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خاموشي سينما » فلسطين«  چهارساله شد
 ش��ايد خيلي ها اي��ن روزها ذهنيت خاصي نس��بت 
ب��ه آن نداش��ته باش��ند و زمان��ي ك��ه صحب��ت به 
اين س��الن مي رس��د تنه��ا تصوي��ر تابل��وي خالي 
و شيش��ه هاي غبارگرفت��ه باجه بليط فروش��ي اش 
در دل پي��اده رو و جنب خياب��ان چهارب��اغ را به ياد 
آورن��د؛ ام��ا بس��ياري از اهالي ف��ن و قديم��ي ترها 
 » فلس��طين«  را بهترين س��الن س��ينما در اصفهان

 مي دانند؛  س��الني ب��ا معماري خاص فرانس��وي كه 
به خاطر نداش��تن بالك��ن و وي ژگي پلكان��ي بودنش، 
در هر گوش��ه اش كه بنش��يني بيش��ترين اش��راف 
 را ب��ه س��ن داري. س��ينمايي ك��ه زمان��ي يك��ي از

 مهم ترين پاتوق هاي خاطره بازي در اصفهان بود.

 س��ينما »فلس��طين« يا همان حافظ س��ابق پس از 
چهار دهه فعاليت در 31 خرداد م��اه 1390 به بهانه 
نياز به بازس��ازي و غير قابل اس��تفاده بودن توسط » 
هاشمي«  مديريت وقت ايران فيلم در آن زمان تعطيل 
 شد. س��ينمايي كه سابقه س��اختش به اوائل دهه 50

  مي رس��د و با 660 نفر ظرفيت،  زماني يكي از شلوغ 
ترين س��ينماهاي اصفهان بود. » فلس��طين« قبل از 
تخريب و تعطيلي فعل��ي يكبار ديگر ه��م در خرداد 
ماه 1389 موقتا تعطيل ش��د كه البته با عالقه اي كه 
كارمندان و اهالي آن به ادامه كارش داشتند مدتي بعد 

دوباره بازگشايي شد.
»جيب پرپول«،»بعدازظهر سگي سگي«،...
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تابستا نی  بدون خاموشی

 گفت وگوهای ژنو درباره یمن
 با محوریت سازمان ملل

توسعه حمل و نقل، اصلی ترین 
زیرساخت برای توسعه ایران است

 احتمال گرانی آب تا 
پایان تیرماه
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 خنک ترین منطقه کشور 
در گرم ترین ماه سال

پاسخ شرکت ملی نفت به 
نگرانی ۷۰نماینده مجلس

يک رس��انه معتبر بين المللی واليبال عنوان كرد ايران، 
پيروزی بر آمري��كا را تكرار كرد و حريف كش��ورمان در 

ورزشگاه آزادی فاقد قدرت بود.
س��ايت واليبال جهان، گزارش��ی از پيكار دوم تيم ملی 
كشورمان مقابل آمريكا كه با پيروزی مجدد همراه بود، 

منتشر كرد.
اين رسانه عنوان كرد:  ايران برد را تكرار كرد و آمريكا در 

ورزشگاه آزادی بی قدرت بود.
اين سايت ادامه داد تيم ملی واليبال ايران در حضور 12 
هزار تماشاگر در ورزش��گاه آزادی آمريكا را شكست داد. 

نتيجه نظير 2 روز قبل بود. زيرا مردان اسلوبودان كواچ 
يكبار ديگر 3 بر صفر برنده شدند.

در ادامه نيز اين س��ايت عنوان كرد: در لحظات آغازين 
بازی كامال نمايان بود كه تيم آمريكا كار سختی مقابل 
ايران خواهد داشت. 12 دقيقه بعد از شروع بازی، ايران 
با كس��ب برتری 15 بر 10 فاصله بزرگی ايجاد كرد و 3 
دقيقه بعد نيز توپ آندرسون توسط موسوی بلوكه شد، 
در حالی كه ميرزاجان پور توپ��ی را زد كه باعث برتری 
17 بر 10 ايران ش��د. به اين ترتيب ايران خيلی بهتر از 

رقيب اش بازی می كرد و در تايم دوم نيز...

تعظیم آمریکا  در آزادی

سه شنبه  2  تیر    1394 | 6 رمضان   1436      شمار ه  1612   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

در اتاق های دربسته نباید برای 
مردم تصمیم گیری کرد

2

پذیرش آگهی های روزنامه 
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زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
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 شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق سامانه 
"www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال و مالیات مربوطه را 

نیز پرداخت نمایید. 

مودیان محترم  مالیاتی  : 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

 مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره بهار سال جاری از طریق سامانه 
www.evat.ir حداکثر تا پانزدهم تیر ماه می باشد

مودیان محترم  مالیات بر ارزش افزوده : 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 ازطریق سامانه

 www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری میباشد

 دکتر مهدی جمالی ژناد آاقی جناب
 داریم واثق رجای نموده، رعض تبریک صمیماهن باشید، می ارزشمند کشور اهی سرماهی از بحق هک عنوان شهردار اصفهان هب را  حضرتعالی  شایسته انتصاب  مسرت امکل با

 .  بود خواهد ااهلی  تحرک و نشاط بخش نوید و بوده اصفهان شهر توسعه رفیع اهی قله هب دستیابی سمت هب امید رپ راهی سرآغاز انتخاب این هک 
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در صورت مدیریت مردم و صنایع:



در اتاق های دربسته نباید برای 
مردم تصمیم گیری کرد

رییس مجلس شللورای اسللامی با تاکید بر ضرورت حمایت از 
اصناف و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای جهش اقتصادی 
کشور گفت: اعتماد به صنوف و اتحادیه ها باید اساس حرکت ما 

باشد.
علی الریجانی امروز دوشللنبه )1 تیرمللاه( درهمایش روز ملی 
اصناف، ضمن تبریک به مناسبت قرارگرفتن در ماه مبارک رمضان 
گفت: برای بنده افتخاری است که در روز ملی اصناف دراین جلسه 

باشکوه که متعلق به قشر وسیعی از جامعه است، شرکت کنم.
اعتماد به صنوف و اتحادیه ها اساس حرکت ما باشد

رییس مجلس شورای اسامی با اشللاره به اظهارات وزیر صنعت 
دراین همایش افزود: نگاه خوبی از سللوی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت درخصوص اصناف مطرح شده که عصاره فکر و اندیشه ای 
بود که در بین صنوف برقرار اسللت. دکتر الریجانی، با بیان اینکه 
توجه به صنوف برای بهبود شللرایط اقتصادی کشور باید مدنظر 
قرار بگیرد افللزود:  اعتماد به صنوف و اتحادیه ها اسللاس حرکت 

ما باید باشد.
وی با تاکید براینکه ایجللاد تاالرهای گفت وگو بللرای این نبوده 
که مسللووالن در اتاق های دربسته برای قشر وسللیعی از مردم 
تصمیم گیری کنند، تصریح کرد: باید حرف مردم شللنیده شود 
و تصمیم گیران بللا درنظرگرفتن نظرات و پیشللنهادات افراد و 
بخش های مختلف تصمیم گیری کننللد. دکتر الریجانی با بیان 
اینکه تاکنون برای ساماندهی وضع اصناف نشست های مستمری 
با مسووالن اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صورت گرفته، افزود:علت 
برگزاری نشسللت ها این است که کار شللما نیازمند ارتباط اتاق 

بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاه های مربوطه است.
رییس مجلس شورای اسامی ادامه داد: نگاهی که ما در مجلس 
در برنامه داشته ایم این بود که دولت باید در بخش های مختلف از 

نظرات بخش خصوصی چه تعاون و اصناف استفاده کند.
دکتر الریجانی، با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات مستمر برای 
اخذ نظرات مردم و بخش های مختلف افزود: بهره برگزاری این نوع 

جلسات را مسووالن دولتی و اجرایی خواهند برد.
بسیاری از نظارت ها را باید به تشکل های صنفی سپرد

وی با تاکید بر اینکه همه مسللووالن اجرایی کشور اعم از وزارت 
صنعت، اقتصاد و بخش هایی که با صنوف ارتباط دارند،باید اساس 
کار خود را براعتماد بر صنوف بگذارند؛ تاکید کرد:اگر در گذشته 
صنوف حمایت کننده از همه حرکت هللای مثبت بوده و مصالح 
کشللور را حفظ می کرده اند به این دلیل بوده که اعتماد کافی به 
آنها وجود داشته است. دکترالریجانی با اشاره به اینکه درهمه دنیا 
اعتماد به صنوف مبنا قرار دارد،تصریح کرد: اعتماد به صنوف کارها 

را تسهیل کرده و ثمرات خوبی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه باید بسیاری از نظارت ها را به تشکل های صنفی 
سللپرد، افزود: در صورت سللپردن برخی از وظایللف نظارتی به 
 صنوف عاوه بر تقویت نظارت،هزینه های این موضوع نیز کاهش 

می یابد.

امیر فرزاد اسللماعیلی فرمانده قرارگاه پدافنللدی هوایی ارتش در 
حاشیه محفل انس با قرآن که در گروه پدافند هوایی UCF اصفهان 
برگزار شد، گفت: تجهیزات راداری، شللنود الکترونیکی، موشکی، 
توپخانه ای و دیدبانی قللرارگاه پدافند هوایی خاتللم االنبیا)ص( در 
سال های پس از تفکیک، گسترش زیادی پیدا کرده است و ما سعی 
می کنیم این گسللترش را از ۳۶۰۰ نقطه بلله ۵۰۰۰ نقطه افزایش 
دهیم.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( اظهار داشت: 
اولویت دفاعی کشللور دفاع از هوا و فضای جمهوری اسامی ایران 
است و افزایش سامانه های پدافند هوایی همواره پیام صلح و دوستی 
داشته است؛ همان گونه که اسللام واقعی پیامی جز پیام دوستی و 
محبت ندارد. اسللماعیلی گفت: فضای ایران یک فضای با قداسللت 
 اسللت و ورود و خروج از این فضا بایللد با هماهنگی و اجازه باشللد 
همان گونه که این حق برای همه کشورهای تابع قوانین هوانوردی 

وجود دارد.

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه گفت: گفت وگوهای ژنو درباره 
یمن با محوریت سازمان ملل از سر گرفته می شود.

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران 
با بیان اینکه گفت وگوهای ژنو درباره یمن با محوریت سازمان ملل 
از سللر گرفته می شللود، گفت: بحران یمن صرفا از مسیر سیاسی و 

گفت وگوی واقعی قابل حل است.
وی اظهار داشللت: حضور احزاب و گروه های سیاسللی یمنی در ژنو 
نشللان داد که انصار اهلل و همه جریانها و گروه های ریشه دار یمن از 

مذاکره جدی و واقع بینانه، حمایت می کنند.
معاون وزیر خارجه ایران با تأکید بر اینکه تداوم حمات و محاصره 
انسانی علیه یمن، آن هم در ماه مبارک رمضان هیچ توجیه اسامی 
و انسانی ندارد، گفت: تهران از تاش های نماینده دبیرکل سازمان 
ملل در امور یمن برای توقف حمات نظامی، لغو محاصره انسانی و 

تداوم گفت وگوی واقعی یمنی- یمنی حمایت می کند.
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بخش پایانی : مرحله جدید پروژه ی امام زدایی
در چندین سللال گذشللته، پللس از روشللنگری و آگاهی بخشللی 
 خللواص وفادار بلله گفتمللان انقاب اسللامی، پیرامون پللروژه ی  
امام زدایی و سناریوی تغییر و اسللتحاله، واکنش جامعه به جریان 
تجدیدنظرطلب، بسیار هوشمندانه، به موقع و تحسین برانگیز بوده 
است. بر این اساس منحرفین از اندیشه های نورانی روح خدا، شیوه 
 ی دیگری را بللرای مرحله ی  جدید امام زدایی در دسللتور کار قرار 
داده انللد. جریان پیچیللده ی نفاق جدیللد، به جای ایجللاد تردید، 
تشکیک، نفی  و انکار اندیشلله های امام بزرگوار و هم چنین ستیزه 
جویی با راه امام عظیم الشأن راحل، به تحریف مکتب امام خمینی و 
ارائه قرائت های انحرافی از اصول آن روی آورده اند تا از این طریق با 
کم رنگ ساختن حضور معنوی و فکری  حضرت امام، نظام ارزش ها 

و آرمان های انقاب اسامی را تضعیف کنند.
از ایللن رهگللذر، تجدیدنظرطلبللان به حاشللیه رانللدن گفتمان 
 انقللاب اسللامی در جامعلله و بسترسللازی بللرای تغییللر و 
استحاله ی  جمهوری اسامی را به انتظار نشسته اند. در این رابطه 
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار با کارگزاران نظام)۳۰/4/92( با 
خطرناک دانستن تفسیر غلط از دیدگاه های امام می فرمایند:» جهت 
گیری های صحیح انقاب و کشور بر اساس قرائت معتبر امام، در همه 
زمینه ها مشخص است و نیازی به بررسللی  مجدد جهت گیری ها 
نیست... قرائت امام که در سخنان، نوشته ها و آثار ایشان، ازجمله در 
وصیت نامه ی آن بزرگوار، کاما بین و آشکار است، به عنوان حجت 
و شاخص مورد قبول نخبگان، مسووالن و آحاد ملت است. البته گاه 
تفسیر غلطی از دیدگاه های امام ارائه می شود که کار بد و خطرناکی 
است«. بنابراین دور شدن از مکتب ناب امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 
نسبت مستقیم با تغییر نظام ارزش ها و آرمان های  انقاب اسامی 
 و اسللتحاله ی جامعه و نظام دارد. تجدیدنظرطلبللان در دور جدید 
 پروژه ی امللام زدایی با روش دو گام به جلو، یللک گام به عقب عمل 
می کنند. از این رو خواص و آحاد ملت می بایست با حساسیت هرچه 

بیشتر به تحریف اندیشه ها و اصول مکتب امام بزرگوار توجه کنند.

  سناریوی جدید نظام سلطه برای تغییر و استحاله
 نظللام سلللطه و دشللمنان انقللاب اسللامی بللا متحمل شللدن 
شکست های پی درپی در مقابل جمهوری اسامی ایران، به ویژه در 
فتنه 88، یک بار دیگر سناریوی پیچیده و بسیار خطرناکی را طراحی 
کرده اند. طراحان و کارگزاران این سللناریو، با بهره گیری از عوامل 
نفوذی، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینی، تغییر و 
استحاله ی جامعه و نظام از ساخت و هویت خود، مدنظر قرار داده اند.

 بر این اسللاس بلله نظر مللی رسللد چارچوب کلللی این سللناریو 
بر محورهای زیر استوار است:

- ایجاد ادراک اشتباه )اشتباه محاسباتی( برای برخی از مسووالن
- ایجاد غفلت نسللبت به سللاخت درونی اقتدار و فرصت سوزی از 

جمهوری اسامی ایران
- پیوند زدن مشکات معیشتی مردم به جهت گیری های سیاست 

خارجی نظام
- تئوریزه کردن لزوم تغییر در سیاسللت خارجی بلله بهانه ی حل 

مشکات معیشتی جامعه
- اجتماعیکردن تغییر با عرفی سازی اصول مکتب امام خمینی و 

شرطی سازی پیرامون حل مسائل معیشتی
- حساسیت زدایی از خواص و آحاد مردم از طریق تحریف مکتب امام 
و اصول آن ) ارائه ی قرائت ها و تفاسیر غلط و انحرافی از راه و اندیشه 

ی امام( برای زمینه سازی سناریوی تغییر و استحاله
- به هم ریختن انسجام ملی و دوقطبی سازی حاکمیت و جامعه با 

ایجاد موج تغییرطلبی و بهره گیری از فرآیندهای  انتخاباتی آتی
- رویارویی بخشی از جامعه با اصول مکتب امام خمینی با هدایت و 
موج آفرینی تجدیدنظرطلبان فتنه گر به عنوان فاز نهایی سناریوی 

تغییر و استحاله
 نکته مهللم در ایللن سللناریوی جدید، تعییللن مبللادی حرکت و 
نقش آفرینی برای تجدیدنظرطلبان فتنه گر است. بر خاف مراحل 
پیشین پروژه ی امام زدایی و سللناریوی تغییر و استحاله که نقطه 
عزیمت آن از مبادی فرهنگی و سیاسی بود، در دور جدید، سناریو 

بر حرکت از مبادی اجتماعی - فرهنگی تکیه دارد. این مهم از یک 
سو این فرصت را در اختیار تجدیدنظرطلبان فتنه گر و افراطی قرار 
می دهد تا با بهره گیری از فرآیندهای اجتماعی، برای خود در جامعه 
پایگاه ایجاد نمایند و از سوی دیگر زمینه ای برای استتار و اختفای 
 آنان در پشللت مطالبات اجتماعی و موج تغییرطلبی جامعه فراهم 
مللی آورد. بنابراین بار دیگر باید متذکر شللد که با توجه به نسللبت 
مسللتقیم دور شللدن از مکتب امام خمینی با تغییر نظام ارزش ها 
و آرمان های انقاب اسللامی، می بایسللت نسللبت به تحریف راه 
و اندیشلله های نورانی و الهی امام عظیم الشللأن راحل حساسیت 
به خرج داد و با تاکتیللک دو گام به جلو یک گام بلله عقب در پروژه 
ی امام زدایللی، هوشللمندانه برخللورد کللرد و نباید دچار سللاده 
اندیشللی شللد. امید آن که یاران دیگللر امام راحللل و حافظان آثار 
معظم للله نیز به این امللر خطیر وقللوف یابند و مسللوولیت خود را 
درقبال ایللن امر مهم به درسللتی انجللام دهند و مطمئن باشللند 
 عزت و کرامللت آن هللا در این اسللت و کوتاهی در ایللن مهم برای 

آن ها ثمری که ندارد هیچ، آن ها را نیز به مخاطره می افکند!
امللام و خط امللام قابللل مصادره توسللط هیللچ جریان سیاسللی 
 یا هیچ قرابت نسللبی یا سللببی یا همکاری فیزیکی نیسللت و این 
قرابت های فیزیکی یا ژنتیکی موجب دریافت و فهم بهتر خط امام که 
مبنای تفسیر درست آن باشد، نمی شود. هیچ شخص یا جریانی حق 
ندارد بر خاف برداشت اصلی از زوایای تفکری امام با طرح مطالبی 
سست و بی مبنا از اسللتحکام پایه های اعتقادی نسل حاضر به امام 
بکاهد. امللام را باید همان گونه که بود تعریف کللرد؛ نه رقیق تر و نه 

غلیظتر، نه متحجر و نه لیبرال و سکوالر.
امللام را باید با تمللام مایمات و مهربانللی ها و دلرحمللی هایش با 
مسللتضعفین، با تمام نگاه از سللر لطفش با مردم و با تمام اقتدار و 
ایسللتادگی اش در برابر قلدران عالم تعریف کللرد. برخی که امروز 
جرات ندارند حتی جمله ها و سخنرانی های  امام را از روی متن در 
 برابر مردم قرائت کنند، مراجعه به اصل فرمایشللات ایشان نقاب از 
چهره های  رنگارنگ آن هللا کنار می زند، به هیچ عنوان شایسللته 
سللردمداری پیروی از خط امام و داعیه دار بللودن تعریف خط امام 
نیستند. تحریف امام مقدمه عبور از امام است. وقتی امامی سکوالر، 
نامسللتحکم در اصول، دارای قابلیت تبدیللل و تغییر در محکمات، 
 منطبق بر خواسللت نگاه غللرب و متزلللزل در ایسللتادگی در برابر 
ابرقدرت ها به نسل جوان با تقلب فروخته شود، عبور از چنین امامی و 
در آغوش کشیدن اسام آمریکایی و عجین شدن با اشرافیت و توجیه 
آن بسیار آسان و ممکن می شللود؛ لذا تاش برای پاسداشت امام و 
جلوگیری از تحریف این شخصیت الهی از اولویت های  رویش های 

انقاب اسامی در مقطع فعلی است.
این نوشتار را با کامی هدایت بخش از رهبر معظم انقاب اسامی به 
پایان می بریم که فرمودند: »آیا شخصیت ها را هم می شود تحریف 
کرد؟ بله. تحریف شخصیت ها به این است که ارکان اصلی شخصیت 
آن انسللان بزرگ یا مجهول بماند یا غلط معنا شللود یللا به صورت 
 انحرافی و سطحی معنی شللود. همه این ها برمی گردد به تحریف 

شخصیت«. 

هدف از تحریف شخصیت و آرمان هاى امام خمینى)ره(
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احمدی نژاد با نظر رهبری مخالف 
بود، نامه را گم کرد

مشللرق نوشللت: حجت االسللام محمللدی ری شللهری 
 در خاطللرات خود بلله نامه رهبللری و اقللدام احمدی نژاد 
آن هم خاف حکم آیت اهلل خامنه ای در الحاق سازمان حج 
و زیارت به سازمان میراث فرهنگی اشاره کرده و می گوید: 
سابقه داشللت که وقتی احمدی نژاد با نظری مخالف بود، 
بعضی از نامه ها گم می شللد. ری شللهری نماینده سللابق 
ولی فقیه در امور حج درباره گم شللدن ناملله رهبر انقاب 
در دولت احمدی نژاد و عدم توجلله دولت به تذکر آیت اهلل 
خامنلله ای درباره عدم ادغام سللازمان میللراث فرهنگی با 
سللازمان حج و زیارت در زمان ریاست مشللایی بر میراث 
فرهنگی می نویسد: به هرحال در وضعیت جدید با پیشنهاد 
آقای مشایی و پذیرش آن از سوی آقای احمدی نژاد، دولت 
به فکر ادغام کل سللازمان حج و زیارت در سازمان میراث 
فرهنگی و گردشللگری افتللاده بود و در تاریللخ 88/1/29 
نیز اعام شللد؛ که در شللورای اداری دولت، ادغام این دو 
سللازمان مورد تصویب قرارگرفته اسللت. بافاصله بعد از 
اعام این خبر، طی تماس تلفنی با آقای حجازی، ماجرا را 
پرسیدم. ضمناً من شنیده بودم جلسه مزبور به ریاست آقای 
احمدی نژاد برگزار شده بود، اما آقای حجازی اظهار داشت: 
سه شللنبه هفته قبل در جلسه شللورای اداری به ریاست 
آقای دکتللر داوودی معاون اول رییس جمهللور، ادغام این 
دو سازمان با یکدیگر به تصویب رسید که به دلیل مخالفت 
آیت اهلل خامنه ای با آن، قرار شد این مصوبه اعام نشود ولی 
آقای احمدی نژاد بر خاف نظر قبلی امروز دستور اعام این 
خبر را داد. پس  از آن در تاریللخ 88/2/4 اطاع دادند آقای 
بقایی قائم مقام آقای مشللایی در سازمان میراث فرهنگی، 
پیگیر ماقات این جانب برای برکناری آقای قهرودی بودند 
… که من به ایشان پیغام دادم: با توجه به نظر مخالف مقام 
معظم رهبری با ادغام، ما نمی توانیم اقدامی دراین باره انجام 
دهیم … » بقایی نیز گفته بود: نظر مقام معظم رهبری به 
ما اباغ نشده است«. اتفاقا آن شب آقای حجازی را دیدم و 
پاسخ آقای بقایی را با ایشان در میان گذاشتم و ایشان گفت: 
هفته قبل نظر مقام معظم رهبری طللی نامه ای به صورت 
کتبی بلله رییس جمهوری اباغ  شللده و فللردا هم مجددا 
نسخه ای از این نامه را ارسللال می کنیم. من تا آن موقع از 
این موضوع بی اطاع بودم و لذا برایم سوال شد که چگونه 
علی رغم اباغ نظر رهبری، آقای احمدی نژاد دست به چنین 
اقدامی زده است؟ البته پیش از آن هم سابقه داشت که وقتی 

ایشان با نظری مخالف بود، بعضی از نامه ها گم می شد!

رتبه ارتش ایران در جهان
موسسلله » گلوبال فایر پاور« که در رتبه بندی ارتش های 
جهان شهرت دارد، هر ساله گزارشی در این زمینه انتشار 
می دهد و بحث های انتقللادی- تحلیلی فراوانی را در میان 
کارشناسان امور نظامی و سیاسی به راه می اندازد. به تازگی 
موسسه یاد شده رتبه بندی 12۶ ارتش جهان را برای سال 
2۰1۵ میادی انتشللار داده اسللت. این موسسه یادآوری 
می کند که در تهیه و تنظیم این رتبه بندی قدرت هسته ای 
کشورها لحاظ نشده است. با توجه به این ماک ها، »گلوبال 
فایر پاور« رتبه بندی 1۰ ارتش بزرگ جهان را به شرح زیر 

تعیین کرده است.
بر پایه این رتبه بندی ایران، رتبه بیسللت و سوم، عربستان 
سعودی رتبه بیست و هشللتم، امارات رتبه پنجاهم، عمان 
رتبه شست و نهم، کویت رتبه هفتاد و یکم، قطر رتبه هفتاد 

و هفتم و عراق رتبه صد و دوازدهم را دارد.

روایتی از اختالف چمران با 
مهندس بازرگان

ابراهیللم یللزدی، دبیللر کل گروهللک نهضللت آزادی 
به تازگی گفته اسللت اسللنادی داریم که نشللان می دهد 
دکتر چمللران بعللد از انقللاب به عنللوان عضو شللورای 
 مرکللزی نهضللت آزادی صورت جلسللات را امضللا کرده. 
انکار عضویت او در نهضت آزادی نه به نفع ایشللان است و 
نه به نفع آقای مهدی چمران. حرف هللای مهدی چمران 
متاثر از شرایط و فضای موجود است و هیچ سندیتی ندارد. 
هنگامی که نهضت آزادی در سللال 1۳4۰ تشللکیل شللد 
ما ایران نبودیم، اما دکتر چمران، دکتر شللریعتی، صادق 
قطب زاده، پرویز امین و من نهضت آزادی خارج از کشللور 
را تاسیس کردیم. مهدی چمران با بیان اینکه من صحبتی 
که دکتر یزدی کردند و بحثی که داشتند کاری ندارم دکتر 
یزدی مساله و جایگاهش جداسللت. گفت: قبل از انقاب 
دکتر چمران در آمریکا زندگی می کرد با یکسری تشکیاتی 
مانند جبهه ملللی ارتباطت و فعالیتی داشللت که در زمان 
خود دارای ارزش بود. وی افزود: شهید چمران به مهندس 
بازرگان به عنوان اسللتادش احترام بسللیار می گذاشللت. 
 اما وقتللی که مهنللدس بللازرگان می خواسللتند هواپیما 
» اف 14 « را بفروشللند، بلله شللدت هللم مخالللف کرد. 
رییس شللورای اسللامی شللهر تهران ادامه داد: این نکته 
در خاطللرات مقللام معظللم رهبری نیللز هسللت. اولین 
باری که کلله مهندس چمللران را دیدنللد در همان جایی 
 بود که دکتر جلللوی مهندس بازرگان اسللتدالل می کرد 
جنگنده اف 14 را نفروشید. حتی برای این مساله به خدمت 
امام رفت. مهندس بازرگان معتقد بود که ایران با کشوری 
جنگ ندارد. دکتر معتقد بود ایران جنگ ندارد اما دشمنان 
ایران با ایللران جنگ دارنللد. بنابراین باید قللدرت دفاعی 
 داشته باشللیم اگر این قدرت را نداشته باشللیم حتما با ما 
می جنگنللد. وی اداملله داد: دکتللر بللا پافشللاری روی 
مواضع خللود نگذاشللت مهنللدس بللازرگان جنگنده ها 
را بفروشللد؛ ایللن نشللانه تاریخللی را گفتللم رفتللار 
دکتللر را در مواجهلله بللا مسللائل را یللادآوری کنللم که 
 دکتللر حزبللی فکللر نمی کللرد و تاریخللی و ملللی فکللر 

می کرد.

شنیده ها 

ورود و خروج از آسمان ایران 
باید با اجازه باشد

گفت وگوهای ژنو درباره یمن 
با محوریت سازمان ملل

معاون اول رییس جمهور توسللعه حمل ونقللل را یکی از 
زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه بخش های کشور 

دانست.
اسللحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور،در مراسم 
آغاز عملیات اجرایی آزاد راه جنوبی تهران که در منطقه 
چرم شهر از توابع شهرسللتان ورامین انجام شد با آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
از خداوند متعال مسللالت داریم مشکات جهان اسام و 
اینکه هر روز تعداد زیادی از مسلللمانان بی گناه کشللته 

می شوند را حل کند.
وی آزاد راه جنوبی تهران را طرحی مهم در بخش حمل و 
نقل کشور برشمرد و از کسانی که در طرح های مهم کشور 
تاش می کنند و برای امروز و آینده ایران برنامه توسعه 

دارند، قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ها، استعدادها 
و منابع فراوانی که ایران از آن برخوردار است، خاطرنشان 
کرد: بللرای توسللعه نیازمند آن هسللتیم کلله همه این 

ظرفیت ها و استعدادها را به حرکت درآوریم.
جهانگیری اداملله داد: در این دولت به سللواحل عمان و 
مکران بلله عنوان یک نعمللت خدادادی، توجلله ویژه ای 
صورت گرفت؛ زیرا اگر این استعداد در هر کشور دیگری 

بود، آن را به یکی از کانون های توسعه تبدیل می کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در بخش حمل و نقل ریلی 
و توسعه راه آهن کارهای جدی تری انجام دهیم، تصریح 
کرد: راه آهن از سالیان دور در ایران ایجاد شده اما حجم 
مسافر و بار که از طریق ریلی جابه جا می شود بسیار اندک 
اسللت که بخشللی از این موضوع به سیاست گذاری های 

گذشته باز می گردد.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید سیاست گذاری های 

صحیح و عالمانه انجام دهیم و اگر دولتی موفق به تدوین 
سیاسللت های عالمانه شود، همه احسللاس می کنند که 

فضای فعالیت ، کار و تاش برای آنها مهیا شده است.
جهانگیری توسعه راه آهن و افزایش ظرفیت حمل ونقل 
ریلی را نیازمند حضور بخش خصوصی دانسللت و گفت: 
جز با سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی توانیم، آن طور 
که باید در این بخش ها توسللعه ایجاد کنیم و الزم است 
تغییراتی در سیاست ها ایجاد شللود، تا بخش خصوصی 
بتواند به آسانی نسبت به مشللارکت و سرمایه گذاری در 

طرح های مختلف اقدام کند.
وی با بیان اینکه با وجود توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی 
و دریایی همچنان حمل و نقل جاده ای نقشی پراهمیت 
دارد، به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد 1۰ 
کریدور اولویت دار در جهت توسعه حمل و نقل جاده ای 
کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که 
چنین برنامه جامعی برای توسعه حمل و نقل تدوین شده 
که البته اجرای آن نیازمند میلیاردها دالر سرمایه گذاری 

است.
معاون اول رییس جمهور افللزود: هم اکنون بیش از 2۰۰ 
میلیارد دالر طرح و پروژه مشخص آماده اجرا وجود دارد 
و اینکه تاکید می شللود دولت برای شللرایط تحریم و لغو 
تحریم برنامه دارد بدین معناسللت کلله برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته تا در هر دو حالت پروژه ها و برنامه های 

مختلف اجرایی شوند.
جهانگیللری، روش مشللارکت بخش خصوصللی در آزاد 
راه های کشللور را روشللی مرسللوم و مناسللب توصیف 
کللرد و گفت: بایللد از ایللن روش برای مشللارکت بخش 
 خصوصی و بخش غیردولتی در سایر حوزه ها نیز استفاده 

شود.

عضللو کمیسللیون امنیت ملللی و سیاسللت خارجی 
مجلس، با اشاره به افشای اسناد جدیدی از توطئه های 
عربستان سعودی علیه جمهوری اسامی ایران، بر لزوم 
تجدیدنظر با این رژیم و پیگیری حقوقی این اسناد از 

سوی دولت تأکیدکرد.
سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
اشاره به فاش شدن اسناد جدید » ویکی لیکس« مبنی 
بر دخالت و توطئه های رژیم عربستان علیه جمهوری 
اسللامی ایران اظهار داشللت: این نکته که عربستان 
سللعودی در سللال های گذشللته و در حال حاضر، با 
اقداماتی از قبیل حمایت از گروه های تروریسللتی و 
سلللفی و اقدامات ضد دیپلماتیک در عرصه سیاسی 
علیه جمهوری اسللامی فعالیت کرده و می کند، یک 
واقعیت غیرقابل انکار بوده، اما انتشللار اسناد آن تمام 
تردیدها را از مجامع منطقلله ای و بین المللی برطرف 

می کند.
وی افزود: وقتی کشوری با صراحت علیه منافع کشور 
دیگر اقدام کرده و از معاندین آن کشور حمایت می کند 
و یا با طراحی های توطئه آمیز تاش می کند تا چهره 
کشللور مقابل را در عرصلله بین المللی خللراب کند، 
کشللوری که از این منظر لطمه و خسارت دیده است، 

باید چند اقدام را انجام دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در توضیح این اقدامات اظهار داشللت: اولین گام این 
است که در روابط با چنین کشوری تجدیدنظر شود؛ 
چون اصا قابل قبول نیسللت که علیه مللا مداخله و 
توطئه کنند و اسناد آن نیز منتشر شود و ما هم چنان 
عادی رفتار کنیم! ایللن بدیهی ترین اصللل در روابط 
بین الملل اسللت که ما در پی چنین رفتارهایی، باید 

در روابط خود با عربستان سعودی تجدیدنظر کنیم.
ضرورت پیگیری سیاسی توطئه های عربستان 

از طریق سازمان کنفرانس اسالمی 
نقوی حسللینی ادامه داد: دومین نکته نیز این اسللت 
که در جهان اسللام و در سطح منطقه مجامعی مانند 
سازمان کنفرانس اسامی و جنبش عدم تعهد وجود 
دارد که نقش موثری دارند؛ جمهوری اسامی باید از 
طریق این مجامع بین المللی این اقدامات توطئه آمیز 

را از جهت سیاسی و حقوقی دنبال کند.
وی تصریح کرد: این قابل قبول نیست که کشوری عضو 
یک پیمان مانند کنفرانس اسامی باشد و علیه عضو 

دیگر آن توطئه کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
با تاکیللد بر ضرورت پیگیللری کیفری ایللن اقدامات 
عربستان به عنوان سومین اقدام الزم از سوی جمهوری 
اسامی گفت: جمهوری اسامی ایران حق دارد مطابق 
این اسناد و مدارک افشا شده و با طرح شکایت رسمی، 
این مسللاله را از مراجع حقوقی بین المللی پیگیری و 

احقاق حق خودش را دنبال کند.
به عربستان بفهمانیم که می توانیم » مقابله به مثل« 
کنیم، برخورد نکنیم، حرکات ضدامنیتی عربسللتان 

افزایش می یابد.
نقوی حسینی اضافه کرد: ما و همه کشورهای جهان 
قاعده ای مانند مقابله به مثل در عرصه بین المللی را 
 پذیرفته ایللم؛ این حق تحفظ همه کشورهاسللت که 
می توانیللم از آن اسللتفاده کنیم و اگر هللم بنا به هر 
علتی اقدامللی انجام نمی دهیم، باید به کشللور مقابل 
 بفهمانیم که این تللوان را داریم که هللر لحظه اقدام 

کنیم.

 توسعه حمل و نقل، اصلی ترین زیرساخت 
برای توسعه ایران است

 ضرورت تجدیدنظر در روابط با عربستان و پیگیری حقوقی
 ویکی لیکس



یادداشت

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

صنایع،  رکورددار آالیندگی 
شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: با توجه به 
نقش قابل توجه صنایع در آالیندگی نصف جهان، برنامه ریزی برای 

کاهش آالیندگی صنایع اصفهان اجرایی شود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم،حمید ظهراب��ی ب��ا اش��اره به مش��کالت 
زیست محیطی موجود در س��طح کشور و اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه در کشور ما فرهنگ غلطی مبنی بر اینکه هر چه 
زودتر درآمدزایی شود، پروژه بهتر خواهد بود جا افتاده است. در هر 
برنامه انتظار داریم با س��ریع ترین راه به پول برسیم و به جنبه های 
دیگر آن کاری نداش��ته و این یک معضل بزرگ برای ما محسوب 

می شود.
وی افزود: تا وقتی قیمت آب و خاک ما نزدیک به صفر است، بدون 
ش��ک همین وضعیت زیست محیطی در کش��ور حکم فرما است و 
مسائل به ساده ترین ش��کل رفع می ش��ود؛  اما اگر این مسائل را از 

ریشه حل نکنیم در همین وضعیت باقی می مانیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با اعتقاد بر این 
موضوع که سهم صنایع در آلودگی بیش از خودرو است، بیان کرد: 
در آلودگی هوا سهم صنعت بیش از خودرو است که با مثالی،  این 

مساله قابل اثبات است.
 وی اف��زود: در یک ک��وره آجرپزی، ط��ی یک فرآین��د پخت آجر

 ریز گردهایی تولید می ش��ود،که در این ریز گ��رد ها از پخت آجر 
گازهایی نیز تولید می شوند و در پایان برای حمل این مواد از وسایل 
نقلیه استفاده می شود که در آمار این گونه مسائل حساب نمی شوند.

ظهرابی بیان کرد: اگر مقصر خودروها باش��ند، پس هوای تهران با 
جمعیت چندین برابری خودرو نسبت به اصفهان در طول سال باید 
آلوده تر از اصفهان باشد؛  اما اینگونه نیست و تهران در سال گذشته 
حدود 17 روز هوای پاک داشته اس��ت؛  اما اصفهان حتی یک روز 
هم از هوای س��الم بهره نبرده،  پس این نشان دهنده این است که 

آلودگی هوا در کمترین درصد به خودروها مربوط می شوند.
 وی با بی��ان اینکه مس��ووالن در اصفه��ان درباره محیط زیس��ت

 فرهنگ سازی و تبلیغ نکرده اند، تصریح کرد: اگر نگاهی به فرهنگ 
محیط زیس��ت در تهران بیندازیم، می بینیم که از هر چهار یا پنج 
تابلو، یکی به فرهنگ محیط زیست اشاره کرده است. کنترل کیفیت 
در تهران انجام می ش��ود ولی چنین برنامه ای ب��ه جز چند تابلو در 

اصفهان نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان کرد: بارها گفته 
ام که وضعیت ه��وای اصفهان با توجه به می��زان آالینده ها بدتر از 
تهران است و امیدوارم شهردار بعد در این زمینه برنامه ریزی خوبی 
داشته باشند. وی گفت: در این دولت ش��رایط محیط زیست فرق 
کرده است و دس��ت ما در برخی کارها بازتر شده است و مهم ترین 
نکته تاکی��دات مقام معظم رهبری اس��ت که در س��خنان خود به 
موضوع محیط زیست تاکیید زیادی داشتند؛  اما با این حمایت ها 
و تاکیدات ما هنوز در بخش محیط زیست مشکالت و چالش هایی 

را داریم.

۸۰ درصد موادغذایی خارجی را 
باید با احتیاط مصرف کرد

مسوول اداره قاچاق، بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت: ۸۰ 
درصد موادغذایی خارجی را باید با احتیاط مصرف کرد چراکه 

احتمال قاچاق و تقلب در این نوع مواد غذایی وجود دارد.
مهدی تنباکو زاده اظهار داش��ت: در کشف و ضبط مواد قاچاق 
و تقلبی از بازار شاهد مواد غذایی خارجی تقلبی از جمله روغن 
زیتون ، س��س فلفلی و روغن توت��ال بودیم که ب��ا مصرف آنها 

سالمتی مصرف کننده به خطر می افتد.
وی با بیان اینک��ه به خانواده ها توصیه می ش��ود برای مصارف 
خانگی خود از مواد غذایی ایرانی اس��تفاده کنند  اعالم کرد: در 
برخی مواردبرچسب معاونت غذا و دارو در فرم تقلبی مواد غذایی 
خارجی برای نش��ان دادن تاییدیه این معاونت درج شده بود و 
مصرف کننده نیز با اعتماد به این آرم جعلی، اقدام به خرید این 

نوع مواد کرده بود.
مسوول اداره قاچاق، بازرس��ی و نظارت اصناف اصفهان با بیان 
اینکه افراد متقلب از هیچ اقدام برای عرضه مواد غذایی قاچاق 
و تقلبی به مصرف کنن��ده کوتاهی نمی کنن��د، گفت: تنها راه 
ش��ناخت مواد غذای��ی تقلبی از غی��ر تقلبی، خری��داری مواد 
 غذایی از فروش��گاه هایی اس��ت که دارای پروانه کسب قانونی

 باشند.
وی در پاس��خ به اینکه اگ��ر فروش��نده ای این ام��کان را دارد 
که برچس��ب معاونت غ��ذا و دارو را جعل و بروی م��واد غذایی 
درج کند، پس ای��ن احتمال وج��ود دارد که پروانه کس��ب را 
نیز جع��ل و در فروش��گاه نص��ب کند، گف��ت: چنی��ن امری 
امکانپذیر نیست چراکه به راحتی از س��وی دیگر فروشندگان 
ک��ه در ج��وار ای��ن فروش��گاه ق��رار دارن��د، این موض��وع به 
 اطالع بازرس��ی اصن��اف خواهد رس��ید و مورد پیگی��ری قرار

 می گیرد.
تنباکوزاده گف��ت: همچنین ف��روش متادون ه��ای تقلبی در 
س��طح بازار از دیگر تخلف��ات صنفی ب��وده ک��ه در تولید این 
م��واد از نوعی مواد مخدر با دوزباال اس��تفاده ش��ده اس��ت که 
لبت��ه پ��س از شناس��ایی از س��طح ب��ازار جم��ع آوری  ا

 شد.
وی اعالم کرد: مصرف این نوع متادون ه��ای غیر مجاز نه تنها 
باعث درمان افراد مبتال به اعتیاد نمی شود بلکه تنها نوع اعتیاد 

آنها را تغییر داده و اعتیاد مصرف کننده را شدیدتر می کند.
مس��وول اداره قاچاق، بازرس��ی و نظارت اصناف بیان داش��ت: 
 این مت��ادون ها که از طری��ق قاچاق وارد اصفهان می ش��ود، با 
شناس��ایی های صورت گرفته از س��طح بازار جمع آوری شده 
اس��ت. وی یادآور ش��د: احتمال اینکه همچن��ان متادون های 

اعتیادآور دربازار باشد وجود دارد.

استفاده از پساب فاضالب برای 
آبیاری کشاورزی ممنوع است

دبی��ر کارگ��روه س��المت شهرس��تان اصفه��ان گف��ت: 
برخ��ورد ج��دی ب��ا اس��تفاده از پس��اب فاض��الب ب��رای 
 آبی��اری کش��اورزی اصفه��ان بی��ش از گذش��ته افزای��ش 

می یابد.
حمید ترک زاد در جلس��ه فوق العاده کار گروه سالمت و امنیت 
غذایی اصفهان اظهار داش��ت: به دلیل اس��تفاده از پساب های 
فاضالب در امر آبیاری از این پس طی بازرس��ی های جدی که 
صورت می گی��رد با اس��تفاده کنندگان و نی��ز انتقال دهندگان 
 پساب فاضالب برای مصارف کشاورزی برخورد قانونی صورت

 می گیرد.
وی با اشاره به مصوبات کارگروه جلسه گذشته خاطرنشان کرد: 
پس از تشکیل کارگروه بیماری سالک، از 2۰ فروردین ماه جاری 
آموزش رابطان بهداش��تی، دانش آموزان و اعضای شورای شهر 

صورت گرفت.
دبیر کارگروه سالمت شهرستان اصفهان بیان کرد: برای آگاهی 
مردم از بیماری سالک 4۰ بنر اطالع رسانی با همکاری دهیاری ها 
و روستا و نیز 2هزار و 5۰۰ پوستر در مدارس، مساجد و ارگان ها 

نصب و توزیع شده است.
وی افزود: کمیته ای با کارشناس��ان مبارزه با بیماری سالک در 
پایگاه هشتم ش��کاری و نیز بخش بن رود و جلگه تشکیل شده 

است.
ت��رک زاد با بی��ان اینک��ه بحث جونده کش��ی مرکز بهداش��ت 
ی��ک و دو در راس��تای برنام��ه و کنت��رل بیم��اری س��الک 
بع��د از م��اه مب��ارک رمض��ان مج��ددا پیگی��ری می ش��ود، 
اف��زود: تجم��ع کوده��ا موج��ب جمع ش��دن حش��رات و نیز 
 موش می ش��ود که در ای��ن زمین��ه اقدامات الزم انجام ش��ده

 است.
دبیر کارگروه س��المت شهرس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
در ش��هر هرند برخ��ی از کامی��ون حمل ک��ود و دپ��وی کود 
انج��ام می دهند که ای��ن خودروها مورد شناس��ایی و از رفت و 
 آمد آن��ان در مراکز ش��هری و تولید بیماری جلوگیری ش��ده

 است.

به گزارش خبرن��گار زاینده رود، نود و یکمین جلس��ه 
علنی از چهارمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در 
حالی کلید خورد که اعضای این شورا برای علنی کردن 
تصمیمی که س��اعتی پیش در مهمانسرای شهرداری 
اصفهان گرفته بودند،  راهی س��اختمان س��فید شهر 

اصفهان شدند.
اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان که گویی از 
تصمیمی که گرفته بودند راضی بودند،  به صحن علنی 
شورا وارد می ش��وند و در این میان تنها رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان بود که زبان به سخن گشود و به 
صورت اجمالی در خصوص روند انتخاب شهردار جدید 

اصفهان را توضیح داد.
 اصفهان طی س�ال  های اخیر به ان�دازه کافی در 

برابر سالیق هزینه داده است
رضا امینی در آغاز صحبت های خ��ود ضمن قدردانی 
از زحمات 12 س��اله ش��هردار اصفهان با بی��ان اینکه 
ش��هر اصفهان در چند س��ال اخیر اصفهان ب��ه اندازه 
کافی از برخورد با سالیق، افکار و دیدگاه  های مختلف 
هزینه هایی را پرداخت کرده است، اظهار داشت: آینده 
اصفهان نیاز به آرام��ش دارد و این امر ج��ز همدلی و 

همزبانی مسووالن محقق نمی شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم شهردار انتخاب شده برای 
اصفهان به نفع گروه و یا افراد خاصی مصادره نش��ود، 

افزود: دراین راستا رس��انه  ها و اعضای شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان باید تمام ت��وان خود را برای تش��دید 
اعتماد مردم به ش��هرداری به عنوان بزرگ ترین  نهاد 

خدمت رسان در شهر ایجاد کنند.
رییس ش��ورای اس��الم ش��هر اصفهان با بی��ان اینکه 
شهرداری و ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان باید تمام 
توان خود را فارغ از خط کش��ی ها و صف کش��ی های 
سیاس��ی برای خدمت به مردم بکارگیرن��د، ادامه داد: 
امیدواریم این تیم 22 نفره در دو  سال باقی مانده از عمر 
شورای شهر اصفهان بتوانند نسبت به تحقق مطالبات 

شهروندان تالش کنند.
وی درادامه با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت های شورا 
برای انتخاب شهردار جدید پس از برکناری شهرداری 
س��ابق اس��امی افراد در قالب نمودارها و جداول مورد 
بررسی قرار گرفت افزود: در این راستا باید توجه داشت 
که بررسی این روند به صورت نموداری به زمان زیادی 
نیاز داشت و از این رو با استفاده از ترفندهای قبلی نسبت 
به انتخاب شهردار انتخاب کردیم. امینی با بیان اینکه 
از میان تمام گزینه های پیشنهاد شده برای شهرداری 
اصفهان در مرحله نخس��ت 45 نفر برای بررس��ی های 
اولیه طرح شدند، ادامه داد: از این تعداد ۸ نفر داوطلبانه 
آمادگی خود را برای خدمت در شهرداری اصفهان اعالم 
کرده و مدارک خود را به ش��ورای اسالمی شهر ارسال 

کرده  بودند.
کاندیداهای معرفی شده برای شهرداری از سطح 

وزارت خانه و استانداری ها بودند
وی با بیان اینکه افراد معرفی ش��ده به اعضای ش��ورا از 
سطح وزارت خانه ها، معاونان استاندار، معاونان شهردار 
و استانداران مختلف بودند، ابراز داشت: در نهایت پس از 
بررسی در مرحله دوم کاندیداها به 12/ ۸ و در نهایت تا 

هفته گذشته به  چهار نفر رسیدند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه از بین 
چهار کاندیدای نهای��ی یک نفر در روزه��ای آخر هفته 
انصراف داد و مصاحبه حضوری با سه نفر از افراد انتخاب 
شده صورت گرفت اضافه کرد: در این میان روز گذشته 
نیز یکی دیگر از کاندیداها انصراف داده و نظر سنجی در 

خصوص دو گزینه نهایی انجام شد.
وی افزود: در کمیس��یون تلفیق ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان پس از نظر س��نجی صورت گرفته ب��ا توجه به 
اکثریت قاطع آرای اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
س��ید مهدی جمالی نژاد به عنوان ش��هردار اصفهان در 

جلسه علنی معرفی می شود.
امینی با بیان اینکه ادامه روند فعالیت  های قبلی شهرداری 
اصفهان در دستور کار شهردار جدید قرار خواهد گرفت، 
اضافه کرد: تکیمل پروژه های ناتمام از مهم ترین نیازهای 

شهر اصفهان است که باید هر چه زودتر مرتفع شود.
جمالی نژاد با 19 رای موافق شهردار اصفهان شد

پس از صحبت های رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این جلسه انتخاب سید مهدی جمالی نژاد در بین اعضای 
شورای اسالمی شهر به رای گذاشته شد که در نهایت وی 
با 19 رای موافق و 2 رای ممتنع به عنوان شهردار اصفهان 

تا 2 سال آینده انتخاب شد.
گفتنی است که حضور معاونان ش��هرداری اصفهان در 
نود و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز قابل توجه بود و در این میان جای خالی سید مهدی 
جمالی نژاد که به عنوان ش��هردار اصفهان معرفی شده 

بود خالی بود.
علیرضا بوژمهرانی، سرپرست فعلی شهرداری اصفهان نیز 
در این جلسه حمایت همه جانبه خود از شهردار جدید 
اصفهان را اع��الم کرد.فتح اهلل معین نیز در حاش��یه این 
جلسه در گفتگو با خبرنگار زاینده رود در خصوص اینکه 
آیا اس��تاندار اصفهان گزینه ای را برای انتخاب ش��هردار 
اصفهان اعالم کرد یا خیر، ابراز داشت: استاندار اصفهان 
در این زمینه در خصوص ش��اخص های انتخاب شهردار 
به اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان کمک کرد و در 
خصوص معرفی شخص خاصی هیچ کس را معرفی نکرد.

جمالی نژاد سکاندار اصفهان شد؛

 استاندار،  گزینه ای را  اعالم نکرد

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:
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مس��وول بس��یج اس��اتید دانش��گاه های اصفهان گفت: 
 در آس��تانه برگزاری انتخاب��ات، جریان های سیاس��ی یا

 آدم های وابسته به این جریان ها به بسیج اساتید نزدیک 
می ش��وند؛  اما این نهاد باید مواظب باشد در جریان های 

سیاسی هضم نشود.
علیرضا احساندوس��ت در آیین بزرگداش��ت شهید دکتر 
مصطفی چمران و روز بسیج اساتید، در سالن اجتماعات 
دکتر شریعتی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان افزود: باید 
مواظب باشیم که جایگاه رفیع اس��اتید فدای رقابت های 

حزبی نشود.
وی اظهار کرد: اگر دولت ها حزبی هستند، بسیج متعلق به 
گروهها و جریانهای سیاسی نیست و ما از دولت حمایت و 
با دولتمردان تعامل و آنها را کمک می کنیم بویژه در سالی 
که با عنوان دولت و ملت، همدل��ی و همزبانی نامگذاری 

شده است.
رییس بسیج اساتید اصفهان با بیان اینکه بسیج اساتید بر 
یک سلسله اصول اعتقاد و الزام دارد، تصریح کرد: سازمان 
بسیج اساتید، اصول اساسی و خطوط قرمز دارد که بر سر 

آنها هرگز معامله نمی کند.
وی با بیان اینکه رویکرد بس��یج اس��اتید استان اصفهان 
جذب حداکثری است، گفت: ما مجموعه ای صرفا انتقادی 
یا حمای��ت کننده محض نیس��تیم و در هم��ه دولت ها ، 
دولتمردان را حمایت کرده ایم اما حمایت در عین نظارت.

احس��ان دوس��ت اظهار کرد: با مدیران اس��تان و روسای 
دانشگاههای اس��تان تعامل و همکاری داریم و در سالی 
که از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان س��ال همدلی و 
همزبانی نامگذاری ش��ده اس��ت، وظیفه ما در این راستا 

دوچندان است.
وی با بیان اینکه همه دست اندرکاران انتخابات و مسووالن 
بر برگزاری باش��کوه انتخابات در سال جاری تاکید دارند، 
تصریح ک��رد: تالش ب��رای افزایش انگی��زه حضور هرچه 
بیشتر دانش��جویان و مردم در انتخابات از وظایف بسیج 

اساتید است.
وی به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: براساس تدابیر 
رهبر معظم انقالب با اصل مذاکره موافق هستیم و در این 
مذاکرات، تاکید بر حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای 

در عین دقت ها و نظارت ها داریم.
رییس بسیج اساتید اس��تان اصفهان افزود: در مذاکرات 
هسته ای اصرار بر رعایت خطوط قرمز داریم و در مذاکرات 
هر اقدامی که خطوط قرمز نظام را رعایت نکند، مورد تایید 

ما نیست.
وی تصریح ک��رد: در مذاکرات هس��ته ای ب��ه همدلی و 
اتحاد نیاز داریم؛  اما در عی��ن حال دغدغه هایی داریم که 
مجموعه دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای نیز با درنظر 
گرفتن این دغدغه ها باید از دستاوردهای هسته ای کشور 

حراست کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه 
در صورت مدیریت مردم و صنایع، احتمال خاموشی های 
استان در تابستان امسال بسیار ضعیف است گفت: با توجه به 
اینکه بیشترین میزان مصرف برق در استان اصفهان اواسط 
مرداد ماه خواهد بود پیش بینی می ش��ود پیک مصرف به 

حدود 4 هزار و 4۰۰ مگاوات خواهد رسید.
 رسول موسی رضایی، با اش��اره به اینکه پیک بار شبکه در 
اس��تان اصفهان و چهارمحال و بختیاری به انضمام صنایع 
حدود  چهارهزار و 2۰۰ مگاوات است، اظهار داشت: پیک 

بار شبکه در استان اصفهان 3 هزار و ۸5۰ مگاوات است.
وی با تاکید براینکه هر س��اله حدود 6 درصد رشد مصرف 
انرژی در استان داریم، بیان داشت: مجموع پیک مصرف برق 
استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری به همراه صنایع در 
سال 93 معادل 4 هزار و 42 مگاوات بود در حالیکه در سال 
92 معادل 4 هزار و 263 مگاوات بود به گونه ای که در سال 

92 نزدیک به 22۰ مگاوات پیک مصرف بیشتر بوده است.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان دلیل کاهش 
مصرف برق در ساعات پیک را طی سال 93 همکاری مردم 

در کاهش مصرف این انرژی اعالم کرد و گفت: مردم از لوازم 
پرمصرف در اوج ساعات مصرف وبرق کمتر استفاده نکردند 
همچنین با همکاری صنایع مختل��ف از جمله ذوب آهن، 
فوالد مبارکه سیمان، کارخانجات برزگ و ... پیک مصرف را 
کنترل کنیم،  این درحالیست که طی سال 93 در مجموع با 

6 درصد رشد مصرف انرژی مواجه بودیم.
وی در خص��وص میزان تولی��د برق نیروگاه ها در اس��تان 
اصفهان گفت: اگر مش��کل آب در اس��تان نداشته باشیم 
تقریبا 11 درصد برق کشور را تولید و حدود 1۰ درصد آن 

را مصرف می کنیم.
موس��ی رضایی بیان داش��ت: میزان تولید نیرگاه ش��هید 

منتظری 16۰۰ مگاوات و نیروگاه اسالم آباد ۸3۰ مگاوات
به دلیل کمب��ود آب نیروگاه اصفهان در برخ��ی از اوقات با 

ظرفیت کمتر از 5۰ درصد خود تولید داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که کمبود آب چقدر بر تولید برق 
نیروگاه های استان اثرگذار است، گفت: نیروگاه های استان 
عمدتا حرارتی هس��تند و تنها نیروگاه اصفهان در منطقه 
 درچه از کمبود آب زیاد متاثر می ش��ود؛  چرا که س��اختار
 برج های خنک کننده آن، برج تَر بوده و بر تولید موثر است.

مدیرعامل ش��رکت برق منطق��ه ای اصفهان یادآور ش��د: 
به دلیل کمب��ود آب نیروگاه اصفهان در برخ��ی از اوقات با 

ظرفیت کمتر از 5۰ درصد خود تولید داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان تولید و تقاضا برق در 
استان اصفهان برابری می کند، بیان داشت: استان اصفهان 
خاموش��ی ناش��ی از کمبود تولید برق ندارد و اگر تا امروز 
خاموشی صورت گرفته ناشی از تعمیرات و حوادث مختلف 
در توزیع بوده؛  اما در شبکه فوق انتقال و تولید مشکل قابل 

توجهی وجود نداشتیم.

مسوول بسیج اساتید اصفهان:

بسیج اساتید، نباید در جریان های سیاسی هضم شود
در صورت مدیریت مردم و صنایع:

تابستا نی  بدون خاموشی
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گرامیداشت حماسه 5 رمضان

ایمنا



يادداشت

خريدالحاقیهمنتفیمیشود
 روز گذش��ته،  رییس کل بیمه مرکزی در نشس��تی خبری که به 
مناسبت چهل و چهارمین س��الگرد تاسیس بیمه مرکزی برگزار 
ش��د، از منتفی ش��دن خرید الحاقیه در ص��ورت تصویب الیحه 
اصالحیه بیمه شخص ثالث در مجلس خبر داد و گفت: براساس 
بخش��نامه بیمه مرکزی تخفیف 70 درصدی بیمه نامه ش��خص 
ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه نامه به 

فروش می رسانند، باقی است.
محمدابراهیم امین در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر آنکه آیا الیحه 
شخص ثالث درمجلس درحال پیگیری است یا خیرافزود: الیحه 
اصالح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته 
و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی ش��ده و نمایندگان عضو 
این کمیس��یون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت 
داده اند به طوری که بیش از 90 درصد خواسته های صنعت بیمه 
در این الیحه لحاظ شده اس��ت. وی با بیان آنکه براساس تصمیم 
کمیس��یون اقتصادی که نهایی و به صح��ن علنی مجلس تقدیم 
و ریسک براس��اس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: 
براس��اس اصالح دیگری که در این الیحه انجام ش��ده درصورت 
افزایش دیه که به صورت س��االنه انجام خواهد شد، دیگر نیازی 

نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی 
که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه 
براساس دیه لحاظ خواهد ش��د به این ترتیب که هرگونه افزایش 
بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خس��ارات بدنی خواهد 
بود. براین اساس سهم صندوق از 5 درصد به 7 تا 8 درصد افزایش 

خواهد یافت.
امین گفت: سازوکار دیگری در الیحه بیمه شخص ثالث در مجلس 
در نظر گرفته شده مبنی بر آنکه همه اطالعات مربوط به حوادث 
رانندگی در سامانه ای متمرکز می ش��ود و همه دست اندرکاران 
مربوط��ه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خس��ارت 
بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند 
بود و ب��ا تمرکز و تجمیع اطالع��ات از تقلب و تخل��ف و پرداخت 
خس��ارات غیرواقعی جلوگی��ری و همچنین امکان اس��تفاده از 

داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
تخفیف70درصدیشخصثالثفروشندهمحفوظ

است
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابالغ بخش��نامه ای به صنعت 
بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف 70 درصدی بیمه ش��خص 
ثالث برای فروش��نده خبر داد و گفت: امتیازات��ی که به یک فرد 
در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم 
خسارت اس��ت که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته 
شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند. وی ادامه داد: تخفیف 
عدم خسارت حداکثر تا 70 درصد است که اگر کسی از این امتیاز 
برخوردار باشد در زمان فروش خودرو این امتیاز برای آن محفوظ 

خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
امین درباره ذخیره گیری در صنعت بیمه کش��ور، گفت: ذخیره 
پشتوانه مالی شرکت های بیمه است و در سال های متوالی اخذ و 
 انباشته ش��ده لذا اگر بخواهیم به یکباره آن را حذف کنیم بخش

 عم��ده ای از دارایی های بیم��ه آزاد می ش��ود و در بخش حقوق 
صاحبان سهام می نشیند و ممکن است در مجامع به عنوان سود 
بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و 
سرمایه های صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد بنابراین 
تا این موض��وع تعیین تکلیف نش��ود همچن��ان اجرایی خواهد 
ش��د، هرچند در حال حاضر 5 درصد حق بیمه به عنوان ذخیره 

شرکت های بیمه لحاظ می شود.
انتقادازرددفاتربیمهتوسطسازمانمالیاتی

امین درخصوص رد دفاتر ش��رکت های بیمه توسط سازمان امور 
مالیاتی افزود: این موضوع هنوز انعکاس��ی در ش��رکت های بیمه 
نداشته و این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور 
دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه س��هامی عام هس��تند به تایید 

حسابرسان می رسد.
همچنین دفاتر قانونی شرکت های رسمی را که براساس اساسنامه 
مصوب ش��ورای عالی بورس و بیمه تائید ش��ده توس��ط سازمان 
مالیاتی رد و به علی الرأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج 
است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد 

شده شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.
تاسیسسهشرکتبیمهباتايیدوزيراقتصاد 

وی با اعالم اینکه س��ه ش��رکت بیمه مجوز تاس��یس خ��ود را از 
ش��ورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید س��رمایه تعهد شده را 
واریز کنندگفت: در عین حال این س��رمایه باید براس��اس قانون 
پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس 
آنها را تایید کند،  البته هنوز این شرکت ها مراحل مذکور را طی 

نکرده اند.
رییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به این س��وال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی ب��ر حذف مالیات 
برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نش��ده است اظهار کرد: 
این یک بحث قانونی و نیازمند مصوبه مجلس است؛  اما معافیت 
فعالیت های بیمه در الیحه اص��الح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی اس��ت. به نظر می رسد 

نمایندگان با این موضوع موافق باشند.
امین درباره انتقال امالک و دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران 
نیز گفت: بیمه توس��عه به دلیل عدم پاس��خگویی ب��ه تعهدات و 
خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و... با مشکالتی مواجه 
شد که برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود 
کرد و فرصتی به این ش��رکت برای اصالحات مالی، مدیریتی و... 

داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.
وی ادامه داد: اما مدیران این ش��رکت به جای اص��الح این امور و 
پاس��خگویی به مردم وقت را ب��ه تعلل گذراندند و براین اس��اس 
شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز 
فعالیت بیمه توسعه را در ش��خص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و 
تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل 
شد. امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت 
بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری هایی داشت و 
نیازمند حکم قضائی بود بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حاد بودن مساله وشکایت هایی که 
صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین 
شد و با پیگیری قوه قضاییه اسناد و امالک این شرکت شناسایی و 

در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
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پاسخ شرکت ملی نفت به نگرانی ۷۰نماینده مجلس

گامبلندايران-روسیه،برایتهاترنفتوبرق احتمالگرانیآبتاپايانتیرماه

هفته گذشته نامه 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ایران به رییس جمهور را که نسبت به کنار گذاشتن شرکت های 
ایرانی از صنعت نف��ت و بیکاری کارکنان آنها از جمله ش��رکت 
حفاری شمال هشدار داده  بودند منتشرش��د. این نمایندگان از 
روحانی خواستند تا به وزارت نفت دستور دهد به جای به کارگیری 
برخی دکل های فرسوده خارجی که هیچ سهمی در ایجاد اشتغال 
نیروهای ایرانی ندارند،  از دکل های ش��رکت های ایرانی از جمله 
شرکت حفاری شمال استفاده کند.در همین راستا روابط عمومی 
شرکت ملی نفت ایران جوابیه ای به این نامه به ارسال کرده است 

که متن آن در ادامه می آید: 
اخیرا، نامه ای به امض��ای 70 تن از نماین��دگان محترم مجلس 
شورای اس��المی خطاب به ریاس��ت محترم جمهوری در مورد 
توجه بیش��تر ب��ه فعالیت ش��رکت  های ایران��ی در صنعت نفت 
 به ویژه بخ��ش حفاری کش��ور و به ط��ور خاص در م��ورد یک

 شرکت ، منتشر ش��د که بازتاب رس��انه ای نیز پیدا کرد. روابط 
عمومی شرکت ملی نفت ضمن ارج نهادن بر حساسیت و نگرانی 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی نسبت به صنعت نفت 
کشور الزم می داند جهت آگاهی نمایندگان محترم و تنویر افکار 
عمومی، اطالعات الزم را در دو بخش فعالیت شرکت های ایرانی 
در بخش حفاری پارس جنوبی و فعالیت شرکت حفاری شمال 

ارائه کند.
الف-حض�ور50درصدیش�رکتهایايران�یدرحوزه

حفاریپارسجنوبی:
1- حوزه فعالیت ش��رکت ملی نفت ایران در سطح کشور در دو 
بخش خشکی و دریا تعریف شده است که بخش دریایی آن به جز 
نفت خزر، تحت مدیریت شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت 
نفت و گاز پارس است که شرکت حفاری شمال در بخش حفاری 
دریایی در فالت قاره ایران هیچگونه فعالیتی ندارد و تنها فعالیت 
آن در پارس جنوب��ی و آن هم تأمین و اجاره دو دکل س��حر 1 و 

سحر 2  است.
1-  ش��رکت نفت و گاز پارس با اعتقاد و اعتم��اد به توان داخلی 
شرکت های ایرانی  عملیات حفاری دریایی  خود را به شرکت هایی 
نظیر شرکت ملی حفاری ایران، پتروپارس، حفاری دانا، پتروگوهر 
فراس��احل کیش و اویک داده اس��ت. در صورتی که پیش از این 
حفاری تماماً با دکل های خارجی توسط  شرکت های نظیر توتال ، 

استات اویل و  اِنی در حوزه پارس جنوبی انجام می شد.
2-  بر اساس اس��ناد موجود در حوزه پارس جنوبی بعد از خروج 
ش��رکت های حفاری خارجی در س��ال های اولیه توسعه میدان 
مشترک پارس جنوبی  س��هم به کارگیری شرکت های حفاری 
ایرانی با دکل های دریایی ایرانی از اواسط دهه هشتاد تا کنون از 
رقم صفر درصد به میزان 50 درصد افزایش یافته است. در سال 
1392 تعداد دکل های حفاری در پروژه های پارس جنوبی به عدد 
20 می رسد که به مرور و پس از تکمیل  حفاری چاه ها  و راه اندازی 
فازها12، 15و16 ، و 17و18در تعداد آن ها به عدد 16 دس��تگاه  
دکل کاهش یافته که هشت دستگاه آن ایرانی و هشت دستگاه آن 
خارجی است. نمودار پیوست روند افزایش دکل های ایرانی را نشان 
می دهد. جالب توجه اینکه چهار دکل خارج شده شامل سه دکل 
خارجی بودند که کاًل منطقه را ترک و دکل شهید رجایی بوده که 
بالفاصله بعد از پایان حفاری در پ��ارس جنوبی ، در یکی دیگر از 

طرح های شرکت ملی نفت مشغول شده است.
3-  ش��رکت نفت و گاز پارس در بخش کاالی حفاری با حمایت 
و اعتماد به ش��رکت های ایرانی توفیق آن را داشته است که خود 
کفایی 90درصدی در تولید لوله های جداری، تجهیزات سرچاهی، 
بخشی از رشته های تکمیلی درون چاهی را به ارمغان آورد و در 

چاه  های پارس جنوبی از آنها استفاده کند.
4-  هچنین شرکت نفت و گاز پارس با در نظر داشتن حفظ کیفیت 
، خدمات حفاری خود را به تدریج  به ش��رکت های ایرانی واگذار 
کرده است که این شرکت ها هم اکنون بیشتر خدمات حفاری را در 

پارس جنوبی  را انجام می دهند و جایگزین شرکت های همچون 
شلومبرژه و هالیبرتون شده اند.

ب��ا  حف��اری  بخ��ش  در  حاض��ر  ح��ال  در   -5
تع��داد اکن��ون  ه��م  ش��ده  انج��ام   حمایت ه��ای 

 دکل ه��ای ایرانی فع��ال در حوزه پ��ارس جنوب��ی 50 درصد 
اس��ت که با واگذاری عملیات حف��اری فاز 11 به ش��رکت مپنا 
و عملیات تعمی��ر 3 حلقه چاه می��دان گازی پ��ارس جنوبی به 
ش��رکت ملی حفاری ایران درصد مش��ارکت دکل ه��ای ایرانی 
از 50 درصد نیز عب��ور خواهد ک��رد، ضمن آن ک��ه بکار گیری 
دکل حفاری ایرانی در صدر اولویت های این ش��رکت اس��ت. در 
 بخش نیروی انس��انی، با توجه به اینکه فعالی��ت های حفاری به

 شرکت های ایرانی واگذار شده است، بیش از 80 درصد نیروی 
انسانی فعال در این حوزه ایرانی هستند.

ب-سیاس�تهاوبرنامههایحمايتیازشرکتحفاری
شمالدرپارسجنوبی:

1- چنان که گفته شد شرکت حفاری ش��مال هیچ فعالیتی در 
بخش حفاری دریایی در فالت قاره نداشته و صرفاً دو دکل سحر1 
و س��حر2 در بخش حفاری پارس جنوبی فعالیت دارد. خرید دو 
دکل مذکور نیز با حمایت مالی یکی از ش��رکت های پیمانکاری 
شرکت نفت و گاز پارس )ش��رکت پترو پارس ( با تقبل پرداخت 

110 میلیون دالر پیش پرداخت به آن ها ، انجام شده است .
2- دکل س��حر2 در حال حاض��ر در طرح ه��ای  دریایی فاز 19 
مشغول فعالیت است و دکل  سحر1 باتوجه به اتمام قرارداد آن با 
شرکت پتروپارس، هم اکنون با وجود دارا بودن اشکاالت اساسی 
فنی، با حمایت کارفرما )شرکت نفت و گاز پارس( مراحل پایانی 
انعقاد قرارداد خود را با ش��رکت حفاری پترو گوهر کیش انجام 
می دهد. همچنین  طبق توافق قرار اس��ت دکل  س��حر1 پس از 
رفع اشکاالت فنی اشاره ش��ده بالفاصله در فاز 13 پارس جنوبی 
به کار خود ادامه دهد. بنابراین برخالف گزارش ارائه شده خلع ید 
شرکت حفاری شمال و خروج دکل سحر 1 از پروژه های پارس 

جنوبی صحت ندارد.
3- فعالی��ت ش��رکت حف��اری ش��مال در طرح ه��ای پ��ارس 
جنوب��ی و حمای��ت از ت��داوم فعالیت ای��ن ش��رکت در حالی 
اس��ت که به لح��اظ کیفی��ت و به��ره وری کار ، در پایین ترین 
س��طح در مقایس��ه با ش��رکت های ایران��ی و خارجی اس��ت. 
متوس��ط راندمان دکل ه��ای خارجی در پ��ارس جنوبی ،4/71 
درص��د و متوس��ط راندم��ان دکل ه��ای ایران��ی8/59 درصد 
اس��ت که در این بی��ن راندم��ان دکل ه��ای ش��رکت حفاری 
ش��مال پائین ترین اس��ت. این راندمان پایین ب��ه معنای زمان 
 حف��اری طوالن��ی و هزینه واقع��ی اج��اره روزانه بس��یار باالتر 

است.
4- اجاره دکل های ایرانی در مقیاس  س��حر1 و سحر2 ) متعلق 
به شرکت حفاری شمال(  در قرارداد پتروپارس به طور متوسط 
روزان��ه حدود  145 ه��زار دالر اس��ت در حالی که اج��اره دکل 

های خارجی مشابه س��حر1 و س��حر2 روزانه حدود 125 هزار 
دالر اس��ت. همچنین دکل ه��ای س��وپر ریگ پ��الس 300 با 
مش��خصات فنی برتر 149 هزار دالر اس��ت. بنابراین نرخ اجاره 
دکل های خارجی حت��ی با راندم��ان باالتر، بس��یار پائین تر از 
 میزان اجاره روزان��ه دکل های ایرانی مس��تقر در پارس جنوبی

 است.
5-  عالوه بر م��وارد ف��وق باید این نکت��ه را نیز اضاف��ه کرد که 
 ش��رکت حف��اری ش��مال در رعایت مق��ررات و اس��تاندارهای

 بین المللی ایمنی و HSE دچار ضعف های اساسی است. کشته 
شدن یکی از کارکنان فنی مستقر در دکل حفاری سحر2 که اخیراً 
به وقوع پیوسته مؤید این ادعا است. از سوی دیگر ، اقدام غیرحرفه 
ای ماه گذشته این شرکت در عدم صدور مجوز فرود بالگرد شرکت 
پتروپارس )کارفرمای طرف  قرارداد حفاری پروژه ( به دالیل واهی 
و شخصی که در تضاد با قوانین ایمنی بین المللی مدیریت ریسک 
و دکل های حفاری دریایی بوده است را باید به مجموع اقدامات 
ناهماهنگ و نا ایمن  این شرکت در راهبری دکل حفاری اضافه 
کرد. عدم نگهداری مناسب و به موقع ماشین آالت مستقر بر روی 
این دو دکل و عدم برخورداری از توان حرفه ای در تعمیرات ادواری 
تجهیزات دکل و طوالنی بودن زمان حفاری چاه های تحت قرارداد 
در مقایسه با شاخص متوسط اس��تاندارد حفاری در پروژه های 
مشابه منطقه نیز از جمله موارد ضعیف شرکت حفاری شمال در 

راهبری عملیات حفاری است.
6- با وجود این شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس ترجیح 
داده با هدف حمایت از ش��رکت های ایرانی و بازار کار ایجاد شده 
توسط این شرکت ها به ویژه ش��رکت حفاری شمال، همکاری با 
این ش��رکت را ادامه دهد هرچند این همکاری موجب طوالنی 
ش��دن مدت حفاری، افزایش هزینه های اقتصادی و پایین بودن 
کیفیت کار شده اس��ت.در پایان یادآور می شود، سیاست اصلی 
ش��رکت ملی نفت  ایران در دولت تدبیر و امید ، تقویت حضور و 
فعالیت شرکت های ایرانی در صنعت نفت کشور است و در  این 
راستا از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد حتی اگر هزینه هایی 
به اقتصاد کشور و صنعت نفت کشور تحمیل شود. این هزینه ها 
با نگاه راهبردی و آینده نگرانه رفع وابستگی فنی صنعت نفت به 
خارج و ایجاد صنعتی پوی��ا، کارآفرین، پربازده و امیدبخش قابل 
تحمل است. اما باید در نظر داشت که منابع خدادادی نفت، اموال 
عمومی کشور اس��ت که صیانت و بهره مندی حداکثری از آن  بر 
عهده دولت  است. بنابراین شرکت ملی نفت و سایر شرکت های 
وابسته وزارت نفت وظیفه خود می دانند در هر شرایطی )تحریم و 
غیر تحریم(، بهره مندی از منابع خدادادی نفت و گاز را نظام مند 
و ش��فاف در راس��تای رش��د و تعالی اقتصادی و رفاهی کش��ور 
مدیریت کنند و در این مس��یر تحت تاثیر فش��ارهای سیاسی و 
غیرسیاسی قرار نگیرند. از سوی دیگر در کنار حمایت های دولت 
و وزارت نفت ، بر ش��رکت های داخلی فع��ال در صنعت و نفت و 
گاز فرض اس��ت که بدور از جنجال و البیگری، به ارتقای سطح 
کمی و کیفی فعالیت های خود در حوزه ه��ای فنی، اقتصادی و 
 مدیریتی پرداخته و مسوولیت واقعی خود در قبال ملت را دنبال 

کنند.

پس از توافق وزیران نفت و انرژی ایران و روس��یه برای 
صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت، گام بلند تهران-

مسکو برای تهاتر نفت و برق با ورود هیات کارشناسان 
روسی به تهران برداشته شده است.

 ایران و روسیه یک گام بلند برای نهایی کردن قراردادی 
 که ارزش آن بیش از 10 میلیارد دالر در س��ال برآورد

 می شود، برداش��ته اند و پیش بینی می شود به زودی 
تهاتر برق و نفت خام به عنوان بخش��ی از توافق بزرگ 

اقتصادی بین تهران- مسکو آغاز شود.
بیژن زنگنه،  وزیر نفت اواس��ط خردادماه س��ال جاری 
در حاشیه نشس��ت اوپک در گفتگو با خبرگزاری های 
خارجی همچون بلومبرگ با تاکید بر اینکه با الکساندر 
نوواک،  وزیر فدراسیون انرژی روسیه در وین پایتخت 
اتریش توافق کرده که روزانه کمتر از 500 هزار بشکه 
در روز در مقابل پول نقد از ایران خریداری کنندگفته 
بود: ایران این پول ها را برای خرید اقالمی نظیر فوالد، 
گندم و محصوالت جانبی تولید نفت از روسیه استفاده 

خواهد کرد.
از س��وی دیگر بخش��ی از این توافق نفتی بین ایران و 
روسیه شامل کشورهایی همچون قزاقستان و بالروس 
هم خواهد شد؛  به طوری که وزیر نفت ایران تاکید کرده 
بود: قزاقستان و بالروس هم بر اساس توافق خرید نفت 
از ایران را انجام خواهند داد چرا که آنها هم بخش��ی از 

اتحادیه اوراسیا هستند.
در همی��ن ح��ال، سیدمحس��ن قمصری مدی��ر امور 
بین الملل ش��رکت نفت هم درباره توافق نفتی ایران و 
روس��یه، با اعالم اینکه این توافق به منزله تهاتر کاال در 
برابر نفت نیست اظهار کرده اس��ت: روس ها باید نفت 
خام ایران را ببرند و بفروشند و پولش در صندوقی بماند، 
براس��اس منابع این صندوق امکان خری��د انواع کاال و 

تجهیزات فراهم می شود.
همزمان با اع��الم جزییات توافق نفتی تهران- مس��کو 
 توس��ط وزیر نفت ایران، عزیز اهلل رمضان��ی مدیر امور

 بین الملل شرکت گاز هم در گفتگویی با اشاره به تمایل 
ایران به منظور استفاده از خط لوله »ترکیش استریم« 
به منظور انتق��ال گاز طبیعی خود به ب��ازار اروپا، گفته 
است: گاز ایران می تواند در آینده توسط این خط لوله 

ترانزیت شود.
با این وجود، قطعا بخشی از این توافق بزرگ اقتصادی 
ش��امل تهاتر نفت خام در برابر برق هم خواهد؛  زیرا دو 
کشور سال گذشته تفاهم نامه ای 12 میلیارد دالری را 
امضا کردند که واردات 500 مگاوات برق در فاز نخست 

بخشی از این تفاهم نامه مشترک بود.
الکساندر نواک،  وزیر فدراسیون انرژی روس ها هم سال 
گذشته در حاشیه امضای تفاهم نامه مشترک برقی با 
وزارت نیروی ایران در جم��ع خبرنگاران از توافق اولیه 
و مقدماتی با وزارت نیروی ایران به منظور امضای 8 تا 
10 میلیارد دالر قرارداد برقی در چهار حوزه س��اخت 

نیروگاه ه��ای حرارتی، برقآبی، ش��بکه انتقال، افزایش 
راندمان ش��بکه انتقال و توزیع برق و تبادل و ترانزیت 
برق خبر داده بود. از این رو تهاتر نفت خام در برابر برق 
روس��یه می تواند بخش��ی از پازل بزرگ اقتصادی بین 
تهران و مس��کو را کامل کند و برای آغاز واردات برق از 
روسیه مذاکرات با ارمنس��تان، جمهوری آذربایجان و 
گرجستان به منظور سنکرون و اتصال شبکه برق بین 

ایران و روسیه آغاز شده است.
روسهامسافرتهرانشدند

هوشنگ فالحتیان،  با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات 
برقی ایران و فدراس��یون انرژی روسیه به منظور نهایی 
کردن تفاهم نامه مشترک برقی س��ال گذشته بین دو 
کشورگفت: سال گذشته تفاهم نامه مشترک برقی بین 
دو کشور امضا شد و براساس این تفاهم قرار شده است 
که همکاری های دو جانب��ه در صنایع برق و انرژی بین 

ایران و روسیه توسعه یابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه هم 
اکنون دور جدید مذاکرات دو کشور در سطح هیات های 
کارشناسی به منظور نهایی کردن مفاد تفاهم نامه برقی 
سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: بر این اساس 
در طول چند هفت��ه اخیر چندین هیات کارشناس��ی 
روس��ی به تهران س��فر کرده اند و ای��ن مذاکرات فنی 

ادامه دارد.
این مقام مس��وول با تاکید بر اینکه یک��ی از مهمترین 
محورهای مذاکرات دو جانبه ساخت نیروگاه های جدید 
و بهینه سازی نیروگاه های موجود به ویژه نیروگاه های 
روسی در ایران است، اظهار داشت: از سوی دیگر احداث 
چندین واحد جدید نیروگاهی بخاری و زغال سنگ سوز 
در داخل کش��ور از دیگر محورهای مذاکرات برقی بین 
دو کشور است. فالحتیان با بیان اینکه تاکنون چندین 
پروژه مشترک برقی بین ایران و فدراسیون انرژی روسیه 
تعریف و مراح��ل نهایی مذاکرات به منظ��ور توافق دو 
جانبه فنی انجام شده است، در پاسخ به سئوال  مبنی بر 
واردات 500 مگاوات برق از روسیه توضیح داد: برای آغاز 
واردات برق از روس��یه مذاکرات با چند کشور همسایه 
به منظور سنکرون شبکه های برق در حال انجام است.

معاون وزیر نی��رو در ام��ور آب و آبفا گف��ت: پیگیر این 
هس��تیم که در تعرفه های ابالغی آب سال جاری در هر 
5 مترمکعب اضافه مصرف از مصارف باالی 4 مترمکعب 

شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد.
رحیم میدانی در نشس��تی خب��ری، اظهار داش��ت: روز 
گذش��ته  نخس��تین روز هفته صرفه جوی��ی آب  بودکه 
امیدواریم در این هفته اقدامات و اطالع رس��انی ها منجر 

به صرفه جویی در مصرف آب و درک اهمیت آب شود.
وی افزود: سنجش وجود بحران آب تنها مساله آب شرب 
شهرها و روس��تاها نیست؛  بلکه ش��اخص های متعدد و 
مهمی دارد که با ی��ک بارندگی و یا چن��د بارندگی این 

شاخص ها جابه جا نمی شوند.
معاون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا تصری��ح کرد: اینکه 
می گوییم کشور درگیر بحران آب است؛  یعنی وضعیت 
ما در منابع آب زیرزمینی یک روندی دارد که منابعی که 
55 درصد از نیاز مردم را تأمین می کند به سمت نابودی 
پیش می رود.وی ادامه داد: رفع بحران آب نیاز به اقدامات 
ریش��ه ای و هماهنگی هر س��ه قوا دارد و اگر در بهترین 
شرایط بتوانیم برنامه های مان را پیش ببریم نجات منابع 

آب زیرزمینی در 20 سال آینده محقق می شود.
میدانی با بی��ان » در حال حاضر در 4 ش��هر س��نندج، 
بندرعباس، بوشهر و کرمان مش��کل جدی در بحث آب 
داریم« گفت: بحران آب یک ساله ایجاد نشده که یک ساله 
رفع شود و عوامل ایجاد آن بیشتر عوامل انسانی است. وی 
افزود: یکی از دردناک ترین مس��ائل آب کشور بی نظمی 
و قانون گریزی اس��ت به نحوی که قوانین در مس��اله آب 

استقرار نیافته و اجرا نشده اند.
معاون وزیر نیرو اذعان داش��ت: وقتی ده ها چاه غیرمجاز 
داریم و چاه های مجاز بیش از پیروانه برداشت می کنند 
و ش��ش میلی��ارد مترمکعب بی��ش از توان س��فره های 
زیرزمینی ساالنه برداشت داریم چگونه می توانیم بگوییم 

قانون رعایت می شود؟
وی افزود: وقتی قوانین در کش��ور اجرا نمی ش��ود تمام 
منابع آبی کش��ور در معرض تهدیدند و ع��الوه بر بحران 

آب با بحران کاهش کیفیت منابع آب مواجه می شویم.
میدانی با بیان اینکه برخی مس��ووالن و م��ردم قائل به 

رعایت اندازه در بحث آب نیس��تند، گف��ت: وقتی اعالم 
می کنیم در فالن حوزه آبریز آب��ی نداریم برای نیازهای 
جدید تخصیص دهیم باور نمی کنند، مس��ووالن کشور 
باید بپذیرند ک��ه آب اندازه دارد و وقت��ی می گوییم آب 
نداریم نباید به ما فش��ار بیاورند ک��ه آب را تأمین کنیم، 
به طور مثال یکی از مصوبات شورای هماهنگی زاینده رود 
این بود ک��ه بارگذاری جدید در این ح��وزه آبریز ممنوع 

است.
وی افزود: امس��ال برای تأمین آب چاه های��ی را از مردم 
اجاره کردیم یعنی ما به عنوان متولی��ان آب به خودمان 
اجازه نمی دهیم بی حدوحصر چاه بزنیم و به مردم آسیب 

برسانیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اش��اره به تش��کیل 
ش��ورای هماهنگی در حوزه زاینده رود در سال گذشته 
گفت: شورای هماهنگی کرخه نیز به عنوان دومین شورای 
هماهنگی تشکیل شده و سومین شورای هماهنگی نیز 

در دو هفته آینده برای حوزه سفیدرود تشکیل می شود.
این مقام مسوول در خصوص فعالیت های انجام شده در 
باروری ابرها در سال گذش��ته، گفت: از 16 آذر 93 تا 20 
اردیبهشت ماه امسال انجام شد و در این مدت در مجموع 
106 سورتی پرواز به میزان 270 ساعت انجام شد که 69 

درصد آن عملیاتی و مابقی برای شناسایی بود.
وی اف��زود: پروازه��ای ب��اروری ابره��ا در اس��تان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، فارس، اصفهان، 
کرمان، ته��ران، چهارمح��ال و بختی��اری، کهکیلویه و 
بویراحمد و خوزس��تان عملیاتی بود و در س��ه اس��تان 
خراسان رضوی و شمالی و کرمانشاه پروازهای شناسایی 
انجام دادیم که در حال حاضر در مرحله مطالعات ارزیابی 
هس��تیم و تا 4 م��اه آینده نتیج��ه این مطالع��ات اعالم 
می شود، اما در بهترین شرایط تأثیر بارورسازی ابرها در 

افزایش بارش ها 10 تا 15 درصد است.
معاون وزی��ر نیرو اذعان داش��ت: یک��ی از مصوبات مهم 
ش��ورای عالی آب در خصوص صرفه جوی��ی در مصرف 
آب ای��ن ب��وده تجهی��زات مرب��وط ب��ه آب بای��د تماماً 
استاندارد داشته باشد و در عین حال از واردات کاالهای 
غیراستاندارد جلوگیری شود که با سازمان ملی استاندارد 
برای آنکه تجهیزاتی را که اس��تاندارد ندارند اس��تاندارد 
اجباری کنن��د مکاتبه کردی��م و در هفته ه��ای آینده با 
مس��ووالن وزارت صنع��ت ب��رای جلوگی��ری از واردات 

تجهیزات غیراستاندارد جلسه خواهیم داشت.
وی با بی��ان اینکه مجموع متوس��ط بارندگی در کش��ور 
از ابتدای س��ال آبی جدی��د تاکن��ون 183 میلیون لیتر 
بوده اس��ت، گفت: این رقم نس��بت به درازمدت کاهشی 
21درصدی و نسبت به سال گذش��ته 14 درصد کاهش 
داشته است که در برخی حوزه ها مثل حوزه خلیج فارس 
با کاهش 38درصدی بارش ها نسبت به درازمدت وضعیت 

بسیار نامناسبی داریم.
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

 در آستانه تحویل سينماهاي » ایران فيلم«
 به حوزه هنري اصفهان:

 خاموشي سينما » فلسطين« 
 چهارساله شد

 ش��ايد خيلي ها اين روزها ذهنيت خاصي نس��بت به آن نداشته 
باشند و زماني كه صحبت به اين سالن مي رسد تنها تصوير تابلوي 
خالي و شيشه هاي غبارگرفته باجه بليط فروشي اش در دل پياده 
رو و جنب خيابان چهارباغ را به ياد آورند؛ اما بسياري از اهالي فن 
 و قديمي ترها » فلس��طين«  را بهترين سالن س��ينما در اصفهان

 مي دانند؛  سالني با معماري خاص فرانسوي كه به خاطر نداشتن 
بالكن و وي ژگ��ي پلكاني بودنش، در هر گوش��ه اش كه بنش��يني 
 بيشترين اش��راف را به س��ن داري. س��ينمايي كه زماني يكي از

 مهم ترين پاتوق هاي خاطره بازي در اصفهان بود.
 سينما »فلسطين« يا همان حافظ سابق پس از چهار دهه فعاليت 
در 31 خرداد م��اه 1390 به بهانه ني��از به بازس��ازي و غير قابل 
استفاده بودن توسط » هاشمي«  مديريت وقت ايران فيلم در آن 
 زمان تعطيل شد. سينمايي كه س��ابقه ساختش به اوائل دهه 50

  مي رس��د و با 660 نف��ر ظرفيت،  زمان��ي يكي از ش��لوغ ترين 
سينماهاي اصفهان بود. » فلس��طين« قبل از تخريب و تعطيلي 
فعلي يكبار ديگر هم در خرداد ماه 1389 موقتا تعطيل ش��د كه 
البته با عالقه اي كه كارمندان و اهالي آن به ادامه كارش داشتند 

مدتي بعد دوباره بازگشايي شد.
»جيب پرپول«،»بعدازظهر س��گي س��گي«، »عروسك«، »عصر 
جمعه«، »نفوذي«، »راز دش��ت تاران«، »پرس��ه در مه«،»چراغ 
قرمز« و »س��ه درجه تب« فيلم هايي بودند كه در اين مدت و در  
آخرين ماه هاي فعاليت اين سينما بر پرده رفتند و با وجود اينكه 
خيلي هايش��ان فيلم هاي اكران دوم بودند با اس��تقبال خوبي از 
سوي مخاطبان مواجه ش��دند تا اينكه باالخره آخرين روز اكران 
اين سينما با فيلم »اخراجي ها 3« با 340 تماشاگر كه تعداد قابل 

توجهي است به انتها رسيد.
سينما »فلسطين« اما تنها سالن نمايش فيلم نبود و بنا به عادت 
اجراي تئاتر از قديم در آن،  بسياري از مخاطبان هم به هواي ديدن 
تئاتر راهي آن مي ش��دند كه اجرايي از حسن اكليلي در سال 82 

آخرين كاري بود كه مخاطبان تئاتر اين سالن بر صحنه ديدند.
با خاموش��ي چراغ اين س��الن كه در آن زمان تنها به اكوس��تيك 
سقف، كف پوش زمين، ارتقا سيستم صوت و تصوير و تجهيزات و 
تعميرات اين چنيني نياز داشت؛ گروهي شروع به تخريب جدي 
سالن آن كردند كه با اطالع رساني به موقع كسبه اطراف، پيگيري 
رسانه ها و حس��ن اكليلي بازيگر و كارگردان تئاتر جريان تخريب 
در كمتر از 4،5 ساعت متوقف شد ولي متاسفانه در جريان همين 
تخريب چند ساعته خساراتي سنگين و عميق به سالن اين سينما 

وارد شد.

تا 11 تيرماه

»سفره کرامت« در موزه تاریخی 
رهنان گسترده می شود

وي��ژه برنام��ه ای ب��ا عن��وان »س��فره كرام��ت « توس��ط موزه 
تاريخی رهن��ان برگزار می ش��ود.  مدي��ر اين م��وزه تاريخی در 
گفتگو ب��ا ايمنا ضم��ن اعالم اين خب��ر گفت: با فرارس��يدن ايام 
ماه مب��ارک رمضان وي��ژه برنامه ه��ای مختلفی از س��وی مراكز 
فرهنگی برای ش��هروندان برگزار می ش��ود تا با ارائ��ه محتوايی 
 مذهبی و دينی به افزايش احس��اس معنوي��ت در جامعه كمك

كند.
منجمی اف��زود: وي��ژه برنامه س��فره كرام��ت ني��ز از جمله اين 

برنامه هاست كه به مناسبت اين ايام مبارک برگزار می شود.
وی ادام��ه داد: آيتم های مختلف اي��ن برنامه ش��امل برنامه ها و 
نمايش��هايی تركيبی با موضوع آيين های حمام در قديم است كه 
به احيای سنت ها و آداب و رسوم مربوط به حمام در دوران قديم 
می پردازد. وی عنوان كرد: همچنين طبق برنامه ريزی انجام شده 
مراس��م گلريزانی جهت دريافت ياری از خيرين، ب��ا حضور آنها 

برگزار می شود.
اين ويژه برنامه از 6 لغايت 11 تيرماه پس از زمان افطار، از ساعت 
21:30 تا 23:30 در موزه حمام تاريخ��ی رهنان واقع در رهنان، 

خيابان حسين آباد برگزار می شود.
در اینستاگرام منتشر شد؛

نقد وبررسی فيلم »۳1۶« 
برگزاری می شود

برنامه نقد و بررسی فيلم »316« س��اخته پيمان حقانی دوشنبه 
اول تيرماه در اصفهان برگزار می شود.

صفحه گروه هنر و تجربه در اينس��تاگرام از برگزاری جلس��ه نقد 
 وبررس��ی فيلم »316« س��اخته پيمان حقان��ی در اصفهان خبر

 داد.
اين برنامه دوش��نبه اول تيرماه در س��الن س��وره اصفهان برگزار 
می ش��ود. قرار اس��ت  از س��اعت 1۷ فيل��م »316« ب��ه نمايش 
درآم��ده و از س��اعت 19، نشس��ت نق��د و بررس��ی اي��ن فيلم 
 با حض��ور عوامل آن و ش��اپور عظيمی ب��ه عنوان منتق��د برگزار 

شود.
316 داستان زندگی زنی اس��ت كه خاطرات زندگی و كشورش 
را از پيش از تولد تا لحظه مرگ روايت می كند. داستان  63 سال 
زندگی كه بيش��تر از طريق كفش ها و پاهای شخصيت های فيلم 
روايت می شود. داستانی پر حادثه كه هم انقالب و هم جنگ 8ساله 

ايران را در بردارد.
 در فيلمی كه هيچ يك از شخصيت هايش ديده نمی شوند و اولين 
نمونه در نوع خودش اس��ت با صحنه هايی از جنگ، انقالب، اميد 

و زندگی و مرگ. 

  آخري��ن س��اخته كارگ��ردان ج��وان وخ��وش فكر 
س��ينمای كش��ورمان» بهرام توكلی« اين روزها در 
 س��ينما س��احل روی پ��رده ودر حال اكران اس��ت،

»من ديه گو مارادونا هستم«در جشنواره سی وسوم 
فيلم فجر ب��ه نمايش درآمد و در بخ��ش های زيادی 
نامزد دريافت جايزه ش��د، در نهايت سيمرغ بهترين 
بازيگر نقش مكمل مرد» هومن س��يدی« و بهترين 
صدابرداری» محمود سماک باشی«را از آن خود كرد،

داستان فيلم درباره مردی است كه از دوست نويسنده 
روانی خود داس��تانی را دزديده اس��ت؛ داستانی كه 
 م��رد روان پريش در آسايش��گاه و با اله��ام از يكی از

 مريض های بس��تری در آن جا نوش��ته است و وقتی 
برای نظر خواهی به دوس��تش داده،داس��تان توسط 
او سرقت ش��ده؛  در نتيجه نويس��نده روان پريش از 
 نويس��نده ديگر كه او هم چن��دان متع��ادل به نظر

 نمی رسد می خواهد كه داستانی نوشته وبه او بدهد 
تا به اسم خودش چاپ كند و در واقع با اين كار جبران 
سرقت ادبی اش را بكند. نويسنده بی اخالق كه حاال 
 دچار مخمصه بدی ش��ده اس��ت داس��تانی را روايت

 می كند. داس��تانی درباره ب��رادرش، نامزدی به هم 
خورده او، دخالت خان��واده ها  وماجراها وحواش��ی 
پيرامون آن كه البته بي��ش از آن كه ماجرايی در كار 
باشد ما با ش��خصيت های ديوانه وروان پريش طرف 
هس��تيم كه در دنيايی ديوانه با هم در تعامل وجنگ 

به سر می برند.

شکستن مرز رویا و واقعيت
 لحن و ژانر» من ديه گو مارادونا هستم« را به راحتی 
می توان طنز و فانت��زی دانس��ت،فيلم دارای لحنی 
تند وغير متعارف اس��ت. ش��روع فيلم گي��ج كننده 
و با ضرباهنگی س��ريع آغاز می ش��ود. شخصيت ها 
به ش��كلی  نمايش��نامه ای معرفی می ش��وند ودائما 
م��رز روي��ا و واقعي��ت به ه��م ريخت��ه می ش��ود و 
 مخاطب برای تش��خيص اين كه آي��ا اتفاقات فيلم و

ش��خصيت ها واقعی يا زايده ذهن نويسنده هستند 
 پاسخ روشنی ندارد، والبته با وجود مونولوگ هايی كه

 درباره » مارادونا«فوتباليس��ت وگلی كه او با دس��ت 
زد اعتيادش وشكس��تن مرز رويا و واقعيت گفته می 
شود بايد گفت دانس��تن و جدا كردن رويا از حقيقت 
 دغدغه فيلم ساز ودر نتيجه مخاطب  نيست،فيلم ساز

 می خواسته اين مرزها را در هم تنيده كند و تعمدا آن 
را به همين ش��كل رها می كند،او اين اختالط مرزها 
را می پسندد وحتی تائيد وستايش می كند ستايشی 
كه چندان روشن وپاک نيس��ت؛ اما با تمام نقايصش 
فيلم ساز كه به نظر می رس��د در شخصيت نويسنده 
فيلم»من ديه گو م��اردوان هس��تم در فيلم « ظهور 
وحلول  دارد اين زندگی خلسه وار ميان رويا وواقعيت 
را می پسندد وآگاهانه در آن ش��يرجه زده است ودر 
نهايت اين غور و درهم آميختگی نه تنها برای مخاطب 
عجيب وسردرگم كننده نيست؛  بلكه به خاطر ريتم 
تند طراحی سكانس های جذاب شخصيت های نيمه 

ديوانه و كنش و واكنش های جالب توجه والبته لحن 
طنز فيلم با خاطری خوش روانی شاد و سرگرم شده 
 از سالن س��ينما بيرون می رود. در هر حال آن چه در

 » من ديه گو مارادونا هس��تم«بارز وقابل توجه است 
 اين موضوع س��ت كه با فيلمی جس��ور و ايستاده بر 
پايه های خالقيت و هنر روبه رو هستيم، فيلمی كه به 

راحتی می تواند چند اليه وعيق هم باشد.
همه آدم های نسبتا معمولی!   

شخصيت های موجود در فيلم تعدادشان كم نيست 
ح��دودا پانزده ش��خصيت در » من ديه گ��و مارادونا 
هس��تم« وجود دارد كه از اكثر زوايای مورد بررسی 
به يك نس��بت در فيلم حضور دارند، ميزان آشفتگی 
روحی وديوانگ��ی، نق��ش آفرين��ی در وقايع وحتی 
زمانی ك��ه دوربين با آن ها وهمراه ش��ان اس��ت اين 
نس��بت برابر رعايت شده است. ش��خصيت پردازی 
به طور خوب ونس��بتا دقيقی اتفاق افتاده اس��ت كه 
بازی خوب بازيگران ه��م در منتقل كردن نيمه های 
پنهان شخصيت ها موفق وكاركردی عمل كرده، دو 
خانواده كه اتفاقا با هم فاميل نزديك هم هستند،برای 
 نامزدی به هم خورده دختر وپسرشان دچار اختالف

 می ش��وند، اوج گرفتن اين اختالفات با سنگی است 
كه به شيشه خانه پرتاب می شود وشروع داستان فيلم 
است، وبعد از آن فقط دعوا كشمكش و تنش های اوج 

وفرود گرفته،در فيلم وجود دارد.
دعوای خانوداگی و نمایش جنون جمعی

بايد اذعان ك��رد » به��رام توكلی«هنرمندی خاصی 
در طراحی اين قصه به خرج داده اس��ت وآن اين كه 
در طراحی كلی قصه از يك موضوع س��اده نزديك به 
ذهن ونه عجيب ونديده ونشنيده استفاده كرده است 
او جنون اي��ن دنيا وآدم های ش��ان را با يك اختالف 
خانوادگی كه دم به س��اعت ابعادش بزرگ وكوچك 
می شود پيش چشم مخاطب عريان كرده است وحتی 
گاهی مخاطب را ازا ين دنيای ديوانه كه خودش هم 
شايد در موقعيتی بيرون از سالن سينما جزيی از آن 
بوده ويا خواهد بود می ترسناد ودچار وحشت می كند

كارگردانی»توكلی«كارگردان��ی خ��وب و حس��اب 
شده ای است،ميزانس��ن،دكوپاژ،نور وصدا به خوبی 
منتقل كنن��ده فضا وريتم تن��د وتش��نج آميز فيلم 
هس��تند،طراحی صحنه ها به خوبی انجام شده است 
 دكور به خوبی طراحی ش��ده، ش��لوغی ب��ی نظمی

 بی ثبات��ی در قاب عكس ه��ا، رن��گ در وديوارها به 
 خوبی درخدمت اتمسفر فيلم  وفيلم نامه قرار گرفته

 است. 

نگاهي به فيلم » من دیه گو مارادونا  هستم« ؛ 

دنیای جنون آمیز، خسته و بی اخالق
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مزایده 
 3/101 شماره درخواست: 9410460372200004 شماره پرونده: 8909980351200011
شماره بایگانی شعبه: 900083 اجرای احکام مدنی شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در 
نظر در خصوص پرونده اجرایی به کالسه له سیدمحمد میرصادقی فرزند سید رضا و 
علیه احمد میرطالب فرزند سید اسدا... و منصور طاهر اصفهانی فرزند عبدالجواد مبنی 
بر مطالبه مبلغ 7/046/852/026 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 125/000/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه 94/04/24 ساعت 9 صبح در محل این اجرا 
)طبقه 3 مجتمع اجرای احکام واقع در خ.نیکبخت بعد از دادگستری( جهت فروش پالک 
ثبتی 33292و33284و33272/15190 شماره ثبت 71999 واقع در چهارراه عسکریه 
واحد   – اول  طبقه   – پارسایان  طبقه  پنج  مجتمع   – طالقانی  بن.بست   – خ.دشتستان 
انباری  واحد  یک  و  مترمربع   75/164 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  واحد  یک  سه 
یک  و ششدانگ  مترمربع   25/4 مساحت  به  زیرزمین  طبقه  در  فرعی   11280 شماره 
پارکینگ شماره 33292 فرعی به مساحت 5/12 مترمربع در طبقه زیرزمین و  واحد 
قدرالسهم مشاعی از ملک و مشاعات از جمله پله و آسانسور میباشد این واحد از نوع 
آلومینیومی  بیرونی  دربهای   – دربهای داخلی چوبی   – بلوک  تیرچه و  بتنی و  سازه 
توالت و حمام و آشپزخانه  – نمای داخل سفیدکاری و رنگ – کف فرش سرامیک – 
کاشیکاری سرویس مناسب و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که توسط کارشناسان 
و  چهارصد  و  میلیارد  )پنج  ریال   5/430/000/000 مبلغ  به  جمعا  دادگستری  رسمی 
سی میلیون ریال( ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده میتوانند به نشانی مراجعه و 
از آن بازدید و با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دادگاه عمومی  الف:6191 شعبه 12  بود.م  برنده مزایده خواهد  قیمت  باالترین  دهنده 

حقوقی شهرستان اصفهان
مزایده 

3/553 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
684/93ش.ح/4 له خانم شهین زمانه نجف آبادی با وکالت آقای منصور متانت فر و علیه 
 خانم 1- زهرا سالمی فرد با وکالت آقای 2- امید امینی دشتی به آدرس 1- مجهول المکان

و  به  محکوم  بابت  واحد2  طبقه4-   – اسپادانا  مجتمع   – سیمین  راه  اصفهان سه   -2
هزینه های اجرایی به مبلغ 20/179/800 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( 
یک تخته فرش ماشینی 2 در 3 + یکعدد گلیم + یکعدد رو فرشی هر سه مستعمل و غیر 
قابل استفاده غیر قابل قیمت گذاری 2( شوفاژ 9 پره برقی Thermo مستعمل به مبلغ 
250/000 ریال 3( میز رویه نئوپان پایه چوبی مستعمل 4 عدد غیر قابل قیمت گذاری 
4( صندلی فایبرگالس معمولی مستعمل 4 عدد به مبلغ 50/000 ریال 5( قفسه 8 طبقه 
80 در 120 سانتی متر )جاکفشی( آبی رنگ مستعمل یکعدد به مبلغ 250/000 ریال 6( 
دو عد مبل راحتی فرسوده + یکعدد صندلی دسته دار + یک عدد میز مدیریتی چوبی 
2/5 متری )معیوب و مستعمل( از هر کدام به تعداد ذکر شده غیر قابل قیمت گذاری 
7( گوشی تلفن دیواری و رومیزی با مارکهای ماکروتل و ماوکل هر دو مستعمل از 
 yakhchazan هر کدام یکعدد به مبلغ 80/000 ریال 8( فریزر تک درب 8 طبقه مارک
کودکان  آموزشی  و سی دی  کتاب   )9 ریال   3/000/000 مبلغ  به  یکدستگاه  مستعمل 
مستعمل تعدادی 80/000 ریال 10( تابلو مهدکودک 70 در 100 سانتی مستعمل یکعدد 
به مبلغ 150/000 ریال 11( کفپوش مستعمل و پوسیده حدود 70 متر غیر قابل قیمت 
ریال  مبلغ 100/000  به  یکعدد  پزی تخت دو شعله مستعمل  گذاری 12( گاز خوراک 
 20  + + سطل  قوری  عدد  یک   + کتری  یکعدد  آشپزخانه مستعمل شامل  13( وسایل 
عدد بشقاب برنج خوری و خورش خوری + 10 عدد لیوان + یک عدد سینی + یک عدد 
کلمن از هر کدام به تعداد ذکر شده به مبلغ 100/000 ریال 14( هواکش )فن( دستشوئی 
مستعمل یکعدد به مبلغ 80/000 ریال جمعًا طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 4/050/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع 
نگردیده است را در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/23 در ساعت 10 تا 9 صبح 
در محل اجرای احکام شورای حل اختالف برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده 
میتوانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی 
و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود.م الف:8277 اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   3/554
607/94ش.ح/2 له آقای مصطفی اکبری زیاری و علیه آقای احمد سنگلچی به آدرس 
چهارراه   – صادرات  بانک  روبروی   – مشیرالدوله  خیابان   – جدید  شاهپور  خیابان 
های  هزینه  و  به  محکوم  بابت  سنگلچی  احمد  فروشی  رینگ  فروشگاه  هزاردستان 
اجرایی به مبلغ 27/959/634 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یک جفت حلقه 
الستیک نو و کار نکرده توُپر به سایر 24-1400 ساخت کشور چین و متعلق به دستگاه 
به  الستیک  حلقه  هر  کارشناس  نظریه  طبق  که  میباشد  تنی   40 سنگین  های  لیفتراک 
مبلغ 65/000/000 ریال که جمعًا به مبلغ 130/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است و اموال توقیفی طی نامه به شماره 
627/94 مورخ 94/2/17 از طریق کالنتری دادگستری توقیف گردیده است را در نظر 
دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/21 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق – نبش چهارراه وکال برگزار نماید 
طالبین شرکت در جلسه مزایده میتوانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید و در جلسه 
مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:8279 

اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

3/555 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
ا... خالقی فرزند اصغر به  3012/92ش.ح/4 له خانم نازنین کامکار و علیه آقای روح 
سمت چپ گالری مبل  نرسیده به پل چمران –  آدرس شهدا به سمت خیابان کاوه – 
خالقی که بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 23/496/000 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح یک دست مبلمان دیالم به رنگ کرمی )شکالتی( هفت نفره که از 
حالت نو خارج شده است همراه یک میز بزرگ پذیرایی و دو میز کوچک که طبق نظریه 
کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 8/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد 
مورخ  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  است  نگردیده  واقع  طرفین  از  هیچیک  اعتراض 
94/4/23 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع 
نبش چهارراه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه  در خیابان شیخ صدوق – 
 2171350205001 به شماره حساب  پایه  قیمت  درصد   10 واریز  با  میتوانند  مزایده 
بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:8280 اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
مزایده 

3/556 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
684/93ش.ح/4 له خانم شهین زمانه نجف آبادی با وکالت آقای منصور متانت فر و علیه 
 خانم 1- زهرا سالمی فرد با وکالت آقای 2- امید امینی دشتی به آدرس 1- مجهول المکان
و  به  محکوم  بابت  واحد2  طبقه4-   – اسپادانا  مجتمع   – سیمین  راه  سه  اصفهان   -2
هزینه های اجرایی به مبلغ 20/179/800 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( 
یک تخته فرش ماشینی 2 در 3 + یکعدد گلیم + یکعدد رو فرشی هر سه مستعمل و غیر 
قابل استفاده غیر قابل قیمت گذاری 2( شوفاژ 9 پره برقی Thermo مستعمل به مبلغ 
250/000 ریال 3( میز رویه نئوپان پایه چوبی مستعمل 4 عدد غیر قابل قیمت گذاری 4( 
صندلی فایبرگالس معمولی مستعمل 4 عدد به مبلغ 50/000 ریال 5( قفسه 8 طبقه 80 در 
120 سانتی متر )جاکفشی( آبی رنگ مستعمل یکعدد به مبلغ 250/000 ریال 6( دو عد 
مبل راحتی فرسوده + یکعدد صندلی دسته دار + یک عدد میز مدیریتی چوبی 2/5 متری 
)معیوب و مستعمل( از هر کدام به تعداد ذکر شده غیر قابل قیمت گذاری 7( گوشی 
کدام  هر  از  دو مستعمل  هر  ماوکل  و  ماکروتل  مارکهای  با  رومیزی  و  دیواری  تلفن 
یکعدد به مبلغ 80/000 ریال 8( فریزر تک درب 8 طبقه مارک yakhchazan مستعمل 
مستعمل  کودکان  آموزشی  دی  و سی  کتاب   )9 ریال   3/000/000 مبلغ  به  یکدستگاه 
تعدادی 80/000 ریال 10( تابلو مهدکودک 70 در 100 سانتی مستعمل یکعدد به مبلغ 
 150/000 ریال 11( کفپوش مستعمل و پوسیده حدود 70 متر غیر قابل قیمت گذاری

12( گاز خوراک پزی تخت دو شعله مستعمل یکعدد به مبلغ 100/000 ریال 13( وسایل 
آشپزخانه مستعمل شامل یکعدد کتری + یک عدد قوری + سطل + 20 عدد بشقاب برنج 
خوری و خورش خوری + 10 عدد لیوان + یک عدد سینی + یک عدد کلمن از هر کدام به 
تعداد ذکر شده به مبلغ 100/000 ریال 14( هواکش )فن( دستشوئی مستعمل یکعدد به 
مبلغ 80/000 ریال جمعًا طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/050/000 
ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است را 

در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/23 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
با  میتوانند  مزایده  نماید طالبین شرکت در جلسه  برگزار  اختالف  احکام شورای حل 
واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش 
آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد 
بود.خانم زهرا سالمی و آقای امید امینی دشتی چنانچه مایلید در جلسه مزایده مورخ 
94/4/23 ساعت 10تا9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان 
شیخ صدوق نبش چهارراه وکال شرکت نمایید.م الف:8273 اجرای احکام شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   3/557
2522/88ش.ح/2 له خانم سارا انصاریان با وکالت خانم فرناز جوادی نژاد و علیه آقای 
کوی شهید خدادادی –  خ.حسین آباد –  محمد بیژن زاده به آدرس خ.حکیم نظامی – 
بن.بست بیژن – پالک3 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 1/351/280/000 
ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح پالک ثبتی 1920B اصلی بخش 5 ثبت اصفهان 
ثبت  اداره  توسط   93/7/27 مورخ   1393/05802024002166 شماره  به  نامه  طی  که 
اسناد و امالک توقیف گردیده است و ملک به آدرس اصفهان – خ.حسین آباد – کوچه 
شهید خدادادی – شماره10 بن.بست بیژن – پالک10 به کدپستی 8175986541 ملک 
مذکور با عرصه به مساحت 191/12 مترمربع و اعیانی به مساحت حدود 402 مترمربع 
با قدمت حدود 15 سال ساخت در 3 طبقه به صورت 3 واحد آپارتمان مستقل با سازه 
اسکلت فلزی و سقف آهن و آجرنمای خارجی آجرنما، کفسازی حیاط با موزاییک و 
دیوارهای دورتادور با نمای آجری پنجره های خارجی از نوع آلومینیومی – سیستم 
گرمایش هر طبقه با پیکج و شوفاژ و سرمایش آن با کولرآبی – دستگاه پله به صورت 
سنگی با بدنه کاشیکاری شده – کفسازی داخل ساختمان در هر سه طبقه با سرامیک و 
دارای انشعابات جداگانه برق و گاز برای هر طبقه و انشعابات مشترک آب و فاضالب 
فاقد آسانسور میباشد به طوری که طبقه همکف دوخوابه با کد ارتفاعی 60- سانتیمتر 
به مساحت حدود 102 مترمربع و طبقات اول و دوم هر کدام سه خوابه و به مساحت 
حدود 150 مترمربع بوده و سرویس بهداشتی و آشپزخانه اوپن طبقات به طور کامل 
کاشی و سرامیک و کابینتهایی از جنس MDF دارند با عنایت به موارد فوق و موقعیت 
محل ساخت و عرصه و اعیانی کاربری و قدمت بنا و مشترکات و متعلقات متصله و 
سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ پالک ثبتی به شماره 1920 باقیمانده واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که دارای دو سند مالکیت 1( 546796 سری الف/77 شماره شد و به 
شماره ثبت 196553 دفتر 1059 صفحه 380 مالک احمد بیژن زاده به میزان دو دانگ 
2( شماره چاپی سند 546795 سری الف/77 شماره ثبت 138437 دفتر 793 صفحه 
143 به نام همسر و فرزندان آقای احمد بیژن زاده به میزان چهاردانگ مشاع میباشد 
جمعًا به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال برآورد گردیده است و لذا 
ارزش نیم دانگ مشاع از شش دانگ سهم آقای محمد بیژن زاده به مبلغ هشتصد و 
پنجاه و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال 
ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است و همچنین 
نظر  در  میباشد  بهارآزادی  تمام  عدد سکه  معادل 91/282  ریال  مبلغ 851/666/666 
دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/23 در ساعت 11تا10 صبح در محل اجرای احکام 
نماید  برگزار  وکال  چهارراه  نبش  خیابان شیخ صدوق  در  واقع  اختالف  حل  شورای 
طالبین شرکت در جلسه مزایده میتوانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 
2171350205001 واریز و فیش و ارائه آن به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:8282 اجرای احکام شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

3/603 شماره:1394/03/51945-1394/3/27 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
ملک پالک شماره 5657 واقع در کوی کبودان اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم نسرین فریدنی فرزند 
رحمت و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است. 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1394/4/23 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:94/04/02 م الف:621 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان 

ابالغ اجراییه 
3/604 نظر به اینکه در پرونده کالسه 94-86 اجرای احکام شوراهای حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد قرار شماره 153-94/3/18 صادره از شعبه یک خوانده شرکت آب پی 
آرتیمان به مدیریت علیرضا خوش نیت کالته شاه محمد محکوم به تامین مبلغ 6/300/000 
ریال در حق خواهان آقای علی جمعه خجسته زاده گردیده است و حسب محتویات پرونده 
محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده 
ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نمایند واال وفق 

مقررات اقدام می گردد.م الف:372 شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
احضار متهم حامد قائد امینی 

 9309983642201023 پرونده:  شماره   9410113642200205 نامه:  شماره   3/605
شماره بایگانی شعبه: 931070 بدینوسیله به شما ابالغ می گردد آقای وحید جاللی فرزند 
رمضانعلی شکایتی علیه شما مبنی بر مشارکت در ایراد جرح با چاقو مطرح نموده که پس 
از ارجاع در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب لنجان به کالسه 931070ش4د ثبت 
و تحت رسیدگی است بنا به اعالن و درخواست شاکی به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از 
موضوع شکایت به طور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی 
به عمل خواهد آمد.م الف:391  شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

لنجان)زرین شهر(
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 3713  برام  کریمی  آقای جالل   3/606
کالسۀ 116/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس کریمی برام بشناسنامه 437 در تاریخ 77/02/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسین کریمی برام 
فرزند عباس ش.ش 943 ت.ت 1362 صادره از کوهرنگ )پسر متوفی( 2- حسن کریمی 
از کوهرنگ )پسر متوفی( 3- محمد  برام فرزند عباس ش.ش 347 ت.ت 1350 صادره 
کریمی برام فرزند عباس ش.ش 348 ت.ت 1351 صادره از کوهرنگ )پسر متوفی( 4- جالل 
کریمی برام فرزند عباس ش.ش 3713 ت.ت 1357 صادره از اندیکا )پسر متوفی( 5- صیدال 
کریمی برام فرزند عباس ش.ش 841 ت.ت 1360 صادره از فارسان )پسر متوفی( 6- کبری 
کریمی برام فرزند عباس ش.ش 58 ت.ت 1364 صادره از کوهرنگ )دختر متوفی( 7- توران 
کریمی برام فرزند عباس ش.ش 590 ت.ت 1353 صادره از فارسان )دختر متوفی( 8- قزی 
قنبری عدی پور فرزند رستم ش.ش 128 ت.ت 1320 صادره از چادگان )همسر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:375 شعبه پانزدهم حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای 

3/608 کالسه پرونده: 338/93 مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف نجف آباد 
خواهان: احمد سورانی نشانی یزدانشهر – خ.اشرفی – پالک58-کدپستی 85197-66581 
خواندگان: 1- محمود مرادپور 2- علی قلی داودی هر دو به نشانی مجهول المکان موضوع: 
صدور حکم محکومیت خوانده ردیف دوم مبنی بر حضور در دفترخانه رسمی و انتقال سند 
یک دستگاه وانت نیسان به شماره انتظامی 699م75ایران43 گردشکار: خواهان دادخواستی 
به طرفیت خوانده به خواسته الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی موضوع سند 
ثبتی اتومبیل شماره 699م75ایران43 تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی 
مطروحه و استعالم از ثبت محل و انجام قرار استماع گواهان و سایر اقدامات الزم ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دعوی خواهان 
احمد سورانی به طرفیت خوانده محمود مرادپور – علی قلی داودی به خواسته الزام و اجبار 
وی به حضور در دفتر اسناد رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 699م75ایران43 
تقدیم نموده شورا با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و نظر به پاسخ شماره --- اداره 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نجف آباد ناظر به آخرین وضعیت مالکیت و تعهد خوانده 
نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی و همچنین نامه شماره --- آگاهی 
که اصالت خودرو را تایید نموده شورا با مالحظه و احراض معامله بین طرفین به استناد 
مواد 205و237و362 قانون آیین دادرسی رای به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند مورد معامله به شماره اتومبیل 699م75ایران43 وانت نیسان به 
نام خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان 
نجف آباد می باشد.م الف:1100 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
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طلسم  مجمع انتخاباتی 
هیات تکواندو می شکند 

؟؟؟؟؟

فرکی شاگرد سابقش را 
آزاد می کند؟

دبیر هیات تکواندو، اس��تان از برگزاری مجمع انتخاباتی این هی��ات در روز 12 
تیرماه خبر داد.

 با گذش��ت حدود 5 ماه از ابالغ رسمی حکم سرپرس��تی یداهلل رضوانی در هیات 
تکواندو استان اصفهان، مجمع انتخاباتی این هیأت هنوز برگزار نشده است تا این 

رشته پرطرفدار در اصفهان هم چنان با نوعی بالتکلیفی روبه رو باشد.
مسووالن هیات تکواندو و اداره کل ورزش و جوانان استان درحالی طوالنی شدن 
روند تایید صالحیت کاندیداهای این مجمع توسط حراست و یا عدم اعالم تاریخ 
دقیق برگزاری انتخابات از سوی فدراسیون را دلیلی بر این تاخیر طوالنی عنوان 
می کردند که این موضوع انتقاد و نارضایتی برخی از اهالی تکواندو اصفهان را در 

پی داشته است.
البته خبر می رس��د قرار است طبق اعالم فدراس��یون تکواندو به هیات تکواندو 
استان، مجمع انتخاباتی این هیأت روز 12 تیرماه برگزار شود تا پس از استعفای 
مصطفی رییسی در دی ماه 93، سکاندار 4 سال آینده تکواندو اصفهان در نیمه 

تیرماه 94 معرفی شود.

یعقوب کریمی که فوتبال حرفه ای را از استقالل آغاز کرد و در نفت تهران چهره شد 
اکنون برای ادامه فعالیت در جمع آبی پوشان پایتخت به مجوز سپاهان نیاز دارد.

 یعقوب کریمی پس از سپری کردن یک فصل نسبتا ناموفق در سپاهان ابتدای لیگ 
چهاردهم به صورت قرضی به استقالل پیوست. این بازیکن که هم چنان با سپاهان 
قرارداد دارد قاعدتا در پایان فصل و با اتمام حضور قرضی اش در اس��تقالل باید به 
اصفهان بازگردد.پرویز مظلومی که به تازگی به عنوان سرمربی استقالل منصوب 
ش��ده اما ظاهرا کریمی را می خواهد و نام این بازیکن را در لیست خود برای لیگ 
پانزدهم قرار داده اس��ت. به همین خاطر ظاهرا استقاللی ها طی نامه ای رسمی به 
سپاهان خواهان جذب کریمی شدند تا با کسب اجازه از باشگاه اصفهانی به حضور 

این هافبک 23 ساله در تیم شان تداوم بخشند.
هرچند سپاهانی ها دریافت چنین نامه ای را تکذیب کرده اند، باید دید به فرض که 
چنین درخواستی مطرح شود حسین فرکی موافقت خود را با آن اعالم می کند یا 

ترجیح می دهد تا شاگرد سابقش در نفت تهران را در جمع سپاهانی ها ببیند.

 کاپیتان پرسپولیس در یک قدمی 
مسیمیر قطر

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در یک قدمی حضور در تیم قطری قرار 
گرفته است. باشگاه مسیمیر قطر که به تازگی به دسته برتر باشگاه های 
این کشور موسوم به لیگ ستارگان راه یافته، اعالم کرد که به نهایی کردن 
قرارداد با محمد نوری کاپیتان پرسپولیس بسیار نزدیک شده است.بنا به 
گزارش ها، گفت وگوهای نوری با مس��یمیر تا به حال موفقیت  آمیز بوده 
است. آن ها نوری را دارای هوش فراوان و مهارت های ممتاز می پندارند.

این باشگاه که بیست سال سابقه دارد و تا کنون در سطوح پایین فوتبال 
باش��گاهی قطر حضور داش��ت، از دو ماه پیش مذاکره با نوری را شروع 
کرد.مسیمیر می خواهد چند بازیکن دیگر خارجی از جمله یک مهاجم 
آنگوالیی و یک مهاجم کرواتی را نیز جذب کند.سایر خواسته های مسیمیر 

از باشگاه های داخلی هستند.

سوشا باز هم دردسرساز می شود؟
س��رمربی کروات پرس��پولیس در خ��ط دروازه نی��ز احس��اس نیاز به 
بازیکن کرده و این مساله را با مسووالن باش��گاه در میان گذاشته است.

برانک��و ایوانکوویچ ، لیس��ت بازیکنان مدنظ��ر خود را در جلس��ه صبح 
ش��نبه با اعضاي هیأت مدیره به مس��ووالن باش��گاه پرس��پولیس داد 
تا نس��بت به جذب آن بازیکنان، تالش ها ش��روع ش��ود. پرس��پولیس 
 در فص��ل گذش��ته از کمب��ود بازیک��ن لطم��ه زی��ادي دی��د و مهم تر

 این که اصال بازیکن ستاره و در حد قابل اعتماد نداشت. این موضوع البته 
هواداران را نیز آزار داد زیرا به غیر از طارمي، نوري و بنگر، باقي بازیکنان در 
حد متوسط و شاید پایین تر از متوسط در کل فصل بودند اما نکته جالب 
در لیست جدید برانکو، جذب بازیکن در همه پست هاست.مربي کروات 
پرسپولیس از مسووالن باشگاه خواسته در تمام پست هاي ممکن براي 
این تیم بازیکن جذب کنند و موضوع وقتي جالب تر مي ش��ود که بدانید 
برانکو در پس��ت دروازه بان هم یک بازیکن آماده و قبراق مي خواهد. این 
یعني به سوش��ا مکاني به اندازه کافي اعتماد ندارد. سوشا در فصل قبل، 
یک رقیب بزرگ و نامدار برزیلي داشت. نیلسون به خاطر قهر و آشتي هاي 
مکرر سوشا و البته حمایت کادرفني گذشته این تیم از مکاني، مجبور به 

ترك تهران و خداحافظي با هواداران شد.
مس��عود همام��ي، گل��ر دیگ��ري ک��ه جانش��ین نیلس��ون ش��د نیز 
با اولین ب��اري که براي ای��ن تیم به می��دان رفت، قهر دوباره سوش��ا را 
تجرب��ه ک��رد و ب��ه همی��ن خاط��ر، ثابت ش��د مکان��ي به ط��ور کلي 
با نیمکت نش��یني رابطه اي ن��دارد اما اگ��ر برانکو به دنب��ال جذب یک 
 گل��ر دیگ��ر باش��د، ب��ه معن��اي س��اده تر، خ��ودش را مقابل سوش��ا

 قرار مي ده��د و باید قهر و آش��تي هاي ای��ن دروازه ب��ان را تحمل کند. 
شنیده هاي ما حکایت از آن دارد که برانکو از مسووالن باشگاه پرسپولیس 
خواس��ته حتما یک گلر درجه یک به عنوان گلر یک را به پرس��پولیس 
بیاورند. از طرفي، سوش��ا نیز یکي از آن 9 بازیکني بود که عصر ش��نبه و 
در اولین تمرین سرخپوش��ان به مجموعه درفش��ي فر رفت تا ثابت کند 

مي خواهد در این تیم بماند.

ستاره لیگ، پرسپولیس را به استقالل 
ترجیح داد

مهاجم برزیلی تراکتورسازی و آقای گل فصل گذشته به پیشنهاد اطرفیان 
باشگاه استقالل برای حضور در این تیم پاسخ منفی داد، و به قول معروف 

آب پاکی را روی دست آن ها ریخت!
لوس��یانو ادینهو، که یکی از بازیکنان مورد عالقه امیر قلعه نویی بود اما 
سرمربی فصل گذشته استقالل نتواست او را جذب کند، در حال مذاکره 
با چند باش��گاه قطری اس��ت ضمن این که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
پرس��پولیس هم تمایل زیادی به جذب این بازیکن برزیل��ی دارد و با او 
صحبت کرده است.ادینهو که در لیس��ت خرید پرویز مظلومی هم قرار 
گرفته در تماس برخی اطرافیان باشگاه استقالل به مذاکراتش با باشگاه 
قطری اشاره کرده و تاکید داشته اگر با قطری ها به توافق نرسد به احتمال 

زیاد راهی پرسپولیس می شود چرا که به برانکو قول داده است!

صحبت های » مشکل ساز« مظلومی 
مدیرعامل استقالل در جلسه هیات مدیره استقالل تاکید کرد که همه 
افراد با هماهنگی صحبت کنند. در  جلسه هیات مدیره استقالل در حالی 
برگزار شد که به غیر از مقداد نجف نژاد همه اعضا حضور داشتند. در ادامه 
جلس��ه پرویز مظلومی و مجید صالح به جلسه اضافه ش��دند تا در مورد 
دستیاران سرمربی و هم چنین لیست بازیکنان مورد نیاز او تصمیم  گیری 
شود.در این جلس��ه، بهرام افش��ارزاده به اعضای هیات مدیره گفت: ما 
 لیست خروجی نداریم، اما اگر سرمربی بازیکنانی را نمی خواهد، اسامی 
آن ها را اعالم کنید. ضمن این که به نظری جویباری و امیری با توجه به 
زمان کمی که در اختیار داریم، برای جذب بازیکنان جدید اختیار تام 
می دهیم.مدیرعامل استقالل با اشاره به اظهارات پرویز مظلومی عنوان 
کرد: همه در باشگاه باید با هماهنگی همدیگر صحبت کنند و بدانیم در 

چه موردی به اظهارنظر می پردازیم. 
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ابهاماتی در م��ورد عملکرد حامی مالی فدراس��یون فوتبال 
 که از فضای روی پیراهن بازیکن��ان و محیط های مربوط به

 تیم ملی اس��تفاده می کند، وجود دارد که هنوز پاسخی به 
آن داده نشده است.

پس از ورود کمیس��یون اص��ل 9۰ به ماج��رای درآمد ها و 
مخارج در فوتبال و برشمردن تخلفاتی که البته خیلی ها را 
در قبال فدراس��یون فوتبال قانع به وجود تخلف نکرد و بعد 
از ماجرای هوش��نگ مقدس و فعل و انفعال های مالی برای 
پرداخت هزینه اردوهای تیم ملی ایران، بس��یاری از مردم 
و کارشناس��ان متوجه چرخه مالی باالی این فدراس��یون و 
هزینه های جاری آن ش��دند و به این ترتیب این پرسش از 
اصل »کمیسیون اصل 9۰« در مجلس شکل گرفت که این 
نهاد چه راه های درآمد زایی دارد و از کدام مسیرها این هزینه 

باال را تامین می کند؟
با چرخی در میان لیس��ت درآمدها می توان متوجه شد که 
عمده درآمد فدراسیون فوتبال از تبلیغات محیطی فوتبال 
اس��ت و البته پروسه نامعلوم و غیرش��فاف جدیدی که وارد 
فوتبال ش��ده و هنوز نه توسط »کمیس��یون اصل 9۰« و نه 
توس��ط خود فدراس��یون فوتبال در مورد آن شفاف سازی 

نشده است.
ماجرا از این جا آغاز ش��د که یک ش��رکت فروش اتومبیل 
از اسپانسر بودن فدراس��یون فوتبال کنار کشید و شرکتی 
 با پش��توانه یک بانک و البته ب��ا اعتبار فرد مس��وولی به نام

 دکتر قاسمی وارد بحث اسپانس��رینگ تیم ملی ایران شد 
و روش جدیدی را پیش از جام جهان��ی در پیش گرفت که 

بعدها با موجی از اعتراض مواجه شد.
اعالم جوایزی که نماد زندگی طبقه مرفه بود، عاملی ش��د 
برای عضو ش��دن مردم با خطوط تلفن همراه در این کلونی 
و البته اس��تفاده از احساس��ات مردم در م��ورد تیم ملی که 
بخش بزرگی از  عواید آن به جیب بخش خصوصی می رفت، 
نهایتا اعتراض بسیاری را برانگیخت تا جایی که در مقطعی، 
 تبلیغات وس��یع سرش��ماره های این بخ��ش خصوصی در

 صدا و سیما هم منع ش��د چرا که اعتراض بسیاری را ایجاد 
کرده بود.

موضوع عدم اطالع رس��انی کامل و صحیح و روزانه به مردم 
برای خروج از سرویسی که عضو شده بودند نیز موج دومی از 
اعتراض ها را ایجاد کرد و نهایتا کم کردن مبالغی بعضا چند 
هزار تومانی از ش��ارژ هواداران در موارد خاص که عضو شده 
بودند، موجب شد برخی کارشناسان در این رابطه از اصطالح 
»اعانه به تیم ملی« اس��تفاده کنند و برخی ه��م این کار را 

خالف مبانی اخالقی بدانند.
در واقع با تفتیش کمیس��یون اصل 9۰ از این بخش که در 
گزارش اخیر مجلس اشاره ای به آن نشده بود، خیال بسیاری 
از مردم راحت می ش��ود که آیا این واحد های خصوصی که 
مثل قارچ در باشگاه ها رشد کرده اند، اصول درستی را رعایت 
می کنند یا اینکه مردم باید با عدم اعتماد کلیه سرویس های 

آن ها را درمورد تیم ملی یا هر تبلیغ دیگری لغو کنند؟
اگر بنا باش��د با برخی از س��ر ش��ماره های تبلیغ شده مثال 

در تیم ملی ای��ران که 
ممکن است میلیون ها 
عضو داشته باشد، تنها 
مبلغ پنج ه��زار تومان 
از حساب مردم در این 
ش��رایط اقتصادی کم 
ش��ود این ع��دد، مبلغ 
بسیار باالیی را تجمیع 
می کن��د ک��ه بخ��ش 
بزرگ��ی از آن به جیب 
بخ��ش خصوص��ی می 
رود،که این موضوع در 
صورت وجود ش��ائبه، 
سو استفاده از محبوبیت 

تیم ملی ایران است.
تصور کنید تنه��ا یک میلیون نفرعضو این کلونی باش��ند  و 
پنج هزار تومان از حساب مردم »حتی با اختیار خودشان« 
کم شود، مبلغ جمع ش��ده در یک و تنها یک بار کسرمبلغ 
به پنج میلیارد تومان می رسد، این در حالی است که برخی 
 مش��ترکین مدعی هس��تند که پیامک های آن ها تا روزی

 سه بار به آن ها ارسال می شود.
مس��لما خود فدراس��یون فوتبال به این موارد دسترسی و 
احاطه دارد و مراقب هواداران تیم ملی ایران هس��ت، اما در 
این رابطه باید تاکید کرد که شفاف س��ازی صورت نگرفته 
است و کسی نمی داند از این نوع درآمدزایی که مستقیما به 
جیب هفتاد میلیون ایرانی متصل است، چه درآمدی حاصل 
شده، سهم فدراسیون فوتبال چقدر بوده و البته سهم بخش 

خصوصی در این مورد چه بوده است؟ 
آیا درست و سالمت و نش��ان از توفیق یک بخش خصوصی 

از مسیری کامال معتمد است و تشویق الزم دارد یا اینکه ....
البته شفاف سازی در این رابطه تنها به پیامک ها و عضویت 
مردم توسط تلفن همراه خالصه نمی شود و بعضا به فروش 
پیراهن و وسایل تیم ملی ایران و همچنین فروش سی دی ها 
و فیلم های تیم ملی هم رسید که البته بس��یاری از مردم با 
وجود آنکه یک س��ال قبل و با پیام��ک و پرداخت پنج هزار 
تومان هزینه توسط  سر شماره ها و درگاه اینترنتی یک بانک 
و به اعتماد فدراسیون فوتبال خرید کرده اند، اما هنوز و پس 
از گذشت یک سال کامل از جام جهانی اقالم خود را دریافت 
نکرده اند و تصور می کنیم »کمیسیون اصل 9۰« باید در این 
رابطه هم شفاف سازی کند تا مردم اعتماد و اطمینان خود 
 را به ارگان هایی منتسب به دولت »مثل فدراسیون فوتبال« 

از دست ندهند و حقی از آن ها تضییع نشود.
فرام��وش نکنید این ش��رکت از بخش خصوص��ی به نوعی 
اسپانس��ر های روی پیراه��ن تیم مل��ی ای��ران  و فضاهای 
کنفرانس ها و مراسم را هم در اختیار داشت، باید دید بابت 
همه این مزایایی که  فدراسیون فوتبال به آن ها داده آیا سهم 
کافی به تیم ملی ایران پرداخت کرده  یا برنده واقعی همان 

بخش خصوصی و افراد آن بوده اند؟

سی دی هایی که به مردم نرسید؛

ابهاماتی در مورد حامی تیم ملی فوتبال 
�

سرخابی ها

پخش لیگ جهانی والیبال به سبک 
صداوسیمای ایران

کارتون محمدرضا میرشاه ولد، در خصوص سانسور صداوسیما در 
جریان پخش لیگ جهانی والیبال را مشاهده می کنید.

از لنز دوربین

آمریکا در آزادی بی قدرت بود
یک رسانه معتبر بین المللی والیبال عنوان کرد ایران، پیروزی بر آمریکا را تکرار 

کرد و حریف کشورمان در ورزشگاه آزادی فاقد قدرت بود.
سایت والیبال جهان، گزارشی از پیکار دوم تیم ملی کشورمان مقابل آمریکا که 

با پیروزی مجدد همراه بود، منتشر کرد.
این رس��انه عنوان کرد:  ایران برد را تک��رار کرد و آمریکا در ورزش��گاه آزادی 

بی قدرت بود.
این س��ایت ادامه داد تیم ملی والیبال ایران در حضور 12 هزار تماش��اگر در 
ورزشگاه آزادی آمریکا را شکست داد. نتیجه نظیر 2 روز قبل بود. زیرا مردان 

اسلوبودان کواچ یکبار دیگر 3 بر صفر برنده شدند.
در ادامه نیز این سایت عنوان کرد: در لحظات آغازین بازی کامال نمایان بود که 
تیم آمریکا کار سختی مقابل ایران خواهد داشت. 12 دقیقه بعد از شروع بازی، 
ایران با کسب برتری 15 بر 1۰ فاصله بزرگی ایجاد کرد و 3 دقیقه بعد نیز توپ 
آندرسون توسط موسوی بلوکه شد، در حالی که میرزاجان پور توپی را زد که 
باعث برتری 17 بر 1۰ ایران شد. به این ترتیب ایران خیلی بهتر از رقیب اش 
بازی می کرد و در تایم دوم نیز به همین ترتیب با کسب برتری 13 بر 9 فاصله 

امتیازی زیادی ایجاد کردند و در نهایت 25 بر 21 برنده شدند.
رس��انه مذکور هم چنین عنوان کرد: در تایم سوم آمریکا نتوانست توان خود 
را مدیریت کند. ایران از همان ابتدای این تایم برتری اش را نشان داد و آن را 
حفظ کرد و به همین ترتیب به پایان برد.به این ترتیب تیم کواچ بازگش��تش 
را اعالم کرد. در این مصافه ش��هرام محمودی بهترین بازیک��ن امتیارآور در 
 میدان با 17 امتیاز بود. در حالی که آندرس��نو و آرون راسل هریک 9 امتیاز

 گرفتند.

سفر به ایران بي نظیر بود
سرمربي تیم ملي والیبال آمریکا از سفر به ایران پیامي براي مردمش به سوغات 
می برد. جان اسپرا در گفتگویي که با سایت فدراسیون جهاني والیبال داشته 
به میهمان نوازي مردم ایران و سفر خوشي که در کشورمان داشته اشاره کرده 

است.
صحبت هاي اسپرا را در ادامه مي خوانید:

نخستین برداشت من از ایران این است که همه به شکل شگفت انگیزي میهمان 
نواز هستند. همه با ما خیلي خوب بودند و تالش مفرطي داشتند که مطمئن 

شوند ما تجربه خوبي در این سفر داشته باشیم.
من فکر مي کنم که ما خیلي از این سفر لذت بردیم این موقعیت را داشتیم که 
در شهر گش��تي بزنیم، به برج میالد رفتیم و انکي در مورد تهران آموختیم و 
فکر مي کنم این برایمان خیلي خوب بود و غذاي خوبي هم در کوهپایه تهران 
خوردیم.ما دوس��ت داش��تیم این کارها را انجام دهیم زیرا همه مي دانیم که 
چهره اي که رسانه ها از روابط ایران و آمریکا ترسیم کرده اند چندان دقیق نیست 
احتماال براي هر دو طرف همین طور است .چیزي که من مي دانم و آن چه از 
وقت گذراندن با تیم هاي ایران و آمریکا پارسال و امسال آموختم این است که 
روابط بین ملت ایران و آمریکا به هیچ وجه بازتابي از روابط بین دولت هایشان 
نیست و مردم ایران مردمي عالي هستند که با ما با مهرباني رفتار کردند، فکر 
مي کنم که ما هم همین رفتار را نشان دادیم چون آمریکا هم کشوري عالي با 
مردمي عالي است.بله، این جا جاي بس��یار خوبي است و پیامي که ما به خانه 
مي بریم این است: سفر بي نظیري بود و بسیار مش��تاقیم که دوباره به این جا 
بیاییم و فکر مي کن��م درك بهتري از آنچه داخل و خارج ورزش��گاه مي گذرد 

پیدا کرده ایم.

تعظیم آمریکا،   درآزادی
ایران در دومین بازی متوالی با نتیجه سه بر صفر مقابل آمریکا به پیروزی رسید تا با 6 ست برده در  انتظار دومین حریف دور برگشت باشد

کسی نمی داند از این 
نوع درآمدزایی که 
مستقیما به جیب 

هفتاد میلیون ایرانی 
متصل است، چه 

درآمدی حاصل شده، 
سهم فدراسیون 

فوتبال چقدر بوده 
و البته سهم بخش 

خصوصی در این مورد 
چه بوده است؟ 



یادداشت

 جانشین فرمانده انتظامی
 چهارمحال و بختیاری:

  دو مزرعه کشت خشخاش
 منهدم شد

جانشین فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری از انهدام 
دو مزرعه کشت خشخاش در استان خبر داد.

 ابراهیم رضایی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان، با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمینه مبارزه با مواد 
مخدر فعالیت گسترده ای دارد اظهار داشت:  دو مزرعه کشت 
خشخاش در شهرهای سامان با 45 بوته و لردگان با 950 بوته 
در راستای مبارزه با مواد مخدر توسط نیروی انتظامی استان 

منهدم شد.
وی به گس��ترش کیفی مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره 
کرد و افزود: بیش از 300 کیلوگرم تریاک، بیش از 7کیلوگرم 
هرویین و مواد مخدر صنعتی که معادل 800 کیلوگرم تریاک 
است در سه ماهه نخستین امسال در استان کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری به دستگیری 
907 نفر متهم در ام��ر ورود و توزیع مواد مخدر به اس��تان و 
انهدام 13 باند اش��اره و بیان کرد: در راستای کشف باندهای 
قاچاق در اس��تان نیروی انتظامی اقدامات موثری انجام داده 

است.
رضایی با اشاره به اینکه تست اعتیاد رانندگان در جاده ها یکی 
از مهم ترین برنامه های نیروی انتظامی بوده است، خاطرنشان 
کرد: تس��ت اعتیاد 90 نفر از رانندگان مثبت اعالم ش��د که 
 این تعداد نسبت به س��ال گذش��ته 125 درصد رشد داشته

 است.
وی با اش��اره به اجرای طرح هایی در زمینه کشف مواد مخدر 
در اس��تان تصریح کرد: 10 طرح در محوره��ای مواصالتی با 
39 کیلوگرم مواد کش��فی و 9 طرح پاکس��ازی در محالت و 
شهرها انجام ش��د، همچنین در طرح ارتقا امنیت اجتماعی 
16 کیلوگرم و در طرح برخورد با خرده فروش��ان 8 کیلوگرم 

کشفیات وجود داشت.
جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 4 
هزار و 30 نفر آموز ش های الزم را در مورد انواع مخدر توسط 

کارشناسان فرا گرفتند.
رضای��ی گف��ت: 191 کیلوگ��رم تری��اک از ی��ک خ��ودرو 
در ل��ردگان، 32 کیلوگ��رم تری��اک با همکاری شهرس��تان 
الیگودرز، 280 گرم هرویین و 8 گرم شیش��ه در ش��هرکرد و 
5 کیلوگرم هرویین در ش��هرکرد و الران و دستگیری 7 نفر 
 متهم در خرداد ماه توس��ط نیروی انتظامی اس��تان صورت

 گرفت.
وی با بیان اینکه گستره توزیع مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی 
به مدارس کشیده شده است، ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر 
 بِوزه در بین جوان��ان و نوجوان��ان کار فرهنگی بیش��تری را

 می طلبد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح نشاط معنوی در 
بقاع متبرکه آغاز شد

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
گفت: اجرای طرح نش��اط معنوی در بقاع متبرکه 

چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
محس��ن غالمیان،  از حض��ور 48 مبل��غ در طرح 
تابستانه نشاط معنوی در اس��تان خبر داد و اظهار 
داشت: طرح نش��اط معنوی با برنامه های مختلف 
تفریحی، فرهنگی و آموزش��ی به مدت 48 روز در 
فصل تابستان و به  منظور غنی سازی اوقات فراغت 
نوجوان��ان و جوانان در بق��اع متبرکه و مس��اجد 

مختلف استان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ثبت نام این طرح از 10 خرداد ماه 
امسال آغاز شده  اس��ت افزود: طرح نشاط معنوی 
از 27 خرداد ماه در امامزادگان شاخص و مساجد 

استان آغاز شده و تا 13 مرداد ماه ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: آموزش قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، 
اس��تفاده از معانی قرآن، فراگیری مسائل دینی و 
احکام دینی، دوره های آموزشی هنری و ورزشی در 
جوار بقاع متبرکه و برگزاری اردوهای یک روزه از 

موارد آموزشی و تفریحی در این طرح است.
غالمیان با اش��اره به آموزش قرائت صحیح نماز در 
این طرح برای دانش آموزانی که به تازگی به س��ن 
تکلیف رسیده اند، خاطر نشان کرد: مفاهیم تربیتی 
و اخالقی با اس��تفاده از ظرفیت آموزش و پرورش 
اس��تان برای دانش آموزان و والدی��ن آن ها در این 

طرح به صورت هفتگی بیان می شود.
وی گفت: اعطای جایزه و تجلیل از دانش آموزان و 
مربیان برتر همزمان با اختتامیه این طرح در هفته 

پایانی این طرح در سراسر استان برگزار می شود.
مدی��رکل اوق��اف و ام��ور خیری��ه چهارمح��ال و 
بختی��اری همچنین ب��ه برگزاری ط��رح ضیافت 
الهی اش��اره ک��رد و گفت: ط��رح ضیاف��ت الهی 
در جوار بق��اع متبرک��ه و امامزادگان ش��اخص با 
محوری��ت  ت��الوت و حف��ظ ق��رآن از 26 خرداد 
 ماه در اس��تان آغاز و تا پای��ان ماه رمض��ان ادامه

 دارد.
غالمیان با اش��اره به حضور 11 مبلغ در این طرح 
افزود: برپایی 9 محفل انس با قرآن کریم با حضور 
قاریان مصری در روزهای 16، 17 و 18 ماه رمضان 
از برنامه های وی��ژه طرح ضیافت الهی در اس��تان 

است.

یادداشت

 پایی��ن ب��ودن دم��ای ه��وا و خنک��ی اس��تان چهارمحال 
وبختی��اری، س��ختی روزه داری را برای مردم این اس��تان در 
 یکی از گرم ترین ماه های سال به نس��بت دیگر استان ها کم

 کرده است.
تیرماه یک��ی از گ��رم تری��ن ماه های س��ال اس��ت ک��ه در 
 بس��یاری از مناط��ق کش��ور دم��ا ب��ه ب��االی 35 درج��ه

 می رس��د و همزمانی ماه مبارک رمضان با تیر ماه روزه داری 
 را در ه��وای گرم ب��رای مردم در بس��یاری از مناطق س��خت 

کرده است.
در حالی که دمای هوای اکثر مناطق کش��ور باالی 30 درجه 
است و مردم تالش دارند،  در طول روز کمتر از محل کار و خانه 
خود بیرون آیند و کولرها به صورت تمام وقت کار می کنند؛  اما 
در استان چهارمحال و بختیاری به علت خنکی هوا روزه داران 

سختی کمتری را متحمل می شوند.
مردم در این اس��تان با زبان روزه به امور مختلف زندگی خود 
در بیرون از خانه می پردازند. کمتر خانه ای در این اس��تان از 
کولرهای آبی و گازی استفاده می کنند و باز کردن پنجره ها 

برای خنک شدن هوا کفایت می کند.
یک��ی از ش��هروندان ش��هرکردی در گفتگ��و با مه��ر اظهار 

داش��ت: خنک��ی ه��وای اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
 یک��ی از نعمت ه��ای ب��زرگ خداوند به م��ردم این اس��تان

 است.
بهنام امینی گفت: گرمی هوا فقط در هن��گام ظهر کمی آزار 
دهنده می شود؛  اما در دیگر زمان ها، هوای این استان خنک 
است و مردم این استان مشکل چندانی برای روزه داری ندارند.

یک��ی از پزش��کان اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز 
اظه��ار داش��ت: چهارمح��ال وبختی��اری ب��ه واس��طه قرار 
 گرفت��ن در ارتفاع��ات از آب و ه��وای خن��ک به��ره من��د

 است.
محمود شمس��ی پور تاکید کرد: ق��رار گرفت��ن در ارتفاعات 
کوهس��تانی و وزش نس��یم های خنک موجب ش��ده اس��ت 
 ک��ه آب و ه��وای ای��ن اس��تان در فص��ل تابس��تان خن��ک

 باشد.
وی بیان کرد: اگرچه استان در ارتفاع باالیی قرار و هوای خنکی 
دارد؛  اما نزدیکی به خورشید از دیگر مناطق کشور بیشتر است 
و مردم این مناطق باید برای جلوگیری از آسیب دیدن پوست 
 از تابش مس��تقیم خورش��ید از کرم های ضد آفتاب استفاده 

کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری به  منظور تعیین تکلیف زمین موقوفه واقع در 
فرودگاه شهرکرد با مدیر فرودگاه شهرکرد دیدار کرد.

حجت االسالم »محسن غالمیان« در این نشست اظهارکرد: سال های متمادی 30 هزار مترمربع 
زمین موقوفه واقع در فرودگاه شهرکرد بالتکلیف مانده است.

وی افزود: با توجه به تغییر مدیریت جدید فرودگاه شهرکرد و رویکرد وی به ادای حق موقوفات، 

 توافق به خرید زمین موقوفه توس��ط فرودگاه ش��هرکرد پس از اخذ مجوزات الزم در این زمینه
 شد.

غالمی��ان خاطرنش��ان ک��رد: در ص��ورت ع��دم اخ��ذ مج��وز الزم در خص��وص ف��روش 
 زمین موقوفه، در نشس��تی با اس��تاندار پیرام��ون زمین مع��اوض برای موقوف��ه تصمیم گیری 

می شود.

وی گفت: برای جلوگیری از آس��یب چش��م برای افرادی که 
بیشتر در معرض نور خورش��ید قرار دارند، نیز این افراد باید از 
عینک آفتابی استفاده کند. این پزشک چهارمحالی در ادامه با 
 اشاره به نوع تغذیه برای سحر و افطار روز داران در این ماه گفت: 
روزه داران باید در وعده س��حری از خوردن غذاهای شور و با 
پروتئین باال پرهیز کنند؛ چرا که موجب ایجاد تشنگی در طول 
روز برای روزه دار می شود. وی گفت: خوردن سبزیجات و میوه 
در وعده سحر هنگام خوردن غذا پیشنهاد می شود چرا که آب 

بدن را در طول روز می تواند تامین کند.
شمسی پور گفت: از پرخوری در زمان افطار باید پرهیز کرد و 
روز را با یک آب جوش و ولرم باید باز کرد و از خوردن غذاهای 
سنگین پرهیز کرد. خوردن سوپ هنگام باز کردن روزه غذایی 

مناسب به شمار می رود.
دمای هوای شهرکرد هش�ت درجه سانتگیراد 

است
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص 
وضعیت آب و هوای این اس��تان گفت: طی بررسی های انجام 
شده چهارمحال و بختیاری یکی از استان های خنک کشور در 

میان استان های دیگر بوده است.
مهرداد قطره بیان کرد: حداقل دمای هوای ش��هرکرد هشت 
درجه سانتیگراد اس��ت و طی بررسی ها شهرکرد خنک ترین 

منطقه کشور در بین مراکز استان ها بوده است.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
دمای دیگر مناطق اس��تان نیز زیر 13 درجه سانتیگراد است 
و گرمی هوا بیش��تر در مواقع ظهر و س��اعت یک به اوج خود 

می رسد.
 قط��ره گف��ت: آب و هوای این اس��تان در مقایس��ه ب��ا دیگر 
استان ها خنک است و مردم در کل ساعات روز به امور زندگی 
خود می پردازند و گرمی هوا آنقدر زیاد نمی شود که برای مردم 
مشکل ایجاد کند.مدیر کل هواشناس��ی استان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به پیش بینی وزش باد در ان استان، گفت: 
 احتمال مشاهده پدیده گرد و غبار در این استان وجود خواهد

 داشت.

حداقل دمای هوای شهرکرد هشت درجه سانتیگراد است؛

موقوفه واقع در فرودگاه شهرکرد تعیین تکلیف می  شود

 خنک ترین منطقه کشور در گرم ترین ماه سال

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
3/609 کالسه پرونده: 123/93 شماره دادنامه: 563-93/12/17 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس کمائی نشانی نجف آباد – خ.دلگشا – 
کوی شهید ملکی – پالک8517649814 خواندگان: 1- مجتبی جهانیان نشانی نجف آباد 
مجهول المکان  نشانی  محمدیه  ثریا صادقی   -2 مهرگان  تاالر  روبروی   – خ.دلگشا   –
موضوع: صدور حکم الزام خواندگان به انتقال سند مالکیت رسمی ششدانگ اتومبیل 
انتقال  پراید شماره 661ج85ایران23 مشکی رنگ مدل 79 و مطالبه هزینه های نقل و 
هزینه دادرسی گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته   – سند 
الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی موضوع سند ثبتی اتومبیل پراید شماره 
661ج85ایران23 تقدیم این شورا نموده که شورا با بررسی دعوی مطروحه و استعالم 
از ثبت محل و انجام قرار استماع گواهان و سایر اقدامات الزم ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید در خصوص دعوی خواهان عباس کمائی 
به طرفیت خواندگان 1- مجتبی جهانیان 2- ثریا صادقی محمدیه به خواسته الزام و 
انتظامی  به شماره  اتومبیل  دستگاه  یک  رسمی  اسناد  دفتر  در  به حضور  وی  اجبار 
به  اظهارات خواهان و نظر  با بررسی پرونده و  تقدیم نموده شورا  661ج85ایران23 
پاسخ شماره --- اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نجف آباد ناظر به آخرین 
وضعیت مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 
و همچنین نامه شماره --- آگاهی که اصالت خودرو را تایید نموده شورا با مالحظه و 
احراض معامله بین طرفین به استناد مواد 205و237و362 قانون آیین دادرسی رای به 
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مورد معامله به 
شماره اتومبیل پراید شماره 661ج85ایران23 به نام خواهان را صادر و اعالم می دارد 
قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  و  حضوری  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  صادره  رای 
تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواهی در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی 
پرداخت  به  ملزم  نیز  اول  ردیف  خوانده  می باشد.ضمنا  نجف آباد  شهرستان  عمومی 
هزینه های نقل و انتقال و هزینه های دادرسی می باشد.م الف:1099 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی 

بیگی  نقی  علی  حمیدرضا  وکالت  با  ابیطالب  بن  علی  قرض الحسنه  خواهان   3/610
دادخواستی به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده امیر احمدی به شورای 
به شماره  ارجاع  از  که پس  نموده  تسلیم  آباد  نجف  اختالف شعبه 5 شهرستان  حل 
تعیین  5/30عصر  ساعت   94/5/12 تاریخ  به  دادرسی  وقت  و  گردیده  ثبت   621/93
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار 
در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد 
به دریافت  دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت  به  ماه  با نشر آگهی ظرف مدت یک  که 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد.م الف:1103 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

3/611 شماره ابالغیه: 9410103730202068 شماره پرونده: 9309983730200520 
به  دادخواستی  نسب  احمدی  اصغر  خواهان/شاکی   930532 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم فریدون شهابی به خواسته مطالبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به 
کالسه 9309983730200520 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/29 و ساعت 
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:1102 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نجف آباد 

ابالغ تجدیدنظرخواهی
کالسه  شماره  به  تجدیدنظر  دادخواست  مومن  علی  تجدیدنظرخواه   3/612
126/92ت.ش.ح2 به طرفیت تجدیدنظرخوانده سعید سیاسی به شعبه دوم تسلیم نموده 
علیهذا چون تجدیدنظرخوانده دارای نشانی معینی نمی باشد به تقاضای تجدیدنظرخواه 
به تجدیدنظرخوانده اخطار می گردد با نشر آگهی ظرف مهلت 10 روز به دفتر شعبه 
دوم مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمایید و چنانچه 
نمایید.م الف:1101  اعالم  شعبه  این  به  روز   10 مهلت  ظرف  دارید  دفاعیه ای   الیحه 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی 

3/613 شماره ابالغیه: 9410103623501154 شماره پرونده: 9309983624700103 
شماره بایگانی شعبه: 930401 زهرا زارعی شکوائیه ای علیه میثم سید برزگر سقزچی 
اردستان نموده که جهت  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  تلفنی  دائر بر مزاحمت 
واقع  اردستان  شهرستان  دادگستری  عمومی)جزایی(  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی 
در اردستان ارجاع و به کالسه 9309983624700103 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/05/10 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  شاکی  درخواست  و 
از روزنامه های  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  کیفری و دستور  امور  در  انقالب  و 
مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:626 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان
فقدان سند مالکیت 

3/632 شماره: 1394/82/53733-1394/3/27 آقای محمد رشیدی فرزند ربیع باستناد 
یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که 
به شماره 2711  سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور یک جریبی 
فرعی واقع در کوچه خواجه جوشقان پالک یک اصلی بخش 12 کاشان که در صفحه 
209 دفتر هفتم امالک ذیل ثبت 925 به نام بانو فرخ تاج رشیدی فرزند حاج غالمحسین 
منزل  اسباب کشی  علت  به  متقاضی  اظهار  بر  بنا  که  گردیده  تسلیم  و  و صادر  ثبت 
نامبرده را نموده طبق  المثنی سند مالکیت  مفقود شده است چون درخواست صدور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
با  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
 تحدید حدود اختصاصی 

قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/4/1-1394/82/56488   4/1
زمین گلستان دو جریبی به شماره 45 فرعی واقع در مزرعه علی آباد کامو پالک 68-
اصلی بخش 12 کاشان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای یاسر بیدرام فرزند 
حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 94/4/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار:94/04/02 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351101028 پرونده:  شماره   9410100351102619 ابالغیه:  شماره   4/2
طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   931152 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان عباس سلطانی و مرتضی نوروزی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
 11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
و  ارجاع   318 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان 
و   1394/05/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351101028 کالسه   به 

سلطانی  عباس  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت 
فرزند مراد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8295 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980351000118 پرونده:  شماره   9410100351002529 ابالغیه:  شماره   4/3
شماره بایگانی شعبه: 940144 خواهان تعاونی ثامن االئمه)ع( به مدیریت و نمایندگی 
آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمد بلوکی و حمیدرضا صارمی و علیرضا تسلیمی و آیت ا... موسوی به خواسته 
تامین  تادیه و  تاخیر  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 
کالسه 9409980351000118 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/06 و ساعت 
08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان علیرضا تسلیمی و محمد 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  بلوکی 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8322 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  الهی  ابوالفضل  خواهان   138/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/4
بر مطالبه وجه به طرفیت روح ا... رضائی فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/5/3 ساعت 16عصر  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8883 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358000621 پرونده:  شماره   9409970353600230 دادنامه:  شماره   4/5
شماره بایگانی شعبه: 930654 متهم: 1- آقای علی پاشایی فرزند سلطانعلی 2- آقای 
قادر جاوید هر دو به نشانی متواری 3- آقای علی فرهادپور فرزند عزیزقلی 4- آقای 
محمدجواد معصوم زاده فرزند محمدرضا با وکالت آقای علی فرهادپور فرزند عزیزقلی 
هر دو  به نشانی اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن – کوی گلزار – خ.البرز – پ91 
اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقایان 1- علی پاشایی فرزند سلطانعلی 2- قادر جاوید هر دو نفر فعال مجهول المکان 
به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دایر  اند  شده  قانونی  احضار  آگهی  نشر  طریق  از  که 
زاده  معصوم  محمدجواد  آقای  شکایت  موضوع  و  )سرماساز(  چیلر  دستگاه  دوازده 
فرزند محمدرضا با وکالت آقای علی فرهادپور با توجه به محتویات پرونده - شکایت 
در  متهمین  برای  فاکتور صادر شده   - انتظامی  مرجع  در  گواهان  اظهارات   - شاکی 
دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه که از طریق انتشار 
آگهی صورت گرفته بزهکاری متهمین فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 
674 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 هر کدام از متهمین مذکور را به تحمل 
یک سال حبس تعزیری محکوم می گردند رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه عمومی  می باشد.م الف:7365 شعبه 110  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای 

جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 9309980351000586 پرونده:  شماره   9409970351000152 دادنامه:  شماره   4/6
با  حسن  فرزند  صابرسیچانی  جعفر  آقای  خواهان:   930658 شعبه:  بایگانی  شماره 
دروازه   – نشانی اصفهان  به  عبدالکریم  فرزند سید  امیرالسادات  فرزانه  وکالت خانم 
شیراز – ابتدای هزارجریب – نبش بن.بست پویان – ساختمان فراز – ط5- واحد40 
خوانده: آقا غالمرضا پورمعرفت فرزند حسینعلی به نشانی مجهول خواسته: مطالبه 
وکالت  به  امیرالسادات  فرزانه  خانم  دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  وجه چک 
پورمعرفت  غالمرضا  آقای  طرفیت  به  حسن  فرزند  سیچانی  صابر  جعفر  آقای  از 
وجه چک شماره  بابت  ریال  میلیارد  یک  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علی  فرزند حسین 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   1393/6/1 مورخ   1306/009135/43
دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک 
محال علیه عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و 
بنا بر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه 
با ید کارسازی شود دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد 314 قانون 
الحاقی  تجارت 502و198و515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده 
به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد 
ریال معادل صد میلیون تومان بابت اصل خواسته مبلغ سی میلیون و دویست و نود 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای 
است. اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  واخواهی   مهلت 

م الف:7370 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

 9309980350200960 پرونده:  شماره   9409970350200203 دادنامه:  شماره   4/7
به  زال  فرزند  سلمانی  محمدرضا  آقای  خواهان:   931118 شعبه:  بایگانی  شماره 
کوچه   – شرقی  اصفهانی  عاشق  چهارراه   – خ.زینبیه   – اصفهان  شهرستان  نشانی 
به  همگی  حبیبی  مهدی  آقای   -2 بیات  مهدی  آقای   -1 خواندگان:  ک117  بوستان- 
نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارات تاخیر تادیه 
و دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان محمدرضا 
مطالبه  به خواسته  بیات  مهدی   -2 و  حبیبی  مهدی   -1 به طرفیت خواندگان  سلمانی 
 93/9/25-984863 به شماره  ریال وجه چک  میلیون  هفت  و  بیست  و  دویست  مبلغ 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  احتساب  با  اصفهان  شعبه  ایران  ملی  بانک  عهده 
تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان 
دعوی  از  اطالع  با  خواندگان  اینکه  و  دارد  را  فوق  مبلغ  میزان  به  خواهان  قبال  در 
به دعوی  اند و نسبت  دادرسی حاضر نشده  مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه 
 دفاع موثری به عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند
مستنداً  و  تشخیص  وارد  را  دعوی  خواندگان  ذمه  اشتغال  استصحاب  با  دادگاه  لذا 
آیین دادرسی  قانون  قانون تجارت و مواد 198و515و519  به مواد 310و311و312 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
را متضامنًا  نظام خواندگان  استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت  چک و 
به پرداخت مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 
پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  هفتاد  و  هفتصد  و  میلیون  هفت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه 
را  تادیه  تاخیر  احکام مکلف است خسارت  اجرای  در حق خواهان محکوم می نماید  
نماید رای صادره  پرداخت  به خواهان  اخذ و  از خواندگان  به شرح فوق محاسبه و 
در محکمه  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  غیابی 
صادرکننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:7371 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان



امام على عليه  السالم :
خوردن به،ق��وه ای برای قلب ضعی��ف ، معده را 

 ورزش و تغذیه پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى  كند.
در ماه رمضان

در چه مواقعى باید کودک را پيش روانشناس ببریم؟
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به دلیل باورهای غلطی که در مورد سالمت روان وجود 
دارد، بسیاری از کودکان توجه و مراقبت الزم را دریافت 
نمی کنند. در واقع خانواده ها باید بدانند که اگر در مواقع 
ضروری از روان ش��ناس کمک بگیرند نش��انه ضعف و 

ناتوانی آن ها نیست.
کودکان در مس��یر رش��د و زندگی خود موانع بسیاری 
نظیر اضطراب، استرس، غم و غیره را تجربه می کنند و 
بسیار دشوار است که بدانیم چه هنگام کودک می تواند 
روی پای خود بایس��تد و چه زمانی نی��از به کمک یک 
متخصص دارد. در بس��یاری از موارد والدین تا آنجا که 
 ممکن باشد از مراجعه به پزشک و روان شناس خودداری 

می کنند.
اگر دست کودک تان شکسته باشد، مراجعه به پزشک 
اولین کاری اس��ت که انجام می دهید؛ پس چرا زمانی 
که روح کودک تان آس��یب دیده اس��ت، از مراجعه به 

متخصص دوری می کنید؟
خبر بس��یار خوب آن اس��ت که متخصصین می توانند 
کمک های بس��یاری خوبی به کودک ش��ما برس��انند. 
کودکان از سن 4 سالگی می توانند به راحتی از این گونه 

درمان ها بهره ببرند.
اگر در کودک خود به موارد زیر برخورد کردید، حتما به 

متخصص مراجعه کنید:
-کودک تان ناگهان ش�روع به فاصل�ه گرفتن از 

دوستان خود کرده است
روابط دوس��تی به مرور زمان تغییر می کنند و برخی از 
کودکان گروهای دوستی بزرگ تری را می پسندند. اما 
اگر کودک تان از دوستان خود دوری می کند، می تواند 

برای شما زنگ خطری باشد. 
حواس تان ب��ه این جمالت باش��د: همه از م��ن متنفر 
 هس��تند، من ی��ک بازنده هس��تم، من هیچ دوس��تی 

ندارم.
-  کودکتان در خانه، مدرس�ه و اجتماع با مشکل 

روبه رو است
اگر کودکی از لحاظ احساسی با مش��کل روبه رو باشد، 
بسیار بد رفتار می ش��ود. به طور مثال جواب معلم خود 
را می دهد، خواهر و ب��رادرش را می زند و به حرف مربی 

خود گوش نمی دهد.
- کودک تان پسرفت کرده است

یک اصل وجود دارد: هنگامی ک��ه کودکان با یک تغییر 
عمده در زندگی خود مواجه می ش��وند نظیر تولد نوزاد 
جدید، تغییر محل زندگی یا طالق والدین، ممکن است 

دچار پسرفت ش��وند. اما رفتارهایی نظیر شب ادراری، 
وابستگی شدید، ترس بیش ازحد، و کج خلقی هایی که به 
تغییر مربوط نمی شوند و یا ماه ها پس از تغییر، هم چنان 

باقی می مانند، نشانه هایی از مشکل هستند. 
- کودک تان رفتارهای خود مخربى از خود نشان 

مى دهد
این مس��اله می تواند بس��یار سخت باش��د، زیرا گاهی 
کودکان ممکن است بدون آنکه بخواهند به خود آسیب 
برس��انند، س��ر خود را به چیزی بکوبند. اما رفتارهای 
خود-مخرب تکرارشونده، می تواند نگران کننده شوند؛ 
نظیر کندن ناخن ها از ته ب��ه نحوی که درد بگیرد، زدن 

یا بریدن خود.
-  عادت های خواب و اش�تهای کودک تان تغيير 

کرده است
ش��امل  ن��د  می توا نگران کنن��ده  عالمت ه��ای 
اخت��الالت خ��واب، کابوس، پرخ��وری یا ک��م خوری 
 بیش ازان��دازه و س��ردرد و دل درد ش��دید را ش��امل 

شود.

- کودک تان به شدت ناراحت و نگران است
همه کودکان نگرانی هایی داشته و همگی ممکن است 
گریه کنند و این بخشی از کودکی است؛ اما نگرانی هایی 
که مانع از به مدرسه رفتن او و یا مراقبت از خودش شود، 

می تواند غیرعادی باشد.
-  کودک تان درباره مرگ زیاد سخن مى گوید

هنگام��ی که ک��ودک با مفهوم مرگ آش��نا می ش��ود، 
بس��یار طبیعی خواهد بود که در مورد آن صحبت کند. 
اما صحب��ت مکرر از م��رگ می تواند زنگ خطر باش��د. 
مراقب جمالتی که در مورد خودکش��ی و یا دیگر کشی 
هس��تند باش��ید. هرگونه صحبت در مورد خودکش��ی 
 و یا کش��تن دیگ��ران نیاز ف��وری به کم��ک متخصص 

دارد.
به طور کلی ش��ناخت ش��ما از کودک تان بیشتر است. 
برخی از کودکان می توانند به راحتی احساسات خود را 
بروز دهند. رفتار آن ها را به دقت تحت نظر بگیرید. اگر 
رفتاری در او می بینید که شما را نگران می کند حتما از 

یک متخصص کمک بگیرید.

با فرا رس��یدن ماه رمضان، معموال ورزش��کاران در 
خصوص رون��د برنامه تمرینی و تغذی��ه در این ماه 
دچار سردرگمی می شوند. گرم بودن هوا و طوالنی 
بودن حد فاصل س��حر تا افطار مقداری ش��رایط را 

برای ورزشکاران سخت می کند.
ورزش در ماه رمضان و مسائل تغذیه ای در این ماه

 اولی��ن تردی��د در خص��وص تأثی��ر منف��ی روزه 
بر سالمت و فعالیت بدنی ورزشکاران است، اما در 
صورت توجه به مس��ایل تغذیه ای و کاهش شدت 
تمرین��ات تأثیر منف��ی چندان��ی در فعالیت های 
ورزش��ی افراد مبتدی نمی گذارد؛ اما ورزشکاران 
حرفه ای باید بیش��تر به ن��کات تغذی��ه ای توجه 
داشته باش��ند و توصیه می کنیم، چنانچه مایل به 
روزه گرفتن هس��تند، حتما با متخصص تغذیه نیز 

مشورت کنند.
چه زمانى در ماه رمضان مناس�ب ورزش 

است؟
با توجه به اینکه خیلی از ورزشکاران  به دلیل افت 
آمادگی بدنی نمی توانند در م��اه رمضان ورزش را 
کنار  بگذارند، بنابراین توصیه می شود که چنانچه 
ورزش س��نگین و طوالنی مدت اس��ت، در  فاصله 
س��حر تا افطار از انجام فعالیت های بدنی و ورزش 
خ��ودداری و فعالیت ه��ا را به بعد از ص��رف افطار 

موکول کنند.
کم آبی بدن یکی دیگر از موارد نگران کننده برای 
ورزش��کاران اس��ت، خصوصا آن های که فعالیت 
هوازی دارند.کم آبی می تواند توان بدنی ورزشکار را 
تا ۱۹ درصد بکاهد و اگر هوا گرم باشد، کم آبی بدن 

می تواند زندگی  ورزشکار را هم به خطر بیندازد.
پس اگر در نظر دارید قبل از افطار و طول روز تمرین 
کنید، تمرینات هوازی را انج��ام ندهید تا با تعریق 
آب زیادی از بدن خارج نش��ود، سعی کنید، برنامه 
تمرینی را با چند دقیقه تمرین سبک خالصه کنید. 
اگر هم می خواهید بعد از افط��ار تمرین کنید،  از 
آنجایی که فاصله بین غذا خوردن و ورزش کردن، 
بدن فرصت هضم غذا را پیدا کرده و خون به راحتی 
در عضالت ورزش��کاران جریان م��ی یابد، بهترین 

حالت دو تا سه ساعت بعد از افطار است.
تعداد جلسات تمرین را کم کنيد

بهتر اس��ت، فعالیت های ورزش��ی را ی��ک روز در 
میان انجام دهید تا ضمن انجام اس��تراحت کافی،  
فرصت مناسبی برای بازس��ازی منابع انرژی برای 
بدن فراهم ش��ود. هم چنین فعالی��ت های بدنی و 
ورزش در حی��ن روزه داری و در ط��ول روز نبای��د 
بیش از ۳۰ تا 4۵ دقیقه طول بکش��د و اگر ورزش 
در آب و ه��وای گرم و زیر تابش اش��عه خورش��ید 
 باشد،  مدت زمان آن از این مقدار هم کمتر توصیه 
می ش��ود. ه��م چنین ب��ه دلی��ل گرم ب��ودن هوا 
 بهتر اس��ت، فعالیت ورزشی ش��ما در محیط باز و 

زیر تابش نور خورشید انجام نشود.
اگر قبل از افطار تمرین مى کنيد

در صورتی که مجبور به فعالیت قبل از افطار بودید، 
باید تمرین با افطار حداقل یک تا دو ساعت فاصله 
داشته باشد و برای جلوگیری از کاهش فشار خون، 
سرگیجه، س��ردرد و تهوع که در شرایط بی غذایی 
پس از تمرین حادث می ش��ود، الزم است، فعالیت 
با شدت سبک و متوس��ط انجام دهید و برای انجام 
مس��ابقات مهم در ماه رمضان ب��ا متخصص تغذیه 

مشورت کنید.
تغذیه ورزشکاران در ماه رمضان

تغذیه ورزشکاران در ایام ماه رمضان از موضوعات 
دغدغه برانگیز اس��ت. به طوری که باید پوش��ش 
تغذیه ای مناسبی در این ایام به خصوص در زمان 
تمرینات داشته باش��ند، در غیر این صورت ذخایر 
گلیکوژن بدن ش��ان با مش��کل مواجهه می شود. 
نیازهای ورزش��ی که برای اکثر ورزشکاران وجود 
دارد، بیشتر در مواد قندی و کربوهیدرات ها است که 
مقدار ذخیره آن ها در  بدن محدود است و به دلیل 
اینکه مغز انس��ان تنها مواد قندی مصرف می کند، 
ممکن است ورزشکار  با کمبود مواد قندی در بدن 

مواجه شود.
به همین دلیل امکان دارد کمبود قند در بدن باعث 
بروز مش��کالتی از قبیل افت فش��ار خون شود که 
ورزش��کاران روزه دار می توانند با مصرف غذاهای 
انرژی زای قندی و کربوهی��درات  مانند ماکارونی، 
سیب زمینی در هنگام سحر مانع مشکالت ناشی از 

کمبود مواد قندی شوند.
 هم چنی��ن مصرف م��واد غذایی دی��ر هضم باعث

می شود فرد دیرتر احساس گرسنگی کند، حبوبات 
و غالت مثل ج��و، گندم، جو دوس��ر، لوبیا، عدس، 
آرد سبوس دار، برنج با پوست و مواد غذایی حاوی 
پروتئین از جمله غذاهای دیر هضم به حساب می 
آید. هم چنی��ن میوه های متنوع و ان��واع مغزهای 
کم نمک از جمله پس��ته، بادام، فندق و گردو مواد 
مناسبی برای جبران کمبود انرژی ورزشکاران روزه 
دار در فاصله زمانی افطار تا خواب هس��تند. در کل 
برای پیش��گیری از ضعف قوای جس��مانی در ماه 

رمضان، از انجام ورزش سنگین اجتناب کنید.
ادامه دارد ....

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشین مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3

احساسات منفى  را مهار کنيد
بس��یاری از مردم نمی دانند با 
احساس��ات ناخواس��ته خ��ود 
چگونه برخورد کنند و در مهار 
آن دچار مش��کل می شوند، اما 
اگر بتوانیم از عهده آنها به خوبی 
 برآییم، خ��ود و نیازهای مان را 
به درستی می شناسیم و در عین 
حال که قوی و با اعتماد به نفس 

می شویم، می توانیم با دیگر افراد جامعه و رویدادهای زندگی ارتباط 
خوب و موثری برقرار کنیم.

کنترل نکردن احساس��ات منفی، به س��رعت ارتباط ما ب��ا دیگران، 
ش��غل و حتی س��المت مان را به خط��ر می ان��دازد. به ط��ور مثال، 
 کس��انی که به خوبی از پس مهار اضط��راب خ��ود برمی آیند، عالوه 
بر این که به دیگران آرامش می دهند و با آنه��ا ارتباط خوبی دارند، از 
سیستم ایمنی قوی تری برخوردار هستند، کمتر بیمار می شوند و دیرتر 

از بقیه به پیری می رسند.
رایج ترین احساسات منفی، نا امیدی و رنجش، نگرانی و ناآرامی، خشم، 
بیزاری، اندوه و دلشکستگی است. در این مطلب برای مهار هر احساس، 

ترفندی آورده شده که می تواند برای مقابله با آن به شما کمک کند.
نااميدی و رنجش

نا امیدی زمانی رخ می دهد که به ش��دت احساس گرفتاری می کنید 
و نمی توانید در کار و فعالیت روزمره موفقیتی داش��ته باشید. ممکن 
است رخدادی، شما را از کار و زندگی معمول بازداشته باشد. دلیل آن 
هرچه باشد فرقی نمی کند. هر چه سریع تر این احساس را کنترل کنید، 
در غیراین صورت ش��دت می یابد و به شکل خشم و عصبانیت خود را 

نشان می دهد.
راهنمایى

 صبر و بررسى
یکی از بهتری��ن روش های برخورد با این احس��اس، صبر و بررس��ی 
وضع موجود اس��ت. از خود بپرس��ید چ��را چنین احساس��ی دارید 
و پاس��خ تان را ب��ا جزئی��ات یادداش��ت کنی��د. س��پس دنب��ال 
راه حل مناس��بی بگردید. مث��ال اگر بیماری��د و مجبوری��د مدتی در 
رختخواب بمانید، با کت��اب خواندن یا دیدن برنام��ه مورد عالقه تان 
 ک��ه پی��ش از ای��ن، وق��ت تماش��ای آن را نداش��تید، بر احس��اس 

نا امیدی غلبه کنید.
 یافتن جنبه های مثبت

به وضعیت ناراحت کننده ای که پیش آمده، به گونه ای دیگر بنگرید. 
این تغییر کوچک در نگرش، حال روحی تان را بهبود می بخشد. هر وقت 
مانعی جلوی راه تان قرار می گیرد، به جای ناامیدی به راهی برای رفع 

آن بیندیشید. البته گاهی مجبور می شوید به خودتان زمان بدهید.
 یادآوری

آخرین باری را که احساس ناامیدی کردید به یادآورید. مسلما احساس 
بدتان پس از مدتی از بین رفته اس��ت. مطمئن باشید این بار هم می 
گذرد. چرا ک��ه چنین احس��اس هایی موقت و گذراس��ت. بدانید که 

احساس ناامیدی، مانع تفکر معقول برای حل مشکل می شود.
خشم

بدترین احساس مخربی که می تواند هنگام بد بودن شرایط پیش بیاید، 
خشم و عصبانیت است. متاسفانه خشم، یکی از احساسات قدرتمندی 
است که بیشتر ما نمی توانیم به راحتی آن را کنترل کنیم و ما را دچار 

دردسرهایی گاه جبران ناپذیر می سازد.
 عالئم اوليه خشم

هرکسی درحال عصبانی ش��دن، به س��رعت عالئم اولیه آن را درمی 
یابد. به این عالئم خیلی زود توجه نشان دهید. این کار باعث می شود 
جلوی خشم تان را بگیرید. همه می توانند نحوه واکنش خود را در برابر 
موضوعات عصبانی کننده انتخاب کنند. اگرچه اولین واکنش انسان ها 
نسبت به شرایط نامناسب، به طور غریزی بروز خشم است، اما مجبور 
نیستید از این غریزه پیروی کنید. یاد بگیرید انتخاب بهتر و مالیم تری 

داشته باشید.
 دست از کار کشيدن

اگر هن��گام عصبانیت، مش��غول انجام کاری هس��تید، از آن دس��ت 
بکش��ید و لحظ��ه ای از تکنی��ک تنف��س عمی��ق اس��تفاده کنید. 
 ای��ن روش افکارت��ان را در مس��یر مثب��ت ق��رار می ده��د و جلوی 

خشم تان را می گیرد.
 تصور

اگر خودتان را تصور کنید که در لحظات عصبانیت چه رفتاری دارید 
و چگونه به نظر می رسید، نسبت به شرایط دید خوبی پیدا می کنید؛ 
مثال هرگاه آماده بودید که بر سر کس��ی فریاد بزنید، حالت و صورت 
خود را تصور کنید. مسلما حرکات چندان مناسبی ندارید. آیا خودتان 
دوست دارید با چنین فردی سر و کار داشته باشید؟ احتماال نه. بنابراین 

خشم تان را مهار کنید.
 نفرت و بيزاری

در زندگی ش��خصی و کاری ت��ان احتماال اف��رادی وج��ود دارند که 
دوست شان ندارید. این که آنها چه کسانی هستند، مهم نیست. آنچه 

مهم است نحوه برخورد شماست. سعی کنید حرفه ای عمل کنید.
 رفتار محترمانه

اگر مجبور هستید با کسی که او را دوست ندارید سروکار داشته باشید، 
وقت آن رس��یده که غرور و خودپس��ندی را کنار بگذارید و با آن فرد، 
درس��ت مانند دیگران، با تواضع و ادب رفتار کنید. رفتار نامناسب او 
نمی تواند رفتار بد شما را توجیه کند. می توانید با نادیده گرفتن برخورد 

بدش، او را خلع سالح کنید.
 جسارت

اگر فرد مورد نظر از فروتنی تان سوء اس��تفاده ک��رد، محکم جلوی او 
بایستید و به او بفهمانید نمی تواند به شما آزاری برساند.

 احساسات منفى
تاجایی که می توانید از موضوعات نگران کننده و منفی اجتناب کنید

 اندوه و دلشکستگى
کنار آمدن با اندوه، یکی از مش��کل ترین کارهایی اس��ت که فرد دل 
شکسته مجبور است انجام دهد. اندوه می تواند از کارآیی فرد بکاهد؛ 
زیرا وقتی او مبتال به اندوه اس��ت، از انرژی اش کاسته می شود و توان 

برخورد با مشکالت را ندارد و در نتیجه موفقیتی عایدش نمی شود.
توجه به افکار

با خود بیندیش��ید که ق��رار نیس��ت در زندگی همیش��ه موضوعات 
ناراحت کننده پیش بیاید و اگر مشکالت وجود نداشتند، زندگی مانند 
یک جاده صاف و مستقیم، بدون تپه و دره و پستی و بلندی و به طور 
کلی کس��ل کننده بود. در واقع تپه ها و دره ها، جاده زندگی را جذاب و 
هیجان انگیزتر می کنند.                                                                               ادامه دارد ....

 ساخت سریع ترین نانو
پهپاد جهان

دانشمندان یک شرکت فناورانه در نیویورک، 
س��ریع ترین نانوپهپاد جهان را ارائه داده اند که 
می تواند با س��رعت 48/28 کیلومتر در ساعت 

حرکت می کند.
این پهپادک��ه Axis Turbo-X نام دارد، به 
اندازه ای کوچک اس��ت که در کف دست جای 

می گیرد.
پهپاد جدید که توسط ش��رکت »نوآوری های 
موریسون« ساخته شده، دارای سه دنده برای 

ارائه نیروی پایین، متوسط و کامل است.
کنترل این پهپاد حتی هنگام س��رعت گرفتن دقیق بوده و با فشار یک دکمه می تواند 

حرکات از پیش برنامه ریزی شده را انجام دهد.
باتری لیتیم-یون تعبیه شده در این نانوپهپاد، ظرف 2۰ دقیقه شارژ می شود و می تواند 

نانوپهپاد Turbo-X را تا هفت دقیقه برای پرواز نیرودهی کند.
می توان این نانوپهپاد را با بهای 4۵ دالر و از اواسط ماه ژوئیه پیش خرید کرد.

 شناسایى ضربان  قلب قربانيان
زیر آوار

دانشمندان در امریکا نمونه اولیه ابزار راداری 
را ارائه داده اند که برای شناسایی ضربان قلب 
قربانیانی طراحی ش��ده که در زی��ر آوار گیر 
افتاده اند. محققان مرکز علم و فناوری وزارت 
امنیت داخلی آمریکا با همکاری آزمایشگاه 
پیشرانش جت ناسا، ابزار FINDER را ارائه 
داده اند. ویژگی مکان یاب این سیستم، قادر 
به شناسایی قربانیان موجود تا عمق ۱/۵24 
متری است و این موضوع شانس بیشتری به 

تیم های نجات برای مکانیابی قربانیان ارائه می دهد.آزمایش های انجام شده بر روی 
این فناوری در عملیات  دنیای واقعی موفق بوده اند و تیم علمی با استفاده از این ابزار، 
ضربان قلب دو قربانی را در زلزله نپال شناسایی کرد. سامانه FINDER تنها ابزاری 
است که می تواند فرد بی هوش را فقط با اس��تفاده از ضربان قلب وی شناسایی کند. 
دانشمندان در حال ارزیابی بیشتر برای کاربردهای جست وجو و نجات این ابداع مانند 

شناسایی افراد در ساختمان های در حال حریق هستند.

فناوری

تست هوش
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