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قیمتبنزینافزایشپیدانمیکند
بیژن زنگنه،  وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
دس��تاوردهای تأسیس��ات دریایی گفت: اصاًل بحثی 
برای افزایش قیم��ت بنزین وجود ن��دارد.وی افزود: 
س��همیه های موجود تا پایان ش��هریور معتبر است و 
شایعاتی از این دس��ت که دوباره نرخ ها افزایش پیدا 
می کند، درس��ت نیس��ت و این حرف ها مصداق بارز 

تشویش افکار عمومی است.
به گزارش تسنیم، زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا 
افزایش نرخ بنزین برای اجرای فاز سوم هدفمندی و یا 
تأمین کسری بودجه بوده است گفت: افزایش بنزین به 
دلیل هیچ کدام از این مواردی که مطرح کردید نیست. 
طبق قانون، دولت موظف بود تا پایان برنامه پنجم که 

امسال سال پایانی آن هستیم، قیمت ها را به حدود 90 
درصد فوب خلیج فارس برساند که در هیچ موردی این 

کار صورت نگرفته بود.
وی ادامه داد: جدای از در آمد برای هدفمندی، ما برای 
بهینه س��ازی مصرف، نیاز به متعادل کردن قیمت ها 
داریم تا بتوان بسیاری از مشکالت مصرف بی رویه را 
حل کنیم؛ کاری که امسال کردیم، تأکید بر آن بود تا 

جایی که می شود قیمت ها را تک نرخی کنیم.
زنگنه با بیان اینکه س��ال گذش��ته قیمت بنزین سه 
نرخی بود، تصریح کرد: اوایل سال گذشته بنزین 400 
تومانی داشتیم و بنزین 700 تومانی اضافه شد. اواسط 

سال بنزین 400 تومانی را به...

مهن��دس محمد ش��رفا ب��ا تبری��ک فرارس��یدن اعیاد 
ش��عبانیه و به خص��وص می��الد منجی عالم بش��ریت 
حضرت مهدی )ع��ج(  با بیان اینکه نیمه ش��عبان یکی 
از بزرگ ترین جش��ن ها و اعیاد شیعیان به شمار می رود 
افزود: ایجاد فضای پرش��ور و نشاط در ش��هر مبارکه از 

سیاست گذاری های اصلی این شهرداری است.
مهندس شرفا در جشن نیمه ش��عبان  ضمن خیر مقدم 
حضور مهمانان وحضار، از همه کس��انی ک��ه در برپایی 
این جشن همت گماشته اند قدردانی وتشکر کرد و ابراز 
امیدواری کرد: انشاءاهلل  این جشن بزرگ در شهر مبارکه 

نهادینه شود و همه ساله با شکوه وعظمت برگزار شود.
 وی ب��ا بی��ان اینکه م��ردم حق دارن��د در جش��ن ها و

 مراسم های ملی و مذهبی از فضایی سرشار از شادی و 
شعف برخوردار باش��ند اظهار داشت : این حضور پرشور 

مردم و استقبال از مراسم جشن ، مسوولیت ما  را در قبال 
تدارک و توجه بیشتر به جشن های ملی و مذهبی  بیشتر 

و سنگین تر می کند .
  رییس ش��ورای اس��المی ش��هر مبارک��ه نی��ز گفت :

 رضایت مندی و امیدواری مردم را نسبت به شورای شهر 
مبارکه لمس می کنیم.

 خلیل طاهری گفت :  نمره عملکرد شهرداری و شورای 
شهر مبارکه خیلی خوب است؛ چرا که مردم در طی دو 
سال اخیر نسبت به عملکرد شورا امیدوار شدند و شاهد 
اجرایی شدن پروژه های خوبی در کمترین زمان بودیم 
و اکنون رضایت من��دی و امیدواری مردم را نس��بت به 

شورای شهر مبارکه لمس می کنیم.
 وی با بیان اینکه در سال 1394  از بودجه 112میلیارد 
تومانی ش��هرداری80 درصدش به پ��روژه های عمرانی 

تخصیص یافته اس��ت اظهار کرد: باغ بانوان، تاالر بزرگ 
شهر و پارکینگ طبقاتی شهید ایرانپور نیز از پروژه های 

مهم سال 94 است.
وی از افتتاح پارک بزرگ هشت بهشت در آینده نزدیک 
خب��ر داد و گفت : خوش��بختانه ش��هر مبارک��ه دارای 
نمایندگان فعال و برجس��ته ای در شورای شهر است که 

همه تالش شان برای خدمت به مردم این شهر است .
رییس شورای اسالمی شهر مبارکه با اشاره به احداث باغ 
بانوان شهر مبارکه گفت : در حال حاضر در شهر مبارکه 
مکان تفریحی و ورزشی مناسبی خاص بانوان وجود ندارد 
ولی پروژه باغ بانوان این مکان را برای آسایش حال بانوان 

خلق خواهد کرد.
طاهری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم 
رهبری گفت: دراین سال که به نام همدلی،همزبانی بین 

ملت ودولت نامگذاری شده است ، مسووالن باید درجهت 
افزایش خدمات رسانی بیشتر به مردم تالش کنند.

طاهری با بی��ان اینکه اعضای ش��ورای ش��هر به عنوان 
حلقه وصل بین دولت وملت هس��تند افزود: خدمت به 
مردم با روحیه بسیجی، عمل به وظایف قانونی شورا ها، 
ارتباط دائمی با مردم،  گزینش و نظارت بر ش��هرداران 
و دهیاران، توجه به مختصات ش��هر اس��المی، توجه به 
حفظ هویت تاریخی و اس��المی و مراکز قدیمی ش��هر، 
خالص کردن نیت برای خدمت به مردم، فرهنگ سازی 
و تبلیغات در مسائل مربوط به ش��هر و تفاهم و همدلی 
 اعض��ای ش��ورا از  مهمتری��ن وظایف اعضای ش��وراها

 است.
رییس شورای اس��المی ش��هر مبارکه در پایان از توزیع 
پرس��ش نامه هایی  بین مردم ش��هر مبارک��ه در آینده 

نزدیک خبر داد و افزود : ش��هرداری و شورای اسالمی 
ش��هر مبارکه در نظر داد نس��بت به خرید س��اختمان 
قدی��م دانش��گاه آزاد اس��المی مبارکه و تبدی��ل آن به 
مجموعه اي  جهت استقرار  ش��هرداری و سازمان های 
وابسته به ش��هرداری اقدام کند و در این راستا نیازمند 
همفکری و همراهی مردم ش��ریف مبارکه اس��ت که آیا 
مبلغ مورد نظر را صرف خرید ساختمان مذکورکند و یا 
 آن را در راستای احداث اس��تخر موج های آبی در شهر 

هزینه کند.
در ای��ن مراس��م ک��ه ب��ا حض��ور جم��ع کثی��ری از 
ش��هروندان برگزار ش��د، برنامه های متن��وع هنري از 
قبیل  نورافش��انی، موس��یقي س��نتي، نمایش کمدي 
 و... و با حض��ور دو ت��ن از مجری��ان مطرح رادی��و اجرا

 شد.
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  قطع شبانه درختان
 ۱۵۰ ساله چهار باغ

به زودی هواپیمای هشت نفره 
ساخته  می شود

فوالد مبارکه اصفهان، صنعت 
سبز کشوراست

وام ۸۰ میلیونی ثبت نام 
می شود

آینده نامعلوم در انتظار  
فوتبال 
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4
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نوشداروی پس از مرگ 
بانک ها، برای بورس

گزینه های نهایی شورا،
 برای انتخاب شهردار اعالم 

می شود

شهردار مبارکه :
 ایجاد فضای پرشور و نشاط در شهر از سیاست های اصلی  شهرداری مبارکه است

 »نهنگ عنبر« خبر از پدیده ای نو در سینمای بدنه می دهد. 
فیلم هایی که به زودی از فرمولش بهره می برند. نشانه گرفتن 
بخشی از نوستالژی جامعه با طعم موسیقی و خوانندگان آن 
دوره و کمی رنگ و لعاب و البته به ش��کل قابل توجهی ارزان 

قیمت.
1-  نهن��گ عنبر گونه ای از وال ها هس��تند که ب��رای مدفوع 
خوشبوی شان شناخته می شوند. عنبر که ریشه از کلمه امبر 
فارسی دارد، عنوانی است که به مدفوع خاکستری و خوشبوی 
این جانور دریایی اطالق می ش��ود. »موبی دیک« یک نهنگ 

عنبر است.

2- در ابتدای رمان »موبی دی��ک«، هرمان ملویل اثرش را به 
ناتانیل هاوث��ورن تقدیم می کند تا نبوغش را تحس��ین کرده 
باش��د. س��امان مقدم نیز همچون ملویل، »موبی دیک«  اش 
را با یک شروع ویژه  و غیرمستقیم به نابغه ای تقدیم می کند: 

وودی آلن.
3- موبی دیک س��ینمای ایران، نه همچون اث��ر ملویل از دل 
یک داستان ماجراجویانه س��ر بر می آورد و نه از خوانش های 
فلس��فی و روانکاوانه وودی آلن بهره برده اس��ت. موبی دیک 
س��ینمای ایران همه چیز را از یک نکته عاری��ه می گیرد؛ یاد 

قدیم ها بخیر...

»نهنگ عنبر«؛ پدیده ای نو در سینمای بدنه
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بخشایش اردستانی در نطق میان دستور:

 مجلس و دولت مقصر
 گرانی کشور

 نماینده مردم اردستان در مجلس با انتقاد از افزایش بی رویه 
هزینه ه��ا و حرکت برخ��اف اصول اقتص��اد مقاومتی، گفت: 
مجلس و دولت، هر دو در گران کردن روند اداره کشور مقصر 

هستند.
به گزارش مهر، احمد بخش��ایش اردس��تانی در جلسه علنی 
مجلس و در نطق میان دس��تور خود با اش��اره به وجود برخی 
مش��کات دیرینه در بدنه مدیریتی کش��ور، اظهار داش��ت: 
دانشجویی در کاس درس از من سوال کرد که چرا اقتصاد ما 
در جهت مخالفت با اقتصاد جهانی حرکت می کند؟ ما در ۳۵ 
سال گذش��ته با وجود نمره قابل قبول در حوزه های پزشکی، 
نانو و هوا فضا، اما در اقتص��اد الگوی قابل قبولی به جامعه ارائه 
نکرده ایم و چرا قیمت بنزین در ای��ران که خود تولیدکننده و 

صادرکننده است، سیر صعودی به خود گرفته است؟
وی با اشاره به وجود دو نوع تفکر اقتصادی در کشور گفت: یک 
جریان معتقد است که برای حل معضات اقتصادی باید با نظام 
جهانی همراه باشیم و جریان دیگر که ترجمان آن مقام معظم 
رهبری است، به گونه دیگری به دنبال راه حل برای مشکات 
می گردند.نماینده مردم اردس��تان در مجلس شورای اسامی 
گفت: به نظر می رس��د گران کردن قیمت حامل های انرژی با 
هدف از بین رفتن یارانه سهمیه ها و افزایش قیمت از ۷۰۰ به 
هزار تومان و تک نرخی کردن آن و به تبع آن، تسلسل افزایش 
قیمت ها در بازار بی ثبات ایران را باید نوعی فشار بر مردم تعبیر 
کرد تا این فش��ار بر گروه هایی که مانع همگن س��ازی اقتصاد 
ایران در اقتصاد جهانی هستند، وارد شود و معضل به یک باره 
حل شود که این تقصیر دولت است، اما مجلس نیز مقصر است؛ 
مجلس در گران کردن اداره کشور بی تقصیر نیست.بخشایش 
اردس��تانی ادامه داد: ما نمایندگان از بودج��ه ۶ هزار میلیارد 
تومانی بخ��ش فرهنگ، بدون حس��اب و کت��اب و بدون هیچ 
نظارتی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ب��ه بنیادهایی مانند بنیاد 
دعبل خزایی که اصا معلوم نیس��ت چه بنیادی است یا بنیاد 
سعدی، حافظ و موالنا و ۵۰ موسسه دیگر که فقط حامی آنها 
نمایندگان پرقدرت و پرنفوذ هس��تند، اختصاص داده ایم؛ آیا 
مجلس مقصر نیست؟ چرا مجلس اجازه می دهد که کشور گران 
اداره شود و دولت نیز از این سیاست استفاده می کند و گرانی را 
بر مردم تحمیل می کند.وی با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفان 
مالی و مرتکبان فساد اقتصادی در بدنه مدیریتی کشور و پرهیز 
از مسوولیت دادن به آنها گفت: هفته گذشته شهردار اصفهان 
به واسطه تخلفات مالی توسط شورای شهر اصفهان، استیضاح 
و برکنار شد و بعضی افراد بازداشت ش��ده در این ارتباط نیز با 
وثیقه آزاد ش��دند؛ اما هنوز یک روز از زدن مهر ویزا در پرونده 
شهردار نگذشته بود، وی به واسطه ارتباطات جناحی و سیاسی 
)اشاره به جایگاه هیات رییس��ه مجلس( به سمت شهردار قم 

منصوب شد! این اقدام دهن کجی به افکار عمومی است.

 مدیرکل دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به حدود س��ه میلیون زوج نابارور درکشور، از 
تاش برای رایگان شدن هزینه های درمان این زوج ها طی سال جاری 
خبر داد.محمد اسماعیل مطلق اظهار داشت: با پیگیری وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی امیدواریم که از امس��ال هزینه های درمانی و 
دارویی زوجین نابارور رایگان شود.وی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری 
از مش��کات در بحث ناباروری ها با آموزش و انجام اقدامات پیشگیرانه 
قابل درمان است اضافه کرد:کارگروه ویژه ای در معاونت بهداشتی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل ش��ده تا نسبت به شناسایی 

عوامل و فاکتورهای ناباروری اقدام کند.
دکتر مطلق از اقدامات خوب در حوزه درمان ناباروری از س��وی وزارت 
بهداش��ت خبرداد و افزود: رایزنی های الزم با س��ازمان های بیمه ای و 
ش��رکت های دارویی برای تحت پوش��ش قرار گرفتن زوج های نابارور 

انجام شده است.

 منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و 
هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های 
بومی سازی در حوزه صنعت هوایی کشورگفت: رشد صنایع هوایی کشور 
در س��ه دهه اخیر بس��یار خوب بوده و به کمک توانمندی متخصصان 
داخلی، صنعت ساخت هواپیماهای دو، چهار و ۶ نفره بومی سازی شده 
است. وی افزود: هواپیماهای ۶ نفره تا پایان امسال بهره برداری و عرضه 

خواهد شد تا در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منطقی با اشاره به اینکه رشد ایران در صنعت هوایی سرعت زیادی دارد، 
افزود: با توجه به اینکه متخصصان توانمندی در این حوزه داریم باید از 
آنها استفاده کنیم و صنعت هوایی را به نقطه قابل قبول برسانیم.به گفته 
وی، به زودی هواپیمای هشت نفره نیز ساخته می شود که این موضوع 
نش��ان دهنده توانمندی های کش��ور ایران در این حوزه اس��ت و اینکه 
صنعت هوایی کشور قابلیت باالیی دارد و می تواند نقش مهمی در توسعه 

اقتصادی کشور داشته باشد.
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بیژن زنگنه،  وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
تأسیس��ات دریایی گفت: اصًا بحثی برای افزایش قیمت بنزین 
وجود ندارد.وی افزود: سهمیه های موجود تا پایان شهریور معتبر 
است و شایعاتی از این دست که دوباره نرخ ها افزایش پیدا می کند، 
درست نیس��ت و این حرف ها مصداق بارز تشویش افکار عمومی 

است.
به گزارش تسنیم، زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ 
بنزین برای اجرای فاز س��وم هدفمندی و یا تأمین کسری بودجه 
بوده است گفت: افزایش بنزین به دلیل هیچ کدام از این مواردی که 
مطرح کردید نیست. طبق قانون، دولت موظف بود تا پایان برنامه 
پنجم که امسال سال پایانی آن هستیم، قیمت ها را به حدود 9۰ 
درصد فوب خلیج فارس برساند که در هیچ موردی این کار صورت 

نگرفته بود.
وی ادامه داد: جدای از در آمد برای هدفمندی، ما برای بهینه سازی 
مصرف، نیاز به متعادل کردن قیمت ها داریم تا بتوان بس��یاری از 
مش��کات مصرف بی رویه را حل کنیم؛ کاری که امسال کردیم، 

تأکید بر آن بود تا جایی که می شود قیمت ها را تک نرخی کنیم.
زنگنه با بیان اینکه سال گذشته قیمت بنزین سه نرخی بود، تصریح 
کرد: اوایل سال گذشته بنزین 4۰۰ تومانی داشتیم و بنزین ۷۰۰ 
تومانی اضافه شد. اواسط سال بنزین 4۰۰ تومانی را به ۷۰۰ تومانی 
در کارت ها تبدیل کردیم؛ بدین ش��کل که ه��ر لیتر بنزین 4۰۰ 
تومانی به دو سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی تبدیل شد، امسال بنزین 
را تک نرخی کردیم و با این رویه سهمیه ها برداشته شد.وی تصریح 
کرد: سال گذشته متوس��ط نرخ مصرفی بنزین 8۰۰ تومان بود. 
تقریبا ۳۰ درصد از بنزین کشور با نرخ هزار تومان فروخته می شود. 
در زمان سهمیه بندی فسادهای زیادی وجود داشت، درست است 
که عموم مردم به س��امت زندگی می کنند، اما عده ای با کارها و 

فضاهایی که ما درست کردیم در درون شان شیطان رخنه کرد و 
باعث انجام فسادهایی شد. در همان دوران بسیاری از جایگاه داران 
به دلیل همین سهمیه ی ۷۰۰ تومانی و نرخ بنزین آزاد هزار تومانی 

به زندان افتادند.
وزیر نفت با بیان اینکه در میانه سال گذشته ۵ میلیون کارت خودرو 
با حمایت ستاد سوخت سوزانده شدگفت: کارت خودروهایی که در 
خانه بودند تنها بنزین شان فروخته و یا مصرف می شد. ماشین و 
یا موتور سیکلت هایی که در پارکینگ ها توقیف بودند، اما ازکارت 
سوخت شان اس��تفاده می ش��د و یا ماش��ین هایی که سهمیه ی 
روزانه حم��ل و نقل عمومی داش��تند، اما درخانه پ��ارک بودند و 
سهمیه های شان به فروش می رفت اکنون با تک نرخی شدن بنزین 

همه باید کار کنند.
وی با بیان اینکه نرخ CNG افزایش پیدا نکرده است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به عدم افزایش نرخ CNG مصرف، این روزها باال رفته 
و نباید فکر شود که با تک نرخی شدن بنزین مصرف باال می رود. 
شاید افراد با خود بگویند که اگر بنزین شان را تا شهریور ماه مصرف 
نکنند سوزانده می شود و بهتر است هر چه سریع تر برای مصرف 
سوخت شان تاش کنند، همه تاش می کنند دو و نیم میلیارد لیتر 
سهمیه را به مصرف برسانند که این تقریبا 2۵ تا ۳۰ درصد مصرف 
بیشتر نیست؛ بنابراین اگر به صورت عادی نیز بنزین استفاده شود 

سهمیه ها مصرف خواهد شد.
زنگنه ب��ا بیان اینک��ه در گازوییل نی��ز چند نرخ داش��تیم گفت: 
نرخ های جداگانه ای برای مصرف گازوییل در کشاورزی و صنعت 
و غیره وجود داش��ت که همه را ۳۰۰ تومان کردیم، البته سهمیه 
در آنجا باید وجود داش��ته باشد و نمی توانیم س��همیه را برداریم، 
چون یکی از کانال هایی اس��ت ک��ه اگر ب��ه آن نپردازیم قاچاق و 
س��وخت صورت می گیرد. آنجا ترکیبات خوبی داریم تا سوخت 

خودروها را بر پایه ی پیمایش ش��ان تش��خیص دهی��م. این کار 
 شروع ش��ده و در مرحله تکمیل است و تا اواس��ط سال دیگر باید

 دستگاه های روی کامیون ها و خودروهای نفت و گاز سوز گذاشته 
شود تا میزان پیمایش شان اندازه گیری شود این کار پیچیده ای 

نیست و تکنولوژی اش وجود دارد.
زنگنه با بیان اینکه در گاز مایع نیز تک نرخی اعمال ش��ده است 
گفت: نرخ ه��ای 21۰ و ۶۵۰ توم��ان در گاز مایع ب��رای مصرف 
خودروها و کپسول های بزرگ و صنایع بزرگ داشتیم که همه را 
از 21۰ تومان به 2۳۰ تومان تبدیل کرده و قیمت نفت سفید را باال 
نبردیم چون مصرف روستاها بود. ما می خواستیم بیش از هر چیزی 

فساد را از این قضیه برداریم.
وزیر نفت در جمع بندی با بیان این که متوسط نرخ 8۰۰ تومانی 
بنزین به هزار تومان تبدیل و س��همیه برداش��ته شدگفت: با این 
شرایط افراد دیگر درد سر ندارند و بر اساس نیازشان بنزین مصرف 
می کنند. دیگر آنقدر عذاب نمی کش��ند که سهمیه ش��ان از بین 
می رود یا خیر. بن��ده قاطع می گویم که س��همیه های موجود در 
کارت ها تا پایان شهریور ماه معتبر است. بعضی حرف هایی می زنند 
که یک ماه دیگر س��همیه را بر می دارند که این باعث هجوم مردم 
می شود اصا این طور نیس��ت دولت به حرفش پایبند است. وی 
افزود: برخی بحث های دیگری را مطرح می کنند که یکی دو ماه 
دیگر دوباره قیمت بنزین افزایش پیدا می کند که این شایعه است 
و از لحاظ حقوقی نیز قابل تعقیب می باشد چون مصداق تشویش 
افکار عمومی اس��ت، دولت تصمیماتش را درست گرفته و طبق 

قانون بوده است.
به گفته زنگنه خیلی از اجرای قانون عقب هستیم و فقط در بنزین 
مقداری به اجرای قانون نزدیک ش��ده ایم که هنوز هم تا رساندن 

قیمت آن به فوب خلی فارس فاصله داریم.
زنگنه با بیان این که قیمت CNG همان قیمت قبل است گفت: 
در اواخر سال گذشته مقدار قیمت CNG را پایین آوردیم و حتی 
جایگاه داران را برای ایجاد شرایط بهتر تشویق کردیم که بتوانیم 
کار را پیش ببریم.وزیر نفت در پاس��خ به این پرسش که آیا با این 

توضیحات قیمت بنزین افزایش پیدا می کند؟ اصا بحثی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه سرمایه گذاری اندونزی در 
پارس جنوبی به کجا کشیده است گفت: قراردادی با اندونزی برای 
سرمایه گذاری در پارس جنوبی نداشتیم که االن بگوییم نتیجه اش 
به کجا رسیده است. وی در واکنش به این پرسش که آیا قرار نبود 
سرمایه گذاری صورت بگیرد گفت: نه چنین چیزی نبوده است، 
این که در گذشته بوده دیگر تمام ش��ده و تقریبا پارس جنوبی به 
طور کامل پروژه هایش شکل گرفته و باید پروژه هایی که باقی مانده 
را تمام کرد. پارس جنوبی دیگر در وضعیتی نیست که برایش دنبال 
سرمایه گذار بگردیم. البته ما مشکل تامین منابع مالی داریم. اما 
دیگر در وضعیتی نیس��ت که بخواهیم سرمایه گذار جدید داشته 

باشیم، باید راه های دیگری را پیدا کنیم.

وزیر نفت:

قیمتبنزینافزایشپیدانمیکند
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عربستان دزد دریایی
 استخدام می کند

»عیسی ولد حسن العمری«، یکی از رهبران انصار اهلل 
یمن در گفت وگو با فارس، اطاعات ت��ازه و اعترافات 
افس��ران ارتش عربس��تان در خصوص ارتب��اط رژیم 
آل س��عود با دزدان س��ومالیایی را فاش کرد. العمری 
گفت: س��رویس اطاعات عربس��تان از دزدان دریایی 
س��ومالی خواس��ت برای تروریس��ت ها در یمن ساح 
منتق��ل کرده و دس��ت ب��ه عملیات های تروریس��تی 
در یم��ن بزنن��د. وی اف��زود: عربس��تان اطاع��ات 
نظام��ی و جغرافیایی مهم��ی درباره یم��ن در اختیار 
دزدان س��ومالیایی ق��رار داد تا حمات تروریس��تی 
 از جمل��ه انفج��ار دانش��گاه صنع��ا را س��ازماندهی

 کنند. 

رضایت وزیر سابق آموزش و 
پرورش از اعالم اسامی آشپزها

وزیر س��ابق آموزش و پرورش در گف��ت و گو با فارس 
گفت: چرا وقتی آق��ای فانی، وزیر آم��وزش و پرورش 
 شد، آش��پزها، خدمتگزارها، زیر دیپلم ها، بیسوادها،

 بی ضابطه ها، رابطه ای ها و چندین عنوان معلم شکن 
را که ادعا کردند و کم��ر معلم را شکس��تند را تعیین 
تکلیف نکردند؟ اگر حرف ش��ان درست است، اصاح 

کنند. 
وی افزود: بنده هم راضی هستم تا اس��امی آشپزها را 
اعام کنند.  چرا اجازه می دهند، آش��پز معلم ش��ود و 
اگر اش��تباه کردند، این معلم ش��کنی را با عذرخواهی 
پ��س بگیرن��د. حاج��ی بابای��ی در واکن��ش ب��ه این 
جمله ک��ه »تع��دادی از ۵ هزار معلم قرآن اس��تخدام 
ش��ده، قادر به خوان��دن قرآن نیس��تند« گف��ت: در 
مورد بی س��واد خواندن ۵ ه��زار نخب��ه قرآنی توقعی 
نیس��ت چ��ون وزی��ر آم��وزش و پ��رورش از مویدین 
 تعطیلی معاون��ت پرورش��ی بودند؛ حداقل س��کوت

 کردند. 

قصد شکایت معاون اجرایی 
احمدی نژاد از معاول اول روحانی

معاون اجرایي محمود احمدي ن��ژاد در دولت دهم از 
قصدش براي ش��کایت از اس��حاق جهانگیري معاون 
اول دول��ت یازده��م خب��ر داد. حمید بقای��ي معاون 
اجرایي محمود احمدي نژاد در دولت دهم در گفتگو با 
خبرگزاري آریا از تصمیم خود براي شکایت از اسحاق 
جهانگیري معاون اول دول��ت یازدهم خبر داد و گفت: 
متأسفانه برخي از مسووالن ارشد دولت آقاي روحاني 
پس از استقرار، در اقدامي غیر قانوني با تصرف صندوق 
قرض الحسنه شهیدان رجایي و باهنر، مبادرت به تغییر 
اساسنامه و درج نام خود به عنوان اعضاي هیأت امناي 

آن کرده اند.  
وي افزود: این آقایان با جابه جا کردن اسناد و مدارک 
و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعام 
مي کنند »این صندوق دولتي اس��ت و به همین علت 
ما آن را به دولت بازگرداندیم«! این در حالي اس��ت که 
اصوالً نهاد ریاست جمهوري قانوناً مجوزي براي داشتن 
مؤسسات مالي نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور 

نیز دولتي بودن آن قید نشده است.
  بقایي اف��زود: در حال حاض��ر، رئیس هی��أت امناي 
خودخوان��ده این صن��دوق، آقاي جهانگیري اس��ت و 
بنده به عنوان رئیس هیأت امناي قانوني از ایش��ان به 
اتهام سوء استفاده از مقام، شکایت کیفري خواهم کرد 
و ایشان باید پاس��خگو باش��ند با چه ادله و چه منطق 
قانوني، ی��ک مجموعه غی��ر دولتي را تص��رف و به نام 
خود منتقل کرده و حتي برخي از آقایان، براي انحراف 
 افکار عمومي و س��ایرین، ب��ا انجام عملی��ات ایذایي و

 مصاحبه هاي متعدد، مدعي دولت��ي بودن صندوق و 
بازگرداندن آن به دولت مي شوند. 

خواب دیدیم امام با غنی سازی 
مخالف بود

حجت االسام جعفر ش��جونی،  عضو جامعه روحانیت 
مبارز با اش��اره ب��ه فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری، 
مبنی بر مقابله با تحریف ش��خصیت ام��ام)ره( اظهار 
داش��ت: متأس��فانه طی چند ماه گذش��ته عده ای رو 
به تحریف ش��خصیت ام��ام خمین��ی )ره( آورده اند و 
چیزهایی را به ایش��ان نس��بت می دهند که حقیقت 
ندارد. ام��ام)ره( ف��ردی با اس��تقامت و اس��توار بود. 
ایشان حرف ش��ان کاما مش��خص اس��ت و هر آنچه 
می خواس��تند بگوین��د در صحیف��ه، س��خنرانی ها و 
 کتاب هایش��ان فرموده اند ک��ه فیلم آن ه��م موجود

 است.
 وی با بیان اینکه رهبری معظم انقاب حجت را تمام 
کردند و در س��خنرانی خود جلوی تحریف شخصیت 
امام )ره( را گرفتند، تأکید ک��رد: اگر در مقابل تحریف 
شخصیت امام ایس��تادگی نکنیم عده ای فردا می آیند 
و می  گویند خواب دیدیم که امام گفت ش��عار مرگ بر 
آمریکا را نگویید یا اینکه غنی س��ازی نکنید؛ بنابراین 

هشدار رهبری فرزانه انقاب بسیار به جا بود. 
ش��جونی ادامه داد: گاهی خواص بی بصیرت سخنانی 
را ب��ه امام )ره( نس��بت می دهن��د که انس��ان تعجب 
می کند این ها بای��د بدانند ک��ه امروز مردم مش��ی و 
راه ام��ام)ره( را کام��ا ش��ناخته اند و صحبت های بی 
 اساس��ی که به امام)ره( نس��بت داده می ش��ود را باور 

نمی کنند. 

شنیده ها 

هزینه های درمان ناباروری 
رایگان می شود

به زودی هواپیمای هشت 
نفره ساخته  می شود

 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسامی در حاشیه 
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت 
تأسیس��ات دریایی ایران در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
به س��ؤالی درباره میزان پایبندی اعضای گ��روه 1+۵ به 
تعهدات ش��ان پس از توافق ژنو، گفت: توافق ژنو پایه ای 

برای توافق اصلی بود.
وی با بیان توافق ژنو موقت اس��ت و م��ا یک گام کوچک 
برداش��تیم و آنه��ا نیز ی��ک گام��ی برداش��ته اند افزود: 
اصل بر ای��ن بود ک��ه آنها جل��وی اقدامات بعدی ش��ان 
 را بگیرن��د، چون می دانیم ک��ه مصوبات��ی در این زمینه

 داشته اند.
رییس مجلس ب��ا تأکی��د بر اینک��ه آزادی عم��ل برای 
پتروشیمی و نفت را تا حدودی مشخص کرده اند، افزود: 
اما اصل ب��ه توافق نهای��ی برمی گردد ک��ه در این زمینه 
مذاکرات متعددی ص��ورت گرفته و اف��کار در اصولی به 
یکدیگر نزدیک شده است. اکنون موقع نگارش متن است 

که طبعاً دارای ریزه کاری است.
الریجان��ی اضافه ک��رد: در مرحل��ه ری��زه کاری همواره 
اختافات زیاد اس��ت، یعنی طرفین ت��اش می کنند که 
بیشترین س��هم را در بخش ریزه کاری برای خود در نظر 
بگیرند، البته بنده فک��ر می کنم تیم مذاکره کننده خیلی 
باید با حوصله و دقت نظر این مرحله را عبور دهد تا تمام 

توافقات انجام شده بتواند به خوبی متجلی شود.
وی ب��ا تصری��ح ب��ر اگ��ر تواف��ق در چارچوب هایی که 
نظ��ام مش��خص ک��رده انج��ام ش��ود آن را ب��رای این 
مرحل��ه از کش��ور مفی��د می دان��م اظه��ار داش��ت: 
منته��ی اکن��ون هن��وز در بخش های��ی اخت��اف 
 نظ��ر وج��ود دارد ک��ه بای��د در مذاک��رات ح��ل 

شود.

ریی��س مجلس در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه تمهیدات 
مجل��س ب��رای س��رمایه گذاری در میادی��ن مس��تقر 
فعال چیس��ت، گف��ت: در قانون بودجه س��ال گذش��ته 
و نیز قان��ون بودجه امس��ال، مجلس خی��ز بزرگی برای 
این امر برداش��ت و ام��کان س��رمایه گذاری حدود 1۰۰ 
میلی��ارد دالر به صورت »بای ب��ک« را در ای��ن زمینه ها 
فراه��م ک��رد، البته آق��ای زنگن��ه ه��م در ای��ن رابطه 
گفت ک��ه از ای��ن ظرفیت ه��ا به خوبی اس��تفاده ش��ده 
 اس��ت. امی��دوارم در س��ال جاری ای��ن حرک��ت ادامه 

یابد.
الریجانی با بیان اینکه این رویه »بای بک«س��امان دهی 
جدیدی برای اس��تفاده از نی��رو و توان داخل��ی در این 
بخش هاس��ت، به ارزیابی از عملکرد ش��رکت مهندسی 
و س��اخت تأسیس��ات دریایی ایران در ارتق��ای صنعت 
فراس��احل پرداخت و اف��زود: این نمایش��گاه از این نظر 
دیدنی است که نشان می دهد شرکت تأسیسات دریایی 
با حضور مهندسان باتجربه از توانمندی هایی برخوردارند، 
این شرکت تقریباً توانس��ته در اکثر بخش های صنعت و 
ساخت و نصب تسلط داشته باشد، البته بنده در بازدیدی 
که از پارس جنوبی داشتم شاهد توانمندی های مهندسان 

ایرانی بودم.
وی با تأکی��د بر از آنجا که ما یک کش��ور نفت��ی و گازی 
هستیم، همیش��ه باید در بخش های س��کوهای دریایی 
از نظر س��اخت و نص��ب قدرتمند باش��یم خاطرنش��ان 
ک��رد: ای��ن نمایش��گاه به خوب��ی ای��ن توانمندی ه��ا 
را نش��ان می ده��د ول��ی آن را س��ند افتخ��اری ب��رای 
کش��ور می دانم ک��ه چنین ش��رکتی توانس��ته با کمک 
 ش��رکت های داخلی تس��لط صنعتی در این ح��وزه پیدا

 کند.

عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اس��امی با اشاره 
به بیانات اخیر مقام معظم رهب��ری تاکید کرد: رهبر 
انقاب با بیان اصول اساسی راه و مکتب امام)ره(، راه را 

بر تحریف شخصیت بنیانگذار انقاب اسامی بستند.
ضرغام صادقی، نماینده مردم ش��یراز در جلسه علنی 
امروز مجلس و در نطق میان دستور با اشاره به سخنان 
اخیر رهبر معظم انقاب در مراسم سالگرد ارتحال امام 
راحل)ره( گفت: ایش��ان در س��خنان خود بر موضوع 
تحریف ش��خصیت امام تکیه کردند و انتخاب چنین 
مساله ای به خودی خود، نشانه آن است که زمینه بروز 
چنین انحرافی وجود دارد و عده ای برای رس��یدن به 
اهداف خود قصد دس��ت انحراف در اندیشه های امام 

خمینی)ره( را دارند.
وی اف��زود: مقام معظ��م رهبری با برش��مردن اصول 
اساسی راه و مکتب امام)ره(، راه را بر تحریف شخصیت 
امام)ره( بس��تند و به صراحت فرمودند که اگر راه امام 
خمینی)ره( گم شود یا فراموش شود، ملت ایران سیلی 

خواهند خورد.
عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��امی اظهار 
داش��ت: در روزهای اخیر نیز برخی اصاح طلبان امام 
خمینی)ره( را نه تنها اص��اح طلب بلکه اصاح طلب 
بزرگ نامی��ده اند؛ در اینکه ام��ام خمینی همانند جد 
بزرگوارش امام حسین)ع( که فرمود من می خواهم در 
میان امت جدم اصاح ایج��اد کنم، اصاح طلب بودن 
شکی نیس��ت، اما امام)ره( به معنای مصطلح رایج در 

قاموس سیاسی امروز جامعه ما، اصاح طلب نبود.
صادقی در تشریح این مساله عنوان کرد: اصاح طلب 
بودن ام��ام)ره( با اص��اح طلب بودن جماعت ش��ما 
)اصاح طلبان( تنها یک اشتراک لفظی بوده و نه یک 

اشتراک حقیقی؛ کافی است که فقط پاسخ امام)ره( به 
نامه آقای محتشمی پور درباره وضعیت نهضت آزادی 
از یکس��و و »نرد عش��ق باختن« اصاح طلبان با این 
جریان از س��وی دیگر ماحظه کنیم. با این جریان در 
همه س��ال های اخیر به یاد آوریم تا فرق اصاح طلبی 

امام)ره( با اصاح طلبی این آقایان روشن شود.
ض�رورت رعایت خط�وط قرم�ز مذاکرات 

هسته ای و توجه دولت به اقتصاد مقاومتی
نماینده مردم شیراز در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته 
ای ایران و غرب گف��ت: امروز و در جری��ان مذاکرات 
آنچه مهم است، رعایت خطوط قرمزی است که مقام 
معظم رهبری ترسیم کرده است؛ مذاکره ای که در آن 
استقال، عزت و منافع ملی ایران رعایت نشده باشد، 
مذاکره ای اس��ت که به ج��ای رفع تحریم ب��ه آمریکا 
فرصت می دهد تا در امور داخل��ی ایران دخالت کند. 
امیدواریم تیم مذاکره کننده هسته ای در دست یافتن 

به توافقی که مطلوب ملت ایران باشد، موفق شود.
وی همچنین با بیان اینکه دولت باید اقتصاد مقاومتی 
را سرلوحه برنامه های خویش قرار دهد، اظهار داشت: 
الیحه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است و اقتصاد 
مقاومتی باید اساس��ی ترین و مح��وری ترین نکته در 
تدوین این برنامه باشد. مجموعه ای از اقدامات از قبیل 
اتکاء به ظرفی��ت های داخلی، تقوی��ت تولید داخلی، 
مبارزه با اش��رافی گ��ری در بین مس��ئوالن اجرایی، 
مش��ارکت دادن مردم در س��رمایه گذاری ها، مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، تنوع بخش��ی به صادرات کشور و 
دور شدن از خام فروش��ی نفت و دل خوش نکردن به 
مذاکرات و لغو احتمالی تحریم ها باید سرلوحه دولت 

در تدوین قانون برنامه ششم باشد.

 تیم مذاکره کننده ، با حوصله
 و دقت نظر عمل کند

 رهبر انقالب،  راه تحریف شخصیت
 امام)ره( را بستند



یادداشت

یك كشته و ۷ مصدوم 
بر اثر واژگوني سمند 

    مس��وول رواب��ط عموم��ي مديري��ت ح��وادث و فوريت ه��اي 
دقيق��ه   ۵۲ و   ۱۶ س��اعت  گف��ت:  اصفه��ان  اس��تان  پزش��كي 
روز جمع��ه ۱۵ خ��رداد م��اه ج��اري، ي��ك دس��تگاه خ��ودروي 
ش��د. واژگ��ون  اصفه��ان  ج��وان  فلك��ه  در  س��مند  س��واري 

محمد مزروعي افزود: در اين حادثه رانندگي ۷ نفر مصدوم ش��دند و 
يك نفر بر اثر ش��دت جراحات وارده در دم جان خود را از دس��ت داد.

وي تصريح كرد: پس از اعالم اين حادثه، س��ه واحد امداد فوريت هاي 
پزشكي به همراه  شش تكنسين، بر بالين مصدومان حاضر شدند و آنها 
را پس از انجام خدمات درماني اوليه به بيمارستان هاي منتقل كردند.

 خستگی و خواب آلودگی 
حادثه آفرید 

ث��ر واژگون��ی ي��ك دس��تگاه خ��ودرو پراي��د در مح��ور  ب��ر ا
 »برزک كاش��ان« واقع در اس��تان اصفهان يك نفر كشته شد. رييس 
پليس راه استان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: ساعت 8 و 3۵ دقيقه 
روز گذشته مقارن با ش��انزدهم خردادماه در پی كسب خبر مبنی بر 
واژگونی يك دس��تگاه خودرو پرايد در محور برزک كاشان بالفاصله 
عوامل گشت پليس راه كاشان – اصفهان به محل حادثه اعزام شدند. 
سرهنگ رضايی خاطرنشان كرد: متاس��فانه در اين حادثه راننده 3۶ 
ساله خودرو به علت ش��دت جراحات وارده در دم جان باخت. رييس 
پليس راه استان افزود: كارشناس تصادفات پليس راه علت وقوع حادثه 
را خستگی و خواب آلودگی راننده پرايد و عدم توانايی در كنترل وسيله 

نقليه گزارش كرده است.

 عامل اخاذی در فضای مجازی 
دستگیر شد

مردی كه با تهديد به انتش��ار تصاوير ش��خصی و خانوادگی در فضای 
س��ايبر قصد اخاذی از شهروند اصفهانی را داش��ت توسط كارآگاهان 
پليس فتا شناسايی و دستگير شد. رييس پليس فضای توليد و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان در تشريح اين خبر گفت: 
در پی شكايت خانمی جوان مبنی بر اينكه فردی از طريق اينترنت و 
در شبكه های اجتماعی با وی آش��نا گرديده و با دسترسی به تصاوير 
شخصی و خانوادگی او با تهديد به انتش��ار تصاوير قصد اخاذی از وی 
دارد كارآگاهان بررس��ی موضوع را در دس��تور كار خود ق��رار دادند.

س��رهنگ مرتضوی افزود: تحقيقات تخصصی كارآگاهان و كاركنان 
پليس فتا در اين زمينه با هماهنگی مقام قضايی آغاز و با پروسه های 
فنی در فضای س��ايبر عامل تهديد و اخاذی شناسايی و دستگير شد. 
اين مقام انتظامی خاطرنشان كرد: متهم در تحقيقات به بزه انتسابی 
اقرار و انگيزه خود را ساده لوحی شاكيه در برقراری ارتباط با ديگران 

و سودجويی عنوان  كرد. 

 آمار ازدواج و طالق در استان اصفهان
   مديركل ثبت احوال اس��تان اصفهان اعالم كرد: در  دو ماهه نخست 
امسال، ۷ هزار و ۱3 واقعه ازدواج و يك هزار و ۷۹۱ واقعه طالق در دفاتر 

ثبت احوال استان اصفهان به ثبت رسيد.
تورج حاجي رحيميان گفت: از ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشت ماه 
سال جاري، ۱3 هزار و ۵۲۴ نوزاد در استان اصفهان متولد شدند كه از 
اين تعداد، ۶ هزار و ۹8۶ نوزاد پس��ر و ۶ هزار و ۵38 نوزاد دختر بودند.

وي افزود: در اين مدت، 3 هزار و 8۴۶ نفر ش��امل ۲ هزار و ۱۵3 مرد و 
يك هزار و ۶۷۵ زن در استان اصفهان فوت كردند؛ جنسيت ۱8 نفر از 

متوفيان نيز نامشخص بود.
مديركل ثبت احوال اس��تان اصفهان با بيان اينكه در ۲ ماهه نخس��ت 
امسال، ۱۷ هزار و ۱۲۱ شناس��نامه مكانيزه براي افراد باالي ۱۵ سال 
در سطح استان صادر ش��د، تصريح كرد: در مدت ذكر شده، بيشترين 
فراواني نام براي نوزادان پس��ر به ترتيب، اميرعل��ي، علي، محمدطه، 
اميرحسين و محمد و براي نوزادان دختر به ترتيب فاطمه، زهرا، نازنين 

زهرا، فاطمه زهرا و بهار بوده است.

شهرام ناظري در اصفهان مي خواند
    تهيه كننده اين كنس��رت با اع��الم اين خبر گفت:  ش��هرام ناظري 
در اين كنس��رت به همراه گروه موس��يقي مولوي به اجراي برنامه می 
پردازد. رضا فروزنده ادامه داد: اج��راي چند قطعه خاطره انگيز و چند 
 ترانه از آلبوم جدي��د ناظري به هم��راه چند قطعه ش��ورانگيز كردن

 برنامه اي است كه ناظري و نوازندگان كنسرت براي مخاطبان در نظر 
گرفته اند. وي اضافه كرد: اين اجرا توس��ط شركت »نسين موج آرام«  
در سالن نگين نقش جهان برگزار مي شود. ش��ايان ذكر است؛ شهرام 
ناظري متولد ۱3۲8، خواننده، موسيقي دان و استاد موسيقي ايراني، 
كردي و موسيقي مقام ايراني است. او در بيش تر آثار خود از شعرهای 
موالنا بهره برده  است و طی 3۰ سال فعاليت توانسته سبك جديدی از 
موسيقی كه آميخته به ادبيات حماسی و عرفانی ايران است را به وجود 
آورد. ناظری عالوه بر بهره گيری از شعرهای مولوی در زمينه ی استفاده 
و استوارسازی شعر معاصر پارسی بر روی موس��يقی سنتی ايرانی نيز 
پيشرو بوده است. عالوه بر اين ها ش��هرام ناظری از اولين كسانی است 
كه با اس��تفاده از موسيقی مقامی اشعار ش��اهنامه اثر فردوسی را اجرا 
كرده است. وی تاكنون بيش از ۴۰ آلبوم موسيقی منتشر كرده است. 
از معروف ترين تصنيف های ش��هرام ناظری می ت��وان به تصنيف های 
اندک اندک)شعر موالنا(، آتشی در نيس��تان )شعر مجذوب عليشاه( و 
شيدا شدم )شعر شهرام ناظری( اشاره كرد، اكثراً از ساخته های خود او 
هستند. البته تصنيف شيدا شدم يك بار با سازهای غربی در كنسرت 
ش��هرام ناظری و لوريس چكناوريان و يك بار با سازهای ملی در آلبوم 
مولويه اجرا شده است. هم چنين آثاری كه ناظری به زبان مادری اش، 
زبان كردی نيز اجرا كرده شهرت بس��ياری دارند. از معروف ترين آثار 

كردی ناظری می توان به شيرين شيرين و واران وارانه اشاره كرد.

تاكنون ۳۰ هزار پیامك، براي 
مشموالن غایب ارسال شده است

جانشين س��ازمان وظيفه عمومی از بررسی مشموالن جريمه خدمت 
سربازی خبر داد وگفت: تاكنون برای 3۰ هزار نفر پيامك ارسال شده 
است.س��ردار كريمی اظهار كرد: ق��رار بر اين بود كه تا پايان امس��ال، 
وضعيت سربازان غايب بررسی و رسيدگی شود ؛ بنابراين كار بررسی به 
سرعت در حال انجام است و تاكنون سی هزار پيامك برای مشموالن 
فرستاده شده است.وي با بيان اينكه تا نيمه نخست امسال، به كار همه 
مشموالن رسيدگی كامل مي شود، افزود: چندی پيش نمايندگان، پايه 
ريالی مشمولين غايب با مدرک تحصيلی زير ديپلم را ۱۰ ميليون تومان 
و دارندگان مدرک ديپلم را ۱۵ ميليون تومان تعيين كردند. جانشين 
س��ازمان وظيفه عمومی تصريح ك��رد: دارندگان م��درک فوق ديپلم 
برای دريافت كارت معافيت بايد ۲۰ ميلي��ون تومان جريمه پرداخت 
كنند؛ اين مبلغ برای دارندگان مدرک كارشناس��ی ۲۵ ميليون تومان 

و دارندگان مدرک تحصيلی فوق ليسانس 3۰ ميليون تومان است.

 شناسایی۳۰۰ هزار حفاری غیرمجاز
    محمد حاج رسولی ها از وجود ۷8۰ هزار حلقه چاه در كشور خبر داد 
و به تدوين طرحی برای ساماندهی چاه های عميق اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: در اين خصوص چاه  هايی كه مضر در بخش مس��ائل عمومی 
نبوده و مشكالت حريم نداشته باشند و يا مربوط به قبل از سال ۱38۵ 
بوده و با ظرفيت مح��دودی در حال ارائه خدم��ات در بخش صنعت و 
كشاورزی است، مدنظر است. مشاور وزير نيرو از وجود افزون بر 3۰۰ 
هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور نيز خبر داد و گفت: اين تعداد شامل 
۲۰۰ هزار حلقه چاه نيمه عميق و افزون بر ۱۰۰ هزار چاه عميق است. 
برای چاه  های نيمه  عميق كه متاثر از آب  های سطحی هستند و پروانه 
دادن برای آنها مضر نخواهد بود و در بارندگی  های متوالی مجددا تغذيه 

آبخوان دارند، نيز با ظرفيت محدودی مجوز صادر خواهد شد. 
حاج رسولی ها ميزان آب موجود در سدهای كشور را هم اكنون ۲۷.۵ 
ميليارد مترمكعب اعالم كرد و افزود: اين ميزان در مقايس��ه با س��ال 

گذشته ۴ درصد كمتر است. 
وی درباره تامين آب ش��رب، گفت: به لحاظ نقطه  ای تامين آب شرب 
ش��هرها دارای حساسيت است. مش��اور وزير نيرو با يادآوری ميانگين 
بارش سال جاری كه ۱8۲ ميليمتر بوده تصريح كرد كه اين مساله باعث 

كاهش جريان های سطحی و كاهش ذخاير سدها شده است. 

 سرو قامتان ۱۵۰ ساله چهارباغ 
عباس��ی به دليل اح��داث مترو 
قربانی مار آهنی قط��ار اصفهان 
شدند و بيش از ۱۷ سال است كه اين مار خوش خط و خال 

آرام آرام می خزد و زيبايی های شهر اصفهان را می بلعد.
به گ��زارش زاين��ده رود درختان چهار ب��اغ اصفهان اين 
روز ها هيچكدام ش��ان يارای مقاومت ندارند و هر بار كه 
تيغه ه��ای اره برفی با پای ش��ان برخ��ورد می كند بدون 
هيچ واكنش��ی كمر خم كرده و نقش بر زمين می شوند و 
خاطرات ۱۵۰ ساله مس��افران را با خود به گور می برند.

همه جهانيان زيبايی چهار باغ را ب��ه داالنی می دانند كه 
به واسطه درختان س��ر به فلك كش��يده اش ايجاد شده 
است درختانی كه احساس خوبی را در وجود عابران ايجاد 
می كنند و با خضوع به مسافران خوش آمد می گويند.اما 
اين بار خبرها حاكی از قطع و جابه جايی برخی از درختان 
چهار باغ عباس��ی كه در محدوده كارگاهی مترو اصفهان 
قرار گرفته اند می دهد، مترويی كه سال هاس��ت همچون 
ماری آهنين در شهر اصفهان می خزد و زيبايی های شهر 

تاريخی اصفهان را می بلعد.
قطع ش�بانه درختان در محوطه كارگاهی مترو 

در میدان انقالب
زهرا حاجيان يكی از فروشندگان خيابان چهارباغ عباسی 
كه از قطع ش��بانه درخت��ان در محوط��ه كارگاهی مترو 
اصفهان در خيابان چهارباغ عباسی سخن به ميان می آورد، 

با انتق��اد از عملكرد ش��هرداری در پروژه مت��رو اصفهان 
می گويد: مترو فقط شهر را خراب می كند و هيچ سودی 
برای ش��هروندان ندارد. مگر خرابی های ابتدای چهارباغ 
باال كم بود كه اينج��ا را نيز دس��ت كاری كردند. وی كه 
معتقد اس��ت همه مردم جهان اصفهان را به چهار باغش 
می شناسند، ادامه می دهد: چهارباغ را هم خراب كردند و 

ديگر چيزی برای اصفهان نمانده است.
شهرداری باید بهای درختان را بپردازد

رضا جواهريان، از ديگر فروش��ندگان خياب��ان چهارباغ 
عباس��ی نيز كه قطع درختان با س��ن باالی ۱۵۰ سال را 
ضربه ای بزرگ به اعتبار خيابان چهارباغ عباسی می داند 
می گويد: ش��هرداری درختان دو، س��ه س��اله را جابه جا 
می كند و درختان با سنين باال را قطع می كند و برای اين 
كار بايد بهای س��نگينی را بپردازد چرا كه س��ال ها زمان 
نياز است تا اين درختان دوباره در خيابان چهارباغ شكل 
بگيرند.وی كه چهارباغ را اصلی ترين نقطه گردش��گری 
اصفهان می دان��د، ادامه می ده��د: اگر مت��رو نبود هيچ 
اتفاقی نمی افتاد و امروز اين پ��روژه،  چهارباغ را از قيافه 

انداخته است.
اطالعی از قطع درختان ندارم

در اين راس��تا جواد ش��عرباف، مدير عامل قطار ش��هری 
اصفهان كه معتقد اس��ت تنه��ا اقدام ص��ورت گرفته در 
خصوص درختان چهارباغ عباس��ی در ايس��تگاه ميدان 
انقالب فقط جابه جايی بوده اس��ت می گويد: اطالعی در 

خصوص قطع درختان در اين محوطه كارگاهی ندارم.وی 
كه معتقد است برای قطع و يا جابه جايی درختان در محوطه 
كارگاهی مترو نيازی به مصوبه نيست ادامه می دهد: هرگونه 
اقدامی در خصوص درختانی كه بر سر راه مترو قرار دارند، 
با توجه به روش اجرايی پروژه ص��ورت می گيرد و تصميم 

لحظه ای در اين خصوص اعمال می شود.
قطع درختان اجتناب ناپذیر بود

فتح اهلل معين، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نيز در اين 
خصوص با اش��اره به اينكه در ايستگاه ميدان انقالب كه در 
تقاطع خيابان چهارباغ عباسی است نياز به قطع تعدادی از 
درختان بوده است می گويد: در اين راستا بايد يادآور شوم 
كه بحث بر اين بوده است تعدادی از درختان كه با استفاده 
از تكنيك های جديد امكان جابه جايی را داشته اند جابه جا 
شوند.وی با بيان اينكه در بررسی های نهايی قطع بسياری از 
اين درختان امری اجتناب ناپذير بوده است، ادامه می دهد: 
از اين رو شهرداری مجبور به قطع اين درختان بوده است. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه می كند: شهرداری 
اصفهان موظف شده درختانی كه امكان جابه جايی را داشته 
در محل ديگری نگهداری و پس از انجام عمليات اين منطقه 
كارگاهی درختان به منظور احيای فضای سبز دوباره راهی 

چهارباغ شوند.
قطع و جابه جایی درختان ایستگاه انقالب دارای 

مصوبه است
محس��ن رنجبر، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
نيز در اين باره می گويد: آمار دقيقی از تعداد درختان ندارم.

وی با بيان اينكه اجرای طرح قطع و يا جابه جايی درختان 
در محوطه كارگاهی مي��دان انقالب دارای مصوبه اس��ت 
و در كميس��يون حفظ و گس��ترش نيز مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت، اضافه می كند: بر اين اس��اس از آنجايی كه 
درختان برای م��ا از اهميت ويژه ای برخوردار هس��تند در 
حفظ و نگهداری آنها تالش زيادی صورت گرفته اس��ت و 
همان اقداماتی كه در ميدان امام حسين )ع( انجام شده در 
ميدان انقالب نيز در حال اجراست. معاون خدمات شهری 
ش��هرداری اصفهان می افزايد: تمام اقدامات صورت گرفته 
در خصوص قطع و يا جابه جاي��ی درختان در محوطه های 
 كارگاهی مترو اصفهان با بررسی كارشناسانه و علمی صورت 

گرفته است.
استفاده از نهال های ۶ تا ۸ ساله، تنها راه درختان 

چهارباغ
اما افراسياب دهلوی، كارش��ناس فيزيولوژی درختان كه 
حداكثر س��ن درخت ب��رای جابه جايی و نگه��داری برای 
استفاده دوباره از درختان را 8 سال اعالم می كند، می گويد: 
جابه جايی اين درختان نيز بايد كام��ال علمی و با توجه به 
ش��رايط موجود صورت گيرد. وی با بي��ان اينكه در فصل 
تابس��تان امكان جابه جايی درختان بس��يار سخت است، 
ادامه می دهد: در اين راستا بايد از مواد آلی برای نگهداری 
درختان اس��تفاده ش��ود و آنها را در كيسه های پالستيكی 

مشكی نگهداری كرد.

مترو نفس شهر را برید؛

 قطع شبانه درختان ۱۵۰ ساله چهار باغ
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اخبار كوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اعضای شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان گزينه های نهايی خود برای انتخاب 

شهردار اصفهان را اعالم می كنند.
به گزارش مهر، ندا واشيانی  پور در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه ضمن عرض تس��ليت ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 
و قيام خونين ۱۵ خرداد ماه با اشاره به طرح ها و لوايح بررسی 
شده در هش��تاد و نهمين جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داشت: در اين جلس��ه سه اليحه و ۲ توافق نامه 
در خصوص منطقه يك و چهار به شورای اسالمی شهر اصفهان 
ارسال شده بود كه مورد بررس��ی قرار گرفت.وی با بيان اينكه 
اليحه های مربوط به خيابان های ارديبهش��ت و باغ مشهد در 
شورای اسالمی شهر اصفهان مصوب شد، اضافه كرد: اين لوايح 

پس از بررسی در كميسيون اقتصادی تصويب شده است.
سخنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان افزايش سرمايه 
شهرداری در شركت توسعه، سياحتی، ورزشی سپاهان را نيز 

يكی ديگر از اليحه  های ارائه شده از سوی شهرداری به شورای 
شهر اعالم كرد و ابراز داش��ت: در اين اليحه پيشنهاد شده بود 
كه سرمايه شهرداری در اين ش��ركت از ۴ به ۵ ميليارد تومان 

افزايش يابد.
شركت توسعه ی س�یاحتی، ورزشی س�پاهان مصوبه 

شورای شهر را ندارد
وی با بيان اينكه بر اس��اس ماده ۱۵ قانون شوراهای اسالمی 
اساسنامه ش��ركت ها و موسساتی كه وابس��ته به شهرداری ها 
هس��تند بايد دارای مصوبه ش��ورای اسالمی ش��هرها باشند، 
اضافه كرد: بر اساس بررس��ی های صورت گرفته مشخص شد 
كه اساس��نامه اين شركت فاقد مصوبه ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان است و از اين رو برای بررسی بيشتر با ۱۹ رای اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان به كميسيون تلفيق ارجاع داده 
شد.واش��يانی پور با تاكيد بر اينكه ش��هرداری مكلف است بر 
اساس ماده ۱۲ قانون ش��وراها هرگونه سرمايه گذاری، اصالح، 
تفريغ و متمم بودجه موسس��ات و شركت های وابسته به خود 
را به تصويب شورای اسالمی برساند، افزود: اين در حالی است 
كه ش��هرداری اصفهان به رغم اينكه دارای بيشترين سهام در 
شركت توسعه ی سياحتی، ورزشی سپاهان است هنوز در اين 

راستا اقدامی انجام نداده است.
سخنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان در ادامه با تاكيد 
بر اينكه ش��هرداری مكلف است جدای از ش��ركت توسعه ی 
سياحتی، ورزشی سپاهان اساسنامه س��ازمان ها، شركت ها و 
موسسات وابسته به خود را به شورای اسالمی شهر ارايه دهد، 
افزود: تاكنون اقدامی در اين خصوص صورت نگرفته و بايد اين 

امر هر چه زودتر مورد توجه قرار گيرد.

مديرعامل شركت آبفا اس��تان اصفهان گفت : در سال ۱3۴۴ 
شبكه فاضالب ش��هر اصفهان اجرايی شد كه قدمت باالی اين 
شبكه فرسودگی آن را به دنبال داشته و بر اين اساس بازسازی 
شبكه فاضالب يكی از اولويت هايی است كه در دستور كار قرار 

گرفته است .
هاشم امينی به فرسودگی شبكه فاضالب شهر اصفهان اشاره 
كرد و خاطرنشان س��اخت : طول شبكه فاضالب شهر اصفهان 
به بيش از 3 هزار و ۶۰۰ كيلومتر می رسد كه برآورد شده و به 
دليل قدمت باالی ش��بكه حدود ۵۰ درصد آن نياز به بازسازی 
و اصالح دارد كه هزينه ای بالغ بر 3 ه��زار ميليارد تومان دربر 
 دارد . وی به وقوع حوادث شبكه فاضالب اشاره و اعالم كرد : در 
سال های اخير فرس��ودگی ش��بكه فاضالب اصفهان حوادثی 
 پی در پی دربر داش��ته كه بارزترين آنها حادثه شبكه فاضالب

 خيابان های مشتاق ، نظر ، مير و چمران بوده است كه به رغم 
گس��تردگی وقوع اين حوادث با تالش به موقع اكيپ حوادث 
آبفا در حين جاری بودن فاضالب اين ح��وادث در كوتاه ترين 
زمان ممكن مهار شدند .امينی با توجه به حادثه شبكه فاضالب 
چهارراه نظر كه به تازگی به وقوع پيوست خاطرنشان ساخت : 
پس از بررسی اكيپ بازرسی و حوادث آبفا استان محرز گرديد 
كلكتور فاضالب چهارراه نظر به سمت نظر شرقی تاج آن دچار 
خوردگی شد .مهندس هاشم امينی افزود : قدمت شبكه فاضالب 
شهر اصفهان كه به بيش از ۴۰ س��ال می رسد می رفت باعث 
وقوع حادثه ای عظيم در شهر اصفهان ش��ود كه خوشبختانه 
قبل از آنكه اين اتفاق روی دهد بازس��ازی كلكتور فاضالب به 
قطر ۹۰ × ۱3۵ ميلی متر چه��ارراه نظر كه ۲۵ درصد فاضالب 
ش��هر اصفهان از اين قس��مت عبور می كند تا به تصفيه خانه 
جنوب منتقل شود در دستور كار قرار گرفت و عمليات تعويض 
و بازسازی شبكه انجام ش��د . اين خط لوله ۶۰ درصد فاضالب 
جنوب و غرب اصفهان  را به تصفيه خانه فاضالب جنوب انتقال 
می دهد .وی اعالم كرد : تاج كلكتور فاضالب چهارراه نظر بدليل 
فرسودگی دچار خوردگی شديد ش��ده بود و اين فرايند منجر 
شده بود كه زمين نشست كند كه بازس��ازی 8۵ متر از شبكه 

فاضالب اين محدوده اجرايی شد .
امينی به ايزوله كردن كارگاه بازسازی شبكه فاضالب چهارراه 
نظر اشاره كرد و خاطرنشان ساخت : از آنجايی كه اين عمليات 
در حين جاری بودن فاضالب با دبی بس��يار باال كه حدود ۶۰۰ 
ليتر در ثانيه می باش��د صورت گرفت بر اين اس��اس محدوده 
كارگاه ايزوله شد و تنها افراد محدودی مجاز به ورود به منطقه 

كارگاهی بودند .

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

گزینه های نهایی شورا،
 برای انتخاب شهردار اعالم می شود

مدیرعامل شركت آبفا استان اصفهان :

كمتر از 5۰ درصد شبکه فاضالب 
نیاز به بازسازی دارد
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طبیعت زیبای دو دانگه

ایمنا

زاینده رود 
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وام۸۰میلیونیثبتناممیشود
برخالف تص��وري ك��ه برخ��ي متقاضي��ان وام نس��بت ب��ه نحوه 
محاس��به س��ن بناي آپارتمان هاي مش��مول وام خري��د دارند، در 
بانك مس��كن به جاي آنك��ه تاريخ ص��دور پايان كار س��اختماني، 
 م��الك عم��ل ق��رار بگي��رد، زم��ان س��اخت واح��د مس��كوني

 )تاريخ صدور پروانه( مبناي محاسبه س��ن بنا تعيين مي شود.بانك 
مس��كن در فاصله دو هفته بعد از تصويب ط��رح راه اندازي صندوق 
پس انداز »يكم« در جلس��ه 29 ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار، 
توانس��ت دس��تورالعمل اجرايي اين طرح را تدوي��ن و نهايي كند. 
صندوق پس ان��داز »يكم« به صورت نمادين در يكي از ش��عب بانك 
مسكن شهر تهران تش��كيل و همزمان، در ساير شعب بانك مسكن 
امكان افتتاح حس��اب و  نام نويس��ی از متقاضيان تس��هيالت جديد 
خريد در اين صندوق، فراهم مي ش��ود. صندوق پس انداز »يكم« به 
سپرده گذاراني كه تحت شرايط مشخص، مبالغي را در حساب بانك 
مسكن براي دوره زماني معين سپرده گذاري كنند، سه نوع وام خريد 
80، 60 و 40 ميليون توماني به ترتيب به ساكنان تهران، شهرهاي 
بزرگ و مناطق شهري كوچك پرداخت مي كند. مطابق ضوابط تعيين 
شده براي سپرده گذاري در صندوق پس انداز »يكم«، چنانچه گروه 
اول متقاضيان كه اين هفته افتتاح حساب انجام مي دهند، به مدت 
يك سال رقمي معادل نصف س��قف وام را در صندوق سپرده گذاري 
كنند، در خرداد 95 يعني درست يك سال بعد، مي توانند تسهيالت 

مصوب را دريافت كنند.
 برحس��ب »بني��ه مال��ي« متقاضي��ان واج��د ش��رايط اي��ن 
 تس��هيالت و ه��م چني��ن م��دت زم��ان مدنظ��ر متقاض��ي براي

 »طول مدت س��پرده گذاري«، مبلغ اوليه براي اصل سپرده گذاري 
متغير خواهد بود. در مدل تعيين شده براي صندوق پس انداز مسكن 
»يكم«، بانك به ازاي هر 6 ماه سپرده گذاري، معادل يك برابر آن را به 
متقاضي وام پرداخت مي كند؛ به اين صورت كه اگر فرد واجد شرايط 
دريافت تسهيالت خريد مسكن 80 ميليوني در تهران، با 20 ميليون 
تومان اقدام به افتتاح حس��اب كند و در طول مدت سپرده گذاري، 
ميزان س��پرده خود را افزايش نده��د، تس��هيالت 80 ميليوني به 
جاي يك سال در مدت دو س��ال، به او تعلق خواهد گرفت. البته در 
صندوق، براي ميزان سپرده گذاري اوليه، يك مبلغ حداقلي تعيين 
 شده است كه سه شنبه اين هفته جزئيات آن به صورت رسمي اعالم 
می ش��ود. گزارش »دنياي اقتصاد« در اين باره حاكي اس��ت: براي 
دريافت وام هاي سه س��قفي خريد مسكن از محل صندوق پس انداز 
»يكم«، بايد »فرد متقاضي« و همچني��ن »آپارتمان مورد معامله« 
حائز سه شرط مشخص باشند. اين تسهيالت از بابت شرايط سمت 
تقاضا، فق��ط به »خانه اولي« ه��ا پرداخت مي ش��ود. »خانه اولي« به 
افرادي گفته مي ش��ود كه هم »متاه��ل« بوده و هم »فاقد س��ابقه 
مالكيت« هستند. براي افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسكن، 
س��ابقه مالكيتي خانوارهاي متقاضي از طريق س��امانه مسكن مهر، 
سامانه استعالم فرم جيم، سامانه تسهيالت دهي بانك مسكن و ساير 
بانك ها و هم چنين سامانه ثبت اسناد، كنترل می شود و كساني كه 
قبال از امكانات دولت��ي در حوزه زمين و ملك از جمله مس��كن مهر 
استفاده كرده اند و فرم جيم آنها قرمز رنگ است و هم چنين افرادي 
كه قبال از وام هاي خري��د بانك ها براي خريد مل��ك بهره گرفته اند 
و در بانك اطالعاتي ثبت اس��ناد، داراي س��ابقه مالكيت مي باشند، 
اجازه افتتاح حساب در صندوق »يكم« را ندارند و تسهيالت جديد 
به آنها تعلق نمی گيرد. آنچه باعث ش��ده براي پرداخت تس��هيالت 
خريد مسكن صندوق »يكم«، ش��رايط خاص در نظر گرفته شود به 
حمايت هاي مالي دولت از اين صندوق برمي گردد؛ تسهيالت 40 تا 
80 ميليوني خريد مسكن بانك مسكن با نرخ سود يارانه اي 14درصد 
و با تامين اعتبار بخشي از منابع وام  ها توسط دولت، پرداخت مي شود، 
بنابراين چون براي اين تسهيالت، همچون طرح  هاي تامين مسكن 
دولت هاي گذش��ته، منابع ارزان قيمت دولت��ي و بانكي، اختصاص 
داده ش��ده اس��ت، فقط خانوارهاي گ��روه هدف يعن��ي متقاضيان 
فاقد مس��كن اجازه بهره برداري از اين تسهيالت را دارند. به گزارش 
»دنياي اقتصاد«، براي دريافت تسهيالت صندوق »يكم« عالوه بر دو 
شرط تعيين شده براي متقاضي، آپارتمان هايي كه اين وام ها به آنها 

قابل پرداخت است نيز بايد يك شرط »سني« را دارا باشند.
 پرداختفقطبهنوسازهایتا7سال

 طبق دستورالعمل تدوين شده، وام خريد مسكن »خانه اولي« ها كه 
از محل صندوق پس انداز يكم پرداخت مي شود، فقط به آپارتمان هاي 
»نوس��از تا حداكثر 7 سال س��اخت« تعلق مي گيرد. در حال حاضر 
وام خريد مس��كن 35 ميليون و 45 ميليون توماني بانك مسكن كه 
در قالب »خريد اوراق از فرابورس يا ش��عب بانك مس��كن« به همه 
متقاضيان اعم از افراد فاقد مسكن يا خانوارهاي داراي سابقه مالكيت 
پرداخت مي شود، بدون شرط نوساز بودن واحد مسكوني، به متقاضي 
ارائه مي شود طوري كه »آپارتمان هاي داراي حداكثر 20 سال عمر 
بنا« كه عمال در مرز كلنگي قرار گرفته اند نيز مشمول وام هاي فعلي 
خريد مسكن مي ش��وند. اما تس��هيالت جديد بانك مسكن فقط به 
آپارتمان هايي كه عمربناي آنها كمتر از 8 سال است، تعلق مي گيرد. 
روال فعلي بانك مسكن در تشخيص س��ن بناي آپارتمان خريداري 
شده توسط متقاضي وام، تاريخ درج شده در پروانه ساختماني است.

 برخالف تصوري كه برخي متقاضيان وام نس��بت به نحوه محاسبه 
س��ن بناي آپارتمان هاي مش��مول وام خريد دارند، در بانك مسكن 
به جاي آنكه تاريخ صدور پايان كار س��اختماني، م��الك عمل قرار 
بگيرد، زمان س��اخت واحد مس��كوني )تاريخ صدور پروانه( مبناي 
محاسبه س��ن بنا تعيين مي ش��ود. به اين ترتيب آپارتمان هايي كه 
در بازار معامالت، توس��ط دالالن ملك يا س��ازنده، »نوساز« معرفي 
مي ش��وند، با توجه به مدت زمان حداقل يك ساله براي احداث آن، 
از نظر مرجع وام دهنده، داراي حداكثر يك س��ال عمربنا است كه به 
همين نسبت، بايد سن ساير ساختمان هاي چندسال ساخت، مدنظر 
متقاضيان وام هاي صندوق »يكم« قرار بگيرد. بررسي هاي »دنياي 
 اقتصاد« از قدرت واقعي وام 80 ميليوني خريد مس��كن در تهران با 
توجه به آخرين نرخ ميانگين قيمت آپارتمان هاي مس��كوني در اين 
ش��هر كه مترمربعي 4 ميليون تومان است، نشان مي دهد: با اين وام 
و بدون احتساب اصل سپرده، بين 5/ 28 درصد تا 40 درصد هزينه 
خريد مسكن خانه اولي ها بر حسب انتخاب آپارتمان هايي با مساحت 
حداكثر 70مترمربع و حداقل 50 مترمربع، پوش��ش داده مي شود. 
ضوابط تعيين شده براي واحدهاي مس��كوني مشمول وام هاي 40، 
60 و 80 ميليون توماني، ب��ا لحاظ محدوديت مناب��ع قابل ورود به 
صندوق پس انداز »يكم«، قرار است اعمال شود. نيمي از منابع الزم 
براي پرداخت اين تسهيالت، به اضافه بخش��ي از مابه التفاوت سود 
14درصدي تس��هيالت تا س��ود رايج 21 درصدي بانك ها، از محل 
اعتباراتي كه دولت و بانك مركزي براي بانك مسكن ايجاد كرده اند، 

تامين خواهد شد. 
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 اولي��ن اج��الس مع��دن و صناي��ع معدن��ي ب��ا موض��وع
 »سرمايه گذاري« با حضور مهندس نعمت زاده وزير صنعت، معدن 
و تجارت، دكتركرباسيان معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان 
توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران، معاونان وزراي اقتصاد 
و راه، دكتر سبحاني مدير عامل فوالد مباركه اصفهان و 118 نفر از 
40 شركت خارجي و حدود يك هزار نفر از 230 شركت داخلي در 
محل برگزاري همايش هاي بين المللي برج ميالد تهران برگزار شد.

به گ��زارش خبرنگار ف��والد، در مراس��م افتتاحيه نمايش��گاه اين 
اجالس، نعم��ت زاده كه ب��ه همراه جمع��ي از مهمان��ان خارجي 
 و داخلي از غرف��ه فوالد مبارك��ه بازديد مي كرد از ف��والد مباركه 
به عنوان صنعت س��بز كش��ور ياد ك��رد و گفت: اين ش��ركت در 
 كنار توس��عه خط��وط توليد خود ب��ه مباحث زيس��ت محيطي و 
 مسووليت هاي اجتماعي توجه ويژه اي دارد كه قابل تقدير است. وی 
 ادامه داد: كش��ور م��ا از ذخاير معدني بس��ياري برخوردار اس��ت 
و اگرچ��ه فعالي��ت هاي خوب��ي در گذش��ته براي اكتش��اف مواد 
معدني كشور صورت گرفته اس��ت، اما به هيچ عنوان اين اقدامات 
براي دس��ت يابي به اه��داف و آرم��ان هاي صنعت فوالد كش��ور 
 كافي نيس��ت. وی افزود: هن��وز مجموع فعاليت هاي اكتش��افي و

 بهره ب��رداري از مع��ادن كش��ور،  از هف��ت درصد كل مس��افت 
س��رزمين ما كمتر اس��ت. اگرچه كه كل مسافت كش��ور ما داراي 
معادن نيس��ت؛ ولي قطع��اً اين ميزان ه��م نمي تواند براي رش��د 

و توس��عه كافي باش��د.وزير صنعت، مع��دن و تجارت ادام��ه داد : 
مطالعات جدي��د و تكميل طرح ه��اي جديد در دس��تور كار قرار 
گرفته اس��ت ولي اين راض��ي كننده نيس��ت؛ به همي��ن دليل با 
 آزادسازي 80 درصد از پهنه هاي س��رزمين كشور كه پيش ازاين

 به ص��ورت بلوك��ه و غيرقابل اكتش��اف و به��ره ب��رداري بودند، 
 از فعاالن و س��رمايه گ��ذاران بخ��ش خصوصي دع��وت به عمل 

آورده ايم و فعاليت هاي جديدي را آغاز كرده ايم.
وی گفت: در كن��ار اين اقدامات از س��ازمان ايميدرو درخواس��ت 
كرديم مس��ووليت اكتش��اف در پهنه اي بالغ بر ح��دود 200هزار 
كيلومتر مربع را برعه��ده گيرد.نعمت زاده با بي��ان اينكه تاكنون 
40 ميليارد تن ذخاير معادن فعال شناس��ايي ش��ده اس��ت اظهار 
 داش��ت: با تكمي��ل طرح ه��ا و برنامه ه��اي مذكور ي��ك افزايش 
50 درصدي در اي��ن زمينه را ش��اهد خواهيم بود؛  البت��ه اين در 
صورتي محقق مي شود كه اكتش��افات حتماً انجام شود.وي افزود: 
علي رغ��م ركود نس��بي در فعاليت ه��ا و قيمت م��واد معدني، در 
 بخش صنعت در س��ال 93 شاهد رش��د 10 درصدي ارزش افزوده 
بوده ايم.وزير صنعت معدن و تجارت ش��رايط رك��ود حاكم بر بازار 
فعلي را بهترين زمان براي س��رمايه گذاري خوان��د و تصريح كرد: 
تجربه نشان داده است در فعاليت هاي عمده مانند معدن و صنايع 
معدني و همچنين صنايع نفت وپتروش��يمي بهتري��ن زمان براي 
س��رمايه گذاري، همين االن اس��ت تا وقتي كه به توليد مي رسيم 

تقريباً اوج قيمت حاصل شود و بازگشت سرمايه و محصول مناسبي 
را شاهد باشيم. 

وی ادامه داد: امس��ال پيش بيني مي كني��م 450ميليون تن مواد 
معدني استخراج كنيم كه البته باز هم نسبت به كشورهاي توسعه 
يافته عقب تر هس��تيم؛ ولي به هرحال از رش��د خوب��ي برخوردار 
خواهيم شد. از اين ميان حداقل اس��تخراج 65 ميليون تن سنگ 
آهن، حدود 200ميليون تن س��نگ آهك، 50ميليون تن س��نگ 
مس و 20 ميليون تن انواع س��نگ س��اختماني خواهد بود.وي از 
برنامه تولي��د 18 ميليون تن فوالد خام ، 70 ميليون تن س��يمان، 
410 ميليون تن كاشي و سراميك و 1/3ميليون تن شيشه جام و 
فلوت در سال جاري خبر داد و افزود : در توليد فوالد خام اكنون رتبه 
چهاردهم دنيا را به خود اختصاص داده ايم و در كاشي و سراميك 

رتبه چهارم را داريم.
نعمت زاده در راس��تاي تقويت هر چه بيش��تر بخش معدن چهار 
اولويت تكميل اكتش��افات ، س��رمايه گ��ذاري در مع��ادن بزرگ 
س��نگ آه��ن، س��نگ مس،س��رب و روي و ه��م چني��ن توليد 
و تأمين ماش��ين آالت معدني و توجه ب��ه بازاره��اي بيروني را از 
اه��م اولوي��ت ه��اي در نظرگرفته ش��ده ب��راي توس��عه معدن 
و ايج��اد ارزش اف��زوده بيش��تر دراين زمين��ه برش��مرد و گفت: 
چنانچ��ه بخ��ش خصوص��ي وارد فعالي��ت شناس��ايي مع��دن و 
 موفق به اكتش��اف ش��ود، قطع��اً مع��دن و به��ره ب��رداري از آن

 به نام آن سرمايه گذار ثبت می شود.
نعمت زاده خاطر نش��ان كرد: ما بايد در زمينه دانش فني معدن و 
صنايع معدني نيز بتوانيم به صدور دانش فني برسيم؛ همان گونه كه 
در خصوص تكنولوژي آهن اسفنجي به اين خودباوري رسيده ايم. 
نبايد فراموش كنيم كه مرزهاي ما مرزهاي جهاني است .كشوري 
كه فقط به مرزهاي داخلي توجه كند قطعاً در كوتاه مدت محكوم 
به شكس��ت اس��ت و نمي تواند رش��د اقتصادي بااليي را به همراه 

داشته باشد.
وي با بيان اينكه هم اكن��ون فرصت هاي س��رمايه گذاري خوبي 
 در مرزه��اي آبي كش��ور فراهم ش��ده اس��ت اظهار داش��ت : در

بوش��هر ، چابه��ار ، جاس��ك اقدامات خوب��ي در ح��ال طراحي و 
انجام اس��ت. وی با اش��اره به ضرورت حمايت مالي از فعاليت هاي 
معدني اذعان داشت: خوش��بختانه صندوق توسعه ملي فعال شده 
 اس��ت؛ اما در بخش معدن كمتر ش��اهد فعاليت بخش خصوصي

 بوده ايم كه اين هم در اولويت اس��ت تا بتوانيم براي توسعه معادن 
از منابع ارزي و قدري هم ريالي اس��تفاده كني��م و از منابع داخلي 
به سمت صندوق توس��عه ملي روي آوريم، ضمن اينكه اميدواريم 
باگشايش��ي كه انش��اء اهلل در فضاي بين المللي به وجود می آيد با 
استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي در اين راه گام هاي مؤثري 

برداريم.

وزيرصنعت،معدنوتجارت:

فوالد مبارکه اصفهان، صنعت سبز کشوراست
ازسال۸۹تاکنون؛

۸7۳هزارنفر،بااوراقمسکن
فرابورسخانهدارشدند

به گزارش زاين��ده رود به نقل از روابط عمومی س��مات، 
مطهره مروج با بيان اين مطلب اف��زود: در حال حاضر 4 
ميليون و 84 هزار مرد و ي��ك ميليون و 737 هزار زن در 
بازار سرمايه كد سهامداری دريافت كرده اند؛ ضمن اينكه 
بيش از 31 هزار كد حقوقی و 365 كد سهامدار خارجی 

نيز صادر شده است.
مدير امور ناشران سمات درباره اوراق حق تقدم تسهيالت 
مس��كن گفت: 35 هزار نفر در ارديبهش��ت ماه از طريق 
فرابورس خانه دار شدند تا مجموع كل افرادی كه از اين 
اوراق از س��ال 89 اس��تفاده كرده اند به رقم 873 هزار و 

112 نفر برسد.
مروج ب��ا بي��ان اينك��ه در م��اه گذش��ته  چه��ار نماد 
 جدي��د در س��امانه جدي��د پ��س از معامالت ش��ركت 
سپرده گذاری مركزی درج شد، افزود : هم اكنون 6230 
نماد در اين بازار وج��ود دارد كه 42 نماد مربوط به اوراق 
اختيار فروش تبعی، 321 كد مربوط به نمادهای س��هام 
عادی بورس تهران اس��ت.وی در مورد نمادهای حاضر 
در فرابورس اظهار داشت: 330 س��هام عادی، 56 اوراق 
حق تقدم تسهيالت مسكن، 38 اوراق و  دو نماد دارايی 
فكری در اين بازار فعال هستند.مدير امور ناشران سمات 
خاطر نش��ان كرد: تعداد 5420 نماد در بازار برق بورس 
انرژی، يك نماد س��لف بلند مدت و يك نماد اوراق سلف 
كاال حضور دارند.مروج درخصوص آخرين فرايند سامانه 
جديد پس از معامالت اظهار داشت: مراحل آماده سازی 
 نهايی اين س��امانه در حال انجام اس��ت؛ ب��ه طوری كه

 دس��تور العمل جديدی تح��ت عنوان»دس��تورالعمل 
جام��ع ثب��ت هيبري��دی داراي��ی مال��ی« در دس��ت 
 تدوين اس��ت كه پ��س از بازنويس��ی و بازنگ��ری تمام

 نيازمندی ه��ا و تغييراتی كه بايد در تم��ام فرآيندهای 
اين مدل ديده شود، به تصويب س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار برسد.
همچنين بنابرگزارش های آماری فرابورس ايران، بررسی 
وضعيت قيمت اوراق تسهيالت مس��كن در ارديبهشت 
 امس��ال حاكی از آن اس��ت كه روند نزولی قيمت اوراق 
بر مبنای قيمت ميانگين ماهانه در اين ماه نيز ادامه داشته 
است.به گفته رييس اداره ابزارهای نوين مالی فرابورس 
ايران؛ ميانگين قيمت ماهانه اين اوراق كه در شهريور ماه 
93 به رقم بی سابقه 95 هزار تومان رسيده بود، از مهرماه 
گذش��ته روند نزولی خود را به صورت مستمر ادامه داده 
است به گونه ای كه ميانگين قيمت معامالتی اين اوراق 

در ارديبهشت ماه 1394 به 72 هزار تومان رسيده است.

دردومیننمايشگاهبینالمللیصنعتسیمان؛

۹کشورخارجی،مهماناصفهاناند
 دومين نمايش��گاه بين المللی صنعت س��يمان از تاريخ 
19 الی 22 خرداد م��اه با حضور 60  مش��اركت كننده 
در مح��ل برگزاری نمايش��گاه های بين المللی اس��تان 
اصفهان واقع در پل شهرس��تان برگزار می ش��ود.   اين 
نمايشگاه در متراژ هفت هزار مترمربع با حضور مشاركت 
كنندگانی از اس��تان ه��ای اصفهان، ته��ران، مركزی، 
قم و آذربايجان ش��رقی و حضور مس��تقيم كش��ورهای 
فرانس��ه، تركيه، اتريش، دانمارك، آلمان، هند، ايتاليا، 

چي��ن و اس��تراليا برپا خواهد ش��د. ش��ركت كنندگان 
در زمين��ه های خدم��ات وابس��ته به صنعت س��يمان، 
 معرفی پروژه های در دس��ت احداث، مش��اوره صنعتی،

 س��ازه ها، طرح های صنعت��ی، تجهيزات و تأسيس��ات 
كارخانجات س��يمان، مع��ادن، تعمي��رات و نگهداری 
تأسيسات، اكتشاف، استخراج و بهره برداری، مهندسی 
عمران، انرژی و محيط زيس��ت، خدمات آزمايشگاهی، 
انجمن ها، نش��ريات و مراكز علمی و صنايع وابس��ته به 

صنعت سيمان فعاليت های خود را عرضه می كنند.  
نمايش��گاه ط��ی س��اعات بازدي��د 16 ال��ی 22 ميزبان 
صنعتگران، كارشناس��ان، عالقمندان و مس��ووالن اين 
حوزه است. هم چنين اولين همايش ملی تأمين ماشين 
آالت، قطعات و مواد صنعت سيمان در تاريخ 20 خرداد 
و همايش ملی نگهداری و تعميرات در صنعت س��يمان 
در 21 خرداد ماه هم زمان با اين نمايشگاه برگزار خواهد 

شد.  

فعاالن بازار سرمايه به خوبی به ياد دارند كه روند نزولی و 
ركودی حال حاضر بازار سرمايه از 16دی ماه سال 92 آغاز 
شد و از آن روز تاكنون به جز چند مقطع زمانی كوتاه مدت، 
روند ريزشی قيمت سهام و شاخص ها در بورس ادامه دارد.

بر اين اساس برخی از كارشناس��ان بورسی نزول بی وقفه 
 بازار س��رمايه را ب��ه عواملی چ��ون مذاكرات هس��ته ای، 
سياس��ت های انقباضی دول��ت در مهار ت��ورم، اصالح و 
استراحت شاخص و قيمت ها، عدم ش��فافيت بازار و بروز 
رفتار هيجانی معامله گران نسبت می دهند و بر اين باورند 
كه تنها اين ش��وك های سياس��ی و اقتصادی هستند كه 
می توانند در مقطع كنونی شرايط بورس را قدری به كام 
 س��هامداران ش��يرين كنند؛ چرا كه در يك سال گذشته

 دست كم 100 هزار ميليارد تومان از ارزش  بازار سرمايه 
كاسته شده اس��ت، كه اين موضوع از آب ش��دن بيش از 
 20 درصد س��رمايه س��هامداران در بورس حكايت دارد؛ 
به عالوه اين كه برخی از سهامداران نقدينگی خود را نيز از 
بازار س��رمايه خارج كرده اند و بازگرداندن اعتماد از دست 

رفته آنها به زمان نياز دارد.
با وج��ود همه اي��ن اتفاقات ناخ��وش برای س��هامداران، 
مديريت بازار س��رمايه و ني��ز وزارت اقتص��اد در 18 ماه 
گذشته كه روند نزولی بازار تداوم داشته است تالش كرده 
اند با نوشداروهای خود بر دردهای سهامداران زيان كرده 
بورس مرحمی باشند. بر اين اس��اس نيز چند هفته پيش 
بود كه باز هم روند نزولی ش��اخص و قيم��ت ها در بورس 
س��هامداران معترض را به تجمع جلوی تاالر شيش��ه ای 
كش��اند و پس از آن وزارت اقتصاد و سازمان بورس اعالم 
كردند كه قصد دارند با تزريق نقدينگی بانك ها به بورس 
اقدام به خريد سهام و حمايت از سهامداران كنند؛ هر چند 
اين بار نيز بازار سرمايه و سهامدارانش از اين وعده چيزی 
عايدشان نشد و نوشداروی حمايت بانك ها از بورس اين 

بار نيز بی اثر بود.
بر اين اساس، تازگی ها نيز وزير امور اقتصادی و دارايی در 

حالی كه در اواخر ارديبهش��ت در راستای حمايت از بازار 
س��رمايه پنج بانك ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه را 
موظف به انجام اقداماتی برای رونق بازار سرمايه كرده بود 
گفته وزارتخانه متبوعش به هيچ وجه به بانك ها و س��اير 
اشخاص تكليفی در مورد بازار سرمايه نمی كند و پيش از 

اين هم چنين كاری نكرده است.
طيب نيا همچنين اعالم كرده اگر نشستی با مديران عامل 
بانك ها برگزار شده اس��ت، عمدتا برای مهار كردن رفتار 
هيجانی برخی سهامداران بوده، در غير اين صورت اعتقاد 
جدی وجود دارد كه در بازار سرمايه هيچ مقامی مجاز به 
دخالت نيس��ت و بايد اجازه دهيم قيمت س��هام براساس 

شرايط بازار به صورت كامال رقابتی تعيين شود.
به هر حال چه در نشس��ت وزير اقتصاد ب��ا مديران عامل 
بانك ها بر مهار ك��ردن رفتار هيجانی س��هامداران تاكيد 
شده باشد و يا تكليف به بانكها برای خريد سهام و حمايت 
از بازار سرمايه، آنچه مسلم است اين است كه بانك ها در 
شرايط كنونی به دليل كمبود منابع نمی توانند معجزه ای 
برای بورس و سهامدارنش كنند و به باور كارشناسان اقدام 
حمايتی آنها از بازار سهام می تواند به خريدهای مستقيم، 
خريد از طريق ش��ركت های س��رمايه گذاری وابس��ته به 
بانك ها و سرمايه گذاری در صندوق توسعه بازار تا حدودی 

گره گشا باشد.

به گزارش زاينده رود به نقل از رويترز، يكی از موسس��ان 
فروشگاه مد اينترنتی  تاكس��ی مودا و يكی از كارآفرينان 

اينترنتی در حال رشد در ايران تحت تحريم است.
وی اين هفته غرفه فروشگاه اينترنتی خود را در كنفرانسی 
با حض��ور بيش از 80 ش��ركت نوبني��ان ايران��ی در برلين 
 برپا ك��رد. اين كنفرانس كه در آس��تانه كاه��ش احتمالی

 تحريم ها عليه ايران برگزار شد،  بزرگ ترين رويداد در نوع 
خود در خارج از اين كشور بود.

وی كه يك طراح گرافيك است،  سه سال پيش به دانشگاه 
بازگشت تا در رشته ام بی ای در دانش��گاه تهران تحصيل 
كند. زمانی كه وی فارغ التحصيل شد، تجارت الكترونيك 
در حال رش��د بود و وی يكی از دوستانش را متقاعد كرد تا 
پلتفورم يك فروشگاه ديجيتال را به اتفاق همديگر تاسيس 
كنند.اين كارآفرين 38 س��اله ايرانی گفت: » من طراحی 
 گرافيكی را دوست داشتم؛ اما فكر می كردم ما كار بيشتری

 می تواني��م انج��ام بدهيم.«اش��تياق به انج��ام كارهای 
بيش��تر و بهتر در ميان تعداد زي��ادی از جوانان آش��نا به 
ف��ن آوری در اي��ران ديده می ش��ود. آنه��ا از تحريم های 
غرب عليه كشورش��ان و سانس��ورهای داخلی اس��تفاده 
كرده و نس��خه هاي��ی ايرانی از ش��ركت هاي��ی هم چون 
آم��ازون، ای بی ي��ا يوتيوب را ايج��اد ك��رده اند.ماليری، 
از موسس��ان  اتحادي��ه كارآفرين��ان اي��ران در كنفرانس 
آی بريج گفت: دسترس��ی ب��ه منابع مالی برای ش��روع به 
كار هنوز يك مرحله بس��يار دش��وار اس��ت.وی افزود: ما 
مهندس��ان با اس��تعدادی داريم؛ اما درك مع��ادالت بازار 
متفاوت اس��ت.برخی ش��ركت های نوبنيان با پش��تيبانی 
س��اراوا، اولين صندوق س��رمايه گذاری های ريسك پذير 
 ايران كه در ش��ركت هايی همچون ديجی كاال و كافه بازار 
سرمايه گذاری كرده، رش��د كرده اند. شركت ديجی كاال، 
سال گذشته 10 ميليون دالر  سرمايه گذاری از يك صندوق 
اروپايی جذب كرد و بدين ترتيب ارزش اين شركت خرده 
فروشی آنالين به 150 ميليون دالر رسيد. رشد كافه بازار، 

نرم اف��زار فروش نرم افزاره��ای اندرويدی ه��م به الگويی 
برای ديگر ش��ركت های ايرانی فعال در اين عرصه تبديل 
شده است.بر اساس برآوردهای انجام شده، از 31 ميليون 
دستگاه گوشی هوشمندی كه در ايران استفاده می شود، 
21 ميليون دس��تگاه از اين نرم افزار اس��تفاده می كنند و 
ميزان رش��د آن به گفته آرماندهی، يكی از موسسان كافه 

بازار، هر سه ماه حدود 35 درصد است.
مثال كافه بازار، ديگر كارآفرينان را تشويق می كند تا بدون 

ترك ايران و رفتن به اروپا و آمريكا به موفقيت برسند.
الگوی كافه بازار همچنين اميد سازمان دهندگان كنفرانس 
آی بريج است كه گروهی متشكل از متخصصان ايرانی اند 
كه كار خود را از سيليكون ولی آغاز كرده اند. سيليكون نام 
منطقه ای در سانفرانسيسكوی آمريكاست كه بسياری از 
كارآفرينان شناخته ش��ده ايرانی از جمله اميدوار، رييس 
سابق شركت ای بی و ناظم، مدير س��ابق بخش فن آوری 

ياهو كار خود را از آنجا شروع كرده داند.
كامران الهيان، يكی از سازمان دهندگان كنفرانس آی بريج 
و از اعضای موسس چند شركت نوبنيان كه در حال حاضر 
به امر سرمايه گذاری و كارهای خيريه مشغول است در اين 
باره گفت: »ما با خودمان گفتيم ش��ايد بايستی كنفرانسی 
برگزار كنيم، زيرا هر موقع كه در رسانه ها از ايران نامی به 

ميان می آيد، اخبار منفی به گوش می رسد.«

فعالیتهایکارآفرينیدربازارآیتیايراننوشدارویپسازمرگبانکها،برایبورس
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هفت هنر

گوهر خیراندیش 
به »فقط به خاطر تو« می رسد

فیلمبرداری فیلم س��ینمایی »فقط به خاطر تو« به نویسندگی و 
کارگردانی بیژن شیرمرز هم اکنون در تهران و در لوکیشنی واقع در 
شهرک غرب در حال پیگیری بوده و تاکنون 20 درصد از کل کار 
مقابل دوربین رفته است. طبق برنامه ریزی ها، فیلمبرداری این 
فیلم تا 40 روز آینده ادامه خواهد داشت و گروه برای ادامه تولید 

طی چند روز آتی به چند منطقه مختلف از تهران خواهند رفت.
فیلمبرداری این فیلم در یک شرکت در حوالی میرداماد و سپس 
در یک خانه در اقدسیه پیگیری خواهد شد. خانه اقدسیه یکی از 
لوکیشن های اصلی فیلم محسوب می شود که فیلمبرداری در آن 

به مدت 10 روز انجام خواهد شد.
ویشکا آسایش، پژمان بازغی، س��حر قریشی، نیما شاهرخ شاهی، 
رامین ناصرنصیر، محمود جعفری، آتش تقی پور، زهره حمیدی، 
پوراندخت مهیمن، فریبا نادری، نیلوفر پارس��ا و )با حضور( گوهر 
خیراندیش و مجید صالحی بازیگران اصلی این فیلم هس��تند که 
از این بین هنوز بازی خیراندیش آغاز نشده است. خیراندیش به 
تازگی از آمریکا به ایران آمده و اواخر هفته بازی اش در لوکیشن 
اقدسیه آغاز می شود.»فقط به خاطر تو« مضمونی اجتماعی دارد و 
داستان دختری به نام تیناست که پیشگویی عمه خود را باور دارد.

یوسف صمدزاده تهیه کنندگی این فیلم را برعهده گرفته است.

تشکیل بانک تالوت قاریان جهان 
اسالم در شبکه قرآن

در نشس��ت صمیمانه می��ان قاری��ان بین المللی و مدیر ش��بکه 
قرآن قرار ش��د تا بانک تاوت قاریان جهان اس��ام ک��ه از جمله 
کارهای زیربنایی ش��بکه در دوره جدید اس��ت تش��کیل ش��ود. 
به��رام محمدی نیا به ارائ��ه گزارش��ی از روند اجرایی ش��بکه در 
اعم��ال س��اختار و ماموریت های جدی��د این ش��بکه پرداخت و 
 از آنه��ا خواس��ت تا طرح ه��ای قرآن��ی خ��ود را به م��وازات این 
ماموریت ها معرفی کنند.مجتبی ایزدی قائم مقام این شبکه نیز 
در این نشست از تش��کیل بانک تاوت قاریان جهان اسام که از 
جمله کارهای زیربنایی ش��بکه در دوره جدید اس��ت، خبر داد و 
گفت : برای اولین بار جلس��ه جمع خوانی ق��رآن کریم به صورت 
تلویزیونی در ش��بکه تولید خواهد ش��د.در بخش��ی دیگر از این 
جلسه علی ویس��ی مدیر گروه تاوت و نغمات شبکه قرآن سیما 
با معرفی برنامه های »سراج« و »س��تاره ها« به عنوان برنامه های 
جدید این گروه از پخش تاوت های پیشکس��وت ها و همچنین 
اجرایی ش��دن جزخوانی ماه مب��ارک رمض��ان در آران و بیدگل 
و مش��هد مقدس خبر داد و گف��ت : تاوت تحقی��ق کامل قرآن 
 کریم تحت عنوان کرس��ی تاوت در س��ال ج��اری انجام خواهد

 شد.

اختصاص یکی از خانه های میراث 
فرهنگی به دبیرخانه ادیان توحیدی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��امی استان اصفهان گفت: استاندار 
اصفهان قول داده اس��ت که تا پایان سال یکی از خانه های میراث 

فرهنگی را به دبیرخانه ادیان توحیدی واگذار کند.
 حجت االس��ام حبیب رضا ارزانی از برگزاری جلس��ه مش��ترک 
رهبران ادیان توحیدی به مناسبت نیمه شعبان و سالگرد رحلت 
امام خمینی )ره( خبر داد و اظهار کرد: در آس��تانه نیمه شعبان و 
میاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( نشست مشترکی 

با رهبران ادیان توحیدی با حضور استاندار اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این نشس��ت که رهبران ادیان توحیدی زرتشتیان، 
مسیحیان، کلیمیان حضور داشتند به گزارشی از عملکرد برگزاری 
همایش بزرگ ادیان توحیدی که در اواخر س��ال گذشته برگزار 

شد، پرداختند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان با اشاره به 
برگزاری همایش بزرگ ادیان توحیدی تصریح کرد: حضور رهبران 
ادیان توحیدی داخل کشور و دیگر نقاط جهان یکی از نقاط مثبتی 
بود که سبب ایجاد همدلی و شناخت بیشتر اشتراکات و مقدسات 

ادیان توحیدی شد.
وی به وجه مش��ترک دیگری از ادیان توحیدی و اعتقاد به بحث 
آمدن منجی و فرجام مشترک ادیان  اشاره و گفت: تمامی ادیان 

توحیدی به آمدن چنین روزی اعتقاد راسخ دارند.
ارزانی بیان کرد: تعبیر آمدن منجی در دین زرتش��تیان با عنوان 
»سوشیانت« و در دین یهود »ماشیح« یعنی مسیح سودرساننده 
یاد می ش��ود و یهودیان معتقد هس��تند که مس��یح ب��ه معنای 
مسح ش��ده، مقدس و متبرک اس��ت.وی افزود: مس��یحیان نیز 
معتقد هس��تند »مسیح« یک رس��تاخیز داش��ته و در آخر زمان 
 هم می آید و تمام ادیان اعتقاد دارند فرج��ام جهان پایان خوش

 است.
رئی��س دبیرخان��ه ادی��ان توحی��دی در ادام��ه صحبت ه��ای 
خود اضافه ک��رد: در این نشس��ت ب��ه آموزه های ام��ام خمینی 
 )ره( و هویت بخش��ی ک��ه ب��ه ایرانی مؤم��ن داش��تند پرداخت 

شد.
وی ادام��ه داد: رهب��ران ادیان معتق��د بودند ام��ام خمینی )ره( 
فقط اس��ام را زنده نکرد بلکه دین را زنده کرد و به ایرانی مؤمن  

هویت بخشی کرد.
ارزانی همچنین از ابقای خود در س��مت رئی��س دبیرخانه ادیان 
توحیدی ب��ا حفظ س��مت مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
اس��تان اصفهان خبر داد و اظه��ار کرد: یکی از درخواس��ت های 
جمع رهبران ادی��ان توحیدی از اس��تاندار اصفهان ب��ا توجه به 
رزوم��ه صفاخان��ه این ب��ود که ب��ا توجه به س��ابقه 100 س��اله 
صفاخانه یک مکان مس��تقل ب��رای دبیرخانه توحی��دی در نظر 
گرفته ش��ود که اس��تاندار اصفهان ق��ول داد یک��ی از خانه های 
 میراث فرهنگ��ی را تا پایان س��ال جاری به ای��ن مهم اختصاص

 دهد.

 »نهنگ عنبر« خبر از پدیده ای نو در سینمای بدنه می دهد. 
فیلم های��ی که ب��ه زودی از فرمولش بهره می برند. نش��انه 
گرفتن بخش��ی از نوس��تالژی جامعه با طعم موس��یقی و 
خوانندگان آن دوره و کمی رنگ و لعاب و البته به شکل قابل 

توجهی ارزان قیمت.
1-  نهنگ عنبر گونه ای از وال ها هس��تند که برای مدفوع 
خوشبوی شان شناخته می ش��وند. عنبر که ریشه از کلمه 
امبر فارسی دارد، عنوانی اس��ت که به مدفوع خاکستری و 
خوشبوی این جانور دریایی اطاق می شود. »موبی دیک« 

یک نهنگ عنبر است.
2- در ابتدای رمان »موبی دیک«، هرمان ملویل اثرش را به 
ناتانیل هاوثورن تقدیم می کند تا نبوغش را تحسین کرده 
باشد. سامان مقدم نیز همچون ملویل، »موبی دیک«  اش را 
با یک شروع ویژه  و غیرمستقیم به نابغه ای تقدیم می کند: 

وودی آلن.
3- موبی دیک سینمای ایران، نه همچون اثر ملویل از دل 
یک داستان ماجراجویانه سر بر می آورد و نه از خوانش های 
فلس��فی و روانکاوانه وودی آلن بهره برده است. موبی دیک 
سینمای ایران همه چیز را از یک نکته عاریه می گیرد؛ یاد 

قدیم ها بخیر.
ب��ا توجه ب��ه س��ه نکت��ه ای که ب��ه عن��وان مقدم��ه ذکر 
ش��د می ت��وان ب��ه کلی��ت »نهن��گ عنب��ر«، جدیدترین 
س��اخته س��امان مق��دم پرداخت. عاق��ه مردم ای��ران به 
 نوس��تالژی و تصاویر گذش��ته بر کسی پوش��یده نیست و

 مهم ترین وس��یله برای بهره برداری از این ویژگی انسانی، 

فرهنگ است. کافی است تصویری از دهه شصت را در اثری 
فرهنگی متبلور کنید تا به فروش تضمین ش��ده ای دست 
یابید. نمونه قابل توجه این روزها، چاپ کتاب های درس��ی 
نسل شصتی یا نمونه هایی از دفترهای آن دوره است؛ اما با 
اصرار ورزیدن و اشباع شدن اقام فرهنگی، سیر نزولی این 
رویکرد قابل تصور است. از همین رو تولیدکننده در اندیشه 
فرو می رود تا ترفندی نو به کار گیرد؛ بازنمایی آنچه تاکنون 

بازنمایی نشده است.
پیش از انقاب در قاب تصوی��ر، همواره مترادف با حکومت 
طاغوت و مبارزه بوده است و دهه شصت برابر با هشت سال 
دفاع مقدس؛ آنچه همواره از دی��دگان مخاطبان دور نگاه 
داشته شده است، س��بک زندگی آن زمانه است. مشخص 
نیست چرا در این سال ها فضای اجتماعی آن دوران نادیده 
گرفته ش��ده اس��ت و المان های تکرار ش��ونده کمتر مورد 
توجه هنرمند بوده است. لیکن س��امان مقدم نه به عنوان 
 آغازگر؛ که در مقام برجسته ساز، این موضوع را دست مایه 
»نهنگ عنبر« کرده است؛ تا جایی که حتی داستان عاشقانه 
فیلم نیز زیر س��ایه نوس��تالژی بازی ق��رار می گیرد و حتی 

مخاطب نوع عاشقی ارژنگ را متعلق به آن دوران می داند.
»نهنگ عنبر« قرار است سیر زندگی یک شخصیت بدشانس 
از س��ال 1340 تا 1393 را دنب��ال کند و کلی��ت اثرش را 
بر مبنای ی��ک موتیف پایه ری��زی می کند: ممکن اس��ت 
زنی که دوس��ت داشته باش��ی هر لحظه به عشق آمریکا تو 
را ترک کند؛ همانطور ک��ه مادرم با پ��درم چنین رفتاری 
داشت. فرم افتتاح فیلم و بنیان دراماتیک اثر بر پایه رابطه 

ارژنگ و رویا، می توان��د هر فیلم بینی را به ی��اد وودی آلن 
»آنی ه��ال«، »زلیگ« و حت��ی »پول را ب��ردار و فرار کن« 
بیاندازد. همچون آثار ذکر ش��ده قرار اس��ت بافت مکان و 
زمان در حد یک شخصیت برجسته ش��وند. همان طور که 
در »آنی هال« بروکلین دهه هفتاد بافت اثر را شکل می دهد 
 و س��فر به گذش��ته تغییرات زمانی را آش��کار می سازد. در

 »نهنگ عنبر« نیز قصد همین است؛ اما در تهرانی که دهه 
به دهه تمام ظاهرش دستخوش تغییر می شود.با این حال 
برای رقم زدن تک دس��ت مایه اثر، نویسندگان فیلمنامه و 
کارگردان ناچار اس��ت زمان و مکانی ملموس و باورپذیر به 
مخاطب ارائه دهند. بهترین راه برای معرفی دوتایی زمان، 
مکان، بازآفرینی نش��انگان آشناس��ت. مدل مو، نوع لباس 
پوشیدن، خوانندگی در رستوارن، کمیته، ویدئو، شهربانی 
و ... .با توجه به زیرس��اخت های س��ینمای ایران بازآفرینی 
دقیق یک بازه تاریخی بسیار سخت است؛ به خصوص آنکه 
نماهای خیابانی الزمه اثر باشد. پس تمام تاش کارگردان 
به فروکاس��تن نماهای فیلم به فضای داخلی اس��ت. روش 
تقلیل گرا موجب می شود که کلیت اثر بر حفظ تک المان ها 

متمرکز شود.
 برای مثال در س��کانس دوم فیلم، جایی ک��ه ارژنگ پدر و 
مادرش را معرفی می کند، به صرف استفاده از پوشش و کمی 
هم موی فرفری، چه پدر و چه مادر، و البته روایت گویی روی 
تصویر ، به س��بک وودی آلن ، س��عی بر القای سال 1340 
دارد. تکیه بر یک عنصر موجب می شود دیگر عناصر از دیده 
پنهان شود و حتی وجوه ش��خصیتی ، و حتی تیپ سازی ، 
نیز نادیده گرفته ش��ود.برخاف وودی آلن که بروکلین در 
اثرش تبدیل به شخصیت می شود، مکان در »نهنگ عنبر« 
مدام خود را پش��ت س��ر ظاهر عطاران مخفی می کند. در 
فیلمی که قرار است ما را به نوس��تالژی هایمان سوق دهد، 
در طول  100 دقیقه چند مکان به تصویر کشیده می شود؟ 
این مس��اله درمورد زمان هم صادق اس��ت. »نهنگ عنبر« 
فیلم قصه گویی نیس��ت. می توان این گونه به اثر نگاه کرد 
و بخشی از فضای تقلیل گرای آن را نادیده گرفت. می توان 
آن را اثری با بار فانتزی خواند و چند س��کانس هم پیرو آن 
مثال آورد: آویزان شدن از لوستر، حضور در جبهه و ...؛ ولی 
این نگاه فانتزی گونه – که ب��ه  کارهای ژان پیر ژنه نزدیک 
است – چقدر در کل اثر تعمیم پیدا می کند؟ به هیچ وجه 
تعمیم یافته نیس��ت و مقدم هر جا تمایلی داشته از نمایی 
خیال انگیز بهره برده است. در واقع هیچ قانون کلی در فرم 
اثر وجود ندارد.تمام آنچه نقل ش��د خبر از پدیده ای نو در 
س��ینمای بدنه می دهد. فیلم هایی که ب��ه زودی از فرمول 

»نهنگ عنبر« بهره می برند. 

رد پای نوستالژی با طعم موسیقی؛ 

»نهنگ عنبر«؛ پدیده ای نو در سینمای بدنه
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مفاد آرا
2/702 آگهی موضوع ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

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

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

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

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

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

آگهی ابالغ ماده 87 آیین نامه اجرا 
شماره پرونده:9204002127000144/1 شماره بایگانی پرونده: 9200160 شماره آگهی 
ابالغیه: 139303802127000030 بدینوسیله به آقایان محمد حمزه عظیمی میرآبادی به 
فاز3-  بهارستان –  شماره شناسنامه 1221 صادره از اصفهان به آدرس: اصفهان – 
مجتمع فرهنگیان – طبقه سوم – منزل شخصی و علی محمد عظیمی میرآبادی به شماره 
شناسنامه 1140 صادره از اصفهان به آدرس: شهرضا – سروستان – بلوار فردوسی 
– مقابل اولین تقاطع – بلوک9- سمت راست – طبقه دوم – منزل شخصی و عباسعلی 
عظیمی به شماره شناسنامه 207 صادره از شهرضا به آدرس: اصفهان – خیابان کاوه 
– خیابان گلستان – خیابان صفائیه – بلوک بنفشه – واحد11- منزل شخصی و مهدی 
عظیمی میرآبادی به شماره شناسنامه 1199 صادره از شهرضا به آدرس: شهرضا 
دبیرستان نظام وفا و خانمها سمانه عظیمی میرآبادی به  خیابان صاحب الزمان –   –
حافظ  خیابان   – شهرضا  آدرس:  به  شهرضا  از  صادره   1198492112 ملی  شماره 
غربی – فرعی22- کوچه10- پالک25/1- منزل استیجاری و نرگس عظیمی میرآبادی 
به شماره شناسنامه 2461 صادره از اصفهان به آدرس: اصفهان – بهارستان – فاز3- 
مجتمع فرهنگیان – طبقه سوم – منزل شخصی همگی فرزندان مرحوم سیاوش عظیمی 
میرآبادی که طبق گزارش مامور اجراء و اعالم اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان در 
شهرضا  سند  متن  آدرس  در  و  اید  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  مذکور  آدرسهای 
خیابان صاحب الزمان دبیرستان نظام وفا امکان ابالغ واقعی به شما وجود نداشته است 
ابالغ می گردد تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 111 فرعی از 54 اصلی واقع در بخش 
یک ثبتی شهرضا ملکی مورث شما سیاوش عظیمی میرآبادی در قبال طلب بستانکار 
از هرگونه  لذا  بازداشت گردیده است  نیم عشر متعلقه  باغسرخی( و  )طلعت سلیمانی 
نقل و انتقال اعم از رسمی یا عادی خودداری نمایید که از درجه اعتبار ساقط می باشد 
این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتشر می گردد.مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای  شهریار  مسلم  آقای   3/265
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از  کالسۀ 111/94 
 94/02/14 تاریخ  در   37 بشناسنامه  نوگورانی  شهریار  سلطانعلی  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- محسن شهریار نوگورانی فرزند سلطانعلی ش.ش 396 ت.ت 1352 صادره از اهواز 
از  1360 صادره  ت.ت   8 علی ش.ش  سلطان  فرزند  مسلم شهریار   -2 متوفی(  )پسر 
لنجان )پسر متوفی( 3- محمد شهریار فرزند سلطانعلی ش.ش 9 ت.ت 1364 صادره 

 2971 فرزند سلطانعلی ش.ش  نوگورانی  4- صفورا شهریار  متوفی(  )پسر  لنجان  از 
ت.ت 1357 صادره از لنجان )دختر متوفی( 5- پریسا شهریار فرزند سلطانعلی ش.ش 
1160125767 ت.ت 1369 صادره از لنجان )دختر متوفی( 6- فرنگیس یزدانی نوگورانی 
فرزند ولی ا... ش.ش 47 ت.ت 1334 صادره از باغبهادران )همسر متوفی( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
پانزدهم حقوقی  م الف:321 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقدیم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/301 شماره ابالغیه: 9410100352700414 شماره پرونده: 9309980365701791 
شماره بایگانی شعبه: 940090 شاکی مهرعلی محمدی عبده وند فرزند خیرا... شکایتی 
به یک طغری  نسبت  امانت  در  بر خیانت  مبنی  مهرنجانی  علیه مرتضی عشوریان  بر 
به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  چک 
101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 336 ارجاع و به کالسه 
9309980365701791 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/27 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:6124 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی 
3/302 شماره ابالغیه: 9410100352700741 شماره پرونده: 9309980363200481 
بایگانی شعبه: 931024 شاکیان علی خداوردی حسن وند فرزند محمدعلی و  شماره 
زینب خداوردی فرزند اسکندر شکایتی بر علیه متهمین 1- روح ا... حسینی و 2- زهرا 
قاسمی به خواسته مزاحمت تلفنی و توهین تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت    9309980363200481 کالسه  به  و  ارجاع   336 اتاق   3 طبقه 
رسیدگی آن 1394/06/30 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  آئین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 180  متهمان و درخواست شاکیان و 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:6134 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/303 شماره ابالغیه: 9410100352700766 شماره پرونده: 9209980360000003 
بر  شکایتی  گرگابی  االمین  روح  مهدی  آقای  شاکی   920112 شعبه:  بایگانی  شماره 
تهدید  و  شتم  و  ضرب   – فحاشی  بر  مبنی  محمد  فرزند  دهلقی  خدایاری  مهدی  علیه 
به شعبه 101  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 336 ارجاع و به کالسه 
9209980360000003  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/21 و ساعت10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:6137 شعبه 101 دادگاه عمومی 

کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

عسگری  مجید  سید  خواهان  251/94ش12  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/304
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت روح ا... نریمانی فرزند رمضان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/23 ساعت 8/30صبح 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:6146 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/305 در خصوص پرونده کالسه 255/94 خواهان افسانه دّری سده دادخواستی مبنی 
انتظامی 369ج44ایران53 به طرفیت فرشید  انتقال سند خودرو به شماره  به  الزام  بر 
مختاری فرزند احمد و مهدی جواهری فرزند محمدتقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 94/4/29 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
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:6147 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/306 در خصوص پرونده کالسه 330/94 خواهان سعید خیرالهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت نجم الدین بابائی منش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/5/6 ساعت 9/30 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:6163 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/307 شماره ابالغیه: 9410100350401307 شماره پرونده: 9409980350400072 
به  دادخواستی  قمبوانی  زاده  قدمی  نرگس  خواهان   940080 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده علی سلحشور ده چل به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و دستور 
موقت و الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350400072 کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3
رسیدگی آن 1394/05/05 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی  و  خوانده/متهم 
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:6164 شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/308 در خصوص پرونده کالسه 1952/93 خواهان فاطمه سادات حسینی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 1- حسن 2- حسین 3- زهرا حسن پور مارچینی 
سبدانی و 4- مهری نوروزی جزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/6 
تقاضای  به مجهول المکان بودن خوانده حسب  با توجه  تعیین گردیده است  ساعت 8 
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:6165 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی 

3/309 شماره ابالغیه: 9410100351301945 شماره پرونده: 9309980351301121 
به طرفیت  دادخواستی  بایگانی شعبه: 931276 خواهان/شاکی محمد فرحناک  شماره 
خوانده/متهم محمود شهید مقدم به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 9309980351301121 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/07 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 

به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یکی  نوبت در  مراتب یک 
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:6181 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/310 شماره ابالغیه: 9410100351301852 شماره پرونده: 9409980351300142 
شماره بایگانی شعبه: 940155 خواهان/شاکی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
به طرفیت خوانده/ دادخواستی  توکلی و مسعود مهردادی  نظری  آقایان محمدحسین 
متهم محسن صفاریان و سید محسن شهشهانی و محمد هوائی و علی بخشی و منیژه 
هوائی شمس آبادی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین 
اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  خواسته 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 9409980351300142 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/05/06 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی  و  خوانده/متهم 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
گردد.م الف:6183  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/311 شماره درخواست: 9410460350700014 شماره پرونده: 9409980350700100 
آقای  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940126 شعبه:  بایگانی  شماره 
عباسی  مهدی  آقای   -1 خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  دستجردی  قاسمیان  امیر 
نسیانی فرزند رحیم 2- خانم ناهید رمضانی مهیاری فرزند صفر به خواسته مطالبه 
مطالبه  134/000/000 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به شماره 220702 – 
ارائه  حق الوکاله وکیل به دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان   – خسارات دادرسی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   940126 پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه 
رسیدگی آن 1394/05/24 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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:6188 شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/312 شماره ابالغیه: 9410100350502151 شماره پرونده: 9309980350501388 
شماره بایگانی شعبه: 931495 خواهان/شاکی فرزانه وثوقیان فر و شهاب ثابت راسخ 
 دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم احمد پورعطار و حسین عزتی و توران مشکین پور
خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  اصفهانی 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت به ساختمان تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350501388 ثبت گردیده که وقت  یک 
رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی  و  خوانده/متهم 
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:6189 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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 بارسلونا، تاریخ ساز 
شد

  تیم ملی والیبال،
 راهی روسیه می شود

آبی و اناری پوش��ان کاتالونی��ا، ب��ا شکس��ت حری��ف ایتالیایی خ��ود در 
فین��ال لی��گ قهرمان��ان اروپ��ا افتخ��اری را ب��ه ن��ام خ��ود ثب��ت کردن��د 
 ک��ه ت��ا ب��ه ح��ال در تاری��خ فوتب��ال باش��گاهی اروپ��ا س��ابقه نداش��ته 

است. 
تیم فوتبال بارس��لونا با کس��ب پیروزی 3 بر یک برابر یوونت��وس در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا، نه تنها ب��رای پنجمین بار فاتح این رقابت ها ش��د بلکه رکوردی 

تاریخی را به ثبت رساند.
آبی و اناری پوش��ان کاتالونیا، که پیش از این قهرمانی اللیگا و جام حذفی اسپانیا 
را در فصل 15-2014 فت��ح کرده بودند، ب��ه اولین تیم اروپایی تبدیل ش��دند 
 که تا کنون دو بار، س��ه گانه قهرمانی در رقابت های داخلی و اروپایی را کس��ب

 کرده است.
بارس��ایی ها،  اولین بار این افتخار را س��ال 2009 با هدایت پپ گواردیوال کسب 
کردند؛ و به اولین تیم اس��پانیایی تبدیل ش��دند که در یک فصل تمام جام های 

موجود را کسب کرده است.

 تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری دو مس��ابقه با روس��یه قهرمان المپیک
 2012 لندن و لیگ جهانی 2103 راهی کازان روسیه می شود.

تیم ملی ایران در هفته پنجم لیگ جهانی والیب��ال حریف قدرتمند روس را، 
پیش رو دارد و برای برگزاری دو مس��ابقه خارج از خانه به روسیه سفر خواهد 

کرد.
کاروان تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران ب��ا 14 بازیک��ن از هت��ل مرک��وری 
چنس��توهوا کشور لهس��تان راهی ورش��و می ش��ود، و س��پس از آنجا راهی 
مس��کو خواهد ش��د. ملی پوش��ان کش��ورمان از مس��کو راهی کازان روسیه 
می ش��وند، تا در مدت حض��ور خ��ود در هتل برج کورس��تون ش��هر کازان 
 روس��یه مس��تقر ش��وند.تیم ملی والیبال ایران روزهای ش��نبه و یکش��نبه 
23 و 24 خردادماه در سالن سی وی سنت پترزبورگ کازان به مصاف قهرمان 
 المپیک می روند. نمایندگان ایران بعد از دو مسابقه با روسیه به تهران می آیند، 

تا در شش مسابقه خانگی به مصاف حریفان خود روند.

در پشت پرده فیفا چه می گذرد؛

آینده نامعلوم در انتظار  فوتبال 

 ثانیه ها برای سرخابی ها سریع 
می گذرد 

وضعیت پر ابهام سرخ آبی های پایتخت باعث نگرانی بسیاری از 
عالقمندان به این دو باشگاه شده است؛ و عده ای هم در این میان 
نگران اند که کابوس فصل گذش��ته دو تیم در سال بعد با شدت 

بیشتری ادامه یابد. 
در حالی که بس��یاری از تیم ه��ای لیگ برت��ری در حال جذب 
بازیکنان مورد نظرش��ان هستند و مذاکراتش��ان را برای فصل 
آینده آغاز کرده اند، استقالل و پر س��پولیس در وضعیتی کامال 
برزخی قرار دارند. این دو تیم از وضعیت مدیریتی نامش��خصی 
برخوردارند و بنا بر شنیده ها ظاهرا قرار است تمام اعضای هیات 

مدیره سرخابی ها تغییر کنند. 
بهرام افش��ارزاده، با بیان این که در هفته  ج��اری تکلیف هیات 
مدیره باشگاه استقالل روشن می شود از نامعلوم بودن تغییرات 

در این باشگاه خبر داد. 
به عب��ارت س��اده تر حتی جای��گاه مدی��ر عامالن اس��تقالل و 
پر سپولیس برای فصل بعد مشخص نیس��ت و عمال این دو تیم 
در حال از دست دادن زمان هستند. با این حال پر سپولیسی ها 
یک قدم جلوتر قرار دارند، چرا که حداقل سرمربی شان مشخص 
اس��ت. هرچند که برانکو هم با توجه ب��ه بدقولی ها در پرداخت 

مطالباتش شاید قید حضور در پرسپولیس را بزند. 
زمان در حال گذر اس��ت و مشخص نیس��ت که وزارت ورزش و 
جوانان و نصراهلل سجادی چه تصمیمی برای سرخابی ها دارند. 
تس��ریع تصمیم گیری درباره این دو تیم آن قدر مهم اس��ت که 
نگرانی پیشکس��وتان و هو اد ا ران این دو تیم را به همراه داش��ته 

باشد. 
فرض بگیریم که هیات مدیره استقالل و پر سپولیس در همین 
 هفته  مش��خص ش��وند. حداقل چن��د روز زمان الزم اس��ت تا 
مدیر عاملی انتخاب ش��ود و باز هم حداقل یک هفته  زمان برای 
انتخاب سرمربی الزم است و به  این  ترتیب در خوشبینانه ترین 
حالت استارت س��رخابی ها برای فصل بعد در دهه اول تیر ماه 
خواهد بود. همه این فرضیه ها به نگرانی هواداران دو تیم دامن 
می زند و عده ای هم در این میان نگران هستند که فصل کابوس 

وار استقالل و پرسپولیس در لیگ پانزدهم هم ادامه یابد. 
خواس��ته اهالی ورزش و علی الخص��وص طرف��داران میلیونی 
 س��رخابی ها از وزیر ورزش و جوانان تنها یک چیز اس��ت، و آن 
این که هر  چه  س��ریع تر به وضعیت پر ابهام این دو باشگاه پایان 
داده ش��ود تا این دو تیم پرطرفدار با گرفتار ش��دن در چرخه ی 
پرپیچ مرور زمان، فرصت را برای آماده شدن و حضور پرقدرت در 
لیگ پانزدهم از دست ندهند. موضوعی که قطعا اگر بی تدبیری 
در آن رخ دهد تاوان سنگینش دامان خود وزارت ورزش را پیش 

و بیش از هر کسی خواهد گرفت. 
اکنون یک سوال وجود دارد. تکلیف سرخابی ها چه خواهد شد 
و آنها چگونه و با چه سیاس��ت اجرایی فصل آینده لیگ فوتبال 
ایران را آغاز خواهند کرد؟ پاسخ این پرسش هر چه هست حتما 
باید به زودی اعالم ش��ود اما امیدواریم که این پاس��خ ماحصل 
نتیجه تصمیم مدیریتی نباش��د که کابوس های فصل گذش��ته 
سرخابی ها را تکرار کند، نکته ای که دغدغه ی جدی این روز های 
همه پیشکسوتان و البته هواداران سرخابی ها است که باید خوب 

درک شده و خوب پاسخ داده شود.

افشارزاده به وزارت ورزش رفت
  مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل وس��ایل و پرونده های خود را از 
طبقه پنجم ساختمان این باش��گاه خالی و آنها را به ساختمان 
وزارت ورزش واقع در خیابان سئول منتقل کرد. بهرام افشارزاده، 
که پس از دریافت پس��ت جدیدی که طی هفت��ه قبل از وزارت 
ورزش دریافت کرد تاکنون به باشگاه استقالل نرفته است، روز 
گذشته دستور تخلیه اتاق مدیریت باش��گاه استقالل را صادر و 
وسایل شخصی خودش را به وزارت خانه ورزش و جوانان منتقل 
کرد.این انتقال شائبه های بیشتری در مورد اینکه افشارزاده دیگر 

مدیرعامل باشگاه استقالل نخواهد بود را افزایش داد.
افشارزاده، هفته قبل طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان 
سرپرس��ت حوزه وزارت ش��د و ای��ن روزها و پ��س از واگذاری  
استقالل و پرس��پولیس به نصراهلل س��جادی در انتظار تصمیم 

نهایی وزارت ورزش در مورد این باشگاه است.

نورالهی ، خانه نشین شد
 احمد نوراللهی، امروز کتف خود را به تیغ جراحان س��پرد، تا با 

نظر پزشکان حداقل دو ماه دور از میادین باشد.  
احمد نوراللهی،که مدت ها با کتف آسیب دیده برای پرسپولیس 
به میدان رفته بود از تعطیالت لیگ اس��تفاده کرد تا آن را عمل 

کند و برای فصل آینده مشکلی نداشته باشد.
نوراللهی دقایقی پیش کتف خود را به تیغ جراحان سپرد و گفته 

می شود دو ماه برای بازگشت به تمرینات زمان نیاز دارد.
هافبک جوان پرس��پولیس امروز در حالی به اتاق عمل رفت که 
مس��ووالن این تیم و ش��خص نژادفالح نه برای مداوای او پولی 

پرداخت کردند و نه در بیمارستان حاضر شدند.
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- با نگاهی به آمار کی روش در دوران سرمربیگری به 
 نتایج مشابهی می رس��یم. او مربی ای است که معدل 
پی��روزی های��ش در دوران س��رمربیگری نزدیک به 
55درصد بازی هاست، که این عدد در ایران 53 درصد 
اس��ت. تیم ملی ایران در زمان کی روش 86 گل زده 
و 35 گل خورده داشته که آمار قابل قبولی محسوب 

می شود.
- مهم ترین حسرت دوران سرمربیگری کارلوس کی 
روش در ایران معطوف به دو بازی سرنوشت ساز است؛ 
اول بازی مقابل آرژانتین که نمایش درخور تحس��ین 
ملی پوشان با همه شایستگی ها با شکست 1 بر صفر 
به پایان رس��ید و دوم بازی مقابل ع��راق که قضاوت 
نادرست داور استرالیایی ایران را در صعود جمع 4 تیم 

آسیا بازداشت. 
نکته جال��ب در مورد ه��ر دو این مس��ابقات موضوع 
داوری اس��ت و اینک��ه اگ��ر ک��ی روش در ای��ن دو 
ب��ازی سرنوش��ت س��از، خ��وش ش��انس ت��ر ب��ود، 
 جایگاه ب��ی رقی��ب در تاری��خ فوتب��ال ای��ران پیدا

 می کرد.
- اما کی روش مربی کامال بدشانسی هم نبوده است. او 

در چند بازی حساس ملی مثل ازبکستان )مقدماتی 
جام جام جهانی 2014( و کره جنوبی )بازی برگشت 
مقدماتی ج��ام جهان��ی 2014( از نمای��ش ضعیف 
تیمش بیش��ترین به��ره را گرفته اس��ت. دو برد 1 بر 
 صفری که منجر به صعود ایران به جام جهانی 2014 

شد.
- خط زدن مهدی رحمتی دروازه بان سابق تیم ملی 
ایران، که در اوج محبوبیت به سر می برد، خبرسازترین 
 تصمی��م حرف��ه ای کارل��وس ک��ی روش در ای��ران

 است.
تصمیمی که این س��رمربی را به عن��وان چهره قاطع 
و بی انعط��اف در حوزه انضباطی به س��ایرین معرفی 
کرد. هم چنی��ن اعط��ای بازوبند کاپیتان��ی به جواد 
نکونام ب��ه جای علی کریم��ی یکی دیگ��ر از کلیدی 
ترین تصمی��م های ک��ی روش اس��ت. تصمیمی که 
 آینده حضور او در ایران را دس��تخوش تحولی مثبت 

کرد.
- دو شکس��ت مقاب��ل بوس��نی در ج��ام جهان��ی 
2014 و ع��راق در ج��ام ملت ه��ای آس��یا 2015، 
ناکام��ی ه��ای دوران حض��ور  ب��زرگ تری��ن 

ای��ران محس��وب  در  روش  ک��ی  ماه��ه   50 
م��ی ش��ود. شکس��ت مقاب��ل ع��راق اگرچ��ه ب��ا 
تصمیم��ات داوری اتف��اق افت��اد، اما ک��ی روش هم 
در حف��ظ ب��ازی و پیروزی مقاب��ل عراق ن��ه چندان 
قدرتمن��د موف��ق عم��ل نک��رد. دو شکس��ت ی��ک 
 برصف��ر مقابل لبنان و ازبکس��تان )در ته��ران( نیز از 

شکست های مهم کی روش محسوب می شود.
- کارل��وس ک��ی روش، در دوران حض��ور در 
فوتب��ال ای��ران موف��ق ب��ه س��اخت تیم��ی ش��ده 
ک��ه منضب��ط و ب��اکالس نمای��ش م��ی ده��د. 
 تی��م مل��ی در دوران س��رمربیگری ک��ی روش 
ک��م تری��ن تن��ش و اخب��ار منف��ی را داش��ته و این 
س��رمربی ب��ا کنت��رل کام��ل اتفاق��ات ذهنی��ت 
خود را برفض��ای تی��م حاکم ک��رده اس��ت. اعتماد 
ش��دید بازیکن��ان و عالق��ه آنها ب��ه ک��ی روش نیز 
 چی��زی اس��ت ک��ه کمت��ر در رده مل��ی تجربه اش

 کرده ایم.
- منتقدان س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران وی را به 
ارائه بازی ه��ای دفاعی و محتاط مته��م می کنند؛ و 
هم چنین عقیده دارند این مربی به اندازه دستمزدش 
در فوتب��ال ایران موث��ر عمل نکرده اس��ت. منتقدان 
دائمی س��رمربی تیم ملی در این مدت، افرادی مثل 
حمید درخش��ان )س��رمربی س��ابق پرس��پولیس(، 
محمد مایلی کهن)س��رمربی س��ابق تیم ملی(، امیر 
 قلعه نویی )سرمربی سابق اس��تقالل(، مجید جاللی

 و ... بوده اند.

   -

س  لو ر کا
در  روش،  ک��ی 

آغاز حرکت به س��وی 
س��ومین تورنمنت مهم 
خود در فوتب��ال ایران 

قرار دارد. تیم ملی 
ایران روز بیس��ت 
و شش��م خرداد 
ب��ازی  اولی��ن 
خ��ود  رس��می 
در رقاب��ت های 
مقدمات��ی ج��ام 
جهان��ی 2018 
 روس��یه را آغ��از 
کن��د.  م��ی 
تورنمنتی که می 
ن��د موفقی��ت  توا
بع��دی س��رمربی 
پرتغال��ی را ش��کل 
بده��د و عمر حضور 
او را به 60 تا 70 ماه 

برساند.  

روزهای تلخ و شیرین کی روش در ایران

جنگی که گروه مخالف فیفا علیه بالتر راه انداخته  
بود، س��رانجام نتیجه داد؛ تا ماهیت واقعی وی و 
همدستانش برای همه نمایان ش��ود و فوتبال از 
آنچه ک��ه در پس مقر فرماندهی آن می گذش��ت 

خجالت زده شود.
اتفاقات اخیر فیفا که در صدر اخبار رس��انه های 
ورزشی دنیا قرار گرفته بود، گمانه زنی های زیادی 
را در خص��وص آنچه ک��ه در مق��ر تصمیم گیری 
 فوتب��ال جه��ان می گ��ذرد ب��ه وج��ود آورده 

بود. 
دس��تگیری چندین مقام ارش��د فیفا ب��ه خاطر 
دریافت رش��وه های کالن، بار دیگر این شائبه را 
به وجود آورد که مافیای بزرگی که به سرکردگی 
س��پ بالتر در فدراس��یون جهانی فوتبال ریشه 
دوانده، سرمنش��ا فس��اد در صنعت فوتبال است. 
 اگرچ��ه بالت��ر در روزهای نخس��ت م��وج اخیر،

 جان سالم به در برد و حتی در انتخابات پیروز شد؛ 
اما اس��تعفای ناگهانی وی نش��ان از فساد بزرگی 
داش��ت که دیگر فرصتی برای پنه��ان کردن آن 

وجود نداشت.

با وجود همه حرف و حدیث ها و اتهامات وارده به 
بالتر از سوی آمریکا و اتحادیه فوتبال اروپا، سپ 
بالتر برای پنجمین بار رییس فیفا ش��د تا جبهه 
مخال��ف در بزرگ تری��ن عملیات علی��ه وی هم 
شکست را پذیرا باشند. اما این شیرینی خیلی زود 
بر کام باند بالتر تلخ شد. دستگیری نفر دوم فیفا و 
به نوعی دست راست سپ بالتر دیگر مجالی برای 
جوالن این سرکرده مافیای فوتبال باقی نگذاشت 
تا او با ارسال پیامی حق به جانب و مظلوم نمایی 

استعفا کند.
با این حال اکنون س��واالت زیادی درباره اتفاقات 
پش��ت پرده دوران حاکمیت بالتر بر فیفا و رفتار 
کش��ورهای عضو با رییس مورد اتهام فدراسیون 
جهانی فوتبال وجود دارد. اینکه چگونه کشوری 
 مث��ل قط��ر توانس��ت ب��ه میزبانی ج��ام جهانی

 برسد.
استراتژی مخالفان

 بر اس��اس آنچه ک��ه مناب��ع مختلف خب��ری از 
 پش��ت پرده اتفاقات اخیر عنوان کرده اند، اگرچه

  ب��ه ظاه��ر مخالف��ان روی میزبان��ی قط��ر در 

جام جهانی 2022 زوم کرده اند، اما خدش��ه دار 
کردن میزبانی روس��یه در ج��ام جهانی 2018 و 

البته گرفت��ن امتیاز میزبانی از این کش��ور هدف 
اصلی آمریکایی ها است؛ تا از این راه ضربه سیاسی 
 بزرگی را به مخالف همیش��گی خ��ود وارد کنند. 
در همین حال با اثبات رشوه گیری از روسیه و قطر 
میزبانی این دو کشور هم گرفته شود تا با یک تیر 

دو هدف را نشانه روند.
جام جهانی

جرقه های این اتفاقات درس��ت از زمانی زده شد 
که فیفا برای اولین ب��ار میزبانی دو دوره بعد را در 
یک روز اعالم کرد. روزی که روس��یه و قطر ضربه 
مهلکی را به آمریکا، انگلیس و دیگر کش��ورهای 
مخالف ریاس��ت زدند. از همان روز بحث بر س��ر 
رش��وه دهی قطر به وجود آم��د، و مخالفت هایی 
زیادی از س��وی کش��ورهای معتب��ر اروپایی در 
خصوص برگزاری مس��ابقات در زمستان صورت 
گرفت، چرا که آنها اعالم کردند حاضر نیس��تند 
لیگ های خود را در کوران مسابقات تعطیل کنند؛ 
تا فیفا به خاطر گرمای غیر قابل تحمل هوای قطر 
در تابستان، جام جهانی را در زمستان برگزار کند.

هر چند در این مدت ادعاه��ای زیادی مربوط به 
فساد در بدنه فیفا مطرح شده بود، اما دستگیری 
چندین مقام ارش��د فیف��ا در فاصله 48 س��اعت 
تا برگ��زاری انتخابات فیفا توس��ط پلیس فدرال 
آمریکا آن هم در خاک سوئیس استراتژی بود که 
گروه مخالف آن را به کار برد تا شوک بزرگی را به 
انتخابات وارد کند؛ که در عمل این گونه نش��د و 
مسجل شد که این استراتژی سیاسی کارایی الزم 
را برای بر اندازی حاکمیت بالتر بر فوتبال جهان 
نداشته اس��ت. در این ش��رایط والدیمیر پوتین، 
کامال به حمایت از بالتر پرداخ��ت و حاال که او از 
ریاس��ت فیفا هم کنار رفته است، روس ها مدعی 
هستند جام جهانی 2018 را بدون هیچ مشکلی 

برگزار خواهند کرد.
نقش مهم آسیا و آفریقا

درحالی که تص��ور می رفت یوفا و گ��روه مخالف 
بتوانند در انتخابات برگزار ش��ده آرای بیش��تری 
را به خود اختصاص دهند، کش��ورهای آس��یایی 
و آفریقایی ب��ا حمایت همه جانبه خ��ود بالتر را 
در س��مت خود ابقا کردند؛ و این چیزی نبود که 

مخالفان تصورش را داشته باشند. 
بالتر در ادوار قبل کامال به س��ود آس��یا و آفریقا 
کار ک��رده و حمایت ه��ای زیادی از کش��ورهای 
این دو قاره داشته اس��ت. کمک های پایان ناپذیر 
فیفا برای ساخت زیرس��اخت های فوتبال در این 
دو قاره، حمایت های انس��ان دوس��تانه به هنگام 
اتفاقات ناگوار و تالش برای پیش��رفت قوتبال در 
این کشورها در دوره بالتر باعث شده تا آسیایی ها 
 و آفریقایی ه��ا کام��ال از ریی��س فیف��ا حمایت 

کنند.
سپ بالتر 

از سویی دیگر کش��ورهای این دو قاره بر این باور 
بودند که در صورت رفتن بالتر، دیگر حمایت های 
گذش��ته فیفا را ندارن��د، به همین خاط��ر بعد از 
اتفاقات 48 س��اعت مانده به انتخاب��ات فیفا، آنها 
مصمصم ت��ر از قبل به فکر حفظ بالتر در س��مت 

خود افتادند. 
آس��یا و اروپا در مجموع دارای 110 عضو در فیفا 
هس��تند که ب��ا رای حداکثری خود ب��ه بالتر در 

واقع وی را ابقا کردند. این نکته مهمی اس��ت که 
از دیدگاه مخالف��ان بالتر مهم تلقی نش��ده بود، 
ولی حاال آنها روی این دو قاره حساب ویژه ای باز 

خواهند کرد.
چند دستگی در اروپا

نکته جالب اینکه مخالفان بالتر به هنگام برگزاری 
انتخابات حتی در بی��ن قدرت های غربی اروپایی 

هم از انسجام الزم برخوردار نبودند.
 در حالی که همه قدرت های فوتبال اروپا مدعی 
بودند ک��ه از علی بن حس��ین حمای��ت خواهند 
کرد، اما در روز انتخابات مش��خص شد اسپانیا از 
جمع مخالفان خارج شده و به نفع بالتر رای داده 
 است. چندین کشور دیگر هم اسپانیا را همراهی 

کرده اند.
از طرفی کشورهای بلوک شرق اروپا هم به خاطر 
حمایت های والدیمیر پوتین از بالتر، به وی رای 
داده اند تا شکست سنگینی به گروه مخالف وارد 
ش��ود، تا جایی که پالتینی و همراهانش نتوانند 
از همه 53 رای کش��ورهای اروپایی در انتخابات 

بهره مند شوند.
والدیمیر پوتین و سپ بالتر

شاید تنها منطقه ای که آمریکا آنها را مجاب کرده 
به مخالف��ت گروهی از بالت��ر بپردازند، آمریکای 
ش��مالی و مرکزی و به نوعی منطق��ه کونکاکاف 
باش��د. در آمریکای التین هم البته ونزوئال اعالم 
کرده بود که از بالت��ر حمایت خواهد کرد و تعداد 
دیگر کش��ورهای عضور این منطقه چندان زیاد 
نبوده ت��ا بتوانن��د در براندازی ت��اج و تخت بالتر 

تاثیرگذار باشند.
آینده فوتبال چه خواهد شد؟

اکنون این پرس��ش وجود دارد که آینده فوتبال 
چه خواهد ش��د؟ فس��اد در فوتبال علنی ش��ده 
اس��ت. این موضوعی اس��ت که بالتر ه��م به آن 
اعتراف کرده است. دستگیری ژروم والکه، نفر دوم 
 فیفا دیگر ابهامی را باقی نگذاش��ت. وی در سال

  2008، مبل��غ 10 میلی��ون دالر را به حس��اب 
جک وارن��ر، واری��ز کرد ک��ه وارنر ح��اال مدعی 
ش��ده همه ای��ن مبلغ را به حس��اب بالت��ر واریز 
 ک��رده اس��ت. موضووعی ک��ه بالت��ر آن را تایید

 نمی کند.
فوتبال ب��ا آینده نامعلومی مواجه ش��ده اس��ت. 
شاهزاده اردنی، عالقه مند است که جانشین بالتر 
شود. میشل پالتینی، هم کاندیدای اصلی به شمار 
می آید؛ و دیوید ژینوال و لوئیز فیگو هم نیم نگاهی 

به این کرسی دارند. 
تاج و تخت ریاس��ت فیفا ویران ش��ده و مشخص 
نیست در آینده چه می شود. آنچه مسلم است، از 
حاال گروه مخالف برای باز پس گیری میزبانی قطر 
در سال 2022 تالش دوچندانی خواهند کرد. باید 
 دید قطر چقدر برابر این فش��ارها تحمل خواهد

 کرد.

سرخابی ها

روزهای خوش فرهاد مجیدی
فرهاد مجی��دی، روزه��ای خوش��ی را دور از میادی��ن فوتبال 
س��پری می کند. در حالی که وضعیت هیات مدیره، س��رمربی 
و اسپانسر آبی پوش��ان برای فصل جدید مش��خص نشده، مرد 
 محبوب آبی ها دور از هیاهوی مستطیل سبز به گردش و تفریح

 می پردازد.

از لنز دوربین

کمک های پایان ناپذیر فیفا 
برای ساخت زیرس�اخت های فوتبال در 
این دو قاره، حمایت های انسان دوستانه 
به هن�گام اتفاقات ناگ�وار و تالش برای 
پیش�رفت قوتب�ال در این کش�ورها در 
دوره بالتر باعث ش�ده تا آس�یایی ها و 
آفریقایی ها کامال از رییس فیفا حمایت 

کنند

کی روش 62 ساله در مدت حضور در ایران عنوان خاصی کس�ب نکرده، اما در دو تورنمنت مهم )جام ملت 
های آسیا 2015 و جام جهانی 2014( حضور قابل قبولی داشته است. او در سمت سرمربی ایران، 49 بازی روی 

نیمکت بوده که 26 برد، 15مساوی و 8 باخت در کارنامه او به چشم می خورد.
این مربی پرتغالی، که س�ابقه حضور در تیم های بزرگی مثل رئال مادرید، اسپرتینگ و منچستریونایتد را 
در کارنامه دارد بدون تردید محبوب ترین مربی خارجی تاریخ فوتبال ماست. مربی ای که البته همواره زیر 

تازیانه منتقدان قرار داشته است.



یادداشت

استاندار چهارمحال و بختیاری 
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 

را ترک کرد
 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، جلس��ه س��تاد ساماندهی

امور جوانان استان را به علت عدم حضور مدیران دستگا ه های 
اجرایی ترک کرد.

 قاسم سلیمانی دشتکی گفت: به علت عدم حضور بسیاری از 
اعضا در نشست ساماندهی امور جوانان این جلسه لغو می شود.ً
وی اظهار کرد: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی بنده باید به 

صورت کتبی علت غیبت این اعضا را مشخص کند.
سلیمانی دش��تکی تأکید کرد: همچنی��ن در نامه ای موضوع 
غیبت اعضای س��تاد س��اماندهی امور جوانان چهارمحال و 

بختیاری به دستگاه های اجرایی مربوطه اعالم می شود.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تصری��ح ک��رد: مدیران 
دس��تگاه های اجرایی بای��د در جلس��ات مه��م و تأثیرگذار 
استان حضور داشته باشند و نس��بت به تصمیم گیری در این 

نشست ها، حساسیت و توجه بیشتری نشان دهند.
در س��تاد س��اماندهی امور جوانان چهارمح��ال و بختیاری 
بس��یاری از مدی��ران کل دس��تگاه های اجرای��ی و رؤس��ای 

دانشگاه های چهارمحال و بختیاری غایب بودند.

بزرگ ترین پل زیرقوسی کشور 
به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه 
به روند پیش��رفت فیزیکی پروژه احداث جاده های جایگزین 
کارون 4 پیش بینی می شود این پروژه تا پایان خرداد امسال 

به بهره برداری برسد.
 قاسم قاسمی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: با بهره برداری 
از پل قوسی ایجاد ش��ده بر روی دریاچه سد کارون 4 شاهد 
کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمن��ی محور ارتباطی بروجن، 
لردگان، ایذه از یک سو و تسهیل در تردد مردم شهرستان های 

اردل، فارسان، کیار و شهرکرد از سویی دیگر خواهیم بود.
وی افزود: بازگش��ایی این مح��ور ارتباطی نق��ش مهمی در 
ارتباط زمینی کشور به ویژه برای تسهیل در رفت و آمد مردم 

استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری دارد.
قاس��می با تش��ریح مش��خصات فنی این پ��روژه، گفت: این 
مسیرهای جایگزین به طول 10 کیلومتر و 200 متر در مسیر 
کوهستانی و شامل هفت رش��ته تونل است که طوالنی ترین 

آنها 570 متر طول دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به مشخصات 
پ��ل کارون 4 اش��اره و تصریح ک��رد: این پل 3 ه��زار و 875 
تنی ب��ر روی دریاچ��ه کارون 4، به عنوان مس��یر جایگزین 
 شهرکرد- ایذه در استان چهارمحال و بختیاری احداث شده

 است.

در محور شهرکرد به بروجن؛    

 تصادف مینی بوس و پژو ، 
سه کشته برجای گذاشت

برخورد خودرو س��واری پ��ژو و مینی ب��وس در محور 
شهرکرد به بروجن حوالی کارخانه سیمان سه کشته و 

دو مصدوم بر جای گذاشت.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال 
و بختیاری با اعالم این خبر اظهار داش��ت: این حادثه 
ناگوار عصر روز شنبه مورخ  16خردادماه ساعت 18 و 
57 دقیقه در محور شهرکرد به بروجن رخ داد. محسن 
ابراهیمی افزود: این حادثه از طریق تلفن به مرکز پیام 
اورژانس 115 بروجن اطالع داده شد که با دریافت خبر 
بالفاصله آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی 115 به 

محل حادثه اعزام شد.
ابراهیمی ادامه داد: تکنسین های فوریت های پزشکی 
اقدامات درمانی را ب��رای مصدومان حادثه انجام داده و 
به بیمارس��تان ولیعصر)عج( بروجن منتقل کردند اما 
به علت شدت حادثه متاسفانه س��ه نفر جان خود را از 

دست دادند.

کشف محموله 191 کیلوگرمی 
مواد مخدر 

فرمان��ده انتظام��ی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
محمول��ه 191 کیلوگرم��ی مواد مخدرک��ه در یک 
خودروی ش��خصی جاسازی ش��ده بود با هوشیاری 

ماموران انتظامی این استان کشف   شد.

 نورعلی یاری  اظهار داش��ت: این محموله شامل 191 
کیلو و 200 گرم ماده مخدر تری��اک بود ک     ه در یک 

خودرو سرانتو کارسازی شده بود.
وی افزود: این محموله مواد مخدر از استان های جنوبی 
کشور تهیه و به قصد فروش و توزیع در استان اصفهان 
قاچاق ش��ده بود که در مح��ور لردگان ب��ه بروجن در 
این اس��تان به دام ماموران نیروی انتظامی افتاد.یاری 
ادامه داد: با هوش��یاری ماموران انتظامی شهرس��تان 
لردگان ابتدا به این خودرو ایست داده شد اما راننده از 
اجرای فرمان پلیس خودداری و اق��دام به فرار کرد که 
با رعایت موارد ایمنی خ��ودرو مورد تعقیب قرار گرفت 
و ماموران ناچار به شلیک به الس��تیک خودرو و پنچر 

کردن آن شدند.
فرمانده انتظامی چهارمح��ال و بختیاری تصریح کرد: 
قاچاقچی پس از عدم توانای��ی در ادامه تعقیب و گریز 
ناچار به ترک خودرو و فرار به سمت مزارع اطراف شد که 
پس از حدود پنج کیلومتر تعقیب سرانجام مامور نیروی 

انتظامی موفق به متوقف کردن و دستگیری وی شد.

یادداشت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امروز 
به یُمن ایستادگی ایرانیان در جای جای دنیا استکبارستیزی به 
راه افتاده است گفت: خدا به دست مردم ایران مستکبران را از 

اوج به ذلت کشانده است.
محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد 
که در مصلی بزرگ این شهر برگزار ش��د اظهار کرد: در آیات 
پایانی س��وره توبه همواره به شرک س��تیزی س��فارش شده 
 اس��ت و خدا به چندین بیان این مهم را از مومنان خواس��ته

 است.
وی تصریح کرد: ترس از دشمنان را خدا قبول نمی کند و این 
مورد را نشانه ضعف مسلمین دانسته و از مومنان می خواهد تا 

در مقابل کفار و ترس از آن ها به خدا اعتماد کنند.

ای��ن مس��وول راه انداخت��ن ایران هراس��ی، شیعه هراس��ی، 
متحد ش��دن علی��ه مس��لمانان و ... را راهی برای ترس��اندن 
م��ردم دانس��ت و بی��ان داش��ت: در مقاب��ل هم��ه ای��ن 
 ترفنده��ا باید ب��ه خدا اعتم��اد ک��رد و هیچ ترس��ی به خود 

راه نداد.
ام��ام جمع��ه ب��ا اش��اره ب��ه خ��وار ش��دن دش��من در طی 
36 س��ال پیروزی انقالب اس��المی اف��زود: قدرت اس��تکبار 
و آمری��کای ام��روز دیگر مانن��د آمری��کای قب��ل از انقالب 
 نیس��ت و دیگ��ر نمی توان��د مانن��د گذش��ته عربده کش��ی 

کند.
وی با بی��ان اینک��ه امروز ب��ه یُم��ن ایس��تادگی ایرانیان در 
جای جای دنیا استکبارس��تیزی به راه افتاده است ادامه داد: 

بخشدار زاینده رود از افتتاح سه طرح اقتصادی و خدمات 
 روس��تایی در بخش زاین��ده رود تا پای��ان خردادماه خبر

 داد.
»عیسی ملکی« با اش��اره به افتتاح س��ه طرح اقتصادی 
و خدم��ات روس��تایی در بخ��ش زاین��ده رود ت��ا پایان 
خردادم��اه، افتت��اح مجتم��ع تصفیه خانه آب ش��رب 9 
 روس��تا در بخش زاینده رود را یکی از این پروژه ها عنوان

 کرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه شده در تصفیه خانه آب شرب 

روستاهای بخش زاینده رود بیش از 9 میلیارد ریال است.
ملکی گفت: مجتمع تصفیه خانه آب ش��رب روس��تاهای 
صادق آب��اد و یاس��ه چای)یاس��ه چ��اه( از جمل��ه ای��ن 
 طرح هاست که اعتبار آن بیش از 13 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
وی با اش��اره به افتت��اح اورژان��س بین راهی روس��تای 
هوره، تصریح کرد: در راس��تای خدمت رس��انی مطلوب 
به روستانش��ینان این بخ��ش، زیر س��اخت های مربوط 
ب��ه آب ش��رب و فاض��الب روس��تایی در اولویت ه��ای 

کاری س��ال گذش��ته و جاری اس��ت که ش��رکت آبفای 
 روس��تایی در حال تکمیل این ن��وع از طرح ها و خدمات 

است.
بخشدار زاینده رود خدمات دهی در زمینه راه و شهرسازی 
و گردشگری را از اولویت های امسال در این بخش دانست و 
اظهارکرد: ادارات مربوط، با برنامه ریزی دقیق و پیش بینی 
ش��ده و با جذب اعتبار نس��بت به برطرف کردن موانع و 
 مشکالت زیر س��اختی در راس��تای این اولویت ها اقدام 

می کند.

 خدا به دست مردم ایران مس��تکبران را از اوج به ذلت کشانده 
است.

نماینده  ولی فقیه به دس��تگیری امام در س��حرگاه 15 خرداد 
اش��اره کرد و افزود: به دلیل عش��ق م��ردم به رهب��ری در آن 
زمان همه مردم در جای جای ایران از این واقعه مطلع ش��دند 
و در همه ش��هرها به ویژه ق��م، ورامین و ته��ران تجمع های 
عظیم��ی ب��ه راه افت��اد و در پی آن کش��تار وحش��یانه مردم 
 به دس��ت رژیم پهلوی واقع ش��د که ننگی در دامن این رژیم

 بود.
وی با اشاره به روز 14 خرداد و سخنرانی رهبر معظم انقالب در 
این روز گفت در این سخنرانی رهبر به هفت ویژگی امام اشاره 
کردند و ادامه دادند: اثبات اس��الم ناب، اعتماد به کمک الهی، 
اعتماد به مردم و نیروی مردم، حمایت جدی از مستضعفان، 
نفی اشرافی گری، اعتقاد به اس��تقالل ملی و اعتقاد به وحدت 
 امت اس��المی این هفت ویژگی هس��تند که ام��ام خامنه ای 

)مدظله العالی( به آن اشاره کردند.
این مس��وول با اش��اره به نگرانی رهبر انقالب از تالش برخی 
ب��رای نمایاندن یک چه��ره لیبرال��ی از امام )ره( اف��زود: این 
 افراد با ای��ن تعابیر ت��الش می کنند نظرات خ��ود را تحمیل

 کنن��د. وی یک��ی دیگ��ر از نگرانی ه��ای رهب��ری را تعامل 
دانس��ت و تاکید کرد: ما در گذش��ته با همه کش��ورها تعامل 
داش��ته و در آین��ده هم ای��ن تعام��ل را خواهیم داش��ت؛ اما 
 تعامل م��ا غیرتمندان��ه و همراه ب��ا حفظ اس��تقالل خواهد

 بود.
نکونام س��ازش با اس��تکبار را نش��انه تعامل مثبت با س��ایر 
کشورها ندانس��ت و افزود: نشس��تن پای میز مذاکره و کوتاه 
آمدن از حقوق م��ردم ایران ب��رای ایجاد لبخن��د رضایت بر 
 لبان دشمن نش��انه تعامل نیس��ت و این امر از اصول ما خارج

 است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

افتتاح  سه طرح خدماتی در بخش زاینده رود

ایستادگی ایرانی ها، استکبارستیزی  را به دنیا آموخت

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
3/313 شماره ابالغیه: 9410100354401407 شماره پرونده: 9209980362200881 
آقایان  علیه  شکایتی  عادی  پویا  آقای  اینکه  به  نظر   920951 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  ایراد ضرب  مهدی اسالمی و علی اسالمی دایر بر نگهداری زنجیر و توهین و 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9209980362200881 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/21 و ساعت 10:00 
خواهان/ درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 

در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  شاکی 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در 
آمد.م الف:6725  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور  صورت 

شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/314 شماره ابالغیه: 9410100354401406 شماره پرونده: 9309980362201394 
شماره بایگانی شعبه: 931420 نظر به اینکه آقای محمدرضا رهنما شکایتی علیه آقای 
قیصر علی کریمی فرزند غالمعلی دایر بر صدور چک بالمحل تقدیم دادگاههای عمومی 
جزایی  عمومی  دادگاه   118 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه 9309980362201394 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/21 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:6726 شعبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان
احضار 

3/315 نظر به اینکه آقای متین شایگان شکایتی علیه آقای پژمان خواجویان فرزند علی 
مبنی بر مشارکت در آدم ربائی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910451ک/18 
این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 94/4/24 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در  به عمل می  متهم مذکور دعوت 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف:6735 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر )کیفری( استان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/316 شماره ابالغیه: 9410100361701812 شماره پرونده: 9309980361701355 
شماره بایگانی شعبه: 931374 خواهان محمد علی سری دادخواستی به طرفیت خوانده 
حمید نصری فر به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  خسارت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9309980361701355 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/04/23 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی  و  خوانده/متهم 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:6740 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
3/317 شماره ابالغیه: 9410100352402972 شماره پرونده: 9309980352401391 
طرفیت  به  دادخواستی  داوری  مهدی  خواهان/شاکی   931530 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  خسارت  مطالبه  و  وجه  مطالبه  خواسته  به  خونساری  محمود  خوانده/متهم 
دادگاه   24 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980352401391 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/21 و ساعت 12:00 
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:6753 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مهدی   – سلطانیان  مریم  خواهان  376/94ش9  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/318
سلطانیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد جعفری تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   94/4/21 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی 
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:6810 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

برخورداری  مرتضی  خواهان  618/93ش15  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/319
سراتو  خودرو  دستگاه  یک  انتقال  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
مدل2010 به طرفیت منوچهر صادقیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/4/20 ساعت 4/30عصر 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6825 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/320 در خصوص پرونده کالسه 129/94 خواهان حجت ا... حسین پور دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  هارونی  کیخسرو  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر  ساعت   94/4/20 مورخ  شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:7414 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

نشانی  به  مجید  فرزند  زاده  حسن  رضا  آقای  446/94ش3  پرونده:  شماره   3/321
مجهول المکان محل حضور: شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان واقع در سجاد – اول 
حاج رحیم ارباب وقت حضور: 94/4/20 ساعت 08:30 علت حضور: در وقت فوق جهت 
حل  حقوقی شورای  شعبه سوم  شوید.م الف:7415  حاضر  شورا  در  مهریه  رسیدگی 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/322 کالسه پرونده: 1015/93ش20 شماره دادنامه: 105-94/2/20 مرجع رسیدگی 
ابری  بارپازی  مریم  خواهان ها:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   20 شعبه   کننده: 
خوانده:  پ49   – فروغی  شهید  کوی   – ابر   – خ.جی  نشانی  به  کاظمی  حمیدرضا   -2
تاریخ 94/2/7 شعبه 20 شورای  به  به نشانی مجهول المکان گردشکار:  رضا محمدی 
 1015/93 کالسه  پرونده  است  تشکیل  ذیل  کنندگان  امضاء  تصدی  به  اختالف  حل 

از خداوند  استعانت  با  و  پرونده  اوراق  با مالحظه  نظر می باشد شورا  مفتوح و تحت 
در خصوص دعوی  رای شورا:  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
محمدی  رضا  آقای  طرفیت  به  کاظمی  حمیدرضا   -2 ابری  بارپازی  مریم  خانم   -1
با خودرو  است  این توضیح که خواهان مدعی  با  وارده  به خواسته مطالبه خسارات 
مقصر  مشارالیه  تصادفات  کارشناس  نظر  حسب  نموده  تصادف  خوانده  رانندگی  به 
حادثه شناخته شده لذا مستندا به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد 
خسارات وارده درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارات مذکور به انضمام 
مطلق هزینه های دادرسی را کرده است. نظر به اینکه خوانده با اطالع از جلسه دادرسی 
ابرازی  اصالت مستندات  منکر  و  ننموده  تقدیم  ای  و الیحه  نگردیده  در شورا حاضر 
از ناحیه خواهان نشده و از توجه به محتویات پرونده لذا خواسته خواهان را ثابت و 
وارد تشخیص مستندا به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 335 قانون مدنی حکم 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت خسارات وارده و پرداخت 
هزینه  ریال   1/500/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  وسی  دویست  مبلغ 
کارشناسی و نیز خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 93/12/20 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
می باشد.م الف:6129  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   روز 

شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

336-94/2/30و242- دادنامه:  شماره  پرونده:1585/93و1862/93  کالسه   3/323
شورای  حقوقی  هفت  شعبه  جلسه  فوق العاده  وقت  در   94/2/8 تاریخ  به   94/2/10
کالسه  پرونده  و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قاضی شورا  است  نظر  تحت  1585/93و1862/93 
به  ایرج خیراللهی  می نماید. خواهان)اصلی(:  ذیل صادر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
نشانی اصفهان – بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیرالهی خوانده)اصلی(: 
بابک صدرالدین کرمی به نشانی خ.مدرس – خ.مولوی – کوی بهزاد – کوچه بهنام – 
پ118 خواهان جلب ثالث: بابک صدرالدین کرمی به نشانی خ.مدرس – خ.مولوی – کوی 
بهزاد – کوچه بهنام – پ118 خواندگان جلب ثالث: ناصر جنتی به نشانی مجهول المکان 
فرزند  خیراللهی  ایرج  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مطالبه  خواسته: 
عبدالرحیم به طرفیت آقای بابک صدرالدین کرمی فرزند رجبعلی به خواسته مطالبه وجه 
به میزان 11/500/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 048506 مورخ 89/6/31 
عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال 
اینکه خوانده دعوی علیرغم  ثالث و  یا اشخاص  اولیه به شخص  از دارنده  اسناد  این 
ابالغ 68 در جلسه دادرسی حضور یافته و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به 
نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد 
و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه 
و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
به  توجها  و  دین  استصحاب  قاعده  به  نظر  و  دانسته  مورد خواسته  میزان  تا  خوانده 
مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  نظریه 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 310-311-314 تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه 
تشخیص  قانون صدور چک مصوب  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره 
مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 11/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات 
تصدیق  و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی  )هزینه های  دادرسی 
منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری 
تورم  نرخ  مبنای  بر  تا زمان وصول  تاریخ های سررسید 89/6/31  از  مستند دعوی 
اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره حضوری و بدواً ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد و نسبت به پرونده کالسه 1862/93 
مبنی بر جلب ثالث به استناد م197 رای بر بی حقی خواهان جلب ثالث صادر می گردد.

م الف:6130 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
 17 شعبه   93/7/9 تاریخ   666 شماره  رای  موجب  به  شماره:339/93ش17   3/324
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نورا... احمدی

به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ریال 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 87/8/5 تا اجرای حکم و نیم عشر 
حق االجرا در حق صندوق دادگستری. مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهی به نشانی 
اصفهان – بازار بزرگ. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:6131 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 3/325 شماره دادنامه: 243-94/2/9 شماره بایگانی: 93-2286 خواهان: زهره قاضی عسگر
مجتمع های آموزش و   – خ.گلستان   – سه راه ملک شهر   – –خ.کاوه  نشانی اصفهان 
پرورش – بلوک یاس – واحد9 خوانده: محمدعلی شاهپری نشانی فعاًل مجهول المکان 
مبلغ 250/000 ریال  به  طال   – ا... مجید  قرار یک جلد کالم  از  خواسته: مطالبه مهریه 
و طاقه شال 100/000 ریال و مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان زهره قاضی عسگر به طرفیت خوانده 
محمدعلی شاهپری به خواسته مطالبه مهریه ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین به استناد به فتوکپی مصدق سند نکاحیه رسمی 
و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی و نشر 
آگهی با توجه به مجهول المکان بودن در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع موثری 
به  و  زوجه  مسلم  حق  مهریه  طرفی  از  و  نیاورده  عمل  به  خواهان  خواسته  قابل  در 
مجرد عقد نکاح بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت 
دانسته و با استناد به مواد 1082 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و وفق 
دریافت  را  مجید  ا...  کالم  نموده  اظهار  خواهان  که   93/12/27 مورخه  جلسه  صورت 
نموده خوانده را به پرداخت طال به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال و طاقه شال به 
مبلغ یکصد هزار ریال به نرخ روز و قابل اجرا در اجرای احکام و بیست و پنج هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:6132 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2159 دادنامه:  شماره   1945/93 پرونده:  کالسه   3/326
 – فوالدشهر  نشانی  آریان  مسلم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
نشانی  ناصر  فرزند  طبایی  بستابه  خوانده:  پالک15   – شهریار  ساختمان   -B7محله
گردشکار:  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  سفته  وجه  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مسلم آریان به طرفیت بستابه طبایی فرزند ناصر 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک 
فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 696709 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 
اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند 
و منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به 
مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 165/000 ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 93/11/11 در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد.م الف:6136 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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کودکانی که دچار اختالل در تمرکز و بیش فعال هستند، برخی 
عملکردهای مغزشان دچار اختالل است. برای مثال حافظه آنها 
قوی نیست و خیلی زود حواس شان پرت می شود. قادر به کنترل 
برخی رفتارهای خود نیستند و سرعت پردازش مفاهیم در مغز 

آنها پایین است.
اگر فرزند ش��ما دچار اخت��الل در تمرکز اس��ت، احتماال این 
ویژگی ها به نظرتان آش��نا می آید. این گونه کودکان، در انجام 
تکالیف گوناگون، از جمله تکالیف مدرس��ه، با مش��کل مواجه 
می شوند. آنها قادر به انجام کارهایی که از آنها خواسته می شود 
 به طور کامل و دقیق، نیستند. حتی اموری از قبیل تمیز کردن 
اتاق شان نیز برای شان مشکل است، البته این به معنای بی حالی 
و کسلی آنها نیست. اتفاقا برعکس، این گونه کودکان از انرژی 

فوق العاده ای برخوردارند.
یکی از دالی��ل عدم تمرکز آنه��ا نیز همین ان��رژی خیلی زیاد 
اس��ت. تمرین های ش��ناختی می توانند تغییرات دلخواه را در 
مغز و عملکرد آن ایجاد کنند. این نکته بدین معنا است که شما 
می توانید با تمرین و تالش، عالئم این مش��کل را در فرزندتان 
کاهش دهید و به نزدیک ش��دن مغز او ب��ه حالت عادی کمک 

کنید.
 س��ال های س��ال دانش��مندان تصور می کردند که هر یک از 
ما با س��لول های مغزی مش��خصی متولد می ش��ویم، و تغییر 
 نوع این س��لول ها، عملکردش��ان یا افزایش تع��داد آنها، امری 
غیر ممکن است، اما امروزه دانشمندان به وجود عنصری به نام 
» نوروپالستیسیتی« در مغز پی برده اند، که این عنصر به مغز 
اجازه می دهد سلول های اضافی تولید کند و یا عملکرد برخی 
سلول ها را اصالح کند، اما نکته جالب توجه این است که تمرینات 

شناختی می توانند تغییرات دلخواه را در مغز ایجاد کنند.
 این تغییرات نه تنها عملکرد مغز را در بر می گیرند، بلکه حتی 
 می توانند در ش��کل ظاهری مغز نیز تفاوت های��ی ایجاد کنند. 
به همین دلیل است که والدین کودکان بیش فعال باید همواره 
امیدوار باش��ند، و برای بهبود عالئم این مش��کل در فرزندشان 

تالش کنند.
راه کارهایی برای افزایش تمرکز در کودکان  

آرامش و تصورات مثبت
ترکیب تکنیک های س��اده آرامش بخش، مانند کشیدن نفس 
عمیق، و تصور امور مثبت به ذهن کم��ک می کند توانایی اش 
 برای یادگیری افزایش یابد. ذهن م��ا از قابلیت های گوناگون و

 باور نکردنی برخوردار است. برای مثال، تحقیقات نشان می دهند 
اگر شخصی در ذهن خود انجام تمرینات ورزشی را تصور کند، 
هنگام انجام آن تمرینات در عالم واقع، عملکرد بهتری خواهد 
داشت. به همین دلیل اس��ت که کودکان بیش فعال می توانند 
»تصور کنند« که در کالس به صحبت های معلم توجه می کنند، 
یا در حال انجام تکالیف خود هس��تند و در نتیج��ه این تصور، 
عملکرد واقعی آنها نیز در زندگی بهبود می یابد. شما نیز می توانید 
در این کار به فرزندتان کمک کنید. حتی خود نیز می توانید از 

این راه استفاده کنید و شاهد نتایج باور نکردنی آن باشید.
بازی با سکه ها

این بازی را هم والدین دوس��ت دارند هم کودکان. علت عالقه 
والدین این است که این بازی باعث بهبود حافظه کودک شده و 
توجه و تمرکز او را  افزایش می دهد. کودکان نیز از ریتم تند بازی 
و سرگرم کننده بودن آن لذت می برند. برای شروع شما به چند 
سکه، یک جعبه کفش یا در آن )برای پوشاندن سکه ها( و یک 
ساعت یا تایمر نیاز دارید. ابتدا 5 عدد از سکه ها را انتخاب کنید 

)مثال 3 عدد 50 تومانی و 2 عدد 25 تومانی(.
 بهتر است اندازه و رنگ سکه ها با هم متفاوت باشند. سپس آنها 
را به ترتیب دلخواه خود بر روی زمین بچینید. حال از فرزندتان 
بخواهید خوب به س��که ها نگاه کند و ترتیب آنه��ا را به خاطر 
بسپارد. سپس با استفاده از جعبه کفش، روی سکه ها را بپوشانید 
و از فرزندتان بخواهید با استفاده از سکه های باقی مانده، آنچه را 
دیده است دوباره برای شما درست کند. این کار فرزندتان را زمان 
بگیرید. هر چه سرعت او در چیدن دوباره سکه ها بیشتر باشد، 
امتیاز او بیشتر خواهد بود. پس از اتمام کار او، جعبه کفش را از 
روی سکه های قبلی بردارید و با ترتیب سکه هایی که فرزندتان 

چیده است مقایسه کنید.
 اگر ترتیب آنها غلط بود، از او بخواهید دوباره سکه ها را بچیند. 
او باید آنقدر این کار را تکرار کند تا به نتیجه درس��ت برس��د. 
شما می توانید با تغییر چیدمان سکه ها به سلیقه خود، بازی را 
دشوارتر یا ساده تر کنید. هم چنین می توانید از انواع گوناگون 
سکه اس��تفاده کنید. در نظر گرفتن یک جایزه نیز در افزایش 
انگیزه فرزندتان موثر خواه��د بود. با تکرار این ب��ازی، به مرور 

متوجه افزایش تمرکز و حافظه فرزندتان خواهید شد.
جدول ها و پازل های تصویری

شاید به نظر ساده بیایند، اما جدول ها و پازل های تصویری، یکی 
از بهترین ابزارهای افزایش تمرکز کودکان بیش فعال هستند. 

جدول، ترتیب حروف و چینش صحیح آنها را به کودک آموزش 
می دهد، در حالی که پازل های تصویری، که برای پیدا کردن هر 
تکه مناسب باید توجه و تمرکز زیادی به خرج داد، تمرکز و توجه 

کودک را افزایش می دهند. 
 یگانگی ذهن و بدن

یک مثال ساده از این تکنیک این است که از فرزندتان بخواهید، 
بر روی صندلی بنشیند و تکان نخورد. س��پس خودتان مدت 
زمانی را ک��ه فرزندتان می توان��د بدون تکان خ��وردن بر روی 
صندلی بنشیند اندازه گیری کنید. نشستن بی حرکت کودک 
بر روی صندلی یک عمل فیزیکی اس��ت، که به بدن او مربوط 
می شود. اما این سکون می تواند به مرور در ذهن و فعالیت های 
ذهنی او نیز تاثیر گذار باشد. با انجام این کار، ارتباطات عصبی 
مغز و بدن تقویت می شوند و خود کنترلی کودک افزایش می یابد. 
برای مش��اهده نتایج این تکنیک، فرزندتان باید این تکنیک را 
چندین بار تکرار کند. مطلوب این است که هر بار مدت زمانی که 

فرزندتان بر روی صندلی می نشیند افزایش یابد.
بازی های فکری

بازی های فکری به افزایش دق��ت و توجه کودک کمک زیادی 
 می کنند. این بازی ها معموال بس��یار جذاب و مفرح هس��تند. 
به همین دلیل کودک برای بازی از خود اش��تیاق زیادی نشان 
می دهد. در عین حال بدون اینکه خود متوجه باش��د در حال 
تقویت حافظه خود اس��ت. بازی های فکری منج��ر به تقویت 
چرخه های تفکر در ذهن می شوند. در نتیجه به مرور، عملکرد 
ذهن بهبود می یابد. انواع گوناگ��ون این بازی ها در بازار موجود 
هستند. فقط هنگام انتخاب آنها باید به س��ن فرزندتان توجه 
 داشته باش��ید. بازی هایی که برای کودک خیلی سخت باشند، 
نه تنها تاثیر مثبتی بر او ندارند، بلکه منجر به دل زدگی و نا امیدی 
او نیز می شوند. توجه داشته باشید که فرزند شما نمی تواند تمام 
این تمرینات را به تنهایی انجام دهد. برای اینکه فرزندتان از این 
تمرینات بیشترین بهره را ببرد، الزم است خود شما به عنوان یک 

راهنما همواره در کنار او حضور داشته باشید.

غذاه��ای خ��ود را در م��اه رمض��ان زی��اد تغییر 
 ندهی��د؛ باید غذاهایی بخورید که س��بک باش��د،
  ول��ی گرس��نگی زود هن��گام ایج��اد نکن��د، و از

 پیچیده ترین کربو هیدرات ها و غذاهای فیبردار 
اس��تفاده ش��ود. در ادامه مطلب با ما همراه شوید 
تا برای ش��ما پرهیزهای غذایی در م��اه رمضان را 
 برای پیش��گیری از بیماری هایی که ممکن است

 در این ماه به وجود بیاید، از زبان کارشناسان تغذیه 
بیان کنیم.

 با توجه به س��اعات طوالنی گرسنگی در روز، باید 
غذاهایی را مصرف کنیم که به کندی و دیر هضم 
می شوند؛ مثل غذاهای حاوی فیبر زیاد. غذاهای 
 دیرهض��م معموالً 8 س��اعت در دس��تگاه گوارش
  می مانن��د، در حالی که غذاه��ای زود هضم فقط

  3 ت��ا 4 س��اعت در معده باق��ی می مانن��د و فرد 
خیلی زود احساس گرسنگی خواهد کرد.

 غذاه��ای دی��ر هض��م عبارتن��د از: حبوب��ات 
 و غ��الت مث��ل ج��و، گن��دم، ج��و دوس��ر، لوبیا، 
 عدس ، آرد س��بوس دار ،  برنج با پوس��ت و غیره؛ 

که کربوهیدرات های پیچیده نامیده می شوند.
 غذاهای زود هضم عبارتند از: غذاهایی که حاوی 
قند، آرد س��فید و غیره هس��تند ؛که به این گروه 

کربوهیدرات های تصفیه شده گفته می شود.
 غذاهای ح��اوی فیبر غذایی عبارتن��د از: غذاهای 
حاوی سبوس، گندم سبوس دار، غالت و حبوبات، 
انواع س��بزی ها مانند لوبیای س��بز، نخود،  ذرت،  
 اس��فناج، برگ چغن��در، می��وه های با پوس��ت، 
 میوه خش��ک ش��ده مثل برگ��ه زردآل��و ، انجیر،  

آلو خشک، بادام و غیره.
غذاهای مصرفی باید در حالت تع��ادل با یکدیگر 
باش��ند و از هم��ه گروه ه��ای غذایی مث��ل میوه، 
سبزیجات، گوش��ت و مرغ و ماهی، ن��ان و غالت و 
گروه ش��یر و لبنیات باید در برنامه غذایی ما وجود 

داشته باشد.
غذاهای سرخ شده باید به مقدار کم مصرف شوند، 
زیرا باعث عدم هضم، س��وزش سردل و اختالل در 

وزن مناسب می شوند.
 از چه غذاهایی پرهیز کنیم

1 – غذاهای سرخ کردنی و چرب
2- غذاهای حاوی قند زیاد

3 – خوردن غذای زیاد به خصوص هنگام سحر
4 – خ��وردن چای زیاد هنگام س��حر؛ چای باعث 
افزایش ادرار شده و از این طریق نمک های معدنی 
که در طول روز بدن به آنها نیاز دارد، دفع می شوند.

 5 – سیگار : اگر ش��ما نمی توانید کشیدن سیگار 
 را ی��ک دفعه قط��ع کنی��د، از هفته ه��ای قبل از 

ماه رمضان مصرف آن را به تدریج کاهش دهید.
 چه غذاهایی را مصرف کنیم

1 – مص��رف کربوهیدرات های مرکب در س��حر 
 که م��دت طوالنی ت��ری هضم می ش��وند و باعث 

می شوند که کمتر گرسنه شوید.
 2- حلی��م یک منب��ع عال��ی پروتئین ب��وده و از 

غذاهائی است که دیر هضم می شود.
 3 – خرما منب��ع عالی قند،  فیب��ر، کربوهیدرات، 

پتاسیم و منیزیم می باشد.
 4 – مغز ب��ادام، غنی از امالح خصوصا کلس��یم و 

فیبر می باشد.
 5 – موز منبع غنی پتاسیم، منیزیم و کربوهیدرات 

می باشد.
 6- مص��رف زیاد آب ی��ا آب می��وه در فاصله بین 
 افطار و زمان خواب باعث تأمین آب مورد نیاز بدن

 می شود.
 یبوست

یبوس��ت می تواند باعث ایجاد بواسیر، شقاق های 
دردناک مقعد و سوء هاضمه به همراه نفخ شود.

 علل: مص��رف کربوهی��درات های تصفیه ش��ده، 
مصرف کم آب و فیبر غذایی.

درمان: مصرف کم کربوهیدرات های تصفیه شده، 
افزایش مصرف آب، استفاده از سبوس در پخت نان 

ها، استفاده از آردهای قهوه ای و سبوس دار.
سوء هاضمه و نفخ  

 علل: پرخ��وری، مصرف زی��اد غذاه��ای چرب و
 سرخ ش��ده، غذاهای تند و ادویه دار، غذاهایی که 
ایجاد نفخ م��ی کنند، مثل تخم م��رغ،  کلم ، لوبیا، 

عدس و نوشابه های گازدار.
 درمان: پرخوری نکنید، آب میوه یا آب بنوش��ید.

 از غذاهای سرخ کردنی اجتناب کنید.
 ضعف ) افت فشار خون (

عالئم: افزایش تعریق، ضعف، خستگی، کم شدن 
انرژی، س��رگیجه به خصوص هنگام برخاس��تن، 
ظاهر رنگ پریده و احس��اس افتادن که این عالئم 

بیشتر هنگام بعد از ظهر اتفاق می افتند.
علل: مصرف کم مایعات و کاهش مصرف نمک

درمان:به م��کان های گرم نروی��د. مصرف نمک و 
مایعات را افزایش دهید.

 توجه: افت فشار خون باید با گرفتن فشار خون در 
هنگام بروز عالئم تأیید شود. افراد دارای فشار خون 
باال ممکن است در طول ماه رمضان نیاز به تنظیم 

مجدد داروهای خود توسط پزشک داشته باشند.
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 کارهایی که همیشه بعد از
 انجام شان پشیمان می شوید

پش��یمانی قس��متی از زندگی 
اس��ت، اما لزوم��ی ن��دارد که 
قسمت بزرگی از زندگی شما را 
تصرف کند. گاهی اوقات انجام 
بعضی کارها تاثیری روی شما 
می گذارد که خودتان متوجه آن 
نمی شوید. مخصوصاً در مواردی 
که مربوط به نگاه دیگران نسبت 

به شما می شود. اگر می دانستید که رییس تان چه فکری درمورد نگرش 
سیاسی شما داشت، مطمئناً افسوس می خوردید. نگاهی به این لیست 
بیندازید و سعی کنید از موقعیت هایی که پش��یمانی و افسوس تنها 

نتیجه کارتان خواهد بود دوری کنید.
1- هر بار کاری را فقط به خاطر پول درآوردن شروع می کنید، پشیمان 

می شوید
اگر به خاطر پول درآوردن وارد کاری ش��ده  و احساس خوبی نداشته 
باشید و آخر س��ر هم اخراج ش��ده یا از آن بیرون بیایید، ممکن است 
احساس پشیمانی نکرده باش��ید. منظورمان این است که، کیست که 
پول دوست نداشته باشد؟ اما تاثیر کارهایی که مناسب شما نیستند، 
به ش��ما انگیزه نداده و چیزی به ش��ما یاد نمی دهند، فرصت هایی از 
دست رفته هستند. کاری را انجام دهید که دوست دارید و به خاطر آن 
احساس گناه نکنید. مطمئن باشید که به دنبال آن پول هم خواهد آمد. 

2- هربار از فرصتی استفاده نمی کنید، پشیمان می شوید
چه برای یاد گرفتن چیزی در حیطه کاری تان باشد یا فرصتی برای هر 
نوع یادگیری، از این فرصت استفاده کنید. زندگی فقط تجربه کردن 

است. یادتان باشد برخی فرصت ها فقط یک بار دست می دهند.
3- هربار در عصبانیت به کس��ی ایمیل یا پیامک می زنید، پش��یمان 

می شوید
 هیچ وقت س��عی نکنی��د از طری��ق وس��ایل ارتباط��ی الکترونیکی،

 ش��عله یک اختالف را دوباره روش��ن کنید. این دسترس��ی سریع و 
راحت باعث می ش��ود بودن اینکه خوب به آن فکر کنیم، عمل کنید. 
گاهی اوقات خیلی پیام ها را در عصبانیت برای دیگران می فرس��تیم 
 درحالی ک��ه همه چیز ی��ک س��وءتفاهم بوده اس��ت. س��عی کنید 
احساسات تان ابتدا فروکش کرده بعد تصمیم بگیرید که چه برخوردی 

کنید.
4- هربار به همسرتان خیانت می کنید یا دل او را می شکنید، پشیمان 

می شوید
اگر بعد از خیانت کردن به همسرتان احساس گناه و خجالت نمی کنید، 
احتماالً یک روان پریش هس��تید. اگر رابطه تان خوب نیست، جرات 
داشته و آن را بپذیرید. زندگی خیلی سریع پیش می رود، اما نه آنقدر 
سریع که نتوانید تصمیم بگیرید، دوست دارید با چه کسی رابطه داشته 
و ازدواج کنید. اگر در یک موقعیت وسوس��ه انگیز هستید یا در سفر 
تنهایی به شما فشار آورد، همان توصیه ای که برای مورد در عصبانیت 
ایمیل زدن آوردیم را دنبال کنید. اینکه خودخواهانه به احساس��ات 
دیگران آس��یب بزنید، یکی از بزرگ ترین دالیلی اس��ت که احساس 

گناه کنید. 
5- هربار به رییس تان می گویی��د می خواهی��د از کار بیرون بیایید، 

پشیمان می شوید
وقتی برای جایی یا کس��ی کار می کنید، وظیفه داری��د که حرفه ای 
برخورد کنید. حتی اگر رییس تان مزخرف ترین آدم دنیا باش��د، اگر 
خودتان مزخرف تر رفتار کنید، رفتار او را درست نخواهید کرد. بنابراین 
اگر تصور می کنید که باید از آن کار بیرون بیایید، اول به این فکر کنید 
که چه چیز در آن محیط بیشتر برای تان آزاردهنده است. آن را در یک 
 نامه به هر زبان و لحنی که خواستید بنویسید اما برای کسی نفرستید. 
ی��ک ت��ا دو روز صب��ر کنی��د، اگ��ر هن��وز احس��اس کردی��د ک��ه 
 می خواهی��د ب��ا ریی��س ت��ان درم��ورد اس��تعفا صحب��ت کنی��د، 

این کار را به دور از احساس و با منطق انجام دهید.
6- هربار که یکی از عالیق تان را کنار می گذارید، پشیمان می شوید

عالیق راهی هس��تند که طبیعت از طریق آن ما انس��ان ها را تشویق 
می کند. بااینکه ممکن است شما به داروسازی یا حقوق عالقه داشته 
باشید، دیگری ممکن است به نقاش��ی و نویسندگی عالقه مند باشد. 
ب��رای دنبال کردن عالی��ق تان باید وق��ت بگذارید. مطمئن باش��ید 
وقتی کارهایی را که احساس��ی قوی به آن داری��د را کنار می گذارید، 
بعدها ش��دیداً پشیمان خواهید ش��د. مطمئن باش��ید که اگر عاشق 
نویسندگی باشید، اگر صبر کنید تا بچه های تان بزرگ تر شوند و وقت 
 کافی پیدا کنید، حتی یک کتاب هم نمی توانید بنویس��ید. یادگیری 
یک ساز موسیقی یا نقاشی کردن هم همین طوراست. وقتی به چیزی 

عالقه دارید برای آن وقت بگذارید.
۷- هربار که با عزیزان تان وقت نمی گذرانید، پشیمان می شوید.

 ش��اید با پدرت��ان از نزدی��ک در تم��اس نیس��تید و ش��اید حیوان 
خانگ��ی ت��ان بهتری��ن دوس��ت ت��ان اس��ت، ام��ا مطمئن��م 
وقت��ی ب��ا کس��ی ک��ه دوس��تش داری��د ب��ه ان��دازه کاف��ی 
و ک��رده  پی��دا  کمت��ری  کارای��ی  نگذرانی��د،   وق��ت 
ن��ظ اینک��ه  ب��رای  می ش��ود.  بیش��تر  ت��ان   اس��ترس 

 ریی��س ت��ان را جل��ب ک��رده و ترفی��ع بگیری��د بی��ش از ح��د 
 الزم ت��الش نکنی��د، آن ه��م ب��ه قیم��ت از دس��ت دادن

تعطیالت آخرهفته ای که می توانستید با خانواده بگذرانید. هیچ چیز 
برای بچه ها لذت بخش تر از وقت گذراندن با والدین شان نیست.

8- هربار در کاری که به بن بست رسیده می مانید، پشیمان می شوید
به دور و بر محل کارتان نگاه کنید. اگر تصور می کنید فقط در صورتی 
که یکی از همکاران تان بمیرد ممکن است در کارتان ترفیع بگیرید، 
شاید وقت آن رسیده باشد که به دنبال کاری باشید که در آن بتوانید 
خودتان را ثابت کرده و به اندازه تالش های تان نتیجه بگیرید. درست 
است که برای پرداخت قس��ط ها و اجاره خانه و هزینه های منزل پول 
خیلی مهم اس��ت، اما زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید فقط به 
دنبال پول باش��ید. اگر برای زندگی کردن کار کنید، باید به این فکر 
کنید که زندگی تان را چطور تغییر دهید ک��ه برای تان لذت بخش تر 
 ش��ود. مطمئن باش��ید که روح تان بخاطر این از ش��ما سپاس��گزار 

خواهد بود.
۹- هربار که ترس بر تصمیمات تان اثر می گذارد، پشیمان می شوید

در این مورد هم درس��ت مثل ماندن در کاری که به بن بس��ت رسیده 
اس��ت، بخاطر ترس از بیکاری ی��ا اینکه فکر می کنی��د بدون حقوق 
ماهیانه تان نخواهید توانس��ت زندگی کنی��د، وقتی ترس تصمیمات 

تان را هدایت می کند همیشه اشتباه می کنید.                         ادامه دارد ...

 سرویس بهداشتی هوشمند،
 مخصوص سالمندان

س��ال  در  کنفرانس��ی  در 
2014 در تورنت��و، یک گ��روه از 
محقق��ان، س��رویس بهداش��تی 
هوش��مند ارائ��ه داده ان��د ک��ه 
ب��ه گوش��ی هوش��مند متص��ل 
Numi یک سرویس  می ش��ود.
 بهداشتی لوکس هوشمند است،

 که توسط ش��رکت کوهلر آمریکا 
طراح��ی و ارائ��ه ش��ده اس��ت.

Numi تقریباً ش��بیه به س��رویس بهداش��تی های ژاپنی پهن اس��ت و 
دارای بلندگو برای پخش موس��یقی اس��ت؛ این س��رویس بهداشتی دِر 
اتوماتیک دارد و کاسه سرویس بهداشتی گرم است و پاها را گرم می کند 
 و برای س��المندان و بیماران که دچار پادرد هس��تند، بس��یار مناس��ب

 است.
 کارب��ر می توان��د ب��ا گوش��ی هوش��مند از طری��ق بلوتوث، موس��یقی 
 ک��ه دوس��ت دارد را ب��رای س��رویس بهداش��تی برنام��ه ری��زی کند. 
دیگر برنامه هایی که می توان به س��رویس بهداشتی داد، از طریق صفحه 
نمایش لمس��ی گوش��ی امکان پذیر بوده و قابل تنظیم است؛ حتی کاربر 
 می تواند از طریق یک سیس��تم روش��نایی رنگ س��رویس بهداش��تی را 

تغییر دهد.

 مهندس��ان ش��رکتی در ش��یلی، یک شارژر 
یو اس بی تولید کرده اند ک��ه انرژی را از درون 
خاک جمع آوری ک��رده و با آن، تلفن همراه را 

شارژ می کند.
یک گیاه می توان��د تلفن همراه هوش��مند را 
در 1/5 ساعت ش��ارژ کرده، یا برق الزم برای 
المپ ها و سایر دستگاه ها را تأمین کند. نمونه 
پیش س��اخت این فناوری ک��ه E-Kaia نام 
دارد، توس��ط اولین آراونا، کامیال روپسیش و 
کارولینا گوئررو ساخته شده است. این سه نفر 
در س��ال 200۹ زمانی که دانشجوی دانشگاه 
Duoc و دانشگاه ملی آندرس بلو بودند، این 

فناوری را ساختند.
 یک مدار زیس��تی در زیر خاک دفن ش��ده و 
یک خروجی یو اس بی در ب��االی گلدان گیاه 
قرار می گیرد. در زمان فتوس��نتز، گیاهان به 
تولید مواد ارگانیک پرداخته، که به رش��د آن 
کمک می کند. گیاهان به ویژه انرژی نور را به 
انرژی ش��یمیایی تبدیل می کنند. موجودات 
ریز طبیعی در اطراف ریش��ه، این ترکیبات را 
برای تولید ان��رژی الزم به منظور رش��د گیاه 
تجزیه می کنند، اما برخی الکترون ها به شکل 

محصول فرعی منتشر می شوند.
 نور خورشید وارد کلروپالست گیاه شده و آب 
به اکسیژن، پروتون و الکترون تجزیه می شود. 
مدار زیس��تی ش��امل یک الکترود اس��ت که 
الکترون ها را گرفته و آن را به شکل الکتریسیته 
جم��ع آوری می کن��د. از آنجای��ی ک��ه همه 
الکترون ها مورد نیاز نیستند، جمع آوری آن ها 

به گیاه آسیبی نمی رساند.
 ب��ه گفت��ه س��ازندگان، ای��ن فن��اوری 
میلی آمپ��ر   600 ح��دود  ت��ا  ن��د  می توا
خروج��ی بده��د، ک��ه ب��رای ش��ارژ کردن 
 ی��ک تلف��ن هم��راه در 1/5 س��اعت کاف��ی

 است.

فناوری

تست هوش

دوشنبه  18 خرداد  1394 |20 شعبان 1436
شماره 1600 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

معمای پرتغال فروش
پرتقال فروشی که به ظاهر ساده لوح به نظر می رسید، همسایه ی جدید خود را که اتفاقا معلم ریاضی بود به مهمانی دعوت کرد.
همسایه از پرتقال فروش پرسید: بچه هایتان کجا هستند؟ پرتقال فروش گفت : مشغول بازی هستند.همسایه پرسید :چند فرزند 

دارید  و هریک چند سال دارند؟
پرتقال فروش با زیرکی جواب  داد :سه پسر دارم که حاصل ضرب سن آن ها 72  است و مجموع سن آن ها با شماره ی خانه مان 
برابر است !همسایه که با مسئله ای غیر منتظره روبه رو شده بود فورا به در خانه ی پرتقال فروش رفت و شماره ی آن را نگاه کرد.
آن گاه بازگشت و گفت: مسئله ای مبهم است.پرتقال فروش گفت:ببخشید  حق با شماست .بزرگ ترین پسرم به دوچرخه سواری 

جواب معمای شماره 1599خیلی عالقه دارد! آیا می توانید سن هر یک از بچه ها را بدست آورید؟

شارژ تلفن همراه با خاک گیاهان
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