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جامعه ، نیازمند پیوند دو نسل است
حجت االسالم و المسلمین س��ید حسن خمینی در 
دیدار با جمعی از اعضای دبیرخانه دانشجویی توسعه 
پایدار و مدیریت ش��هری با اش��اره به وج��ود فرضیه 
گسست نسلی در جامعه ایران، ضمن تأکید بر توجه به 
مفهوم، ریشه ها و راه درمان این مشکل، اظهار داشت: 
تعبیر گسست نسلی را اینگونه تعریف می کنم که اگر 
نسل جدیدی که روی کار می آید نسبت به نسل قبل 
از خود نه به دلیل اشتباه کاری، بلکه به این دلیل که 
آنان را بی ُعرضه و دارای عزم ناکافی بداند، بی اعتماد 
باشد و متهم به پیگیری نیات و اهداف شخصی کند، 

گسست نسلی پدید می آید.
وی اف��زود: ای��راد و اش��کال ب��ی اعتم��ادی، 
تجدی��د تجرب��ه ام��وری اس��ت ک��ه قب��ال گذرانده 
 ش��ده اس��ت و جامع��ه در فراین��د تک��رار مکررات

 می افتد. فرض کنیم س��اختمانی ساخته می شود و 
فرو می ریزد و ما می خواهی��م آن را دوباره بنا کنیم؛ 
اگر سازندگان قبلی را به داش��تن تدبیر ناکافی، توان 
کم یا همت ناق��ص متهم کنیم، ممکن اس��ت دوباره 
ساختمانی بسازیم که فرو بریزد؛ اما اگر بپذیریم نیت و 

عزم آنها نیز واقعا در جهت ساخته شدن...
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حنجره ی اختالف افکن،
بلندگوی دشمن است

 پسماندهاي استان، آلوده 
به مواد شيميایي هستند

 ردپای سرطان 
در قزل آال

 کار عمرانی ورزشگاه
 نقش جهان  آغاز شد

تاالبی که مسافران را 
متحيرمی کند
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صدای اصفهانی ها خیلی 
خوب است

وفور میوه های چینی و آفریقایی 
قاچاق در بازار
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رهبرانقالب دردیدار قاریان قرآن:

حنجره ی اختالف افکن،
بلندگوی دشمن است

در سالروز والدت با س��عادت حضرت ابوالفضل العباس)ع(، 
فضای حس��ینیه امام خمینی)ره( آکن��ده از عطر دل انگیز 
آیات روح بخ��ش کالم اهلل مجید ش��د و اس��اتید، قاریان و 
حافظان برتِر س��ی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم، محفل نورانی انس با ق��رآن را در حضور رهبر معظم 

انقالب،برپاکردند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار ب��ا تأکید بر لزوم 
حضور ق��رآن در تم��ام ابعاد زندگ��ی ف��ردی و اجتماعی 
مس��لمانان، الزمه رس��یدن به این ه��دف واال را دو عنصر 
»بصیرت« و »عزم« دانستند و گفتند: نسخه عالج مشکالت 
کنونی دنیای اسالم، تسلیم بودن در برابر دستورات قرآن و 
تسلیم نشدن در برابر تحمیل های جاهلیت مدرن و مقاومت 

در برابر زورگویی های این جاهلیت است.
ایشان تالوت و حفظ قرآن را مقدمه تخلق به اخالق قرآنی و 
شکل گیری جامعه ای بر اساس دستورات قرآنی برشمردند و 
افزودند: امروز متأسفانه دنیای اسالم از ضعف و فقر و اختالف 
و جنگ های داخلی ناشی از فشار نظام های جاهلی به شدت 
رنج می برد که تنه��ا راه مقابله با این فش��ارهای تحمیلی، 
تسلیم شدن در برابر قرآن و عزم جدی برای حرکت به سمت 

اهداف واالی آن است.
رهبر انقالب خاطر نشان کردند: اگر یک قدم به سمت اهداف 
قرآنی برداشته شود، خداوند نیروی مضاعفی خواهد بخشید 
و این، موضوعی است که ملت ایران تجربه کرده و با مقاومت 
در برابر زورگویی ها، به توانایی ها و امید بیشتری دست پیدا 

کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اس��تفاده از تجربه ملت ایران در 
ایس��تادگی مقابل قدرت ها را نسخه عالج مشکالت دنیای 
اس��الم دانس��تند و گفتند: ایجاد اختالف و دو دستگی در 
میان امت اسالمی، امروز یکی از برنامه های اصلی دشمنان 
است، بنابراین همه باید مراقب باشند تا مبادا فریاد اختالف 
سر دهند و بلندگوی دشمنان اسالم و قرآن شوند.ایشان با 
تاکید بر اینکه هر حنجره ای ک��ه در جهت اختالف افکنی 
کار کند، بلندگوی دشمن است، خاطر نشان کردند: ایجاد 
اختالف تحت عناوین شیعه و سنی، عرب و عجم، و قومیت 
ها و ملیت ها و تعصب های ناسیونالیس��تی، در دستور کار 
بدخواهان امت اس��المی قرار دارد که باید ب��ا »بصیرت« و 
»عزم« در مقابل آن ایستاد. رهبر انقالب، بصیرت و تشخیص 
صحیِح »دوست« و »دش��من« را بسیار ضروری دانستند و 
تأکید کردند: هنگامی که ع��زم و اراده در کنار بصیرت قرار 
گیرد، پیمودن مسیر و ایستادگی در برابر فشارها و تحمیل ها 
 و توطئه ها، آس��ان خواهد ش��د و این، هم��ان نصرت الهی

 است.

وزیر اطالعات در پیام تبریک به فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
گفت: اقتدار ایران اسالمی را با اتکا به س��ر چشمه الیزال الهی و تحت اوامر 
رهبری آگاه و بصیر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )حفظه اهلل تعالی( در 
صالبت نگاه تان به تماشا می ایستیم.حجت السالم و المسلمین سید محمود 
علوی در پیام تبریک خود به سردار سرلش��گر عزیز جعفری، اظهار داشت: 
مفتخریم که آسمان، زمین و دریای ایران در دست های قدرتمند شماست.
 وی اضافه کرد: سالم و درود بی پایان به ش��ما پاسدارانی که همواره مدافع

 بی قید و شرط این نظام بوده اید. وزیر اطالعات ادامه داد: شما را همین بس 
که امام عزیزمان )ره( در شأن تان فرمود »ای کاش من هم یک پاسدار بودم« 
و به راستی، اگر سپاه نبود کشور هم نبود.علوی با بیان این که چه نیکو، روز 
تولد حضرت ابا عبداهلل الحسین )علیه الّس��الم( روز پاسدار نامگذاری شده 
است، تصریح کرد: روزی بهتر از این نمی شد که به نام تان ثبت شود، روزی 
که پاسدارترین وجود بشری  امام حس��ین )علیه الّسالم( پا به عرصه خاک 

گذاشت و یکی از مبارک ترین وناب ترین لحظات خلقت را رقم زد.

در مرحله دوم رزمایش بیت المقدس 27 نزاجا در مرنجاب آران و بیدگل، 
شلیک موفقیت آمیز موشک های »نازعات« و »والفجر 5« صورت گرفت.

از برنامه ه��ای رزمای��ش بیت المق��دس 27 ش��لیک موفقیت آمیز این 
موشک ها بود که گوشه ای از اقتدار و توانمندی نزاجا را نشان داد.

در این مرحله از رزمایش، یگان های موشکی و راکت انداز نیروی زمینی 
ارتش با ب��ه کارگیری جدیدترین تاکتیک ها به ص��ورت واقعی و جنگی 

تمرینات خود را اجرا کردند.
از ویژگی های رزمایش موش��کی نزاجا ارتقای توان موش��کی و دفاعی، 
افزایش س��رعت، دقت، برد موش��ک و اصابت دقیق موشک ها به هدف، 

سرعت عمل در روان سازی موشک و شلیک آن است.
گفتنی اس��ت؛ موش��ک نازعات با وزن 1830 گرم و 8 متر طول و 200 
کیلومتر برد و موشک فجر با 900 کیلوگرم وزن و 6 متر طول و کالهک 
175 کیلوگرم از جمله موشک های زمین به زمین بوده که ویژگی های 

منحصر به فردی دارد.
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حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با جمعی از 
اعضای دبیرخانه دانشجویی توسعه پایدار و مدیریت شهری با اشاره به 
وجود فرضیه گسست نسلی در جامعه ایران، ضمن تأکید بر توجه به 
مفهوم، ریشه ها و راه درمان این مشکل، اظهار داشت: تعبیر گسست 
نس��لی را اینگونه تعریف می کنم که اگر نسل جدیدی که روی کار 
می آید نسبت به نسل قبل از خود نه به دلیل اشتباه کاری، بلکه به 
این دلیل که آنان را بی ُعرض��ه و دارای عزم ناکافی بداند، بی اعتماد 
باشد و متهم به پیگیری نیات و اهداف شخصی کند، گسست نسلی 

پدید می آید.
وی افزود: ایراد و اش��کال بی اعتمادی، تجدید تجربه اموری اس��ت 
 که قبال گذرانده ش��ده اس��ت و جامع��ه در فرایند تک��رار مکررات

 می افتد. فرض کنیم ساختمانی ساخته می شود و فرو می ریزد و ما 
می خواهیم آن را دوباره بنا کنیم؛ اگر س��ازندگان قبلی را به داشتن 
تدبیر ناکافی، توان کم یا همت ناقص متهم کنیم، ممکن است دوباره 
ساختمانی بسازیم که فرو بریزد؛ اما اگر بپذیریم نیت و عزم آنها نیز 
واقعا در جهت ساخته شدن آن بنا بوده است، عوامل دیگر را بررسی 
می کنیم و ممکن اس��ت پی ببریم که اساسا خاک محل ساختمان 

مناسب نیست.
به گزارش ایس��نا، س��ید حس��ن خمینی با تأکید بر اینکه آزمون 
و خطا ش��رط حیات انس��انی اس��ت ادامه داد: اگر ما بر سر یک ده 
راهی رسیدیم و 9 نفر راه اش��تباه رفتند اما من راه صحیح را رفتم، 
نتیجه عملکرد آن 9 نفر در کار من تأثیرگذار بوده اس��ت؛ درحالی 
 که اگر قرار بود بگویم م��ن هم راه همان قبلی ه��ا را بروم به نتیجه
  نم��ی رس��یدم؛ از س��وی دیگر اگ��ر آنها ج��ای من بودن��د موفق

 می شدند، زیرا من فقط از نظر زمانی متأخر بوده ام و از تجربه نفرات 
قبل استفاده کرده ام.

وی گفت: اینکه نس��ل جدید بگوی��د کارهای غلط نس��ل قبلی را 
نباید تکرار کنم گسست نسلی نیس��ت و این شرط پیشرفت است؛ 
بلکه گسست نس��لی آنجاست که نس��ل جدید شکست نسل های 
قبل را ببیند و بدون بررس��ی و ریش��ه یاب��ی بخواهد آنه��ا را تکرار 
کند و اگر بپرس��یم چرا می خواهی��د راه قبلی ه��ا را بروید، بگوید 
آنها بی عرض��ه، نات��وان و دارای طمع های ش��خصی بودند! گرچه 
بی عرضگی امری ممکن اس��ت و اگر در بررس��ی ها به اثبات رسید 
که نسل قبل ناتوان بوده اس��ت، آن کار باید تکرار ش��ود؛ اما برخی 
کارها هستند که اساس��ا جنس آنها نشدنی اس��ت؛ اگر شما با سر 
 به دیوار زدید و دیوار نشکس��ت، بدانید که دیوار ب��ا ابزار قوی تری

 می شکند و راه شما صحیح نیست.
یادگار امام تصریح کرد: گسس��ت در اجتماعات خانوادگی و محلی 
محدود هم وجود دارد و جامعه در این مسیر باید هزینه سنگینی را 
صرف تجدید اش��تباهات خود کند؛ اما بدانیم که اگر کاری ناممکن 
بود و دفعه بعد آن را تکرار نکردیم، این گسست نسلی نیست، بلکه 
پا گذاشتن روی تجربیات گذشتگان است. انسان از اشتباهات نسل 
قبل باید بیش از کارهای درست آنان درس بگیرد زیرا کارهای درست 
 یک نتیجه دارد و تکرار اش��تباهات ممکن است ده ها مشکل ایجاد 

کند.
سید حسن خمینی راه جلوگیری از تکرار اش��تباهات نسل قبل را 
وجود اعتماد بین نسلی دانست و افزود: هم جوانان به پیشکسوتان 
و پا به سن گذشته ها باید اعتماد کنند و هم پا به سن گذاشته ها به 

آنها. این جمله که گفته می شود »پیر آن را در خشت خام می بیند 
که جوان در آینه هم نمی بیند« نکته صحیحی است. جوانی سرمایه 
 بسیار بزرگی اس��ت، اما کسانی که این مس��یر را طی کرده اند فوت

 کوزه گ��ری را آموخت��ه اند. پس به ب��زرگان اعتماد کنی��م و وقتی 
می گویند یک کار نش��دنی است پش��ت گوش نیندازیم و حداقل 
 آن را بررس��ی کنیم؛ اگر می گویند از فالن طری��ق زودتر به نتیجه

می رس��ید به آنها اعتماد کنید. نسل پا به س��ن گذاشته هم باید به 
جوانان اعتم��اد کنند و یک اعتم��اد متقابل در جامعه الزم اس��ت؛ 
بنابراین عدم اعتماد جوان به پا به س��ن گذاشته ها گسست نسلی 
پدید می آورد و عدم اعتماد نسل قبل به نسل جوان هم یک سرمایه 

بزرگ را از جامعه می گیرد.
وی با اش��اره اینک��ه در جری��ان انقالب اس��المی ایران به دس��ت 
جوانان کارهای بزرگی صورت گرفت، یادآور ش��د: اکثر فرماندهان 
جنگ ما حدود 24 س��ال داش��تند، مق��ام معظم رهب��ری هنگام 
برعهده گرفتن ریاس��ت جمهوری 42 سال داش��تند، نخست وزیر 
آقای مهندس موس��وی 40 س��ال داش��تند و آقای هاش��می نیز 
 که از دید ما در آن هنگام مس��ن بودند حدود 45 س��ال داش��تند؛

آیت اهلل منتظری و آیت اهلل طالقانی هم حدود 57 سال داشتند و ما 
فکر می کردیم سن بسیار باالیی دارند؛ در آن زمان یک رابطه اعتماد 
میان پا به سن گذاشته ها و جوانان وجود داشت. گرچه الزاما جوانان 
نمی توانند همه توفیقات را به دست آوردند؛ اما یک جامعه بدون آنان 
نیز نمی تواند موفق باشد؛ پس نیاز به یک پیوند میان دو نسل وجود 

دارد و در این صورت کارها پیش می رود.
 یادگار امام با توصیه به جوانان مبنی بر اینکه مراقب باش��ید گرفتار

 بی اعتمادی به نس��ل قبل نش��وید، ادامه داد: تجربه مقوله خیلی 
بزرگی است؛ گرچه ممکن است در این سن و سال متوجه عمق این 
مطلب نباشید: »آتش بگیر تا بدانی چه می کشم، احساس سوختن 
به تماشا نمی شود«. از سوی دیگر جامعه بدون اتکاء به نیروی جوان 
 که توان تغییر دارد نمی تواند پیش برود. زیرا افراد وقتی پیر می شوند 
محافظه کار می شوند و کسانی که دارای این ویژگی هستند در وضع 

موجود تغییر بنیادین نمی دهند.
س��ید حس��ن خمینی گفت: اقدام به تغییر ناش��ی از نشاط جوانی 
اس��ت، گرچه هر تغییری هم مثبت نیس��ت و برخی ام��ور را نباید 
تغییر داد که در تشخیص مصادیق آن، فوت کوزه گری و تجربیات 
نس��ل ها باید کمک کند. در ابتدای این دیدار آقای روحانی مسوول 
دبیرخانه دانشجویی توسعه پایدار و مدیریت شهری که با مشارکت 
سازمان زیباسازی ش��هرداری تهران فعالیت می کند گزارشی را از 
فعالیت های این مجموعه ارائه کرد. همچنین شماری از دانشجویان 
حاضر در جلس��ه که دانش آموخته های رش��ته های مختلف علوم 
 انسانی، هنر، فنی و مهندسی و... بودند در سخنانی بر لزوم توجه به 
 فعالیت های مدن��ی در جامعه، اعتماد به نس��ل جدی��د و... تأکید

 کردند.

سید حسن خمینی:

جامعه ، نیازمند پیوند دو نسل است
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پیاده روی ۳۴ کیلومتری برای تماس 
تلفنی!

اهالی 14 روس��تای منطقه هبودان از توابع آهوران الش��ار 
در شهرس��تان نیک شهر سیس��تان و بلوچس��تان از 8 سال 
پیش تاکنون ب��رای برقراری یک ارتب��اط تلفنی مجبورند یا 
مرتفع ترین قله کوه و یا مسیر 34 کیلومتری رفت و برگشت 
را بپیمایند. شماری از معتمدان و اعضای شوراهای اسالمی 
منطقه هبودان نیکشهرگفته اند، چندین سال است مردم این 
منطقه در انتظار برقراری ارتباط تلفنی هس��تند و هنوز این 
خواسته عملی نشده و به ناچار برای برقراری یک تماس تلفنی 
و یا انجام کارهای روزمره باید فاصله های طوالنی را طی کنند.

 اعتراض امام جمعه بندرعباس
 به قطع نشدن دست دزد ها

آیت اهلل نعی��م آبادی امام جمعه بندر عب��اس و نماینده ولی 
فقیه در استان هرمزگان در بخشی از سخنان خود در مشهد 
گفته: دین با عقل منافاتی ندارد و دو علت س��بب می ش��ود، 
برخی این دو را باهم ناس��ازگار بپندارند؛ نداش��تن شناخت 
کافی مسلمانان از دین اس��الم و آگاهی کامل از احکام الهی 
دوم این احکام جز مقطع اول تاریخ اس��الم به طور صحیح و 

کامل پیاده نشده است.
وی افزوده: اگر به جرم دزدی دس��ت یک��ی دو نفر از دزدان 
جامعه قطع شود، برای سایران عبرت و امنیت برقرار می شود. 
وقتی امنیت در جامعه با قطع ش��دن چندین انگشت دست 
برقرار می ش��ود، چرا به این حکم اس��المی عمل نمی شود. 
 نظام جمهوری اس��المی ب��ر مبنای اجرای احکام اس��المی

پایه گذاری ش��ده اس��ت، اما ش��رایط جهانی از یک س��و و 
اندیشه های مس��لمانان از طرف دیگر مانع اجرای این احکام 
شده اس��ت وگرنه با اجرای صحیح و کامل آن شاهد حیات 

طیبه می شویم.

نگاه عراقی به نحوه نشستن ظریف 
در برابر کری

قاس��م االعرجی، رییس فراکس��یون بدر در پارلمان عراق از 
جمله عراقی هایی اس��ت که به مقایسه نحوه نشستن ظریف 
در دیدار با کری، وزیر خارجه آمریکا و نحوه نشس��تن سفیر 
عراق در آمریکا در دیدار با صالح المطلک از ش��خصیت های 

ضدایرانی عراق پرداخته است.

تفاوت بودجه ندادن احمدی نژاد و 
روحانی به شهرداری تهران

قالیب��اف در حاش��یه یک��ی از جلس��اتی که وی و اس��حاق 
جهانگیری حضور داش��ته به جهانگیری گفته است: »همان 
کاری که احمدی نژاد با اخم با شهروندان تهرانی داشته، آقای 
روحانی با لبخند انجام می دهد«. بنا ب��ه ادعای پارس نیوز، 
وی افروده اس��ت: »آقای احمدی نژاد با تندی و اخم به شهر 
تهران، بودجه نمی داد و اکنون آقای روحانی با لبخند، بودجه 

نمی دهد و   همان کار ها را با لبخند انجام می دهد«.
قالیباف همچنین گزارش��ی از تخلفات ساخت و ساز توسط 
برخی نهاد ها و دستگاه های اجرایی ارایه کرده و گفته است: 
»مجوز ساخت در ارتفاع 1800 متر مربوط به قبل از 1384 
و 1381 اس��ت؛ به عنوان نمونه به یک��ی از مراکز غیردولتی 
آموزش عالی در دوره های قبلی تا ارتف��اع 2600 متر مجوز 
دادند حاال   همان آقایان به بنده ایراد می گیرند. اکثر باغ های 

تهران قبل از دوره ما تخریب شده بود«.

جای موافق و مخالف توقیف فیلم ها 
عوض شد

برخی رس��انه ها که پیش از این اصلی ترین حامیان توقیف 
برخی فیلم های سینمایی بوده اند، این بار در موضع مخالفت 
با توقیف یک فیلم قرار گرفته اند. ادعا شده که فیلم »احتمال 
باران اسیدی« به کارگردانی »بهتاش صناعی ها« که توانست 
در بخش نگاه نو جش��نواره س��ی و س��وم فیلم فجر، با اقبال 
داوران روبه رو ش��ود و س��یمرغ بهترین فیلم نامه را بگیرد، 
این روز ها پشت در شورای پروانه نمایش مانده است. برخی 
اعضای ش��ورای پروانه نمای��ش معتقدند، فیل��م به موضوع 
همجنس گرایی پرداخته و به همین دلیل، حتی امکان توقیف 

آن نیز وجود دارد.

یک تهرانی هم در کوبانی دفن شد
محمد حسین کریمی که با نام مستعار آریل کوبانی در میان 
کردهای سوریه شناخته شده بود در درگیری با داعش کشته 
شده و در مراسمی نظامی در شهر دیرک در سوریه دفن شده 
است. به نوشته بی بی س��ی، کریمی اولین ایرانی فارس زبان 
نیست که به کرد ها در سوریه می پیوندد. امیر قبادی شناخته 
شده به »روژوان« نیز سال گذشته به صف ی پ گ در کوبانی 
پیوست. امیر قبادی مشهدی بود و او هم در درگیری با داعش 

کشته و در کوبانی به خاک سپرده شد.

نسخه هشت میلیارد تومانی یک 
پزشک

رییس دفتر اسناد پزشکی س��ازمان تأمین اجتماعی استان 
تهران گفته: میانگین نرخ نسخه ها در استان تهران از سال 91 
تاکنون 21 درصد رشد داشته است. میانگین قیمت داروهای 
نسخ پزشکی در تهران از هشت هزار و یکصد تومان در سال 
91 به 26 هزار و یکصد تومان در سال 93 رسیده است.خلیل 
اهوازی گفته: یک پزشک در استان تهران در سال گذشته با 
تجویز هفت هزار و 700 نسخه ، که مبلغ هر نسخه میانگین 
بیش از یک میلیون تومان بوده اس��ت،حدود هشت میلیارد 
تومان برای تأمین اجتماعی استان تهران، هزینه ایجاد کرد.

شنیده ها 

اقتدار ایران اسالمی را در صالبت 
نگاه تان به تماشا می ایستیم

شلیک  موفقیت آمیز 
موشک های نازعات و  والفجر 5

 مدیرکل ام��ور سیاس��ی و امنی��ت بین الملل��ی وزارت
امور خارجه از تالش بی نتیجه اعضای مذاکرات ان . پی . تی 
در برابر سه کشور حامی منافع رژیم صهیونیستی؛ آمریکا 
و انگلیس و کانادا خب��ر داد.حمید بعیدی نژاد در گزارش 

که در این زمینه منتشر کرده، آورده است:
در حالی که پس از چهار هفته مذاکره شبانه روزی انتظار 
می رفت، روز جمعه کنفرانس بتواند سند نهایی اجالس 
را تصویب کند، به یکباره آمریکا و انگلیس و کانادا اعالم 
کردند ک��ه به دلیل ع��دم رضایت از مت��ن بخش مربوط 
ایجاد منطقه عاری از س��الح های هسته ای در خاورمیانه 
نمی توانند با متن پیش��نهادی ریاست کنفرانس موافقت 

نمایند.
ایران به عنوان ریاس��ت جنب��ش عدم تعهد ب��ا توجه به 
آثارمخالفت این سه کشور با تصویب سند اجالس، تمامی 
تالش خود را به عمل آورد تا مانع شکست کنفرانس شود 
ولی با توجه به عدم همکاری این سه کشور، پیشنهادکرد 
برای آن که کش��ورهای عضو معاهده بتوانند موضع خود 
را پیرامون این موضوع بررسی و اعالم نمایند، کنفرانس 

موقتا تعطیل شود.
بعد از تعطیلی موقت جلسه، جلسه اعضای جنبش عدم 
تعهد تشکیل و پیشنهادات ایران به عنوان مبنای موضع 
عدم تعهد را تصویب کرد. با تش��کیل مج��دد کنفرانس، 
ایران از طرف اعضای جنبش عدم تعه��د این موارد را به 
عنوان اصول موضع عدم تعه��د اعالم کرد: ما یاس عمیق 
و ناراحتی ش��دید خود را از بیانیه های سه کشور آمریکا، 
انگلی��س و کانادا ک��ه با اق��دام خود مانع تصویب س��ند 
محتوایی و ماال شکست کنفرانس شدند اعالم می کنیم. 
سند ارایه شده توسط ریاست کنفرانس که حاوی ارزیابی 
کنفران��س از نحوه اج��رای معاهده از یکط��رف و تعیین 
نقش��ه راه آینده مذاکرات مربوط به خلع سالح هسته ای 
بود، حاصل تالش های تمامی هیات های شرکت کننده 

برای حصول توافق بود که متاسفانه همه این تالش ها با 
مخالفت این سه کش��ور به هدر رفت. جنبش عدم تعهد 
این آمادگی را داش��ت که علیرغم ضعف های زیادی که 
این متن داشت با آن موافقت نماید. ولی متاسفانه این سه 
کشور فقط برای تامین منافع یک رژیم غیر عضو معاهده 
که با توان هس��ته ای نظامی خود تمام��ی صلح و امنیت 
منطقه خاورمیانه و جهان را به خطر انداخته است، حاضر 
شدند بهای س��نگین مخالفت با س��ند را به جان بخرند. 
ما از تالش ه��ای رییس کنفرانس برای ارایه س��ندی که 
می توانس��ت از نظر ما نگرانی های اصلی اعضای معاهده 
را تامین نماید، تشکر می کنیم. به دنبال سخنرانی ایران 
کش��ورهای زیاد دیگری نیز از موضع س��ه کشور مخالف 

ابراز نگرانی کردند.
اقدام به موقع ایران و جنبش عدم تعهد در تعطیلی موقت 
جلس��ه و اعالم موضع صریح جنبش عدم تعهد در اعالم 
آن که حدود صدو بیست کشور عضو معاهده آماده بودند 
با متن پیش��نهادی رییس موافقت کند، به طور روشنی 
مش��خص کرد که مسوولیت شکس��ت کنفرانس به طور 
روش��ن و واضحی بر عهده سه کش��ور آمریکا، انگلیس و 
کانادا می باش��د. والدیمیر اورلوف محقق برجسته روسی 
مرتب تاکید می کرد: ایران دوباره دیپلماسی پیچیده خود 

را به نمایش گذاشت.
در بخش دیگ��ری از این گ��زارش آمده اس��ت: ایران به 
 عنوان ریاس��ت عدم تعهد نقش فعال��ی در مذاکرات این

حساس ترین روز مذاکرات ایفا نمود و واقعا از هیچ تالشی 
برای جلوگیری از شکست کنفرانس مضایقه نکرد.

مشورت های ایران با ریاس��ت کنفرانس، خانم فروخی از 
الجزایر و هماهنگی هایی که با کشورهای عدم تعهد انجام 
داد همه در جهت کمک به موفقیت کنفرانس بود که مورد 
تقدیر بسیاری از کشورهای عضو غیر متعهدها و غیر عضو 

نیز قرار گرفت.

رییس کمیته بس��یج مجلس با بیان اینک��ه مرتبطین 
پرونده هسته ای ایران از دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی گرفته تا دانشمندان و مطلعین این حوزه هستند، 
گفت: مجلس اجازه بازجویی از اف��راد مرتبط با پرونده 
هسته ای را نه تنها به آمریکایی ها بلکه به هیچ بیگانه ای 

نخواهد داد.
محمدصالح جوکار، با اشاره به زیاده خواهی آمریکایی ها 
در مورد بازجویی افراد مرتبط با پرونده هسته ای گفت: 
این اقدام آمریکایی ها تحقیر ملت ایران است. وی افزود: 
آمریکایی ها مطمئن باش��ند ملت ای��ران اجازه چنین 

کاری را به آنها نخواهند داد.
رییس کمیته بس��یج مجلس تصریح ک��رد: مرتبطین 
پرونده هسته ای ایران از دبیرخانه شورای عالی امنیت 

ملی گرفته تا دانشمندان و مطلعین این حوزه هستند.
وی افزود: هدف آمریکا در م��ورد بازجویی از مرتبطین 

پرونده هسته ای ایران جاسوسی و شناسایی آنها است.
نمانیده مردم یزد و اش��کذر تأکید کرد: مجلس شورای 
اسالمی اجازه بازجویی از افراد مرتبط با پرونده هسته ای 
را نه تنها به آمریکایی ها بلکه به هیچ بیگانه ای نخواهد 

داد.
 جوکار پیشتر ، 28 شهریور،  به طرح برخی موضوعات 
مبنی بر اینکه ط��رف غربی خواس��تار »بازجویی افراد 
مرتبط با پرونده هس��ته ای ایران« است، واکنش نشان 
داد و گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. 
وی اف��زود: اگر بخواهن��د افرادی که مرتب��ط با پرونده 
هسته ای اس��ت، مصاحبه یا بازجویی کنند، این شروع 

کار است. 
رییس کمیته بس��یج مجلس تصریح کرد: قدر مس��لم 
اگ��ر چنی��ن اتفاق��ی بیفت��د، در مراحل بع��دی قطعا 
خواستار مصاحبه با کسانی خواهند شد که در راستای 

بومی سازی دانش و صنعت هسته ای نقش داشته اند. 

وی تاکید کرد: این مس��اله نش��ان دهنده آن است که 
طرف غرب��ی برخالف برنامه اقدام مش��ترک، هر روز به 

ابعاد خواسته هایش می افزاید. 
نماینده مردم یزد و اشکذر اظهار داشت: به هیچ عنوان 
نباید زیربار خواس��ته طرف غربی مبن��ی بر مصاحبه یا 

بازجویی مسئوالن مرتبط با پرونده هسته ای رفت. 
جوکار در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسالمی 

با شدت با طرح اینگونه مسائل مخالفت خواهد کرد.
 ای��ن در حال��ی اس��ت، رهب��ر معظ��م انق��الب 30 
اردیبهشت ماه در دانشگاه افس��ری و تربیت پاسداری 
امام حس��ین علیه الس��الم فرمودند: »... حاال در همین 
مذاکرات باز حرف های تازه ای می زنند. مثال بازرسی ها، 
گفتیم که اجازه نمی دهیم از هیچ  یک از مراکز نظامی 
هیچ بازرس��ی ای از س��وی بیگان��گان ص��ورت بگیرد. 
می گویند بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه 

کنیم؛ یعنی در واقع بازجویی کنیم.
ما اجازه نمیدهیم به حریم دانش��مندان هس��ته ای ما 
و دانش��مندان در هر رشته ی حس��اس و مهمی، اندک  
اهانتی بش��ود. من اجازه نم��ی دهم بیگان��گان بیایند 
با دانش��مندان م��ا، با فرزن��دان برجس��ته و عزیز ملت 
ایران که ای��ن دانش گس��ترده را به اینجا رس��انده اند، 
 بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه

نمی دهد، هیچ دولتی اجازه نمی دهد؛ دانشمندان شان 
را مخفی می کنند، نمی گذارند اس��م های شان را هم 
کسی بفهمد. دشمن پُررو و وقیح توّقع دارد اجازه بدهند 
راه را باز کنند و بیایند با دانش��مندان ما، با اساتید ما، با 
محّققین ما گفتگو کنند، مذاک��ره کنند. درباره ی چه؟ 
درباره ی یک پیشرفت اساسی بومی علمی در کشور. این 
اجازه مطلقاً داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، 
هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری 

اسالمی چه می شود، بدانند«.

مجلس اجازه نخواهد داد از »مرتبطین پرونده هسته ای« بازجویی شودآمریکا، انگلیس و کانادا مسوول شکست مذاکرات ان.پی.تی



یادداشت

دستگیری سارق حرفه اي 
اماكن خصوصي 

رييس پليس آگاهي استان اصفهان اعالم كرد: 
س��ارق حرفه اي اماكن خصوصي در اصفهان، 
شناسايي و دستگير و به ۳۰ فقره سرقت اعتراف 
كرد. سرهنگ ستار خسروي اظهار داشت: در 
پي ش��كايت چند ش��هروند مبني بر سرقت از 
اماكن خصوصي آنها، رسيدگي به اين موضوع 
در دس��تور كار كارآگاهان پاي��گاه غرب پليس 

آگاهي قرار گرفت.
 وي افزود: كارآگاهان، تحقيق��ات خود را آغاز 
و س��ارقي حرفه اي را در اين زمينه شناسايي و 
پس از هماهنگي با مقام قضايي دستگير كردند. 
رييس پليس آگاهي اس��تان اصفه��ان گفت: 
با داللت متهم به پليس آگاه��ي، تحقيقات از 
وي صورت گرفت و متهم به ۳۰ فقره سرقت از 
اماكن خصوصي اقرار كرد. س��رهنگ خسروي 
با بيان اينك��ه متهم پس از تش��كيل پرونده به 
مراجع قضايي تحويل داده شد، به همشهريان 
توصيه كرد: در صورتي كه محوطه ساختمان و 
كارگاه ها فاقد روش��نايي كافي است، روشنايي 
الزم را تامي��ن و براي تمام��ي درب ها به ويژه 
درب ورودي از قفل هاي مطمئن استفاده كنيد. 

 انهدام چهار باند قاچاق
 مواد مخدر 

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از كشف يك 
تن ترياك و حشيش و انهدام ۴ باند قاچاق مواد 
مخدر در اين استان خبر داد. سردار عبدالرضا 
آقاخاني گفت: ماموران پليس مب��ارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان در چندين مرحله عمليات 
منسجم و هماهنگ در منطقه شرق اصفهان، ۸ 
محموله مواد مخدر را شناسايي و توقيف كردند. 
وي افزود: در اين عمليات كه طي ۷۲ س��اعت 
گذشته انجام شد بالغ بر ۹۰۰ كيلوگرم ترياك 
و ۱۰۰ كيلوگرم حشيش كشف، ۴ باند قاچاق 
مواد مخدر منهدم و ۱۲ قاچاقچي و س��وداگر 
مرگ دستگير و ۸ دس��تگاه خودروي سبك و 
سنگين توقيف شدند. فرمانده انتظامي استان 
اصفهان تصريح كرد: از ن��كات حائز اهميت در 
اين عمليات، مي توان به جاسازي هاي ماهرانه 
مواد مخدر در خودروها و استفاده قاچاقچيان 

از مسيرهاي كور اشاره كرد. 

اصفهان، پایتخت گردشگری جهان اسالم
استاندار اصفهان گفت: اصفهان شهر دانش، هنر، ذوق و فن و تكنولوژی 
اس��ت و به عنوان پايتخت فرهن��گ و تمدن ايران نامگذاری ش��ده و 
سال آينده نيز به عنوان پايتخت گردش��گری جهان اسالم نامگذاری 
خواهد شد.  رسول زرگرپور در افتتاحيه كنفرانس بين المللی انجمن 
مؤسسات آموزش عالی جنوب شرق آسيا )آساهيل( اظهار داشت: شما 
به شهر گنبدهای فيروزه ای، مناره های بلند و پل های تاريخی آمده ايد 
كه سابقه هفت هزار س��اله دارد و در اين مدت چهار بار پايتخت ايران 
بوده و جزء ۱۰ شهر ديدنی و بين المللی دنيا به حساب می آيد. استاندار 
اصفهان با بيان اينكه اصفهان ش��هری اس��ت كه ماركوپولو ۴۰۰ سال 
پيش آن را نصف جهان ناميد، اضافه كرد: بس��ياری از بازديدكنندگان 
اين شهر اصفهان را »همه جهان« می نامند، چرا كه اين شهر يك هزار 
اثر ميراثی و طبيعی دارد و بيش از يك هزار و ۷۰۰ اثر ملی ثبت ش��ده 

در خود می بيند. 
زرگرپور با بيان اينكه پنج اثر بين المللی جهانی در اين اس��تان است، 
اظهار داشت: مدير يونسكو زمانی كه در اصفهان بود اين شهر را گوهر 
گرانقدر دني��ا ناميد و اعتقاد داش��ت كه اصفهان مي��راث دنيا را حفظ 
می كند، كه نه تنها اين ش��هر، مفتخر به آثار ديدن��ی و گنجينه تمدن 
دنياست، بلكه صنعتی ترين استان كشور نيز محسوب می شود. وی با 
بيان اينكه ۱5 درصد توليد ناخالص كش��ور در اين استان است، افزود: 
۷۰ درصد فوالد كشور، 5۰ درصد س��نگ و مصالح ساختمانی كشور و 
همچنين 6۰ درصد از مصنوعات طالی كشور در اين استان به دست 

می آيد.

پسماندهاي استان آلوده به مواد شیمیایي 
هستند 

مدي��ركل حفاظ��ت محيط زيس��ت اس��تان اصفه��ان با بي��ان اينكه 
پسماندهاي اس��تان آلوده به مواد ش��يميايي هس��تند، اظهار داشت: 
در اس��تان اصفه��ان بايس��تي اق��دام های كارشناس��ی با مش��اركت 
دس��تگاه های مرتبط برای بهب��ود مديريت پس��ماند ويژه تش��كيل 
ش��ود. حميد ظهراب��ی با اش��اره ب��ه موضوع��ات مح��وری در زمينه 
 مديريت پس��ماند در مناطق مختلف اس��تان اصفه��ان و فعاليت ها و 
اق��دام ه��ای انج��ام ش��ده در زمين��ه پس��ماندهای پزش��كی، 
 اظه��ار داش��ت: ب��رای كيفي��ت مديري��ت پس��ماند بايس��تی

 برنامه ريزی ج��دی صورت گيرد. وي با اش��اره به پس��ماند های ويژه 
در شهرك صنعتی رازی و س��اير نقاط اس��تان اصفهان، گفت: استان 
اصفهان در اين زمينه با مشكل جدی روبه رو است؛ زيرا اين پسماندها 
آلوده به مواد شيمايی هستند و مش��كالت بهداشتی و زيست محيطی 
باالي��ی را ايجاد م��ی كنند. مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
اصفهان افزود: در ش��رايط كنونی، دفن كردن پس��ماندهای ويژه كار 
درستی نيس��ت و بايد ش��ركت ها و دس��تگاه های مرتبط با محوريت 
فرمانداری شهرضا در اين زمينه، اقدام های علمی و عملی را انجام دهند .

ظهرابي گفت: در اس��تان اصفهان هنوز س��اماندهی خاصی در زمينه 
پسماند های ويژه و لجن اسيدی صورت نگرفته است و بايد اقدام های 
كارشناسی با مشاركت دستگاه های مرتبط برای بهبود مديريت پسماند 
ويژه تشكيل شود. وي تصريح كرد: اجرای تصفيه خانه فاضالب چرمشهر 
از اوايل شهريور سال جاری شروع مي شود و بعد از كلنگ زنی و احداث، 
موضوع زمين و راهكارهای قانونی آن توسط فرمانداری شاهين شهر و 

ميمه و دستگاه های مرتبط بررسی مي شود.

شركت آبفای استان به عنوان روابط 
عمومی ویژه شناخته شد 

دهمين جش��نواره انجمن فرهنگی روابط عمومی اس��تان اصفهان با 
معرفی رواب��ط عمومی های برت��ر در بخش های مختلف برگزار ش��د 
كه ش��ركت آبفا اس��تان در اين دوره به عنوان رواب��ط عمومی ويژه به 
لحاظ ارس��ال بهترين آثار ش��ناخته ش��د. دهمين جش��نواره انجمن 
فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان در شش شاخص اطالع رسانی و 
 انتشارات، تبليغات و مناسبت ها، روابط عمومی الكترونيك، تشريفات،

برنامه ريزی، بهبود و توانمند سازی و تحقيق، پژوهش و افكارسنجی 
برگزار شد كه ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در اين دوره در 
بخش اطالع رس��انی و انتش��ارات، تبليغات و مناس��بت ها و تحقيق، 
پژوهش و افكار سنجی موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس جشنواره 

شد . 
الزم به يادآوری اس��ت انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان 
در س��ال ۱۳۷6 تأس��يس و در حال حاضر با مجوز رس��می از وزارت 
كش��ور به فعاليت می پ��ردازد. هدف از تش��كيل اين انجم��ن ايجاد 
 تش��كل غير دولتی )NGO(اس��ت ك��ه ازجمله اهداف اين تش��كل

می توان به  انس��جام روابط عمومی های اس��تان اصفه��ان، تالش در 
جهت بس��تر س��ازی و نهادينه كردن جايگاه روابط عمومی به منظور 
 رشد و توسعه روابط عمومی ها، حمايت در زمينه ارتقای سطح آگاهی 
بخش ه��ای مختلف جامعه از جاي��گاه و اهميت فعالي��ت های روابط 
عمومی و تقويت و تحكيم ارتباطات روابط عمومی ها، كوشش در جهت 
بسط و تحكيم ارتباطات حرفه ای روابط عمومی ها، رسانه ها، مديران 
 و مردم به منظور دس��تيابی به جريان صحي��ح و آزاد اطالعات، انجام

فعاليت های تحقيقاتی و پژوهش پيرامون موضوع روابط عمومی و نقش 
آن در جامعه و ... اشاره كرد.
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رانندگي ي��ك رفتار مدرن و مس��تلزم عقالنيت مدرن اس��ت، 
متاس��فانه بس��ياري از افرادي كه در كش��ور ما پش��ت فرمان 
مي نش��ينند، تفكر مدرن ندارند و با اصول و قوانين حاكم بر اين 
ُكنش، تاحدي نا آش��نا هس��تند يا اصال براي آنها دروني نشده 
اس��ت كه حتما بايد مطابق با آن قواعد رفتار كنند؛ بنابراين به 
قانون احترام نمي گذارند؛ سد معبر مي كنند و تمام فكر آنها رفع 

نيازهاي خودشان است.
به گزارش زاينده رود به نقل از ايمنا، امروزه آمار باالي رانندگي 
در كشور ما، موضوعي است كه هنوز نيم قرن هم از آن نگذشته 
است؛ افزايش ترافيك در كالنشهرها و به دنبال آن، بي توجهي 
برخي رانن��دگان به قوانين راهنماي��ي و رانندگي و عدم رعايت 
حقوق ش��هروندان، پديده اي تاس��ف بار در كش��ور ما است كه 
متاس��فانه آمار باالي تصادف��ات فوتي و جرح��ي و حتي نزاع و 
درگيري را ب��ه همراه دارد. جال��ب توجه اينكه، اف��رادي كه به 
كشورهاي توسعه يافته سفر كرده اند، پس از بازگشت به كشور، از 
ترافيك بسيار خوب و توجه شديد مردم آن سرزمين ها به قوانين 
رانندگي و رعايت حق��وق ديگران اظهار تعج��ب كرده و ضمن 
تعريف و تمجيد از آن، وجود چنين رانندگي و ترافيكي را براي 
 خيابان هاي كالنشهرهاي كشورمان، موضوعي آرماني مي دانند. 
س��وال اينجاس��ت ك��ه چ��ه مكانيزم��ي در آن كش��ورها 
با كش��ور ما متفاوت اس��ت؟ و اينكه اين امر به نح��وه آموزش 
متقاضي��ان گواهينام��ه بازمي گ��ردد ي��ا قواني��ن راهنمايي و 

 رانندگي و زيرس��اخت هاي الزم ب��راي ي��ك رانندگي خوب؟ 
 قوانین بازدارنده در س�ایر كشورها، بسیار سخت تر 

از كشور ما ست 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان اظهار داشت: 
ايران هم مانند س��اير كش��ورها، آموزش متقاضيان گواهينامه 
رانندگي را ب��ه بخش هاي خصوصي واگذار كرده اس��ت. در اين 
روند، فرد متقاضي، كالس ه��اي تئوري و عمل��ي را گذرانده و 
پس از تاييد مهارت وي از س��وي موسسه محل آموزش، آزمون 
رانندگي توس��ط كارشناس��ان بازنشس��ته مجموعه پليس را 
پشت سر گذاش��ته و در صورت قبول شدن، گواهينامه دريافت 
 مي كند؛ كه تمام اين مراحل، مش��ابه س��اير كش��ورها اس��ت. 
س��رهنگ حس��ين غالمي اف��زود: البت��ه بايد گفت ك��ه مبلغ 
ثب��ت ن��ام ب��راي گذران��دن دوره ه��اي آموزش��ي رانندگي، 
در كش��ورهاي ديگر بسيار بيش��تر از كشور ما اس��ت به همين 
دليل، در موسس��ات و آموزش��گاه هاي بخ��ش خصوصي آنان، 
تجهيزات و امكانات مورد نياز بيش��تري براي متقاضيان فراهم 
ش��ده و براي آموزش و آزم��ون وي، مدت زم��ان زيادي صرف 
مي ش��ود و تا زماني كه متقاضي ب��ه تمام قوانين آش��نايي پيدا 
 نكند، به هيچ عنوان م��درك رانندگي به او داده نخواهد ش��د. 
وي تصريح كرد: از طرفي، قوانين بازدارنده در س��اير كش��ورها، 
بسيار س��خت تر از كش��ور ما اس��ت؛ در ايران، حداكثر جريمه 
براي عدم رعايت مق��ررات رانندگي هم وضعي��ت بازدارندگي 

ن��دارد. در حالي كه در س��اير كش��ورها، عالوه ب��ر جريمه هاي 
س��نگين براي فردي كه تخلف عمدي رانندگ��ي را انجام دهد، 
محروميت ه��اي اجتماعي، ابط��ال گواهينام��ه و حتي گاهي 
زن��دان هم در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ به عن��وان مثال چنين 
ش��خصي از دريافت وام يا اش��تغال محروم مي ش��ود و همين 
 امر باعث مي ش��ود راننده از ارتكاب تخلف، بيم داش��ته باش��د. 
امكان�ات الزم براي ی�ك رانندگي خ�وب، در دیگر 

كشورها فراهم تر است 
ريي��س پلي��س راه��ور اس��تان اصفه��ان اظه��ار داش��ت: به 
نظ��ر بن��ده، هرچقدر ه��م جريم��ه ها در كش��ور م��ا افزايش 
ياب��د، ام��ا محروميت ه��اي اجتماع��ي در نظ��ر گرفت��ه 
 نش��ود، تاثي��ري ب��ر كاه��ش تخلف��ات نخواه��د داش��ت.

وي گفت: موضوع ديگر اينكه، در ساير كشورها، امكانات حمل 
و نقل عمومي، مترو و تراموا به اندازه كافي براي مردم پيش بيني 
شده است و همين امر باعث شده كه مردم تمايل كمتري براي 
استفاده از وس��يله نقليه شخصي داشته باش��ند؛ حتي چنانچه 
مجبور به اس��تفاده از وس��يله شخصي باش��ند، زيرساخت ها و 
مكان هاي مناس��ب براي تردد و پارك خودرو وج��ود دارد و به 
 عنوان مثال، رانندگان مجبور نيستند توقف دوبله داشته باشند. 
س��رهنگ غالمي تصريح كرد:  از طرفي، اگ��ر راننده اي مرتكب 
تخلف ش��ود، به ش��دت با وي برخورد خواهد ش��د؛ همچنين 
سيستم هاي كنترل ترافيك آنها بسيار زياد و دقيق است و اصال 
نيازي به حضور پلي��س در تمام خيابان ها و تقاطع هاي ش��هر 
نيست؛ اين سيستم ها به پليس كمك مي كند تا تخلفات رانندگان 
 به طور دقيق ثبت شده و هيچ گذش��تي هم صورت نمي گيرد. 
جریمه ه�ا و كنترل ترافیك در ایران س�نتي اس�ت 
رييس پليس راهور اس��تان اصفهان با بيان اينكه متاس��فانه در 
حال حاض��ر، جريمه ها و كنت��رل ترافيك ما به صورت س��نتي 
اس��ت، افزود: در كش��ور ما، امكانات��ي كه بايد ب��راي رانندگان 
فراهم باش��د وجود ندارد، همچنين قوانيني كه براي رانندگان 
متخلف در نظر گرفته ايم نيز بازدارنده نيست. نه تنها در استان 
اصفهان بلكه در كش��ور ما يك مقداري بي توجه��ي به قوانين 
راهنماي��ي و رانندگي صورت مي گيرد و اگ��ر هم پليس حضور 
 نداش��ته باش��د، ارتكاب تخلف براي مردم راحت تر مي ش��ود. 
وي تصريح كرد: به عنوان مثال در كش��ورهاي ديگر، متقاضي 
دريافت گواهينامه پاي��ه يكم را موظف مي كنند كه مس��افتي 
ح��دود 5۰۰ كيلومتر را در ج��اده به مدت ۷ س��اعت رانندگي 
كن��د و در اي��ن فاصله، مرب��ي در كن��ار او نشس��ته و وضعيت 
رانندگي او را بررس��ي مي كند؛ داخل ش��هر نيز انواع آزمون ها 
از متقاضي��ان گرفت��ه مي ش��ود؛ همچني��ن ي��ك متقاض��ي 
دريافت گواهينام��ه پايه يك، ب��راي گذراندن دوره آموزش��ي 
خود، نزديك به ۷۰ ميليون تومان پرداخ��ت مي كند؛ بنابراين 
 زمان و امكانات بيش��تري براي آموزش وي اختصاص مي يابد. 

عدم بازدارندگی قوانین براي متخلفان رانندگي در ایران؛

 محروميت هاي اجتماعي، به جريمه ها اضافه شود

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

با دستور موكد استاندار اصفهان، به زودی تصميمات مقرر 
شده برای آزادسازی حريم تپه های سيلك كاشان اجرايی 
می  شود تا قول های كاغذی در اين زمينه به واقع عملياتی 
شود. نقض حريم تاريخی تپه های سيلك با بيش از هفت 
هزار سال قدمت تاريخی و كشف چندين دوره مختلف از 
زندگی بشر موضوعی است كه از سال های پيش درباره اين 
محوطه باستانی مطرح بوده است اما تاكنون اقدامی جدی 

و اساسی در اين ارتباط انجام نشده بود.
در طول ماه های گذشته مسووالن استانی بارها و بارها از رفع 
مشكالت نقض حريم اين تپه  های باستانی خبر دادند اما 
هفته پيش جاوری، مدير محوطه باستانی سيلك كاشان با 
اشاره به اينكه هنوز هيچ اقدام عملی توسط مسووالن برای 

تپه های سيلك انجام نشده است از عملی نشدن وعده های 
مسووالن مربوطه برای آزادسازی تپه های سيلك انتقاد كرد 
و گفت: توجه به محوطه باستانی سيلك نيازمند يك اراده 
ملی است و توجهات شهرستانی و اس��تانی در اين ارتباط 

كفايت نمی كند.
وی با توجه به صحبت های مسووالن در ارتباط با آزادسازی 
حريم اين تپه ها اظهار داش��ت: فعال تنه��ا در اين ارتباط 
صحبت هايی انجام ش��ده كه تا عملی شدن فاصله بسيار 
دارد و زمانی كه به راستی اين اقدامات انجام شود، می توان 
گفت اقدام اساسی در اين ارتباط انجام شده است. جاوری 
با بيان اينكه هنوز هيچ اقدام عملی توسط مسووالن برای 
تپه های سيلك انجام نشده اس��ت، تاكيد كرد: حل كردن 
مشكالت تپه های سيلك روی نقش��ه و كاغذ از عهده هر 

كسی بر می آيد.
در پيگي��ری از رييس ميراث فرهنگی اصفه��ان، فريدون 
الهياری در پاسخ به اين سوال كه چرا هيچ كدام از مصوبات 
برای آزادسازی حريم تپه های سيلك اجرايی نشده است، 
اظهار داش��ت: قرار بر اين بود كه برای آزادسازی عرصه و 
حريم تپه های س��يلك كه ۱۰۰ هكتار وسعت و پهنه دارد 
فعاليت هايی توس��ط وزارت راه و شهرس��ازی با همكاری 

شهرداری كاشان انجام شود.
وی افزود: سال ۹۳ در جلسه ش��ورای برنامه ريزی استان 
در شهرستان كاش��ان اين امر مصوب شد كه با پيگيری از 
وزارت راه وشهرسازی، از ۲۰۰ هكتار شهرك  فجر ايثارگران 
كاشان  ۱۰۰ هكتار آن برای آزادسازی اراضی و حريم درجه 
يك سيلك هزينه شود و با پيگيری های انجام شده با وزارت 

راه و شهرسازی توافق در اين زمينه حاصل شده است.

مدير كانون خبرگان كش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: 
 مس��ووالن اصفه��ان در تصفي��ه كامل پس��اب فاضالب

بی همت  هستند و كمبود بودجه يك توجيه در اين زمينه 
 است. اس��فنديار امينی اظهار داشت: موضوع عدم تصفيه
  پس��اب های فاضالب در اصفهان به ط��ور كامل تنها به

 بی همتی مس��ووالن بر می گردد.  وی با بيان اينكه نبود 
دستگاه های مدرن و بروز برای تصفيه كامل پساب فاضالب 
يك توجيه است، ادامه داد: هر بار كه مسئله تصفيه كامل 
پس��اب فاضالب در جلس��ات متعدد با حضور مسووالن 
مختلف استان مطرح می شود تنها نبود بودجه را دليل عدم 

اجرای اين طرح عنوان می كنند.
مدير كانون خبرگان كشاورزی استان اصفهان اعالم كرد: 

اين در حالی است كه برخی مسووالن به منظور توجيه كم 
كاری خود در اين راس��تا، تصفيه پساب فاضالب استان را 
با ساير استان ها مقايسه كرده و با كيفيت تر بودن پساب 
در اصفهان را دليل موفقيت خود می دانند. وی اضافه كرد: 
نمی توان منكر اين ش��د كه پس��اب فاضالب در اصفهان 
بهتر از ساير استان ها تصفيه می شود اما به نسبت اينكه 
اصفهان يك استان بزرگ است و در تنش آبی قرار دارد و 
پس��اب هم از منابع آبی خوب محسوب می شود بنابراين 
 تصفيه كامل آن برای اين اس��تان بس��يار امری ضروری 

است.
امينی اعالم كرد: كش��ور در تصفيه كامل پساب فاضالب 
بسيار عقب اس��ت و الزم اس��ت كه اصفهان كه در فالت 
مركزی قرار دارد سرمايه گذاری جدی تری برای تكميل 
تصفيه خانه ها، جمع آوری پس��اب ها و برگرداندن آن به 
چرخه آب انجام دهند. مدير كانون خبرگان كش��اورزی 
اس��تان اصفهان اضافه ك��رد: در حال حاضر پ��روژه های 
بسياری در استان وجود دارد كه ضرورت چندانی نيز برای 
اجرای آنها نيست و سرمايه های زيادی هم می طلبد اما با 
اين وجود اجرايی می شود و اين در حالی است كه پروژه 
 تصفيه كامل پس��اب فاضالب كه س��رمايه بس��ياری را

نمی طلبد و زمان بر نيز نيست، اجرايی نمی شود.
وی دلي��ل اين ب��ی همتی مس��ووالن در تصفي��ه كامل 
پس��اب فاضالب را جدی نگرفتن مس��ئله آب در استان 
اصفهان مط��رح ك��رد و اع��الم داش��ت: توضيحاتی كه 
هرب��ار در خصوص اي��ن كم كاری از س��وی مس��ووالن 
 ارائه می ش��ود ما را مجاب نك��رده و بيش��تر يك توجيه

 بوده است.

 قول های كاغذی درباره مشكالت تپه های سیلك
 عملیاتی می شود

 مسووالن، در تصفیه پساب فاضالب
 بی همتی می كنند
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توریست ها در اصفهان 



يادداشت

گشتی در اخبار

 رکوردهای افتخار آفرين در نواحی 
آهن سازی و فوالدسازی فوالد مبارکه

 همزمان با ش��روع ماه پر خير و برکت شعبان و ميالد با سعادت 
امام س��وم شيعيان حضرت امام حسين )ع(، کارکنان بلند همت 
فوالد مبارکه در س��ايه الطاف اله��ي، حالوت ماه رجب را با ثبت 
رکورده��اي جديد در نواحي آهن س��ازي و فوالدس��ازي کامل 
کردند و موفق ش��دند براي دومين بار در سال جاري رکوردهاي 
پيش��ين خود را بهبود بخشند. محمد متقي رضايي،  مدير ناحيه 
فوالدس��ازي و ريخته گري مداوم از ثب��ت دومين رکورد ماهانه 
توليد در اين ناحيه خبر داد و گفت: همکاران ناحيه فوالد سازي 
و ريخته گري مداوم با همکاري و عزمي راس��خ در سايه حمايت 
هاي مديريت عالي ش��رکت، با توليد520 هزارتن فوالد خام گام 
موفقي در راس��تاي دس��تيابي به اهداف ساالنه شرکت و افزايش 

توليد فوالد خام کشور برداشتند.
وي رکورد قبلي ناحيه فوالدس��ازي و ريخته گ��ري مداوم را مربوط 
به فروردين ماه س��ال جاري و به ميزان 516 هزار و 498 تن خواند 
و تصريح کرد: همکاران اين ناحيه با کس��ب اين موفقيت  سه هزار و 

502 تن نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزايش توليد را رقم زدند.
وي خاطر نش��ان کرد: کس��ب اين موفقي��ت با تالش هم��ه جانبه 
 مديريت و کارکنان شرکت در بخش هاي مختلف و با بهره گيري از

 توسعه هاي کمي و کيفي حاصل ش��د و در بهبود مستمر و حصول 
اهداف عالي شرکت ايفاي نقش نمود.

مدير ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم در اين رابطه از زحمات 
و همکاري و همدل��ي تمامي کارکنان واحده��اي توليد، تعميرات، 
پشتيباني، نسوز، اتوماسيون و ابزاردقيق و واحدهاي ستادي که در 
امر تهيه مواد اوليه و ارايه خدمات، اين ناحيه را در کسب رکوردهاي 
پياپي همراهي کردند، تش��کرو قدرداني و اظهار امي��دواري کرد با 
تداوم اين همکاري ها و دستيابي به رکوردهاي بعدي در پايان سال 
همچون سال های قبل عملکرد درخشاني را از ناحيه فوالدسازي و 

ريخته گري مداوم شاهد باشيم.
دستيابي به رکوردهاي غرور آفرين توليد آهن اسفنجي 

و گندله در ناحيه آهن سازي
کارکن��ان پرتالش ناحيه آهن س��ازي در ادامه رکوردش��کني هاي 
فروردين ماه خود موفق ش��دند در ارديبهش��ت نيز ب��ه رکوردهاي 

باالتري در توليد آهن اسفنجي و گندله دست يابند.
رحيم عبدي، مدير ناحيه آهن سازي فوالد مبارکه با تأييد اين خبر 
گفت: در سال همدلي و همزباني دولت و ملت کارکنان واحدهاي احيا 
مستقيم 1و2 با توليد 625هزار و 575 تن آهن اسفنجي و تالشگران 
واحد گندله سازي نيز با توليد 690 هزار و 520 تن گندله گام موفق 

ديگري براي دستيابي به اهداف ناحيه و شرکت برداشتند.
وي کسب اين رکوردها را مرهون يکدلي و همبستگي و دقت عمل و 
نظر همه کارکنان واحدهاي توليد و تعميرات و پشتيباني و ستادي 
برشمرد و با بيان اينکه رکورد قبلي توليد آهن اسفنجي در اين ناحيه 
مربوط به فروردين ماه س��ال جاري و به ميزان611 هزارو 942 تن 
آهن اسفنجي بود افزود: رکورد پيش��ين توليد گندله در اين ناحيه 

مربوط به ارديبهشت 93و به ميزان689 هزار و 100تن بوده است.
در همين رابطه رضا اس��ماعيل پور رئيس واحد گندله سازي فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: کس��ب رکورد در واحد گندله سازي بدون 
اجراي هرگونه توس��عه و افزايش تجهيزات در اي��ن واحد و فقط با 
حمايت مدير ناحيه، اج��راي پروژه هاي بهب��ود، افزايش بهره وري 
تجهيزات و کارکنان پرتالش ناحيه واحد گندله سازي صورت گرفته 

است که از همه اين عزيزان تشکر و قدرداني مي کنيم .

به بهانه تحريم ايرالين عربی بابت 
فروش هواپيما به ايران

بر مبنای تمام پروتکل های بين المللی و قوانين ملی، دولت ها 
موظف اند پيش از هر عامل ديگری امنيت اتباع خود را تامين 
کنند. امنيتی که از عميق ترين نقاط دريا آغاز می ش��ود و تا 

باالترين نقطه آسمان ادامه پيدا می کند.
 بحث امنيت هوايی در طول تمام سال های گذشته که بحث 
حضور پرقدرت هواپيماهای مسافرتی در نقاط مختلف جهان 
مطرح ش��د، به عنوان اصلی غيرقابل چشم پوش��ی از س��وی 
تمام دولت ها و ش��رکت های هواپيمايی بين المللی پذيرفته 

و اجرايی شد.
کشور ايران نيز که از اواسط دهه 40 رسما صاحب يک ايرالين 
داخلی ش��ده و ناوگان هوايی خود را با پروازهای مس��افرتی 
تکميل کرد، وارد اين فضا ش��د تا با تعهدات��ی بين المللی کار 

امنيت پرواز در آسمان و هواپيماهای خود را پيگيری کند.
با پيروزی انقالب اسالمی ايران، رييس جمهوری وقت آمريکا 
پای برگه ای را امضاء کرد که مردم عادی ايران در طول تمام 

دهه های گذشته تقاص آن را پس دادند.
ممنوعيت تمام شرکت های هواپيمايی آمريکايی و اروپايی از 
فروش هواپيماهای جديد به ايران و حتی جابه جايی قطعات 
مربوط به هواپيماهای مسافرتی به اين کشور باعث شد بخش 
قابل توجهی از ناوگان هوايی ايران برای سال ها مجبور به ثابت 
نگه داشتن ظرفيت خود ش��ده و نتوانند آن طور که نيازهای 
کش��ور چن��د ده ميليونی ايج��اب می کند نس��بت به خريد 

هواپيماهای جديد اقدام کند.
هرچند با ثاب��ت ماندن ديدگاه ايرانی ها نس��بت ب��ه آمريکا 
تمام اين فش��ارها از سوی مردم تحمل ش��د، اما بعضا حضور 
هواپيماهای روس��ی در تمام اين س��ال ها باعث شد حوادثی 
برای مردم ايران به وجود آي��د که قطعا اولين مقصر آن پيش 

از بررسی هر عامل ديگری کشورهای تحريم کننده بوده اند.
حاال و با گذش��ت نزدي��ک به 36 س��ال از آغ��از تحريم های 
هوايی عليه ايران که با تکميل شدن آنها در سال های قبل با 
تحريم های هسته ای روز به روز پيچيده تر شده اند آمريکا يک 
گام ديگر جلو آمده و بحث از مصادره هواپيماهای جديد ايران 

را پيش کشيده است.
پس از س��ال ها محدوديت در اين حوزه برخی از ايرالين های 
ايران می توانس��تند به وس��يله ارتباط گرفتن با چند واسطه 
خارجی و البته پرداخت به حق واس��طه گری آنها چند فروند 
هواپيمای جديد را به ناوگان کش��ور وارد کند که از اين ميان 
ورود 9 ايرباس جديد به ناوگان هوايی ايران از س��وی شرکت 
ماهان در هفته های گذش��ته يکی از بزرگ تري��ن اتفاقات به 

وجود آمده در سال های گذشته بوده است.
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رييس سازمان دامپزشکی کش��ور گفت: از مجموع پايش 
هفت فرآورده خام دامی از منظر 39 آالينده، مشکل خاصی 
در آن ها ديده نش��ده و تنها در برخ��ی نمونه برداری های 
 انجام شده، رد پای ماده رنگی سرطان زا در ماهی قزل آال،

 » مايکوتوکسين« در ش��ير و فلزات سنگين در مرغ ديده 
ش��ده که ميزان آن ها نگران کننده نيس��ت و هشدارهای 
الزم ب��رای کاهش اين مخاطرات ب��ه توليدکنندگان داده 

شده است.
به گزارش ايسنا مهدی خلج، ضمن تاکيد بر ضرورت حفظ 
و ارتقای سالمت و بهداشت محصوالت و فرآورده های خام 
دامی اظهار کرد: اگر می خواهيم به غذای سالم دسترسی 
پيدا کنيم، راهی جز اين نداريم که از مزرعه تا سفره مردم 
را نظارت بهداش��تی کنيم که شايد س��ازمان دامپزشکی 
تنهاترين دستگاهی باشد که اين وظيفه را برعهده داشته 

باشد.
وی با بيان اينکه س��ازمان دامپزشکی طی سال های اخير 
طرح پايش سالمت محصوالت و فرآورده های خام دامی را 
انجام داده است، افزود: در طرح پايش سالمت محصوالت 
دامی طی چند س��ال اخير نمونه برداری های بس��ياری از 
هفت محصول و فرآورده های دامی از جمله گوش��ت مرغ، 
تخم مرغ، گوشت قرمز، شير، عسل، خوراک دام وغيره انجام 

ش��ده که اين محصوالت از نظر 39 آالينده گوناگون مورد 
آناليز و ارزيابی قرار گرفته اند. رييس س��ازمان دامپزشکی 
کشور ادامه داد: براساس نتايج به دست آمده از آزمايشات 
انجام ش��ده، اين محصوالت تقريبا بدون مشکل بوده اند. 
البته در مورد مرغ و ش��يرخام هنوز ب��ه جمع بندی کامل 

نرسيديم.
اخطار به مزارع پرورش ماهی و رصد محصوالت 

قبل از خروج از مزرعه
خلج تصري��ح ک��رد: در نمونه برداری های انجام ش��ده از 
مزارع پرورش ماه��ی قزل آال رد پای »ماالش��يت  کلين« 
در برخی موارد ديده شده اس��ت. »ماالشيت کلين« يک 
ماده رنگی است و بايد در صنايع رنگ ريزی به کار برود که 
سرطان زاس��ت و به اين دليل نبايد در فرآورده های دامی 
ديده شود؛ اما برخی پرورش دهندگان به صورت غيرمجاز 
برای مبارزه با انگل های خارجی يا قارچ های سطحی از آن 

استفاده می کردند.
وی با اش��اره به معدوم س��ازی چند مورد گزارش شده که 
به صورت غير قانونی از اين ماده س��رطان زا استفاده کرده 
بودندگفت: س��ازمان دامپزش��کی پس از نمونه برداری و 
آزمايش��ات خود، ماده جايگزين را به آبزی پروران معرفی 
کرد و بر همين اساس از سال گذش��ته اعالم شد که هيچ 

ماهی قزل آاليی اج��ازه عرضه به بازار را ن��دارد؛ مگر آنکه 
سازمان دامپزشکی پس از نمونه گيری از آن مزرعه، عرضه 

اين محصول را مجاز اعالم کند.
رد پای فلزات سنگين در گوشت مرغ

رييس سازمان دامپزشکی کش��ور اظهار کرد: يکی ديگر 
از کارهايی که انجام ش��د، در زمينه پاي��ش ميزان فلزات 
سنگين در گوشت مرغ بود؛ چراکه بعضا تشويشی در اذهان 
عمومی ايجاد شده بود که در مرغ توليد شده داخلی فلزات 
سنگين وجود دارد. البته س��ازمان دامپزشکی آن را تاييد 
کرد؛ اما ميزان آن از حداکثر مجاز بيشتر نيست و تنها اسيد 
فسفوريکی که برای استخراج  دی کلس��يم فسفات مورد 
استفاده قرار می گيرد ناخالصی داشت و فلزات سنگينش 
از حداکثر مجاز باالتر بود که هشدار داديم مشکل بايد حل 
شود يا اين که اسيد فس��فوريک فود گريد بايد به جای آن 

در بازار عرضه شود.
خلج با بيان اينکه آزمايشگاه های مرجع، اجرا کننده طرح 
پايش س��المت محصوالت دامی در سال جاری دقيق تر و 
مجهز تر نس��بت به سال های گذشته هس��تند و بر اساس 
تجربيات گذش��ته نقايص سال های گذش��ته نيز برطرف 
می شوند، عنوان کرد: جواب آزمايش های انجام شده روی 
ش��ير در قالب طرح پايش محصوالت و فرآورده های دامی 
هنوز تجميع نشده است؛ اما در گذشته مطرح می شد که 

»مايکوتوکسين« در شير وجود دارد و ميزان آن باالست.
 از اس�تاندارد اتحادي�ه اروپ�ا کم�ی پايين تر 

هستيم
وی اع��الم کرد: مي��زان مجازی ک��ه در کدک��س غذايی 
بين المللی برای»مايکوتوکس��ين« مش��خص شده 500 
نانوگرم در ليتر اس��ت که البته برخی ديگر معتقدند بايد 
اس��تاندارد های اتحاديه اروپ��ا را که 50 نانوگ��رم در ليتر 
تعيين شده، مالک سنجش و ارزيابی »مايکوتوکسين« در 
شير قرار داد. اما اگر کدکس غذايی بين المللی را معيار قرار 
دهيم هيچ مشکلی در شير از اين نظر وجود ندارد و کمتر از 
حداکثر مجاز تعيين شده است. البته از استاندارد اتحاديه 
اروپا کمی پايين تر هس��تيم. رييس س��ازمان دامپزشکی 
کش��ور اظهارکرد: در اين راستا از همه اس��تانداران تقاضا 
ش��ده تا کميته ارتقای کيفيت بهداش��تی ش��يرخام را با 
رياست معاونان اس��تاندار و دبيرکلی سازمان دامپزشکی 
تشکيل دهند و سازمان جهاد کشاورزی، اتحاديه دامداران، 
دانشکده علوم پزشکی و غيره در اين کميته عضويت پيدا 
کنند که از مبدأ توليد تا مراکز جمع  آوری ش��ير و قبل از 

فرآوری شدن، اين محصول را پايش و نظارت کنيم.

رييس سازمان دامپزشکی خبر داد؛

ردپایسرطاندرقزلآال
 آيا پای بنزين تک نرخی
 به جايگاه ها باز می شود؟

زمزمه های ت��ک نرخی ش��دن قيم��ت بنزين چند 
روزی است به گوش می رس��د. شنيده ها حاکی از آن 
است که ظاهرا در جلس��ه اخير هيات دولت افزايش 
قيمت فرآورده های نفتی برای سال جاری به تصويب 
رسيد، اما هنوز ابالغ نشده است؛ بنابراين در صورت 
اجرا قيمت هر ليتر 1000 تومان در نظر گرفته شده 
است. افزايش  پنج درصدی قيمت حامل های انرژی 
سال گذش��ته با تصويب نمايندگان مجلس شورای 
اس��المی در جريان بررس��ی جزييات اليحه بودجه 
س��ال 94 رقم خورد. اين درحالی است که  ظاهرا در 
جلسه اخير هيات دولت افزايش قيمت فرآورده های 
نفتی برای سال جاری به تصويب رسيد؛ اما هنوز ابالغ 

نشده است. 
بنابراين  زمزمه های تک نرخی ش��دن قيمت بنزين 
چند روزی است به گوش می رسد و شنيده ها حاکی 
از آن است  قيمت هر ليتر 1000 تومان در نظر گرفته 

شده است. 
 در عين حال، نرخ گازويي��ل و مازوت به ليتری 300 
تومان و نفت س��فيد به ليت��ری 150 تومان افزايش 
خواهد يافت. به نظر می رسد اين قيمت ها به زودی به 

طور رسمی اعالم خواهد شد. 
افزايش قيمت های حامل های انرژی در سال 1389 
با اجرای هدفمندسازی يارانه ها کليد خورد به طوری 
بنزين س��هميه ای 700 تومان و بنزي��ن آزاد ليتری 
1050 توم��ان در جايگاه های س��وخت ب��ه فروش 
می رسد.  اين افزايش قيمت در حالی مطرح می شود 
که کليه فرآورده های نفتی در س��ال قبل با افزايش 
قيمت روبرو شدند. بنزين، نفت سفيد، گاز مايع، نفت 
کوره و گازوئيل در سال گذشته افزايش قيمت جديدی 
را تجربه کردند. عليرضا فيض بخش رئيس ستاد حمل 
و نقل سوخت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ 
در خصوص تصويب و اجرای تک نرخی شدن قيمت 
بنزين در س��ال جاری اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
تاکنون بخشنامه ای در اين خصوص به ما ابالغ نشده 
اس��ت که س��تاد حمل و نقل س��وخت خود را با اين 
افزايش قيمت آماده کند. همچنين نمايندگان عضو 
کميس��يون انرژی مجلس و کميس��يون اقتصادی و 
کميسيون برنامه و بودجه کشور نيز اعالم کردند که 
تاکنون در اين راس��تا س��خنی به ميان نيامده است. 
غالمرضا کاتب سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه 
کشور گفت: در حال حاضر راجع به تک نرخی شدن 
قيمت بنزين در اين کميسيون زده نشده است اما اگر 

دولت تصويب کرده باشد بايد قانون اجرايی شود. 

 آغاز صادرات گاز به عراق
 از يک ماه آينده

وفور ميوه های چينی و 
آفريقايی قاچاق در بازار

آزمايش قسمت پايانی خط لوله صادرات گاز به عراق ادامه دارد و پس از 
پايان اين عمليات، صادرات گاز به عراق طی يک ماه آينده آغاز می شود. 
حميدرضا عراقی، مديرعامل شرکت ملی گاز ايران، از آمادگی دو طرف 
برای اجرايی شدن اين پروژه خبر داد و اعالم کرد:پس از آزمايش نهايی، 

تزريق گاز انجام می شود.
در حالی که پيش��تر پايان ارديبهش��ت زمان آغاز صادرات گاز به عراق 
عنوان شده بود، وی گفته که تا يک ماه آينده صادرات گاز به عراق آغاز 
می شود.بر اساس اين گزارش، صادرات گاز به بغداد با حجم روزانه چهار 
ميليون مترمکعب آغاز می شود و تا 35 ميليون مترمکعب در روز قابل 
افزايش اس��ت.اما عالوه بر صادرات گاز به بغ��داد، مذاکراتی نيز درباره 
صادرات گاز به بصره انجام و بنا شده قرارداد به زودی نهايی شود تا ايران 

طی 6 سال از خط ششم سراسری به اين شهر گاز صادر کند.

رييس اتحاديه ميوه و سبزی فروش��ان گفت: هلو، شبرنگ، گالبی، 
ليموترش و انگور ش��يلی از جمله ميوه هايی هستند که به صورت 
قاچاق از چي��ن و ترکيه گرفته تا ش��يلی و کش��ورهای آفريقايی 
 وارد ش��ده و در ميادين مي��وه و تره ب��ار و مغازه ها به وف��ور يافت

 می شود.
حسين مهاجران اظهار کرد: هلو و شبرنگ از ترکيه وارد شده و در 
ميادين ميوه و تره بار کيلويی 18 هزار ت��ا 23 هزار تومان به فروش 
می رسد. گالبی نيز بيشتر از چين وارد شده و کيلويی 13 هزار تومان 
فروخته می ش��ود. ليموترش هم از کش��ورهای آفريقايی، ترکيه و 

برزيل وارد شده و کيلويی 12 هزار تومان عرضه می شود.
وی ادامه داد: انگور ش��يلی ني��ز کيلويی 33 ه��زار تومان فروخته 

می شود که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

مش��اور وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت به تش��ريح  
ضرورت ه��ا و چگونگی برخ��ورد با موسس��ات مالی 
غير مجاز پرداخت و اظهار کرد: بايد با سياس��ت های 
تش��ويقی، ش��رايطی را فراهم کرد تا موسسات بدون 
چالش، خودش��ان را با سياست گذاری و ضوابط بانک 

مرکزی هماهنگ کنند.
محمود دودانگه، درباره سخنان رييس جمهور مبنی بر 
برخورد با موسسات مالی غيرمجاز گفت: خوشبختانه 
عزم الزم در سطح ملی برای برخورد با موسسات غير 
مجاز شکل گرفته است و تمام بخش های اقتصادی و 
ارکان حاکميت به اين نتيجه رسيده اند که برای ايجاد 
فضای اقتصادی سالم و مطلوب چاره ای جز اين نيست 
که تمامی موسساتی که به نوعی اقدامات پولی انجام 
می دهند و فعاليت بانکی دارند در چارچوب و قوانين 

بانک مرکزی فعاليت کنند.
وی افزود: عزم و اراده در بخش های مختلف و همه قوا 
وجود دارد و اميدوار هستيم که اين اتفاق بيفتد،چون 
بخش قابل توجهی از منابع کشور به نوعی در اختيار 
همين موسسات مالی است اگر اين موسسات بخواهند 
در خارج از چارچوب بانک مرکزی فعاليت کنند عمال 
اقتصاد کش��ور دچار آسيب می ش��ود و بايد شرايطی 
ترتيب داده شود که اين موسسات سازوکارهای خود 

را با بانک مرکزی هماهنگ کنند.
اين کارشناس اقتصادی با بيان راهکاری برای برخورد 
با موسسات مالی غير مجاز ادامه داد: بايد نگاه تشويقی 
و ايجاد انگيزه برای اين موسسات ايجاد شود تا بدون 
چالش خودشان عمال وارد سطح سياستگذاری بانک 

مرکزی شوند.
دودانگه با بيان اينک��ه نبايد فعاليت اين موسس��ات 
متوقف ش��ود، گفت:  قطعا اين موسس��ات که اکنون 

فعال هستند به دليل اينکه فعاليت  آن ها در چارچوب 
ضوابط بانک مرکزی و نظام پولی و مالی کشور نيست 
مش��کالتی ايجاد کرده اند. طبيعتا تا کن��ون مردم با 
اين نهاده��ا وارد فعاليت هايی ش��ده اند برای همين 
بايد آسيب هايی که از س��وی اين موسسات می تواند 
ايجاد شود به ش��کل ش��فاف برای مردم تبيين شود. 
از طرف ديگر س��ازو کار هايی در نظر گرفته شود که 
اين موسسات به تدريج در ذيل سياست گذاری بانک 
مرکزی قرار بگيرند و به موسس��اتی که دارای مجوز 
بانک مرکزی هستند و نظارت آن را قبول دارند تبديل 
شوند و مانند بانک ها و موسسه های مجاز فعاليت و به 

اقتصاد کشور کمک کنند.
دودانگه درباره رتبه بندی بانک ها و موسس��ات مالی 
عنوان کرد: در حال حاضر بانک ها و موسس��ات مالی 
با توجه به اعتبار و سرمايه شان رتبه بندی می شوند، 
اين اقدام می تواند بس��يار کمک کننده باش��د. چون 
بانکی هايی که درجه اعتباری پايينی دارد نبايد وارد 

پروژه های شوند که اعتبار بااليی می طلبند.

پس از گذش��ت چندين ماه از آغاز عمليات مطالعه و ثبت 
داده ها در آزاد راه تبريز - مرند - بازرگان سرانجام عمليات 
اجراي��ی اين آزاد راه رس��ما در حالی کليد خ��ورد که برای 
نخستين بار بناست سرمايه گذاران خارجی بخش عمده ای 

از اعتبارات اين پروژه را تامين کنند.
 در س��فر هيات دولت به اس��تان آذربايجان شرقی، يکی از 
اصلی ترين طرح هايی که از س��وی وزير راه و شهرس��ازی 
مورد بازديد قرار گرفته و رس��ما وارد فرآيند س��اخت شد، 
 آزاد راه ب��زرگ 253 کيلومتری تبريز – مرن��د – بازرگان

 بود.
اين آزاد راه که رييس جمهور آن را از طريق ويدئو کنفرانس 
 وارد فاز اجرايی ک��رد، از چند منظر اهميت بس��يار بااليی 

دارد.
طبق اعالم وزير راه و شهرسازی به منظور قرار گرفتن ايران 
در فهرس��ت ترافيک بين المللی و بهبود موقعيت کشور در 
کريدور ش��رقی – غربی که همان احياء جاده ابريش��م به 
 حساب می آيد، اين آزاد راه می تواند نقش بسيار مهمی را ايفا 

کند.

در کنار آن با توجه به موقعي��ت جغرافيايی مهم ايران اين 
آزاد راه در صورت پيوستن به شبکه آزاد راهی که تبريز را به 
زنجان و سپس قزوين و تهران متصل می کند می تواند يک 
شبکه آزادراهی سراسری ميان شرق و غرب به وجود بياورد.

نکته ی قابل توجه ديگر در رابطه ب��ا اين آزاد راه مهم بحث 
اتصال آزاد راهی مرز بازرگان به نقاط مرکزی کش��ور است 
که با توجه به تردد قابل توجه خودروهای ترانزيتی ايرانی و 
ترک در اين منطقه از اهميت بسيار بااليی برخوردار است.

اهمي��ت اي��ن آزاد راه باع��ث ش��ده س��رمايه گذاران 
ترکي��ه ای ب��رای س��رعت گرفتن اي��ن اتص��ال خ��ود به 
ش��کل مس��تقيم ب��ر روی آن س��رمايه گذاری کنن��د ت��ا 
با ثبت س��رمايه خارجی 65 درص��دی برای اي��ن آزاد راه 
داخلی رس��ما کلنگ س��اخت نخس��تين آزاد راه��ی که با 
 س��رمايه خارجی تامي��ن اعتبار می ش��ود ب��ه زمين زده

 شود.
همچنين طبق برآورد های انجام گرفته 35 درصد از منابع 
مالی مورد نياز اين آزاد راه و همچنين پرداخت هزينه های 
تملک اراضی نيز توسط دولت ايران انجام خواهد شد. ضمن 
اين که طراحی، س��اخت، بهره برداری و انتق��ال از تعهدات 
طرف مشارکت است و دوران مشارکت نيز 23 سال تعيين 
شده به نوعی که پنج سال نخست زمان مطالعات و اجرای 
پروژه و 18 س��ال بعدی نيز زمان بهره برداری از آن خواهد 

بود.
طبق اعالم وزير راه و شهرسازی براساس بررسی های انجام 
شده تردد روزانه خودروهای سواری در اين محور در سال 
1398، 17 هزار خودروی س��واری و تنه��ا در محور مرند 
به بازرگان 6 هزار و 800 خودرو پيش بينی ش��ده اس��ت. 
بناست اين رقم در يک برنامه 10 ساله به بيش از 20 هزار 
 خودرو و در برنامه 20 س��اله به 23 هزار خودروی سواری

 برسد.

 سرمايه گذاران خارجی برای ايران
 آزاد راه می سازند

 نمی توان فعاليت  موسسات  مالی 
غيرمجاز را متوقف کرد



یادداشت
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یادداشت

هفت هنر

 تحلیل و نقد فیلم
 در فرهنگسرای عرفان

وی��ژه برنام��ه ای ب��ا عن��وان تحلی��ل و نق��د فیل��م، توس��ط 
ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی  فرهنگس��رای عرف��ان، وابس��ته 
می ش��ود. برگ��زار  اصفه��ان  ش��هرداری   تفریح��ی 

مدیر این فرهنگس��را گفت: اس��تفاده از ابزار هنر و ب��ه ویژه هنر 
سینما برای انتقال مفاهیم و ارزش های مورد نظر، بهترین گزینه 
محس��وب می ش��ود که از میزان اثرگذاری باالیی نی��ز برخوردار 
است. حق ش��ناس افزود: تشکیل جلس��ات اکران و تحلیل و نقد 
فیلم نیز هم��واره از س��وی مخاطبان در رده های س��نی مختلف 
 و به وی��ژه جوانان با اس��تقبال قاب��ل توجهی مواجه بوده اس��ت.

وی در ادامه گفت: به همین جهت نیز فرهنگس��رای عرفان اقدام 
به برگزاری سه جلس��ه تحلیل و نقد فیلم نموده که در خرداد ماه 
برگزار می شود. وی گفت: تالش می ش��ود تا فیلم های که جهت 
اکران و بررس��ی در این جلس��ات انتخاب می ش��وند از محتوایی 
خانوادگی برخوردار باشند. ضمن اینکه فیلم »چ« نیز که مضمون 
دفاع مقدس را به خود اختصاص داده از جمله این فیلم ها خواهد 
بود. حق شناس همچنین از حضور کارشناس مربوطه جهت نقد و 
بررسی فیلم خبر داد و تصریح کرد: در هر جلسه پس از اکران فیلم، 
کارشناس مربوطه به نقد و بررسی آن می پردازد و امکان پرسش و 

پاسخ نیز میان او و حاضرین فراهم می شود. 
وی افزود: در پایان مراس��م نیز خانواده ها می توانن��د از امکانات 
تفریح��ی موجود در فرهنگس��را اس��تفاده کنند. گفتنی اس��ت، 
عالقمندان می توانند جهت شرکت در این جلسات در روزهای ۸ 
و ۲۲و ۲۹ خردادماه از س��اعت ۹:۳۰ صبح به فرهنگسرای عرفان 
واقع در خیابان جی، دانشسرا، کوچه شهید چوبگین مراجعه کنند. 

صدای ماندگار رادیو درگذشت
مهران دوستی، گوینده پیشکسوت رادیو و هنرمند توانای عرصه 
 گویندگی در س��ال های دفاع مق��دس به دلیل عارضه تنفس��ی،

دار فانی را وداع گفت.
دف��اع  س��ال های  اس��طوره ای  و  پیشکس��وت  گوین��ده 
مق��دس رادی��و ک��ه ص��دای ناف��ذش در جبهه ه��ا طنین انداز 
 می ش��د، روز گذش��ته ب��ه دلی��ل عارضه تنفس��ی درگذش��ت.

مهران دوستی، متولد سوم بهمن ۱۳۳۵ بود که در روستای بلده 
 از توابع نور، زاده شد و دانش آموخته رش��ته مکانیک و مهندسی 
تصفیه آب بود. وی در دوران هشت سال دفاع مقدس از گویندگان 

رادیو جبهه بود. 
وی در س��ال های اخیر به عنوان یکی از چهره های شناخته شده 
رادیو گویندگ��ی برنامه های متع��ددی را بر عهده داشته اس��ت. 
دوستی، در چند سال اخیر به عنوان گوینده  برتر رادیو و نماینده  
ای��ران در ABU )اتحادیه رادیو تلویزیونی آس��یا- اقیانوس��یه( 

انتخاب شده بود.

امشب »نوای آشنا« در هنرسرای خورشید 
می پیچد

کنس��رت گروه موس��یقی به��ار با عن��وان »نوای آش��نا« در هنرس��رای 
خورش��ید برگزار می شود. سرپرس��ت گروه موس��یقی بهارگفت: سالروز 
وفات استاد جلیل ش��هناز، اس��تاد مس��لم تار ایران در خردادماه است و 
 گروه موس��یقی بهار همه س��اله در این ماه به بهانه تجدی��د عهدی با این 
بزرگ مرد عرصه موس��یقی و اظهار ارادتی به وی به اج��رای ویژه برنامه 

می پردازد.
س��عید مزدک افزود: این اجرا در بخش نخس��ت خود به دون��وازی تار و 
تنبک به نوازندگی محمدجعفر قاضی عس��گر و م��ن اختصاص دارد. این 
نوازنده ت��ار ادام��ه داد: همچنین در دومی��ن بخش، اجرایی ب��ا دونوازی 
تار و تنب��ک و همراهی فری��دون فراهانی به عن��وان خوانن��ده گروه، در 
 دستگاه موسیقایی نوا خواهیم داش��ت. وی گفت: گروه موسیقی بهار در 
سال های گذش��ته هم جهت اظهار ارادت به استاد مرحوم حسن کسایی 
 و اس��تاد مرحوم جلیل ش��هناز اجراهای متفاوتی را برگزار نموده اس��ت. 
گفتنی است این کنسرت، روز سه خردادماه از ساعت ۸:۴۵ در هنرسرای 
خورشید واقع در پل چمران، جنب ش��هرداری منطقه ۷ اصفهان پذیرای 

عالقه مندان و هنردوستان خواهد بود. 

 » انتظار با بوي نرگس« 
به روی صحنه مي رود

نمایش »انتظار با بوي نرگس« کاري از گروه هنري س��ها در فرهنگسراي 
اشراق شاهین شهر بر صحنه مي رود. کارگردان این نمایش گفت:  داستان 
این نمایش درباره یک پرستار زن شیمیایي شده، که منتظر شوهرش است  

می باشد و به مناسبت فتح خرمشهر اجرا مي شود.
محمد امین کش��اني ادامه داد: این نمایش به ش��یوه متفاوتي اجرا ش��ده 
 و س��عي کردیم تا مخاط��ب را به خوب��ي در آن دخیل کنی��م. وي درباره 
این گونه ی اجرایي اضافه کرد: مخاط��ب در ورودي و پیچش اول با قطب 
منفي جنگ مواجه مي شود و شکنجه هاي عراقي ها البته با نگاهي مفهومي 
و جهاني تصویر مي شود. در این بخش بازیگران به شکل مجسمه هاي زنده 
حضور دارند و در قسمت بعدي تئاتر با حضور یک تک بازیگر اجرا مي شود. 
مخاطب در پیچش بعدي و هنگام بیرون رفتن از سالن توسط همان گالري 
 عکس و مجسمه هاي زنده با قطب مثبت جنگ و نگاهي دیگر به آن مواجه 
مي گردد. وي اضافه کرد: همچنین استفاده از نورهاي شبرنگ و حرکت به 

سمت تئاتر الکترونیکي را، از وی ژگي هاي این اجرا برشمرد.
کریم��ي،   محس��ن  به��ادري،  مهرن��وش  اس��ت:  گفتن��ی 
جهانگی��ري،   فاطم��ه  جهانگی��ري،   خش��ایار  م��رداي،   امی��ر 
سلطاني،س��حر  مون��ا  کریم��ي،  ش��قایق  نصیری��ان،    به��اره 
پس��ندیده نژاد و زینب صال��ح پ��ور در این اث��ر ایفاي نقش م��ي کنند. 
  ای��ن نمای��ش ب��ه هم��ت آموزش��گاه آراد تهی��ه ش��ده اس��ت. عم��وم 
عالقه من��دان مي توانند براي تماش��اي ای��ن نمایش ه��ر روز از ۴ تا ۱۲ 
خردادماه ساعت ۲۰:۳۰ به فرهنگسراي اشراق شاهین شهر مراجعه کنند. 

»حاال می فهمم چ��را همه خواننده ه��ا می گویند 
اصفه��ان و کنس��رت های اصفه��ان بهتری��ن 
 کنس��رت های ای��ران می ش��وند«. ب��ه گ��زارش 
زاین��ده رود ب��ه نق��ل از ایس��نا، این گفت��ه زانیار 
خس��روی اس��ت که با اجرایش در اصفهان خود را 

»خوشبخت ترین آدم دنیا نامید«.
وی ش��امگاه جمع��ه در ش��ب می��الد حض��رت 
ابوالفضل)ع(  ب��ه همراه گروهش برای نخس��تین 
بار در اصفه��ان در تاالر رودکی ب��ه روی صحنه ای 
رفت که با نورهای آب��ی و زرد صحنه زیبایی ایجاد 

شده بود.
»فکر بکر« اولی��ن قطعه ای ب��ود که زانی��ار برای 
حضار در س��الن انتخاب کرده بود، قطعه ای که از 
همان ابتدا با تش��ویق حضار همراه بود و هم خوانی 
اصفهانی های حاضر در سالن زانیار را به وجد آورد. 
زانیار ک��ه از اجرای آهن��گ اول و همخوانی حضار 
متعجب ش��ده بود، گفت: حاال می فهمم چرا همه 
خواننده ها می گویند اصفهان و کنس��رت های آن 

بهترین کنسرت های ایران می شوند.

وی به قهرمانی س��پاهان اش��اره کرد و افزود: شما 
اصفهانی ها با ای��ن قهرمانی نش��ان دادید که همه 
چیز تمام هس��تید؛ هنر، ورزش، موس��یقی و .... . 
همه جا اصفهانی ها هس��تند و اول ایس��تادند. »تو 
نباشی« قطعه دومی بود که زانیار برای کنسرتش 

در اصفهان انتخاب کرده بود.
پس از این قطعه نوبت به هنرنمایی امید فرهودنیا 
رسید تا با انگشتان دس��ت خود نواهای دلنشینی 
توس��ط گیتار الکتریک بنوازد و فضا ب��رای قطعه 

»چشمان رویایی« آماده شود.
 قطعه چهارم »ح��س کمیاب« نام داش��ت که به 
دلیل احساسی بودن آهنگ رنگ قرمز، رنگ غالب 
سالن شد و زانیار در سیاهی و تاریکی با نوری قرمز 

مشخص می شد.
پس از اجرای این قطعه، زانیار خسروی با اعتراف به 
اینکه صدای اصفهانی ها خیلی خوب اس��ت و واقعاً 
موس��یقی را به درس��تی می فهمند، گفت: باید در 
اجرای کنس��رت در اصفهان حواس خواننده جمع 

باشد؛ چراکه گویی همه استاد موسیقی هستند!

قطعه بعدی قطعه ای شاد بود که محمدرضا رهنما  
 ب��ر روی پیانو و کیب��ورد هنرنمایی کرد و س��پس 
»زدی َدستی َدس��تی ق�ُف�ل قلبم و شکستی، حاال 
آروم آروم تویه دلم نشستی« با صدای زانیار بر نوای 
زیبای پیانوی رهنما و گیتار آکوس��تیک محس��ن 

کامران جم نشست.
»امید دارم هن��وز« و »هی تو هی ت��و« از قطعات 
دیگری ب��ود که زانی��ار در کنس��رت اصفهان اجرا 
 کرد. پس از این دو قطعه زانیار خسروی که مدام با

امی��ن راد، رهبر ارکس��تر خود آهنگ ه��ا را چک 
می کرد قطعه » ریس��ک« را انتخاب ک��رد. با آغاز 
نواخته ش��دن گیتار الکتریک و اضافه شدن گیتار 
بیس و س��پس همراه��ی پیان��و، درام��ز و گیتار 

آکوستیک س��الن قبل از 
شروع آهنگ، شعر را برای 
خوانن��ده زمزم��ه کردند 
ت��ا جایی ک��ه زانی��ار هم 
میکروفن را کنار گذاشت 
و سعی کرد با صدای سالن 

همخوانی کند.
»بدون تو« همان قطعه ای 
بود ک��ه حض��ار از ابتدای 
اج��را هم��واره از خواننده 
می خواس��تند این قطعه 
را اجرا کن��د و البته زانیار 
بازهم در این قطعه مجبور 

به سکوت شد. پس از آن نوبت به هنرنمایی »امین 
امجد« رسید که با چوب های درامز خود هر آهنگ 
را هماهن��گ می ک��رد و این بار خ��ودش طی یک 
تک نوازی زیبا فضا را نیز برای قطعه »هیپنوتیزم« 
آماده ساخت، در این  لحظه بود که زانیار خسروی 

اعالم کرد »خوشبخت ترین آدم زمین است«.
»دوراهی« نام آخرین اجرای زانیار خس��روی بود، 
اما به دلیل اینکه ب��ه قول خوانن��ده »اصفهانی ها 
سنگ تمام گذاشتند« زانیار دوباره سه آهنگ برتر 
را که خود حاضران انتخاب کردن��د برای آنها اجرا 
کرد، »دستی دس��تی«، »بدون تو« و »طفره نرو« 

آهنگ هایی بود که در اصفهان دو بار اجرا شدند.
ش��روین ش��هبازی»گیتار بیس«، محسن کامران 
 جم»گیت��ار آکوس��تیک«، محمدرض��ا رهنم��ا

»پیانو و کیب��ور«، امیر فرهودنیا»گیت��ار باس« و 
امین راد »درامز« در این کنسرت زانیار خسروی را 

همراهی می کردند.

زانیار خسروی: 

صدای اصفهانی ها خیلی خوب است

هنر در شهر

زانیار خسروی با 
اعتراف به اینکه 
صدای اصفهانی ها 

خیلی خوب است و 
واقعًا موسیقی را به 
درستی می فهمند، 

گفت: باید در 
اجرای کنسرت 

در اصفهان حواس 
خواننده جمع 
باشد؛ چراکه 

گویی همه استاد 
موسیقی هستند!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
آیین  ماده 13  و   3 ماده  آگهی موضوع  2/177 شماره: 1394/2/7-1394/16/29460 

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

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

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

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

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

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

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

رسمی آقای امیر اصالنی محرز گردیده است.

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

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

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

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

مفاد آرا
2/702 آگهی موضوع ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  زاینده رود   های  روزنامه  در  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار اولین آگهی به مدت  سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  امالک شهرضا  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره فرعی از 1 اصلی ابنیه و مستغالت شهرضا 

1-رای شماره 1782-94/02/24- شرکت در فروشگاه زنجیره ای پدیده آفاق هزاره 
ثبت  اداره  ملی10260596203  و شناسه   41874 ثبت  به شماره  سوم سهامی خاص 
تجاری  مجتمع  یک  از  قسمتی  ششدانگ  اصفهان:  غیرتجاری  موسسات  و  شرکتها 
پالک 1/3835 باقیمانده به مساحت 95/35 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالکهای 
8160و8162و5292 واقع در ابنیه یک اصلی بخش ثبتی شهرضا جمعا تشکیل یک باب 

مجتمع تجاری را داده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/03/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/18 
م الف:117 سیدمهدی میرمحمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی 
2/703 شماره ابالغیه: 9410103640201928 شماره پرونده: 9209983640200865 
چم  لطفی  خداوردی  و  لطفی  مهراب  خواهان/شاکی   920896 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  به خواسته  دورکی  بابانی  باقر  طرفیت خوانده/متهم  به  دادخواستی  یوسفعلی 
طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ارجاع و  لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر  2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
و   1394/06/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209983640200865 کالسه  به 
 ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:173 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

لنجان)زرین شهر(

حصر وراثت
2/704 خانم خدیجه خدادادی چمگردانی دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 88/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رجب علی خدادادی چمگردانی بشناسنامه 39 در تاریخ 94/02/03 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
علی ش.ش 3380157759 ت.ت 1368 صادره  فرزند رجب  امید خدادادی چمگردانی 
رمضانعلی ش.ش  فرزند  خدادادی چمگردانی  خدیجه   -2 متوفی(  )پسر  بندرعباس  از 
چمگردانی  خدادادی  معصومه   -3 متوفی(  )همسر  لنجان  از  صادره   1343 ت.ت   68
فرزند حسنعلی ش.ش 1767 ت.ت 1310 صادره از لنجان )مادر متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
پانزدهم حقوقی  م الف:166 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقدیم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/12/24-2127  93-1947شماره  پرونده:  کالسه   2/668
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی حقانی نشانی: اصفهان- میدان امام 
علی – جنب پاساژ مهدیه – پالک33 وکیل: زهرا کردگاری نشانی: خ.شیخ صدوق شمالی 
– نبش خیابان شیخ مفید – پالک اول – طبقه سوم – واحد6 خوانده: مهدی نصیریان 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  حواله  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای علی حقانی با وکالت خانم زهرا کردگاری به طرفیت مهدی نصیریان 
به خواسته مطالبه مبلغ 9/400/000 ریال وجه حواله های شماره 25291-1615168 
عهده موسسه مالی و اعتباری عسگریه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده این شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 
 9/400/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
الوکاله حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   165/000 و  خواسته  اصل  بابت   ریال 

از  تادیه  تاخیر  قانونی و همچنین خسارت  تعرفه  مبنای  بر  وکیل و هزینه نشر آگهی 
نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   93/11/1 دادخواست  تقدیم  تاریخ 
احکام  ایران بر عهده اجرای محترم  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی 
میباشد درحق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد.م الف:3402 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/24-2120 دادنامه:  شماره   1948/93 پرونده:  کالسه   2/669
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی حقانی نشانی: اصفهان – میدان امام 
علی – جنب پاساژ مهدیه – پالک33 وکیل: زهرا کردگاری نشانی: خ.شیخ صدوق شمالی 
– نبش خیابان شیخ مفید – پالک اول – طبقه سوم – واحد6 خوانده: حجت نصیریان 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی حقانی با 
وکالت زهرا کردگاری به طرفیت آقای حجت نصیریان فرزند اکبر به خواسته مطالبه 
مبلغ 29/000/000 ریال وجه چک به شماره 1509-56302259 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/4/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
از  خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
الف:3404  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م   روز 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351001039 پرونده:  شماره   9410100351001638 ابالغیه:  شماره   3/1
دادخواستی  ارمندی  عسگری  اکبر  علی  خواهان   931184 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  مرادی  فرشید  و  ابوالحسنی  و جمشید  الدین خسروی  معین  خواندگان  طرفیت  به 
خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351001039 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/06 و ساعت 08:00 
جهت رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک 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 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:4922  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/2 در خصوص پرونده کالسه 94-246 خواهان علی نصر آزادانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک میلیون و پانصد هزار ریال و مطلق خسارات به طرفیت مهدی حیدری 
تعیین   8/30 94/4/6 ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4953 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980354100044 پرونده:  شماره   9410100354100734 ابالغیه:  شماره   3/3
طرفیت  به  دادخواستی  یارمحمدی  محسن  خواهان   931236 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده علی رفیعیان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی 
جزایی  عمومی  دادگاه   115 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و 
چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 9309980354100044 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/06 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
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 
دادگاه عمومی جزایی  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:5021 شعبه 115 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/4 در خصوص پرونده کالسه 308/94ش5 خواهان علیرضا محمودی با وکالت آقایان 
محمدرضا صدری – اصغر رضوانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی واثقی 
نوبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/4/6 ساعت 9/30صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:5538 شعبه پنجم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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مخالفت گواردیوال 
با انتقال اشتایگر به 

منچستریونایتد

 ایکر کاسیاس، از رئال 
مادرید جدا نخواهد شد

باشگاه منچستریونایتد اعالم کرد که به منظور تقویت خط میانی خود عالقمند 
به جذب باستین شواین اشتایگر، هافبک ملی پوش تیم فوتبال بایرن مونیخ است 
و شاید این انتقال در تابس��تان پیش رو در ازای 10 میلیون پوند عملی شود. این 
هافبک آلمانی فصل گذشته هم در لیست خرید ش��یاطین سرخ بود و حاال یکی 
از مقامات ارش��د این باشگاه انگلیس��ی که نامش فاش نش��ده گفته که باستین 
شواین اشتایگر بازیکنی اس��ت که ما عالقمند به امضای قرارداد با او هستیم. پپ 
گواردیوال در خصوص وضعیت هافبک 30 س��اله تیمش که تنها یک فصل دیگر 
با بایرن مونیخ قرارداد داردگفت: شواینی بازیکن بایرن مونیخ است و با این تیم 
قرارداد دارد. باستین اسطوره ای برجسته در باشگاه بایرن مونیخ به شمار می رود 
ولی در نهایت خود اوست که باید در مورد آینده حرفه ای اش تصمیم بگیرد نه پپ 
گواردیوال و کارل هاینتس رومنیگه! شواین اشتایگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد و 

جزیی از برنامه فصل آینده من است.
فن خال که عالقمند به حضور توماس مولر، مهاجم بایرن مونیخ در منچستریونایتد 

است در دوره حضورش در بایرن مونیخ با شواین اشتایگر هم کار کرده است.

 ایکر کاسیاس تأکید کردکه  از پیوستن داوید دخه آ به رئال مادرید استقبال می کند؛ 
اما چه این اتفاق رخ دهد چه عملی نشود، او از رئال مادرید جدا نخواهد شد.

کاس��یاس که این روزها به خاطر نمایش ه��ای نه چندان جالب��ش در هفته های 
اخیر به طور گسترده مورد انتقاد واقع می شود و مدتی است که حتی در ورزشگاه 
سانتیاگوبرنابئو از سوی هواداران رئال هو می شود، در یک برنامه تلویزیونی در اسپانیا 
در پاسخ به مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد داوید دخه آ به رئال مادرید 
ملحق شود، گفت: البته که دوست دارم این اتفاق رخ دهد.ظاهراً کاپیتان 34 ساله 
کهکشانی  ها بعد از گفت و گو یی که با خوسه آنخل، مدیراجرایی باشگاه رئال مادرید 
داشته است، برای ماندن در رئال مادرید مطمئن تر شده است. این در حالی است که 
تا پیش از این گفته می شد بی مهری هواداران رئال  نسبت به کاسیاس ممکن است 
او را برای ترک سانتیاگوبرنابئو ترغیب کند.کاسیاس در پاسخ به این سؤال که آیا 
برنامه ای برای ترک رئال مادرید دارد، تأکید کرد: من فصل آینده هم می خواهم در 

رئال مادرید بمانم. آیا الزم است که این موضوع را دوباره تکرار کنم؟

مخالفان وموافقان حضور مربی خارجی و داخلی در ایران چه می گویند؟

انتخاب مربی؛ چالش تکراری ورزش ایران

افشارزاده به جلسه بازی های غرب 
آسیا رفت

مدیرعامل باشگاه استقالل در هتل آزادی تهران حضور یافت.
به گزارش س��ایت رسمی باش��گاه اس��تقالل، بهرام افشارزاده 
مدیرعامل باش��گاه برای انجام امور مربوط به مسابقات المپیک 
غرب آسیا به محل این اجالس در هتل آزادی رفت. وی چندی 
پیش به همین منظور در جلس��ه ای که در کشور کویت برگزار 

شده بود، حضور یافته بود.

برندگان مزایده مشخص می شوند
گزارش  شرکت کنند گان در مزایده استقالل و پرسپولیس را به  
سه وزیر داده ایم. جعفر س��بحانی، در خصوص آخرین وضعیت 
خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت: یکشنبه، 
برنده مزایده واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را اعالم 
می کنیم و قرار است پس از پایان س��اعت اداری ، زمان نشست 

خبری را اعالم کنیم.
وی در مورد نشست مشترکی که بین رییس سازمان خصوصی 
سازی و سهام داران باشگاه استیل آذین برگزار شدخاطرنشان 
کرد: پس از مش��کلی که در مورد اهلیت برخی از س��هام داران 
شرکت استیل آذین بوجود آمد آنها تغییراتی را در سهام داران 
خود به وجود آوردند و برای آنکه با س��هام داران جدید اس��تیل 
آذین آشنا شویم این جلسه برگزار ش��د و در مورد سهام داران 
سایر ش��رکت کنندگان نیز اگر نیاز به این نشست بوده، برگزار 
شده اس��ت. مشاور س��ازمان خصوصی س��ازی تاکید کرد: این 
موضوع به معنای تایید شرکت استیل آذین و یا برنده شدن این 
ش��رکت در مزایده نیست چون بررس��ی های انجام شده باید به 

تایید سه وزیر ورزش، اقتصاد و دادگستری برسد.
سبحانی گفت: گزارش های  چهارشرکت کننده در مزایده را به 
سه وزیر داده ایم و آنها اگر به جمع بندی نهایی برسند و اهلیت 
 هر یک از ش��رکت کنن��دگان را تایید کنند به اطالع س��ازمان

خصوصی سازی می رسانند. قرار است این موضوع تا فردا محقق 
شود.

بهتر است درباره میزبانی شایسته 
پرسپولیس از مدیران الهالل سوال 

کنند
فوتب��ال  فدراس��یون  گف��ت:  نژادف��الح  محمدحس��ین 
عربس��تان درب��اره میزبان��ی شایس��ته باش��گاه پرس��پولیس 
از اله��الل، بهت��ر اس��ت از مدی��ران باش��گاه الهالل و س��فیر 
 عربس��تان در ایران س��وال کرده و مس��ائل غیر واق��ع را عنوان

 نکنند.
محمدحس��ین نژادفالح در واکنش به بیانیه فدراسیون فوتبال 
عربستان مبنی بر بروز مشکالتی برای کاروان الهالل در فرودگاه 
و اس��تادیوم و میزبانی نامطل��وب ایرانی ها گف��ت: متعجبم که 
فدراسیون فوتبال عربستان چرا و چگونه به همین راحتی حقایق 
را تحریف کرده و مسائل را کامال وارونه جلوه می دهد. فرافکنی 
آنها در حالی که ما میزبانی بس��یار خوبی از الهاللی ها داش��تیم 

واقعا عجیب است.
وی افزود: بنده ظه��ر روز بازی، در هتل مح��ل اقامت الهالل از 
مدیران این باشگاه عربستانی درباره چگونگی ورودشان به خاک 
ایران و اقدامات اداری انجام شده در فرودگاه و همچنین اسکان 
در هتل و تمرین در اس��تادیوم آزادی و همچنی��ن جو موجود 
در کنفرانس خبری قبل از بازی، س��واالتی پرس��یدم و ایشان 
به صراحت عنوان کردن��د که در فرودگاه هیچ مش��کلی وجود 
 نداشته و در اسرع وقت امورات فرودگاه و تشریفات قانونی انجام 

شد.
 همچنین از وضعیت هتل ابراز رضایت کامل کرده و می گفتند 

همه چیز فوق العاده است.
 آنه��ا از م��ا تش��کر کردن��د و م��ا نی��ز اب��راز امی��دواری 
کاروان  ورود  از  پ��س  اله��الل  باش��گاه  ک��ه  کردی��م 
 پرس��پولیس ب��ه ری��اض، میزبان��ی شایس��ته ای داش��ته

 باشد.
محمدحسین نژادفالح در ادامه خاطرنش��ان کرد: دبیر باشگاه 
الهالل و مدیر اجرایی ش��ان تاکید کردند، باش��گاه الهالل سعی 
خواهد کرد میزبانی شایسته باشگاه پرسپولیس را جبران کرده 
و میزبانی در شأن فوتبال ایران و عربس��تان و دو باشگاه الهالل 

و پرسپولیس از تیم پرسپولیس در بازی برگشت به عمل آورد.
نژادفالح تصری��ح کرد: بین دو نیمه بازی پرس��پولیس و الهالل 
و در حض��ور س��فیر عربس��تان از مدیر ارش��د باش��گاه الهالل 
پرسیدم، جو ورزشگاه چطور اس��ت که ایشان عنوان می کردند 
بس��یار خوب و جالب اس��ت. همه مس��ائلی که عنوان می کنم 
مکالماتی اس��ت که بین ما و مس��ووالن الهالل در حضور دیگر 
 مسووالن دو باش��گاه و سفیر عربس��تان در ایران رد و بدل شده

 است. 
بع��د از ب��ازی ه��م ب��ا یکدیگ��ر گ��پ و گفت��ی داش��تیم و 
ایش��ان عن��وان کردن��د؛ تم��ام ت��الش خ��ود را ب��ه کار 
 خواهی��م بس��ت ت��ا میزب��ان خوب��ی ب��رای پرس��پولیس

 باشیم.
نژادف��الح در ادام��ه گف��ت: با توج��ه ب��ه ورود دیرت��ر از مقرر 
کاروان اله��الل ب��ه ته��ران، س��اعت کنفران��س خب��ری 
س��رمربی اله��الل را ب��ا هماهنگ��ی س��ازمان لی��گ تغیی��ر 
 دادی��م ت��ا جریم��ه ای متوج��ه باش��گاه اله��الل عربس��تان

 نشود.
 در حالی که قانونا باش��گاه میزبان، به تعداد خاص و مش��خص 
می تواند ویزا ص��ادر کند و ما نزدی��ک به دو براب��ر تعدادی که 
AFC در نظ��ر گرفته ب��رای الهالل وی��زا صادر کردی��م تا آنها 
نفراتی را که می خواهند ب��ه تهران بیاورند را آورده و مش��کلی 
از این بابت نداشته باش��ند. عالوه بر تس��هیل در ورود به خاک 
ایران و رفتار خوب هواداران ایرانی در ورزشگاه، چنین کارهایی 
 را نیز ب��رای کاروان الهالل کرده و حس��ن نیت خود را نش��ان

 دادیم. 
اگر س��اعت کنفرانس خبری را عوض نمی کردیم باشگاه الهالل 
جریمه می شد و اگر ویزای تعدادی از نفرات مد نظر آنها را صادر 
نمی کردیم طبق قوانین هیچ مشکلی متوجه باشگاه پرسپولیس 
نمی شد. حاال آنها مس��ائلی را عنوان می کنند که به هیچ عنوان 

صحت نداشته و برای ما واقعا تعجب آور است.
 بهت��ر اس��ت مس��ووالن فدراس��یون فوتب��ال عربس��تان در 
ای��ن ب��اره از مدیران باش��گاه اله��الل و س��فیر عربس��تان در 
 ای��ران س��وال- ک��رده ت��ا حقای��ق را همانط��ور ک��ه هس��ت

 بدانند.
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 روز دوم از رقابت ه��ای انتخابی تیم مل��ی دو و میدانی برای 
اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در ووهان چین، در ورزشگاه 
سردار جنگل رش��ت برگزار ش��د و نفرات برتر مواد گوناگون 

معرفی شدند.
بهترین نتیجه رقابت های انتخابی در دو 1۵00 متر ثبت شد؛ 
جایی که مس��لم نیادوست از فارس موفق ش��د رکورد خوبی 
را از خود به جا بگذارد.در دو 3 هزار متر ب��ا مانع نیز عملکرد 
دوومیدانی کاران قابل قبول بود هر چند که نتایج ثبت شده 

ضعیف تر از نتایجی بود که در سال گذشته به دست آمد.
نتایج کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

دو ۱۰۰ متر:
1- رضا قاسمی از اصفهان ) 10:41 ثانیه(

۲- محمد چشمه زار از کرمانشاه )10:۷0 ثانیه(
3- فرشاد ادواری از اصفهان )11:0۷ ثانیه(

دو 110 متر با مانع:
1- میالد سیار از کردستان )14:3۹ ثانیه(

دو ۴۰۰ متر:
1- سجاد هاشمی از البرز )4۶:۶۶ ثانیه (
۲- مهدی زمانی از تهران )4۶:۹۷ ثانیه(

3- مهدی رحیمی از اصفهان )4۷:۲3 ثانیه(
دو ۴۰۰ با مانع:

1- احمد خنفری از خوزستان )۵3:43 ثانیه(
۲- جواد شوریابی از خراسان رضوی )۵3:۵۸ ثانیه(

3- رضا ملک پور )۵3:۹۸ ثانیه(
دو ۸۰۰ متر:

1- مصطفی ابراهیمی از خراسان رضوی )01:4۹:۷۲ دقیقه(
۲- امیر مرادی از اصفهان )01:۵0:۶4 دقیقه(

3- حمید تشکری از خراسان رضوی )01:۵۲:4۷ دقیقه(
دو ۱۵۰۰ متر:

1- مسلم نیادوست از فارس )03:4۶:۷۵ دقیقه(
دو ۳ هزار متر با مانع:

1- حسین کیهانی از کرمانشاه )0۸:۵0:۸۹ دقیقه(
۲- احمد فرود از فارس )0۸:۵4:۲۹ دقیقه(

3- خلیل ناصری از ایالم )0۸:۵۷:0۶ دقیقه(
دو ۵ هزار متر:

1- محمدرضا ابوترابی از اصفهان )14:1۷:۵0 دقیقه(
۲- محمد جواد صیادی از فارس )14:۲0:۵3 دقیقه(

3- حسن عابدی از فارس )14:30:40 دقیقه(
پرتاب دیسک:

1- محمود صمیمی از چهارمح��ال و بختیاری )۶0 متر و ۶1 
سانتی متر(

۲- محمد صمیمی از چهارمحال و بختی��اری )۵۵ متر و 0۹ 
سانتی متر(

3- مجتبی شبانه از اصفهان )۵۲ متر و ۹4 سانتی متر(
پرتاب نیزه:

1- علی رمضانی از اصفهان )۶۸ متر و 3۸ سانتی متر(
۲- صادق خادم��ی از کهکیلویه و بویراحم��د) ۶۶ متر و ۸0 

سانتی متر(
3- امید تاجی از گلستان ) ۶۶ متر و 1۲ سانتی متر(

پرتاب چکش:
1- رضا مقدم از گلستان ) ۷3 متر و 0۸ سانتی متر(

۲- پژمان قلعه نویی از گلستان ) ۷3 متر و 0۷ سانتی متر(
3- کاوه موسوی از ارومیه )۷1 متر و ۵0 سانتی متر(

پرتاب وزنه:
1- علی ثمری از تهران ) 1۸ متر و 11 سانتی متر(

۲- سعید تجسس از اصفهان )1۶ متر و ۷3 سانتی متر(
3- مهدی غالمی از ایالم )1۶ متر و ۵۹ سانتی متر(

پرش طول:
1- سبحان طاهرخانی از قزوین )۷ متر و ۸۸ سانتی متر(

۲- محمد ارزن��ده از چهارمح��ال و بختی��اری )۷ متر و ۵4 
سانتی متر(

3- رحمان نیک زاد از البرز )۷ متر و 13 سانتی متر(

مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی
دونده اصفهانی قهرمان دو ۱۰۰ متر شد

در اصفهان، تیم هندبال س��پاهان موفق شد نفت و گاز 
گچس��اران را از پیش رو بردارد تا نماینده گچس��اران با 
س��قوطی دو پله ای به رده هفتم جدول رده بندی تبعید 
شود. البته شهرداری تبریز که با حکم کمیته انضباطی، 
دو امتیاز از دیدار نیمه تمام هفته گذش��ته با س��پاهان 
گرفت، این هفته موفق به شکس��ت مس کرمان شد تا با 
سپاهان رده چهارمی هم امتیاز شود. البته تبریزی ها یک 

بازی بیشتر از سپاهان انجام داده اند.
اما در نبرد ب��االی جدولی ها، تیم ثامن الحجج س��بزوار 
موفق ش��د در خانه منیزیم فردوس به پیروزی برسد تا 
همچنان تنها تیم بدون شکس��ت مسابقات باشد. با این 
نتیجه و پیروزی ثامن الحجج مش��هد در تهران، معرفی 

نایب قهرمان لیگ برتر به هفته بعد موکول شد.
نتای��ج کامل هفته بیس��ت و دوم لی��گ برترهندبال، به 

شرح زیر است:
- شهرداری تبریز 3۲،  صنعت مس کرمان ۲۸
- منیزیم فردوس ۲3، ثامن الحجج سبزوار ۲۵

- سنگ آهن گهر زمین تهران ۲۹ ، ثامن الحجج مشهد 
30

-سپاهان اصفهان ۲۷ ، نفت و گاز گچساران ۲1
- هپکو اراک 33 ، نیروی زمینی تهران ۲۷

 قهرمان،  خیال
 باختن ندارد

حمیدرضا قن��دي، پیرام��ون آخرین وضعیت س��اخت 
و تکمیل ورزش��گاه نقش جه��ان اظهار کرد: بر اس��اس 
جدولي ک��ه پیمانکار پ��روژه در اختیار ما ق��رار داده کار 
عمراني در ورزشگاه آغاز شده اس��ت.وي افزود: نیروهاي 
شرکت طاقدیس ساز در حال حاضر در ورزشگاه مشغول 
به فعالیت هس��تند. ما نیز هر1۵روز یک بار جلس��ه اي با 
مسووالن شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشي داریم 
تا روند کار مورد بررس��ي قرار بگیرد و روند ادامه عملیات 
اجرایي مش��خص شود. مش��اور مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارک��ه در ارتباط ب��ا فعالیت هاي عمراني ک��ه در حال 
حاضر در ورزشگاه در حال انجام است گفت: زمین چمن 
خاک برداري ش��ده واصالح خاک در حال انجام اس��ت. 
 ش��رکت توس��عه و تجهیز نیز در هفته پی��ش رو جدول

 زمان بندي کشت چمن را به ما اعالم خواهد کرد که طبق 
آن برآوردهاي الزم انجام خواهد شد.قندي با بیان اینکه 
در فاز یک پروژه تخریب ها انجام شده است تصریح کرد: 
بر اساس الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا بازسازي هاي 
الزم در این فاز اجرایي مي ش��ود. وی گفت: همه چیز در 
ورزشگاه بر اساس قرارداد امضا شده پیش خواهد رفت و 
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین طرفین پرداخت هاي 

مالي انجام مي شود.

 کار عمرانی ورزشگاه
 نقش جهان  آغاز شد

�

 مربی��ان هم��واره ج��زو بخش ه��ای تاثیرگذار و
 تعیین کننده در موفقیت یک رش��ته ورزش��ی 
به ش��مار می آیند. بح��ث بر روی اینک��ه مریبان 
داخلی در یک رش��ته موفق بوده ان��د و یا مربیان 
خارجی نتایج بهتری را به دست آورده اند، همیشه 
در ورزش ایران محل س��وال بوده اس��ت. ش��مار 
زی��ادی از مربیان خارج��ی در طول س��ال های 
اخی��ر در ورزش ای��ران حضور پی��دا کرده اند که 
تع��دادی از آنها ب��ه موفقیت های چش��م گیری 
 نیز دس��ت پیدا کرده اند و البته برخ��ی نیز نتایج

 نا امید کننده ای را کسب کرده اند.حضور مربیان 
غیربومی، روالی عادی است که در همه کشورهای 
جهان به چشم می خورد و بسیاری از موفق ترین 
ورزشکارن و تیم های ورزش��ی در جهان از مربی 
خارجی بهره می برند؛ اما در ایران، شرایط حضور 
مربیان خارجی هم��واره به گون��ه ای دیگر مورد 
چالش بوده اس��ت. حضور مربیان خارجی در این 
س��ال ها در ورزش ایران سبب ش��ده تا دو طیف 
مخالفان و موافقان ش��کل بگیرند و در این میان 

برخی بدون در نظر گرفتن نتایج به دس��ت آمده، 
صرفا س��از مخال��ف و موافق با مرب��ی خارجی را 

می زنند.
موافقان مربیان خارجی

موافقان حضور مربیان خارجی معتقدند، مربیان 
داخلی در برخی از رش��ته های ورزشی پتانسیل 
هدایت ورزشکاران آن رش��ته را ندارند. این افراد 
می گویند در این رشته ها نیازمند حضور مربیانی 
هس��تیم که در طراز باالی جهانی ق��رار دارند و 
 می توانند هدایت آن رش��ته ورزش��ی را به خوبی

بر عهده بگیرند.حضور مربیان موفقی چون خولیو 
والس��کو و اس��لوبودان کواچ در تیم ملی والیبال 
ایران و موفقیت های آنان در س��طح جهانی، جزو 
مواردی است که موافقان به آن اشاره دارند. البته 
بیش��تر موافقان معتقدند در رش��ته های گروهی 
حضور یک مربی خارجی می تواند بیش��تر تاثیر 
گذار باشد و در رشته های انفرادی نیازی به حضور 

مربیان خارجی نداریم.
مخالفان مربیان خارجی

مخالفان، معتقدند حضور هر مربی خارجی سبب 
می شود ظرفیت مربیان داخلی نادیده گرفته شود 
و جایگاه آنان در ورزش ای��ران به مخاطره بیفتد. 
آنها می گویند باید با فراهم آوردن ش��رایط برای 
مربیان داخلی، زمینه پیشرفت آنها را فراهم آوریم، 
حتی اگر این فرصت برای مدتی س��بب به دست 
آمدن نتایج ضعیف باش��د،  باید ب��ه مربیان ایران 

فرصت حضور در ورزش ایران داده شود.
موضع گیری مربیان داخلی علیه مربیان خارجی 
امری نیس��ت که به تازگی رخ داده باشد. در این 
میان مربی��ان فوتبال بیش از هر رش��ته دیگری 
علیه حض��ور مربیان خارج��ی موضع گیری های 
تندی دارند. اما برخی از اتفاقات در حضور مربیان 
خارجی سبب ش��ده تا دیدگاه هایی منفی نسبت 
به حضور آنها ایجاد شود. واسطه گری های برخی 
و البته نتایج ضعیف به دس��ت آمده، سبب شده 
تا انتقاداتی در م��ورد عملکرد برخ��ی از مربیان 

خارجی مطرح شود.
در ای��ن می��ان تیغ تن��د انتق��ادات، هم��واره به 

باش��گا ه های فوتبال ب��وده که برخ��ی از مربیان 
خارجی را با اما و اگرهای بسیار به ایران می آورند.
مربیان خارجی و پتانسل های بالقوه

عدم بهره بردن از ظرفیت حضور مربیان خارجی 
در ورزش ایران، یکی از انتقادات جدی اس��ت که 
به مربیان داخلی وارد می ش��ود. شکی نیست که 
مربیان ایرانی در بس��یاری از رشته های ورزشی 
از توانایی ه��ای باالی��ی برخوردارن��د،  ولی اینکه 
چرا برخی مربیان و البته برخی مدیران ورزش��ی 
ایرانی تمایل��ی به اس��تفاده از تجربی��ات و علم 
مربیان مطرح خارجی ندارد، سوالی مطرح است.

فدراس��یون هایی که با مربیان خارجی همکاری 
می کنند نیز می توانند با برپایی جلسات آموزشی و 
استفاده از نظر این مربیان در تیم های پایه حداکثر 
استفاده را از حضور این مربیان داشته باشند؛ ولی 
اینکه چرا بسیاری از مربیان ایرانی حاضر نیستند 
از فرصت حضور مربیان توانمند خارجی در ایران 

بهره ببرند، مساله ای جدی و قابل بررسی است.
مربیان خارجی و امید به تحول

برخی از مربیان خارجی نی��ز در این میان بودند 
که تحولی عظیم را در یک رشته ورزشی به وجود 
آوردند. برای مثال یکی از رش��ته هایی که در آن 
شاهد تغییرات گس��ترده با حضور مربی خارجی 
بودیم، وزنه ب��رداری اس��ت که ایوان��ف بلغاری 
توانس��ت در آن تحولی قابل توجه به وجود آورد. 
پس از آن نیز ش��اگردان این مربی توانس��تند در 
پیش��رفت وزنه برداری ایران موثر باشند و شاهد 
مدال آوری وزنه ب��رداران ای��ران در رقابت های 

جهانی باشیم.
مربیان داخلی و کم تجربگی

متاسفانه این مهم یک واقعیت است که برخی از 
مربیان ایرانی که داعیه توانایی هدایت تیم ها و یا 
رشته های ورزشی مختلف را دارند، از حداقل های 
مربی گری بی بهره هس��تند. مربیان��ی که گاهی 
دوره های درجه دوم و یا س��وم و ی��ا پایین تر در 
مربی گری را نگذرانده اند و انتظار دارند از آنها در 
هدایت تیم های مختلف ورزشی استفاده شود. این 
مربیان همواره مش��غول انتقاد از شرایط هستند، 
بدون آنکه خود مس��یری پیشرفت در مربی گری 
را طی کنند یا تالش��ی برای دانش افزایی داشته 

باشند.
مربیان توانمند ایرانی

ش��ماری زیادی از مربیان ایرانی نیز از توانمندی 
باالیی برای هدایت تیم های باشگاهی و یا ملی در 
عرصه ورزش ایران برخوردارند. برای مثال شماری 
از رشته های رزمی نظیر تکواندو در باالترین سطح 
جهانی با حضور مربیان ایرانی درخش��یده اند و یا 
رشته ای چون فوتسال که سال ها پیش با حضور 
یک مربی ایرانی توانست بسیار موفق عمل کند. 
در این میان حتی برخی از مربیان ایرانی نیز خود 
توانسته اند در دیگر کش��ورها به عنوان یک مربی 
غیر بومی فعالیت خود را دنبال کنند و به س��طح 
باالیی از مربی گری در ورزش برسند. برای مثال 
جمش��ید خیرآبادی یکی از مربیان موفق ایرانی 
است که در حال حاضر در تیم ملی کشتی فرنگی 
آذربایجان به عنوان سرمربی حضور دارد. او چندی 
پیش موفق ش��د آذربایجان را به مق��ام قهرمانی 

رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی برساند.
خیرآبادی پیش از حضور به عنوان سرمربی تیم 
ملی کش��تی فرنگی آذربایجان، به عنوان کمک 
مربی در کنار محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران حضور داشت.وحید هاشمیان هم که با طی 
کردن مدارج مربی گری در آلمان توانس��ته خود 
را به عن��وان یکی از با دانش تری��ن مربیان ایرانی 

فوتبال مطرح کند.
نظارت بر مربیان برعهده کیست

عالوه بر فدراسیون های ورزشی، کمیته نظارت بر 
مربیان خارج��ی در وزارت ورزش و جوانان نیز بر 
روی حضور مربیان خارجی در ایران تصمیم گیری 
می کند و صالحیت آنها را تایی��د و یا رد می کند. 
این کمیته قبال تحت عنوان کمیس��یون مربیان 
در کمیته ملی المپیک مس��تقر بوده اس��ت. در 
نهایت آنکه حضور و یا عدم حضور مربیان خارجی 
در ورزش ایران امری نیس��ت که بتوان به صورت 
مطلق به آن نگاه کرد. کارنامه موفق ش��ماری از 
مربیان خارجی در ایران و همچنین ناکامی های 
برخی دیگر از مربیان خارجی و البته اتفاقات رخ 
داده در واس��طه گری هایی برای حضور برخی از 
مربیان،  سبب شده تا این امر به صورت نسبی مورد 

طرح و بررسی قرار گیرد.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

بازدید مسووالن چهارمحال و 
بختياری از مجتمع فوالد مباركه

 مسووالن چهارمحال و بختياری از مجتمع فوالد مباركه در 
استان اصفهان بازديد كردند. استاندار چهارمحال و بختياری 
گفت: در اين بازديد نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه 
شهركرد و جمعی از مديران كل دستگاه های اجرايی حضور 
داش��تند. وي تأكيد كرد: در بازديد از مجتمع فوالد مباركه، 

روند توليد محصوالت اين مجتمع مورد بازديد قرار گرفت.
س��ليمانی دش��تكی افزود: مجتمع ف��والد مبارك��ه، يكی از 
مهم ترين مجتمع  هاي توليدي در كش��ور، خاورميانه و دنيا 
محسوب مي ش��ود.وی تصريح كرد: با تكميل زنجيره توليد 
فوالد در مجتمع سفيددش��ت چهارمح��ال و بختياری، روند 

توسعه ای استان شتاب می گيرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گف��ت: فعاليت اين مجتمع 

توليدي، نقش مهمی در اقتصاد كشور و منطقه دارد.
وی بيان ك��رد: برنامه ريزی ب��رای اس��تفاده از توليدات ورق 
خودرو چهارمحال و بختي��اری در مجتمع فوالد مباركه جزو 

برنامه هاي اولويت دار مسووالن قرار دارد.
س��ليمانی دش��تكی افزود: براي كم��ك به تس��ريع در روند 
اجرايي تكميل و بهره برداري از زنجيره فوالد سفيددشت در 
چهارمحال و بختياري، همكاري تمامي مسووالن دستگاه هاي 

اجرايي مرتبط، ضروري است.

 ایل راه های عشایری
 بهسازی شد 

يحي��ی حس��ين پور اظهار داش��ت: بهس��ازی و بازگش��ايی 
ايل راه های عش��ايری شهرس��تان كوهرنگ ب��ه طول 300 
 كيلومت��ر با اعتب��اری بال��غ ب��ر 700 ميلي��ون ري��ال آغاز

 شد. وی با اشاره به اينكه ساخت دو دهانه پل در مسير عشاير 
در بخش ميان كوه اردل 336 ميليون ريالی هزينه نياز دارد، 
افزود: مرمت و بازگشايی اين ايل راه كه مسير مواصالتی 60 
خانواده عشايری از روس��تای مورتلتاک به كوه گره روستای 

شليل بخش ميانكوه است، به طول 20 كيلومتر آغاز شد.
مديركل امور عش��اير چهارمحال و بختياری بيان كرد: برای 
خدمت رسانی به حدود 45 خانوار عشايری در لردگان، ساخت 
6 دهانه پل و تعريض، اصالح و مرمت ايل راه عشايری دره گرم 
لردگان به طول 5 كيلومتر با هزينه  بيش از يك ميليارد ريال 

انجام شد.
حس��ين پور با بيان اينكه همه س��اله هم زمان ب��ا آغاز فصل 
كوچ و حضور عش��اير در چهارمح��ال و بختي��اری مرمت و 
بازگشايی ايل راه های عشايری در دس��تور كار اين اداره كل 
قرار می گيرد، ادام��ه داد: هدف از انجام اين كارها س��هولت 
اياب و ذهاب، ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و عرضه مناسب 
 محصوالت و توليدات جامعه عش��ايری استان به بازار مصرف

 است.

شهردار شهركرد:    

۸۰۰ دانش آموز در طرح فرهنگ 
ترافيک شركت كردند

نوراهلل غالميان، با اش��اره ب��ه اينكه بي��ش از 800 
 نفر از نوآم��وزان و دانش آم��وزان مهدهای كودک و 
پيش دبستانی ها درطرح فرهنگ ترافيك شهركرد 
شركت كردند، اظهارداشت: دانش آموزان در اجرای 
اين طرح با مقرراتی مانن��د چگونگی عبور و مرور از 
عرض خيابان ها، چگونگی استفاده از چراغ راهنما، 
 دوچرخه س��واری ايمن و عبور و م��رور خودروهای 

آتش نشانی در شهر آشنا شدند.
وی با بي��ان اينكه اين طرح آموزش��ی با مش��اركت 
ش��هرداری ش��هركرد و اداره راهنمايی و رانندگی 
استان اجرا شد، افزود: نهادينه كردن فرهنگ صحيح 
ترافيك و آشنايی دانش آموزان با قوانين و مقررات 
راهنمايی و رانندگی و عالئم ترافيكی از جمله اهداف 
اين طرح است. شهردار شهركرد با بيان اينكه بستر 
آموزش ترافيك در پارک ترافيك شهرداری شهركرد 
برای ساير دانش آموزان مدارس استان آماده است، 
بيان ك��رد: آموزش های ايمنی ترافي��ك، موثرترين 
و كار آمدتري��ن روش ب��رای تغيير الگ��وی رفتاری 
كودكان و نوجوانان است. غالميان خاطرنشان كرد: 
در اين مجموعه ها با شبيه سازی معابر شهری برای 
كودكان، آن ها با قوانين و مقررات و رفتارهای صحيح 
ترافيكی آش��نا و با توجه به اينكه يادگيری كودكان 
در سنين پايين و در ش��رايط واقعی و به روش های 
عملی بيش��تر اس��ت، اين آموزش ها در وجودشان 

نهادينه می شود.

 نظام بودجه ریزی چهارمحال 
و بختياری تدوین شود

 قاسم سليمانی، در جلسه معارفه سازمان مديريت و 
برنامه ريزی استان، با اشاره به اينكه نظام بودجه ريزی 
چهارمحال و بختياری با تغيير و تحوالت منطقه ای 
تدوين شود، اظهارداشت: نظام بودجه ريزی استان 
با تغيي��ر و تح��والت منطقه ای، علمی و پژوهش��ی 
تدوين و ت��وازن و تعادل در توزي��ع امكانات به همه 
شهرستان ها در نظر گرفته ش��ود.وی افزود: تدوين 
س��ند آمايش از جمل��ه برنامه هايی اس��ت كه مدير 
برنامه ريزی بايد آن را تبيين و انجام دهد.اس��تاندار 
چهارمحال و بختياری با بيان اينكه هم اكنون برنامه 
ششم توسعه در دست بررس��ی و تدوين قرار دارد، 
بيان كرد: مشكالت و معايب برنامه پنجم توسعه در 

استان بايد برطرف شود.

یادداشت

 قرار گرفتن برف، س��بزه، كوه های رنگ��ی، مراتع پر گل،
 چشمه های جوشان، پرنده های مهاجر و زندگی روستايی 
در كنار تاالب چغاخور، اين تاالب را به يكی از زيبا ترين 

تاالب های كشور تبديل كرده است.
  تاالب های اس��تان چهارمحال و بختي��اری از زيباترين 
تاالب های كشور به ش��مار می روند كه در فصل بهار به 
واسطه زيبايی های خاص، ميزبان مسافران و گردشگران 

بسياری هستند.
هم اكنون تاالب های اين استان از تاالب چغاخور گرفته تا 
تاالب گندمان، به زيباترين مناطق گردشگری چهارمحال 

و بختياری تبديل شده اند.
تاالب چغاخور در اين ميان با اهميت ترين و بزرگ ترين 

تاالب منطقه است.
  اين تاالب به واس��طه ش��رايط توپوگرافی خود زيباتر از

 تاالب های ديگر استان است و در جذب مسافر و گردشگر 
نيز رتبه باالتری را به خود اختصاص داده است.

 وجود پرنده های بس��ياری بر روی س��طح آب، در كنار 
زيبايی های طبيعی منطقه، منظره ای خارق العاده ايجاد 
 كرده كه چش��م هر بيننده ای را به اي��ن زيبايی ها خيره 

می كند.
گونه های بی شمار گياهی و تنوع زيست محيطی تاالب 
بين المللی چغاخور چهارمحال و بختياری،  موجب كوچ 
هزاران پرنده به اين تاالب و توسعه اكوتوريسم منطقه و 

افزايش ورود گردشگران شده است.
اين تاالب با بي��ش از دو هزار و 300 هكتار مس��احت در 
نزديكی شهر بلداجی در شهرس��تان بروجن و در دامنه 

ارتفاعات برآفتاب و كالر است.
مساحت آبی اين تاالب يك هزار و 360 تا يك هزار و 500 

هكتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.
 اي��ن ت��االب ب��ا 58 گون��ه گياه��ی و آب��زی از اهميت 
زيست محيطی بااليی برخوردار بوده و در فصل تابستان 
حاشيه آن به يك دهكده سياحتی برای گردشگران تبديل 

می شود.
ه��ای  گون��ه  از  ت��االب  اي��ن  گياه��ی   پوش��ش 
حاشيه ای، نم پسند و شناور و غوطه ور تشكيل شده كه 
 عمده ترين آنان بيد، مرغ پگن، پتامژتون، پليگونيوم و ساز

 است.
 اين ت��االب با پش��ت نمای ب��رف و ارتفاعات س��بز رنگ

 جلوه های زيبايی در فصل بهار دارد. قرار داشتن در كنار 
كوهستان های زيبای منطقه و جوشان شدن چشمه های 

اطراف تاالب به زيبايی تاالب افزوده است.
هم اكن��ون ورود ۱20 هزار پرنده مهاج��ر به تاالب های 
استان به ويژه تاالب چغاخور، زيبايی اين تاالب ها را به اوج 

خود رسانده است.
هيچ تاالبی به زیبایی تاالب چغاخور نيست

يكی از مس��افران اس��تان اصفهان كه به حاش��يه تاالب 
چغاخور سفر كرده بود اظهار داشت: تاكنون از تاالب های 
بسياری در سطح كشور بازديد كرده ام؛ اما هيچ تاالبی به 

زيبايی تاالب چغاخور تاكنون نديده ام.
اميری گفت: اين تاالب زيبايی خارق العاده ای دارد و قرار 

گرفتن در منطقه اين تاالب آرامش به انسان می دهد.
 وی اف��زود: وجود برف و س��بزه و درختان س��ر س��بز و 
 كوهس��تان های رنگ��ی در اط��راف ت��االب منطقه ای 
خارق العاده ايجاد كرده است كه همه مسافران اين منطقه 

را متحير كرده است.
مديركل محيط زيست استان چهارمحال و بختياری، با 
اشاره به اينكه تاالب چغاخور هم اكنون به يكی از زيباترين 
تاالب های كشور تبديل شده است، گفت: چهارمحال و 

بختياری يكی از مسير های عبور پرندگان مهاجر است.
شهرام احمدی، با اش��اره به ورود ۱20 هزار پرنده مهاجر 
به سطح تاالب ها، بيان كرد: هم اكنون تاالب های استان 
به ويژه گندمان و چغاخ��ور ميزبان پرن��ده های مهاجر 
 اس��ت و پرنده های مهاجر تا فصل س��رما در اين استان

 می مانند و از گياهان كوچك آبزی سطح تاالب ها تغذيه 
می كنند.

وی اف��زود: ه��م اكن��ون اقدام��ات حفاظت��ی مهم��ی 
 در راس��تای حفاظ��ت از ت��االب ه��ای اس��تان مانن��د

  راه ان��دازی پاس��گاه، انتق��ال ه��رز آب ه��ا به س��طح 
تاالب ها، مديريت پس��ماند زباله در حاشيه تاالب ها و... 

انجام شده است.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه پرن��دگان مهاج��ر ورودی ب��ه 
 ت��االب ه��ای اس��تان 40 گون��ه هس��تند، بي��ان كرد: 
 مهم ترين گونه پرندگان مهاجر، كشيم، اردک سر سبز، 

اردک سر حنايی و خروس كولی و... است.
مديركل محيط زيست استان چهارمحال و بختياری بيان 
كرد: پرندگان مهاجر در سطح تاالب های استان به ويژه 
چغاخور و گندم��ان در حال النه گزين��ی و تخم گذاری 

هستند.
 احمدی در ادامه با اشاره به اينكه مسافران و گردشگران
  ت��االب ه��ای اس��تان باي��د در راس��تای حفاظ��ت از

 ت��االب ه��ا بكوش��ند، ادام��ه داد: گردش��گران از 
ريختن زباله در حاش��يه ت��االب ها بايد بپ��ر هيزند چرا 
كه زباله ه��ا زندگی بس��ياری از موجودات ت��االب را، از 
 پرن��دگان گرفته ت��ا جان��وران آب��زی با خط��ر مواجه 

می كنند.

»چغاخور« ميزبان هزاران پرنده مهاجر؛

تاالبیکهمسافرانرامتحیرمیکند

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  رعیت  محمدرضا  خواهان   113/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/5
وقت  است  نموده  تقدیم  هرندی  کریمی  مجتبی  طرفیت  به  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر  ساعت   94/4/6 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه 
این  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شعبه واقع در اصفهان 
نمایید. در صورت عدم حضور  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  مراجعه و نسخه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:5546 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980352301621 پرونده:  شماره   9410100352301072 ابالغیه:  شماره   3/6
به طرفیت خوانده  دادخواستی  نادری  بایگانی شعبه: 931878 خواهان شیما  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  رجوع  واقعه  ثبت  خواسته  به  علیزاده  علی 
اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   23 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980352301621 کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/06 و ساعت 10:15 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  مجهول المکان 
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:5550 شعبه 

23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/11/30 تاریخ   2004 شماره  رای  موجب  به  1222/93ش5  شماره:   3/7
علیهم  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 
به  اند  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  دو  2- مهدی رستمی هر  آبیار  1- محمدتقی 
خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام محکوم له و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 195/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق محکوم له سمیه 
بزرگ شمس آبادی به نشانی نجف آباد – ویالشهر – بلوار آزادگان – نگارستان34- 
سمت راست صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون  منزل آخر – 
است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای 
به  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  ظرف ده روز مفاد 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:3407 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980350200861 پرونده:  شماره   9409970350200061 دادنامه:  شماره   3/8
آقای  وکالت  با  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان:   931004 شعبه:  بایگانی  شماره 
هزارجریب  ابتدای   – آزادی  میدان   – اصفهان  نشانی  به  عبدی  فرزند  انصاری  احمد 
اسحاقیان  محمود  آقای   -1 خواندگان:  پنج  واحد   – اول  طبقه   – فراز  ساختمان   –
به نشانی  فرزند قاسمعلی 2- خانم صدیقه مرتضوی درچه فرزند عبدالرحیم همگی 
خ.ش   – درچه  نشانی  به  قاسمعلی  فرزند  اسحاقیان  احمد  آقای   -3 مجهول المکان 
بهشتی – کوچه بهمن- پ40، 4- آقای علی ابراهیمی فرزند مهدی به نشانی درچه – 
خ.امام – کوی حاجیان – بن.بست ش.ابراهیمی – منزل شخصی، 5- آقای محمد جعفر 
سلمانی فرزند حسینعلی به نشانی درچه – خ.امام – خط گاز شرقی – کوی حاجیان 
– کوچه گلبهار – منزل شخصی خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارات 
تاخیر تادیه دادرسی و حق الوکاله دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خواهان تعاونی اعتباری ثامن اصفهان با وکالت احمد انصاری به طرفیت خواندگان 

1- صدیقه مرتضوی درچه و 2- محمد جعفر سلمانی و 3- علی ابراهیمی و 4- محمود 
و 5- احمد همگی اسحاقیان به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد و دو میلیون ریال 
با  ایران شعبه خمینی شهر  ملی  بانک  به شماره 839300-93/6/12 عهده  وجه چک 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی 
محال  بانک  ناحیه  از  وجه چک صادره  پرداخت  عدم  گواهینامه  ظهر  و  متن  مصدق 
علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق 
در جلسه  از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی  اطالع  با  اینکه خواندگان  و  دارد  را 
دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده اند و دلیلی 
ذمه  اشتغال  استصحاب  با  دادگاه  لذا  اند  نکرده  اقامه  مدرکیه  سند  وجه  پرداخت  بر 
خواندگان دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310و311و312 قانون تجارت 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و 
مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و دو 
هزار  بیست  و  یکصد  و  میلیون  دوازده  مبلغ  نیز  و  بابت اصل خواسته  ریال  میلیون 
تعرفه  مطابق  وکیل  حق الوکاله  درصد  پرداخت شصت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و 
به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:3410 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9309980350900493 پرونده:  شماره   9410420350900024 اجراییه:  شماره   3/9
شماره بایگانی شعبه: 930547 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350901646 محکوم علیه منصور موزرمنی فرزند 
اسدا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/290/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
آخرین  وفق  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  حق الوکاله 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا در حق محکوم 
له مجتبی هنری فرد فرزند مهدی به نشانی اصفهان – خ.رباط اول – روبروی مسجد 
الهه   -2 فرزند مسعود  ثمین سالم   -1 خانمها  وکالت  با  متین سابق  موبایل   – حجت 
بنزین  پمپ  جنب   – راه سیمین  سه   – اصفهان  نشانی  به  دو  هر  علی  فرزند  صانعی 
 3/050/000 مبلغ  پرداخت  عالوه  به   402 واحد   – چهارم  طبقه  آرش-  ساختمان   –
ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
ماه محکوم خواهید شد.4-  6 تا  61 روز  از  به مجازات حبس  باشد  متعسر  اجرائیه 

عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:3417 شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/10 شماره دادنامه: 9209970350900115 شماره پرونده: 9109980350900633 
سید  آقای  وکالت  با  تیموری  اصغر  آقای  خواهان:   910642 شعبه:  بایگانی  شماره 
تجاری  مسکونی  مجتمع   – شیراز  دروازه   – اصفهان  نشانی  به  محمودآبادی  حسن 
مجهول المکان  نشانی  به  قاسمی  محمد  آقای  خوانده:  شماره15  طبقه3-   – سپهر 
زیر  به شرح  و  اعالم  را  دادگاه ختم رسیدگی  گردشکار:  مطالبه وجه چک  خواسته: 

با  تیموری  آقای اصغر  دادگاه: دعوی خواهان  مینماید. رای  به صدور رای  مبادرت 
وکالت آقای سید حسن محمودآبادی به طرفیت خوانده آقای محمد قاسمی به خواسته 
مطالبه مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک 
شماره 192647-91/5/15 عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال 
علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده 
و نظر به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد 
تجارت و 198و519و522  قانون   313 ماده  استناد  به  دانسته  وارد  را  دادگاه دعوی 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون 
نشر  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   14/088/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند 
خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید در 
زمان اجرا محاسبه می شود رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
تجدیدنظر خواهی  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  و ظرف  این شعبه  در  واخواهی  قابل 
است. با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان مکلف است 
نماید. پرداخت  به  محکوم  وصول  و  اجرا  زمان  در  را  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه 

م الف:3418 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/11 شماره دادنامه: 9309970350900679 شماره پرونده: 9209980350901149 
مرضیه  خانم  وکالت  با  قوامین  موسسه  خواهان:   921270 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجتمع   – فرعی  نبش   – سوم  خ.رباط   – ملک شهر   – اصفهان  نشانی  به  منصوری 
 – اصفهان  نشانی  به  رضایی  حسنعلی  آقای   -1 خواندگان:  واحد4   – آتش  اداری 
خ.امام خمینی – خ.شهیدان کاظمی – جنب آرایشگاه سهراب 2- خانم زهرا رادمرد به 
نشانی باغ غدیر – خ.عالمه امینی – شهرک پردیس – ک.ارغوان – ساختمان77- ط1 
خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
مرضیه  خانم  وکالت  با  قوامین  بانک  دعوی  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
به  آقای حسنعلی رضایی 2- خانم زهرا رادمرد  به طرفیت خواندگان 1-  منصوری 
و خسارات  دادرسی  انضمام خسارات  به  ریال   379/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
قرارداد رسمی راهن شماره 130512-86/4/18 خوانده  تادیه می باشد حسب  تاخیر 
ردیف اول اقدام به دریافت تسهیالت از موسسه قوامین نموده و خوانده ردیف دوم 
کرده  را  وام  ضمانت  موسسه  در  خود  ملک  گذاشتن  رهن  در  با  راهنی  عنوان  به 
است پس از عدم پرداخت وام خواهان نسبت به وصول از طریق درخواست صدور 
توسط  اجرا  در  رهنی  سند  مبلغ   92/9/6 تاریخ  در  که  اقدام  ثبت  اجرای  و  اجراییه 
مذکور  رسمی  قرارداد   5 ماده  حسب  می گردد  رهن  فک  سند  و  پرداخت  خواندگان 
به  ریال  مبلغ سه  روزانه  معوق  بدهی  بر  که عالوه  اند  متعهد شده  راهن  و  مشتری 
ازاء هر سه هزار ریال به عنوان خسارات عدم انجام تعهد پرداخت کنند که خسارات 
مذکور در اجرای ثبت برای موسسات مالی محاسبه نمی گردد و صرفًا اصل و سود 
وام محاسبه می گردد که مبالغ مذکور پرداخت شده است لذا با توجه به دادخواست 
تقدیمی و قرارداد رسمی ارائه شده و مفاد ماده 5 آن و با توجه به اینکه اصل وام 
دویست میلیون ریال بوده و سررسید آن 86/10/25 و تاریخ پرداخت اصل و سود 
آن 92/9/6 بوده است و خسارات عدم انجام تعهد در فاصله زمانی مذکور باید وفق 
قرارداد محاسبه گردد و با توجه به دفاعیات غیر موثر خوانده ردیف دوم در الیحه 
ارائه شده و عدم حضور خوانده ردیف اول و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح 
شده دادگاه به استناد مواد 10و219و220و230 قانون مدنی و مواد 198و515و519 
 379/000/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  را  خواندگان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   7/759/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
قانونی در حق خواهان محکوم می کند خسارات تاخیر  حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
تادیه با توجه به اینکه اصل خواسته مورد مطالبه خسارات تاخیر تادیه است و مطالبه 
خسارات تاخیر تادیه از خسارات تاخیر تادیه وجاهت شرعی و قانونی ندارد دادگاه 
به استناد مواد 197و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر 
می کند رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است.م الف:3419 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
3/12 شماره دادنامه: 9309970350901255 شماره پرونده: 9209980350901169 
 – بسیجیان  مهر  اعتباری  و  مالی  موسسه  خواهان:  شعبه:921294  بایگانی  شماره 
حمید نوری با وکالت خانم زهرا سعادت به نشانی اصفهان – خ.حکیم نظامی – جنب 
خانم   -1 خواندگان:  واحد4  ط2-   – کیمیا  ساختمان  سابق(-  قندی)مهرداد  خ.شهید 
الهه سقائی زفره 2- آقای مسعود صادقی 3- خانم مهناز موید زفره 4- آقای سید 
نشانی  به  ترابی  محسن  آقای   -5 مجهول المکان  نشانی  به  همگی  کرباسیون  عباس 
خ.شیخ بهایی  مجهول المکان 6- خانم نرگس صوفیان اصفهانی به نشانی اصفهان – 
محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته:  پ19   – ک.خلجا   –
مینماید. رای  به صدور رای  مبادرت  به شرح ذیل  اعالم و  را  پرونده ختم رسیدگی 
زهرا سعادت  وکالت خانم  با  بسیجیان  مهر  اعتباری  و  مالی  دادگاه: دعوی موسسه 
زفره  مؤید  مهناز   -3 2- مسعود صادقی  زفره  الهه سقائی   -1 به طرفیت خواندگان 
4- نرگس صوفیان اصفهانی 5- سید عباس کرباسیون 6- محسن ترابی قهدریجانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 260/000/000 ریال وجه 8 فقره سفته با احتساب خسارات 
مصدق  فتوکپی  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  می باشد.  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
997834و997835و772046و772043و772048و772044و7720 شماره  سفته های 

47و772045 و با توجه به دفاعیات خوانده ردیف دوم و عدم حضور سایر خواندگان 
به پاسخ استعالم واصل  با توجه  قبال دعوی مطرح شده و  ایراد و دفاع در  و عدم 
شده از شعبه خوراسگان موسسه مالی مذکور که مانده بدهی را 185/000/000 ریال 
اعالم داشته اند و سفته های مذکور توسط خوانده ردیف اول صادر و توسط سایر 
قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دادگاه  است  شده  امضاء  آن  ظهر  خواندگان 
آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 185/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   3/921/000 مبلغ  و  خواسته  اصل 
تادیه وفق  قانونی در حق خواهان محکوم می کند خسارات تاخیر  وکیل وفق تعرفه 
آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 93/5/4 )تاریخ پاسخ استعالم( در زمان 
و  دوم حضوری  ردیف  خوانده  به  نسبت  رای صادره شده  می شود.  محاسبه  اجرا 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به سایر خواندگان 
بیست  این شعبه و ظرف  قابل واخواهی در  ابالغ  از  بیست روز پس  غیابی و ظرف 
عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  است.م الف:3421  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  روز 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/13 شماره دادنامه: 9309970351101870 شماره پرونده: 9209980351101352 
خ.میرزا  نشانی  به  حسینی  مرتضی  آقای  خواهان:   921389 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ528 خوانده: آقای فیروز محمدی به نشانی مجهول المکان  محله زهران –  طاهر – 
حسینی  مرتضی  سید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  طلب  مطالبه  خواسته: 
خواسته  به  فریدون  فرزند  فارسانی  محمدی  فیروز  آقای  طرفیت  به  جواد  فرزند 
 403947 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  هشتاد  و  یکصد  مبلغ  مطالبه 
جاری  حساب  از  شهرکرد  کاشانی  شعبه  صادرات  بانک  عهده   91/8/28 مورخ 
0100328871000 به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
لغایت زمان اجرای حکم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید 
مطالبه  در  آن  دارنده  استحقاق  و  آن  ذمه صادرکننده  اشتغال  بر  داللت  که  خواهان 
و  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  بالوجه  حضور  عدم  به  نظر  و  داشته  سند  وجه 
رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و 
اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
 2 ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  قانون  و  تجارت  قانون  249و309و313  مواد 
مصلحت  تشخیص  مجمع   1377 سال  مصوب  چک  قانون  از  موادی  اصالح  قانون 
نظام و مواد 198و502و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
ششصد  و  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هشتاد  و 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای 
احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز  اقدام  به استیفای حقوق خواهان 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد. استان  مرکز  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف 
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بهترین چی��زی که بن��ده بعد از ش��ناخت خدا به 
وس��یله آن ب��ه درگاه الهی تقرب پی��دا می کند، 

نماز است.
راه های مقابله با بیماری 
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شایعات پیرامون کشک زیاد است؛ مثال می گویند هر ماستی که 
خراب و کپک زده اس��ت و تاریخ انقضایش گذشته، به کارخانه 
برمی گردانند و کش��ک می کنن��د. بعضی ه��ا می گویند روی 
کشک های خشک به عنوان منبع کلسیم نمی توان حساب کرد 

زیرا به جای ماست، آرد و نشاسته دارند.
این شایعات بهانه ای شد تا با یک متخصص صنایع غذایی درباره 

تقلب های احتمالی در این ماده مغذی گفت وگو کنیم.
کشکی که در بازار موجود است، کشک واقعی است؟

اگر منظورتان کشک صنعتی و مایع است که فرآورده ای لبنی 
است و از ماست گرفته می شود، می توان گفت بله کشک واقعی 
اس��ت؛ اما امکان تخلف هن��گام تولید کش��ک هایی که به طور 
زیرپله ای تهیه می شوند یا کشک های خشک سنتی وجود دارد. 
به همین دلیل باید کشک هایی با برندهای معروف و شناخته شده 

بخرید که نظارت روی آنها وجود دارد و استاندارد هستند.
این باور درست است که کشک یا دوغ را از ماست ترش 

شده و تاریخ مصرف گذشته درست می کنند؟
نه. در فرآیند تولید کش��ک، چنین چیزی تعریف نشده است. 
کشک از ماست تازه درست می شود، اما ممکن است کارخانه های 
کوچک و زیرپله ای که تعدادشان هم زیاد است، هر نوع تقلبی 
انجام دهند. مارک های معتبر چنین تقلب هایی ندارند و وقتی 
برندی در فروشگاه های بزرگ عرضه می شود، مردم می توانند 

مطمئن باشند که این محصول بدون مشکل است.
تفاوت کشک صنعتی و سنتی در چیست؟

در روش صنعتی با جوش��اندن یا روش های تغلیظ صنعتی این 
کار را انجام می دهند. افزایش اسیدیته و ترکیب های موجود در 
ماست غلیظ شده طعم خاصی به ماست می دهد و آن را به کشک 
تبدیل می کند. افزودنی هایی نیز برای تنظیم اسیدیته به کشک 
اضافه می شود که pH آن را پایین می آورد. کشک سنتی را نیز 
زیر نور آفتاب تهیه می کنند. گرمای آفتاب باعث تغلیظ و گرما 
دیدن کشک می شود و تغییر پروتئین های شیر عامل مزه ترش 
کشک است. در روش سنتی کشک را کامال خشک می کنند؛  اما 
در روش صنعتی چون قرار است کش��ک در غذا استفاده  شود، 

درصد تغلیظ آن را پایین می آورند تا مایع بماند.
چرا برخی کشک ها تیره ترند؟

رنگ کشک به میزان چربی، غلظت و میزان گرما دیدن محصول 
بستگی دارد. هرچه محصولی غلیظ تر و گرمادیده تر باشد، چربی 

آن باالتر و رنگ آن تیره تر و کاراملی تر می شود.

بوی خاص کشک از چیست؟
بوی کشک به بوی ماده اولیه یعنی شیر یا ماست و فرایندهایی 
که در کارخانه روی آن انجام می شود، بستگی دارد. تمام شیرها 
بوی یکسانی ندارند. از سوی دیگر، همان طور که گوشت وقتی 
به شیوه های مختلف طبخ می ش��ود بوهای مختلفی می دهد، 
کشک نیز با توجه به فرایندهایی که در معرض آن قرار گرفته، 
بوی خاصی پیدا می کند. میکروب های موجود در کش��ک چه 
میکروب های بیماری زا باشند چه مفید نیز بوی خاص در کشک 

ایجاد می کنند.
چرا به کشک نمک می زنند؟

اول برای طعم، دوم برای اینکه افزودن نمک باعث خشک شدن 
سریع تر کشک می شود و از فس��اد آن پیشگیری می کند. البته 

میزان نمک روی باکتری خطرناک بوتولینیوم تاثیری ندارد.
کشک را باید بجوشانیم؟

کشک محلی را بله چون زمان تغلیظش طوالنی و زمان بر است 
و احتمال دارد آلوده به سم خطرناک بوتولینیوم باشد که در اثر 
جوشیدن تجزیه می شود. در کشک صنعتی این احتمال کمتر 
اس��ت ولی گرمادهی مخصوصا اگر روی بسته بندی درج شده 
باشد، درست مثل قوطی های کنسرو، الزم است. خوشبختانه 

این سم با کم ترین حرارت، زود از بین می رود.
کشک مایع را باید در یخچال نگه داشت؟

تمام فرآورده های لبنی جز آنهایی که استریل هستند یا به شکل 
پودر عرضه می شوند، باید در یخچال بین 7-4 درجه سانتی گراد 
نگه داشت زیرا حاوی آب هس��تند و فسادپذیری شان باالست. 
بیرون از یخچال میکروب هایی در آنها رش��د می کند که باعث 

تغییر مزه و طعم کشک و حتی باعث کپک زدن آن می شود.
بعد از آن که در محصول باز شد تا چه مدت قابل استفاده 

است؟
این مدت زمان از یک کارخانه به کارخانه دیگر متفاوت است و به 
فرمول ساخت بستگی دارد. معموال تاریخ انقضا روی بسته بندی 

محصول درج شده است.
چرا برخی محص�والت لبنی قبل از تاریخ انقضا، فاس�د 

می شوند؟
اشکال اینجاست که خانم خانه محصولی را که در یخچال نگه 
می دارد، موقع مصرف بیرون می آورد ولی فورا آن را به یخچال 
برنمی گرداند. مثال کشک چند ساعتی با در باز بیرون می ماند تا 
آشپزی تمام شود بعد دوباره به یخچال منتقل می شود. در این 

شرایط میکروب های محیط و کپک ها وارد محصول می شوند 
بنابراین زودتر از موعد مقرر خراب می شوند.

و اگر کشکی کپک زد ؟
توده کپ��ک را هرگز نباید خ��ورد زیرا سرطان زاس��ت. کپک، 
س��می در غذا پخش می کند و گرچه کپک را برمی داریم، سم 
آن برداشته نمی شود و جوش��اندن کشک نیز باعث تجزیه سم 
نخواهدشد و گاهی حتی آن را سمی تر می کند. پس اگر غذایی 
کپک زد، باید آن را دور بریزیم. با جوشاندن کشک شاید سلول 
میکروب بمیرد اما اجزای این سلول و س��م آن در ماده غذایی 
موجود است و می تواند مولد بیماری باشد. سلول مرده عفونت 

ایجاد نمی کند اما می تواند آلرژی زا و محرک باشد.
کشک بی نمک، منبع کلسیم است

مقدار کلسیم در 30 گرم کش��ک تازه بدون نمک و چربی باال، 
معادل میزان کلسیم یک لیوان شیر برابر 250 سی سی است. به 
عبارتی کشک منبع خوب کلسیم است؛ اما متاسفانه کشک هایی 
که به صورت خشک عرضه می ش��ود، حاوی نمک زیادی است 
که جذب کلسیم را به ش��دت کاهش می دهد. به همین دلیل 
است که می گوییم روی کشک خش��ک به عنوان منبع کلسیم 

حساب نکنید.
از سوی دیگر، در مورد کشک خشک این تردید وجود دارد که 
آنچه به دست مان می رسد کش��ک واقعی نباشد و مخلوطی از 
نمک و آرد باشد. کش��ک مایع نیز گرچه نمک کمتری دارد اما 
چون در بسته بندی های بی هوازی عرضه می شود، همیشه باید 

به تاریخ مصرف آن توجه داشت.
نکته دیگر در مورد کشک مایع که باعث می شود بگوییم روی آن 
به عنوان منبع کلسیم حساب نکنید، چربی باالی آن است؛ زیرا 
از ماست های پرچرب تهیه می شود و این چربی برای افرادی که 

چاق هستند یا مشکل چربی خون دارند، اصال مناسب نیست.

بیم��اری پارکینس��ون دس��تگاه عصب��ی مرک��زی 
را درگی��ر ک��رده و ب��ا عالئم��ی مانند ل��رزش بدن، 
 س��فتی عضالن��ی پی��ش رون��ده، از دس��ت رفت��ن 
 توان من��دی ه��ای حرکتی و غی��ره خود را نش��ان 
می دهد. شما می توانید با اقداماتی از قبیل نوشیدن 
قهوه، مصرف ویتامین ه��ا، ورزش و غیره از ابتالی به 

این بیماری پیشگیری کنید.
 ایبوپروفن پیشگیری کننده از پارکینسون

نتایج ی��ک پژوه��ش کانادایی ک��ه توس��ط وزارت 
 س��المت آمری��کا انج��ام ش��ده و در فوری��ه ی

س��ال 2010 به چاپ رس��یده است نش��ان می دهد 
مص��رف ایبوبروف��ن )ادوی��ل( باعث کاه��ش خطر 
ابتال به بیماری پارکینس��ون می ش��ود. محققان به 
 این نتیجه رس��یده اند که مص��رف ایبوپروفن باعث 
 کاه��ش 40 درص��دی خطر ابت��ال به پارکینس��ون

 می ش��ود. این پژوهش ب��رروی 136 ه��زار و 474 
داوطلب کامال سالم انجام شده اس��ت. محققان بعد 
از شش س��ال بررسی مش��اهده کردند که از بین این 
تعداد داوطلب، حدود 293 نفر به پارکینسون مبتال 
ش��ده اند.بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد 
افرادی که بروفن بیش��تری مصرف ک��رده اند کمتر 
 دچار این بیماری ش��ده اند. به همین دلیل محققان

بررس��ی ه��ای بیش��تری روی مولک��ول ه��ای 
موج��ود در ایبوپروف��ن انج��ام دادن��د، چ��ون یک 
 ترکی��ب ضدالته��اب محس��وب م��ی ش��ود. ب��ه 
 عقی��ده ی محقق��ان، پارکینس��ون به دلی��ل مرگ 
 س��لول های عصب��ی در اثر عوام��ل الته��اب زا بروز

 می کن��د. البته این مورد صرفا جهت اطالع رس��انی 
بوده است و منظورمان این نیست که برای پیشگیری 
از ابتال به پارکینسون، شروع به مصرف پروفن کنید، 
چون هر دارویی عوارض مخصوص به خودش را دارد.

 نوشیدن قهوه؛ موثر یا بی تاثیر؟
قه��وه خ��واص ضدپارکینس��ونی دارد. نتای��ج 
 ی��ک پژوه��ش آمریکای��ی ک��ه در س��ال 2000 و 
8 ه��زار م��رد انج��ام ش��ده اس��ت،  ب��رروی 
و  قه��وه  ک��ه  اف��رادی  ده��د  م��ی  نش��ان 
مص��رف  کافئی��ن  ح��اوی  ه��ای   نوش��یدنی 
 م��ی کنن��د، کمت��ر در مع��رض پارکینس��ون قرار 
می گیرند. ب��ه عقیده ی این متخصص��ان افرادی که 
کافئین مص��رف نمی کنند در مقایس��ه با افرادی که 
روزانه یک تا دو فنجان قهوه می نوش��ند، حدود پنج 

برابر بیشتر در معرض ابتال به این بیماری هستند.
البته توصیه می شود که در نوشیدن قهوه دچار افراط 
نشوید و روزانه یک تا دو فنجان میل کنید. بهتر است 
بدانید چای س��بز نیز خواص آنتی اکسیدانی باالیی 
 دارد و برای مقابله ب��ا بیماری ه��ای تخریب کننده 
س��لول های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مفید 

است.
 حواس تان به داروهای هورمونی باشد

نتایج پژوهشی که در سال 2003 برروی 77 هزار زن 
انجام شده است نشان می دهد که دریافت داروهای 
هورمونی و در کنار آن مصرف زی��اد قهوه در دوره ی 
یائسگی، خطر ابتال به پارکینس��ون را باال می برد. به 
عقیده ی محققان، خانم هایی که قرص های هورمونی 
مصرف می کنند و در طول روز شش فنجان یا بیشتر 
قهوه می نوشند، چهار برابر بقیه در معرض این بیماری 
قرار دارند. توجه داش��ته باشید که هورمون استروژن 
روی سیستم دوپامینرژیک تاثیر می گذارد. اگر تحت 
درمان با اس��تروژن )هورمون درمانی در یائس��گی( 

هستید، بهتر است مصرف قهوه را کاهش دهید.
 از ق�رار گرفت�ن در مع�رض آف�ت کش ها 

بپرهیزید
 اگرچ��ه ب��رای اثب��ات ای��ن نظری��ه هن��وز ب��ه

 بررسی های بیشتر نیاز هس��ت، اما بهتر است بدانید 
 که ق��رار گرفتن در مع��رض آفت کش ها، س��موم و 
 آالین��ده ه��ای ش��یمیایی ج��زو عوام��ل احتمالی

 افزایش دهن��ده خطر ابتال به پارکینس��ون اس��ت. 
محققان فرانسوی بر این عقیده هس��تند افرادی که 
سال ها در معرض سموم کش��اورزی هستند )مانند 
 کش��اورزان و غیره( بیش��تر ب��ه این بیم��اری مبتال

 می ش��وند. توصیه می کنیم در حین س��م پاش��ی 
محصوالت کشاورزی و غیره حتما از ماسک استفاده 
کنید. عالوه بر این تا حد امکان از میوه ها و سبزیجات 
ارگانیک استفاده کنید و یا اینکه قبل از خوردن آنها 

را به دقت بشویید.
ورزش کنید

انج��ام ورزش منظ��م ب��رای پیش��گیری از ب��روز 
اختالالت حرکتی مرب��وط به بیماری پارکینس��ون 
مانند ل��رزش ان��دام های ب��دن مفید اس��ت. توجه 
 داش��ته باش��ید که عالئم ای��ن بیماری دیرت��ر بروز 
می کند و این بیماران بای��د خود را برای مقابله ی هر 
چه بهتر با عالئم این بیماری و کنترل بدن خود آماده 
کنند. ذکر این نکته ضروری اس��ت که ورزش خاصی 
برای پیشگیری از این مشکل و اختالالت ناشی از آن 
 وجود ن��دارد. متخصصان حوزه ی س��المتی توصیه 
می کنند که انجام روزانه 30 دقیقه ورزش های سبک 
مانند پیاده روی بسیار مفید است. البته نباید به این 
میزان بسنده کرد و بهتر اس��ت هر هفته حداقل یک 

ساعت ورزش های دیگر را نیز انجام دهید.
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 بهانه هایی که مانع رسیدن
 به آرزوهای تان می شود

های��ی  بهان��ه  م��ا  هم��ه 
داری��م که س��د راه م��ا برای 
 دنب��ال ک��ردن ب��زرگ ترین 
آرزوه��ای م��ان می ش��وند. 
بهان��ه ه��ا فق��ط توجیه��ی 
از  دس��ته  آن   ب��رای 
اعتق��ادات م��ان هس��تند که 
محدودمان می کنن��د. برای 

اینکه جلو باور کردن بهانه ه��ای مان را بگیری��م و بتوانیم آمال و 
آرزوهای مان را دنبال کنیم، باید ریشه این اعتقادات را پیدا کرده 
 و آنها را به باورهای��ی تبدیل کنیم که ما را روز ب��ه روز به خودمان 

مطمئن تر می کنند.
منظورمان این نیس��ت ک��ه غیرواقعی فکر کنی��د. منظورمان این 
 اس��ت که تالش مان را بیش��تر کنی��م ت��ا بتوانیم از مه��ارت ها و 
توانایی های مان ب��رای انجام کارهایی در زندگی مان که دوس��ت 

داریم استفاده کنیم.
بهانه ها معموالً دو دس��ته هس��تند: بهانه های »کافی نبودن ها« 
 و بهانه ه��ای »خیلی زیاد ه��ا«. در زیر به بعض��ی از متداول ترین

  بهانه هایی که افراد برای دنبال نکردن آرزوهای ش��ان برای خود 
می آورند و راه هایی برای غلبه بر آنها اشاره می کنیم:

۱- وقت کافی ندارم
یکی از مت��داول ترین بهان��ه های افراد برای دس��ت کش��یدن از 
آرزوهای ش��ان، کافی نب��ودن زمان اس��ت؛ اما وقتی بنش��ینید و 
 حساب کنید که 24 س��اعت ش��بانه روزتان را صرف چه کارهایی 
 می کنید، متوجه خواهید ش��د که ای��ن بهانه اصاًل جایز نیس��ت.

 از این گذشته، چه چیزی مهم تر است؟ وقت تلف کردن در اینترنت 
یا 30 دقیقه وقت گذاشتن برای اینکه یک قدم به سمت آرزوی تان 
گام بردارید؟ اگر به وقت بیشتری نیاز دارید، به کارهایی فکر کنید 

که می توانید برای دنبال کردن آرزوی تان موقتاً کنار بگذارید.
۲- پول کافی ندارم

خیلی ها بدون اینکه بنش��ینند و ببینند این پول کافی واقعاً چقدر 
است، زود نتیجه گیری می کنند. حتی اگر این عدد االن برای تان 
غیرقابل دسترس باشد، باز هم دلیل برای کنار گذاشتن هدف تان 
نیست. وقتی آن عدد دقیق را در ذهن داش��ته باشید، در وضعیت 
بهتری هس��تید چون می توانید از راه های مختلف مثل پس انداز 
کردن، درخواس��ت ترفیع کاری، کار کردن بیش��تر و … آن را به 

دست آورید.
۳- مهارت کافی ندارم

وقتی ای��ن بهان��ه را می آوری��م، یادمان م��ی رود که ت��ا امروز در 
زندگی مان چ��ه مهارت هایی کس��ب کرده ای��م. راه رفتن، حرف 
زدن، آش��پزی کردن، تای��پ ک��ردن و… همه این ه��ا کارهایی 
 ب��وده ک��ه روزی بل��د نبودی��م و ب��رای آموخت��ن آن ه��ا زمان 
 گذاش��ته ایم. چه چی��زی جلو ش��ما را ب��رای یادگی��ری دوباره 

می گیرد؟
۴- حمایت کافی ندارم

رس��یدن به هدف تان بدون این که کس��ی حمایت تان کند خیلی 
سخت است؛ اما دلیل کنار گذاشتن آن نیست. اگر بین دوستان یا 
خانواده کسی از شما پش��تیبانی نمی کند، به آدم ها و مکان هایی 

فکر کنید که بتواند این حمایت را از شما به عمل آورد.
۵- هوش کافی ندارم

تا وقتی که به خودتان م��ی گویید که برای انج��ام کاری به اندازه 
کافی باهوش نیس��تید، هیچ وقت موفق نخواهید بود. اگر س��عی 
دارید ب��ه توانایی های ت��ان اعتماد کنید، وقت بگذارید و لیس��تی 
از همه کارهایی که توانس��ته اید با موفقیت به پایان برسانید، همه 
کارهایی که بیش از انتظار دیگران بوده است و توانایی تان را اثبات 
کرده، تهیه کنید. به خودتان اجازه دهید کسی باشید که بتواند به 

آرزویش برسد.
۶- تجربه و ارتباطات کافی ندارم

به جای اینکه این بهانه ها را جمله تمام کننده ببینید، این س��وال 
را به آن ها اضافه کنید؛ چه کاری برای آن از دست تان برمی آید؟

همانطور ک��ه هیچ کس با مه��ارت هایی ک��ه ام��روز دارد به دنیا 
نیامده اس��ت، هیچ کس هم با تجربه و ارتباطات کاف��ی پا به دنیا 
 نگذاشته است. تجربه به مرور ایجاد می شود و همه یک روز شروع

 می کنند. ارتباطات ه��م همین طور، هر چه زودتر ش��روع کنید، 
شبکه ارتباطات تان زودتر رشد می کند.

7- خیلی ریسک دارد
ش��اید درس��ت باش��د اما این دلی��ل نمی ش��ود که دس��ت از آن 
بکش��ید. ببینید دقیقاً چ��ه چیزی درم��ورد آرزوی تان ریس��ک 
دارد؛ ممکن اس��ت پول زی��ادی از دس��ت بدهید؟ ممکن اس��ت 
 کارت��ان را از دس��ت بدهی��د؟ از ای��ن م��ی ترس��ید ک��ه بقی��ه

 قض��اوت ت��ان کنن��د؟ بع��د بدتری��ن اتفاق��ی که ممکن اس��ت 
 بیفتد را تصویر کنی��د. برای آماده ک��ردن خودتان ی��ا کم کردن 

ریسک های کار چه می توانید بکنید؟
8- خیلی زود است

مثل بقیه بهانه هایی که در این لیست هستند، خیلی مهم است که 
آن را با جزئیات بیشتری بررسی کنید. معموالً چیزی که پشت این 
»خیلی زود« قرار دارد ترس است، ترس از احمق جلوه کردن و ترس 
از شکس��ت. همانطور که رید هافمن ،Reid Hoffman، بنیان 
گذار Linkedin می گوید، »اگر از نسخه اولیه محصول خودتان 
 خجالت نمی کش��ید، یعنی خیلی دیر ش��روع کرده ای��د«. اولین
تالش ها برای عملی کردن آرزوهای مان بخشی از روند کار است.

9- خیلی دیر است
ان��واع دیگر این ن��وع بهانه این اس��ت ک��ه »برای ای��ن کار خیلی 
پیر ش��ده ام« یا »ای��ن کار خیل��ی طول م��ی کش��د«. بااین که 
همه ما وقت مح��دودی را زنده هس��تیم تا بتوانی��م کارهایی که 
 دوس��ت داریم را انجام دهیم، ای��ن وقت باالخره م��ی گذرد، چه 
آرزوهای تان را دنبال کنید چه نکنید. پس چرا بیشترین استفاده 

را از این وقت محدود نبرید؟
۱0- خیلی کم اهمیت است

نه !  این آرزوی ش��ما است و دقیقاً چیزی اس��ت که خیلی اهمیت 
دارد. اگر آدم های بیشتری می خواهید که کنارتان باشند و در این 
راه حمایت تان کنند و هدف را به شما یادآوری کنند، یک بار دیگر 

مورد 4 چهار را بخوانید.

ساخت کاغذ از لباس های کهنه
کاغذ از جمله مواردی اس��ت که همواره مورد توجه 
افراد قرار گرفته اس��ت؛ چرا که قاب��ل اعتماد ترین 
وسیله ی انتقال اطالعات برای بش��ر در عرصه های 
مختل��ف از جمله انتقال تاریخ، دان��ش و فرهنگ به 

نسل های آینده به شمار می آید.
امروزه کاغذ جزیی از زندگی ماست صفحات کتاب ها، 
اس��کناس ها، کاغذه��ای دی��واری و... مثال هایی از 
 کاربرده��ای فراوان کاغذ هس��تند. نکت��ه ی جالب 
اینجاست که روش های پیچیده ای که امروزه برای 

تولید کاغذ به کار رفته می شود هم چنان بر مبنای همان اصول ساده ی قدیمی است.
علی پزش��ک، محقق این طرح در مورد کاغذهای دست س��از می گوید: کاغذهای دست ساز از 
الیاف س��لولزی مانند لباس های کهنه و ساقه ی برنج تهیه می ش��وند. این کاغذها برای استفاده 
 در بخش های مختلف از جمله هنر خوشنویس��ی به کار می روند. از دیگر کاربردهای کاغذهای 

دست ساز می توان به استفاده ی آنها برای نوشتن سند در کشورهای دیگر اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: بر خالف کاغذهای ماشینی، مراحل س��اخت این کاغذها کامال قابل کنترل 
است و می توان در تمامی این مراحل تغییرات دلخواه را به وجود آورد. یکی از این تغییرات جالب، 
افزودن بذر گیاهان به خمیر کاغذ است که سبب افزایش جذابیت کاغذهای دست ساز شده است.

این محقق، کاغذهای کاشتی یا بذر دار را به صورت تقویمی کوچک در آورده که هر ماه از سال در 
یک ورق جمع آوری شده است. بعد از پایان  هر ماه می توان کاغذ آن ماه را مرطوب کرده و مانند 
بذرهای معمولی بکاریم. با گذش��ت 10 تا 14 روز می توانیم شاهد جوانه زدن آن باشیم.حمایت 
از این دست نوآوری ها و تولید  انبوه آن ها عالوه بر کمک به قطع کمتر درختان، می تواند مرهمی 

بر تن زخمی درختان نیز باشد.

 قلم هوشمند با قابلیت تایپ و پاسخگویی
 به تلفن

 قلم هوش��مند جدید به کاربران اج��ازه می دهد
بر روی هر سطحی یادداشت های خود را بنویسند 
و س��پس این متن بطور خودکار بر روی نمایشگر 
تلفن همراه ظاهر شود.این قلم هوشمند موسوم 
به Phree همچنین به عنوان یک هدست بلوتوث 
عمل ک��رده و اطالعات تلفن هم��راه را روی یک 
 Phree نمایش��گر داخلی نش��ان می دهد. قل��م
توسط شرکت فناوری های OTM ساخته شده 
است. این قلم هوشمند از فناوری سنجش ترجمه 

نوری به همراه یک حسگر تداخل سنج لیزر سه بعدی برای پیگیری حرکت استفاده می کند.
این فناوری به وی��ژه از لیزرهای رهگیری حرک��ت برای پیگری حرکات قلم و ش��کل حروف 
استفاده می کند. این حروف توسط بلوتوث بر روی نمایشگر و روی طیفی از برنامه های سازگار 
مانند OneNote، Office یا وایبر تایپ می شود. قلم Phree با یادگیری شیوه نوشتار فرد و 
حالت گرفتن آن توسط کاربر، می تواند به عنوان یک ابزار بیومتری استفاده شود. عالوه بر آن، 
Phree می تواند نقش ها، حاشیه نویسی ها و س��ایر نمادها را شناسایی کند تا کاربران بتوانند 
شکلک های طراحی دستی را ارسال کنند. همچنین نمایشگر کوچک روی این قلم اطالعات و 
پیامک هایی را نمایش می دهد که بطور مستقیم از روی نمایشگر قابل پاسخگویی است. قلم 
هوشمند Phree از یک بلندگوی داخلی برخوردار بوده، از این رو می توان از آن به عنوان یک 
هدست بلوتوث برای پاسخگویی به تماس های تلفنی استفاده کرد. قلم Phree با وزن 30 گرم 

در رنگ های مشکی، خاکستری، نقره ای و طالیی ارائه شده است.

فناوری

تست هوش
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