
واکنــش بازار
 به گرانـی بنزین

در پی افزایش رسمی قیمت بنزین صورت گرفت؛
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اکثریت قاطع مردم، پشتیبان تعامل با جهان هستند
رییس جمهور کش��ورمان گفت: مردم می دانند که با 
شعار و ادای جمالت تند مشکالت جامعه و کشور حل 

و فصل نمی شود.
به گزارش ایسنا، حجت االس��الم و المسلمین حسن 
روحانی در سخنان خود در بین مردم شهرستان های 
شهریار، مالرد و قدس افزود: مردم ما با مشکالت زیاد  
ناشی از اقدامات گذشته ، روبه رو هستند؛  اما برای حل 
این مشکالت و دستیابی به رونق اقتصادی امیدوارند.

وی افزود: برای حل مش��کالت م��ردم در بخش های 
مختلف، جامعه ب��ه آرامش توام با انس��جام و وحدت 
نیازمند است. ما در داخل کش��ور به وحدت، همدلی 
و همزبانی نیازمندیم و بای��د همه در برابر توطئه های 

دش��من برای ایج��اد نا امن��ی در منطق��ه و جنگ و 
خونریزی در کشورهای همسایه مقاومت کنیم.

وی با اشاره به این که »مردم ایران در 24 خرداد 92 به 
دنیا اعالم کردند که چهره ملت ما چهره صلح، عدالت 
و همزیس��تی با مردم جهان اس��ت«گفت: ما مصمم 
هستیم تا مش��کالت را با جهان با منطق، استدالل و 
مذاکره به حل و فصل نهایی برسانیم. مردم ما با صدای 
بلند و رفتار مس��تحکم خود به هم��ه جهانیان اعالم 
می کنند که دوران خشونت و افراطی گری به سر آمده 
و همه باید با منطق، استدالل و تدبیر راه آینده را که راه 

توسعه است طی کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود...
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زنده رود
 درآمد  را به شرق بازگرداند

دست مافیا، از بخش 
کشاورزی کوتاه شود

حواشی سیاسی، راه اندازی 
مترو را به تاخیر انداخت 

جوان ترین موزه دار کشور، از 
مشکالت »کلوک« می گوید

کمیته امداد، بیش از ۸ هزار 
فرصت شغلی ایجاد می کند
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 پیام ملی پوشان کشتی
 به 175غواص شهید

آغاز ثبت نام نمایشگاه صنعت 
ساختمان و سیمان امارات

عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران در فصل گذش��ته سیر 
نزولی داشت؛ و بازیکنان شاغل در اروپایی  غیر از علیرضا 
جهانبخش و تاحدودی س��ردار آزمون، عملکرد چندان 

رضایت بخشی نداشتند. 
جام جهانی برزیل هر چقدر برای فوتبال ایران خوب بود، 
اما نتوانست باعث شود بازیکنی از ایران، چشم تیم های 
خوب اروپایی را بگیرد و حتی برخ��ی بازیکنانی هم که 
در اروپا داش��تیم � اش��کان دژآگه و رضا قوچان نژاد� به 
کش��ورهای خلیج ف��ارس آمدند تا کم��ی از آب و هوای 

این منطقه لذت ببرند. عالوه ب��ر آن بازیکنان معدودی 
هم که در اروپا بازی کردن��د، به جز علیرضا جهانبخش و 
تاحدودی سردار آزمون، نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند. ظاهرا فوتبال ایران دیگر مثل س��ال های گذشته 
 نمی تواند به اروپا بازیکن، ترانسفر کند و این قطعا در رشد 

تیم ملی ایران اثرگذار است. 
جدا از کم شدن مشتریان اروپایی فوتبالیست های ایرانی، 
قطعا دالیل زیادی هم وجود دارد ک��ه بازیکنان ترجیح 

می دهند در لیگ ایران بازی کنند...

غروب  لژیونـرها
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»آگهی فراخوان«شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

 ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.
سایر موارد:

1-زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد. 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس  

3- جهت اخذ اطالعات بيشتر در خصوص كليه مزايده ها با شماره تلفن 03152574532 تماس حاصل فرماييد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

94/3/1894/3/31فروش حدود 80 تن استیل ضایعاتی 05X23H7-94مزایده1

 با اطمینان بسازید 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ) سهامی عام(   

نوبت اول

Web + Internet
  پاسخی جامع و با کیفیت به نیاز آنهایی که می خواهند  به روز زندگی کنند .

ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه شبکیه با تخفیف استثنائی با تکنولوژی روز دنیا SSD Cloud و برای اولین بار در ایران
ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شبکیه با طرح های رنگارنگ بهاری با کیفیت و قیمتی استثنائی



جهانگیری:

دانشگاه ها باید نوک پیکان توسعه 
علمی کشور باشند

جلس��ه هیات امنای دانشگاه صنعتی ش��ریف به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

در این جلس��ه،  اس��حاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت 
دانشگاه های کشور و به خصوص دانشگاه صنعتی شریف 
در توسعه علم و فناوری گفت: دانشگاه ها باید نوک پیکان 
توسعه علمی کشور باش��ند و جایگاه کش��ور را از لحاظ 

علمی ارتقاء  دهند.
معاون اول رییس جمه��ور همچنین بر لزوم برنامه ریزی 
برای جذب، ایجاد زمینه رشد و شکوفایی نیروهای نخبه 
کشور و ارتقا توان علمی، آموزش��ی، پژوهشی و فناوری 

دانشگاه های کشور تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نفت و 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور داشتند، 
دبیر هیات امنا و رییس دانش��گاه صنعتی شریف با اشاره 
به پنجاهمین س��الگرد تاسیس این دانش��گاه، به معرفی 
دانشکده ها، مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها، آمار پذیرش 
دانشجو و فارغ التحصیالن و اعضای هیات علمی، عملکرد 
پژوهش و فن��اوری و تعامالت بین المللی این دانش��گاه 

پرداخت.
رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف همچنین گزارش��ی از 
شاخص های دانش��جویی و فرهنگی، دستاوردهای مهم 
در فناوریهای نوین ، طرح های عمرانی در دس��ت اجرا و 
فضای کالبدی )محدوده اولیه دانش��گاه و محدوده طرح 

توسعه( ارائه کرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز در این جلس��ه 
با اش��اره به اهمیت دانشگاه صنعتی ش��ریف در پیشبرد 
برنامه ها و پژوهش های علمی کشور، تکمیل زیرساخت ها 
و تجهیزات مورد نیاز و فراهم شدن بسترهای الزم برای 
تبلور خالقیت و ابتکارات دانشجویان را مورد تاکید قرار 

داد.
در ادام��ه این جلس��ه اهم برنامه ه��ا و افق ه��ای آینده 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف از جمل��ه طرح س��اماندهی 
پردیس اصلی دانش��گاه، ایجاد پردیس عل��وم و فناوری 
پیش��رفته صنعت��ی ش��ریف در منطق��ه 22 ته��ران و 
بازس��ازی و تجهیز آزمایش��گاههای آموزشی، پژوهشی 
 و تحقیق��ات کارب��ردی م��ورد بح��ث و بررس��ی ق��رار 
گرفت.در این نشست همچنین برخی موضوعات مرتبط 
با امور اداری و جاری دانش��گاه صنعتی ش��ریف همچون 
 مجوز اس��تخدام اعضای هیات علم��ی، تصویب برخی از

 آیین نامه های جدید مورد نیاز، مجوز ایجاد پارک علم و 
فناوری دانشگاه و برگزاری همایش های بین المللی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

 نماین��ده م��ردم گ��رگان در مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا انتق��اد از
 سیاست های اتخاذ شده در بخش کشاورزی از وزیر جهاد خواست تا دست 

مافیا را از این بخش کوتاه کند.
عیسی امامی، در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آیا 
صدا و آه کشاورزان را نمی شنوید؟ آیا از قیمت های تاسف بارآگاه نیستید؟ 
چرا دست مافیا در بخش کشاورزی را کوتاه نمی کنید؟ چرا کشاورزان باید 

تاوان تصمیمات اشتباه را بدهند؟ به داد کشاورزان برسید.
او ادامه داد: در فصل خرید سیب زمینی قرار داریم؛ هر سال در این زمان یا با 
بی تدبیری یا با کمبود نقدینگی مواجه می شویم. کشاورزان برای هر کیلو 
سیب زمینی 400 تومان هزینه می کنند اما باید محصول خود را به قیمتی 

پایین تر بفروشند. این بی انصافی است.
امامی تاکید کرد: کشاورزان منتظر تصمیم شما هستند. آنها را از بالتکلیفی 
بیرون بیاورید.این نماینده مجلس از رییس جمهور نیز خواست که نسبت 

استخدام فرزندان تحصیل کرده خانواده های ایثارگران اقدام کند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مس��کو و تهران رایزنی ها برای 
تحویل سامانه دفاعی موشکی اس 300 به ایران را تمام کرده اند و این کار 

به زودی انجام خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، حس��ین امیرعبداللهیان 
معاون وزیر امور خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است، پس از دیدار 
با میخائیل بوگدانوف همتای روس خود، گفت که رایزنی های مس��کو و 
تهران برای تحویل سامانه دفاعی اس 300 به ایران انجام شده است.وی 
افزود: مذاکرات در خصوص این مس��اله با موفقیت به پایان رس��ید. من 
تخمین می زنم که تحویل این سامانه دفاعی به زودی انجام شود.والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روسیه ماه گذشته با صدور حکمی ممنوعیت تحویل 
این س��امانه دفاعی به ایران را که قرارداد آن در سال 2007 میان تهران 
و مسکو انجام ش��ده بود، لغو کرد.بر اساس این گزارش، دیمتری مدودف 
رییس جمهور وقت روسیه در سال 2010 تحت فشارهای آمریکا و غرب 

اجرای این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده بود.
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رییس جمهور کشورمان گفت: مردم می دانند که با شعار و ادای 
جمالت تند مشکالت جامعه و کشور حل و فصل نمی شود.

به گزارش ایس��نا، حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی 
در سخنان خود در بین مردم شهرس��تان های شهریار، مالرد و 
قدس افزود: مردم ما با مشکالت زیاد  ناشی از اقدامات گذشته ، 
روبه رو هستند؛  اما برای حل این مشکالت و دستیابی به رونق 

اقتصادی امیدوارند.
وی افزود: برای حل مش��کالت م��ردم در بخش های مختلف، 
جامعه به آرامش توام با انس��جام و وحدت نیازمند است. ما در 
داخل کشور به وحدت، همدلی و همزبانی نیازمندیم و باید همه 
در برابر توطئه های دشمن برای ایجاد نا امنی در منطقه و جنگ 

و خونریزی در کشورهای همسایه مقاومت کنیم.
وی با اشاره به این که »مردم ایران در 24 خرداد 92 به دنیا اعالم 
کردند که چهره ملت ما چهره صلح، عدالت و همزیستی با مردم 
جهان است«گفت: ما مصمم هس��تیم تا مشکالت را با جهان با 
منطق، استدالل و مذاکره به حل و فصل نهایی برسانیم. مردم ما با 
صدای بلند و رفتار مستحکم خود به همه جهانیان اعالم می کنند 
که دوران خشونت و افراطی گری به سر آمده و همه باید با منطق، 

استدالل و تدبیر راه آینده را که راه توسعه است طی کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت یازدهم با 
تیم مذاکراتی قوی در صحنه جهان��ی هر روز گام های جدیدی 
را برای احقاق حقوق ملت ایران ب��ر می دارد. با این وجود اقلیت 
بسیار کوچکی بلندگوهای بزرگ را از دیگران عاریه کرده اند؛  ولی 
اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح و آشتی و مسیر 

تعامل سازنده با جهان هستند.
وی در ادامه با بیان این که » همه مردم ایران بدانند که ما در مسیر 

احقاق حقوق ملت ایران قدم برمی داریم« تصریح کرد: پایان این 
راه پیروزی پرافتخاری برای ملت خواهد بود. ما در این مس��یر 
قدم هایی برداشته ایم و هدف نهایی ما عزت ملت و احقاق حقوق 
ملت خواهد بود. بی تردید ما بدون حمایت مردم نمی توانیم به 

موفقیت نهایی دست یابیم.
رییس جمهور همچنین با بیان این که »حضور مردم در 21 ماه 
گذش��ته موجب ش��ده که قدم های بزرگی برای حل مشکالت 
جامعه برداشته شود«  خاطرنشان کرد: اکنون مردم شاهد ثبات 

و آرامش در بازار و رونق تدریجی در اقتصاد کشور هستند.
 از لحاظ صنعت، معدن، نفت، گاز، کشاورزی و خدمات شرایط ما 
نسبت به گذشته بهتر شده و با وجود آن که دولت در تنگناهای 
مالی قرار دارد و امسال نیز قیمت نفت کاهش پیدا کرده،  اما با 

کمک مردم مسیر پیشرفت و توسعه کشور را ادامه می دهیم.
وی گفت:  در آمار اخیر وزارت علوم دیدیم که کشور در دو سال 
گذشته به لحاظ علمی پیشرفت کرده و رتبه اول در سطح منطقه 

و دنیای اسالم را به دست آورده است. 
اکنون کش��ور با کم��ک جوان��ان و نخبگان خود مس��یر علم و 
ترق��ی را طی می کن��د. امس��ال همچنی��ن در زمین��ه تولید 
 محصوالت کش��اورزی آمار بهتری نس��بت به س��ال گذش��ته

 داشته ایم.
روحانی خطاب به مردم منطقه غرب اس��تان تهران، یادآورشد: 
من در سفر تبلیغاتی خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری 
قول دادم که س��فر اس��تانی خود در تهران را از این منطقه آغاز 
کنم و خوش��حالم ک��ه اکنون به ای��ن وعده خود عم��ل کردم. 
اس��تقبال مردم منطقه هم نش��انه حمایت آن ها از دولت است 
با این وجود این منطقه مش��کالت فراوانی دارد که ما در تهران 

در جلساتی با حضور وزرا، اس��تاندار و مقامات این شهرستان ها 
متوجه مش��کالت مردم منطقه غرب تهران شده ایم و تصمیم 
گرفتی��م 20 ط��رح را در س��ال 94 و 95 در ای��ن منطقه اجرا 
 کنی��م و بدی��ن منظ��ور 642 میلیارد توم��ان اعتب��ار در نظر 

گرفته ایم.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به این که »امروز عملیات اجرایی 
شهرک صنعتی شهریار به مساحت س��ه هزار هکتار آغاز شده 
است« ادامه داد: عملیات س��اخت شهرک های صنعتی مالرد و 
صفادشت نیز از همین امسال آغاز می شود. همچنین عملیات 

تاسیس فاضالب شهریار، قدس و مالرد نیز آغاز می شود.
وی در ادامه گفت:  این شهرس��تان ها از لحاظ امکانات درمانی 
شرایط شایسته ای ندارند؛ بنابراین بیمارستان 300 تختخوابی 
در شهریار، 160 تختخوابی در قدس و 160 تختخوابی در مالرد 
ساخته می شود. همچنین بیمارستان امام سجاد)ع( بازسازی و 
تجهیز می شود. برخی از این پروژه ها در سال 94 و برخی از آن ها 

در سال 95 اجرایی می شوند.
رییس جمهور در ادامه با اش��اره به این که »مرکز تجاری ایرانی 
اسالمی در شهریار امروز افتتاح می شود«، خاطرنشان کرد: این 
مرکز می تواند الگویی برای سایر شهرها باشد تا معماری سنتی و 

اسالمی در سراسر کشور اجرا شود.
وی در ادامه با بیان این که »هزار میلیارد تومان تس��هیالت در 
اختیار بخش های صنعتی این منطقه قرار گرفته است«، گفت: 
دولت در زمینه آبرس��انی نیز برنامه هایی دارد که در زمان الزم 
به مردم معرفی می ش��ود. البته ما راهی جز صرفه جویی در آب 
کشاورزی نداریم و باید سیستم آبیاری مدرن را در این مناطق 

عملیاتی کنیم. 
دولت کمک ه��ای الزم را در این زمینه انج��ام می دهد و بخش 
بزرگی از این طرح در س��ال 94 و 95 اجرایی می شود. ما با وارد 
کردن آب از کشورهای همسایه و شیرین کردن آب به دنبال حل 
مشکل آب در کش��ور هس��تیم اما باید بدانیم که مهم ترین راه، 

صرفه جویی در مصرف آب است.
وی همچنین گفت: س��الن ها و مراکز ورزش��ی در ش��هریار و 
مالرد و استخر نیز در قدس امسال و سال آینده احداث و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
رییس جمه��ور در بخش پایانی س��خنان خود با بی��ان این که 
»مردم از سراسر کش��ور در منطقه غرب اس��تان تهران ساکن 
ش��ده اند«، افزود: باید همه ب��ه فرهنگ های مختل��ف احترام 
بگذاریم تا همدلی و اتحاد مردم بیش��تر ش��ود. ایران اس��المی 
باید الگوی همزیس��تی برای همه کش��ورهای منطقه باش��د. 
ش��ما اختالف��ات قوم��ی و مذهب��ی را در کش��ورهای منطقه 
می بینی��د؛ بنابرای��ن ای��ران باید الگ��وی وحدت ب��رای همه 
 باش��د و م��ا بای��د کمک��ی ب��رای مظلوم��ان عال��م و منطقه

 باشیم.

رییس جمهور:

اکثریت قاطع مردم، پشتیبان تعامل با جهان هستند
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دست مافیا، از بخش 
کشاورزی کوتاه شود

تحویل اس 300 به ایران
 در آینده نزدیک

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   با تاکید بر لزوم رعایت 
اصول و راهبردهای پدافند غیرعام��ل گفت: باید به گونه ای 
از راهبردهای پدافند عامل و پدافند غیرعامل استفاده کنیم 
که بتوانیم مجموعه های خود را از تهدیدات احتمالی مصون 
سازیم و دش��من از فکر کردن به این که می تواند با کمترین 

هزینه اقدام موثری علیه کشورمان انجام دهد باز بماند.
سردار حس��ین دهقان، در اولین کنفرانس علمی مدیریت 
ریسک در کشور با اشاره به معنای لغوی واژه ی ریسک گفت:  
وقتی که واژه ریس��ک مطرح می شود با نوعی عدم اطمینان 

مواجه هستیم.
وی افزود: اگر ش��رایطی ک��ه در آن قرار می گیری��م و یا در 
آینده با آن مواجه می شویم برای ما روشن باشد و همچنین 
پیامدهای تصمیماتی که اتخاذ می کنی��م قابل پیش بینی 
باشد در شرایط اطمینان قرار می گیریم؛ اما در شرایط عدم 
اطمین��ان با پیامدهای��ی احتمالی تصمیم��ات خود مواجه 

می شویم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این که میزان 
ریسک قابل پیش بینی بودن احتمال وقوع یک پیامد است 
گفت: بر اس��اس یک اصل منطقی ، اگ��ر احتمال وقوع یک 
رخدادی به هر میزان وجود داش��ته باشد و پیامدهای تاثیر 
گذاری داشته باشد ، باید آن رخداد را جدی تلقی کرد و خود 

را برای احتمال وقوع آن و شرایط بعد از آن آماده کرد.
دهقان با تاکید بر این که ما به دنبال این هستیم که همواره 
حرکتی همراه ب��ا امنیت و پایداری داش��ته باش��یم اظهار 
کرد: اگر زمانی مش��کلی در عملکردمان به وج��ود آید باید 
به گون��ه ای عمل کنیم که ام��کان ترمیم آن وجود داش��ته 
باشد. وی با اش��اره به تغییر تهدیدات در عصر حاضر خاطر 
نش��ان کرد: امروز و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، صورت 
جدیدی از تهدیدات رخ نمایی می کند. ما امروز کمتر شاهد 

تهدیدات سخت هس��تیم و این تهدیدات امروزه شکلی نرم 
به خود گرفته اند.

وی افزود:  امروز به دلی��ل وجود فضای س��ایبر و همچنین 
فناوری اطالعات و ارتباطات ، فضایی در دنیا به وجود آمده 

است که در پی آن عمال مرزها برداشته شده است.
دهقان با تاکید بر لزوم مقابله با تهدیدات جدید گفت: فضایی 
که امروز به وجود آم��ده ، چهره ی تهدی��دات راتغییر داده 
است در همین راستا باید برای مقابله با این تهدیدات ما نیز 

اقدامات متفاوتی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ام��روز منظور از صحبت ک��ردن درباره ی 
تهدیدات و مقابله با آنها ، این اس��ت که کدام اقدام می تواند 
بیشترین تاثیر و احتمال کسب موفقیت و بیشترین نقش در 
عرصه ی مقاومت را داشته باش��د اظهار کرد: امروز با توجه 
به وجود فضای س��ایبر و همچنین فضای فیزیکی اگر ملتی 
بخواهد خود را در مقابل تهدیدات حفظ کند باید قادر باشد 
که تهدیدات مربوط به زیر س��اخت های خ��ود و همچنین 
ارتباطات مواصالت��ی مربوط به خ��ود را کام��ال به صورت 

پیشگیرانه دفع کند.
دهقان با تاکید بر این ک��ه باید بر روی مقابل��ه با تهدیدات 
موجود در ی��ک مجموعه نقاط حیات��ی آن مجموعه را پیدا 
کرده و از آنها حفاظ��ت کنیم اظهار کرد: م��ا امروز نیازمند 
هس��تیم تا با آین��ده پذیری به س��متی حرک��ت کنیم که 
تهدیدات مدیریت و مس��یر زندگی امن خود را شناس��ایی 

کنیم.
وی با تاکید بر این که باید در زیر س��اخت های کشور نوعی 
پراکندگی و عدم تمرکز وجود داشته باشد گفت: باید امکانات 
و زیر ساخت های موجود در کشور را خارج از دسترس نگه 
داریم. تا در صورت وقوع اتفاق همه این مجموعه به یک باره 

مورد هدف قرار نگیرند.

فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: همه جغرافیای خلیج فارس، 
تنگه هرمز و دریای عمان را تا منطقه راس الحد شمال اقیانوس هند 

تحت پوشش موشک های دوربرد ساحل به دریا داریم.
به گزارش تسنیم، س��ردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاس��داران در حاش��یه همایش ملی ش��ناورهای تندرو در جمع 
خبرنگاران، گفت: ما مدت های زیادی  شناور تندروی موشک انداز 
با سرعت 60 نات را داشتیم و انشاءاهلل در سال 94 که سال پایانی 
برنامه پنجم توسعه است، شناورهای موشک انداز با سرعت 80 نات 

را عملیاتی کرده و تحویل خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به پرسش��ی درباره تهدیدات قدرت های خارجی در 
منطقه خلیج فارس گفت: با امنیت تری��ن جغرافیایی که می توان 
از آن یاد کرد، خلیج فارس و تنگ��ه هرمز و محدوده آبی جمهوری 
اسالمی ایران است و علیرغم اینکه منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز 
و دریای عمان انواع مختلفی از ش��ناورهای نظامی از کش��ورهای 
مختلف و بیش��ترین آن از کش��ور آمریکا وج��ود دارد، جمهوری 
اس��المی ایران برای کش��ورهای منطقه امنیت کامل��ی را ایجاد 

کرده است. 
سردار فدوی با بیان اینکه 40 فروند از ناو های رزمی و پشتیبانی در 
منطقه در سیطره محدوده جغرافیایی ناوگان پنجم آمریکا هستند، 
خاطرنشان کرد: اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
خلیج فارس و تنگه هرمز یک اعمال حاکمیت کامل اس��ت و هیچ 
توانمندی در دنیا وج��ود ندارد که بتواند بر ای��ن اعمال حاکمیت 
تاثیرگذاری داشته باشد. وی با بیان اینکه سال های طوالنی است 
که امنیت در این منطقه برقرار است، افزود: مسلما این امنیت طبق 
روالی برقرار ش��ده که اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی ایران به 
صورت کامل برقرار ش��ود و ما نیز کل کش��ورهای منطقه و حوزه 
خلیج فارس و تنگه هرمز را یک حوزه واحد می دانیم. فرمانده نیروی 
دریایی سپاه ادامه داد: موضوعی که باید در این منطقه انجام شود 

اطمینان از این امنیت است.

سردار فدوی در پاسخ به پرسشی در خصوص عکس العمل دشمنان 
در مقابل توان دفاعی نیروی دریایی س��پاه در خلیج فارس، اظهار 
داش��ت: عکس العمل آنها تمکین و تبعیت اس��ت و هر کس��ی که 
بخواهد این موضوع را ببیند که علیرغم اینکه خودشان را به اعتبار 
مادی و دنیایی ابرقدرت می دانند، اما هیچ گاه عدم تمکینی از اعمال 
حاکمیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از طرف کسی دیده 
نشده است، می تواند 24 ساعت با شناورهای تندرو در دریا با ما باشد 

و ببیند که همین تمکین بیشتر از ناحیه آمریکایی هاست. 
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می ش��ود برخوردهایی میان 
شما و سایر کش��ورها در منطقه وجود دارد. ارزیابی شما چیست؟ 
یادآور شد: به صورت مسلم روزانه در خلیج فارس و تنگه هرمز به 
عنوان حس��اس ترین منطقه جغرافیایی دنیا رویارویی و گفت وگو 
کردن ها میان ما و سایر شناورهای نظامی کشورهای دیگر برقرار 
اس��ت، اما تمکین کردن از طرف آنهاست، چرا که آنها هیچ کدام از 
کشورهای منطقه نیستند و همه آنها از هزاران مایل آن طرف تر به 
منطقه آمدند و به دنبال اهداف نامشروع خود هستند، ضمن اینکه 

این منطقه از آب های بین المللی محسوب می شود.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی 
دریایی سپاه به غیر از شناورهای تندرو به دنبال تجهیزات دیگری 
هم است؟ گفت: خیر، توان نیروی دریایی س��پاه بر 5 پایه استوار 
است. مهمترین آن ش��ناوری است و متکی بر ش��ناورهای تندرو 
است. توان دوم ما موشک س��احل به دریاست و ما همه جغرافیای 
خلیج ف��ارس، تنگه هرمز و دری��ای عمان را تا منطق��ه راس الحد 
شمال اقیانوس هند تحت پوشش موش��ک های دوربرد ساحل به 
دریا داریم.س��ردار فدوی با بیان اینکه توانمندی هوا به دریای ما 
شامل بالگرد و شناور پرنده است، گفت: این موشک ها از مجهزترین 
شناورهای ما هس��تند. چهارمین توانمندی سپاه، پهپادی است و 
هواپیماهای بدون سرنشین داریم که برای اشراف اطالعاتی و رزمی 

از آن استفاده می کنیم.

 تاکید وزیر دفاع بر مصون سازی کشور 
در برابر تهدیدات

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت پوشش موشک های 
دوربرد ساحل به دریای سپاه

»اینجا واس ماس« تیتر یک گاردین 
شد! 

معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی در آخری��ن اظهارنظر خود 
درباره سرزمین های اشغالی اظهار نظر جالبی کرد.

زیپی هاتوولی مانند دیگر همتایان خود گستاخانه تمامی سرزمین 
های اشغالی را متعلق به صهیونیست ها خواند و گفت، تالش خواهد 
کرد تا ش��هرک س��ازی این رژیم درکرانه باخت��ری را در جهان به 

رسمیت بشناساند.
 This« به گزارش مهر، این زن 36 س��اله در بیانات خود از عبارت
land is ours. All of it is ours« اس��تفاده کرد که تبدیل به 
تیتر » گاردین« شد. ترجمه ساده این عبارت انگلیسی که خالصه 
صحبت های این مقام مسوول صهیونیس��تی است، دقیقا دیالوگ 
معروف جواد رضویان در سریال در حاشیه است: » اینجا واس ماس، 

اینجا کلش واس ماس«.

علت پیروزی روحانی و باخت جلیلی 
از دید اهلل کرم

حسین  اهلل کرم در گفت و گو با فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
اگر آقای عارف از صحنه انتخابات کنار نمی کش��ید، آرای روحانی 
چگونه بود،گفت: کارگزاران و اصالح طلبان در جامعه ما دارای رأی 
هستند؛ اما به نظر من این دو گروه نه تنها در زمان ریاست جمهوری، 
بلکه در زمان حاضر نیز آرای زیادی ندارند. وی بیان کرد: آرای این 
دو گروه در انتخابات گذش��ته به دلیل عملکرد احمدی نژاد و تفکر 
مردم مبنی بر درس��ت نبودن مسیر مذاکرات هس��ته ای در دولت 
گذشته ش��کل گرفت. به همین دلیل، با کاندیدا شدن آقای جلیلی 
مردم به طرف مقابل رأی دادند.این فعال سیاسی ادامه داد: در حال 
حاضر نیز کارگزاران و تجدید نظر طلب ه��ا رأی مهمی ندارند البته 

رأی کارگزارانی دارند، نه حزب کارگزاران.

جابه جایی رکورد هخامنشی
 در دولت یازدهم!

»در حالی ک��ه دولت های نه��م و دهم طی 8 س��ال مجموعا حجم 
نقدینگی کش��ور را حدود 400 ه��زار میلیارد توم��ان افزایش داد، 
اما دولت یازدهم فقط در 20 ماه نخست خود این رقم را 300 هزار 
میلیارد تومان بیش��تر کرده اس��ت.« براس��اس آمار بانک مرکزی، 
در پایان تیرماه س��ال 1392 یعنی همزمان ب��ا تغییر دولت، حجم 
نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود. از سوی دیگر 
و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان س��ال 
1393 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مشرق، 
مقایسه این آمار نشان دهنده آن است که در 20 ماه فعالیت دولت 
حجم نقدینگی حدود 62 درصد یعنی مع��ادل 300 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود 600 روزی که 
از عمر دولت می گذرد روزانه 500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی 
کشور افزوده شده است. گفتنی اس��ت اگر آمار حجم نقدینگی در 
مردادماه سال 1392 را به عنوان ابتدای شروع به کار کابینه دولت 
مورد محاس��به قرار دهیم )492 هزار میلیارد تومان(، رقم افزایش 
نقدینگی در 19 ماه نخس��ت دولت یازدهم ب��ه 290 هزار میلیارد 
تومان می رسد که معادل روزانه رقم 508 میلیارد تومان است. تداوم 
رش��د باالی حجم نقدینگی، در حالی اس��ت که مسووالن دولت از   
همان ابتدا بر کنترل نقدینگی تاکید داشتند و دولت سابق را به علت 

همین پدیده سرزنش می کردند.

حقوق ۱۷ میلیون تومانی هم 
پزشکان عمومی را راض نکرد

س��ید حس��ن قاضی زاده هاش��می، در پنجمین جلس��ه شورای 
س��المت دهان که در ستاد وزارت بهداش��ت برگزار شد با بیان 
اینکه اکثر ما ایده آلیس��ت هستیم گفت: طبیعی است که هیچ 
کار جمعی، بدون نقص نیست یا اینکه به گونه ای نیست که تمام 
خواس��ته ها محقق شود. هاشمی با اش��اره به اینکه با هیاهوهای 
ایجاد شده باور کرده بودم که 20 هزار نفر پزشک عمومی بیکار 
داری��م اضافه کرد: ما با پرداختی ه��ای ماهانه 15 و 17 میلیون 
که گاهی مورد انتقاد اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز بود 
تالش خود را برای بکارگیری این پزش��کان در مناطق محروم به 
کار گرفتیم. وزیر بهداش��ت افزود: با وجود پرداخت های مناسب 
به پزش��کان ش��اهد بودیم که تنها حدود 1500 پزشک عمومی 
اع��الم آمادگی کردن��د و این خود می تواند ب��ه این معنی که یا 
پزش��ک عمومی نداریم یا آن ها تنها شماره نظام پزشکی دارند و 

دیگر پزشک نیستند.

۷0 درصد سوال  از وزرا، تکراری 
است

حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری تأکید کرد: هرچند سؤال 
پرسیدن جزو حقوق نمایندگان است و باید به آن احترام گذاشت، 
به نظر می رسد سواالت نمایندگان از وزرا از حد متعارف بسیار فرا تر 
اس��ت. معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: برخی وزارتخانه ها 
حقیقتاً وظایف بسیار س��نگینی دارند، وزارتخانه هایی که با ادغام 
چند وزارتخانه  و س��ازمان ش��کل گرفته اند و امروز حجم بزرگی از 
کار در آنها وجود دارد و وزیر باید وقت زیادی رابرای وزراتخانه خود 
مصرف کند. انصاری با تأکید بر اینک��ه وزرا باید برای انجام وظایف 
خود زمان کافی داشته باشند، یادآور شد: وزرا در هفته یکی دو روز و 
در هر روز میانگین چهار تا شش ساعت، در مجلس و کمیسیون های 
تخصصی برای پاسخگویی به س��ؤاالتی که بعضاً 70 درصد تکراری 

هستند، حضور یابند. 

شنیده ها 



یادداشت

تعطیلی ۹۰۰ واحد سنگبری
 رییس اتحادیه س��نگ اصفهان گفت: اصفهان تنها به اسم دو هزار 
واحد س��نگبری دارد؛ زیرا در این س��ال ها ۹۰۰ واحد س��نگبری 
اصفهان ب��ه حالت نیمه فعال و تعطیل درآمده است.حس��ین امیر 
یوس��فی اظهار داش��ت: کمبود نقدینگی و فرسودگی دستگاه های 
سنگبری سبب شده تا ۵۰ درصد از واحدهای سنگبری اصفهان به 
ورشکستگی برس��ند.وی بیان داشت: بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است 
که هیچ گونه دس��تگاه س��نگبری جدید از کشورهای خارجی وارد 
 ایران نشده است. رییس اتحادیه سنگ اصفهان اعالم کرد: اتحادیه 
تالش های زیادی برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های سنگبری 
در اصفهان کرد اما کسادی بازار و رکود صنعت ساختمان سبب شد 
که نتوانیم مانع تعطیلی کارگاه ها شویم.وی بیان داشت: ۵۰ درصد 
تولید س��نگ کش��ور در اصفهان تامین می ش��ود.وی بیان داشت: 
بیشترین صادرات به کشور عراق، ارمنستان، آذربایجان ، شوروی و 

ترکمنستان انجام می گیرد.

 تولید ریل ملی، آبان ماه در ذوب آهن
 آغاز می شود

مع��اون بازاریابی و ف��روش ش��رکت ذوب آهن اصفهان گف��ت: تولید 
ریل ملی در ش��رکت ذوب آهن اصفهان از آبان س��ال ج��اری آغاز به 
کار خواهد کرد.  نعمت اهلل محس��نی در همایش ساالنه حمل و نقل و 
کارگزاران شرکت حمل و نقل کش��ور که به همت ذوب آهن اصفهان 
و در اتاق بازرگانی برگزار شد با اش��اره به تولید تیر آهن سبک و نیمه 
س��بک در ذوب آهن اصفهان اظهار داش��ت: تولید این محصوالت به 
 منظور صادرات انجام می ش��ود و تا یک ماه آینده نیز وارد بازار خواهد 

شد.
وی تولید ریل ملی را مهم ترین دس��تاورد ذوب آهن طی سال جاری 
عنوان کرد و ابراز داش��ت: اجرای این پروژه تاکنون ۶۰ درصد رش��د 
فیزیکی داش��ته و تا آبان ماه س��ال جاری اجرایی خواهد ش��د.معاون 
بازاریابی و فروش ش��رکت ذوب آهن اصفهان با بی��ان اینکه تولیدات 
تیر آهن در ذوب آهن اصفهان کش��ور را از واردات تیر آهن H بی نیاز 
خواهد س��اخت، افزود: برنامه ریزی برای تولید تیر آهن تا سایز ۵۰۰ 
میلی متر نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد که امیدواریم به زودی 
محقق ش��ود.وی با اش��اره به افزایش ۱۸ درصدی فروش محصوالت 
ذوب آهن در س��ال ۹۳ نس��بت به س��ال ۹۲ نیز ابراز داشت: صادرات 
 محصوالت این شرکت نیز با افزایش ۵۶ درصدی در سال ۹۳ روبرو بوده 

است.
محس��نی بازس��ازی نورد ۳۵۰ را نیز از دیگر دس��تاوردهای سال ۹۴ 
ش��رکت ذوب آهن عنوان کرد و بیان داش��ت: محص��والت این بخش 
نیز تا دو ماه آینده به بازار عرضه خواهد ش��د.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۶ تا ۸ درصد از قیمت تمام شده منازل مسکونی کشور به صنعت 
فوالد بر می گردد، افزود: از این رو باید توجه داش��ت که صنعت فوالد 
 یک صنعت رقابت پذیر است و در رش��د اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار

 است.

كرایه وسایل نقلیه افزایش نیافته است
سخنگوي وزارت کشور گفت : رانندگان وس��ایل نقیله عمومي به هیچ 

وجه مجاز به افزایش کرایه به بهانه افزایش قیمت سوخت نیستند.
 حس��ین علي امیري در پاسخ به س��والي درباره تمهیدات وزارت کشور 
براي جلوگی��ري از افزایش ن��رخ کرایه وس��ایل نقلیه عموم��ي در پي 
 افزایش قیمت س��وخت گفت: از ابتداي س��ال ۹۴ نرخ کرایه تاکسي و

 اتوبوس ها ۲۰ درصد افزایش یاف��ت؛ بنابراین در وضع جدید هیچ گونه 
افزایشي نداریم و شهروندان نباید هیچ گونه اضافه پرداختي به این بهانه 

داشته باشند .
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه این موضوع به سازمان هاي تاکسیراني 
و اتوبوسراني شهرداري ها ابالغ شده است، افزود:  این سازمان ها وظیفه 
دارند بر نرخ وس��ایل حمل و نقل عموم��ي نظارت کنن��د. امیري ابراز 
امیدواري کرد که با همکاري تاکسي داران و مالکان و رانندگان اتوبوس 
و هچنین نظارت سازمان هاي تاکس��یراني و اتوبوسراني شاهد افزایش 

نرخ کرایه ها نباشیم.
وي گفت: چنانچه شهروندان ش��اهد هر گونه افزایشي به بهانه افزایش 
قیمت سوخت باش��ند، مي توانند به این س��ازمان ها مراجعه و گزارش 

دهند.
سخنگوي وزارت کشور تصریح کرد: کساني که کرایه هاي بیشتر از نرخ 

مصوب دریافت کنند متخلفند و با آنها برخورد مي شود.
امیري افزود: پیش بیني وزارت کشور این است که با توجه به اینکه بیشتر 
تاکسي ها از سوخت سي ان جي استفاده مي کنند و دولت قیمت آن را 

افزایش نداد شاهد اضافه شدن کرایه تاکسي ها نباشیم.

كمبود آهن سبب آلزایمر می شود
عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: کمبود آهن س��بب آلزایمر می شود و اگر فردی در حافظه 
کوتاه مدت دچار فراموش��ی ش��ود به دلیل کمبود آهن و اسید 

فولیک است.
محمد حس��ن انتظاری اظهار داش��ت: مصرف ق��رص های تک 
ویتامینی مانند قرص آهن ی��ا روی عوارض زیادی دارد و توصیه 

نمی شود.
وی بیان داشت: مصرف قرص هایی که از دو یا سه ویتامین و آهن 
و روی با هم در یک نوع کپسول تهیه شده است نیز توصیه نمی 
شود و چراکه مصرف آنها عوارضی به دنبال دارد.عضو هیات علمی 
دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: 
این درحالی است که مصرف مولتی ویتامین ها و ب کمپلکس ها 
یا مولتی مینرال ها هی��چ گونه عارضه ای ن��دارد چراکه در این 
نوع کپس��ول ها کمتر از ۵۰ درصد آهن و از هر ویتامینی درصد 

ناچیزی به کار رفته است.
وی ادام��ه داد: در داروهای��ی که فولیک اس��ید ب��ا روی همراه 
اس��ت مقدار آهن بی��ش از ۵۰ درصد اس��ت بنابرای��ن مصرف 
چنین مکم��ل هایی مجاز نیس��ت.انتظاری با اش��اره ب��ه اینکه 
می��زان مج��از دریافت آه��ن ب��رای ی��ک زن ۱۸ میل��ی گرم 
و برای م��ردان ۸ میل��ی گرم در روز اس��ت، اعالم داش��ت: بهتر 
 اس��ت به جای اس��تفاده از مکمل ه��ای غذایی و ان��واع قرص و

 شربت های ویتامین، ویتامین های مورد نیاز بدن را از طریق غذا 
تامین کرد. وی اضافه کرد: مکمل های غذایی و مصرف داروهای 
ویتامینی برای افرادی توصیه می شود که کم خونی شدید داشته 
و فرصتی برای جذب ویتامین از راه غذا ندارند.عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: قرص آهن سبب التهاب 
معده، دلش��وره و دل پیچ��ه در مصرف کنندگان می ش��ود.وی 
گفت: مازاد مصرف آهن سمی است و کمبود آن سبب آلزایمر و 

فراموشی می شود. 

نصر آباد، پایگاه دائمی رزمایش های 
نیروی زمینی ارتش شد

 منطقه نصر آباد اصفهان ، پایگاه دائمی رزمایش های نیروی زمینی 
ارتش شد.استاندار اصفهان با اعالم این خبر گفت: حضور نیرو های 
مس��لح در امنطقه محرون نصر آباد می تواند زمینه های توس��عه 

عمرانی و آبادانی این منطقه را فراهم کند.
 رسول زرگرپور، با حضور در رزمایش بیت المقدس ۲7 در منطقه 
عمومي نصر آباد اصفهان در جمع خبرنگاران بیان داشت: امروز 
رزمایش بیت المقدس ۲7 به صورت پیشرفته تر و کامل تر از سال 
گذشته با موفقیت انجام شد و سالح های پیشرفته به کار رفته در 
این رزمایش و دقت فرماندهی عملیات ها خوب و تحسین برانگیز 
بود. وی ضمن بیان اینکه به دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، منطقه نصر آباد اصفهان به عنوان پایگاه 
دائمی رزمایش های ارتش انتخاب ش��د، بیان داشت: تاسیسات 
خوبی که به منظور اس��تقرار پایگاه دائمی نیروی زمینی ارتش 
در منطقه نصر آباد احداث شده اس��ت و این موضوع به تقویت و 
به هنگام سازی یگان های نظامی کمک می کند. رسول زرگرپور 
همچنین با اش��اره به اینکه اصفهان از ظرفیت ویژه ای برخوردار 
است و استقرار واحدهای نظامی ثابت در منطقه نصرآباد می تواند 
به آبادانی و توسعه این منطقه کمک کند، افزود: یکی از مزیتهای 
این تصمیم نیروی زمینی ارتش با وجود گسترده بودن نیرو های 
مس��لح در اصفهان، این اس��ت که این پایگاه دائمی زمینه های 

تقویت و به هنگام بودن نیرو های مسلح را فراهم می  سازد.

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر زیار از کشت غله 
پاییزه در ۶۰ درصد اراضی بخش براآن شهرستان 
اصفهان خب��رداد و گفت: بازگش��ایی زن��ده رود 
کش��اورزان منطقه را ش��ادمان کرد، زیرا عالوه بر 
سرسبز شدن محیط زیست منطقه، آنها با برداشت 
 خرمن خود پس از س��ال ها بده��کاری به درآمد 

می رسند.
 فتح اهلل عرب زاده ، درباره آخرین وضعیت کش��ت 
پاییزه در بخش براآن، اظهار کرد: پس از چند سال 
خشکسالی مداوم بازگشایی چند مرحله ای زاینده 
رود در اواخر سال گذشته تاکنون موجب زیرکشت 

رفتن ۶۰ درصد اراضی این بخش شده است.
 وی با بیان اینک��ه ۹۰ درصد زمین های این بخش 
در سال های اخیر لم یزرع شده بود، افزود: در این 
مدت فقط حاشیه رودخانه زاینده رود در دو بخش 
براآن شمالی و جنوبی زیر کشت می رفت؛ چرا که 
چاه های س��طحی تا حدی آب داشت، اما در حال 
حاضر در س��طح قابل توجهی از مزارع غله کشت 

شده است.  
 رییس شورای ش��هر زیار از کاش��ت ۹۰ درصدی 

گن��دم و ۱۰ درصدی ج��و خب��ر داد و گفت: آن 
طور که شاهد هس��تیم کیفیت غالت کاشته شده 
بس��یار بهتر از گذشته اس��ت؛ چرا که که زمین ها 
به ح��ال آیش رها ش��ده بود و ت��وان حاصلخیزی 
ت« اراضی بیش��تر از س��ال های قبل  یا همان»ُقَوّ

 است.    
عرب زاده، در خصوص اینکه چرا زمین های منطقه 
براآن به نس��بت دو بخش جلگه و بن رود واقع در 
نواحی انتهایی زنده رود بیش��تر زیر کش��ت رفته 
است، خاطر نش��ان کرد: با تالش جهاد کشاورزی 
شهرس��تان، کانال ه��ای بتون��ی ب��راآن تکمیل و 
حتی جوی های ب��زرگ بین مزارع نیز س��یمانی 
شده که بر س��رعت آبیاری افزوده است، اما در دو 
 بخش مذکور هنوز کانال های اصلی کامل نش��ده

 است.
 وی اظهار کرد: چاه های عمیق زیادی در زیار وجود 
ندارد و عمق همین تعداد ان��دک نیز بین ۱۲۰ تا 
۱۶۰ متر است؛ اما کشاورزان چاه های نیمه عمیق 
بی��ن ۲۵ تا ۳۰ متر حف��ر کرده اند که بازگش��ایی 
زاینده رود موجب افزایش آب چاه های نیمه عمیق 

 ش��ده، اما تاثیر زی��ادی بر چاه های عمیق نداش��ته
 است.

 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر زیار تاکی��د کرد: 
محی��ط زیس��ت منطق��ه نی��ز ب��ا کش��ت و کار 
کش��اورزان همانند گذش��ته با صفا ش��ده اس��ت و 
هرچند هن��وز آنه��ا محصولی برداش��ت نکرده اند، 
 از وضعی��ت فعل��ی بس��یار ش��ادمان و خرس��ند

 هستند.
 عرب زاده با اشاره به بدهکاری های بانکی کشاورزان، 
خاطر نشان کرد: عالوه بر شادابی ناشی از سرسبزی 
منطقه به هر حال زارعان نیز پس از سال ها بدهکاری 
و مشکالت، خرمن محصوالت خود را برداشت کرده 

و به درآمد می رسند.
 وی ب��ا ی��ادآوری اینکه چهار س��هم از ۳۳ س��هم 
مکتوب در طومار منس��وب به ش��یخ بهایی متعلق 
به منطقه  ب��راآن اس��ت، اظهار ک��رد: البته اعطای 
ح��ق آب��ه تاریخ��ی ش��رق ب��رای کش��ت پاییزه، 
حاص��ل کار گروهی بی��ن اس��تانداری، فرمانداری 
شهرس��تان اصفهان و نمایندگان صنف کشاورزان 
بوده اس��ت؛ اما از س��وی دیگر دولت ذخیره سازی 
 آب ب��رای پایی��ز امس��ال را نی��ز نبای��د فرام��وش 

کند.
 ع��رب زاده درب��اره کش��ت صیفی جات در ش��رق 
اصفهان با پس��اب شهری، گفت: اس��تفاده از پساب 
در اراضی سمت شمال رودخانه انجام می شود؛ اما در 
قس��مت جنوبی آن یعنی از منطقه کرارچ تا زیار به 
دلیل ساماندهی حریم رودخانه این برداشت متوقف 

شده است.
 وی اف��زود: در س��ال گذش��ته ب��ا هم��کاری بین 
فرمانداری، دادستانی و کش��اورزان حدود ۲۰ متر 
از حریم رودخانه در س��مت جنوب آن آزادس��ازی 
 ش��د که ب��ه دنب��ال آن موتوره��ای آبک��ش توان

 لوله گذاری و برداش��ت آب از داخ��ل زاینده رود را 
 ندارند، اما باید این امر برای بخش شمالی نیز عملی

 شود.
  رییس ش��ورای ش��هر زیار اضافه کرد: البته پساب 
ش��هری اصفهان زمانی از رودخانه به طور مستقیم 
برداشت می شود که آب آن قطع باشد، اما در صورت 
جریان یافتن آب در زاینده رود فاضالب ها نیز در آب 

مخلوط می شود.

رییس شورای اسالمی شهر زیار؛

زنده رود، درآمد را به شرق بازگرداند

یادداشت

اخبار كوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: در 
س��ال گذش��ته از اعتبارات امدادی هزار و ۹7۰ فرصت 
شغلی و از اعتبارات بانکی ۶ هزار و ۹۰ فرصت شغلی به 
وجود آمد که این تعداد در سال جاری نیز به عنوان پایه 

محسوب می شود.
مهدی مجل��س آرا افزود: در س��ال ج��اری نیز همین 
مبالغ و فرصت های ش��غلی به عنوان پایه در نظر گرفته 
می ش��ود و حتی امکان رشد آن نیز بس��یار زیاد است، 
در چند س��ال اخیر در کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( 
اس��تان اصفهان اس��تخدام جدیدی نداش��تیم؛ اما به 
 ج��ا ی اس��تخدام از ط��رح باز خرید خدمت اس��تفاده 

می کنیم.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان اصفهان با 
اش��اره به طرح باز خرید خدمت بیان کرد: در این طرح 
یک قرارداد سه یا شش ماهه می بندیم که بر اساس این 
قرارداد افراد عالقه مند به مش��ارکت مردمی در کمیته 

امداد امام خمینی)ره( در غالب حوزه اکرام ایتام، تخلیه 
صندوق های صدقات و دیگر حوزه ها طبق نیاز مندی ما 
در حوزه ای که نیاز بیشتری به نیرو کمکی هست شروع 

به فعالیت می کنند.
وی  تصری��ح ک��رد:۱۰ ه��زار دانش آم��وز و دانش��جو 
زیر پوش��ش کمیت��ه امداد ام��ام خمینی)ره( اس��تان 
اصفهان هستند که هزار دانش��جو و ۹ هزار دانش آموز 
این ع��دد را ش��امل می ش��وند و کمیت��ه ام��داد امام 
خمین��ی)ره( اس��تان اصفه��ان ب��ا توجه ب��ه نزدیک 
 بودن تابس��تان و اوقات فراغت این اف��راد برنامه ریزی

 کرده است.
مجلس آرا با اشاره به کانون های فرهنگی دایر در استان 
اصفهان در فصل تابس��تان گفت: در شهرس��تان های 
اس��تان اصفهان پن��ج کان��ون فرهنگ��ی و ۲۲ کانون 
فرهنگی پیروان والی��ت دائمی داریم که در تابس��تان 
از فعالیت بیش��تری برخوردار هستند همچنین در ۲۰ 
نقطه از اس��تان اصفهان برای فصل تابس��تان و اوقات 
فراغت کانون ه��ای فرهنگی موقت ایج��اد و از ظرفیت 
دس��تگاه هائی چون هالل احمر، آم��وزش و پرورش و 
کانون مساجد برای آموزش و اوقات فراغت دانش آموزان 
و دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

استفاده می کنیم.
وی بیان کرد: کانون مجتمع فرهنگی شیخ بهایی استان 
اصفهان در تابستان سال جاری میزبان ۲ هزاردانش آموز 
و دانش��جو زیر پوش��ش کمیت��ه از اس��تان های خارج 
از اصفه��ان اس��ت ک��ه در ۱۰ دوره ۲۰۰ نف��ری از 
اس��تان های فارس، هرمزگان، سیس��تان و بلوچستان، 
چهار محال و بختیاری، کهکلویه و بویراحمد، بوش��هر، 
خوزس��تان و کرم��ان ب��ه اس��تان اصفهان آم��ده و در 
 مدت ی��ک هفت��ه از فعالیت های این کان��ون بهره مند 

می شوند.

مدیرعام��ل اس��بق س��ازمان قطارش��هري اصفه��ان 
گفت:مباحث سیاسی استان راه اندازی مترو را به تاخیر 
انداخت و علت تاخیر در راه اندازی قطار شهری اصفهان 

خود ما هستیم
مهندس عبدالحس��ین س��یف اللهی اعالم ک��رد: همه 
اقدامات انجام شده در پروژه قطار شهری مصوبه دارد و 
کشکی نیست که شهردار اصفهان بدون مصوبه در این 

زمینه تصمیم بگیرد.
به گزارش ایمنا، وی با ابراز خوشحالی از حضور در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان به منظور پاسخگویی 
به موارد مطرح ش��ده از سوي اعضاي ش��ورا در زمینه 
قطار شهری گفت: ۲۳ سال در اصفهان معاون استاندار 
و ش��هردار بودم از نظر بنده این تذکر و س��وال قانوني 
نیس��ت. وي به تالیف کتاب گامی در پی��ش در زمینه 
مستندات قطار شهری اصفهان اشاره کرد و افزود: همه 
مستندات قطار شهری اصفهان از ابتدا تاکنون از جمله 

استنادات قانونی مجلس ، دولت و شورای اسالمی شهر 
 اصفهان در زمینه قطار شهری اصفهان را در این کتاب

 آورده ام .
معاون اس��بق اس��تانداري اصفهان به چرایی تاخیر در 
تکمیل پروژه قطار ش��هری اصفهان پرداخت و گفت : 
در مثل مناقشه نیست و کرم سیب از خود سیب است. 
علت تاخیر در تکمیل پروژه قطار شهری اصفهان را باید 
در خودمان جس��تجو کنیم؛ علت تاخیر در راه اندازی 
قطار شهری اصفهان خود ما هستیم. پروژه قطار شهری 
تبریز و شیراز نیز برای اجرا با بافت های تاریخی مواجه 
 بودند؛ اماچرا در هیچ یک از این دو ش��هر این مس��اله

 بزرگ نمایی نشد؟
وي عنوان کرد :من دلم می س��وزد وقت��ی که می بینم 
به عنوان مع��اون عمرانی اس��تاندار اصفه��ان قرار داد 
خرید واگ��ن ها را قب��ل از کلنگ خوردن پ��روژه قطار 
ش��هری اصفهان منعقد کردم و اصفهان اولین شهر در 
 انعقاد قرار داد بود اما نتوانس��تم این قرار داد را اجرایی 

کنیم .
س��یف اللهی با بیان اینکه اصفهان اولین شهری بود که 
مطالعات مترو در آن آغاز شد، خاطرنشان کرد: قبل از 
انقالب در س��ال ۵۴ نیز مطالعاتی قطار شهری اصفهان 
انجام شده بود اما بعد از تشکیل ش��رکت قطار شهری 
اصفهان مطالعات مترو اصفه��ان به صورت کامل انجام 

شد .
وی اظهار داشت: کسانی که ادعا می کنند چرا خط یک 
مترو اصفهان از چهار باغ گذشته است باید بدانند همه 
مشاوران عبور خط یک مترو اصفهان را از چهارباغ تایید 
کرده اند و خط ۱،۲ و ۳ مترو اصفهان مصوب شده است 
اما به دلیل بده بستان های سیاسی که در اصفهان هست 
و علت آن خود ما هستیم اعالم کردند که باید از شمس 

آبادی عبور می کرد .

رییس كمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان؛ 

كمیته امداد، بیش از ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد می كند
مدیرعامل اسبق سازمان قطارشهري اصفهان؛ 

حواشی سیاسی، راه اندازی مترو را به تاخیر انداخت
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يادداشت

گشتی در اخبار

يارانه نقدی هم حذف می شود
 عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س با اش��اره به 
اظه��ارات ریی��س جمه��وری مبن��ی ب��ر اینک��ه پرداخت 
یاران��ه نق��دی موقت��ی اس��ت، اف��زود: احتم��ال دارد، 
 پرداخ��ت یاران��ه ابت��دا تعدی��ل ش��ود و ی��ک س��ری از

 دریاف��ت کنن��دگان ع��زل ش��وند؛ ام��ا برنامه دول��ت این 
اس��ت که به صورت پلکان��ی و گام گام ای��ن پرداخت نقدی 
 را حذف و س��ایر روش های اعط��ای یاران��ه را جایگزین آن

 کند.
عل��ی محم��د احم��دی  اف��زود: در بودج��ه س��ال آین��ده 
پی��ش بین��ی ش��ده ک��ه دول��ت تنه��ا ب��ه اف��راد تح��ت 
پوش��ش نهاده��ای حمایت��ی، بازنشس��تگان صن��دوق 
های کش��وری و تامی��ن اجتماع��ی و سرپرس��تان خانوار با 
 درآم��د زی��ر دو و نی��م میلی��ون توم��ان یاران��ه پرداخ��ت 

کند.
نماینده مردم دهلران در مجلس ش��ورای اس��امی، با تاکید 
بر اینکه قش��ر متوس��ط کش��ور یارانه دریافت خواهند کرد، 
افزود: س��خن رییس جمه��وری، در خص��وص موقتی بودن 
پرداخت یارانه مربوط به این مقطع زمانی یا قش��ر متوس��ط 
 نیس��ت بلکه مربوط به برنام��ه های آتی و گام ب��ه گام دولت

 است.
وی افزود: ب��ه هر حال بس��یاری بر این عقیده اند که ش��یوه 
پرداخت یارانه اصل اس��ت اما اینکه پرداخت نقدی، مس��یر 
درس��تی نیس��ت؛ تجارب جهانی هم نش��ان می دهد که در 
هیچ کش��وری یارانه به ش��کل فراگیر پرداخت نمی ش��ود و 
 یارانه نقدی در دنیا عمدت��ا به گروه ه��ای نیازمند پرداخت

 می شود.
به گفته ای��ن نماینده مجلس، در ف��از اول، یارانه نقدی ادامه 
خواهد داش��ت؛ اما احتماال در س��ال های آینده ب��ا توجه به 
اینکه پرداخت نقدی عوارضی مانند رش��د نقدینگی، رش��د 
تورم و حتی کاهش ق��درت یارانه بگیر را به دنب��ال دارد، بر 
 پرداخ��ت کاالیی و یا آموزش��ی و بهداش��تی تاکی��د خواهد

 شد.
وی ب��ا بی��ان آنک��ه خیل��ی ه��ا اص��ل موض��وع پرداخ��ت 
اف��زود:  کنن��د،  نم��ی  توصی��ه  را  نق��دی  ن��ه  یارا
ص��ورت نق��دی  ن��ه  یارا طری��ق  از   توانمندس��ازی 

 نمی گیرد بلکه توانمندسازی از طریق ترکیبی از یارانه نقدی 
و غیرنقدی معنادار خواهد بود.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س تصریح کرد: اصل 
قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ها اق��دام خوبی ب��وده، اما در 
اجرای روش ها اش��تباهاتی داش��تیم و تمام یارانه را محدود 
به یاران��ه نقدی کردی��م که این ام��ر باعث رش��د نقدینگی 
و افزای��ش تقاضا در جامعه ش��د و تولید نتوانس��ت رش��دی 
متناس��ب با 40 هزار میلیارد تومان داش��ته باش��د به همین 
 دلیل، ق��درت خرید مردم کم ش��د و این مش��کات را ایجاد 

کرد.
الزم به ذکر اس��ت؛ رییس جمهوری 15 بهمن درجمع علما، 
فضا و طاب اصفهان با بی��ان اینکه پرداخ��ت یارانه نقدی 
موقتی اس��ت، گفت: ملت ایران بدانند که یارانه نقدی دوران 
موقتی دارد، و برای این وضع شده که حامل های انرژی به نرخ 

واقعی برسد تا به قشر آسیب پذیر کمک شود.
گفتنی است، براساس پیش��نهاد تصویبی کمیسیون تلفیق 
ک��ه جایگزین تبصره ۲1 الیحه دولت ش��د، ب��ه دولت اجازه 
داده می شود در سال ۹4 منابع مالی حاصل از اصاح قیمت 
 کاال و خدم��ات، موضوع قان��ون مذکور را با اس��تفاده از انواع

 روش های پرداخت های نق��دی و غیرنقدی به خانواده های 
هدف و نیازمند، توزیع کند.

 برتری مطلق ايران در صید
 ماهی منطقه

 علی اصغر مجاهدی در بیست و سومین همایش ارگان های 
دریایی، اظهار کرد: در ۲01۲ میادی 158 میلیون تن ماهی 

در دنیا تولید شد که سهم ایران  885 هزار تن بوده است.
وی با بیان این که س��هم ما از صید در دریاه��ا 5۹0 هزار تن 
 بوده اس��ت، بیان کرد: حدود 3۹ میلیون نفر در دنیا از طریق 
ماهیگی��ری ام��رار معاش م��ی کنند و ای��ن رق��م در ایران 
 145 ه��زار نف��ر اس��ت ک��ه در عرص��ه ماهیگی��ری فعال 

هستند.
وی با اشاره به این که مصرف سرانه ماهی در دنیا ساالنه ۲0 
کیلوگرم ودر ایران حدود ۹ کیلوگرم است، تعداد شناورهای 
فعال در عرصه ماهیگی��ری جنوب کش��ور را 10 هزار فروند 
اعام و بیان کرد: در منطقه از نظر صید ماهی در برتری مطلق 
قرار داریم؛ به نحوی که جمع صید کش��ورهای حاشیه خلیج 
فارس از ما کمتر اس��ت . در اقیانوس هند نیز بعد از اندونزی 
 در جایگاه دوم بین 35 کشور منطقه به لحاظ ماهگیری قرار

داریم.مع��اون صید و بنادر ماهیگیری س��ازمان ش��یات، با 
 بیان این که در دهه گذشته ساالنه 4 درصد رشد صید ماهی 
اس��اس ش��مال  در  ک��رد:  بی��ان  ای��م،   داش��ته 

ب��رای ماهیگی��ری م��د  برنام��ه ه��ای توس��عه ای   
 نظ��ر م��ا نیس��ت و بای��د ب��ه دنب��ال بهب��ود ای��ن منطقه

 باشیم.
مجاهدی در ادامه با اشاره به این که حدود 70 بندر ماهیگیری 
در کش��ور داریم و  در ه��ر 30 کیلومتر مراک��زی برای صید 
ماهی در نظر گرفته شده است، گفت:  ذخایر فانوس ماهیان 
در جنوب کش��ور بین یک تا 4 میلیون تن برآورد شده است 
که س��االنه 300 ت��ا 400 هزار تن ای��ن ذخایر مش��ترک با 
عمان صید می ش��ود. وی با بیان این که 800 ش��ناور ایرانی 
در اقیانوس هند در حال ماهیگیری هس��تند، بی��ان کرد: با 
 کش��ورهای آفریقایی برای صید ماهگی��ری در حال مذاکره

 هستیم.
وی با طرح این پرس��ش ک��ه آیا ظرفیت های س��اخت برای 
توسعه شناورهای ماهیگیری مناسب است یا خیر بیان کرد: 
اگر بتوانیم شرایطی را در کاهش هزینه تمام شده و هم مدت 
 س��اخت را مهیا کنیم می تواند به بحث تولی��د داخل کمک

 کند.
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با افزایش رس��می قیمت بنزین، برخی فروشندگان می گویند که 
ش��رکت های پخش به بهانه افزایش قیمت س��وخت، کرایه حمل 
را افزای��ش داده اند و عمده فروش��ان هم در فروش دس��ت به عصا 
شده اند و معتقدند شاید گرانی در راه باشد. واکنش خرده فروشان 
و عمده فروش��ان بازار به گرانی بنزین، اگرچه به تازگی، به صورت 
رسمی از سوی دولت اعام شده اس��ت، گویای این نکته است که 

منتظر چنین تغییر قیمتی بوده اند.
فروشندگان می گویند که از چند روز پیش منتظر تغییرات قیمتی 
بوده اند و شواهد رفتاری توزیع کنندگان کاالی کارخانجات در بازار، 
این موضوع را پیشاپیش نوید می  داده است؛ در حالی که همین طور 
هم شده و اگر سری به عمده فروش��ان مولوی بزنیم و از مغازه های 
خرده فروشی سوالی بکنیم، متوجه تغییرات رفتاری شان می شویم. 
عمده فروش��ان مولوی البته روایتی متفاوت از گرانی بنزین دارند. 
آنان می گویند پیش بینی آینده بازار اکنون برای شان سخت شده 
است و نمی دانند که برخورد آینده تولیدکنندگان در رابطه با قیمت 
کاالها، چه خواهد بود. از سوی دیگر، مشکل رکود در بازار را دارند و 
بنابراین می خواهند که اجناس شان را هرچه سریعتر بفروشند و راه 

خرید کاالهای جدید را در پیش گیرند.
روايت خرده فروشان از گرانی بنزين

اما روایت خرده فروش��ان هم ش��نیدنی  اس��ت. آن��ان می گویند 
شرکت های پخش کاال که در گذشته کاالها را به صورت رایگان در 

اختیار آنها قرار می دادند، صحبت از این می کنند که با گرانی رسمی 
بنزین از یک سو، برداشته شدن سهمیه ها و زمزمه برداشته شدن 
سهمیه بنزین براساس پیمایش و موارد دیگر، دیگر حمل کاال را به 
صورت رایگان انجام نخواهند داد و همین امر، ممکن است برخی 
افزایش قیمت ها را برای فروشندگان خرده فروش در بازار به دنبال 

داشته باشد.
یک��ی از س��وپرمارکت داران می گوید: ام��روز برخ��ی رانندگان و 
توزیع کنندگان کاال صحبت از افزای��ش 10 تا 15 درصدی قیمت 
حمل کاال می کردند و می گفتند که اگرچه افزایش قیمت رسمی 
بنزین تازه صورت گرفته است؛ اما در میان تولیدکنندگان صحبت 
از این اس��ت که حمل بار به عهده خود مغازه دار باش��د یا حداقل، 
از برخی اش��انتیون هایی که به فروش��ندگان کاال داده می ش��د، 
خودداری ش��ود. او در این رابطه می افزاید: یک��ی از جذابیت های 
فروش کاال برای س��وپرمارکت داران و خرده فروش��ان این اس��ت 
که تولیدکنندگان برای ترغیب فروش��نده به ف��روش کاالهایش 
از میان تمامی برندها، ت��اش دارد که برخی مزیت ه��ا را برای او 
در نظر بگیرداما هم اکن��ون گویا تولیدکنندگان ب��ا افزایش نرخ 
 بنزین، می خواهند یا این مزایا را قطع کنند و یا اینکه آن را کاهش

 دهند.
یکی دیگر از سوپرمارکت داران در این رابطه می گوید: اگر قرار باشد 
که کرایه حمل بار از سوی خود خرده فروشان تامین شود، به طور 

قطع سوپرمارکت داران به سراغ اجناسی خواهند رفت که حاشیه 
سود بیشتری برای شان داشته باش��د، به این معنا که برندهایی را 
 برای فروش به مغازه خود می آورند که ش��اید سودآوری بیشتری 

برای شان داشته باشد.
او می افزای��د: گران��ی بنزی��ن ب��ه ص��ورت همه جانب��ه ب��ر روی 
کار خ��رده فروش��ان تاثیرگ��ذار اس��ت، ب��ه ای��ن معن��ا ک��ه به 
 ط��ور قط��ع، کرای��ه و اج��اره به��ای مغازه ه��ا ب��اال م��ی رود و 
همین امر، مش��کات زیادی را ایجاد می کند، چراکه دیگر نسیه 
فروش��ی صورت نمی گیرد و به هرحال، م��ردم در خرید کاالها به 

صورت نسیه، در مضیقه قرار می گیرند.
عمده فروشان از بازار روز بعد از گرانی می گويند

اما عمده فروش��ان مولوی هم روایت دیگری از وضعیت کاالها بعد 
از گرانی بنزین دارند. یکی از آنها می گوید: برخی از عمده فروشانی 
که به لحاظ مالی وضعیت مناس��ب تری داش��ته و نی��از فوری به 
نقدینگی ندارند، برای فروش کاالهای ش��ان دس��ت نگه داش��ته 
ان��د و در زمزمه های درگوش��ی که با ه��م دارند، صحب��ت از این 
می کنند که در فروش اجناس به مش��تریان غیرثابت شان، دست 
به عصا راه بروند ت��ا ببیند که آین��ده قیمتی و موافق��ت دولت با 
درخواست های افزایش قیمت چه می ش��ود. وی می افزاید: البته 
در این میان هس��تند تولیدکنندگانی که خواستار فروش جنس 
خود به صورت علی الحساب شده اند؛ یعنی اینکه اگر تغییر قیمتی 
داش��ت آن را در زمان تحویل کاالهایی که در هفته های گذش��ته 
فاکتور شده است، محاس��به کنند؛ البته عمده فروشان کمتر زیر 
 بار ای��ن موضوع می روند و جن��س را به قیمت قطع��ی خریداری

 می کنند.
به گفته این فعال بازار مولوی، عمده فروش��ان از دیروز که موضوع 
افزایش قیمت بنزین قطعی ش��ده اس��ت، نگ��ران افزایش قیمت 
از س��وی تولیدکنندگان هس��تند، البته برخی نی��ز اجناس خود 
را نگه داش��ته اند تا ش��اید در زمان مناس��ب با قیمت مناسب به 
فروش برسانند. یکی دیگر از عمده فروش��ان در این رابطه معتقد 
است که بازار آنقدر کس��اد اس��ت که حتی افزایش قیمت بنزین 
هم تولیدکنندگان را وادار به افزای��ش قیمت نخواهد کرد، چراکه 
خریدار کمتری برای کاالها نس��بت به گذش��ته وج��ود دارد. به 
هرحال اکنون پرونده درخواست های تولیدکنندگان برای افزایش 
قیمت کاالهای شان روی میز دولت قرار دارد که کاالهای اساسی 
نیز در صدر تقاضاها قرار دارد، بنابرای��ن باید منتظر ماند و دید که 
 آیا دولت در این رابطه ب��ه زودی تصمیم خواهد گرف��ت یا اجازه

 می ده��د ک��ه ت��ورم ناش��ی از افزایش قیم��ت بنزی��ن، مدتی 
را س��پری ک��رده و خ��ود را در آماره��ا نمای��ان س��ازد، س��پس 
 اق��دام ب��ه هرگون��ه موافق��ت ب��ا افزای��ش قیم��ت خواه��د

  کرد.

در پی افزايش رسمی قیمت بنزين صورت گرفت؛

واکنش بازار به گرانی بنزین
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس خبر داد؛

طرح ۲فوريتی ۵۹۰هزار 
تومانی به خانوار های فقیر

حسینعلی حاجی دلیگانی،  نماینده مجلس شورای 
اسامی در خصوص فقر درکش��ور و برنامه مجلس 
برای ای��ن معضل گفت: هی��چ فقری باالت��ر از فقر 
تریبون نیست؛ یعنی وای به حال کسی که حرفش 
به گوش کسی نرسد و تشکلی از آن حمایت نکند و 

نتواند دادش را به گوش کسی برساند.
این نماینده مجلس گفت: این شش میلیون نفری 
 که تحت حمایت بهزیس��تی هس��تند ب��ا توجه به 
 کمک ه��ای کمی ک��ه دریاف��ت می کنن��د زنده

 ماندن شان یک معجزه است.
دلیگان��ی اف��زود: رق��م دریافت��ی هری��ک از این 
ش��ش میلی��ون 53ه��زار توم��ان اس��ت ک��ه با 
45ه��زار یاران��ه ب��از ه��م جمع��اً زی��ر 100هزار 
 توم��ان و ب��ا این رق��م واقعاً زن��ده مان��دن معجزه

 است.
وی در ادام��ه گف��ت: اگ��ر ادع��ای مس��لمانی 
کنی��م و ندانی��م که کس��ی س��ر گرس��نه زمین 
 می گ��ذارد بای��د ب��ه مس��لمانی خ��ود ش��ک 

کنیم.
دلیگانی افزود: در تمام کش��ورهای پیش��رفته دنیا 
برای مقابله با فقر برنامه هایی حمایتی مشابه ایران 
دارند اما اگر ما موفق نیستیم به دلیل این است که به 
برنامه ها و قوانینمان عمل نمی کنیم، ما بهتر است 
مانند پدری که باالی سر خانواده اش است تعادل را 
بین افراد خانواده برقرار کنیم تا جایی معضلی پیش 
نیاید، به این منظور طرح پرداخت یارانه ها بخشی از 
 این قوانین بود که اجرای آن با موفقیت همراه بوده

 است.
وی در ادامه به طرح دوفوریتی مقابله با فقر اش��اره 
کرد و اف��زود: این طرح در هفت ماده تنظیم ش��ده 
اس��ت که امید می رود در روزهای باقی مانده هفته 
جمع آوری امضای آن انجام شود و باالی 50 درصد 
از نمایندگان پای آن را امضا کنن��د، البته از دولت 
 هم انتظار داریم ب��رای تأمین مالی این طرح کمک 
کند.نماین��ده مجل��س ش��ورای اس��امی در 
توضی��ح ویژگی ه��ای ای��ن ط��رح گف��ت: رق��م 
پرداخت��ی ک��ه در نهای��ت تعیی��ن می ش��ود ب��ر 
اس��اس معیارهایی اس��ت که نس��بت به نرخ تورم 
 محاس��به می ش��ود ت��ا ارزش خ��ود را از دس��ت

 ندهد.

آغاز ثبت نام نمايشگاه صنعت 
ساختمان و سیمان امارات

فرصتی برای از دست ندادن 
سیم کارت

سی و شش��مین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان امارات و 
چهارمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت س��یمان خاورمیانه ۲ تا 5 
آذر ماه س��ال جاری در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد ش��د. 
مشارکت کنندگان در رویدادهای مذکور در کشوری حضور خواهند 
یافت که داراي باالترین درصد رشد ساخت و س��از جهان در منطقه 

خاورمیانه باشند. 
تولید کنن��دگان محصوالت س��اختمانی نیز فرصتی ب��رای تعامل با 
خریداران و تصمی��م گیرندگان اصلی از منطقه خاورمیانه و سراس��ر 
جهان خواهند داش��ت. متقاضیان مش��ارکت در نمایشگاه های ذکر 
 ش��ده می توانند جهت کسب اطاعات بیش��تر و رزرو غرفه با شرکت

 نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان نماینده انحصاری مرکز 
نمایشگاهیdmg::events   در ایران تماس حاصل کنند.

 کمبود ش��ماره های تلفن همراه و به نوعی کاهش حجم نامبرینگ باعث 
شده که اپراتور اول ارتباطی با توجه به گس��ترده گی شبکه خود پیامکی 
را برای مش��ترکان اعتباری ارسال کند و نس��بت به چگونگی سلب امتیاز 
س��یم کارت های اعتباری بگوید.همراه اول در قالب پیامکی، مش��ترکان 
اعتباری خود را تشویق به اس��تفاده از سیم کارت کرده تا شماره آنها سلب 
امتیاز نش��ود. پیامک این اپراتور به این فرم اس��ت: به دلیل محدودیت در 
واگذاری شماره های جدید، سیم کارت های اعتباری که 6 ماه شارژ نشده اند 
سلب امتیاز می شوند؛ در صورت تمایل به حفظ شماره سیم کارت اعتباری 
خود حداکثر تا 15 خردادماه سال ۹4 نسبت به اعمال شارژ اقدام کنید«. 
بنابراین مشترکانی که بیش از ش��ش ماه است که سیم کارت خود را شارژ 
نکرده اند به گوش باش��ند؛ 11 روز فرصت دارند تا با خرید شارژ ، به اپراتور 

اول ارتباطی اعام کنند که سیم کارت آنها فعال و در حال استفاده است.

علی عزتی، در بیس��ت و س��ومین همایش ارگان های دریایی اظهار 
کرد: رویکرد قالب در برنامه شش��م توس��عه باید مبتن��ی بر اقتصاد 
مقاومتی باشد، در این مبحث باید منویات رهبر معظم انقاب مورد 
توجه قرار گیرد.وی به نقش و اهمیت صنعت حمل ونقل اشاره کرد 
وبا بیان اینکه  هش��ت کارگروه در تدوین برنامه ششم در حوزه دریا 
فعال هس��تند،  افزود: این صنعت و صنایع وابسته یکی از مهم ترین 
زیرساخت های توسعه اقتصادی محس��وب می شود؛ چراکه مزایای 
بس��یار از جمله حمل بار در مقیاس باال یکی از آنهاس��ت.وی با بیان 
این که س��االنه 11 میلیارد تن کاال در دریا جابجا می ش��ود که یک 
سوم آن محموالت نفتی است به اهمیت ویژه حمل ونقل دریایی در 
کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس چش��م انداز 1404 ایران باید در 
بخش حمل ونقل دریایی کشور نخست منطقه باشد. در این حوزه دو 
شرکت شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران را داریم که شرکت نفتکش بزرگترین ناوگان حمل نفت دنیا را 
در اختیار دارد. معاون فنی بازرگانی کشتیرانی با بیان این که ایران 
در حال تبدیل به قطب تعمیرات کشتی های تجاری است، گفت: در 
بنادر هم پتانسیل های خوبی داریم ضمن آن که شبکه گسترده ای از 
شناورهای مختلف را در اختیار داریم.عزتی با اشاره به این که جزایر 
کش��ور به لحاظ امنیتی ناوهای هواپیمابری هستند که هیپگاه غرق 
نمی شوند، افزود: ناوگان کشتیرانی مقتدری داریم؛ اما در عین حال 

صنایع داخلی جوابگوی نیازهای کشور نیستند.

 نمایندگان در جلس��ه علنی مجلس شورای اس��امی ماده یک 
طرح نحوه پیگیری تحقق سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
اعاده ش��ده از ش��ورای نگهبان را ب��ا 1۲۹ رای مواف��ق، 5 رای 
مخالف و 7 رای ممتن��ع از مجموع ۲0۹ نماین��ده حاضر اصاح 
کردند.بر اس��اس ماده یک این طرح ش��ورایی با عضویت معاون 
اول رییس جمهوری، نایب رییس اول مجلس ش��ورای اسامی 
 و مع��اون اول ریی��س ق��وه قضاییه ب��ه منظور کس��ب اطاع از 
برنامه های سه قوه و هماهنگی الزم در جهت رفع موانع اجرایی 
تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناس��ب وظایف و اختیارات 
قانونی هر قوت تش��کیل م��ی ش��ود.نمایندگان همچنین ماده 
دو این ط��رح را ب��ا 1۲1 رای مواف��ق، دو رای مخالف و ش��ش 
رای ممتن��ع از مجم��وع ۲0۹ نماین��ده حاض��ر اص��اح کردند 
که بر اس��اس این م��اده کارگروهی متش��کل از قوای س��ه گانه 
با انتخاب ش��ورای مذکور در م��اده یک ظرف مدت ش��ش ماه 
پس از اباغ ای��ن قانون موظف اس��ت در صورت لزوم با کس��ب 
 نظر کارشناس��ی صاح��ب نظران، قوانی��ن و مق��ررات مرتبط با 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور 
اصاح، پاالیش و یا لغو م��وارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این 
سیاس��ت ها اقدام قانونی متناسب با سیاس��ت های هر قوه را به 
صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش های سه 

ماه ارائه دهد.

جزاير ايران؛ ناوهای هواپیمابری 
که غرق نمی شوند

تشکیل شورايی جهت رفع موانع 
تحقق اقتصاد  مقاومتی

 

ابراهیم جمیلی در نشس��ت چند جانبه اعضای شورای 
بازرگانی اتاق ایران و هند با موضوع بررسی راهکارهای 
توس��عه تجارت ایران و هند، با تاکید ب��ر امتیازات تازه 
کشور هند به منظور افزایش نرخ صادرات کاالی ایرانی، 
افزود: بعد از چی��ن، هند باالترین نرخ رش��د اقتصادی 
یعنی 8 درصد را به خود اختصاص داده و این نش��ان از 
آینده مطلوب اقتصادی برای توسعه تجارت ایران با هند 

خواهد بود.
وی با اشاره به جمعیت یک میلیارد و ۲00 میلیون نفری 
هندوستان، یادآور ش��د: این جمعیت به مثابه یک بازار 
بزرگ به اندازه بازار اروپا به شمار می رود که می تواند در 

رشد نرخ صادرات ایران بسیار اثرگذار باشد.
جمیلی ادامه داد: زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشوری 
افزایش یابد، می توان انتظار افزایش قدرت خرید مردم 
آن کش��ور را پیش بینی ک��رد، به طوری ک��ه نیاز آنان 
به کاالهای تازه احس��اس می ش��ود لذا ایران می تواند 

کاالهای خود را به این کشور صادر کند.
رییس خانه اقتصاد ایران در ادامه با اش��اره به شناسایی 
فرصت های اقتصادی و تج��اری هند برای ایران، یادآور 
ش��د: باید در این مس��یر چگونگی س��رمایه گذاری را 
شناس��ایی کرد.جمیلی گف��ت: امروزه کش��ور آمریکا 
خواهان آن اس��ت که هند را به بازار ثانویه خود تبدیل 
کند به طوری که این روش را نزدیک به ۲0 سال در چین 

اجرایی کرده و موفق هم شده است.
 انتق�اد از پرداخ�ت س�پرده 13۰ درص�دی 

LC بازرگانان عادی برای گشايش
جمیلی با اش��اره به اینکه در تکالیف بودج��ه، بانک ها 
ملزم به دریافت 10 درصد س��پرده برای گشایش اعتبار 
از بازرگانان هس��تند، گفت: این رقم توسط بانک ها، از 
بازرگانان و مش��تریان خاص به می��زان 30 درصد و از 
بازرگانان عادی معادل 130 درصد سپرده گشایش اعتبار 

)LC(دریافت می شود.
وی در ادام��ه، عمده مش��کات بازرگان��ان ایرانی برای 
تجارت با هند را حمل و نقل دانس��ت و اف��زود: با توجه 
به کوتاهی مس��یر و همچنین راه های ارتباطی موجود 
ماننده راه های آبی، هوایی و ترانزیت، باز هم حمل و نقل 
بیشترین مانع و هزینه را در مسیر توسعه تجارت ایران 

و هند ایجاد می کند.
رییس خانه اقتصاد ایران، با تاکید بر امتیاز بندر چابهار 
در جنوب ایران، اظهار داش��ت: این بندر می تواند موانع 
ذکر ش��ده را از میان ب��ردارد و چابهار را ب��ه منطقه ای 
تجاری، ترانزیتی تبدیل کند.رئیس شورای بازرگانی اتاق 
ایران و هند با انتق��اد از عملکرد بانک ها به منظور ایجاد 
و پرداخت تس��هیات به بازرگانان، ادامه داد: این بسیار 
تعجب آور است که بانک ها قوانین مورد تصویب مجلس 
را به جهت در خطر افتادن منافع ش��ان اجرا نمی کنند 
و از این قوانین برداشت س��لیقه ای دارند.وی افزود: در 
تکالیف بودجه تاکید شده تا هر بازرگانی برای گشایش 
LC معادل 10 درصد س��رمایه را س��پرده گذاری کند؛ 
اما شاهد هس��تیم که بانک ها از بازرگانان خاص معادل 
30 درصد و از بازرگانان عادی معادل 130 درصد طلب 

سپرده گذاری می کنند.
این عضو ات��اق بازرگانی صنایع و مع��ادن ایران تصریح 
کرد: نبود نظارت و مدیریت صحیح بانک مرکزی منجر 

به ایجاد این نوع عملکرد بانک ها شده است.
وی با مد نظر قرار دادن سخنان اخیر فعاالن و مسئوالن 
بانکی کشور، گفت: زمانی که به این نوع برخورد بانک ها 
انتقاد می شود؛ پاسخ می دهند که ما در شرایط تحریم 
به سر می بریم، اکنون این خواسته برای بخش خصوصی 
ایجاد شده؛ زمان برداشته شدن تحریم ها نیز می رسد و 
در آن زمان است که فعاالن بخش خصوصی انتظار رفتار 

رقابتی را از بانک ها خواهند داشت.

 توسعه تجاری با هندوستان آسان تر
 از تجارت با چین است
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

جشنواره داستان کوتاه زاینده رود 
معتبرترین جایزه ادبی کشور می شود

معاون فرهنگی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان گفت: جشنواره داستان 
کوتاه زاینده رود به یکی از معتبرترین جوایز ادبی داس��تانی کشور مبدل 
شود.داریوش اس��ماعیلی ، در مراسم اختتامیه نخس��تین دوره جشنواره 
سراس��ری دانش��جویی داس��تان کوتاه زاین��ده رود، اظهار کرد: کش��ف 
اس��تعدادهای نو، حمایت از خالقان داستان ، در شرایطی که در سال های 
گذشته توجه درخوری از دس��ت اندرکاران فرهنگ به این حوزه به عمل 
نیامده است، و  جلب توجه همگان به مس��أله زاینده رود به منزله شریان 
حیات بخش منطقه و تأثیرات غیرقابل انکار آن در فرهنگ، زندگی، تاریخ، 
تمدن، روح و روحیه مردم جهاد دانشگاهی واحد اصفهان را بر آن داشت 
تا ایده برگزاری جشنواره سراسری دانش��جویی داستان کوتاه زاینده رود 
را دراندازد. وی اف��زود: با توجه به پرسش��گری، روح نقادانه، حقیقت جو، 
بالنده و با نشاط دانشجویان، بس��تر دانشجویی بهترین بستر برای اجرای 
این مهم یعنی برگزاری جشنواره است.معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان گفت: طرح ایده این جش��نواره با معاونت فرهنگی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان و استقبال و مشارکت این دانش��گاه منجر به تولد 
جشنواره داستان کوتاه زاینده رود شد، جشنواره ای که در آینده ای نزدیک 
یکی از معتبرترین جوایز ادبی داس��تانی کش��ور می شود.اسماعیلی بیان 
اینکه داش��ت: 300 عنوان داس��تان در دو بخش آزاد و ویژه به دبیرخانه 

جشنواره رسید.

رش�ادت های دوران دف�اع مق�دس در 
پژوهشکده های خارجی تدریس می شود

مشاور فرمانده کل س��پاه گفت: در نهایت پیروز میدان حق علیه باطل در دوران 
دفاع مقدس، ملت ایران بود که امروز در پژوهش��کده های خارج از کش��ور، این 
رشادت ها و مقاومت ملت ایران به صورت یک واحد درسی تدریس می شود.سردار 
خسرو عروج   در یادواره شهدای نامدار نطنز به تبیین ابعاد هشت سال دفاع مقدس 
پرداخت و اظهار داشت: رزمندگان اسالم در طول 8 سال در دوران دافاع مقدس 
دلیرمردانه جنگیدند و صحنه های بی بدیل و ماندگاری را خلق کردند. وی با بیان 
اینکه دالوری های رزمندگان اس��الم در دوران دفاع مقدس حتی یک ساعت هم 
مخابره نشده، افزود: امروز دشمنان اس��الم و استکبار جهانی هر ساعت به حقوق 
انسان ها و دورن کش��ورهای اس��المی تجاوز می کنند و این اعمال جنایتکارانه 
صدها ساعت در کل رسانه های جهان منتش��ر می شود.مشاور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس جمعیت عظیمی 
از دنیا در مقابل ایران ایس��تاده بود، تصریح کرد: در نهایت پیروز میدان حق علیه 
باطل در دوران دفاع مقدس، ملت ایران بود که امروز در پژوهش��کده های خارج 
از کشور، این رشادت ها و مقاومت ملت ایران به صورت یک واحد درسی تدریس 
می شود.وی با بیان اینکه تکیه ملت ایران بر خدا بوده و این موضوع دشمنان را به 
وحشت انداخته است، گفت: ملت ایران خدا را فرمانده خود می داند زیرا بی ادعا 
 و صادقانه به فرمان رهب��ر خود لبیک گفت��ه و با تمام وجود از وط��ن خود دفاع 

کرده اند.

جوان ترین موزه دار کشور گفت: از آنجایی که برای دیدن یک 
وسیله در موزه باید خم و راست شویم برای من زجرآور بوده، به 
خودم گفتم باید موزه ای داشته باشم که همه بتوانند به راحتی 

همه اجسام آن را ببینند و لمس کنند.
به گزارش تس��نیم، س��عید محمد جواهری نوجوان 14 ساله 
نطنزی، با ایجاد یک موزه نسبتا کوچک، ولی زیبا در زیر زمین 
منزل مسکونی خود، توانس��ته است بیش از 500 قطعه وسیله 
قدیمی را گرد هم جمع کند. جواهری عنوان جوان ترین موزه دار 

کشور را با خود همراه دارد، که با او گفت وگو می کنیم.
چگونه شد که به فکر ایجاد یک موزه شخصی افتادید؟

پدرم از زمان جوانی خود شروع به جمع آوری وسایل قدیمی یا 
به اصطالح امروزی عتیقه جات کرده و به این کار عالقه داشت.

 س��ه س��ال پیش بود که پدرم به دلیل نبود فضای الزم و عدم 
توانایی مال��ی، عتیقه جاتی را ک��ه جمع کرده ب��ود، در کارتن 
گذاشت تا بفروشد و این هم جالب اس��ت که بدانید که مکانی 
که ما در آن زمان وسایل را در آن می گذاشتیم، فقط یک کمد 
دیواری بود. بعد از چند وقت که پدرم گفت می خواهم وسایلم را 
بفروشم، به او پیشنهاد دادم که نفروشد زیرا تمام وسایل موزه را 
اگر بفروشد تنها چند میلیون  شده و بعد از چند روز پولش تمام 

می شود و دیگر هیچ چیزی برای ما نمی ماند.
چگونه شد که شما صاحب این وسائل شدید؟

به خاطر عالقه زیادی که به موزه داش��تم، به پ��درم گفتم که 
وسائل را به جای فروش، به من بدهد و پدرم هم از این موضوع 
استقبال زیادی کرد و وسایل را به من داد و بعد از مدتی جرقه 
احداث یک موزه در ذهنم زده ش��د، و از آنجایی که من و پدرم 
بیشتر رابطه ای دوستانه داریم تا پدر و پسری، این موضوع را با 

او درمیان گذاشتم.

 

پدر شما از این موضوع استقبال کرد؟
پدرم ابتدا به من گفت که برای داش��تن م��وزه، نیاز به محوطه 
بزرگ، ویترین، لوازم حفاظتی و غیره داریم که از نظر هزینه ای 

حریف خرید آن ها نمی شویم.
تفاوت موزه شما با دیگر موزه ها در چیست؟

از آنجایی که برای دیدن یک وس��یله در موزه باید خم و راست 
شویم برای من زجرآور بوده، به خودم گفتم باید موزه ای داشته 
باشم که همه بتوانند به راحتی همه اجسام آن را ببینند و لمس 
کنند. من به پدرم گفتم که می خواهم موزه من متفاوت با دیگر 
موزه ها باشد و من دوست دارم وقتی کسی به موزه من می آید، 
به راحتی بتواند اجسام آن را لمس کند، ببیند و با نحوه کار آن 
آشنا شود و بداند کار این وس��یله چگونه بوده است. اینجا تنها 
موزه ای است که ش��ما می توانید به تمام وسائل آن بدون هیچ 
محدودیتی دس��ت زده، آن را لمس کنید و با نحوه کار وسائل 
آن آشنا ش��وید و این موزه تنها موزه ای بوده که نباید با کفش 
وارد آن ش��د چون زیر پای شما فرش های س��نتی ایرانی پهن 
شده اس��ت.اگر برای من مهمانی بیاید برای او فرش قرمز پهن 
کرده، اس��فند برایش دود می کنم و پذیرایی مفصل هم برایش 

در نظر می گیرم.
 تعداد اشیای موزه شما چقدر است و چه اشیایی دارید؟

اینجا ح��دود 500 قل��م جنس وج��ود دارد که همه اس��م ها 
و توضیح��ات آن ه��ا را می دان��م ک��ه متعل��ق ب��ه زم��ان 
صفوی��ه ت��ا دوران معاص��ر اس��ت.چند مجموع��ه ه��م دارم 
که ش��امل 55 قف��ل، 40 قیچ��ی، 10 مجموعه کلکس��یون، 
10 س��ماور، 15 خم��ره، 20 چ��راغ گرد س��وز، تمام��ی 
 وس��ائل حم��ام و غیره ب��وده، ک��ه در هم��ه ابع��اد و اندازه ها

 است.

هدف اصلی از شما از ایجاد این موزه چیست؟
هدف اصلی من از ایجاد موزه، حفظ آث��ار قدیمی و تاریخی در 
درجه نخست و نش��ان دادن صنایع دستی قدیم نطنز بوده؛  به 
طوری که بخش اعظمی از وسائل من، وسایل قدیم نطنز است.

وقتی مهمانی می آید و این موزه و وس��ائل آن را می بیند به من 
می گوید فالن وس��یله موزه تو را ما هم در زیرزمین خانه خود 
داریم و این بار که به موزه من می آی��د، می گوید که آن را تمیز 
کرده و به جای بهتری بردم که یکی دیگ��ر از اهداف من برای 

ایجاد موزه همین این است.
به عنوان مس�وول موزه می توانید چند وس�یله موزه را 

برای ما توضیح دهید؟
هر هفته یک وسیله به این موزه اضافه می شود و وسائلی اینجا 
هست که خیلی ساده بوده و در عین حال کسی نمی داند این ها 
چیس��ت، که من با حوصله تمام این وس��ائل را برای مهمانان 
توضیح می دهم. س��عی کردیم وسائل سنتی و قدیمی را که در 
نطنز ساخته می ش��ده در این موزه گرد آوری کنیم که اکنون 
دیگر خبری از س��اخت آن ها نبوده و به کلی به پایان رس��یده 
است.اگر به گوشه موزه بنگرید، یک کرسی قدیمی را می بینید 
که روی آن یک س��ینی بزرگ قرار دارد که این سینی را قدیم 
روی کرسی قرار می دادند و داخل آن آش جو می ریختند و همه 
دور هم با نان آن را می خوردند که نشان دهنده صفا و صمیمیت 
مردم قدیم است. برخی از وسائل موزه جالب است، که یکی از 
آن ها قفل  دو کلید بوده که با دوکلید باز می ش��ود، که ساخته 
هنرمندان نطنزی در زمان قاجار بوده و دومین وسیله، یخ تراش 
اس��ت که در قدیم برای تهیه فالوده و برفک، با این وسیله روی 
برف و یخ را تراش می دادند. س��ومین وسیله سماوری است که 
یکی از نخستین س��ماورهای ایران بوده که این سماور ایرانی، 
توسط روس ها تغییر شکل داده ش��ده و به حالت کنونی ایجاد 
شده و حتی نام سماور که نام یک دختر روسی است که روی آن 

گذاشته شده است.
اسم موزه شما چیست؟

اسم موزه من کلوک اس��ت؛ به معنی کوزه شکس��ته. و به این 
جهت این نام را روی آن گذاشتم که این موزه در مقابله با بقیه 
موزه ها هیچ است و کوزه شکسته ای بیش نبوده و آدرس موزه 
من، نطنز، بلوار طالقانی، کوچه سرسبز 5، پالک 183 است که 

منتظر حضور عالقمندان هستیم.
اگر شما به  سه سال پیش برگردید که پدرت قصد داشت 
لوازم را بفروش�د و ش�ما اجازه ندادی و بعد به این فکر 
افتادی که م�وزه دائر کنید برگردیم، آی�ا بازهم این کار 

را می کنید؟
 وقتی شما کم سن و س��ال باش��ی و کار بزرگی را انجام دهی، 
دوست داری که همه تشویقت کنند و حمایتت کنند؛ ولی چون 
حمایت ها و همکاری مس��ووالن کم بوده و هیچ کمکی به من 

نوجوان نکرده اند دیگر این کار را تکرار نمی کنم و اجازه می دادم 
پدرم وسایل را بفروشد؛ چون واقعا به سختی می توانستم وسائل 
را جمع آوری کنم و  تعداد کمی از این وسائل را خودمان داشتیم 
و بقیه را از نقاط مختلف خریداری کردیم که هزینه های زیادی 

را در بر داشت.
یعنی موزه داری را دوست ندارید؟

موزه داری را خیلی دوست دارم ولی از نظر مالی در تنگنا هستم 
و نمی توانم وسیله های بهتری را خریداری کنم.

دوس�تان و هم کالس�ی ها چه نظری راجع به این کار تو 
دارند؟

من عادت دارم در روزهایی که مهمانی به ش��هر می آید لباس 
محلی بپوش��م و در سطح ش��هر دور بزنم که دوس��تانم من را 

مسخره می کنند و خیلی از این کار من خوششان نمی آید.
حمید محمد جواهری، ش�ما به عنوان پدر سعید محمد 

جواهری چه نظری راجع به این اقدام فرزندتان دارید؟
سعید در سن 13 سالگی توانسته عضو انجمن موزه داران تهران 
و عضو انجمن موزه داران اصفهان ش��ود و ع��الوه بر آن مجوز 
موزه داری را هم کس��ب کرده، ولی متاس��فانه هیچ حمایتی از 
او نش��ده و من برای خرید لوازم بیش��تر از بان��ک وام با درصد 
باال می گیرم تا فرزندم دلس��رد نش��ود و بتوانم با ای��ن کار او را 

حمایت کنم.
اصلی ترین هدف شما و پسرتان از ایجاد چنین موزه ای 

چه بوده است؟
برای من این مهم بود که نام نطنز بر س��ر زبان ها بیفتد و همه 
بدانند که جوان ترین موزه دار کش��ور نطنزی است و این برای 

من کافی است.
آیا شما به دیگران هم توصیه می کنید که چنین موزه ای 

داشته باشند؟
از آنجایی که انتظار مس��اعدت بیشتری از مس��ووالن داریم و 
مس��ووالن، س��عید را به عنوان حافظ میراث فرهنگی قلم داد 
نمی کنند و چون هیچ حمایتی از او نمی شود، توصیه می کنیم 
که ش��خص دیگری این کار را انج��ام ندهد؛ زی��را هزینه های 
سر سام آوری دارد و تنها کمکی که مسووالن به سعید کرده اند، 

اهدای 13 لوح تقدیر بوده است.
بزرگ ترین مشکل حال حاضر شما چیست؟

بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل ما نبود دوربین بوده که چون 
لوازم زیادی داخل موزه اس��ت نیاز به دوربی��ن داریم تا به آن 
نظارت کنیم و با وجود اینکه قول هایی به ما داده شده، ولی هنوز 
هیچ خبری نیس��ت و قیمت دوربین ها گران است که توانایی 
خرید آن را ندارم.یکی دیگر از مشکالت ما کمبود فضا بوده که 
در زیر زمین خود ایجاد کرده ایم و از نظر مالی نمی توانیم موزه 
را بزرگ تر کنیم، اما تعداد وسائل ما آنقدر زیاد است که اگر باز 

و مرتب چیده شود خیلی فضا نیاز دارد.

موزه داری را خیلی دوست دارم؛ ولی از نظر مالی در تنگنا هستم

جوانترینموزهدارکشورازمشکالت»کلوک«میگوید
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مفاد آراء
3/92 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثیبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثبر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      

1- رای شماره 139460302119000041مورخ 1394/02/13-محمد علی لطفیان فرزند 
غالمعلی  به شماره ملی 1262631416ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 2058 فرعی  
از پالک 1 اصلی  واقع درجوشقان به مساحت 180.56متر مربع.                                                                                            
2- رای شماره 139460302119000038مورخ 1394/02/13-علی اکبر صانعی فرزند 
غالمحسین   به شماره ملی  1262541514چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ  قطعه 
به  درجوشقان   واقع  21اصلی  پالک  از  990فرعی   شماره  پالک  از  مزروعی  زمین 
مساحت 1208/4متر مربع                                                                                                                        

عارضی   1394/02/14-صدیقه  139460302119000045مورخ  شماره  رای   -3
فرزندعلی عباس   به شماره ملی  1262655749ششدانگ یکباب خانه  مفروزی احداثی 
بر روی  عرصه پالک 441 فرعی از 21 به مساحت 591/47متر مربع                                                                                                                         

تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 6 / 03  /1394
تاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه 21  /03 /1394

زهره زرگری :کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان       
فقدان سند مالكيت

امضاء  و  هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  ارائه  با  آقاي صمد صفري  اینکه  به  نظر 
از  مالکیت شصت وسه سهم مشاع  مفقود شدن سند  شهود رسمًاگواهي شده مدعي 
625 سهم سه دانگ از ششدانگ سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 92712 صفحه 523 دفتر 
631 به نام وي ثبت و صادر شده است  که اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند 
در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت 
دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی

 9309983624700202 پرونده:  شماره   9410103622500582 ابالغیه:  شماره   3/41
محمدزاده  محمد  علیه  ای  شکوائیه  فتوحی  مرجان   940089 شعبه:  بایگانی  شماره 
سرمستی دائر بر کالهبرداری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده که 
اردستان  دادگستری شهرستان  عمومی)جزایی(  دادگاه   101 به شعبه  رسیدگی  جهت 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309983624700202 کالسه  به  و  ارجاع  اردستان  در  واقع 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1394/03/18 آن  رسیدگی 
بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه مربوطه 

و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی 
 ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:603 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان
حصر وراثت

3/42 آقای امیرحسین ادیبی سده دارای شناسنامه شماره 3471 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 57/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بهرام ادیبی سده بشناسنامه 42752 در تاریخ 92/11/18 اقامتگاه دائمی 
امیرحسین  به:1-  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  بدرود زندگی  خود 
لنجان )پسر متوفی( 2-  از  ادیبی سده فرزند بهرام ش.ش 3471 ت.ت 1360 صادره 
احمدرضا ادیبی فرزند بهرام ش.ش 3508 ت.ت 1361 صادره از لنجان )پسر متوفی( 
3- آسیه ادیبی سده فرزند بهرام ش.ش 9293 ت.ت 1365 صادره از اصفهان )دختر 
متوفی( 4- زهرا مختاری سده فرزند حسن ش.ش 175 ت.ت 1339 صادره از اصفهان 
)همسر متوفی( 5- احترام نوروزی سده فرزند حسن ش.ش 65 ت.ت 1320 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 به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:184 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
حصر وراثت

3/43 آقای ناصر تقی فارغ دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسۀ 
149/94ش14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 93/4/2  آبادی بشناسنامه 14 در  فارغ نجف  تقی  که شادروان حسین 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اعظم 
تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 2569، 2- سعید تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 6، 3- رسول 
تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 59، 4- ناصر تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 33، 5- علی 
تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 23، 6- اشرف تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 25 )فرزندان 
متوفی( 7- اقدس مهرجوء ش.ش 235 )همسر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:798 شعبه 

چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

3/44 آقای خلیل بهارلوئی دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسۀ 
156/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  اقامتگاه   1394/1/12 تاریخ  در   93 بشناسنامه  بهارلوئی  فوزیه  شادروان 
بهارلوئی  مهدی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود 
پریسا   -3  ،108-051417-1 کدملی  بهارلوئی  مهسا   -2  ،108-029712-1 کدملی 
 ،108-008367-7 کدملی  بهارلوئی  سمیرا   -4  ،108018852-5 کدملی  بهارلوئی 
بهارلوئی  مصیب   -6 می باشد(  متوفی  همسر  )نامبرده   97 بهارلوئی ش.ش  خلیل   -5
مادر  و  پدر  )نامبردگان   36 ش.ش  شکراللهی  شهربانو   -7  ،3212 ش.ش  یانچشمه 
متوفی می باشند( متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:802  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

3/45 آقای ناصر تقی فارغ دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسۀ 
148/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ1393/11/10  اقدس مهرجوء بشناسنامه 235 در  شادروان 
فارغ  تقی  به:1- سعید  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
نجف آبادی ش.ش 6، 2- رسول تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 59، 3- ناصر تقی فارغ 
نجف آبادی ش.ش 33، 4- علی تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 23، 5- اشرف تقی فارغ 
نجف آبادی ش.ش 25، 7- اعظم تقی فارغ نجف آبادی ش.ش 2569 )نامبردگان فرزندان 

متوفی می باشند(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:800  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

3/46 خانم صنم داود وند دارای شناسنامه شماره 8506 به شرح دادخواست به کالسۀ 
132/94ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه   93/12/22 تاریخ  در   1 بشناسنامه  داودوند  زیاتی  شادروان  که 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمدحسن داودوند 
ش.ش 101، 2- ریحانه داودوند ش.ش 8505، 3- گلی بس داودوند ش.ش 255، 4- 
صنم داود وند ش.ش 8506، 5- صاحب جان داودوند ش.ش 8504، 6- بی بی بس 
داودوند ش.ش 256، 7- محترم داود وند ش.ش 17 )فرزندان متوفی(. متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:803 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد  
حصر وراثت

3/47 خانم سکینه نیری دارای شناسنامه شماره 22726 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  161/94ح14 
 89/5/2 تاریخ  در   130 بشناسنامه  آبادی  نجف  پورشبانیان  یدا...  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- محمدعلی پورشبانیان نجف آبادی ش.ش 3361، 2- زهرا پورشبانیان نجف آبادی 
پورشبانیان زهره   -4  ،1256 ش.ش  آبادی  نجف  پورشبانیان  اکرم   -3  ،70  ش.ش 
پورشبانیان  هاجر   -6  ،336 ش.ش  پورشبانیان  اعظم   -5  ،1219 ش.ش  آبادی   نجف 
ش.ش  آبادی  نجف  پورشبانیان  هدی   -7  ،1080299459 ش.ش  آبادی  نجف 
متوفی(  )فرزندان   8496 ش.ش  آبادی  نجف  پورشبانیان  اطهر   -8  ،1080403272
 527 ش.ش  اللهی  حبیب  فاطمه   -10 متوفی(  )همسر   22726 ش.ش  نیری  سکینه   -9
انجام تشریفات  با  اینک  ندارد.  نامبردگان ورثه دیگری  )همسر متوفی(. متوفی به جز 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  چهاردهم  شعبه  م الف:801  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف نجف آباد  
مزایده )نوبت دوم(

 9209982730200366 پرونده:  شماره   9410113730600098 نامه:  شماره   3/48
موجب  به  و  ح2  اجرائی   920109 کالسه  پرونده  در   920109 شعبه:  بایگانی  شماره 
حکیمه  خانم  اجرائی  علیهم  محکوم  نجف آباد  حقوقی  دوم  شعبه  از  صادره  دادنامه 
محمدزاده و بتول پورمحمدی محکومند به پرداخت مبلغ 316/224/000 ریال بابت اصل 
از تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله  خواسته و کلیه خسارات دادرسی اعم 
وکیل در حق محکوم له آقای علی اصغر اقبال نیا و همچنین محکوم است به پرداخت 
مبلغ 12/200/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجرای 
احکام شعبه دوم حقوقی نجف آباد ملک ذیل توقیف و توسط کارشناس دادگستری آقای 
فوالدشهر  در جاده  واقع  زراعی  زمین  قطعه  یک  است.  گردیده  ارزیابی  تدین  مهندس 
مقابل گاوداری دانشگاه و مزرعه معینی با سهم آب از چاه اشتراکی و کانال زاینده رود 
و  دیگر  مثمر  درختان  و سایر  گردو  درخت  تعدادی  با  20 جریب  تقریبی  مساحت  با 
یک ساختمان یکصد مترمربعی و دارای دیوار محصور از سه طرف که متراژ 3741 
مترمربع به میزان چهار و نیم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالک ثبتی 395/11 به 
موجب اسناد 4961و4962-1392/01/19 از طریق دفترخانه 265 نجف آباد در مالکیت 
آقای مجتبی محمدزاده می باشد از قرار هر مترمربع 500/000 ریال صرفًا سهم مالکیت 
قرار  کارشناسی  ارزیابی  و  برآورد  ریال  میزان 1/870/500/000  به  محمدزاده  آقای 
در  مذکور  نظریه  به  طرفین  اعتراض  عدم  و  فوق  مراتب  به  توجه  با  که  است.  گرفته 
فرجه مقرر قانونی لذا اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام شعبه دوم حقوقی در 

تاریخ پنج شنبه 1394/03/21 ساعت 11 صبح و در محل همین اجرا واقع در دادگستری 
نجف آباد – طبقه سوم – اتاق 319 به مزایده گذاشته و به فروش می رسد. برنده مزایده 
شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را پیشنهاد که می بایست 10% آنرا 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290354001 نزد بانک ملی 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام ننماید وجه سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد. ضمنًا خریدار 
می تواند ظرف 5 روز قبل از مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید نماید.م الف:799 

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
ابالغ 

بین  پرونده کالسه 940064ح3 مطروحه  بایگانی شعبه: 940064ح3 در  3/49 شماره 
خواهان مرجان بهارلو هوره فرزند بهمن به طرفیت علی بهارلو هوره فرزند عبدالحسین 
مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به لزوم تعیین داور از ناحیه طرفین 
مجهول المکان بودن زوج و عدم دسترسی به وی جهت معرفی نمودن داور لذا دستور 
فرمایید مراتب تعیین داور از ناحیه زوج در یک نوبت آگهی از جراید رسمی کشور درج 
و قید گردد چنانچه ظرف مدت 7 روز پس از انتشار روزنامه نسبت به تعیین داور اقدام 
ننمود دادگاه خود رسمًا نسبت به تعیین داور اقدام خواهد نمود ضمنًا زوج بایستی داور 
خود را به دادگاه شعبه سوم حقوقی معرفی نماید. م الف:804 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی 

به  پالک  فک  به  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  منصور حسینی  خواهان   3/50
شهرستان  حقوقی   12 شعبه  اختالف  حل  شورای  به  البوغبیش  ثامر  خوانده  طرفیت 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 99/94ش.ح12 ثبت گردیده و وقت 
خوانده  چون  علیهذا  گردیده  تعیین  4/45عصر  ساعت   94/4/15 تاریخ  به   دادرسی 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
 شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های
نشر  با  که  میگردد  اخطار  خوانده  به  و  میشود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  رسمی 
ثانی  آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
 خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.

م الف:805 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
مزایده 

مفاد  اجرای  در  دارد  نظر  در  زواره  بخش  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای   3/52
اجراییه در پرونده کالسه 930015 مدنی که به موجب آن آقای محمد اکبری محکوم 
به پرداخت مهریه قابل توجهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت می باشد اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: 
1- تمامت سهم االرث نامبرده از منزل مرحوم پدری ولی اله اکبری به میزان چهارصد 
از دو حبه و دو سوم حبه مشاع از 72 حبه ملک  و هشتاد و شش صدم حبه مشاع 
شماره 1609 فرعی از 16 اصلی زواره واقع در محله بنجیره به مبلغ کارشناس رسمی 
84765625 ریال. 2- سهم االرث نامبرده از دشت انقالب زواره که به صورت مشاع 
بوده و عبارتند از متراژ 1640 مترمربع زمین باغ و قدرالسهم آب متعلق به آن بدون 
درخت به مبلغ کارشناسی 410/000/000 ریال و سهم االرث نامبرده از دو قطعه زمین 
معروف به هکتاریها و دو هزار متریها جمعًا به مساحت 506975 مترمربع و قدرالسهم 
آب متعلقه به مبلغ کارشناسی 304185000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تاریخ مزایده پرداخت نماید و در  از  تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه 
صورتی که مابقی بهای امالک را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
مکان  94/03/19 ساعت 10صبح.  مورخ  مزایده: سه شنبه  می گردد.تاریخ  دولت ضبط 
مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. م الف:602 مدیر اجرای احکام 

مدنی دادگاه عمومی بخش زواره 
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روزبهانی، در لیست 
المپیک ریو  نیست

 

پیام ملی پوشان کشتی 
به 175غواص شهید

سایت رسمی المپیک ریو در خبری اس��امی ورزشکاران و کشورهایی که تاکنون 
توانسته اند س��همیه المپیک 2016 برزیل را بگیرند به تفکیک رشته اعالم کرده 

است.
 در لیست ارائه شده از سایت رس��می المپیک ریو نام احسان روزبهانی و حسین 

عسگری دیده نمی شود.
 این در حالی  است که پیش از این اعالم شده بود احسان روزبهانی اولین سهمیه 
ایران را گرفته اس��ت؛ ولی هم اکنون نام وی در بین اسامی ورزشکاران المپیکی 
در س��ایت ریو نیس��ت. همایون اردالن مدیر روابط بین الملل، در واکنشی تند 
 به این خبر گف��ت: من هیچ اطالعی ن��دارم، این موضوع به کس��ی هم ارتباطی

 ندارد!
سایت ریو در وزن -81 کیلو، نام دو بوکسور از ایتالیا و کوبا را ذکر کرده است.

همچنین حسین عس��گری نیز دیگر ملی پوش کشورمان اس��ت که اعالم شده 
 بود در دوچرخه سواری جاده س��همیه گرفته که نام این ورزش��کار نیز به چشم

 نمی خورد.

همزمان با پیدا شدن پیکر مطهر 175 شهید غواص عملیات کربالی 4 ، ملی پوشان 
کشتی کشورمان پیامی را منتشرکردند.

در این پیام با ذکر آیه 169 سوره آل عمران » َوال تَحَسَبَنّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهللِ 
اَمواتًا بَل اَحیآٌء ِعنَد َربِِّهم یرَزقون ... و هرگز گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته 
شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند« آمده 
است: سالم بر 175 غواص شهید، سالمی به پاکی اشک، به مادران چشم به راه آنها 

که حتی یک لحظه فراموش شان نکردند.
در ادامه این پیام آمده است : خبر پیدا ش��دن پیکر 175 شهید متعلق به عملیات 
کربالی 4، هشت س��ال دفاع مقدس موجب تاثر و تالم ش��د، غواصان شهیدی که 
 با دستان بسته به ش��هادت رسیدند. بی شک ملی پوش��ان ورزش کشور، قدردان 
رشادت های چنین س��ربازان دالوری هس��تند؛ و ضمن عرض تس��لیت به مردم 
وخانواده این عزیزان س��فر کرده قطعا در رویدادهای پی��ش رو با تمام وجود برای 

اقتدار و سربلندی ایران سرافراز، و شادی روح این بزرگ مردان تالش می کنند.

گزارشی از عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران در فصل اخیر اروپا:

غروب لژیونـرها

 پروین کاسه و کوزه ی هدایتی
 را به هم ریخت

اتفاقات مالکیتی باشگاه پرسپولیس بار دیگر گره خورده است. حاال 
گمانه زنی ها این است که دوباره بازی انتقال تیم ها پوچ در می آید 
و دولت باید به فکر راهکاری جدید برای اداره این دو تیم باشد. ابهام 
های گوناگون برای نحوه واگذاری سبب شد تا این پروسه طوالنی ، 

شکست خورده معرفی شود.
هدایتی، ک��ه از 6 ماه قبل ب��ا عابدین��ی ، علی پروی��ن و رویانیان 
جلس��اتی می گذاشت و س��عی داش��ت با محوریت علی پروین به 
هدایت پرس��پولیس فکر کند ، در میانه راه پوس��ت اندازی کرد. او 
برای مدیریت تیمش با گزینه های دیگری چون کاشانی و دادکان 
حرف زد و البته با نژادفالح که به تیم نزدیک شود. تصمیم هایی که 
سبب شد، تا گزینه های اولیه چون رویانیان و پروین دلخور شوند. 
هدایتی، تقریبا از بعد عید دیگر حتی کالمی درباره پرس��پولیس و 
بحث واگذاری اش نزد؛ او فقط یک بار گفته ک��ه خبر بیماری اش 

خیلی جدی نیست و ترجیح می دهد خیلی در رسانه ها نباشد.
در فاصله 24 س��اعت ت��ا پایان س��یکل واگذاری،گ��روه نزدیکان 
به عل��ی پروین ب��ازی جدی��دی را ش��روع کردن��د. مصاحبه های 
 پیشکس��وتانی ک��ه همگ��ی از اطرافیان عل��ی پروین محس��وب 
می ش��وند در حمایت از گزینه رقیب هدایتی یعنی بهنام پیش��رو 
حمای��ت کردند. ح��اال از عل��ی پروین به عن��وان یک��ی از اعضای 
پیشنهادی شرکت بهنام پیشرو به عنوان عضو هیات مدیره بعدی 
پرس��پولیس، در صورت پیروزی این ش��رکت در زمان اعالم برنده 

نهایی یا توفیق این شرکت در اجاره 3 ساله است.

مزایده چهارم سرخابی ها روی هوا؟ 
در حالی که قرار بود دوشنبه برنده مزایده سرخابی ها مشخص شود، 

اما به نظر می رسد که مزایده چهارم هم برنده ای نخواهند داشت.
بر اساس آخرین اخبار رسیده از شورای واگذاری،چنین به نظر می 
رسد،آنها به این جمع بندی رسیده اند که استقالل و پرسپولیس را 
برای سه سال اجاره بدهند.حتی بحث این واگذاری در جلسه هیات 
دولت هم مطرح شده و نظر وزارت اقتصاد برای این واگذاری منفی 
بوده است.آنها مدعی ش��ده اند که هیچ کدام از 4 گزینه مورد نظر 

شرایط کافی برای مالکیت سرخابی ها را ندارند.
اگر این اتفاق بیفتد و جمع بندی ش��ورای واگذاری این باش��د که 
استقالل و پرسپولیس را اجاره بدهند، حسین هدایتی و تیمش از 
گردونه خارج می شوند.خود هدایتی قبال گفته بود که تمایلی برای 
اجاره باشگاه ندارد و تنها در صورتی وارد گود می شود که بتواند این 

باشگاه را بخرد.
با این شرایط شرکت بهنام پیش��رو کیش، جدی ترین گزینه خرید 
پرسپولیس باقی می ماند.شرکت سایپا هم نظری درباره اجاره سه 
س��اله نداش��ت و مخالف این اتفاق نبود اما باید دید با شرایط فعلی 

حاضر می شود این تیم را برای سه سال اجاره کند؟
در خصوص استقالل هم شرکت ایران خودرو به نظر موافق اجاره سه 
ساله است. البته آنها یک رقیب هم دارند؛"سبک دست" و تیمش که 
اسپانسر استقالل بوده اند برای اجاره باشگاه در صف اول قرار دارند و 

تمایل زیادی دارند که این باشگاه پرطرفدار را اجاره کنند.

با من به استقالل بیایید!
س��رمربی نفت تهران پس از اینکه به عنوان گزین��ه اصلی نیمکت 
استقالل مطرح شده است به دو بازیکن تیمش آماده باش داده است.

با اعالم مق��داد نجف نژاد، رییس هیات مدیره باش��گاه اس��تقالل، 
 مبنی بر حض��ور علیرض��ا منصوریان س��رمربی نفت ته��ران بین 
گزینه های سرمربی گری آبی پوشان، گویا این مربی هم تحرکاتی 

داشته است.
منصوریان که تیمش را برای بازی با االهلی و فینال جام حذفی آماده 
می کند، نیم نگاهی هم به فصل آینده دارد و با توجه به اینکه از او به 
عنوان یکی از گزینه های اصلی سرمربی گری استقالل یاد می شود 
گویا برخی از بازیکنان مورد نیازش برای حضور در استقالل را هم 

انتخاب کرده است.
بر اساس ش��نیده ها منصوریان به بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند 
و ایمان مبعلی آماده باش داده اس��ت که اگر فصل آینده سرمربی 

استقالل شد آنها را هم با خود به این تیم ببرد.

۲۰ تا ۴۰ درصد کسر از قرارداد در انتظار 
کادر فنی و بازیکنان استقالل 

در صورت تائید و موافقت اعضای هیات مدیره اس��تقالل از قرارداد 
کادر فنی و بازیکنان این تیم به دلی��ل نتایج ضعیف در لیگ و جام 

حذفی بین 20 تا 40 درصد کسر خواهد شد.
پس از پای��ان لی��گ س��یزدهم و زمانی ک��ه اس��تقاللی ها مقابل 
تراکتورسازی شکست خوردند و با کس��ب عنوان پنجمی سهمیه 
آس��یا را هم از دس��ت دادند، علی فتح اهلل زاده اعالم کرد از قرارداد 
بازیکنان و کادر فنی تیم اس��تقالل 20 در صد کسر و این مساله در 

دریافتی آنها اعمال خواهد شد.
پس از گذش��ت یک فصل این جریمه در ق��رارداد بازیکنان اعمال 
نشد، اما افشارزاده قصد دارد در نشست هیات مدیره آینده استقالل 
در خصوص جریمه احتمالی آبی پوش��ان از س��ایر اعضا نظرشان را 

جویا شود.
مدیران باشگاه استقالل تصمیم دارند با توجه به عدم نتیجه گیری 
تیم در این فصل جریمه ای بین 20 تا 40 درصد از قرارداد بازیکنان 
را در نظر بگیرند، که البت��ه 20 در صد از این جرایم مربوط به فصل 

گذشته و در زمان مدیرت فتح اهلل زاده است.
پیش از این گفته می ش��د ک��ه قرار اس��ت بالفاصله بع��د از پایان 
بازی های لیگ و شکس��ت در دربی 80، جریمه بازیکنان رسانه ای 
ش��ود و حتی امیر قلعه نویی بعد از باخت تیم��ش در دربی عنوان 
کرد که جریمه باید از خود او آغاز ش��ود اما اعت��راض بازیکنان در 
مصاحبه ها نسبت به روند پرداختی مطالبات باعث شد تا این مساله 

مسکوت باقی بماند.
 قرار است بهرام افشارزاده با تهیه گزارش کامل از روند نتیجه گیری 
و عملک��رد کادر فنی و بازیکنان، در نشس��ت آین��ده هیات مدیره 
گزارش خود را به سایر اعضا ارائه کرده و در صورتی که اعضای هیات 
مدیره استقالل در جلس��ه آینده که البته زمان دقیق برگزاری اش 
مش��خص نیس��ت، با جرایم بازیکنان موافقت کنند بین 20 تا 40 

درصد از قرارداد آنها کسر و در حساب و کتاب آنها منظور شود.
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پنجمین قهرمانی س��پاهان 
اصفهان و دومی��ن قهرمانی 
متوال��ی حس��ین فرکی در 
لیگ فوتبال ایران، از اتفاقات 
مهمی اس��ت ک��ه در پایان 
چهاردهمین دوره لیگ برتر 
رقم خورد. همچنین عنایتی 
همچنان رک��ورددار گلزنی 
در ایران است. چهاردهمین 
دوره رقابت های فوتبال لیگ 

برتر باش��گاه های کش��ور درحالی ش��امگاه جمعه 25 
اردیبهشت ماه با برگزاری 8 بازی به پایان رسید که تیم  
سپاهان اصفهان به لطف پیروزی 2 بر صفر در خانه برابر 
سایپا البرز و تس��اوی 3 بر 3 تراکتورسازی تبریز و نفت 
تهران در فینال لیگ، به عنوان قهرمانی این مس��ابقات 
دس��ت یافت.س��پاهان با این قهرمانی، برای پنجمین 
مرتبه جام قهرمانی ای��ن رقابت ها را باالی س��ر برد و 
اختالفش با استقالل، پرسپولیس و فوالد خوزستان را 
افزایش داد. اما تراکتورس��ازی و نفت تهران که تاکنون 
موفق به فتح مه��م ترین جام فوتبال باش��گاهی ایران 

نشده  بودند، باز هم در حسرت قهرمانی باقی ماندند.
البته تراکتورس��ازی تبریز که در لیگ ه��ای یازدهم و 
دوازدهم به مقام نایب قهرمانی دست یافته بود و فصل 
پیش هم قهرمان جام حذفی شده بودبا کسب رده دوم 
لیگ برتر در فصل ج��اری، ناکام ترین تیم فوتبال ایران 
در کس��ب قهرمانی لیگ برتر لقب گرف��ت. نفت تهران 
که تنها افتخارش در فوتبال ایران، رس��یدن به عنوان 
سومی لیگ سیزدهم اس��ت، برای فتح جام چهاردهم 
روز سختی را در خانه تراکتورسازی پشت سرگذاشت 

اما باز هم حسرت به دل باقی ماند.
حسین فرکی، که فصل پیش توانست فوالد خوزستان 
را قهرمان لیگ کند، دومی��ن قهرمانی متوالی در لیگ 

برتر را بدس��ت آورد تا خود را 
به یک��ی از چهره های مطرح 

فوتبال ایران مطرح کند.
در ح��ال حاض��ر س��پاهان 
اصفهان با 5 قهرمانی، بهترین 
تیم تاریخ 13 دوره لیگ برتر 
به حس��اب می آی��د؛ و پس از 
آن تیم ه��ای اس��تقالل با 3 
قهرمانی، پرسپولیس و فوالد 
با 2 قهرمانی و تیم های پاس 
تهران و س��ایپا کرج با یک قهرمانی در رده های بعدی 
 ق��رار گرفته اند.غالمرض��ا عنایت��ی با کس��ب 3 عنوان

آقای گلی در لیگ برتر در صدر این رده بندی قرار دارد؛ 
و کریم انصاری فرد با دو عن��وان آقای گلی در رده دوم 
ایستاده است. سایر آقای گل های ادوار لیگ برتر که تنها 
یک مرتبه موفق به کسب چنین موفقیتی شده اند، رده 

سوم این جدول را به خود اختصاص داده اند.
»لوس��یانو ادینی��و« ک��ه در بازی آخ��ر تی��م فوتبال 
تراکتورس��ازی تبریز برابر نفت تهران، در هفته سی ام 
رقابت های فوتبال لیگ برتر باش��گاه  های کشور موفق 
به گلزنی ش��د، با 20 گل زده به عن��وان آقای گلی این 
مس��ابقات دس��ت یافت. این دومین عنوان آقای گلی 
متوالی اس��ت که توس��ط مهاجمان تیم تراکتورسازی 
 بدس��ت آمد. فصل پیش هم کریم انص��اری فرد با 18 
گل زده به عنوان آقای گلی لیگ سیزدهم دست یافته 

بود.
 از س��وی دیگ��ر، رض��ا ن��وروزی مهاج��م پیش��ین 
تی��م فوالدخوزس��تان و بازیک��ن فعل��ی تی��م فوتبال 
پرسپولیس، همچنان عنوان بیشترین گل زده را در یک 
فصل لیگ دارد. او در دهمین دوره لیگ برتر، با 24 گل 
زده عنوان آقای گل شد، که در پایان فصل جاری نیز این 

رکورد دست نخورده باقی ماند.

سپاهان دست نیافتنی شد

این روزها نیامدن مه��رداد پوالدی به کش��ور برای حل 
تعیین مشکل س��ربازی خود به بحرانی برای فوتبال ملی 
بدل شده است. کارلوس کی روش، که بیش از یک سال در 
دل تمام انتقادات ، وی را به اردوهای تیمش دعوت کرد تا 
بتواند در جام جهانی بازی کند و صاحب پیشنهاد نجومی 
بازی در لیگ قطر ش��ود، حاال به دنب��ال گزینه جدیدی 
برای پست دفاع چپ تیمش است؛ چون پوالدی که برای 
رس��یدن به کارت پایان خدمتش، قان��ون را دور زده بود 
 و حاضر نیس��ت جرمش را بپذیرد.این درحالی است که 
سال ها قبل حسین کالنی ستاره اول فوتبال ایران با سری 
تراشیده که نشان از اعزام او به پادگان آموزشی داشت، با 
افتخار در تیم ملی به میدان رفت و سبب شد ایران قهرمان 
جام ملت های آسیا شود. حمیدرضا صدر در بخش هایی 
از کتاب »پسری روی س��کوها« درباره وی نوشته است. 
درباره س��ال های میانی دهه 40  ایران در تهران، میزبان 
جام ملت های آسیا بود.وی قبل از این بازی ها، به خدمت 
سربازی رفت تا بتواند فوتبالش را ادامه دهد. او توانست گل 
پیروزی ایران را در بازی با اسرائیل بزند.حاال شاید بد نباشد 
این روحیه پسری مثل حسین کالنی را با یکی مثل مهرداد 
پوالدی مقایسه کرد. کدام یک نقش بزرگتری در فوتبال 

ایران داشتند؟ کدام یک سربازی ملی را معنی کردند؟

پوالدی، خاطرات سربازی 
کالنی را بخواند

رس��ول کربکن��دی، درباره فین��ال جام حذف��ی، گفت: 
ذوب آهن در گذشته 2 بار در ش��یراز و اصفهان قهرمان 
جام حذفی ش��ده اس��ت؛ و این امیدواری وجود دارد که 
این افتخار برای س��ومین ب��ار در تهران تکرار ش��ود. در 
آخرین بازی تیم های ذوب آه��ن و نفت تهران، ذوب آهن 
توانس��ت شکس��ت س��نگینی را بر نفت تحمی��ل کند.

وی افزود: ی��ک نکته منفی ک��ه ب��رای ذوب آهن وجود 
 دارد این اس��ت که در ش��رایط مس��ابقه قرار ندارد. البته 
تیم نفت درست است که با انجام بازی آسیایی در عربستان 
در شرایط مس��ابقه می ماند، اما ممکن است از نظر بدنی 
بازیکنان این تیم خسته ش��وند و در صورت شکست نیز 
از نظر روحی در شرایط بدی قرار گیرند.کربکندی گفت: 
هم اکنون ذوب آهن از نظر شکل تیمی بسیار خوب و آمار 
تعداد پاس های صحیح در این تیم باال اس��ت. مهاجمان 
این تیم ب��ه راحتی گلزن��ی می کنن��د؛ و در خط دفاعی 
نیز ذوب آهن مش��کل چندانی ندارد. البته تیم نفت هم 
شایستگی های زیادی دارد و در بازی آخر لیگ هم لیاقت 
 قهرمانی داشت. وی خاطر نش��ان کرد: درست است که 
تیم نفت میزبان است، اما در عمل تماشاگران زیادی ندارد 
و تماش��اگران اصفهانی می توانند فضای ورزشگاه تختی 

تهران را مانند ورزشگاه فوالدشهر کنند.

شانس ذوب آهن برای 
قهرمانی بیشتر است

�

عملک��رد لژیونرهای فوتبال ای��ران در فصل 
گذشته سیر نزولی داشت؛ و بازیکنان شاغل 
در اروپای��ی  غی��ر از علیرض��ا جهانبخش و 
تاحدودی س��ردار آزمون، عملک��رد چندان 

رضایت بخشی نداشتند. 
جام جهانی برزی��ل هر چقدر ب��رای فوتبال 
ایران خ��وب بود، اما نتوانس��ت باعث ش��ود 
بازیکن��ی از ایران، چش��م تیم ه��ای خوب 
اروپایی را بگی��رد و حتی برخ��ی بازیکنانی 
هم که در اروپا داشتیم � اشکان دژآگه و رضا 
قوچان نژاد� به کشورهای خلیج فارس آمدند 
تا کمی از آب و هوای این منطقه لذت ببرند. 
عالوه بر آن بازیکنان معدودی هم که در اروپا 
بازی کردند، ب��ه جز علیرض��ا جهانبخش و 
تاحدودی سردار آزمون، نتوانستند انتظارات 
را ب��رآورده کنند. ظاهرا فوتب��ال ایران دیگر 

مثل س��ال های گذش��ته نمی تواند ب��ه اروپا 
 بازیکن، ترانس��فر کند و این قطعا در رش��د 

تیم ملی ایران اثرگذار است. 
ج��دا از ک��م ش��دن مش��تریان اروپای��ی 
فوتبالیس��ت های ایرانی، قطعا دالیل زیادی 
هم وجود دارد که بازیکنان ترجیح می دهند 
در لیگ ایران بازی کنند. دالیلی که می طلبد 
کارشناس��ان ب��ه واکاوی آن بپردازند. اینکه 
افزایش نجومی دس��تمزدها در قبال شرایط 
آس��ان و غیرحرف��ه ای اکثر باش��گاه ها برای 
بازیکنان و پ��ول درآوردن کنار دوس��تان و 
خانواده، چقدر در این پدیده موثر بوده جای 
تامل دارد. در یکی دو س��ال گذشته صحبت 
از انتقال بازیکنان��ی مثل حاج صفی، مهرداد 
پوالدی، خس��رو حیدری، علیرضا حقیقی و 
چندین و چند نفر دیگر به تیم های اروپایی 

بود که البته هیچ کدام به سرانجامی نرسید. 
نگاهی اجمالی به عملکرد لژیونرهای فوتبال 

ایران در فصل 15-2014 اروپا:  
 دانیل داوری  

دانی��ال داوری ک��ه بع��د از نق��ل م��کان از 
بوندس لی��گا ب��ه لیگ س��وئیس از ش��رایط 
آرمانی دور ش��ده بود، در پایان فصل در تیم 
گراس هاپرس کامال محو شد و پس از رفتن 
میشائیل اسکیبه از این تیم، حتی دیگر درون 
دروازه تیم سوئیسی دیده نشد. انتخاب از بین 
دانیل داوری و کریم انص��اری فرد به عنوان 
ناموفق ترین لژیونرهای این فصل کار بسیار 
سختی است. به نظر می رسد داوری، با ادامه 
این روند شانسی برای حضور در ترکیب اصلی 

تیم ملی ایران را نداشته باشد. 
سردار آزمون  

مهاج��م ج��وان تی��م مل��ی ای��ران ک��ه در 
 ج��ام مل��ت ه��ای آس��یا 2015 عملک��رد 
فوق العاده ای داش��ت، فصل 2015-2014 
را با روبین کازان آغاز ک��رد، اما در میانه های 
راه این تیم را ترک و راهی روستوف شد. این 
در حالی بود که انتظار داش��تیم این بازیکن 
آینده دار راه��ی تیمی بهت��ر از روبین کازان 
شود؛ و قطعا رفتن به روستوف قعرنشین که 
حاال به میانه های جدول لیگ روسیه رسیده 
است برای کارنامه فوتبالی آزمون نکته مثبتی 
محسوب نمی شود. باید منتظر فصل آینده و 
انتخاب بعدی آزمون بمانی��م. به طور کلی با 
سطح فوتبالی که از سردار دیدیم این فصل به 
هیچ عنوان فصل موفقی برای مهاجم 20 ساله 

توانمند گنبدی به حساب نمی آید. 
 علیرضا حقیقی  

این را باید در نظر گرفت که علیرضا حقیقی 
 در تیم��ی ب��ازی می کن��د ک��ه قعرنش��ین 
لیگ پرتغال است و خط دفاع ضعیفی دارد؛ 
اما شاید نه آنقدر ضعیف که بدترین آمار گل 
خورده را در یک دهه اخیر لیگ پرتغال ثبت 
کند. علیرضا حقیقی به هیچ وجه نتوانس��ت 
در این تیم پرتغالی انتظارات را برآورده کند 
و در چند بازی با اشتباهاتی که داشت باعث 
شد تیمش شکست س��نگینی متحمل شود. 
علیرضا حقیقی، در چند سال اخیر به واسطه 
اعتماد کی روش به عنوان دروازه بان اول تیم 
ملی فوتب��ال ای��ران در تورنمنت های بزرگ 
حضور داش��ت و انتظارات را از خود بس��یار 
باال برد. اما ای��ن عملکرد ضعی��ف و در عین 
حال درخشش بیرانوند در نفت تهران، شاید 
سرنوش��ت دروازه بانی تیم ملی ای��ران را در 
راه انتخابی جام جهانی روس��یه عوض کند. 
حقیق��ی این فصل هم��راه پنافی��ل 69 گل 

خورده داشت. 
کریم انصاری فرد و جواد نکونام  

 اوساس��ونای اس��پانیا ک��ه در ای��ن فص��ل 
کریم انصاری فرد و جواد نکونام را به عنوان دو 
بازیکن ایرانی در اختیار دارد، در این فصل به 
سختی توانست خودش را از سقوط به دسته 
پایین ت��ر نجات دهد. البته هن��وز این تیم به 
طور کامل از خط سقوط رها نشده است. جواد 
نکونام ملی پوش ایرانی که س��ال های زیادی 
در این تیم توپ زده، به نظر می رس��د امسال 
آخرین فصل حضورش را در این تیم سپری 

می کند. نکونام امسال 21بار برای اوساسونا 
به میدان رفته و در این تعداد بازی، موفق به 
زدن 5 گل شد؛ که س��ه گل آن از روی نقطه 
پنالتی بود. وی البته هنوز اع��الم نکرده که 
فصل آینده در اوساس��ونا می ماند یا خیر، اما 
بعید به نظر می رسد این بازیکن ایرانی پس از 
خداحافظی از تیم ملی ایران، فوتبالش را در 

اوساسونا ادامه دهد. 
کریم انصاری ف��رد اما به هی��چ عنوان فصل 
موفق��ی در این تی��م نداش��ت؛ و کاندیدای 
ضعیف ترین لژیونر این فص��ل فوتبال ایران 
است. مهاجمی که خیلی ها او را به علی دایی 
دوم تش��بیه می کردند و از عالق��ه میالن و 
سایر تیم های بزرگ به او خبر می دادند، یک 
فصل کابوس وار را در این تیم س��پری کرد. 
بازی نرس��یدن به این بازیکن تا حدی ادامه 
داش��ت که او به ش��دت به وضعیت خود در 
این تیم اعتراض کرد. نکت��ه جالب توجه در 
مورد انصاری فرد، 16 ب��ازی و صفر گل زده 
در این فصل اس��ت! عملکرد این فصل کریم 
شاید از عملکرد ماریو بالوتلی در لیورپول نیز 

ضعیف تر بوده است! 
علیرضا جهانبخش  

بدون ش��ک علیرضا بهترین لژیون��ر فوتبال 
ای��ران در این فص��ل بود. هافب��ک تهاجمی 
21 س��اله تیم ملی، فص��ل2015 - 2014 
را در نایمخ��ن هلند به بهتری��ن نحو ممکن 
سپری کرد و با اختالفی فاحش نسبت به سایر 
بازیکنان، عنوان لژیونر سال فوتبال ایران را به 
خود اختص��اص داد. جهانبخش با بازی های 
درخشانی که در این فصل برای تیمش انجام 
داد، سهم به سزایی در صعود نایمخن به لیگ 
دس��ته اول هلند داش��ت. این بازیکن جوان 
 اهل جیرنده به عن��وان بهترین بازیکن لیگ 
دس��ته دوم هلند نیز انتخاب ش��د، تا فصل 

رویایی خود را با این عنوان تکمیل کند. 
در این بین حضور موفق سعید عزت اللهی در 
تیم جوانان آتلتیکومادرید و دعوت به حضور 
در تیم اصلی، اتفاق ویژه برای بازیکنان ایرانی 

شاغل در اروپا بود. 
همچنین انتقال مرتض��ی پورعلی گنجی به 
تیانجین چین نیز اتفاق عجیبی بود؛ چرا که 
کمتر بازیکنی از لیگ چین به اروپا رفته است. 
شاید اگر او به لیگ کره یا ژاپن می رفت قطعا 

بهتر دیده می شد.

 استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

جشنواره دانش آموز سالم در 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد

حجت اهلل رضوی، اظهار داشت: جش��نواره دانش آموز سالم از طریق 
فراخوان مقاله، ش��عر، داس��تان، عکس، روزنامه دیواری، فیلم کوتاه، 

نرم افزار و چندرسانه ای در مدارس استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه امسال چهارمین دوره جشنواره دانش آموز سالم در 
دوره متوسطه در مدارس استان برگزار شده است، افزود: 190 اثر به 
دبیرخانه جش��نواره ارسال که در هر رش��ته یک اثر به عنوان اثر برتر 
انتخاب شد. مدیرکل آس��یب های اجتماعی چهارمحال و بختیاری، 
با اش��اره به اینکه از نفرات اول تا چهارم در هر رشته تجلیل شد، بیان 
کرد: آثار نفرات برتر برای شرکت در جش��نواره ملی دانش آموز سالم 
ارسال شد. رضوی با اشاره به اینکه ارسال آثار نسبت به سال گذشته 
رشد  داشته است، گفت: برگزاری این جشنواره سبب افزایش آگاهی 
دانش آموزان و کاهش رفتارهای پرخطر شده است. وی با بیان اینکه 
در زمینه پیشگیری از اعتیاد، 4 طرح چهارگانه در مدارس استان برگزار 
شده است، گفت: این طرح ها، شامل آموزش دانش آموزان در راستای 

پیشگیری اولیه از اعتیاد است.
مدی��رکل آس��یب های اجتماع��ی چهارمح��ال و بختی��اری، ب��ا 
اش��اره به اینک��ه در اج��رای این ط��رح مراک��ز پرخطر اس��تان در 
اولوی��ت هس��تند، خاط��ر نش��ان ک��رد: آم��وزش دانش آم��وزان 
 از طریق برگزاری دوره های آموزش��ی توس��ط مش��اوران مدرس��ه،
علوم اجتماع��ی، و  پرورش��ی  دبی��ران  م��دارس،   مدی��ران 

تربیت بدنی و بهداشت است. رضوی با بیان اینکه اعتیاد والدین سبب 
افزایش زمینه بروز اعتیاد در فرزندان می شود، گفت: جلسات آموزش 
مهارت های زندگی، سبک های فرزندپروری و روش های پیشگیری از 

اعتیاد، ویژه والدین دانش آموزان برگزار شد.

۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار روستاهای 
چهارمحال و بختیاری محقق شد

ملک محمود محمودیان، با اش��اره به اینکه 160 میلیارد ریال اعتبار 
عمرانی و جاری روستاهای استان محقق، و به حساب دهیاری ها واریز 
شده است، اظهار داش��ت: 100 درصد از اعتبارات پیش بینی شده در 

زمینه توسعه روستاها جذب و به دهیاران تحویل داده شد.
وی با بی��ان اینکه 60 درص��د از اعتب��ارات دریافت��ی در زمینه های 
عمران��ی هزین��ه ش��ده اس��ت، اف��زود: آس��فالت معاب��ر و تکمیل 
 پروژه ه��ای آب، ب��رق و گاز در روس��تاها در اولوی��ت کاری

 ام��ور روس��تایی ق��رار دارد. مدی��رکل  امور روس��تایی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در زمینه جمع آوری پسماند 
در روس��تاها، 34 دس��تگاه حمل زباله به دهیاری ها واگذار شد، بیان 
کرد: ت��ا پایان 6 ماهه اول امس��ال 19 دس��تگاه دیگر ب��ه دهیاری ها 
تحویل داده می شود. مدیرکل  امور روستایی استانداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه خروج روستاییان از روستاها، سبب کاهش 
تولید محصوالت کش��اورزی و افزایش وابستگی کشور به واردات این 
محصوالت اس��ت، گفت: امس��ال طرح هایی در زمینه مش��ارکت در 

اشتغال زایی روستاها اجرا می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی     
چهارمحال و بختیاری:

۶۶ درصد زوجین پس از 
ازدواج تمایل به فرزندآوری 

دارند
 مرتضی هاشم زاده در حاشیه نمایشگاه پویایی، بالندگی 
و جوانی جمعیت در ش��هرکرد، در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب اظهار داشت: فرزندآوری یکی از اهداف 
مه��م ازدواج و زندگی مش��ترک اس��ت و اکثر زوجین 
داش��تن فرزند را به عنوان یکی از خواس��ته ها و اهداف 

خود در زندگی مشترک مدنظر دارند.
وی، ازدواج را دروازه ورود به تش��کیل نهاد خانواده در 
جامعه دانس��ت و گفت: تش��کیل خانواده اساس تمام 

تربیت های اجتماعی و انسانی است.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: س��ال 92 بیش از یک میلیون و 470 
هزار نوزاد در کشور متولد ش��دند که این رقم در سال 
93 یک میلیون و 530 هزار تولد بود که نش��ان دهنده 

افزایش 62 هزار نفری تولد در کشور است.
 هاش��م زاده، داش��تن نسل س��الم، ش��اداب و جوان را 
بزرگ ترین سرمایه ملی هر کش��وری دانست و افزود: 
تمامی دستگاه های مسوول موظف هستند برای ایجاد 
این وضعیت در کش��ور و تربیت نسل س��الم، شاداب و 
جوان در راس��تای افزایش جمعیت کشور و رسیدن به 

سطح جایگزین انجام وظیفه کنند.
وی تصری��ح کرد: س��امت محصول مش��ترک مردم، 
حکومت، بازار و قوای سه گانه است و همه مردم به عنوان 
خالقان سامت در ایجاد این شادابی نقش دارند؛ فقط 

باید آنها را با آموزش بیشتر آگاه کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: دفتر آموزش و ارتقای س��امت 
و دفتر س��امت جمعی��ت، خانواده و م��دارس وزارت 
بهداش��ت با توجه ب��ه بندهایی از سیاس��ت های کلی 
سامت کشور اباغی از س��وی مقام معظم رهبری که 
بر ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و افزایش 
نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تأکید کرده اند، 
برگزاری نمایشگاهی با عنوان پویایی، بالندگی و جوانی 
 جمعیت را در س��طح 113 شهرس��تان و 58 دانشگاه 
علوم پزش��کی کش��ور برنامه ریزی کرده است که این 

نمایشگاه در همین راستا ایجاد شده است.
به گفته وی، آگاهی بخشی و مش��اوره به جوانان برای 
ازدواج، باروری، زایم��ان و مراقبت ه��ا، فرزند پروری، 
مدیریت اس��ترس و بح��ران، مدیریت ناس��ازگاری و 
اختاالت باروری بخش هایی از برنامه های این نمایشگاه 

است.

یادداشت

حجت االس��ام والمس��لمین محمدعل��ی نکون��ام در 
 نشس��ت ائم��ه جمع��ه و مجموع��ه بهداش��ت و درم��ان 
چهارمحال و بختیاری با تأکید بر درایت مقام معظم رهبری 
در نام گذاری امسال با نام »همدلی و همزبانی دولت و ملت«، 
اظهار داشت: در پشت این نام گذاری، یک دریا حکمت نهفته 
است؛ بنابراین همگان باید همدلی و همزبانی را جدی بگیریم.

وی اف��زود: ب��ا توج��ه به ش��رایط کنون��ی منطق��ه، جهان 
اس��ام و خی��ز برداش��تن عظیم دش��منان و مس��تکبران 
ب��رای کش��اندن جنگ ه��ای نیابت��ی ب��ه مرزه��ای ایران، 
ب��ا خی��ال خ��ام ضرب��ه زدن ب��ه انق��اب اس��امی، اتحاد 
 و همدل��ی در درون کش��ور ی��ک ض��رورت ج��دی

 است.
نکونام، ائمه جمعه را متولی س��امت معنوی جامعه دانست 
و گفت: روحانی��ون و به ویژه ائمه جمع��ه در همه دوران ها و 

عرصه ها دغدغه سامت فکر، ذهن و روح جامعه را داشته اند.
امام جمعه ش��هرکرد با اش��اره به وظیفه خطیر بهداش��ت و 
درمان در تأمین سامت در جامعه، بر لزوم غافل نشدن این 
مجموعه از سامت روح نیز تاکید کرد: به طور قطع یکی دیگر 
از وظایف مهم دست اندرکاران حوزه سامت در کنار تأمین 
سامت جسم، توجه به سامت روح جامعه است که به یقین 

از این مهم نیز غافل نیستید.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری، وظایف 
ائمه جمعه و مجموعه بهداش��ت و درمان را ی��ک کار کامًا 
مش��ترک خواند و افزود: اگ��ر نگاه ها و جه��ت گیری ها در 
این کار مش��ترک و بس��یار مهم هم س��و و یک جهت شود، 
 به ط��ور قطع ب��ه یک س��امت هم��ه جانبه ب��رای جامعه 

می انجامد.
امام جمعه ش��هرکرد، به رس��الت خطیر و هم راستای ائمه 

حس��ین زمانی، با اش��اره به اینک��ه جوان��ان متاهل در 
چهارمحال و بختیاری تسهیات  ویژه دریافت می کنند، 
اظهار داشت: جوانان واجد شرایط می توانند به بانک های 

عامل در استان مراجعه و تسهیات را در یافت کنند.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه توانمندی جوانان استان 
برپا می شود، افزود: همزمان با هفته جوان نمایشگاه هایی 
جهت ارائه برنامه  ها و فعالیت های مرتبط با امور جوانان 

در استان برپا می شود.
معاون فرهنگی و امور جوانان چهارمح��ال و بختیاری، 
برگزاری مس��ابقه طناب کش��ی، بس��کتبال، والیبال و 
پیاده روی را از مهم ترین برنامه های هفته جوان عنوان و 

بیان کرد: به مناسبت بزرگداشت روز تولد حضرت علی 
اکبر)ع( و هفته جوان، برنامه های فرهنگی و ورزشی در 

سراسر استان برگزار می شود.
زمانی، با اشاره به اینکه ستاد ساماندهی به امور جوانان در 
استان تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: ستاد ساماندهی 
امور جوانان اس��تان به ریاست اس��تاندار 10 خردادماه 

همزمان با هفته جوان تشکیل می شود.
وی با اشاره به اینکه در این ستاد مشکات جوانان استان 
در زمینه های مختلف بررس��ی می ش��ود، گفت: س��تاد 
ساماندهی امور جوانان در شهرستان های استان در محل 
فرمانداری  شهرستان ها به ریاست فرمانداران و با حضور 

مسووالن شهرستان ها در هفته جوان برگزار می شود.
معاون فرهنگی و امور جوان��ان چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه امسال هفته جوان با شعار» جوان باوری، جوان 
یاوری« نامگذاری شده است، ادامه داد: از 7 خردادماه به 
مدت یک هفته برنامه های ویژه جوانان در اس��تان اجرا 

می شود.
معاون فرهنگی و امور جوانان چهارمحال و بختیاری،  از 
افتتاح پروژه های ورزش��ی در این هفته خبر داد و خاطر 
نشان کرد: در هفته جوان در همه شهرستان های استان، 
ازجوان شایسته و برتر در عرصه های دینی، علمی، هنری، 

اقتصادی و ورزشی معرفی و تجلیل می شود.

 جمع��ه و مجموعه بهداش��ت و درم��ان پرداخ��ت و گفت: 
همان طور که مجموعه بهداش��ت و درمان متولی س��امت 
جسمی جامعه هس��تند، ائمه جمعه و روحانیت نیز سامت 

فکری و روحی جامعه را فراهم می سازند.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری 
با بیان این که جامعه ای سرزنده و آرام خواهد بود که به همه 
ابعاد سامتی افراد آن توجه شود، ابراز کرد: به یقین تا زمانی 
که سامت جسم و سامت روح با هم در جامعه محقق نشود، 
نمی ت��وان گفت که جامعه به س��امت کام��ل در همه ابعاد 

رسیده است.
در ادامه این نشست نیز مرتضی هاشم زاده، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، توجه به امور فرهنگی و 
معنوی را یکی از مهم ترین بخش های بهداشت و درمان این 
استان بیان کرد و افزود: در این راستا رشد و ارتقای کارکنان 
مجموعه خود را در مرحله نخست در دستور کار قرار داده ایم.

وی به برگ��زاری گفتمان ها و نشس��ت های دینی و اخاقی 
ویژه کارکنان این مجموعه اشاره کرد و افزود: در همه مراکز 
درمانی استان، نماز جماعت اقامه می شود و این از اولویت های 
ماست.هاشم زاده، به تشکیل شورای فرهنگی در همه مراکز 
درمانی این استان اشاره کرد و گفت: ما از سال گذشته اقدام 
به تشکیل ش��ورای فرهنگ عمومی در سطح مراکز درمانی 
و بهداش��تی کرده ایم که این شورا مس��وولیت برنامه ریزی 
 برای امور فرهنگی و دین��ی کارکنان و بیم��اران را بر عهده 
دارد.در ادام��ه ای��ن نشس��ت نی��ز، ائم��ه جمعه ب��ه بیان 
دی��دگاه ه��ا و مش��کات ح��وزه بهداش��ت و درم��ان 
منطق��ه خدم��ت خ��ود و همچنی��ن درس��طح کان 
 پرداختن��د و راهکارهای��ی ب��رای رف��ع مش��کات ارای��ه

 کردند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

جوانان متاهل در چهارمحال و بختیاری تسهیالت  ویژه دریافت می کنند

ائمه جمعه، متولی سالمت معنوی جامعه هستند

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده مجدد )نوبت دوم(
مفاد  اجرای  در  دارد  نظر  در  زواره  بخش  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای   3/53
اجراییه در پرونده کالسه 18/93 مدنی شورا که به موجب آن آقای محمدحسن جوکندی 
در حق  دولتی  نیم عشر  پرداخت  و  له  محکوم  در حق  وجه چک  پرداخت  به  محکوم 
صندوق دولت می باشد اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. 1( 
دو عدد تانکر فلزی 2000 لیتری مستعمل به ارزش 1/500/000 ریال. 2( لوله فلزی با 
سایزهای مختلف از قطر 6 تا 9 و طول حدود 7 متر به تعداد 24 عدد قوطی 4×4 به طول 
حدود 9 متر و مجموعا با وزن حدود 530 کیلوگرم به صورت مستعمل بانضمام 80 
عدد تبدیل لوله مجموعا به ارزش 3/980/000 ریال. 3( انواع موزاییک فرش با اشکال 
مختلف شش ضلعی 40×40، 30×30 مثلثی، نیلوفری، پازلی و ... مجموعا با سطح سنگ 
فرش افی به میزان حدود 200 مترمربع به انضمام 50 عدد جدول بتونی مجموعا به 
ارزش 12/000/000 ریال. 4( شش عدد درب چوبی مستعمل با عمر باالی 30 سال از 
نوع تیر و تخته مجموعا به ارزش 1/200/000 ریال. 5( یکعدد فرغون دستی ساخته 
... با نصب چرخ الستیکی نسبت به  شده ازپروفیل های فلزی قوطی، میلگرد، ورق و 
وزن پروفیل مصرفی و مصالح مصرفی با ارزش 300/000 ریال. 6- قالبهای موزاییک 
هاللی به  پالستیکی ویبره با انواع و اشکال مختلف شامل: 10×20 حدود 300 عدد – 
تعداد135 عدد - 40×20 به تعداد 150 عدد – شش ضلعی به تعداد 500 عدد – نیلوفری 
ستاره به تعداد  مثلثی به تعداد 150 عدد –  )متوازی االضالعی( به تعداد 530 عدد – 
120 عدد – شش ضلعی به تعداد 120 عدد - 40×40 به تعداد 350 عدد که مجموعا انواع 
قالبها حدود 162 مترمربع و به صورت مستعمل می باشد بانضمام میز ویبره 2×1/5. 
برآورد می گردد. متقاضیان خرید می توانند در  ارزش 76/800/000 ریال  با  مجموعا 
روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموالی 
را که آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
المجلس به عنوان سپرده به  ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی  پیشنهاد را 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط می گردد.تاریخ مزایده: سه شنبه مورخ 94/03/19 ساعت 11صبح. 
مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. م الف:601 مدیر اجرای 

احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره
حصر وراثت

شرح  به   15 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  ملک  جعفری  معصومه  خانم   3/55
نموده و  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسۀ 50/94  دادخواست 
چنین توضیح داده که شادروان مصطفی جعفری ملک آبادی بشناسنامه 14 در تاریخ 
93/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- معصومه جعفری ملک آبادی فرزند فضل علی ش.ش 15 )همسر متوفی( 
متوفی(  )فرزند   920-009462-8 مصطفی ش.ش  فرزند  آبادی  ملک  جعفری  علی   -2
با  اینک  متوفی(.  )فرزند   620-011009-3 ش.ش  آبادی  ملک  جعفری  ابوالفضل   -3
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف باغبادران 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409983640300330 پرونده:  شماره   9410103640300692 ابالغیه:  شماره   3/89
به  دادخواستی  نوده  رسولی  محبوبه  خواهان/شاکی   940352 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته  به  خواه  احمدی  مسعود  خوانده/متهم  طرفیت 
دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهر  زرین  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 
9409983640300330 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/03 و ساعت 12:30 
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 
عمومی  دادگاه  گردد.م الف:190 شعبه سوم  استماع شهادت شهود خواهان حاضر  و 

حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(

ابالغ وقت رسيدگی 
 9409983640300076 پرونده:  شماره   9410103640300705 ابالغیه:  شماره   3/90
به  دادخواستی  نوده  رسولی  محبوبه  خواهان/شاکی  شعبه:940080  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته  به  خواه  احمدی  مسعود  خوانده/متهم  طرفیت 
عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان لنجان)زرین شهر( ارجاع و به کالسه 9409983640300076 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/06/03 و ساعت 13:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
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 و استماع شهادت شهود خواهان 
حاضر گردد.م الف:191 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(

مزایده)نوبت اول( 
دارد  نظر  در  شهر  زرین  شهرستان  دادگستری   4 شعبه  حقوقی  احکام  اجرای   3/91
اله سلطانی  در پرونده شماره 930296 اجرای له آقای مجتبی بکرانی علیه آقای نبی 
مبلغ  له و  به در حق محکوم  بابت محکوم  مبلغ 223796428 ریال  به منظور وصول 
7750000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جلسه مزایده ای در تاریخ 
 2/18 مقدار  مشاعی  فروش  جهت  صبح   11 الی   10 ساعت  راس   94/03/25 دوشنبه 
مترمربع از یکدانگ یک باب ساختمان 4 طبقه با قیمت پایه متراژ 2/18 مترمربع به مبلغ 
223626516 ریال )یکدانگ به مساحت 41/16 مترمربع( با مساحت کل عرصه 6 دانگ 
247 مترمربع و اعیانی کل 6 دانگ شامل زیرزمین با کاربری انباری به مساحت 242 
مترمربع – همکف با کاربری تجاری به مساحت 242 مترمربع و طبقات اول ودوم با 
کاربری مسکونی جمعًا به مساحت حدود 396 مترمربع با اسکلت بتونی سقف تیرچه 
و بلوک دیوارهای آجری و نمای ملک آجری در محل این اجرا برگزار نماید. ساختمان 
طبق نظریه کارشناسی دارای زیرزمین با کف موزاییک – بدنه تا زیر سقف کاشی کاری 
سقف سفید و قابلیت استفاده برای پارکینگ و  انباری همکف به صورت نمایشگاه   –
کرکره  و  ها سکوریت  ورودی شیشه   – کاشی  و  آجر  بدنه   – سنگ  کف  با  اتومبیل 
در و پنجره و سرویس آهن و   – با کف موزاییک و موکت  شبکه و طبقات مسکونی 
آلومینیوم و درهای داخلی چوبی – دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه اپن با کابینت 
سیستم حرارتی بخاری گازی و سرمایش  بدنه کاشی کاری تا زیر سقف –  چوبی – 
کولر آبی و دارای امتیازات و انشعابات آب و برق و گاز می باشد. ملک موضوع مزایده 
پالکهای  با  مجاهد  کوی  و  حریت  بلوار  نبش   – باهنر  بلوار   – شهر  زرین  نشانی  به 
شهرداری شماره های 102-103-104 بوده و تحت پالک ثبتی 299 فرعی از 658 اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان ثبت گردیده است قابل ذکر است پنج دانگ از 
کل ششدانگ ملک موصوف حسب اعالم اداره ثبت اسناد زرین شهر به بانک اقتصاد 
نوین انتقال اجرایی یافته است. مزایده ملک موضوع 2/18 مترمربع فروش از قیمت پایه 
کارشناسی 223626516 ریال شروع و هرکس باالترین مبلغ را پیشنهاد و 10 درصد 
 5 می توانند  خرید  طالبین  بود.  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پرداخت  المجلس  فی  را  آن 
 روز قبل از جلسه از ملک دیدن نموده سپس در جلسه مزایده شرکت نمایند.م الف:189 

اجرای احکام حقوقی شعبه 4 شهرستان زرین شهر 
ابالغ وقت رسيدگی 

3/107 شماره ابالغیه: 9410100353000577 شماره پرونده: 9309980362701178 
شماره بایگانی: 940138 شاکی شلمو نوروز شکایتی بر علیه آرمان نوروزی مصیر 
فرزند پشنگ مبنی بر سرقت در شب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 940138ک104 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 94/6/8 و ساعت 10/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متشاکی و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا مشتاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

خواهد نمود.م الف:4902 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

ابالغ 
3/108 شماره ابالغنامه: 9410100352800700 شماره پرونده: 9309980362101495 
شماره بایگانی شعبه: 940074 ابالغ شونده حقیقی: جواد راستی نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/04/08 دوشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 
علت حضور: در خصوص شکایت ناصر اسماعیلیان خاتون آبادی علیه شما دائر بر 
حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد 

شوید.م الف:5525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/109 شماره ابالغیه: 9410100351801038 شماره پرونده: 9309980351801439 
شماره بایگانی شعبه: 931665 خواهان بتول بهرامی مرغملکی دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد نجاتی محمدآبادی به خواسته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
18 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351801439 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/08 و ساعت 09:00 
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:5541 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
3/110 در خصوص پرونده کالسه 94-64 خواهان محسن احمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حمید سقفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/4/8 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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:5597 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
3/111 در خصوص پرونده کالسه 297/94 خواهان سید مجید عسگری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت 1- مهدی موسایی فرزند حسنعلی 2- سعید 
حسین پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 
11/30صبح 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 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:6121 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/112 در خصوص پرونده کالسه 139/94 خواهان مصطفی خراسانی دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه به طرفیت علی محمد نقدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/4/8

حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4/5عصر  ساعت 
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:6126 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/112 در خصوص پرونده کالسه 291/94 خواهان مصطفی عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت کوروش بصیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/4/8 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6150 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

عسگری  مجید  سید  خواهان  298/94ش14  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/113
پنجعلی حسین پور تقدیم   – دادخواستی مبنی بر مطابه چک به طرفیت اصغر فتاحی 
تعیین  11صبح  ساعت   94/4/8 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
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:6155 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/114 در خصوص پرونده کالسه 94-297 خواهان سید مجید عسگری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر سعیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 11/30صبح 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 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود.م الف:6157 شعبه 14حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/115 شماره ابالغیه: 9410106825301071 شماره پرونده: 9409986825300046 
طرفیت  به  دادخواستی  پور  ارشدی  محمد  خواهان   940051 شعبه:  بایگانی  شماره 
پزوه و مرتضی سبزعلی زاده و مینو  خوانده/متهم ناصر سقراطی و سکینه طغیانی 
سقراطی و مهناز سقراطی و منصور سقراطی و قدرت ا... طاهری و منیژه سقراطی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825300046 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن خوانده/ به علت مجهول المکان  تعیین شده است  1394/04/08 و ساعت 11:00 
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:6186 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/116 شماره ابالغیه: 9410106825301073 شماره پرونده: 9309986825300169 
بایگانی شعبه: 930169 خواهان/شاکی حسینعلی جعفری گریزی دادخواستی  شماره 
به طرفیت خوانده/متهم امیرعلی الماسی به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309986825300169 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/08 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:6187 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



امام صادق سالم اهلل علیه :
هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ 

برای رفع بی خوابی، چه نوع جاهلیت مرده است.
دم نوشی مفید است؟
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هر روزه تع��داد زی��ادی از آدم هایی که وقت بس��یاری را در 
آشپزخانه می گذرانند دچار بیماری هایی می شوند که شاید 
 سطحی باش��د، اما ممکن است درس��ت ندانند که منبع این 
بیماری ها کجاس��ت. البته هیچ تضمین صد در صدی وجود 
 ندارد که بتواند از آدم ها در مقابل بیماری های غذایی و البته 
بیماری هایی که مربوط به کار در آش��پزخانه است محافظت 
 کند. تنه��ا راهی که ج��ود دارد ت��ا ش��ما بتوانی��د در برابر 
آلودگی های آشپزخانه ای از خودتان مراقبت کنید، شناسایی 
وسایلی است که می توانند شما را درگیر بیماری های ناشی از 
این آلودگی ها بکنند. در این مطلب به شما کمک می کنیم تا 
بتوانید نقطه ها و وسایلی را در آشپزخانه تان شناسایی کنید 

که ممکن است سبب بروز بیماری در شما شوند.
اسکاچ های اسفنجی ظرفشویی

اسکاچ های اس��فنجی آش��پزخانه، از جمله وسایلی هستند 
که ش��ما می توانید بیش��ترین جرم را روی آنه��ا پیدا کنید. 
در واقع این وس��یله ها که برای شست وش��وی ظروف مورد 
اس��تفاد قرار می گیرند، ۱۵۰ برابر دیگر لوازم آش��پزخانه به 
 مکانی برای رش��د و پ��رورش باکتری ها تبدیل می ش��وند.

درحقیقت وقتی ش��ما اسفنج را برای شس��ت وشوی ظروف 
 بر می داری��د انبوه��ی از باکت��ری ها را برداش��ته ای��د و از 
آنجایی که شما در فواصل استفاده از اسفنج، آن را ضدعفونی 
نمی کنی��د بنابراین طبیعی اس��ت ک��ه باکتری ه��ا تکثیر 
شوند. البته نباید خیلی هم نگران ش��وید چون برای کشتن 
 باکتری ها و تمیز نگه داش��تن اس��فنج شست وشوی ظروف

راه حل هم وجود دارد. فقط کافی است اسفنج خیس را روزی 
دو دقیقه داخل مایکروفر بگذارید و البته هر دوهفته اسفنج را 

عوض کنید و یک اسفنج جدید جایگزینش کنید.
اسکاچ های ظرفشویی منبعی از باکتری هستند، برای تمیز 

کردن آنها روزی ۲ دقیقه اسکاچ را داخل مایکروفر بگذارید.
یخچال

 دمای س��رد و به طور کلی هوای سرد، رشد باکتری ها را کند
می کند. بنابراین بسیار مهم اس��ت که حواس شما به دمای 
 a یخچال تان باش��د. باید بدانید که دمای یخچال خانه شما
پایین تر از ۴۰ درجه فارنهایت باش��د. با این دما مواد غذایی 
داخل یخچال شما فاسد نخواهند شد و با فراغ بال می توانید از 
آنها استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است مواد غذایی 
داخل یخچال که هر روز از آنها استفاده می کنید فاسد شوند 

و شما را بیمار کنند.
تخته آشپزخانه

تخته آشپزخانه دقیقا همان وسیله ای است که شما روی آن 
گوشت و مرغ و سایر مواد غذایی را که نیاز به خرد شدن دارند 
قرار می دهید. طبیعی است که ش��ما برای خرد کردن مواد 
غذایی خام و پخته شده از یک تخته استفاده کنید اما شاید تا 
امروز این نکته را نمی دانستید که باکتری های به جا مانده از 
مواد غذایی خام مانند انواع گوشت ها، می توانند مواد غذایی 
پخته شده را که برای برش خوردن روی تخته می روند فاسد 
کنند. البته برای این مس��ئله هم راه حل وجود دارد؛ آن هم 
 اینکه برای مواد پخته ش��ده تخته جداگان��ه ای تهیه کنید و 

مواد خام را روی تخته دیگری خرد کنید.
غذاهای مانده

 ش��ما باید غذاهایی را که چند روزی اس��ت در یخچال شما 
جا خوش ک��رده اند دور بریزی��د. لطفا این توصی��ه را جدی 
بگیرید و حین غذا درست کردن اندازه ها را دقیق بدانید تا غذا 
زیاد نیاید و مجبور نشوید آن را برای مدت طوالنی نگه دارید. 
 فراموش تان نشود که غذاهای مانده می توانند از جمله دالیل 
مسمومیت های غذایی باشند. بنابراین غذایی را بیش از ۲۴ 
ساعت در یخچال خود نگه ندارید؛ و اگر هم موفق به خوردن 
آن نشدید غذا را دور بریزید؛ چون ممکن است مسموم شوید 
و چند روزی با بیماری دست و پنجه نرم کنید. آشپزی دوباره 

اصال کار سختی نیست، بلکه یک هنر است!
در آشپزخانه دمپایی، پای تان کنید

 ش��ما چندین و چند س��اعت در آش��پزخانه ای��د. درد کمر 
امان ت��ان را بریده و پا درد ه��م کارتان را عقب م��ی اندازد و 
باعث می ش��ود مرتب برای رف��ع درد دقایقی را بنش��ینید و 
همین اس��ت که کارتان هم عقب می افتد. ب��ه جای این که 
کالفه شوید بهتر است نگاهی به پاهای تان بیندازید.آیا غیر 
از این است که پابرهنه هستید؟ چند ساعت کف پاهای شما 
با سرامیک های سفت و سخت آش��پزخانه در تماس است و 
قدم های محکم تان را روی این سنگفرش های به ظاهر زیبا 
می گذارید؟ بهتر است بدانید که مشکل دقیقا همین جاست. 
حتی اگر شما دمپایی به پا کرده اید، اما باز هم با این مشکالت 
مواجه هستید، پس باید راه حل مناسب تری را انتخاب کنید. 
البته که دمپایی راه حل شماس��ت، اما اینک��ه چه دمپایی به 
پا می کنید بسیار مهم اس��ت. به جنس و مدل دمپایی دقت 

کنید. جنس آن به بادوام��ی اش گواهی می دهد، و لژ زیرش 
 به خصوص که نرم هم باش��د مانع از کمر دردهای ش��دید و

پا دردهای بی وقفه تان خواهد شد. دمپایی های روبسته برای 
آشپزخانه بسیار مناسب هس��تند، دلیلش کامال واضح است؛ 
ممکن اس��ت در حین کار کردن با وسایل آشپزخانه برخی از 
آنها از دست تان رها شوند و درست به سمت پای تان سقوط 
 کنند. بسته بودن این دمپایی مانع آسیب دیدگی انگشتان تان 
می ش��ود. اگر جنس دمپایی تان هم محکم باشد، کم ترین 
صدمه ممکن به پای شما می خورد. در ضمن به خصوص در 
زمستان، دمپایی  می تواند پای شما را از سرما محافظت کند. 
در حین کار مقابل ظرف شویی آب روی پای شما نمی ریزد 
و خالصه کالم اینکه مش��خص می شود موضوعی که شاید تا 
امروز اینقدر حائز اهمیت نبود تا چه اندازه می تواند مهم باشد.

تخم مرغ خام
 اگر ش��ما از خوردن تخم مرغی که به واسطه خامی، زرده آن 
درحال ریختن اس��ت لذت می برید باید بدانید که پوس��ته 
همین تخم مرغ خوشمزه شما به خصوص که پخته هم نشده 
و در آب جوش نرفته تا باکتری هایش کش��ته شود، می تواند 
 ش��ما را بیمار کند. به طور کلی توصیه می ش��ود از خوردن 
 تخم مرغ خ��ام به خصوص ب��رای بچه ها خ��ودداری کنید؛ 
سبه خاطر اینکه این روش خوردن تخم مرغ می تواند بیماری 
های بسیاری را منجر شود. از جمله باکتری هایی که در تخم 

مرغ خام پیدا می شود سالمونیاست.
بنابراین اگر شما می خواهید با تخم مرغ خام کار کنید و یا در 
یک دستور غذایی باید سراغ تخم مرغ خام بروید سعی کنید تا 
از بسته های استرلیزه تخم مرغ استفاده کنید تا کمتر در خطر 

ابتال به بیماری قرار بگیرید.

خواب یکی از نعمت های بی نظیر خداوند برای دوباره 
انرژی گرفتن می باشد؛ و از جهت فیزیولوژیک هم در 
زمان خواب ذخایر اتمام یافته انرژی در بدن دوباره 
بازسازی می شوند. بی خوابی نوعی اختالل است که 
با کمبود خواب آرام بخش مش��خص می شود. این 

اختالل در ۲۰-3۰ درصد افراد مشاهده می شود.
بی خوابی حاصل علل متع��ددی از جمله اختالالت 
روان��ی، ع��دم تع��ادل هورمون��ی، افزایش س��ن، 
فاکتورهای محیط��ی و برخی اخت��الالت ژنتیکی 
می باش��د. درمان های متعددی برای این مش��کل 
وجود دارد که ش��امل درمان با داروهای شیمیایی، 
داروه��ای گیاه��ی، ویتامین ه��ا و م��واد معدنی، 
تغییرات س��بک زندگی، رفتاردرمانی، مدیتیشن، 
رژی��م درمان��ی، ورزش، طب س��وزنی، هیپنوتیزم 
 و ... می باش��د. در این مقاله س��عی داریم شما را با

دم نوش های گیاهی که به ب��رای درمان بی خوابی 
مفید می باشند آشنا کنیم.

برای خ�واب بهتر، چه ن�وع چ�ای را انتخاب 
کنیم؟

تجربه نشان می دهد چای هایی که از هر قسمتی از 
گیاه های چای )کاملیا سیننسیس و کاملیا آسامیکا( 
گرفته می ش��وند، حاوی مقداری کافئین طبیعی 
هستند؛ و به همین دلیل،  برای کسانی که به دنبال 
چای های آرام بخش و بهب��ود کیفیت خواب خود 

هستند، مناسب نیستند.
این چای ها ش��امل انواع مختلف چای سبز و سیاه 
می ش��وند. با این حال، دم نوش ه��ای گیاهی که 
از گیاه��ان دیگ��ر تهیه می ش��وند، فاق��د کافئین 
 هس��تند و برخ��ی از آن ه��ا، خواص آرام بخش��ی 

فوق العاده ای دارند.
صدها نوع ترکی��ب گیاهی وجود دارد ک��ه قبل از 
خواب مناسب هس��تند. ارزش آن را دارد که برای 
یافتن بهترین دم نوش که با ذائقه ی شما هم سازگار 
باشد، کمی وقت صرف کنید. عالوه بر این، برخی از 
دم نوش های گیاهی بسیار قوی هستند و به همین 
دلیل، باید ببینید که برای شما مناسب هستند یا نه.

ما چند ترکیب آرام بخش محبوب گیاهی را انتخاب 
کردیم که برای شروع به شما کمک می کنند.

دم نوش رازیانه  
 دم نوش رازیانه اغل��ب از دانه های ای��ن گیاه تهیه 
می ش��ود و فواید مختلفی برای دس��تگاه گوارش 
 دارد. نوش��یدن دم ن��وش رازیان��ه قب��ل از خواب

می تواند معده را آرام کند، اش��تهای آخر ش��ب را 
 کاهش م��ی ده��د و به ط��ور کل��ی، ب��دن را آرام 

می کند.
دم نوش رازیانه به عنوان کاهش دهنده ی اش��تها 
عمل م��ی کن��د و نوش��یدن آن، راه خوب��ی برای 

جلوگیری از پرخوری آخر شب است. 
دم نوش سنبل الطیب  

 دم ن��وش س��نبل الطی��ب از ریش��ه ی گی��اه 
سنبل الطیب درست می ش��ود و آرام بخشی نسبتاً 
قوی است. از این گیاه برای درمان مشکالت مختلفی 
 همچون اخت��الالت خ��واب و اضطراب اس��تفاده 

می شود.
طع��م  و  عط��ر  الطی��ب  س��نبل  ن��وش  دم 
نس��بتاً تن��دی دارد ک��ه خ��واص کل��ی ای��ن 
 نوش��یدنی ناش��ی از آن هاس��ت. اگ��ر ش��ب ه��ا 
 نمی توانی��د بخوابی��د، دم ن��وش س��نبل الطیب 

می تواند راه حل مشکل شما باشد.
دم نوش اسطوخودوس

اسطوخودوس، درمانی سنتی برای رفع بی خوابی 
اس��ت؛ و از روغن آن در حمام و رایح��ه ی درمانی 
 اس��تفاده می ش��ود اما دم نوش آن هم مؤثر است.

از لحاظ پزشکی ثابت شده است که تنها استشمام 
عطر اس��طوخودوس قبل از خواب، می��زان خواب 

عمیق )موج آرام( را افزایش می دهد.
عطر آرام بخش اس��طوخودوس هم��راه با خواص 
گوارش��ی ای��ن گی��اه باع��ث ش��ده ک��ه دم نوش 
اسطوخودوس انتخاب مناسبی برای قبل از خواب 

باشد.  
دم نوش بابونه

دم نوش بابونه یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های 
شبانه است که قرن ها از آن به عنوان یک نوشیدنی 

خواب آور و آرام بخش استفاده می شود.
دم نوش بابون��ه یکی از محبوب تری��ن دم نوش ها 
در سراس��ر جهان اس��ت و برای رفع استرس بسیار 
 مفید اس��ت. بابونه ع��الوه ب��ر آرام بخ��ش بودن، 
تقویت کننده ی دستگاه ایمنی هم است و انتخاب 

بسیار خوبی برای دم نوش قبل از خواب است.
دم نوش به لیمو

دم نوش به لیمو به کاهش فش��ار عصبی، اس��ترس 
و اضطراب کمک می کند و این بدین معناس��ت که 
نوشیدن یک فنجان از به لیمو قبل خواب، می تواند 

راه خوبی برای سد کردن افکار مزاحم باشد.
همان طور که از اسمش پیداست، این دم نوش عطر 
و طعم مرکباتی دارد. ای��ن دم نوش اغلب با ترکیب 
نعناع تهیه می شود که آن را به یک نوشیدنی نشاط 
آور تبدیل می کند، که مجاری تنفسی را پاک سازی 

می کند و در نتیجه به خواب بهتر کمک می کند.  
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استرس امتحانات را مدیریت 
کنید!

در م��واردی س��خت گیری 
والدین در م��ورد تحصیالت 
فرزندان س��بب بروز استرس 
در آنها می ش��ود و بس��یاری 
اوق��ات والدی��ن اضط��راب 
 خود را ب��ه فرزن��دان منتقل 

می کنند.
نگران��ی ه��ای مرتب��ط ب��ا 

امتحان درم��دارس و مراکز آموزش��ی و اس��ترس حاصل از آن 
یکی از چال��ش های مه��م دانش آم��وزان و خانواده ه��ای آنها 
به وی��ژه در پایان س��ال تحصیلی اس��ت. موضوعی ک��ه برخی 
 پزش��کان، آن را ب��ه ش��رط کنت��رل و هدای��ت و ب��ه کارگیری

روش های آرامش بخش، برای کس��ب نتایج بهتر آموزشی مفید 
می دانند. کارشناسان آموزشی می گویند هرچه دانش آموزان از 
ابتدای سال تحصیلی برنامه ریزی درستی داشته باشند و از اوقات 
خود به خوبی برای مطالعه و درس خواندن استفاده کنند، هنگام 
امتحانات پایان سال با مشکل کمتری برخورد می کنند و استرس 
و نگرانی کمتری دارند. همچنین اگ��ر والدین از دوران کودکی، 
روش صحیح مطالعه را در کنار س��ایر م��وارد زندگی به فرزندان 
خود آموزش دهند، آنها به تدریج روش های صحیح را می آموزند 

و با استفاده از آن، اضطراب کمتری در هنگام امتحانات دارند.
در مواردی س��خت گیری والدین در م��ورد تحصیالت فرزندان، 
س��بب بروز اس��ترس در آنها می شود و بس��یاری اوقات والدین 
اضطراب خود را به فرزندان منتقل می کنند. این درحالی است که 
برخی کارشناسان حوزه سالمت معتقدند که استرس به خودی 
خود مخرب نیست؛ به شرط آنکه هدایت و کنترل شده و در مسیر 

کسب نتیجه مطلوب به کار برده شود.
دکت��ر جلیلی ریی��س انجمن روان پزش��کان ایران در بررس��ی 
این موضوع ، مطالب��ی مانند اضطراب والدی��ن و دانش آموزان، 
مصرف برخ��ی موادغذایی و داروه��ا به منظ��ور افزایش تمرکز 
و ش��ب بیداری در ایام برگ��زاری امتحانات را از جمله مس��ایلی 
 دانس��ت که خان��واده ه��ا ب��ا آن درگی��ر هس��تند؛ وی برخی

توصیه های پزشکی برای مقابله با این چالش ها را درجهت حفظ 
و ارتقای سالمت روان افراد، مطر ح کرد.

 اضط�رب و س�خت گی�ری والدین س�بب اس�ترس
 دانش آموزان

جلیلی اظهار ک��رد: یکی از مش��کالتی ک��ه دانش آم��وزان در 
کش��ور ما با آن مواجه هس��تند، اصرار والدین ب��ه گرفتن نمره 
باال اس��ت؛ یا اینکه آنها بای��د حتما دکتر یا مهندس ش��وند. این 
 فشارکه  به فرزندان به عنوان موجودی شکننده و حساس، وارد 
می ش��ود، آنها را برای مضطرب ش��دن در هنگام امتحان آماده 
می کند. وی افزود: این درحالی اس��ت که والدی��ن باید فرزندان 
خود را تحت فش��ار قرار ندهند، و به جای اینکه از جمالتی مانند 
اینکه بخوان ببینم ۲۰ می گیری یا نه اس��تفاده کنند، بگویند تو 
داری زحمت خودت را می کش��ی پس تمام تالشت را به کار ببر 
تا به نتیجه خوبی برس��ی. جلیلی گفت: والدینی که چشم و هم 
چشمی دارند، خود مضطرب هستند یا در مورد تحصیل فرزندان 
حساسیت زیادی دارند، آنها را با مشکالت زیادی مواجه می کنند. 
وی با بیان اینکه والدین باید برای حفظ س��المت فرزندان، آنها 
را تحت فش��ار قرار ندهند، افزود: فرزندی که تحصیالت چندان 
باالیی نداشته باشد بسیار بهتر از فرزندی است که به مدارج علمی 
باالیی رسیده اما به دلیل همین فش��ارها دچار اضطراب، نگرانی 
و مشکالت روانی متعدد است. جلیلی ادامه داد: والدین باید این 
را بدانند که هر فرد به اندازه اس��تعداد خود م��ی تواند فراگیری 
داشته باش��د و همه دانش آموزان نمی توانند شاگرد اول باشند 
بلکه تحصیل، یک عرصه رقابت اس��ت که عوام��ل زیادی در آن 
دخالت دارند که از جمله آن می توان به ه��وش و توانایی افراد، 
عوامل محیطی و نحوه درس خواندن و مطالعه کردن اشاره کرد. 
وی گفت: بنابراین والدین به ویژه مادران مضطرب و سخت گیر، 
باید این فشارها را قطع کنند و واقعیت های موجود در مورد فرزند 

خود را بپذیرند.
 دانش آموزان مضطرب

رییس انجمن روان پزش��کان ایران گفت: برخ��ی دانش آموزان، 
والدین س��خت گیری ندارند اما خودشان ش��خصیت مضطرب 
و حساس��ی دارند؛ چراکه راهنمایی نش��ده اند ک��ه چگونه باید 
از توانای��ی ه��ای خود اس��تفاده کنند و خ��ود را ب��رای امتحان 
 آماده کنن��د تا نتیجه بهت��ری بگیرند. جلیلی اف��زود: آنها تصور

می کنند که در یک پیست موتورسواری هستند و هرچه بیشتر 
گاز بدهن��د به نتیجه بهتری می رس��ند، غافل از اینکه س��رعت 
زیاد ممکن است س��بب واژگون شدن آنها ش��ود. وی ادامه داد: 
آنه��ا در م��ورد درس خواندن نیز تص��ور می کنند ک��ه با صرف 
 زمان طوالنی مدت برای یادگیری و ش��ب بی��داری های متوالی 
 می توانند ب��ه نتیجه مطلوب تری دس��ت یابن��د. جلیلی گفت: 
این گونه دانش آموزان باید با هدایت ،حمایت والدین و مشاوران، 
نحوه غلبه بر اضطراب و خونس��رد بودن در مقابل نتیجه امتحان 
را فرابگیرند و حساس��یت های خود را کاهش دهن��د. جلیلی با 
بیان اینک��ه همچنین برخ��ی مداخالت آرامش بخ��ش دارویی 
 نیز می تواند ب��ه اینگونه دان��ش آموزان کمک کن��د، ادامه داد: 
درمان های دارویی تحت نظر پزشکان مربوطه می تواند اضطراب 
آنها را کاهش دهد. وی اظهار کرد: فردی ممکن اس��ت به دلیل 
ش��رایط فردی، اجتماعی یا ژنتیک��ی، مضطرب باش��د یا مانند 
کودکان بیش فعال در یادگیری مش��کل داشته باشد؛ برای رفع 
مشکل این گونه افراد باید از سال ها قبل مداخالت مشاوره ای یا 
دارویی تحت نظر مشاوران یا روان پزشکانی که آگاهی الزم را در 

این زمینه دارند، آغاز شود.
مصرف داروها برای افزایش تمرکز حواس، سبب روان 

پریشی و افسردگی
در مواردی مش��اهده ش��ده اس��ت که برخی دانش آم��وزان یا 
دانش��جویان ب��رای بیدار مان��دن در ش��ب امتحان ب��ه مصرف 
 افراط��ی برخی موادغذای��ی مانند قه��وه یا برخ��ی داروها روی 
می آورند. این درحالی است که به گفته پزشکان، مصرف دارو به 
منظور افزایش تمرکز و شب بیداری در ایام امتحانات سبب بروز 

افسردگی و روان پریشی در طوالنی مدت می شود.

گجتی از نوع خواب آور
در ده��ه های گذش��ته، اگر ش��خصی ب��ا اختالالت 
 خواب مواجه بود، ب��رای او قرص های خ��واب آور یا 
آرامش بخش تجویز می ش��د اما در سال های اخیر، 
فناوری و ساخت گجت های متفاوت به کمک این افراد 
شتافته است. یکی از مشکالت انسان های امروزی را 
می توان در عدم خواب کافی به دالیل متفاوتی از جمله 
استرس، فشار کاری و ... دانست؛ اما گجت های فناورانه 
به کمک انسان ها شتافته اند تا بتوانند خواب متفاوتی 
 را ب��دون مص��رف دارو تجربه کنند. بس��یاری از این

گجت ها، دستبندهای هوشمند خوابی را شامل می شوند که شخص با بستن آنها به دور مچ دست 
خود می تواند خواب آرامی را تجربه کند اما برخی دیگر مانن��د گجت جدیدKokoon، هدفون 
متفاوتی است که تجربه لذت بخشی از خواب را به کاربرانش می بخشد. کاربران با استفاده از این 
هدفون می توانند عوامل مختلفی که در خواب دخیل هس��تند را روی اس��مارت فون های خود 
مشاهده و کنترل کنند. این هدفون محصول شرکت انگلیسی است؛ که با استفاده از هدفون بلوتوثی 
Kokoon که مجهز به سنسورهای) electroencephalography )EEG است، می تواند 
خواب کاربرانش را تنظیم کند. با استفاده از سنسورهای EEG ،هدفون می تواند حتی ولتاژهای 

بسیار کوچک مغزی را نیز اندازه گیری و به کاربرانش کمک کند تا خواب آرام تری را تجربه کنند.
واکنش و عملکردهای مغزی از طریق بلوتوث هدفون به اپلیکیشن نصب شده روی این اسمارت فون 
منتقل می شود تا شخص با بررسی واکنش و همین طور عملکرد مغز، مدت زمان خواب و ... بتواند 
به یک الگوریتم ثابت برای ریتم خواب خود دست پیدا کند. این گجت به کاربرانش اجازه می دهد تا 

حتی هرگونه عاملی که باعث برهم خوردن خواب می شود را نیز شناسایی کنند.

صندلی هوشمند هم ساخته شد!
میزها و صندلی ها موجب عادات بد نشس��تن 
شده و بر سالمتی بدن تاثیر می گذارند؛ اکنون 
ش��رکت هلندی Zami Life نوعی صندلی با 
تجهیزات سنس��وردار تهیه کرده که نشستن 

نادرست را اعالم می کند.
این ش��رکت بر اساس مش��کالتی که منجر به 
جراحی استخوان می شود و تحقیقات مختلف 
در مورد وضعیت نادرست نشستن و آسیب های 
وارده که عموما با غفلت از آنها آس��یب هایی به 

بدن وارد می ش��ود این صندلی را طراحی کرده اس��ت. ظاهر خمیده این صندلی موجب 
فعالیت در زمان نشستن و حرکت بدن مانند یک توپ می شود. ساختار محدب آن بهترین 

مکان نشستن است و به منحنی ستون فقرات کمک می کند.
برای بهبود سالمتی افراد در هنگام نشستن سنسورهایی در چهار پایه آن در نظر گرفته 
شده که کاربر هنگام اولین نشستن بر روی صندلی اطالعات جسمی خود را به آن می دهد. 

از طریق بلوتوث و کنترل توزیع وزن، صندلی با شما ارتباط برقرار می کند.
بازخورد این اطالعات و وضعیت شما در مدت طوالنی که بر روی صندلی قرار دارید چه در 
زمان حرکت بر روی صندلی و چه زمانی که بی حرکت هس��تید و یا در حال استراحت به 

سر می برید ثبت خواهد شد.
این صندلی در دو مدل چوبی )راش، گردو و بلوط( و آلومینیومی ساخته شده که وزن آنها 

3/3 کیلوگرم و ۲/9 کیلوگرم با ارتفاع ۴7 و ۵۲ سانتی متراست.

فناوری

تست هوش

رمز گشایی حاصل ضرب
به حاصل ضرب زیر توجه کنید.

هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر 
ارقامی هستند. آیا می توانید حاصل 

ضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟
تست هوش ریاضی، معمای تصویری

توجه کنید: هر یک از دایره ها 
نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک 

رقم فرد خواهد بود.
 این معما دارای تنها یک جواب

 می باشد....
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