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یارانه ۷۶ میلیون نفر واریز شد
س��خنگوی دولت گفت: تحریم های ظالمانه با همت 
مردان دیپلماسی کشور و حمایت مردم، قطعاً روزی 

لغو خواهد شد.
به گ��زارش خبرنگار حوزه دول��ت خبرگزاری فارس، 
محمدباق��ر نوبخت س��خنگوی دولت پی��ش از ظهر 
امروز)سه شنبه( در نشست خبری خود با خبرنگاران 
اظهارداشت:  روز گذشته 7 هزار و 296 میلیارد تومان 
از اعتبارات تملک دارایی های س��رمایه ای از س��وی 
س��ارمان مدیریت به خزانه داری برای پرداخت ابالغ 
ش��د و امیدواریم بعد از ای��ن پرداخت های طرح های 

عمرانی نیز آغاز شود.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: 2700 میلیارد تومان 
از 5400 میلیارد تومان اعتب��ارات طرح های عمرانی 
استانی به 31 استان تخصیص یافت. درواقع 50 درصد 
اعتبارات عمرانی طرح های اس��تانها در این تخصیص 

مورد توجه قرار گرفت.
یارانه امشب قابل برداشت است

سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز برای 76میلیون و 
57هزارو 430نفر بیش از 3 هزار و 460 میلیارد تومان 

یارانه به حساب سرپرستان یارانه واریزشد و ...
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به بلند ا ی   پروازشان قــد بکش

 تبا نی نمایندگان حقوقی 
در حال پیگیری

اسناد حکمرانی شیخ عربستانی 
بر بازار روغن ایران

۳۰ درصد سازندگان از حضور 
در نمایشگاه نفت محروم شدند
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 درخواست عجیب
  حدادی فر از باشگاه

 ذوب آهن

نام گذاری روزهای هفته 
 صرفه جویی در 

مصرف آب

پرس��پولیس و اس��تقالل مثل دریاچه ارومی��ه درحال 
خش��ک ش��دن هس��تند، و ظاهرا دلیلش این است که 
بسیاری از مسووالن صندلی های این دو را دوست دارند و 
تصمیم های یکدیگر را به جهت از دست ندادن صندلی ها 

وتو می کنند.
استقالل و پرسپولیس��ی که روزگاری تمام آسیا مبهوت 
آن ها بود و فوج فوج هوادار در کنار این دو، زلزله ای به راه 
می انداختند که گزارش های فراوانی از آن ها در تمام دنیا 

منتشر می شد، این روزها خوب نفس نمی کشند.

 آن ها ن��ه ای��ن ک��ه در ح��ال احتض��ار باش��ند، اما با 
این ن��وع مدیریت روب��ه قبله ش��ده اند و ه��ر روز، از آن 
زلزله ه��ا کاس��ته می ش��ود و گ��ه گاه ه��واداران ش��ان 
تیم های دیگ��ری را در لی��گ می بینند که ت��ا دیروز با 
 اقوام ش��ان جمع��ا ص��د نف��ر نمی ش��دند؛ اما ام��روز از 

این ها بیشتر تماشاگر به استادیوم می آورند.
این اتفاق البته که به مفهوم کم ش��دن هواداران این دو 
تیم نیست؛ چرا که به قول انگلیسی ها دو چیز را نمی توان 

عوض کرد، که یکی از آن ها تیم فوتبال است.

استقالل و پرسپولیس مثل دریاچه ارومیه
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 » فانی« سوم تیرماه 
استیضاح می شود
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 هب انم خداوند بخشنده مهربان

 رباردان و خوارهان زعزی ایمانی،                  

زمان دوباره ربای ماه مبارک رمضان فرا رسیده است زمانی هک ما را هب اتمل رد آیات  قرآن مجید عوت مینماید، ات ربنفس خویش  
 و رد سراسر جهان دست یابیم. چنان غلبه کنیم هک هب صلح و آرامشی پایداررد سطوح شخصی، جامعه

رد حالیکه صداه میلیون نفر از مسلماانن رد سراسر جهان از صبح ات شام  روزه میگیرند و  ربای رسیدن هب عدالت، صلح و رافه ربای  
تقویت امت زبرگ خانواده اه ، زعزیان و آشنایان ما دست هب دعا و نماز ربمیدارند، بیادیی ما نیز همه اعمال و نیات مان را با هدف 

اسالمی دوره نمایم ، و رد تالش ربای  ایجادهمدلی و تفاهم نیب همه فرزندان آدم باشیم.بیادیی هب مسئولیت خطیری هک بما  سپرده شده 
 است هک هماان  آموزش مقدس اسالم، خردِ قرآن مادی و معنوی حمایت کنیم.

یای بیعیی و بیماری رد شووراهی متلف  جهان رن  می ربند،  دست هب دعا بیادیی ربای همه مسلمااننی هک هب ره نحوی از جنگ ، بال
ربداریم. رد  عین حال ربای شما بهترین سالمتی، خوشبتتی،سعادت، صلح و رافه را آرزومندم. ما مشلااقهن بدنبال تقویت 

کاریهای مشترک  با همه شما  بوژیه ریای جواانن  مسلمان هستیم ، بیادیی عااهیمان  را  رد  صلح ، تفاهم نیب فرهنگ اه و تمدنها.،  توسعه هم

و ستنان مان را  قبول نماید و  با کمک و استعانت از  او  اسلان اصفهاناین ماه مبارک هب خداوند متعال ویپند زنیم  باشد ات اعمال 
 رحمت اهلل و ربکاهت الّسالم علیکم واقرد هب شسب  فضائل ،اهداف و بهترین اه  رد رهدو جهان باشیم. 
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وند بخشنده مهربان  هب انم خدا
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لت، صلح و رافه ربای   رد حالیکه صداه میلیون نفر از مسلماانن رد سراسر جهان از صبح ات شام  روزه میگیرند و  ربای رسیدن هب عدا
رند، بیادیی ما نیز همه اعمال و نیات مان را با هدف تق  ویت امت زبرگ خانواده اه ، زعزیان و آشنایان ما دست هب دعا و نماز ربمیدا

ن آدم باشیم.بیادیی هب مسئولیت خطیری هک بما  سپرده شده  اسالمی دوره نمایم ، و رد تالش ربای  ایجادهمدلی و تفاهم نیب همه فرزندا
 است هک هماان  آموزش مقدس اسالم، خردِ قرآن مادی و معنوی حمایت کنیم.

ای طبیعی و بیماری رد کشوراهی مختلف جهان رنج می ربند،  دست هب دعا بیادیی ربای همه مسلمااننی هک هب ره نحوی از جنگ ، بالی
ربداریم. رد  عین حال ربای شما بهترین سالمتی، خوشبختی،سعادت، صلح و رافه را آرزومندم. ما مشتااقهن بدنبال تقویت 

کاریهای مشترک  با همه شما ح ، تفاهم نیب فرهنگ اه و تمدنهاصل  عااهیمان  را  رد دای جواانن  مسلمان هستیم ، بیادیی رب بوژیه  ،  توسعه هم
وند متعال ویپند زنیم  باشد ات اعمال استان اصفهان و سخنان مان را  قبول نماید و  با کمک و استعانت از  او  این ماه مبارک هب خدا

ف و بهترین اه  رد رهدو جهان باشیم. الّسالم علیکم و  رحمت اهلل و ربکاهت اقرد هب کسب  فضائل ،اهدا
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وند بخشنده مهربان  هب انم خدا

 رباردان و خوارهان زعزی ایمانی،                  

عوت مینماید، ات ربنفس خویش  د  زمان دوباره ربای ماه مبارک رمضان فرا رسیده است زمانی هک ما را هب اتمل رد آیات  قرآن مجید

ررد سطوح شخصی، جامعه و  رد سراسر جهان دست یابیم. چنان غلبه کنیم هک هب صلح و آرامشی پایدا

لت، صلح و رافه ربای   رد حالیکه صداه میلیون نفر از مسلماانن رد سراسر جهان از صبح ات شام  روزه میگیرند و  ربای رسیدن هب عدا
رند، بیادیی ما نیز همه اعمال و نیات مان را با هدف تق  ویت امت زبرگ خانواده اه ، زعزیان و آشنایان ما دست هب دعا و نماز ربمیدا

ن آدم باشیم.بیادیی هب مسئولیت خطیری هک بما  سپرده شده  اسالمی دوره نمایم ، و رد تالش ربای  ایجادهمدلی و تفاهم نیب همه فرزندا
 است هک هماان  آموزش مقدس اسالم، خردِ قرآن مادی و معنوی حمایت کنیم.

ای طبیعی و بیماری رد کشوراهی مختلف جهان رنج می ربند،  دست هب دعا بیادیی ربای همه مسلمااننی هک هب ره نحوی از جنگ ، بالی
ربداریم. رد  عین حال ربای شما بهترین سالمتی، خوشبختی،سعادت، صلح و رافه را آرزومندم. ما مشتااقهن بدنبال تقویت 

کاریهای مشترک  با همه شما ح ، تفاهم نیب فرهنگ اه و تمدنهاصل  عااهیمان  را  رد دای جواانن  مسلمان هستیم ، بیادیی رب بوژیه  ،  توسعه هم
وند متعال ویپند زنیم  باشد ات اعمال استان اصفهان و سخنان مان را  قبول نماید و  با کمک و استعانت از  او  این ماه مبارک هب خدا

ف و بهترین اه  رد رهدو جهان باشیم. الّسالم علیکم و  رحمت اهلل و ربکاهت اقرد هب کسب  فضائل ،اهدا
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باهنر با اعالم وصول استیضاح وزیر:

» فانی« سوم تیرماه استیضاح 
می شود

نایب رییس دوم مجلس با اعالم وصول طرح استیضاح علی اصغر 
فانی، گفت: جلسه اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه 

هفته آینده سوم تیرماه برگزار می شود.
محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس ش��ورای اس��المی که 
در غیاب الریجانی ریاس��ت س��اعتی از صحن علن��ی را بر عهده 
داش��ت، پیش از پایان نشست علنی امروز )سه ش��نبه( پارلمان 
طرح اس��تیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پ��رورش را اعالم 

وصول کرد.
وی پ��س از اعالم وصول این ط��رح، در س��خنان کوتاهی اظهار 
داش��ت: در اجرا ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون 
آموزش و تحقیقات روز یکشنبه 24 خرداد ماه با حضور وزیر آقای 
فانی آموزش و پرورش و تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح 

استیضاح فانی، تشکیل جلسه داد.
وی افزود: اگر چه تعدادی از نمایندگان امض��ای خود را از طرح 
استیضاح فانی پس گرفتند، اما تعداد امضاها به زیر 10 نفر نرسید، 
بنابراین جلسه استضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته 

آینده برگزار می شود.
پیش ت��ر بهارستان نش��ینان رض��ا فرجی دان��ا وزی��ر عل��وم، 
 تحقیق��ات و فن��اوری را در اعت��راض ب��ه عملک��رد ای��ن 

وزارت خانه استیضاح کرده بودند.
متن کامل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بدین شرح است:

هیات رییسه محترم مجلس شورای اسالمی
با س��الم و احترام، به اس��تناد ماده 222 و 223 آیین نامه داخلی 
مجلس و در اجرای اصل 89 قانون اساس��ی بدین وس��یله طرح 
اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش برادر گرامی جناب آقای دکتر 

فانی با 64 امضا تقدیم می گردد.
نظ��ر به مش��کالت زی��ر در ح��وزه وظایف وزی��ر، ای��ن جانبان 
امضاکنندگان درخواس��ت اعالم وصول اس��تیضاح وزیر محترم 

آموزش و پرورش را داریم:
1- ناتوان��ی وزیر در جلب رضایت و اعتم��اد جامعه مهم آموزش 

و پرورش.
2- ناتوانی وزیر در جلب توجه دول��ت به اهمیت و نقش آموزش 

و پرورش.
3- ناتوانی وزیر در جلب توجه دولت جهت تأمین منابع مورد نیاز 
برای هزینه های موجود مدارس و تبدیل مدارس کشور به مدارس 

خودگردان براساس اصل 30 قانون اساسی.
4- ناتوانی وزیر در جلب توج��ه و عنایت عملی دولت در افزایش 
فضای آموزشی در مناطق محروم کشور که سرانه فضای آموزشی 

آنها به مراتب از متوسط کشور کمتر است.
5- ناتوان��ی وزی��ر در جلب نظ��ر دولت جهت تأمین معیش��ت 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته به امتیازاتی مشابه سایر ارگان ها و 

دستگاه ها به فرهنگیان.
6- ناتوانی وزیر در حذف تفاوت حقوق و مزایای فرهنگیان نسبت 
به سایر دستگاه ها و ارگان هایی که نسبت به آموزش و پرورش از 

حساسیت کمتری برخوردارند.
7- عدم اقدام ج��دی و موثر در جه��ت تدوین و ارائه نقش��ه راه 
و برنامه ری��زی عملیات��ی ب��رای اجرای��ی ش��دن س��ند تحول 
 بنیادین آم��وزش و پرورش علیرغم اعالم در برنامه پیش��نهادی 

خویش.
8- عدم وجود رویکرد جدی و برنامه محور به دانشگاه فرهنگیان 

با عنایت به اهداف بلند این دانشگاه.
9- نداشتن برنامه مدون، مؤثر و عملیاتی برای غنی سازی و ارتقاء 
بهره وری برنامه های آموزش��ی و پرورش��ی و کیفیت بخشی در 
محتوای آموزشی و استقرار و توسعه نظام آموزشی به خصوص در 
مدارس شبانه روزی، چند پایه، ابتدایی، پیش دبستانی در مناطق 

محروم، روستایی،  عشایری و مرزی.
10- نداشتن برنامه و نظام مشخص و مؤثر در استقرار نظام پویا و 
جامع رصد، نظارت،  ارزیابی و پایش مستمر برنامه ها و نتایج آنها در 

ابعاد آموزشی، پژوهشی و کیفی نیروی انسانی.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد برخی اظهارات مبنی بر غیرقانونی بودن اعالم نام بقایی 
به عنوان متهم بازداشتی توضیح داد.

 18 خردادماه س��ال جاری حجت االسالم غالمحسین محس��نی اژه ای در هشتادمین 
نشست خبری خود با خبرنگاران اعالم کرد که حمید بقایی معاون سابق اجرایی رییس 
 دولت دهم بازداشت شده اس��ت. پس از اعالم این خبر و انتش��ار آن در رسانه ها برخی 
رسانه ها عنوان کردند که اعالم نام بقایی به عنوان متهم در حالی که هنوز جرمش ثابت 

نشده است خالف قانون بوده است. 
حجت االس��الم محس��نی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در توضیح اع��الم نام بقایی در 
جلسه س��خنگو گفت: در ماده 188 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوبه سال 1378 
آمده اس��ت که محاکمات دادگاه علنی اس��ت به جز مواردی مانند اعمال منافی عفت 
و جرائمی که بر خالف اخالق حس��نه اس��ت؛ ام��ور خانوادگی یا دع��اوی خصوصی به 
 درخواست طرفین و مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی 

باشد.

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی س��پاه، حجت االسالم والمسلمین صفایی 
رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، در همایش سراسری روحانیون 
ش��اغل در س��پاه با بیان این که صدور فکر حد و مرز ندارد، گفت: انقالب اسالمی ایران 
مرزها را درنوردیده و ملت های مس��لمان منطقه با الگو پذیری از انقالب اسالمی به این 
نتیجه رس��یدند که می توانند در برابر دیکتاتورها و ظالمان ایستادگی کنند و به نتایج 

ارزشمندی دست یابند. 
وی مذاکرات هس��ته ای را تقابل انقالب اس��المی و نظام س��لطه عنوان و تصریح کرد: 
دنیای اس��تکبار در تالش اس��ت تا آبرو، عزت و اعتباری را که ملت ای��ران با پایمردی، 
مقاومت و ایس��تادگی طی س��الیان متمادی ب��ه دس��ت آورده را پس بگیرن��د. وی با 
بیان این که اش��راف رهبر معظم انقالب نس��بت به اوضاع و احوال کش��ور بیش از همه 
اس��ت، گفت: معظم له همه ساله ش��عاری را به عنوان ش��عار س��ال انتخاب می کنند 
 و انتظارش��ان این اس��ت که این ش��عار عملی ش��ده و همگان ب��ه آن اهتمام داش��ته

 باشند.
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س��خنگوی دولت گفت: تحریم های ظالمانه با همت مردان 
دیپلماسی کشور و حمایت مردم، قطعا روزی لغو می شود.

محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت پیش از ظهر سه شنبه، 
در نشس��ت خبری خود ب��ا خبرن��گاران اظهارداش��ت:  روز 
 گذش��ته 7 هزار و 296 میلی��ارد تومان از اعتب��ارات تملک

دارایی های سرمایه ای از سوی سازمان مدیریت به خزانه داری 
برای پرداخت ابالغ ش��د و امیدواریم بعد از این پرداخت های 

طرح های عمرانی نیز آغاز شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: 2700 میلیارد تومان از 5400 
میلیارد تومان اعتب��ارات طرح های عمرانی اس��تانی به 31 
اس��تان تخصیص یافت. درواقع 50 درصد اعتبارات عمرانی 

طرح های استان ها در این تخصیص مورد توجه قرار گرفت.
یارانه غیر نقدی از شنبه قابل دریافت است

س��خنگوی دولت با بیان این که امروز � روز سه شنبه � برای 
76میلیون و 57هزارو 430نفر بیش از 3 هزار و 460 میلیارد 
تومان یارانه به حساب سرپرستان یارانه واریزشد، گفت: یارانه 
غیرنقدی به مناسبت ماه رمضان از شنبه قابل دریافت است.

وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی که سال گذشته 
توسط رهبر معظم انقالب ابالغ ش��د، افزود: با توجه به اینکه 
دولت این سیاست ها را رافع مشکالت خود می داند نسبت به 
تهیه و تنظیم برنامه و تصویب در ش��ورای اقتصاد و ابالغ به 

دستگاه ها اقدام کرد.
دولت هم�واره از سیاس�ت های اقتص�اد مقاومتی 

استقبال کرده است
نوبخت یادآور ش��د: با توجه ب��ه اینکه یک س��ال از این امر 
می گذرد باید انتظار داش��ته باش��یم دس��تگاه ها ع��الوه بر 
برنامه ریزی برای اجرای این سیاس��ت ها عملکرد خود را نیز 
گزارش دهن��د. چرا که م��ا اقتصاد مقاومت��ی و مقاوم کردن 

اقتصاد را در شرایط تحریم و غیرتحریم الزم می دانیم و دولت 
از این سیاست ها استقبال کرده است.

س��خنگوی دولت در ادام��ه س��خنان خود ب��ه تحریم های 
غیرانسانی و مغایر با قوانین و عرف بین المللی اشاره و تصریح 
کرد: با همت مردان دیپلماسی کش��ور و حمایت مردم قطعا 
روزی تحریم ها لغو می ش��ود و کس��انی که مدعی حمایت از 
حقوق بش��ر هس��تند خود ناقض این امر ش��ده اند، از این رو 
سکوت در برابر این تحریم های ظالمانه ظلم بزرگی به شمار 

می رود.
وی در ادامه با بیان اینکه همه مجامع رسمی بین المللی به این 
امر معترف هستند که این دولت توانس��ت نرخ تورم را از 40 
درصد به 15 درصد برساند، تأکید کرد: این امر نشان دهنده 
تدبیر اس��ت؛ البته باید از مردم عذرخواهی کنیم، این که ما 
تورم 40 درصد را به 15 درصد رساندیم؛ باید و شاید به عنوان 
یک رفاه، به محضر ملت ایران نرساندیم؛ چرا که ما این کار را 
برای خود یک تکلیف می دانستیم، به هر حال تحریم ها آثار 

خود را دارند اما با تدبیر تالش می کنیم این ها را رفع کنیم.
جاسوسی از رژیم صهیونیستی بعید نیست

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره جاسوسی رژیم صهیونیستی 
 در هتل محل مذاکرات یادآورش��د: این چیز بعیدی نیست، 
در این زمینه باید گفت که از رژیم صهیونیس��تی جاسوسی 
برمی آید و همواره از این دست رفتارهای مجرمانه دارند و من 
این را از رسانه ها شنیدم؛ باید منتطر نتیجه ماند و قطعا تیم 

هسته ای کشورمان موارد الزم را مدنظر قرار می دهد .
دولت موافق افزایش نرخ مکالمات نیست

نوبخت با بیان اینک��ه دولت با افزایش ن��رخ مکالمات تلفنی 
موافق نیست، اشاره ای هم به طرح امر به معروف کرد و گفت: 
طرح امر به معروف و نهی از منک��ر تعارضات و مغایرت هایی 

با قانون اساسی دارد و تالش می کنیم مشکالت احتمالی که 
ممکن است برای مردم ایجاد کند را برطرف کنیم .

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه رس��انه های منتقد 
نتوانستند در نشس��ت خبری رییس جمهور سواالت خود را 
مطرح کنند دلیل این امیر چیس��ت، اف��زود: این صف بندی 
منتقد موافق و مخالف را چه کس��ی تعیی��ن می کند؟ همه 
اصحاب رسانه هستند و در همین نشست خبری هم می بینید 

که همگی حضور دارند و سواالت خود را مطرح می کنند.
وی با اش��اره به صحبت های اخیر رییس جمهور در بجنورد 
گف��ت: هم��واره ریی��س جمه��ور در تمام��ی صحبت ها و 
س��خنرانی های ش��ان تالش کرده اند دو نکته را مورد توجه 

قرار دهند.
کسی تردید ندارد تحریم ها برای کشور محدودیت 

ایجاد کرده است
نوبخت ادامه داد: کس��ی تردید ندارد ک��ه تحریم ها برای ما 
محدودیت ایجاد کرده و در چنین شرایطی که ما تنها از چند 
کشور می توانیم کاال بگیریم، به ناچار آن کاال را باید گران تر 
وارد کنیم که آقای رییس جمهور در بی��ان خود بر این نکته 

تاکید دارد.
وی اضافه کرد: تاکی��د رییس جمهور بر این اس��ت که وضع 
تحریم ها برای تس��لیم ملت ایران اس��ت، اما ای��ن تحریم ها 
یک روز لغو می ش��ود، پس بیان آثار تحریم ها افش��ای ظلم 
تحریم کنندگان است و آثار تحریم، مثل شهدایی است که در 
جنگ دادیم یا تخریب هایی که در جنگ به وجود آمد اما با این 
وجود، ملت ما عقب ننشستند و قطعا در این وضعیت نیز مانند 

همان ایام جنگ ملت ما عقب نشینی نمی کنند.
هفته نامه صدا را نمی شناسم

وی با اشاره به سفر رییس جمهور به استان خراسان شمالی، 
اس��تقبال مردم از روحانی را در این س��فر بی نظیر توصیف 
 کرد در پاسخ به سوالی در خصوص انشار یک نظرسنجی در 
هفته نامه صدا وابس��ته به حزب کارگ��زاران مبنی بر کاهش 
محبوبی��ت دولت گف��ت: این هفت��ه نامه ای ک��ه خیلی هم 
نمی شناسمش بهتر است بیاید جواب خود را در کف خیابان 
ببیند؛ آمارهای ما مبین همراهی عواطف و اعتماد به دولت و 

شخص رییس جمهور مانند همان 24 خرداد 91 است .
موضوع تش�کیل پلیس اقتصادی، در دولت مطرح 

نشده
 وی درباره تش��کیل پلیس اقتصادی نیز خاطر نش��ان کرد: 
در این باره از وزیر اقتصاد سوال می کنم؛ اما چنین چیزی در 
دولت مطرح نیست، اما ممکن است در وزارت اقتصاد مطرح 
شده باشد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش در 
پاسخ به س��والی در خصوص برنامه های دولت در جهت عدم 
توافق هسته ای و اداره کشور با این وضع، گفت: برای استمرار 
وضع موجود برنامه داریم، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، برنامه 
داریم و اگر به نتیجه هم برسد برای استفاده از منابع آزادشده 
برنامه داریم؛ اما قطعا اداره کش��ور با 300 هزار بشکه نفت، با 
صادرات یک میلیون بش��که نفت متفاوت اس��ت؛ اما ما برای 

عبور از این شرایط هم برنامه داریم.

نوبخت در نشست خبری:

یارانه ۷۶ میلیون نفر واریز شد
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ریشه اختالف وزیر دادگستری با 
جنتی

حجت االسالم والمس��لمین مصطف��ی پورمحم��دی در 
گفت و گو با ایس��نا در پاسخ به س��والی پیرامون این که 
نظر ش��ما درباره این دیدگاه دبیر شورای نگهبان مبنی 
بر اینکه » دولتی ه��ا گرایش های خ��ود را نباید اعالم 
کنند« چیس��ت، بیان داش��ت: این موضوعی اختالفی 
اس��ت. مطلبی که ش��ما گفتید نظر برخی افراد اس��ت. 
بنده معتقدم که اش��کالی ندارد مواضع انتخاباتی اعالم 
ش��ود. مگر ایرادی دارد که گرایش دولت ک��ه اعتدالی 
است اعالم شود. دولت عملیات سیاسی انتخاباتی انجام 
نمی دهد، دولت بما هو دولت از امکان��ات و ابزار دولتی 
اس��تفاده نمی کند؛ چرا فضا را بس��ته می کنیم و اجازه 
نمی دهیم کس��ی حرفش را بزند. در کجای قانون آمده 
 که این موضوع خالف اس��ت. آنچه خالف اس��ت اینکه 
» دولت بما هو دولت« حق ندارد در انتخابات اعمال نفوذ 

کند. ما باید در مرز قانون و ُمر قانون حرکت کنیم.

60 درصد واردات خودرو در 
انحصار یک خانواده!

وقتی س��خن از خودروه��ای وارداتی به می��ان می آید، 
ناخودآگاه بس��یاری از نگاه ها به خریداران این خودروها 
در ایران معطوف می ش��ود ام��ا واقعیت این اس��ت که 
واردکنندگان خودرو س��ود اصلی را می برند. مجیدرضا 
حری��ری، نایب رییس ات��اق بازرگانی ای��ران و چین در 
گفت وگو با آفت��اب یزد و در واکنش به خبر س��ود 500 
درصدی برخ��ی از واردکنندگان خ��ودرو تصریح کرد: 
من منکر ای��ن که اتومبی��ل وارداتی در ای��ران گران به 
دس��ت مردم می رسد، نیس��تم؛ اما نمی توانم سود 500 
درصدی واردکنندگان را تأیید کنم. البته ممکن اس��ت 
واردکنندگان برخ��ی خودروهای لوکس و خاص چنین 
س��ودهایی را هم کسب کرده باش��ند. وی در عین حال 
افزود: البته واردکنندگان خودرو نسبت به سرمایه گذاری 
که برای این کار انجام می دهند سود خوبی نصیب شان 
می شود و این به دلیل آن است که موضوع واردات خودرو 
در کشور ما ش��فاف نیس��ت. البته نه فقط واردات، بلکه 
اقتصاد ما هم شفاف نیست و این عدم شفافیت مشکالت 
فراوان��ی را برای اقتصاد م��ا ایجاد کرده اس��ت. حریری 
همچنین گف��ت: 60 درصد از واردات خودرو کش��ور از 
سه برند انجام می شود که دوتای آن کره ای و یکی از آنها 
چینی است و واردات این سه برند در دست یک خانواده 
اس��ت. وی در پایان بار دیگر تأکید ک��رد: اگر اقتصاد ما 
دارای شفافیت باشد بسیاری از مشکالت کنونی که ناشی 

از عدم شفافیت است را شاهد نخواهیم بود.

نظر زیباکالم در رابطه با 
درستگویی هاشمی

صادق زیباکالم فعال سیاس��ی اصالح طلب در گفت وگو 
 ب��ا خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری تس��نیم در پاس��خ به 
این که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اخیرا گفته است این 
من نیستم که عوض شده ام بلکه مخالفان سابق من عوض 
ش��ده اند و به همان دلیل االن مواضع مش��ترکی داریم، 
تأکید کرد: به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی 50 درصد 
درس��ت می گوید. وی افزود: واقع مطلب این اس��ت که 
خیلی از کسانی که قبال از ایشان انتقاد می کردند متوجه 
شده اند که اشتباه می کردند و از این بابت آقای هاشمی 
رفسنجانی درست می گوید. عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران اف��زود: اما آقای هاش��می رفس��نجانی هم دچار 
تغییر و تحول شده و متوجه ش��ده است که دموکراسی 
و آزادی خواهی و حقوق بشر و انتخابات آزاد و حاکمیت 
قانون مهم اس��ت. هم چنان که خیل��ی از چپ های ما و 
خیلی از رادیکال ه��ای ما که در ده��ه 60 چپ و تندرو 
بودند، درست مثل هاش��می رفسنجانی متوجه شده اند 
که اتفاقا مباحثی که ذیل جامعه مدنی و توسعه سیاسی 
می آید، اگر از » مرگ بر آمریکا« گفتن اهمیتش بیشتر 

نباشد، کمتر نیست.

 کارگزاران، عبور از روحانی
 را کلید زده است

حجت االسالم محمدزارع فومنی، دبیرکل جبهه مردمی 
اصالحات در گفت و گو با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری 
تس��نیم از انتش��ار یک نظرس��نجی در هفته نامه حزب 
کارگزاران ک��ه حکای��ت از کاهش رضای��ت مردمی از 
روحانی به زیر 50 درصد داش��ت، انتقاد کرد و گفت که 
این رفتار با روحانی، نش��انه عناد حزب کارگزاران است. 
وی از زمزمه   ه��ای تخری��ب رابطه می��ان دولت و حزب 
کارگزاران خبر داد و افزود: کارگزاران می خواهد دولت 
روحانی رادیکال باش��د و رادیکالی عم��ل کند، اما آقای 
روحان��ی رادیکال ها را قب��ول ندارد و ای��ن امر، موجب 
اختالف میان آقای روحانی و حزب کارگزاران شده است. 
فومنی با بیان این که می��زان رضایت مردمی از روحانی 
نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته او افزایش هم داشته 
است، تصریح کرد: ما نمی دانیم آقایان چرا برای تخریب 
آقای روحانی، نظرسازی می کنند شاید از اینکه روحانی 
به مطالبات رادیکالی پاسخ نمی دهد ناراحت باشند؛ اما 
این که ادعای کاهش رضایت مردم��ی از آقای روحانی 
را مطرح کنند نش��انگر عبور از روحانی است. وی گفت: 
ممکن است برخی ها دل شان بخواهد با تخریب روحانی، 
گزینه  اصالح طلب دیگری را برای کاندیداتوری 96 مطرح 
کنند که در این  باره باید گفت، افراطیون و رادیکال های 
اصالح طلب تخریب روحانی را با محوریت عبور از وی در 

دستور کار خود قرار داده اند.

شنیده ها 

نباید همه چیز را به زلف تحریم گره زددالیل اعالم نام » بقایی« به عنوان متهم

ماجراي دانشجوي ممتاز رشته فلس��فه دانشگاه دولتي 
مسکو که ماه قبل با نیت پیوستن به داعش روسیه را ترک 

کرده بود، نقل محافل رسانه اي این کشور شده است.
واروارا کارائولوا، دانشجوي 19 ساله رشته فلسفه دانشگاه 
دولتي مس��کو روز 27 ماه مه از خانه بی��رون آمد و دیگر 
بازنگشت. آخرین بار دوستانش او را در ایستگاه اتوبوس 

دیدند.
وي شامگاه این روز با فرس��تادن پیامکي به خانواده اش 
به آنها اطالع داد که شب به خانه نمي آید به همین دلیل 
خانواده اش نگران نش��دند؛ اما زماني که روز بعد هم از او 
خبري نش��د به پلیس مراجعه کرده و غیبت او را گزارش 
دادند. پلیس هم اعالم کرد چنانچه ظرف یک شبانه روز از 
او خبري نشد، مراتب را گزارش دهند تا پلیس جستجوي 
خود را آغاز کند. خانواده واروارا، زماني به وحشت افتادند 
که از دوس��تان وي شنیدند دخترش��ان مدتي هاست در 
دانشگاه تغییر رفتار داده و با حجاب حضور پیدا مي کند. 
براي خانواده واروارا، که اورتدوکس هستند شنیدن این 
خبر باورنکردني ب��ود. روز بعد پلیس ه��م از این جریان 
خبردار شد و به جستجو پرداخت و باالخره متوجه شدند 

او به ترکیه پرواز کرده است.
جری��ان از طریق پلیس بین الملل به ترکیه گزارش ش��د 
و آنها با بررس��ي فیلم هاي موجود در ف��رودگاه آتاتورک 
استانبول وي را شناسایي کردند، اما جستجوهاي بعدي 
به ثمر نرسید و نتوانستند از وي نشاني پیدا کنند؛ زیرا او 
در ترکیه از حجابي اس��تفاده مي کرد که صورتش را هم 

مي پوشاند.
یک هفت��ه بعد در ش��هر کیلیس ترکیه واق��ع در 1200 
کیلومت��ري اس��تانبول و در مرز این کش��ور با س��وریه، 
مامورین کنترل گذرنامه توانستند او را با کمک دستگاه 
رایانه اي تش��خیص هوی��ت از روي چهره، شناس��ایي و 
دستگیر کردند. جالب آن که وي تنها بازداشت شده آن 

روز نبود و یک گروه 12 نفره دیگر نیز از شهروندان روسیه 
نیز در همان روز دستگیر شدند. این که طي این یک هفته 
واروارا کجا بوده و چطور و با کمک چه کساني این مسافت 
طوالني را پیموده، هنوز نامعلوم اس��ت. ام��ا آنچه کامال 
روشن شده وي به همراه دیگر افراد دستگیر شده با هدف 

پیوستن به داعش قصد داشته به سوریه برود.
با دس��تگیري وي، پلی��س بین الملل ماج��را را به پلیس 
روس��یه گزارش داد و پدر واروارا بالفاصل��ه عازم ترکیه 
شد. واروارا به لحاظ مالي مشکلي نداشته و خانواده او به 
لحاظ مالي جزو طبقه نسبتا ثروتمند به حساب مي آیند. 
این دانشجوي ممتاز رشته فلسفه دانشگاه مسکو 5 زبان 
مي داند و از نظر درس��ي هم دانش��جویي ممتاز به شمار 
مي رود. خانواده او متعجب هستند و مي گویند نمي دانند 
چرا با این شرایط دخترشان تغییر دین داده و مي خواسته 

به گروه تندرو داعش بپیوندد.
با پیگیري وزارت امور خارجه روس��یه، پلیس ترکیه وي 
را به هم��راه پدرش، با اس��کورت کامل ضد تروریس��تي 
به ف��رودگاه اس��تانبول آورده و س��وار هواپیم��ا کردند. 
با درخواست مس��ووالن روس��ي از زدن دس��تبند به او 
خودداري ش��د. در هواپیما نیز از مس��افران خواس��تند 
کلیه آنها تلفن هاي همراه خ��ود را خاموش کنند و اعالم 
شدهرگونه عکسبرداري و یا فیلمبرداري ممنوع است. در 
فرودگاه مسکو نیز از مسافران خواسته شد از صندلي خود 
بلند نشوند. واروارا، به همراه ماموران امنیتي و از هواپیما 
خارج و تحویل مسووالن امنیتي روس��یه شد و از طریق 

مسیر ویژه از فرودگاه بیرون برده شد.
بر اس��اس خبرهاي منتشر شده در رس��انه هاي گروهي 
روس��یه، پلیس اعالم کرده که واروارا مجرم نیس��ت و به 
عنوان فرد آسیب دیده شناخته مي شود؛ وي فریب خورده 
و بعد از بازجویي براي یافتن شیوه هاي جذب و چگونگي 

خروج از روسیه، آزاد شده و به خانه اش باز می گردد.

رییس شورای شهر تهران از تش��کیل کمیته ای برای 
تعیین تکلیف خانه شهریاران جوان خبر داد.

مهدی چمران، در حاشیه صد وشصت  ودومین جلسه 
علنی ش��ورای ش��هر در جمع خبرنگاران در تشریح 
مصوبات این جلس��ه با بیان اینکه در سال 85 بیش از 
100 سازمان و شرکت در شهرداری تهران ادغام شد، 
گفت: نهایتا با ادغام این سازمان ها تعداد آنها به حدود 

30 سازمان رسید.
وی با بیان اینکه در س��ال 89 مقرر شد چند شرکت 
در سازمان فرهنگی – هنری شهرداری ادغام شوند، 
گفت: یکی از این شرکت ها خانه شهریاران جوان بود 

که متاسفانه ادغام نشد.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه حاال شهرداری 
الیحه ای ارائه کرده اس��ت که خانه ش��هریاران جوان 
زیرنظر معاون��ت فرهنگی – اجتماع��ی فعالیت کند، 
گفت: برای اعضای ش��ورای ش��هر جای س��وال بود 
که در این م��دت خانه ش��هریاران ج��وان چه کرده 
است و چرا ادغام نش��ده که مقرر شد شهرداری تاریخ 
کاملی را ظرف مدت 2 هفته ارائه و اعضای کمیسیون 
 فرهنگی، نظارت و بودجه نیز بر روی آن نظارت داشته 

باشند.
چمران هم چنی��ن از نام گذاری میدان��ی در نزدیکی 
 می��دان هرندی به ن��ام رجبعل��ی خیاط خب��ر داد و 
در ادام��ه در مورد پ��روژه هتل 57 طبق��ه در خیابان 
 فرشته نیز گفت: این پروژه به دلیل موقعیتی که دارد، 
به عنوان یکی از پروژه های دانشگاهی مورد استقبال 

دانشجویان بوده است.
وی ب��ا بیان این که ای��ن هتل در ی��ک خیابان حدود 
5 مت��ری و در یک خیابان وس��یع ق��رار دارد، گفت: 

اصل خیابان دسترس��ی به این هتل، وس��یع اس��ت 
 و هتل دسترس��ی فرع��ی از ی��ک خیاب��ان 5 متری

 دارد.
رییس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه زمین این 
س��اختمان دارای ش��یب 30 متری اس��ت، گفت: در 
س��ال 85 مال��ک تصمیم داش��ت که در ای��ن زمین 
ساختمان س��ازی کن��د، ام��ا از آنجای��ی ک��ه تعداد 
آپارتمان ها در این محله زیاد بود، پیش��نهاد داده شد 
که هتلی در این زمین س��اخته ش��ود و این در حالی 
 است که مالک این زمین نمی خواست هتل بسازد و تا 

به دنبال پروانه برود، زمان طوالنی شد.
چمران ب��ا بی��ان اینکه ای��ن هت��ل 30 مت��ر ارتفاع 
از س��طح دارد، گفت: 8 طبق��ه این هت��ل تقریبا در 
زیرزمی��ن قرار دارد، چراکه پش��ت آن ب��ه خاک قرار 
 دارد و در م��ورد تع��داد طبقات آن نی��ز حضور ذهن 

ندارم.

توضیحات چمران در مورد خانه شهریاران جوان و هتل 57 طبقه داعش از دانشگاه روسیه سر درآورد
خیابان فرشته



یادداشت

واژگوني كاميون خاور در جاده 
اصفهان – نطنز

صبح ام��روز يك دس��تگاه خ��ودروي كاميون خ��اور در محور 
اصفهان – نطنز دچار واژگوني شد و مسدود شدن چند ساعته 

جاده را به همراه داشت.
س��اعت 6 و 15 دقيقه صبح ديروز، يك دس��تگاه كاميون خاور 
حامل بار شير و ماس��ت پاس��توريزه، در جاده اصفهان – نطنز 

واژگون شد.
پس از اعام اين حادثه، واحد امدادي ه��ال احمر به همراه 3 
نجات گر و نيروهاي فوريت هاي پزشكي در صحنه حاضر شدند 
و راننده خودرو را كه دچار مصدوميت جزئي شده بود به صورت 

سرپايي درمان كردند.
گفتني است، پس از وقوع اين حادثه به دليل واژگوني بار ماست 
و ش��ير، جاده براي پاك سازي به مدت چند س��اعت مسدود و 

سپس بازگشايي شد.

كشف 3 كيلو ماري جوانا از مخفيگاه 
سوداگر مرگ، در برخوار

فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان برخ��وار اصفه��ان از كش��ف 
 بي��ش از 3 كيلوگ��رم م��اري جوان��ا در اي��ن شهرس��تان 

خبر داد.
 سرهنگ صادقي گفت: در پي كسب خبري مبني بر فعاليت يكي 
از سوداگران مرگ در امر خريد و فروش مواد مخدر، دستگيري 
اين متهم در دستور كار ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از شناس��ايي متهم ب��ا هماهنگي مقام 
قضايي، وي را در عملياتي غافلگيرانه دس��تگير و در بازرس��ي 
 از مخفيگاهش مق��دار 3 كيلو و 300 گرم ماري جوانا كش��ف 

كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان برخوار اصفهان تصريح كرد: متهم 
پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

تحويل داده شد.
سرهنگ صادقي از شهروندان خواست هر نوع خبر درخصوص 
 فروش م��واد مخ��در را به س��رعت ب��ا پلي��س 110 در ميان 

بگذارند.

پيشرفت فيزیکی 70 درصدی پروژه 
ورودی و خروجی شهر فالورجان

ش��هردار فاورجان آقای دكتر زندآور، از پيشرفت 70 درصدی پروژه 
ساخت ورودی و خروجی شهر فاورجان به اتوبان ذوب آهن با اعتباری 

بالغ بر 15 ميليارد ريال خبر داد .
تمامی ت��وان و تاش ما، تس��ريع در تكميل پروژه ه��ا و رعايت دقيق 
اس��تانداردهای مورد نظر اس��ت كه اين مهم جز با هم دلی و همكاری 
 تمامی مديران و پرس��نل، خصوصا ش��هروندان فهيم شهر فاورجان  
در كنار مساعدت و همكاری رياست و اعضای محترم شورای اسامی 

شهر فاورجان ، ادارات وديگر معاونت ها محقق نمی شود .
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری فاورجان : ش��هردار فاورجان 
به منظور تس��ريع در روند اجرای پروژه های ش��هری و بررسی و رفع 

مشكات اجرايی، از اين پروژه بازديد به عمل آورد .
در حاشيه اين بازديد، ش��هردار فاورجان از روند اجرای پروژه شهر را 
در راستای تسريع پيش��رفت فيزيكی پروژه ها مهم بيان كرد و اجرای 
طرح های مختلف عمرانی را كه با صرف بودجه قابل توجه ش��هرداری 
انجام می پذيرد، از اساس��ی ترين اقدام به منظور پيشرفت افق آينده 
ش��هر فاورجان  دانس��ت. وی تصريح كرد: امروز مردم از ش��هرداری 
انتظار احداث پروژه هايی دارند كه رفاه و آسايش و امنيت را برای شان 
به ارمغان آورد، و خوشبختانه با پی گيری های به عمل آمده  و اهتمام 
ويژه مسووالن شهرداری، اين پروژه طی زمان بندی مناسب و با كيفيت 

مطلوبی در حال پيشرفت می باشد.
 وی با بيان اي��ن مطلب كه اتوب��ان ذوب آهن كه يك��ی از بزرگ ترين 
ش��اهراه های كش��ور می باش��د و از مركز اين شهرس��تان می گذرد، 
اش��اره كرد، اين امر می تواند يك فرص��ت اس��تثنايی در اختيار اين 
 شهرستان قرار دهد؛ ولی مانند ديواری شهرستان و شهر فاورجان را به 
دونيم تقس��يم كرده اس��ت و نبود ورودی و خروجی های مناس��ب و 
استاندارد به اين اتوبان  باعث بروز عدم دسترسی مناسب و تهديد جدی 
در پيشرفت شهر فاورجان می باش��د .  زند آور، بيان كرد كه :  احداث 
ورودی و خروجی اس��تاندارد و مطلوب به اتوب��ان ذوب آهن را يكی از 
خواسته های به جای ش��هروندان  ش��هر فاورجان می باشد. زند آور 
افزود : با توجه به احساس مسووليتی كه شهروندان برای رعايت حقوق 
ش��هروندی دارند و وظايف خود را در قبال شهرداری انجام می دهند، 
اين ارتباط نيز دوسويه می باشد و شهرداری فاورجان  نيز با حساسيت 

و سرعت خاصی نسبت به انجام پروژه ها می پردازد.

مراسم اهداء جوایز خوش حسابان 
پرداخت عوارض )نوسازي-پسماند(   
به گزارش روابط عمومي شهرداري كليشاد وسودرجان، درمراسمي كه 
با حضور برندگان خوش حساب پرداخت عوارض) نوسازي و پسماند(، 
اعضاء محترم شوراي اسامي در محل سالن اجتماعات شهرداري برگزار 
ش��د. آقاي مرادي، ضمن خيرمقدم و تبريك اعياد شعبانيه و تبريك 
پيش��اپيش حلول ماه مبارك رمضان وتبريك به برن��دگان اين دوره و 
كليه شهروندان خوش حساب شهر كليشادوسودرجان كه با پرداخت 
به نگام عوارض شهري زمينه توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر شهرمان 
را فراهم مي آورند گفت: شهرداري در سال 93   10800 فيش نوسازي 
به مبلغ 450 ميلي��ون ريال براي ش��هروندان صادر ك��ه از اين تعداد 
 1600 فيش به مبلغ 70 ميليون ريال وصول شده است؛ كه در راستاي 
فرهنگ س��ازي و تش��ويش ش��هروندان در پرداخت عوارض نوسازي 
و پس��ماند مقرر ش��د به 20 نفر از افراد خوش حس��اب  ب��ه قيد قرعه 
مبلغ 200 هزار تومان كمك هزينه س��فر به مش��هد مقدس پرداخت 
ش��ود .در ادامه سعيد اس��ماعيلي نايب رييس ش��وراي اسامي شهر 
كليشادوسودرجان، ضمن تبريك اعياد شعبانيه و تشكر از شهروندان 
فهيم قانون مند بيان كرد: ارائه خدمات بهينه و پرداخت عوارض يعني 

احساس مسووليت در قبال زندگي.
ايش��ان ارائه خدمات به ش��هروندان را از وظايف ش��هرداري دانس��ت 
 و گفت: مردم م��ي توانند از ش��هرداري توق��ع ارائه خدمات داش��ته 

باشند .
زیباسازي شهري، یکي از مهم ترین وظایف شهرداري است 

به گزارش روابط عمومي شهرداري كليشاد وسودرجان جلسه كميته 
زيبا سازي و فضاي سبز شهرداري با حضور اعضاء تشكيل شد .

در اين جلسه مرادي شهردار كليشادوسودرجان، با اشاره به نقش فضاي 
سبز و تاثير مبلمان ش��هري به آرامش رواني جامعه اظهار داشت: زيبا 
سازي شهري يكي از مهم ترين وظايف شهرداري است، كه اگر اين زيبا 
سازي با برنامه و با مديريت انجام شود شهر كليشاد وسودرجان را براي 

شهروندان زيبا مي سازد. 
وي با اعام اي��ن كه فضاه��اي خاطر انگي��ز و فضاهايي ك��ه متاثر از 
فرهنگ بومي ش��هروندان ش��هر اس��ت باي��د در اولويت ط��رح هاي 
كارشناس��ان در اين كميته ق��رار گي��رد، در ادامه پ��س از ارائه نقطه 
نظرات اعضاء آقاي��ان مهندس دهق��ان، مهندس اس��ماعيلي وآقاي 
 محمدي وكارشناسان شهرداري در خصوص روند زيبا سازي از جمله 
المان هاي ش��هري در چند نقطه از ش��هر و گزارش آق��اي محمدي 
مس��وول گروه هنري آرتكس در خص��وص طراحي و س��اخت المان 
تصميمات در زمينه رنگ آميزي، نيمكت سازي و پايه هاي برق پارك 
ساحلي، نصب ست اسباب بازي در پارك نجات بخش و نصب نيمكت 
 در پارك س��احلي؛ واگذاري تبليغات جايگاه سي ان جي و غيره انجام 

پذيرفت .

 مع��اون فن��ی اداره كل مناب��ع 
طبيع��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا 
اش��اره به اينكه شهرستان های 
بيابانی استان اصفهان 70 س��ال آينده عاری از سكنه 
 می ش��وند،گفت: اي��ن كار صحيح��ی نيس��ت كه ما

 به منظور ايجاد اش��تغال خربزه و هندوان��ه بكاريم و 
 آب ه��ای زير زمينی را در اين راس��تا مص��رف كنيم؛ 
 چرا ك��ه در آين��ده نزديك دچار مش��كات اساس��ی 

می شويم.
عبدالرض��ا مهاجری در نشس��ت خب��ری روز جهانی 
مقابله با بيابان زايی كه در محل امامزاده آقاعلی عباس 
 نطنز برگزار شد، با بيان اين كه ش��عار امسال اين روز 
»  امنيت غذايی در گرو حفظ خاك سالم« است، اظهار 
داشت:  بر اساس اعام سازمان ملل 15 چالش دنيای 
امروز را تهدي��د می كنند كه 3 م��ورد از اين تهديدها 
تغيير اقليم، بيابان زايی و كمبود آب است كه بيشترين 

آسيب را به كشورهای جهان و به ايران وارد می كند.
وی ب��ا بي��ان اين ك��ه در ح��ال حاض��ر 75 درصد از 
بارش های كش��ور در ارتفاعات و 25 درصد از آنها در 
دش��ت ها بوده اس��ت، افزود: اين در حالی اس��ت كه 
93 درصد از بارش ها در دش��ت ها تبخير می ش��ود و 
بارش های ارتفاعات با توجه به تغيير نوع آنها از برف به 

باران به صورت روان آب در می آيد.

هر يك درج��ه افزايش دم��ای كره زمي��ن 10درصد 
تولي��دات م��زارع اس��تان را كاهش می ده��د. معاون 
فن��ی اداره كل مناب��ع طبيع��ی و آب خي��زدار ی 
 اس��تان اصفه��ان ب��ا بي��ان اين ك��ه افزاي��ش دمای 
كره زمين نيز يكی ديگر از چالش های استان اصفهان 
اس��ت، افزود: بر اس��اس آخرين بررس��ی های صورت 
گرفته با افزايش هر درج��ه به گرمای هوای كره زمين 
در استان اصفهان 10 درصد از توليدات مزارع كاهش 
می يابد. وی با اش��اره به وجود 2 هزار گونه گياهی در 
استان اصفهان نيز بيان داشت: در حال حاضر 60 گونه 
گياهی در استان در حال انقراض است و دليل اصلی آن 
نيز افزايش گرمای كره زمين است.مهاجری چرای بی 
رويه دام را دليل اصلی توسعه بيابان در استان اصفهان 
دانست و ابراز داش��ت: اين در حالی است كه جنگل و 
مرتع 17 كاركرد دارد كه از مهم ترين آنها تامين علوفه 
دامی و توليد اكسيژن است. وی افزود: ارزش اكسيژن 
توليد ش��ده برای هر نفر 6 ميليارد تومان است و يك 
هكتار جنگل می تواند در يك سال 2/5 تن اكسيژن را 
كه نياز 166 نفر است تامين كند. معاون فنی اداره كل 
 منابع طبيعی و آب خيزدار ی استان اصفهان با تاكيد 
بر اين كه هر درخت می تواند 8 تن دی اكسيد كربن را 
ترسيب كند، ادامه داد: هر هكتار فضای سبز می تواند 
68 تن ريزگرد را نيز رسوب دهد. وی توليد آب و تنظيم 

چرخه آب را نيز از ديگر مزايای پوشش گياهی دانست 
و افزود: توليد خاك و جلوگيری از فرسايش خاك نيز از 

ديگر مزيت های پوشش گياهی است.
ریزگردهای سجزی معضل شهر اصفهان

مهاجری با بي��ان اين ك��ه در حال حاض��ر ديواره های 
زاگ��رس از ورود بس��ياری از ريزگرده��ای بيرون��ی به 
 اس��تان اصفه��ان جلوگي��ری می كنن��د، اف��زود: 
در حال حاض��ر ريزگرده��ای منطقه س��جزی و ديگر 
كانون های بحران اس��تان از مهم ترين معضل اس��تان 
اصفهان در اين بخش است. وی در ادامه جنگل ها و مراتع 
استان اصفهان را به نوعی ذخيره ژنتيكی كشور دانست 
و افزود: 400 نوع از 2 هزار گونه گياهی موجود در مراتع 
استان اصفهان گياهان دارويی، صنعتی و خوراكی است، 
كه به اندازه تمام جنگل های اروپايی تنوع ژنتيكی دارند. 
معاون فنی اداره كل منابع طبيعی و آب خيزداری استان 
اصفهان توليد مواد خام، گردافشانی و توليد بذر و كنترل 
بيولوژيك را از ديگر مزاي��ای وجود مراتع و جنگل ها در 
استان اصفهان دانست و ابراز داشت: از اين رو بايد توجه 
داشت كه مراتع استان زيستگاه  گونه نادر حيوانات نيز 
هس��ت و بايد چرخه غذايی اين حيوان��ات را نيز تامين 
كنيم. وی با بيان اين كه اس��تان اصفهان با وسعتی بالغ 
بر 10/7 ميليون هكت��ار يكی از اس��تان های مركزی و 
دارای اقليم خشك و نيمه خشك است كه 3/22 ميليون 
 هكتار آن معادل 30 درصد سطح استان مناطق بيابانی و 
ش��ن زار تش��كيل داده كه به طور عمده در بخش های 
ش��مالی و ش��رقی آن پراكن��ش دارن��د، ادام��ه داد: 
شهرس��تان های نائين، خور و بيابانك، اردستان، نطنز، 
آران و بيدگل ، كاش��ان، اصفهان و برخ��وار در منطقه 
بيابانی كره زمين واقع هس��تند كه اين شهرس��تان  ها 

كانون های بحران استان اصفهان را شامل می شوند.
شهرس�تان های بيابانی اس�تان اصفهان 70 سال 

آینده عاری از سکنه می شوند
مهاجری با اشاره به اينكه شهرستان های بيابانی استان 
اصفهان 70 سال آينده عاری از سكنه می شوند، گفت: 
اين كار صحيحی نيس��ت كه ما به منظور ايجاد اشتغال 
خرب��زه و هندوانه بكاري��م و آب های زي��ر زمينی را در 
اين راس��تا مصرف كنيم؛ چرا كه در آينده نزديك دچار 
مش��كات اساس��ی می ش��ويم. وی با بيان اين كه در 
حال حاضر در اس��تان اصفهان يك ه��زار و 90 هكتار 
كانون بحران فرسايشی وجود دارد، گفت: از اين ميزان 
تاكنون 300 هزار هكتار آن نهال كاری ش��ده اس��ت و 
 بزرگ ترين رسالت ما نيز حفاظت از جنگل های موجود 

است. 

معاون فنی اداره كل منابع طبيعی استان اصفهان :

ریزگردهای سجزی معضل شهر اصفهان

یادداشت

شهرستان ها حوادث
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ريي��س كل دادگس��تری اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه وجود 
برخ��ی پرونده ه��ای تبانی در اس��تان گفت: باي��د نظارت 
 كامل و بيشتری بر عملكرد كارشناس��ان حقوقی ادارات و 

دستگاه های اجرايی صورت گيرد و سطح آنها ارتقاء يابد.
احمد خسروی وفا، روز دوشنبه در همايش شورای هماهنگی 
امور حقوقی دستگاه های اجرايی استان اصفهان با تاكيد بر 
ضرورت نظارت كافی بر عملكرد كارشناسان حقوقی افزود: 
در برخی پرون��ده های جزايی، نماين��دگان حقوقی بعضی 
ادارات با طرف مقاب��ل تبانی كرده اند كه اي��ن مصاديق در 

استان نيز وجود داشته و در حال پيگيری است.
وی با بيان اينكه الزم است مديران دستگاه های اجرايی به 
طور دوره ای به تغييراتی در سطح كارشناسان حقوقی خود 
مبادرت ورزند، اظهار كرد: موارد نادری نيز از رانت اطاعاتی 

در استان اصفهان اتفاق افتاده به اين صورت كه قسمت هايی 
در يك اداره، اطاعات مرب��وط به افراد را جهت طرح دعوی 
عليه دولت در اختيار ديگران قرار داده و وجهی نامشروع كه 

جنبه جزايی دارد دريافت كرده اند.
رييس دادگس��تری اصفهان هم چنين از عدم اجرای حكم 
قانونی تعليق حكم برخ��ی كارمندان انتق��اد و اضافه كرد: 
در مواردی مش��اهده ش��ده كه كارمندان متخلف از جمله 
مرتكبين اختاس در برخی از ادارات بر خاف حكم قانونی از 
خدمت معلق نشده اند.خسروی وفاء ادامه داد: اين كار جنبه 
جزايی دارد و قابل پيگيری اس��ت.وی ه��م چنين خواهان 
پاسخ سريع و به موقع به استعامات دادگستری شد و گفت: 
عدم پاسخ به موقع باعث اطاله دادرسی و تضييع حقوق مردم 
اس��ت و تخلف اداری محسوب می ش��ود كه جنبه جزايی 
 دارد.وی با تاكيد بر لزوم به كارگيری كارشناسان مجرب در 
پرونده ه��ای حقوقی دس��تگاه های اجراي��ی تصريح كرد: 
مشاهده شده برخی كارشناس��ان حقوقی ادارات، انگيزه و 
همت الزم برای طرح صحيح دعوا و دفاع مناسب و پيگيری 
الزم را برای حصول نتيجه ندارند، كه ريش��ه اين موضوع به 
جايگاه دفات��ر حقوقی برمی گردد.رييس كل دادگس��تری 
استان اصفهان، اين اداره را سومين دادگستری كشور پس از 
تهران و خراسان رضوی اعام و اظهار كرد: حدود 500 نفر از 

همكاران قضايی در اين اداره كل فعاليت می كنند.
خس��روی وفا، با اش��اره به اقدامات��ی كه در دو س��ال اخير 
در دستگاه قضايی اس��تان اصفهان رخ داده اس��ت، افزود: 
دادگستری اصفهان در اين 20 ماه به جز دو ماه، همواره رتبه 
اول بهره وری كشور را كه بيشتر شامل خاتمه يافتن پرونده 

هاست كسب كرده است.

در روزهای آغازين فصل تابس��تان و هم زمان با شروع 
فصل گرما، صرفه جويی در مصرف آب اهميت مضاعف 
 پي��دا می كن��د؛ از اين رو هفت��ه اول تيرماه ب��ه عنوان 
 » هفته صرفه جوي��ی در مصرف آب« نامگذاری ش��ده 

است.
در هفت��ه صرفه جوي��ی مص��رف آب، فعاليت ه��ای 
فرهنگی ب��ه منظور جل��ب توجه همگانی ب��ه اهميت 
صيان��ت از اين عنصر حي��ات بخش گس��ترش يافته و 
ش��ركت های آب و فاض��اب ش��هری و روس��تايی 
 برنامه ه��ای متنوع��ی را در سراس��ر كش��ور ب��ه اجرا 

می گذارند.
مس��ووالن و دس��ت اندركاران حوزه تأمين و توزيع آب 
ش��رب اميدوارند با همراهی مردم و رسانه های جمعی، 

هدف گذاری انجام شده برای توس��عه فرهنگ مصرف 
بهينه آب در كشور محقق شود.

 عن��وان روزه��ای اي��ن هفت��ه ك��ه در نشس��ت های 
بين روابط عمومی دو شركت مادر تخصصی مهندسی 
آب و فاض��اب كش��ور و مديريت منابع آب اي��ران و با 
 توجه به ش��عار س��ال 94 انتخاب ش��ده، به اين شرح 

است:
  * دوشنبه اول تيرماه 94: آب،  رسانه، مديريت مصرف 

)شرب، كشاورزي،  صنعت(
   * سه ش��نبه دوم تيرماه 94: آب، خان��واده، هم دلي و 

هم زباني دولت و ملت
  * چهارش��نبه س��وم تيرماه 94: آب،  اقتصاد و توسعه 

پايدار
  * پنجش��نبه چهارم تيرماه 94: آب، محيط زيس��ت و 

سامت همگاني
  * جمعه پنجم تيرماه 94: آب و آموزه هاي ديني

  * شنبه شش��م تيرماه 94: آب، مديريت و چالش هاي 
منابع آب زيرزميني

  * يكش��نبه هفت��م تيرم��اه 94: آب،  قان��ون و حقوق 
شهروندي

بر اس��اس عنوان ه��ای تعيي��ن ش��ده برای ه��ر روز، 
برنامه های گسترده و هماهنگی برای اجرا در اين هفته 
 تدوين شده و در اختيار ش��ركت ها قرار گرفته است؛ تا

بر اين اساس فعاليت های فرهنگی برای جلب نظر افكار 
عمومی، رس��انه ها، مس��ووالن قانون گذاری و قضايی و 
 البته دولتمردان ب��ه اهميت و پاسداش��ت از آب انجام

پذيرد.

 تبا نی نمایندگان حقوقی در 
حال پيگيری

 نام گذاری روزهای هفته صرفه جویی
 در مصرف آب
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طبیعت بهاری جنگل آسمانسرا

ایمنا

زاینده رود



يادداشت

 ابوترابی فرد در نطق پیش از دستور
مطرح کرد:

 دغدغه های » فرهنگیان«
 در کارگروه سازمان مديريت 

بررسی می شود

نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی گفت: تصمیم دیگر 
گرفته ش��ده در جلس��ه این بود که کارگروهی در س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای بررس��ی دقیق دغدغه ها مطرح 
 ش��ود، تا با ارائه راهکارهای مناس��ب ظرفیت نظ��ام بودجه 
به صورت شفاف به دست آید و دو نماینده مجلس نیز که طراح 
برگزاری جلس��ه غیرعلنی امروز مجلس بودند از کمیسیون 
 آموزش انتخاب ش��وند و در ای��ن کارگروه عضویت داش��ته

 باشند.
محمدحس��ین ابوترابی فرد، ک��ه در غیاب عل��ی الریجانی، 
 ریاس��ت جلس��ه علن��ی مجل��س را برعه��ده داش��ت، در 
نطق پیش از دس��تور خود گفت: به اطالع همگان می رسانم 
که هم��کاران ارجمند بن��ده جلس��ه غیرعلنی را ب��ا حضور 
نوبخ��ت رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور و 
فانی وزیر آم��وزش و پرورش جهت انع��کاس دغدغه جامعه 
فرهنگیان و دریافت گزارش دولت در راس��تای ارتقای سطح 
 رضایت من��دی جامعه به خصوص آموزگاران کش��ور  برگزار 

کرده اند.
وی در ادامه افزود: جلس��ه غیرعلنی نس��بتا جلسه طوالنی 
بود و همکاران گ��ران قدر ب��ه نمایندگی دیگ��ر نمایندگان 
نظ��رات خ��ود را در فرآین��د رتب��ه بن��دی آم��وزگاران در 
ضرورت ارتقای ارتباطات غیرپرس��نلی نس��بت به پرسنلی، 
و در رابط��ه با ض��رورت تخصی��ص منابع الزم ب��رای اجرای 
س��ند تحول آم��وزش و پرورش و ق��دم برداش��تن در جهت 
رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان پرس��نل دس��تگاه 
 ه��ای اجرایی به خص��وص وزارت آموزش و پ��رورش مطرح 

کردند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان داشت: 
نوبخت در این جلسه گزارشی را ارائه کرده است، و از نگاهی 
ویژه به وضعیت کارکنان آموزش و پرورش پرداختند و نوبخت 
در این جلسه بیان کرد در س��ال 93 با توجه به کاهش منابع 
درآمدی دول��ت وزارت آموزش و پرورش تنها س��ازمانی بود 
که بودجه آن با اختیارات س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
پرداخت ش��د و این مدیریت با اختیارات خ��ود 10 درصد به 
حقوق کارکنان آموزش و پ��رورش افزایش داد و 110 درصد 

حقوق پرداخت کرد.
 ابوترابی فرد در ادامه اظهار داشت: رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی نگاه ویژه ای نسبت به وضعیت معیشت کارکنان 
آموزش و پرورش دارد و در این جلسه نیز تاکید کردند که با 
توجه به این که دولت در دریافت منابع با چالش روبرو است، 

اما پاسخ به نیازهای فرهنگیان دغدغه دولت و مجلس است.
 ابوتراب��ی فرد گف��ت: مطالب��ه ج��دی س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی در جهت رف��ع تبعیض در پرداخ��ت حقوق به 

کارکنان دولت است.
وی هم چنین در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: فانی در 
این جلسه گزارشی ارائه کرد ودر گزارش خود بیان کرد که در 
ارتقای سند تحول آموزش و پرورش و پاسخ به رهنمودهای 
رهبر انقالب گام هایی در این وزارت خانه برداش��ته شده و از 
131 راهکار 40 راهکار انتخاب، و در مس��یر عملیات اجرایی 
کردن آن قدم برداشته شده است.وی افزود: فانی در این جلسه 
مطرح کرد که نسخه س��ند تحول آموزش و پرورش را وزارت 

آموزش و پرورش تدوین کرده است.
نایب رییس اول مجل��س در ادامه بیان کرد: در این جلس��ه 
نس��بتا طوالنی غیرعلنی به دو تصمیم دست پیدا کردیم، که 
یکی از آن تصمیمات این است که قانون خدمات کشوری را 
که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده و به صورت موقت 
در اختیار دولت قرار دارد باید تبدیل به قانون دائمی شود؛ و 
الزم اس��ت که دولت در تحول این سند اگر نیاز به اصالحاتی 
می داند اصالحات را لحاظ و به مجلس در قالب الیحه ای ارائه 
دهد، و کمیس��یون های مربوطه و اجتماعی هر چه سریع تر 
باید این قانون را نهایی کنند تا نظام پرداخت مناس��بی برای 
کارکنان فراهم شود؛ و رفع تبعیض هایی که امروزه وجود دارد 
برداشته ش��ود، چرا که تبعیض ها در پرداخت و غیرمنضبط 
 بودن آن باعث شده است که دغدغه هایی را در جامعه ایجاد

 کند.ابوتراب��ی فرد در رابطه ب��ا تصمی��م دوم نمایندگان در 
این جلس��ه نیز گفت: تصمی��م دیگر این جلس��ه این بود که 
کارگروهی در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بررسی 
دقیق دغدغه ها مطرح ش��ود، تا با ارائه راهکارهای مناس��ب 
ظرفیت نظام بودج��ه به صورت ش��فاف به دس��ت آید و دو 
نماینده مجلس نیز که طراح برگزاری جلسه غیرعلنی امروز 
مجلس بودند، از کمیس��یون آموزش انتخاب شوند و در این 
کارگروه عضویت داش��ته باش��ند. ابوترابی ف��رد در ادامه به 
سالروز شهادت سربازان فداکار که مجاهدانه در عرصه مبارزه 
دیکتاتوری و نظام س��لطه هم چون محم��د بخارایی، امانی، 
صفارهرندی و نیک نژاد از شهدای موتلفه اشاره کرد و گفت: 
این شخصیت ها نماد اعتماد به مبانی اسالم است. وی افزود: 
یاد و نام شهدای عالی قدر موتلفه را و این چهره های آراسته 
 به نور عل��م، ایمان و نور مجاه��دت و نور ش��هادت را گرامی 
 م��ی داری��م و ب��رای آن��ان از خداوند متع��ال عل��و درجات

 را خواستاریم.
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تازه ترین اسناد، از حکمرانی ش��یخ »مامون فالح سعید الداود« 
 عربس��تانی و دوس��تانش بر بازار روغ��ن ایران حکای��ت دارد، 
به طوری که اگر این گروه به دالیل سیاسی یا حفظ منافع ملی 
کش��ور خود و هم چنین به زردی گرایی��دن روابط اقتصادی و 
سیاسی نتواند بازار ایران را تامین کند و در صورت بی توجهی و 
سهل انگاری دس��تگاه های ذیربط، دچار بن بست تامین کاال در 

این بازار می شویم.
 وج��ود رانت ه��ای میلی��اردی در صنع��ت روغ��ن نبات��ی، 
آن هم به واس��طه دسترس��ی به منابع خاص ریال��ی و ارزی یا 
 داشتن سهم عمده بازار، چیز جدیدی نیست. سال ها است که 
ب��ه واس��طه دسترس��ی برخ��ی اف��راد ب��ه مناب��ع دولت��ی، 
قیمت شکنی های گس��ترده در بازار آغاز شده است و همین امر 
سبب شده تا سهم عمده ای از بازار روغن نباتی ایران در اختیار 
مجموعه هایی قرار گیرد که با دسترسی به رانت های ارزی، آن 
هم به واسطه افزایش تولید خود، زمینه را برای انحصار در بازار 

فراهم کرده اند.
برابر آنچه که در آمار و ارقام اعالمی از سوی دولت منتشر شده، 
ضریب وابستگی کاالهای اساسی در زمینه روغن نباتی، حدود 
90 درصد است به نحوی که از یک میلیون و 400 هزار تن دانه 
مورد نیاز صنای��ع روغن نباتی، یک میلی��ون و 300 هزار تن از 
خارج وارد کشور می ش��ود و تنها 100 هزار تن آن دانه داخلی 
 است. این ضریب وابس��تگی، به خودی خود ش��کننده است و 
هر لحظه با توجه به ش��رایط سیاسی کش��ور می تواند منجر به 

تنش در بازار کاالهای اساسی شود؛صرف نظر از اینکه این کاال، 
مصرف مستقیم خانوار نیز به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، بر همین اس��اس اس��ت 
که کارشناس��ان می گویند ک��ه دولت نباید با این ش��کنندگی 
اجازه دهد ب��ازار این کاال، بی��ش از 20 درص��د در اختیار یک 
ش��رکت اعم از ایرانی و خارجی قرار گیرد، این در حالی اس��ت 
که به موازات بای��د قانون ضد دامپینگ را نیز ب��ه خوبی و با هر 
شیوه ای مدیریت کرد، چراکه اگر 30 تا 40 درصد سهم بازار یک 
 کاالی اساسی در اختیار یک شرکت باشد، حتما ممکن است با 
کوچک تری��ن بحرانی ک��ه در داخ��ل آن مجموع��ه تولیدی 
پیش آید، اع��م از تامین نقدینگی، عدم تامی��ن روغن خام و یا 
بحران های کارگری یا هر اتفاق طبیع��ی، 30 تا 40 درصد بازار 
هم ملتهب ش��ود و تا زمانی که دولت ش��رکت دیگری را برای 
جایگزینی مشخص کند، ممکن است بازار تنش های بسیاری را 
تجربه کند. صرف نظر از اینکه مالکیت شرکت های تولیدی، در 
اختیار ایرانی ها یا غیر ایرانی ها باشد، واگذاری 40 درصد از بازار 
یک کاالی اساس��ی امری مغایر با امنیت ملی است، و نیاز است 
که این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح شود، 
چراکه به نظر می رسد تولیدکنندگان نباید قدرت انحصار در بازار 

مواد غذایی را داشته باشند.
اما اوضاع زمانی حادتر می ش��ود که بخش عمده ای از بازار یک 
کاالی اساسی در ایران، در اختیار شرکتی باشد که سهامدارانش 
ملیت ایران��ی ندارند. به این دلی��ل که اگر ش��رکتی که ملیت 

سهامداران و تصمیم گیرانش خارجی است، به دالیل سیاسی یا 
حفظ منافع ملی خود، ایجاد مشکل سیاسی با ایران و به زردی 
گراییدن روابط اقتصادی و سیاس��ی نتواند بازار ایران را تامین 

کند، دچار بن بست تامین کاال می شویم.
در ای��ن می��ان، اس��ناد و م��دارک تولیدکنن��دگان روغن در 
کش��ور نش��ان می دهد که هم اکن��ون س��هم عمده ای)حدود 
40 درص��د( از ب��ازار ای��ران در اختی��ار مجموع��ه ای اس��ت 
که به واس��طه حضور برخی س��هامداران خارجی، دسترس��ی 
س��هل تری به مناب��ع ارزی پی��دا کرده ان��د، و کااله��ای خود 
 را در ش��رایط تحری��م، بی واس��طه خری��د کرده ان��د؛ ام��ا 
همین امر سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان دیگر از میدان 
به در شوند و جای خود را به شرکتی بدهند که در اصل، سهامدار 

عمده اش شیخ » مامون فالح سعید الداود« عربستانی است.
نکته حائز اهمیت این اس��ت که امروز س��هم عمده بازار روغن 
نباتی کشور در اختیار سهامداری است که حتی از کشور دوست 
و هم نظر به لحاظ سیاسی با ایران نیس��ت و همواره ایران طی 
سال های گذشته با این کشور دچار تنش بوده است. 80 درصد 
از س��هام یک ش��رکت تولیدکننده ایرانی ک��ه 40 درصد بازار 
را تامین می کند، در اختیار ش��رکت صافوالی عربس��تان است 
که این ش��رکت ایرانی، با نمایندگی این شرکت عربی توانسته 
سهم عمده بازار را در اختیار گیرد. رییس هیات مدیره شرکت 
صافوالی بهشهر در اختیار » مامون فالح سعید الوداد« است که 

89/9 درصد از سهام را در اختیار دارد. 
اسناد حکمرانی شیخ عربستانی بر بازار روغن ايران

بررسی سوابق کاری این ش��رکت و فروش روغن نباتی تولیدی 
آن در بازار نش��انگر آن اس��ت که در اوج بحران ارزی کشور که 
تولیدکنندگان بس��یاری با زیان مواجه بوده ی��ا حداقل با نقطه 
سر به سر تولید می کردند، این شرکت توانسته سودهای خوبی 
نصیب خود کن��د به نحوی که در س��ال 2014 می��الدی، این 
ش��رکت 268 میلیارد تومان س��ود کرده و 13/3 درصد از کل 

فروش آنها، سود ناخالص بوده است.
از سوی دیگر، سهم تولیدی این ش��رکت از 22 درصد در سال 
84 به 37 درصد در س��ال جاری رسیده اس��ت، و متاسفانه به 
موازات این سود و رشد فروش، برندهای داخلی کشور به سمت 
ورشکستگی رفته و سهم آنها به مرور کاهش یافته است)اسناد 
در تابناک موجود است(.نکته حائز اهمیت آن است که با توجه 
به این که س��هم بازار بیش��تر بوده اس��ت، از رانت دولتی و ارز 
اس��تفاده کرده اند و در زمان س��همیه بندی ارزی، سود باالیی 
برده اند و حتی برخی اس��ناد حکایت از آن دارد که بیش��تر از 
روغن ه��ای دولتی ه��م، ارز مرجع گرفت��ه اند.ح��ال باید دید 
دستگاه های نظارتی پرونده را از تمام جوانب مورد بررسی قرار 
 می دهند و در صورت لزوم، دس��تورات الزم را در این باره صادر 

 می کنند؟

دستگاه های نظارتی به پرونده ورود می کنند؟

اسناد حکمرانی شیخ عربستانی بر بازار روغن ایران
درخواست فوالدسازها از دولت: 

افزايش تعرفه فوالدهای 
وارداتی 

مدیرعام��ل گروه ف��والد مبارکه اصفه��ان، در تازه ترین 
اظهارنظر خود افزای��ش تعرفه واردات ف��والد در ابتداي 
 س��ال جاري را به منظور حمایت از صنعت فوالد کش��ور 
در مقابل واردات کافي ندانست و در عین حال خبر داد که 
درخواستي در خصوص افزایش تعرفه روي واردات فوالد 

به دولت ارائه شده است.
با وج��ودي ک��ه بع��د از ت��الش هاي بس��یار در س��ال 
گذش��ته، دولت تصمیم گرف��ت از ابتداي س��ال جاري 
 افزای��ش تعرف��ه واردات ف��والد را عملیات��ي کن��د، اما 
به نظر مي رس��د این افزایش نیز نتوانسته چتر حمایتي 
 مناس��بي را روي صنع��ت ف��والد کش��ور ایج��اد کند. 
به همین دلیل است که بهرام سبحاني، مدیرعامل گروه 
فوالد مبارک��ه اصفهان و رییس انجم��ن تولیدکنندگان 
فوالد ایران تاکید دارد که افزایش دوب��اره تعرفه واردات 

فوالد ضروري است.
در همین زمینه با دکتر بهرام سبحاني گفت وگو کرده که 

متن آن به شرح زیر است:
اخیرا بحث هايي درب�اره ارائه پیش�نهاد افزايش 
مجدد تعرفه واردات فوالد مطرح شده است. لطفا 

در اين زمینه بیشتر توضیح بدهید.
به رغم تعرفه اي که از اول سال گذاشته شد اما افت قیمت 
در بازار جهاني بیش از تعرفه اي که گذاشته شد بوده است. 
قیمت محصوالت تخت حدود 40 درصد کاهش در بازار 
جهاني داشته است در حالي که تعرفه تنها 15 درصد است. 
به صورت طبیعي با 15 درصد تعرفه نمیشود جلوي افت 
قیمت 40 درصدي را گرفت یا جبران کرد. به همین دلیل 

است که درخواست تولیدکنندگان افزایش تعرفه است.
چقدر درخواست داده اند؟

م��ا پیش��نهاد 40 درص��د تعرف��ه را ب��راي محصوالت 
 ف��والدي دادهای��م ک��ه ب��ه ص��ورت پلکان��ي کاهش 
مي یابد. یعني 40 درصد براي محصول تمام ش��ده است 
و به صورت طبیعي 30 درصد ب��راي میلگرد، 25 درصد 

براي شمش و ...
هنوز با اين پیشنهاد موافقت نشده است؟
نه. در حال بحث با دولت در این زمینه هستیم.

اخیراً هم فوالدسازان اس�تراتژي تقويت صادرات 
به منظور کنترل بازار داخل�ي را در پیش گرفتند؛ 

ارزيابي شما در اين باره چیست؟
به صورت طبیعي این یک راه است که وقتي عرضه و تقاضا 
در بازار به هم مي خورد و عرضه بیشتر از تقاضا مي شود، 
یکي از راه هاي مدیریت بازار این است که مازاد عرضه را 
صادر کنیم. البته این کار هم مش��کالت خودش را دارد، 
براي این که قیمت جهاني پایین آم��ده و واحدها باید با 

رقباي خارجي شان رقابت سختي داشته باشند.

تالش شرکت هندی برای افزايش سهم خود از بازار ايران۳۰ درصد سازندگان از حضور در نمايشگاه نفت محروم شدند
سعید آهنگران، در نشس��تی خبری اظهار داشت: برای حضور در 
بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با 
افزایش 30 درصدی درخواست سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
برای حضور در نمایش��گاه مواجه بودیم، که این درخواس��ت ها را 
برای کمیته برگزار کننده نمایشگاه ارس��ال کردیم. وی افزود: در 
عمل از لحاظ متراژ درخواستی نسبت به سال گذشته با 20 درصد 
رش��د همراه بودیم، اما در عمل، فضایی که در اختیار س��ازندگان 
تجهیزات صنعت نفت برای ارائه توانمندی های شان قرار گرفت 5 
درصد بیش از گذشته بود. دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران با بیان این که به طور متوسط چیزی در حدود 20 متر 
سرانه هر س��ازنده تجهیزات صنعت نفت در نمایشگاه بیستم بود، 
 گفت: برگزارکنندگان نمایش��گاه اعالم کردند به دلیل کمبود جا 
نمی توانند فضای بیشتری به سازندگان اختصاص دهند و در عمل، نتوانس��تیم به درخواست 30 درصد از سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت برای حضور در نمایش��گاه، جامه عمل بپوشانیم. وی خاطرنش��ان کرد: مجری نمایشگاه بزرگ 
صنعت نفت عالوه بر تخصص های معمول باید اش��راف کامل به صنعت نفت ایران و نقش مش��ارکت کنندگان در این 

صنعت داشته باشد، تا بتواند نمایشگاه را هر چه بهتر در تناسب با منافع ملی برگزار کند.

یک شرکت تایر سازی هند که از 3 سال گذشته وارد بازار ایران شده است، 
اعالم کرد انتظار دارد با لغو تحریم ها بتواند عرضه محصوالت خود در بازار 

ایران را افزایش دهد.
به گ��زارش زاین��ده رود به نق��ل از پای��گاه خب��ری روبر نی��وز، احتمال 
 لغ��و تحریم ه��ای تج��اری علی��ه ای��ران، ش��رکت تایرس��ازی آپولو را 
بر آن داشته اس��ت تا عرضه تایر خودروهای باری و اتوبوس ها به ایران را 
افزایش دهد. بر اس��اس اعالم این شرکت تایرس��ازی هندی، این شرکت 
تایرهای متنوعی را با همکاری شرکت آلتون راه توحید جنوب خوزستان، 
توزیع کننده محصوالت آپولو در ایران ارائه کرده اس��ت. شرکت آپولو در 
بیانیه ای که روز 11 ژوئن منتشر شد اعالم کرد: » با توجه به احتمال باالی 
لغو تحریم های تجاری علیه ایران، انتظار می رود اقتصاد ایران شاهد رشد 
سریعی باشد«. این شرکت افزود، معافیت از تحریم ها » نیز می تواند منجر 
به افزایش حمل و نقل بار در ایران ش��ود« که آپولو انتظار دارد بتواند از این موضوع به سود خود بهره ببرد. شرکت آپولو در طی 2 تا 
3 سال گذشته اقدام به فروش رادیال خودروهای باری و اتوبوس در ایران کرده اس��ت. در ادامه این بیانیه آمده است: » با ارائه انواع 
گوناگون تایرهای، شرکت آپولو نظیر ام ای 737، اچ ای، اچ دی و آر دی، این شرکت اکنون افزایش قابل توجه فروش محصوالت خود 

در بخش خودروهای باری و اتوبوس را در ایران تا پایان سال مالی جاری هدف گذاری کرده است«.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینک��ه رتبه ایران در 
تولید عسل جهان کمتر از 10 است، گفت: ترکیه و چین 
از جمل��ه مقاصد صادراتی عس��ل ما هس��تند؛ ضمن این 
که برخی از کش��ورهای اروپایی نیز با واس��طه از ما عسل 

خریدند.
حسن رکنی، شرایط تولید عسل در کشور را بسیار مطلوب 
عنوان کرد و اظهارداشت: رتبه ایران در زمینه تولید عسل 
در جهان کمتر از 10 اس��ت و همین ش��رایط به ما کمک 
می کند که بتوانیم بخشی از تولیدمان را به دیگر کشورها 
صادر کنیم. وی میزان تولید عسل در کشور را حدود 75 
هزار تن اعالم و اضافه کرد: س��ال قبل ح��دود 5 هزار تن 
عسل از کشور صادر شد؛ ضمن اینکه کشورهای مختلفی 

داوطلب دریافت این محصول از ایران بودند.
رکنی، کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، چین و غیره 
را از جمله متقاضیان دریافت عس��ل ایران��ی عنوان کرد و 
گفت: برخی از کشورهای اروپایی نیز با یک واسطه از ایران 

عسل خریدند.
وی تنوع گل و گیاهی کش��ور را عامل تولید عس��ل های 
متنوع و باخاصی��ت دارویی دانس��ت و اف��زود: در زمینه 
بس��ته بندی تش��کل های ما اقداماتی را انج��ام دادند که 
الزم بوده اما کافی نبوده اس��ت؛ ما برای به دس��ت آوردن 
ارزش افزوده کام��ل باید کیفیت و تنوع بس��ته بندی مان 

را باال ببریم.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا تاکید بر ل��زوم حضور 
تش��کل های مربوطه در نمایش��گاه های بی��ن المللی در 
راس��تای بازاریاب��ی ب��رای ای��ن محص��ول، در م��ورد 
پیش بینی های انجام شده برای تولید عسل در سال جاری 
اضافه ک��رد: در حال حاض��ر نمی توان ع��دد دقیقی را در 
این زمینه اعالم کرد؛ اما براس��اس برنامه پیش  بینی شده 
امیدوار هستیم تولید این محصول در سال جاری به بیش 

از 75 هزارتن برسد.  

با افزای��ش تولید نفت عربس��تان، ع��راق و آنگ��وال تولید 
اوپ��ک در م��اه م��ی امس��ال 180 ه��زار بش��که در روز 
 افزایش یافت و ب��ه باالترین رقم از اکتب��ر 2012 تاکنون 

رسید.
بر اساس جدیدترین تحقیق پالتز از مقامات اوپک، مقامات 
صنعت نفت و تحلیلگران، تولید نف��ت اوپک در ماه می به 
31/11 میلیون بشکه در روز رسید که 180 هزار بشکه در 
روز بیش از تولید م��اه آوریل بود و باالتری��ن تولید ماهانه 

اوپک از اکتبر 2012 تاکنون بود.
مارگارت م��ک کوئیل، تحلیلگ��ر پایگاه خب��ری پالتز در 
این ب��اره گفت:» در بیانی��ه اوپک پس از نشس��ت 5 ژوئن 
اشاره شده بود که از اعضا خواسته ش��ده تا به سقف تولید 
سازمان پایبند باش��ند ... این درخواستی است که عمل به 
آن دشوار است، زیرا هیچ س��همیه ای برای کشورها وجود 
 ندارد و سقف 30 میلیون بشکه در روز باید نفت عراق را نیز 
در بر بگیرد که سال هاست بخشی از سیستم مدیریت تولید 
اوپک نیست. با توجه به اینکه هم اکنون بحث اصلی حداقل 
بین بازیگران بزرگ تر بر سر به دست آوردن سهم بیشتر از 
بازار است، به نظر محتمل است که فعال تنها کاهش هایی 

که اتفاق می افتد غیرارادی باشد«.
از نظر افزایش تولید در ماه می، عربستان با افزایش روزانه 
150 هزار بش��که، تولید خود را به 10/25 میلیون بش��که 

رس��اند. آنگوال و عراق هم به ترتیب تولید خود را 70 و 50 
هزار بشکه افزایش دادند. 

افزایش های کمتری نیز در تولید کشورهای الجزایر، امارات 
و ونزوئال رخ داد. این افزایش ها که مجموعا 340 هزار بشکه 
در روز بود، تا حدی با کاهش 90 هزار بشکه ای تولید لیبی 
و کاهش کمتر تولید نفت کشورهای ایران، کویت، نیجریه 

و قطر جبران شد.
به نظر می رسد که عربستان قصد دارد در کوتاه مدت تولید 

خود را هم چنان باال نگه دارد.

صادرات عسل ايرانی به اروپا؛

پیش بینی تولید بیش از ۷۵ هزارتن عسل
در ماه می ۲۰۱۵ ؛

تولید اوپک به باالترين رقم در ۱۹ ماه گذشته رسید
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یادداشت یادداشت

زنیکهشبیهمادربزرگقصههاست
توران میرهادی که سالگرد تولد 88 س��الگی اش فرا رسیده، مدتی 
است بیمار است.گفت وگوی این چهره پیشکسوت ادبیات کودک، 
تنها به چند جمله کوتاه خالصه شد:  حالم مساعد نیست. مدتی است 
در خانه هستم. همه کارها را واگذار کرده ام. با پندار )دخترم( صحبت 
کنید.پندار خمارلو نی��ز صحبت کردن با ت��وران میرهادی را جایز 

نمی داند، و جلوگیری از استرس را دلیل این موضوع ذکر می کند.
قلم زدن درباره این چهره پیشکسوت کار آسانی نیست؛ چهره ای که 
به سبب کارهای بی شمارش هم چون عضویت در هیأت موسسان 
شورای کتاب کودک، تأسیس » فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان« و 
بنیان گذاری و مدیریت مدرسه فرهاد، چهره ای به یادماندنی است و 

گذشت زمان قادر به زدودن نامش نیست.
توران میرهادی را همه می شناس��ند. با وجود گذش��ت 88 سال از 
زندگی سراس��ر عش��ق و علمش، نام او هم چنان بر ت��ارک ادبیات 
 ک��ودک و نوجوان و آم��وزش و پ��رورش نوین ایران می درخش��د. 
در تم��ام برنامه های مهم ش��ورای کت��اب کودک، او چه��ره ای به 
ظاهر خاموش و در باطن پ��ر از جنب وجوش اس��ت. این تنها یک 
ادعا نیس��ت. در هر مراسمی که اس��مش به زبان می آید و نامش از 
تریبون خوانده می شود، با چهره ای که به مادربزرگ های قصه های 
 ما بی ش��باهت نیس��ت، با لبخندی ملیح در میان ک��ف زدن های 
پی در پی عالقه مندان حاضر می ش��ود و ایستادن تمام قد حاضران 

نشان از مهرشان به این بانوی دلسوز و دوستدار کودکان دارد.
26 خردادماه سال روز تولد این فعال حیطه ادبیات کودک و نوجوان 
است. او که تمام وقت زندگی و عشق خود را نثار بچه ها کرده است 
ش��اید نمی دانس��ت خواندن آثاری چون » مایا، دخت��ر گریزان از 
کندو« در دوران کودکی، از او چه چهره منحصر به فردی می سازد. 
انس��انی که روحیه صلح جویی و انگیزه ای قوی برای کار در اجتماع 
در او موج می زند، و سال هاست به مدد برخورداری از پشتوانه غنی 
فرهنگ��ی خانوادگی اش، س��کان دار عرصه فرهنگی اس��ت. توران 
میرهادی، بی ش��ک از معدود چهره های تاریخ ماس��ت که متاثر از 
تعالیم چهره هایی چون پیاژه و برخورداری از استادانی چون دکتر 
هوشیار، توانست نظام آموزشی آموزش و پرورش کشور را متحول 
س��ازد. او با برپایی مدرس��ه فرهاد این امکان را به بچه ه��ا داد تا از 
توانایی های شان لذت ببرند و ببالند. مخالف سرسخت قیاس بچه ها 
و حتی نظام نمره محور، زمانی بر داشته هایش پافشاری می کرد که 
بحث آموزش و پرورش مدرن هنوز شاکله خود را در ایران پیدا نکرده 
بود. سرسختی در کنار باور به آهسته و پیوسته رفتن، هم چون دیگر 
اعضای شورای کتاب کودک، برای او نه فقط یک شعار که سرلوحه 

عمل است.
توران میره��ادی که بی تردید زن��ی برای تمام فصول اس��ت از 15 
فروردین ماه ب��ه علت مش��کالت قلبی و ریوی به م��دت یک هفته 
در بیمارس��تان بس��تری بود، و از همان زمان به قول خودش همه 
کارهایش را واگذار کرده است. او که دانش آموخته دانشگاه سوربن 
فرانسه اس��ت س��تون فقرات ادبیات کودک و نوجوان ماست. پس 
دست های مان را باال می بریم و برای س��المتی او از صمیم قلب دعا 

می کنیم.

اما بگ��ذار بگوی��م کاش م��ادران 
این 1۷5 ش��هید زنده نباش��ند، و 
روایت کشته شدن فرزندان شان را 
نشنوند؛ واال قامت شان از نو خم می شود و سوز جگرشان 

از نو ذوب شان می کند…
برای 1۷5 قهرمان دست بسته ای  می نویسم که دست 

دلم را باز کردند برای از درد نوشتن…
از درد غیرت نالیدن…

از درد دین…
و از درد انقالبی که ب��رای آبادانی اش جوانان بس��یاری 
 زیر خروارها خ��اک خوابیدند و عطای آرزوهای ش��ان را 
به لقایش بخشیدند و هنوز که هنوز است بعد از گذشت 
سال های سال، خانواده های شان قامت راست نکرده اند 

و زخم نبودن عزیزان شان آزارشان می دهد.
 عملیاتی لو رف��ت. نمی دانم چه کس��ی لو داد و پش��ت 

پرده های آن شب وحشت چه بود؟
شاید روزی تاریخ، شیپور رسوایی خائنان را زد.

اما هر چه بود در آن شب 1۷5 پدر قامت خمیده ...
1۷5 مادر خون به جگر

همسرانی دل شکسته
و خدا می دان��د چند فرزن��د، به جرگه چش��م انتظاران 
داغدیده پیوس��تند و خدا م��ی داند تا این زم��ان چه بر 

سرشان رفت و چه خون دل ها خوردند ...
از وقتی این خبر را شنیده ام بغض امانم نمی دهد...

از وقتی عکس دست بسته شهدای غواص را دیده ام، اشک 
هم آرامم نمی کند ...

من نه پدر شهیدی دارم، نه برادر شهیدی …
اما حالم انگار حال مادر جگر خونی اس��ت که روایت قتل 

فرزندش را مقتل به قتل برایش شرح داده باشند ...
آرام نمی شوم ...

این خبر هولی به دلم انداخته و سخت در فکرم، و در بغض 
و اشک غوطه می خورم ...

بی رحمانه است ...
اما بگ��ذار بگوی��م کاش م��ادران این 1۷5 ش��هید زنده 
 نباشند، و روایت کشته شدن فرزندان شان را نشنوند؛ واال 
 قامت ش��ان از نو خم می ش��ود و س��وز جگرش��ان از نو 

ذوب شان می کند.
و مار خوش خط و خال هجران که سال های سال گوشه 

قلب ش��ان جا خوش کرده اس��ت دمادم بیدار می شود؛ 
دمادم نیش می زند و مغز استخوان شان را می سوزاند و 

هماره سوختنی و ساختنی نو تا به هنگام مرگ…
نمی دانم در آن شب بر برادران قهرمانم چه گذشت؟

نمی دانم بستن دست 1۷5 قهرمان از جان گذشته چقدر 
زمان برد؟

اما بدون شک روایت، تصویری از اش��ک و لبخند بوده و 
وصیت ها و شهادتین گفتن ها ...

دلخوشم، اگر در آن سکوت رعب آور اروند کسی نبوده تا 
درد دل شهدای غواص را بشنود ...

 بدون ش��ک هر ک��دام هنگام زنده به گور ش��دن ش��ان 
سر بر بالین امام حسین)ع( گذاش��تند و بر بال مالئک تا 

عرش کبریایی بدرقه شدند ...
برادر شهیدم

قهرمان من توی��ی؛ وقتی تمام آروزهایت را دس��ته گلی 
کردی و در قامت قدت به اروند سپردی ...

اما این روایت تلخ پر کشیدن جوانانی است که رفتند تا ۷۰ 
میلیون انسان در یک سرزمین زخم خورده و ستمدیده به 

آرامش برسند و امنیت پیشه راه شان باشد ...
و گاه و بیگاه خبری می آورند از آن سوی بهشت ...

و روایتگر جان فشانی های جوانان این مرز و بوم می شوند 
برای حفظ آب و خاک و ناموس

باشد درس عبرتی برای آنان که این روزها، با دستان باز و 
آغوشی گشاده با گرگ ها لبخند می زنند و دل به کفتارها 

خوش کرده اند ...
و برای آن��ان، که آرزو ه��ای جوانان این س��رزمین را در 
 قالب ارقام هزارمیلیاردی در حس��اب های بانکی خود و 
خانواده های ش��ان م��ی خوابانند تا رفاه و آس��ایش را از 
س��ر س��فره های این ملت رنج دیده بردارند و کج کنند 
 راهی را که س��ال ها پیش ع��ده ای با خون خ��ود هموار 

کردند ...
و به واقع قدر خون شهدا را چه کسی می داند؟

اختالسگ�رانب�یدردوب�یباک،ب�اکتو
شلوارهایمیلیونی

و یا ساپورت پوشان هزار رنگی که نقش بی حیایی را بر سر 
و گوش این  جامعه زخم خورده حک کرده اند؟

روایت تلخ اخیر 1۷5 غواص قهرمان با دس��تان بس��ته و 
تصویر زنده به گور کردن ش��ان، باید تلنگری باشد برای 
آنان که دستی بر آتش بیت المال دارند و گنجینه آسایش 
مردم را به بیت الحال خود و خاندان شان مبدل کرده اند؛

 باید تلنگری باش��د ب��رای آنان که پش��ت میز ریاس��ت 
نشسته اند و تکیه بر اقتدار قلم ش��ان قوانینی را لغو و یا 
تصویب می کنند که منفعت خ��واص و خانه خرابی عوام 

را در بردارد ...
ای آن که بر مسند قدرت تکیه کرده ای!

این دست های بس��ته، دست تو را باز گذاش��ت تا به این 
مردم رنج دیده خدم��ت کنی؛ نه این که اس��باب عیش 

خود و خاندانت را در این دوره کوتاه مدیریتی فراهم کنی
باید عکس این 1۷5 شهید مظلوم را قاب کرد و گذاشت 

در قاب اتاق فکر مسووالن
تا قسم نامه ای شود برایشان

برای تصمیم های گاه و بیگاه شان
برای وقتی به رانت می اندیشند

و برای وقتی که به بیت المال ناظر ندیده خیره می شوند
ب��رای وقتی ک��ه امنی��ت و آرام��ش را فق��ط و فقط در 
 مذاک��ره با گ��رگ ها م��ی بینند و ب��ا کفتاره��ا هم قدم 

می شوند
باشد که هوشیار باشند و سرنوش��ت مملکتم را از دست 
کس��انی نخواهند که روزی برای قتل های دست جمعی 
جوانان کش��ورم نقش��ه ها ریختند و م��ادران و پدران و 

همسرانی را قد خمیده کردند ...
 چن��دی پیش ب��ود که ی��ک گول خ��ورده منتس��ب به 
امام خمین��ی )ره(، در صفحه ش��خصی فیس بوک خود 
متنی منتش��ر کرد سراس��ر اهانت به امام خمینی)ره( و 

شهدا و خانواده های شان ...
و دل شکستگی خانواده های ش��هدا را به دنبال داشت و 
باعث شد تا فرزند سردار ش��هیدی طی نامه ای این گونه 

پاسخ بدهد که:
» این رفتارها فقط باعث می شوند در جنگ بعدی کسی 
برای ش��ان نجنگد و خواهر و مادر و دخت��ر و باقی زنان 
فامیل و آشنای شان مثل سده های گذشته در زیر دست 
و پای سربازان دش��منان ش��رقی و غربی قرار بگیرد … 
و کشورش��ان دوباره تجزیه ش��ود و از این هم کوچک تر 

گردد…«.
و این عبارات تنها و تنها به دلیل رفتار نادرست و نسنجیده 
کسانی است که س��کان این مملکت اسالمی را با عناوین 

مختلف در دست دارند ...
و من روی س��خنم به تمامی مسووالن و منتسبان به این 

انقالب است
هر قدمی که برمی داری که دورش��دن ت��و را از راه امام و 

شهدا روایت می کند
گویی دست من جوان را هم می گیری و قدمی از اعتقادات 

و باورهای دینی ام دور می کنی
و تو مسوول باورهای دینی من جوانی

پس مواظب باش تا در کس��وت دین و زیر س��ایه انقالب 
به بیت المال تعرض نکن��ی و قوانین منفعت طلبانه برای 
خواص و خانه خراب��ی برای عوام وض��ع نکنی؛ که بدون 
شک باید جواب پیامبر عظیم الشان، امام راحل و شهدای 

مظلوم را بدهی ...
»1۷5« این عدد هم مثل تمامی اعداد و رقم های تاریخی 
در حافظه تاریخی این مملکت خون دل خورده ثبت می 

شود ...
 امید اس��ت که » رقم قس��م نام��ه خ��وش خدمتی« تو

 باشد ...

آنهابادستبستهمقاومتکردند،مابادستبازچهکردیم؟!

به بلندای پروازشان قد بکش
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مفاد آرا
3/150 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
علی محمد شماره  فرزند  آرانی  زارع دوست  علی  آقای  هیأت:  1(رأی شماره 10010 
 296 شناسنامه  شماره  دخیل  فرزند  آرانی  دهقانی  مریم  خانم  و   203 شناسنامه 
47فرعی  پالک  شماره  131.14مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره4 فرعی از پالک 105اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
292و  رحیم شماره شناسنامه  فرزند  رحیمی  محمد  آقای  هیأت:  2(رأی شماره7852 
ششدانگ   شناسنامه93)بالمناصفه(،  شماره  فرزنداحمد  بیدگلی  عبدالهی  طاهره  خانم 
یکبابخانه به مساحت 168.85 مترمربع شماره پالک 43 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی 

از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
3(رأی شماره 435 هیأت: آقای ابوالقاسم یونسی بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 
337و خانم فاطمه علی اکبرزاده بیدگلی  فرزند حسن شماره شناسنامه 17 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215.11مترمربع شماره پالک 186 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی
شناسنامه521   شماره  غالمعلی  فرزند  لوائی  مجتبی  آقای  هیأت:   438 شماره  4(رأی 
از  مجزا  فرعی  پالک184  شماره  مترمربع  مساحت62.63  به  یکبابخانه  ششدانگ 

شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5(رأی شماره353هیأت: آقای حسین نوحیان بیدگلی فرزند یداله شماره شناسنامه 128 
و خانم فاطمه دلیری فرزند محمد شماره شناسنامه9618  بترتیب هریک نسبت به 4 و2 
دانگ مشاع ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142.77 مترمربع شماره پالک 185 فرعی 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

 ،5717 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  باداش  فرخ  خانم  هیأت:  شماره351  6(رأی 
از  مجزا  فرعی   183 پالک  شماره  مترمربع  مساحت106.72  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی 
7(رأی شماره12577 هیأت: آقای احمد کچوپور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
9156، ششدانگ یکبابخانه به مساحت348.15 مترمربع شماره پالک 178فرعی مجزا از 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی 
8(رأی شماره 12530 هیأت: آقای ابوالفضل عباس پور مقدم فرزند محمدعلی شماره 
176فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت95  به  یکبابخانه  شناسنامه2133، ششدانگ 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عباس نجفی
شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  فقیری  طاهره  خانم  هیأت:   12578 شماره  9(رأی 
شناسنامه 89 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.8 مترمربع شماره پالک 175 فرعی 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازنجف دوست
10(رأی شماره 434 هیأت: آقای احمدرمضانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
125 ششدانگ یکبابخانه به مساحت325.85 مترمربع شماره پالک 182فرعی مجزا از 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی نوحیان

11(رأی شماره 433هیأت: خانم فاطمه یونسی بیدگلی فرزند هاشم شماره شناسنامه 
121، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148.46 مترمربع شماره پالک181 فرعی مجزا از 
شماره2 فرعی از پالک112 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علی نوحیان
12(رأی شماره 12600هیأت: آقای محسن روحی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
1149، ششدانگ یکبابخانه به مساحت139.77 مترمربع شماره پالک 179فرعی مجزا 
از شماره3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سید جالل مطلبی
13(رأی شماره421 هیأت: آقای بهمن دخیلی  بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 515 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 61.2مترمربع شماره پالک 77 فرعی مجزا از شماره3 
ابتیاعی  فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

از مالک عادی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  عباسی  محمد  آقای  هیأت:  شماره396  14(رأی 
5844و خانم معصومه منجمی بیدگلی فرزند حبیب شماره شناسنامه5541  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210.22مترمربع شماره پالک 76 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 235اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
15(رأی شماره10053 هیأت: آقای حسین فامیلی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
5285 و خانم انسیه سربندی بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه 5997 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت374.18 مترمربع شماره پالک 79 فرعی مجزا از شماره 
 4فرعی از پالک235 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  ربیعی  احمد  آقای  هیأت:  شماره10053  16(رأی 
شناسنامه 1023 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139.2مترمربع شماره پالک 10فرعی 
مجزا از شماره2و7 فرعی از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  مالکیت مشاعی 
17(رأی شماره 537هیأت: آقای سید ولی مریخی دوم بیدگلی  فرزند آقا حسین شماره 
شناسنامه250، ششدانگ یکبابخانه به مساحت169.8 مترمربع شماره پالک 43 فرعی 
مجزا از شماره 4 فرعی از پالک285 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازخانم میرحسینی 
18(رأی شماره 748هیأت: آقای سید شهاب کاظمی بیدگلی فرزند  سید مرتضی شماره 
شناسنامه7131 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت119.8 مترمربع شماره پالک45 فرعی 
مجزا از شماره12 فرعی از پالک 285اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
 893 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  زهرا صحرائی  آقای  هیأت:  شماره747  19(رأی 
از  مجزا  فرعی   44 پالک  شماره  مترمربع   174.25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
بیدگل.  آران و  ثبتی  از پالک285 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه  شماره14 فرعی 

ابتیاعی از سید عباس حسینی
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  سربندی  علیرضا  آقای  10765هیأت:  شماره  20(رأی 
شناسنامه 77 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179.35 مترمربع شماره پالک 9فرعی 
مجزا از شماره 8وقسمتی از مشاعات از پالک602 اصلی واقع در آماکن بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  موخر  مقنی  محمدعلی  آقای  633هیأت:  شماره  21(رأی 
شناسنامه 8975 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77.56مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از شماره3 فرعی از پالک665 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازعلی محمد مقنی موخر
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  خورشیدی  رقیه  آقای  هیأت:  شماره437  22(رأی 
شناسنامه215ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190.8 مترمربع شماره پالک 666 اصلی 

واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسین ابرئی
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  خیبری  مصطفی  آقای  هیأت:  شماره529  23(رأی 
از  14فرعی  شماره  71.8مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1790 شناسنامه 
پالک 2و5و9 وقسمتی از مشاعات از پالک721 اصلی واقع در اماکن بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازسید ابوالفضل حسینی

محمد  علی  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  معصومه  خانم  10759هیأت:  24(رأی شماره 
شماره شناسنامه 70 ، ششدانگ  یکبا ب مغازه  به مساحت 31.8 مترمربع شماره پالک2 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 864 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
غالمحسین  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  جواد  آقای  هیأت:   10760 شماره  25(رأی 
شماره شناسنامه977 و خانم زینب خاتون علی اکبرزاده بیدگلی فرزند حمز اله  شماره 
شماره  مترمربع  مساحت171.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   196 شناسنامه 
پالک 9فرعی مجزا از شماره 4فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 864 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
26(رأی شماره 6519هیأت: خانم طاهره ضرغامی فرزند آقا حسن شماره شناسنامه 
از  به مساحت 24.5مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا  یکباب مغازه  323 ششدانگ 
احمد  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  بخش 3حوزه  اماکن  در  واقع  1106اصلی  پالک 

مکاری نژاد 
27(رأی شماره 10279 هیأت: آقای مهدی گلشن آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
668نسبت به 1/5 دانگ مشاع و خانم مریم کویری مفرد آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه249 نسبت به 4/5دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.2مترمربع 
شماره پالک 3فرعی از پالک 1456و1457 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  زاده  احسن  مریم  خانم  11567هیأت:  شماره  28(رأی 
فرعی  مترمربع شماره پالک16  به مساحت 52.85  یکبابخانه  شناسنامه 95 ششدانگ 
مجزا از شماره 11 و12 فرعی وقسمتی ازمشاعات آن  از پالک 1677 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره488 هیأت: آقای علی ناصریان آرانی فرزند رجب علی  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه67  محمدشماره  فرزند  پور  امین  معصومه  خانم  و   10563
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153.9 مترمربع شماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 
2و7وقسمتی از مشاعات آن فرعی از پالک 1796 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  فرزندرمضانعلی  آرانی  نژاد  خاری  اسمعیل  آقای  423هیأت:  شماره  30(رأی 
  94 شناسنامه  شماره  رضا  پورفرزند  ابوالحسنی  امینه  خانم  و  شناسنامه383 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت204.8 مترمربع شماره پالک1 فرعی مجزا 
از پالک 1948 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

31(رأی شماره521 هیأت: خانم محدثه ساکنی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
2028ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144.45مترمربع شماره پالک 277فرعی مجزا از 
شماره 83 فرعی از پالک1965 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازعباس انگوری
32(رأی شماره 533 هیأت: آقای حسین خوشه چرخ فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک16  شماره  545.25مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  256ششدانگ 
ثبتی آران و  اماکن بخش 3 حوزه  از پالک2048 اصلی واقع در  شماره 11و14فرعی 

بیدگل. مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  کمال  رسول  آقای  هیأت:  شماره534  33(رأی 
شناسنامه8747   شماره  محمد  علی  فرزند  افشان  بذر  طاهره  خانم  و   1250148707
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت205 مترمربع شماره پالک 
3فرعی مجزا از شماره 1و2وقسمتی از مشاعات 2367 اصلی و1 فرعی از 2368 اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
34(رأی شماره 743 هیأت: آقای حسین مهدیه آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه467 
اله شماره شناسنامه 290)بالمناصفه(، ششدانگ   و خانم رضوان عظیمی فرزند ماشا 
یکبابخانه به مساحت276.69 مترمربع شماره پالک85 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی 

از پالک 2257اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
35(رأی شماره 391 هیأت: آقای عباس به حالج  آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
279و خانم زهرا سنجر آرانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 30 )بالمناصفه(، ششدانگ  
قسمتی از  یکبابخانه به مساحت295 مترمربع شماره پالک 84فرعی مجزا از شماره 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   2257 پالک  از   4فرعی 

مالک مشاعی  

36(رأی شماره389 هیأت: خانم خاتون مالباقری آرانی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
189 نسبت به 1/5 دانگ مشاع و آقای عزیزاله  مالباقری آرانی  فرزندآقا محمد  شماره 
 276.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/5 به  نسبت  شناسنامه247 
مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 1 الی 4 وقسمتی از مشاعات و شماره 

2204و2205 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  رضا  فرزند  آرانی  زاده  شبانی  عباس  آقای  هیأت:  شماره788  37(رأی 
شناسنامه266 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116.18مترمربع شماره پالک 1 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3وقسمتی از مشاعات از پالک2199و2200 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا شبانی زاده 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/3/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/3/27

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تحدید حدود اختصاصی 

2/83 شماره:94120914291211-1394/2/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک ثبتی شماره 7580 فرعی مجزی شده از 87 اصلی واقع در یزدانشهر بخش 12 
ثبت اصفهان که طبق رای شماره 8820-1393/08/03 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام احمد عباسی بیرگانی فرزند سلطانمراد 
مفروز و طبق پرونده ثبتی به نام نامبردگان در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 94/4/29 ساعت 
8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی)30( 
روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/03/27 م الف:670 حسین زمانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نجف آباد 
 حصر وراثت

3/503 خانم زهره زاهدی دارای شناسنامه شماره 481 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1292/94ح10 
تاریخ 93/12/24  در  بشناسنامه 30637  بیدآبادی  که شادروان عصمت مقدسی  داده 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
شش دختر به اسامی زیر:1- زهره زاهدی ش.ش 481 )فرزند( 2- زیبا زاهدی ش.ش 
 1287 زاهدی ش.ش  4- شهال  )فرزند(   1861 زاهدی ش.ش  شهناز   -3 )فرزند(   914
)فرزند( 5- سیمین زاهدی ش.ش 538 )فرزند( 6- سهیال زاهدی ش.ش 1815 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6792 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/504 خانم مهری ابوطالبی دارای شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1301/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه   92/11/15 تاریخ  در   64 بشناسنامه  ابوطالبی  یدا...  که شادروان 
ابوطالبی  محمد  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
ابوطالبی ش.ش 23315، 4-  ابوطالبی ش.ش 1219، 3- محسن  ش.ش 40، 2- مهدی 
امیرحسین ابوطالبی ش.ش 5410191961، 5- مهری ابوطالبی ش.ش 102، 6- شمسی 
ش.ش  ابوطالبی  مریم   -8  ،62 ش.ش  ابوطالبی  ملوک   -7  ،17889 ش.ش  ابوطالبی 
19736، 9- فریبا ابوطالبی ش.ش 791، 10- زهرا نیکبخت قهنویه ش.ش 26. والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6793 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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درخواست عجیب 
حدادی فر از باشگاه 

ذوب آهن

سفر
    اسطوره بارسلونا

به اصفهان

کاپیتان تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان ب��رای تمدید قرارداد با این باش��گاه 
درخواس��ت کرد بند عجیبی در قراردادش ذکر ش��ود که همین بند باشگاه را 
برای تمدید قرارداد با او مردد کرده است.  قاسم حدادی فر، کاپیتان تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان است که همواره مسووالن باش��گاه به او توجه ویژه ای دارند 
و این بازیکن را یکی از ارکان تیم خود می دانند. از این روبرای تمدید قرارداد با 
قاسم حدادی فر وارد مذاکره ش��دند، اما کاپیتان ذوب آهن درخواست کرد در 
قراردادش بندی عجیب گنجانده شود و آن بند این بود، در صورتی که او از یکی  
از تیم های عربی کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد داشت، بتواند قراردادش 

را با باشگاه ذوب آهن به طور یک طرفه فسخ کرده و به آن تیم عربی برود.
همین درخواست باعث شده که مسووالن باشگاه ذوب آهن برای تمدید قرارداد 
با این بازیکن دچار تردید شوند؛ زیرا آن ها از کاپیتان تیم خود انتظار دارند که 
هم چون گذشته در خدمت باشگاه باشد و بعد از تمدید قرارداد با تمام وجود در 
اختیار باشگاه باشد، نه این که با درخواست چنین بند عجیبی در قراردادش به 

فکر جدایی و فسخ قرارداد یک طرفه باشد.

ستاره سابق بارسلونا ممکن است به زودی به اصفهان بیاید.
تیم السد قطر توانست به مقام نایب قهرمانی لیگ ستارگان قطر دست یابد  و کسب 
این عنوان دومی کافی بود تا حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل بعد 
مسجل شود. از این رو  با توجه به  بازگش��ت تیم های اصفهانی به آسیا، سال آینده 
احتمال رویارویی سپاهان یا ذوب آهن با السد در مرحله گروهی یا مراحل حذفی 

لیگ قهرمانان وجود دارد.
 آن چه مصاف احتمالی السد با سپاهان، ذوب آهن یا یکی دیگر از نمایندگان فوتبال 
ایران را هیجان انگیز می کند این است که ستاره س��ابق بارسلونا به تازگی با السد 
قرارداد بسته و این یعنی که در صورت هم گروه شدن این تیم با یکی از نمایندگان 
ایران احتمال آمدن ژاوی به اصفهان، تهران یا تبریز کم نیست. طی سال های اخیر 
برخی چهره های سرشناس فوتبال جهان به بهانه مصاف تیم های شان با نمایندگان 
فوتبال اصفهان، راهی دیار نصف جهان شدند و باید منتظر ماند و دید که این توفیق 

نصیب ژاوی هم می شود یا خیر.

زنده ماندن به آبیاری قطره ای؛

استقالل و پرسپولیس مثل دریاچه ارومیه

عاقبت تلخ قهرمان جودوی المپیک
رامین صفویه، تنها دارنده مدال ط��ای المپیک جودو به علت 
مشکات مالی، ورزش قهرمانی را کنار گذاشته است و در حال 

حاضر با مشکات مختلفی دست و پنجه نرم می کند.
صفوی��ه از ج��ودوکاران وزن منه��ای 100 کیلوگ��رم ایران در 
رقابت های المپیک نوجوانان نانجینگ بوده که در سال 2014 
موفق شد با غلبه بر تمام حریفان خود برای نخستین بار در تاریخ 

ورزش کشور مدال طای المپیک جودو را به دست آورد.
وی از ملی پوشان برجسته جودو کشور به شمار می آید که وجود 
مشکات مالی انگیزه وی را برای ادامه راه از بین برده و امروز در 

وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.

خطیبی، سرمربی سیاه جامگان شد
سرمربی فصل گذش��ته تراکتورسازی، هدایت س��یاه جامگان 

ابومسلم مشهد در لیگ پانزدهم فوتبال را بر عهده گرفت.
بعد از جلسه هیات مدیره باشگاه سیاه جامگان مبنی بر انتخاب 
سرمربی فصل آینده این تیم، رسول خطیبی، سکان هدایت این 

تیم در لیگ پانزدهم را بر عهده گرفت.
روز گذشته رضا مهاجری، سرمربی فصل گذشته سیاه جامگان 
با مدیران این تیم برای هدایت س��یاه جام��گان در لیگ برتر به 

توافق نرسیده بود.
از مجید نامجو مطلق به عنوان گزینه های دیگر س��رمربی گری 

سیاه جامگان یاد می شد.

 نیمار، در شوک مرگ بازیکن
 افسانه ای برزیل

 نیمار، فوق س��تاره تیم ملی برزیل و باش��گاه بارس��لونا از مرگ 
» زیتو«، مربی سابق خود در سانتوس و بازیکن افسانه ای برزیل 
بهت زده شده است. زیتوی 82 س��اله، بامداد دیروز درگذشت؛ 
در حالی که علت مرگ او هنوز فاش نشده است. او بازیکن سابق 
تیم ملی برزیل بود و همراه این تیم در جام های جهانی 58 و 62 
عنوان قهرمانی را کسب کرد. زیتو در فینال جام جهانی 62، یکی 
از سه گل برزیل به چکسلواکی را زده بود. او که دوران فوتبالش 
را در سانتوس س��پری کرد، همراه پله، این تیم را در سال های 
62 و 63 به قهرمانی کوپا لیبرتادورس رسانده بود. نیمار نیز که 
خود در برزیل برای سانتوس بازی می کرد، و مدتی زیر نظر زیتو 
 به فوتبال مش��غول بود، س��اعتی پس از اتمام بازی برزیل و پرو 
)2-1 برزیل( با این خبر بد مواجه ش��د و چنان چ��ه در توئیتر 
خود نوشته، در بهت و حیرت فرو رفته است. او در واکنش به این 
اتفاق ناگوار نوشت :» واقعا نمی دانم چگونه باید این مرد بزرگ 
را توصیف کنم. از این اتفاق شوکه هس��تم و فقط می توانم از او 

متشکر باشم. ممنون زیتو!«.

  برگزاري جشنواره موالي عرشیان
 در 9 رشته

جشنواره فرهنگي ورزش��ي موالي عرشیان هم چون سال هاي 
گذش��ته، با آغاز ماه مبارك رمضان به شهر شور و هیجاني ویژه 

مي بخشد.
 جشنواره فرهنگي ورزشي موالي عرش��یان، به همت سازمان 
فرهنگي ورزشي شهرداري اصفهان، امسال در 9 رشته ورزشي 
برگزار می شود. این مسابقات در رش��ته هاي فوتسال، هندبال، 
بدمینتون، شمشیربازي، تکواندو، جوجیستو، کیک بوکسینگ، 
ژیمناستیک در بخش بخش آقایان و در رشته شنا در دو بخش 

بانوان و آقایان برگزار مي شود.
علی نجمایی دبی��ر این مس��ابقات گفت: دبیرخانه مس��ابقات 
روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد و با توجه به آغاز ثبت نام 
رشته فوتس��ال تا کنون 192 تیم برای شرکت در این مسابقات 

ثبت نام کرده اند.
دبیرخانه مسابقات همه روزه از ساعت 8 صبح الی 8 شب آماده 
ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. قابل ذکر است ثبت نام سایر 

رشته ها نیز به زودی آغاز می شود.
وي افزود: با توجه به نزدیک ش��دن به ش��ب های م��اه مبارك 
رمضان، مراسم قرعه کش��ی این مس��ابقات در چهار سالن گل 
نرگس، ش��هید غازی، ارغوان و کردآباد برگزار می شود. مراسم 

قرعه کشی سایر مراکز نیز در شب های آتی انجام می پذیرد.
دبیرخانه جش��نواره فرهنگی ورزش��ی موالی عرشیان واقع در 
ورزشگاه آبشار همه روزه از 8 صبح الی 8 شب آماده پاسخ گویی 

و ثبت نام از متقاضیان می باشد.
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 فوتبال ایران که س��ال هاس��ت به دنبال سندس��ازی برای 
کنفدراسیون آسیاست تا خود را خصوصی و باشگاه هایش را 
حرفه ای نشان دهد، این بار قدم در راهی گذشته است که باید 

استانداردسازی واقعی را به اجرا بگذارد.
سه سال قبل و در روزهایی که سوزوکی ژاپنی به ایران آمده 
بود و از استانداردس��ازی مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
می گفت و از این باشگاه به آن باش��گاه می رفت، بسیاری از 
مدیران و خبرنگاران فوتبال ایران مات و متحیر از پرونده ها و 

دانسته های این ژاپنی برای هم می گفتند.
در واقع استانداردسازی چه در بعد نرم افزاری و چه در ابعاد 
س��خت افزاری  با آن چه ما تاکنون در فوتب��ال ایران دیده 
 بودیم فاصله هایی داشت، از این جا تا سرزمین آفتاب تابان. 
با این وجود اما همه از خود می پرس��یدند که این ژاپنی که 
تا چند سال قبل از ورزش کردن، س��ومو » کشتی سنگین 
وزن های سنتی ژاپن« و سامورایی » شمشیرزنی رزمی« را 
می شناخت، چگونه استانداردسازی در حد قاره را یاد گرفته و 

از این کشور به آن کشور می رود و آموزش می دهد؟
پاسخ معلوم ش��د، ژاپن برای استانداردس��ازی و برای تلمذ 
زیرساخت فوتبال، دست نیاز به سوی ایتالیایی های کالچو 
دراز کرده بودند؛ و البته نه امروز که چندین سال قبل و پس 
 از یادگیری ماجرا، آن ها زیر س��اخت را پیدا کردند و نهایتا 

به این جایی رسیدند که امروز رسیده اند، آن ها از آسیا فاصله 
گرفته اند و حتی تجربه برگزاری جام جهانی فوتبال به همراه 
کره جنوبی را ه��م دارند. آن روز ها البته در کنار س��وزوکی 
نکات ویژه ای آموختیم، اما مهم ترین دست آوردمان ساخت 
مدرك های جعلی ب��ود؛ برای آن که س��وزوکی را دور بزنیم 
و بگویی��م خصوصی هس��تیم و درآمد داری��م و حق پخش 

تلویزیونی می گیریم و بلیط هم خودمان می فروشیم!
اگر به صورت واقعی آن دس��ت آوردها را بررس��ی کنیم، از 
همه استانداردس��ازی ها تنها میکسدزون و سالن کنفرانس 
خبری اش را توانس��تیم ردیف کنیم بقی��ه اش فریب بود و 

دعوا ...
حاال اما نه سوزوکی که خود » گاووالتی« می خواهد به ایران 
بیاید، این خبر را تاج از سازمان لیگ مخابره می کند و خودش 
زودتر از همه اعام می کند که چه جنجال هایی درپی دارد، 
چرا که گاووالتی با میکسدزون و سالن کنفرانس،  راهش را 
نمی کشد برود. او و تیمش شش ماه به ایران می آیند و هستند 
تا برخی از باشگاه های اضافه و غیر استاندارد را از فوتبال ایران 
حذف کنند.رییس سازمان لیگ رفته دنبال اصل جنس، از 
اروپا، این کار  الزم و واجب بود و باالخره باید روزی رخ می داد، 
ما نمی دانیم زلزله گاووالتی در ایران چند ریشتری است و آیا 
او هم مثل سوزوکی در مواجهه با سند سازی های باشگاه ها 
 که به او نشان می دادیم، تنها س��ر تکان می دهد و می رود؟ 
یا اینکه اسناد دروغین خصوصی سازی و استانداردسازی را 
پاره می کند و باشگاه های ضعیف و غیر استاندارد را با حمایت 
سازمان لیگ و با هر عقوبتی که داش��ته باشد، متعلق به هر 

استانی که باشد کنار می گذارد؟
تاج خودش چنی��ن کرده و حاال باید منتظ��ر پس لرزه های 
این حرکت مدرن و درست بماند، تغییرات در ایران همیشه 
هزینه دارد و قربانی می گیرد، با این وجود تاج این رسیک را 
انجام داده است، شاید روزی بقیه هم راه وی را بروند چون 

کار درست، همیشه درست است، حتی اگر قربانی بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران با کس��ب 7 امتیاز خارج از خانه به 
تنها تیمی در گروه B تبدیل شد که موفق به پیروزی مقابل 
میزبان ش��ده اس��ت؛ و در لیگ جهانی، همیشه امتیازات 

بیرون از خانه تیم صعود کننده را مشخص می کند.
دو بازی آخر ایران مقابل روسیه ش��رایط را به کلی تغییر 
داد، و آن تیم��ی که هیچ امیدی به آن نب��ود و ناکام لیگ 
 جهان��ی تلقی می ش��د، حاال ش��انس اول صعود اس��ت؛ 
چرا که در بازی های خ��ارج از خانه بهتری��ن عملکرد را 

نسبت به سایر تیم ها داشته است. 
در حال حاض��ر، آمریکا با 17 امتی��از در صدر جدول قرار 
دارد و این تیم توانس��ت در 6 بازی خود بیشترین امتیاز 
ممکن را کس��ب کند و از 5 بازی 3 امتی��از کامل و از یک 

بازی 2 امتیاز گرفت. 
تمام این پیروزی ه��ا در بازی های خانگ��ی اتفاق افتاده 
است و آن ها از امروز س��فرهای خسته کننده خود را آغاز 
می کنند، و اولین مقصد آن ها تهران است؛ و از این به بعد 
تیم صدر نشین باید سختی هایی که ایران در 3 هفته اخیر 

کشیده است را تجربه کند.
تیم دوم لهس��تان اس��ت که با 11 امتی��از در مکان دوم 
ایستاده. آن ها هم10 امتیاز دارند که 9 امتیاز آن حاصل 
بازی های خانگی است و در بازی هایی که مهمان بودند، 

فقط یک امتیاز کس��ب کردند. حاال آن ها با سختی های 
بازی خارج از خانه رو به رو شده اند و از این به بعد شرایط 

برای لهستان همین است.
 در هفته آینده لیگ جهانی روس��یه از لهس��تان میزبانی

 می کند و آمریکا باید به تهران بیاید. این که لهستان بتواند 
مثل ایران امتیازات کامل را در روسیه بگیرد، بعید به نظر 
می رس��د؛ چرا که آنها در خانه خودش��ان تیمی متزلزل 
نشان دادند و سخت است برای آن تیم در بازی های خارج 

از خانه هم بتوانند امتیازی کسب کنند.
 در بازی دیگر گ��روه ، ایران می تواند سرنوش��ت خود را 
کاما تغییر دهد؛ چرا که هم اکن��ون 4 امتیاز اختاف با 
تیم دوم وجود دارد و این در حالی اس��ت که لهستان باید 
در روس��یه به میدان بروند و ایران اولین بازی خانگی اش 

را تجربه می کند.
 از طرف دیگ��ر 6 امتی��از در 2 بازی ای��ران مقابل آمریکا 
موجود اس��ت و ایران تنها 4 امتیاز با تیم دوم فاصله دارد. 
البته آمریکا هیچ وقت برای هیچ تیمی حریف دست و پا 
بسته ای نبوده اس��ت و اگر ایران نتواند حداکثر امتیازات 
را در بازی با آمریکا کسب کند هنوز 4 بازی خانگی دیگر 
یعنی 12 امتیاز دست نخورده در جیب دارد. حریف بعدی 
ایران لهستان است و این دیدار رو در رو تکلیف تیم دوم را 

کاما مشخص می کند.
تا پایان هفته پنجمین لیگ جهانی والیبال، ایران بهترین 
تیم خارج از خانه گروه B بوده است و هیچ تیمی نتوانسته 
چنین عملکردی در خانه رقبا داشته باشد و همین موضوع 
می تواند نکته افزایش ش��انس صعود ایران به مرحله بعد 

باشد.
 در حال حاضر تیم های آمریکا، لهستان، ایران و روسیه به 
ترتیب با 7،11،17 و یک امتیاز مکان های اول تا چهارم را 
در اختیار دارند و دو تیم اول این گروه به دور بعدی لیگ 

جهانی صعود می کنند.

والیبال ایران شانس اول صعودفوتبال ایران، در راهی که ژاپن رفت ��

  

پرسپولیس و استقال مثل دریاچه ارومیه درحال 
خشک شدن هستند، و ظاهرا دلیلش این است که 
بسیاری از مسووالن صندلی های این دو را دوست 
دارند و تصمیم های یکدیگر را به جهت از دس��ت 

ندادن صندلی ها وتو می کنند.
استقال و پرسپولیس��ی که روزگاری تمام آسیا 
مبهوت آن ها بود و فوج فوج ه��وادار در کنار این 
دو، زلزله ای ب��ه راه می انداختند که گزارش های 
فراوانی از آن ها در تمام دنیا منتش��ر می شد، این 

روزها خوب نفس نمی کشند.
 آن ها نه این که در حال احتضار باشند، اما با این 
نوع مدیریت روبه قبله ش��ده اند و ه��ر روز، از آن 
زلزله ها کاس��ته می ش��ود و گه گاه هواداران شان 
تیم های دیگری را در لیگ می بینند که تا دیروز 
 با اقوام شان جمعا صد نفر نمی شدند؛ اما امروز از 

این ها بیشتر تماشاگر به استادیوم می آورند.

این اتفاق البته که به مفهوم کم ش��دن هواداران 
این دو تیم نیس��ت؛ چرا که به قول انگلیسی ها دو 
چیز را نمی توان عوض کرد، که یکی از آن ها تیم 

فوتبال است.
  آن ه��ا هنوز هس��تند، اما ب��ا تضعی��ف این دو، 
با اش��تباهات پیاپی و کان، آن ها هم، کم انگیزه 

شده اند.
در واقع فوتبال و روش ه��ای مدیریت و فنی آن 
در دنیا بسیار شتابان جلو رفت، اما تصمیم ساز ها 
در ایران هرگز متوجه تغییرات نشدند و در میان 
اختافات خودشان در مورد این دو تیم، هر دو را 
رو به موت کرده اند و متوجه نمی ش��وند که دنیا، 

مدام نو به نو می شود. 
به همین دلی��ل این دو تیم با همان روش��ی جلو 
می آین��د که چهل س��ال قبل س��نگ بن��ای آن 

گذاشته شده بود.

چهل سال ایستا بودن از این دو تیم که روزگاری 
چون نس��یم می رفتند، حاال گون هایی، س��اکن 
س��اخته که تنها پیش��رفت دیگ��ران را نظاره گر 
هس��تند. گون هایی که باغبان ب��ه آن ها با روش 
قطره چکانی آب می دهد تا زن��ده بمانند. آن ها 

زنده اند، اما نسیم بودن کجا و گون بودن کجا؟
اختالفاتی که اس�تقالل – پرسپولیس 

را خشک کرد
البته هس��تند مدیرانی ک��ه دل س��وزانه پیگیر 
حرکت این » گون ها« بوده و هس��تند. آن ها اما 
حریف درگیری و اختافات فراوانی که برخی از 
سر خود خواهی داش��ته اند، نبوده اند. اختافاتی 

این چنینی:
1 - همی��ن چند ماه قب��ل یک نفر در س��ازمان 
خصوصی س��ازی به صورت خصوصی گفت: چرا 
باید برخی اعضای هیات مدیره و مدیران در این 

دو تیم با پول بیت المال محبوب شوند؟
همان س��ازمان تصادفا بسیار کوش��ید تا این دو 
را بفروش��د اما اهلیت داش��تن از س��ازمانی باال 
دست تایید نش��د تا این دوستان حسابی در کنار 
مزایده های متعدد روی آنتن بروند و تنها عایدی 
مزایده ها این باش��د که آن ها محبوب که نه اما با 

وجود این دو باشگاه معروف شوند.
2 - پنج س��ال قبل در چنین روزهای��ی مدیران 
زیادی بودند ک��ه در راس کار به عن��وان مدیران 
میان��ی تاکی��د می کردند، اگ��ر این دو باش��گاه 
خصوصی ش��دند ما س��بیل های مان را می زنیم؛ 
چ��ون این دو تی��م امنیت��ی هس��تند و هرگز به 

اشخاص واگذار نمی شوند.
3 - مجلس مصوب کرد که در راس��تای اصل 44 
قانون اساس��ی باید و باید ای��ن دو تیم خصوصی 

شوند.
4 - مجلس در این مسیر برای اعام راسخ بودنش 
مصوب کرد ک��ه وزارت ورزش اجازه ندارد از پول 

بیت المال به استقال و پرسپولیس کمک کند!
5  - همان مجلس محترم در مواجه��ه با مزایده 
چهارم که به فروش بسیار نزدیک شده بود 135 

امضا جمع کرد برای هوا کردن مزایده.
6 -  برخی گفتند نمایندگاه مجلس این دو تیم را 
برای صندلی های انتخاباتی هیات مدیره شان الزم 
دارند. برخی هم گفتند ب��رای مصاحبه کردن در 
مورد این دو و معروف شدن در کنار آن مصاحبه ها 

این دو تیم باید دولتی بمانند.
7 -  مدی��ران قوی محبوب ش��دند، مدیران قوی 
 را برداش��تند تا با پول بیت المال محبوب نشوند. 
به ج��ای ایش��ان مدی��ران ضعیف گذاش��تند تا 

محبوبیتی در کار نباشد البد.
8 - یک نفر از سازمان تربیت بدنی گفت: سازمان 
)وزارت امروز( بدون این دو تیم دیگر هرگز دیده 
نمی شود، به همین دلیل این دو تیم را خصوصی 
نمی کنند وگرنه سازمان )وزارت ورزش( کاما از 
س��که می افتد و رییس و وزیر را چه کسی دنبال 

می کند؟
 9 - خودروس��ازها و بانک ه��ا آمدن��د بخرن��د،

 خودرو س��ازها پنجاه س��ال است باش��گاه داری 
می کنند، بانک ها نیز ایضا، این بار اما شاید برخی 
از خود پرس��یدند این همه محبوبیت را بدهیم به 
خودروس��ازها؟ برخی البته گفتند این دو با این 
محبوبی��ت و آن همه پخش مس��تقیم و آن همه 
اعتبار، از ورشکستگی نجات پیدا می کنند و پخش 
مستقیم ها همه چیز را برای آن ها عوض می کند 

اما البد چرا باید صندلی ه��ای مدیران در اختیار 
صنعتی ها باشد؟

 روزنامه نگارها نوش��تند این ها، س��ال هاس��ت
 باش��گاه داری می کنند. جواب آمد باید اتومبیل 
سازی کنند نه باشگاه داری. برخی هم گفتند چه 
جالب البد که این همه سال است باشگاه پیکان و 

سایپا نامرئی هستند! 
 چه جال��ب که دهه هاس��ت تیم های س��پاهان و

 ذوب آه��ن و تراکتورس��ازی و فوالد و س��ایپا و 
پیکان و راه آهن و ... به کارخانه های شان کمک 
می کنند تا اتومبیل و میله گرد بس��ازند و سیمان 

تولید کنند!
10 - گفتن��د ای��ن دو تی��م ب��دون ح��ق پخش 
تلویزیونی زنده نمی مانن��د، فروش هم نمی روند، 
برخی گفتند حقوق پرس��نل صدا و س��یما را چه 
 کس��ی بدهد؟ همین ک��ه تصویرش��ان را پخش

 می کنیم تا ب��ا پول بیت المال محبوب بش��وند، 
بروند کاه شان را بیاندازند باال.

11 - نیازی نب��ود آقایانی که وع��ده داده بودند 
سبیل های ش��ان را بزنند. این دو تیم در ویترین 
قرار گرفتند اما وقتی مشتری پیدا شد، اعام شد: 

نفروشید، اهلیت ندارند.
مسووالن رسیدگی نکنند!

 باید گفت ک��ه این دو » گون« هم چنان چش��م 
انتظار کنار هم نشس��تن همه آن هایی  هس��تند 
که اختافات شان، س��رمایه تولید هیجان کشور 
را از بین برده است. ش��اید بهتر باشد یکی دو نفر 
محبوب ش��وند تا اینکه میلیون ها نفر افسردگی 
بگیرند و به نحوه مدیریت دولت ایرادهای جدی 
در این بخش وارد کنن��د، فراموش نکنید فوتبال 
نماد مدیریت یک کشور است و حاال این مدیریت 

به طور کلی در این بخش زیر سوال رفته است.
ش��اید بهتر باش��د ی��ک روز هم��ه صاحب��ان و 
دوس��ت داران صندلی ه��ای شکس��ته ای��ن دو 
باش��گاه کنار هم بنش��ینند و این تتمه را نجات 
دهند، اس��تقال و پرس��پولیس هم مثل دریاچه 
 ارومیه ش��ده اند، در حال خشک شدن هستند. و

 رسانه ها و روزنامه نگاران برای چندهزارمین بار 
می نویسند: » مسووالن لطفا رسیدگی کنید« و 

البته گوش شنوایی نیست برای رسیدگی!
به نظر می رس��د پ��س از این همه تک��رار چنین 
جمل��ه ای و گ��وش نک��ردن مس��ووالن و عمل 
کردن برعکس، بهتر اس��ت از این به بعد بگوییم 
» مسووالن لطفا رس��یدگی نکنید« شاید اتفاق 

مثبتی افتاد!

سیری در دنیای ورزش

خطاب علی کریمی به چه کسی است؟
علی کریمی با انتش��ار متنی در صفحه ش��خصی اش در اینستاگرام 
 نوش��ت:» نبردهای زندگی همیش��ه به نف��ع قوی ترین ه��ا پایان
 نمی پذیرد، بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد«.

از لنز دوربین



یادداشت

سلیمانی :

 شتاب سرعت توسعه و پیشرفت 
در چهارمحال و بختیاری

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: س��رعت توس��عه و 
پیشرفت چهارمحال و بختیاری، با اقدامات دولت طی دو سال 

گذشته شتاب گرفته است.
 قاسم س��لیمانی دش��تکی، ش��امگاه یکش��نبه در همایش 
گرامی داشت ۲۴ خرداد، در حس��ینه اعظم شهرکرد با اشاره 
به این که سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری با 
اقدامات دولت طی دو سال گذشته شتاب گرفته است، اظهار 
داش��ت: دولت تدبیر و امید با اس��تفاده از مدیران توانمند و 
با تجربه در مس��یر توس��عه و پیشرفت اس��تان چهارمحال و 

بختیاری گام های بلندی برداشته است.
وی افزود: مشکالت بس��یاری در اس��تان طی مدیریت های 
ناصحیح ایجاد شده بود که با همت دولت تدیبر و امید بسیاری 
از این مشکالت حل ش��د؛ و هم اکنون اس��تان چهارمحال و 

بختیاری مسیر رو به رشدی دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دولت تدبیر و امید 
هنگامی که فعالی��ت خود را آغاز کرد، با یک اقتصاد آش��فته 
روبرو ش��د که در ابتدای کار تالش خود را برای منظم کردن 
وضعی��ت اقتصاد به کار گرف��ت؛ و در این خصوص توانس��ت 

موفقیت های ارزشمندی را کسب کند.
 فعال کردن بس�یاری از واحد های تولیدی نیمه فعال 

از اقدامات دولت بوده است
وی تصریح ک��رد: دولت طی دو س��ال گذش��ته در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اقدامات قاب��ل توجهی انجام داده که 
از مهم ترین آنها می توان به فعال کردن ش��مار بس��یاری از 

کارخانه ها و واحد های تولیدی نیمه فعال اشاره کرد.
س��لیمانی دش��تکی تاکید کرد: ش��ناخت ظرفیت اس��تان 
 مانند گردشگری و حرکت در مس��یر آن و بهره گیری از این 
ظرفیت ها برای توس��عه از اقدامات قابل توجه دولت در این 

استان بوده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تالش برای جذب 
سرمایه گذار و توسعه بخش کش��اورزی و تکمیل طرح های 
نیمه تمام مانند فرهنگس��رای شهرکرد از دیگر اقدامات مهم 

دولت در این استان بوده است.
 وی گف��ت: ت��الش دول��ت این اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده از 
ظرفیت های استان مانند گردشگری، در مسیر توسعه استان 

و ایجاد اشتغال برای جوانان گام بردارد.
قاسم س��لیمانی دش��تکی یادآور شد: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، اس��تانی توانمند با ظرفیت های بسیاری است که 
ضرورت دارد همه برای توسعه این استان با یکدیگر همکاری 
 و همیاری کنند و یک��ی از مهم ترین تالش ه��ای دولت در 
سال جاری این است که در این اس��تان انتخابات به خوبی و 

بدون حاشیه برگزار شود.

درصدد پذیرش دانشجو از     
خارج هستیم

رییس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: این دانشگاه در 
برنامه راهبردی خ��ود درصدد پذیرش دانش��جو 
 از خارج کش��ور اس��ت، و اقداماتی را در این زمینه 

در دست اجرا دارد .
شایان شامحمدی، روز دوشنبه در نشست معاونان 
دانشجویی منطقه هفت کشور در دانشگاه شهرکرد 
اظهار داشت: در سفر اخیر مسووالن این دانشگاه به 
شهر پاریس فرانسه، برای شرکت در برنامه جهانی 
انسان و کره مسکون در ماه جاری، رایزنی هایی با 
سفیر ایران در فرانسه و برخی روسای دانشگاه های 
دیگر کشورها برای انجام همکاری های مشترک و 

تبادل دانشجو انجام شد.
وی افزود: سفیر ایران در فرانسه برای پیگیری این 

موضوعات قول مساعد داد.
شامحمدی در ادامه، فضای خوابگاهی کافی را یکی 
از مطالبات اصلی دانش��جویان عن��وان کرد و بیان 
داشت: هم اکنون هشت هزار دانشجو در دانشگاه 
شهرکرد مشغول تحصیل هستند که سه هزار نفر از 

آنها در خوابگاه های دانشگاه سکونت دارند.
وی افزود: از س��ال گذش��ته فعالیت های مطلوبی 
در زمین��ه افزایش فضای خوابگاهی دانش��جویان 
دانش��گاه ش��هرکرد انجام ش��ده و در این مدت با 
تکمیل و افتتاح ۲۲هزار متر مربع از پروژه هایی که 
بیش از 80 درصد پیش��رفت داشته است، دو هزار 
متر مربع به فضاهای خوابگاهی دانشگاه افزوده شد.

ش��امحمدی هم چنین از کلنگ زن��ی خوابگاهی 
جدید با س��ه هزار متر مربع مس��احت تا دو هفته 
آینده خب��ر داد و گف��ت: این پ��روژه در قالب 70 
 س��وئیت دانش��جویی با کم��ک خیران س��اخته 
می شود و شرایطی ایجاد می کند که امکان استفاده 
دانشجویان پذیرش شده خارج از کشور در دانشگاه 

شهرکرد را از این خوابگاه فراهم می سازد.
وی اظهار داش��ت: فضاهای دانش��گاه شهرکرد به 
نسبت دانشجویان، بر اساس نُرم و استاندارد است.

رییس دانشگاه ش��هرکرد با بیان اینکه 95 درصد 
از اعضای هیات علمی این دانشگاه استادیار به باال 
هس��تند و تنها 5 درصد از آنان جمعیت مربیان را 
شامل می شود، سطح علمی اساتید این دانشگاه را 

مطلوب عنوان کرد .
به گفته شامحمدی، هم اکنون هشت هزار دانشجو 
با 300 عضو هیات علمی، در 158 رش��ته، هشت 
 دانش��کده و هش��ت مجموعه پژوهش��ی تحصیل 

می کنند.

یادداشت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: کشت 
محصوالت کش��اورزی ک��م هزینه در راس��تای اقتصاد 

مقاومتی در استان نهادینه شود.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام، ظهر امروز 
در همایش تبیین نقش مهندسین کشاورزی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در استان اظهار داشت: 
کس��ب درآمد و تولید ثروت از طریق کشاورزی بهترین 
راه تولید ث��روت اس��ت؛ و در روایات نیز به این مس��اله 
تاکید شده  است. وی با اش��اره به این که فرهنگ توجه 
به کشاورزی به عنوان یک فرهنگ نهادینه و پایدار باید 
مورد توجه مس��ووالن قرار گیرد، افزود: رشد کشاورزی 
جامعه در گرو قبوالندن این مطلب به کش��اورز که او به 

بهترین کار مشغول است و اهمیت دادن به کشاورزی به 
عنوان یک اصل مهم حاصل می شود.

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری، اقتصاد 
مقاومتی را یک ضرورت در جامعه امروز دانست و بیان 
کرد: یکی از عرصه های مهم اقتصاد مقاومتی، کشاورزی 
اس��ت، و اگر کش��اورزی به معنای واقعی م��ورد توجه 
مسووالن امر قرار گیرد قطعا همه امید دشمن در ارتباط 

با امنیت غذایی جامعه به یأس تبدیل می شود.
نکونام، با بیان این که ب��رای نتیجه مطلوب گرفتن باید 
نگاه عالمانه و متخصصانه با جدیت و کار همراه باش��د، 
خاطر نشان کرد: همان گونه که در روایت نیز آمده است 
برای نهادینه و پایدار ش��دن کش��اورزی، باید به سمت 

چهارمین نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه 
هفت کشور روز دوشنبه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دبیر کارگروه ش��ورای معاونان دانش��جویی منطقه هفت 
کشور، حفظ کرامت دانشجویان را از موضوعات مهم امور 

دانشجویی دانشگاه ها و وزارت علوم عنوان کرد.
علی اکبر کجباف افزود: فضای معاونت های دانشجویی باید 
به گونه ای باشد که دانشجویان بدون ترس از تحقیر شدن، 
مش��کالت مالی خود و خانواده های ش��ان را با مسووالن 

دانشگاهی در میان بگذارند.
وی گفت: معاونت های دانش��جویی باید محلی امن برای 
حل مشکالت دانشجویان باشد، و وظایف این دفاتر بدون 
هیچ چشم داش��تی از دانش��جویان به نحو مطلوب به آنان 

عرضه شود.

 وی ب��ر ض��رورت آم��وزش دانش��جویان در زمینه حفظ 
کرامت های انس��انی در دانش��گاه تاکید کرد و گفت: برای 
آموزش ای��ن مباحث بای��د روحیه تقوا را در دانش��جویان 

تقویت کرد .

کجباف، از م��اه مبارک رمضان با عن��وان فرصت مغتنمی 
برای تقویت روحیه تقوا و تزکیه نفس دانشجویان نام برد و 
افزود: از مسووالن دانشگاهی انتظار می رود از فرصت این 
ماه، مخصوصا در شب های قدر بیش از گذشته بهره بگیرند.

در این نشست که با حضور رییس صندوق رفاه دانشجویان 
کش��ور و جمع��ی از مس��ووالن س��ازمان دانش��جویی 
 وزارت عل��وم و تحقیقات و فن��اوری برگزار ش��د، معاونان 
دانش��گاه ه��ای منطق��ه هفت کش��ور ب��ه بی��ان نظرات 
و پیش��نهادات خ��ود در ب��اره تغذی��ه، وام ه��ای 
دانش��جویی، ن��رخ اج��اره به��ای خواب��گاه ه��ا و میزان 
افزای��ش قیم��ت ژتون غ��ذا در دانش��گاه ها و مش��کالت 
 رفاه��ی و مال��ی دانش��جویان بح��ث و تب��ادل نظ��ر 

کردند.

محصولی رف��ت که هزین��ه کمتر و مقاومت بیش��تری 
داشته باشد.

وی عرض��ه محصول ب��ه ب��ازار را یک��ی از دغدغه های 
کشاورزان دانست و گفت: کشاورز زمانی به محصولش 
امید دارد که از ف��روش و عرضه آن مطمئن باش��د و از 
همی��ن رو متولیان باید در راس��تای حل این مش��کل 

کشاورزان، با برنامه ریزی و جدیت اقدام اساسی کنند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
کشاورزی یک امر ساده نیست که با نگاه سهل انگارانه به 
آن نگریسته شود؛ بلکه به عنوان یک امر ریشه ای نیازمند 

نگاه پایدار است، تا هم دنیا و هم آخرت را آباد کنند.
نکونام، بهترین الگو برای برنامه ریزان بخش کشاورزی را 
خود کشاورز معرفی کرد و گفت: کشاورزی باید با تجربه 
کشاورز و علم مهندسان کشاورزی آمیخته شود، تا بتوان 
به کشاورزی پویا و قابل توجه رسید. وی به ضرورت جهاد 
و برنامه ریزی در کار کشاورزی اش��اره کرد و ادامه داد: 
جهادی عمل کردن لزوماً به معنای داشتن سرعت عمل 
نیست، بلکه جهاد باید همراه با تدبیر، مدیریت عالمانه، 

نظارت، دقت و اقدام به موقع باشد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با 
توجه به این مساله که خواسته خداوند در اولویت مسائل 
قرار دارد، باورمندی در کشاورزی ریشه در توحید دارد؛ 
و کش��اورز باید همه اصول فنی و زراعی را برای حصول 
محصول رعایت کند، زی��را این باور می توان��د تولید را 

افزایش دهد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه 7 کشور، در شهرکرد گرد هم آمدند

کشتمحصوالتکشاورزیکمهزینه،نهادینهشود
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حصر وراثت
3/505 آقای بهروز کانون سیچانی دارای شناسنامه شماره 153 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1296/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   139 بشناسنامه  سیچانی  کانون  غالمرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
92/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- بهزاد کانون سیچانی ش.ش 755 )فرزند( 2- بهروز کانون سیچانی ش.ش 
153 )فرزند( 3- زهرا کانون سیچانی ش.ش 116 )فرزند( 4- شهزاد کانون سیچانی 
ش.ش 758 )فرزند( 5- خیرالنساء قهاری ش.ش 1035 )همسر( والغیر. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6794 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/506 آقای سید امیرحسین مدنی دارای شناسنامه شماره 1271707098 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1315/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسن مدنی بشناسنامه 434 در تاریخ 
94/1/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- سید امیرحسین مدنی ش.ش 1271707098 )فرزند( 2- سید حامد مدنی 
)فرزند(   1276117450 مدنی ش.ش  حسنا  سیده   -3 )فرزند(   1272948420 ش.ش 
4- زهره الهامی خراسانی ش.ش 1378 )همسر( 5- ملک حسین زاده صلواتی ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )پدر(   6 ش.ش  مدنی  محمد  سید   -6 )مادر(   488
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6795 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   688 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  خلف  جعفر  محمد  آقای   3/507
وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  1313/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی میرخلف زاده بشناسنامه 4326 در 
تاریخ 93/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- بتول حایک ش.ش 973 )زوجه( 2- فاطمه میرخلف زاده ش.ش 
زاده میر خلف  4- زهره  )فرزند(   180 زاده ش.ش  میرخلف  3- عذرا  )فرزند(   139 
محمد   -6 )فرزند(   1684 ش.ش  زاده  میرخلف  محمود   -5 )فرزند(   689 ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )فرزند(   688 ش.ش  زاده  میرخلف  جعفر 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:6796  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اصفهان اختالف 
حصر وراثت

3/508 خانم مرضیه امینی خشوئی دارای شناسنامه شماره 3231 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1319/94ح10 
توضیح داده که شادروان محمد امین امینی خشوئی بشناسنامه 18 در تاریخ 93/12/22 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- مهران امینی خشوئی ش.ش 190 )فرزند( 2- علی امینی خشوئی ش.ش 1360 
)فرزند( 3- مژگان امینی خشوئی ش.ش 245 )فرزند( 4- فاطمه امینی خشوئی ش.ش 
534 )فرزند( 5- زهرا امینی خشوئی ش.ش 1847 )فرزند( 6- مرضیه امینی خشوئی 
ش.ش 3231 )فرزند( 7- گلچهره امینی خشوئی ش.ش 2756 )همسر( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6797 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح   532 دارای شناسنامه شماره  نوروزی  علیرضا  آقای   3/509
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1303/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان حسین نوروزی پنارتی بشناسنامه 6 در تاریخ 93/12/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
علیرضا نوروزی ش.ش 532 )فرزند( 2- حمیدرضا نوروزی ش.ش 2 )فرزند( 3- پری 
نوروزی ش.ش 90 )فرزند( 4- مهری نوروزی پنارتی ش.ش 151 )فرزند( 5- فاطمه 
نوروزی پنارتی ش.ش 2 )فرزند( 6- اکبر نوروزی ش.ش 1016 )فرزند( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6798 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1155 شماره  شناسنامه  دارای  نصر  محسن  آقای   3/510
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1312/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان محمدعلی نصرآزادانی بشناسنامه 37 در تاریخ 93/12/29 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- محسن نصر ش.ش 1155 )فرزند( 2- کبری پیرنجم الدین ش.ش 310 )همسر( 
)پدر(   22 نصرآزادان ش.ش  رمضان   -4 )مادر(   12 نصرآزادانی ش.ش  محترم   -3
5- احسان نصرآزادانی ش.ش 1270470655 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6799 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح   127453718 شناسنامه شماره  دارای  تهرانی  دادخواه  آرزو  خانم   3/511
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1311/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی دادخواه تهرانی بشناسنامه 34 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 93/12/2 
دادخواه  آزاده   -2 )فرزند(   86 ش.ش  تهرانی  دادخواه  آرش  به:1-  است  منحصر 
)فرزند(   127453718 تهرانی ش.ش  دادخواه  آرزو   -3 )فرزند(   434 تهرانی ش.ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر(   58 ش.ش  جباری  صدیقه   -4
و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا 
شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:6800  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   641 شماره  شناسنامه  دارای  پدیدار  معصومه  خانم   3/512
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1290/94ح10  کالسۀ  به 
 94/1/3 تاریخ  در   1217 بشناسنامه  پدیدار  تیمور  که شادروان  داده  توضیح  چنین 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
 642 ش.ش  پدیدار  اکرم   -2 )زوجه(   30 ش.ش  خلجی  نهر  شکوهی  مه  تاج  به:1- 
 5098 ش.ش  پدیدار  زهرا   -4 )فرزند(   641 ش.ش  پدیدار  معصومه   -3 )فرزند( 
6- علی پدیدار ش.ش 1150028378  94 )فرزند(  5- مهوش پدیدار ش.ش  )فرزند( 
 5263 پدیدار ش.ش  مهدی   -8 )فرزند(   373 پدیدار ش.ش  محمدحسن   -7 )فرزند( 
)فرزند( 9- محمدرضا پدیدار ش.ش 3437 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:6801  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اصفهان اختالف 

حصر وراثت
3/513 آقای رضا خلجی موگوئی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1329/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدتقی خلجی موگوئی بشناسنامه 62 در تاریخ 93/11/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا خلجی ش.ش 2 
)فرزند( 2- رجبعلی خلجی موگوئی ش.ش 38 )فرزند( 3- حسن خلجی موگوئی ش.ش 68 
)فرزند( 4- حسین خلجی ش.ش 2477 )فرزند( 5- محمدعلی خلجی موگوئی ش.ش 488 
)فرزند( 6- علی محمد خلجی موگوئی ش.ش 489 )فرزند( 7- ماه سلطان خلجی موگوئی 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.  موگوئی ش.ش 3  ریحانه خلجی  )فرزند( 8-  ش.ش 6 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6802 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/514 آقای فرامرز پهلوان اصفهان دارای شناسنامه شماره 1230 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1317/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمعلی پهلوان اصفهان بشناسنامه 5597 در تاریخ 94/2/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فرامرز 
پهلوان اصفهان ش. 1230 )فرزند( 2- کیومرث پهلوان اصفهان ش.ش 662 )فرزند( 3- 
پهلوان اصفهان ش.ش 786  )فرزند( 4- زهره  پهلوان اصفهان ش.ش 461  غالمحسین 
)فرزند( 5- زهرا پهلوان اصفهان ش.ش 877 )فرزند( 6- فریده پهلوان اصفهان ش.ش 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   24325 ش.ش  پور  فنائی  ملوک   -7 )فرزند(   318
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:6803 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/515 آقای رسول قانونی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1321/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جمشید قانونی بشناسنامه 9 در تاریخ 94/9/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رسول قانونی ش.ش 88 
)فرزند( 2- فاطمه آقاجانی ش.ش 739 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6804 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   1209 شماره  شناسنامه  دارای  بیاتی  قربانعلی  آقای   3/516
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1326/94ح10  کالسۀ 
اقامتگاه  تاریخ 94/1/16  بیاتی بشناسنامه 44 در  داده که شادروان سحرناز  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهره 
بیاتی  قربانعلی  )فرزند( 3-  بیاتی ش.ش 2765  فاطمه  )فرزند( 2-  بیاتی ش.ش 9386 
ش.ش 1209 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6805 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/517 خانم خورشید ابولی دارای شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1323/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن حاتمی ماربینی بشناسنامه 60 در تاریخ 93/5/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی اکبر حاتمی ماربین 
ش.ش 1 )فرزند( 2- حسین حاتمی ماربین ش.ش 149 )فرزند( 3- محمدرضا حاتمی ش.ش 
2351 )فرزند( 4- علی اصغر حاتمی ش.ش 709 )فرزند( 5- محمدعلی حاتمی ماربینی 
ش.ش 395 )فرزند( 6- محمدتقی حاتمی ش.ش 1261 )فرزند( 7- مهدی حاتمی ماربینی 
اصفهانی ش.ش 571 )فرزند( 8- خورشید ابولی ش.ش 16 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6806 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
3/518 آقای مجید جابرزاده انصاری دارای شناسنامه شماره 3468 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1325/94ح10 
تاریخ  در   15746 بشناسنامه  انصاری  جابرزاده  رسول  شادروان  که  داده  توضیح 
93/12/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
جابرزاده  علیرضا   -2 )فرزند(   603 ش.ش  انصاری  جابرزاده  محمدعلی  به:1-  است 
)فرزند(  3468 ش.ش  انصاری  جابرزاده  مجید   -3 )فرزند(   136 ش.ش   انصاری 

4- زهرا جابرزاده انصاری ش.ش 1192 )فرزند( 5- صدیقه جابرزاده انصاری ش.ش 
869 )فرزند( 6- ملک جابرزاده انصاری ش.ش 1294 )فرزند( 7- زهره جابرزاده انصاری 
 ش.ش 1132 )فرزند( 8- اعظم جابرزاده انصاری ش.ش 1385 )فرزند( 9- طیبه عالف گر
ش.ش 872 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:6807 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

3/519 خانم زهرا عاملی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 179 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1324/94ح10 
تاریخ  در   10 بشناسنامه  خوراسگانی  عاملی  احمد  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
94/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- زهرا عاملی خوراسگانی ش.ش 179 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6808 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   32 شماره  شناسنامه  دارای  )ذینفع(  گورتانی  خلیلیان  رسول  آقای   3/520
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1256/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه خلیلیان گورتانی بشناسنامه 750 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 68/11/30 
با  اینک  منحصر است به:1- رمضانعلی خلیلیان گورتانی ش.ش 749 )برادر( والغیر. 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6809 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   60 شماره  شناسنامه  دارای  بازآبادی  مرادی  قنبر  آقای   3/521
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1226/94ح10 
تاریخ  در   4064 بشناسنامه  بازآبادی  مرادی  حمیدرضا  شادروان  که  داده  توضیح 
94/1/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- قنبر مرادی بازآبادی ش.ش 60 )پدر( 2- مریم مرادی غریبوند ش.ش 135 
)مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6832 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به کالسۀ  3/522 آقای حسن قاسمی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1235/94ح10 
داده که شادروان قاسم قاسمی خیادانی بشناسنامه 1271906791 در تاریخ 93/11/2 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- مهری امینی پزوه ش.ش 493 )مادر( 2- حسن قاسمی ش.ش 7 )پدر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:6833 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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بخش پایانى :
آثار مواد مخدر بر مغز

مهم ترین مح��ل تاثیر م��واد مخدر بر مغز اس��ت. در مغز 
گیرنده هایی وجود دارد که این مواد بر آن ها اثر می کنند. 

این گیرنده ها به ۳ گروه تقسیم می شوند:
۱- اثر بر گروه اول، س��بب تنظیم و کاهش احساس درد، 

کاهش فعالیت مرکز تنفس، یبوست و اعتیاد می شود.
۲- اثر برگیرنده های دوم، س��بب کاهش احس��اس درد و 

افزایش حجم ادرار می شود.
۳- اثر مواد مخدر بر گیرندهای گروه س��وم، سبب کاهش 

احساس درد می شود.
 مواد مخ��در پس از مص��رف وارد سیس��تم ارتباطی مغز 
شده و فرایند عادی ارس��ال، دریافت و پردازش اطالعات 
از س��وی س��لول های عصبی را مختل می کنند. ساختار 
ش��یمیائی برخی از مواد مخ��در از جمله م��اری جوانا و 
هروئین شبیه نورون های فرس��تنده طبیعی مغز است و 
در نتیجه نورون ها را تحریک می کند. ش��باهت ساختار 
ش��یمیائی این گونه مواد مخدر به نورون های فرس��تنده 
 طبیعي س��بب می ش��ود تا س��لول ه��ای گیرن��ده مغز 
فریب خورده و اجازه دهند تا مواد مخدر وارد سلول های 

عصبی شده و آنها را تحریک کنند.
 گرچه ساختار شیمیائی این گونه مواد مخدر شبیه ساختار 

 مواد شیمیائی مغز اس��ت، اما س��لول های عصبی مغز را 
به ط��ور طبیعی تحری��ک و فعال نمی کنند و س��بب می 
ش��وند تا پیام های غیر عادی در شبکه عصبی مغز جریان 
پیدا کنند. برخی دیگر از م��واد مخدر هم چون آمفتامین 
و کوکائین باعث می ش��وند تا س��لول های عصبی مغز به 
مقدار بسیار زیادی نورون های فرس��تنده طبیعی ایجاد 
کند یا از گردش عادی این مواد شیمیائی در مغز جلوگیری 
می کنند. ایجاد چنین اختاللی سبب می شود تا یک پیام 
بسیار قوی در مغز ایجاد ش��ده و کانال های ارتباطی مغز 
مختل ش��ود. تفاوت میان طنین پیام طبیعی و پیامی که 

بر اثر مصرف این گونه مواد مخدر در مغز ایجاد می شوند 
شبیه تفاوت میان س��خنانی است که کسی در گوش شما 
زمزمه کند و صدائی که با فریاد کشیدن در برابر میکروفون 

ایجاد می شود.
عوارض روانى مصرف مواد مخدر   

بر هم خوردن تعادل روانی، عدم توجه به اصول و مقررات 
جامعه، ضعف اراده، از بین رفتن احساس مسوولیت، ایجاد 
احساس��ات خصومت زا، بیق��راری، عصیانگری، اضطراب 
دائم و احس��اس بی کفایتی و تنهایی، اختالل در خواب، 

بروز انواع بیماری ها و اختالالت روانی.
 عوارض خانوادگى مصرف مواد مخدر

نابسامانی خانوادگی، محدود شدن روابط خانوادگی، عدم 
تربیت صحیح فرزندان، خش��ونت در خانواده، افت سطح 
فرهنگ اجتماعی و اقتصادی خانواده، گس��ترش طالق و 

کاهش آمار ازدواج.
عوارض اجتماعى مصرف مواد مخدر  

مصرف کننده صرف ش��دن، عدم احس��اس مس��وولیت 
نسبت به خانواده و جامعه، سطحی و تصنعی شدن روابط 
اجتماعی و دوری از پیوندهای مستحکم عاطفی، گسترش 
جرم و جنایت، نش��ر بیماری های واگیر و خطرناك مثل 
ایدز و هپاتیت، محروم شدن نسل آینده از تربیت صحیح 

و ایجاد مشاغل کاذب.

  بددهنی و ه��رزه گویی، و بیان کلم��ات رکیک، یکی از 
خصایص زشت افراد فاسد، عاجز، ناتوان و بی منطق است.

افراد سفیه بی خرد، در برخورد با مردم چون از منطق و 
کالم درستی برخوردار نیس��تند و از دادن جواب صحیح 
عاجز هس��تند، بی پ��روا دهان را ب��از می کنن��د و زبان 
خویش را حرک��ت می دهند و با الفاظ رکیک، فحاش��ی 
می کنند. افراد جاهل و نادانی ک��ه با کوچک ترین بهانه 
خشمگین ش��ده، به دور از ش��رم و حیا، فحش و دشنام 
 می دهن��د و آبروی دیگ��ران را مورد هجوم ق��رار داده و 

از بین می برند.
بددهنی، گر چه ممکن اس��ت در لحظه های اول آدم ها 
را آرام کند، اما عواقب��ی دارد که باالخره دامن ش��ان را 
می گیرد و از سوی دیگر، ناس��زاگو ها پس از مدتی دیگر 
با به زبان آوردن حرف های ناخوش��ایند آرام نمی شوند و 

فحش دادن حال شان را بدتر می کند.
متأس��فانه ناهنجاری بددهنی و فحاشی به طرز فجیعی 
در جامعه ما رواج دارد، مردم با صدای بلند سر هم فریاد 
می زنند و الفاظ  رکیکی به زبان می آورند، در شوخی ها 

و جمع های دوستی هم برای ش��وخی و خنده بد دهنی 
و فحاشی بسیار رایج ش��ده، به طرزی گاهی دشنام های 
ناموسی به همدیگر می دهند و می خندند، و این بسیار 

اسفناك است.
برخورد با افراد بد دهن :

- نصیحت و خیرخواهی: متاسفانه برخی افراد در جامعه 
هس��تند که برای تخلیه عصبانی��ت و ناراحتی های خود 
کنترل زبان را از دست داده و هر حرف زشت و ناپسندی از 
زبان شان خارج می شود، در این زمان است که یک دوست 
دل سوز و انسان فهمیده، با بهترین زبان و از سر دلسوزی 

آن ها را از این عمل زشت شان آگاه می سازد .
- عوض کردن فضا: اگر در جمع دوستان هستند و فضای 
فحش دادن به استاد و یا مدیر مدرسه و دانشگاه و فالن 
مسوول فراهم شد، شما با هوش��یاری و دقت این فضای 
گناه آلود را به سمت یک مس��اله علمی یا معنوی سوق 

دهید، و یا با بیان خوبی های استاد  از ایشان دفاع کنید.
هر چند گاهی دفاع کردن از ایش��ان کار س��ختی است 
و ممکن است دوس��تان به حرف انس��ان توجه نکنند یا 

ناراحت شوند ولی تحمل این س��ختی به پاداشی که در 
مقابل آن است می ارزد.

- ترك مجلس گناه : واقعا گاهی اوقات چاره ای جز ترك 
کردن مجلس نیس��ت؛ چرا ک��ه افراد ن��ه قابل نصیحت 
هستند و نه موقعیت دفاع از شخصی که مورد فحش قرار 
می گیرد وجود دارد؛ در این جا بهترین راه حل ترك این 

گونه مجالس است .
- برخورد شدید : برخی افراد هستند که نه با نصیحت  و 
نه با ابراز ناراحتی به خود می آیند، با این افراد بهتر است 
یک رفتار جدی داشت؛ مثال تذکر داده شود که اگر دست 
 از این طرز صحب��ت کردن بر ندارد هرگز با او معاش��رت 
نمی کنید. و این هش��دار در حد یک حرف باقی نماند و 

جدا عمل شود.
با توجه به مطالب فوق به این نتیجه می رسیم؛ در برخورد 
با چنین دوستانی اولین راه نصیحت و خیر خواهی است؛ 
و در مرحله بعد عوض کردن فضای گفتگو؛ و اگر این دو راه 
اثر نداشت مجلس گناه را ترك کنید و خود را از آلودگی 

که در این گونه مجالس است حفظ کنید.

با افزایش س��ن، انته��ای کروم��وزوم ها ک��ه تلومر 
نامی��ده می ش��وند، کوت��اه تر می ش��وند. ای��ن امر 
 باعث می ش��ود افراد بیش��تر در مقاب��ل بیماری ها 
آسیب پذیر ش��وند. ش��اید فکر کنید کاری از دست 
 ش��ما بر نم��ی آی��د، ام��ا تحقیق��ات جدید نش��ان 
می دهند که چنین نیس��ت. در مطالع��ه مقدماتی، 
مشاهده شد تغییرات سبک زندگی می توانند آنزیمی 
را که طول تلومر را گسترش می دهد، افزایش دهند. 
مطالعات دیگر نیز نشان داده اند، رژیم غذایی و ورزش 
می تواند از تلومرها محافظت کن��د. بنابراین عادات 
سالم زندگی می تواند فرایند پیری را در سطح سلولی 

آرام کند.
دوستان زیاد داشته باشيد

علم، دلیل دیگری در اختیار ش��ما ق��رار می دهد که 
قدر دوستان خود را بدانید، چرا که دوستان به طول 
عمر بیشتر کمک می کنند. محققان استرالیایی نشان 
دادند که احتمال مرگ افراد اجتماعی سالمند در یک 
دوره ده ساله، در مقایسه با افرادی که دوستان بسیار 
کمی دارند، کمتر اس��ت. تحلیل دیگ��ری از نتایج به 
دست آمده از ۱48 مطالعه ارتباط بین روابط اجتماعی 

زیاد و طول عمر را تایید می کند.
وظيفه شناس باشيد 

یک مطالعه هش��تاد ساله نش��ان داد یکی از بهترین 
 پیش بینی کنن��ده های طول عمر زیاد، ش��خصیت 
وظیفه ش��ناس اس��ت. محققان صفاتی مانند دقت و 
توجه و پش��تکار را ارزیابی کردند. آنه��ا دریافتند که 
افراد وظیفه شناس کارهای بیشتری برای محافظت 
از س��المتی خود انجام می دهن��د و تصمیماتی می 
گیرند که منج��ر به روابط عاطفی قوی تر و مش��اغل 

بهتر می شود.
دوستان تان را خردمندانه انتخاب کنيد 
عادت دوس��تان به ش��ما منتقل می ش��ود، بنابراین 
به دنبال دوس��تانی باشید که س��بک زندگی سالمی 
انتخ��اب کرده ان��د. مطالعات نش��ان م��ی دهند که 
چاقی از نظر اجتماعی مسری اس��ت. احتمال چاقی 
ش��ما در صورتی که دوس��ت چاق داش��ته باش��ید، 
57 درصد افزای��ش می یابد. س��یگار کش��یدن نیز 
 عادت دیگری اس��ت که در روابط اجتماعی گسترده 
می ش��ود؛ اما خبر خوب این اس��ت که ترك آن نیز 

مسری است.
 سيگار را ترک کنيد

بر کسی پوشیده نیست که ترك سیگار می تواند عمر 
را طوالنی کند )تاثیر آن شما را شگفت زده می کند(. 
طبق مطالعه پنجاه س��اله در بریتانیا، ترك سیگار در 
سی سالگی، می تواند طول عمر را به اندازه یک دهه 
کامل افزایش دهد. ت��رك این ع��ادت در 40، 50 یا 
60 س��الگی امید به زندگی را به ترتیب 9، 6 و ۳ سال 

افزایش می دهد.
 به روح و روان خود بپردازید

تحقیقات نش��ان می دهن��د افرادی که ب��ه معنویت 
توجه م��ی کنند، ط��ول عمر بیش��تری نس��بت به 
افرادی که هی��چ توجهی ب��ه آن ندارن��د، دارند. در 
 یک مطالعه ۱۲ س��اله، مش��خص ش��د اف��راد باالی 
65 س��ال که بی��ش از ی��ک ب��ار در هفت��ه کارهای 
 مذهبی انج��ام می دهند، پروتئین کلیدی سیس��تم 
ایمنی شان بیشتر از افراد مشابه است که هیچ اقدام 
مذهبی انجام نمی دهند. هم چنین در این افراد، مرگ 
در حین پژوهش کمتر محتمل بود. شبکه اجتماعی 
قدرتمندی که در بین افرادی که با هم مراسم و آیینی 
اجرا می کنند، ایجاد می ش��ود، می تواند در سالمت 

عمومی آنها نقش داشته باشد.
رژیم غذایى مدیترانه ای داشته باشيد   

رژیم غذای��ی مدیتران��ه ای، برنامه ای پ��ر از میوه و 
س��بزیجات، غالت کامل، روغن زیتون و ماهی است. 
تحلیلی از 50 مطالعه پژوهشی که شامل بیش از نیم 
میلیون نفر شرکت کننده بود، فواید حائز اهمیت این 
رژیم غذایی را نشان داد. یافته ها نشان می دهند که 
این برنامه غذایی به میزان قابل توجهی خطر سندرم 
متابولی��ک را کاهش می ده��د )ترکیب��ی از چاقی، 
افزایش قند خون، افزایش فش��ار خون و فاکتورهای 
دیگری که خطر بیم��اری قلبی و دیاب��ت را افزایش 

می دهند(.
س�عى کنيد تغذیه تان مانن�د ژاپنى ها   

باشد
مردم اکیناوای ژاپن زمانی طوالن��ی ترین عمر را در 
بین مردم دنیا داش��تند. محققان این ام��ر را به رژیم 
غذایی سنتی آن ناحیه نس��بت می دهند که مملو از 
سبزیجات س��بز و زرد رنگ و کم کالری است. برخی 
از مردم اکیناوا تنها 80 درصد از غذای بشقاب خود را 
می خورند. از زمانی که نسل جدید، سنت های غذایی 
گذشته را کنار گذاشته اند ، طول عمر و امید به زندگی 

این مردم کاهش یافته است.
خواب نيم روز داشته باشيد  

خواب نیم روز در بسیار از نواحی جهان، امری معمول 
و طبیعی است و حاال ش��واهد علمی نشان می دهند 
که چرت زدن در روز می توان��د به افزایش طول عمر 
کمک کن��د. مطالعه ای اخیرا انجام ش��د که ش��امل 
۲4000 ش��رکت کننده بود، نتایج آن نشان داد که 
خواب نیم روزی منظم نس��بت به خ��واب نیم روزی 
هر از گاهی، احتمال مرگ ناش��ی از بیماری قلبی را 
۳7 درصد کاهش می ده��د. محققان تصور می کنند 
خواب میان روز با کاهش هورمون های اس��ترس به 

قلب کمک می کند.
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کودکان نيز افسرده مى شوند
بسیاری از افراد تصور می کنند 
 افس��ردگی تنه��ا گریبانگی��ر

 بزرگ ساالن می شود، در حالی 
که کودکان نیز دچار افسردگی 
می شوند. بر اساس آمارها ۱0 
درصد از کودکان انگلیسی که 
در س��نین 5 تا ۱6 س��ال قرار 
دارند، از مش��کالت روانی رنج 

می برند و 4 درصد از این کودکان نیز مش��کالتی مانند اس��ترس و 
افسردگی دارند.

راه های متعددی برای تشخیص مشکالت روانی در کودکان وجود دارد 
که مهم ترین آن ها ناراحتی مداوم و نگرانی های بی دلیل کودك است 

که به موضوع خاصی مربوط نمی شود.
هم چنین والدین می توانند عکس العمل کودك شان را هنگامی  که 
مس��اله ناراحت کننده ای رخ می دهد ببینند، ب��رای مثال زمانی که 
کسی می میرد طبیعی است که اقوام و اطرافیان او ناراحت شوند، اما 
اگر احساس کردید عکس العمل کودك تان به این اتفاق بسیار شدید 
و افراطی است و یا مدت زیادی طول کشیده است، این موضوع یکی 

از نشانه های افسردگی است.
دکتر » دیوید کینگسلی« مشاور نوجوانان در یک موسسه انگلیسی 
معتقد است، در صورتی که عواطف کودك بر عملکرد روزانه  او تأثیر 
بگذارد، نشانه ای از بیماری و مشکالت روانی اوست که باید پیگیری 

و درمان شود.
هم چنین به اعتقاد وی اگر نوجوانی قادر به انجام تکالیفش در مدرسه 
نبود و عالقه اش را به فعالیت هایی که در گذشته به آن ها عالقه داشت 
از دست داده بود، این تغییر نیز یکی از عالئم اصلی ابتال به افسردگی 
عنوان می شود. بنابراین با شناسایی این عالئم می توانید افسردگی را 

در کودك تان تشخیص دهید.
اگر احساس کردید کودك تان از افسردگی رنج می برد شاید اندکی 
مقابله با آن سخت باشد، اما در این زمینه اولین راه صحبت کردن با 
اوست. تالش کنید تا مشکالتش را شناسایی کنید و این که چه چیزی 

علت بروز این مشکل است را بیابید.
نسبت به مش��کالت کودك تان بی توجه نباشید، چرا که شاید برای 
ش��ما موضوع بی اهمیتی باش��د، اما احتماال برای فرزندتان مشکل 

بزرگی است.
در صورتی که راه های فوق کارساز نبود از مشاوران خانواده، از اقوام و 
نیز از روش رفتار درمانی شناختی که نوعی از گفتار درمانی است زیر 

نظر یک متخصص کمک بگیرید.
در صورت مراجعه به پزش��ک اگر این افسردگی حاد باشد، داروهای 

شیمیایی و مناسب اطفال یا نوجوانان تجویز می شود.
همه کودکان و نوجوانان نیازمند دریافت حس احترام، ارزشمندی 
و دوست  داشته شدن از س��وی دیگران هس��تند، و نیاز شدیدی به 

برقراری ارتباط با والدین شان دارند.
احتمال ابتال به افسردگی در کودکانی که یکی از والدین آنها افسرده 
است، دو برابر و در کودکانی که هر دو والد آنها افسردگی را در زندگی 

تجربه کرده اند، چهار برابر بیشتر از سایر کودکان است.
 با دکتر خوش��ابی، فوق تخصص روان پزش��کی ک��ودك و نوجوان، 

به گفت وگو نشستیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
آیا لجبازی کودکان از عالئم ابتالی آنها به افسردگى است؟

تشخیص افسردگی کودکان به خصوص در سنین زیر ۳ سال کمی 
مشکل اس��ت، زیرا با دوره های بدقلقی و لجبازی آنان اشتباه گرفته 
می شود. به طور طبیعی کودك از ۱5 ماهگی تا ۳/5 سالگی رفتارهای 
لجبازانه و قشقرق هایی برای رسیدن به خواسته هایش دارد که شامل 
پا کوبیدن، سر کوبیدن، جیغ و داد کردن و ... است. بروز این رفتارها 
در این سن کامال طبیعی است، نه نشان دهنده افسردگی. به همین 
دلیل تش��خیص عالئم افس��ردگی معموال از حدود ۳ سالگی به بعد 

راحت تر است.
با لجبازی کودک، چط�ور باید رفت�ار کرد ک�ه از نظر روانى 

لطمه ای به او وارد نشود؟
مهم تری��ن کار، مطالعه و افزای��ش آگاهی والدی��ن از خصوصیات و 
ویژگی های روان شناختی کودکان در دوره های مختلف سنی است که 
می تواند در کنترل رفتارهای آنها موثر باشد، مثال پرت کردن حواس 
کودك از خواسته هایی که می تواند او را به سمت لجبازی سوق دهد، 

 یکی از راه های کنترل لجبازی او است.
در واقع مادر باید همواره در فکر پیشگیری از بروز لجبازی و قشقرق 
باشد، زیرا مدیریت رفتار کودك وقتی در فاز قشقرق می افتد، بسیار 

دشوارتر است.
گاهی هم الزم است به خواسته کودك » نه« گفته شود. در این صورت 
والدین باید جدیت الزم را در رفتار خود داش��ته باشند و با مشاهده 
لجبازی کودك مستاصل نشوند، کوتاه نیایند و نگران افسرده شدن 
او نباشند، زیرا همان طور که اشاره شد، این رفتارها در سنین نوپایی 

کامال طبیعی است.
البته مشابه این رفتار را در دوره نوجوانی هم تا حدی طبیعی می دانیم، 
چون طبق تعریف کنوانسیون کودك، دوره کودکی تا سن ۱8 سالگی 

است.
آیا عصبانيت کودک، مى تواند نشانه افسردگى باشد؟

بله، اما اگر این عالئم از حدود۳/5 تا 4 سالگی به بعد مداوم و حداقل 
۲ تا ۳ هفته در کودك وجود داش��ته باش��د، به افسردگی اش شک 

می کنیم.
یکی از عالئم مهم افس��ردگی کودکان، تحریک پذیری و عصبانیت 
آنهاست، مثال می بینید کودکی که تا چندی قبل خوش اخالق بوده و 
مشکلی نداشته، حاال عالوه بر این که غمگین است، خیلی زود عصبانی 

می شود و واکنش نشان می دهد.
بسياری از کودکان بى دليل گریه مى کنند. آیا این عالمت هم 

نشانه افسردگى است؟
کودك در طول دوره افس��ردگی حس��اس تر و زودرنج تر می ش��ود، 
س��ریع تر بغض می کند و گریه کردن هایش افزای��ش می یابد، اما هر 
گریه  ای نشانه افسردگی نیست. در افس��ردگی گاهی حتی کودك 
برای موارد بسیار بی اهمیت تا یکی دو ساعت گریه می کند و این در 
کنار سایر عالمت های افسردگی می تواند خانواده را به افسرده بودن 

فرزند مشکوك کند.
به عبارتی در دوران افس��ردگی، کودك دچار افت کیفی در زندگی 
می شود، کمتر سراغ دوستانش می رود، در بازی های گروهی شرکت 
نمی کند و از زندگی اش لذت نمی برد. والدین نباید گریه کردن بچه ها 

را به افسردگی ارتباط دهند، چون در بیشتر موارد این طور نیست.

الگوریتم پرش از روی مانع برای روبات چيتا 
    محقق��ان دانش��گاه MIT در آزمایش های 
تکمیلی خود بر روی روبات چیتا الگوریتمی را 
طراحی کرده اند که کمک می کند این روبات 

از روی موانع مسیر خود بپرد.
آخرین باری که محققان دانشگاه MIT برروی 
روبات چیتا آزمایش های��ی را انجام می دادند، 
این بود که این روبات می توانست بر روی چمن 
بدود. بنابراین گزارش، روبات چیتا می توانست 
با سرعتی معادل ۱6 کیلومتر در ساعت بدود و حدود ۳۳ سانتی متر نیز ارتفاع پرش آن 
بود.اخیرا با استفاده از الگوریتمی جدید این روبات می تواند مانع روبری خود را تشخیص 
داده و از روی آن بپرد. درست ش��بیه این که در یک مسابقه دو و میدانی شرکت کرده 
است. مهندسان این پروژه می گویند که هدف اصلی برای آنها این است که سریع ترین 
دونده روی زمین را با بهره وری باالیی تجاری سازی کنند، که می تواند اتفاقات زیادی 

را در جهان صنعت رباتیک رقم زند.

ارائه بطری آب هوشمند
 بطری هوش��مند HidrateMe در زمان 

احساس تشنگی کاربر، می درخشد.
محققان آمریکایی یک بط��ری آب طراحی 
کرده اند که در زمان احساس تشنگی کاربر، 
 HidrateMe می درخشد. بطری هوشمند
ب��ا اس��تفاده از یک حس��گر و برنام��ه تلفن 
هوش��مند، به ج��ای یک دوس��ت کوچک 
 آبرس��ان عمل کرده که مراقب سالمت فرد 

است.
یک برنامه رایگان که با بلوتوث همگام س��ازی می ش��ود، می��زان آب مصرفی کاربر را 
 پیگیری کرده و میزان نوشیدنی الزم برای وی را بر اساس فیزیک بدن مانند: قد و وزن و 

هم چنین موقعیت، ارتفاع و رطوبت تخمین می زند. 
کم شدن آب بدن اتفاق ناخوشایندی است که می تواند خطرناك هم باشد و عالئم آن، 

سردرد، سرگیجه و درد عضالنی است.

راه های برخورد با افراد بد دهن

فناوری

تست هوش

هر کسی چه کاره است؟
سعیده و ساناز و گلناز و حمیرا خدمه یک پرواز)خلبان وکمک خلبان و هوانورد ومهندس پرواز( هستند.

با توجه به اطالعات زیر تشخیص بدید هرکس چه کاره است 1-خلبان و کمک خلبان دو ستان نزدیک اند.
2- سعیده و حمیرا دوستان نزدیک نیستند.3- شوهر خانم مهندس پرواز یکی از مسافران است.

4- سعیده و حمیرا عینک نمی زنند.5-اما درباره ساناز و گلناز مطمئن نیستیم.
6- تنها حمیرا و گلناز ازدواج کرده اند.7-گلناز ناهار خود را با کمک خلبان خورد.

8-خلبان عینک نمی زند.9-اما هوانورد میزند.10- هوانورد با اقای مهمان دار به تازگی نامزد شده اند.
11- اقای مهماندار خوش تیپ است.
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