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افزایش وام ازدواج جوانان
 به 10 میلیون تومان

 یاد سمندریان زنده 
خواهد ماند

بهبود شرایط پرستاران اصفهان 
در دستور کار قرار می گیرد 
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قرعه کشی  با چاشنی
  بالتکلیفی

تکلیف لیگ پانزدهم به نظر مس��ووالنی گ��ره خورده که 
در آستانه شروع فصل جدید مسابقات با یک خونسردی 
باورنکردنی مرتبا درباره اعالم رای نهایی خود امروز و فردا 

می کنند....

 موضع گیری بی سابقه اروپا 
علیه  عربستان

پس از گذش��ت بیش از 100 روز از حم��الت تجاوزکارانه 
عربستان سعودی به یمن و کش��تار هزاران نفر از مردم این 
کشور، پارلمان اروپا سرانجام این حمالت را محکوم کرد و 
توقف فوری آن را خواستار شد. پارلمان اروپا در بیانیه ای بر 
ضرورت توقف عملیات نظامی در یمن در سریع ترین زمان 

ممکن، تأکید کرد. در این بیانیه، حمالت عربستان...

ط�رف مقابل، ب�ا عقالنیت از 
زمان درست استفاده کند

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه مذاکرات 
هس��ته ای رو به جلو قرار داردگفت: امیدوارم این عقالنیت 
 در طرف مقاب��ل ما باش��د که از زمان، درس��ت اس��تفاده

 کند....

همه منتظر نتیجه
 مذاکرات هسته ای هستند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: تقریبا 
هر روز هیات هایی از خارج از کشور به ایران می آیند 
و مالقات هایی را با ما انج��ام می دهند اما همه منتظر 

هستند که مذاکرات به نتیجه برسد...

 رونق تجارت ایران
 در خلیج  فارس

تحلیلگ��ران اظه��ار می کنند؛ ک��ه  تجارت ای��ران با 
کش��ورهای عربی منطق��ه خلیج ف��ارس در صورت 
امضای توافق هس��ته ای و برداشته شدن تحریم های 

اقتصادی رونق پیدا خواهد کرد؛  با این همه...

مصرف یک درصدی فوالد و ذوب آهن از زاینده رود

درد دل  پنهان آمریکایی ها
 از نفوذ ایران در منطقه

در نشست خبری اعضای اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

توسعه صنایع دستی اصفهان 
در بازارهای بین المللی 

معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: برای بروز رسانی 
صنایع دستی باید کار پژوهش��ی انجام داد و با این هدف، 
توس��عه صنایع دس��تی اصفهان در بازاره��ای بین المللی 

عملیاتی می شود.
محمد حسین دهقانی با اش��اره به نیاز بروزرسانی صنایع 
دستی اصفهان اظهار داش��ت: اگر قرار است تحولی دراین 
زمینه روی دهد ابتدا باید یک بازار مناسب داشته باشیم و 
حوزه بازرگانی و تجارت صنایع دستی را تقویت کنیم.وی 

افزود: وقت��ی این حوزه 
ش��ود  تقوی��ت 
فواید آن شامل 
ح��وزه تولید، 
تقاضا و توسعه 
دستی  صنایع 

نیز می ش��ود و 
حتی تقاضا برای 
صنایع دستی رو 

به افزیش می رود. 



روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی از اوضاع ناگوار 
ش��ماری از آوارگان جنگ های س��وریه و عراق در اروپا و 
سرقت از آنها و گرفتار ش��دن در دام باندهای مافیا پرده 

برداشت.
 رابرت فیس��ک در گزارش خود در روزنامه ایندیپندنت 
با عنوان »باندها در مرزهای مقدونی��ه در کمین کاروان 
های آوارگان عرب در دروازه های اروپا هس��تند« نوشت: 
من برای پوشش خبری خروج احتمالی یونان از اتحادیه 
اروپا به این کش��ور رفتم ام��ا به جای آن با حادثه ش��رم 
آوری در مرز مشترک بین یونان و مقدونیه روبه رو شدم.

 به گفته فیس��ک، ده ه��ا آواره عرب ف��راری از جنگ در 
کشورهای ش��ان آثار جراحت ها و کبودیهای بدنشان را 
به وی نش��ان داده و گفتند که مورد ضرب و جرح اعضای 
باندهای مافیا در مرز مقدونیه ق��رار گرفته اند.وی افزود: 
بگذاریم آنها را مرزبان نخوانیم. با وجود اینکه رسما مرزبان 
هستند اما آنها را شبه نظامیان مرز مقدونیه خواهم خواند.

فیس��ک تالش می کند که تصویری از حادثه را توصیف 
کند و توضی��ح می دهد که این ش��به نظامیان س��وار بر 

خودروهای خ��ود بودند و برخی دیگر س��وار خودروهای 
مستقر نزدیک راه آهن مرزی خوش می گذراندند و تلفن 
می کردند؛ درحالی ک��ه آوارگان ع��رب در بوته زارهای 
اطراف بودند.فیس��ک گفت که برخی از پزشکان سازمان 
بدون مرز تالش کردند که به آسیب دیدگان کمک کنند 
و مقداری با آنها رفتار انسانی داشته باشند که اروپا به آنها 

نشان نداده است.
وی افزود: آنها به آوارگان آب س��الم و وس��ایل پانسمان 
 دادن��د و تاح��دودی به آنه��ا اطمین��ان دادن��د که همه 
اروپایی ها به آنها پشت نخواهند کرد.فیسک خاطرنشان 
کرد: اکثر زنان و مردان از درع��ا و دیرالزور و حلب و دوما 
و نظایر آن در س��وریه با هم فرار ک��رده بودند و همگی به 
مقدونیه س��یده بودند و از سرقت از خودش��ان در طول 
مس��یر ش��کایت داش��تند.وی خاطرنش��ان کرد، بیشتر 
آنها مس��افت های طوالنی تا 20 مایل در ش��مال یونان 
را در ح��رارت 30 درجه س��انتی گراد پی��اده طی کرده 
 بودند، زیرا اجازه استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی را 

ندارند.

رییس مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا بی��ان اینک��ه مذاکرات 
هس��ته ای رو به جلو ق��رار داردگف��ت: امیدوارم ای��ن عقالنیت 
 در ط��رف مقاب��ل م��ا باش��د ک��ه از زم��ان، درس��ت اس��تفاده

 کند.
 علی الریجانی در حاش��یه جلس��ه علنی مجلس و پس از افتتاح 
نمایش��گاه »قاب س��رخ« )جش��نواره عکاس��ی از گلزار شهدای 
سراس��ر کش��ور(، در جمع خبرن��گاران و در پاس��خ به س��وال 
خبرنگار مهر درباره پیش بینی وی نس��بت به سرانجام مذاکرات 
هسته ای در 2۴ س��اعت آینده، اظهار داش��ت: همانطور که قبال 
گفته ام نگاه من در کل نس��بت ب��ه مذاکرات مثبت اس��ت؛ من 
تصور می کنم تالش��ی ک��ه تی��م مذاکره کننده انج��ام می دهد، 
 یک مس��یر روش��ن و تعریف ش��ده و چارچ��وب دار و کاماًل فکر

 شده است.
وی افزود: امیدوارم این عقالنیت در گروه مقابل وجود داشته باشد 
که از زمان، درس��ت اس��تفاده کنند؛ تصور نکنند که پایان وقت، 
فرصت مناسبی است،  برای اینکه آرای جدید وارد صحنه بشود یا 

تصور کنند که حداکثر فشار را باید وارد کنند.
 این فشار زیاد ممکن است مش��کل ایجاد کند و این تاکتیک ها، 

برای مذاکرات سهل و آسان است.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: وقت��ی مذاکرات 
یک ام��ر پیچی��ده و دراز م��دت ش��د، باید ب��رای ام��ور از قبل 
فکر ش��ده باش��د؛ لذا م��ن ضم��ن اینک��ه در جری��ان بعضی از 
چالش ه��ای موج��ود هس��تم، ام��ا فک��ر می کنم ک��ه حرکت 
 رو ب��ه جل��و اس��ت و می توانن��د در ش��رایط فعل��ی ب��ه نتیجه

 برسند.

 موضع گیری بی سابقه اروپا 
علیه  عربستان

پس از گذش��ت بیش از 100 روز از حمالت تجاوزکارانه عربس��تان 
سعودی به یمن و کشتار هزاران نفر از مردم این کشور، پارلمان اروپا 
سرانجام این حمالت را محکوم کرد و توقف فوری آن را خواستار شد.

 پارلمان اروپا در بیانیه ای بر ضرورت توقف عملیات نظامی در یمن در 
سریع ترین زمان ممکن، تأکید کرد. در این بیانیه، حمالت عربستان 
س��عودی علیه یمن و محاصره دریایی و زمینی این کشور را محکوم 
کرده است؛ چرا که این اقدامات خصمانه موجب بروز وضعیت بسیار 
دش��واری برای مردم، و همچنین رش��د فعالیت القاعده و داعش در 

یمن شده است.
در این بیانیه از یمنی ها خواس��ته شده اس��ت که اختالفات خود را 
از طریق گفتگو و به دور از خش��ونت حل کنن��د و طرفهای خارجی 
نیز نقش مثبت��ی را در یمن ایف��ا کنند.پارلمان اروپا ع��الوه بر این، 
خواس��تار خودداری از حمله به آثار و اماکن تاریخی یمن ش��د و بر 
ضرورت حمایت از این امکان و آثار تأکید کرد.پارلمان اروپا حمالت 
داعش به مس��اجد صنع��ا و صعده را نی��ز محکوم و تأکی��د کرد که 
 داعش و القاعده با سوء اس��تفاده از اوضاع امنیتی در حال گسترش

 فعالیت های خود در یمن هستند.

طرف مقابل، با عقالنیت از زمان درست استفاده کندحادثه ای شرم آور در مرزهای یونان و مقدونیه

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظ��م انقالب  در دیداری 
صریح و صمیمی با بیش از هزار جوان دانشجو، حدود ۴ ساعت 
به دغدغه ها، مطالبات، انتقادها و پیش��نهادهای آنان گوش 
دادند و درباره مسائل مختلف از جمله آرمانخواهی، الزامات 
افزایش تأثیرگذاری تشکل های دانشجویی، مسائل منطقه، 
تداوم استکبارستیزی ملت ایران و مسائل روز دانشجویی با 

آنان سخن گفتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر انقالب در این دیدار 
که از ساعت هجده آغاز و بعد از نماز و افطار نیز ادامه یافت با 
اشاره به حسرت جاری در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، 
خاطرنشان کردند: هرکس در این بهار معنویت و صفا، دلش 
 را تحت تأثیر باران رحمت و لطف الهی قرار داده، در آینده از

 میوه های این بذر افشانی معنوی، بهره ها خواهد برد.
ایشان در پاسخ به سؤال همیش��گی جوانان درباره راه های 
تعالی روحی افزودند: از بزرگان شنیدم که مهم ترین کار برای 

اعتالی معنوی، تقوا و پرهیز از گناه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انجام فرائض دینی به ویژه » نماز 
اول وقت، با حضور قلب و حتی المقدور با جماعت« را مکمل 
پرهیز از گناه برش��مردند و خاطرنشان کردند: این مجموعه 
گرانبها را با تالوت هر روزه حداقل چن��د آیه از قرآن، زینت 

دهید.
رهبر انقالب پس از تأکید بر فرائض دینی به بحثی در زمینه 
فرائض دانش��جویی پرداختند. ایشان قشر دانشجو را قشری 
ممتاز خواندند و تأکید کردند: مهم ترین فریضه دانشجویی 

آرمانخواهی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ب��ا  رد تفکری که آرمانخواهی را 
مخالف واقع گرایی می داند خاطرنش��ان کردند: آرمانگرایی 

مخالف محافظه کاری است نه واقع گرایی.
ایشان در توضیح بیشتر، محافظه کاری را تسلیم در مقابل هر 
واقعیتی خواندند و افزودند: آرمانگرایی یعنی استفاده صحیح 
از واقعیات مثبت و مبارزه با واقعیات منفی در جهت رسیدن 

به اهداف بزرگ.
رهبر انقالب، » ایجاد جامعه اس��المی و احیای تفکر اسالم 
سیاسی« را از مهم ترین آرمان ها خواندند و افزودند: آرمان 
اعتماد به نفس و اعتقاد به » ما می توانیم« نیز در مسیر رشد و 

تعالی جامعه و کشور، تأثیری تعیین کننده دارد.
مبارزه با نظام سلطه و استکبار، سومین آرمانی بود که ایشان 
در چارچوب فرائض جامعه دانشجویی، مورد بحث قرار دادند.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: علت اصلی دش��منی 
زورگویان جهانی با ملت ایران، خودداری جمهوری اسالمی از 

پذیرش نظام مبتنی بر سلطه گر و سلطه پذیر است.
ایش��ان » عدالت خواه��ی«، »س��بک زندگی اس��المی«، 
»آزادیخواهی واقعی و نه غربی«، »رشد علمی«، »کار و تالش 
و پرهیز از تنبلی« و » اسالمی ش��دن دانشگاه ها« را از دیگر 

مصادیق آرمانخواهی تشکل های دانشجویی برشمردند.
رهبر انقالب اسالمی، سپس به یک دغدغه راهبردی جامعه 
دانشجویی پاسخ گفتند: »چگونه می توان با آرمانخواهی بر 

تصمیمات مسووالن کشور تأثیرگذار شد؟«
 پاس��خ ایش��ان به این س��ؤال مه��م صری��ح و مؤک��د بود:

 »آرمان ها را تکرار کنید، با جدیت بر س��ر آنها بایستید تا به 
گفتمان دانشجویی و سپس گفتمان عمومی تبدیل شوند، 
آنگاه مس��ووالن و مراکز دولتی و حکومتی، تحت تأثیر قرار 

خواهند گرفت.«
رهبر انقالب پس از تبیین س��از و کار تأثیرگ��ذاری جامعه 
دانشجویی بر تصمیمات مراکز مختلف کشور، به بیان الزاماتی 
 پرداختند که تش��کل های دانش��جویی می بایس��ت به آنها

 پایبند باشند.
ایش��ان پرهیز از »س��طحی نگری و کار عمقی روی مفاهیم 
اسالمی« را نخستین الزام تشکل های دانشجویی برشمردند.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در همین زمین��ه، به نقد برخی 
شعارها و س��خنانی پرداختند که ظاهری اسالمی اما باطنی 

متفاوت دارد.
ایش��ان به عنوان ی��ک مص��داق افزودند: اصطالح اس��الم 
رحمان��ی که ای��ن روزه��ا رای��ج ش��ده اس��ت،  از ترکیب 
دو کلم��ه زیب��ا ب��ه وجود آم��ده ام��ا معن��ای واقع��ی آن 
چیس��ت؟ آی��ا منظ��ور ای��ن اس��ت ک��ه برخ��الف قرآن 
 که انس��ان ها را به مؤمن، کافر، دش��من و دوس��ت تقسیم 
می کند باید با همه انسان ها، صرفاً با رحمت برخورد کرد؟ و 
با کسانی که با اسالم و ملت ایران دشمنی می کنند، بر خالف 

فرمان پروردگار با محبت، موّدت و َمعِدلَت رفتار کرد؟
ایشان، اینگونه حرف های بدون تأمل و سطحی را کاری غلط 

و گمراه کننده خواندند و افزودند: آیا اصطالح اسالم رحمانی، 
نشأت گرفته از لیبرالیزم غربی اس��ت؟ اگر اینگونه باشد این 
اصطالح، نه اسالمی اس��ت و نه حتی رحمانی و عاطفی، چرا 
که زیربنای لیبرالیزم یعنی تفکر اومانیس��تی براساس نفی 
پروردگار و معنویت ش��کل گرفته و بر پایه منافع گروه های 

قدرتمند، استوار است.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ادامه همین بح��ث، به نقد 
مسائلی که ارزش های آمریکایی نامگذاری شده پرداختند 
و افزودن��د: جهانخوارگی نظام س��لطه در همین ارزش های 
آمریکایی ریشه دارد؛  ضمن اینکه نکات خوب این ارزش ها 
نیز، در رفتار س��لطه جویانه مقامات آمریکایی به فراموشی 

سپرده شده است.
ایشان افزودند: اگر اصطالح اسالم رحمانی به اینگونه مسائل 
اشاره دارد صددرصد غلط است و ربطی به اسالم واقعی ندارد.
 رهبر انقالب س��پس ب��ه یکی دیگ��ر از الزام��ات اثرگذاری

 تش��کل های دانش��جویی یعنی » افزایش ق��درت جاذبه« 
پرداختند.

ایشان با رد کامل افزایش جذابیت در محیط های دانشجویی 
از راه های غلطی همچون اردوهای مختلط و کنس��رت های 
موسیقی تأکید کردند: کسانی که دختران و پسران دانشجوی 
مردم را تحت عنوان ایجاد جاذبه، به صورت مختلط در پوشش 
اردوهای دانش��جویی به اروپا می برند قطع��اً به محیط های 

دانشجویی و حتی نسل آینده خیانت می کنند.
رهب��ر انق��الب در تبیی��ن راه ه��ای صحی��ح افزای��ش 
ق��درت ج��ذب تش��کل ه��ای دانش��جویی، ب��ه ارائ��ه 
ح��رف ه��ای ن��و و ت��ازه دین��ی، سیاس��ی و اجتماع��ی 
 اش��اره کردن��د و افزودن��د: مطالع��ه عمی��ق ق��رآن و
 نهج البالغه، امکان طرح سخنان نو و جذاب را فراهم می آورد.

استفاده از روش های هنری مانند تئاتر دانشجویی، کاریکاتور، 
طنز، نشریات صوتی، مراسم شعرخوانی از دیگر روش هایی 

بود که رهبر انقالب به تشکلهای دانشجویی توصیه کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس در تبیین س��ومین الزام 
افزایش جذابیت گروه های دانشجویی، » اقناع فکری و پرهیز 

از زور و تحمیل« را مورد تأکید قرار دادند.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: تفکر دینی را جز ب��ا اقناع نمی 
شود منتقل کرد؛  البته ممکن است تحت تأثیر احساسات و 
هیجانات، برخی حرف ها بدون اقناع فکری، پذیرفته شود اما 

این پذیرش چون اقناعی نیست، ماندگار نخواهد بود.
رهبر انقالب با اشاره به سابقه استفاده گروه های مارکسیستی 
و کمونیستی از روش های غیراقناعی و تحمیل عقاید خود، 
هشدار دادند: اگر برخی خبرها درباره فعال شدن دوباره جریان 

مارکسیستی در بعضی دانشگاه ها، واقعیت داشته باشد، قطعاً 
پول آمریکایی حامی این جریان است تا دانشجویان متفرق 

و شقه شقه شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای » به کارگیری اس��اتید ارزشی و 
خودداری از اس��تفاده از عناصر نامطمئن برای نظام و کشور 
و مردم« را به تشکل های دانش��جویی توصیه و خاطرنشان 
 کردند: عناصری نظیر کسانی که در س��ال 88 آن حوادث را 
به راه انداختند و بدون هیچ منطقی با اسالمیت و جمهوریت 

نظام مخالفت کردند قابل اطمینان نیستند.
رهبر انقالب »فهم واقعیات کشور« را از دیگر الزامات افزایش 

تأثیرگذاری جریان های دانشجویی برشمردند.
ایشان افزودند: توقع از مسووالن برای کار و تالش بیشتر، توقع 

درستی است؛  اما باید واقعیات مثبت را نیز مشاهده کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پررنگ تر شدن آرمان ها و ناکام 
ماندن تالش بعضی مجموعه ها برای به حاشیه راندن و حذف 
آرمان های امام خمینی را از جمله واقعیات قابل توجه کشور 

دانستند.
ایش��ان یادآوری کردند:  پس از رحلت امام بزرگوار، عده ای 
بر اثر یک اش��تباه، اهداف پنهان خود را برای کنار گذاشتن 
آرمان های بزرگ امام علنی کردندکه البته االن چون پخته 
تر شده اند دیگر به صراحت از این هدف حرف نمی زنند، اما 

عمل می کنند.
رهبر انقالب افزودند: با وجود تالش های بی وقفه این عده در 
داخل و خارج و به کارگیری عناصر فکری، سیاسی و هنری، 
نشاط و حیات آرمان ها در کشور اوج گرفته است و جوانانی 
که حتی واقعیات جذاب دوران امام و جنگ تحمیلی را ندیده 

اند با تمام وجود جذب آرمان های اسالم و انقالب شده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »حضور و نفوذ شگفت آور و معنوی 
ایران« در منطقه را از دیگر واقعیاتی برشمردند که تشکل های 

دانشجویی باید مورد توجه قرار دهند.
ایشان افزودند: با خبریم که امریکایی ها و مرتجعان منطقه در 
نشست های پنهان خود، برای یکدیگر از نفوذ ایران در منطقه 

درد دل می کنند؛  اما کاری هم از دست شان بر نمی آید.
رهب��ر انق��الب ب��ا اش��اره ب��ه بمب��اران ص��د روزه یم��ن 
و کش��تار وحش��یانه م��ردم ب��ی گن��اه و مظل��وم آن 
کش��ور افزودن��د: غ��رِب لیب��رال و مدع��ی آزادیخواه��ی 
 در براب��ر ای��ن جنای��ت س��عودی ه��ا، ل��ب از ل��ب ب��از 
 نم��ی کن��د و ش��ورای امنی��ت در یک��ی از ننگی��ن ترین

 قطعنامه های خود، به ج��ای بمباران کنن��دگان، بمباران 
شوندگان را محکوم می کند.

ایشان، علت اصلی بمباران خانه و کاشانه مردم یمن را غیظ و 

عصبانیت سعودی ها و حامیان شان از نفوذ ایران در منطقه 
برشمردند و افزودند: بر خالف ادعاها، نفوذ ایران اسالمی در 
منطقه، موهبتی خدادادی است، نه فیزیکی و متکی بر سالح، 
و ما همچون شهید بهشتی به دشمنان این ملت می گوییم از 

این عصبانیت و غیظ بمیرید.
رهب��ر انقالب ب��ا توصیه به تش��کل های دانش��جویی برای 
کار کردن روی مس��ائل منطق��ه ای و بین الملل��ی از جمله 
قضایای یمن، عراق و س��وریه، ایجاد تشکل های دانشجویی 
ب��رای اس��تفاده در هن��گام انتخاب��ات را نوع��ی اهان��ت به 
 جامع��ه دانش��جویی خواندن��د و افزودن��د: ج��دای از این

 تشکل های یکبار مصرف، تش��کل های اسالمی و عالقمند 
 می توانند در حرکت عمومی کشور، بسیار مفید و تأثیرگذار

 باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش نخس��ت سخنان شان، 
 پس از ش��نیدن س��خنان 9 نفر از نمایندگان تش��کل ها و 
جریان های دانشجویی، با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان 
در خصوص بی فایده بودن »شعار بدون عمل«گفتند: البته 
ش��عار پر محتوا، پر مضم��ون و حاکی از ی��ک حقیقت قابل 
گسترش فکری، می تواند عوامل انسانی را به صحنه بکشاند و 

جهت دهنده و برانگیزاننده باشد.
»س��ختگیری در مقابل تش��کل های انقالبِی دانشجویی«، 
محور انتقاد یکی از دانش��جویان بود که رهبر انقالب در این 
خصوص خطاب به وزی��ران علوم و بهداش��ت تأکید کردند: 
حرف های تشکل های دانش��جویی انقالبی و اسالمی همان 
 حرف ها و مطالبات ماست و افرادی که در دانشگاه ها، کارها و 
مس��وولیت های کلیدی در دس��ت دارند مطلقاً نباید بر این 

تشکل ها سختگیری و فضای فعالیت آنان را محدود کنند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا وارد دانس��تن انتقاد یکی 
دیگ��ر از دانش��جویان در خص��وص ترویج برخی مس��ائل 
ُمخّل پیش��رفت های علمی در دانش��گاه ها نظیر برگزاری 
 کنس��رت ه��ای موس��یقی، گفتن��د: اینگون��ه کاره��ا به

  بهانه ی نشاط بخشی به محیط دانشجویی، جزو غلط ترین 
کارهاست.

رهب��ر انق��الب س��وق دادن جوان��ان ب��ه ای��ن فضاه��ای 
ناس��الم را برنام��ه دش��منان خواندن��د و خاطرنش��ان 
کردن��د: پیش��روان حرک��ت پرافتخ��ار علم��ی ام��روز 
 کش��ور در رش��ته ه��ای حس��اس و مهم��ی نظی��ر

 هس��ته ای و نان��و، جوان��ان مؤم��ن و انقالب��ی ب��وده 
و هس��تند و دش��منان م��ی خواهن��د امث��ال دکت��ر 
 ش��هریاری ها و دکترچم��ران ها، در دانش��گاه ه��ا تربیت

 نشوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: هر دو وزیر محترم 
علوم و بهداشت مورد اعتماد من هستند؛  اما باید مراقبت کنند 
 که افرادی در زیر مجموعه آنها، دانشجویان را با برخی کارها و 
برنامه های غلط، از گرایش انقالبی و اسالمی و معنویت دور 
نکنند. »تشکیل کرسی های آزاداندیشی به معنای واقعی« 
نکته دیگری در س��خنان دانش��جویان بود که رهبر انقالب 
درخصوص آن گفتند: بنده کاماًل با چنی��ن کاری موافقم و 
باید جوان دانشجوی مسلماِن انقالبِی والیی، با خونسردی و با 
قدرت منطق و قوت استدالل، استدالل های معارض را باطل 

کند که این ظرفیت امروز وجود دارد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در پاس��خ به س��ؤال یکی از 
دانش��جویان درباره س��خنان برخی نمایندگان و منصوبین 
رهبری و القای ای��ن نظرات به عنوان دی��دگاه های رهبری 
گفتند: حرف این افراد، حرف خود آنهاست و حرف بنده را از 

خود بنده بشنوید.
ایشان افزودند: منصوب شدگان از سوی رهبری حتی ممکن 
است در برخی مسائل سیاسی و اجتماعی نظر متفاوتی با بنده 
داشته باشند که این مسئله اشکالی ندارد، زیرا مساله اصلی، 

جهت گیری های کلی و انقالبی است.
رهبر انقالب تأکید کردند: البته اگر کس��ی از قول بنده نکته 
خالف واقع را مطرح کند، به او تذکر داده و خواسته می شود 

که آن مطلب را اصالح کند.
»وضعیت مبارزه با استکبار پس از مذاکرات هسته ای« سؤال 
دیگری بود که یکی از دانشجویان مطرح کرد. رهبر انقالب در 
پاسخ تأکید کردند: مبارزه با استکبار و نظام سلطه، براساس 
 مبانی قرآنی، هیچ��گاه تعطیل پذیر نیس��ت و امروزآمریکا

 کامل ترین مصداق استکبار است.
ایشان افزودند: به مس��ووالن مذاکره کننده نیز گفته ایم که 
فقط در موضوع هسته ای حق دارید مذاکره کنید و با اینکه 
طرف آمریکایی گاهی مسائل منطقه، از جمله سوریه و یمن را 
پیش می کشد، مسووالن ما می گویند در این مسائل مذاکره 

نمی کنیم.
رهبر انق��الب تأکید کردن��د: مبارزه با اس��تکبار جزء مبانی 
انقالب و از کارهای اساسی اس��ت، بنابراین، خودتان را برای 
ادامه مبارزه با استکبار آماده کنید. دانشجویی از رهبر انقالب 
درخواس��ت کرد پدران و مادران را به سهل گیری در ازدواج 

جوانان توصیه کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز پدران و مادران را به پرهیز از 
سختگیری دعوت کردند و گفتند: خداوند در قرآن وعده داده 
است که پس از ازدواج از فضل خود جوانان را غنی می کند و 

مشکالت برطرف می شود.
ایش��ان رس��م خواس��تگاری و واس��طه گری برای تسهیل 
ازدواج جوانان را رس��می س��تودنی خواندند و گفتند: حل 
 مشکالت ازدواج جوانان، به نفع دنیا و آخرت کشور و جامعه

 است.
رهبر انقالب در همین زمینه مساله مهم افزایش نسل را مورد 
اش��اره قرار دادند و با اش��اره به برخی گزارش ها درباره عدم 
اجرای صحیح قانون درخصوص جلوگی��ری از منع باروری، 
خطاب به وزیر بهداشت تأکید کردند: به این مساله رسیدگی 

کنید.
رهبر انق��الب با اظهار خرس��ندی عمیق و قبل��ی از دیدار با 
دانش��جویان، حضور پرش��ور، پرانگیزه و با نش��اط دانشجو 
 و ج��وان ایران��ی در عرص��ه مس��ائل گوناگ��ون کش��ور را 
مساله ای مهم و نقطه مقابل گزارشهایی خواندند که برخی 
مراکز مغ��رض آماری درباره افس��ردگی ج��وان ایرانی ارائه 
می دهند. ایش��ان خاطرنش��ان کردند: ای��ن دروغ محض و 
 خباث��ت آمیز، بهان��ه ای ب��رای تجویز آزادی ه��ای مبتذل

 است.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای جوان ایرانی را از با نش��اط ترین، 
فع��ال تری��ن و س��رزنده تری��ن جوان��ان دنیا برش��مردند 
جوان��ان  خودکش��ی  ب��االی  آم��ار  مقاب��ل،  در  و 
غ��رب دنی��ای  در  افس��ردگی  نش��انه  را   اروپای��ی 

 دانستند.ایش��ان قت��ل ح��دود 80 ک��ودک در حمله چند 
س��ال قبل یک جوان اروپای��ی و همچنی��ن گرایش باالی 
جوان��ان اروپایی به عضوی��ت در داعش برای خودکش��ی از 
طریق عملیات انتح��اری را نمونه هایی از افس��ردگی جوان 
اروپایی خواندن��د و در مقاب��ل تأکید کردند: ج��وان ایرانی 
که با زبان روزه و پس از ش��ب زنده داری ش��ب ق��در، برای 
راهپیمایی روز قدس در گرمای ش��دید تابستان به خیابان 
 می آید، سرزنده و با نشاط و فرس��نگ ها از افسردگی به دور

 است.

مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان عنوان کردند؛

درد دل پنهان آمریکایی ها از نفوذ ایران در منطقه
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خبر 

استاندار اصفهان گفت: با توجه به تالش  ها و زحمات قشر پرستاران 
جامعه، بهبود شرایط پرستاران اصفهان در دستور کار قرار می گیرد.

رس��ول زرگرپور در بازدید از موسس��ه خیریه توانبخشی معلوالن 
شهید مدنی،  اظهار داشت: بر اس��اس آمار ارایه شده به طور معمول 
بین10 تا 12 درصد از جمعیت کش��ورهای مختلف را افراد دارای 

معلولیت های جزئی تا حاد تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه به ط��ور معمول در کش��ورهای مختلف، دولت ها 
این افراد را زیر پوش��ش قرار می دهند، افزود: در ایران نیز بخشی از 
مدد جویان از معلولیت های جسمی، روحی و روانی توسط سازمان 
بهزیس��تی زیر پوش��ش قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی نیز زیر 
پوشش موسسه های خیریه ای هستند  که خوش��بختانه در استان 
اصفهان نیز تع��داد خیریه ها باال ب��وده و یکی از افتخارات اس��تان 
اصفهان به حساب می آید.استاندار اصفهان به فعالیت موسسه خیریه 
توانبخشی معلوالن شهید مدنی اشاره و بیان کرد: در این مجموعه 
حدود 200 نفر از معلوالن جس��می به صورت شبانه روزی و حدود 
30 نفر به صورت نیمه وقت نگهداری می شوند و همچنین مجموعه 

خدمات دیگری از جمله مشاوره در این مرکز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه بخش��ی از اعتبارات این مرکز توسط موسسه 
قائم الرضا و بخش��ی نیز توسط سازمان بهزیس��تی تامین می شود، 
تصریح کرد: ش��رکت فوالد مبارکه بخش��ی از هزینه های بازسازی 
این مرکز را بر عه��ده گرفته و کمک های خوبی را نی��ز به این مرکز 
داش��ته اس��ت.زرگرپور گفت: خوش��بختانه این مرکز نس��بت به 
مراکز دیگر به ش��رایط اس��تاندارد نزدی��ک ب��وده و مدد جویان تا 
آن جا که امکان پذیر اس��ت از خدمات مطلوبی بهره مند می ش��وند 
و باید تالش ش��ود که مش��کالت آن ها به طور کامل برطرف شود.

وی خاطرنش��ان کرد: این موسس��ه برای کامل کردن فعالیت های 
خود نیازمند س��رمایه گذاری بوده ک��ه امیدوار هس��تیم از طریق 
خیریه ها، دولت و ش��رکت فوالد مبارک��ه تامین ش��ود.وی با بیان 
اینکه م��ردم باید به ش��کرانه س��المتی خ��ود و فرزندانش��ان در 
طول س��ال و به ویژه در م��اه مبارک رمض��ان به فک��ر مددجویان 
باش��ند، گفت: در حال حاض��ر بخش زی��ادی از هزینه ه��ای این 
مجموعه ها را کمک ه��ای مردمی تامی��ن می کند و چ��ه بهتر که 
 به شکرانه این س��المتی ما نیز بخش��ی از هزینه های آن را برعهده

 بگیریم.
استاندار اصفهان به مشکالت پرسنل این مراکز اشاره و خاطرنشان 
کرد: پرس��نل این مراکز با انجام رس��اندن فعالیت های خود ایثار و 
جهاد کرده و با وجود اینکه ث��واب و پاداش اخروی را به دنبال دارد، 
مشکالت زیادی نیز از نظر جسمی و روحی برای آن ها ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه این افراد به مرور زمان فرس��وده می ش��وند، اظهار 
داشت: متاس��فانه وضعیت قوانین و مقررات و دریافتی های آنان به 
گونه ای نبوده که این افراد دل گرم به فعالیت شوند که باید در زمینه 

رفع این مشکالت تالش شود.

استاندار اصفهان:

بهبود شرایط پرستاران اصفهان 
در دستور کار قرار می گیرد 

زاینده رود: 
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی، رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معاون و کشاورزی اصفهان در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه خبرنگاران می توانند مشاوران مناسبی برای 
اتاق بازرگانی باشند، اظهار کرد: اتاق برای همه است و 
همه باید برای نجات اقتصاد کشور که مهم ترین مشکل 

امروز جامعه محسوب می شود، کمک کنیم.
وی توجه به تشکل های استان و هماهنگ کردن آنها را از 
برنامه های مهم اتاق بازرگانی استان اصفهان ذکر کرد و 
افزود: نباید انتظار کار اجرایی از اتاق داشته باشیم، اتاق 
در همه جا نظر مشورتی داشته و باید به جای فاصله ها 
سعی کنیم نزدیک تر شویم تا بتوانیم به انتظارات مردم 

جامه عمل بپوشانیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
با اش��اره به حضور جوان��ان و بانوان در ات��اق بازرگانی، 
تصریح کرد: در حال حاضر بی��ش از 40 درصد اعضای 
اتاق را افراد زیر 40 س��ال تش��کیل می دهن��د. در این 
 راس��تا قرار بر این ش��ده باید 30 درصد از اعضای تمام 

کمیسیون ها را جوانان و بانوان تشکیل دهند.
پیرامون تش�کیل معاون�ت گردش�گری در اتاق 

بازرگانی استان اصفهان
سهل آبادی پیرامون تشکیل معاونت گردشگری در اتاق 
بازرگانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان یکی از 
ظرفیت های مهم در گردشگری به شمار می رود و اتاق 
نیز این موضوع را با جدیت دنب��ال می کند و در همین 
راستا تشکیل معاونت گردشگری را همراه با کمیسیون 

گردشگری در دستور کار قرار داده  ایم.
وی پیرامون بحران آب در اس��تان اصفهان اظهار کرد: 
فوالد مبارکه از سال 72 به بعد حدود 67 درصد مصرف 
آب خود در هر تن تولید را کاهش داده است و این یک 
اتفاق مهم است. در ش��رایطی که استان اصفهان، خود 
نیازمند آب اس��ت نباید آب سایر اس��تان ها توسط آب 

اصفهان تامین شود.
رییس ات��اق بازرگانی اصفهان در پاس��خ به پرسش��ی 
 مبنی بر اینکه چ��را اتاق بازرگانی اصفهان س��همی در 
کرسی های اتاق ایران ندارد، گفت: نباید از دست دادن 
کرسی در اتاق ایران را بزرگ جلوه دهیم، اتاق اصفهان 
 پس از اتاق ته��ران مهم  ترین اتاق کش��ور محس��وب 
می شود و توانسته به خوبی جایگاه خود را در اتاق ایران 
پیدا کند، هم رای ش��دن اتاق اصفهان مه��م تر از یک 

کرسی در اتاق ایران است.
س��هل آبادی با اش��اره به مالیات س��نگین اصفهان در 

سال جاری و ایجاد س��رمایه گریزی اظهار کرد: برخی 
مطالب تنها مختص اصفهان نبوده بلکه میزان مشکالت 
واحدهای صنعتی اس��تان های دیگ��ر مانند آذربایجان 

شرقی به مراتب بیشتر از اصفهان است.
90 درصد از معاون استان اصفهان کوچک هستند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: متاس��فانه اکثر 
افراد تنها معادن بزرگ را می بینند در صورتی که بیش 
از 90 درصد معادن استان کوچک هستند و این معادن 

نیز باید مورد مالحظه قرار بگیرد.
سهل آبادی افزود: ماشین آالت به روز در معادن بسیار 
گران قیمت هستند و سرمایه اولیه در این صنعت بسیار 
هزینه بر است، باید اعتراف کرد که بهره برداران از معادن 
تحمل این همه مش��کالت را ندارند و متاسفانه در سال 
گذشته بسیاری از معادن اس��تان رو به تعطیلی رفتند. 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اس��تان اصفهان گفت: واردات محص��والت خارجی به 

داخل کشور، تمام صنعت کشور را تهدید می کند.
دولت قانون تسهیل ارز را اجرا کند

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
 اس��تان اصفهان اضافه کرد: طبق برنام��ه پنجم قانون 
پیش بینی ش��ده که دولت موظف اس��ت تا قیمت ارز 
را به ان��دازه ما به التف��اوت تورم داخلی از تورم کش��ور 
هدف تس��هیل کن��د. ات��اق بازرگانی م��ی خواهد که 
دولت این قانون )تس��هیل نرخ ارز( را اج��را کند تا حق 
تولیدکنندگان پایمال نش��ود.همچنین مرتضی بیشه، 
عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان 
در جمع خبرنگاران، با بی��ان اینکه باید فرهنگ مطالبه 
گری در جامعه ش��یوع پیدا کند، اظهار کرد: حدود 60 
کمیته در زیرمجموعه کمیس��یون های اتاق بازرگانی 
استان اصفهان تشکیل شده اس��ت باید در این کمیته 
ها و کمیس��یون ها راهکارهایی پیدا شود تا اتاق بتواند 
در توسعه مباحث اقتصادی به دولتمردان کمک و یاری 

برساند.
وی افزود: اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان یک س��اختار 
س��نتی و قدیمی داش��ت که در دوره جدید یک اتفاق 
تازه در آن افتاده و کمیس��یون ها و کمیته ها گسترش 

زیادی داشته اند.
 ف�والد وذوب آه�ن تنه�ا ی�ک درص�د از آب 

زاینده رود را مصرف می کنند
بهرام سبحانی،  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: 
زمانی ک��ه موضوع خشکس��الی به میان م��ی  آید تمام 
توجهات به سمت صنایع جلب می شود در حالی که باید 

بر روی مصرف کشاورزی متمرکز شوند.
وی اظهار کرد: ب��ا وضعیت کنونی بی��م آن می رود که 
صنعت فوالد آسیب ببیند و در این راستا همان طور که 
در گذشته دولت بالفاصله به درخواست تولیدکنندگان 
فوالد پاسخ داد و تعرفه 15 درصدی را وضع کرد اکنون 
نیز انتظار می رود دولت تعرف��ه موثری را در این زمینه 

اتخاذ کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه کشور در 
یک منطقه خش��ک قرار دارد، افزود: اکنون نیز مشکل 
کم آبی به آن اضافه ش��ده است، براس��اس آمار وزارت 
نیرو در حال حاضر بی��ش از 92 درصد آب کش��ور در 
بخش کشاورزی مصرف می شود. بنابراین اگر در بخش 
کشاورزی تنها 10 درصد صرفه جویی انجام شود مشکل 
آب کش��ور برطرف خواهد ش��د.وی اضافه کرد: برخی 
مشکل کمبود آب زاینده رود را به فوالد مبارکه و ذوب 
آهن ارتباط می دهند در حالی که فوالد مبارکه تنها یک 

درصد ظرفیت آب زاینده رود را مصرف می کند.
سبحانی ادامه داد: حدود 2/5 درصد مصرف آب کشور 
توسط صنایع و حدود 5/5 درصد توسط بخش خانگی 
مصرف می ش��ود، بنابراین باید برای مشکل کم آبی به 
سمت استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری در بخش 

کشاورزی پیش برویم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان اصفهان 
با بیان اینکه فوالد مبارکه از سال 72 به بعد بالغ بر 67 
درصد مصرف آب خود به ازای هر تن تولید کاهش داده 
اس��ت، تاکید کرد: باید آب در جایی مصرف ش��ود که 
اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند، اما متاسفانه به دلیل 

اینکه آب موجود نیست، صنعت را توسعه نمی دهیم.
سبحانی خاطرنش��ان کرد: فوالد مبارکه این توانمندی 
را دارد ک��ه در ص��ورت ق��رار گرفتن در بح��ران، خود 
را از بحران خ��ارج کند، ام��ا آیا تولیدکنن��دگان دیگر 
فوالد کش��ور نیز همانند ف��والد مبارکه م��ی توانند از 
این مشکالت به س��المت عبور کنند.وی با بیان اینکه 
فوالد مبارکه بالغ ب��ر چهار هزار و 300 ش��رکت تابعه 
دارد، افزود: از این تعداد بالغ بر سه هزار و 300 شرکت 
در باال دست )تولیدکننده قطعات فوالد( و هزار شرکت 
در پایین دس��ت فوالد مبارکه )مصرف کننده تولیدات 
فوالد( فعالیت می کنند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
به قیمت تمام شده فوالد اشاره و خاطرنشان کرد: عمده 
هزینه فوالد مربوط به انرژی اس��ت و این در ش��رایطی 
است که  در کشور هزینه انرژی روز به روز گران تر می 
شود در حالی که در دنیا انرژی در حال ارزان شدن است.

در نشست خبری اعضای اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

مصرف یک درصدی فوالد و ذوب آهن از زاینده رود
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معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: برای بروز رسانی 
صنایع دستی باید کار پژوهش��ی انجام داد و با این هدف، 
توس��عه صنایع دس��تی اصفهان در بازارهای بین المللی 

عملیاتی می شود.
محمد حسین دهقانی با اش��اره به نیاز بروزرسانی صنایع 
دستی اصفهان اظهار داش��ت: اگر قرار است تحولی دراین 
زمینه روی دهد ابتدا باید یک بازار مناس��ب داشته باشیم 
و حوزه بازرگانی و تجارت صنایع دس��تی را تقویت کنیم.

وی افزود: وقتی این حوزه تقویت شود فواید آن شامل حوزه 
تولید، تقاضا و توسعه صنایع دستی نیز می شود و حتی تقاضا برای صنایع دستی 
رو به افزیش می رود. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان اصفهان بیان کرد: برای بروزرسانی صنایع دستی باید حوزه 
آموزش را توسعه و تقویت کرد و این ها حلقه های مرتبطی هستند که به طور کامل 
به هم وابسته هس��تند و البته نکته ای که مورد توجه بوده این است که این تقویت 
مستلزم مطالعات جامع و وسیع در جوامع هدف مورد نظر است.وی تصریح کرد: 

برای بروز رسانی صنایع دس��تی باید کار پژوهشی انجام داد و 
متاس��فانه مطالعاتی که در بازار هدف داخل��ی و بین المللی در 
حوزه صنایع دستی انجام شده کافی نیست و باید سالیق جوامع 

هدف را در نظر داشت.
دهقانی افزود: اصفهان با توجه به ظرفیت ها و هنرهای سنتی که 
در خود دارد و هم چنین تعدد رشته ها و هنرمندان و کارگاه های 
این ش��هر می تواند در این زمینه موفق عمل کند.وی گفت: اما 
این نیاز وجود دارد که با برنامه ریزی اصولی و زیربنایی همراه با 
نیاز سنجی روز قدم برداریم و یکی از سیاست ها و اهداف معاونت 
صنایع دستی ارتقای س��طح آگاهی و دانش هنرمندان و حتی 
فعاالن صنایع دستی نسبت به موضوعات مختلف است.معاون صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: هدف 
این است که با برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش برای هنرمندان آنها را به این 
سطح سواد برسانیم تا هنگامی که هنرمند در یک نمایشگاه تخصصی صنایع دستی 
در خارج از کشور ش��رکت می کند با یک دانش خاص حضور داشته باشد و پس از 

کسب تجارب به تقویت و ارتقای کیفی در بروزرسانی صنایع دستی اقدام کند.

معاون صنایع دستی اصفهان ؛

توسعه صنایع دستی اصفهان در بازارهای بین المللی 
طراحی و تولید رادیولوژی دیجیتال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

زیرساخت های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاران فراهم است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: پس از ماه مبارک رمضان جشنواره تاکسی متر 
در اصفهان برگزار می شود و به رانندگان و شهروندانی که بیشترین اس��تفاده را از سامانه هوشمند 

تاکسی داشته اند، جوایزی اهدا می شود.
علیرضا صلواتی با اش��اره به اینکه اس��تفاده از سامانه هوش��مند تاکس��ی باید در میان شهروندان 
فرهنگ سازی شود، اضافه کرد: برگزاری این جش��نواره در راستای تشویق رانندگان و شهروندان به 

استفاده از سامانه هوشمند تاکسی صورت می گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: استفاده از کارت های هوشمند در تاکسی، 
اتوبوس و یا پارکینگ های شهری در راستای حرکت شهر به سوی شهر الکترونیک است.

وی با تاکید بر اینک��ه همچنین نرم افزاری با عنوان تاکس��ی یاب در حال طراحی اس��ت، ادامه داد: 
شهروندان در هر نقطه ای که هس��تند با استفاده از گوش��ی تلفن همراه هوش��مند خود می توانند 
نزدیک ترین تاکس��ی را پیدا کنند و محل مورد نظر ش��هروند با اس��تفاده از این نرم افزار به تاکسی 

اطالع رسانی می شود و سپس تاکسی به شهروند سرویس دهی می کند.
صلواتی با بیان اینکه شهروندان با استفاده از تلفن همراه خود می توانند اعالم فراخوان تاکسی کنند، 
تاکید کرد: این اقدام به نوعی تاکسی بی سیم است که شهروند با استفاده از گوشی همراه خود می تواند 

از این خدمت سازمان تاکسیرانی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام تا پایان تابستان س��ال جاری برای استفاده شهروندان فعال می شود، 
افزود: زیر ساخت مهم آن بحث نرم افزاری و سامانه هوشمند است.

مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری ب��ا تاکید ب��ر اینکه همچنی��ن با همکاری ش��هرداری 
اصفهان تس��هیالت قرض الحس��نه ب��رای رانندگانی که از س��امانه هوش��مند تاکس��ی اس��تفاده 
 می کنند، ایجاد می ش��ود، گفت: در راس��تای انجام این اقدام با یکی از بانک های عامل شهر صحبت 

شده است.
وی اظهار کرد: همچنین به دنبال ایجاد یک باش��گاه تفریحی تاکس��یرانی نیز هس��تیم تا در یکی 
 از نقاط خوب شهر این باش��گاه برای بحث های اوقات فراغت رانندگان تاکس��ی و خانواده های آنها

 ایجاد شود.       

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد؛

برگزاری جشنواره »تاکسی متر« پس از ماه رمضان 

یادداشت یادداشت
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شماره 94-2-134
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران 

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه م�دول اول تصفیه خانه فاضالب و اجرای باقیمانده خطوط اصلی و انتقال فاضالب ش�هرهای گلپایگان و گوگد در قالب 

B.O.T قراردادی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه مدول اول تصفیه خانه فاضالب واجرای  باقیمانده خطوط اصلی و انتقال فاضالب 

شهرهای گلپایگان و گوگد را به روش B.O.T و در قالب خرید تضمینی پساب براساس بند »الف« ماده )142( قانون برنامه پنجم توسعه از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات 

و آیین نامه های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف-شرح مختصری از پروژه

-برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح: 615 میلیارد ریال 

- دوره احداث: 2 سال شمسی     - دوره بهره برداری تجاری: 20 سال شمسی    - خریدار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان   - ظرفیت تولید: 2/33 میلیون مترمکعب در سال 

- شرح عملیات: احداث یک مدول از تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 38500 نفر )برای یک مدول( )به روش لجن فعال با هوادهی گسترده و با حذف ازت و فسفر( و اجرای باقیمانده خطوط 

اصلی و انتقال فاضالب به طول حدود 40 کیلومتر با اقطار 900،700،500،450،400،350،300 و1000 میلیمتر 

ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه مشابه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/05/03

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/05/04

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporeg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 03136680030                                                داخلی 338-335    

نوبت  اول 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: دستگاه رادیولوژی دیجیتال توسط 
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان، مستقر در این شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان تولید شد.
مهدی کش��میری با بیان تولید دس��تگاه رادیولوژی دیجیتال در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان اظهار داش��ت: در پیشرفت فناوری، سیس��تم های رادیولوژی 

آنالوگ جای خود را به رادیولوژی دیجیتال داده اند.
وی افزود: روش ه��ای مختلف تصویرب��رداری به عنوان بخ��ش جدایی ناپذیر در 
تشخیص بیماری ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت بهیار صنعت 
سپاهان درباره این فناوری بیان کرد: دستگاه رادیولوژی دیجیتال شامل اجزایی از 
جمله مولد اشعه ایکس، ژنراتور مولد اشعه ایکس، آشکارساز اشعه ایکس و مکانیک 

دستگاه شامل ستون و تخت است.
فرید نج��ات تصری��ح ک��رد: بخ��ش افزای��ش تصاوی��ر بایگانی و سیس��تم های 
ارتباطی)pacs(، افزایش کیفیت تصاویر موثر، استفاده از تشعشع دهی کم برای 
تولید کیفیت باالی تصاویر اشعه ایکس از جمله مزیت های این دستگاه است.وی 
گفت: استفاده از سیستم های تشخیص خودکار، صرفه جوئی در وقت، حذف فیلم 
رادیوگرافی و سیس��تم های ظهور و ثبوت و تاریک خانه، عدم نیاز به تکرار تصاویر 

مات و استفاده از مزایای پرونده الکترونیک از دیگر ویژگی های این فناوری است.
مدیرعامل شرکت بهیار صنعت سپاهان خاطرنشان کرد: با دستیابی به تکنولوژی 
تولید و آشکارسازی اش��عه ایکس، امکان تولید تجهیزات دیگر نظیر CT اسکن، 

C-Arm و نیز فراهم می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تالش مستمر 
در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز س��رمایه گذاران در شهرک ها 
و نواحی صنعتی اس��تان و رفع مش��کالت موجود طرح های در دست اجرا 

صنعتی به صورت کامل انجام گرفته است.
 اس��رافیل احمدیه با اش��اره به وضعیت بخش صنعت و معدن در اس��تان

  اظهار کرد: به منظور در اولویت قرار دادن مسائل و مشکالت بخش صنعت 
 و معدن و تالش برای رفع نابس��امانی های موج��ود در این بخش، اقدامات 
بسیاری توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته که شرایط را 

بهبود بخشیده است.
وی افزود: خوشبختانه بعد از این اقدامات، شاهد بوده ایم که وضعیت فعاالن 

عرصه اقتصادی استان اصفهان تا حد زیادی بهبود یافته است.

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان یادآور ش��د: در 
راستای تصویب و اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و در راستای برطرف 
شدن مشکالت متعدد بخش صنعت و معدن، کارگروه های تسهیل و رفع 
موانع تولید اس��تان ها با ریاست استاندار و عضویت دس��تگاه های اجرایی 
ذی ربط فعال شده اند که به بررسی شرایط موجود و ارایه راهکار می پردازند.

وی گفت: در راستای جذب سرمایه گذاران جدید، تالش مستمر در جهت 
تامین زیرس��اخت های مورد نیاز س��رمایه گذاران در ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی استان و رفع مشکالت موجود طرح های در دست اجرا صنعتی به 
صورت کامل انجام گرفته اس��ت.احمدیه اضافه کرد: با انجام این اقدامات، 
صدور مجوز بهره برداری در سطح استان طی سال گذشته نسبت به مدت 

مشابه سال قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته است.

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
) سهامی خاص (  



خبر خبر 

تحلیلگران اظهار می کنند؛ ک��ه  تجارت ایران با کش��ورهای عربی 
منطقه خلیج فارس در صورت امضای توافق هسته ای و برداشته شدن 
تحریم های اقتصادی رونق پیدا خواهد ک��رد؛  با اینهمه تولید باالتر 
نفت خام ایران ممکن است تنش هایی در داخل اوپک را تشدید کند.

ایران و شش قدرت جهان در حال حاضر سرگرم مذاکره در وین برای 
رفع آخرین موانع توافق تاریخی هس��تند که به اختالف 12 ساله بر 
سر برنامه هس��ته ای تهران پایان خواهد داد. صادرات نفت ایران در 
نتیجه تحریم های وضع شده از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا از حدود 
2/2 میلیون بشکه در روز در اواسط سال 2012 به حدود 2/1 میلیون 
بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. مقامات ایران اظهار 
کرده اند درصدد بازگرداندن تولید به س��طح پیش از دوران تحریم 
هستند؛  با این همه کارشناسان بر این باورند که افزایش تولید ایران 

زمان خواهد برد.
با این همه زمانی که مس��اله تجارت ایران با کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس مطرح می شود، انتظار می رود آزادی اقتصادی 
ایران منجر به رونق تجارت با این کش��ور ش��ود. بیش از 80 درصد 
از تجارت ای��ران با این بلوک ب��ا امارات متحده عربی ب��وده و تهران 
چهارمین شریک تجاری بزرگ این کش��ور به شمار می رود. بیشتر 
تجارت ایران ب��ا امارات از طریق دوبی انجام می ش��ود که 400 هزار 
ایرانی ساکن آن شبکه تجاری بزرگی را اداره می کنند. با وجود چند 
دهه تحریم، ایران موفق شده بیشتر کاالهای مورد نیازش را از بازار 
صادرات مجدد دوبی تامین کند با این همه تشدید تحریم های آمریکا 
و متحدانش در اواخر سال 2011 و اوایل سال 2012 حجم تجارت 

ایران و دوبی را کاهش داد.
س��لطان المنصوری، وزیر اقتصاد ام��ارات در ژوئن اظه��ار کرد که 
مبادالت تجاری با ایران در سال کذشته به 17 میلیارد دالر افزایش 
یافت؛  اما همچنان بس��یار پایین ت��ر از رکورد 23 میلی��ارد دالر در 
 س��ال 2011 پیش از آغاز ش��دن تحریم های غربی بر س��ر برنامه

 هسته ای ایران است.حسین حقیقی، نائب رییس شورای بازرگانی 
 ایران در دوبی انتظار دارد تجارت میان دو کشور پس از برداشته شدن 
تحریم ها رشد کند.حقیقی گفت: ظرف چهار سال آینده تجارت میان 
ایران و امارات بین 15 تا 20 درص��د افزایش خواهد یافت.امارات در 
میان کشورهای منطقه خلیج فارس از هر گونه کاهش تحریم ها که 
تحت توافق هسته ای صورت می گیرد، به طور مستقیم سود خواهد 
برد.  این کشور نخستین کش��ور عربی منطقه خلیج فارس بود که از 
توافق هسته ای ایران استقبال کرد و وزیر خارجه این کشور چند روز 
بعد به تهران سفر کرد و خواستار همکاری با ایران شد. روابط تجاری 
ایران با عمان هم که روابط حسنه اش با ایران را حفظ کرده است، رشد 
خواهد کرد اما با توجه به رقابت های قوی که میان کشورهای عربی 
حاش��یه خلیج فارس با ایران وجود دارد، تحلیلگران عربی نسبت به 

رشد بیشتر روابط اقتصادی تردیدهایی دارند.

عضو کمیس��یون اجتماع��ی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 13 
 نماینده مجلس در نامه ای به رییس جمهوری خواستار افزایش وام 
 قرض الحس��نه ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان ب��ا بازپرداخت

 چهار ساله شدند.
ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس افزود: تعداد ازدواج در 
کشور طبق آمار سازمان ثبت احوال از 900 هزار ازدواج در سال 89 

به 720 هزار ازدواج در سال 93 کاهش یافته است. 
وی افزود: این مساله در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیت کشور 
به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان 
در سن ازدواج هستند که 4 میلیون نفر از آنها باالی 28 سال هستند. 
وی ادامه داد: ضروری اس��ت که چاره اندیش��ی برای این معضل در 
اولویت کار دولت قرار گیرد؛  چرا ک��ه کاهش ازدواج و افزایش تجرد 
آثار جبران ناپذی��ری بر فرهن��گ و اخالق جامعه خواهد داش��ت. 
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مس��ایل اقتصادی از

 اصلی ترین مانع جوانان برای تشکیل خانواده است.
عبدی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی یک پسر جوان برای اجاره 
مسکن کوچک و برگزاری مراس��م و تهیه لوازم ازدواج به رقمی باال 
نیازمند اس��ت و یک دختر برای تهیه جهیزی��ه حداقل 20 میلیون 
تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که رقم باالیی است و از عهده جوانان 

خارج است. 
وی اضافه کرد: با این وجود تنها سیاست کشور در این زمینه وام سه 
میلیون تومانی ازدواج است که طی سال های اخیر با وجود تورم باال 
تغییری نداشته و عمال اثر خود را در مورد ازدواج از دست داده است. 
وی گفت: ما در بخ��ش دیگری از این نامه بی��ان کردیم که بانک ها 
حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع در دو قالب سپرده قرض الحسنه 
 جاری و سپرده قرض الحس��نه پس انداز از مردم با نرخ صفر جذب

 کرد ه ان��د؛  از این مقدار بانک ها تنها 30 ه��زار میلیارد ریال تومان 
 سپرده های قرض الحس��نه پس انداز را به صورت قرض الحسنه وام

 می دهند که سهم تسهیالت ازدواج از آن تنها 6 هزار میلیارد تومان 
است. در مقابل بانک ها از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه 
جاری مردم که با نرخ صفر درج شده است،  هیچ مقدار را به مصارف 
قرض الحسنه اختصاص نداده و به سبب انحصاری که دارند تمامی 

این منابع را با نرخ های باال وام می دهد. 
وی گفت: بنابراین می توان گفت با استفاده از تنها بخشی از 70 هزار 
میلیارد تومان سپرده جاری بانک ها که با نرخ صفر از مردم دریافت 
شده است ، وام ازدواج را جهت پوش��ش نیمی از هزینه های ازدواج 
جوانان به 10 میلیون تومان افزایش داد و زمینه بهبود شرایط جوانان 

برای تشکیل خانواده و افزایش ازدواج در کوتاه مدت را فراهم کرد.

 رونق تجارت ایران
  در خلیج فارس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی؛

افزایش وام ازدواج جوانان
 به 10 میلیون تومان

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت می گوید: تقریبا هر روز 
هیات هایی از خارج از کش��ور به 
ایران می آیند و مالقات هایی را با ما انجام می دهند 

اما همه منتظر هستند که مذاکرات به نتیجه برسد.
مهدی کرباسیان،  روایت کرده وقتی با مدیر یکی از 
کشورهای اروپایی که خیلی هم در رابطه با مباحث 
هسته ای ایران ادعای مخالفت دارد، مالقات کردم، 
ابراز می کرد که دولتش به آنها دستور داده است که 
باید اولین هیاتی باشید که بعد از تحریم ها به ایران 

بروید و سرمایه گذاری کنید.
این صریح ترین اظهار نظر یک مس��وول اقتصادی 
 درب��اره تحری��م ه��ا و البت��ه مذاک��رات درجریان
  هس��ته ای در وین ط��ی روزهای اخیر محس��وب

 می شود.کرباسیان گفته » درست است که ایران از 
تحریم ها لطمه خورده اس��ت؛  ولی مشکالت جدی 
هم برای خارجی ها به وجود آمده و آنها شانس های 

زیادی را از دست داده اند«.
وی تاکید ک��رده که تا چند س��ال قب��ل، در رابطه 
مبادالتی و صادرات و واردات، باالترین حجم مبادالت 
با ایران را کش��ور آلمان و بعد ه��م ایتالیا اختصاص 
داش��ت، در حالی که آنها )اروپایی ها( هم اکنون به 
واسطه تحریم ها، کشورهای دست چندم در مبادالت 
تجاری ایران ش��ده اند. این کاهش حجم مبادالت با 
آنها،  منجر به بیکاری می شود و آنها صادرات خود را 

از دست می دهند.
نگرانی فوالدی ها، امیدواری برای صادرات

معاون وزیر صنعت،معدن و تج��ارت درباره نگرانی 
 فوالدی ها درباره س��رمایه گذاری های گفته اس��ت:

» چندی��ن ده ه��زار ت��ن ف��والد تولی��د ش��ده و 
تولیدکنندگان نمی توانند آن را بفروش��ند یا صادر 
کنند و نقدینگ��ی ندارند که به معدن��ی ها بدهند و 
معدنی ها هم نم��ی توانند پولی ب��ه خزانه بدهند و 
سیستم بانکی نیز قفل کرده اس��ت و وام نمی دهد. 
ما نمی توانیم به شرکت ها فشار بیاوریم که صادرات 

انجام دهند.«
وی در عین حال گفته:» سال قبل با کمک وزارتخانه 
و همت فوالدی ها، نزدیک به دو میلیون فوالد صادر 
ش��د. امس��ال هدف گذاری حدود 4 میلیون تن را 
صورت دادندکه این برون رفت از مش��کل می تواند 
باشد؛  ولی االن رکود است. من معتقدم که اگر کشور 
از پیچ سخت رکود خارج شده و به سمت رونق برود، 

ایران پتانسیل و ظرفیت توسعه باالیی دارد و باید به 
نرخ رشد 10 درصد برسیم تا بتوانیم برنامه 1404 را 
که قدرت برتر اقتصادی منطقه باشیم، پیاده سازی 
کنیم.« بنا به گفته ظرف چند سال اخیر ما نرخ رشد 
اقتصادی کشور بعضا منفی شده است،  در صورتی 
که طبق برنامه باید 8 درصد در س��ال رشد را حفظ 
می کردیم؛ پس عقب ماندگی داریم. اگر بتوانیم رونق 
را در کشور داشته باشیم، هم مصرف داخلی افزایش 
می یابد و هم صادرات رونق می گیرد.کرباسیان تاکید 
کرده که ایران هن��وز در حوزه ص��ادرات، جای کار 
وسیعی دارد. او یک امتیاز بزرگ ایران را منابع انرژی، 
گاز و نفت و همچنین معدن عنوان کرده  و گفته اینها 
مواد اولیه توسعه هستند ضمن اینکه  نیروی انسانی 

که در کشور تحصیل کرده زیاد است.
رکود، رکود و باز هم رکود

 معاون وزی��ر صنعت،مع��دن و تجارت ام��ا در این 
گفت وگو از رک��ود بیش از هر بخ��ش دیگری ابراز 
نگرانی کرده است. او گفته: صنایع معدنی در حوزه 
فوالد و مس دچار مشکل هستند؛ چراکه قیمت های 
جهانی آنها، افت جدی داشته است. قیمت فوالد از 
1100دالر ب��ه 300 دالر و قیمت مس نیز از 9 هزار 
دالر به زیر 6 هزار دالر رسیده اس��ت؛ اینها موجب 
شده که درآمدهای تولیدکنندگان در بازار صادراتی 
کم شود. وی تاکید کرده:» در حوزه های دیگر نظیر 
آلومنیوم تغییری را شاهد نیستیم. در این میان البته 
دو مشکل اساسی داریم ؛ یکی برق است که به میزان 
کافی برای توسعه صنایع آلومنیوم در دسترس نیست 

و البته در مورد مواد اولیه نیز مشکلی که وجود دارد، 
عدم تامین کافی است.او تاکید کرده است:»  یک نظر 
این است که تورم را به صورت جدی باید کنترل کرد و 
بعد به سمت این رفت که توسعه را راه انداخت. برخی 
اعتقاد ارند که تورم را تا حدی باید قبول کرد و اجازه 
نداد که کشور به رکود کامل رود. این دو نظر اقتصادی 
متفاوت است. ممکن است که دو نفر نظرات تئوریک 

مختلفی داشته باشند که باید در اجرا آنها را دید«.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفته:

» اعتق��اد دارم ک��ه ت��ورم بای��د کنترل ش��ود؛  اما 
نباید از خ��روج از رکود هم غافل ش��د. هم اکنون با 
سیاست های دولت، تورم از 40 درصد به نزدیک 15 

درصد آمده است. 
یک سیاس��ت هماهنگی در دولت پیش بینی ش��د 
که پول و شبه پول کنترل ش��ود و انضباط مالی در 
بانک ها و سیس��تم پولی افزایش یافت و در سیستم 
مالی تالش خوبی سازمان مالیاتی و گمرک کردند 
و دولت تالش کرد هزینه های خ��ود را کنترل کند 
و این نکات و دیگر مسائل، تورم را کنترل کرد؛  ولی 
به نظر می رس��د که کنترل ت��ورم در این حد عدد 
خوبی است و از این پس باید در رابطه با تزریق پول، 
کار را ش��روع کنیم به حدی که چرخ اقتصاد بتواند 
 بچرخد؛  چراکه سیس��تم بانکی به دلیل نرخ تورم و 
کنترل آن و معوقات بانکی، به اندازه کافی تزریق پول 

به تولید نمی کند.
 این م��وارد نیازمند این اس��ت که هرچه س��ریع تر 

شورای پول و اعتبار تصمیم گیری کند. 

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت بیان کرد؛

همه منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستند

عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به مشکالت 
مس��کن مهرگفت: همه مش��کالت و معضالت پروژه مسکن مهر متوجه 
 وزیر راه و شهرسازی نیست؛ بلکه مسووالن وزارت راه و شهرسازی تالش 

کرده اند در این مدت این پروژه را ساماندهی کنند.
علی نعم��ت چاردولی،  با بیان اینک��ه خط اعتباری بانک مس��کن برای 
مس��کن مهر از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم منعقد ش��د  اظهار 
داش��ت: در این زمینه مقرر بود تا وام ارزان قیم��ت در اختیار متقاضیان 
مس��کن مهر قرار گیرد؛  اما ع��دم اعطای ای��ن تس��هیالت وزارت راه و 
شهرسازی را با مش��کالتی مواجه کرد. وی با بیان آنکه اکثر پروژه های 
مسکن مهر که در حاشیه ش��هر قرار دارند از امکانات و زیرساخت های 
شهری بی نصیب هستندافزود: بیشتر پروژه های مسکن مهر مشکالت 
وصل آب، برق و گاز و خدمات زیر و روبنایی دارند که هیچگونه ربطی به 
وزارت راه و شهرس��ازی ندارد؛ بلکه به سایر دستگاه های اجرایی مربوط 
می شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حضور وزیر راه و 
شهرسازی در جلسه این کمیسیون افزود: مشکالت موجود در این زمینه 
متوجه وزیر راه و شهرسازی نیست و با توجه به سال پایانی مجلس نهم 
استیضاح و یا جابه جایی وزیر راه و شهرسازی مشکلی را حل نمی کند.

نماینده مردم مالیر در مجلس با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری در 

نامگذاری س��ال جاری به عنوان س��ال همدلی و همزبانی ملت و دولت، 
گفت: در اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش مجلس و نمایندگان همدلی 
خود را با دولت نش��ان دادند زیرا هدف نمایندگان مجل��س این بود که 
مانعی جلوی فعالیت دولتمردان در راس��تای انجام فعالیت هایشان قرار 
نگیرد.وی اف��زود: در خصوص وزیر راه و شهرس��ازی نیز همین مس��اله 
مطرح اس��ت و مجلس باید همین موضع را داشته باش��د چرا که به نظر 
ما وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا وجود تمام مش��کالت اقتص��ادی و کمبود 
 اعتبارات مالی اقدامات مطلوبی را در حوزه های زیرمجموعه خود داشته

 است.

مدیر تامین مالی شرکت تامین س��رمایه نوین از آغاز بزرگ ترین تامین 
مالی بازار سرمایه در قالب انتشار و فروش اوراق مشارکت مخابرات ایران 
از فردا خب��ر داد. محدثه رزاقی،  درباره جزییات انج��ام این پروژه بزرگ 
تامین مالی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به منظور تامین سرمایه 
در گردش جهت بازپرداخت بخش��ی از بدهی های خود در نظر دارد که 

450 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
 وی ادامه داد: بر این اس��اس اوراق ش��رکت مخابرات ایران تحت عنوان

  » اوراق اجاره ش��رکت واسط مالی تیر دوم«  از بیس��ت و دوم تیرماه به 
مدت یک روز کاری در فرابورس منتشر خواهد شد. ضمن این که اوراق 
اجاره ش��رکت مخابرات ایران با نام و قابل معامله در فرابورس با نرخ 21 
درصد روزشمار در فرابورس منتشر می شود که سود آن هر سه ماه یکبار  
پرداخت خواهد شد.مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین مبلغ 
اس��می هر ورقه را یک میلیون ریال ذکر کرد که  مدت اوراق چهار سال 
است.وی در مورد ارکان این اوراق نیز گفت:  شرکت واسط مالی تیر دوم 
به عنوان ناشر و شرکت مخابرات ایران به عنوان بانی این اوراق محسوب 
می شوند.این مقام مسوول از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان مشاور 
عرضه و متعهد پذیره نویسی و بانک صادرات به عنوان ضامن آن نام برد 
که در این راستا شرکت تامین سرمایه نوین  بازارگردانی این اوراق را نیز 

برعهده دارد. رزاقی با اشاره به عدم محدودیت برای خرید اوراق از سوی 
اشخاص حقیقی و حقوقی، ادامه داد: ش��رکت تامین سرمایه نوین بازار 
گردانی 225 هزار ورقه را به ص��ورت روزانه با حداقل قیمت یک میلیون 
ریال متعهد ش��ده اس��ت. همچنین بازار گردان تحت ضواب��ط قرار داد 
بازار گردانی، اوراق مزبور را خریداری خواهد ک��رد؛ اما در صورت وجود 
خریدار با نرخ باالتر، دارندگان می توانند این اوراق را با نرخ بیش��تری به 
 فروش رسانند.به گفته وی؛ معامالت دس��ت دوم این اوراق پس از اتمام

 پذیره نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

مشکالت مسکن مهر،  متوجه وزیر راه و شهرسازی نیست

افزایش قیمت برق، تنها ناجی خاموشیصدور کارت بازرگانی نباید متوقف شود

انتشار 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت مخابرات

رییس کمیسیون تسهیل کس��ب و کار اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت 
صدورکارت های بازرگانی معتقد اس��ت: ب��ه دلیل برخی تخلفات و س��وء 
استفاده هایی که از کارت های بازرگانی شده است، نباید به طور کلی جلوی 

صدور کارت های بازرگانی گرفته شود.
محمدرضا نجفی منش،  درباره وضعیت صدور کارت های بازرگانی در دوران 
جدید اتاق بازرگان��ی، عنوان کرد: دیدگاه عمومی ات��اق بازرگانی در جهت 
 تس��هیل صدور کارت های بازرگانی است. وی با اش��اره به برخی تخلفات و

 سوء استفاده ها از کارت های بازرگانی ادامه داد: اگر افرادی از این کارت ها 
سوء استفاده کرده اند، باید با همان  افراد برخورد شود، نه اینکه به طور کلی 
جلوی یک کار گرفته ش��ود.نجفی منش با بیان اینکه دیدگاه های متفاوتی 
در زمینه صدور کارت بازرگانی وجود دارد، تصریح کرد: عده ای در خصوص 
کارت های بازرگانی این اعتقاد را دارند که چرا بای��د کارت بازرگانی وجود 

داشته باشد. امروز خیلی از کشورها به هیچ عنوان کارت بازرگانی ندارند.
 در این کش��ورها وقت��ی کارت عضویت ات��اق بازرگانی وج��ود دارد دیگر 
نیازی ب��ه کارت بازرگانی نیس��ت.وی اضافه ک��رد: به عن��وان نمونه اتاق 
بازرگان��ی پاریس به تنهای��ی 800 هزار عض��و دارد که تمام��ی واحدهای 
کوچک و متوس��ط عضو آن هس��تند بدون اینکه کارت بازرگانی داش��ته 
باش��ند. در کش��ور ما هم اگر قرار باش��د چنی��ن الگویی پیاده ش��ود باید 
کار کارشناس��ی در ای��ن زمین��ه انجام ش��ده و نظ��رات مختل��ف در این 
 مورد جمع بندی ش��ود ت��ا در نهای��ت آنچه که ب��ه صالح اس��ت عملیاتی

 شود.

قائم مقام سابق شرکت توزیع برق نواحی تهران تنها راهکار کاهش مصرف 
برق و فاصله گرفتن از احتمال خاموشی را واقعی ش��دن قیمت این انرژی 
دانست. دانش مدنی با بیان اینکه در فصل تابستان میزان مصرف برق به طور 
طبیعی افزایش پیدا می کندگفت: برای ممانعت از خاموشی برق و دور شدن 

از بحران های فعلی باید راهکارهای اساسی اندیشیده و اجرا شود.
وی ادامه داد: به نظر می رس��د تنها راه عملی و زودرس در این برهه از زمان 
واقعی کردن و افزایش قیمت برق اس��ت.قائم مقام سابق شرکت توزیع برق 
نواحی تهران با بیان اینکه در همه کش��ورهای دنیا قیمت برق واقعی است، 
اظهار کرد: افزایش قیمت برق و یا به عبارتی واقعی کردن قیمت این انرژی 
50 درصد در مصرف تاثیر دارد.مدنی با بیان اینکه افزایش قیمت برق یک 
راهکار مناسب برای جلوگیری از مصرف بی رویه این انرژی است، گفت: باید 
سازمان های ذیربط همچون دیوان محاسبات این مساله را به جد رسیدگی 

کنند.
وی ادامه داد: انتظار می رود که دیوان محاس��بات با رس��یدگی به مدیریت 
قیمت برق و در نظر گرفتن خواسته های مردم و منافع ملی قیمت واقعی برق 
را در نظر بگیرد.قائم مقام سابق شرکت توزیع نواحی تهران با بیان اینکه باید 
برای تصویب قیمت واقعی برق و اجرایی شدن این طرح نظارت ویژه ای وجود 
داشته باش��د، گفت: واقعی کردن قیمت برق بی تردید تاثیر زیادی در روند 
مصرف دارد.مدنی اظهار کرد: افزایش قیمت برق و تعادل بخشی به قیمت این 
انرژی می تواند تاثیرات خوبی را برای شرایط فعلی و آیندگان بر جای بگذارد.
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نوبت اول 

شماره 94/3/ز

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

     روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد زمینهای مشروحه زیر را از طریق مزایده به 
صورت اجاره واگذار نماید.

1-اجاره پنج ساله قطعه زمین با کاربری گاوداری به نشانی ش�هرضا – گردنه پوده – جنب چاه 
کرامت 

2- اجاره سه ساله شانزده قطعه زمین با کاربری گلخانه به نشانی خمینی شهر – قرطمان 
از متقاضی�ان دع�وت می ش�ود جه�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده ب�ه دبیرخانه کمیس�یون 
 معام�ات و ادارات شهرس�تان مربوط�ه و پای�گاه ملی اط�اع رس�انی مناقصات کش�ور به
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

یکی از روزهای گرم سال بود، اما در دل تئاتری ها هزار زمستان جا خوش کرده بود؛ 
هزار زمستان غم انگیز که فقط سوز مرگ داشت و سازش بدجوری ناکوک بود.

22 تیر ماه بود، 22 تیر ماه سال 91 که س��حرگاه تئاتری ها با ناقوس مرگ آغاز شد؛ 
حمید سمندریان درگذش��ت! پدر تئاتر مدرن ایران مدت ها بیمار بود، اما هیچ کس 
باورش نمی ش��د مردی که در نگاهش آن همه زندگی موج می زد، روزی از زیس��تن 
بگذرد و خود را به فرش��ته مرگ بس��پارد. خانه اش خیلی زود میزبان دوستدارانش 
شد، دوس��تدارانی که این بار در کنار همس��رش هما روس��تا، گرد آمده بودند. هیچ 
نمی دانستی باید به که تسلیت بگویی که همه در آن روز تابستانی صاحب عزا بودند. در 
آن سحرگاه تابستانی همه دل شکسته و خسته گوشه ای گرفته بودند، بعضی خاطره 
می گفتند و بعضی به آرامی اشک ش��ان را از گوشه چشم می ستردند. تئاترها تعطیل 
شد. البی تئاتر شهر غروب روز 22 تیر ماه اندوهناک ترین اجرای خود را دید. آخرین 
دیدار بود با مردی که عاشق تئاتر بود. حمید سمندریان شاگردان بسیار داشت؛ از رضا 
کیانیان و زنده یاد احمد آقالو تا حامد بهداد، میکاییل شهرستانی، نادر برهانی مرند، 
ک��وروش نریمانی، پی��ام دهک��ردی و ... و حتی ع��زت اهلل انتظامی که در دانش��گاه 
دانشجویش بود. در میان این دانشجویان، بازیگری هم بود که حاال سال هاست از مام 
میهن دور افتاده است. بازیگری که اسفند سال 88 مانند بسیاری دیگر از دوستان و 
شاگردان سمندریان برای استاد یادداشتی نوشت که در کاتالوگ مراسم بزرگداشت 
 او منتشر شد. بازیگری به نام سوسن تسلیمی که سال هاست در سوئد به سر می برد؛

 اما او هم س��ال 88 که یکی از سالن های تماش��اخانه ایرانش��هر به نام استاد حمید 
سمندریان نامگذاری شد، نوشتاری در کاتالوگ او داشت تا در کنار دیگر شاگردان و 

دوستان سمندریان حضور داشته باشد.
آنچه در ادامه می آید، همین نوشتار کوتاه است که به انگیزه سومین سالروز درگذشت 
حمید سمندریان باز می خوانیمش:» استاد گرامی آقای حمید سمندریان با سالم از 
راه دور، قدردانی و ستایش منو برای سال ها کار مداوم و خستگی ناپذیر در تئاتر ایران 
بپذیرید. من سوسن تس��لیمی هستم. یادتون هس��ت؟ ... در آبان سال 1348 یعنی 
درست تقریبا در 40 سال پیش، برای اولین بار با کارگردانی شما قدم به صحنه های 
حرفه ای تئاتر ایران گذاش��تم. نام نمایش »نگاهی از پل« اثر »آرتور میلر« بود و من 
نقش کاترین رو بازی می کردم، قبل از من بازیگر دیگه ای، این نقش رو تمرین کرده 
بود، ولی به دالیلی نتونسته بود ادامه بده و سه هفته به اجرا مونده، گروه رو ترک کرده 
بود. آقای اکبر زنجانپور منو به شما پیشنهاد دادن، من دانشجوی سال اول رشته تئاتر 
بودم و حدود یک ماهی می شد که وارد دانشکده هنرهای زیبا شده بودم. البته از قبل 
در دوران فعالیت های تئاتری در دبیرستان، از کال س های بازیگری شما زیاد تعریف 
شنیده بودم، و از دور با اسم شما آشنا بودم. آقای سمندریان عزیز شما اولین استاد من 
در بازیگری و فن بیان و همچنین اولین کارگردان حرفه ای من بودید. شور، اشتیاق و 
عشق و توانایی شما و همین طور درون شکافی نقش و هدایت بازیگران از مشخصات 
کار شما بود. روی صندلی آروم نمی گرفتید، و ایستاده کارگردانی می کردید. صداتون 
رس��ا بود. هنوز طنین اون، در این لحظه که از راه دور با شما حرف می زنم در خاطرم 
هست. شما عاشق بی قرار هنر نمایش بودید. همراه با بازیگران و نقش ها روی صحنه 
لحظات رو نقش می کشیدید، و زندگی می کردید. شما خالق آثاری هستید فراموش 
نشدنی در تئاتر ایران. هر چند کار من با شما فقط، همان » نگاهی از پل« بود، ... ولی 
یاد شما و دیگر همکاران عزیزم، همیشه در خاطره من زنده  است و زنده خواهد ماند.

با سپاس و احترام، خدانگهدار شما«.

سپند و کمند امیرس��لیمانی، خواهر و برادری که 36 سال 
است کنار هم هستند.

کمتر پیش می آید که خواه��ر و برادرها هر دو یک حرفه را 
انتخاب کنند، وارد دنیای هنر ش��وند و هر دو نفردر دسته 
چهره های س��ینما و تلویزیون قرار گیرند. کمند و س��پند 
امیرسلیمانی خواهر و برادری دوست داشتنی هستند که 
زندگی شان از کودکی با هنر گره خورده و حتی بازی های 
کودکانه این خواهر و برادر ه��م بی ربط به دنیای نمایش و 
سینما نبود و اصلی ترین سرگرمی دوران کودکی شان تئاتر 
و خواندن نمایشنامه های رادیویی و ضبط آنها در نوارهای 
کاس��ت بوده اس��ت. در یکی از روزهای بهاری میزبان این 
خواهر و برادر صمیمی دنیای سینما و تلویزیون شدیم و با 
آنها درباره روابط و خاطرات دوران کودکی ش��ان گفت وگو  

کردیم.
با سپند زیاد شوخی می كردم

کمن��د: روابط ما ه��م مانند هم��ه خواهر و برادره��ا به دو 
بخش کودکی و بزرگسالی تقس��یم می شود. رابطه مان در 
دوران کودکی مختصات خود را داش��ت که ش��امل همان 
کل کل ه��ا و قهر و آش��تی ها و ش��وخی های دوره کودکی 
بود. من از س��پند بزرگ تر بودم و خیلی س��ر به سر برادر 
کوچکم می گذاش��تم. البته س��پند همیش��ه می گوید من 
 اذیتش می کردم )می خندد( ولی من فکر می کنم از قانون 
بزرگ تر بودن  اس��تفاده کرده، تا می توانستم با او شوخی 
می کردم و آخرش مانند تام و جری با هم خوب می شدیم و 

صلح می کردیم )می خندد(.
س��پند: رابطه م��ان خیلی خوب اس��ت و حرف مش��ترک 
زیادی برای گفتن داریم. البت��ه کل کل های دوران بچگی 
برای هم��ه اتفاق می افتد ک��ه خیلی عادی اس��ت و همه، 
 این ماجراه��ای تام و ج��ری را داش��ته اند )م��ی خندد(؛ 
اما سال هاست که از آن دوران با همه خاطرات بامزه اش عبور 

کرده ایم و حاال مانند دو دوست هستیم.
نقش پشتیبان را برای هم داریم

کمند: تا یک سن و س��الی بزرگ تر بودن من مشخص بود 
که ش��امل زورگویی های کودکانه، حمایت، میانجیگری و 
محبت بود؛ اما از وقتی وارد دوران نوجوانی و جوانی شدیم 
این روند چرخید و حاال این س��پند بود ک��ه از من حمایت 

می کرد و مراقب من بود و هست.
 فکر می کنم این موضوع مصداق بارز همان جمله معروف 
است که می گویند از هر دس��ت بدهی از همان دست پس 
می گیری. در کل در تمام طول زندگی م��ان یاد گرفته ایم 
از هم پش��تیبانی کنی��م. هیچ وقت در رابطه مان حس��اب 
و کتاب های خواهر، ب��رادری وجود ن��دارد و هیچ کاری را 
به خاطر اینکه فکر می کنیم وظیفه داریم، انجام نمی دهیم 

و همه از روی محبت است.
كمند سحرخیز است و من شب بیدار

کمند: این روزها همه گرفتارند و مش��غله ها زیاد است؛ اما 
هرگز از دیدار هم غافل نمی شویم. تفریحات مشترکی داریم 
و گاهی به سفرهای یکی، دو روزه و سفرهای کاری می رویم.

سپند: با هم مسافرت می رویم، اما مدل زندگی من و کمند 
کمی باهم متفاوت است؛ مثال کمند عادت دارد زود بخوابد 
و حسابی سحرخیز است؛ اما من اهل فیلم دیدن در شب ها 
هس��تم و کال دیر می خواب��م. به خاطر همین وقتی س��فر 
می رویم هماهنگ کردن برنامه های مان کمی مش��کل دار 

است )می خندد(.
از وقتی به یاد داریم بازیگریم

کمن��د: اینکه ش��غل مان یک��ی اس��ت رابط��ه را جالب تر 
می کند، چون همیش��ه حرف های مش��ترک برای گفتن 
داریم. راس��تش را بخواهی��د ما اصال وق��ت نکردیم درباره 
بازیگری حت��ی فکر کنی��م چ��ون از وقتی به ی��اد داریم 
بازیگ��ر بوده ایم. اتفاقا چن��د روز پیش عکس��ی از خودم و 
س��پند پیدا کردم که در آن س��پند چهار ساله و من هشت 
 س��اله ام و روی صحنه تئاتر مش��غول بازی هستیم. همکار 
بودن مان به نوعی به ما کم��ک می کند. می توانیم درمورد 
کارهای پیش��نهادی با هم صحبت کنیم و گاهی از کار هم 

انتقاد می کنیم که هرگز باعث دلخوری مان نمی شود.
س��پند: بله در م��ورد کار معموال مش��ورت می کنیم و من 
هم هیچ وق��ت از انتقاده��ای کمند در م��ورد کارم دلخور 
 نمی شوم. به طور حتم صادق ترین و دلسوز ترین منتقد های 

یکدیگر هستیم.
دلخوری ها را زود برطرف می كنیم

سپند: به یاد ندارم مشاجره داشته باشیم؛ اما گاهی ممکن 
است اختالف نظرهایی بین مان به وجود بیاید که همان هم 
خیلی ادامه پیدا نمی کند، یعنی حتی ب��ه چند دقیقه هم 
نمی رسد و در همان مکالمه ای که ممکن است از هم دلخور 

شویم حل می شود و فراموش می کنیم.
کمند: در سیس��تم خانوادگی مان دعوا و مش��اجره جایی 
ندارد؛ ام��ا باالخره طی چه��ل س��ال دلخوری هایی پیش 
می آید. خوش��بختانه من و س��پند خیلی اهل گپ و گفت 
هس��تیم. یعنی اگر هم دلخوری ای باش��د بالفاصله با هم 

صحبت می کنیم و رفع می شود.
خانه های مان نزدیك هم است

کمند: به ج��ز س��ال هایی که من ای��ران نبودم همیش��ه 
خانه های ما خیلی نزدی��ک بوده؛ به همی��ن خاطر مرتب 
همدیگر را می بینیم و گاهی با هم ناهار یا شام می خوریم. 
حتی س��ال هایی که ایران نبودم به خاط��ر دلتنگی ای که 
نسبت به برادر و خانواده ام داشتم مرتب به ایران می آمدم و 

هر روز در تماس بودیم.
س��پند: ه��ر روز ب��ا ه��م صحب��ت می کنی��م و اگ��ر 
 بتوانی��م، دس��ت کم ه��ر دو س��ه روز یک ب��ار همدیگر را 

می بینیم.
اهل سورپرایز كردن نیستیم

کمند: سپند همیش��ه روز تولد من را به خاطر دارد و برایم 
کادو می خرد. مدل کادو خریدن مان هم این طور است که 
از هم می پرسیم چه چیزی الزم داریم و در موردش حرف 
می زنیم. خیل��ی اصرار نداری��م یکدیگر را ب��ا چیزهای به 
دردنخور س��ورپرایز کنیم)می خندد(؛ حتی گاهی ممکن 
است من بگویم چیزی الزم دارم و سپند بگوید تو بخر من 

پولش را می دهم.
س��پند: همان طور که کمند گفت درباره خرید هدیه برای 
هم همیش��ه مش��ورت می کنیم. خوبی اش این اس��ت که 
این طوری بیشتر هوای هم را داریم. تازه این طوری خیلی 

هم به صرفه تر است )می خندد(.
ایلیا عشق من است

کمند: وقتی پس��رم ایلیا کوچک تر بود الگویش در رفتار و 
پوشش سپند بود؛ مثال اگر س��پند موهایش را باال می زد، 
ایلیا هم همین کار را می کرد و کال از دایی اش در همه موارد 

پیروی می کرد.
سپند: ایلیا عشق من اس��ت. بی اندازه دوستش دارم. االن 
کم کم دارد برای خودش مردی می شود و شاید کمتر ابراز 
احساس��ا ت کند، اما هر وقت از او در م��ورد آدم های مورد 
عالقه زندگی اش بپرسید، بعد از مادر و پدرش من نفر اول 

صف هستم.

کمند: چیزی که برایم جالب بود این اس��ت از همان ابتدا و 
حتی وقتی ایلیا خیلی کوچک بود سپند با او مثل یک فرد 
بزرگسال رفتار می کرد و شاید همین موضوع باعث شد ایلیا 

خیلی سپند را دوست داشته باشد.
عروس كوچك پدرساالر

س��پند: فکر می کنم یکی از ب��ه ی��اد ماندنی ترین کارهای 
کمند همان مجموعه پدرس��االر بود. در زمان پخش همه 
حرص شان از دست عروس کوچک پدرساالر در می آمد و 
در مورد این شخصیت حرف می زدند. البته این موارد برای 

ما عادی است و من حرفی نمی زدم )می خندد(.
کمند: اگر هم می گفت با من طرف بود)می خندد(.

خاطرات بامزه كودكی
کمند: سپند به موس��یقی عالقه زیادی دارد و در نوجوانی 
کالس دف می رفت. حتی مدتی بازیگری را کنار گذاشت و 
به دنبال موسیقی بود. یادم هست یک روز به او در خانه زنگ 
زدم و از پش��ت تلفن با هیجان گفتم: » سپند برو تلویزیون 
رو روشن کن بزن شبکه سه داره اجرای دف تو و دوستت رو 
نشون میده« سپند هم هول شد و تلفن را قطع کرد و رفت 
و وقتی به سمت تلویزیون رس��ید تازه یادش افتاده بود که 
اصال از اجرای ش��ان فیلمبرداری نشده)می خندد(؛ یک بار 
هم با هیجان آمدم خان��ه و الکی گفتم »س��پند زود باش 
بیا، فرشاد پیوس توی مغازه سر کوچه اس«. سپند هم که 
خیلی فرشاد پیوس را دوست داشت سریع شال و کاله کرد 

و رفت مغازه سر کوچه و. . . )می خندد(.

مثل تام و جری بودیم! 
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»یاد سمندریان زنده خواهد ماند«
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فقدان سند مالکیت 
و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به  ماستبندی  اونجی  4/370 سید رضا 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت نیم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ مزرعه ماستبندی پالک شماره 78 اصلی علیا اردستان بخش 17 
ثبت اصفهان در صفحه 177 دفتر 70 امالک ذیل ثبت 4095 به نام سید رضا اونجی 
ماستبندی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام 
نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین 
به ملک  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 
در  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:643 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

 9309983623100300 پرونده:  شماره   9410113623300173 نامه:  شماره   4/371
شماره بایگانی شعبه: 930237 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930237 مدنی که به موجب آن آقای 
محمدرضا نجاری اردستانی فرزند ماشاا... محکوم است به پرداخت 719055554 ریال 
به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل و دستمزد کارشناسی در حق محکوم له آقای محمود غالم پور با وکالت آقای 
محمود باقری و پرداخت مبلغ 27262350 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است 
را  فرزند حسین  قادرزاده  به خانم عصمت  متعلق  به شماره 1/6977  ثبتی  فلذا پالک 
از 5/5  به فروش می رساند. تمامی 44/07 حبه مشاع  از طریق مزایده  به شرح ذیل 
دانگ پالک ثبتی به شماره 1/6977 متعلق به خانم عصمت قادرزاده واقع در اردستان 
خیابان قیام کوچه چمن. تمامی ششدانگ منزل مذکور دارای 162/50 مترمربع عرصه 
و حدود 232/36 مترمربع اعیانی در دو و نیم طبقه )نیم طبقه زیرزمین و طبقه اول و 
طبقه همکف( با اسکلت آجری و سقف تیرآهن سطوح داخلی تا ارتفای یک متر از سنگ 
و دربهای داخلی از چوب – کف و بدنه آشپزخانه کاشی و سرامیک و دارای کابینت 
فلزی دارای نمای خارجی آجرنما و اشتراک آب و برق و گاز و قدمت باالی 30 سال 
می باشد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش مورد مزایده به مبلغ 746317904 ریال 
مزایده حضور  در جلسه  مزایده  روز  در  توانند  می  متقاضیان خرید  می گردد.  اعالم 
ملک  نمایند  آگهی شده مالحظه  که  را  ملکی  مزایده  تاریخ  از  قبل  پنج روز  تا  و  یافته 
 فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید
10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف 
اموال را  نماید و در صورتی که مابقی بهای  تاریخ مزایده پرداخت  از  مهلت یک ماه 
نپردازد سپرده او بعد از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 
1394/05/12 روز دوشنبه ساعت 9/30صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی 
احکام مدنی  اجرای  مدیر   – پور  اردستان.م الف:645 مختاریان  دادگستری شهرستان 

دادگستری شهرستان اردستان
فقدان سند مالکیت

4/372 خانم شهربانو علی اکبری فرزند رمضانعلی به شناسه ملی 6229887177 به 
گواهي شده مدعي  استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما" 
است که سند مالکیت ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 439 مترمربع به پالک شماره  
35/3954 واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 289 دفتر120 امالک ذیل 
معامله  و  گردیده   تسلیم  و  صادر  و  ثبت   ، الذکر  فوق  مالک  نام  به   17690 شماره 
نزد  دفترخانه 14میمه  انجام نشده وبه موجب سند رهني 78/12/26-21526  دیگري 
اثاثه منزل از بین رفته/مفقود گردیده  بانک مسکن مرهون است که به علت جابجایی 
است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 
)غیر  انجام معامله  قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي  نامه  120آئین 
از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 

تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. رئیس ثبت میمه – حسین نوروز
حصر وراثت

شرح  به   648 شماره  شناسنامه  دارای  ریزی  حسینی  اسماعیل  سید  آقای   4/373
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   171/94 کالسۀ  به  دادخواست 
در   203 بشناسنامه  ریزی  حسینی  سیدمصطفی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
تاریخ 94/02/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سید ابراهیم حسینی ریزی فرزند مصطفی ش.ش 37 ت.ت 1342 
فرزند مصطفی ش.ش  ریزی  اصغر حسینی  علی   -2 متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره 
711 ت.ت 1350 صادره از لنجان )پسر متوفی( 3- سید اسماعیل حسینی ریزی فرزند 
سید مصطفی ش.ش 648 ت.ت 1353 صادره از لنجان )پسر متوفی( 4- فخرالسادات 
حسینی ریزی فرزند مصطفی ش.ش 796 ت.ت 1344 صادره از اصفهان )دختر متوفی( 
5- شهربانو حسینی ریزی فرزند مصطفی ش.ش 478 ت.ت 1346 صادره از اصفهان 
)دختر متوفی( 6- منیرالسادات حسینی ریزی فرزند مصطفی ش.ش 139 ت.ت 1349 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 7- سکینه حسینی ریزی فرزند مصطفی ش.ش 95 ت.ت 
1356 صادره از لنجان )دختر متوفی( 8- مهری السادات حسینی ریزی فرزند مصطفی 
ریزی  9- خدیجه حسینی  متوفی(  )دختر  لنجان  از  ش.ش 1453 ت.ت 1357 صادره 
فرزند سید مصطفی ش.ش 1771 ت.ت 1361 صادره از لنجان )دختر متوفی( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:462 شعبه پانزدهم 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
اخطار اجرایی

4/388 شماره: 405/93ش13 به موجب رای شماره 1706 تاریخ 93/9/23 شعبه 13 
مجتبی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  بهادرانی 
وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   295/000 و  خواسته  اصل  بابت 
های شماره  به  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه   طبق 

181796-91/3/20و181797-91/4/20 در حق محکوم له مرتضی کاظم پور با وکالت 
آقای حمید صالحی به نشانی اصفهان – خیابان پروین – جنب مسجدالرسول – خیابان 
برنا5- طبقه سوم – واحد5 و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا 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 
به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود داده بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 
باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.م الف:9677 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/389 کالسه پرونده: 94-57 شماره دادنامه: 478-94/3/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – اصفهان  نشانی  زهرانی  کاظمی  خواهان: صادق  اصفهان  اختالف  حل  13 شورای 
خ.مشتاق دوم  فروشگاه نیرو یدک وکیل: حسین آژده نشانی اصفهان –  خ.نیروگاه – 
مجهول المکان  نشانی  حیدری  آسیه  خوانده:  پ18   – نشاط  بن.بست   – خ.بازارچه   –
با عنایت  به مبلغ پنجاه میلیون ریال گردشکار:  خواسته: مطالبه وجه سه فقره سفته 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی صادق کاظمی زهرانی با وکالت حسین آژده به 

طرفیت آسیه حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه 
به فتوکپی مصدق سه فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 755765)سری/ی(

و755766)سری/ی(و504102)سری ج/1( به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
و  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  اینکه  و  وجه خواسته  مطالبه  در  خواهان  استحقاق 
لذا شورا  ننموده  ارسال  نیز  دفاعیه ای  الیحه  و  نیافته  در جلسه حضور  کافی  انتظار 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 ق آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 245/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )94/1/19( در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد.م الف:9678 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   94/2/14 تاریخ   200 شماره  رای  موجب  به  93-1947ش13  شماره:   4/390
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   13 
یدا... امیر ماهانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 
تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   160/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
از تاریخ سررسید چک 93/7/28 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له محسن 
نشر  هزینه  و  پالک1   – نگار  باغ  کوی   – فیض  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  کریمی 
آگهی به مبلغ 80/000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 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 
نماید.م الف:9680  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   94/2/14 تاریخ   201 شماره  رای  موجب  به  93-1946ش13  شماره:   4/391
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   13 
یدا... امیر ماهانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
مبلغ  به  آگهی  نشر  هزینه  و  اجرای حکم  زمان  لغایت   93/8/18 تاریخ سررسید چک 
نشانی  به  کریمی  محسن  له:  محکوم  مشخصات  دولتی.  عشر  نیم  و  ریال   80/000
اصفهان – خیابان فیض – کوی باغ نگار – پالک1. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید.م الف:9681  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/392 کالسه پرونده: 93-1141 شماره دادنامه: 1856-93/11/5 خواهان: محمدحسین 
 – دادگستری  مقابل   – خ.نیکبخت  نشانی  آهنجیده  الهام  وکیل:  عباس  فرزند  یوسفیان 
مقدم  ناصری  مجتبی   -1 خواندگان:  واحد27   – دوم  طبقه  ماکان5-  ساختمان 
با عنایت به  اکبری پور هر دو به نشانی مجهول المکان گردشکار: شورا  2- علیرضا 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدحسین یوسفیان با وکالت خانم الهام 
آهنجیده به طرفیت آقایان مجتبی ناصری مقدم – علیرضا اکبری پور به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 1- 302801-91/5/1 به مبلغ 
15/000/000 ریال و 2- 302802-91/7/1 به مبلغ 15/000/000 ریال به عهده بانک 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  ملی 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آنها را دارد و اینکه خواندگان علی رغم قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
اجرای  تاریخ  تا  91/5/1و93/7/1  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
حکم در حق 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 می باشد.م الف:9682 شعبه 32 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

4/393 کالسه پرونده: 93-1142 شماره دادنامه: 1866-93/11/5 خواهان: محمد رهنما 
فرزند حسنعلی نشانی خ.سروش – جنب بانک مسکن – فروشگاه موتورسیکلت یاعلی 
خوانده: علی پورعابدین نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک گردشکار: 
مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا 
به  به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمد رهنما 
طرفیت آقای علی پورعابدین به خواسته مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 758747 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اینکه خوانده علی رغم قانونی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/500/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی 
اعالم می نماید رای صادره  اجرای حکم در حق خواهان صادر و  تاریخ  تا   87/7/11
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
الف:9683  اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م  قابل  از آن 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

4/394 کالسه پرونده: 94-71 شماره دادنامه: 486-94/3/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – اصفهان  نشانی  زهرانی  کاظمی  خواهان: صادق  اصفهان  اختالف  حل  32 شورای 
خ.مشتاق دوم  فروشگاه نیرو یدک وکیل: حسین آژده نشانی اصفهان –  خ.نیروگاه – 
– خ.بازارچه – بن.بست نشاط – پالک18 خوانده: آسیه حیدری نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای صادق کاظمی 
با وکالت حسین آژده به طرفیت آسیه حیدری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
504104)سری.ج/ا(و75567)سری/ی( کل  داری  خزانه  شماره  به  سفته  وجه  ریال 

اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  و755768)سری/ی( 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دراد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاریخ وصول  لغایت   )94/1/19(
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:9685  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی  قابل 
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ایران در انتظار نبرد با برزیل
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر تیم ملی اسپانیا با نتیجه 6-5 برنده 
شد تا همه هواداران، تعقیب نتایج این تیم را آغاز کنند. ایران در جام 
جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال درحالی برابر اسپانیا برنده شد که در 

دیدار دیگر گروه، برزیل 5-1 مکزیک را شکست داد.
 تیم مل��ی فوتبال س��احلی در ب��ازی دوم ب��ه مصاف برزی��ل بزرگ 

می رود و در بازی آخر روبه روی مکزیک قرار می گیرد.
جالب اینکه 2 تیم دیگر آس��یا یعنی عمان و ژاپن برابر حریفان خود 
بازنده شده اند وفوتبال ساحلی کشورمان تنها تیم پیروز قاره در دور 

اول بازی ها بوده است.
مس��ابقات  جام جهانی فوتبال س��احلی، هجدهمی��ن دوره خود را 
س��پری می کند. برزیل که بیش��ترین حض��ور در این رقاب��ت ها را 
داش��ته اس��ت؛ پرافتخارترین تیم مس��ابقات اس��ت که از 17 دوره 
گذش��ته در 13 دوره قهرمان ش��ده است،روس��یه 2 ب��ار، وپرتغال 
 وفرانس��ه هرکدام یک بار قهرمان این بازی ها ش��ده اند. روس��یه در

2 دوره گذش��ته قهرمان ش��ده اس��ت تا انحصار قدرت را از دس��ت 
برزیل ب��زرگ خ��ارج کند.روس��یه در س��ال ه��ای 2011 و2013 
 قهرم��ان ش��ده اس��ت؛ ام��ا برزی��ل در س��ال 2009 قهرم��ان این 
رقابت ها شد. بد نیست بدانید که مس��ابقات از سال 1995 تا 2007 

ساالنه وبعد از آن هر 2 سال یک بار برگزار شد.
ایران در  5 دوره از  در این بازی ها ش��رکت کرده  و در این 5 دوره 16 

بازی کرده وصاحب 3 برد شده است. 

تیمی بستم که موفق می شود!
پرویز مظلومی، می گوید تیمی بسته که می تواند در لیگ برتر موفق 

شود.
سرمربی اس��تقالل تاکید دارد تیمی بس��ته که می تواند موفق شود. 
سرمربی این فصل آبی ها که بعد از کلی کش و قوس به عنوان گزینه 
سوم تیم توانست صاحب نیمکت استقالل ش��ود. او اگرچه منتقدان 
زیادی برای فص��ل پیش رویش دارد، اما توانس��ته تیم��ی ببندد که 

امیدوارکننده است. 
مظلومی گفت:  به هواداران بگویید نگران نباش��ند. م��ا داریم با تمام 
توان مان ت��الش می کنیم ک��ه به موفقیت برس��یم. ب��رای چه باید 
نگران باشند؟ اگر ش��ما رس��انه ها خیلی ناامید نباش��ید، مردم این 
حس را ندارند. ش��ما نترس��ید و خیال تان راحت باش��د که ما همه 
تالش مان را می کنی��م. تمرینات م��ان را به موقع ش��روع کردیم و 
داریم با دق��ت پیش می رویم. خداراش��کر تیم هم که تکمیل ش��ده 
 و دیگر مش��کلی از ای��ن بابت نداریم. چن��د جای خال��ی داریم که با 

پر شدن شان ، به یک تیم خوب و کامل تبدیل می شویم.
وی افزود: ما بیش��تر یارانی که می خواس��تیم را جذب کردیم. البته 
هنوز چند پس��تی داریم که برایش به دنبال بازیکن می گردیم. مثال 
برای پست مهاجم دنبال یک مهاجم خوب هستیم. گزینه ایرانی هم 
داشتیم، می خواس��تیم یک مهاجم جوان را به اس��تقالل بیاوریم که 
این اتفاق نیفتاد . البته هنوز ناامید نیس��تیم. چند گزینه خارجی هم 

داشتیم که درحال رایزنی هستیم.
سرمربی استقالل اظهار کرد: برونو سزار هم یکی از گزینه های ماست. 
قبال که بازی هایش را دیده بودیم ، خیلی خوب بود. االن باید ببینیم 
چه شرایطی دارد. در لیگ دو ژاپن بوده و می گویند بازی های خوبی 
انجام داده است. اگر شرایطش منطقی باشد و آمادگی اش هم خوب، 

قطعا از گزینه های اصلی ما برای خط حمله است.
مظلوم��ی با اش��اره به حض��ور ک��رار در تمرینات اس��تقالل تصریح 
 کرد: او می خواهد به اس��تقالل کمک کند و مطمئنا مش��کلی پیش 
نمی آید. او به ایران آمده که برای زندگی اش پ��ول در بیاورد. اگر ما 
بتوانیم به تعهدات باشگاه در قبال همه بازیکنان، سر موعد عمل کنیم، 

مشکلی ایجاد نمی شود و او هم به کارش می رسد. 

بدون شرط پرسپولیسی شدم!
محمدباقر ش��عبانی، در مورد حض��ورش در تیم پرس��پولیس اظهار 
داشت: هفته پیش محمود خوردبین با من تماس گرفت و اعالم کرد 
که به تمرین پرس��پولیس بروم و برای پیوس��تن به پرسپولیس چند 
جلس��ه ای با این تیم تمرین کنم که من هم با ج��ان و دل پذیرفتم و 

پرسپولیسی شدم.
وی ادامه داد: برای پرسپولیسی شدن نه شرطی داشتم و نه حتی پول 
برایم مهم بود. فقط می خواستم به پرس��پولیس بیایم تا با این تیم به 

موفقیت برسم.
دروازه بان جدید پرسپولیس در پاسخ به این س��وال که فکر می کند 
چقدر برای این تیم در فصل پیش رو بازی کند، خاطرنشان کرد: من 
نباید در این خصوص صحبت کنم، بلکه وظیفه من این است که با تمام 
وجود تمرین کنم و اگر فرصتی به من رسید درون دروازه پرسپولیس 
بایستم. من سعی می کنم پاسخ اعتماد برانکو و کادر فنی پرسپولیس 

را بدهم و اگر فرصتی رسید از آن استفاده کنم.
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سرخابی ها

 درک باورمن 
به ایران باز می گردد

فدراسیون کاراته حریف رایگان را پس زدقرعه کشی  با چاشنی  بالتکلیفی

 ایکر کاسیاس 
به پورتو پیوست

سرمربی آلمانی تیم ملی بسکتبال که هفته گذشته پس از نهایی کردن قراردادش 
به کشورش بازگشت، جمعه آینده به منظور آغاز رسمی کارش در این تیم به ایران 

باز می گردد.
هفته گذشته » درک باورمن« آلمانی با انعقاد قراردادی دو مرحله ای با فدراسیون 
بسکتبال، هدایت تیم ملی را برای شرکت در مس��ابقات قهرمانی آسیا و انتخابی 
المپیک بر عهده گرفت. قرارداد باورمن با بسکتبال ایران دوشنبه گذشته نهایی 
شد. این مربی 61 ساله، پس از امضای قرارداد خود به کشورش بازگشت تا همزمان 
با آغاز اردوهای تیم ملی، به ایران بازگشته و همکاری رسمی اش با بسکتبال ایران 

را آغاز کند.
 اردوهای تمرینی تیم ملی بس��کتبال از جمعه 26 تیرماه در تهران آغاز می شود. 
به همین منظور باورمن نیز صبح جمعه به ایران سفر می کند تا هدایت ملی پوشان 

را به طور رسمی بر عهده بگیرد.
اولین سفر باورمن با تیم ملی بسکتبال به چین و به منظور حضور در دو تورنمنت 

بین المللی این کشور انجام می شود.

پس از کشمکش های فراوان، سرانجام جدایی کاسیاس از رئال مادرید به صورت 
رسمی از سوی این باشگاه تایید شد.

 در حالی که دو روز پیش همه منتظر نهایی شدن انتقال کاسیاس به پورتو بودند، 
به دلیل ع��دم توافق مال��ی بین ای��ن دروازه ب��ان اس��طوره ای با رئ��ال مادرید، 
ای��ن اتفاق رخ نداد؛ اما س��اعتی پیش باش��گاه رئ��ال مادرید در وب س��ایت خود 
تایید کرد ک��ه با پورتو بر س��ر انتق��ال کاس��یاس به توافق دس��ت یافت��ه و این 
 دروازه ب��ان از فصل بعد ب��رای نایب قهرمان فصل گذش��ته پرتغال ب��ازی خواهد 

کرد. 
قرارداد کاس��یاس طبق ادع��ای مارکا، دو س��اله ب��ا حقوق خال��ص3/5 میلیون 
ی��ورو خواه��د ب��ود. بن��دی در ق��رارداد کاس��یاس موج��ود اس��ت ک��ه اگ��ر 
او در س��ال دوم حض��ورش در پورت��و، در بی��ش از 30 ب��ازی ب��ه می��دان 
 ب��رود، ق��راردادش ب��رای س��ال س��وم ب��ه ص��ورت خ��ودکار تمدی��د خواهد 

شد. 

سپاهان، در چند هفته اخیر
سپاهان، یعنی همان مدافع عنوان قهرمانی امسال، فصل را بدون بمب خبری آغاز 
کرد و خیلی آرام و بدون حاشیه، یارگیری کرد تا به استقبال جام پانزدهم برود، 

با کوله باری از امید و انتظار!
رسول خوروش، سرپرس��ت تیم س��پاهان اصفهان در گفت وگویی تاکید کرده 
که با حضور حاج صفی لیست  این تیم کامل شده و اکنون تمام بازیکنان مدنظر 

کادرفنی جذب شده اند و دیگر نیاز به بازیکنی نداریم.
با وجود این مسایل، نگاهی می کنیم به آنچه در سپاهان در این چند هفته اخیر 

گذشت:
برزیلی که این بار عرصه را بر خط دفاع سخت کرد

در چند سال اخیر بازیکنان برزیلی تیم س��پاهان بیشتر در خط حمله و هافبک 
بازی می کردند و از همین رو مهاجمین و هافبک های سپاهان باید حواس شان 
را حسابی جمع می کردند تا از ترکیب اصلی دور نشوند؛ اما این بار مدافعی به نام 
لئوناردو پادوانی به خط دفاع این تیم اضافه شده و از همین رو مدافعین سپاهان 

باید مواظب این بازیکن برزیلی باشد.
البته س��پاهان با توجه به حضور در جام باشگاه های آسیا، نیاز به چنین بازیکنی 
در خط دفاع داشت؛ چرا که خط دفاع سپاهان در سال گذشته یکی از نقاط ضعف 

این تیم بود.
مابقی خط دفاع جز مرادمند که به گس��ترش رفته اس��ت، تغیی��ری نکرده اند 
 و همانند گذش��ته هادی عقیل��ی، عبداهلل کرمی، احس��ان حاج صفی و س��عید 

قائدی فر زردپوش ماندند.
برای سپاهان، آزموده را آزمودن خطا نیست

تا کی قرار است این شیوه به کار گرفته ش��ود، معلوم نیست؛ اما مشخص نیست 
سپاهان چه خیری از داشتن دو دروازه بان آماده در یک ترکیب دیده که در دقایق 
آخر رحمان احمدی ، که به گفته خیلی ها شاید امسال جایی در سپاهان نداشت، 

را نگه داشت تا با همان سیاست 2 دروازه بان کار کند.
با وجود این مساله شاید همه بدانند که امسال دیگر سال گردان است؛ و این جوان 
بیشتر نیمکت نشین می خواهد سنگر سپاهان را مال خود کند. البته باید دید آیا 
این موضوع تحقق پیدا می کند و رحمان احمدی نیمکت نشین گردان می شود؟ 
حاال باید دید رحمان احمدی که صبر گردان را ندارد آیا میدان خالی می کند و 

نیم فصل از تیم جدا می شود یا نه؟
خط حمله سپاهان، خط آتش ارتش زرد

خلعتبری، شیمبا و ش��ریفی در نوک حمله به همراه هافبک هایی مثل برادران 
نویدکیا، پاپی، گردانی ت��ازه وارد و حاج صفی همه در کنار ه��م نوید یک فصل 
 تهاجمی و خوب را می دهند. البته اگر دوباره دچار حاش��یه نش��وند و مش��کلی 
برای شان به وجود نیاید. یعنی خلعتبری هوس پرسپولیس یا خلیج فارس نکند، 
ش��ریفی و حاج صفی نخواهند به اروپا یا خلیج فارس بروند، محرم، خداحافظی 

نکند و گردانی با بقیه هماهنگ نشود و همه این مشکالت.

   رس��ول جزین��ی قهرم��ان 
ومربی س��ابق تیم ملی کشتی 
فرنگی وعضوش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفه��ان، درمراس��م 
 اختتامیه مس��ابقات والیبال بانوان )ج��ام رمضان( 
با اشاره به پتانسیل باالی والیبال خواهران وبرادران 
اصفهان اظهار داشت: همپای مردان به ورزش بانوان 

نیزباید توجه بیشتری شود.
درپای��ان مراس��م اختتامی��ه والیبال ج��ام رمضان 
بانوان که با حضورتیمورباج��ول رییس، خانم فریبا 
صادق��ی نایب ریی��س در امور بانوان، غالمحس��ین 
هژبرپوردبیرهی��ات والیب��ال اس��تان، ملیحه نوری 
مس��وول کمیت��ه داوران بان��وان هی��ات والیب��ال 
اس��تان، امید منص��وری مدیرعامل باش��گاه بایاب 
ش��هرداری منطقه 14 اصفهان وجمع��ی ازاعضای 
هی��ات والیب��ال و بانوان عالق��ه مند به این رش��ته 
ورزش��ی در س��الن والیب��ال ش��هید صف��وی پور 
اصفهان برگ��زار گردید، پس از اه��داء جوایز نقدی، 
کاپ قهرمانی، اح��کام و مدال های تی��م های اول 
تا سوم توسط مس��ووالن ، رس��ول جزینی قهرمان 
 ارزنده کش��تی فرنگ��ی ایران ک��ه اگ��راز مصاف با 
کش��تی گیر صهیونیس��تی امتن��اع نمی ک��رد، از 
دس��تیابی ب��ه م��دال جهان��ی بازنمی مان��د، طی 
 س��خنانی با اش��اره به پتانس��یل خوب بان��وان در

رش��ته ه��ای مختل��ف ورزش��ی ازجمل��ه والیبال 
 اظهار داش��ت: باید ب��ه ورزش بانوان ک��ه ازاهمیت 
ویژه ای برخوردارمی باش��د، توجه کرد وسالن های 

اختصاصی برای آنان درنظر گرفت .
مرب��ی س��ابق تی��م مل��ی کش��تی فرنگ��ی و عضو 
 برجسته ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، از احداث 
خانه والیبال در اصفه��ان خبر داد وگفت: امیدواریم 
با تالش خوب مس��ووالن ورزش وجوانان اس��تان و 
به ویژه همت واهتمام مجدانه آق��ای تیمور باجول 
رییس هیات والیب��ال  هرچه زودتر خان��ه والیبال 
اصفهان به اتمام برس��د، تا قدم های مثبت و موثری 

در راستای رشد وگسترش این رشته بسیار مفرح و 
نشاط آوربرداشته شود.

 تیم��ور باجول ریی��س هی��ات والیبال اس��تان نیز
با تایید س��خنان آق��ای جزینی  اظه��ار امیدواری 
کرد: که در اسرع وقت کار تکمیل و راه اندازی خانه 
والیبال به پایان خواهد رس��ید، و با برنامه هایی که 
برای بسط وگسترش والیبال به ویژه دربخش بانوان 
و ب��ه خصوص درزمین��ه پایه درنظر داری��م بتوانیم 
والیبال اصفهان را به طورجدی پیگیری کنیم وگام 

های اساسی دراین زمینه برداریم.
لیب��ال اس��تان، از نداش��تن  ریی��س هی��ات وا
اسپانسرمناس��ب ب��رای تش��کیل وحضوریک تیم 
شایسته درلیگ برترس��خن راند وافزود: امیدواریم 
به یاری خدا و ب��ه کمک مقامات بلند پایه اس��تانی 
و موافقت ش��هردارمحترم اصفه��ان وحمایت همه 
جانبه شورای اس��المی، تیمی متش��کل از جوانان 
بومی که اکثرا ملی پوش هس��تند تش��کیل داده و 
بتوانیم به آرزوی مردم نجیب اصفهان که خواس��تار 
حضورمقتدران��ه م��ردان وزنان شایس��ته وتوانمند 
والیبال اصفهان درلیگ های کشوری هستند، جامه 

عمل بپوشانیم .

شایان ذکر اینکه،در این دوره مسابقات والیبال بانوان 
که با نام جام رمضان وبا حضور هش��ت تیم در سالن 
ش��هید صفوی پور انجام ش��د تیم بایاب شهرداری 
منطق��ه 14 اصفهان ، متش��کل از خانم ها س��مانه 
سیاوش��ی، ش��یرین فتاحی، فاطمه صفری، مائده 
اسکندری، مریم کرد، مهسا ذبیحی، عاطفه عادلی، 
مرضیه صائبی، زهرا هونه جانی، مائده دلیلی، فریناز 
پورعبداله، فرزانه برومندزاده ب��ا مربیگری خانم ها 
س��میه رحمانی وس��ودابه السادات س��جادیه مقام 
اول را کس��ب کرد که خانم معصومه روانبخش نیز 
سرپرستی این تیم را برعهده داشت، تیم آزادی دوم 

شد و تیم شاهین عنوان سوم رابه دست آورد.
سرپرس��ت فن��ی ای��ن مس��ابقات برعه��ده خانم 
س��هیالعلیزاده ب��ود، که ب��ا جدیت وت��الش قابل 
تحس��ینی درکمال نظ��م وآرام��ش مس��ابقات را 
برگزارکرد، وخانم ها مریم آذربایجانی، عالیه کاویان، 
پریس��ا س��لطانی، ومریم قائد امین��ی)داوران ملی( 
وآرزو ایرانزاد)داوربرجسته ای که در کالس داوری 
درجه سه ش��اگرد اول شناخته ش��ده بود( ازجمله 
 داورانی بودند که قضاوت این دوره بازی ها رابرعهده 

داشتند.

به ورزش بانوان باید توجه بیشتری بشود!
درمراسم اختتامیه مسابقات والیبال بانوان:

تکلیف لیگ پانزدهم به نظر مس��ووالنی گره خورده که 
در آستانه شروع فصل جدید مسابقات با یک خونسردی 
باورنکردنی مرتبا درباره اع��الم رای نهایی خود امروز و 

فردا می کنند.
قرعه کش��ی پانزدهمین دوره لیگ برت��ر فوتبال ایران 
امروز برگزار می شود. انجام این مراسم در حالی کمتر از 
بیست روز قبل از شروع مسابقات در دستور کار سازمان 
لیگ قرار گرفته که به یمن مدیریت بی نظیر فدراسیون 
 فوتبال، هن��وز چهره 16 تی��م حاضر در ای��ن رقابت ها 

به صورت کامل مشخص نشده است.
دو هفته پیش بود که کمیته استیناف ضمن نقض رای 
کمیته انضباطی و با س��ه بر صفر اعالم کردن 5 مسابقه 
راه آه��ن در هفته های پایانِی لی��گ چهاردهم، حکم به 
سقوط قدیمی ترین تیم پایتخت به دسته پایین تر داد. 
طبیعتا راه آهنی ها که بعد از ماندگاری معجزه آس��ا در 
لیگ برتر نتیجه تالش های ش��ان را با این رای جنجالی 
و چالش برانگیز به یک باره بر باد رفته می دیدند، به آن 
اعتراض کردند تا با دستور رییس فدراسیون فوتبال که با 
تصمیم کمیته استیناف به دردسر بزرگی افتاده بود قرار 
تشکیل یک جلسه تجدیدنظرخواهی ویژه با نمایندگان 

دو باشگاه درگیر در پرونده گذاشته شود.
جلس��ه کذایی دقیقا یک هفته پیش ب��ا حضور مدیران 
راه آهن و پیکان برگزار و البته اعالم نتیجه آن به روز بعد 
موکول شد تا همان طور که از قبل هم قابل پیش بینی 
بود تشکیل این جلس��ه به خودی خود به معنای پایان 

بالتکلیفی لیگ برتر نباشد. با فرا رسیدن دوشنبه موعود 
و با توجه به در پیش بودن چند روز تعطیل و نیمه تعطیل 
در آخر هفته گذش��ته، گفته ش��د که رای نهایی بعد از 
پایان تعطیالت اعالم خواهد ش��د. موکول کردن اعالم 
رای به بعد از تعطیالت، اوج بی تفاوتی بعضی مسووالن 
تصمیم گیرنده را نمایان می کرد که ظاهرا متوجه نبوده و 
نیستند که در این شرایط خاص که مصادف با مهم ترین 
روزهای نقل و انتقاالت و آماده س��ازی پیش فصل است 
تعطیالت اگر درباره عموم مردم صادق باش��د برای این 
دسته از مسووالن بی معناترین واژه ممکن است و هیچ 

محلی از اعراب ندارد.
فعال سرنوش��ت دو تیم و البته یک لی��گ، منوط به نظر 
چند قاضی است که ظاهرا برای امروز و فردا کردن های 
ش��ان پایانی متصور نیس��ت؛ و خیلی خونسردتر از حد 
تصور از بررس��ی پرونده و اعالم رای بع��د از تعطیالت 

می گویند. 
ش��گفت آورتر آنک��ه ن��ه تنه��ا ای��ن بالتکلیف��ی بعد 
از س��پری ش��دن تعطیالت آقایان به اتمام نمی رس��د 
که ب��ا فرا رس��یدن تاری��خ موعود آنه��ا باز ه��م با یک 
خونس��ردی غیرقاب��ل درک از اعالم رای ت��ا آخر هفته 
خب��ر می دهن��د، آن هم درس��ت در اولی��ن روز هفته! 
ای��ن بالتکلیفی کش��دار ک��ه ش��رایط عجیب��ی را در 
 آس��تانه ش��روع فصل جدی��د بر لی��گ حاک��م کرده 
اعص��اب  روی  خونس��ردی  ب��ا  حال��ی  در 
مس��ووالن تصمیم گیرن��ده ه��ر روز ادامه دارت��ر 
 می ش��ود ک��ه چی��زی ب��ه آغ��از مس��ابقات نمان��ده

 است.
ظاهرا اعضای کمیته اس��تیناف نه از این خبر دارند که 
لیگ 20 روز دیگر شروع می ش��ود، و نه از حداقل زمان 
موردنیاز برای بستن و آماده کردن یک تیم فوتبال مطلع 
هستند؛ و شاید الزم است یک نفر این دو گزاره به ظاهر 
بدیهی را به اطالع آنها برساند. هرچه مشخص نبودن نام 
تیم شانزدهم لیگ خیلی مخل روند قرعه کشی نیست 
و می شود جای خالی آن را حتی بعد از انجام این مراسم 
هم بدون هیچ مش��کلی پُر کرد آنچ��ه جبران ناپذیر به 
نظر می رسد روزهایی اس��ت که از دست می رود و زمان 
غیرقابل برگشتی که به لطف بی تفاوتی مسووالن برای 
تیم نگون بختی که قرار است شانزدهمین تیم لیگ باشد 

تباه می شود.

تیم ملی اکوادور که برای برپایی ی��ک اردوی تمرینی به تهران 
 س��فر کرده بود بدون تمرین مش��ترک ی��ا دیدار دوس��تانه با 
تیم ملی کشورمان در شرایطی تهران را ترک کرد که فدراسیون 
کاراته تدبیر الزم را نداشت.کاراته ایران یکی از قطب های این 
رش��ته در قاره کهن اس��ت که قدرت خ��ود را در آخرین دوره 
مس��ابقات جهانی که اواخر س��ال 2014 به میزبانی آلمان در 
برمن برگزار شد با کسب مدال طالی تیمی جهان به رخ کشید. 
با این وجود کاراته کشورمان رابطه منطقی با سایر کشورها به 
خصوص آنها که پای در جاده پیش��رفت گذارده اند ندارد. اگر 
در طول چند سال گذشته شاهد حضور تیمی از سایر کشورها 
برای برگزاری اردوی تمرینی در تهران ب��وده ایم تنها به لطف 
حضور مربیان ایرانی در کش��ورهای دیگر بوده است و بس. در 
کنار نداشتن زیرس��اخت های الزم به لحاظ س��خت افزاری از 
جمله سالن و امکانات تمرینی به دیپلماسی ضعیف فدراسیون 
کاراته در بخش بین الملل به عنوان یکی از عوامل مهم آن باید 
اشاره ش��ود. کره جنوبی، هنگ کنگ و یا ماکائو در طول چند 
س��ال اخیر برای برگزاری اردوی تمرینی مس��یر کشورمان را 
در پیش گرفته اند. کش��ورهایی که از مربیان ایرانی سود برده 
 و با ارتباطات همین مربیان هم شرایط تمرین در ایران را برای 

تیم های تحت رهبری خود فراهم کرده اند. 
در بخش مسابقات بین المللی هم بعد از جام ریاست جمهوری 
که در زمان ریاس��ت بهزاد کتیرایی و با همت محمود رشیدی 
ش��اهد حضور تیم های خوب��ی در تهران بودی��م، رقابت هایی 
با کمیت و کیفیت بس��یار پایین برگزار ش��ده است. در چنین 
شرایطی تیم ملی اکوادور به تهران سفر کرد و دو هفته در تهران 
اردو زد. اردویی که با نظارت و مدیریت احمد صافي برگزار شد و 
با رایزنی وی جمعی از بهترین هاي کاراته ایران در این تمرینات 
شرکت کردند. نفراتی چون س��عید فرخي از قهرمانان صاحب 
نام کاراته آسیا و جهان، مهدي س��لطانی سرگروه پیشین تیم 
ملی و ذبیح اهلل پور ش��یب قهرمان آسیا و س��رگروه فعلي تیم 
ملی، علي فداکار، هامون درفش��ی پور  قهرمانان آسیا، مرتضي 
ش��فاهی، مجتبي ش��کوهي، ش��اهین جعفري، هادي صفي، 
برادران پور فرج، محس��ن برخ��ورداری، اکبر اس��د زاده ، علي 
صفدریان نیما عزیزخاني از قهرمانان کشور و جمعي از جوانان 
جویاي نام در این اردوها حضور داشته و مسابقات دوستانه ای 
برگزار کردند. نکته مهم دیگر اینکه با وج��ود حضور تیم های 
ملی و امید کش��ورمان در اردوهای تیم ملی و درخواست دیدار 
دوستانه از سوی مسووالن تیم اکوادور، با بی تفاوتی مسووالن 
فدراسیون مواجه شد. مس��ابقه ای که می توانست با کمترین 

هزینه بهترین دیدار تدارکاتی برای نمایندگان کشورمان باشد. 
کاراته کاهایی که این روزها س��خت در تالش ب��رای برگزاری 
دیدار تدارکاتی هستند و فدراسیون برای فراهم کردن شرایط 
الزم برای کادر فنی تیم ه��ای ملی باید هزین��ه زیادی صرف 
 کند و مش��خص نیس��ت چرا به این درخواس��ت پاسخ منفی 

داده شد. 
اک��وادوری ها س��ه کارات��ه کای تی��م بان��وان خ��ود را نیز به 
 همراه داش��تند که در مدت حضور در تهران ب��ا هدایت خانم 
خوش قدم به عنوان مربي خانم س��میه هاشمي شاهد حضور 
کاراته کاهای صاحب نامی چون حمیده عباسعلي دارنده مدال 
طالی بازی های آس��یایی و نایب قهرمان جهان ، سحر کرجي 
قهرمان دانش��جویان جهان ، صوفیا خاکس��ار عض��و تیم ملی  
 فائزه چیذری قهرمان جوانان آسیا، آتوسا رضائی جو و بیش از 
 10 قهرم��ان دیگ��ر تمرین��ات خوب��ی در ته��ران برگ��زار 

کردند.
اکوادور یکی از سه تیم برتر منطقه آمریکای جنوبی است که از 
سفر به تهران بهترین بهره را برد. تیمی که قبل از سفر به تهران 
در اس��ترالیا ، ایتالیا ، یونان ، ترکیه و امارات اردو زد و به زودی 

راهی کانادا می شود تا در مسابقات پان امریکن شرکت کند. 
 لوییز، س��رمربی این تیم از برگ��زاری اردو و دیدار دوس��تانه با 
کاراته کاهای ایرانی بس��یار رضایت داش��ت و اب��راز امیدواری 
 کرد که در آین��ده همکاري بیش��تري با کاراته ای��ران خواهد 

داشت.
پرسش��ی که مطرح اس��ت اینکه آیا کاراته ایران ه��م از تیمی 
 که ب��ا هزینه خود ب��ه ایران س��فر ک��رده، به��ره الزم را برد یا 

خیر؟

هرگز پرسپولیس را فراموش نمی کنم 
فرناندو گابریل، هافبک فصل پیش سرخ پوشان که با نظر برانکو 
 از این تیم کنار گذاشته ش��د، در صفحه اجتماعی خود نوشت: 
» دوست دارم از صمیم قلب از تمام هواداران پرسپولیس تشکر 
کنم، هرگز این باش��گاه را فراموش نخواهم کرد. دو پیش��نهاد 
رس��می از ایران )از دو باش��گاه( دریاف��ت کردم، ام��ا در ایران 
فقط برای پرس��پولیس بازی می کنم، آرزوی من بازگش��ت به 
پرسپولیس بود؛ اما متاس��فانه برانکو بازیکنان خارجی دیگری 
را انتخاب می کند. در حال حاضر منتظرم تا با باش��گاه جدیدم 
قرارداد امضا کنم. پرسپولیس همیشه در قلب من است. عاشق 

هواداران پرسپولیس هستم«.

از لنز دوربین

اصغر 
قلندری



یادداشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال 
وبختیاری از پذیرش طرح ها و ایده های خالقانه در صنعت گردشگری 

استان خبر داد.
بهمن عس��گری ا ظهار داش��ت: دوازدهمین دوره مراسم مهر اصالت 
و خالقیت در صنعت گردش��گری در جش��نواره فیتور اسپانیا توسط 
سازمان جهانی گردش��گری ملل متحد برگزار می ش��ود. وی افزود: 
فعاالن بخ��ش خصوص��ی و دولتی در صنعت گردش��گری اس��تان  
ایده ها و طرح های خود را ت��ا 10 تیر ماه به دبیرخان��ه این اداره کل 
 ارس��ال کردند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه ابتکار عمل های مورد نظر در زمینه 
گردشگری در چهار گروه ش��امل ابداعات در سیاست های عمومی و 
دولتی، ابداعات در بنگاه های اقتصادی، ابداعات در سازمان های غیر 
دولتی و ابداعات در تحقیقات و فناوری می باشد بیان کرد: در راستای 
بهره مندی اس��تان از طرح ها و ایده های خالقانه ارسالی به این اداره 
کل سه طرح موثر و برتر که بتوانند به توسعه گردشگری استان کمک 
کنند به جشنواره فیتور اس��پانیا ارسال می شود.عسگری خاطرنشان 
کرد: ظرفیت زیادی در بخش گردشگری استان وجود دارد که توسعه 
آن جز از طریق آموزش و اطالع رس��انی امکان پذیر نیست. وی گفت: 
کمک به احیا و توسعه تولید صنایع دستی در روستاها و توانمندسازی 
جوامع محلی با استفاده از ظرفیت گردشگری از دیگر برنامه های در 

دست اقدام میراث فرهنگی استان برای رونق گردشگری است.

رشد 8/2 درصدی آمار تولد 
در چهارمحال و بختیاری  

مدی��رکل ثبت اح��وال چهارمح��ال و بختیاری از رش��د 8/2 
درصدی آمار تولد در اس��تان از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون 

خبر داد.
 محمدعل��ی رفیع پور، با بیان اینکه در س��ه ماهه اول امس��ال 
پنج هزار و 412 مورد والدت به ثبت رسیده است افزود: از این 
تعداد دو هزار و 822 مورد والدت پس��ر و دوهزار و 590 مورد 

والدت دختر بوده است.
 وی خاطرنش��ان کرد: از این تعداد والدت س��ه هزار و 16 تولد 
در نق��اط ش��هری و دوه��زار و 396 تولد در نقاط روس��تایی 
به ثب��ت رس��یده اس��ت. رفیع پور ب��ا بی��ان اینکه ای��ن آمار 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 8/2 درصد رش��د داش��ته است، 
تصریح کرد: به ط��ور میانگین در ه��ر ش��بانه روز 58 تولد و 
 در هر م��اه یک ه��زار و 804 تولد در اس��تان به ثبت رس��یده

 اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: محمدطه، امیرعلی، ابوالفضل، 
امیرحسین و حسین در پس��ران و فاطمه، زهرا، نازنین زهرا، 
یسنا و فاطمه زهرا در دختران به ترتیب بیشترین فراوانی   در 

اسامی را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر تعاون:    

ایران،کشور برتر در حل 
مشکالت معلوالن می شود

رییس سازمان بهزیستی کش��ور گفت: با اجرایی شدن طرح 
جدید حمایت از معلوالن، ایران به یکی از کش��ور های برتر و 

پیشرو در حل مشکالت معلوالن تبدیل می شود.
 انوشیروان محسنی بند پی،  در تاالر الله شهرکرد در ضیافت 
افطار معلوالن شهرکردی با اش��اره به اینکه با اجرایی شدن 
برنامه های سازمان بهزیستی و طرح جامع حمایت از معلوالن، 
ایران به یکی از کش��ور های برتر و پیش��رو در حل مشکالت 
معلوالن تبدیل می شود اظهار داش��ت: برنامه های مختلفی 
در دس��تور کار سازمان بهزیس��تی کش��ور قرار گرفته است 
که با اجرایی شدن آنها بسیاری از مش��کالت حوزه معلوالن 

حل می شود.
وی با اش��اره به برنامه های در نظر گرفته ش��ده عنوان کرد: 
توسعه مراکزژنتیک و غربالگری، کاهش آسیب های اجتماعی، 
توجه به کودکان و رش��د این گروه س��نی، آم��وزش و ارتقاء 

مهارت در معلوالن و... از برنامه های بهزیستی است.
معاون وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و رییس س��ازمان 
بهزیستی کش��ور عنوان کرد: بهزیستی سازمان مهم حمایت 
کننده از معلوالن به ش��مار می رود و  تالش های بسیاری در 
حوزه توانمند ش��دن معلوالن در س��ال های گذشته تاکنون 
انجام داده و در این مهم بس��یار موفق بوده اس��ت. وی تاکید 
کرد: تالش سازمان بهزیستی در حوزه معلوالن این است که 
با افزایش مهارت در این گروه بتوان مشکالت زندگی را برای 
آنها کمتر کند و با انجام حمایت های خود در راستای اشتغال 
و حل نیازمندی های آنها تالش کند.س��ازمان بهزیستی در 
تالش اس��ت که نگاه همه جانب��ه به حوزه کودکان داش��ته 
 باشد. انوشیروان محس��نی بند پی در ادامه با اشاره به اینکه

 برنامه ه��ای مهم��ی ب��رای ک��ودکان تحت حمای��ت این 
س��ازمان در نظر گرفته ش��ده اس��ت، بی��ان کرد: س��ازمان 
بهزیس��تی در ت��الش اس��ت ک��ه ن��گاه هم��ه جانب��ه ب��ه 
ح��وزه ک��ودکان داش��ته باش��د و تم��ام م��وارد نیازمندی 
 ک��ودکان را از آم��وزش گرفت��ه ت��ا مس��کن را پوش��ش 

دهد.
معاون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و رئیس س��ازمان 
بهزیستی کش��ور بیان داش��ت: یکی از اقدامات مهمی که در 
راستای حمایت از معلوالن از سوی سازمان بهزیستی در نظر 
گرفته شده است طرح بازنگری جامع حمایت از معلوالن است 
که این طرح در قالب 10 بند اس��ت. انوشیروان محسنی بند 
پی گفت: با اجرای این طرح بسیاری از مشکالت معلوالن در 
کشور حل خواهد شد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ادامه با اشاره به آمار تحت حمایت سازمان بهزیستی، بیان 
 کرد: بیش از پنج میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی

 هستند.

یادداشت

مدی��رکل ص��دا و س��یمای چهارمح��ال 
برنامه ه��ای  تولی��د  از  بختی��اری  و 
فاخ��ر در ح��وزه محی��ط زیس��ت ای��ن 
 اس��تان در آین��ده ای نزدی��ک خب��ر

 داد.
به گ��زارش ف��ارس، ش��هرام احم��دی در 
دیدار ب��ا مدیرکل ص��دا و س��یمای مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت 
افزایش تعامالت تاکید و اظهار کرد: استان 
چهارمحال و بختیاری  برخالف  اینکه فقط 
یک درصد از مس��احت کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت، ام��ا در زمینه تنوع 
زیس��تی و تنوع اقلیمی یکی از استان های 
مطرح در کشور است. وی با برشمردن برخی 
شاخص ها و اس��تانداردهای ملی و جهانی 
در این اس��تان افزود: امروزه محیط زیست 
به عنوان یکی از ارکان مهم در توس��عه به 
شمار می رود و بدون توجه به آن رسیدن به 
اقتصاد، امنیت و حتی سیاستگذاری اصولی 

امکان پذیر نخواهد بود.
احمدی تصریح ک��رد: تخصیص بودجه ها 
معموال درجهت رفع معضالت به وجود آمده 

صورت می گیرد؛  این درحالیست که با صرف 
هزینه های کمتر می توان از بروز بسیاری از 

مشکالت زیست محیطی جلوگیری کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری با برشمردن بیانات رهبر معظم 
انقالب)مدظله العال��ی( در رابطه با محیط 
زیست اظهار داشت: نصب العین قراردادن 
این بیانات می تواند راه را برای فرهنگ سازی 
بهت��ر و حفاظت از آب، خ��اک و هوا هموار 

کند.
مدی��رکل ص��دا و س��یمای مرکز اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری نی��ز در ادامه این 
نشس��ت با اش��اره به برخ��ی فعالیت ها در 
معرفی جاذبه ه��ای زیس��ت محیطی این 
اس��تان آن را ناکافی ارزیابی ک��رد و گفت: 
در دنی��ای ام��روز، محیط زیس��ت یکی از 
مهم ترین ابزارهای نوی��ن در حوزه امنیت 
به ش��مار م��ی رود و توج��ه به آن بس��یار 
ضروری اس��ت. مهرداد عظیمی با تاکید بر 
لزوم افزایش کارهای فرهنگ��ی و نهادینه 
ش��دن فرهنگ حفظ محیط زیس��ت بیان 
داشت: فرهنگ س��ازی در این حوزه شامل 

مسووالن و دس��ت اندرکاران نیز می شود.
عظیمی ب��ا برش��مردن مزایای اس��تفاده 
پای��دار از ظرفیت ه��ای زیس��ت محیطی 
تاکید ک��رد: در حوزه محیط زیس��ت باید 
برنامه های فاخر تولید و عرضه ش��ود. وی 
اظهار کرد: صدا و سیمای استان چهارمحال 
و بختیاری در جهت ارتقای فرهنگ و دانش 

زیس��ت محیطی در کن��ار حفاظت محیط 
زیست اس��تان خواهد بود.مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
اب��راز امیدواری ک��رد که در س��ایه تعامل 
بین بخش��ی در آینده نزدیک شاهد تولید 
 برنامه های بلند و مش��ارکتی در این حوزه

 باشیم.

رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی چهارمحال و 
بختیاری گفت: دس��تگاه هایی که کار پژوهش��ی انجام 
می دهند موظف هس��تند یک تا س��ه درص��د اعتبارات 
خود را در قالب قرارداد به طرح های پژوهشی اختصاص 
دهند. اسماعیل عامری گلستان ، در شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان اظهار داشت: دستگاه های دولتی استان 
باید در مصرف اعتبارات هزینه ای صرفه جویی کنند و به 
بیانی بهتر با در اولویت قرار دادن تامین نیازهای اساسی 
خود س��عی در مصرف بهینه اعتبارات داشته باشند. وی 
افزود: فروش طرح های دولتی براساس اصل 44 صورت 
می گیرد و پس از فروش طرح اعتب��ار آن به خزانه رفته 
و س��پس مجددا معادل آن به خود دستگاه برمی گردد.

رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه هزینه فروش طرح های نیمه 

تمام و یا بالاس��تفاده دس��تگاه ها می تواند برای تکمیل 
پروژه های دیگر آن دستگاه استفاده شود، بیان کرد: این 
کار سبب افزایش بهره وری، استفاده و نگهداری بیشتر و 

بهتر و افزایش عمر ساختمان می شود.عامری خاطرنشان 
کرد: هر ساله س��همی از این بابت در درآمدهای استان 
پیش بینی می ش��ود و امیدواریم امس��ال با همت و اراده 
بیشتر بتوان تعداد بیشتری از این پروژه ها را برای فروش 

به مزایده گذاشت.
وی به اختصاص یک درصد اعتبارات همه دستگاه ها به 
جز بندهای یک 6/4 و هزینه های پرسنلی به صدا و سیما 
اشاره و تصریح کرد: این عمل برای فرهنگ سازی در قالب 
انعقاد قرارداد بین دستگاه ها و صدا و سیمای چهارمحال 
و بختیاری صورت می گیرد.رییس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین به 
منظور ارتقا بهره وری دستگاه هایی که کار پژوهشی انجام 
می دهند موظف هستند یک تا 3 درصد اعتبارات خود را 

در قالب قرارداد به طرح های پژوهشی اختصاص دهند.

رییس برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

دستگاه های دولتی اعتبارات پژوهشی را اختصاص دهند

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری ؛

تولید برنامه های فاخر در حوزه محیط زیست

یادداشت یادداشت
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مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال وبختیاری:

ایده های خالقانه در صنعت 
گردشگری پذیرش می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
4/395 شماره پرونده: 94-31 شماره دادنامه: 555-94/3/30 خواهان: محسن کریمی 
نشانی اصفهان – خ.فیض – کوی باغ نگار – پ1 خوانده: علی رضائی سامانی نشانی 
عنایت  با  گردشکار: شورا  مطالبه وجه چک شماره 061258  مجهول المکان خواسته: 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت آقای 
علی رضائی سامانی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 061258-91/3/10 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر در 
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 می باشد.م الف:9686 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   92/4/30-404 دادنامه:  شماره   1375/91 پرونده:  کالسه   4/396
اختالف اصفهان خواهان: محمدامید اشکبوس نشانی اصفهان  شعبه 22 شورای حل 
هنرمندزاده  علی   -1 خواندگان:  پ285   – نجار  کوچه   – خ.بنت الحسین   – خ.نشاط   –
2- مسعود آزاد 3- اصغر دعاوری همگی به نشانی مجهول المکان گردشکار: پس از 
اخذ  و  قانونی  فوق و طی تشریفات  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای محمدامید 
اشکبوس به طرفیت خواندگان 1- علی هنرمندزاده 2- مسعود آزاد 3- اصغر دعاوری 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت به شماره شهربانی 
اصفهان59-7978 و خسارات وارده و با توجه به محتویات پرونده و اصول و مدارک 
ارائه شده در ید خواهان و نظر به استعالم اخذ شده از راهور به مورخه 91/10/17 که 
حکایت از مالکیت خوانده ردیف اول می باشد و با توجه به اینکه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 91/12/2 حاضر نگردیده اند هیچگونه اعتراضی 
دانستن  ثابت  و  وارد  لذا شورا ضمن  اند  نیاورده  به عمل  راستا  این  در  ایرادی  یا  و 
به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  به  مستنداً  خواهان  دعوای 
محکومیت خوانده ردیف اول آقای علی هنرمندزاده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت فوق الذکر در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
در خصوص بقیه خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم مالکیت قرار رد دعوا 
صادر می نماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی سپس قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.م الف:10295 شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

4/397 شماره:337/93ش4ح به موجب رای شماره 1236 تاریخ 93/5/26 شعبه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایوب عطارد 
به پرداخت عین هشتاد عدد سکه  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  فرزند محمد 
تمام بهارآزادی و عین پنجاه مثقال طالی ساخته شده 18 عیار – کالم ا... مجید – یکصد 
مبلغ  به  لباس  و یک دست  ریال  هزار  یکصد   – آینه و شمعدان  مهرالسنه  ریال  هزار 
پانصد هزار ریال بابت مهریه در حق محکوم لها زهرا ابراهیمی فرزند علی به نشانی 
اصفهان – اتوبان فرودگاه – حصه شرقی – خ.امام خمینی – خ.طالقانی – کوچه حاج 
قانون  ماده 34  اجرایی در حق دولت.  نیم عشر  پرداخت  پالک312 و   – محمد اسدی 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 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:10296 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
 9 شعبه   94/1/31 تاریخ   135 شماره  رای  موجب  به  2053/93ش9  شماره:   4/398
فاطمه  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
حسینی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال وجه 
دو فقره چک به شماره های 8623246 مورخ 91/6/10 و 8623247 مورخ 91/8/15 به 
عهده پست بانک و مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چکهای موصوف )91/6/10و91/8/15( لغایت زمان اجرای حکم طبق 
خ.امام   – اصفهان  نشانی  به  ترکی  منصور  له  در حق محکوم  مرکزی  بانک  شاخص 
خمینی – خ.شریف شرقی – کوی52 – بن.بست شهید ترکی و همچنین پرداخت مبلغ نیم 
عشر بابت حق االجرا دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا 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 
اختالف  نهم حقوقی شورای حل  نماید.م الف:10298 شعبه  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 شعبه   94/1/24 تاریخ   69 رای شماره  موجب  به  1772/93ش13  شماره:   4/399
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهراسادات 
موسوی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 8/700/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
له محمود میرزایی  اجرای حکم در حق محکوم  لغایت زمان  سررسید چک 92/7/30 
به نشانی اصفهان – خیابان هشت بهشت غربی – کوچه 24- فرعی3- پالک42. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 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:10299 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   94/1/19 تاریخ   24 شماره  رای  موجب  به  93-1691ش14  شماره:   4/400
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   14 
به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  جواد  سید  فرزند  محسنی  السادات  اشرف 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودروی پژو206 به شماره 
قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  له  محکوم  نام  به  اصفهان516س54  انتظامی 
به  دار  به شغل خانه  اکبری خوندابی فرزند محمدعلی  توران علی  له  در حق محکوم 
نیم عشر حق  پالک61 و   – ک.عابدی   – ک.بیدآباد   – خ.مسجدسید   – نشانی اصفهان 
االجرا طبق مقوم دادخواست به مبلغ سی و یک میلیون ریال. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 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:10305 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

4/401 شماره: 473/93ش12 به موجب رای شماره 1375 تاریخ 93/8/20 شعبه 12 
شرکت  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  رضوانی  محمد  مدیریت  به  سپاهان  گسترش  یکتا 
است به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال وجه چک شماره 92/5/16-228797 
الوکاله وکیل  دادرسی و حق  بابت هزینه  ریال  مبلغ 170/000  و  بابت اصل خواسته 
طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )92/5/16( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان داود مالابراهیم صدیق با 
کوی شهید عامری –  خ.توحید –  وکالت منصور اصالنی به نشانی وکیل: اصفهان – 
پالک دوم – سمت راست صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 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:10308 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

4/402 شماره: 472/93ش12 به موجب رای شماره 1376 تاریخ 93/8/20 شعبه 12 
شرکت  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  رضوانی  محمد  مدیریت  به  سپاهان  گسترش  یکتا 
است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شماره های 
228799-92/2/26و228798-92/12/16 عهده بانک کشاورزی بابت اصل خواسته و 
مبلغ 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان داود مالابراهیم صدیق با وکالت منصور اصالنی 
به نشانی وکیل: اصفهان – خ.توحید – کوی شهید عابدی – پالک دوم صادر و اعالم 
می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا 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:10309 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/29-2070 دادنامه:  شماره   1165/93 پرونده:  کالسه   4/403
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر حاجی صالحی نشانی: اصفهان 
– خ.کاخ غربی – مشاور امالک ایران زمین وکیل: مهسا مهدیون نشانی: اصفهان – نظر 
شرقی – ساختمان امین – طبقه چهارم – واحد13 خواندگان: حسین برادران - سعید 
پرداخت  به  تضامنی  محکومیت  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  به  دو  هر  زاده  دایی 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  تادیه و حق الوکاله وکیل 
رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای ناصر حاجی صالحی با وکالت 
مهسا مهدیون به طرفیت آقایان حسین برادران – سعید دایی زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 355461-93/3/20 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 190/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/20( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:10311 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 94/3/30-403  74/94 شماره  پرونده:  4/404 کالسه 
اصفهان  نشانی  ناغانی  نامدارپور  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11
پ18 خوانده: آذر مصری کادرقلعه   – کوچه معماریان   – کوی آهنگران   – خ.کاوه   –
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 

دعوی مهدی نامدارپور ناغانی به طرفیت آذر مصری کادرقلعه به خواسته مطالبه مبلغ 
به  به شماره خزانه داری کل 580279-039768  25/000/000 ریال وجه سفته های 
ید خواهان که  بقای اصول مستندات در  به  با عنایت  قانونی  انضمام مطلق خسارات 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
مواد 307و309  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 160/000  و  بابت اصل خواسته 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه  تاریخ وصول  لغایت   93/12/26
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
اصفهان می باشد.م الف:10314  دادگاههای عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 94/3/30-404  84/94 شماره  پرونده:  4/405 کالسه 
اصفهان  نشانی  ناغانی  نامدارپور  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11
پ18 خوانده: آذر مصری کادرقلعه   – کوچه معماریان   – کوی آهنگران   – خ.کاوه   –
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی مهدی نامدارپور ناغانی به طرفیت آذر مصری کادرقلعه به خواسته مطالبه مبلغ 
انضمام مطلق  به  داری کل 499640  به شماره خزانه  ریال وجه سفته   20/000/000
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/1/25 لغایت تاریخ وصول 
ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  که محاسبه آن 
اعالم می نماید رای  احکام می باشد در حق خواهان صادر و  اجرای محترم  بر عهده 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
شورای  حقوقی   11 شعبه  می باشد.م الف:10315  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای 

حل اختالف اصفهان
اجراییه

4/406 شماره پرونده: 139304002004000589/1 شماره بایگانی پرونده: 9302104/2 
کالسه:9302104  اجراییه  ابالغ  آگهی   139405102004001204 ابالغیه:  شماره 
 – میدان جمهوری   – )به آدرس: اصفهان  آقای مهرداد رضایی برزانی  به  بدینوسیله 
خیابان شهیدان – کوچه شهید منتظری – پالک252( بدهکار پرونده کالسه 9302104 
که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 22561-
به   390/000/000 مبلغ  بسیجیان  مهر  الحسنه  قرض  موسسه  و  شما  بین   90/5/27
انضمام حق الوکاله طبق تعرفه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرایی موضوع ششدانگ یکبابخانه پالک 17/1568 به مساحت 427/45 مترمربع 
 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:11117 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



امام صادق علیه السالم:
س��نگین ترین چی��زی ک��ه روز قیامت 
در ت��رازوی اعمال قرار داده می ش��ود 

صلوات بر محمد و اهل بیت اوست.
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W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

هیچ می دانستید بروکلی با آن س��اقه ها و گل های کوچکش که 
ظاهری درخت  مانند به آن داده یک گیاه س��اخته دس��ت بشر 
اس��ت؟! محققان گیاه شناس��ی و گیاه پروری با پیوندزدن های 

پی درپی گل کلم و سایر انواع کلم ها، بروکلی را پرورش داده اند.
نوع خاص��ی از بروکلی که تنها در ایالت کالیبریای ایتالیا رش��د 
می کند؛ در نهایت باعث معروف شدن این کلم به »کاالبرس« در 
سراسر جهان شد؛  اما اسم » بروکلی« از کلمه التین »براکیوم« 

به معنی »چند بازو« گرفته شده است.
کاشت و برداشت بروکلی هم چنان فراگیرتر از قبل می شد و در 
سال 1925 دانشمندان از خواص بی نظیر و ضدسرطانی این گیاه 
تعریف  می کردند. البته این خواص در سایر گیاهان چلیپایی مثل 
کلم برگ، گل کلم، کاهو و کلم بروکسل )کلم فندوقی( هم پیدا 
می شود. بروکلی حاوی ویتامین های B، A C و مواد معدنی مثل 

پتاسیم، آهن، فوالسین )اسیدفولیک( و فیبر است.
بروکلی نبین چه ریزه

گل های کوچک بروکلی میزان رس��یده بودن و سالمتش را به 
شما نشان می دهد؛ اگر همه گل های سر بروکلی سبز تیره باشد، 
بسیار بهتر است که گاهی این رنگ طیف بنفش یا آبی- سبز را 
هم شامل می شود. این گل ها نسبت به گل های سبز روشن یا زرد 

و سفید، بتاکاروتن و ویتامین C بیشتری دارند.
بروکلی حاوی فیبرهای قابل حل و غیرقابل حلی است که هر بدن 
سالمی به آنها نیاز دارد. همچنین حاوی نوعی فالوونوئید است که 
در کنار غلبه بر سرطان، به پیشگیری از بروز بیماری های قلبی 

و نیز به تاخیر انداختن دیابت نوع دو کمک می کند.
موقع خری��د بروکلی هایی را که گل های ش��ان 

ساییده یا بی رنگ است، ساقه های شان سفت 
و ریشه شان سخت ش��ده، انتخاب نکنید. 
بین بروکلی تازه و منجمد، هیچ تفاوت قابل 
ذکری نیست و منجمدها که بسته بندی 
شده هم هستند، س��اقه و ریشه اضافه و 
س��فت ندارند و مواد مغذی ش��ان بیشتر 
حفظ می ش��ود. البته محصوالت منجمد 

دوبرابر تازه ها سدیم دارند!
با سرطان بجنگید

بروکل��ی سرش��ار از کلس��یم و م��واد آلی 
تغذیه ای ضروری شامل بتاکاروتن، ایندول 

و ایزوتیوسیانیدهاست. این مواد آلی می توانند مانع 

از تش��کیل و تجمع مواد سرطان زا در س��لول های هدف شوند. 
اگر می خواهید با بروکلی ضدس��رطان ش��وید و ریسک ابتال به 
انواع سرطان ها را کاهش دهید، باید روزی نصف پیمانه بروکلی 

میل کنید.
این مقدار بروکلی فقط 22 کیلوکال��ری انرژی دارد؛  اما خواص 
بسیار ارزشمندی به بدن می رس��اند. همچنین مصرف بروکلی 
می تواند میزان آنتی اکسیدان های بتاکاروتن و لوتئین را در خون 
افزایش دهد و به این ترتیب احتمال اکسیداس��یون سلول های 

سالم و همچنین سرطانی شدن شان کاهش می یابد.
سم زدایی با بروکلی

بروکلی یک سم زدای عالی و قوی برای بدن است؛ طبق آخرین 
پژوهش ها س��ه نوع ریزمغذی گلوکوزین��والت که در ترکیبات 
خاص بروکلی وجود دارد، باعث چنین خاصیت شگفت انگیزی 
می شود. این ریزمغذی ها در تمام فرآیند سم زدایی بدن شامل 
فعالسازی، خنثی س��ازی و حذف آالینده های ناخواسته، نقش 
پشتیبانی را به عهده دارند. »ITC«ها مولکول های تنظیم کننده 
س��م زدایی هس��تند که از گلوکوزینوالت های بروکلی درست 

می شوند و به کنترل فرآیند سم زدایی کمک می کنند.
  D وقتی برای جبران کمبود ویتامین

فرد مجبور به مصرف مقادیر باالی 

 K و A مکمل هاس��ت، مصرف ف��راوان مکمل های ویتامی��ن
می تواند متابولیس��م ویتامین D را متعادل نگ��ه دارد. بروکلی 
حاوی ترکیبی از ویتامین A )به ش��کل بتاکاروتن( و ویتامین 
K است که این ترکیب به طرز غیرمعمولی قوی است. بروکلی 
حاوی نوعی فالوونوئید اس��ت که بر اس��اس آخرین تحقیق ها، 
می تواند تجمع مواد آلرژی زا را در بدن کاهش دهد. این ترکیبات 
همچنین توجیه کننده خاصی��ت ضدعفونی کنندگی بروکلی 
اس��ت و دریچه ای روبه مطالعات بیش��تر در باره خواص غذایی 

بروکلی است.
در نقش » سس پاستا«

می توان از بروکلی سس��ی درست کرد که حس��ابی برای پاستا 
مناسب است. 

با مقداری روغن و پنیر می توان بروکلی بخارپز را به یک س��س 
سبز تبدیل کرد. این سس واقعا خوشمزه است و به این ترتیب 

شما هم سبزی مورد نیازتان را مصرف می کنید. 
کافیست گل های سر نیم کیلو بروکلی را جدا کنید و در دو قاشق 
آب بخارپزش��ان کرده، با مقدار کمی نم��ک و فلفل طعم دارش 

کنید.
 مقداری روغن زیتون را در تابه گرم کرده، نصف یک پیاز کوچک 
یا دو عدد پیازچه را همراه با دو بن سیر خرد کنید و در روغن 

تفت دهید.
وقتی پیازها نرم شد، بروکلی را به تابه 
اضافه کنید و تا زمان��ی که بوی 
پیازداغ ت��ان 

درنیامده، اجازه دهید مواد با هم بپزند. 
یک سوم پیمانه جعفری ساطوری شده را به محتویات تابه اضافه 
کرده، آب یک عدد لیموترش تازه را روی��ش بریزید و دو دقیقه 
مواد را بهم بزنید. در نهای��ت مواد داخل تاب��ه را به مخلوط کن 
منتقل کرده، همراه یک چهارم پیمان��ه پنیر فتا و همین مقدار 
آب، مخلوط کنید. وقتی مخلوط یکدس��تی ایجاد شد، مقداری 
روغن زیتون به آن اضافه کرده و باز هم بزنید تا یکنواخت شود. 
 حاال می توانید پاس��تای خ��ود را با این س��س مخصوص میل

 کنید.
خوشگل تر شوید

بروکلی حتی پوس��ت تان را زیبا می کند و س��لول هایی را که به 
خاطر اش��عه های مضر آفتاب آس��یب دیده اند، ترمیم می کند. 
در واقع در طول فرآیند س��م زدایی بدن، گلوکورافانین موجود 
در بروکلی توسط بدن به س��ولفورافان تبدیل می شود و همین 
ماده بیش��ترین تاثیر را در ترمیم آس��یب های پوستی ناشی از 
تابش خورشید دارد. س��عی کنید حداقل دو، سه بار در هفته و 
هربار حداقل یک تا یک و نیم پیمانه از انواع سبزی های چلیپایی 
)بروکلی و سایرکلم ها و کاهو( را در برنامه غذایی تان داشته باشید. 
برای زندگی سالم تر می توانید تعداد دفعات مصرف این سبزی ها 

را به چهار، پنج بار در هفته و هربار دو پیمانه برسانید.
سه راه برای بروکلی خوری!

1- خام: بروکلی خام تردی دلپذیری به ساالد می دهد و می تواند 
همراه با روغن زیتون، فلفل تند و مقداری سیر طعم بی نظیری 

داشته باشد.
2- بخارپز: راحت ترین راه خوردن بروکلی بخارپز کردن اس��ت. 
ش��ما می توانید آن را با مقدار کمی نمک، سرکه و روغن زیتون 

میل کنید.
3- کبابی: بروکلی کبابی نه تنها تردتر از بخارپزش است که طعم 
قوی تری هم دارد. ش��ما می توانید آن را با مقداری پنیر پارمزان 

نوش جان کنید.
برای این کار اول گل های بروکلی را جدا کرده، س��اقه را پوست 
بگیرید و به قطعات دوس��انتی مت��ری خرد کنی��د. بروکلی ها 
را در روغن زیت��ون بخوابانید و کمی نمک، فلفل س��یاه و قرمز 
رویش بپاش��ید. بروکلی ها را در یک ردی��ف روی توری کبابی 
پخش کنید و برای 15 دقیقه در فری که ب��ا دمای 200 درجه 
 سانتی گراد گرم شده، قرار دهید تا حسابی ترد شده و کمی برشته 

شوند.

با بروکلی به جنگ سرطان بروید!

یکی از مهم ترین نکاتی که والدین در روند ترتیب فرزندان شان باید همواره 
به خاطر داشته باشند،  این اس��ت که هر روز از سوی کودکان شان به دقت 

تحت نظر هستند.
البته کودکان نه تنها تک  تک رفتارهای والدین را زیر نظر دارند؛  بلکه به تمام 
حرف هایی که پدر و مادرشان می زنند و جمالتی که به زبان می آورند نیز به 

دقت گوش می دهند.
توجه به این نکت��ه مهم که تمام رفتاره��ای مان به عنوان پ��در و مادر زیر 
 نگاه دقیق کودک مان اس��ت، س��رنخی مهمی را در زمین��ه تربیت آنها به

 دست مان می دهد. هر تصمیمی که ما بزرگترها می گیریم، هر لغتی که به 
زبان می آوریم و هر عملی که انجام می دهیم،  به دقت مورد توجه فرزندمان 
است و در واقع کودکان، در هر لحظه از رفتارهای ما بزرگترها الگو برمی دارند 

و دانستن این واقعیت، مسوولیت سنگینی را به دوش والدین می گذارد.
کودکان از ما می آموزند و این یک واقعیت انکارناپذیر است.

 آنها رفتار ما را کپی می زنند؛ چه مثبت باشد و چه منفی و این الگوبرداری ها 
در نهایت به آنها شخصیتی صادق و باثبات یا آسیب پذیر و ناقص می دهد.

  در زی��ر به نمون��ه ای از رفتارهایی  که ک��ودکان مش��خصا از والدین کپی
 می کنند، اشاره می شود:

1- کودکان به دقت به نحوه رفتار ش��ما بزرگترها با والدین خودتان توجه 
می کنند و از ش��ما الگو می گیرند و در نهایت ش��بیه همان رفتار را به شما 

باز می گردانند.
2-کودکان توجه می کنند که شما چگونه پول و مسایل مالی خود را مدیریت 

می کنید.
3- آنها در عین حال رفتار شما را با دیگر افراد تحت نظر دارند و اگر با افرادی 
که با شما در تماس هستند رفتار نامناس��بی داشته باشید، شک نکنید که 

فرزندتان نیز با دیگران همان رفتار را خواهد داشت.
4-کودکان به عمق ش��خصیت و صداقتی که ش��ما در زندگ��ی به نمایش 
می گذارید، دقت می کنند. اگر تقلب کنید و اگر حرف تان با عمل تان یکی 
نباشد و قصد فریب آدم های اطراف تان را داشته باشید و هرچند نامحسوس 
این کار را انجام دهید باز هم کودکان درک می کنند و متاسفانه از این رفتار 

سوء، الگو می گیرند.
الگ��و  نی��ز  ش��ما  بخش��ندگی  و  س��خاوتمندی  از  5-ک��ودکان 
می گیرن��د. پ��س از کم��ک ک��ردن به م��ردم ب��ا رضای��ت قلب��ی غافل 
نش��وید ت��ا فرزندت��ان نی��ز از نعم��ت زندگی ک��ردن ب��ا قلبی سرش��ار 
 از عش��ق و بخش��ندگی نس��بت به انس��ان ها و کمک به دیگران بهره مند

    شود.

 رفتارهایی که کودکان
 از شما کپی می کنند

کودک
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