظری ندارم و باید 
منتظر چندماه��ه آینده برای اظهارنظ��ر در مورد این 

طیف باشیم.

اشتیاق طلبه های قم برای 
گوش  دادن به سخنرانی سارا 

شریعتی
رضا تاران از ط��اب ح��وزه علمیه قم با ای��ن مقدمه 
در صفحه ش��خصی خود در فیس بوک نوش��ت: شاید 
 ع��ده ای از روحانیان ح��رف های علی ش��ریعتی را بر

نمی تابیدند، اما س��ال ها بعد دخت��رش در یک مکان 
حوزوی ، دانشگاهی توانست به آسودگی حرف هایش 
را بزند و مهم تر اینکه مخاطبان طلب��ه و غیر طلبه ای 
بودند که مشتاقانه چند س��اعت گوش کردند. جلسه 
صبح تا ح��دودی مباحث مقدمات��ی و تکراری مطرح 
شد. جلسه عصر مسائل مطرح در جامعه شناسی دین 
در جهان امروز را مطرح کرد که در کل خوب بود. فکر 
می کنم بیشتر از شصت نفر در جلسه حضور داشتند که 
همگی یا دانشجویان ارشد بودند یا دکتری. در دانشگاه 
کم جمعیتی مثل ادی��ان فکر می کنم تعداد ش��رکت 
کنندگان بسیار خوب بود. عاوه بر شخصیت خود سارا 
شریعتی شاید سه عامل می توانست علت حضور باشد. 
دختر دکتر شریعتی بودن. جامعه شناسی دین و نگاه 
بیرونی به دین و زن بودن اس��تاد. در حد شناخت یک 

جلسه ای به نظر سارا شریعتی دوست داشتنی بود.

شنیده ها 

مگر ابزارهای نظامی ما اسباب 
بازی است؟

 واکنش  تند جمهوریخواهان
 به سیاست خارجی اوباما

حفظ خطوط قرمز شرط 
حمایت از مذاکرات است

مناب��ع نزدی��ک ب��ه ائت��اف عرب��ی علی��ه یمن 
ز احتم��ال تمدی��د آت��ش ب��س موق��ت ک��ه  ا
 نیم��ه ش��ب یکش��نبه ب��ه پای��ان می رس��د، خبر

 دادن��د.
 ائتاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان از هفته 
گذشته در این کشور آتش بس » انسانی« به مدت 
پنج روز اعام کرد و قرار اس��ت نیمه شب یکشنبه 
به پایان برسد؛  این در حالی است که منابع نزدیک 
 به ائت��اف عربی از احتمال تمدی��د آتش بس خبر 

دادن��د.
با وجود اعام آتش بس در یمن در چند روز گذشته 
هم ائتاف و هم نیروهای درگی��ر در یمن از جمله 
نیروهای حام��ی عبدرب��ه منصور ه��ادی، رئیس 
 جمهوری مس��تعفی یمن بارها به نقض آتش بس 

پرداخته ان��د.
از س��وی دیگر یحیی محمد عب��داهلل صالح، برادر 
زاده علی عبداهلل صالح، رییس جمهوری پیش��ین 
یمن و رییس سابق ستاد امنیت مرکزی این کشور 
عربس��تان را به مبارزه طلبید و گفت: من و تمامی 
یمنی ها عربستان را به مبارزه می طلبیم تا مداخله 
زمینی خود را آغاز کند زیرا عربستانی ها زمانی که 
 با قبایل و ارتش مواجه شوند احساس درد خواهند

 ک��رد.
وی گف��ت: عربس��تان ب��ا مداخل��ه در یم��ن خود 
را گیر انداخ��ت و مردم یمن نس��بت ب��ه مداخله 
 خارج��ی به وی��ژه از س��وی عربس��تان حس��اس

 هس��تند.
یحی��ی محمد عب��داهلل صال��ح خاطرنش��ان کرد: 
آتش بس عربس��تان دروغ دیگری ب��ه همان روش 
اسراییل است به ویژه اینکه ش��اخه های عربستان 

در یمن مثل القاعده، داعش، انصار الشریعه و سایر 
تندروها هرگز به آت��ش بس پایبن��د نخواهند بود 
 و به دستور عربس��تان دست به کش��تار و تخریب

 می زنن��د.
در همی��ن ح��ال احم��د عبید ب��ن دغ��ر، معاون 
اول ریی��س ح��زب کنگره مل��ی یمن اع��ام کرد 
ک��ه رهب��ران ای��ن ح��زب معتقدن��د دیگ��ر علی 
 عبداهلل صالح ب��رای ریاس��ت این حزب مناس��ب

 نیس��ت.
وی ضم��ن تاکید بر اینک��ه کار گذاش��تن صالح از 
رهبری حزب بارها مورد بررسی قرار گرفته خواهان 
برگزاری کنفرانس��ی از س��وی این حزب و انتخاب 

رهبر جدید ش��د.
ب��ن دغ��ر از جنب��ش انص��اراهلل یمن خواس��ت تا 
»مش��روعیت« قان��ون اساس��ی را ب��ه رس��میت 
 ش��ناخته و ب��ه قطعنامه ش��ورای امنی��ت پایبند

 باش��ند.

»کالب ماپین« خبرنگار و فعال صلح در آمریکا با بیان آن 
که جنگ یمن جنگ ش��یعه، سنی نیس��ت تاکید کرد که 
مردم یمن به دنبال استقال و رهایی از استیای آمریکا و 

عربستان هستند.
 فع��ال آمریکای��ی ب��ا رد اظه��ارات رس��انه ها و مقامات 
غرب��ی و عرب��ی درب��اره جن��گ یم��ن، اب��راز داش��ت 
ک��ه یمنی ه��ا ب��رای اس��تقال یافت��ن از اس��تیا و 
 تس��لط واش��نگتن و عربس��تان س��عودی در ت��اش

 هس��تند.در حالی که کش��تی نجات ایران ب��رای کمک 
های انس��ان دوس��تانه به مردم یم��ن در مس��یر اعزام به 
بن��در »حدی��ده« این کش��ور اس��ت، ی��ک فع��ال صلح 
در آمری��کا اق��دام تهران را بخش��ی از ت��اش بین المللی 
 ب��رای کاه��ش آالم یمن��ی ه��ای گرفت��ار  در جن��گ 

خواند.
 »کال��ب ماپی��ن« خبرن��گار و فع��ال صل��ح در آمری��کا 
در ی��ک مصاحب��ه تاکی��د ک��رد ک��ه ماموریت کش��تی 
»ش��اهد« ایران، گس��ترش پیام لزوم ت��اش بین المللی 
ب��رای ارائه کم��ک ب��ه م��ردم یمن اس��ت کس��انی که 
ب��ه ش��دت ب��ه کم��ک نی��از دارند چ��ون ب��ا بمب��اران 
 و حم��ات پادش��اهی عربس��تان س��عودی مواج��ه 

هستند.
وی تاکید کرد که عاوه بر 50 پزش��ک و تکنسین ایرانی، 
هیاتی از فعاالن صلح از کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه 

هم حضور دارند.
وی که خود از مسافران این کشتی حامل کمک های انسان 
دوستانه است، در مورد احتمال حمله به این کشتی توسط 
عربستان س��عودی گفت در صورتی که چنین اتفاقی رخ 
دهد، افکار عمومی با وجود تاش رسانه های جریان غالب 
برای تحریف اخبار مطلع خواهند بود که چه رخ داده است.

وی درباره تجاوزات نظامی به مردم و کش��ور یمن افزود: 
»عربس��تان س��عودی نه تنها اهداف غیرنظام��ی از قبیل 

بیمارس��تان ها و مدارس را هدف ق��رار می دهند، بلکه از 
ساح شیمیایی فسفر س��فید که پوست را می سوزاند، هم 
استفاده می کند«.خبرنگار آمریکایی با انتقاد از همکاری 
آمریکا با عربستان س��عودی هم گفت: »آنچه سعودی ها 
در حال انجام در یمن هس��تند، قطعا با حمایت،  همراهی 
و کمک مالی دول��ت آمریکا همراه اس��ت و این دولت هم 
 در این حمله مجرمانه و وحش��یانه به م��ردم یمن دخالت

 دارد«.
او با رد تصویر ارائه ش��ده توس��ط رس��انه های آمریکایی 
درب��اره جن��گ یمن ب��ا عن��وان منازعه ش��یعه و س��نی 
گف��ت: »در واقعی��ت، ای��ن تق��ا و مب��ارزه م��ردم یمن 
ب��رای دموکراس��ی و اس��تقال اس��ت. رئیس جمه��ور 
منصور ه��ادی یک رهب��ر منتخ��ب و برآمده بر اس��اس 
رای دموکراتی��ک نبود. ای��ن یک جنگ مذهبی نیس��ت 
بلکه جنگی برای اس��تقال اس��ت. مردم یم��ن خواهان 
 آزادی و رهایی از تس��لط وال اس��تریت و رژیم س��عودی

 هستند«.

ایران به دنبال کمک به یمن استاحتمال تمدید آتش بس در یمن



یادداشت

اعتیاد شوهر، رویای خوشبختی زن 
جوان را به باد داد

زن ۲۶ ساله اي كه با شكايت همس��رش مبني بر فرار از منزل، 
دستگير و به واحد مش��اوره يكي از كالنتري هاي شهر اصفهان 
آمده بود، در خصوص ماجراي زندگي خود گفت: خانواده شلوغ 
و پر جمعيتي داشتيم و پدرم توانايي تامين خرج و مخارج ما را 
نداشت؛ بنابراين با اولين خواس��تگار ما را شوهر مي داد. من از 
همه كوچكتر بودم تا اينكه نوبت من هم ش��د؛ تقريبا ۱۷ سال 
 داش��تم كه مرا به فردي كه ۹ س��ال از من بزرگ تر بود ش��وهر

 داد.
وی اف��زود: اواي��ل زندگ��ي خوبي داش��تم ت��ا اينك��ه متوجه 
اعتياد همس��رم ش��دم و از آن روز به بعد زندگي ب��ه كامم تلخ 
ش��د؛ او هر روز به بهانه هاي مختل��ف مرا كتك م��ي زد. ديگر 
نم��ي توانس��تم ب��ا او زندگ��ي كنم.تصميم��م را گرفت��م، 
 مي خواس��تم از او جدا ش��وم، ولي خانواده ام مخال��ف اين كار

 بودند. 
بيش��ترين ترس آنان به خاطر اين بود كه وقتي دوباره به خانه 
بر مي گردم، مخارج م��ن به دوش آنها مي افت��د؛ ولي من ديگر 
تحمل آن زندگي را نداش��تم ت��ا اينكه با اصراره��اي زياد من، 
خانواده ام به طالق راضي ش��دند. اين زن ج��وان تصريح كرد: 
بعد از مدتي ك��ه در خانه پدرم زندگي مي ك��ردم با مردي ۳۸ 
ساله آشنا ش��دم، او مرا با هزار وعده و وعيد خام خود كرد و من 
به گمان اينكه روزهاي خوش��ي را آغاز خواهم كرد با او ازدواج 
كردم؛ ولي طولي نكشيد كه متوجه شدم همسر دومم هم اعتياد 
 دارد، همه چيز تغيير كرد و آن همه اميد و آرزو يك شبه خراب

 شد. 
وی ادام��ه داد: او هم مثل همس��ر اول��م بعد از اينك��ه متوجه 
اعتيادش شدم، مدام مرا مورد ضرب وشتم قرار مي داد و مر ا از 
خانه بيرون مي كرد؛ در پرداخت خرج و مخارج زندگي كوتاهي 
 مي كرد و اصال وس��ايل رفاه و آس��ايش من و فرزندم را تامين

 نمي ك��رد؛ حتي اج��ازه مالقات فرزن��دم را به م��ن نمي داد؛ 
نمي دانستم چه كنم؛ تصميم گرفتم از اين زندگي هم رهايي پيدا 
كنم؛ ولي كسي را نداشتم كه از من در مقابل اين همه آزار و اذيت 
 حمايت كن��د و خانواده ام هم ديگر به ط��الق مجدد من راضي

 نمي شدند. 
زن ۲۶ س��اله گفت: ب��ه همين خاطر، ف��رار را بر ق��رار ترجيح 
دادم و از خانه به س��مت مقصدي نامعلوم به راه افتادم تا اينكه 
 در نيمه ش��ب، مام��وران من را در يك��ي از پارك ها دس��تگير 

كردند. 
من هميش��ه آرزوي زندگ��ي آرام و ب��ي دغدغه اي را داش��تم 
و تم��ام ت��الش وكارهايي هم ك��ه كردم ب��راي اين ب��ود كه با 
 فرزن��دم در آس��ايش و آرامش زندگ��ي كنم ولي ح��اال كه به

 گذش��ته ام فكر مي كنم مي بينم كه در تمام اي��ن مدت راه را 
اشتباه رفته ام.

 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

 بر اس��اس قطعنامه ی ش��ماره ی پن��جِ  دوازدهمي��ن مجمع عمومی
 كميته ی بين المللی موزه ها ايك��وم )ICOM( كه در ۲۸ مه ۱۹۷۷ 
ميالدی درمسكو برپا ش��د، روز ۱۸ مه برابر با ۲۸ ارديبهشت به عنوان 
روز جهانی موزه ها اعالم شد  و از آن سال در روز جهانی موزه درهمه ی 
كشورهای عضو، مراسمی برگزار می شود. در ايران نيز هر ساله در ۲۸ 
ارديبهش��ت، روز جهانی موزه و ميراث فرهنگی پاس داشته می شود. 
در ادامه به تعريف م��وزه و تاريخچه آن و نيز تعري��ف ميراث فرهنگی 

می پردازيم.   
معنای لغوی و تعریف موزه  

نام موزه از لغت فرانسوی  Musee گرفته شده و به معنی مكانی است 
كه مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چيزهای گران بها را درآن 
به  معرض نمايش می گذارند و دانش��مندان، پژوهشگران، هنرمندان 
 و... از آن اس��تفاده می كنند. كلمه موزه را فرانس��ويان از لغت يونانی

 گرفته اند. موزه نام تپه ای در آتن بود كه در آن عبادتگاهی برای موزه 
) الهه يونانی ( قرار داشت.

بر مبنای تعريفی كه » ايكوم« از موزه می دهد، موزه عبارت اس��ت  از 
مكان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی كردن و به نمايش گذاشتن 
نعمت های فرهنگی يا طبيعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن 

به اين مجموعه ها و لذت بردن از آنها .
تاریخچه موزه:

پژوهشگران و متخصصان موزه داری، به دنبال ريشه يابی واژه ی موزه 
به مبداء هلنی بس��نده كرده و تاريخ موزه و تاريخ گذاری اين پديده را 
اين گونه تعريف كرده اند :معبد خدايان هنر ش��عر و موس��يقی كه بر 
فراز تپه ای در آتن قرار داش��ت، نخس��تين موزه ای است كه در تاريخ 
موزه ها از آن نام برده می ش��ود و موزه آش��مولين در شهر آكسفورد، 
 نخس��تين موزه ای است كه آثار مش��رق زمين را در خود محفوظ نگه

 داشته است.
نخستين موزه در قاره ی آسيا، موزه ی آرميتاژ در لنينگراد روسيه است 
 و اولين موزه ی ايران در س��ال ۱۲۹5 ه . ش به ن��ام موزه ی ملی ايران

 پايه گذاری و افتتاح ش��ده است . س��ال ۱۷4۶ م  را در تاريخ تحول و 
تكامل موزه ها، بايد نقطه ی عطفی به شمار آورد؛ چرا كه در اين سال 
نويسنده ی فرانسوی »الخون دوسن ين«  عقايد و انديشه های نوينی 
را در مورد موزه عنوان كرد كه موجب تحرك و تس��ريع در بنيادگيری 
موزه ها شد. چهار سال پس از آن به سال ۱۷50 م . اولين موزه ی واقعی 

جهان در قصر لوكزامبورگ بر پا شد.
میراث فرهنگی چیست؟

ميراث فرهنگی به كليه آثار باقی مانده از گذش��تگان گفته می شود كه 
دارای ارزش فرهنگی باشد. اين آثار می تواند دربرگيرنده آثار ملموس 
)مانند بناهای باس��تانی( يا آث��ار ناملموس )مانند آداب و رس��وم يك 
منطقه( باشد كه امروزه در حفظ آن برای آيندگان می كوشند. ميراث 
فرهنگی منحصربه فرد، غير قابل جايگزينی و در ميان نسل ها از ارزش 
و احترام برخوردار است. چيزهای كوچك تر ازجمله آثار هنری و ديگر 
شاهكارهای فرهنگی در موزه ها و گالری های هنری گردآوری می شوند 
در حالی كه برخی ديگر همچون بناهای باستانی در مجموع يك ميراث 

فرهنگی شناخته می شود.
اهمیت حفظ میراث فرنگی

ميراث بر ج��ای مان��ده از گذش��تگان در مطالع��ه تاريخ بش��ر موثر 
هس��تند. حفظ آن ها نيازهای گذش��تگان را بازگ��و می كند و در پس 
هر يك داستانی نهفته اس��ت. از ديدگاهی ديگر حفظ آثار می تواند به 

اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان كمك كند.
 امروزه روش ه��ای رايانه ای می تواند با دقت بس��ياری ش��كل و ظاهر 
آثار اكتش��افی را به دست آورد و داده های بس��ياری را از شيوه زندگی 

گذشتگان ارائه كند.
متأس��فانه بيش��ترين خط��ری ك��ه آث��ار باس��تانی را تهدي��د 
می كند از س��وی گردش��گران اس��ت. م��واردی از قبيل دس��ت زدن 
به آثار ي��ا حتی نوری كه ب��رای ديدن آن ه��ا مورد نياز اس��ت و ديگر 
 خطرهايی ك��ه در راه شناس��اندن و قابل درك س��اختن آث��ار ايجاد

 می شود. 
در واقع اين خط��ر، اين حقيقت را كه همه آثار كش��ف ش��ده در يك 
روند دگرگونی پيوس��ته ق��رار دارند تقوي��ت می كن��د، بنابراين آنچه 
می كوش��يم ثاب��ت بماند در اص��ل در ح��ال دگرگونی اس��ت و هرگز 
آن چه كه در ابت��دا بوده نخواهد بود. دگرگونی مش��ابهی نيز در ارزش 
 آثار برای هر نس��ل وجود دارد و چيزی ك��ه آنان را با گذش��ته پيوند

 می دهد. آن چه برای يك نس��ل ميراث فرهنگی ش��ناخته می ش��ود، 
ممكن است توسط نسل بعدی حذف شود تنها برای اين كه توسط نسل 

پسين تر احيا شود.
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در حاليكه راهروی  كش��ف شده  در ايس��تگاه مترو اين 
روزها خبرساز ش��ده، ش��ايد همه ما از راهرو زيرزمينی 
در ميدان نقش جهان غافل ش��ده ايم و مس��ووالن نيز 
تمايل ندارند به ش��كل واضح درباره آن صحبتی مطرح 
ش��ود. به گزارش زاين��ده رود ب��ه نقل از مه��ر، مطابق 
ش��واهد و كت��اب ه��ای تاريخ��ی، گ��ذرگاه و راهرويی 
 در زير مي��دان نقش جهان وج��ود دارد ك��ه رابط ميان

 عالی قاپو و مسجد ش��يخ لطف اهلل بوده است و در تاريخ 
بيان شده كه با توجه به اينكه مسجد شيخ لطف اهلل برای 
نماز بانوان بوده است اين راهروی زيرزمين نيز برای گذر 
بانوان از كاخ عالی قاپو تا مس��جد ش��يخ لطف اهلل مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.در همين ارتباط با توجه به 
صحبت هايی از مسووالن ميراث فرهنگی اصفهان كه در 
سال های گذشته اين گذرگاه را كه بخشی از  سقف آن به 
دليل ساخت حوض در ميانه ميدان نقش جهان تخريب 
شده به چشم مشاهده كرده اند. خبرنگار مهر اين مطلب 
را از فري��دون الهياری رييس مي��راث فرهنگی اصفهان 
جويا ش��د كه وی وجود چنين راهرويی را رد نكرد و در 
اين ارتباط اظهار داش��ت: ميراث فرهنگی هنوز اقدامی 
در ارتباط با وج��ود اين راهروی زيرزمين��ی انجام نداده 
اس��ت. وی با بيان اينكه البته گزارش ها و توصيف هايی 
در ارتباط با وجود اين راهرو در برخی كتب و متون وجود 
دارد، گفت: اقدامات باستان شناسی در اين ارتباط انجام 

نشده است و تا زمانی كه كاوش��ی انجام نشود نمی توان 
اظهار نظر قطعی در اين ارتباط انجام داد.

راه�رو  زیرزمین�ی کاوش ش�ود، محافظ�ت
 می کنیم

رييس ميراث فرهنگی اصفهان تاكي��د كرد: در صورتی 
كه در كاوش های باس��تان شناس��ی آثاری از اين راهرو 
كش��ف ش��ود به يقين اقدامات الزم ب��رای محافظت از 
آن به عم��ل خواهد آم��د.در همي��ن ارتب��اط عليرضا 
 جعفری زند، باس��تان ش��ناس اظهار داش��ت: مس��جد

 شيخ لطف اهلل به اين نكته معروف است كه صحن و مناره 
ندارد؛ چراكه به ش��كل اختصاصی برای نم��از خواندن 
خاندان صفوی و همسران آنها ايجاد شده است. وی افزود: 
از اين مساجد تنها دو نوع در كشور موجود است و به غير 
از مسجد شيخ لطف اهلل، مسجد گنجعلی خان در كرمان 
نيز دارای اين ويژگی اس��ت. اين باس��تان شناس مطرح 
كش��ورمان در ارتباط با اينكه راه��روی زيرزمينی نقش 
جهان صحت دارد يا خير، اظهار داشت: درباره وجود اين 
راهروی زيرزمينی يقين دارم؛  چراكه حتی درب ورودی 
اين راهرو در مسجد شيخ لطف اهلل نيز مشخص است. وی 
با بيان اينكه البته امروز ارتباط كامل اين راهرو با عالی قاپو 
برقرار نيس��ت تاكيد كرد: به دليل ساخت حوض بزرگ 
در وس��ط ميدان نقش جهان ارتباط دو بخش اين راهرو 
قطع شده اس��ت.جعفری زند گفت:حدود ۲0 سال قبل 

در ضلع جنوب شرقی ميدان ديوارها نم كشيدند كه دليل 
اين امر نش��ت آب از حوض و هدايت آن از طريق تونل به 
ميدان نقش جهان بوده است. وی با اشاره به اينكه در برخی 
كتاب های تاريخی نيز به وجود اين تونل اشاره شده است 
اظهار داشت: اين راهروی زيرزمينی برای عبور و مرور زنان 
و خانواده شاه به اين مسجد برای عبادت بوده ضمن اينكه 
اين مطلب مشهور است كه شيخ لطف اهلل مسائل شرعی را 
به زنان صفوی در اين مسجد ياد می داد.اين باستان شناس 
با بيان اينكه نداش��تن صحن در اين مس��جد نشانه ای بر 
اختصاصی بودن اين نمازخانه است گفت: به طور معمول 
در قديم اين مساجد در نزديكی خانه های علما قرار داشت 
و هر شخصيت سياسی و مذهبی يك مسجد در مجاورت 
خانه خود داشت. وی اضافه كرد: افرادی كه منكر وجود اين 
راهرو زيرزمينی می شوند، در واقع  تحقيق جامعی در اين 

ارتباط انجام نداده اند.
مطابق با شواهد تاریخی چله نشینی در مسجد 

شیخ لطف اهلل وجود ندارد
جعفری زند در ارتباط با س��خن برخی افراد كه درب اين 
راهری زيرزمينی در واقع درب ورودی چله نش��ين شيخ 
لطف اهلل اس��ت و اين مس��جد به همين دليل به نام شيخ 
نامگذاری شده است گفت: چنين چيزی بسيار دور از ذهن 
است؛ چراكه صوفی گری و چله نشينی در نزد شاه عباس 
بسيار مذموم بوده اس��ت و وی با قزلباش ها نيز به همين 
دليل مبارزه كرد؛ ضمن اينكه در يك مس��جد سلجوقی با 
اين همه تزئينات زيبا درنظر گرفتن مكانی با نام چله نشين 
خنده دار است و در هيچ منبع تاريخی چنين مطلبی درباره 
شيخ لطف اهلل ذكر نشده اس��ت. وی اضافه كرد: نامگذاری 
اين مسجد به نام ش��يخ نيز به دليل آن است كه اين مكان 
محل تدريس شيخ بوده است.اين باستان شناس در ارتباط 
س��خن برخی منتقدان كه برای عبور زنان ش��اه نيازی به 
س��اخت راهرو نبوده و ميدان را قرق می ك��رده اند، گفت: 
مطابق شواهد تاريخی ميدان برای ورود بانوان به بازار قرق 
می شده و در هيچ منبع تاريخی اين موضوع بيان نشده كه 
برای رفتن به مسجد ميدان قرق می شده است.وی درباره 
احتمال آسيب اين راهرو در صورت گذر مترو از نقش جهان 
اظهار داش��ت: اين گذر در صورت تحق��ق از ضلع جنوبی 
ميدان است؛ درحاليكه اين راهرو درست مقابل عالی قاپو 
قرار دارد و آس��يبی به آن نمی رسد، اما در ارتباط با سخن 
رييس ميراث كه اگر اين راهرو كاوش شود آن را محافظت 
می كنيم ش��بيه همان جريان كشف شدن كاخ جهان نما 
در محل ايستگاه مترو اس��ت كه تذكرات كارشناسان در 
اين ارتباط ناديده گرفته شده و پايه های كاخ جهان نما را 

راهرو آب ناميدند.

مسووالن غافل از یک کشف تاریخی؛

گذرگاه زیرزمینی در ابهام

یادداشت

میراث حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
وزي��ر ني��رو از م��ردم 
خواس��ت ب��ا توجه به 
تداوم خشكس��الی در 
كش��ور و محدودي��ت 
منابع آب، وزارت نيرو 
را در صرفه جوي��ی و 
مديري��ت مصرف آب 

كمك كنند. 
حمي��د چيت چي��ان 
اظه��ار داش��ت: همه 
هموطن��ان مي دانند 
س��ال هاي  در  ك��ه 

اخير دچار كاهش بارندگي بوده اي��م و منابع آب 
تجديدپذير ما كاهش پيدا كرده و متوسط درجه 

حرارت هم باال رفته است.
 وی افزود: اي��ن عوامل موجب افزاي��ش تبخير و 
كاهش منابع آبي ش��ده اما در عوض فعاليت هاي 
وزارت نيرو براي استحصال آب و انتقال آن بسيار 

گسترده بوده است. 
وی گفت: ش��رط الزم ب��راي اينكه م��ا بتوانيم از 
قطع��ی آب جلوگي��ري كني��م، اي��ن اس��ت كه 
م��ردم مص��ارف خ��ود را كنت��رل و مح��دود 
و  صرفه جوي��ي  در  م��ردم  هم��ه  و  كنن��د 
 مديري��ت مص��رف آب ب��ه وزارت ني��رو كم��ك

 كنند. 
وزير ني��رو تصريح كرد: اي��ن وزارتخانه تمام توان 

خود را به كار خواهد گرفت 
تا آب قطع نشود و شهرها به 
وضعيتي نرس��ند كه دچار 

قطعي آب شوند.
درب��اره  همچني��ن  وی 
مش��وق های وزارت نيرو به 
كش��اورزان و صنعت گ��ران 
همكار براي كاهش مصرف 
برق در تابستان امسال گفت: 
ما از كش��اورزان درخواست 
كرده ايم درص��ورت تمايل 
ب��ه اداره های ب��رق مراجعه 
و ق��راردادي را امض��ا كنن��د ك��ه ه��ر روز چهار 
س��اعت از س��اعت های گرم روز موتور برق خود 
را خاموش ك��رده و آب از چاه اس��تخراج نكنند تا 
در مابقي س��اعت ها برقي كه براي كشيدن آب از 
 چاه استفاده مي كنند، براي ش��ان رايگان حساب

 شود. 
چيت چيان اف��زود: همچنين ب��راي صنايعي كه 
تعطيالت خود را به فصل تابس��تان منتقل كنند 
يا تعمير خ��ود را در اي��ن فصل انج��ام دهند و يا 
مقداري از بار خود را در پيك مصرف جابجا كنند 
يعني به جاي اينكه در وسط روز برق مصرف كنند، 
نيمه ش��ب اين كار را انجام دهن��د، تخفيف های 
 قابل توجه��ي را براي ب��رق مصرفي آن��ان در نظر

 می گيريم. 

عضو هيات رييس��ه مجمع گردشگری اس��تان اصفهان 
گف��ت: اصفه��ان دارای ظرفيت های فراوان��ی در زمينه 
جذب توريس��ت ورزشی اس��ت؛ اما در اين زمينه مغفول 
مانده اس��ت. رضا برادران اصفهانی با اشاره به برنامه های 
مجمع گردش��گری اصفهان در زمينه توريست ورزشی 
اظهار داشت: در اين مورد با روس��ای هيات های ورزشی 
وارد مذاكره شده ايم، از آنجايی كه اصفهان استانی چهار 
فصل اس��ت كه نمونه آن در دنيا با اين ويژگی نيست در 
دل خود ورزش های بسياری را برای جذب توريست دارد. 
وی افزود: اين توانايی و ظرفيت در اصفهان بالقوه اس��ت 
كه به راحتی می توان آن را بالفعل كرد، اما متاسفانه هنوز 

نتوانسته ايم در اين زمينه پيشرفتی داشته باشيم.
عضو هيات رييس��ه مجم��ع گردش��گری اصفهان گفت: 
دليل اين عدم موفقيت اين اس��ت ك��ه در اولين گام در 
رابطه با جذب توريست ورزش��ی موفق نبوده ايم زيرا اين 
پتانس��يل را برای آنها شناس��ايی و آش��نا نكرده ايم. وی 
گفت: در اين زمينه بايد در پكيج توريس��ت ها ورزش نيز 
گنجانده ش��ود كه تاكنون چنين چيزی نبوده و يكی از 
 داليل عدم موفقيت در اين ظرفيت بالقوه در اصفهان اين

 است.
برادران اظهار داشت: تا پايان س��ال برنامه ها و خبرهای 
خوبی برای توريست ورزش��ی وجود دارد و با حمايت از 
سرمايه گذاران در اين زمينه وضعيت بهتر می شود، زيرا 
برای توسعه توريست بايد زيرس��اخت ها و امكانات مورد 

نياز آن مهيا شود.

مراس��م تجلي��ل از پيشكس��وتان و هنرمن��دان هنرهای 
س��نتی و صناي��ع دس��تی كش��ور)همای هنر( از س��وی 
 اداره كل مي��راث فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان برگ��زار 

شد.
مع��اون صناي��ع دس��تی اس��تان اصفه��ان در اي��ن باره 
گف��ت: ب��ر اس��اس برنامه ه��ا و سياس��ت های معاون��ت 
صنايع دس��تی و هنرهای س��نتی كش��ور و در راس��تای 
تش��ويق و قدردان��ی از هنرمن��دان برت��ر، اي��ن مراس��م 
تح��ت عن��وان دومين مراس��م تجلي��ل ازپيشكس��وتان 
و هنرمندان هنرهای س��نتی و صنايع دس��تی كش��ور (

همای هن��ر( در محل س��الن اجتماعات س��ازمان ميراث 
 فرهنگ��ی، صنايع دس��تی و گردش��گری كش��ور برگزار

 ش��د. محمد رضا دهقان اظهار داش��ت: در اين مراسم از 
»زينت الس��ادات امامی« هنرمند رش��ته س��وخت چرم، 
»استاد اس��ماعيل ش��يران« هنرمند رشته س��فالگری و 
احياء لعاب زرين فام و »اس��تاد احمد س��تاری« هنرمند 
رش��ته رنگرزی س��نتی، به عنوان پيشكس��وتان هنرهای 
 س��نتی و صناي��ع دس��تی اس��تان اصفهان تجليل ش��د. 
وی اف��زود: ۱۱ نف��ر از اس��اتيد و هنرمندان پيشكس��وت 
ش��دند.  تجلي��ل  مراس��م  اي��ن  در  كش��ور   كل 
وی تصري��ح كرد: اين مراس��م ب��ا حضور مع��اون محترم 
رييس جمهور و رييس س��ازمان مي��راث فرهنگی، دكتر 
مسعود سلطانی فر، معاونين و مديران كل سازمان ميراث 
 فرهنگ��ی، صنايع دس��تی و گردش��گری كش��ور برگزار

 شد.

درخواست وزیر نیرو از مردم؛

در مدیریت مصرف آب همکاری کنید
توریسم ورزشی در اصفهان 

مغفول مانده است 
تجلیل از هنرمندان اصفهانی 

در رشته صنایع دستی  
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آرامگاه خیام نیشابوری 

سنیم 
ت



يادداشت

گشتی در اخبار

آمريکا وادارمان می کند زرادخانه  
هسته ای را تقويت کنیم

ریی��س بخ��ش کنت��رل تس��لیحات وزارت خارجه روس��یه اعالم 
 کرد اقدامات آمریکا ممکن اس��ت روس��یه را به تقوی��ت زرادخانه

 هس��ته ای خود وادارد. »میخاییل یولیانف« اعالم ک��رد:  اقدامات 
آمریکا ممکن است روسیه را به تقویت زرادخانه هسته ای خود وادارد.

وی گفت : » تحریم های آمریکا بر ضد روسیه ممکن است مسکو را به 
تقویت زرادخانه هسته ای خود وادارد.

موافق افزايش تعرفه مخابراتی 
نیستیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اگر مخابرات بسته ای برای 
توس��عه تجهیزات خود ارائه ندهد، موافق افزای��ش تعرفه مخابراتی 

نیستیم.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست خبری 
که به مناس��بت روز رواب��ط عموم��ی و ارتباطات در مح��ل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد، با اش��اره به رونمایی از نرم 
افزار فناورانه و س��امانه جدید 195 اظهار کرد: رسانه یکی از ارکان 
نظام است و قطعا هیچ دولتی نمی تواند بدون اهمیت به آن با مردم 
ارتباط خوبی داشته باشد، بر همین اساس، همواره تالش ما این است 
که به جایگاه روابط عمومی اهمیت دهیم، چرا که تنها دریچه ای که 

نیازمندی های مردم را به ما می رساند، روابط عمومی است.
وی افزود: در بیست ماه گذشته کارهایی را شروع کردیم و این طرح ها 
به سرعت در حال افزایش اس��ت و با توجه به اینکه سرعت مطالبات 
مردم بیشتر از سرعت توسعه ارتباطات اس��ت، لذا مسئولیت بسیار 

سنگینی بر دوش ما است.
واعظی با اشاره به راه اندازی مرکز پاسخگویی 195 تصریح کرد: یک 
سال و نیم گذش��ته بیش از هزار مراجعه و تماس تلفنی داشتیم که 
حدود 800 مورد از آنان، رفع ش��د و 25 درصد از این مشکالت باید 
پیگیری شود. همچنین با 200 مرکز در سراسر کشور به منظور ثبت 
شکایات ارتباط مس��تقیم داریم و قرار بر این اس��ت که پس از ثبت 

شکایات، به مدت 14 روز به مردم پاسخ داده شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خص��وص افزایش تعرفه تلفن 
ثابت اظهار کرد: با پیش��رفت تکنولوژی در تلف��ن ثابت و تغییر آن، 
شرکت مخابرات در حال حاضر با مشکالت مالی روبرو شده است اما 
در صورتی که بسته ای برای توسعه شرکت مخابرات اعالم نکند، با 

افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق نیستیم.
واعظی اف��زود: تا کنون مخابرات هیچ گونه بس��ته ای برای توس��عه 
تجهیزات خود ارائه نداده است و به محض ارائه آن، می توانیم مجوز 
دولت را برای افزایش تعرفه تلفن ثاب��ت بگیریم، در غیر این صورت 

موافق افزایش تعرفه نیستیم.

کرسی آزادانديشی با موضوع اقتصاد 
مقاومتی برگزار می شود

 جامعه اس��المی دانش��گاه های علوم پزش��کی و اصفهان کرس��ی 
آزاداندیش��ی با موضوع »اقتص��اد مقاومتی« در دانش��گاه اصفهان 

برگزار می کند.
 این برنام��ه با حضور یحی��ی آل اس��حاق، رییس ات��اق بازرگانی و 
محمدرضا حیدری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 

برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است، کرسی آزاداندیشی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه 
28 اردیبهشت ماه جاری ساعت 14:۳0 در تاالر صدر دانشکده اقتصاد 

انشگاه اصفهان برگزار می شود.

 رقم پرتی انرژی در خطوط انتقال
 گاز باالست

هوش��نگ مهردادفر، با اعالم اینکه حجم پرت��ی گاز در خطوط لوله 
انتقال گاز باالس��ت گفت: تنها در منطقه سه ساالنه حدود هشت تا 
10 میلیون متر مکعب پرتی انرژی داریم.مدیر منطقه سه عملیات 
انتقال گاز از فعال ش��دن کمیته کربن و انرژی در سال گذشته  خبر 
داد و گفت: با برگزاری جلس��ات فش��رده و طوالنی با مهندس��ان و 
کارشناس��ان عملیات در این کمیته،  صرفه جویی های مناسبی در 
بخش انرژی صورت گرف��ت.وی از مهمترین اقدامات صورت گرفته 
در این زمینه را شناسایی نشتی ها در طول خطوط  و شیرهای انتقال 
گاز بین راهی عنوان کرد و گفت: عالوه بر اینکه برای جلوگیری از این 
نشتی ها دستورالعمل هایی صادر ش��د،  بخشی از هدر رفت انرژی از 
طرق روشهای ابداعی توسط کارکنان مهار شد.این مدیر شرکت ملی 
گاز ایران گفت: در یک نمونه از مهار نش��تی یک خط، صرفه جویی 
روزانه 12 میلیون تومان صورت گرفت.مهردادفر با اشاره به اینکه تا 
کنون هفت هزار کیلومتر از خطوط لوله در دو نوبت مورد نشت یابی 
قرار گرفته است گفت: پنج تا شش مورد نشت شناسایی و برای مهار 

آن اقدام شد.

عضويت سرلک در کمیته ملی آموزش 
عالی وابسته به کمیسیون ملی يونسکو

سرپرست دانشگاه پیام نور در حکمی از سوی وزیر علوم به عضویت 
کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب 
شد.در حکمی از سوی محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات 
و فناوری، محمدعلی س��رلک به عضویت کمیته ملی آموزش عالی 
وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.در حکم سرلک آمده 
است: »با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی در امر آموزش 
عالی به موجب این حکم به عضویت کمیته عالی وابسته به کمیسیون ملی 
یونس��کو منصوب می ش��وید.امید اس��ت با اتکال به خداوند متعال در 
راس��تای تحقق اهداف کمیته مذبور به وی��ژه در زمینه هماهنگی و 
گس��ترش تعامل با نهادهای علمی و بین المللی از جمله س��ازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و معرفی توانمندی ها 
و استفاده از ظرفیت های علمی و آموزش��ی کشور به منظور ارتقای 
ش��اخص های کیفی دانش��گاه ها و مراکز آموزش عال��ی و نهادهای 
پژوهش��ی و مش��ارکت در تدوین و اجرای راهبردها و سیاست های 
جامع آموزش عالی کشور در سطح بین المللی همگام با اهداف علمی 

و فرهنگی دولت تدبیر و امید و این وزارت موید و موفق باشید.«
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همزمان با حضور رییس جمهوری عراق و هیات همراه در ایران، 
تصمیمات جدید تجاری بین دو کشور در دستورکار قرار گرفت.

راه اندازی مرکز تجاری ایران در اربیل عراق را می توان گام اول 
برای بهبود روابط تجاری دو کش��ور دانست. به گفته مسووالن 
ایرانی و عراقی حجم مبادالت تجاری دو کشور قابل قبول نیست 
و باید تجارت 25میلیارد دالری با عراق هدف گذاری شود. این در 
حالی است که سال 9۳ حجم تجارت دو کشور حدود 6 میلیارد 
دالر بوده اس��ت. هرچند کش��ور عراق جزو  پنج کش��ور عمده 
مقاصد صادراتی ایران اس��ت؛ اما بازرگانان ای��ران همواره برای 
مراودات تجاری با این کشور با مشکالتی مواجه بودند. برای حل 
مشکالت تجارت این دو کشور نیز اخیرا توافقی بین ایران و عراق 
برای برقراری تجارت آزاد صورت گرفت. براس��اس آن پیگیری 
برقراری روابط بانکی و پذیرش ضمانت نامه های بانکی صادرات 
توس��ط بانک های ایرانی غیرتحریمی به منظور تسهیل روابط 
تجاری با عراق و پیگیری پذیرش استاندارد های ملی یکدیگر از 

جمله توافقات بین دو کشور بود.
همچنین همکاری برای تامین نیازهای عراق در زمینه مصالح 

س��اختمانی و کاالهای اساس��ی، ساخت وس��از فروشگاه های 
زنجیره ای در عراق، تشویق س��رمایه گذاری و آموزش مدیران، 
کارمندان و رایزن��ان بازرگانی عراق، تب��ادل تجربیات و دانش 
درخصوص ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی و صنایع کوچک 
و متوسط در کشور عراق از دیگر توافقات صورت گرفته محسوب 
می ش��ود.در همین راس��تا طبق این سند، تس��هیل در تجارت 
کاالهای مندرج در مجموع مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، تبادل اطالعات، صادرات و شرایط 
ویژه واردات، اقدامات پیش��گیرانه و نحوه  دسترس��ی به مراجع 
قضایی، چگونگی اقدامات مشترک، تشکیل کمیسیون مشترک 
و حل وفصل اختالفات را می توان از دیگر بندهای این یادداشت 
تفاهم دانست. براساس یادداش��ت تفاهم ایران و عراق، وسایل 
نقلیه ثبت ش��ده در س��رزمین طرف دیگری که به طور موقت 
وارد می ش��وند به جز عوارض مربوط به پل ها، جاده ها و تونل ها 
از پرداخت عوارض و مالیات های مربوط به تردد و تملک معاف 
هستند. این وسایل از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض ورودی 
معاف هستند و مواد اصلی موجود در مخازن سوخت استاندارد 

نیز معاف از پرداخت این عوارض است.
با توجه به این یادداشت تفاهم و در راستای توسعه روابط تجاری 
دو کشور این بار معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت از راه اندازی 
مرکز تجاری ایران در اربیل عراق خب��رداد. ولی اهلل افخمی راد 
ضمن اعالم ای��ن خبر گفته: مرک��ز تجاری باید با ش��ناخت از 
وضعیت بازار عراق، ظرفیت های تجاری اربیل را به تجار معرفی 
و ازشرکت های ایرانی حمایت کند. باید شرکت هایی که به ذائقه 
مردم اربیل نزدیک هستند با راه اندازی مرکز تجاری از این بازار 
شناخت پیدا کرده و نمایندگی های خود را مستقر کنند.وی به 
حضور شرکت های خوشنام ایرانی در بازار اربیل اشاره و تصریح 
کرد: باید از ش��رکت هایی که تمایل به حضور طوالنی مدت در 
این بازار دارند، حمایت شود. در این صورت، شرکت های خرده پا 
کنار می روند.به گفته رییس کل س��ازمان توسعه تجارت، یکی 
از اهداف راه اندازی مرک��ز تجاری ایران در اربی��ل، نگاه جدی 
به صنعت توریس��م اس��ت که می توان با راه اندازی آژانس های 
گردش��گری و پزش��کی زمینه را برای پذیرش توریسم و اعزام 
بیماران عراقی برای طبابت به ایران مهیا کرد.سیداحمد عربی، 
رییس مرکز تجاری ایران در اربیل نیز ب��ا بیان اینکه راه اندازی 
این مرکز، شرایط را برای توسعه و تس��هیل تجارت میان ایران 
و عراق فراهم خواهد کرد، یادآورش��د: با آغاز فعالیت های مرکز 
تجاری ای��ران در اربیل می توانیم ت��ا 25 درصدحجم مبادالت 

تجاری را افزایش دهیم.
اعالم آمادگی به بازرگانان  

اما طی چند روز اخیر اخباری به گوش می رس��د که قرار است 
تعرفه ص��ادرات کاال به ع��راق از چهار درصد حق��وق متعارف 
گمرکی به 25 درصد افزایش یاب��د و این امر موجی از نگرانی را 

میان بازرگانان ایرانی برانگیخته است.
 در همین راس��تا، جهانبخش سنجابی ش��یرازی دبیرکل اتاق 
بازرگانی مش��ترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت تعرفه 
صادرات کاال به عراق گفت: قانون افزایش تعرفه واردات س��ال 
2012 در این کش��ور به تصویب رسیده اس��ت؛ ولی ازآنجاکه 

زیرساخت های اجرا آماده نبود، تاکنون اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: این یک سیاست اصولی است که هر کشوری که 
عمده تجارتش مبتنی بر واردات باشد، به تدریج به سمت نظام 
تعرفه ای برود که هم برای دولت درآمدی ایجاد کرده باشد و هم 

راهکاری برای حمایت از تولید داخل به وجود بیاید.
سنجابی ش��یرازی افزود: آخرین خبری که در دست داریم این 
اس��ت که هفته گذش��ته مجلس عراق برای یک دوره دو ماهه 
مجددا اجرای این قانون را تعلیق کرد و مرزهای رس��می ایران 
و عراق برپای��ه همان تعرفه های قبلی فعال اس��ت و انتقال کاال 
صورت می گیرد.دبیرکل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق 
تصریح کرد:مطمئن��ا این قانون اجرا خواهد ش��د؛ ولی در عین 
حال این موضوع در عراق کمی سیاسی هم است، چرا که مجلس 
عراق اصرار داردافزایش تعرفه واردات در تمام کشور اجرا شود؛ 
اما اقلیم کردستان این کش��ور به دلیل قوانین فدرال می تواند 
آن را اجرا نکند که در نتیجه این موضوع فقط محدود به بخش 
عربی می شود و مبادله فرضی با بخش های عربی کاهش می یابد.

تصمیمات جديد تجاری دو کشور همسايه؛

عراق، مقصد صادراتی ایران است
زارع خبر داد:

آغاز ثبت نام عتبات 
دانشگاهیان از اواخر خرداد

معاون اجرایی س��تاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
از آغاز ثبت نام دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات 
عالی��ات )نجف،کربال،کاظمی��ن( از اواخر خرداد 

خبر داد.
محمد زارع گفت: ثبت نام از دانشگاهیان متقاضی 
اعزام به عتبات عالیات از اواخر خرداد ماه در سایت 

لبیک انجام می شود.
وی اف��زود: ثبت نام در س��ه گ��روه دانش��گاهیان 
سراسر کشور شامل اس��اتید، دانشجویان متاهل، 
دانشجویان دختر با یکی از محارم، پسران دانشجو و 
کارمندان دانشگاه ها، گروه دانشگاهیان اعزام شده 
به عمره در سال 94 و جامانده های عمره 94 انجام 
خواهد شد که دانشگاهیان اعزام شده به عمره در 
س��ال جاری و جامانده های عمره 94 بدون قرعه 

کشی اعزام خواهند شد.
وی افزود: این اعزام ه��ا در قالب کاروان های عمره 
خواهد ب��ود و در خصوص کاروان ه��ای اعزامی به 
عمره و همچنین جامانده های عمره، اگر درخواست 
اع��زام کمتر از ی��ک کاروان ب��ود؛ کاروان ها با هم 

تجمیع خواهند شد.
مع��اون اجرایی و اع��زام س��تاد عم��ره و عتبات 
دانش��گاهیان خاطر نش��ان کرد: هزین��ه عتبات 
دانش��گاهیان بس��ته به دوری و نزدیک��ی به مرز 
متف��اوت اس��ت و میانگی��ن قیمت در س��ال 94 
به ص��ورت زمینی در ته��ران ح��دود 1 میلیون و 
100هزار تومان و هوایی یک میلیون و 500 هزار 

تومان برآورد شده است.
زارع در خصوص اعط��ای وام به زائرین دانش��جو 
گفت: بر اس��اس قوانین بانک تجارت، زائرین دانشجو 
فقط یکبار مجاز به اس��تفاده از این تس��هیالت در 
قالب س��فر زیارتی عمره یا عتب��ات خواهند بود و 
دانش��گاهیانی که از وام عمره اس��تفاده نکرده اند، 
می توانند برای س��فر عتبات متقاضی دریافت این 

وام شوند.
 وی ادامه داد: اعزام دانشجویان به عتبات عالیات 
در ماه های مرداد، شهریور و مهر انجام خواهد شد و 
در این مدت حدود 10 هزار نفر از سراسر کشور به 

عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
 معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
گفت: تاریخ و نوع اع��زام به صورت زمینی ی��ا هوایی و 
قیمت نهایی از سوی سازمان حج و زیارت اعالم خواهد 

شد و به اطالع زائرین گرامی خواهد رسید.

سطح جنگل های کشور 
افزايش می يابد

چرا يارانه اقشار کم  درآمد 
قطع شد؟

 قائم مقام سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سطح 
جنگل های کش��ور تا پنج میلیون هکتار افزای��ش می یابد. ناصر 
مقدسی ،  با بیان اینکه 10 درصد مساحت کشور را جنگل تشکیل 
می دهد، تشدید حفاظت را از جمله برنامه ها بیان کرد.وی اظهار 
داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جنگل 
ها باید حفظ شود، برنامه هایی در این راس��تا در دستور کار قرار 
دارد.وی عنوان کرد: دولت نیز برنامه هایی برای تقویت واخدهای 

حفاظتی سازمانهای حاکمیتی مانند سازمان جنگل ها دارد.
مقدسی توسعه جنگل را از مهمترین سیاست ها برشمرد و گفت: 
ایران کشوری کم جنگل اس��ت که زیر 10 درصد مساحت آن را 
جنگل تشکیل می دهد.وی تصریح کرد: تا افق 1404 برنامه داریم 

که پنج میلیون هکتار به سطح جنگل های کشور افزوده کنیم.

نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس گفت: یارانه برخی افرادی که 
درآمد کمتری دارند قطع شده است، سوال ما اینست علت اینگونه 

برخورد و حذف یارانه افراد چه بوده است؟
سیدسعید زمانیان دهکردی اظهار کرد: چند شب قبل که یارانه ها 
به حساب خانوارها واریز ش��د متأسفانه یارانه کس��انی که درآمد 
چندانی ندارند به حسابش��ان پرداخت نش��د.وی افزود: نمی دانم 
نوع برخورد و حذف یارانه چگونه توسط دولت صورت گرفته است 
که یک س��ری افرادی که کارگر بوده و نیازمند هستند یارانه شان 
قطع شده است. بر اس��اس این گزارش حجت اإلسالم والمسلمین 
ابوترابی فرد که ریاس��ت جلس��ه علنی را بر عهده داشت در پاسخ 
 به این تذکر، گف��ت: امیدواریم دولت این تذک��ر را مورد توجه قرار

 دهد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان 
اینکه رکورد واردات خودرو در سال گذشته شکسته شدگفت: 
در حال حاضر خودروس��ازان، خود به نوعی واردکننده خودرو 
شده اند.آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه خوشبختانه با تدابیر 
انجام ش��ده واردات خودروهای باالی 2 هزار و 500 سی سی 
کاهش پیدا کرده اس��ت، اظهار داش��ت: اما متاسفانه در سال 
گذش��ته رکورد واردات خودروی کمتر از 2500 سی سی در 
کشور شکسته ش��ده و حدود 10۳هزار دس��تگاه خودرو وارد 
کشور شده است.وی با بیان اینکه س��ال گذشته بدترین سال 
در میزان واردات خودرو به کشور بوده است، افزود: البته در ماه 
های نخست امسال حجم واردات خودرو به کشور روند نزولی را 
تجربه کرده است که دالیل این امر را باید تقویت توان تولیدات 
داخلی، کاهش تقاضای مردم در خرید خودروهای خارجی و یا 

امید مردم به نتایج مثبت مذاکرات هسته ای دانست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور با اعالم 
اینکه در شرایط فعلی کمبود نقدینگی واحدهای قطعه سازی 
کشور را زمین گیر کرده اس��ت، گفت: این روزها شرکت های 
خودروس��از بیش��تر خصولتی اداره می ش��وند؛ به نحوی که با 
تغییر دولت ها برنامه و سیاست های ش��رکت های خودروساز 
هم تغییرمی کند و در نهایت یک سیاست جامع در فعالیت ها 

دنبال نمی شود.

 رکورد واردات خودرو 
شکسته  شد

تاثیر بهبود چشم انداز اقتصادی اروپا بر تقاضای جهانی نفت با 
کاهش رشد تقاضای نفت در کشورهای استقالل یافته شوروری 

سابق، خاورمیانه و آمریکای التین خنثی خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی امروز اعالم کرد: تولید رکوردوار نفت 
توسط عربستان سعودی برای حفظ سهم بازار این کشور و وادار 
کردن شرکت های نفتی آمریکا به کاهش تولید نفت شیل، مازاد 

عرضه نفت در بازارها را تشدید می کند.
آژانس بین المللی ان��رژی در گزارش ماهان��ه خوداعالم کرد: 
اگرچه رشد بیش از انتظار تقاضای نفت به کاهش مازاد عرضه 
در بازارها کم��ک می کند، لیکن مص��رف جهانی نفت تاکنون 

خیلی کمتر از آنچه پیش بینی می شد، رشد کرده است.
بنابه اعالم آژانس بین المللی انرژی، هنوز زود اس��ت که بتوان 
گفت اوپک مبارزه برای س��هم بازار را برده اس��ت، زیرا مبارزه 
تازه آغاز شده اس��ت.آژانس بین المللی انرژی، پیش بینی ماه 
گذش��ته خود برای عرضه نف��ت غیراوپک در س��ال 2015 را 
200 هزار بش��که در روز افزایش داد و گفت سهم غیراوپک از 
مازاد عرضه نفت در سال جاری، 8۳0 هزار بشکه در روز است.

آژانس بین المللی انرژی، پیش بینی ماه گذشته خود در زمینه 
رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 را تغییر نداد و اعالم 
کرد، تقاضای جهانی نفت امس��ال 9۳/6 میلیون بشکه در روز 

خواهد بود.

تقاضای جهانی نفت افزايش 
نخواهد يافت

 ش��رکت مخاب��رات 
ای��ران در قالب ثابت و 
سیار قرارداد » اتصال 
متقاب��ل« ی��ا هم��ان 
»اینترکانکش��ن« را 
ب��ا ش��رکت خدمات 
ارتباطی ایرانسل دارد 
که البته درخواس��ت 
از س��وی اپراتور دوم 
ب��وده اما چند س��الی 
می ش��ود ک��ه محلی 

برای اختالف نظرها شده است.
طبق آنچ��ه ک��ه در تفاهمنامه اینترکانکش��ن بین 
ایرانسل و مخابرات است، بابت هر دقیقه ترافیکی که 
ایرانسل به تلفن ثابت مخابرات ایران تحویل می دهد 
باید 5/82  ریال بپ��ردازد و مخابرات نی��ز به ازاء هر 

دقیقه باید ۳۳4 ریال به ایرانسل بدهد.
برای ترافیک بین ش��هری نیز که زیرس��اخت آن را 
تحویل می گیرد و می دهد، ایرانس��ل باید 167 ریال 

بدهد و بالعکس آن نیز باز هم ۳۳4 ریال است.
براس��اس این تفاهمنامه در اتصال متقابل با شرکت 
ارتباطات سیار تعرفه ها مساوی است به این نحو که 

برای هر دو طرف، ۳۳4 ریال است.
براساس صورت های مالی مخابرات در گذشته و طبق 
ضمیمه 5 پروانه ایرانسل که می گوید در دوسال اول 
قرادادی تعرفه ها غیر قابل تغییر است و هیچ مقامی 
نمی تواند آن را تغییر دهد، حس��اب های فی ما بین 

مخابرات و اپراتور دوم ارتباطی تسویه شده است.
اما مدی��ران مخاب��رات در ارتباط با ع��دم همکاری 
بعدی ش��ان با این اپراتور، معتقدند براس��اس پروانه 
ایرانسل، تا دو س��ال امتیاز مثبتی برای این اپراتور 

در نظر گرفته ش��ده که پس 
از پای��ان مهلت ای��ن تفاهم 
پیگیری ه��ای الزم ب��رای 
تجدی��د تفاهمنامه با صورت 

جدید انجام شده است.
آنه��ا می گوین��د چارچوب 
قانونی این تواف��ق بر مبنای 
موافق��ت طرفین اس��ت و ما 
نمی توانس��تیم ایرانسل را بر 
سر میز توافق بکشانیم. البته 
از س��ویی مدیران ایرانسلی 
هم معتقدند که بارها خواستار مذاکره با مخابراتی ها 

شده اند اما آنها تمایلی به این کار نداشته اند.
با این حس��اب، پای موضوع پر چالش اینترکانکشن 
بین ایرانس��ل و مخابرات بار دیگر به مجمع عمومی 
صاحبان سهام هفته گذش��ته مخابرات ایران باز شد 
و س��هامدارانی که از وضعیت سود خود گله داشتند 
نسبت به عدم پرداخت اینترکانکشن از سوی ایرانسل 
و شفاف نبودن حساب های فی مابین، اعتراض کردند.

تنها آم��ار و ارقامی ک��ه در ارتباط با ای��ن تفاهنامه 
مطرح ش��د، مربوط به اظهارات دو س��ال گذش��ته 
 علیرض��ا قلمب��ر دزفول��ی مدی��ر عامل ایرانس��ل

 می شود.
وی درباره   نظر مدیرعامل شرکت مخابرات مبنی بر 
زیان این شرکت از محل اینترکانکش��ن با ایرانسل 
گفت: مخاب��رات تاکن��ون 9 ه��زار و 400 میلیارد 
تومان از ارتباط با ایرانسل درآمدزایی داشته و و کل 
هزینه های این بخش برای مخابرات درحدود یک هزار 
و 900 میلیارد توم��ان بوده اس��ت. بنابراین میزان 
 درآمد این بخش نسبت به هزینه  آن حدود پنج برابر

 است.

 اينترکانکشن مخابرات و ايرانسل معضل فکری
 سهامداران است
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یادداشت

گالری

»نگاه دوباره« در گالری متن امروز 
نمايش��گاه م��روري بر آث��ار مرتض��ي نعم��ت الله��ي در نگارخانه متن 
امروز اصفهان برپا ش��ده اس��ت. اي��ن هنرمند گف��ت:  ح��دود ۲۰ اثر از 
دوره ه��اي مختل��ف كاري م��ن از مجموعه هاي انس��ان پرن��ده،  پرنده 
 و انس��ان در اي��ن نمايش��گاه ارائه ش��ده اس��ت. مرتضي نعم��ت اللهي

گفت:  ش��ايد اين نمايشگاه فرصتي براي بازنگري س��ير تكاملي ام باشد؛ 
س��يري كه آثار كار ش��ده در آن حتي با وجود اختالف زماني پيوستگي 
دارد. نكته ديگر اين اس��ت كه تاريخي كه روي كارها درج ش��ده شامل 
زماني اس��ت كه آن اث��ر به هردليل��ي از آتليه من خارج ش��ده اس��ت و 
پيوستگي و تقسيم بندي كارها را نشان دهد. س��يري كه شايد توجه به 
 آن براي مخاطب ساده نباش��د ولي با كمي دقت مي توان آن را دريافت. 
اين مجس��مه س��از پيشكس��وت درباره انتخاب تم فعلي ب��راي اين آثار 
اف��زود:  ت��م بهان��ه اي اس��ت كه م��ن نگاه��م را مط��رح كن��م. نگاهي 
 كه بيش��تر چش��م اندازي ب��ه زندگ��ي،  انس��ان و ...اس��ت. وی درباره 
متريال هاي اس��تفاده ش��ده در آثارش گف��ت:  اين آثار ب��ا متريال هاي 
مختلف مث��ل فايبرگالس، برن��ز، كمپوزيت و ... كار ش��ده اند و بيش��تر 
ش��امل متريال هايي اس��ت كه به ماندگاري كار كم��ك مي كند و خيلي 
ش��ان متريال اصلي نيس��ت. گفتنی اس��ت؛ نمايش��گاه نگاه دوب��اره تا 
 ۱۱ خرداد م��اه در نگارخانه متن امروز برپاس��ت و عم��وم عالقه مندان

 م��ي توانن��د ب��راي تماش��اي آن ه��ر روزب��ه جز س��ه ش��نبه ه��ا از 
 س��اعت ۱۶ تا ۲۰ ب��ه اين گال��ري واقع در خياب��ان آبش��ار اول مراجعه

 كنند.

 نمایشگاه »هندسه و نقش« 
در نگارخانه مرکزی 

نمايش��گاهی از آث��ار گرافيك��ی دانش��جويان دانش��گاه هن��ر پي��ام 
 ن��ور اصفه��ان در نگارخان��ه مرك��زی اصفه��ان در ح��ال برگ��زاری

 است. مس��وول برگزاری اين نمايش��گاه گفت: در اين نمايشگاه بيش از 
 ۳۰ اثر هنری از س��وی ۲۶ دانش��جوی رش��ته گرافيك ارائه شده است.

نيكونژاد افزود: زمينه اصلی اين آثار طرح و نقوشی است كه بر روی بناها 
و عمارت های تاريخی و قديمی اصفهان وجود دارد.

 وی ادامه داد: اين دانش��جويان با اس��تفاده از قدرت خالقيتشان تالش 
 كرده اند تا با اضافه كردن خطوط و نقوشی كه تا حدی به مدرن كردن اين

 نقش ها منجر ش��ده، رويكرد جديدی را در طراحی اين آثار ارائه دهند. 
وی گفت: در برخی از اين آثار نيز نمادهای س��نتی و باستانی ايرانی كه 
بر روی سفالينه های قديمی موجود است، همچون نماد انسانی، حيوانی 
و گياهی به كار رفته و اثر ب��ه صورت تركيبی، در قالبی س��نتی و مدرن 
طراحی ش��ده اس��ت. برخی ديگر از آثار نيز با زمينه و تم اصلی كاش��ی 
كاری و تذهيب طراحی ش��ده اند. گفتنی اس��ت؛ نمايش��گاه هندس��ه و 
نقش تا ۳۰ ارديبهشت ماه در گالری شماره ۱ كتابخانه مركزی اصفهان 
برپاست و عالقمندان می توانند جهت تماشای اين آثار از ساعت ۹ صبح 
 تا ۱ و ۴ بعدازظهر تا ۸ به اين مكان واقع در خيابان باغ گلدس��ته مراجعه 

كنند. 

هر س��اله در ۲۸ ارديبهش��ت نام و ياد ب��زرگ مردی را 
گرامی می داريم كه آوازه اش در دنيا پيچيده است. عمر 
 خيام نيشابوری، فيلس��وف، رياضی دان، ستاره شناس و

 رباعی س��رای ايرانی در دوره س��لجوقی بود كه اگرچه 
 پاي��گاه علمی او برت��ر از جاي��گاه ادبی اوس��ت و لقبش

 »حجت الحق« بوده است؛ ولی آوازه اش بيشتر به خاطر 
نگارش رباعياتش است كه شهرت جهانی دارد.

خيام كه زاده ۲۸ ارديبهشت ۴۲۷ خورشيدی در نيشابور 
است، خيامی ،  خيام نيشابوری و خيامی النيسابوری هم 
ناميده شده است. يكی از برجسته ترين كارهای خيام را 
می توان اصالح گاه شماری ايران در زمان وزارت خواجه 
 نظام الملك، كه در دوره س��لطنت ملك ش��اه سلجوقی

)۴۲۶ - ۴۹۰ هج��ری قم��ری( ب��ود، دانس��ت. وی در 
رياضيات، علوم ادبی، دينی و تاريخی اس��تاد بود. نقش 
خيام در حل معادالت درجه سوم و مطالعات اش درباره 
اصل پنجم اقليدس نام او را به عنوان رياضی دانی برجسته 
در تاري��خ علم ثبت كرده اس��ت. ابداع نظري��ه ای درباره 
نس��بت های هم ارز با نظري��ه اقليدس ني��ز از مهم ترين 

كارهای اوست.
زندگی خیام   

عمر خيام كه در س��ده پنج��م هجری در نيش��ابور زاده 
شد. فقه را در ميانس��الی در محضر امام موفق نيشابوری 
آموخت. حديث، تفسير، فلسفه، حكمت و ستاره شناسی 
را فراگرفت. برخی نوش��ته اند كه او فلسفه را مستقيماً از 
زبان يونانی فرا گرفته بود. در حدود ۴۴۹ تحت حمايت 
و سرپرس��تی ابوطاهر، قاضی القضات س��مرقند، كتابی 
درباره معادله های درجه سوم به زبان عربی نوشت تحت 
نام رساله فی البراهين علی مس��ائل الجبر و المقابله و از 
آنجا كه با نظام الملك طوسی رابطه ای نيكو داشت، اين 
كتاب را پس از نگارش به خواجه تقديم كرد. پس از اين 
دوران خي��ام به دعوت س��لطان جالل الدين ملك ش��اه 
س��لجوقی و وزيرش نظام الملك به اصفه��ان می رود تا 
سرپرس��تی رصدخانه اصفهان را به عهده گيرد. او هجده 
سال در آنجا مقيم می شود. به مديريت او زيج ملكشاهی 
تهيه می ش��ود و در همين س��ال ها )حدود ۴۵۸( طرح 
اصالح تقويم را تنظيم می كن��د. تقويم جاللی را تدوين 
كرد كه به نام جالل الدين ملك ش��اه شهره است.اما پس 
از مرگ ملك شاه كاربس��تی نيافت. در اين دوران خيام 
به عنوان اختربين در دربار خدم��ت می كرد؛ هرچند به 
اختربينی اعتقادی نداش��ت. در همين س��ال ها )۴۵۶( 
مهم ترين و تأثيرگذارترين اثر رياضی خود را با نام رساله 
فی شرح ما اش��كل من مصادرات اقليدس را می نويسد 

 و در آن خط��وط م��وازی و نظري��ه نس��بت ها را ش��رح 
می دهد. 

همچنين گفته می ش��ود كه خيام هنگامی كه س��لطان 
سنجر، پسر ملك شاه در كودكی به آبله گرفتار بوده وی 
را درمان كرده است. پس از درگذشت ملك شاه و كشته 
ش��دن نظام الملك، خيام م��ورد بی مهری ق��رار گرفت 
و كمك مالی به رصدخانه قطع ش��د بعد از س��ال ۴۷۹ 
اصفهان را ب��ه قصد اقامت در مرو كه ب��ه عنوان پايتخت 
جديد سلجوقيان انتخاب ش��ده بود، ترک كرد. احتماالً 
در آنجا ميزان الحكم و قس��طاس المس��تقيم را نوشت. 
رساله مشكالت الحساب )مس��ائلی در حساب( احتماالً 
در همين سال ها نوش��ته شده است. غالمحسين مراقبی 
 گفته اس��ت كه خي��ام در زندگ��ی زن نگرفت و همس��ر

 برنگزيد. باغی كه آرامگاه خي��ام در آن قرار دارد، تصوير 
از كنار آرام��گاه امامزاده محروق گرفته شده اس��ت و در 
ورودی قديم��ی اين باغ در تصوير ديده می ش��ود. مرگ 
خيام را ميان س��ال های ۵۱۷-۵۲۰ هج��ری می دانند 
كه در نيش��ابور اتفاق افتاد. گروهی از تذكره نويسان نيز 
وفات او را ۵۱۶ نوش��ته اند، اما پس از بررس��ی های الزم 
مشخص گرديده كه تاريخ وفات وی سال ۵۱۷ بوده است. 
مقبرهوی هم اكنون در شهر نيشابور، در باغی كه آرامگاه 

امامزاده محروق در آن واقع می باشد، قرار گرفته است.
شرایط دوران خیام

در زمان خيام فرقه های مختلف س��نی و شيعه، اشعری 
و معتزلی س��رگرم بحث ها و مج��ادالت اصولی و كالمی 
بودند. فيلسوفان پيوسته توسط قشرهای مختلف به كفر 

متهم می شدند.
 تعص��ب، ب��ر فض��ای جامع��ه چن��گ انداخت��ه ب��ود 
و كس��ی ج��رات اب��راز نظري��ات خ��ود را نداش��ت . 
 حتی ام��ام محم��د غزالی ني��ز از اته��ام كف��ر در امان

 نماند.
 اگر به سياس��ت نامه خواج��ه نظام المل��ك بنگريم، اين 
اوضاع كاماًل بر ما روشن خواهد بود. در آنجا، خواجه نظام 
همه معتقدان به مذهبی خالف مذهب خود را به شدت 
می كوبد و هم��ه را منحرف از راه ح��ق و ملعون می داند. 
از نظر سياس��ت نيز وقايع مهمی در عص��ر خيام رخ داد 
از جمله: س��قوط دولت آل بويه، قيام دولِت س��لجوقی، 

جنگ های صليبی و ظهور باطنيان.
در اواي��ل دوران زندگ��ی خي��ام، ابن س��ينا و ابوريحان 
بيرونی ب��ه اواخ��ر عمر خ��ود رس��يده بودن��د. نظامی 
عروضی س��مرقندی او را »حج��ة الح��ق« و ابوالفضل 
بيهق��ی »ام��ام عص��ر خ��ود« لق��ب داده ان��د. از خيام 

به عنوان جانش��ين ابن س��ينا و اس��تاد بی بديِل فلسفه 
 طبيع��ی )م��ادی( رياضي��ات، منط��ق و متافيزيك ياد 

می كنند. 
تصحیح رباعیات خیام

شهرت خيام به عنوان ش��اعر مرهون ادوارد فيتزجرالد 
ب��ا  ك��ه  انگليسی اس��ت 
ترجمه ش��اعرانه رباعيات 
وی به انگليس��ی، خيام را 
ب��ه جهانيان شناس��اند. با 
اين حال در مجموعه خود 
اشعاری از خيام آورده است 
كه به قول هدايت نس��بت 
آنها به خيام جايز نيس��ت. 
ت��ا پي��ش از تصحيح��ات 
علم��ی مجموعه هايی كه 
با ن��ام رباعيات خيام وجود 
داش��ت؛ مجموعه هاي��ی 
مغشوش از آرای متناقض 

و افكار متضاد بود به طوری كه به قول صادق هدايت »اگر 
يك نفر صد سال عمر كرده باشد و روزی دو مرتبه كيش 
و مسلك و عقيده خود را عوض كرده باشد قادر به گفتن 

چنين افكاری نخواهد بود.«  بی مباالتی نسخه نويسان و 
اشتباه كاتبان هميشه در بررسی نسخه های خطی ديده 
می شود. اما در مورد خيام گاه اش��عارش را به عمد تغيير 
داده اند تا آن را به مس��لك تصوف نزديك كنند. هدايت 
حتی می گويد يك علت مغشوش بودن رباعيات خيام اين 
است كه هر كس می خوارگی كرده است و يك رباعی  گفته 
است از ترس تكفير آن را به خيام نسبت داده است. مشكل 
ديگری كه وجود دارد اين اس��ت كه بسياری به پيروی و 
تقليد از خيام رباعی س��روده اند و رباعی ايشان بعدها در 

شمار رباعيات خيام آمده است.
نخس��تين تصحيح معتبر رباعيات خيام به دست صادق 
هدايت انجام گرفت. وی از نوجوانی دلبس��ته خيام بود 

تدوينی از رباعيات خيام صورت داده بود.
. بعده��ا در ۱۳۱۳ آن را مفصل ت��ر و علمی ت��ر و ب��ا 
مقدم��ه ای طوالن��ی با ن��ام ترانه ه��ای خيام ب��ه چاپ 
رس��انيد. تصحيح معتبر بع��دی به دس��ت محمد علی 
فروغی در ۱۳۲۰ به انجام رس��يد. الزم اس��ت ذكر شود 
ك��ه اروپاييان نظير ژوكوفس��كی، روزن و كريستنس��ن 
دس��ت به تصحيح رباعيات زده بودند اما منتقدان بعدی 
 ش��يوه تصحيح و حاصل كار ايش��ان را چن��دان معتبر

 ندانسته اند.

28 اردیبهشت، بزرگداشت عمر خیام نیشابوری؛

رباعیاتی که خیام را جهانی کرد

شهرت خیام به 
عنوان شاعر مرهون 

ادوارد فیتزجرالد 
انگلیسی است که 
با ترجمه شاعرانه 

رباعیات وی به 
انگلیسی، خیام را به 

جهانیان شناساند
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مزایده 
2/195 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
آدرس  به  منتظری  مهدی  آقای  علیه  و  اجرایی  حسن  آقای  له  3028/93ش/ح/چهارم 
سوپر توت فرنگی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی  میدان احمدآباد –  اصفهان – 
به مبلغ 44/124/039 ریال اموال توقیفی به شرح 1( یک دستگاه فریزر صندوقی 1/5 
متری با درب شیشه ای کشوئی از رو مارک میهن مستعمل به مبلغ 8/000/000 ریال. 
2( یک دستگاه یخچال ایستاده به مبلغ 7/000/000 ریال درب شیشه ای 5 طبقه مستعمل 
طبقه   7 ای  شیشه  در  ایستاده  فریزر  دستگاه  یک  مندرج.3(  مبلغ  به   kowika مارک 
درب  یخچال سه  دستگاه  یک   )4 ریال.   9/000/000 مبلغ  به   kowika مارک  مستعمل 
به  مستعمل  سانتیمتر   60×250×200 ابعاد  به  سرما  ایران  مارک  ایستاده  ای  شیشه 
مبلغ 19/000/000 ریال که جمع کل مبالغ کارشناسی شده توسط کارشناس محترم 
دادگستری 43/000/000 ریال معادل چهارمیلیون و سیصد هزار تومان می باشد در 
نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/3/12 در ساعت 12تا11 صبح برگزار نماید که در 
محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال 
می باشد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10% قیمت پایه به شماره 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  ملی  بانک   2171350205001 حساب 
باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:3394 اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   2/196
کالسه 4360/93ش.ج/اول له خانم فاطمه فاتحی پیکانی علیه آقای حسن فاتحی پیکانی 
پالک29   – آهنگر  کاوه  انتهای   – آهنگر  کاوه  خیابان   – هفشویه  روستای  آدرس  به 
به  توقیفی  اموال  به مبلغ 2/051/740/000 ریال  اجرایی  به و هزینه های  بابت محکوم 
 – روستای هفشویه   – قهجاورستان  جاده   – واقع در اصفهان  نظر  شرح محل مورد 
دو  منزل   – بست  بن  داخل   – کوچه  انتهای   – آهنگر  کاوه  کوچه   – امام خمینی  بلوار 
پالک  خانه  یکباب  دانگ  شش  می باشد.   816419613133 کدپستی  پالک29-   – طبقه 
پانصد و چهل دو فرعی مجزا شده از چهل و پنج اصلی از بخش هجده ثبت اصفهان 
دارای شماره ثبت 10745 که در دفتر 67 صفحه 597 سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
به  ساختمانی  پروانه  دارای  و  عرصه  مساحت  مترمربع   156/08 دارای  سند  طبق  و 
اعیانی حدودا 192 مترمربع در  با  منزل  این  شماره 159 مورخ 1388/2/23 می باشد 
دو طبقه با سقف تیرچه بلوک – فاقد نما- نمای داخل پارکینگ سرامیک – پنجره های 
بدنه   – فلزی  ها  چهارچوب   – چوبی  داخلی  دربهای   – شیشه  و  آلومینیوم  خارجی 
قسمتی از سالن سرامیک و مابقی گچ و دارای اشتراک شهری می باشد در موقع بازدید 
زندگی  همکف  طبقه  در  و  داشت  محل حضور  در  فاتحی(  مسلم  )آقای  برادر خوانده 
می کرد و طبق اظهارات ایشان سه دانگ از این ملک با قولنامه عادی توسط خوانده 
در  اول  طبقه  و  خوانده  برادر  اختیار  در  همکف  طبقه  است.  یافته  انتقال  برادرش  به 
به موقعیت محل  توجه  با  لهذا  نداشت  در محل حضور  ایشان  که  بود  اختیار خوانده 
مساحت کاربری و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش شش دانگ پالک فوق اعم از 
عرصه و اعیانی برابر 17/400/000/000 ریال و ارزش چهار و نیم )4/5( دانگ آن برابر 
1/305/000/000ریال معادل یکصد و سی میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم 
بهارآزادی  تمام  عدد سکه   )130/958( معادل  1/305/000/000ریال  مبلغ  که  می گردد 
می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/3/17 
در ساعت 11تا10 صبح در محل اجرای احکام واقع در چهارراه وکال - سر نبش شیخ 
صدوق برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد از مبلغ 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن نبش به اجرای احکام از 
 اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:3396 

مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده مال غیرمنقول

به  اجرایی  های  پرونده  براساس   139404302127000004 مزایده:  شماره   2/479
شماره بایگانی 9200050و9200052 تمامت سیزده و یک چهارم حبه مشاع به انضمام 
ثمنیه اعیانی پنجاه شصت و چهارم حبه دیگر از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 
265/1 واقع در هوک بخش دو ثبتی شهرضا ملکی آقای طهمورث نره به نسبت سه 
حبه مشاع و آقای بابک نره ای نسبت به دو و سه چهارم حبه مشاع به انضمام ثمنیه 
اعیانی پنجاه شصت و چهارم حبه و آقای سید محسن میربد نسبت به نه و یک چهارم 

حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ که اصل مالکیت نامبردگان به موجب سند رهنی شماره 
به  ای  نره  بابک  و  نره  طهمورث  آقایان  مالکیت  مازاد  و   1380/10/08 مورخ   71858
 2 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   1389/12/09 مورخ   89967 شماره  رهنی  سند  موجب 
و  گرفته  قرار  شهرضا  شعبه  کشاورزی  بانک  رهن  در  نامبردگان  طرف  از   شهرضا 
ابالغ  از  پس  و  نموده  اجراییه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به 
اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانونی 
ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  از  راهنین  مالکیت  مربوطه  اصالحی  نامه  آیین  و   ثبت 
قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس 
چهار  سه  و  پنج  تمامت  گردید.  ارزیابی  و  توصیف  شرح  بدین  دادگستری   رسمی 
از 72 حبه ششدانگ  پنجاه شصت و چهارم حبه  اعیانی  ثمنیه  انضمام  به  حبه مشاع 
مترمربع   174644 معادل  که  ای  نره  بابک  و  طهمورث  آقایان  مالکیت  امالک  و   آب 
اراضی مزروعی مستثنیات اولیه و سی و یک هکتار اراضی ملی واگذاری به آنان از 
هر  گردش  در  ساعت   11/5 میزان  به  حقابه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره   طریق 
سه  مبلغ  معاینه  زمان  در  مزرعه  این  آبی  منابع  به  توجه  با  یکبار  روز  شبانه  شش 
برآورد  ریال  هزار  بیست  و  هشتصد  و  میلیون  پنج  و  هشتاد  و  دویست  و  میلیارد 
پاکوتاه  گلدان  و  رد  سیب  درخت  اصله  هزار  سی  تعداد  به  موجود  اشجار  می گردد. 
)مارلینگ( ده ساله که به واسطه کم آبی رشد مطلوب نداشته است به مبلغ چهارمیلیارد 
و پانصد میلیون ریال برآورد گردید. تاسیسات آبیاری تحت فشار به مبلغ یک میلیارد 
 برآورد گردید. فنس کشی اطراف باغ به مبلغ پانصد میلیون ریال برآورد گردید. جمع 
برآورد اقالم فوق الذکر مبلغ نه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد 
 و بیست هزار ریال می باشد و تمامت نه و یک چهارم حبه مشاع آب و امالک مالکیت 
آقای سید محسن میربد که معادل 280950 مترمربع اراضی مزروعی و حقابه به میزان 
18/5 ساعت در گردش هر شش شبانه روز یکبار جمعًا به مبلغ دو میلیارد و هفتصد 
فاقد  مورد رهن  و  گردید  برآورد  ریال  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  دو  و  نود   و 
مورخ  دوشنبه  روز   12 الی  صبح   9 ساعت  از  که  مزایده  جلسه  در  می باشد.  بیمه 
مزایده  طریق  از  می گردد.  تشکیل  اسناد شهرضا  ثبت  اجرای  در شعبه   1394/03/25
مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  تعطیل  روز  با  مزایده  روز  چنانچه  می رسد.  فروش  به 
کارشناسی  مبالغ  از  مزایده  می گردد  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود. 
جاده   45 کیلومتر  آدرس:  به  مزایده  مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  می توانند  طالبین 
که  است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید  هوک  روستای   – سمیرم   – شهرضا 
مالیات  و  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  انتقال  هزینه های  از  اعم  قانونی  هزینه  کلیه 
آب  آبونمان،  و  انشعاب  حق  به  مربوطه  بدهی های  و  شهرداری  عوارض  و  دارایی 
آگهی  این  می باشد.  مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه  هزینه های  سایر  و  گاز  و  برق  و 
می شود. منتشر  و  چاپ   1394/02/28 تاریخ  در  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت   یک 

محمدمهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای ثبت شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351000939  ابالغیه: 9410100351001435 شماره  2/508 شماره 
به  دادخواستی  آبادی  حسین  دهقان  مسعود  خواهان   931075 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده مدیریت محترم بانک سپه شعبه میدان انقالب به خواسته ابطال اوراق 
گواهی سپرده تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
 شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع 
و به کالسه 9309980351000939 ثبت گردیده. به دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا دارنده اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری 
 عام )یک ساله با نرخ سود علی الحساب 20درصد( به شماره 6005225/7 مرحله 92-91
عمومی  دادگاه   10 شعبه  نماید.م الف:4923  ابراز  دادگاه  به  را  اسناد  آن  است  مکلف 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی

پرونده: 9309983623500006  ابالغیه: 9410103623500731 شماره  2/509 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930058 علت حضور: ابالغ نظریه کارشناس در خصوص دعوی 
محمد فالح نژاد چهارمیلی به طرفیت خوانده مجهول المکان اصغر جهانی یکتا در مهلت 
مقرر 7 روز پس از ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا 
در این شعبه حاضر شوید و چنانچه اعتراضی دارید مراتب ظرف 3 روز پس از رویت 
به این شعبه ارائه گردد. م الف:595 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350301048  ابالغیه: 9410100350301345 شماره  2/510 شماره 
به  دادخواستی  شهرستانی  غالمی  علیرضا  خواهان   931048 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  فتحیان  مجید  و  عظیمی  جواد  خواندگان  طرفیت 
دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350301048 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/24 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:4916 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350301047 پرونده:  شماره   9410100350301352 ابالغیه:  2/511شماره 
با  شهرستانی  غالمی  علیرضا  آقای  تجدیدنظرخواه   931047 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  نسبت  عظیمی  اصغر  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به  محمدرضا صادقی  آقای  وکالت 
دادنامه شماره 9309970350301862 این دادگاه تجدیدنظر خواهی نموده که به شماره 
بودن تجدیدنظرخوانده  به علت مجهول المکان  ثبت گردیده و   94104800350300026
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  با  و 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  روز  ده  ظرف  موصوف  تجدیدنظرخوانده 
این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر را دریافت و در وقت مقرر قانونی چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دادگاه 

اعالم نماید.م الف:4917 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9410100361701189 شماره پرونده: 9409980361700092  2/512 شماره 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940105 شعبه:  بایگانی   شماره 
 طرفیت خواندگان سیدعلی حسینی نسب رابری و حمیدرضا احسانی و محمدحسین قنبری
به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 28 
 باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 
ارجاع و به کالسه 9409980361700092 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/27 
و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و   خواهان 
 امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:4930 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9409980361700091  ابالغیه: 9410100361701185 شماره  2/513 شماره 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   940104 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان سعید نظارتی و فاطمه رامی و حسین ذاکرزاده و علیرضا رضائی 
به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه   و 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700091 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/03/27 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:4931  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9409980361700090  ابالغیه: 9410100361701196 شماره  2/514 شماره 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   940103 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان محمد سلیمی رنانی و فاطمه گوهری و مجتبی بابائی رنانی و سمیه 
علی بابائی نژاد و اصغر فتحی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700090 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4932 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9409980361700089  ابالغیه: 9410100361701180 شماره  2/515 شماره 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   940102 شعبه:  بایگانی  شماره 
ثابتی و حمید اسالمی و حسین ذاکرزاده و سامان سلیمی  طرفیت خواندگان صدیقه 
و ابراهیم فتحی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   940102 کالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2
1394/03/27 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:4933  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

به تجدید نظر خوانده مجهول المکان  آ.د.م  به موجب مواد 73و346  بدینوسیله   2/516
و  عباس  و  عبدالرسول  و  محمدحسین  و  حیدر  نام  به  930358ح/14  بدوی  پرونده 
محمود و علی همگی روحانی ابالغ می گردد: تجدید نظرخواه شریعت و بدری و صغری 
دادنامه  از  نظرخواهی  تجدید  خواسته  به  دادخواستی  آریافر  فخری   – آقاجان  همگی 
 شماره 2027-93 مورخه 93/12/2 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 94-22 
تاریخ 94/1/30 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت 
دارید به دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
مراجعه و پس از تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام 
نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت 
عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

ارسال خواهد شد.م الف:4943 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ 

نشانی  به  مجتبی  فرزند  اکرمی  امیرمسعود   2238/93 پرونده:  شماره   2/518
مجهول المکان محل حضور:شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ.سجاد – 
ارباب وقت حضور: یکهفته پس از نشر آگهی ساعت صبح – اداری علت حضور: مطالبه 
دوم  شعبه  نمایید.م الف:4967  مراجعه  شعبه  به  کارشناسی  نظریه  رویت  جهت  نفقه: 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



یادداشت
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 واکنش کمیته اخالق
 به اتفاقات تبریز 

گریزمان، به بایرن مونیخ 
ملحق می شود

علی  اکبر محمدزاده ، درباره اتفاقات دیدار تراکتورسازی تبریز - نفت تهران عنوان 
کرد: اگر فرض هم بگیریم که در اواخر بازی ها، نتیجه واقعی دیدار سپاهان و سایپا 
با تساوی 2 بر 2 بود، تراکتورسازی  باید فوتبال خودش را انجام می داد و نباید عقب 
می کش��ید. در این مدت اطالعات و اظهارات را به صورت گسترده رصد کرده ایم،  
ولی مساله خاصی مبنی بر ش��کایت از موضوعی به دست کمیته اخالق نرسیده 
است. وی افزود: درست اس��ت که اتفاقات به جریان بازی برمی گشت،  ولی اگر 
ش��کایتی درباره بحث کالهبرداری و فریب به دست مان برسد، به کمیته اخالق 
بازمی گردد و آن را بررس��ی می کنیم.رییس کمیته اخالق با اش��اره به درگیری 
حنیف عمران زاده و سوش��ا مکانی پس از پایان دربی 80 گفت: طبق آیین نامه 
این اتفاق به کمیته انضباطی برمی گردد و کمیته اخالق دخالتی نخواهد داشت.

محمدزاده در خصوص اینکه پرونده مشکوکی از بازی های هفته آخر لیگ برتر 
به کمیته اخالق رسیده است یا نه، تصریح کرد: از لیگ برتر موردی به دست مان 
نرس��یده، اما در بحث لیگ دسته اول پیگیر ش��کایت صادق  درودگر مدیرعامل 

نساجی مازندران از باشگاه مس کرمان هستیم.

 روزنامه »TZ« آلمان مدعی ش��د اطالعاتی به دس��ت آورده که نشان می دهد 
آنتوان گریزمان، هافبک فرانسوی اتلتیکومادرید با بایرن مونیخ به توافق رسیده و 
در تابستان پیش رو به قهرمان آلمان ملحق می شود. بر اساس این گزارش گریزمان 
 یه یکی از هم تیمی های خود گفته که اتلتیکو را ب��ه مقصد مونیخ ترک خواهد 

کرد.
ای��ن روزنام��ه آلمان��ی خب��ر داد پی��ش از ای��ن ش��ایعه پیوس��تن 
گریزم��ان ب��ه بای��رن مط��رح ب��ود ؛ ول��ی ح��اال نش��انه های دی��ده 
 می ش��ود ک��ه نش��ان می ده��د ای��ن انتق��ال ب��ه زودی عمل��ی خواه��د

 شد.
این هافب��ک 24 س��اله در 35 ب��ازی از رقابت های مختلف فصل ج��اری برای 
روخی بالنکو به میدان رفته و موفق به زدن 22 گل و دادن سه پاس گل شده است. 
 گفت��ه می ش��ود ارزش ای��ن بازیک��ن در ب��ازار نقل و انتق��االت 35 میلی��ون

 یوروست.

پرونده لیگ برتر فوتبال ایران باقهرمانی سپاهان بسته شد؛

بخت بلند  سپاهان و حواشی جمعه ای که گذشت

 جلسه هیات مدیره استقالل
 برگزار نمی شود

 قرار بود جلس��ه هیات مدیره اس��تقالل به منظور بررسی نتایج 
ضعیف این تیم در فصل جاری و تغیی��رات در کادر فنی برگزار 

شود، اما این جلسه برگزار نخواهد شد.
ظاهراً با توجه به اینکه مزایده چهارم باشگاه استقالل سه شنبه 
بیست ونهم اردیبهشت ماه برگزار می شود، مسووالن استقالل به 
این نتیجه رسیدند که تکلیف باشگاه مشخص نیست و بهتر است 

جلسه پس از مزایده برگزار شود.

 فخرالدینی بهترین بازیکن
 استقالل شد

مدافع هافبک استقالل در نظرسنجی سایت رسمی سازمان لیگ 
به عنوان بهترین بازیکن آبی پوشان در فصل گذشته انتخاب شد.

امیرحس��ن امیری به عنوان نماینده میران خودرو در حاش��یه 
نشست های خبری روز پنجشنبه لیگ برتر گفت: با هماهنگی 
س��ازمان لیگ، ش��رکت مدیران خودرو برنامه ری��زی ای برای 
بهترین بازیکن فصل بازیکنان استقالل و پرسپولیس انجام داد. بر 
اساس نظر سنجی انجام شده، در تیم استقالل میالد فخرالدینی 
با کسب 33 درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن تیم استقالل در 
فصل گذشته انتخاب شد و آقای مهدی طارمی هم با کسب 67 
درصد به عنوان بهترین بازیکن تیم پرس��پولیس انتخاب شد. با 
توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، ش��رکت مدیران خودرو دو 
دس��تگاه MVM به رنگ آبی و قرمز به این دو بازیکن در بازی 
فردا و پیش از آغاز داربی 80 به صورت پخش زنده اهدا می کنند.

وی افزود: ما همواره به دنب��ال ارتباط بین صنعت و ورزش بوده 
ایم و شرکت ما همیشه حامی ورزش بوده است. در سال گذشته 
هم خودروهای جدیدی تولید کرده ایم و سال گذشته به یکی از 
تماشاگران فوتبال که بلیت الکترونیکی گرفته بود، یک دستگاه 
MVM دادیم و همچنین به آقای وریا غفوری هم یک دستگاه 
خودرو داده شد به عنوان پدیده لیگ برتر. ما به دنبال باال بردن 
جذابیت لیگ هستیم و امیدواریم این مسئله به ارتقا ورزش ما 

منجر شود.

بازیکنان پرسپولیس
 دست به کار بزرگی زده اند

محمدحسین نژادفالح گفت: بازیکنان پرسپولیس دست به کار 
بسیار بزرگی زدند و توانستند پس از چند سال در دو بازی رفت 

و برگشت استقالل را شکست دهند.
نژادفالح در گفتگو با سایت رسمی باش��گاه پرسپولیس افزود: 
وظیفه خود می دانم از بازیکنان پرسپولیس که توانستند امسال 
در دربی های متفاوت از س��ایر بازی ها عمل ک��رده و در رفت و 

برگشت تیم رقیب دیرینه خود را شکست دهند قدردانی کنم.
وی در ادامه تصریح کرد: از کادر فنی دربی رفت، آقای درخشان 
و دس��تیارانش و همچنین آقای برانکو و همکارانشان هم تشکر 
می کنیم که در بازی با استقالل که برای هواداران بسیار اهمیت 
دارد، تدابیر خوبی اندیشیدند و توانس��تند دست به کار بزرگی 
بزنند. پیروزی در دربی ها موجب ش��د نتای��ج نامطلوبی که در 
فصل جاری رقم خ��ورده را به نوعی ه��واداران فراموش کنند و 
این موفقیت در کنار صعود پرس��پولیس در لیگ قهرمانان آسیا 
موجب شد ناکامی های پرسپولیس در لیگ و جام حذفی مقداری 

کمرنگ تر شود.
نژادفالح درب��اره عملکرد برانکو ایوانکوویچ گف��ت: آقای برانکو 
نشان داد که انتخاب درستی داشته ایم و باشگاه در انتخاب ایشان 
بیگدار به آب نزده است. کسب نتایج دلخواه در دربی و آسیا نشان 
داد، برانکو در کوتاه مدت موفق بوده و انشاءا... کار جدی ایشان 
در فصل آینده خواهد بود و هواداران ایمان داش��ته باش��ند تیم 
بسیار خوب و مقتدری را بر اساس نظرات کادر فنی در فصل نقل 
و انتقاالت خواهیم بس��ت و بهترین ها را جذب می کنیم تا برای 
فصل آینده انش��اا... قهرمانی را به ارمغان بیاوریم و باید طوری 
عمل کنیم که در همان هفته های اول نشان دهیم پرسپولیس 

مدعی قهرمانی است و فرصت ها را از دست نمی دهد.
نژادفالح درباره گلزنی علی علیپور گفت: در دربی تمام بازیکنان 
ما در خطوط مختلف عملکرد خوبی داشتند و علیپور هم جوان 
آینده داری است و می تواند شایستگی هایش را بیشتر نشان دهد. 
اینکه او به عنوان جوان ترین گلزن تاریخ بازی های پرسپولیس 
در دربی را به خود اختصاص داده افتخاری برای او خواهد بود و 
نش��ان می دهد که می تواند یکی از جوان های آینده دار و مطرح 

فوتبال کشورمان باشد.
نژادفالح درباره درگیری هایی که بین چند بازیکن پس از پایان 
دربی رخ داده، گفت: دربی حساسیت های خاص خودش را دارد 
و اتفاقاتی رخ داده که نشان می دهد هیچگاه این بازی نمی تواند 
تشریفاتی و کم اهمیت تلقی شود. بنده از هواداران عذرخواهی 

می کنم که این صحنه ها در ورزشگاه بوجود آمده است.
نژادفالح با اشاره به دیدار پرس��پولیس با الهالل گفت: ما برتری 
خود در بازی برابر لخویا، النصر و بنی��ادکار را مدیون و مرهون 
هواداران هستیم و به طور حتم اگر حمایت همه جانبه آنها نبود 
این موفقیت ها بدس��ت نمی آمد. حاال نیز انتظار می رود ش��اهد 
حمایت پرشور و گسترده آنها باشیم و خوش��بختانه با حمایت 
شرکت کاش��ی پرس��پولیس و مدیریت آن آقای رمضانی بلیت 

بازی با الهالل رایگان است.
پرس��پولیس هواداران بی ش��ماری دارد که تیم محبوب خود را 
تنها نمی گذارند و عزیزانی مثل گلرخسار، هدایتی و رمضانی در 
بین هواداران پرسپولیس وجود دارند که حاضرند برای موفقیت 
تیم محبوب خود دست به اقدامات مهم بزنند و به کمک باشگاه 
و تیم بیایند. هواداران پرسپولیس، یکی با سرمایه خود، یکی با 
دعا و قلب مهربانش و دیگری با فریادها و حمایت های معنویش 

به کمک تیم می آیند و همه اینها ارزشمند و قابل تقدیر است.
نژادف��الح درب��اره پرداخت های بعدی باش��گاه ب��ه تیم گفت: 
در س��ایه اقداماتی که انج��ام دادیم ام��کان پرداخ��ت به تیم 
در روز پنجش��نبه وجود داش��ت ام��ا مش��کالت اداری مانع از 
پرداخ��ت ما ب��ه اعضای تیم ش��د و م��ا انش��اا... روز یکش��نبه 
پرداخت هایی ب��ه تیم خواهیم داش��ت و س��عی می کنیم یک 
 پرداخت دیگر هم داش��ته باش��یم تا تیم را به نوعی شارژ کرده 

باشیم.
وی در ادامه گفت: ما از زمانی که در باش��گاه قبول مس��وولیت 
کرده ای��م ب��ا درآمدزایی ه��ا و حمایت های��ی ک��ه عالقمندان 
پرسپولیس به باشگاه داشته اند به طور منظم پرداخت ها را انجام 
 داده ایم و س��عی می کنیم مش��کالت تیم را به طور ویژه تر حل

 کنیم.
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یوز ایران��ِی در حال انق��راض به روی پیراه��ن تیم ملی 
فوتبال ایران رفت تا همگان از اوض��اع وخیم این جانور 
مطلع شوند. اتفاقی خوب که به سبب توجه ویژه ای که 
رسانه های کشور به ورزش دارند، باعث شد تا مردم ایران 
از وضعیت وخیم این جانور مطلع ش��وند و حواس شان 
بیش از پیش به محیط زیست ش��ان باشد.فدراس��یون 
ش��نای ایران هم بعد از قبول میزبان��ی فیناترافی بدش 
نمی آمد کار فرهنگی هم انجام بدهد، بنابرین مسووالن 
فدراسیون ش��نا، ش��یرجه و واترپلو از پیش��نهاد دفتر 
حفاظت محیط زیست راه اندازی شده در وزارت ورزش 
برای حمایت از ف��وک دریای خزر اس��تقبال کردند. بر 
همین اس��اس مکاتباتی بی��ن وزارت ورزش و جوانان با 
سازمان محیط زیس��ت صورت می گیرد و مقرر می شود 
که فوک دریای خزر که در آس��تانه انقراض قرار دارد به 
عنوان نماد مس��ابقات فیناترافی معرفی شود.مسووالن 
یک انجمن مردم نهاد را به برای این کار به فدراس��یون 
شنا، ش��یرجه و واترپلو معرفی می کند. این نهاد مردمی 
به فدراسیون ش��نا، ش��یرجه و واترپلو اعالم می کند که 
برای بن��ر، طراحی لوگو، احداث یک غرفه در اس��تخر و 
غیره مبلغ 320 میلیون ریال را باید به حساب این بخش 

واریز کند.
فدراسیون ش��نای ایران با بخش��ی از مبلغ درخواستی 
موافقت می کند اما این نهاد مردمی ب��ا تعلل زیاد باعث 
می شود که عکس و نامی از فوک دریای خرز در لوگوی 

رسمی مسابقات قرار نگیرد. 

چگونه فوک ، به مسابقات 
فیناترافی نرسید؟

محمد ایران پوریان، درباره تساوی تراکتورسازی برابر 
نفت، اظهار داش��ت: تیم م��ا هوش��مندانه و متفکرانه 
بازی کرد و توانس��تیم 3 به یک جلو بیافتیم، اما اخراج 
آندرانیک تیموریان باعث شد روند بازی تغییر پیدا کند.

بازیکن تراکتورس��ازی افزود: بعدازاین اخراج تیم ما به 
عقب کشیده شد و باعث ش��د تیم حریف به جناحین 
برود و س��انتر کند که متأس��فانه ما از این ناحیه ضربه 

خوردیم و قهرمانی را با نائب قهرمانی عوض کردیم.
وی با اشاره به کارت قرمز به آندرانیک تیموریان گفت: 
من باال بودم و متوجه نش��دم چه اتفاقی افتاد به همین 

خاطر نمی توانم نظری بدهم.
ایران پوریان درباره صحنه ای که تراکتوری ها معتقدند 
بودند باید پنالتی اعالم می شد، تصریح کرد: من خودم 
ندیدم ام��ا وقتی از بچه ها پرس��یدم گفتند صد در صد 
پنالت��ی بود و حت��ی بازیکن حریف هم گفت��ه بود من 

خطای پنالتی کردم.
مدافع تراکتورسازی افزود: ما از داوری ضربه خوردیم و 
اآلن هم هیچ حرفی برای گفتن نمانده است و هرچقدر 

هم صحبت کنیم به جایی نمی رسیم.
وی با اش��اره به اعالم خبر دروغین تس��اوی س��پاهان 
با س��ایپا، تأکید کرد: متأس��فانه نمی دانم چه کسی به 
نیمکت ما گفت بازی س��پاهان مس��اوی ش��ده است 
درحالی که در آن 3-4 دقیقه می توانستیم به گل برسیم 
اما با این حرف الکی 3-4 دقیقه از ب��ازی به هدر رفت 

و بازیکنان ما مشغول خوشحالی و دفاع کردن شدند.

به��داد س��لیمی، در خص��وص آخری��ن ش��رایط 
آمادگی اش اظهار داش��ت: ش��رایط خوبی دارم و 
تمرینات را زیر نظر توکل��ی انجام می دهم تا روز به 

روز بهتر از قبل شوم.
وی افزود: مرادی نیز با حضورش در رأس کار تمام 
تالش خود را انجام می دهد تا شرایط بهبود پیدا کند 
و امورات فدراسیون به بهترین نحو انجام شود. خدا 
را شکر شرایط بهتر ش��ده و وزنه برداران نیز راضی 
هستند.وزنه بردار دسته 105 + کیلوگرم کشورمان 
در خص��وص اقدامات انجام ش��ده در فدراس��یون 
وزنه ب��رداری با حضور م��رادی خاطرنش��ان کرد: 
شرایط متفاوت شده و کمیته های مختلفی با آمدن 
مرادی تشکیل ش��ده و نفرات خوبی به فدراسیون 

اضافه شده اند. 
حض��ور سرپرس��ت در اردوی تیم ملی نی��ز اتفاق 
جدیدی اس��ت که می تواند به حل شدن مشکالت 
اردویی کمک کند تا مشکالت اردو زودتر حل شود.

سلیمی در ارتباط با ش��رایط وزنه برداران روس که 
از حریفان مس��تقیم وی هستند، نیز گفت: من کار 
خودم را انجام می دهم و در جریان تمرینات حریفان 
روسم نیستم، البته برای من مهم نیست که آنها چه 
می کنند و کار خودم را انجام می دهم. مهم این است 
که من وزنه های خوبی را باالی س��ر ببرم و در این 
صورت آنها بهترین وزنه ها را هم بزنند، نمی توانند 

بهتر از من باشند.

دارا غزن��وی، درب��اره اتفاق��ات پیش آم��ده در دی��دار 
تراکتورس��ازی و نفت تهران اظهار داش��ت: ت��ا آنجا که 
اطالع داشتیم سپاهان با نتیجه 2 بر صفر از حریف خود 
پیش بود،  اما به یک باره خبر تساوی سپاهانی ها به گوش 
رسید که همه را بسیار خوشحال کرد. نمی دانم چه فرد 
یا افرادی این خبر را در ورزشگاه یادگار امام تبریز پخش 
کردند و چه شد که این خبر دروغ به نیمکت تیم منتقل 
ش��د و هدف از انجام این کار چه بوده است.وی افزود: بر 
اس��اس این خبر کذب کادر فنی و بازیکنان تیم اقدام به 
نگه داشتن وقت بازی کردند،  اگر چه بهتر بود هوادارانی 
که در استادیوم حضور داشتند کمی بیشتر صبر و خود را 
کنترل می کردند.غزنوی در خصوص اینکه گفته می شود 
کانال ه��ای ارتباطی در ورزش��گاه یادگار ام��ام تبریز از 
دقیقه 87 تا 5 قیقه پس از س��وت پایان بازی قطع شده 
بودگفت: خودم در ورزشگاه یادگار امام حضور داشتم از 
دقیقه 86 موبایل، اینترن��ت و وایبر من و اطرافیانم قطع 
شده بود. سگری که به عنوان ناظر داوری در اتاق کناری 
ما بود از طریق تلویزیون بازی را نگاه می کرد و من دیدم 
که در چند دقیقه پایانی تلویزیون به پخش بازی سپاهان 
پرداخت. با ای��ن حال واقعا نمی دانم دلی��ل این اتفاقات 
چیس��ت.وی در مورد نارضایتی هواداران تراکتورسازی 
از نحوه قضاوت فغانی خاطرنش��ان کرد: فغانی را به خدا 
واگذار می کنم. یک پنالتی مسلم ما را نگرفت و نمی دانیم 
به چه دلیل آندو را اخراج کرد. در مجموع می توانم بگویم 
اتفاقات آخر بازی و داوری آن مهندسی شده بود و فقط 

آب به آسیاب رسانه های دشمن ریختیم.

 اخراج تیموریان روند 
بازی تغییر  داد

برای لیگ هنوز با هیچ 
تیمی به توافق نرسیده ام

فغانی را به خدا واگذار 
می کنم

���

 

در روز پرتب وتاب وسرش��ار 
و گوناگ��ون  تفاق��ات  زا  ا

ش��گفت انگیزو ب��ه روایتی 
عجیب و غری��ب، پرونده لی��گ برترفوتبال ایران 
با قهرمانی تیم فوالد سپاهان بسته شد و بیش از 
10 هزارهوادارمتعصب وپروپاقرص طالیی پوشان 
اصفهان، درورزش��گاه محقر فوالدشهربه جشن و 

پایکوبی پرداختند.
اتفاق ش��گفت آورس��ال 88 اهواز که باعث شد با 
پیروزی از پیش تنظیم ش��ده فوالد خوزس��تان، 
قهرمانی ازذوب آهن گرفته ش��ود وتیم استقالل 
تهران به جام قهرمانی دست پیداکند،  این باردر 
ورزش��گاه یادگارام��ام )منتهی ب��دون هیچگونه 
ترفندی ودر یک ب��ازی کام��ال جوانمردانه( رخ 
داد ودرش��رایطی که تی��م تراکتورس��ازی تبریز 

3 بر1 درمص��اف با تی��م نفت ته��ران پیش بود، 
به ناگهان اتف��اق ش��گفت آوردورازانتظاری رقم 
 خورد وب��ا اخ��راج آندرانیک تیموری��ان هافبک

 بازی س��ازومهره تاثیر گذار، تیم تراکتور سازی 
10 نفره بازی را دنبال کرد. این اتفاق ناگواریعنی 
صدورحکم تساوی واحتماال باخت تراکتور سازان 
سرخ پوش که به عینه شاهد شدیم چطور درمیان 
تعجب و ناباوری همگان دردقای��ق پایانی بازی، 
تی��م 3- 1 برن��ده تراکتورس��ازی تبریزدرمقابل 
چشمان مش��تاق بیش از 80 هزارهوادارمتعصب 
خود که با ش��ور وهیجان خاصی به تش��ویق تیم 
محبوب ش��ان پرداخته بودن��د وخ��ود را آماده 
برپایی جش��ن قهرمانی می کردند، تن به تساوی 
3-3 داد.اتفاق��ی که کمترکس��ی انتظ��ارش را 
می کش��ید ودر میان بهت وحیرت تماش��اگران 

حاضردرورزش��گاه یادگارامام تبریز ومیلیون ها 
بیننده تلویزیونی که بی صبرانه انتظارپایان بازی 
را با پیروزی تراکتورسازان داش��تند، دو تیم این 
بازی سرنوشت سازرا با تساوی به اتمام رساندند 
تا جام قهرمانی از تبریز به اصفهان منتقل ش��ود 
وحسرت قهرمانی به دل آذری ها بماند وسپاهان 
اصفهان با بخت واقبال بلندی، فاتح جام قهرمانی 
لی��گ برترفوتبال کش��ورمان باش��د.به هر حال 
این اتف��اق دوراز انتظ��اردر فوتبال ک��ه همواره 
سرش��ارازرویدادهای غیرمنتظره است بروز کرد. 
آن هم درشب عید ودرآس��تانه فرارسیدن مبعث 
پیامبراک��رم )ص( تاحاضران درورزش��گاه فوالد 
شهر، به ویژه هواداران پروپا قرص تیم سپاهان که 
گویی از قبل قهرمانی سپاهان را پیش بینی کرده 
بودندغوغایی به پا کردند و با انفجارفشفشه های 

رنگارنگ آسمان فوالدش��هر را غرق درنورکردند 
ودر حالی که کاپیتان با اخالق وخالق تیم محرم 
نوید کیا راسردس��ت های خود حمل می کردند 

دورافتخار زدندوبه شادمانی پرداختند.
زرگرزاده استانداراصفهان، مهندس سبحانی مدیر 
عامل مجتمع عظیم فوالد مبارکه وجمع کثیری 
ازمقامات بلند پایه اس��تانی که درورزشگاه فوالد 
شهراجتماع کرده بودند نیزدر این جشن پیروزی 
مشارکت داشتندو کادر فنی وبازیکنان سپاهان را 
مورد تفقدقراردادند. لحظات شورانگیزی درحال 
سپری ش��دن بود، بازارماچ وبوسه وتبریک رواج 
داشت، وحس��ین فرکی که ازفرط شادی سر ازپا 
نمی ش��ناخت با درآغوش کش��یدن شاگردانش 
مراتب قدر دانی و رضایت خ��ود را ابراز می کرد، 
مه��رزاد خلیلیان اش��ک ش��وق از دی��ده جاری 
کرده بود وبا ابراز خرس��ندی، ای��ن قهرمانی را به 
مقامات ومدعوی��ن، کادر فنی و یکا یک بازیکنان 
تبریک گفت. هواداران س��پاهان که در گذش��ته 
چهاربارش��اهد قهرمانی تیم محبوب ش��ان شده 
بودند با پایکوبی وش��ادمانی زاید الوصفی جشن 
قهرمانی س��پاهان را برگزار می کردن��د و با نوای 
دلنش��ین خوانندگانی که سرود سپاهان همیشه 
قهرمانی س��رداده بودن��د همنوایی م��ی کردند.

شور وشوق حاضران در ورزشگاه تمامی نداشت. 
از طرفی هم خبر قهرمانی تیم س��پاهان برق آسا 
دربین مردم قدر ش��ناس ش��هر اصفهان منتشر 
شد که با روش��ن کردن چراغ اتومبیل های خود 
و در ش��رایطی که پرچم زرد طالیی را دردس��ت 
داشتند دراقصی نقاط شهرزیبا وتاریخی اصفهان 
به حرک��ت درآمدند وب��ه ش��ادمانی پرداختند، 
ش��وق وش��وریکپارچه و بی نظیرم��ردم  خوش 
قلب ومهربان اصفهان تا پاس��ی از ش��ب گذشته 
ادامه داش��ت وهواداران در مقابل باش��گاه فوالد 
س��پاهان اجتماع کرده وبه پایکوبی وش��ادمانی 
پرداخته بودند و گز وش��یرینی بود که بین مردم 
پخش م��ی کردند.  ب��ه هرتقدیرباش��گاه قدمت 
دارسپاهان که مدت زمان کوتاهی است ازوجود 
مدیری��ت خوبی برخوردارش��ده و ب��ا به خدمت 
گرفتن حس��ین فرکی ) مربی با اخالق، با دانش 
وچهره دوس��ت داش��تنی جامع��ه ورزش ایران( 
برای رهبری تیم فوتبال خود باعث ش��ده تا ابتدا 

تیم نامدار فوتب��ال دیار زاینده رود را از حاش��یه 
رهایی ببخش��د ودرحقیقت س��پاهانی بسازد که 
همه انتظارش را داش��تند. به واقع س��پاهانی که  
سابقه چهار بارقهرمانی درلیگ برتر فوتبال ایران 
را درکارنامه درخش��ان خوددارد، تیمی که بارها 
با ارائه ب��ازی های درخش��ان ودرخور ش��ان نام 
پرآوازه س��پاهان در فوتبال آسیا با کسب عناوین 
قابل قبولی مدافع حیثیت فوتبال کشورعزیزمان 
ایران شده اس��ت ،با برنامه ریزی اصولی وفراهم 
آوردن امکان��ات الزم وایجاد بس��تری مناس��ب 
برای انس��جام و اس��تحکام تیمی وحل ریشه ای 
پاره  مشکالت فرا روی باشگاه و تیم فوتبال خود 
گام های مثبت وس��ازنده را یکی پس از دیگری 
برداش��ت تا س��رانجام به هم��ت واالی بازیکنان 
وتفک��رات منطقی کادرفنی و قدری هم ش��انس 
با کس��ب 59 امتیازفاتح جام چهاردهمین دوره 
مسابقات لیگ برترکشورباش��د و برای پنجمین 
بارج��ام قهرمانی رقاب��ت های لیگ برترباش��گاه 
های ایران را باالی س��ر ببرد. روزنامه زاینده رود 
این قهرمانی باارزش را به مس��ووالن باش��گاه به 
ویژه مهرزاد خلیلیان مدیرعامل موفق وبا کفایت، 
کادرفنی بخصوص حس��ین فرکی مربی فهیم وبا 
دانش، تک تک بازیکنان و جامعه ورزش اصفهان 
تبریک می گوی��د وآرزو می کن��د در بازی های 
آسیایی نیز، همچون گذشته بدرخشد وبه نتایج 
خوبی دست یابد. به اطالع عالقه مندان به فوتبال 
می رساند بعد از تیم سپاهان که با 59 امتیاز ردای 
قهرمانی به تن کرد، تیم تراکتورسازی با 58 امتیاز 
نایب قهرمان ش��د. تیم نفت تهران با 58 امتیازو 
با درنظر گرفتن تفاضل گل در مکان س��وم جای 
گرف��ت وذوب آهن دیگر تیم شایس��ته اصفهانی 
ب��ا52 امتیاز عن��وان چهارم این دوره مس��ابقات 
راکسب کرد وسهمیه حضور دربازی های باشگاه 
های برترآسیا را نیزبه دست آورد. فوالد خوزستان 
با52 امتیاز واحتساب تفاضل گل بعد از ذوب آهن 
در رده پنجم جای گرفت، اس��تقالل تهران با 47 
امتیاز ششم شد وتیم های س��ایپا، پرسپولیس، 
صبای قم، پدیده خراسان، گسترش فوالد تبریز، 
راه آهن، ملوان بندرانزلی، اس��تقالل خوزستان، 
پیکان تهران ونفت مسجد سلیمان به ترتیب در 

رده های هفتم تا شانزدهم قرارگرفتند.

استقالل  و پرسپولیس

اصغر 
قلندری



یادداشت

جشنواره تئاتر استانی، شهریور ماه 
برگزار می شود

جواد کارگران، از برگزاری جش��نواره تئاتر اس��تان  در شهریور 
ماه امس��ال خبر داد و اظهارداش��ت: آخرین مهلت ارسال آسار 

هنرمندان به این جشنواره 20 فروردین ماه بوده است.
وی با بیان اینکه 40 اثر به این جشنواره ارسال شده است، افزود: 
بیش��ترین اثر از بروجن و شهرکرد بوده اس��ت.کارگران با اشاره 
به اینکه این آثار در بخش داوری ق��رار گرفته اند، بیان کرد: این 

جشنواره شهریورماه امسال در شهرکرد برگزار می شود.
مدیرکل فرهن��گ و ارش��اد اس��امی چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: »آن سال های گمش��ده، پرسه در پژواک، تنها 
برای وطن، آرامشی از جنس لبای دوخته، قصه ما به سر رسید، 
کمدی مخمصه، خواهم گریست، تابلو آخر، گهواره، وداع در اوج 
و ناییریکا«از جمله آثار ارائه شده به دبیر خانه این جشنواره است.

کارگران تصریح کرد: هفدهمین جش��نواره نمایش های آیینی، 
سنتی منظور اش��اعه زمینه های مناسب پژوهش��ی در بررسی 
ریشه های نمایش ایرانی ونمایش های س��نتی سایر ملل، حفظ 
وثبت می��راث کهن نمایش��ی ایران زمی��ن و بهره ب��ردن از این 

دستاوردها برای بنیان تئاتر، شهریور ماه امسال برگزار می شود.
وی بخش های مختلف فراخوان نمایش های آیینی، سنتی را در 
قالب 6 بخش صحنه ای،مجالس شبیه خوانی، آیین ها و بازی های 
نمایشی و مسابقه نمایش��نامه نویس��ی عنوان کرد و گفت: این 

جشنواره با حضور تمام استان  ها در تهران برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری از افتتاح 
فرهنگسرای ش��هرکرد در اردیبهش��ت ماه خبر داد و گفت: این 
فرهنگسرا با حضور یکی از معاونان رییس جمهور افتتاح می شود.

کارگران با بیان اینکه این فرهنگسرا یکی از مهم ترین مکان های 
ساخته شده در این شهرستان است، گفت: این فرهنگسرا قابلیت 

پخش و ترجمه 5 زبان زنده دنیا را دارد.
وی از راه اندازی بانک جامع اطاعاتی خبرنگاران در استان خبر 
داد وخاطرنشان کرد: با همکاری خانه مطبوعات استان تا پایان 

امسال این بانک اطاعاتی راه اندازی می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری از انعقاد 
تفاهم نامه با فنی و حرفه ای استان در راستای برگزاری دوره های 
خبرنگار حرف��ه ای، خبر داد و گفت: امس��ال دوره های خبرنگار 
حرفه ای ب��رای خبرنگاران اس��تان با همکاری فن��ی و حرفه ای 

برگزار می شود.
کارگران با بیان اینکه امسال نمایشگاه کتاب در اواخر شهریورماه 
برگزار می شود، گفت: در این نمایش��گاه از 400 ناشر در سراسر 

کشور دعوت شده است.
وی از ارس��ال 200 اثر به دبیر خانه جش��نواره کودک و نوجوان 
رضوی از اس��تان خبر داد و گف��ت: دهمین جش��نواره ادبیات 
کودک و نوجوان رضوی با موضوع��ات مختلف ویژه زندگی امام 
رضا)ع( در قالب های»ش��عر«، »داس��تان« و »قطع��ه ی ادبی« 
 به قلم ش��اعران و نویس��ندگان برای کودکان و نوجوانان برگزار 

می شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و     
بختیاری:

بازرسی از مراکز نظامی کشور 
تحقیر ملت ایران است

 حجت االس��ام والمس��لمین محمدعل��ی نکونام در 
خطبه های نماز جمعه ای��ن هفته که در مصای بزرگ 
این شهر برگزار شد اظهار کرد: در آیات سوره توبه آمده 
است که چطور شما با مشرکان کنار می آیید در صورتی 

که آن ها عهدشکن هستند.
وی تصریح کرد: جامعه ایمانی منس��جم و زیر س��ایه 
رهبر محور وحدت خواهد ب��ود و اگر به توانمندی های 
خود تکیه کنید،  مطمئن باش��ید دش��من هیچ غلطی 

نخواهد کرد.
امام جمعه ش��هرکرد با اشاره به س��خن امام راحل که 
فرمود آمریکا هی��چ غلطی نمی تواند بکن��د افزود: این 
سخن در 36 س��ال اخیر به خوبی محقق ش��ده و روز 
به روز ایران منس��جم تر ب��ه راه خود ادام��ه می دهد و 
آمریکای مس��تکبر هم در مقابل ملت ایران نتوانس��ته 

هیچ غلطی بکند.
نماینده ولی  فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری با بیان 
اینکه در سال های گذشته دش��من با طرح نقشه های 
گوناگون توطئه های بسیاری را علیه ایران طراحی کرده 
است، بیان داشت: به لطف پروردگار همه این توطئه ها 
و سنگ اندازی ها به خودشان بازگشت داده شده است و 

نتوانسته است راه مردم و ملت ایران را سد کند.
وی در ادامه با اش��اره به 25 اردیبهش��ت روز خانواده 
گفت: جوانان باید به دنبال تشکیل خانواده های ایمانی 
باشند و با ازدواج س��الم بنیان خانواده را حفظ کرده و 

تحکیم بخشند.
امام جمعه شهرکرد با اش��اره به فرارسیدن روز مبعث 
اظهار داش��ت: به گفته رهبر معظم انق��اب آن زمان 
روز بعثت پیامبر )ص( بود و امروز بعثت امت اس��امی 
اس��ت و این به معنای این است که امت اسامی باید بر 
 علم خود، انسجام ملی و بین المللی خود و قدرت خود

 بیفزایند.
نکونام بیان داش��ت: امروز امت اسامی مبعوث شده و 
دش��من هم آرام ننشس��ته و در پی توطئه و کارشکنی 
است و از همین رو اسام هراس��ی و ایران هراسی را در 

دنیا به راه انداخته است.
نماینده ولی  فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
تیم مذاکره کنن��ده با تاش جهادی مش��غول مذاکره 
است ادامه داد: مردم پش��تیبان این تیم هستند و باید 
مذاکره کنندگان با شفافیت با مردم سخن بگویند و به 
مردم اطمینان کرده و بدانند مردم پشتیبان این تیم و 

دولت هستند.

یادداشت

 محمدباقر نوبخت ظهر،  در نشست خبری اظهار کرد: در قانون 
هدفمندی یارانه ها در ماده 1 و 3 آمده اس��ت که دولت مجاز 
اس��ت نس��بت به افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی به 

نسبت افزایش قیمت در آن حامل ها، اقدام کند.
وی افزود: چون افزایش قیمت در حامل های انرژی به خانوارها 
فشار می آورد،  دولت می تواند نیمی از آنچه را از این بخش به 

دست می آورد به صورت یارانه به مردم بدهد.
مع��اون ریی��س جمه��ور و ریی��س س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ری��زی گف��ت:  از س��ال 89 ک��ه ق��رار ش��د نیم��ی از 
مناب��ع حاص��ل از حامل ه��ای ان��رژی ب��ه ص��ورت یاران��ه 

 ب��ه م��ردم پرداخت ش��ود ای��ن عم��ل ب��ه درس��تی انجام
 نشد.

نوبخت افزود:  دولت سابق 5 هزار و 800 میلیارد تومان از بانک 
مرکزی استقراض کرد و این مبلغ عاوه بر آن مبالغی است که 

از خزانه گرفته و به مردم به عنوان یارانه پرداخت شد.
وی گفت: این روند با پیامی که قانون می داد بسیار متفاوت بود.

سخنگوی دولت یازدهم با اشاره به پرداخت 46 هزار میلیارد 
تومان یارانه در سال گذش��ته به مردم تأکید کرد: در سال 92 
کل پولی را که برای اجرای طرح های عمرانی اختصاص دادیم 
21 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 این رقم به 32 هزار 

قاسم سلیمانی دش��تکی در جلسه ش��ورای برنامه ریزی و 
توس��عه چهارمحال و بختیاری، اظهار داش��ت: هر کدام از 
جناح های سیاسی، بعد از پیروزی انقاب اسامی، تنها خود 
را صاحب اصلی نظام می دانستند و توجه نکردن همزمان 
به تمامی جناح  ها و اقوام، رش��د و پیش��رفت چهارمحال و 
بختیاری را با کندی مواجه کرد.سلیمانی دشتکی تصریح 
ک��رد: در س��ال 1392، تخصی��ص بودج��ه چهارمحال و 
بختیاری تنها 22 و چهاردهم درصد بوده است.اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: دغدغه های مس��ووالن این 
اس��تان در ابتدای فعالیت دولت یازده��م، در زمینه های 
جاده سازی، تأمین آب آشامیدنی شهری و روستایی، تأمین 
آب کشاورزی، تجهیز زمین های کشاورزی به شبکه های 
آبیاری نوین، مسایل زیس��ت محیطی، راه آهن، اقتصادی، 

 فرهنگی، اجتماع��ی و تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام بوده
 است.

وی خاطرنش��ان کرد: به همین منظور با تش��کیل مجمع 
فعاالن چهارمحال و بختیاری در تهران، نس��بت به ایجاد 
وحدت و همدلی، با هدف تس��ریع در روند توس��عه ای این 

استان اقدام شد.
سلیمانی دشتکی اظهار داشت: استفاده از نظرات و مشارکت 
فکری با گروه های مختلف سیاسی و هم اندیشی با آنان نیز 
به صورت ویژه از سوی مسئوالن مربوطه پیگیری و اجرایی 
شده است.استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: عاوه 
بر اقدامات فراوان انجام شده در 36 سال گذشته، اما بازهم 
جای کار بس��یاری در اس��تان وجود دارد.وی بیان داشت: 
تزریق منابع مالی به سیستم بانکی، اجرایی شدن مصوبات 
س��فر رئیس جمهور و هیئت دول��ت به بام ای��ران، تأمین 
هزینه های ارتقای زیرس��اخت های گردش��گری، راه آهن، 
محورهای ارتباط��ی زمینی و هوایی، اجرای ش��بکه های 
آبیاری نوین و خدمات رسانی بیشتر به مناطق محروم، باید 

در اولویت قرار گیرد.

میلیارد تومان افزایش یافت.
نوبخت خاطرنشان کرد:  ما می توانستیم 11 هزار میلیارد تومان 
را از خزانه به عنوان یارانه ب��ه مردم ندهیم و آن را به طرح های 

عمرانی اختصاص می دادیم.
وی افزود:  در سال گذشته 4 هزار و 800 میلیارد تومان به حوزه 

سامت اختصاص دادیم.
س��خنگوی دولت تدبیر و امی��د دریافت یارانه را حق مس��لم 
مردم ندانس��ت و ادامه داد:  باید کسانی که درآمد باالیی دارند 
از دریافت یاران��ه صرف نظر کنند تا دول��ت بتواند آن را صرف 

کارهای زیرساختی، تولید و عمران کند.
نوبخت افزود: بخشی از مش��کاتی که اکنون در کشور وجود 
دارد ، ناشی از تصمیم گیری های غلط مسووالن در سال های 
گذش��ته بوده اس��ت.معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی افزود:  28 هزار طرح نیمه تمام در کشور 
وجود دارد که می توان با همکاری مردم آنان را از محل یارانه ها 
جبران کرد. وی با بیان اینکه در سال گذشته 2 میلیون و 400 
هزار نفر داوطلبانه از دریافت یارانه ها صرف نظر کردند، افزود: 
امسال هم انتظار داریم کسانی که نیازی به دریافت یارانه ندارند 
دولت را در این امر یاری کنند.نوبخت خاطرنش��ان کرد: همه 
تاش دولت این است که برای حل عدم تعادل در دریافت یارانه 
تدبیری بیاندیشد. وی در پاس��خ به سؤالی در خصوص شایعه 
تغییرات در دولت اظهار کرد: من از تعداد وزرا و اس��تاندارانی 
که قرار است تغییر کنند اطاعی ندارم ولی هرگونه تغییر که 
در راستای بهبود عملکرد دولت باشد قابل پذیرش است و این 

اقدام برای تقویت کابینه امری معمول است.

سخنگوی دولت در شهرکرد:

اختالفات، مانع اصلی رسیدن به توسعه است

اطالعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ندارم

یادداشت یادداشت
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ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  حاتمیان  اصغر  خواهان   1575/93 کالسه  پرونده  در خصوص   2/520
تقدیم  حاتمیان  امرا...  طرفیت  به  کارشناسی  نظریه  رؤیت  خصوص  در  بر  مبنی 
تعیین گردیده  اداری  ابالغ ساعت  از  برای یک هفته پس  نموده است وقت رسیدگی 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
پالک57 کدپستی  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –   –
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:5020 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای  مقتضی 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/521 در خصوص پرونده کالسه 36/94 خواهان علی قربانی دادخواستی مبنی بر 
6 به شماره 452-94/3/26 به طرفیت  از شعبه  به دادنامه صادره  واخواهی نسبت 
ساعت   94/3/26 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نوربخش  مهرداد 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   08:30
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   –
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5040 شعبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

2/522 آقای محمدرضا خوانساری دارای شناسنامه شماره 614 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 433/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزت دهقان بشناسنامه 629 در تاریخ 93/12/14 اقامتگاه 
به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
خوانساری  خلیل   -2 فرزند  متوفی  با  نسبت   155 ش.ش  خوانساری  محمدقربان 
با  614 نسبت  3- محمدرضا خوانساری ش.ش  فرزند  با متوفی  789 نسبت  ش.ش 
متوفی فرزند 4- سکینه خوانساری ش.ش 4497 نسبت با متوفی فرزند 5- اشرف 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند.  متوفی  با  نسبت   615 ش.ش  خوانساری 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:2678  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اصفهان اختالف 
حصر وراثت

2/523 آقای محسن احمدی اداری دارای شناسنامه شماره 679 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 442/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی احمدی اداری بشناسنامه 679 در تاریخ 92/9/11 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محسن احمدی اداری ش.ش 679 نسبت با متوفی فرزند 2- مجید احمدی اداری 
ش.ش 2480 نسبت با متوفی فرزند 3- اقدس احمدی اداری ش.ش 1879 نسبت با 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند.  متوفی 
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:2681 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/524 خانم مریم قائدی دارای شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  437/94ح10 
داده که شادروان یعقوب شعبانی بشناسنامه 104 در تاریخ 93/1/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مریم قائدی 

ش.ش 126 نسبت با متوفی زوجه 2- سینا شعبانی ش.ش 1272695840 نسبت با 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند.  متوفی 
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:2682 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   384 شماره  شناسنامه  دارای  ملکی  مرجان  خانم   2/525
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  456/94ح10  کالسۀ 
اقامتگاه   93/5/9 14 در تاریخ  توضیح داده که شادروان رضا شاهوان بشناسنامه 
به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ا...  6 )فرزند( 3- روح  2- نادر شاهوان ش.ش  باقر شاهوان ش.ش 1239 )فرزند( 
)فرزند(   2051 ش.ش  شاهوان  صادق   -4 )فرزند(   4160085245 ش.ش  شاهوان 
ش.ش  شاهوان  مرضیه   -6 )فرزند(   4160325769 ش.ش  شاهوان  فاطمه   -5
4160163238 )فرزند( 7- راضیه شاهوان ش.ش 4160163221 )فرزند( 8- آزاده 
مریم   -10 )فرزند(   3015 ش.ش  شاهوان  الهام   -9 )فرزند(   7792 ش.ش  شاهوان 
با  اینک  )زوجه(.   3 ش.ش  بسحاق  صدیقه   -11 )فرزند(   1181 ش.ش  شاهسوان 
هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:2683  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   872 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  نجف  حری  فرشته  خانم   2/526
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  452/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم حری نجف آبادی بشناسنامه 12673 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/5/13 تاریخ  در 
مرحوم منحصر است به:1- فاطمه سلطان یزدانیان نجف آبادی ش.ش 726 نسبت 
فرزند  متوفی  با  نسبت   1141 ش.ش  آبادی  نجف  حری  بتول   -2 همسر  متوفی  با 
3- زهره حری نجف آبادی ش.ش 850 نسبت با متوفی فرزند 4- ناهید حری نجف 
آبادی ش.ش 600 نسبت با متوفی فرزند 5- فرشته حری نجف آبادی ش.ش 872 
متوفی  با  نسبت   929 ش.ش  آبادی  نجف  حری  قدسی   -6 فرزند  متوفی  با  نسبت 
با  اینک  فرزند.  متوفی  با  نسبت   22367 ش.ش  آبادی  نجف  حری  مهین   -7 فرزند 
هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
 2685 م الف:  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

2/527 خانم اشرف السادات دیانی دردشتی دارای شناسنامه شماره 858 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 451/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
 93/7/18 تاریخ  در   2 بشناسنامه  بیدرام  محمد  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- پیمان بیدرام ش.ش 49382 نسبت با متوفی فرزند 2- پژمان بیدرام ش.ش 246 
 نسبت با متوفی فرزند 3- پریناز بیدرام ش.ش 1270531611 نسبت با متوفی فرزند

با  اینک  همسر.  متوفی  با  نسبت   858 ش.ش  دردشتی  دیانی  السادات  اشرف   -4
هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی 
م الف:2686  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک   ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   23 شماره  شناسنامه  دارای  جنگلی  چم  گنجعلی  مرتضی  آقای   2/528
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  323/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  سواردژی  رمضانی  خدیجه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/10/13 تاریخ  در   33

)فرزند(   82 ش.ش  جنگلی  چم  گنجعلی  اکبر  علی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن 
جنگلی  چم  گنجعلی  فاطمه   -3 )فرزند(   23 ش.ش  جنگلی  چم  گنجعلی  مرتضی   -2
انجام  با  اینک  )فرزند(.   432 ش.ش  جنگلی  چم  گنجعلی  طیبه   -4 )فرزند(   3 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:2688 شعبه دهم  تقدیم  به شورا  یک ماه 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   94/1/18-13 دادنامه:  شماره   749/93 پرونده:  کالسه   2/529
فرحناز  اصفهان خواهان:  اختالف  28 شورای حل  93/12/4 مرجع رسیدگی: شعبه 
شمسی سوالری نشانی اصفهان – خیابان مهر – خیابان مهران – بلوار مهر شمالی 
خیابان شیخ صدوق  بن.بست پیمان وکیل: معصومه روزبهانی نشانی اصفهان –   –
نبش کاخ سعادت آباد شرقی – مجتمع کاخ – طبقه4- واحد11 خواندگان:  شمالی – 
1- عباس ابراهیمی چکماکایی نشانی اصفهان – خیابان نیروی جنوبی – نبش بانک 
صادرات – کوچه دی – بن.بست اول - سمت چپ - پالک11- طبقه سوم 2- حسن 
کرمی 3- حسن کاظمی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمی دو دانگ از پالک ثبتی 10408/499 بخش 4 حوزه 5 ثبتی اصفهان به انضمام 
مطلق خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضاء،  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: خواهان 
خواندگان  طرفیت  به  روزبهانی  معصومه  خانم  وکالت  با  سوالری  شمسی  فرحناز 
به  دادخواستی  کاظمی  حسن   -3 کرمی  حسن   -2 چکماکایی  ابراهیمی  عباس   -1
 5 بخش  ثبتی10408/499  پالک  از  دانگ  دو  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته 
ثبت اصفهان به انضمام مطلق خسارات طرح و اظهار می دارد خوانده ردیف اول با 
توجه به وکالت در فروش که از خوانده ردیف دوم داشته اند دو دانگ ملک مورد 
با  است  نموده  واگذار  جانب  این  به  طلب  بابت  عادی  نامه  مبایعه  مطابق  را  دعوی 
توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات معنونه و استناد ماده 198 
بر محکومیت  مدنی حکم  قانون  190و220و223  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده ردیف دوم )حسن کرمی( به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال دو 
 170/000 مبلغ  پرداخت  و  اصفهان  ثبت   5 بخش   10408/499 ثبتی  پالک  از  دانگ 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق  آگهی و  پرداخت هزینه نشر  دادرسی و  ریال هزینه 
اول  ردیف  خواندگان  به  نسبت  و  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه 
)عباس ابراهیمی چکماکایی( و ردیف سوم )حسن کاظمی( به استناد ماده 84 قانون 
و  غیابی  رای صادره  می گردد  اعالم  و  دعوی صادر  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین 
 20 ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مدت  به 
 روز بعد قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3334 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اجرایی اخطار 

 18 شعبه   93/11/29 تاریخ   1034 شماره  رای  موجب  به   856/93 شماره:   2/530
فیروز  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
شیرانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال به عنوان 
دادرسی و  بابت هزینه  پنج هزار ریال  پرداخت دویست و چهل و  اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 82/12/3-147883 
در حق خواهان  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  ایصال  و  زمان وصول  لغایت 
خ.فرهنگیان صادر و  روستای ارمند علیا –  غالمحسین محمدی به نشانی لردگان – 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  نیم عشر حق االجرا.  پرداخت  اعالم می گردد همچنین 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز  به محکوم علیه  اجرائیه  همین که 
یا مالی  بدهد  به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مفاد 
در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
نماید. اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی 

م الف:3338 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرایی اخطار 
شعبه   88/11/29 تاریخ   737 شماره  رای  موجب  به  685/88ش17  شماره:   2/531
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   17
میلیون  دو  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  ریزی  طالبیان  فاطمه 
دادرسی و خسارات  هزینه  ریال  هزار  ریال اصل خواسته و سی  هزار  و هشتصد 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها )88/5/4و88/7/4( لغایت اجرای کامل حکم در 
 – نظامی  خ.حکیم   – اصفهان  نشانی  به  دهکردی  ابراهیمی  امیدرضا  خواهان  حق 
ک.باغ گردو- پ67 و نیم عشر حق االجرای حق دولت. ماده 34 قانون  خ.مهرداد – 
علیه مکلف است  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
از آن میسر باشد و  به  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم  بدهد 
باید ظرف مهلت مزبور  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود 
ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را  دارایی خود  صورت جامع 

اعالم نماید.م الف:3339 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/30-1265 دادنامه:  شماره   743/93 پرونده:  کالسه   2/532
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهناز منصوری نشانی: اصفهان - 
شهرک کاوه - کوی بنفشه2- پالک 191 با وکالت الهام ایرجی زاده نشانی: اصفهان 
ایرجی  الهام  وکیل:  پالک6   – توحید  بن.بست   – خ.نظرشرقی   – نظر  چهارراه   –
پالک6   – توحید  ب.بست   – خ.نظرشرقی   – نظر  چهارراه   – اصفهان  نشانی:  زاده 
پرداخت وجه چک شماره  نشانی: مجهول المکان خواسته:  خوانده: شهریار صالحی 
ریال  40/000/000 مبلغ  به  ولیعصر  شعبه  صادرات  بانک   93/1/20-439410160 

و  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه های  و  دادرسی  خسارات  و  تادیه  تاخیر  و 
تامین خواسته117 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
الهام  وکالت  با  منصوری  مهناز  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای 
ایرجی زاده به طرفیت آقای شهریار صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  به   93/1/20-410160 شماره  به  چک  وجه  ریال 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان 
ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه 
مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده 
حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر 
یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی 
صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/1/20( موصوف  چک  سررسید 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و 
روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی 
میباشد.م الف:3351  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/533 در خصوص پرونده کالسه 1906/94 خواهان حمید عابدی و محسن کریمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بابت ساخت و نصب کانال کولر به طرفیت عباس 
محمدزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل 
اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  2 شورای حل  شماره 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید. 
اتخاذ می شود.خوانده چنانچه شهودی دارد روز رسیدگی حاضر نماید.م الف:3373 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه:
خداون��د محّم��د را برانگيخ��ت تا رحمت��ى براى 

 مواد غذایی برای مقابلهجهانيان باشد و نعمت خود را تمام كند.
باکترپیلوری  با  هلیکو

چرا درس گرفتن از اشتباهات اینقدر مشکل است؟
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  گاهی ما واقعیات را به نوعی در ذهن خود تغییر می دهیم که 
گویا اصال مرتکب هیچ اشتباهی نشده ایم.

همه ما می دانیم که درس گرفتن از اشتباهات، امری بسیار مهم 
است. اما در عمل، نمی توانیم به چنین گفته ای پایبند بمانیم. 
ذهن مان، در هر قدم به جنگ با ما می آید و می خواهد آن اشتباه 
را دوباره تکرار کنیم؛ اما با رویکرد و روشی صحیح، می توان به 
نرمی این رویه را تغییر داد.گاهی ما واقعیات را به نوعی در ذهن 
خود تغییر می دهیم که گویا اصال مرتکب هیچ اشتباهی نشده 
ایم. متاسفانه برای درک و درس گیری از یک اشتباه، ابتدا باید 
به انجام شدن آن اعتراف کنید. معموال تمایلی به داشتن حس 
بد نداریم و به همین دلیل هم، چشمان خود را بر روی حقیقت 
می بندیم.گاهی پول بسیاری را صرف خرید محصولی می کنیم 
که در نهایت نیز هیچ فایده ای برای مان ندارد. در اعماق وجود 
خود هم به خوبی می دانیم که آن وسیله به کارمان نخواهد آمد؛ 
اما در نهایت خود را گول زده و پول را پرداخت و در نتیجه، مالک 

وسیله ای بی مصرف می شویم.
 همین پروس��ه در هنگام انجام سایر اش��تباهات، در مغز تکرار
  می شود. مقدار بس��یار زیادی ش��یرینی می خوریم و به خود

 می گوییم که اش��کالی ندارد، ب��ه انرژی نیاز داریم؛ به ش��کل 
منظم ورزش نمی کنیم و به خود می گوییم که به اس��تراحت 
نیاز داریم. دلیل به بن بست خوردن سایر پروژه ها هم این بوده 
که هنوز جامعه و یا تکنولوژی برای آنها آماده نیست.خودمان 
را گول می زنیم چون نمی خواهیم احساس بدی داشته باشیم؛ 
حالت تدافعی به خ��ود گرفته و در نهایت نی��ز بهترین بهانه را 
برای خود و دیگران تش��ریح می کنیم. خیلی از اوقات، ما حتی 
می تریس��یم پیش خودمان اعت��راف کنیم که اش��تباه کرده 
 ایم.زمانی که اقدامات مان از طرف س��این، کودکانه پنداش��ته

 می شوند، سخت می شود از آنها دفاع کرد. اما تا زمانی که به آنها 
به دقت نگاه نکنیم و ایراد کار را پیدا نکنیم، نمی توانیم درسی 
گرفته باش��یم که باعث جلوگیری از تکرار مجددش��ان بشود. 
تعریف تان را از شکست تغییر داده و بدانید تنها فردی نیستید 
که شکست را تجربه می کنید. در این بهار نو، فرصتی وجود دارد 
تا بیشتر از هر زمان دیگری عزم خود را جزم  کرده و برای داشتن 
زندگی بهتر، تالشی دو چندان کنیم.گاهی خود را قانع می کنیم 
که دلیل اشتباهات و به درستی انجام نگرفتن کاری، عوامل دیگر 
هستند. عواملی که در کار ما نیز دخالت دارند و وظیفه ی خود 
را به درستی انجام نمی دهند و ما نیز نمی توانیم کنترلی بر آنها 

داشته باش��یم. در نهایت به جایی می رس��یم که دوباره همان 
اتفاقات تکرار می شوند؛ ما برای خود سفسطه می کنیم.

فرض کنیم در یک هفته ی بسیار شلوغ کاری، پروژه ای به شما 
سپرده می ش��ود و طبیعتا، نمی توانید س��ر وقت آن را تحویل 
 دهید. هفته ی بعد دوب��اره پروژه ی کاری ت��ان را دیر تحویل

 می دهی��د؛ اما تفاوت اینجاس��ت که در اص��ل هفته ی خیلی 
شلوغی هم نداشته اید؛ اینجاست که ش��روع به سفسطه بافی 
برای خود می کنید، پیش خودتان فک��ر می کنید که اوضاعم 
در خانه زیاد مرتب نبوده و درگیر مسائل مربوط به آن بوده ام. 
این ساختار در ذهن نهادینه می شود و باعث می شود تا همواره 
اشتباهات تکرار گردند و هیچوقت نیز از آنها درس نگرفته و از 
تکرارشان جلوگیری نکنید. راه درست این است که به تشریح 
هفته ی گذشته خود پرداخته و در حقیقت، مشکلی که باعث 
کندی شما می شود را بیابید. ش��اید بهتر است کارتان را کمی 
زودتر شروع کنید، شاید نباید در اینترنت وقت بگذارید، شاید 
بهتر است در صورت نیاز، از شخصی کمک بگیرید. اشتباهات، 
خودشان را تصحیح نخواهند کرد. شما باید آنها را تصحیح کنید.

به شکل ریشه ای مشکل را پیدا نمی کنیم
گاهی به وضوح مشکل کار خود را پیدا کرده و به اشتباهات خود 
نیز اعتراف می کنیم؛ اما در نهایت از آنها درسی نمی گیریم چون 
نمی دانیم چرا اتفاق افتاده اند. برای مثال، فرض کنید شخصی 
عادت بدی دارد که هیچ وقت نمی تواند سر وقت از خواب بیدار 
شود؛ این ش��خص می تواند آالرم های اس��مارت فونش را هر 
 پنج دقیقه تنظیم کند، اما عاقبت نیز س��ر وقت از خواب بیدار

 نمی شود. مشکل اصلی اینجاست که او عادت ندارد سر وقت به 
تخت خواب خود رفته و استراحت کند.وقتی مرتکب اشتباه می 
شوید، تا جایی که ممکن است به عقب برگردید و ریشه ی اصلی 
بروز اشکال را پیدا کنید. در این پروسه، می توانید چند سوال نیز 
از خود بپرسید که در یافتن ریشه مشکل کمک خواهند کرد:اگر 
این اشتباه روی نمی داد، کار به کجا می رسید؟آیا تعداد بزرگی 
اشتباه کوچک باعث رخ دادن مشکلی بزرگ شد؟آیا فرض های 
اولیه اشکال داشتند؟آیا من برای حل مشکل،  به شکل درستی 
گام برداشته بودم؟بار دیگر، در موقعیتی مشابه چه کار خواهم 
کرد؟گاهی همه چیز را به زمان واگذار می کنیم؛ درست است که 
زمان می تواند بسیاری از زخم ها را درمان کند؛  اما از سوی دیگر 
باعث می شود تا جزییات مهمی را نیز فراموش کنیم. شاید حاال 
به روابط کاری چند سال پیش تان با شخصی دیگر نگاه کنید و 

بگویید مشکل از سوی شریک تان بوده، اما اگر به دقت اتفاقات 
آن دوران را زیر ذره بین قرار دهید، ش��اید بتوانید در خصوص 

رفتار خود و رویکردتان به موضوع، متوجه اشتباهاتی شوید.
هر چند وق��ت یک بار، به گذش��ته ن��گاه کرده و س��عی کنید 
اش��تباهات خود را پیدا کنید؛ پس از گذشت زمان زیاد، سخت 
 می توان به اش��تباهات خود پی برد. احس��اس بر واقعیت غلبه 
می کند و ابری در برابر بینایی ما قرار گرفته که از قضاوت درست، 
جلوگیری خواهد کرد. پس تا دیر نش��ده به گذشته نگاه کنید. 
اگر اشتباهی را چند س��ال پیش مرتکب شده اید، به این معنی 
نیست که نمی توانید حاال از آن درس بگیرید.چرا درس گرفتن 
از اشتباهات اینقدر مشکل است؟اشتباهات ، تجربه های با ارزش 
برای روزهای آینده هستند. دیدگاه دیگران برای ما مهم نیست

گاهی اوقات انس��ان نمی تواند خود، همه ی بار اشتباهاتش را 
کشیده و تمام آنها را درک کند. ش��اید بتوانید تمام شان را هم 
مرور کنید؛ اما همچنان در تاریکی خواهید بود. گاهی اشکاالت 
کار تا حدی در همه چیز ریش��ه دوانده اند که دیگر توسط شما 
قابل مشاهده نیستند. اگر کار شما تا اینجا پیش رفته، بهتر است 
از دیگران و افراد آگاه کمک بخواهید. این نکته نیز توجه کنید که 
درخواست کمک از سایرین، گارانتی کننده این موضوع نیست 
 Mark .که ریشه ی مشکالت به زودی ش��ناخته خواهند شد
Shead در خصوص کمک گرفتن از دیگران در مورد اشتباهات 
می گوید:تا زمانی که واقعا نظر دیگران برای تان مهم نباش��د، 
 از آنها کمک نخواهید. برای مثال، اگر ش��ما از شغل تان اخراج

 شده اید و یکی از دوستان صمیم تان نیز در آن شرکت مشغول 
به کار و از جزییات مربوط به اخراج شما نیز آگاه است، وقتی از 
او سوال می کنید و وی هم پاسخ شما را می دهد، بهتر است با او 
مخالفت نکنید. اگر با نظرش مخالفید، نظرتان را پیش خودتان 
نگه دارید؛ آن دوست، در اصل به شما لطف می کند و مشکل را 
می گوید، پس جایی برای گله ی بیشتر نیست. اگر هم احساس 
می کنید نظرشان بی ارزش است، مشکلی نیست، آن را صرفا در 

گوشه ی ذهن تان نگه دارید.

 حتماً ت��ا ب��ه ح��ال ن��ام هلیکوباکترپیل��وری به
 گوش تان خورده است. همان باکتری معروفی که 
عامل اصلی اکثر زخم های معده و دیگر عفونت ها و 

بیماری های معده شناخته شده است.
متأسفانه به نظر می رسد که حدود دوسوم مردم به 
این باکتری آلوده باشند. به خاطر اینکه این باکتری 
به س��ادگی و بدون بروز عالئم خاصی قابل سرایت 
است. خبر خوب اینکه روش های متعدد و موثری 
برای مقابله با هلیکوباکتری و رفع مشکالتی که به 
بار می آورد وجود دارد. اگر به ای��ن باکتری مبتال 
هس��تید و از زخم معده رنج می بری��د می توانید با 
اعتماد به برخی مواد غذایی گام های موثری برای 
مقابله با این بیماری و بهبود سالمتی تان بردارید. 
لطفاً با ما همراه باشید تا شما را با این مواد غذایی 

مفید بیشتر آشنا کنیم.
 عصاره ی روغنی )افشره ی خوراکی( گیاه 

شاه پسند لیمویی
شاه پس��ند لیمویی یک��ی از گیاهان مفید اس��ت 
که برای س��المتی دس��تگاه گ��وارش فوق العاده 
عمل می کند. شاه پس��ند مش��کالتی از قبیل نفخ 
و احس��اس س��نگینی را برطرف کرده و به بهبود 
عملکرد کبد کمک می کند. این گیاه برای برطرف 
کردن حالت تهوع و یا استفراغ نیز مفید است. این 
گیاه همچنین بادش��کن است. نتایج پژوهش های 
متع��دد نش��ان می دهد ک��ه عص��اره ی روغنی یا 
همان افشره ی خوراکی شاه پسند لیمویی به دفع 
هلیکوباکترپیلوری کمک می کند؛ به خاطر اینکه 
این باکتری نمی تواند در برابر ترکیبات شاه پسند 

مقاومت کند.
پروپولیس

پروپولیس، صمغی اس��ت که زنبورها از جوانه ها و 
س��ایر قس��مت های گیاهان جمع آوری می کنند. 
این موم خواص ضدباکتریای��ی و ضدقارچی دارد. 
پروپولی��س ی��ک آنتی بیوتیک طبیعی اس��ت که 
می تواند دس��تگاه ایمنی ب��دن را تقویت کرده و با 
بیماری عفونی مقابل��ه می کند.این ماده ی صمغی 
همچنین به درمان مش��کالتی مانند گاستریت یا 
ورم معده کمک می کند. پروپولی��س با نام موم یا 
صمغ زنبور عسل نیز شناخته می شود. زنبورهای 
عسل از این صمغ برای دور کردن کندوی خود از 
آلودگی و عفونت ها اس��تفاده می کنند. پروپولیس 
به خاطر خواصی ک��ه دارد می تواند هلیکوباکتری 

را دفع کند.
زنجبیل

قرن هاس��ت که زنجبیل به خاطر خواص بی شمار 
دارویی خود ش��ناخته شده و اس��تفاده می شود. 
این گیاه دارویی اثرات فوق العاده ای روی دستگاه 
گوارش دارد. متخصصان طب س��نتی زنجبیل را 
برای مقابله با حالت اس��یدیته ی معده، رفع حالت 
تهوع، دل درد و زخم معده و دیگر زخم های دستگاه 
گوارش توصیه می کنن��د. به عقی��ده ی محققان 
زنجبیل قدرت ضدباکتریایی ق��وی دارد و به این 
ترتیب می تواند باعث از بی��ن بردن هلیکوباکتری 

شود.
 کلم سفید

کلم س��فید حاوی ترکیبات موثری است که برای 
مقابله و دفع هلیکوباکترپیلوری مفید است. البته به 
شرطی که این سبزی را به صورت خام میل کنید. 
البته حتماً می دانید که کلم نیز مانند کلم بروکلی 
باعث نفخ می شود. اگر شما نیز با خوردن این سبزی 
دچار مشکل نفخ می شوید الزم است که مصرف آن 
را به تدریج و با حجم کم شروع کنید. داخل ساالد 
کاهو ،کلم خرد شده بریزید و با سس روغن زیتون 
و لیموترش میل کنید. همچنین می توانید آب کلم 

تازه را گرفته و در اندکی آب حل کنید و بنوشید.
کلم بروکلی

کلم بروکلی منبع ویتامین ها و مواد معدنی است. 
این ماده ی غذایی برای مقابله با هلیکوباکترپیلوری 
نیز مفید است به خاطر اینکه حاوی میزان زیادی 
سولفورفان است که یکی از ترکیبات مغذی بسیار 
قوی اس��ت. نتایج س��ه پژوهش انجام شده نشان 
می دهد که این باکتری با مصرف منظم کلم بروکلی 
از بین می رود.این ترکیب که با هلیکوباکتری مقابله 
می کند در پیش��گیری از ابتال به سرطان معده نیز 
نقش موثری دارد. مش��کل برخی اف��راد که دچار 
مشکالت گوارشی هستند این است که با خوردن 
بروکلی دچار نفخ می شوند. در این صورت می توانید 
برای کاهش عوارض جانبی آن بروکلی را با زیره و 

زنجبیل پخته و میل کنید.
زردچوبه

این ادویه ی آس��یایی سرش��ار از خ��واص درمانی 
فوق الع��اده بوده و باعث ش��گفتی محققان ش��ده 
است. زردچوبه برای درمان سوءهاضمه، دردهای 
ش��کمی و همچنین حالت تهوع و ب��اد معده موثر 
اس��ت. خواص زردچوب��ه برای تحریک ش��یره ی 
معده مفید اس��ت و با مقابله با هلیکوباکترپیلوری 
باعث محافظت از مخاط معده می شود. با این حال 
متخصصان معتقدند که نباید در مصرف این ادویه 

دچار افراط شد.
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همزبانی و همدلی با پدر و مادر
 مه��م تری��ن همدل��ی

 زندگی مان ، همزبانی و 
همدلی با والدین است.

همدل��ی  و  همزبان��ی 
ب��ا کس��انی ک��ه اولین 
س��خنان زندگ��ی را ب��ه 
 ما ی��اد دادن��د ، ش��اید
  مه��م تری��ن همدل��ی

 زندگی مان باشد.
در مورد همدل��ی زیاد صحب��ت کردیم؛ ام��ا نوبتی هم که باش��د  
نوبت یک��ی از مه��م تری��ن همزبانی ه��ای زندگی مان اس��ت که 
 خیل��ی زود در ازدح��ام روزهای��ی که م��ی آیند و قدی که رش��د

 م��ی کن��د و مدرکی ک��ه باالت��ر م��ی رود ، گم م��ی ش��ود. ما در 
روزهایی که ی��اد می گیریم ت��ا حرف بزنی��م و خواس��ته هایمان 
را بی��ان کنی��م ، در س��ال های��ی که ب��رای آین��ده م��ان تجهیز 
می ش��ویم و در تم��ام لحظاتی که زندگ��ی کردن را م��ی آموزیم ، 
 کس��انی را کنارمان داریم که حرف به حرف زب��ان را به ما آموزش

 می دهند ام��ا خیلی زود دیگر همزبان آنها نیس��تیم. کس��انی که 
دوست داشتن، عشق، گذشت و بس��یاری از احساسات زیبای دیگر 
را که خواس��تگاه آن »دل« ما انسان هاس��ت ، برای مان معنی می 
کنند؛ اما ما خیلی زود حس می کنیم زمانه تغییر کرده و نمی توانیم 

»همدل« آنها باشیم.
امروز می خواهیم در مورد همزبانی و همدلی با پدر و مادرمان حرف 
بزنیم. ما در مباحث قبلی گفتیم که همدلی یعنی نوع خاصی از توجه 
داشتن به دیدگاه دیگران. فرد از طریق ادراک  واکنش های عاطفی 
دیگران، واکنش های عاطفی از خود نشان می دهد که به آن همدلی 
می گویند. به منظور برقراری روابط همدالنه فرد باید بتواند خود را 
جای دیگران گذاش��ته، امور را از دیدگاه آنان ببیند و از خود بپرسد 

که اگر جای او بودم چه احساسی داشتم؟
این یک تعریف کلی از همدلی اس��ت اما هر چه ما بزرگ تر شده و 
در گیر ساختن زندگی ش��خصی و آینده ی خودمان می شویم ، از 
همدلی با والدین مان فاصله می گیریم. بحث شکاف نسل ها و تغییر 
ش��رایط و دیدگاه ها هم که توجیه خوبی برای ای��ن فاصله گرفتن 

ایجاد می کند.
اما زمانی که خودمان صاحب فرزند می شویم هر چه فرزندمان قد 
می کشد ، دلمان بیشتر برای همدلی با والدین مان تنگ می شود ، 
معنی بسیاری از احساس ها و درک نکردن ها و از نظر ما بی منطق 
بودن های شان را می فهمیم اما باز هم خبر چندانی از همدلی با آنها 
نیس��ت چون وقتش را نداریم ، آنقدر وقتش را نداریم تا آنها پیر می 
شوند و بهانه ی مان برای دوری از همزبانی و همدلی تغییر می کند 
و حال دیگر حواسی برای ش��ان نمانده تا بخواهیم چیزی بگوییم یا 
درکی داشته باشیم از خواسته هایشان. اما چگونه می توانیم گرفتار 
این دور باطل نشویم و همزبان و همدل با والدین مان در شلوغی های 

زندگی باقی بمانیم؟ چند پیشنهاد ساده می تواند به ما کمک کند.
او نمی تواند چت کند

وقتی پدر ش��ما م��ی خواهد تم��ام اخبار ه��ای تلویزی��ون را نگاه 
کند ، ش��اید تعجب کنید که بین س��اعت هفت تا نه ، چ��ه اتفاق و 
 خبر جدی��دی خواهد بود که وس��ط یک س��ریال جذاب ، از ش��ما

 م��ی خواهد ت��ا کان��ال را ع��وض کنی��د تا خالص��ه ی خب��ر ها 
را گ��وش کند ! ام��ا باید به خاطر داش��ته باش��ید عالوه ب��ر تفاوت 
های فردی که همیش��ه نوعی تفاوت در خواس��ته ه��ا ، لذت بردن 
ها و جس��تجو کردن ه��ا را به دنبال دارد ، وقتی س��ن و س��ال آدم 
ه��ا تغییر می کن��د ، نوعی تفاوت در س��طح هیج��ان و موضوعات 
مورد عالقه هم ایجاد می ش��ود که اجتناب ناپذیر اس��ت. همانطور 
که در قب��ال فرزندتان بای��د این تفاوت ه��ا را در نظ��ر بگیرید ، در 
 قب��ال والدین تان ه��م باید چنی��ن کنید. عینک ش��ما مخصوص

 چشم های شماس��ت اما آنها از عینک خود و در ش��رایط خود دنیا 
را می بینند.

برای ت��ان عجیب نباش��د اگر نمی توانی��د معنی جذابیت ش��بکه 
ه��ای اجتماع��ی و اینترن��ت و غی��ره را برای ش��ان معن��ی کنید. 
 نس��ل آنها برای دریافت حقوق ماهیانه ش��ان در ص��ف های بانک

 می ایس��تادندو پول یک ماه را از بانک می گرفتند ، می شمردند و 
به خانه می آوردند و در کشوی میز می گذاشتند ، آن زمان خبری 
از کارت بانکی و پیامک واریز ش��دن حقوق و بانکداری الکترونیک 
نبود! راجع به صد س��ال قبل حرف نمی زنم همین چند دهه آنقدر 
متفاوت شده است که برخی عالیق زندگی هم را درک نکنید اما این 
بهانه است چون هنوز هم دنیایی از شباهت ها و اشتراکات بین شما 
وجود دارد که می توانید با پیدا کردن آنها رابطه تان را تغییر دهید.

وقتی آینده چندان طوالنی نیست
در یکی از س��ریال های تلویزیون��ی بین پدر ب��زرگ و نوه اختالفی 
پیش آمد و پ��در بزرگ زمان��ی که می خواس��ت با او ح��رف بزند 
و ش��رایطش را برای��ش توضیح دهد گف��ت : وقتی جوان هس��تی 
 م��ی گوی��ی س��ال بع��د ازدواج م��ی کن��م ، دو س��ال بع��د خانه

 می خرم ،س��ه س��ال بعد فالن کار را می کنم اما وقتی پا به س��ن 
می گ��ذاری نمی توان��ی بگویی یک م��اه بعد چون معلوم نیس��ت 
 یک ماه بع��دی در کار باش��د. هر چند هم��ه ی ما از ف��ردای مان

  ب��ی خبری��م ام��ا والدی��ن ه��ر چ��ه پیرت��ر م��ی ش��وند دنیای 
 خاطرات ش��ان ب��زرگ ت��ر و دنی��ای رویاه��ای ش��ان کوچک تر 
می ش��ود. زندگی در این ش��رایط طرز تلقی ش��ان را از موضوعات 
عوض می کن��د. اگر به آه��ا بگویید با همس��رتان تفاه��م ندارید و 
نم��ی توانی��د باه��م زندگ��ی کنی��د ، ممکن اس��ت آنه��ا بگویند 
بخاط��ر بچه ه��ا زندگی ک��ن و هم��ه ی ازدواج ها همین اس��ت و 
حرف هایی از ای��ن قبیل.نبای��د ناراحت بش��وید که چرا به ش��ما 
 حق نم��ی دهند .آنه��ا یک زندگ��ی آرام و ب��ی حاش��یه را ترجیح 
می دهند به دردسر و هیاهویی که ممکن اس��ت نتیجه اش مثبت 
باشد. برای اینکه حال شما را در تمام موضوعات درک کنند پافشاری 

نکنید.
این عمارت زیبا ، کلنگی است

برای اینکه بتوانیم با اطرافیان مان ارتباط موثر داش��ته باشیم باید 
هیجانات مان را کنترل کنیم؛ اما در خصوص والدین مان بیشتر الزم 
است تا بر روی خود کنترلی کار کنیم .ما به خودمان حق می دهیم 
تا سر آنها داد بزنیم و یا خش��م و ناراحتی مان را راحت بروز بدهیم. 
فکر می کنم در روزهای بلوغ و غرور جوانی به اندازه ی کافی این کار 
را کرده ایم .حال وقت آن رس��یده که کمی هم صبوری کنیم تا اگر 
خستگی س��ال ها زندگی، بیماری و بی حوصلگی بی تاب شان کرد 
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موبایل ویندوز فونی Lancet، رسماً معرفی شد
عاقبت ال ج��ی با همراه��ی اپراتور 
مخابراتی ورایزن از تلفن هوش��مند 
جدید خودش تحت ویندوز فون8/1 

پرده برداشت.
 همانطوری که انتظ��ار می رفت این 
محصول که ن��ام Lancet برای آن 
انتخاب ش��ده یک موبایل اقتصادی 
به حس��اب می آی��د و به چیپس��ت 
چه��ار هس��ته ای اس��نپدراگون 
۴1۰ )ب��ا س��رعت پ��ردازش 1/2 
 گیگاهرتز( و نمایش��گر ۴/۵اینچی با رزولوش��ن 8۵۴ در ۴8۰ پیکس��ل تجهیز شده 

است.
از سایر مشخصه های تلفن هوش��مند مورد بحث می توان به یک گیگابایت حافظه ی 
رم،  هش��ت گیگابایت حافظه ی داخلی قابل افزایش، باتری 21۰۰ میلی آمپر ساعتی 
 VGA با کارایی برابر با 18/۵ساعت(، دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی و دوربین جلویی(

اشاره کرد.
ضمناً اس��مارت فون مذکور از قابلی��ت KnockOn که اجازه می ده��د با دوبار تپ 
 کردن پش��ت هم بر روی نمایش��گر، موبای��ل را فع��ال نمایید نیز پش��تیبانی به عمل

 می آورد. ورایزن اعالم ک��رده کاربران می توانند Lancet را تح��ت قرارداد با مبلغی 
 معادل 1۹.۹۹ دالر تهیه نمایند و هزینه خرید به صورت آزاد نیز برابر با 12۰ دالر خواهد

 بود.

پیشرفته ترین لباس فضانوردی جهان 
ب��ه تازگ��ی لب��اس فضان��وردی جدیدی 
س��اخته ش��ده که برخ��الف لب��اس های 
فعل��ی، فضانوردان در ش��رایط ب��ی وزنی 
 نوع��ی جاذب��ه مصنوع��ی را احس��اس

 می کنند.این فناوری جدید V2Suit نام 
دارد و مهمترین ویژگ��ی آن فراهم آوردن 
شرایطی است که فضانوردان جاذبه شبیه 
سازی شده را احس��اس می کند.محققان 
آزمایشگاه دارپر در ماساچوست با حمایت 
 های مالی ناس��ا این لباس جدی��د را ارایه

 کرده اند.
به طور کلی در فضا خبری از جاذبه نیست و این مسأله می تواند لطمات جدی به سالمت 
فضانوردان وارد کند. اما حاال و به لطف فناوری جدیدی که توسط محققان آزمایشگاه داربر 
ارائه شده، فضانوردان با پوشیدن لباس V2Suit نوعی جاذبه مصنوعی و شبیه سازی را 
احساس می کنند و این درحالی است که سالمت آنها از بابت نبود جاذبه در امان می ماند.

تحقیقات پزش��کی نش��ان می دهد حضور در جاذبه صف��ر یا اندک به ضعف اس��تخوان 
و ماهیچه ها و تحلیل رفتن آنها منجر می ش��ود. از آن گذش��ته ثابت ش��ده که بینایی، 
سیس��تم ایمنی، قلب و چند عضو دیگر فضان��وردان نیز دچار لطماتی می ش��ود. اما این 
 لباس جدی��د با تولید جاذب��ه در مقیاس ش��خصی بس��یاری از این مش��کالت را از بین 

می برد.

فناوری

تست هوش

تست هوش تصویری گربه های جادو شده
  جادوگری ده عدد گربه را در داخل یک دایره جادویی، 

همانطور که در شکل می بینید قرار داد.
 جادوگر گربه ها را هیپنوتیزم کرده بود تا زمانی که شما در 
حال فکر کردن برای پیدا کردن راه حل هستید، از جای 

خود خارج هیچ حرکتی نکنند.
سوال این است که با کشیدن سه دایره در داخل دایره 
جادویی، تمام گربه ها را از هم جدا کنید؛  به طوری که 

 هیچ گربه ای در کنار گربه دیگر نباشد. 
یعنی دو گربه در فضای مشترک نباشند.
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