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رونمایی از پوستر » دندون طال« 
جدیدترین سریال میرباقری 
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صادرات زعفران، ۲۵ درصد 
کاهش یافت 

نایب رییس ش��ورای ملی زعفران از کاهش ۲۵ درصدی 
صادرات این محصول در خردادماه امسال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته خبر داد.
غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران بدون...

تبلیغات، نصب بیلبوردها و پوسترهای جدیدترین سریال داوود 
میرباقری به تازگی در سطح شهر آغاز شده است؛ و  این سریال 

بعد از عید فطر روانه بازار می شود.
مجموعه نمایش خانگی » دندون طال« که به زودی وارد شبکه 
نمایش خانگی می شود، این روزها به صورت همزمان در مراحل 

تدوین و صداگذاری قرار دارد.
اکثریت ایرانیان،  با توافق تبلیغات، نصب بیلبوردها و پوسترهای این مجموعه...

عزتمندانه موافق هستند
در نظرسنجی یک موسسه معتبر علمی از ۱۷۹ هزار 
و ۴8۱ نفر از ۴۳۰ شهرستان کشورمان، 88/6 درصد 

ایرانیان موافقت شان را با توافقی اعالم...

 هت تریک قاسم دهنوی
 در نقل و انتقاالت

قاسم دهنوی خواسته یا ناخواس��ته یک بار دیگر در 
صدر عجیب ترین خبرهای نق��ل و انتقاالتی فوتبال 

ایران قرار گرفت...

گاوخونی برای پر شدن
 170 میلیون متر مکعب

 آب می خواهد

بازیابی هویت از  دست رفته 
اصفهان
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رش��د ۲۴ درص��دی س��پرده گذاری در بانک ه��ا در 
فاصل��ه اردیبهش��ت ۱۳۹۳ ت��ا ۱۳۹۴ در حال��ی 
رخ داده ک��ه ای��ن نس��بت ب��رای دوره قبل��ی یعنی 
از اردیبهش��ت ۱۳۹۲ ت��ا ۱۳۹۳ بال��غ ب��ر ۴۱ درصد 
بوده اس��ت؛ تغییری که نش��ان می دهد میزان جذب 
 س��پرده در ای��ن دو دوره ب��ه ح��دود نص��ف کاهش

 یافته است.
حجم س��پرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری 
حاکی از کاهش س��پرده گذاری در حدود یک یکسال 
گذشته حتی تا نصف دوره های قبلی است؛ موضوعی 
که نمی تواند چندان هم با کاهش نرخ س��ود سپرده و 

فعالیت موسسات غیر مجاز بی ارتباط باشد.
در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتشار ترازنامه 
بانک ها و موسس��ات اعتباری در سال گذشته اقدام به 
اعالم این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی امسال کرد 
که قیاس عملکرد بانک ها در این دو دوره، حاوی ارقامی 

تامل برانگیز در سپرده های جذب شده...

روس��تای تاریخی » میمن��د« که چن��د روز پیش در 
اجالس جهانی یونس��کو به ثبت جهانی رس��ید، تنها 
یک اثر باس��تانی برای دیدن نیست. حضور در میمند، 
این ش��انس را به هر بازدیدکنن��ده ای می دهد که در 
اتاقک های خاصی اتراق کند که از چند هزار سال پیش، 
محل تولد، زندگی و وفات نسل های متعدد از ساکنان 

این سرزمین بوده اند.
میمند با قدمت چندهزارساله، از اقامت گاه های اولیه  
انسان های ساکن در ناحیه  مرکزی ایران بوده است که 
به ش��کلی بدوی و برای در امان ماندن از شرایط جوی 
و نیز حیوانات وحش��ی، دل صخره ها را می کند و برای 
خ��ود و خان��واده اش اتاقک هایی درس��ت می کرد که 

هم اکنون نیز رگه هایی از حیات در آن ها جریان دارد.
همچنین این روستای تاریخی که از چند سال پیش در 
رسانه ها بیشتر به آن پرداخته شد، درواقع تشکیل شده 
از دست کندهایی که حاصل غلبه تیشه بر سنگ بوده اند 

و عالوه بر در نظر گرفتن کمد و تاقچه های...

سپرده گذاری در بانک ها
 نصف شد

هیجان یک شب اقامت، با ارواح
 چندهزارساله!

عضو سابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر 
اینکه تاالب گاوخونی برای پر شدن نیازمند ۱۷۰ میلیون 
متر مکعب آب اس��ت گفت: تا زمانی که کنترل دقیق بر 
برداش��ت های زاینده رود نداشته باش��یم،  نباید انتظار 

احیاء تاالب را داشت.
مهدی بصیری با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر مقدار 
جزیی آب وارد تاالب گاوخونی شده است، بیان داشت: 
اگر آب یک ماه وارد تاالب شود ۵ میلیون متر مکعب آب 
به گاوخونی می ریزد؛  در حالی که تاالب برای پر شدن 

نیازمند ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب است....
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معاون هماهنگ کنن��ده نیروی هوای��ی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران گفت: این نیرو آموزش ها و آمادگی رزمی 
خود را بر اساس نوع تهدیدات و تغییر سیاست های جنگی 
و دکترین نظامی طراحی کرده و آموزش خلبانان و سربازان 

خود را وفق این سیاست ها و شرایط آموزش می دهد.
 امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در مراسم پایان دوره 
آموزشی دانشجویان وظیفه فرماندهی آموزش های هوایی 
ش��هید خضرایی با اشاره به اینکه اس��تقال کشور در گرو 
داشتن نیروهای تحصیلکرده و آگاه است اظهار کرد: امروز 

نیروی هوایی که یک نیروی تجهیزات محور است به داشتن 
چنین جوان��ان تحصیلکرده و ورزی��ده ای افتخار می کند.

کارکنان و تیزپروازان نیروی هوایی ارتش در 8 سال دفاع 
مقدس با تکیه بر تعهد و تخصص خود به پیمان س��ربازی 
خود وفادار مانده و حماسه های جاودانه ای را خلق کردند 
که ملت عزیز ایران هیچگاه رش��ادت فرزندان خود در این 

نیروی الهی را فراموش نخواهند کرد.
وی با تاکید بر نقش بی بدی��ل نهاجا در دفاع مقدس گفت: 
نیروی هوایی ارتش همان طور که در پیوس��تن به انقاب 
و بیعت با امام راحل پیش��گام ش��د در دف��اع مقدس هم 
صف شکن و ماه ها قبل از شروع رسمی جنگ درگیر مبارزه 
با رژیم بعث و گروهک های وابسته به کشورهای بیگانه بود.

مع��اون هماهمگ کننده نهاج��ا تصریح کرد: ب��ا توجه به 
تهدیدات گوناگون علیه نظام جمهوری اسامی ایران، حفظ 
استقال کشور در گرو داشتن نیروهای مسلح آماده است 
و آمادگی نظامی در تمامی س��طوح با حضور شما جوانان 
متعصب و متدین جرأت تعرض به میهن عزیزمان را از هر 

کشور خارجی سلب خواهد کرد.
براس��اس این گزارش، در پایان این مراسم و پس از قرائت 
سوگندنامه، دانشجویان وظیفه از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در نظرس��نجی یک موسس��ه معتبر علمی از ۱۷۹ هزار و 
۴8۱ نفر از ۴۳۰ شهرستان کشورمان، 88/6 درصد ایرانیان 
موافقت ش��ان را با توافقی اعام کرده ان��د که در آن عزت 

کشور حفظ و خطوط قرمز رعایت شده باشد.
یک موسس��ه معتبر علمی ط��ی هفته های اخی��ر از ۱۷۹ 
ه��زار و ۴8۱ نفراز م��ردم سراس��ر کش��ور در موضوعات 
و مس��ائل گوناگون جامعه، نظر س��نجی به عم��ل آورده 
 که نتای��ج آن ط��ی روزهای آت��ی اعام عموم��ی خواهد

 شد.

این نظر سنجی در ۴۳۰ شهرس��تان کشور صورت گرفته 
که 6۹.5 درصد از م��ردم ش��هرها و ۳۰.5 درصد از مردم 
روستاهای کشور را به خود اختصاص داده و جامعه آماری 
نیز شامل کلیه افراد باالی ۱8 سال بوده است که ۷۰ درصد 
از س��همیه شهرس��تان به ش��هر و ۳۰ درصد نیز به ۳ تا ۴ 

روستای تابع همان شهر اختصاص یافته است.
روش تحقیق نظر س��نجی فوق به واسطه خصلت موضوع 
تحقیق، گس��تردگی جمعیت مورد مطالعه و اس��تفاده از 
تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری اطاعات در خصوص 
واقعیت ه��ای عینی و ذهن��ی به عنوان رایج ترین ش��یوه 
مطالعاتی که در پژوهش های س��نجش شناخت و رضایت 

مطرح است، همان روش پیمایشی بوده است.
در این نظر س��نجی 2 س��وال در خصوص مذاکرات اخیر 
هسته ای ایران و 5+۱ مطرح شده اس��ت که 88.6 درصد 
ایرانیان با گزینه »باید خطوط قرمز در توافق رعایت شود 
و عزت ملی حفظ ش��ود وگرنه نباید توافق کرد« موافقت 
کرده اند؛ همچنین ۱۱.۴ درصد ب��ه گزینه »به هرقیمتی 

باید توافق کرد«رای داده اند.
نتایج سایر بخش های این نظرس��نجی جامع که سواالت 

گوناگونی را در خود داشته به زودی منتشر خواهد شد.

در حالی که قرار بود از ساعت 2۳:5۹ دقیقه جمعه شب تا 
پایان ماه مبارک رمضان آتش بس انس��انی در یمن برقرار 
ش��ود، صبح روز گذش��ته بار دیگر جنگنده های سعودی 

مناطقی در» صنعا و حجة« در یمن را بمباران کردند.
به گزارش ایسنا، ش��بکه تلویزیونی المیادین در گزارشی 
اعام کرد: صنعا در بامداد روز ش��نبه آرامش��ی نس��بی و 
شکننده ای را پس از ۱۰۷ روز تجاوز در حال تجربه کردن 
بود که صبح  رزو گذشته جنگنده های عربستان با حمله به 

صنعا و حجة این آتش بس را نقض کردند.
عربس��تان مدعی است این حمات در پاس��خ به تحرکات 
انصاراهلل و نیروهای هم پیم��ان آنان در یمن صورت گرفته 

است.
منابع خبری همچنین اعام کردند که جنگنده های ائتاف 
تحت رهبری عربس��تان همچنان در آسمان یمن در حال 
گشت زنی هستند و پش��تیبانی هوایی الزم برای نیروهای 

مخالف انصاراهلل را فراهم می کنند.
از سوی دیگر شبکه خبری بی بی سی نیز اعام کرد که در 
اس��تان های تعز و مآرب نیروهای طرفدار منصور هادی و 
کمیته های مردمی و ارتش یمن همچنان در حال درگیری 
هس��تند و هر یک طرف مقابل را به نق��ض آتش بس متهم 

می کنند.
آتش بس اعام ش��ده از سوی س��ازمان ملل در یمن مورد 
حمایت برخی از نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، 
اتحادیه عرب و مقامات کشورهای مختلف واقع شده و آنها 
طرفین درگیر در یمن را به پایبندی به آن دعوت کرده اند.

طی ۱۷۰ روز تجاوز عربستان به یمن، این دومین بار است 
که عربستان به رعایت آتش بس انسانی در یمن متعهد شده 
اما آن را نقض کرده است. در 22 اردیبهشت ماه گذشته نیز 
در ساعت 2۳ قرار بود آتش بسی 5 روزه در یمن ایجاد شود 
اما تنها یک ساعت پس از اعام آتش بس،  عربستان آن را 

نقض و به بمباران چندین منطقه در یمن پرداخت.
با آغ��از آتش بس جدید انس��انی در یمن، ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل از تم��ام طرف ه��ای یمن��ی خواس��ت  تا 
 به آتش بس انس��انی غیرمش��روط در این کش��ور پایبند

 باشند.
این شورا در بیانیه خود از اجرایی شدن آتش بس انسانی در 
یمن اس��تقبال و حمایت خود را از تاش های بان کی مون 
دبیرکل سازمان ملل برای رسیدن به آتش بس دائم در این 

منطقه اعام کرد.
از دیگر سو »اس��تفان دوجاریک« سخنگوی سازمان ملل 
اعام کرده ک��ه کمیته های انس��انی از طریق آتش بس در 
یمن برای توزیع مواد غذای��ی در میان بیش از یک میلیون 
نفر و معالجه و حل مش��کات ۱26 هزار کودک که دچار 

سوءتغذیه شده اند، تاش می کنند.

وی همچنی��ن اعام کرده س��ازمان ملل تیم��ی را جهت 
پیگیری آتش بس انسانی در یمن اختصاص داده و این تیم 

در حال حاضر در یمن است تا اوضاع را پیگیری کند.
از دیگر س��و س��خنگوی ائتاف عربی به رهبری عربستان 
اعام کرده که آتش بس انسانی در یمن که از سوی سازمان 
ملل اعام شده اس��ت،  برای نیروهای این ائتاف الزام آور 

نیست.
احمد عس��یری در تش��ریح این موضوع مدعی شده است 
 حوثی ها ب��ه آن پایبن��د نیس��تند و ابزاری ب��رای اجرای

 آتش بس وجود ندارد.
وی ادامه داده است : نیروهای ائتاف به آتش بس یکطرفه 
مقید نیستند؛  چرا که تنها به نتایج عکس منجر شده و هیچ 

منفعتی برای شهروندان یمنی ندارد.
کاردار پیشین ایران در عربس��تان با بیان این که عربستان 
س��عودی در سیاس��ت خارجی خود دچار نوع��ی تضاد و 
پارادوکس ش��ده اس��ت تأکید کرد: در حال حاضر بحران 
یمن وارد فاز سیاسی ش��ده و مذاکرات پشت پرده و علنی 
برای حل این بحران در حال انجام است و عربستان نیز برای 
این که در صحنه این گفت وگوها امتیاز بیشتری بگیرد ، به 

حمات هوایی خود ادامه می دهد.
احمد دس��تمالچیان، با بیان این که یک��ی از دالیل نقض 
آتش بس از س��وی نیروه��ای عربس��تانی کمرنگ کردن 

راهپیمای��ی باش��کوه قدس در یمن اس��ت تصری��ح کرد: 
متأسفانه عربستان هر روز بیشتر از گذشته در باتاق خود 
فرو می رود و اقداماتی هماهنگ با رژیم صهیونیس��تی در 

منطقه انجام می دهد.
این کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا با بیان این که امروز 
عربستان در یک بن بس��ت بزرگ گیر افتاده است گفت: از 
یک طرف عربستان و نیروهای هم پیمانش علی رغم تمام 
جنایت هایی که در یمن انجام داده ان��د به اهداف خود در 
این منطقه نرس��یده اند و از طرف دیگر عربستان سعودی 
می خواهد چهره خود را ، در جهان اسام موجه نشان دهد 

و در این ارتباط نیز موفق نبوده است.
وی ب��ا اعتق��اد بر این ک��ه عربس��تان ب��ا توجه ب��ه تضاد 
و پارادوکس��ی ک��ه در سیاس��ت خارج��ی ب��ا آن روب��ه 
رواس��ت ، نمی داند که چطور بای��د از این بات��اق بیرون 
بیای��د تأکید ک��رد: ه��ر روز که می گ��ذرد عربس��تان در 
 جهان اس��ام و اف��کار عمومی بی��ش از گذش��ته منزوی

 می شود.
این کارشناس مسائل خاور میانه با بیان این که عربستان در 
فرصت اندکی که باقی مانده باید در ارتباط با سیاست هایش 
در مورد یمن تجدیدنظر و یک تصمی��م جدیدی را اتخاذ 
کند، تأکید ک��رد: ادامه این وضعیت باعث ش��ده که حتی 
برخی از متحدان عربستان از جمله  آمریکا از تصمیم های 

این کشور عصبانی و برآشفته شوند.
دستمالچیان با اش��اره به افزایش شکاف در داخل خاندان 
عربستان سعودی، تصریح کرد: در حال حاضر در مورد ادامه 
حمات نظامی به یمن و یا توقف آن، شکاف گسترده ای در 
بین خاندان عربستان سعودی به وجود آمده که سردسته 
ای��ن مخالفان »مقرن ب��ن عبدالعزیز« ولیعهد س��ابق این 
کشور بود که به خاطر اعتراض به این موضوع از سمت خود 

کناره  گرفت.
کاردار پیشین ایران در عربستان با بیان این که بحران یمن 
وارد فاز سیاسی ش��ده و مذاکرات پش��ت پرده و علنی در 
ارتباط با آن در حال انجام گرفتن است، ادامه داد: عربستان 
برای این که در صحنه گفت وگوها امتیاز بیشتری بگیرد به 

حمات هوایی خود علیه مردم یمن ادامه می دهد.
وی تصریح کرد: البته نیروهای مردمی یمن نیز این روزها 
بیکار ننشسته اند و با حمات موشکی، پایگاه های نظامی 
 عربس��تان در م��رز را مورد آس��یب ق��رار داده و یا تصرف

 کرده اند . به نظر می رس��د ک��ه نیروهای مردم��ی یمن با 
 مدیریت خوب و هوش��مندانه ای که به رهب��ری انصاراهلل 
دارند ، اجازه نمی دهند که عربستان بخواهد امتیازی را در 

جریان این گفت وگوها بگیرد.
روز پنچ شنبه» عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان «در 
اظهاراتی خصمانه و بدون اش��اره به دخالت های ریاض در 
امور کش��ورهای منطقه، اظهار کرد: سعودی ها با اقدامات 

منفی ایران مقابله می کنند.
او در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با همتای اردنی اش 
اظهار کرد : ایران نباید مداخله منف��ی در منطقه یا در هر 
کش��ور عربی برادر داش��ته باش��د و ما مصمم به مقابله با 

اقدامات منفی ایران هستیم.
دس��تمالچیان ب��ا بی��ان این ک��ه ع��ادل الجبی��ر ی��ک 
ف��رد وابس��ته و م��زدور آمریکای��ی اس��ت، ادام��ه داد: 
موضع گیری ه��ای وی بیانگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه او در 
 عرص��ه سیاس��ت خارج��ی انس��انی ناپخت��ه و بی خ��رد

 است.
وی با اشاره به نقش جمهوری اس��امی ایران در طول این 
سال ها در راس��تای تأمین امنیت و ثبات در منطقه ادامه 
داد: بعد از کناره گیری س��عود الفیصل از دستگاه سیاست 
خارجی عربس��تان این کش��ور دچار یک ضع��ف درونی و 
ساختاری در این ارتباط ش��ده و به نظر نمی رسد شکاف و 
نقصان به وجود آمده در عرصه سیاست خارجی این کشور 

به این زودی پر شود .
کاردار پیش��ین ایران در عربس��تان با اش��اره ب��ه مواضع  
پیش��ین وزیر امور خارجه عربس��تان، گفت: او در مشی و 
 نوع رفتار خود نش��ان داده فردی ضدایرانی و وابس��ته به 

آمریکاست.

عربستان به دنبال امتیاز گرفتن از مذاکرات سیاسی یمن است

يادداشت
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خبرآناین در حاش��یه اخبار مربوط ب��ه احتمال حضور 
اش��تون در مراس��م اعام تواف��ق احتمالی هس��ته ای، 
مدعی ش��ده اس��ت که موگرینی ک��ه از ابت��دا هم دل 
خوشی از اش��تون نداش��ته و تاش زیادی کرد تا خود را 
وارد مذاکرات هس��ته ای ب��ا ایران کند و س��لف خویش 
را از دور خ��ارج کن��د. در نتیج��ه حاال که هم��ه چیز به 
پایان رس��یده،  دوس��ت دارد امتیاز این پی��روزی تمام 
و کمال به نام خ��ودش ثبت ش��ود و این موفقی��ت را با 
 کسی ش��ریک نس��ازد. با علنی ش��دن دعوت از اشتون

 گمانه ها و زمزمه های بیشتری در خصوص حضور یا عدم 
حضور کاترین در رسانه ها منتشر شد. ابتدا وزارت خارجه 
اتریش را مسوول دعوت از خانم اشتون معرفی کردند. اما 
پس از مدتی » مارتین ویس« س��خنگوی وزارت خارجه 
اتریش در صحفه ش��خصی خود اعام ک��رد: ما از طریق 
توییتر این خبر را تکذیب می کنیم. چنین تماسی حاصل 
نشده است. چنین دعوتی از خانم اشتون صورت نگرفته 
است. ما فقط میزبان هستیم، نه بیش��تر. دعوت از افراد 
به تصمیم طرفین مذاکره و نه م��ا انجام می گیرد. محل 
و زمان مذاکرات توس��ط طرفین مذاک��ره و نه ما تعیین 
می ش��ود. ما فقط تجهیزات را آماده م��ی کنیم و تضین 
می کنیم که همه چی��ز خوب اینجا کار م��ی کند. یکی 
از خبرنگاران فرانس��وی در گفتگو با ما اما ابعاد تازه ای از 

مخالفت های موگرینی را فاش می کند.

بیژن نوباوه، عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس در مورد 
اختافاتی که در حال حاضر در بین گروه های اصولگرا وجود 
دارد به نامه نیوزگفته: اینکه م��ی گوییم اصولگرایان،  باید 
در ابتدا مشخص کنیم که اصولگرایان چه کسانی هستند 
و بنده این اختافی که ش��ما گفتید را قبول ندارم؛ گرچه 
هنوز هم وحدت کاملی ایجاد نشده اس��ت. برخی از افراد 
که به عنوان اصولگرا مطرح هستند االن در جریان اصولگرا 
نیستند؛  زیرا ما دو سه جبهه در اصولگرایی داریم که باهم 
کار می کنند. همانند موتلفه،جبهه متح��د اصولگرایان و 
پایداری ها که اینها اصولگراهای معروف در جامعه هستند. 
ممکن است ش��ما بگویید اقای فانی اصولگراست که این 
نظرشماست؛  اما آنها در هیچ گروه اصولگرایی نیستند و جز 

اصولگرایان قلمداد نمی شوند.

صادق زیباکام در گفت و گو با آنا گفته: یک نگرانی عمده 
تندروها این است که فکر می کنند توافق هسته ای موفقیتی 
برای دولت خواهد بود و البته درس��ت فکر می کنند. قطعا 
این توافق برای دولت، تیم مذاکره کننده، جریان معتدل، 
میانه رو و اصاح طلب موفقیت خواه��د بود و این موفقیت 
خود را در انتخابات مجلس نشان خواهد داد. بنابراین یکی 
از دلخوری های عمده جریان تندروی اصولگرا این اس��ت 
که می گویند چقدر بد شد و کاش چند ماه دیگر انتخابات 
برگزار نمی شد. بنابراین بخشی از عصبانیت آن ها این است 
که چه بخواهند و چه نخواهند موفقیت هس��ته ای کمک 
خواهد کرد به این که نامزدهای بیش��تری از جناح طرفدار 

دولت و اصاح طلبان بتوانند به مجلس راه پیدا کنند.

جواد خادم،  وزیر مس��کن و شهرس��ازی در کابینه ش��اپور 
بختیار، آخرین نخس��ت وزیر ش��اه در یادداش��تی که برای 
بی.بی.سی نوشت فاش ساخت که فرار شاپور بختیار از ایران 
توسط موساد)سازمان اطاعاتی اسراییل( سازماندهی و اجرا 
شده بود. وی پس از مرور مشکات دیگر روش های احتمالی 
خروج بختیار از ایران نوش��ته: برای موس��اد تهیه پاسپورت 
فرانس��وی س��اده بود، حتی احتیاجی نبود که دولت فرانسه 
بداند پاس��پورت برای چه ش��خصی است. موس��اد به دنبال 
فرصت مناس��بی برای تاریخ خروج بود. بای��د روزی می بود 
که پاسداران به دنبال کسی در فرودگاه باشند و ایرفرانس و 
لوفتانزا با اختاف یک ساعت پرواز داش��ته باشند. من آن را 
به حدس خوانندگان واگذار می کنم که چه ش��خصی در آن 
روز در فرودگاه مهرآباد دستگیر شد و بختیار با کدام هواپیما 

خارج شد.

آیت اهلل محمود امجد، در س��خنانی در مراسم شب بیست 
و یکم م��اه مبارک رمضان گفته: ما باید دس��ت به دس��ت 
همدیگر بدهیم؛  چرا که جامعه ما فلج ش��ده است. آدم از 
این همه ناهنجاری دق مي کند و مي خواهد بمیرد. خداوند 
شاهد اس��ت که من اگر اختیار داشتم به غار مي رفتم، تا نه 
چیزی ببینم و نه چیزی بش��نوم. همه م��ا باید توبه کنیم. 
ما بد دین هستیم. ما باعث ش��ده ایم تا جوانان دین گریز 
شوند. انشااهلل به حق این شب های عزیز مشکات جامعه و 

خصوصا جوانان مرتفع شود.

موگرينی و تهديد به دعوت از 
جلیلی برای اعالم توافق!

معیار جديد برای تعیین
 اصولگرا بودن افراد

می گويند چقدر بد شد، کاش چند 
ماه ديگر انتخابات نباشد!

 موساد،  بختیار را از ايران
 خارج کرد

يک نفر مسوولیت دين گريزی 
جوانان را بر عهده گرفت

شنیده ها 

آموزش های رزمی نیروی هوايی بر اساس نوع تهديدات است اکثريت ايرانیان،  با توافق عزتمندانه موافق هستند

جان ک��ری ، وزی��ر خارج��ه ای��االت متحده ب��ه میان 
خبرن��گاران آم��د و ب��ا گفت��ن ای��ن جمله ک��ه بیش از 
ه��ر زمانی ب��ه تواف��ق نزدی��ک ش��ده ایم، یکب��ار دیگر 
 توجه��ات را ب��ه احتم��ال حص��ول توافق نهای��ی جلب

 کرد.
در همین زمینه خبرنگار اعزامی تس��نیم ب��ه وین برای 
بررسی ابعاد توافق احتمالی، با کیت کرین، مدیرکل انرژی 
و اقتصاد موسسه رند گفتگویی انجام داده که در ادامه از 

نظر می گذرد.
1(نظر ش�ما در مورد مذاکرات نهايی هسته ای بین 

ايران و 1 + 5 در وين چیست؟
من در کنار بیشتر آمریکایی ها، امیدوارم که توافق حاصل 
شود. من فکر می کنم مس��ائلی کلیدی که مورد نگرانی 
اغلب کش��ورهای اروپایی و آمریکایی اس��ت،  این است 
که ایران در حال توسعه س��اح های هسته ای است که 
به اعتقاد ما این مس��اله باعث تش��دید بی ثباتی منطقه 

شده است.
2(ويژگی های توافق خوب از نظر شما چیست؟

یک توافق خوب تحریم ها را علیه ایران کاهش و در نهایت 
 به آنها پایان خواه��د داد ، همچنین این مس��اله را تایید

 می کند که ایران در حال توس��عه س��اح های هس��ته 
 ای نیس��ت، همانگونه که رهبر عالیقدر ای��ران، آیت اهلل

 

خامنه ای  نیز این را اعام کرده است.
3( آيا توافق هسته ای، پايان رويارويی میان ايران 

و غرب است؟
من فکر م��ی کنم پتانس��یل برای روابط بهت��ر در برخی 
مس��ائل وج��ود دارد، ام��ا اختاف��ات اروپ��ا و ای��االت 
متحده ب��ا ایران بر س��ر نگ��ه داش��تن اس��د در قدرت 
در س��وریه ادام��ه دارد ، همچنی��ن پش��تیبانی از حزب 
اهلل در لبنان این ام��کان را برای ح��زب اهلل فراهم کرده 
 که به ط��ور مس��تقل از دول��ت منتخب لبن��ان فعالیت

 کند.

پایگاه خب��ری هی��ل گ��زارش داد: همزمان ک��ه رایزنی 
های هس��ته ای میان ایران و۱+5 به حص��ول توافق نهایی 
نزدیک شده است، قانونگذاران آمریکا به دقت آن را دنبال 

می کنند.
 مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+5 اکنون با وجود گذشت 
دو هفته رایزنی های بی وقفه تا روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ادامه 

خواهد داشت.
اگر توافق به دست آید، قانونگذاران 6۰  روز فرصت خواهند 
داشت تا متن آن را مورد بازبینی قرار دهند و آن ها تاکنون 
در حال تعیین خطوط قرمزشان هستند. کنگره یا می تواند 
کاری انجام ندهد یا اینکه قطعنامه ای را در تائید یا رد توافق 
تصویب کند. عدم تصویب تواف��ق می تواند مانع از اجرای 
آن شود اما رئیس جمهور آمریکا قادر است آن را وتو کند. 
همچنین مخالفان برای خنثی کردن وتوی رئیس جمهور 
باید دو سوم آرا را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا در 

اختیار داشته باشند.
این مهل��ت بازبینی ابتدا ی��ک ماه بود که به دلیل دس��ت 

نیافتن به توافق تا ۹ ژوئیه افزایش یافت.
باراک اوبام��ا رئیس جمهور آمریکا هفته گذش��ته در کاخ 
سفید با دموکرات های سنا دیدار کرد و از آن ها خواست تا 
برای قضاوت درباره توافق پیش از پایان آن دست نگه دارند.

وی برای تائید توافق هسته ای به ویژه نیازمند موافقت این 
دموکرات هاست که برخی ش��ان نیز مواضع جنگ طلبانه 

ای در قبال ایران دارند.
به گزارش هیل، کمیت��ه روابط خارج��ی در هفته جاری 
جلس��ات اس��تماعی را تش��کیل خواهد داد ک��ه یکی از 
موضوعات مورد بحث در آن ها ایران خواهد بود. این کمیته 
روز سه شنبه سری دوم جلس��ات خود با موضوع ایران را 
برگزار می کند زمانی که انتظار می رود توافق هس��ته ای با 

ایران نهایی شده باشد.

برگزاری جلسات استماع در کنگره،  با موضوع توافق هسته ایيک توافق خوب، به تحريم ها علیه ايران پايان می دهد
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خبر خبر 

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: حضور اوقاف در تمامی بقاع 
مذهبی که س��اختار تاریخی دارند، نقش مهمی در حفظ این بناها دارد و با 
توجه به این موضوع، حفظ آثار تاریخی استان اصفهان در دستور کار میراث 

فرهنگی و اوقاف قرار دارد.
 فریدون اللهیاری در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
اظهار داشت: افزایش تعامالت با اوقاف خواس��ت قلبی همگی ماست؛ زیرا 
معتقد هستیم حضور اوقاف در تمامی بقاع مذهبی که ساختار تاریخی دارند 

نقش مهمی در حفظ این بناها دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه معماری اصیل ایرانی ریشه در اعتقادات این ملت 
به یگانه قادر متعال هستی آفرین دارد؛  بنابراین بناهای تاریخی به ویژه در 
بقاع مذهبی از معنویت ویژ ه ای برخور دارند که هرگونه تخریب نا آگاهانه این 

ابنیه معنویت این آثار را از میان می برد .
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان بیان کرد: 
بنابراین معتقد هستیم با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از بقاع مذهبی 
دارای بناهای تاریخی بوده، همکاری د و  نهاد میراث فرهنگی و اوقاف به حفظ 

درصد قابل توجهی از آثار تاریخی استان می انجامد.
مدیر کل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان نیز در این دیدار با تش��کر از 
همکاری های اداره کل می��راث فرهنگی در مرمت بقاع مذهبی و مس��اجد 
تاریخی اس��تان اصفهان بیان کرد: معتقد هس��تم  دو ارگان اوقاف و میراث 
فرهنگی با مشارکت یکدیگر می توانند گام مهمی در حفظ میراث فرهنگی 

استان اصفهان بردارند.
حجت االسالم رضا صادقی تصریح کرد:  معتقد هستم میراث فرهنگی بخش 
الینفکی از هویت ملت ما بوده و امیدوارم نسل ما نیز بتواند بناهای ارزشمندی 

بسازد تا برای آیندگان باقی بماند.
وی گفت: پیشنهاد می شود تا با تشکیل جلسات کارشناسی و تشکیل یک 
کمیته دائم، مشکالت فی ما بین به حداقل برسد.مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: از همکاری اداره کل میراث فرهنگی در مرمت 
بقعه بابا ترک در جرقویه ، امامزاده ش��اه حمزه و امامزاده سهروفیروزان در 

فالورجان و مرمت امامزاده درب امام در اصفهان تشکر می کنیم. 
در این نشس��ت در زمینه های ادامه مرمت گنبد مدرس��ه چهارباغ اصفهان 
توسط میراث فرهنگی، ادامه نظارت میراث فرهنگی بر روند مرمت بازار هنر 
اصفهان، مرمت مح��راب بقعه باباترک در جرقویه توس��ط میراث فرهنگی، 
مرمت مقبره عالمه مجلس��ی )ره( در مس��جد جامع عتیق با نظارت میراث 
فرهنگی، همکاری اوقاف و میراث فرهنگی در انتقال سرویس های بهداشتی 
مجموعه جهانی مسجد جامع اصفهان به خارج از این مجموعه، مرمت کاخ 
عباس آباد نطنز با مشارکت بخش خصوصی و توافق میراث فرهنگی و اوقاف، 
مشارکت در مرمت امامزاده شاه سلطان حسن ابیازن در شهرستان نطنز با 
موافقت اوقاف و توس��ط میراث فرهنگی و خیران محل��ی، همکاری میراث 
فرهنگی و اداره کل اوقاف استان اصفهان در راستای مرمت و بهبود وضعیت 

امامزاده جعفر اصفهان توافق به عمل آمد. 

محمود اکب��ري،  معاون فروش و بازاریابي ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بین 55 تا 60 درصد از 
ظرفیت تولید ورق فوالدي در کشور فعال بوده و مابقي این ظرفیت 
 به دلیل بح��ران خالي مانده اس��ت افزود: خواس��تار اجراي هرچه
 سریع تر تعرفه پلکاني روي واردات انواع ورق هاي فوالدي هستیم.

محمود اکبري،  در نشس��تي خبري با اش��اره به اینکه بحران ایجاد 
شده در بازار فوالد نسبت به بحران هاي قبلي طوالني تر شده است 
افزود: ادامه بحران باعث ش��ده تا شرکت هاي فوالدسازي با مشکل 
جدي در تولید و توزیع محصوالت شان مواجه شوند. از سوي دیگر 
در حالي در بازار جهاني هزینه هاي تولید مانند انرژي، سنگ آهن 
و قراضه با افت قیمت مواجه ش��ده،  که در بازار ای��ران وضعیت به 
 طور کامل برعکس بوده و هزینه هاي تولید حتي افزایش هم یافته

 است.
وي تأکید کرد: بحران ایجاد ش��ده در بازار ف��والد به حدي عمیق 
بوده که برخ��ي اقدام��ات حمایتي انجام ش��ده از س��وي دولت را 
نیز ب��ي اثر ک��رده اس��ت. در این ش��رایط حتي برخ��ي خریداران 
 طرح ه��اي هش��تگانه ف��والدي نی��ز ب��ه دنب��ال واگ��ذاري این

 ط��رح ها هس��تند و ای��ن وضعی��ت ب��ا برنام��ه س��رمایه گذاري 
دولت در صنع��ت فوالد مناف��ات ج��دي دارد و قطعاً ب��ا این روند 
 ب��ه ه��دف تولی��د 55  میلی��ون ت��ن ف��والد ت��ا 1404 نخواهیم

 رسید.
 مع��اون فروش و بازاریابي ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان اضافه

 کرد: با وجود همه پتانسیل هایي که کشورمان در زمینه تولید فوالد 
دارد،  اما در صورت ادامه روند بحراني کنوني سرمایه گذاري ها در 

صنعت فوالد متوقف خواهند شد. 
بنابراین انتظار داری��م دولت به صورت جدي تري با فوالدس��ازان 
همراهي کند. بسیاري از کش��ورهاي منطقه و جهان روي واردات 
محصوالت چیني تعرف��ه اعمال کرده اند و ش��رکت هاي چیني به 
دنبال صادرات به بازارهاي بدون حفاظ هستند که از جمله بهترین 
این بازارها، بازار ایران اس��ت. با توجه به اینکه چی��ن با مازاد تولید 
100 میلی��ون تني مواجه بوده و به ش��دت به دنب��ال صادرات این 
میزان محصول اس��ت. به همین دلیل از دول��ت تقاضا داریم هرچه 
 زودتر نس��بت به اج��راي تعرفه پلکان��ي روي واردات ف��والد اقدام

 کند.
اکبري تاکید ک��رد: اوضاع در بازار جهاني فوالد آنقدر خراب ش��ده 
 که حتي ش��رکت هاي چیني در بازارهاي مختلف با یکدیگر رقابت

 مي کنند تا بتوانند محصوالت خود را بفروشند.
به گفته وي در دو ماهه امسال بالغ بر 480 هزار تن انواع ورق فوالدي 
وارد کشور شد که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه در سال 

قبل رشد 13 درصدي را نشان مي دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان :

هم  افزایی میراث و اوقاف اصفهان برای 
حفظ بناهای تاریخی نصف جهان

 خالی ماندن 40 درصد ظرفیت
 تولید ورق فوالدی کشور

شهردار اصفهان با بیان اینکه این نهاد حاکمیتی،  نگاه شهروند محور را دنبال 
می کندگفت: به دنبال شفاف سازی و ایجاد شهرداری شیشه ای و کوتاه تر شدن 
دیوار بی اعتمادی هستیم، همچنین بازیابی هویت از دست رفته شهر اصفهان 

در دستور کار قرار دارد.
مهدی جمالی نژاد،  در جلس��ه معارفه خ��ود، با بیان اینک��ه اصفهان در ابعاد 
فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی دارای ویژگی های شاخصی 
است اظهار داشت:  این ویژگی ها سبب ش��ده که این شهر به عنوان پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم و فرهنگ و تمدن ایران اسالمی معرفی شود.
وی با بیان اینکه این ش��هر میعادگاه و مح��ل زندگی مش��اهیر، فرزانگان و 
اندیشمندان مختلفی است، افزود:  این شهر بیش از 23 هزار شهید، 48 هزار 

جانباز و 3 هزار و 500 نفر آزاده تقدیم این انقالب کرده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ش��هر اصفهان باید راه توس��عه پایدار امروزی 
را ادامه ده��د، تصریح کرد: اصفهان دیگر طاقت این هم��ه ترافیک، آلودگی، 
خشکسالی، صنعت تراکم و آالینده، بی حوصلگی شهروندان و بذله گویی خود 
را ندارد. وی خاطرنشان کرد:  باید به س��رعت مترو و قطار شهری به ویژه خط 
شمال و جنوب را به بهره برداری رساند تا بخشی از مشکالت آلودگی، ترافیک، 
ازدحام و عدم نشاط مردم برطرف ش��ود، در همین راستا باید رویکرد توسعه 

عالمانه و دانایی محور شهر را تبیین کرد.
جمالی ن��ژاد پیرام��ون س��بقه فرهنگی نصف جه��ان بیان کرد:  پیش��ه وران 
چیره دس��ت، هنرمندان فرهیخته و نویس��ندگان و خبرنگاران صادق سبب 
دمیده ش��دن هوای تازه در فضای فرهنگی و اجتماعی ش��هر می شوند و اگر 
جوانان نخبه و با نش��اط شهر درک نش��وند، دین خود را به پایتخت فرهنگی 

جهان اسالم به درستی ادا نکرده ایم.
وی با بیان اینکه اصفهان بدون زنده رود خروش��ان معنای��ی نداردگفت:  نگاه 
نگران کودکان، عط��ش دردناک درختان، نوس��تالژی تلخ س��المندان با به  

کارگیری ش��یوه های نوی��ن بهره گیری از آب و پس��اب در ش��هر و همکاری 
مسووالن استان در جریان مستمر آب باید اصالح شود.

شهردار اصفهان افزود: ش��هرداری اصفهان باید الیه شهر، زینت شورا، محور 
وحدت، پاسدار ش��خصیت و هویت ش��هر، نگران مردم، پایه عزت و عظمت 
اصفهان و به دور از هوای آلوده سیاسی بازی و سیاسی کاری باشد تا بار سنگین 

خدمت را به مقصد برساند.
وی تصریح کرد: ش��رط اصلی تحقق ش��عار همدلی و همزبانی میان دولت و 
ملت  در نهادها از جمله شهرداری، تحکیم همبستگی، هم سویی، هم افزایی و 

هم اندیشی درون سازمانی در تمام سطوح تشکیالت است.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: بدون شک این اهداف هنگامی تحقق می پذیرد 
که  عزم ها در از بین بردن آثار ش��وم تبعیض، تحقیر و نادیده گرفتن کرامت 

انسانی جزم شود.
وی با بیان اینکه صداقت و اخالق مداری در محی��ط کار باید بر خصلت های 
ناپسند از جمله چاپلوسی و دیگر آسیب های خلقی و رفتاری دیگر غلبه کند، 
بیان کرد: با این کار در س��ال همدلی و همزبانی، مقدمات به ثمر رسیدن این 

شعار حیات بخش فراهم شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه باید نقد منصفانه را بپذیریم و آن را الزمه تکامل 
و ترقی بدانیم گفت: بدون شک عدم روحیه انتقادپذیری، خواسته یا ناخواسته 
چنین فردی را در حصار تنگ تحجر اسیر می کند و خود شیفتگی سبب درهم 
شکستن وی می شود؛ در همین راستا باید ساز و کارهای نقد عالمانه را خوب 

بشناسیم.
وی با بیان اینکه باید در فرآیند توسعه پایداری، آینده و دور دست ها را دقیق 
و پژوهشگرانه بنگریم  افزود: این فرآیند باید بر محور عدالت گستری و توزیع 
عادالنه خدمات و امکانات باش��د؛ در حقیقت ما میراث داران ش��هر تاریخی 

اصفهان هستیم نه میراث خواران آن.
جمالی نژاد تصریح کرد: معتقد هستیم صیانت از میراث بزرگ بشری به دلیل 
اینکه متعلق به آیندگان نیز هس��ت، یک تکلیف علمی و دینی نیز به ش��مار 

می رود.
وی با بیان اینکه در عموم طرح ها و برنامه های عمرانی و اصالحی، جامع نگری 
و ژرف اندیشی گریزناپذیر است خاطرنشان کرد: در همین راستا باید از آمایش 

شهری نیز فراتر برویم.
ش��هردار اصفهان بیان کرد: در گذرگاه توسعه ای، آمایش س��رزمین و اقلیم 
نیمه کویری اصفهان را از این پس به  عنوان یک مولفه مهم و سرنوشت ساز در 

تصمیم سازی کالن مدنظر قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه اگر توسعه ای که نزدیک به نیم قرن پیش در این خطه آغاز 
ش��د برپایه علم، کاوش��گری و دانش محوری بود،  امروز اصفهان در حسرت 
کم آبی نمی سوخت گفت: اگر چشم ها و ذهن های پویا به ظرفیت های نهفته و 
غنی گردشگری معطوف می شد، اوضاع زنده رود اینچنین به وخامت کشیده 

نمی شد.
 جمالی نژاد تصری��ح کرد: ایجاد و تقویت روحیه امید، نش��اط و ش��ادابی در 
شهروندان با استفاده از ساز و کارهای عادالنه و خالقانه و تقویت حس تعلق در 
آنها به  منظور جلب همکاری و مشارکت آنان در دستور کار شهرداری قرار دارد.

شهردار اصفهان؛ 

بازیابی هویت از دست رفته اصفهان 
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مردم این شهر براي بوم یا کاغذ پول نمي دهند

گاوخونی برای پر شدن 170 میلیون متر مکعب آب می خواهد

شناسایی دو هزار حامی ایتام طی ماه رمضان
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عضو س��ابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفه��ان با تاکید ب��ر اینکه تاالب 
گاوخونی برای پر ش��دن نیازمند 170 میلیون متر مکعب آب است گفت: 
تا زمانی که کنترل دقیق بر برداشت های زاینده رود نداشته باشیم،  نباید 

انتظار احیاء تاالب را داشت.
مهدی بصیری با اشاره به اینکه در حال حاضر مقدار جزیی آب وارد تاالب 
گاوخونی شده است، بیان داشت: اگر آب یک ماه وارد تاالب شود 5 میلیون 
متر مکعب آب ب��ه گاوخونی می ریزد؛  در حالی که تاالب برای پر ش��دن 

نیازمند 170 میلیون متر مکعب آب است.
وی با تاکید بر اینکه هر س��اله باید میزان بیشتری آب به تاالب گاوخونی 
بریزد چرا که آب نیز تبخیر می ش��ود تصریح کرد: رس��یدن آب به تاالب 
گاوخونی نشان داد که امکان تحویل حق آبه زیست محیطی وجود دارد و 

در این راستا رودخانه باید سامان دهی شود.
عضو س��ابق کمیته آب اتاق بازرگانی اصفه��ان با بیان اینک��ه برای احیا 

 تاالب گاوخونی آب باید از باالدست کنترل و تنظیم شود، یادآور شد: اگر 
بارندگی ها در حد نرمال باش��د امکان احیا تاالب گاوخونی به این ش��یوه 

نیست؛  چرا که مصارف آب در باالدست رودخانه زیاد است.
وی با اش��اره به اینکه مصارف آب تا س��د نکوآباد بس��یار باالس��ت گفت: 
برداشت آب در باالدس��ت رودخانه، توسعه کش��اورزی و برداشت کامل 
آب توس��ط صنایع و تخصیص آب به یزد و ش��رب موجب شده آب کافی 
برای پایین دس��ت رودخانه باق��ی نماند و بای��د تاکید کرد ت��ا زمانی که 
 باالدست رودخانه سامان داده نش��ود،  نمی توان تاالب گاوخونی را احیا

 کرد.
 بصیری تاکی��د کرد: زمانی که رودخانه احیا نش��ود و ح��ق آبه ها تحویل

 حق آبه داران نشود امکان احیای گاوخونی وجود ندارد.

وی گف��ت: متاس��فانه در حال حاض��ر فضای س��بز آب خ��ود را به طور 
کامل برداش��ت می کند. همچنین ش��اهد توس��عه کش��ت در باالدست 
 هس��تیم و در ای��ن ش��رایط نم��ی ت��وان انتظ��ار احی��ا گاوخون��ی را 

داشت.
عضو س��ابق کمیته آب اتاق بازرگان��ی اصفهان تاکید کرد: ت��ا زمانی که 
برداش��ت های غیرقانونی از باالدس��ت جلوگیری نش��ود،  آبی به تاالب 

گاوخونی نخواهد رسید.
وی ادام��ه داد: در ش��رایط فعل��ی مق��دار آب، پس��اب فاض��الب 
و زهآب کش��اورزی وارد گاوخونی می ش��ود؛  ام��ا تا زمانی ک��ه کنترل 
 دقیق بر رودخانه نداش��ته باش��یم نبای��د انتظ��ار احیا تاالب را داش��ته

 باشیم.

یک نقاش گفت : بزرگ ترین مشکل هنرمندان 
نقاش نبود خریدارست. مردم اصفهان پولي را 
که براي یک اثر هنري مي دهند براي لذت بردن 

از آن نیست بلکه براي سرمایه گذاری است.
عل��ي قطب��ي اظه��ار ک��رد: نق��اش ه��ا کار 
می کنند؛  اما ت��وان ف��روش آن را ندارند چون 
 مردم این ش��هر براي ب��وم یا کاغ��ذ پول نمي 

دهند. 
این نقاش اضافه کرد: نداش��تن اطالعات کافي 
از دیگر رش��ته های هنری باعث شده که مردم 
بیش��تر س��مت فرش و یا  از این قبیل اجناس 

بروند و به آثار نقاشي توجه زیادي نکنند.  مردم اصفهان پولي را که براي یک 
اثر هنري مي دهند براي لذت بردن از آن نیست؛  بلکه براي سرمایه گذاری 
است وکسی که می خواهد یک اثر هنری را خریداري کند سمت آثاري مثل 

قلم زنی یا فرش می رود.

قطبي درم��ورد درگیری می��ان هنرمندان به 
عنوان ی��ک عام��ل بازدارنده در رش��د هنر در 
اصفهان تصریح کرد: در عرصه هنر هم مانند هر 
جاي دیگر آدم های متفاوت وجود دارند گاهي 
می بینیم که در گروه هاي دوستانه هنرمندان 
با هم کارهای یکدیگر را بدون هیچ مشکلي نقد 
می کنند؛  ولی متاس��فانه بعضی ها هم دوست 

ندارند رشد دیگران را ببینند . 
من به ش��خصه هنرمنداني را دی��دم که بعد از 
دیدن یک کار هنري ل��ذت می برند ونقد مفید 
می کنند و برعکس این هنرمندان هم در عرصه 

هنر وجود دارند.
وي ادامه داد: هنرمند واقعي از سرچش��مه های ناب اله��ام می گیرد نه از 
آدم های مخرب؛ مگر اینکه خود هنرمند نیز از این دسته افراد باشد که این 

موجب به وجود آمدن درگیري ذهني براي هنرمند می شود.

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان گفت: در ماه مبارک رمضان نزدیک به دو هزار حامی برای ایتام در 

اصفهان شناسایی شد.
بهرام سوادکوهی اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون کمیته 
امداد استان اصفهان با اجرای برنامه های مختلف عالوه بر اطعام ایتام درصدد 

حامی یابی از طریق طرح اکرام و محسنین بوده است.
وی بیان داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون یک هزار و 717 حامی 
جذب کمیته امداد استان اصفهان شدند که حمایت از یک هزار و ۹02 یتیم 

و غیر یتیم را برعهده گرفتند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اصفهان خاطرنشان کرد:  در ماه مبارک رمضان 888 حامی جذب کمیته 
امداد ش��ده اند که 701 حامی طرح اکرام و حمایت از 760    یتیم را برعهده 
و نیز 187 نفر حامی طرح محسنین و حمایت از 1۹4 خانواده غیر یتیم را 

بر عهده گرفتند . 

وی  با اشاره به پایگاه های  مستقر طرح اکرام ایتام و محسنین در شب  های 
 قدر تصریح کرد: تنها در یک روز 83۹  نفر حامی جذب کمیته امداد شدند 
که 68۹ نف��ر حامی در طرح اک��رام و 140 نفر حامی در  طرح محس��نین 

شرکت کردند. 
سوادکوهی اعالم کرد: حامیان طرح اکرام ایتام حمایت 788 نفر یتیم را بر 
عهده گرفتند و در طرح محسنین  حامیان نیکوکار حمایت از 160      خانواده 

غیر یتیم را متقبل شدند . 
 وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تا پیش از ماه مبارک رمضان 
نیز ۹76 حامی جذب کمیته امداد شده اند که 884 نفر حامی 877 یتیم و 

۹2 نفر حامی 127  خانواده غیر aیتیم شدند . 
س��وادکوهی ب��ه حامی��ان ج��ذب ش��ده کمیت��ه ام��داد را در چه��ار 
ماه��ه اول امس��ال اش��اره ک��رد و اظه��ار داش��ت: 2 ه��زار و 274 نف��ر 
 حامی ط��رح اک��رام ایت��ام و 41۹ نف��ر حامی ط��رح محس��نین عنوان

 کرد. 



خبر خبر 

 کارگران می گویند با توجه به اوضاع معیشتی و کسری درآمدشان، 
از دولت توقع داش��تند در ماه مبارک رمضان دس��ت کم یک بسته 
غذایی برای آنهایی ک��ه ماهیانه زیر یک میلی��ون تومان می گیرند 
در نظر گرفته می ش��د. یک بار دولت تدبیر و امید اقدام به واگذاری 
سبدهای کاالیی برای اقشار مختلف کرد و پس از آن نیز قرار بود در 
فواصل مختلف، واگذاری این بسته های حمایتی تکرار شوند؛  اما پس 
از یک دور از واگذاری سبدهای کاالیی دولت برنامه اولیه را متوقف 
کرد و پس از آن تنها برخی اقش��ار خاص اجتماعی توانستند از این 
دست کمک های معیش��تی برخوردار ش��وند. هرچند دولت معتقد 
است نباید حمایت های یکس��انی را برای تمامی گروه های درآمدی 
جامعه در نظر گرفت و اجرای چنین سیاستی خیلی عادالنه نیست 
و از اساس نیز باید گفت دیدگاه یکسان ندیدن کل جامعه در اموری 
 مانند توزیع یارانه ها و بس��ته های کاالیی درس��ت است؛  اما برخی

 گروه ه��ای اجتماعی ک��م درآمد نی��ز در جامعه هس��تند که می 
گویند باید مشمول کمک های غذایی باش��ند و دولت نباید آنها را از 
لیست های حمایتی خود کنار بگذارد.اما بحث تامین اعتبار و منابع 
مالی اجرای چنین پروژه هایی باعث می شود تا دولت ها در اینگونه 
مواقع دست به ابتکار بزنند و لیست هایی را با مشخصات خاص تهیه 
و عملیاتی کنند. هم اکنون برخی گروه ه��ای اجتماعی مانند افراد 
تحت پوشش سازمان های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد مشمول 
دریافت این کمک ها هستندکه البته چیز جدیدی نیست و مشموالن 
اینگونه س��ازمان ها، در دوره های گذش��ته نیز از چنین برنامه هایی 

برخوردار بوده اند.
علی ربیعی، وزیر کار به تازگی اعالم کرده تعداد مش��موالن دریافت 
س��بد کاال ۱۰ میلیون نفر اس��ت و این جمعیت میلیون��ی از دولت 
کمک های غذایی دریافت می کنند. با این وجود، یکی از بزرگ ترین 
گروه های اجتماعی که جمعیت��ی بالغ بر ۱۳ میلیون نفر )تنها بیمه 
شده ها( را شامل می شوند، کارگران هستند که تعداد زیادی از آنان 
به دلیل دریافت حقوق و دستمزد پایین تر از استانداردهای جهانی، 
معتقدند دولت باید آنها را مشمول دریافت کمک های غذایی می کرد.

عالوه بر اینکه میلیون ها کارگر شناخته شده و دارای بیمه در کشور 
مش��غول به فعالیت هس��تند، چند میلیون نفر و به روایت هایی تا ۵ 
میلیون نفر نیز هستند که بدون شناس��نامه کاری و بیمه به صورت 
روزمزد و فصلی مشغول به کار هستند که حتی ازابتدایی ترین حقوق 
کار مانند بیمه، بازنشستگی، حقوق ماهیانه مشخص و مواردی از این 
دست محروم هستند.براساس اعالم نمایندگان کارگران و برآوردهای 
صورت گرفته، هم اکنون تا ۳۰ درصد کل کارگران کشور که جمعیتی 
تا ۴ میلیون نفر را شامل می شوند، در هر ماه دریافتی به میزان مصوبه 
شورای عالی کار که برای سال جاری ماهیانه ۷۱۲ هزار تومان است، 
دارند و این مبلغ توان تامین هزینه های زندگی آنها را ندارد و از این 

بابت آنها در مضیقه ها و تنگناهای جدی مالی قرار دارند.

عرضه بیش از حد، قیمت نفت را بیش از سطوح کنونی پایین خواهد 
آورد.آژانس بین المللی انرژی با بیان اینک��ه عرضه بیش از حد نفت 
قیمت نفت را بیش از س��طوح کنونی پایین خواهد آورد اعالم کرد: 

ایجاد تعادل مجدد در بازار تا سال ۲۰۱6 طول خواهد کشید.
 آژان��س بین المللی ان��رژی که به ب��زرگ تری��ن اقتصادهای جهان

 در زمینه سیاست های انرژی مشاوره می دهد افزود: بازار جهانی نفت 
توان جذب این مقدار زیاد نفت تولیدی را ندارد.

این آژانس در گزارش ماهانه خود افزود: بازار نفت در س��ه ماهه دوم 
۲۰۱۵ به شکل گسترده ای تولید مازاد داش��ته که تا به امروز ادامه 
داشته است. همچنین مشخص اس��ت که توان بازار برای جذب این 
تولید مازاد بعید اس��ت دوام بیاورد. ظرفیت ذخایر ساحلی محدود 
است. هنوز ممکن است روند کاهش قیمت در بازار ادامه داشته باشد.

اعضای کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در بیشتر 
ماه های گذشته با جدیت به تولید خود ادامه داده تا سهم بازار خود 
را پس بگیرند. بهای نفت در بازار جهانی پس از طی یک روند نزولی 
 و س��قوط به پایین ترین سطح شش سال گذش��ته در ماه ژانویه، در

 ماه های گذشته قدری بهبود داش��ت. قیمت نفت از بشکه ای ۱۱۵ 
دالر در ژوئن ۲۰۱۴ به بش��که ای ۴۵ دالر در ماه ژانویه رس��ید و در 
این بین مخالفت اوپک با باال بردن قیمت ها و تصمیم به دفاع از سهم 
بازار بیش از پیش قیمت ه��ا را پایین آورد. نفت برنت در آخرین روز 

معامالت هفته گذشته ۵9 دالر و ۵۰ سنت در هر بشکه معامله شد.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: تولید نفت اوپک در ماه ژوئن به 
دلیل تولید بی سابقه عراق، عربستان و امارات، روزانه ۳۴۰ هزار بشکه 
افزایش یافت و ب��ه ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بش��که در روز)باالترین 
سطح سه سال گذشته( رسید.آژانس بین المللی انرژی افزود: عرضه 
نفت عربستان در ماه ژوئن روزانه با ۵۰ هزار بشکه افزایش به سطح 
بی سابقه ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار بش��که در روز رسید و تولید نفت 
عراق در این ماه روزان با ۲۷۰ هزار بش��که به سطح روزانه ۴ میلیون 
و ۱۲۰ هزار بش��که در روز رسیده اس��ت. این در حالیست که رشد 
تقاضای جهانی نفت روند کندی داشته است.آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی خود درباره رش��د تقاضای جهانی نفت در سال جاری را 
قدری کاهش داد و به روزانه یک میلیون و ۳9۰ هزار بش��که در روز 
رساند و همچنین اعالم کرد که انتظار دارد رشد تقاضای جهانی نفت 
در سال ۲۰۱6 به روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما به نظر می رسد دوره اخیر کاهش قیمت نفت در حال ضربه زدن به 
تولید کشورهای خارج از اوپک به ویژه آمریکا است که در آن افزایش 
بی سابقه تولید نفت از میادین ش��یل صنعت نفت را طی پنج سال 
گذشته متحول کرده است.آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، انتظار 
می رود در سال ۲۰۱6 همزمان با تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت و 
کاهش سرمایه گذاری ها، رش��د عرضه نفت تولیدکنندگان خارج از 

اوپک متوقف شود.

 پیشنهاد اختصاص سبد کاال
 به کارگران

 بهای نفت بیش از این 
کاهش  می یابد

رش��د ۲۴ درصدی س��پرده گذاری در بانک ها در فاصله اردیبهش��ت ۱۳9۳ 
ت��ا ۱۳9۴ در حال��ی رخ داده ک��ه ای��ن نس��بت ب��رای دوره قبل��ی یعنی از 
اردیبهش��ت ۱۳9۲ ت��ا ۱۳9۳ بالغ ب��ر ۴۱ درصد ب��وده اس��ت؛ تغییری که 
 نش��ان می دهد میزان جذب س��پرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش

 یافته است.
حج��م س��پرده گذاری در بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری حاک��ی از کاهش 
س��پرده گذاری در حدود یک یکسال گذش��ته حتی تا نصف دوره های قبلی 
است؛ موضوعی که نمی تواند چندان هم با کاهش نرخ سود سپرده و فعالیت 

موسسات غیر مجاز بی ارتباط باشد.
در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتش��ار ترازنامه بانک ها و موسسات 
اعتباری در سال گذش��ته اقدام به اعالم این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی 
امس��ال کرد که قی��اس عملکرد بانک ه��ا در ای��ن دو دوره، ح��اوی ارقامی 

تامل برانگیز در سپرده های جذب شده بانک هاست.
  تا اردیبهشت امسال بانک ها و موسس��ات اعتباری بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد 
تومان از بخش های غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهی های خود را 
در این بخش نسبت به پایان سال گذشته )در اسفند ماه( ۳/۱ درصد افزایش 

دادند. 
 این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه 

با همین ماه در سال ۱۳9۳ حدود ۲۴ درصد رشد دارد.
 رشد ۲۴ درصدی س��پرده گذاری در بانک ها در فاصله اردیبهشت ۱۳9۳ تا 
۱۳9۴ در حالی رخ داده که این نس��بت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت 
۱۳9۲ تا ۱۳9۳ بالغ بر ۴۱ درصد بوده است؛ تغییری که نشان می دهد میزان 

جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است.
 بررسی ها بیانگر این است که میزان سپرده ها در بانک ها و موسسات اعتباری 
از حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳9۲ با رشد حدود ۴۱/۳ 
درصدی به بیش از 6۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته رسیده 
است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت ۱۳9۴ به ۲۴ درصد کاهش یافته 

و میزان سپرده ها نیز تاییدی بر این موضوع است.
 بر این اساس حجم س��پرده های نزد بانک ها از 6۲۰ هزار میلیارد در دومین 
ماه سال قبل با افزایش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۷۷۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده اس��ت. از س��وی دیگر گرچه س��رمایه گذاری مدت دار در بین 
سپرده های دیداری و قرض الحسنه تنها موردی است که با رشد همراه بوده 
ولی نس��بت به دوره های قبلی تنزل دارد؛ به گونه ای که این سپرده گذاری ها 
در اردیبهشت امس��ال نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل حدود ۲9/۴ درصد 
رش��د داش��ته اس��ت، ولی از اردیبهش��ت ۱۳9۲ تا ۱۳9۳ حدود ۵۵ درصد 
 افزایش برای س��پرده گذاری مدت دار در بانک ها و موسس��ات اعتباری ثبت 

شده بود.
 ریزش واضح میزان س��پرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری در حالی 
در حدود یک س��ال گذش��ته اتفاق افتاده که تقریبا با تصمی��م برای کاهش 
نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه س��ال قبل همزمان و همراه است؛  آنهم در 
ش��رایطی که تا پیش از این مصوبه ش��ورای پول و اعتبار که به دلیل کاهش 
نرخ تورم و ضرورت تناسب س��ازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی 
ش��د، بانک ها و موسس��ات اعتباری با آزادی عمل در نرخ گذاری برای سود، 
 نرخ های قاب��ل توجهی را در رقابت ب��ا یکدیگر تعیین کرده و س��پرده جذب

 

می کردند.
 تا پایان س��ال ۱۳9۲ و قبل از ساماندهی س��ود بانکی و توافق بانک ها برای 
کاهش نرخ س��ود روزش��مار ب��ه ۱۰ درصد و س��االنه ۲۲ درصد س��ودهای 
پیش��نهادی به مش��تریان گاها به بیش از ۲۷ تا ۳۰ درصد هم می رس��ید و 
می توانس��ت در ش��رایطی که بازارهای م��وازی مانند س��که و طال جذابیت 
 خود را از دس��ت داده بودند گزینه مناسبی برای س��رمایه گذاری کم ریسک 

مردم باشد. 
اما به هر حال با کاهش نرخ سود در بانک ها و موسسات مجاز آنهم در شرایطی 
که موسس��ات غیر مجاز هنوز به مرحله کاملی از ساماندهی نرسیده و آزادانه 
حرکت می کردند و البته این روال هنوز هم ادامه دارد،  در تمایل کمتر مردم 
برای سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری بی تاثیر نیست؛  به طوری 
که به اذع��ان مدیران بانکی فعالیت مخرب موسس��ات غیرمج��از و پرداخت 
سودهای کالن از سوی آنها به خروج سپرده های این بانک ها تا هزاران میلیارد 

تومان هم منجر شده است.
 این در حالی است که بعد از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال 
گذشته برای کاهش نرخ س��ود بانکی، به فاصله یک سال بعد و دراردیبهشت 
ماه امسال هم این نرخ ها مجدد مورد بازنگری قرارگرفت و سود ساالنه به ۲۰ 
درصد کاهش یافت هر چند که دس��ت بانک ها این بار برای تعیین سودهای 
کمتر از یک سال باز ماند و البته تاکنون هم از این آزادی عمل استفاده کرده 
و با پرداخت سودهای روزشمار برابر با سود س��االنه ۲۰ درصد تا حدی خالء 
کاهش جذابیت نرخ سود بانکی را پر کرده اند تا در دریافت سپرده از موسسات 

غیرمجاز جا نمانند.

سپرده گذاری در بانک ها نصف شد

در حالی که بس��یاری بر ای��ن عقیده اند قیمت 
خودرو در صورت توفیق مذاکرات هس��ته ا یی 
کاهش خواهد یافت، یک کارش��ناس اقتصادی 
پیش بینی کردکه ه��ر چند نتیج��ه مذاکرات 
ایران و کشورهای ۵+۱ تاثیر بسیار زیادی روی 
شرایط اقتصادی کش��ور خواهد داشت؛  اما این 
مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، 
قیمت بس��یاری از محصوالت از جمله خودرو 

افزایش خواهد یافت.
 فرش��اد طالب��ی ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ی روی��ه ه��ای اقتصادی کش��ور 
واقعیت هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم ها ندارد گفت: همانطور 
که برخی فعاالن و کارشناسان اقتصادی پیشتر هم اشاره کردند، تنها حدود 
۳۰درصد از مشکالت موجود مربوط به تحریم های بین المللی بوده و متاسفانه 
۷۰درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد. وی ادامه داد: 
محدودیت هایی که از آنها به عنوان »تحریم های داخلی« نام برده می شود، 
موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریت ها از دیگر عواملی هستند 
که روند »همیشه افزایشی« قیمت ها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای 

آنها نیز چاره اندیشی شود.
طالبی در ادامه به طور مشخص به صنعت خودرو اش��اره کرد و گفت: آنچه 
قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می کن��د عوامل موثر بر قیمت 

تمام شده اس��ت که مرور تفکیک شده این 
عوامل نشان می دهد در سال جاری هزینه 
منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد 
اولی��ه و حامل های س��وخت افزایش ۱۰ تا 

۴۰درصدی داشته اند.
وی افزود: طبیعی و قابل پیش بینی اس��ت 
که با افزایش عوام��ل و فاکتورهای موجود 
در فرمول ش��ورای رقابت، خودروس��ازان 
درخواس��ت افزای��ش ۲۰ ت��ا ۳۰درصدی 
محصوالت خود را به این شورا ارائه کنند و شورا نیز نمی تواند فرمول خود را 
نقض کند یا نادیده بگیرد. این کارش��ناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج 
مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد 
و توافق صورت نگیرد، عالوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی 
بر بازار و اقتصاد ایران ش��امل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز می شود 

و افزایش قیمت محصوالت این صنعت تا ۳۰درصد نیز دور از ذهن نیست. 
وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر 
شود، ماه ها طول می کشد تا تاثیر آن در بخش های مختلف آشکار شود، زیرا 
در بهترین حالت پایان سال میالدی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد 
بود. در این حالت را هم می توان پیش بینی کرد که خودروسازان درخواست 

افزایش ۲۰درصدی قیمت خودرو را ارائه کنند.

 مدیر کل دفت��ر امور صید و صیادی س��ازمان 
شیالت ایران از پیش بینی تولید حدود 9 هزار 

تن میگوی دریایی در سال جاری خبر داد.
مختار آخوندی اظهارداش��ت: صی��د میگو در 
آب های خوزستان و بوشهر از اواسط مردادماه 
به مدت ۴۵ روز آغاز خواهد ش��د؛ ضمن اینکه 
در پاییز نیز یک فصل دیگر برای صید میگوی 

دریایی در استان خوزستان اعالم خواهد شد.
مدیر کل دفتر ام��ور صید و صیادی س��ازمان 

ش��یالت ایران اضافه کرد: همچنین از اواس��ط مهر، فصل صید میگوی 
دریایی در آب های اس��تان هرمزگان آغاز و مجوز صید میگو در اس��تان 

بوشهر برای بیش از هزار قایق و لنج صادر خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور صید وصیادی سازمان شیالت ایران گفت: زمان مجاز 
صید میگو برای قایق های کوچک دو روز زودتر از فعالیت صید لنج ها صادر 
خواهد شد. وی پیش بینی کرد مانند سال های گذشته بیش از ۱۰ هزار 
نفر برای صید میگو در بوشهر به دریا اعزام شوند؛  ضمن اینکه شناورهای 
تفریحی و بدون هویت درمدت فصل صید میگو حق هیچ فعالیت صیادی 

در ندارند و پاسگاه های دریابانی باید با متخلفان برخورد کنند.
این مقام مسوول در سازمان شیالت ایران ادامه داد: پایان زمان صید پس 
از بررسی های پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر با توجه به اصل 

حفاظت از ذخایر اعالم می شود.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: در مجموع 
ساالنه حدود 9 هزار تن میگوی دریایی 
در آب های جنوبی کشور به صورت مجاز 
صید و پیش بینی می ش��ود با مدیریت 
صحیح امسال نیز شاهد تولید حداقل 9 

هزار تن میگوی دریایی باشیم.
وی با بی��ان اینکه هر س��ال حدود دو 
هزار و ۵۰۰ تن میگوی دریایی با تالش 
صیادان بوشهر طی یک ماه فصل مجاز صید برداشت می شود، گفت: عمده 
میگوهای دریایی صید شده در آبهای جنوبی کشور از نوع ببری و موزی 
است همچنین  بخش زیادی از میگوی دریایی صید شده آبهای جنوبی به 

سایر کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا هر ساله صادر می شود.
آخوندی با اش��اره به اینکه س��ال های اخیر مصرف داخلی میگو و سایر 
آبزیان بهتر شده اس��ت، گفت: بخشی از میگوی صید ش��ده نیز در بازار 

داخلی به فروش می رسد.
مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان ش��یالت ایران تاکید کرد: از 
زمانی که صیدمیگوی دریایی مجاز اعالم می ش��ود به طور مرتب ذخایر 
را رصد می کنیم و با انجام گشت های تحقیقاتی و شاخص های زیستی و 

آماری در هنگام صید وضعیت ذخایر میگو بررسی می شود.

افزایش 20 تا 30درصدی قیمت خودرو، پس از مذاکرات هسته ای

صادرات زعفران، 2۵ درصد کاهش یافتکاالهایی که  از مرزهای کشور ترانزیت شدکشت برنج، با وجود کمبود آب محدود نشدشوک قیمتی در مسکن نخواهیم داشت

صید ۹ هزار تن میگوی دریایی در سال جاری

 معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در تابستان امسال افزایش اجاره 
بها کمتر از نرخ تورم بوده است گفت: در نیمه دوم سال هم شوک قیمتی در 

بخش مسکن پیش بینی نمی کنیم.
حامد مظاهریان در خصوص اجاره بها در تابستان امسال گفت: گزارش هایی 
که تاکنون از اجاره نامه ها داشته ایم، نشان داده که افزایش اجاره بها در این 
مدت کمتر از نرخ تورم بوده است؛  بنابراین نمی توان گفت که افزایش زیادی 

را در این بخش داشته ایم.
وی با بیان اینکه قیمت مس��کن هم در این مدت کمتر از نرخ تورم افزایش 
داشته است، افزود: برآورد ما این اس��ت که اجاره بها به رقمی باالتر از تورم 
نمی رسد و با همین نرخ های کنونی تا پایان سال ادامه پیدا می کند و احتمال 

افزایش قیمت را در این بخش نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییر قیمت خرید و فروش در نیمه 
دوم سال، اظهار داشت: بعید است که در نیمه دوم سال هم شوک قیمتی را 
در بازار مسکن داشته باشیم، چراکه بازار به اندازه کافی اشباع شده است و 

گنجایش افزایش قیمت ندارد.
مظاهریان با اشاره به تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت مسکن، گفت: تاثیر عوامل 
سیاسی بر روی مسکن، مدل پیچیده ای است که باید بررسی های بیشتری 
بر آن انجام گیرد و نمی توان با اس��تناد به قیمت ها در نیمه اول در مورد آن 
اظهار نظر کرد.مظاهریان با اشاره به اینکه باید دیگر بازارهای مالی هم تحلیل 
شود، گفت: ورود سرمایه های بخش خصوصی به دیگر بازارهای مالی و تاثیر 
این بازارها بر روی بازار مسکن، مدلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد 
اما در مجموع برای امسال پیش بینی شوک قیمتی در بخش مسکن نداریم.

دبیر انجمن برنج گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آبی 
امسال از ۱۴ استان به غیر از استان های شمالی خواسته بود که برنج کشت 
نکنند؛ اما تمامی این استان ها اقدام به کشت کرده  و هیچ گونه تغییری در 

تولید ندادند.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در مورد میزان نیاز به واردات برنج، 

گفت: امسال حتی به یک گرم برنج وارداتی نیاز نداریم.
وی افزود: هنوز یک میلیون تن از برنج های مازاد وارداتی  از سال های 9۲ و 
9۳ باقی مانده، بنابراین با تولید حدود دو میلیون تن برنج داخلی در س��ال 

جاری، هیچ نیازی به واردات نیست.
دبیر انجمن برنج ایران افزود: وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج ایران 
را امس��ال حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد کرده، در حالی با توجه 
به بارندگی خوب در فروردین و اردیبهش��ت امسال در استان های شمالی و 
همچنین سه روز بارندگی خوب در تیرماه باید بگویم که میزان تولید برنج 

امسال کاهش ندارد.
دبیر انجمن برنج تصریح کرد: وزارت جهاد کش��اورزی به دلیل خشکسالی 
و محدودیت منابع آبی امسال از ۱۴ استان که کش��ت برنج در آن ها انجام 
می شود، به غیر از استان های شمالی خواسته بود که برنح نکارند، اما تمامی 
این استان ها اقدام به کشت برنح کرده اند و بنابراین تولید برنج این استان ها 

مثل سال های قبل به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به واردات ۲۳۵ هزار تنی برنج در سه ماهه نخست امسال تصریح 
کرد: اگر واردات برنج با این روند ادامه یابد، احتمال واردات یک میلیون تن 

برنج در سال جاری وجود دارد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: طی سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ میلیون و ۳۷۴ هزار تن کاال از ۳۲ 
مرز فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱/۲ 

درصد افزایش یافته است.
محمدج��واد عطرچی��ان اف��زود: طب��ق برنامه ری��زی ه��ای س��ازمان راهداری 
و حم��ل و نق��ل ج��اده ای در زمین��ه توس��عه و بهبود زیرس��اخت ه��ای حمل و 
 نقل و تقوی��ت کریدوره��ای و تعامل ب��ا بخش خصوص��ی در حوزه حم��ل و نقل

 بین المللی در این مدت از مجموع کاالهای ترانزیت شده، یک میلیون و ۷۳8 هزار 
تن را مواد نفتی و یک میلیون و 6۳۵ هزار تن را مواد غیرنفتی تشکیل دادند که عمده 
ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد س��وختی، انواع ترکیبات شیمیایی، 
انواع پنبه، لوازم خانگی و مواد غذایی بوده است. مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های 
مرزی افزود: در مدت یادشده از بین مرزهای کشور پرویز خان در استان کرمانشاه با 
9۱6 هزار تن معادل۲۷ درصد فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کاال به شمار 
می رود و پس از آن مرزه��ای بندرعباس با ۲۰/6 درصد، باش��ماق با ۱۷/۳ درصد و 
بازرگان با ۱۰ درصد در رده های بعدی قرار دارند. وی اظهار داشت: در زمینه ترانزیت 
خروج کاال از کشور، بندر امام با یک میلیون و ۳۷۳ هزار تن معادل ۴۱ درصد در رده 
نخس��ت و پس از آن مرزهای بندرعباس با ۱۲ درصد، بازرگان با 6/۴ درصد، لطف 
آباد با 6/۴ درصد و س��رخس با ۵/۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند. عطرچیان 
بیشترین حجم تردد کامیون های حامل بار ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات 
اعالم کرد و افزود: از ۱۵۰ هزار دستگاه تعداد سفر کامیون های حمل کننده کاالهای 
ترانزیتی، 9۱ هزار دس��تگاه معادل 6۱ درصد توس��ط کامیون های ایرانی و مابقی 

توسط سایر ملیت ها از کشور حمل شده است.

نایب رییس ش��ورای ملی زعفران از کاهش ۲۵ درصدی ص��ادرات این محصول در 
خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

غالمرضا میری با بیان اینکه قیمت زعفران بدون هیچ  تغییری طی هفته های اخیر 
بین 6 میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان است، اظهارداشت: در حال حاضر رکود 
عجیبی بر بازار این محصول حاکم است و خرید و فروش آن بسیار کم انجام می شود.

وی در م��ورد علت کاهش تقاضا ب��رای زعفران گفت: افزای��ش ۵۰ درصدی قیمت 
طالی س��رخ در طول ۲ ماه، مبلغ زیادی بوده و خریداران خارجی تن به خرید آن با 
این قیمت های گ��ران نمی دهند. میری با بیان اینکه بی��ن ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران 
تولیدی در داخل مصرف و نزدیک به 8۰ درصد آن صادر می ش��ود، گفت: با شرایط 
پیش آمده، خریداران خارجی ما کم ش��ده اند، ضمن اینکه در خردادماه سال جاری 
صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است 
و پیش بینی می شود در تیرماه نیز با همین میزان کاهش صادرات مواجه باشیم. این 
مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی با کاهش قیمت زعفران در بازار 
مواجه خواهیم بود؛ پاسخ داد: اگر شرایط فعلی حاکم بر بازار ادامه پیدا کند و تا اول 

مردادماه وضعیت به همین شکل باشد، قیمت زعفران در بازار کاهش پیدا می کند.
میری با اشاره به اینکه هر س��ال در مرداد و شهریورماه صادرات طالی سرخ کاهش 
پیدا می کند و به فصل برداشت محصول نو نزدیک می شویم، گفت: به طور معمول 
خریداران زعفران ایرانی از شهریور و مرداد منتظر ورود محصول نو به بازار هستند، 
چراکه محص��ول جدید باکیفیت تر اس��ت و به همین خاطر، کس��ی اقدام به خرید 
نمی کند یا اینکه میزان خریدشان را بس��یار محدود کرده و به اندازه مصرف روزانه 
خود خرید می کنند، ضمن اینکه زعفران جدید هر س��اله ح��دود ۲۰ تا ۲۵ مهرماه 

وارد بازار می شود.
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

تبلیغات، نصب بیلبوردها و پوسترهای جدیدترین سریال داوود میرباقری 
به تازگی در سطح شهر آغاز شده است؛ و  این سریال بعد از عید فطر روانه 

بازار می شود.
مجموعه نمایش خانگی » دندون طال« که به زودی وارد ش��بکه نمایش 
خانگی می ش��ود، این روزه��ا به ص��ورت همزمان در مراح��ل تدوین و 

صداگذاری قرار دارد.
تبلیغات، نصب بیلبوردها و پوسترهای این مجموعه نیز در آستانه پخش 
در بازار شبکه خانگی به تازگی در سطح شهر آغاز شده است. این سریال 
بعد از عید فطر روانه بازار می شود و قرار است پیش از آن فرش قرمز عوامل 

آن با حضور جمع زیادی از هنرمندان برگزار شود.
طراحی و اجرای تبلیغات مجموعه » دندون طال« توسط آژانس تبلیغاتی 

»360 درجه راهکارهای خالق« انجام شده است.
بازیگران » دن��دون طال« عبارتن��د از: مهدی فخی��م زاده، حامد بهداد، 
حمیدرضا آذرنگ، ستاره اسکندری، سیامک صفری، سیروس گرجستانی، 
بهناز جعفری، فرزین صابونی، نادر س��لیمانی، کاظ��م هژیرآزاد، طوفان 
مهردادیان، انوش معظمی، رسول نجفیان،محسن قاضی مرادی و باران 

کوثری.
از عوام��ل تولید » دن��دون طال« م��ی توان ب��ه نویس��نده و کارگردان: 
داوود میرباق��ری، مدیر تصویربرداری:س��هیل نوروزی، ط��راح صحنه و 
لباس:مجید علی اس��الم، طراح گریم:کامران خلج، تدوین:بهزاد مصلح، 
صدابردار:رش��ید دانشمند، دس��تیار کارگردان:حامد میرباقری، دستیار 
تولید:فواد بورب��ور، برنام��ه ریز:فرزاد رحمانی، مش��اور رس��انه ای:بیتا 
موسوی، عکاس:مانی لطفی زاده، مشاور اقتصادی:برهان دارابی، دستیار 
تهیه:ایمان میرباق��ری، مدیر تدارکات:حامد پرهی��ز، مدیر تولید:مهدی 
 بدرلو، مج��ری طرح:مجید مطلب��ی و تهیه کننده:مهران برومند اش��اره 

کرد.

 به گفته یک بازی س��از رایانه ای، یک ناش��ر برای تولید و عرضه یک 
بازی خوب به مبلغی حدود ۴00 میلیون تومان نیاز دارد، اما این بازی 
در بهترین حالت تنها ۱00 میلیون ف��روش خواهد کرد؛ این اختالف 

چطور جبران می شود؟
حس��ین احمدی، بازی س��از رایانه ای یکی از دالیل اصلی نابسامانی 
شبکه توزیع بازی های رایانه ای را مش��کالت متعدد ناشران دانست و 
افزود: واقعیت این  است که ناشران بازی های رایانه ای، تمایل چندانی 
به ادامه فعالیت در این زمینه ندارند به این خاطر که انتشار بازی های 

رایانه ای، کار سودآوری نیست.
مدیر تولید بازی رایانه ای » شتاب در ش��هر« با اشاره به این که تولید 
یک بازی خ��وب و با کیفیت ب��ه مبلغی ح��دود ۴00 میلیون تومان 
نی��از دارد گفت: یک ناش��ر برای تولید ی��ک بازی رایان��ه ای خوب و 
باکیفیت ب��ه مبلغی برابر ب��ا 300 میلیون تومان نی��از دارد که ۱00 
میلیون هم برای تبلیغ��ات آن هزینه می کند. این ب��ازی در بهترین 
زمان و خوش بینانه ترین حالت، ۵0 هزار نس��خه می فروشد و درآمد 
حاصله به ۱00 میلیون تومان می رس��د؛ حاال ناش��ر اختالف فاحش 
300 میلیونی را چگون��ه می خواهد جبران کند؟ احمدی در پاس��خ 
به این ک��ه آیا بازی ه��ای رایانه ای ه��م، چون کتاب از ش��بکه توزیع 
جداگانه ای برخوردارند گفت: بازی با کتاب، تفاوت دارد و یک کاالی 
دیجیتال است. در نتیجه ناشران بازی های رایانه ای از مرحله تولید تا 

آماده سازی کاال برای توزیع را برعهده دارند.
ناشران بازی ها تنها بنکداری نمی کنند

وی تاکی��د کرد: ناش��ران بازی ه��ای رایان��ه ای باید عالوه ب��ر تولید 
محصوالت خوب و باکیفیت، بس��ته بندی شکیلی برای کارهای شان 
در نظر بگیرند و روی آن تبلیغ کنند. آنه��ا به نوعی صفر تا صد ماجرا 
را برعهده می گیرند، تنها کاری که بر دوش آنها نیست، کار بنکداری 
و عمده فروشی است. معلوم است وقتی سود، یک چهارم هزینه تولید 
است خود را به دردسر نمی اندازند. وی بیان  کرد: بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای باید وارد عمل شود و به گونه ای سیاستگذاری کند که ناشران 
سود بیشتری ببرند و اختالف قیمت میان تولید و فروش بازی ها، این 

اندازه زیاد نباشد.
۹۵ درصد بازی های بازار غیرمجاز است

به گفته احمدی، یک��ی از اقدامات بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای که 
موجب باالرفتن سود ناشران می شود، جمع کردن بازی های غیرمجاز 
است. وقتی ۹۵درصد بازی هایی که فروخته می شود، غیرمجاز است؛ 

چگونه می توان انتظار داشت ناشران باقی بمانند و کار کنند. 
او به شرایط بسیار بد بازی سازی کامپیوتری در ایران اشاره و بیان کرد: 
در شرایط کنونی بسیاری از ش��رکت های بازی سازی با مشکل مالی 

روبه رو هستند و وضعیت مالی بازی سازها بسیار وخیم است. 

روس��تای تاریخی » میمن��د« که چند 
روز پیش در اجالس جهانی یونسکو به 
ثبت جهانی رسید، تنها یک اثر باستانی 
برای دیدن نیس��ت. حضور در میمند، این شانس را به هر 
بازدیدکنن��ده ای می دهد که در اتاقک ه��ای خاصی اتراق 
کند که از چند هزار سال پیش، محل تولد، زندگی و وفات 

نسل های متعدد از ساکنان این سرزمین بوده اند.
میمند با قدم��ت چندهزارس��اله، از اقامت گاه ه��ای اولیه  
انس��ان های س��اکن در ناحیه  مرکزی ایران بوده است که 
به ش��کلی بدوی و برای در امان ماندن از شرایط جوی و نیز 
حیوانات وحش��ی، دل صخره ها را می کند و ب��رای خود و 
خانواده اش اتاقک هایی درس��ت می کرد که هم اکنون نیز 

رگه هایی از حیات در آن ها جریان دارد.
همچنین این روس��تای تاریخی که از چند س��ال پیش در 
رسانه ها بیش��تر به آن پرداخته ش��د، درواقع تشکیل شده 
از دست کندهایی که حاصل غلبه تیش��ه بر سنگ بوده اند 
و عالوه بر در نظر گرفتن کمد و تاقچه های سنگی حجاری 
ش��ده، فضای داخلی آن ها تحت دوده  آتش قرار می گرفته 
تا عالوه بر جلوگیری از نفوذ حشرات و خزندگان موزی، از 
فرسایش تدریجی الیه های داخلی سنگ نیز تحت مجاورت 

اکسیژن هوا، جلوگیری شود.
بشری که از این ترفند برای زندگی استفاده می کرد، عالوه 
بر آن که تحمل آفتاب گرم تابستان و هوای سرد و برف آلود 
زمستان برایش راحت می شد، از فرزندان و خانواده  خود در 

برابر حیوان هایی چون پلنگ، محافظت می کرد.
 ای��ن رون��د ت��ا چن��د س��ال پی��ش ب��ه ش��کل طبیعی و 
نس��ل اندر نس��ل جریان داش��ت؛ تا جایی که هم اکنون در 
میمند، هم آتشکده ای که به موزه تبدیل شده وجود دارد، 

هم مسجد و حسینیه. اما از چند س��ال پیش، روند کوچ از 
میمند مانند همه  روس��تاهای ایران جریان یافت و اکنون 
بیش��تر وارثان دست کندهای روس��تا، در شهرهای اطراف 
زندگی می کنن��د؛ هرچند برخ��ی از بزرگ ترهای آن ها در 
فصل های گردش��گرپذیر، به روس��تای آباء و اجدادی خود 
مراجعت می کنند تا از طریق ارایه  محصوالت محلی و نیز 

میزبانی از گردشگران، درآمدی به دست آورند.
برای رسیدن به میمند، دو مسیر مشخص وجود دارد؛ یکی 
این که از طریق کرمان، پس از گذش��تن از مس سرچشمه، 
از طریق شهر بابک به سمت روس��تا که در ۴0 کیلومتری 
شمال این ش��هر قرار دارد عزیمت کنید، دیگر راه، بین دو 
شهر رفسنجان و انار، به ش��کل یک راه فرعی آسفالته  ۱00 
کیلومتری وجود دارد که می توان گفت، مسیری زیبا اما در 
برخی نقاط، الزم االحتیاط اس��ت. به وی��ژه آن که رانندگی 
در ش��ب این جاده، به دلیل برخی پیچ های کوهس��تانی و 
در فقدان عالیم هش��داردهنده و گاردریل ها، کمی دور از 
احتیاط به نظر می رسد. با این اوصاف، پس از گذشتن از چند 
روستای کوهستانی، به محوطه ای می رسید که پیش و بیش 
از هرچیز، ش��کل آن توجه هر بیننده ای، به ویژه هر ناآشنا 
و تازه واردی را به خود جلب می کند. از همین روست که از 
چند سال پیش، تصمیم بر آن ش��د که منظر این روستای 

تاریخی، در فهرست جهانی یونسکو به ثبت برسد.
در س��ی وهفتمین اجالس میراث جهان��ی ملموس که دو 
سال پیش در آس��یای ش��رقی برگزار ش��د ، ایران پرونده  
» منظ��ر فرهنگ��ی - تاریخ��ی میمن��د« را به عن��وان اثر 
طبیع��ی در آخری��ن لحظه ه��ا برای ثب��ت جهان��ی ارایه 
کرد، ام��ا ب��ا مخالفت تع��دادی از کش��ورها روبه رو ش��د 
 ک��ه دلی��ل آن را ابه��ام در برخ��ی م��وارد ای��ن پرونده، 

به خصوص کوچ عش��ایر و ناقص بودن اطالعات آن مطرح 
کردند. به همین دلیل اعالم شد، در صورتی که ایران بتواند 
تا دوماه پس از پایان یافتن اجالس، موارد مبهم را برطرف و 
پرونده را به یونسکو بفرستد، این پرونده در سی وهشتمین 
اجالس یونسکو )20۱۴ میالدی( بدون در نظر گرفتن هیچ 
سهمیه ای از سوی ایران، در فهرست میراث جهانی به ثبت 
می رس��د. این در حالی اس��ت که دوباره اعالم شد جهانی 
شدن میمند باز هم عقب افتاده و این پرونده در سال 20۱۵ 
بررسی می ش��ود، چون تا مهلت تعیین شده، فقط مقدمات 
مطالعات مربوط به آن انجام شده است. درنهایت، چند روز 
پیش در س��ی ونهمین اجالس میراث فرهنگی یونسکو در 
آلمان، پرونده  محوطه  باستانی »شوش« و همچنین منظر 
فرهنگی »میمند« مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء، 
این دو محوطه  باستانی به عنوان هجدهمین و نوزدهمین اثر 

جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسیدند.
هم اکن��ون بخش هایی قدیم��ی از این س��کونت گاه، کامال 
متروک��ه اس��ت؛ ام��ا بخش هایی که ت��ا چند س��ال پیش 
خانواده ها در آن زندگی می کردند، عالوه بر تملک شخصی، 
امکان هایی چون رستوران دس��ت کند و مهمان سرا را هم 
برای بازدیدکنندگان، فراهم دارد. خوابیدن در حفره هایی 
که به مدت چند سال، محل میالد و ممات نفوس مختلفی 
بوده اند، حس عجیبی را به وجود می آورد که شاید از شب تا 
صبح، شما را چند بار با این حالت بیدار کند که انگار چیزی 
از روی ش��ما می پرد و در حجم اتاقک، س��رگردان اس��ت؛ 
شاید ارواح انسان هایی که به مدت چند هزار سال، زیر این 
سقف های حجاری شده، احساس مالکیت داشته اند و اکنون 
معلوم نیس��ت از آمدن میهمان های ناخوانده، مسرورند، یا 

مغموم و معترض!؟

هیجان یک شب اقامت، با ارواح چندهزارساله!

گروه 
فرهنگ

قفسه
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رونمایی از پوستر » دندون طال«، 
جدیدترین سریال میرباقری 

بازی های رایانه ای و شبکه توزیع؛

وقتی درآمد عرضه بازی های رایانه ای 
یک چهارم هزینه تولید است!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 
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نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   35/94 کالسۀ  به  دادخواست 
تاریخ  در   1 بشناسنامه  سمیرمی  نادری  جمشید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
93/08/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- امیرهوشنگ نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش365 ت.ت 1349 صادره 
ش.ش1978  جمشید  فرزند  سمیرمی  نادری  امیرتیمور   -2 متوفی(  )پسر  باختران  از 
فرزند  نادری سمیرمی  امیرحسین   -3 متوفی(  )پسر  اصفهان  از  1350 صادره  ت.ت 
محمدحسین   -4 متوفی(  )پسر  اصفهان  از  صادره   1352 ت.ت  ش.ش1635  جمشید 
)پسر  اصفهان  از  صادره   1365 ت.ت  ش.ش8511  جمشید  فرزند  سمیرمی  نادری 
متوفی( 5- جمیله نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش1358 ت.ت 1346 صادره از 
شهر ری )دختر متوفی( 6- ناهید نادری سمیرمی فرزند جمشید ش.ش895 ت.ت 1348 
صادره از آبادان )دختر متوفی( 7- زهرا نادری فرزند جمشید ش.ش454 ت.ت 1358 
صادره از اصفهان )دختر متوفی( 8- حنیفه نادری سمیرمی فرزند قاسم ش.ش 6502 
ت.ت 1323 صادره از سمیرم )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  پانزدهم  شعبه  الف:442  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

اختالف لنجان
تحدید حدود اختصاصی 

در  زمین  قطعه  ششدانگ  اینکه  به  نظر  شماره:1394/4/10-1394/04/61078   4/263
بخش باغناره دو رجلی پالک شماره 37-اصلی ردیف 260 واقع در کشه جزء بخش 
یازده حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شهین آگاهی کشه 
به عمل  قانونی آن  فرزند میرزا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/5/21 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 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:94/04/21 م الف:85 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک نطنز
حصر وراثت

4/311 خانم مریم قدرتی صدقیانی دارای شناسنامه شماره 11367 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 167/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صفدر قدرتی صدقیانی بشناسنامه 614 در تاریخ 94/02/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی 
قدرتی صدقیانی فرزند صفدر ش.ش 1160299242 ت.ت 1374 صادر از لنجان )پسر 
از  صادره   1357 ت.ت   644 ش.ش  صفدر  فرزند  صدقیانی  قدرتی  زهرا   -2 متوفی( 
11367 ت.ت  فرزند صفدر ش.ش  قدرتی صدقیانی  مریم   -3 متوفی(  )دختر  سلماس 
1360 صادره از لنجان )دختر متوفی( 4- رقیه قدرتی صدقیانی فرزند صفدر ش.ش 
انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )دختر  لنجان  از  صادره   1369 ت.ت   1160140162

کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:453 شعبه پانزدهم حقوقی 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای 

4/312 شماره دادنامه: 9309973640201546 شماره پرونده: 9309983640200353 
شماره بایگانی شعبه: 930370 خواهان: خانم صفورا محبی خواندگان: 1- آقای رضا 
الزام به تنظیم سند  محمودی 2- آقای مهدی محبی 3- آقای جمشید چابک خواسته: 
خودرو گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت ب صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم صفورا 
محبی فرزند علی به طرفیت آقایان 1- جمشید چابک فرزند فرج ا... 2- رضا محمودی 
فرزند هوشنگ 3- مهدی محبی فرزند علی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند 
رسمی انتقال مالکیت یک دستگاه خودرو پراید به شماره 58-715-د-16مدل 1386 و 
مطالبه خسارات وارده بدین توضیح که خواهان مدعی است به موجب بیع نامه عادی 
مورخ 88/10/15 خودرو موضوع پرونده را از خوانده ردیف سوم خریداری و نامبرده 
نیز به موجب بیع نامه عادی مورخ 88/10/4 خودرو مذکور را از خوانده ردیف دوم 
آن  مالک رسمی  از  را  مبیع  عادی مورخ 88/2/28  نامه  بیع  به موجب  نیز  نامبرده  و 
مالکیت  سند  انتقال  به  نسبت  نامبردگان  و  است  نموده  خریداری  اول  ردیف  خوانده 
اقدام نمی نمایند و جهت اثبات ادعای خود کپی مصدق بیع نامه های فوق الذکر استناد 
نموده است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستندات 
خواهان حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و ارکان بیع نیز بین خواهان و خوانده و 
نیز فیمابین خواندگان محقق است و از آنجا که عقود نه فقط متعاملین را به مندرجات 
موجب  به  که  هم  نتایجی  و  آثار  کلیه  به  بلکه  نماید  می  ملزم  نامه  مبایعه  در  مصرح 
عرف و عادت و قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و انتقال سند مالکیت از 
الزامات قانونی و عرفی می باشد و خواندگان علی رغم ابالغ وقت دادرسی در دادگاه 
نگردیده اند و الیحه ای نیز تقدیم نداشته اند و در نتیجه نسبت به مستندات خواهان 
خدشه و ایرادی مطرح ننموده اند لذا خواسته خواهان را موجه و قابل اجابت تشخیص 
به استناد مواد 10و220و1275و1284و1289 قانون مدنی و مواد 515و519و522  و 
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی انقالب خواندگان را به انتقال سند مالکیت 
خودرو فوق الذکر و نیز از باب تسبیب به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال 
تمام بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان خواهد بود.م الف:448  

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرین شهر 
ابالغ وقت دادرسی 

انتقال  الزام خوانده به  4/344 خواهان آقای امیر صافی شاه دادخواستی به خواسته 
اختالف شعبه سوم  به شورای حل  کالنتری  آقای غالمرضا  طرفیت خوانده  به  سند 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 21/94ح3 ثبت گردیده 
و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/8 ساعت 4/45عصر تعیین گردیده است علیهذا چون 
تقاضای خواهان  به  باشد  نمی  معینی  نشانی  و  آدرس  دارای  المکان  خوانده مجهول 
های رسمی  روزنامه  در  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  به دستور شورا 
کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 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:1650 شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139404002127000014/1 شماره بایگانی پرونده: 9400020 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000014 بدینوسیله به آقای رضا رنجبر گشیری فرزند 
امین ا... به شماره شناسنامه 1024 صادره از اصفهان به شماره ملی 1283985845 
کدپستی  چهار-  فاز   – سروستان   – شهرضا  ساکن:  سند  متن  آدرس  طبق  که 
مجتمع  فاز چهار –  سروستان –  8615600000 و طبق تقاضانامه ساکن: شهرضا – 
امکان  نامبرده  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  واحد103   – اول  طبقه  بهشت2-  هشت 

ابالغ واقعی به شما وجود نداشته است ابالغ می گردد طبق سند رهنی شماره 22765 
مورخ 1391/02/27 دفتر اسناد رسمی شماره 5 شهرضا شما مبلغ سیصد و پنجاه و 
پنج میلیون و پانصد و چهل و چهارهزار و هفتصد و چهل و چهار ریال از تسهیالت 
بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که در قبال تسهیالت مذکور تمامت 
ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان شماره 118/6594 واقع در سروستان بخش یک 
با  واقع در طبقه همکف  قطعه یک  انباری  و   3 قطعه  پارکینگ  بانضمام  ثبتی شهرضا 
قدرالسهم از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی 
آن ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی 
اجراییه به مبلغ سیصد و بیست و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و دویست 
و شصت و هشت ریال بابت اصل طلب دیرکرد و سود تا تاریخ 1394/03/09 که از این 
تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و هفت هزار و پانصد و نود ریال خسارت تاخیر به آن 
اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 
9400020 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است 
که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام 
خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ 

4/349 شماره ابالغنامه: 9410100351200027 شماره پرونده: 9309980351201314 
شماره بایگانی شعبه: 931407 ابالغ شونده حقیقی: زهره قنادیان نشانی خ.ولی عصر 
– خ.مقدس اردبیلی – خیابان ج.پ12- زنگ11 تاریخ حضور: 1394/05/21 چهارشنبه 
ساعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 علت حضور: در خصوص دعوی سیروس 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت  قنادیان  نازی قاضی نوری رکسانا  قنادیان 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

ارسال می گردد.م الف:11072 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/350 در خصوص پرونده کالسه 240/94 خواهان مریم شفیق اردستانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شهربانو نوتجری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/6/1 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  نیلیپور–  روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به 
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 میشود. م الف:10293 شعبه 42 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/351 در خصوص پرونده کالسه 465/94 خواهان حبیب ا... دهقانی دادخواستی مبنی 
بر الزام به تحویل و تسلیم مبیع به طرفیت سعید جوانبخت – احسان زاغیان و عباس 
بندری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/6/1 ساعت 10/30صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:10304 شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/352 در خصوص پرونده کالسه 122/94 خواهان سعید عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت محمدمهدی فکار عراقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
 روز یکشنبه مورخ 94/6/1 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:10306 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/353 در خصوص پرونده کالسه 123/94 خواهان سعید عسگری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت محمدمهدی فکار عراقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
 یک شنبه مورخ 94/6/1 ساعت 10/15صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:10307 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/354 در خصوص پرونده کالسه 94-95 خواهان عباس عطائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت سعید ایزدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/6/31 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلیپور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:10323 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/335 شماره ابالغیه: 9410100350302975 شماره پرونده: 9409980350300287 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  بایگانی شعبه: 940336 خواهان محمد نجیمی  شماره 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  ساطحی  حسنی  محمدقلی 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  تادیه و مطالبه وجه چک  تاخیر  مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980350300287 کالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/16 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
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:10332 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/356 شماره ابالغیه: 9410100350303050 شماره پرونده: 9409980350300050 
به طرفیت  دادخواستی  نژاد  آرین  احمدرضا  بایگانی شعبه: 940062 خواهان  شماره 
خوانده رامین شهنی و امیر جمشید فر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9409980350300050 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10334 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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بازگشت ایمان جمالی 
به هندبال ایران

جودو توان کسب مدال در المپیک را داردهت تریک قاسم دهنوی در نقل و انتقاالت

ایران، نایب قهرمان 
جهان را به زانو درآورد

لژیونر نامدار هندبال ایران که گفته می شد پس از اخذ تبعیت کشور مجارستان 
برای تیم ملی این کشور بازی خواهد کرد، رایزنی هایی را برای بازگشت به تیم ملی 

هندبال ایران انجام داده است.
ایمان جمالی، یکی از چهره ها شناخته شده و نامدار سال های اخیر هندبال ایران 
است. او به عنوان شاخص ترین لژیونر هندبال به باشگاه وسپرم مجارستان پیوست. 
در بی برنامگی و اختالف های بازیکنان و فدراس��یون هندبال در سال های قبل، 
جمالی معموال به دلیل مصدومیت یا حضور در مس��ابقات باشگاهی از حضور در 

اردوهای ملی امتناع کرد.
اما حاال با تغییر مدیریت فدراسیون، ایمان جمالی به کشور بازگشته و جلساتی 
را با ابوالحسن مهدوی و سایر مسووالن فدراس��یون داشته است. گفته می شود 
جمالی خواسته های غیرمادی را مطرح کرده و در صورت موافقت فدراسیون به 

اردوی تیم ملی ایران ملحق می شود.
تیم ملی هندبال ایران زیر نظر عرفان اسماعیالگیچ برای مسابقات انتخابی المپیک 

آماده می کند.

 تیم مل��ی فوتبال س��احلی ایران در اولی��ن دیدار خ��ود در جام جهان��ی پرتغال، 
نایب قهرمان جهان را شکست داد.

در روز دوم از رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی ، تیم ملی کشورمان در ورزشگاه 
اسپینیو، به مصاف اس��پانیا نایب قهرمان جهان رفت و به پیروزی ارزشمند 6 بر 5 

دست یافت.
در این مسابقه که از گروه C برگزار شد، فرید بلوک باشی )2 و 15(، مسلم مسیگر 
)5(، محمد مختاری )18 و 36( و ازگوئل بازیکن حریف )34( برای ایران موفق به 
گلزنی شدند. برای اسپانیا نیز آنتونیو، سه بار و نیکو و لورنچ هر کدام یک بار گلزنی 
کردند. این نتیجه در حالی رقم خورد که مصطف��ی کیانی در دقیقه 13 با دریافت 
کارت زرد دوم از داور اروگوئه ای اخراج شد. در این بازی مسیگر و آنتونیو نیز از داور 

کارت زرد دریافت کردند.
تیم کشورمان که با تیم های برزیل، مکزیک و اسپانیا هم گروه است، در دومین دیدار 

خود یکشنبه به مصاف برزیل خواهد رفت.

زمان برگزاری دربی مهندسی می شود؟

دو روز مانده به قرعه کش��ی لیگ پانزدهم یکی از روزنامه های ورزش��ی 
مدعی شد که طبق تصمیم سازمان لیگ، ش��هرآورد پایتخت امسال در 

هفته آخر برگزار نمی شود.
پس از آنکه قرعه کش��ی لی��گ چهاردهم حک��م به آن داد تا ش��هرآورد 
پایتخت در آخرین هفته برگزار ش��ود، پیش بینی می شد تا این مسابقه 
که معموال از ش��دت ترس دو تیم از باخت، مالل آور و کسل کننده از آب 
درمی آید این بار جذاب ش��ود؛ زیرا آن زمان تصور بر ای��ن بود که اگر نه 
هر دوی این دو تیم که دس��ت کم یکی از آنها در هفت��ه آخر مدعی فتح 
جام باشد و به انگیزه قهرمانی هم که ش��ده احتیاط های معمول را کنار 
بگذارند. این اتفاق اما در عمل نیفتاد، زیرا از بخت بد ش��هرآورد پایتخت 
تنها و تنها مس��ابقه هفته آخر لیگ بود که از یک هفته قبل جنبه کامال 
تش��ریفاتی به خود گرفت تا برعکس 7 بازی دیگر نتیجه آن در ایستگاه 
پایانی لی��گ کوچک ترین تاثی��ری در مع��ادالت باال ی��ا پایین جدول 
نداشته باشد. حاال در آس��تانه برگزاری قرعه کشی لیگ پانزدهم یکی از 
روزنامه های ورزشی مدعی شده که سازمان لیگ تصمیم دارد تا امسال 
دیگر دربی را در هفته آخر برگزار نکند. اگر این ش��ایعه درست باشد این 
س��وال قدیمی را دوباره مطرح می کند که اگر تصمیم��ات از قبل گرفته 
شده قرعه کش��ی دیگر چه محلی از اعراب دارد؟ در این صورت احتماال 
طبق روال قبل، دربی رفت جایی بین هفته های پنجم تا هشتم مهندسی 
شده و متعاقبا دربی برگشت هم به میانه های نیم فصل دوم یعنی زمانی 
 منتقل می ش��ود که هنوز صحبت درباره قهرمان نهایی لیگ خیلی زود 

است.

رقابت دستکش به دست ها
کادر فنی استقالل درش��رایطی برای فصل پانزدهم لیگ برتر دو 
دروازه بان مدعی را برای تیمش در نظر گرفت��ه که این دو رابطه 
خوبی با یکدیگر ندارند. اما این اتفاق تازه ای در تیم آبی نیس��ت 

و سابقه دار است!
انگار رس��م دیرینی  اس��ت ک��ه در اس��تقالل، دروازه بان ها کنار 
هم باش��ند و با هم رقابت کنن��د و حرف و حدیث ه��م پیرامون 
 ش��ان باش��د، انگار از قدیم االیام این نس��خه را برای اس��تقالل 

پیچیده اند.
چه آن زم��ان که ناصر حج��ازی مرحوم و منصور رش��یدی کنار 
هم بودند، چه بعد ه��ا برومن��د و طباطبایی و پ��س از آن طالب 
 ل��و و رحمتی و ای��ن ب��ار برعکس، رحمت��ی و طالب ل��و. برخی 
می گویند این یک اتفاق بد اس��ت، اما تاری��خ می گوید این مهم 
دردسر ساز هس��ت، اما بد نیست بلکه موجب رش��د دروازه بان ها 

می شود.
حاال و امروز رابطه میان طالب لو و رحمتی خوب نیس��ت، حتی 
شنیده شده که وقتی یک عکاس خواس��ته آن دو را در یک قاب 
جا بدهد و عکس بگیرد با اعتراض یکی از این دو مواجه شده که: 
عکس نگیر از ما، حتی کار به جایی کش��یده ک��ه از این دو تعهد 

گرفته اند تا علیه هم مصاحبه نکنند.
اگر این نوع رقابت با چاشنی دلخوری و خصومت ادامه داشته باشد 
و کار از دست مدیران خارج شود، پاسخ بله است، اما اگر این رقابت 

کنترل شود چرا باید اشکالی در این رابطه وجود داشته باشد؟
فوتبال جای مبارزه است، جایی برای رقابت مردانه، مگر آن روزها 
که رحمتی ذخیره طالب لو بود، چه اتفاقی افتاد؟ تنها اتفاقش این 
بود که رحمتی رشد کرد. او کوشید تا از زیر سایه طالب لو بیرون 

بیاید و باالخره چنین هم کرد.
حاال قصه معکوس شده اس��ت، طالب لو هم آنقدر سن و سال دار 
نیست که بگوییم نمی تواند از زیر س��ایه رحمتی بیرون بیاید. او 
تصمیم گرفته که چنین کند و این هم ب��رای خودش و هم برای 

رحمتی اتفاق خوبی است.
در فوتبال به هیچکس تع��ارف نمی زنند و طال��ب لو هم منتظر 
تعارف نیست، همین طور س��ید مهدی رحمتی. با این حال اگر 
این قائله را مظلومی مدیریت نکند این مسیر می تواند برای همه 

آنها دشوار شود.
حرف آخر اینکه در فوتبال حرفه ای تعارفی با کسی وجود ندارد. 
همه می آیند و رقابت می کنند، هر کس بهتر بود می شود نفر اول، 

این قاعده دنیای حرفه ای فوتبال است.

دفاع چپ، معضل جدید پرسپولیسی ها
» متاسفانه هنوز کامل نش��ده ایم«؛ نگرانی برانکو ایوانکوویچ در 
شرایطی اس��ت که سرپرست باشگاه پرس��پولیس پیش از این از 

بهبود اوضاع جذب و حفظ بازیکن در این تیم صحبت کرده بود.
علي اکبر طاهري، حتي از برآورده شدن 90درصدي خواسته هاي 
مرد کروات س��خن گفته بود، اما برانکو چنین نظري ندارد. او که 
به طور مرتب با مسووالن باشگاه جلسه مي گذارد تا به آنچه براي 
ش��روع فصل پانزدهم لیگ برتر نیاز دارد دس��ت یابد، در آخرین 
مصاحبه اش از کامل نشدن بازیکنان تیمش صحبت کرده است. 
سرمربي کروات پرسپولیس از نحوه تمرینات بازیکنانش رضایت 
دارد، اما تاکید مي کند: » از عملکرد بازیکنان راضي  هس��تم زیرا 
آنها با تمام وجود در تمرینات تالش مي کنند؛ اما متاسفانه هنوز 
تیم ما کامل نشده است. این موضوع باعث مي شود که تیم باالنس 
نباشد«. گویي برانکو به دوراني بازگشته که سرمربي تیم ملي بود 
و معموال براي پست مدافع چپ تیمش با مشکل مواجه بود؛ گاه از 
محمد نصرتي استفاده مي کرد و گاه از ستار زارع. با این حال، یکي 
از ضعف هاي تیم ملي در جناح چپ مشخص بود و امروز نیز برانکو 

با چنین مشکلي روبه رو شده است.
در فصل گذش��ته امید عالیشاه و حمید علي عس��کر، نقش دفاع 
چپ پرس��پولیس را ایفا مي کردند، اما این تیم براي این پس��ت 
 بازیک��ن مطمئني در اختیار نداش��ت. اکنون برانک��و ایوانکوویچ 
در تالش اس��ت بازیکن مورد نظر خ��ود را در پس��ت دفاع چپ 
جذب کند. سرمربي پرسپولیس البته از این موضوع نگران است 
و عنوان مي کند: » براي پست دفاع چپ بازیکني را درنظر دارم، 
اما نمي توانم نام ببرم. ت��ا زماني که بازیکني ق��راردادش را امضا 
نکند درباره  او صحبت نمي کنم. کم��اکان به دنبال جذب بازیکن 
هستیم. این موضوع که تیم دیر بسته مي شود، مرا نگران مي کند 
اما شرایط همین گونه است«. گفته مي شود مدافع چپي که برانکو 
نامش را به زبان نمي آورد، همان ضرغام اس��ماعیل عراقي است. 
مدافع 19ساله، اما گران قیمت که مسووالن باشگاه پرسپولیس 
را در بالتکلیفي قرار داده اس��ت. طبق برخي اخبار تایید نش��ده 
احتمال حضور این بازیکن در پرسپولیس زیاد است. اعضاي تیم 
پرسپولیس یکش��نبه براي برپایي اردو به ترکیه سفر مي کنند و 
 قرار اس��ت پیش از این س��فر، تکلیف ضرغام اسماعیل مشخص 

شود.
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مهدی قربانی گف��ت:  برگزاری مجدد لیگ عالوه 
 بر اینک��ه ب��ه وضعیت مال��ی بوکس��ورها کمک 
 می کن��د ، موج��ب تح��ول در ای��ن ورزش نیز 
م��ی شود.بوکس��ور وزن منه��ای 81 کیلوگ��رم 
ایران با مفی��د توصیف کردن راه ان��دازی مجدد 
لیگ بوک��س اظهار کرد: متاس��فانه االن چندین 
سال اس��ت که هیچ مس��ابقه  بوکس��ی در سطح 
کش��ور برگزار نمی ش��ود و تنه��ا ب��ه تورنمنت 
قهرمانی کش��ور دلخوش کرده ایم که قرار اس��ت 
س��الی یک بار بوکس��ورهای کش��ور را به مبارزه 

دعوت کند و دیگ��ر در بقیه ایام س��ال 
 هیچ مس��ابقه ای برگزار نمی ش��ود، 

در حال��ی ک��ه بوک��س ورزش��ی 
اس��ت که به اردوه��ای دائمی و 
حضور م��داوم روی رین��گ نیاز 
دارد تا بوکسور همیشه برای هر 
مبارزه ای آماده باش��د. بنابراین 

برگ��زاری لی��گ می تواند 
تالشی در جهت رسیدن 

به همین هدف باشد.
او ب��ا ی��ادآوری اینکه 
مس��ابقات  پخ��ش 
بوکس��ورهای ایرانی 
در المپیک گذشته 
از تلویزی��ون مورد 
توج��ه بینندگان 
قرار گرفت��ه بود، 
مش��کل  گف��ت: 

اصل��ی دوره قبل��ی 
لیگ، نبود اسپانسرها و عدم حمایت 

 مالی آنها از این مس��ابقات بود، 
در حالی که اگ��ر این رقابت 

ه��ا پخ��ش تلویزیونی 
داشته باش��د و وعده 

ص��دا و س��یما در 
خصوص پوشش 

تصوی��ری لیگ عملی ش��ود، مش��کل عمده این 
تورنمنت رفع خواهد شد و ش��رکت های بزرگ 

قطعا در آن سرمایه گذاری می کنند.
مربی س��ابق تی��م پیوند س��اپکو، یک��ی دیگر از 
مشکالت دوره گذش��ته لیگ را عدم برنامه ریزی 
 ب��رای برگ��زاری مس��ابقات دانس��ت و گف��ت: 
س��ن مس��وولین برگزاری لیگ باال رفته است و 
آنها دیگر توانایی مدیری��ت و برنامه ریزی در این 
ورزش را ندارند؛ ولی خودش��ان ای��ن موضوع را 
قبول نمی کنن��د و فکر می کند فقط بوکس��ورها 
تاریخ مصرف دارن��د، نه آنه��ا ! در حالی که به 
نظر م��ن بهتر اس��ت کاره��ای اجرایی و 
برنامه ریزی های فدراس��یون به جوانان 
سپرده ش��ود و مدیران فعلی با تشکیل 
هیات پیشکس��وتان به نظارت بر جوانان 
مش��غول ش��وند.قربانی ادام��ه داد: در 
دوره ه��ای گذش��ته، لی��گ از همین 

بی برنامگی ها آس��یب های فراوانی دید؛ چرا که 
زمان برگزاری مس��ابقات لیگ با تاریخ مسابقات 
قهرمانی آس��یا و قهرمانی جه��ان هماهنگ نبود 
 و همین مساله، مش��کالت زیادی ایجاد می کرد.

او در پایان با رد این موضوع که در دوره قبلی لیگ 
ناداوری و قضاوت های جهت دار مس��اله آفرینی 
کرده است، گفت: اوالمشکالت مربوط به داوری 
در هم��ه ورزش ها وج��ود دارد و تنه��ا مختص 
بوکس نیس��ت، ثانیا چ��ه دلیلی وج��ود دارد که 
در ورزش��ی مثل بوکس که در ایران هیچ پولی از 
آن درنمی آید، تبانی انجام ش��ود؟ مگر قهرمانی 
 در لی��گ چه چی��زی را عاید تیم برت��ر می کند؟ 
در دوره ای که م��ن با تیم پیوند س��اپکو قهرمان 
لیگ شدم، هیچ پاداش��ی برایمان در نظر گرفته 
نش��ده بود، فقط قرار ب��ود ک��ه در تورنمنت راه 
ابریش��م که در آن زم��ان برگزار می ش��د، تیم ما 
به عنوان نماین��ده ایران حضور یاب��د که همین 
هم محقق نش��د! بنابراین برگ��زاری لیگ صرفا 
بوکس��ورها را پ��رورش می ده��د و در نهای��ت 
 آنه��ا را برای مس��ابقات بزرگ ت��ر آماده 

می سازد.

�مسووالن مسن هم تاریخ مصرف دارند!

قاسم دهنوی خواسته یا ناخواسته یک بار دیگر در صدر 
عجیب ترین خبرهای نقل و انتقاالتی فوتبال ایران قرار 

گرفت.
اینکه شایعه پیوس��تن بازیکنی به یک تیم ساعتی بعد 
و به همان سرعتی که بر س��ر زبان ها افتاده بود تکذیب 
شود، اصال اتفاق عجیبی در آش��فته بازار نقل و انتقاالت 
فوتبال ایران به حساب نمی آید. اینکه یک چهره فوتبالی 
در گفت و گو با یک رس��انه، مصاحبه قبل��ی خود با یک 
 رس��انه دیگر را به کل تکذی��ب کند هم تازگ��ی ندارد؛ 
ام��ا ای��ن دیگ��ر تقریب��ا کم س��ابقه اس��ت ک��ه ی��ک 
مس��وول فوتبال��ی مصاحب��ه خ��ودش با یک رس��انه 
را س��اعتی بع��د از طریق هم��ان رس��انه از بی��خ و بن 
منکر ش��ده و در عین ناب��اوری مدعی ش��ود خبری که 
 خ��ودش ب��ه رس��انه ها داده را در روزنامه ه��ا خوان��ده

 است.
این اتفاق حیرت آور اما با هنرمندی)!( مس��وول کمیته 
نقل و انتقاالت باشگاه استقالل افتاد و نظری جویباری 
که از قرار داش��تن نام قاس��م دهنوی در لیس��ت پرویز 

مظلومی س��خن گفته  بود و از احتمال 
قوی پیوستن هافبک فصل گذشته 
ذوب آهن به استقالل خبر داده بود 
در مصاحبه اخی��رش به کل منکر 
هرگونه مذاکره با این بازیکن شد.
 اما جالب تر از همه این اس��ت که 
این اتفاق عجیب درباره بازیکنی 
می افتد که طی س��ال های اخیر 

ب��ه خاط��ر چرخش های 
غریب��ش  و  عجی��ب 

از ی��ک باش��گاه ب��ه 
باشگاه دیگر 

ب��ه نتق��االت  ا و  نق��ل  در  زی��ادی   س��روصدای 
 راه انداخته و انتقادهای زیادی را از این بابت متوجه خود

 دیده بود.
دهنوی سه فصل پیش، پس از امضای قرارداد داخلی با 
استقالل سر از تراکتورسازی درآورد و دو سال پیش هم 
با وجود همراهی س��پاهان در اردوی خارج از کشور این 
تیم در بازگشت به ایران ناگهان در تمرینات پرسپولیس 

آفتابی شد. 
این بازیکن که س��ال گذش��ته خیلی آرام و بی دردس��ر 
ب��ه ذوب آهن پیوس��ت و به نظر می رس��ید ک��ه پس از 
تجربه تلخ گذش��ته دیگر س��رش به س��نگ خ��وده و 
تغییر رویه داده اس��ت، باز هم خواس��ته یا ناخواس��ته 
 و ب��ه ش��کل جالب��ی در نق��ل و انتق��االت خبرس��از

 شد. 
البت��ه از آنجا ک��ه هنوز معلوم نیس��ت عل��ت چرخش 
180 درج��ه ای و ش��گفت آور مس��ووالن باش��گاه 
اس��تقالل در قبال دهنوی چه بوده، قطع��ا قضاوت در 
این باره هم زود اس��ت که آی��ا در این فع��ل و انفعاالت 
ش��گفت آور تقصیری هم متوج��ه این بازیکن هس��ت 
یا نه؛ ام��ا صرفنظر از آنکه چه کس��ی مس��وول اصلی 
این وضعیت عجیب اس��ت و چه اتفاقی باعث ش��د 
تا آبی ها ش��ب با وع��ده یک خبر به خ��واب رفته 
 و صبح ب��ا تکذیبی��ه همان خب��ر بیدار ش��وند، 
همی��ن ک��ه ای��ن اتف��اق ب��ا محوریت قاس��م 
 دهن��وی می افت��د در ن��وع خ��ود جال��ب

 است.
 اینکه پس از ی��ک فصل ناپرهیزی ب��از هم رفتن 
یا نرفتن ای��ن بازیکن به یک تیم به س��وژه 
روز بدل ش��د باعث گش��ت تا او 

از حیث خبرس��ازی در نقل 
 و انتق��االت هت تری��ک 

کند. 

سرمربی تیم ملی جودو گفت: رسیدن به مدال المپیک دور از 
دسترس نیست؛ به شرط آنکه امکانات و سرمایه الزم در اختیار 
قرار گیرد تا بتوانیم با تدارک مناسب برای حضور در این میدان 

بزرگ آماده شویم.
مجید زارعیان، با اش��اره به حضور تیم دو نفره جودو ایران در 
رقابت های جایزه بزرگ مغولستان و با بیان مطلب فوق گفت: 
سطح این مس��ابقات به لحاظ کیفی باال بود. البته این موضوع 
در خصوص تمامی تورنمنت هایی ک��ه امتیاز آن در رنکنیگ 
جهانی ثبت می شود صادق است. در واقع تا زمان المپیک هیچ 

تورنمنتی پیدا نمی کنید که سطح پایین باشد. 
سرمربی تیم ملی ادامه داد: در همین مسابقات تعداد شرکت 
کننده ها زیاد نبود، ولی حضور برخی جودوکاران صاحب نام 
و مدعی باعث باالرفتن سطح فنی مسابقات شده بود. روسیه 
س��ه جودوکاری که مدال المپیک در کارنامه داش��تند را به 
مغولس��تان آورده بود ولی هر س��ه جودوکار از دور مسابقات 

کنار رفتند. 
وی به برخی اخبار رسانه ها در خصوص سطح پایین مسابقات 
گفت: نمی دانم جه جریانی است که جودوکاران مدال کسب 
 نمی کنند ی��ک جور انتقاد م��ی کنند و مدال هم که کس��ب 
می کنیم یک جور دیگ��ر ؟ آنها که چنی��ن ادعایی می کنند 
اطالعات کافی از ش��رکت کنن��دگان این مس��ابقات ندارند. 
کافی است به سایت مسابقات مراجعه کرده و سابقه تک تک 

جودوکاران را بررسی کنند. 
 زارعیان ادامه داد: معلوم نیس��ت چرا چنین انتقاداتی مطرح

 می شود. این جودوکاران سخت زحمت می کشند و به نتیجه 
می رسند. سعید مالیی، چند ماهی  است که وزن خود را تغییر 
داده و در این م��دت با یک روند رو به رش��د در چهار تونمنت 
هم موفق به کسب مدال برنز ش��ده است. آیا این آمار ضعیفی 
 اس��ت؟ چرا باید زحمت این ج��ودوکاران را نادی��ده بگیریم.  
نف��ر دوم رنکنیگ جهانی هر چه تالش کرد نتوانس��ت مالیی 
 را امتیاز شکس��ت دهد، با اخطار بود که ج��ودوکار ما بازنده 

تاتامی را ترک کرد. 
س��رمربی تیم ملی جودو به مبارزات جواد محجوب هم اشاره 
کرد و گف��ت: محجوب در طول یک س��ال گذش��ته موفق به 
کسب مدال نش��ده بود و توانس��تیم با برنامه های تمرینی او 
را احیا کنیم. محجوب، اگر با انگیزه بیش��تر و تفکر حرفه ای 
 تمرین کند بدون ش��ک می تواند بهتر از ای��ن مبارزه کرده و 
 به مدال ه��ای خوش رنگ تری دس��ت پیدا کن��د؛ در همین 

رقابت ها نیز، مسابقات خوبی به نمایش گذاشت. 

وی ادام��ه داد: این ج��ودوکاران رون��د خوب��ی در تمرینات 
 و مس��ابقات مهم بین الملل��ی دارند. در تمرینات مش��ترک 
بین المللی و اردوهایی که در تهران داریم برنامه هایی را برای 
رفع نقاط ضعف جودوکاران خود داریم تا در مسابقات بتوانیم 

مدال های خوبی کسب کنیم.
زارعیان در مورد برنامه های آتی تی��م ملی گفت: با حضور در 
فدراسیون گزارشی از مسابقات مغولس��تان ،ارائه خواهم داد. 
برنامه بعدی تیم ملی حضور در مس��ابقات گراند اسلم روسیه 
اس��ت که پس از مش��ورت با رییس و نایب رییس فدراسیون 
اسامی نفرات اعزامی به این مس��ابقات را اعالم خواهیم کرد. 
این مسابقات امتیاز باالیی دارد و خیلی از جودوکاران مطرح 
دنیا برای کس��ب این امتیازات راهی روسیه خواهند شد. بعد 
از آن هم در خصوص مسابقات قهرمانی جهان تصمیم گیری 
خواهیم کرد. س��رمربی تیم ملی، در مورد اع��زام تیم ملی به 
قهرمانی جهان گفت: هدف اصلی من اعزام ترکیبی از جوانان و 
با تجربه ها، به این مسابقات بود. از مدت ها قبل، از فدراسیون 
خواستم که تمرین تیم ملی با جوانان مشترک باشد که هنوز 
 شرایط این امر فراهم نشده است. ما باید جوانان مستعد را کنار 
 با تجربه ه��ا ب��ه مس��ابقات معتب��ر اع��زام کنیم ت��ا در امر 

پشتوانه سازی هم موفق باشیم.
 وی در پای��ان گفت: با روندی که در تیم مل��ی داریم به جرات 
می توانم بگویم کس��ب مدال در رقابت ه��ای المپیک دور از 
دسترس نیست؛ ولی باید امکانات و سرمایه الزم در اختیار قرار 
گیرد تا با تدارک مناسب، جودوکاران خود را در بهترین شرایط 

برای مبارزه با بهترین های جهان در ریو2016 آماده کنیم.

سرخابی ها

به تیم محبوبم خوش آمدي!
پس از حضور مسلمان در جمع پرسپولیسی ها، پیام صادقیان دوست 
نزدیکش سریعا به او اینستاگرامی تبریک گفت. صادقیان برای او نوشت: 
» داداش بهت تبریک می گم که دوباره اومدی تیم محبوبم. انشاهلل که 
بهترین بازی هارا برای پرس��پولیس انجام دهی و دل هواداران را شاد 
کنی«. پیام فصل گذشته در پرسپولیس بسیار پرحاشیه بود و سرانجام 

برانکو ایوانکوویچ او را از این تیم کنار گذاشت.

از لنز دوربین



یادداشت

    

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت: فعالی��ت مجموعه 
مدیریتی سازمان بهزیستی در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

مطلوب بوده است.
قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با رییس بهزیستی کل کشور با 
اشاره به اینکه فعالیت مجموعه مدیریتی سازمان بهزیستی در 
استان چهارمحال و بختیاری مطلوب بوده است، اظهار داشت: 
سازمان بهزیستی یکی از سازمان های مهم است که نقش مهمی 

در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیس��تی گروه های هدف بسیاری 
 را تحت پوش��ش دارد، عنوان کرد: این س��ازمان ب��ا اقدامات و 
حمایت ها خود از مددجویان توانس��ته نقش مهمی در کاهش 
آس��یب اجتماعی ایفا کند و افتخارات ارزش��مندی در این راه 

کسب کرده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری عنوان ک��رد: باید تالش کرد 
مددجویان بهزیستی که دارای استعدادهای باال هستند توانمند 

شوند و بتوانند در جامعه نقش سازنده ای ایفا کنند.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی در ادامه با اش��اره به اینکه استان 
چهارمحال و بختیاری استانی توانمند و پر ظرفیت است، تاکید 
کرد: کار آفرینی و بهره گیری از ظرفیت ها می تواند در مس��یر 

توسعه این استان نقش مهمی ایفا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید با مدیریت صحیح 
و کارآمد در مسیر توسعه این استان تالش کرد و از ظرفیت های 

آن برای توسعه این استان بهره گرفت.
قاسم سلیمانی دش��تکی بیان کرد: در هر مجموعه مدیریتی از 
جمله بهزیستی باید پیشرفت ها به گونه ای باشد که در جامعه 
مشاهده شود و مردم پیش��رفت و کارهای انجام شده را ببینند 

و درک کنند.
رییس سازمان بهزیستی کل کش��ور و معاون وزیر تعاون برای 
حضور در مراسم تودیع و معارفه مدیر سازمان تعاون و کار و رفاه 

اجتماعی به این استان سفر کرده است.

یادداشت

معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و رییس س��ازمان 
بهزیستی کش��ور گفت: به واسطه طرح تحول بیمه سالمت 
800 هزار نفر در سال از کسانی که برای تأمین هزینه های 

سالمت دچار فقر می شدند، حذف شدند.
انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با 
تبریک ایام ماه مبارک رمضان اظهار داشت: هفته بهزیستی 
را در پیش داریم و شعار این هفته تنها همه با هم می توانیم 

است.
وی توسعه همه جانبه را شعار محوری انقالب اسالمی دانست 
و بیان داشت: بحث عدالت از بدو پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران مطرح شده که در همین راستا اقدامات موثری صورت 

گرفته تا فاصله طبقاتی را کاهش دهد.
این مسوول در ادامه گفت: متأسفانه امروز با توجه به آمار و 
بررسی های به عمل آمده با ش��رایطی مانند افزایش نرخ ارز 

مواجه بوده و از این شعار انقالب اسالمی دور شده ایم.
محسنی بندپی از جمله اقدامات دولت برای تحقق این شعار  
ایجاد اعتم��اد در جامعه، مهار تورم و تثبیت ش��رایط ارزی 
کشور دانست و ادامه داد: تورم یعنی برداشت از جیب افراد 
کم درآمد و ریختن آن به جیب افراد پردرآمد که باید در این 
خصوص اقدام جدی صورت بگیرد.وی نرخ تورم در یک سال 
اخیر را با س��یر نزولی برآورد و تأکید ک��رد: در بی انضباطی 
مالی به ایده، فکر، نیروی متخصص و غیره توجهی نمی شود، 
اما به بحث داللی، کارچاق کنی و حاشیه ها پرداخته می شود 
که باید این مورد در کشور هم پیگیری شود.این مسوول با 
بیان اینکه نرخ ارز در کش��ور ش��رایط با ثباتی دارد، افزود: 
دولت در انضباط مالی، س��اختاری و تش��کیالتی در بحث 
استخدام شرایط را بررسی کرده و اس��تخدام ها را به عهده 

سازمان سنجش که سازمانی امین است، قرار داده تا افرادی 
با رشته های نامربوط در پست های تخصصی کار نکنند.

 محسنی بندپی با اشاره به رفاه و عدالت اجتماعی خاطرنشان 
کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیدی ترین ارگان در 
دولت است و از این رو دغدغه های زیادی در این راستا دارد.

وی تحول بیمه س��المت را یکی از ای��ن دغدغه های دولت 
برش��مرد و ادامه داد: این دغدغه مهم توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی رقم زده ش��د. این مس��وول با اشاره به 
مش��کالت بیماران در بحث تأمین هزینه ه��ا تأکید کرد: به 
واس��طه طرح تحول بیمه س��المت 800 هزار نفر در سال 
از کس��انی که برای تأمی��ن هزینه های س��المت دچار فقر 

می شدند، حذف شدند.
معاون وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه دولت 
در بحث معل��والن در اش��تغال، برخورداری و اس��تفاده از 
امکانات، پیش قدم در حمایت از حقوق این افراد شد، ادامه 
داد: معلوالن ایده و فکر دارند، ولی به دلیل معلولیت و نبود 
امکانات نمی توانس��تند کاری انجام دهند.وی بیان داشت: 
امیدواریم مس��ووالن برنامه هایی را در دستور کار خود قرار 
دهند که حمایت از مش��اغل خرد و میان��ه در صدر آن قرار 
گیرد.همچنین در پایان این مراسم از زحمات داوود شیوندی 
تقدیر و سید عباس جزایری به عنوان مدیرکل جدید تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در اقتصاد باید 
به دانش محوری توجه ویژه شود و این مهم با ورود دانش به بحث اشتغال و تجاری سازی 
آن محقق می شود. خدابخش مرادی 20 تیرماه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اهمیت وزارت کار در تحقق اهداف شاخص های 
توسعه ای افزود: بدیهی است که در این شاخص ها در حوز ه های مختلف توسعه نیازمند 

نگاه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
 وی اظهارکرد: در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی همه شاخص های توسعه ای دیده 

می شود که مهم ترین آن توجه به توس��عه اقتصادی پویا و دانش محور است.  مرادی با 
اش��اره به نقش حوزه رفاه در تحقق عدالت اجتماعی، تصریح ک��رد: در اقتصاد باید به 
دانش محوری توجه ویژه شود و این مهم با ورود دانش به بحث اشتغال و تجاری سازی 

آن محقق می شود که به تبع آن پویایی، نشاط و انگیزه نیز در جامعه ظهور می کند.
 وی خاطرنشان کرد: اگر در اقتصاد به آموزش های اصولی توجه نشود نمی توان به توسعه 

پایدار رسید چراکه مبنای توسعه انسانی آموزش و سالمت است.  
مرادی با تاکید بر اهمیت ایجاد رفاه در جامعه افزود: باید در راستای تحقق این امر پیوند 
قوسی بین کارفرما و کارگر فراهم ش��ود تا جامعه به مقصود نزدیک تر شود؛ همچنین 
قانون کار باید عالمانه، مدبرانه تنظیم،اصالح و اجرایی شود.  به گفته وي، کاهش فاصله 

طبقاتی در جامعه از اهداف این دولت است که در راستای تحقق آن باید کوشید.
دراین آیین از زحمات داوود ش��یوندي در طول دوره خدمت قدردانی و س��ید عباس 

جزایری به عنوان مدیرکل جدید اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان معرفی شد.

معاون سیاسی،امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری:

دانش محوری الزمه اقتصاد پویاست

با تحول طرح بیمه سالمت صورت گرفت؛

نجات ساالنه 800 هزار نفر از فقر
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شهرکرد؛

آغاز عملیات مرمت قلعه تاریخی
 امیر مجاهد شمس آباد

 عملی��ات تعمیر و مرم��ت قلعه تاریخ��ی امیر مجاهد ش��مس آباد با 
مشارکت آموزش و پرورش و با اعتبار بیش از 300 میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملي آغاز شد. این عملیات مرمتي که به مدت یک سال به طول 
می انجامد، شامل استحکام بخشي  ها و بدنه ها، کالف بندي، پشت بام 
سازي، اجراء نما با آجر سنتي همگون، کف فرش و اجرای دیوار خشتي 
است.قلعه تاریخی امیر مجاهد ش��مس آباد متعلق به دوره قاجار بوده 
که در تاریخ ۹ فروردین ۱3۷8 و با شماره 22۹۶ در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
این قلعه حدود ۱20 س��ال پیش به دس��ت یوس��ف خان امیر مجاهد 
ساخته شد. مصالح این قلعه از خشت بوده و دارای نمای آجری در دو 
طبقه همکف و زیرزمین به صورت مجموعه ای شامل ورودی هشتی 
شکل، چهار برج و ابنیه جانبی می باش��د. طبقه همکف بنا دارای یک 
ایوان ستون دار است و نقوش به کار رفته در ته ستون های ایوان شمالی، 

از مهم ترین تزیینات آن به شمار می رود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
4/357 شماره ابالغیه: 9410100350503833 شماره پرونده: 9409980350500341 
دادخواستی  سهلوانی  حیدری  مجتبی  خواهان/شاکی   940384 شعبه:  بایگانی  شماره 
به طرفیت خوانده/متهم سید حسن میر افضل به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500341 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/16 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
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:10338 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/358 شماره ابالغیه: 9410100350703687 شماره پرونده: 9409980350700007 
بایگانی شعبه: 940007 خواهان غالمرضا خوانساری دادخواستی به طرفیت  شماره 
خوانده حمید شاه علی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980350700007 کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/07 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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:10341 شعبه هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/359 شماره ابالغیه: 9410100350703552 شماره پرونده: 9409980350700198 
طرفیت  به  دادخواستی  قاضی  رضا  فرهاد  خواهان   940225 شعبه:  بایگانی  شماره 
است(  ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال  خواسته  به  سرائیان  مهرنوش  خوانده 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
9409980350700198 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/09 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:10343 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/360 شماره ابالغیه: 9410100351302808 شماره پرونده: 9309980351301181 
به  دادخواستی  دهقانی  علیرضا  خواهان/شاکی   931342 شعبه:  بایگانی  شماره 
حمیدرضا  و  دهقانی  مهدی  و  ترابی  اعظم  و  شهبازی  فاطمه  خوانده/متهم  طرفیت 
تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  دهقانی 
دادگاه  به شعبه 13  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 
9309980351301181 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/01 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:10350 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/361 شماره ابالغیه: 9410100351303447 شماره پرونده: 9409980351300274 
شماره بایگانی شعبه: 940287 خواهان/شاکی علیرضا کریمی دولت آبادی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم مهناز یارمحمدی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 9409980351300274 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/21 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10351 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/362 شماره ابالغیه: 9410100351103236 شماره پرونده: 9309980351100578 
شماره بایگانی شعبه: 930656 خواهان صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی مهدی 
قیامی  علیرضا  و  دادخواه  عسکرانی  سعید  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  خلجی 
اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  اصفهانی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9309980351100578 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/04 و ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده علیرضا قیامی فرزند مصطفی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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:10354 شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/363 شماره ابالغیه: 9410100351502382 شماره پرونده: 9409980351500108 
االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  شرکت  خواهان/شاکی   940119 شعبه:  بایگانی  شماره 
نژاد و  به طرفیت خوانده/متهم سید خلیل غیاثی و عبدالحسین درویشی  دادخواستی 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سوالری  شمس  اسماعیل  و  شقایق  حسین 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980351500108 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/03 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 
از  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
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:10358 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/364 شماره ابالغیه: 9410100351502259 شماره پرونده: 9409980351500038 
به طرفیت  دادخواستی  اشراقی  بایگانی شعبه: 940042 خواهان/شاکی حسن  شماره 
خوانده/متهم سید حسن سجادی جزی و مجتبی هنری فرد به خواسته اعتراض ثالث 
اصلی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   348 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان 
و   1394/06/02 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351500038 کالسه  به 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده/متهم  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10361 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/365 شماره ابالغیه: 9410100351601938 شماره پرونده: 9409980351600398 
طرفیت  به  دادخواستی  پور  ملک  آذر  خواهان   940452 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  کالهی  آهنگر  اکبری  علیرضا  خوانده 
دادگاه  به شعبه 16  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه 
9409980351600398 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/04 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:10363 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

4/366 شماره: 93-1484ش9 به موجب رای شماره 2150 تاریخ 93/11/30 شعبه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- نفیسه 
عروجی 2- علی انشایی 3- عباس نادری همگی به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به 
نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 205/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )93/8/28( 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له موسسه مالی و 
اعتباری عسگریه به مدیرعاملی آقای سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی 
 – مفید  راه  روبروی سه   – خ.شیخ صدوق شمالی   – اصفهان  نشانی  به  آرانی  زاده 
بابت  طبقه4 و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر   – اعتباری عسگریه  ساختمان مالی و 
ابالغ شد،  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون  ماده 34  حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:9670 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/367 کالسه پرونده: 229/94 شماره دادنامه: 503-94/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید طاهری فرزند حجت ا... نشانی اصفهان 
– خ.مصلی – روبروی بانک سپه و ملت – طبقه فوقانی رستوران – پالک مرکز توسعه 
امین خواندگان: 1- فؤاد سوزنی فرزند غالمرضا 2- محمدرضا کبیری 3- سید احمد 
سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  جعفر  فرزند  میرلوحی 
رسمی خودرو گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
به  به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان  مبادرت 
 L90 طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری
مدل 1389 به شماره انتظامی 617س84-ایران53 به انضمام مطلق خسارات وارده با 
عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

مدنی  قانون  مواد 10و219و220و221و223و225  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم )سید احمد میرلوحی فرزند جعفر( به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
در  آگهی  نشر  هزینه  ریال   80/000 مبلغ  نیز  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   170/000
از  بیست روز پس  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف  حق خواهان صادر و 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
اصفهان می باشد ضمنًا در خصوص دعوی مطروحه  دادگاههای عمومی حقوقی  در 
به بند 4  خواهان نسبت به خواندگان ردیف 1و2 به علت عدم توجه دعوی و مستنداً 
ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم 

می دارد.م الف:9671 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   94/3/12-423 دادنامه:  شماره  112/94ش6  پرونده:  کالسه   4/368
محمدعلی  فرزند  کریمی  محسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه 
 نشانی اصفهان – خ.فیض – کوی باغ نگار – پالک1 خوانده: جعفرقلی مهدیان نجف آبادی

فرزند عابدین نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت آقای 
جعفرقلی مهدیان نجف آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک چک 
به شماره 146866 به عهده بانک کشاورزی نجف آباد به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در جلسه حضور  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اینکه خواندگان  و  دارد  آن  مطالبه وجه  در 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارایه  ابراز و  از خود  به دعوی خواهان 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/24( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:9674 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/369 کالسه پرونده: 93-1785 شماره دادنامه: 223-94/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی  آبادی  سلطانی شریف  محمدجواد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  33 شورای 
میدان الله – سودان – کوچه وحدت – کوچه صباحی – پ88- طبقه اول  اصفهان – 
امالک  مشاور  فوقانی  طبقه   – غربی  خ.نیکبخت   – اصفهان  نشانی  نفر  شهرام  وکیل: 
شاهین – دفتر وکالت خوانده: محمدرضا رضایی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار:  525847و570461  شماره های  به  سفته  فقره  دو  وجه  ریال   25/000/000
ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
آقای  وکالت  با  محمدجواد سلطانی  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید. 
شهرام نفر به طرفیت محمدرضا رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال 
وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری 
با اطالع در جلسه  اینکه خوانده  به مبلغ 25/000/000 ریال و  کل 525847و570461 
دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچگونه 
ارائه  خویش  ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  ایراد 
ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307و309 قانون 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  آ.د.م  ق  198و519و522  مواد  و  تجارت 
25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 200/000 هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
 92/10/24 احکام  اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل  تادیه  تاخیر  و خسارات  تعرفه  طبق 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
در  تجدیدنظر  قابل  روز   20 آن ظرف  از  پس  و  همین شورا  در  واخواهی  قابل  ابالغ 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:9676 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

فعالیت مجموعه مدیریتی 
بهزیستی مطلوب بوده است

مدیرکل حمل ونق��ل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری از ورود ۴0 
دستگاه ون به ناوگان حمل و نقل روستایی در استان خبر داد.

فریبرز کرمی، اظهارداشت: در راستای توس��عه خدمات حمل ونقلی 
به روستاهای اس��تان و افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری، 
تمهیدات الزم برای ورود۴0 دس��تگاه خودروی ون به ناوگان حمل و 

نقل روستایی استان انجام شده است.
وی افزود: به منظور نوسازی وافزایش تعداد ناوگان روستائی همچنین 
ارتقاء ایمنی با استفاده از ناوگان نو، آس��ایش و رفاه بیشتر روستائیان 
تسهیالت وام از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کش��ور با همکاری صندوق کارآفرینی امید در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد. مدیرکل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: متقاضیان می توانند از تسهیالت تا سقف 80 درصد قیمت خودرو 
با نرخ سود ۴ درصد اس��تفاده کنند. کرمی خاطرنش��ان کرد: سهمیه 
استان از محصوالت شرکت کاسپین تعداد 30 دستگاه و ۱0 دستگاه 
ون دیگر از محصول شرکت سازه های خودرو دیار است که امیدواریم 

با استقبال متقاضیات هم استانی تمامی سهمیه استان جذب شود.
وی گفت: متقاضیانی که تمایل به اس��تفاده از این طرح را دارند جهت 
ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت اداره کل به نشانی 
www.charmahal.rmto.ir و ی��ا ب��ه اداره کل حم��ل و نق��ل و 
پایانه های استان واقع در ش��هرکرد- بلوار آیت اهلل طالقانی - مجتمع 

ادارات مراجعه کنند.

 مدیرکل حمل ونقل و پایانه های 
چهارمحال و بختیاری:

۴0 دستگاه ون به ناوگان حمل و نقل 
روستایی وارد می شود



پیامبر گرامى اسالم صلى اهلل علیه و آله فرمود:
کســى که براى رفع نیــاز بــرادر مؤمن خـود 
کوشـــش کـند مثـل این اســـت که نه هزار 
سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه 
روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده دارى 

کرده باشد.
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این دس��تمال ها پس از دو بار مصرف اعتیاد ایجاد می کنند و 
دارای نوعی ماده مخدر صنعتی به نام الس��ی من، از مشتقات 

آمفتامین هستند.
پلیس فت��ای نی��روی انتظامی اس��تان س��منان با اش��اره به 
ترفندهای مختلف سوداگران و مافیای موادمخدر در گسترش 
موادمخدر، هش��دار داد: دس��تمال کاغذی های مرطوب که 
 به عنوان جوان س��از پوس��ت فروخت��ه می ش��ود، اعتیادآور 

است.
پلیس فتا)فضای تولید و تبادل اطالعات( هشدار داد: تولید و 
عرضه اقالم جدید اعتیاد آور در قالب های مختلف و با تبلیغات 

کاذب در حال گسترش است.
دس��تمال کاغذی مرطوب کننده ب��ه نام عالیا ک��ه با فعالیت 
چهره به چهره توس��ط فروشندگان عرضه می ش��ود، نه تنها 
کاربرد جوان س��ازی برای پوس��ت ندارد، بلکه با ایجاد اعتیاد 
 ب��ه موادمخ��در صنعتی، باع��ث ب��روز بیماری ه��ای متعدد 

می شود.

طبق یک قانون جدید ، حضور بازیگ��ران، خواننده ها و مجریان 
در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام محدود خواهد شد؛ 
محدودیتی که طیفی از این س��ه گروه در پی اش خواهند رفت 
تا از گزند عوارضی که ممکن اس��ت تصاویرش��ان برای امنیت 

شغلی شان در پی داشته باشد، در امان بمانند.
در همین فضا، ش��ورای نظارت بر صداوس��یما درباره اقداماتی 
تصمیم گرف��ت که حاشیه س��ازی تصاویر این س��ه گ��روه در 
شبکه های اجتماعی را با منع یا محدودیت حضور این چهره ها در 
رسانه ملی همراه می سازد و از این حیث، از این پس هر خطایی 
در ش��بکه های اجتماعی و به طور خاص انتشار هر تصویری که 
مغایر با عرف و ناهنجاری تش��خیص داده شود، می تواند تبعات 

سنگینی  برای هنرمندان  باشد.
در جلس��ه ش��ورای نظارت بر صداوس��یما مصوب ش��ده که از 
همکاری رس��انه ملی ب��ا هنرمندان��ی که عکس خالف ش��رع 
 از خ��ود در فض��ای مج��ازی منتش��ر کرده ان��د جلوگی��ری 

شود.

آیا می دانستید که گنجاندن غذاهای خاص در رژیم غذایی شما 
می تواند به بهبود شنوایی کمک کند؟

منبع اصلی دریافت این ویتامین به جز منابع گیاهی مثل غالت 
و حیوانی مثل ماهی س��اردین و ش��یر، تخم مرغ و نور آفتاب 
اس��ت. به طوری که ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، 
نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تامین می کند. کمبود 
این ویتامین همچنین باعث پوکی استخوان و کاهش شنوایی 

در کهنسالی می شود.
کمب��ود ویتامی��ن D همچنی��ن یک��ی از دالی��ل از دس��ت 
دادن ش��نوایی در افراد مس��ن اس��ت که می تواند تا حدی از 
طری��ق مکمل ه��ای ویتامین D معکوس ش��ود. ای��ن حالت 
را می ت��وان ب��ه کانی زدای��ی اس��تخوان در گ��وش میان��ی، 
 ک��ه ب��ر ارتباط بی��ن گ��وش و مغ��ز اث��ر می گذارد، نس��بت 

داد.
منابع ویتامین D عبارتند از ماهی های روغنی مانند سالمون، 

قزل آال، ماهی تن، جگر و زرده تخم مرغ. 

 یک خوش��ه انگور ژاپنی به مبلغ بی س��ابقه ی��ک میلیون ین
) ۷۴۶۰ یورو معادل۲۷ میلیون تومان( به فروش رس��ید که به 
این ترتیب خریدار برای هردانه آن مبل��غ ۲۸۷ یورو پرداخت 

کرده است.
این قیمت برای یک خوش��ه انگ��ور حتی در ژاپ��ن که در آن 
 میوه ها کااله��ای لوکس محس��وب می ش��وند، بس��یار باال 

است.
این خوش��ه ۲۶ دانه ای انگور از نوع انگور قرمز که در نخستین 
مزایده امس��ال کانازاوا واقع در 3۰۰ کیلومتری ش��مال غربی 
توکیو عرضه شد، رکورد 55۰ هزار ینی سال گذشته برای یک 

خوشه انگور را شکست .
بنابراعالم اداره محلی کشاورزی ، هر دانه این انگور به اندازه یک 

توپ پینگ پنگ بود و دست کم ۲۰ گرم وزن داشت.
ژاپنی ها غالبا می��وه های ظریف را به عن��وان هدیه می دهند 
 و مغازه ه��ای خاصی ب��رای فروش ای��ن نوع می��وه ها وجود 

دارد .

اعتیادآوری دستمال مرطوب جوان کننده پوستویتامین D جایگزین سمعک! خوشه انگور ۲۷ میلیون تومانیکوچ از اینستاگرام برای بقا!

روش های تمیز کردن هود آشپزخانهقرمز جدی 

مجموعه داس��تان » قرمز جدی« نوش��ته ی دنیا مقدم راد، از سوی نشر چشمه 
منتشر شد.

کتاب قرمز جدی، یک مجموعه داستان ش��امل داستان هایی با عناوین یک روز 
 تمرین ش��ده، آفتاب آمد دلیل آفتاب، چش��م دوربین، قمز جدی، صبا می لرزد، 

وقت نیس��ت، هر از گاهی، دستور نامه اندر ش��رح حال فرداهای شب های کاری 
نداری؟ می خوام برم، بالهت ماژور، آیینه ی مقعر توی جیب و بَِبرگ است.

این کتاب از ۱۲ داستان کوتاه تشکیل مي شود که در برخي از آن ها داستان، روایتي 
از همزماني صحنه و پشت صحنه تئاتر و یا روایت احوال بازیگران سینما در مقابل 

و پشت دوربین را با یک راوي سرخوش و شاد ارائه مي کند.
بخشي از متن کتاب:

حاال آماده ام تا این اتول الستیک عوض کرده ی تازه نفس را دوباره به گردش ببرم 
انگار. به عالمت استحکام و سکون، در حالت ایستاده، یک پا را باال می برم و صد و 
 هشتاد درجه خط صافی را درست می کنم که انگار با تنم به آن تکیه کرده باشم. 
با دامن به آن بزرگی که دو سرش به مچ پاهایم دوخته شده، هاللی مثل دم طاووس 
درست می شود. شبیه تیر چراغ برقی که توی یک کوچه آشتی کنان، اتول را بیخ 
آن پارک کرده باشند. حاال پارک کرده ام. قرا نبود پارک کنم. باید آن قدر سرخوشانه 
 می چرخی��دم تا جفتم بیای��د. کارگردان باید دیگر س��کته کرده باش��د، یا دارد

 برنامه ریزی می کند چگونه خرخره ام را بجود.
مجموعه داستان قرمز جدي، نوشته دنیا مقدم راد، در 93 صفحه به قیمت ۶ هزار 
تومان با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در تابستان س��ال 93 از سوي انتشارات نشر چشمه 

منتشر و روانه بازار کتاب شد.

چربی هایی که بر روی بدنه هود آش��پزخانه جمع می شوندگاهی آنقدر 
چسبنده هستند که به س��ختی جدا می ش��وند، اغلب این مواد چرب و 
 چس��بناک حتی با مایع ظرفش��ویی هم پاک نمی ش��وند و به کار بردن

 اس��کاچ های زبر ممکن اس��ت خط هایی بر روی بدنه هودهای استیل 
ایجاد کند.

  محلول ه��ای گاز پ��اک ک��ن : ای��ن محلول ه��ا در فروش��گاه ها و 
 س��وپرمارکت ه��ا در دس��ترس اس��ت، ب��ا اس��تفاده از ای��ن محصول 

هود آشپزخانه خود را سریع و آسان تمیز کنید.
استفاده از پودر ماشین لباس شویی : پودرهای مخصوص شست و شوی 
ماشین لباسشویی دارای موادی هستند که چربی را راحت  در خود حل 

کرده و کار را آسان می کنند ) پودرهای دستی این قابلیت را ندارند (.
  اس��تفاده از بخار داغ : با اس��تفاده از دستگاه بخارش��و و قرار دادن بخار 
متمرکز داغ بر روی لکه ها به راحتی آنها را پاک سازی و سپس با دستمال 
پارچه ای خشک کنید.  هودهای آش��پزخانه معموال دو نوع فیلتر الیاف و 
مشبک فلزی دارند ، پیش��نهاد می ش��ود هر چند ماه یک بار مدل الیاف 
که جنسی مشابه پشم شیش��ه دارد را تعویض کنید ، نوع مشبک فلزی را 

می توان با   مواد شوینده پاک کرد و نیازی به تعویض ندارد.

دستکش را فراموش نکنید و اگر از اسکاچ اس��تفاده می کنید دقت کنید 
که بافت آن سیمی نباشد، پس از پاک شدن مواد از روی هود با استفاده از 
دستمال مرطوب چند بار بر روی هود بکشید تا مواد تمیز کننده کامل از 

روی هود پاک شوند.

خانه داری:معرفی کتاب:

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

یکی از بالی��ای خانمان س��وز و بنی��ان  برانداز زندگی بش��ر، 
حسد اس��ت که از ابتدای خلقت بش��ر در بین انسان ها وجود 
 داشته اس��ت. چنان که قابیل به دلیل حس��د هابیل را کشت. 
حسد ستون های یک جامعه اسالمی را سست کرده و جامعه را 

به قهقرا می کشاند.
 از نظر روان شناسی حسد بیماری ای است که هنگامی که به 
جان شخصی می افتد، تا او را از پای در نیاورد آرام نمی گیرد. 
این بیماری پیامدهای مختلفی مثل نفرت، کینه و دشمنی و... 

را همراه می آورد. 
این کلمه از نظر لغ��وی به معنای زوال نعم��ت دیگری را آرزو 
کردن است. این جمله به این معناست که مثال به شخصی مالی 
فراوان رسیده و شخص یا اشخاص دیگری خواهان از بین رفتن 

این مال باشند. 
این مثال درباره محبت کردن ب��ه این صورت مصداق دارد که 
فردی مورد محبت فرد یا افرادی قرار م��ی گیرد و فرد یا افراد 
دیگری ای��ن محبت را شایس��ته او نمی دانن��د و فقط خود را 

شایسته این محبت می دانند. 
چنان که برادران یوس��ف از روی حس��د و به این دلیل او را در 
چاه انداختند که او بسیار مورد محبت پدرشان 

ب��ود. در حالی که آنها 

خود را بیش از او 
شایس��ته محبت 

می دیدند و در نتیجه 
حسد آنان باعث شد 

یوس��ف نه تنها مقامش نزد 
پدرش��ان باالتر رف��ت، بلکه 

عزیز مصر نیز شد.
معموال افرادی مورد حسادت 
قرار می گیرند ک��ه یا ثروت 
فراوانی دارند یا علم فراوانی، 
یا هر دو نعمت )عل��م ومال(را 
با هم دارند. چنان که در داستان 
پیشینیان آمده است در روزگاران 

گذشته مردی زندگی می کرد که از نزدیکان و خاصان پادشاه 
 وقت بود وعلم و ثروتی فراوان داش��ت. او ه��ر روز که از خواب

 بر می خاس��ت، می گفت: خداوندا با نیک��وکار نیکویی کن، و 
کردار زش��ت بدکار را به او برگردان که همان او را کفایت می 
کند. این سخن او خوشایند پادشاه وقت بود و او را به خاطر این 
سخن عزیز و گرامی می داشت. روزگار به این منوال گذشت تا 
این که او مورد حسد حاسدان واقع شد. چنان که روزی یکی از 
حاسدان نزد پادشاه رفت و پشت سر این شخص بدگویی کرد 
و گفت که او می گوید: دهان پادش��اه بوی بد می دهد. پادشاه 
گفت چگونه سخن تو را باور کنم؟ مرد گفت: او را احضار کنید و 
 ببینید آیا در حضور شما دستش را جلوی بینی اش می گیرد یا 

خیر؟
 فرد حس��ود س��پس مجلس پادش��اه را ترک و آن م��رد را به 
خانه اش دعوت کرد و برایش غذایی فراهم کرد که سیر بسیار 
داشت. سپس پادشاه، مرد را به حضور خویش احضار کرد. مرد 
در حالی که دستش را جلوی دهان گرفته بود، به حضور پادشاه 

شرفیاب شد.
پادش��اه که این چنین دید، با خود اندیش��ید که حتما گفته 

فرد حسود صحت داشته اس��ت. پس به خط 
خویش فرمانی 

برای یک��ی از غالمان 
خود ص��ادر کرد ب��ا این 
مضم��ون ک��ه آورن��ده 
ای��ن پیغ��ام را س��ر ب��زن و 
پوس��ت او را پر از کاه کن و برای من بفرس��ت. 
س��پس نامه را مه��ر کرد و ب��ه م��رد داد. مرد 
هنگامی که از دربار پادش��اه بی��رون می آمد، 
 آن فرد حس��ود را دید. حس��ود ب��ه وی گفت: 
در دستت چیس��ت؟ مرد گفت: خلعت سلطان 
اس��ت. حاس��د آن پیغام را از او گرفت و به جای 
او، خود آن را به غالم رس��اند. غالم ب��ه او گفت: 
پادش��اه طبق این نامه دس��تور داده اس��ت تو را 
 بکش��م و پوس��تت را از کاه پر کنم. حاسد گفت: 
به خ��دا س��وگند ک��ه پادش��اه ای��ن فرم��ان را 

ب��رای ش��خص دیگ��ری ص��ادر ک��رده اس��ت. غ��الم گفت 
 در فرم��ان س��لطان ج��ای هی��چ تفحص��ی نیس��ت و او را 

کشت.
فردای آن روز مرد نیکوکار که مورد حس��ادت قرار گرفته بود، 
پیش سلطان آمد. سلطان حیرت زده شد و وقتی از کل ماجرا و 
دسیسه ای که فرد حسود چیده بود، اطالع یافت، خشنود شد 
و به مرد گفت: برو و هر روز این س��خن با خود بگو که خداوندا 
 با نیکوکار نیکویی کن و کردار زش��ت ب��دکار را به او برگردان، 
که هم��ان او را کفایت می کند. آنچنان ک��ه آن مرد را کفایت 
کرد«. از این داستان دو نکته برداش��ت می شود؛ یکی آن که 
تمامی امور دنیای��ی در قبضه قدرت خداوند اس��ت و خداوند 
به عدالت حکم می کن��د. چنان که در داس��تان فوق خوبی و 
نیکویی فرد نیکوکار او را از دام بال رهانید و بدکرداری شخص 
بدکار و حس��ود به خودش رس��ید. نکته دیگر این که عاقبت 
حس��ود چیزی جز بداقبالی و بدبختی برای خودش نیس��ت، 
زیرا حسود همیشه در عذاب و غم و اندوه داشته های دیگران 
به س��ر می برد. زیرا او می خواهد دش��منش در غم و اندوه به 
 س��ر برد؛ در حالی که خودش در ب��ال و اندوه به س��ر می برد.

بدتری��ن  و  تری��ن  زش��ت  از  یک��ی   حس��د 
 خصلت هایی است که امروزه در بسیاری از جوامع دیده 

می شود. 
عده ای همه چی��ز را برای خود م��ی خواهند و 
حتی از آسایش یا پیش��رفت دیگران ناراحت 
می ش��وند، خودخ��وری می کنن��د و رنج 
خ��ود را ب��ه ص��ورت آزار دادن، بدگویی و 
کارش��کنی ابراز می کنند. آنها به جای این 
که بکوش��ند تا خودشان پیش��رفت کنند، 
می کوش��ند ت��ا مایه شکس��ت دیگ��ران را 
 فراهم آورن��د و کار و تالش آنه��ا را از ارزش 

بیندازند.
نکته جالب درباره ش��خص حس��ود این است 
که تمامی نقش��ه ه��ا و حیله هایی ک��ه به کار 
می گی��رد، علیه خ��ود او تمام می ش��ود، زیرا 
 فرد حس��ود حتی اگر عاقل و بادرایت نیز باش��د، 
به دلیل حسادت کور می ش��ود و همه چیز خود را در 
 این راه از دس��ت می دهد. چنان که پیامبر می فرماید :

» از حسادت بپرهیزید، زیرا حسد نیکی ها را می خورد 
چنان که آتش هیزم را می خورد«.

حسادت؛ آتشی خانمان  سوز

 اگر کودکی در مع��رض گرما قرار گی��رد، دمای بدنش افزای��ش می یابد و 
حالت های یک ک��ودک تب دار را پیدا می کند؛ یعنی گونه هایش س��رخ و 
دچار تعریق می شود. البته عالیم دیگری مانند بی حالی یا در مواردی تهوع 
 و اس��تفراغ نیز بروز می کند. چنین کودکی به تدریج دچ��ار کم آبی بدن 
می ش��ود که به صورت چش��مان گود افتاده، کاهش اشک، خشکی مخاط 

دهان و کاهش طراوت پوست نشان داده می  شود.
 کودکی که در اث��ر گرمازدگی دچار کم آبی بدن ش��ده اس��ت، ابتدا دچار 
بی قراری و تحریک پذیری می شود. این کودک تشنه است و اگر آب یا هر 
نوشیدنی دیگری در دسترسش قرار گیرد، با ولع می نوشد. با توجه به اینکه 
این کودکان ممکن است قادر به نوشیدن نباشند یا اگر هوشیار باشند، آب را 

با ولع بسیار بنوشند درمان آن ها باید به دقت انجام شود.
معموال در گرمازدگی خفیف، کودک دچار اضطراب، نگرانی و تحریک  پذیری 
می شود؛ اما در حالت شدیدتر ممکن است دچار اختالل هوشیاری شود یا 
از نظر پوستی، انعطاف پوست به حدی کاهش یابد که چین پوستی دیرتر به 
حالت اولیه بر گردد. حتی ممکن است کودک از نظر قلبی عروقی نیز دچار 

مشکل شود یا اینکه ادرارش بند بیاید.
معموال اگر کودک در سنین پایین هم دچار کم آبی شود، عالوه بر اینکه رنگ 
 ادرارش زرد پررنگ می  ش��ود، تعداد دفعات خیس کردن پوشکش کاهش 
می  یابد. کم آبی بدن کودک می  تواند نتایج جبران ناپذیری داش��ته باشد 
و باعث مشکالت بیشتر و حتی مرگ او ش��ود. بنابراین به محض مشاهده 
عالیمی چون تهوع، استفراغ، افزایش درجه حرارت بدن و... در کودک، باید 
به سرعت او را به مرکز درمانی رس��اند و یا با اورژانس تماس گرفت تا اقدام 

 های درمانی الزم انجام شود.
اقدامات اولیه در هنگام گرمازدگی:

 -  کودک را به درون س��ایه منتقل کنی��د و لباس ک��ودک را آزاد کنید یا 
در بیاورید.

کنی��د. تش��ویق  آش��امیدن  و  خ��وردن  ب��ه  را  ک��ودک   - 
- کودک را در یک حمام خنک شستشو دهید )ولی نه با آب سرد(.

خرخر شبانه شما عالوه بر مش��کالت اضافه وزن و اختالل در گلو، 
 ریش��ه در عادات و رفتار غلطی دارد که ش��ما در ط��ول روز انجام

 می دهید. اش��تباهاتی که عالوه بر از بین بردن سالمت بدن شما، 
منجر به خرخر در خواب می شود.

خرخر شبانه و به هم ریختن نظم تنفس در خواب ناشی از عواملی 
 همچون اضافه وزن و یا مش��کالت دیگری در دس��تگاه تنفس��ی 

به خصوص در بخش گلو می باشد.
یک فوق تخصص ریه با تاکید بر تاثیر ترک سیگار در کاهش خرخر 
 شبانه گفت: س��یگار کش��یدن باعث پرخونی مخاط بینی و ریه ها 
 می  شود و با انس��داد نس��بی این مجاری خرخر به وجود می آورد.

 وی با بی��ان اینکه با انجام اقداماتی س��اده می توان ت��ا حدودی از 
به وجود آمدن خرخر جلوگیری کرد، گفت: کاهش وزن را مد نظر 
قرار دهید. اغلب افرادی که خرخر می کنند؛ اضافه وزن دارند. ثابت 
شده است کاهش وزن حتی به اندازه سه تا چهار کیلوگرم می تواند 

باعث کاهش خرخر شود.
وی افزود: از خوردن غذاهای س��نگین و نوشیدن مشروبات الکلی 
اجتناب کنید. خوردن غذا به مقدار زیاد در ش��ب باعث شل شدن 
عضالت مجاری هوایی و افزایش احتمال خرخر می ش��ود. سیگار 
 را ترک کنید. سیگار کش��یدن باعث پرخونی مخاط بینی و ریه ها 
 می  ش��ود و ب��ا انس��داد نس��بی ای��ن مج��اری خرخر ب��ه وجود

 می آورد.
این فوق تخصص ریه یادآور ش��د: به پهلو بخوابی��د. افرادی که به 
 خرخر ش��دید مبتال هس��تند. در هر وضعیتی ک��ه بخوابند خرخر 
می کنند؛ اما به غیر از این گروه افراد، به طور معمول خرخر هنگام 
خوابیدن به پش��ت به وجود می  آید و با خوابیدن ب��ه پهلو، خرخر 
 فروکش می  کند. بدون بالش��ت بخوابید. بالش��ت  ه��ا به خصوص 
بالش ت های خیلی نرم باعث خم برداشتن گردن و در نتیجه انسداد 

مجاری هوایی و خرخر می  شوند.

گرمازدگى کودکان و درمان آن
خرخر شبانه و درمان آن

سالمتکودک:

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031
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