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اظهارات ضد و نقیض
 مسووالن درباره واردات برنج

سفر فایبوس به ایران نشانه 
حسن نیت دو طرف بود

کشاورزان اصفهانی، در انتظار 
پرداخت وجوه غالت هستند
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بهانه جویی    بنی  اسراییلی
 خصلت کفار است

آی��ت اهلل سیدیوس��ف طباطبائی ن��ژاد در خطبه ه��ای 
دشمن شکن نماز عبادی � سیاسی جمعه در ادامه سلسله 

مباحث خود پیرامون معجزه و...

توافق دولت با کش�ورها، نیاز به 
تصویب مجلس ندارد

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: توافق دولت با کشورهای 
خارجی نیاز به تصویب مجلس شورای اسالمی ندارد. علی 
اکبر صالحی،  درباره نحوه بررس��ی برجام در مجلس افزود: 
 تا اندازه ای که من مطلع هس��تم مواردی به مجلس تقدیم

 می شودکه یا معاهده و یا کنوانسیون بین المللی...

ضرورت ترویج صنعت بوم 
گردی  در گردشگری

رییس کمیسیون حقوقی مجمع گردشگری اصفهان با اشاره 
به ضرورت ترویج بوم گردی در صنعت گردش��گری گفت: 
باتوجه به تمایل گردشگران خارجی به گردش در روستاها 

باید به شکل جدی تری بوم گردی موردتوجه قرارگیرد...

 ۱۵ استان
 بیکارتر شدند

آمارها نش��ان می دهد بحران بی��کاری جوانان در دو 
س��الگی دولت تدبیر و امید که بیکاری را بزرگ ترین 

مساله داخلی اش می داند،...

بحران آب ، در پایتخت
 آب ایران

 با وجود اینکه استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۰ درصد 
آب کشور را تامین می کند،  اما مشکالت بسیاری در حوزه 

آب پیدا کرده است و هم اکنون بسیاری از...

رییس پلیس آگاهی اصفهان، تولید لوازم آرایشی خطرناک را زیر زمینی دانست؛ 

3عدم نظارت مسووالن بر قاچاق بمب های سربی

تندی��س و پیراهن پهلوان��ی در مراس��م روز ملی فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای به محم��د جواد ظریف،  وزیر 
امور خارجه ایران اهداء شد.مراسم روز ملی فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای به مناس��بت هفته  پهلوانی در س��الن 
آمفی تئاتر دانشکده تر بیت  بدنی د انشگا ه تهران برگزار شد.

در این مراس��م تندیس و پیراهن پهلوانی ک��ه در ضیافت 
رییس جمهور با ورزشکاران و روسای فدراسیون ها ...

اهدای پیراهن و تندیس پهلوانی
 به محمد جواد ظریف
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مالحظات  مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(  مبلغ کارشناسي )ریال(  مساحت )متر مربع( کاربری شماره پالک نام محله

ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي۱9۱8/4۱26/8۵7/740/000۱,342,887,000زمین تجاري۱۵مرکز برزن یك۱

ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي۱9۱8/4۱26/8۵7/740/000۱,342,887,000زمین تجاري۱6مرکز برزن یك2

ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي33۵2/2733/۵22/700/000۱,676,۱3۵,000زمین تجاري۵مرکز برزن سه3

4 E۱ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي۱77۵/794/972/2۱2/000248,6۱0,600زمین تجاري مسکوني33/۵/73مسکن مهر

۵ E۱ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي۱8۱۱/۵7۵/072/396/0002۵3,6۱9,800زمین تجاري مسکوني33/6/74مسکن مهر

6 E2ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي۱9۵3/424/883/۵۵0/000244,۱77,۵00زمین تجاري مسکوني33/۱۱/4۵مسکن مهر

7 E6ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي2۵00/406/2۵۱/000/0003۱2,۵۵0,000زمین تجاري مسکوني33/28/70مسکن مهر

۱794/۱9۱4/3۵3/۵20/0007۱7,676,000خدمات گردشگري4/3حوزه 4 مرکز شهر8
ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

خدمات مالي کسب 4/6حوزه 4 مرکز شهر9
۱493/74۱4/937/400/000746,870,000و کار

ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

خدمات مالي کسب 4/۱4حوزه 4 مرکز شهر۱0
۱437/9۱4/379/000/0007۱8,9۵0,000و کار

ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

۱822/6۱۱3/669/۵7۵/000683,478,7۵0خدمات گردشگري4/20حوزه 4 مرکز شهر۱۱
ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

۱6۱9/7۵۱۱/338/2۵0/000۵66,9۱2,۵00خدمات گردشگري۵/۱۱حوزه ۵ مرکز شهر۱2
ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

۱3)B4( ۱420/9۵۱۱/367/600/000۵68,380,000زمین مسکوني۵90هویز
ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

۱4)B4( ۵6۱2/944/903/200/0002,24۵,۱60,000زمین تجاري مسکوني۵90/3هویز
ضوابط شهرسازي و معماري طبق طرح جامع و تفصیلي شهر فوالدشهر مي باشد - فروش به صورت نقدي

                                                                  

شماره 94/3۱34/ص مورخ 94/۵/۵آگهي مزایده

       شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

۱- موضوع مزایده: واگذاري تعدادي از اراضي با کاربریهاي مختلف در شهر جدید فوالدشهر
2- مزایده گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مزایده: از تاریخ 94/5/6 تاپایان وقت اداری مورخ 94/5/8 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به ش�رکت عمران ش�هر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار
 ولی عصر- میدان ولی عصر،تلفن:031-52630161-5.

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري مورخ 94/5/18 به دبیرخانه شرکت عمران بوده و زمان گشایش پاکتهاي پیشنهاد قیمت در تاریخ 94/5/19 مي باشد.
 ۵- نوع س�پرده ش�رکت در مزایده: ضمانت نام�ه بانکی در وجه ش�رکت عمران ش�هر جدی�د فوالدش�هر دارای حداقل اعتبار س�ه ماه و قاب�ل تمدید به مدت س�ه م�اه و یا فیش واری�زی به حس�اب ش�ماره 2173690205004 س�یبا بانک ملی بن�ام تمرکز وجوه س�پرده

 شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
تذکر۱: متقاضیان مي توانند در مزایده بیش از یک قطعه  شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.

تذکر2: فروش کلیه قطعات به صورت نقدي مي باشد.

صورت اراضي  با کاربریهاي مختلف در شهر جدید فوالدشهر

برگزاری جشنواره فیلم کودک  در اصفهان  افتخار است



رییس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: توافق دولت با کش��ورهای 
خارجی نیاز به تصویب مجلس شورای اسالمی ندارد.

 علی اکبر صالحی،  درباره نحوه بررس��ی برجام در مجلس افزود: 
 تا ان��دازه ای که من مطلع هس��تم م��واردی به مجل��س تقدیم

 می شودکه یا معاهده و یا کنوانسیون بین المللی است و این طور 
نیست که هر توافق نامه ای را دولت بخواهد با کشورهای خارجی 

منعقد کند حتما به مجلس ببرد.
وی یادآور ش��د: ده ها و صدها توافق نامه در س��ال با کشورهای 
خارجی منعقد می ش��ود که الزام��ا به مجلس نم��ی رود و فقط 

مواردی که طبق قانون اساسی مشخص شده به مجلس می رود.
صالحی گفت: برنامه جامع اقدام مشترک حداقل اسم آن برنامه 

 جامع اقدام مش��ترک اس��ت و معاهده و کنوانس��یون نیس��ت و
 نمی دانم تحت چه تعریفی به مجلس می رود.

صالحی افزود: البته مجلس این ح��ق را دارد طبق قانون صیانت 
از فناوری هسته ای که اخیرا به تصویب رسیده به همراه شورای 
عالی امنیت ملی برج��ام را مرور کنند و اگر مصلحت دانس��تند، 
برجام را ادام��ه دهند و اگر امر دیگری داش��تند، تصمیم دیگری 

را اتخاذ کنند.
وی همچنین اظهارداش��ت: اگر مذاکره کنن��دگان کاری انجام 
دادند برای رضای خدا بوده اس��ت و اگر کاری ب��رای رضای خدا 
باشد، ماندگار است و اگر برای خوش آمدگویی و خودخواهی باشد 

هیچ ارزشی ندارد.

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
وظیفه وزارت خارجه است تهدیدات نظامی آمریکا را از طریق 
مجامع جهانی پی گی��ری کند و این مس��اله را به طرف توافق 
گوش��زد کندکه این تهدیدات موجب متزلزل شدن پایه های 
توافق می شود. حسین شیخ االسالم ، با اشاره به تهدیدات آمریکا 
علیه ایران همزمان با روند مذاکرات هسته ای توافق وین گفت: 
هیچ توافق و یا قراردادی براس��اس اصول بین الملل زیر سایه 
تهدید توسط یکی از طرفین مشروعیت ندارد و این کار احقمانه 
آمریکایی ها،  از نظر سیاسی تاثیری ندارد و هیچ گاه باعث کوتاه 

آمدن ما نمی شود؛ اما پایه های توافق را متزلزل می کند.
وی افزود: طبیعی اس��ت ک��ه وزارت امور خارجه ای��ران باید 

این هش��دار را به طرف مقابل در مذاکرات بدهد که اقدام آنها 
سست شدن و متزلزل شدن پایه های توافق را در پی دارد و این 
تهدیدات یکی از مسائلی است که در روند مذاکرات مدنظر قرار 
گیرد. وی اظهار داشت: آنچه که مقامات آمریکایی از آن تحت 
عنوان گزینه های روی میز و از جمله گزینه نظامی یاد می کنند 
قابل اجرا نیست و اگر یک فرد دیوانه ای هم برای اجرای آن پیدا 

شود سرنوشتش جهنم خواهد بود.
شیخ االسالم خاطرنشان کرد: تهدیدات آمریکا علیه ایران از نظر 
حقوقی دارای اشکال است و وظیفه وزارت امور خارجه این است 
که این تهدیدات آمریکا را از طریق مجامع حقوقی بین المللی 

مورد پی گیری قرار دهد و حتما این کار را انجام خواهد داد.

»فرانس��وا نیک��وال« س��فیر س��ابق فرانس��ه 
در ته��ران، ضم��ن اش��اره ب��ه نتای��ج مثب��ت 
 س��فر »ل��وران فابی��وس« به ای��ران، دع��وت از 
»حس��ن روحانی« برای س��فر به پاریس را نشانه 
حسن نیت الیزه برای گسترش روابط خود با تهران 

ارزیابی کرد.
 کش��ورهای غربی در تالش هس��تند تا با پیشی 
گرفتن از یکدیگر عالوه ب��ر ترمیم و احیای روابط 
دیپلماتی��ک خود ب��ا ته��ران ارتباط تج��اری و 
اقتصادی خود ب��ا ایران را نیز مج��ددا احیا کنند. 
در همین رابطه برای تحلیل دقیق تر دلیل تغییر 
رفتار کش��ورهای غربی در قبال ایران با »فرانسوا 
نیکوال« سفیر سابق فرانسه در تهران، به گفت وگو 

نشستیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:
 پس از حصول توافق هس�ته ای میان ایران 
و کشورهای 1+5، کش�ورهای غربی به ویژه 
اروپایی ها دوران جدیدی از روابط با ایران را 
آغاز کرده اند، شما این دوره جدید از روابط 
را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این کشورها به 
رابطه با ایران نیاز دارند یا آنکه دالیل دیگر 
موجب شده آنها تصمیم به احیای روابط خود 

با ایران بگیرند؟
زمانی برای مذاکره وجود داشت. زمانی که دشوار 
و مملو از تنش ها بود؛  اما نتیجه آن چیزی بود که 
هم اکنون شاهدش هس��تیم. ما یک توافق خوب 
داریم، توافقی که اگر توسط همه طرف ها صادقانه 
به اجرا گذاشته ش��ود، برای همه بسیار سودمند 
خواهد بود. اکنون زمان از س��رگیری گفت وگوها 
و همکاری ها در تمامی موضوعات��ی که در مورد 
آنها منافع مش��ترک وجود دارد فرا رسیده است. 
موضوعاتی همچون امنیت منطقه ای، مبارزه علیه 
تروریس��م، مبادالت فرهنگی و علمی، موفقیت و 
توسعه از طریق افزایش همکاری های اقتصادی. 
و من شخص یا کش��وری را نمی بینم که با چنین 

وضعیتی مخالف باشد.
 »لوران فابیوس« وزیر امور خارجه فرانسه، 
روز چهارش�نبه به تهران س�فر ک�رده و با 
مقامات ارش�د ایران دیدار و گفت وگو کرد، 
شما این سفر را چطور ارزیابی کرده و آینده 

روابط ایران و فرانسه را چگونه می بینید؟
 س��فر اق��ای فابی��وس ب��ه ته��ران ب��ا ه��دف

 پایه گذاری روابط جدیدی میان ایران و فرانس��ه 
 انجام گرفت. این س��فر تا حد زیادی سیاس��ی و

 نشانه ای قوی از حسن نیت بود که به وسیله دعوت
 »فرانسوا اوالند« رییس جمهور فرانسه، از »حسن 
روحانی« رییس جمهور ایران، برای سفر به پاریس 
معنا پیدا کرد؛ سفری رسمی که در ماه نوامبر انجام 
می شود. مطمئنم که انجام این سفر نتایج بسیار 
سودمندی در تمامی زمینه هایی که دو کشور در 

آنها منافع مشترک دارند خواهد داشت.
 در زمان انج�ام مذاکرات هس�ته ای ایران، 
فرانسه مواضع بسیار سختی داشت و برخی 
از کارشناس�ان اینطور تعبیر می کردند که 
فابیوس قصد از مسیر خارج کردن مذاکرات 
را دارد.چرا فرانسه در زمان انجام مذاکرات 
چنین رویکردی را داشت و آیا اکنون پاریس 
قصدی برای تغییر سیاست های قبلی خود در 

قبال ایران دارد؟
این درست است که فرانسه در برخی از مواقع در 
حین مذاکرات مواضع سختی را داشت؛ اما اتخاذ 
این مواضع هیچگاه ب��ا این هدف ک��ه مذاکرات 
از مسیر خود خارج ش��وند اتخاذ نشدند. فرانسه 
خواس��تار یک توافق قوی و محکم بود و البته این 
هدف )رس��یدن به یک توافق محک��م( مورد نظر 
سایر طرف های مذاکره نیز بود. البته منافع ایران 
نیز ایجاب می کرد که به یک توافق محکم برسد؛  
 چون هر کس��ی از ی��ک توافق محکم اس��تقبال

 می کند و اینچنین توافقی از سوی همه طرف ها 
 بدون هیچگون��ه تردید و تفس��یر دوگانه ای اجرا

 می ش��ود و این اطمینان نیز وجود دارد که ایران 
 نیز ب��ه تعهدات خ��ود در توافق عم��ل می کند و 
تحریم های موجود نیز در کوتاه ترین زمان ممکن 

از میان برداشته می شوند.
 بسیاری از کشورهای غربی خواهان ارتقاء 
سطح روابط خود با ایران هس�تند، اولویت 
فرانس�ه برای ارتق�اء روابط خود ب�ا تهران 

چیست؟
من در حال حاضر عضو دولت فرانس��ه نیس��تم؛ 
اما معتقدم که اگر فضایی وجود داش��ته باشد که 
فرانسه بتواند در آن نقش مفیدی را داشته باشد آن 
فضا کمک به نزدیک شدن دو کشوری است که از 
بازیگران مهم منطقه هستند و فرانسه نیز به لحاظ 
سنتی روابط نزدیکی با آنها دارد. این دو کشور ایران 
و عربستان سعودی هستندکه اگر اختالفات خود را 
کنار گذاشته و توافق کنند که برای بازگشت صلح و 
ثبات به منطقه همکاری کنند، این می تواند پایانی 
باشد بر تمام مش��کالت منطقه و چنین مصالحه 
ای بسیار س��ودمندتر و بهتر و حتی کمک کننده 
تر از تمامی مداخالت نظام��ی آمریکا در منطقه 

خواهد بود.
 اگر کنگره آمریکا توافق هسته ای ایران را رد 

کند، واکنش اروپا به آن چگونه خواهد بود؟
 مطمئنا اتخاذ چنین رویکردی از س��وی آمریکا 
موجب نا امیدی و خشم اروپا می شود. اما رد توافق 
هسته ای ایران در کنگره آمریکا فرضی است که 
امکان تحقق آن بس��یار ضعیف است. معتقدم که 
»باراک اوباما« رییس جمهور آمریکا، قادر است که 
جلوی چنین اقدامی را از سوی کنگره بگیرد و من 
مطمئنم که توافق هسته ای حاصل شده همانطور 

که انتظار می رود به اجرا گذاشته می شود.
برخی کارشناس�ان معتقدند ک�ه در حوزه 

سیاست خارجی کش�ورهار اروپایی دنباله 
رو آمریکا هس�تند و اگر واشنگتن تصمیم 
به تنبیه کش�وری بگیرد،  اروپایی ها نیز از 
این امر پی�روی می کنند، این کارشناس�ان 
معتقدند که اتحادیه اروپا سیاست خارجی 
مس�تقلی ندارد؛ برای مثال در م�ورد ایران 
با وجود آنک�ه برخی از کش�ورهای اروپایی 
منافع زیادی در ایران داشتند؛  اما زمانیکه 
آمریکا تصمیم به تحریم ای�ران گرفت، این 
کش�ورها نیز تحریم هایی را علیه تهران به 
اجرا گذاشتند، ش�ما این وضعیت را چطور 

توضیح می دهید؟
 مش��ترکات )نزدیکی های( تاریخ��ی و فرهنگی 
موجب ش��ده که رابطه ای محکم میان آمریکا و 
اتحادیه اروپا وجود داشته باشد و هیچ دلیلی وجود 
نداشت که به خاطر تفاوت نوع رابطه آنها با ایران 
این رابطه محکم از بین برود. من شخصا معتقدم 
که سیاس��ت اعمال تحریم علیه ایران یک اشتباه 
بزرگ ب��ود؛  اما باید تصریح کن��م که این تصمیم 
مشترک میان اروپا و آمریکا بود. چنینی تصمیمی 
مطمئنا زیان های را برای اروپا به دنبال داشت؛  اما 
مطمئنا زیان های آن برای اقتصاد آمریکا بیشتر 
ب��ود و البته برای جامع��ه ایران نیز زی��ان های را 
به دنبال داش��ت. نهایتا اینکه این سیاس��ت برای 
همه ویرانگر بود و من بس��یار خوش��حالم که این 
 دوره )دوره تحری��م ها( ب��ه زودی از میان خواهد

 رفت.
 برخی کش�ورهای عربی با توافق هسته ای 
ایران مخالف هس�تند، در چنین ش�رایطی 
آیا سیاست خاصی از سوی کشورهای غربی 
برای کاس�تن مخالفت اعراب ب�ا این توافق 

وجود دارد یا خیر؟
صادقانه بگویم من تا کنون بیانیه رسمی از سوی 
کش��ورهای عرب��ی در مخالفت با ای��ن توافق و یا 
محکوم ک��ردن آن ندیده ام. در ای��ن میان برخی 
به روش��نی از آن حمایت کرده و برخی دیگر نیز 
واکنش های محتاطانه ای داش��ته ان��د؛  اما با یا 
این وجود در پایان همه کش��ورهای عربی مجبور 
هستند تا با این توافق کنار بیایند. حدس من این 
است که در گذر زمان کش��ورهای عربی خواهند 
دید که توافق ب��ه درس��تی اجرا می ش��ود. آنها 
 خواهند دید که این توافق برای منطقه بسیار مفید

 است.

سفیر سابق فرانسه؛

سفر فایبوس به ایران نشانه حسن نیت دو طرف بود

یادداشت
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سفیر کشور اسپانیا با اشاره به سفر سه وزیر کشور اسپانیا به 
ایران، از تمایل کشورش برای خرید نفت خام از ایران خبر داد.

پدرو ویینا،  در دیدار با اس��تاندار لرستان با اش��اره به اینکه 
در تاریخ هفتم س��پتامبر س��ه وزیر کشور اس��پانیا به ایران 
س��فر می کنند اظهار داش��ت: وزرای امور خارجه، صنعت و 
عمران کشور اس��پانیا به ایران سفر خواهند کرد.  وی تصریح 
کرد: ظرفیت های اس��تان لرستان به خصوص در بخش های 
 دام، نفت، س��نگ و معدن را با وزیر صنعت اس��پانیا در میان 
می گذارم. سفیر کش��ور اسپانیا با اش��اره به موضوع واردات 
نفت خام اس��پانیا از ایران گفت: متاس��فانه اس��پانیا از سال 
۲۰۱۲ هیچگونه واردات نفت خام از ایران نداش��ته و این در 
 حالیس��ت که اس��پانیا در گذش��ته نفت خام را از ایران وارد

 می کرد. ویینا با بیان اینکه کشور اسپانیا بعد از ایتالیا دومین 
وارد کننده نفت خام از ایران بوده اس��ت تصریح کرد: به طور 
حتم واردات نفت از ایران در کش��ور اسپانیا دوباره شروع می 
شود. وی یادآور شد: شرکت های اسپانیایی که در گذشته در 
موضوع واردات نفت خام از ایران کار می کردند به ایران سفر 
خواهند کرد.سفیر کشور اس��پانیا در ادامه به فعالیت صنعت 
توریسم در اس��پانیا اشاره کرد و اظهار داش��ت: اسپانیا قطب 
جذب توریس��ت بوده و ۴۴ میلیون نفر جمعی��ت دارد.ویینا 
با بیان اینکه س��االنه ۷۰ میلیون توریست به اسپانیا سفر می 
کنند، تصریح کرد: ۱۹ درصد درآمدهای کشور اسپانیا از محل 

صنعت توریسم کسب می شود.

یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هفته آینده 
برای توضیح نقش آژانس در مراحل راس��تی آزمایی برجام در 
کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر خواهد 
ش��د.به گزارش ایرنا، آمانو به دعوت ش��ماری از سناتورهای 
آمریکایی در 3۱ ژوئن )۹ مرداد( پاسخ مثبت داده است و روز 
5 اوت )۱۴ مرداد( در مورد نقش آژانس در راس��تی آزمایی و 
نظارت بر تدابیر هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( 
در کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، توضیحاتی 
ارائه می کند.دولت آمریکا ت��الش های زیادی را برای متقاعد 
کردن اعضای کنگره با هدف تایید توافق وین آغاز کرده است.

جان کری ، ارنس��ت مونیز ، جک لیو و اشتون کارتر به ترتیب 
 وزرای امور خارجه، انرژی، خزانه داری و وزیر دفاع آمریکا در

 نشس��ت های مختلف علنی و غیرعلنی با اعضای مجلس سنا 
و مجلس نمایندگان آمریکا، مفاد برجام را توضیح داده اند.

رییس فراکس��یون حمایت از نخبگان، مخترع��ان و اقتصاد 
دانش بنیان مجلس گف��ت: دولت در زمین��ه بهره برداری از 
محصوالت ایرانی کوتاه��ی می کند.الله افتخاری با بیان این 
مطلب، اظهار کرد: یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی توجه 
به بهر ه برداری از ظرفیت های داخلی است که در این زمینه 
قوانین خوبی در مجلس داش��تیم و دولت باید اجرای آن را 
در دستور کار سریع خود قرار دهد.وی با بیان اینکه مجلس 
شورای اسالمی در نخستین گام در راس��تای بهره برداری از 
محصوالت ایرانی تم��ام خودروهای خود را از ش��رکت های 
داخلی خودروس��ازی خری��داری کرده اس��ت، تصریح کرد: 
متاس��فانه دولت در زمینه بهره برداری از محصوالت ایرانی 
ضعیف عمل می کن��د؛  در حالی که توانای��ی بهره برداری از 
خودروهای ایرانی را دارد.رییس فراکس��یون قرآن و عترت 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه مجلس ب��ا واردات 
بی رویه کاال از کشورهای خارجی و به ویژه چین مخالف است 
خاطرنش��ان کرد: مجلس برای حمای��ت از تولیدات داخلی 
قوانین کاربردی خوبی را تنظیم و تصویب کرده و براس��اس 
این قوانین توجه به محصوالت ایرانی در اولویت کاری دولت 
قرار دارد. وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در حقیقت همان 
الگوی اقتصاد اس��المی بیان کرد: جامعه اسالمی باید متکی 
بر این اقتصاد باش��د که در آن باالترین بهره وری با استفاده 
از کمترین هزینه مورد توجه اس��ت. افتخ��اری با بیان اینکه 
در برنامه اقتصاد مقاومتی وابس��تگی به نفت در حد بس��یار 
باالیی کاهش می یابد، ادامه داد: استقالل اقتصادی و کاهش 
وابستگی به کش��ورهای دارای قدرت اقتصادی از مهم ترین 
ویژگی های برنامه اقتصاد مقاومتی اس��ت و ب��ا فرض اینکه 
توافقی هم صورت بگیرد و همه تحریم های دش��من در همه 
حوزه ها برداشته شود نباید به دوران اقتصاد وابسته برگردیم 

و باز هم باید برنامه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم.

با تصمیم هیأت وزیران، بانک مرکزی مکلف است در قالب 
ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک های عامل معادل 
س��یزده هزار و پانصد میلیارد ریال تس��هیالت برای خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی در اختیار مباش��رین قرار 

دهد.
اس��حاق جهانگیری، معاون اول ریس جمهور این مصوبه را 
در تاریخ ۱3۹۴/5/5 برای اجرا به وزارت جهادکش��اورزی، 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و بان��ک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.

سفیر اسپانیا:

سفر سه وزیر اسپانیا به ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی
 سفر آمانو به آمریکا را تایید کرد

رییس فراکسیون حمایت از نخبگان :

دولت در زمینه بهره برداری از 
محصوالت ایرانی کوتاهی می کند

جهانگیری ابالغ کرد

اختصاص تسهیالتی برای خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی

شنیده ها 

صالحی: 
توافق دولت با کشورها نیاز به تصویب مجلس ندارد

شیخ االسالم:

وزارت  خارجه، تهدیدات آمریکا را در مجامع جهانی پی گیری کند

مدیر انجمن نجوم آماتور ایران گفت: هیچ شهاب سنگی 
به زمین برخورد نکرده اس��ت واتفاق ش��امگاه پنجشنبه 
هش��تم مرداد یک پدیده جذاب نجومی است که در شب 

۲۲ مردادماه به اوج خود می رسد.
مسعود عتیقی گفت: گاهی اوقات اخباری در سطح جامعه 
شایع می ش��ودکه متاس��فانه به دلیل عدم روی آوری به 
کارشناس��ان صاحبنظر، موضوع با دیدگاه غیرتخصصی 
و علمی توس��ط م��ردم پررنگ می ش��ود؛ ب��ه نحوی که 
بخش های زیادی از حوادث اجتماعی را بی جهت به خود 

مشغول می کند.
وی با اشاره به اتفاقی که در ش��بانگاه پنجشنبه )هشتم 
مرداد ماه( افتاد گفت: مردم مناطقی از استان های البرز، 
قزوین، همدان و زنجان که همجوار هم هستند، گزارشی 
را بر اساس رویت شیء نورانی و سقوط آن بر زمین دادند و 
بدون آنکه مسووالن محلی و امدادی با کارشناسان علمی 

کشور مشورتی کنند، در رسانه ها به آن دامن زدند.
مدیر انجمن نج��وم آماتور ای��ران ادامه داد: مس��ووالن 
محلی و امدادی ب��دون آنکه بررس��ی های الزم را انجام 
دهند، به جستجوهای غیر الزم در منطقه پرداختند که 
از دیدگاه های غیرکارشناس��انه و غیرعلم��ی عوام مردم 

ناشی می شد.
عتیقی افزود: با توجه به اینکه بارش ش��هابی پرساووشی 
ک��ه از خصیصه ه��ای آن پدی��دار ش��دن »آذرگ��وی یا 
آتش گوی های درخشان« است در همین بازه زمانی رخ 
داده است، به احتمال قریب به یقین شی دیده شده توسط 

مردم آن منطقه همان بارش شهابی مذکور است.
وی اظهار داشت: ذرات بس��یار ریز میلی متری و میکرو 
متری در فاصل��ه ۱۰۰ تا ۱5۰ کیلومتری س��طح زمین 
به دنبال برخورد اتم های جو و برانگیخته ش��دن آنها، نور 

فلورس��ان با درخش��ش بس��یاری ایجاد کرده که به آنها 
شهاب گفته می شود.

وی با بی��ان اینکه از نظر ماهیت، ش��هاب ها دارای وزن و 
جرم قابل توجهی نیس��تندتصریح کرد: شهاب  سنگ ها 
دارای جرم و حجم به نسبت قابل توجهی بوده و  می توانند 
به زمین برخورد کنند، از این رو ش��هاب با شهاب سنگ 

متفاوت است.
مدیر انجمن نجوم آماتور ایران با تاکید بر اینکه شهاب ها 
برای انسان و زمین هیچ گونه تهدیدی محسوب نمی شود، 
ادام��ه داد: ارتفاع پایین درخش��ش نور ش��هاب ها باعث 

می شودکه در دیگر نقاط کشور این نور مشاهده نشود.
 عتیقی عن��وان کرد: به دلی��ل کروی ب��ودن زمین و جو

 اطراف آن، حرکت هر جرم در آس��مان و افق دوردست 
اینگونه به نظر می رس��د که اجرام نورانی به سمت زمین 
در حرکتند. در م��ورد اخیر هم به همی��ن دلیل در اکثر 
گزارش های مردمی برخورد جرم آس��مانی به زمین ادعا 

شد. 
وی با بیان مثالی اظهار داشت: زمانی که هواپیما در فصول 
سرد در آسمان حرکت می کند، این گونه مشاهده می شود 
که بخارهای��ی در ادامه حرک��ت هواپیما ب��ر جای باقی 
می ماند و گوی��ی این بخار در نقطه ای ب��ه زمین برخورد 

می کند. این برداشت مردم از بخار هواپیماست.
رییس انجمن نجوم آمات��ور ایران با بی��ان اینکه امروزه 
آلودگی ش��هرهای بزرگ و آلودگی های نوری ناش��ی از 
نورپردازی ناصحیح در معابر و پارک ها باعث شده که مردم 
با بسیاری از پدیده آسمانی ناآشنا باشند، اظهار داشت: به 
طوری که عوام مردم برخورد آذرگوی با درخشش باال به 
جو  زمین را شهاب سنگ فرض کرده و مدعی برخورد آن 

با زمین می شوند.

عضو اصالح طلب شورای شهر تهران گفت: دولت باید اجازه می 
داد با رعایت قانون، مستند چند قطره خون در مورد پرونده خون 
های آلوده نمایش داده شود تا نهادهای اجتماعی اعتراض خود 

را در قالب کار هنری اعالم کنند.
علی صاب��ری ، درباره جلوگی��ری از پخش مس��تند خون های 
آلوده در فرهنگس��رایی در تهران همزمان با ورود فابیوس وزیر 
امور خارجه فرانسه اظهار داش��ت: شهرداری یک نهاد خدماتی 
از جمله خدمات اجتماعی اس��ت؛ کاش بحث خون های آلوده 
سیاس��ی نمی شد و ش��هرداری متهم به سیاس��ت زدگی نمی 
شد. البته فرهنگس��رای انقالب در این بحث کار سیاسی انجام 
نداده است.نماینده اصالح طلب ش��ورای شهر با اشاره به اینکه 
 حدود ۱3 س��ال اس��ت که پرونده خون های آلوده را پیگیری

 می کندگفت: هیچ وقت ش��هرداری در ای��ن خصوص ورودی 
نداشته اس��ت.وکیل پرونده برخی از قربانیان خون های آلوده 
افزود: اکران مستندی در فرهنگس��رای انقالب در مورد پرونده 
خون های آلوده که مجوز داشته و این مستند برای کسب مجوز 

از فیلترهای متعددی رد شده است هیچ اشکالی ندارد.
 وی اظه��ار داش��ت:جلوگیری از پخ��ش ای��ن فیل��م موجب

 می ش��ود ک��ه به ص��ورت عم��دی ی��ا غی��ر عمدی انتش��ار 
این فیلم به س��مت ش��بکه ه��ای اجتماعی و غیر مج��از برود.

صابری با طرح این س��وال که اگ��ر این فیلم در فرهنگس��رای 
انق��الب ب��ه نمای��ش در نیاید،کج��ا ب��ه نمای��ش دربیای��د؟ 
 ادام��ه داد: فرهنگس��رایی ک��ه کارش مش��خص اس��ت و در

 چارچوب های نظ��ام قرار دارد، قرار بود در ش��رایط خاص این 
فیلم را نمای��ش دهد که اتفاقاً یکی از بچ��ه های اصالح طلب با 
من تماس گرفت که این فیلم در فرهنگس��رای انقالب نمایش 
داده می شود و شما هم در این مراسم حضور یابید بنابراین این 

مراسم فراتر از بحث احزاب اصولگرا و اصالح طلب بود.
عضو اصالح طلب شورای ش��هر تهران اظهار داشت: در فرانسه 

هم بر اس��اس پیگیری های صورت گرفته این اتفاقات زیاد می 
افتد و نهادهای اجتماعی بدون دخال��ت دولت اعتراضات خود 

را مطرح می کنند.
وی در تحلیل نحوه منطقی برخورد دول��ت با نمایش این فیلم 
همزمان با سفر فابیوس به تهران گفت: دولت باید اجازه می داد 
با رعایت خط قرمز های قانون مثل جلوگیری از خش��ونت، این 
مستند نمایش داده شود تا نهادهای اجتماعی اعتراض خود را 
در قالب کار هنری به نمایش بگذارند حتی اعتراضات خیابانی 
برخی جوانان نیز به نظر من اشکال نداشت. باید خواست ملت 

ایران به اطالع دولت فرانسه می رسید.
عضو اصالح طلب شورای ش��هر تهران گفت: دولت حتی اگر به 
هر دلیل انعکاس این مطلب را به فابیوس به مصلحت نمی داند 
با واژه های خنده داری مثل» این کارشکنی علیه دولت است« و 
یا »مستنداتی برای آن وجود ندارد« اظهاراتی که وزیر بهداشت 
و وزیر دادگستری مطرح کردند نباید این کار را توجیه می کرد.

صابری تصریح کرد: وزیر بهداشت به جای طرح این مسائل باید 
عذرخواهی و اعالم کند که احکام قضایی مربوط به پرونده خون 
های آلوده را انجام می دهد و حتی به صورت نمادین احکام چند 
پرونده را اجرا کند که نشان دهد قانونگرا بوده و رویه قضایی را 
اجرا می کند.وی با بیان اینک��ه رویه قضایی در حال حاضر حق 
بیماران را پایمال می کند، اظهار داشت: حداقل کاری که وزیر 
می توانست انجام دهد این بود که اجازه دهد وزارت امور خارجه 
و یا دس��تگاه های امنیتی پاس��خ اعتراضات را بدهند نه اینکه 

وزارت بهداشت که خودش محکوم این پرونده است دفاع کند.
عضو اصالح طلب شورای شهر گفت:چرا وزیر بهداشت از اقدامات 
فرانس��ه دفاع می کند و علیه مردم موضع می گیرد؟ ای کاش 
می دانس��تیم آیا وزیر بهداش��ت از پرونده مطلع است؟ حداقل 
ایشان یک بار این پرونده را مطالعه کنند تا وظایف داخلی خود 

را اجرایی کنند.

مدیر انجمن نجوم آماتور ایران:

هیچ شهاب سنگی در ایران سقوط نکرد
عضو اصالح طلب شورای شهر تهران:

اکران فیلم خون های آلوده سیاسی نبود
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فرمانده پایگاه شهید یاسینی بوش��هرگفت: این پایگاه 
ماموریت پوش��ش هوایی و حراست از آس��مان میهن 
اس��المی و ش��ریان اقتصادی کش��ور را با اس��تفاده از 

هواپیماهای F۴ بر عهده دارد.
امیر خلبان اس��ماعیل لش��کری فرمانده پایگاه هوایی 
شهید یاس��ینی با بیان اینکه این پایگاه در سال ۱3۴۴ 
تاسیس شده است گفت: پایگاه شهید یاسینی با هدف 
تامی��ن امنی��ت هوایی کش��ور و جلوگی��ری از تعرض 
هواپیماهای متخاصم و مهاجم در منطقه جنوب کشور 
ایجاد شده است.وی افزود: پوش��ش کاروان های نفتی 
و تجاری با بهره گی��ری از هواپیماه��ای F۴ و F۱۴ از 
ماموریت های اصل��ی خلبانان تیزپرواز پایگاه ش��هید 
یاسینی در ۸ س��ال دفاع مقدس بود و در این راستا این 
پایگاه، بیش��ترین و موثرترین ماموری��ت های آفندی 
و پش��تیبانی از نیروهای زمینی و دریای��ی را به منظور 
حراس��ت از پایانه نفتی خارک )قلب اقتصادی کشور( 

انجام داده است.
فرمانده پایگاه شهید یاسینی اظهار داشت: پایگاه شهید 
یاسینی با انجام ۱۰۷۸۰ س��ورتی پرواز جنگی و تقدیم 
۸۴ شهید پاک باخته که ۶۲ تن از این شهدای بزرگوار 
از خلبانان هستند، برگ های زرینی را در تاریخ سراسر 

حماسه نیروی هوای رقم زده است.
وی در ادام��ه تصریح ک��رد: گردان ۶۱ ش��کاری پایگاه 
ش��هید یاس��ینی با تقدیم ش��هیدان بزرگ��واری چون 
شهید دوران، شهید یاسینی، ش��هیدخلعتبری و انجام 
عملیات های موثر توس��ط این اسطوره ها، گل سرسبد 
گردان ه��ای عملیاتی نیروی هوایی به ش��مار می رود.

لشکری با بیان اینکه محدوده ماموریت پایگاه شکاری 
شهید یاسینی از س��رباز تا پرواز است خاطرنشان کرد: 
کارکن��ان فنی س��رپنجه های پای��گاه هس��تند و کلیه 
ماموریت های پ��روازی این پای��گاه با اعتم��اد و ایمان 
 خلبان��ان به تج��ارب و تخص��ص کارکنان فن��ی انجام 
می ش��ود.وی افزود: ما در آموزش خلبان��ان و کارکنان 
فنی از تجرب��ه و تخصص پیشکس��وتان به��ره الزم را 
می بریم.فرمانده پایگاه شهید یاسینی در پایان با اشاره 
به وجود شریان اصلی صادرات نفت و گاز کشور، نیروگاه 
هسته ای بوشهر و منطقه پارس جنوبی در منطقه جنوب 
ادامه داد: هم اکنون نیز پایگاه ش��هید یاسینی عالوه بر 
انجام ماموریت های تاکتیکی و رزمی، ماموریت پوشش 
هوایی و حراس��ت از آس��مان میهن اس��المی و شریان 
 اقتصادی کشور را با استفاده از هواپیماهای F۴ بر عهده

 دارد.

امیر لشکری خبر داد:
حراست از نیروگاه های هسته ای

F۴با جنگنده های 



خبر 

امام جمعه اصفهان:

بهانه جویی بنی اسراییلی
 خصلت کفار است

آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد در خطبه های دشمن شکن نماز 
عبادی � سیاس��ی جمعه در ادامه سلس��له مباحث خ��ود پیرامون 
معجزه و اعجاز پیامبر اک��رم)ص(، قرآن کریم اظه��ار کرد: یکی از 
داس��تان های اعجاز و معجزاتی که در قرآن کریم هم آورده ش��ده 
است،  آوردن تخت بلقیس نزد حضرت س��لیمان نبی)ع( است که 
توسط کسی صورت گرفت که تنها یک حرف از کتاب، علم و حکمت 

را می دانست.
وی بیان کرد: بر طب��ق روایتی از امام باق��ر)ع( و امام صادق )ع( در 
اصول کافی کسی که این معجزه را انجام داده است، تنها یک حرف 
می دانس��ت؛  اما امامان معصوم 70 حرف از علم و حکمت خداوند 
را می دانند و این تأییدی بر آن اس��ت که انجام معج��زه الهی تنها 
به اذن خداوند اس��ت.امام جمع��ه اصفهان تصریح کرد: در س��وره 
اسراء بیش��ترین بهانه جویی های کفار نس��بت به پیامبر اکرم )ص( 
برای آوردن معجزات متعدد بیان ش��ده اس��ت. بهانه جویی رفتار و 
خصلت کفار همچون آمریکایی های امروزی است. بهانه جویی های 
آمریکایی ها علیه ایران نس��بت به انرژی هسته ای از روی خصومت 
و دشمنی نسبت به اسالم اس��ت.آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه به 
مناسبت های هفته آتی اشاره و عنوان کرد: مرداد، ماه اهدای خون 
است و این نامگذاری بنابر تشکیل س��ازمان انتقال خون در کشور 
اس��ت. عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اهدای خون عالوه 
بر آنکه یک کاراخالقی و انسانی است، امروز از سوی پزشکان برای 
سالمتی بدن توصیه می شود؛ بنابراین فرد اهداءکننده خون موجب 
سالمتی دو نفر یعنی ابتدا س��المتی خود و سپس سالمتی هم نوع 
خود می شود. وی همچنین به سالروز شهادت سرلشکر شهید عباس 
بابایی اشاره و تبیین کرد: تعابیر و توصیف رهبر معظم انقالب از این 
ش��هید بی بدیل اس��ت. ثابت قدم بودن در راه اهداف اسالم و ارجح 
دانستن مصالح و منافع دیگران بر منافع خویش از جمله خصایص 

این شهید است که مقام معظم رهبری نیز به آنها اذعان داشتند.
وی همچنین به شهادت شیخ فضل اهلل نوری اشاره و خاطر نشان کرد: 
شهید شیخ فضل اهلل نوری شهید بی بصیرتی جامعه، شهید مأیوس 
شدن مردم و ش��هید ناآگاهی ها بود. ورود روشنفکران منحرف در 
مجلس آن زمان زمینه انحراف مشروطه را فراهم کرد. وی افزود: باید 
هوشیار باشیم و بدانیم که مجلس باید بتواند در مقابل دولت ها حرف 
خود را بزند و نقد صحیح خود را بیان کند؛ مجلس نیازمند مردانی 
برای ایس��تادگی در مقابل خالف ها و خطاها است. البته این مردی 
به معنای جنس مذکر بودن فقط نیس��ت.طباطبایی نژاد همچنین 
به جنایات آل سعود در یمن و منطقه اش��اره کرد و گفت:  داغی که 
امروز بیش از جنایات بر ما می گذرد این است که جنایاتی که دشمن 
علیه مسلمین انجام می دهد متأسفانه از روی غفلت و جهل توسط 
کشورهای اسالمی صورت می گیرد و این فاجعه ای بزرگ است.وی 
در پایان توضیح داد: حیله گری برخی از کشورهای منطقه همچون 
ترکیه در این عرصه مشهود است، حقوق بشر سازمان ملل در برابر 
حمله های وحشیانه آل س��عود و کش��تار زنان و کودکان بی دفاع و 

بیگناه تنها سکوت است.

اتود، مای، ورس��اچی، بورژوا و ه��ر برند مش��هور دیگری که 
فکرش را بکنید، در زیر پله ای های تهران، اصفهان و شهرهای 
 بزرگ دیگر تولید می ش��ود و یا از طریق قاچاق تولید و عرضه 
می  ش��ود. فقدان تولید لوازم آرایش��ی با کیفیت در کش��ور، 
نداشتن توان تولید کنندگان داخلی برای برآورده کردن نیاز 
مشتری و نداشتن قدرت تشخیص کاالی قاچاق از غیر قاچاق 
توس��ط مصرف کنندگان از مه��م ترین عوامل قاچ��اق لوازم 

آرایشی و بهداشتی کاالی قاچاق است.
 آمارهای ارائه شده از مراکز معتبر جهانی نشان می دهد، ایران 
هفتمین کشور دنیا و دومین کش��ور خاورمیانه از نظر مصرف 
لوازم آرایشي است. زنان ایرانی ساالنه 1/5 میلیارد دالر هزینه 
صرف لوازم آرایش��ي م��ی کنند؛ همچنی��ن میانگین مصرف 
لوازم آرایش بین زنان و دختران ایران��ی 14 برابر یک مصرف 
کننده خارجی اس��ت؛ همین عوامل کافی است تا قاچاق این 

محصوالت به کشور ما افزایش یابد.
فقدان تولید لوازم آرایش��ی با کیفیت درکشور، نداشتن توان 
تولید کنندگان داخلی ب��رای برآورده کردن نیاز مش��تری و 
نداشتن قدرت تش��خیص کاالی قاچاق از غیر قاچاق توسط 
مصرف کنندگان از مهم ترین عوامل قاچاق لوازم آرایش��ی و 

بهداشتی کاالی قاچاق است.
 چند هفت��ه قب��ل اکب��ر عبداللهی اص��ل،  مع��اون نظارت و 
برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، وضعیت استفاده از محصوالت 
تقلبی زیبایی را اسفناک خواند و به ایسنا هشدار داد که بعضی 
از ناخالصی هایی که در مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی از جمله 
رژ لب، ریمل، ان��واع کرم ها و ژل ها وجود دارد، آس��یب های 

جدی و جبران ناپذیری دارد.
 همچنی��ن عل��ی محم��ودی،  عض��و هی��ات مدی��ره یکی از 
شرکت های تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی به روزنامه 
جام جم گفت: تقریبا نبض بازار لوازم آرایش کشور در اختیار 
قاچاقچیانی است که خیلی از جنس های شان تقلبی است و با 
سوء استفاده از نام برندهای مشهور، جیب شان را پر می کنند.
آرای�ش غلی�ظ دخت�ران ایران�ی ب�ه س�بک 

هنرپیشه های اروپایی
علی س��االری یکی از فروش��ندگان  لوازم آرایش به فرهنگ 
س��ازی غلط رس��انه ها اش��اره ک��رد و گف��ت: صدا و س��یما 
می توان��د ب��ا س��اخت برنامه ه��ای متن��وع به اث��رات منفی 
 اس��تفاده بیش از حد از ل��وازم آرای��ش بپ��ردازد. همچنین

 باگف��ت وگ��و ب��ا متخصص��ان پوس��ت و م��و راهکاره��ای 
دس��تیابی ب��ه زیبای��ی ب��دون اس��تفاده از ل��وازم آرای��ش 
 را ب��ه م��ردم آم��وزش ده��د؛  ام��ا متاس��فانه بازیگ��ران

 فیلم ها، س��ریال ها و مجری��ان و بعضا مهمان��ان برنامه های 
تلویزیونی مروج آرایش و گریم غلیظ هستند.

وی ادامه داد: اگر س��ري به آگهي هاي روزنامه ها و مجله هاي 
پرتیراژ بزنیم ب��ه طور حتم آگه��ي های زی��ادي از تبلیغات 

برندهای لوازم آرایش می بینیم.
سارا نوایی پرستار یکی از کلینیک های زییایی استان اصفهان 
نیز گفت: گاهي فرهنگ رسوخ کرده در جامعه ما بی ادب است؛ 
از همان بچگی به ف��رد می آموزند که با ظاه��ری متفاوت در 
اجتماع ظاهر شود، دلیل استفاده بیش از اندازه مردم ایران از 
لوازم آرایش عالقه فراوان آن ها به ظاهرسازی و ریاکاری است.

وی با اشاره به ظاهرسازی در امر ازدواج خاطرنشان کرد: این 
ریاکاری و ظاهرسازی موجب شده اولین گزینه برای جوانان در 
امر ازدواج زیبایی باشد؛  اما اگر زیبا نباشد و حسن های زیادی 

داشته باشد به هیچ عنوان با او حاضر به ازدواج نخواهند شد.
نوید حاجی که به تازگی از  آلمان آمده است، به تفاوت سبک 
آرایش ایران و اروپا اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای 
اروپایی دختران در سنین پایین به هیچ عنوان از لوازم آرایش 
اس��تفاده نمی کنند؛  اما در ایران به وفور شاهد آرایش غلیظ 

دختران کم سن و سال به سبک بازیگران هالیوودی هستیم.
وی ادامه داد: در کش��ورهای غربی جوانان پاکیزه وارد جامعه 
می ش��وند؛  در صورتی در ایران آراس��تگی را با آرایش اشتباه 
گرفته اند و بیشترین علت آرایش دختران در سنین کم مخفی 

کردن هویت آنها در پشت آرایش است.
مصرف کنندگان کاالهای قاچاق دچار بیماری های 

پوستی می شوند
س��رهنگ س��تار خس��روی، رییس پلی��س آگاهی اس��تان 
اصفهان گف��ت: پلیس مصم��م اس��ت ک��ه از ورود کاالهای 
قاچ��اق ب��ه کش��ور، عب��ور آن از طریق مس��یرهای اس��تان 
و ی��ا توزی��ع و مص��رف آن در اس��تان جلوگی��ری ب��ه عمل 
آورد و بتوان��د س��هم خ��ود را در مب��ارزه ب��ا قاچ��اق لوازم 
 آرایش��ی و بهداش��تی ک��ه بس��یار خطرن��اک هس��تند، ایفا 

کند.
وی در خص��وص دالی��ل ورود این ن��وع کاالها به کش��ور به 
صورت قاچاق همچنی��ن عوامل و انگی��زه قاچاقچیان خاطر 
نش��ان کرد: کاالهای قاچاقی که وارد کش��ور می شود ممکن 
اس��ت به منظور فرار از مالیات و پرداخت ع��وارض همچنین 
حقوق گمرکی صورت بگیرد و بخش��ی از آن نیز به دلیل عدم 
 امکان ورود از طریق راه های قانونی اس��ت؛  چون کسانی که 
نم��ی توانند ی��ک کاالی��ی را از طریق مب��ادی قانون��ی وارد 
 کش��ورکنند و اس��تاندارد های الزم را برای واردات قانونی آن 
به دست آورند ترجیح می دهند آن را از مسیر های غیر قانونی 

به کشور وارد کنند.
رییس پلی��س آگاهی اس��تان اصفه��ان تصریح ک��رد: چون 
قاچاقچیان نمی توانند برای لوازم آرایشی و بهداشتی از مراجع 

رسمی مجوزهای الزم را کسب کنند،  از روش های غیر قانونی 
از مبادی غیر رسمی حتی از راه های هوایی، زمینی و دریایی 

این لوازم آرایشی را به کشور قاچاق می کنند.
خسروی به سود باالی این نوع کاال برای قاچاقچیان اشاره کرد 
و با بیان اینکه قاچاق لوازم آرایشي بیش��تر از لوازم بهداشتي 
است اظهارکرد: چون در بازار مصرف، کشور ما تقاضای بیش 
از حدی برای مصرف لوازم آرایشی دارد، قاچاقچیان به قاچاق 

این نوع کاال در ایران بیشتر ترغیب می شوند.
وی افزود: بیش��تر مصرف کنندگان به استاندارد و مجوزهای 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی توجهی ندارند؛ ب��ه همین خاطر 
 کسانی که از این نوع کاال استفاده می کنند دچار بیماری های 

بیماری های پوستی می شوند.
80 تا 90 درصد لوازم آرایش از چین، کره، ترکیه و 

کشورهای حاشیه جنوبی است
ریی��س پلیس آگاهی اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینک��ه  80 تا 
90 درص��د ل��وازم آرایش��ی قاچ��اق از کش��ورهای چی��ن، 
ک��ره، ترکی��ه و کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلی��ج فارس 
تامی��ن م��ی ش��ود، گف��ت: بررس��ی ه��ا نش��ان م��ی دهد 
 که بیش��تر ای��ن کااله��ا در کارخان��ه ه��ا و تولی��دی های

 غیر استاندارد و به صورت غیر بهداش��تی و با استفاده از مواد 
اولیه کاماًل مش��کوک و خطرناک به ص��ورت زیرزمینی تهیه، 

تولید و به کشور ما قاچاق می شود.
وی بیان داش��ت: تولیدکنندگان این ن��وع کاالها برای جذب 
مش��تری از بس��ته بندی های بس��یار زیبا و جذاب استفاده 

 و جع��ل برنده��ای مع��روف م��ی کنن��د، همی��ن کار باعث
 می شود مصرف کننده در تشخیص  آن با کاالهای استاندارد و 

مرغوب دچار مشکل شود.
رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان به موض��وع عدم توازن 
تولید لوازم آرایش��ی با میزان تقاضا در کش��ور اشاره کرد وآن 
را یکی از مهم تری��ن دالیل ورود قاچاق این ن��وع کاال عنوان 
و اظهار کرد: چون تولیدکنندگان داخلی نتوانس��ته اند لوازم 
آرایش را متناسب با تقاضای موجود در کشور تولیدکنند؛  به 
همین خاطر قاچاقچیان به سمت قاچاق این نوع کاال گرایش 

بیشتری پیدا کردند.
خسروی نبودن نظارت کافی س��ازمان های مسوول در عرضه 
 غیر مج��از این ل��وازم در صنف ه��ای غیر مرتب��ط همچنین 
در بین دس��ت ف��روش ه��ا را علت دیگ��ر برای قاچ��اق این 
 ن��وع کاال عن��وان و خاط��ر نش��ان ک��رد: ای��ن ن��وع کاال در 
سوپر مارکت ها، خرازی ها و آرایشگاه ها به خاطر قیمت پایین 

به فروش می رسد.
الزم به ذکر اس��ت عدم حضور مس��ووالن معاونت غذا و دارو 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان، در نمایش��گاه بهداش��ت و 
سالمت، ورزش و خدمات وابسته که از تاریخ 6 لغایت 10 مرداد 
94 در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان برگزار شده 
اس��ت؛ در حالی صورت گرفته که بخش عمده  این نمایشگاه 
به لوازم آرایشی و بهداش��تی تعلق دارد؛ با این اوصاف به نظر 
 می رسد، باید متصدیان اصلی حوزه سالمت برای  این امر پاسخ 

قانع کننده ای داشته باشند.

عدم نظارت مسووالن بر قاچاق بمب های سربی
رییس پلیس آگاهی اصفهان، تولید لوازم آرایشی خطرناک را زیر زمینی دانست؛
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آگهی مزایده )نوبت اول(

علیرضا اطهری فر – شهردار دولت آباد 

چاپ اول
برگزاری  انتخابات  اصناف اصفهان

یک عضو هیات رییسه اتاق اصفهان از برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره شش 
اتحادیه صنفی این شهر خبر داد و گفت: رای گیری برای تعیین روسای پنج صنف 

دیگر اصفهان تا پایان تابستان به اتمام می رسد.
 مهدی اصولی اظهار کرد: در کالن شهر اصفهان حدود 100 صنف توزیعی، تولیدی، 
خدمات و خدمات فنی فعالیت می کنندکه هر سال به طور متوسط انتخابات هیات 
مدیره 20 تا 25صنف آن برگزار می شود. وی از برگزاری انتخابات برای تعیین روسا 
و اعضای هیات مدیره شش صنف از ابتدای تابستان امسال تا کنون خبر داد و افزود: 
این انتخاب��ات در اتحادیه های صنفی، خ��وارو بار و آجیل، فروش��ندگان و تعویض 
کنندگان روغن خودرو، کانون های تبلیغ و آگهی، عطار و سقط فروش، فروشندگان 
دوچرخه و موتورسیکلت و فروشندگان گوشت قرمز انجام شد.این عضو هیات رییسه 
اتاق اصفهان با بیان اینکه طبق قانون دوره ریاست بر هر صنف چهار سال است اضافه 
کرد: البته روسای پنج اتحادیه صنفی یاد شده با رای اعضا ابقا شدند؛ اما فقط رییس 
صنف فروشندگان گوشت قرمز با رای 80 درصدی اعضای آن تغییر یافت. اصولی از 
برگزاری انتخابات در پنج اتحادیه صنفی دیگر تا پایان شهریور ماه خبر داد وگفت: 
تا پایان شش ماهه نخست سال جاری روسای 11 اتحادیه صنفی این شهر مشخص 
می شود و در نهایت رای گیری بیش از 10 صنف نیز به شش ماهه دوم موکول شده 
است. وی خاطرنش��ان کرد: اصنافی که زیر یک هزار نفر عضو دارند دارای پنج نفر 
هیات مدیره اصلی، دو نفر علی البدل و یک نفر بازرس و همچنین اصنافی که دارای 
بیش از یک هزار نفر عضو هس��تند؛ هفت نفر هیات مدیره، دو نفر عضو علی البدل و 
یک بازرس هستند. عضو هیات رییس��ه اتاق اصفهان با بیان اینکه هیچ محدودیتی 
در تعداد کاندیداه��ای انتخاباتی اتحادیه ها صنفی  وج��ود نداردتصریح کرد: طبق 
قانون اف��رادی که تمایل به کاندیدا ش��دن دارن��د باید مدارک خود را به س��ازمان 
 صنعت، معدن و تجارت تحویل دهند و س��پس س��ایر امور در اتاق اصناف پیگیری

 می شود.

معاون فني و عمراني فرمانداري شهرستان 
اصفهان معرفي شد

به پیش��نهاد فرماندار اصفهان طي حکمي از س��وي آقاي دکتر زرگرپور اس��تاندار 
اصفهان، سیدابوالفضل موسوي به عنوان معاون فني و عمراني فرمانداري شهرستان 
اصفهان منصوب و معرفي ش��د.طرفه معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در 
این مراسم به جایگاه ویژه استان اصفهان در کشور اشاره کرد و گفت: مدیریت فعلي 
 استان با تنظیم اسناد و ایجاد س��اختارهای مناس��ب، برخي از معضالت استان در

 آب ، هوا ، حمل و نقل و مدیریت ش��هري را تا حدودي حل و فصل کرده است.وي 
خاطرنشان ساخت: برنامه ریزي، سازماندهي و تهیه نقشه راه و مصوب کردن طرح ها 
و به ثمر رساندن فعالیت ها تا حصول نتیجه و بهره برداري روش کارآمدي محسوب 
مي شود. وي با اشاره به جایگاه تاثیرگذار شهرستان اصفهان در پیشرو بودن استان 
 در بس��یاري از حوزه هاي عمراني و اقتصادي گفت: مدیریت شهرستان اصفهان با 
 برنامه ریزي م��دون، تالش و نظارت مس��تمر بر فعالیت دس��تگاه ه��اي اجرایي، 
شهرداري ها و دهیاري ها و همچنین نظارت کافي بر عملکرد و مصوبات شوراهاي 
اسالمي شهر و روس��تاها توانسته ضمن ایجاد هماهنگي س��ازنده بین دستگاه ها و 
نهادهاي شهرستان از رشد و توس��عه ممتازي برخوردار باشد.فرماندار اصفهان نیز 
طي سخناني با قدرداني از فعالیت ها و خدمات ارزشمند معاون سابق فني و عمراني 
فرمانداري از معاون فعلي خواس��ت که با هماهنگي بیشتر دس��تگاه هاي اجرایي، 
بخشداران و شهرداران در راستاي توسعه ش��هر و روستاهاي شهرستان گام بردارد.

کفیل افزود: مسووالن باید به دور از هر گونه حاشیه پردازي صرفا به تکلیف و اداي 
 وظایف حوزه خود مطابق با قانون و مقررات بپ��ردازد و براي هر گونه تصمیم گیري 
به ویژه در حوزه عمراني، به مباحث تخصصي و کار کارشناس��ي توجه داشته باشد. 
ایش��ان اصل امانتداري را یکي از مهم ترین شاخصه هاي مثبت مسووالن دلسوز به 

نظام دانست و بر صداقت و امانتداري خدمتگزاران به مردم و نظام تاکید کرد.

رییس کمیسیون حقوقی مجمع گردشگری اصفهان با اشاره به ضرورت 
ترویج بوم گردی در صنعت گردشگری گفت: باتوجه به تمایل گردشگران 
خارجی به گردش در روستاها باید به شکل جدی تری بوم گردی موردتوجه 

قرارگیرد.
رضا برادران اصفهانی ، در ارتباط با مهم ترین مشکالت در راستای توسعه 
گردشگری با کشورهای خارجی اظهار داشت: از جمله مهم ترین مشکالت 
ما این است که اگر سرمایه گذاری بخواهد وارد ایران شود،  دچار کاغذبازی 

در ادارات و گذراندن زمانی طوالنی برای گرفتن مجوز شود.
وی  با بیان اینکه در جلسه ای که در سفارت ایران با معاون توسعه عمرانی 
اس��تانداری اصفهان داش��تیم، وی قول مس��اعد برای اعطای مجوزهای 
سرمایه گذاری را به ما داد، افزود: از دیگر مشکالت ما در این راستا  اعطای 
تسهیالت در زمینه توسعه صنعت گردشگری است که صندوق توسعه ملی 

هنوز اعتباری در این زمینه خرج نکرده است.
عضو هیات رییس��ه مجمع گردش��گری اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه 
گردشگری صنعتی اس��ت که صادرات پنهان توصیف شده و به شکل غیر 
واسطه ای دالر  و ارز را وارد کش��ور می کند، بیان داشت: مشکل دیگر در 
این راه این است که بانک ها با سودهای کالن وام به سرمایه گذار می دهند 
و بر این اساس الزم است که دولت تسهیالتی در این زمینه اختصاص دهد.

وی ادامه داد: صندوق توس��عه ملی ب��رای پروژه های بزرگ تس��هیالت 
اختصاص می دهد؛  در حالیکه  ما نیاز داریم واحدهای کارآفرین کوچک 

در صنعت گردشگری راه بیفتند.

ب��رادران اصفهان��ی با تاکی��د ب��ر ل��زوم برنامه ریزی های صحی��ح برای 
گ��ردش توره��ای ورودی ب��ه اصفه��ان در ای��ران اظهار داش��ت: وقتی 
ت��وری وارد اصفهان می ش��ود هدایت تور بای��د به گونه ای باش��د که به 
ش��هرهای دیگر ایران نیز برود و این در حالی اس��ت ک��ه اکنون تورهای 
 گردش��گری تنها یکی دو ش��هر را در برنامه دارند و بعد به دیگر کشورها

 می روند.
وی اضافه کرد: باید به گون��ه ای عمل کنیم تا گردش ت��ور در خود ایران 
انجام شود ضمن اینکه ش��هرهای ضعیف تر نیز از مزیت های گردشگری 
 برخوردار شوند تا گردش اقتصادی خوبی در این زمینه برای استان ایجاد

 شود.
رییس کمیس��یون حقوقی مجمع گردش��گری اس��تان اصفهان با اشاره 
به ل��زوم تروی��ج صنعت بوم گ��ردی در صنع��ت گردش��گری در ایران و 
اصفهان تصریح کرد: این مس��اله با توجه به تمایل گردش��گران خارجی 
به گ��ردش در روس��تاهای ایران بس��یار مهم اس��ت و با توجه ب��ه اینکه 
مباحث اقامتی نیز در بیش��تر  آژان��س ها پیش بینی ش��ده با هماهنگی 
 صحیح، توره��ا می توانند گردش��گری روس��تاها را در برنام��ه خود قرار

 دهند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ما روستاهایی داریم که مباحث اسکان با توجه 
به اصالت های آن منطقه در آنها در نظر گرفته شده است که به طور مثال 
در مسیر فریدن با استفاده از سیاه چادرها محلی جذاب برای گردشگران 

ایجاد شده است.

 رییس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: باوجود اینکه وزارت 
جهاد کشاورزی نزدیک به دوماه است غالت را از کشاورزان شرق اصفهان 
خریداری کرده ، اما هنوز وجوه آن به حساب کشاورزان واریز نشده است.

اسفندیار امینی اظهار داش��ت: با وجودی که کش��اورزان شرق اصفهان 
پس از دو سال اقدام به کاشت گندم کردند،  اکنون با فروش آن به وزارت 

کشاورزی هنوز بخش قابل توجهی از هزینه خود را دریافت نکردند.
وی بیان داشت: در سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون 
خرید تضمینی محص��والت زمانی اقدام به خرید می کردکه کش��اورز به 
محض فروش محصوالت خود پس از گذران��دن عملیات دفتری، هزینه 
خود را دریافت می کرد؛  اما امسال با گذش��ت دو ماه تنها بخش کمی از 

پول خود را دریافت کرده اند.
رییس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان یادآور شد: امسال براساس 
قانون خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی دولت، گندم، جو و س��یب 
زمینی را از کشاورزان شرق اصفهان خریداری کرده است؛ اما هنوز پول 

کامل محصوالت را به کشاورزان نپرداخته است.
وی با بیان اینکه در کش��ور 27 محصول مش��مول قانون خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی می ش��ودادامه داد: اگرچه کشاورزان از وجوهی که 
برای خرید محصوالت خود دریافت می کنند ناراضی اند، اما بیش از آن 

نسبت به پرداخت نشدن به موقع پول خود گالیه مند هستند.
امینی اضافه کرد:  وزارت جهاد کشاورزی قبل از فصل کشت در شهریور ماه 
هزینه پرداختی برای خرید هر محصول را اعالم عمومی می کند که پس 

از تصویب در مجلس در بودجه وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
به درستی اجرا نمی شود بیان داش��ت: به تعویق افتادن پرداخت هزینه 
خرید محصوالت به کش��اورزان یا بر اثر کوتاهی مجلس، هیات دولت یا 
 وزارت جهاد کشاورزی اس��ت.رییس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان 
در خصوص اختصاص آب برای کشت پاییزه کش��اورزان نیزگفت: طبق 
مصوبه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته زاینده رود 400 میلیون 
متر مکعب حداقل موجودی ذخیره سد برای کشت غله است که قرار است 

به کشت پائیزه امسال تخیصص یابد.
وی با بیان اینکه پایان سال آبی کشاورزان، پایان شهریور ماه است،اضافه 
کرد: هنوز در خصوص اینکه چه حجم��ی از آب تخصیص یابد یا در چه 

زمانی این تخصیص انجام شود، تصمیم گیری نشده است.

کشاورزان اصفهانی، در انتظار پرداخت وجوه غالت هستندضرورت ترویج صنعت بوم گردی در گردشگری



خبر خبر 

 منطقه بوئین میاندش��ت  ب��ا ارتف��اع ۲۷۲۵ متر از س��طح دریا ، جزء
 مرتفع ترین نقاط کشوراس��ت که از شمال به خوانس��ار و گلپایگان، از 
جنوب به  فریدونشهر، از شرق به شهرس��تان فریدن و از غرب با استان 
لرستان  هم مرز می شود. این شهرستان به لحاظ کوهستانی بودن دارای 
اقلیم آب و هوایی سرد  است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، اداره گاز شهرستان بوئین میاندشت، به عنوان غربی ترین اداره  
و با فاصله ای حدود ۱۹۰ کیلومتر با مرکز اس��تان، مسوولیت خدمات 
گازرسانی به دو شهرستان فریدونشهر و بوئین میاندشت  شامل ۴ شهر 
و۱۲۶ روستا با جمعیتی بالغ بر۸۵۰۰۰ نفر و مساحتی به میزان ۳۲۵۶ 
کیلومتر مربع را بر عهده دارد. این اداره فعالیت خود را از سال ۶۵ آغاز 
کرده و در ابتدای تاسیس به عنوان زون غرب استان ، نواحی گلپایگان 
خوانسار و داران را تحت پوشش داش��ته،که بعدها به دالیلی، مرکزیت 

اداره به شهرستان های دیگر انتقال یافته است .
مهدی طهماس��بی، ریی��س اداره گاز بوئین و میاندش��ت در خصوص 
وضعیت گاز رسانی در این شهرستان بیان داشت:  در این منطقه ۴شهر 
و ۶۲ روستا گازرسانی ش��ده و در حال حاضر ۱۷هزار و ۹۶۱ مشترک 
شامل؛ ۱۱هزار ۴۰۰ مشترک شهری و ۶۵۵۸ مش��ترک روستایی، از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.
وی، میزان مصرف س��االنه این شهرس��تان را  بیش از ۶۸  میلیون متر 
مکعب عنوان کرد و گفت: در چهار ماهه نخس��ت  سالجاری حدود ۱۷ 
میلیون ۳۰۰ متر مکعب گاز طبیعی در این شهرستان به مصرف رسیده 
است. طهماس��بی،  با اش��اره به اینکه بیش از ۱۶هزار و ۶۸۰مشترک 
گاز این شهرس��تان مربوط به بخش خانگی و تجاری اس��ت، افزود: در 
این شهرستان ۹مش��ترک عمده و ۳۷واحد صنعتی تحت پوشش گاز 
طبیعی قرار دارند. ریی��س اداره گاز بوئین و میاندش��ت ، تصریح کرد: 
در این شهرس��تان تعداد ۵پس��ت امداد، ۳ جایگاه CNG ،۴ ایستگاه 
CGS/TBS  ، ۵ ایستگاه TBS ، ۴ایس��تگاه MS، ۴ایستگاه CPS و 
یک ایستگاه MRS به بهره برداری رس��یده است.وی گفت: برای ارائه 
خدمات گازرسانی به مشترکین این شهرستان، بیش از ۶۲۷کیلومتر 
شبکه گذاری انجام شده  که ۵۷،۲۳کیلومتر آن  شبکه تغذیه و بیش از 

۵۷۰ کیلومتر آن شبکه توزیع گاز می باشد.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است: با توجه به شرایط 
بانکی و تولیدی کشور کارآفرین شدن در کشور سخت و دشوار است و 

درک درستی از فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور وجود ندارد.
کوروش پرند اظهارکرد: یکی از مش��کالت ما در حوزه اشتغال و رفع 
بیکاری، فرهنگ کار و مهارت آموزی است که همگان حتی افراد دولتی 

آن را به درستی درک نکرده اند.
 وی با بی��ان اینکه بیکاری ف��ارغ التحصی��الن تنها مخت��ص ایران

 نیست گفت: تمام کشورها با این پدیده مواجه هستند؛  ولی شدت آن 
در ایران بیشتر است.

به گفته پرند، امروز غالب جوانان به دنبال پش��ت میزنشینی هستند 
و به دلیل سیاست های تدوین ش��ده، فرهنگ کار و تلقی ارزش کار 
همچنان دچار مشکل اس��ت. وی تصریح کرد: یکی از مسایلی که در 
زمینه فارغ التحصیالن بیکار با آن روبه رو هستیم،  به فرهنگ کار و 
مهارت آموزی مربوط می شود و بر این اساس امسال برنامه های خوبی 
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای طراحی و تالش شده تا در دو سال 
اخیر با کارآفرینان ارتباط خوبی برقرار ش��ود؛  به نحوی که این عده 

کارآْفرین شده و با توسعه کسب و کار اشتغالزایی کنند.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ایجاد شبکه نخبگان 
مهارتی افزود: در حال حاضر به شبکه نخبگان علمی توجه و دسترسی 
داریم؛ اما به نخبگان مهارتی کم توجه هستیم در حالی که یک نفر که 
در رشته رباتیک یا جوشکاری نخبه مهارتی است می تواند بسیار مفید 
و موثر باشد؛ بنابراین ش��بکه ای به نام شبکه نخبگان و استعدادهای 

برتر مهارتی را تشکیل دادیم تا به نخبگان مهارتی نگاه ویژه ای شود.
وی در عین حال نقش موثر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در هدایت 
فارغ التحصیالن دانشگاهی به بازار کار را مورد تاکید قرارداد و اظهار 
کرد: به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن بیکار آموزش متناسب با 
نیاز بازار مورد توجه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته و 
بر این اساس طرح توانمندسازی فارغ التحصیالن دانشگاهی در دستور 

کار قرار گرفته است.
پرند همچنین از اع��زام تیم ملی مهارت آموزان کش��ورمان به چهل 
و س��ومین مس��ابقات جهانی مهارت ۲۰۱۵ برزیل در ۱۷ مرداد ماه 
خبرداد و گفت: ۱۷ نفر از تیم اعزامی مهارت کشورمان برای شرکت در 
چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت اعزام خواهند شد که در ۱۱ 
رشته فردی و سه رشته تیمی شامل ۱۶ نفر مرد و ۱ نفر زن به رقابت 

خواهند پرداخت.
به گفته معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارتقاء جایگاه ایران در 
مسابقات جهانی مهارت، ارتقای سطح کّمی و کیفی فرایند آموزشی 
و تعمیم تجربیات و اس��تاندارهای جهانی به بخش��های پژوهشی و 
آموزشی از جمله اهداف حضور کشورمان در مسابقات جهانی مهارت 

است.

مصرف ساالنه ۶۸ میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی در بوئین و میاندشت

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
کارآفرین شدن در ایران

 دشوار است
آمارها نشان می دهد بحران بیکاری جوانان در دو سالگی 
دول��ت تدبیر و امی��د که بی��کاری را بزرگ ترین مس��اله 
داخلی اش می داند، همچنان وجود دارد و سیاس��ت های 
اعمال ش��ده  تاکنون، دس��ت کم در ۱۵ اس��تان نتیجه 
نداش��ته اس��ت. هرچه دولت ها درب��اره اش��تغال زایی و 
تالش برای حل بح��ران بی��کاری جوانان بگوین��د، باید 
 نتیجه آن در آمارها خود را نش��ان ده��د. مقامات دولتی

 م��ی گویند ب��ه بی��کاری فکر م��ی کنن��د و ب��ه دنبال 
یافت��ن راهکارهای��ی ب��رای عب��ور کش��ور از بح��ران 
 بیکاری هس��تند؛  اما ت��ا به ام��روز آمارها چی��ز دیگری

 م��ی گوین��د.در صورت��ی ک��ه سال هاس��ت س��ایه 
بی��کاری در اقتص��اد ایران وج��ود دارد و با وج��ود تغییر 
دولت ه��ا و اج��رای طرح ه��ای جدی��د در ب��ازار کار، اما 
هیچ راهکار موث��ری تا به ام��روز در این باره ارائه نش��ده 
 اس��ت. کارشناس��ان اقتصادی می گویند ح��ل بیکاری 
مساله ای نیست که بتوان آن را با یک دستور از سوی رییس 
جمهور و یا مقامات عالی کشور حل کرد.بیکاری این نیست 
که یکی به دیگری دس��تور بدهد. ظرف مدت کوتاهی آن 
را ح��ل و نتیجه را ب��ه وی گزارش دهند، بلک��ه به عقیده 
کارشناسان اقتصادی و بازار کار، بیکاری خروجی عملکرد 

مثبت و یا منفی دولت ها در اقتصاد است.
بیکاری، دستوری حل نمی شود

در واقع وجود و یا عدم وجود بیکاری می گوید آیا شرایط 
فعالیت های اقتصادی کش��ور ای��ده آل اس��ت و یا بنگاه 
ها در حالت اضط��رار ق��رار دارند؟ وجود بیکاری نش��ان 
می ده��د اقتصاد حال و روز خوش��ی ن��دارد و نتیجه این 
 ناخوشی خود را در بیکاری جوانان کشور نشان می دهد.

دولت ه��ا  گذش��ته  س��ال   ۱۰ در  ک��م  دس��ت 
چن��د ط��رح ب��زرگ و تقریب��ا پرهزین��ه را ب��رای 
 ح��ل مس��ائل ب��ازار کار کش��ور ب��ه مرحل��ه اج��را 
 گذاش��ته ان��د. برخ��ی می گوین��د دول��ت ب��رای ح��ل 
ب��زرگ ترین مس��اله داخل��ی اش ک��ه بی��کاری جوانان 
 اس��ت، راهی ج��ز عم��ل ک��ردن ب��ه ش��یوه مذاکرات

 هسته ای و کار س��خت در این حوزه ندارد. به بیان دیگر، 
 دول��ت باید با فراه��م کردن زیرس��اخت های م��ورد نیاز

 اش��تغال زایی، حرکات انقالبی در مهار بح��ران بیکاری 
جوانان انجام دهد. متاسفانه تحلیلی که کارشناسان بازار 
کار در دو سالگی دولت تدبیر و امید ارائه می کنند، حاکی 
از کم تحرکی در حل این بحران و حتی دست کم رسیدن 
به بهبود نسبی در این بخش است.بنا به گفته کارشناسان، 
اینکه دولتم��ردان بگویند م��ی دانند جوان��ان بیکارند و 
این مس��اله مهم ترین موضوع داخلی دولت تدبیر و امید 
است و یا اینکه مرتبا آمارهایی از بیکاری بدهند و نسبت 
به آینده نزدیک بازار کار هش��دار بدهند، کافی نیس��ت و 

حرف زدن مش��کلی از گره بیکاری آنان نخواهد گش��ود. 
بیکاران همواره با این ابهامات مواجه اند که گفته می شود 
 الزمه ایجاد اش��تغال واقعی افزایش رشد مثبت اقتصادی

 سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی، تامین سرمایه 
در گردش واحدها، فعال سازی ظرفیت های خالی واحدها، 
حذف قوانی��ن زائد و دس��ت و پاگیر، تغیی��ر روش فعلی 
سیستم آموزشی کش��ور صرفا تئوریک و خالی از مهارت 
آموزی و بسیاری مسائل دیگر اس��ت اما آنها کار چندانی 

برای حل این مشکالت نمی توانند انجام  دهند.
فقط گفتن از بیکاری کافی نیست

اینها مس��ائلی اس��ت ک��ه دولت ها بای��د ب��رای حل آن 
 گام بردارن��د. مجل��س ت��الش کند ب��ا تصوی��ب قوانین
  اش��تغال زا و قوانین��ی ک��ه بتوان��د ب��ه جری��ان

 سرمایه گذاری و توس��عه بنگاه ها منجر شود و در اقتصاد 
کش��ور تحرک ایجاد کند. البته کارجوی��ان نیز باید خود 
را مجه��ز به علوم جدی��د، مهارت و تخص��ص انجام کار و 
نیازه��ای روز ب��ازار کار کش��ور کنند. بررس��ی آمارهای 
مربوط به بی��کاری اس��تان ها در فاصله س��ال های ۹۲ تا 
پایان ۹۳ که در واقع دو سال ابتدایی فعالیت دولت تدبیر 
و امید است، نش��ان می دهد اوضاع بیکاری در ۱۵ استان 
کش��ور بدتر ش��ده و نرخ بیکاری در مناطقی باالتر رفته 
اس��ت؛ بنابراین در نیمی از کش��ور، بیکاران و جویندگان 
 شغل با مس��ائل و چالش های جدیدی دست و پنجه نرم 
می کنند. به صورت خاص در س��منان بیکاری یک ساله 
۹/۳درصد بیشتر شده و از ۴/۷ به ۳/۱۱ درصد رسید. این 
وضعیت درباره کهگیلویه و بویراحمد نیز مشاهده می شود؛  
 به نحوی که در این منطقه از کش��ور، بی��کاری در فاصله

 یک سال  دو برابر شده و از ۸/۵ به ۴/۱۲ درصد رسید. این 
موضوع در استان هرمزگان هم وجود دارد به شکلی که در 

این استان جنوبی کشورمان، بیکاری از ۷/۴ درصد با ۲/۹ 
درصد افزایش در فاصله یکس��ال به ۱۰/۳ درصد رس��ید.

آمارها نش��ان می دهد با وجود دو س��ال سیاست گذاری 
 دول��ت تدبی��ر و امی��د، بی��کاری همچن��ان ب��ه عنوان 
اساسی ترین معضل داخلی کش��ور خودنمایی می کند و 

بیکاری همچنان میلیونی است.
آمارهای بیکاری چه می گویند؟

هرچند نرخ بیکاری عمومی کش��ور در پایان سال ۹۳ به 
۶/۱۰ درصد رس��ید که البته خود  دو دهم درصد نسبت 
به پایان س��ال ۹۲ بیشتر اس��ت؛  اما در همین شرایط نیز 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ س��اله کش��ور ۲/۲۵ درصد 
و نرخ بیکاری زنان تا ۲۴ ساله کش��ور ۸/۴۳ درصد است. 
با وجود اینکه وزیر کار اعالم کرده در س��ال گذشته ۶۰۰ 
هزار ش��غل جدید در کش��ور ایجاد ش��ده،  اما ۲۰۰ هزار 
ش��غل موجود نیز نابود ش��ده اس��ت. نکته مهم تر اینکه 
اش��تغال زایی در س��طح یادش��ده به هیچ وجه در مقابل 
 بیکاری بزرگ قابل لمس نیس��ت و دولت بای��د اقدامات

 بزرگ تری برای خروج بازار کار از بح��ران بیکاری انجام 
دهد.به صورت کلی، در سال گذش��ته نسبت به سال ۹۲ 
نرخ بیکاری در اس��تان های آذربایجان غرب��ی، اصفهان، 
البرز، چهارمحال و بختیاری، خراس��ان رضوی، خراسان 
شمالی، سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 
لرس��تان، هرمزگان و یزد افزایش داش��ته است. هرچند 
نرخ بیکاری در کرمان در یکسال گذشته افزایش داشته، 
اما هنوز هم این اس��تان بهترین بازار کار کشور را البته به 
روایت آمارها دارد و نامناس��ب ترین ش��رایط بازار کار نیز 
مربوط به اس��تان کرمانشاه اس��ت که در فاصله سال های 
 ۹۲ و ۹۳ نی��ز رون��د افزایش بی��کاری آن ادامه داش��ته 

است.

طی یک سال؛

 ۱۵ استان بیکارتر شدند

در حالی معاون وزیر جهاد کش��اورزی از ممنوعی��ت واردات برنج خبر 
 می دهد که آمار گمرک نش��ان می دهد در ۴ ماه نخس��ت امس��ال برنج 
به ارزش ۳۰۲ میلیارد دالر وارد کشور شده است.عباس کشاورز،  معاون 
وزیر جهاد کشاورزی ماه گذشته پس از اعالم آمار سه ماه ابتدای امسال 
توس��ط گمرک مبنی بر واردات ۲۴۳ میلیون دالری برنج،  ضمن تأکید 
بر این که واردات برنج همچنان ممنوع اس��ت اظهار داشت: نامه ای برای 
پیگیری آمار منتشره در مورد واردات برنج به گمرک نوشته شده و منتظر 
جواب آن هستیم. البته ظاهرا نامه وزارت جهاد هنوز به دست گمرکی ها 
نرس��یده؟! زیرا با افزایش ۵۹ میلیارد دالری واردات برنج نس��بت به سه 
ماهه نخست امس��ال گمرک این بار رقم ۳۰۲ میلیارد دالر را در ۴ ماهه 
نخست امسال برای واردات این محصول اعالم کرده است. ناگفته نماند که 
سید احمق بحق،  رییس انجمن واردکنندگان برنج در مورد واردات برنج 
می گوید: ثبت سفارش بسیار کمی در دست واردکنندگان است و وارداتی 
که صورت گرفته به صورت غیرقانونی و قاچاق انجام ش��ده است.اما در 
حالی که عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال نامه نگاری با 
گمرک برای پاسخ در مورد میزان واردات برنج است و بحق رییس انجمن 
واردکنندگان برنج هم مدعی اس��ت که واردات به ص��ورت غیرقانونی و 
قاچاق انجام می ش��ود، علی معقولی معاون مرکز واردات گمرک و امور 
مناطق آزاد و ویژه اظهار می کندکه گمرک بدون داشتن مستند قانونی 

حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل کشور نمی دهد.
وی می گوید: برن��ج بدون قرنطینه که مس��وولیت  آن ب��ر عهده وزارت 
بهداشت است، امکان عبور از گمرک را ندارد؛ بنابراین همچنان جای این 
سوال باقی است که برخالف ممنوعیت واردات برنج توسط وزارت جهاد 
کشاورزی که در راس��تای حمایت از تولید داخلی و رونق بخشی به بازار 
راکد برنج وضع شده،  متولی واردات ۳۰۲ میلیارد دالری برنج در ۴ ماه 
نخست امسال و واردات یک میلیون تنی همین محصول در سال گذشته 

چه کسانی می توانند باشند؟!

رییس کانون سراس��ری انبوه س��ازان ته��ران، افزایش قیمت مس��کن 
در آین��ده  نزدی��ک را بعید دانس��ت و گف��ت: افزای��ش و کاهش قیمت 
در بخش مس��کن خیلی س��ریع اتف��اق نمی افت��د؛  بلکه ب��ه تدریج رخ 
 می ده��د و خب��ر ه��م می کن��د، ب��ه همی��ن دلی��ل می تواندکنت��رل

 شود.
ایرج رهبر اظهار کرد: توافق جامع هس��ته ای تا یک س��ال آینده اثرات 
خود را بر بخش مسکن خواهد گذاش��ت. درست است که بخش مسکن 
مستقیما به مذاکرات هسته یی وابسته نیست،  ولی با توجه به این که بیش 
از ۳۰ درصد رونق هر بخش از اقتصاد به مس��کن مرتبط است، اگر به هر 
دلیلی اقتصاد کشور به جریان بیفتد، مسکن بیشترین تاثیر را در گردش 

اقتصاد خواهد گذاشت.
 وی افزود: باال ب��ودن هزینه ه��ای س��اخت و پایین بودن ت��وان خرید 
مردم از مش��کالت اصلی بخش مس��کن اس��ت که باید برطرف ش��ود. 
می توان با پرداخت تس��هیالت بانکی ارزان قیمت، ق��درت خرید مردم 
را افزای��ش داد. االن در کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی ب��رای خرید 
مس��کن حدود ۹۰ درصد تس��هیالت بانکی ب��ه ش��هروندان می دهند؛ 
 ام��ا ای��ن رق��م در ای��ران ح��دود ۳۰ درصد اس��ت ک��ه بای��د تقویت 

شود.
رهبر ب��ا بی��ان این ک��ه تقویت بخ��ش تولید مس��کن، ضروری اس��ت 
گف��ت: در حال حاض��ر عرضه کمت��ر از تقاضاس��ت؛ اگر عرض��ه را زیاد 

 کنیم صف تقاض��ا کمتر می ش��ود و ام��کان افزایش قیمت ه��م پایین
 می آید.

وی بر لزوم سر و سامان دادن به مس��کن مهر تاکید کرد و گفت: مسکن 
مهر با همه اش��کاالتش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را عملیاتی کرد و با 
۲۵ تا ۳۰ میلیون وام ارزان قیمت توانست بسیاری از خانواده ها را صاحب 
خانه کند؛ بنابراین  باید اینگونه طرح ها تقویت ش��وند. اش��کاالت طرح 
مسکن مهر، دیده و برطرف ش��ود. در این بین می توان زمینه و انگیزه را 
برای بخش خصوصی فراهم و از این بخش برای تولید مسکن ارزان قیمت 

استفاده کرد.
رییس کانون سراسری انبوه س��ازان تهران اظهار کرد: سیاست  گذاران 
باید چارچوب ها و ساز و کارهای سوق یافتن مس��کن در جهت افزایش 
ایمنی و استفاده از متخصصان را فراهم کنند. در حال حاضر هرکس وارد 
شهرداری بشود می تواند مجوز ساخت و ساز بگیرد؛ اما اگر الزام کنند که 
مجریان باید با یک صاحب حرفه و متخصص وارد س��اخت و ساز شوند و 
متخصصان، مسوولیت اجرا را بپذیرند، بخش مسکن سر و سامان بهتری 
می گیرد.به گفته رهبر، هیچ کس برای درمان به یک غیرپزشک مراجعه 
نمی کند اما در ساختمان این طور نیس��ت. تامین خانه حدود ۳۰ درصد 
هزینه  خانواده ها را به خود اختصاص می دهد که در هیچ یک از هزینه ها 
چنین درصدی وجود ندارد اما از س��وی دیگر کمت��ری توجه به بخش 

مسکن می شود.

اظهارات ضد و نقیض مسووالن درباره واردات برنج

اوضاع و احوال صادرات مرغ
 در دوران پساتحریم

سیب زمینی های خرید  تضمینی
 باید معدوم شود

خرید تضمینی گندم از کشاورزان
 به ۶/۸ میلیون تن رسید

 تجدیدنظر در نرخ سود بانکی
 زود است 

مسکن به این زودی ها گران نمی شود

 رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به لزوم برنامه ریزی 
برای دوران پس��اتحریم گفت: ما باید ببینیم در کشورمان چه مزیت هایی 

داریم و روی تولید آنها سرمایه گذاری کنیم.
محمد یوسفی در مورد وضعیت صادرات گوش��ت مرغ بعد از لغو تحریم ها 
اظهارداش��ت: با لغو محدودیت های فعلی، ایران در تجارت جهانی پذیرفته 
می ش��ود؛ ضمن اینکه وقتی ما در آن ش��رایط قرار گرفتیم، باید ببینیم در 

کشورمان چه مزیت هایی داریم و روی تولید آنها سرمایه گذاری کنیم.
وی با اشاره به محدودیت هایی که در زمینه آب و سایر موارد در کشور وجود 
 دارد اضافه کرد: باید مدیران کش��ور از هم اکنون برای دوران پس��اتحریم 
برنامه ریزی کنند، نه اینکه وقتی وارد آن دوره ش��دیم، ت��ازه به فکر چاره 
باش��یم. یوس��فی افزود: االن باید به آن روز فکر کرد که برنام��ه ما برای آن 
شرایط چیس��ت و چه کاالهایی مزیت تولید دارند؟این مقام مسوول به این 
پرس��ش که آیا در مورد کاالیی مانند مرغ چنین مزیتی وجود دارد یا خیر؟ 
پاسخ داد: در این زمینه مزیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال انرژی، سوخت 
و هزینه های پرسنلی در ایران  نسبت به کشورهای رقیب در زمینه صادرات 
مرغ، ارزان تر است؛  اما در مقابل ما در زمینه نهاده های دامی مزیتی نداریم 
و قیمت نهاده ها در کش��وری مانند برزیل بخاطر هزینه حملی که ما داریم 
و آنان ندارند، ۳۰ درصد ارزان تر از ایران است؛ بنابراین باید همه این موارد 
در نظر گرفته شود.یوسفی با بیان اینکه مساله لغو احتمالی تحریم ها بر بازار 
مرغ بی تاثیر نخواهد بود، ابراز امیدواری کرد: تولیدکنندگان بیشتر و بهتر 

بتوانند تولید کنند و در نتیجه صادرات بهتری نیز انجام شود.

رییس انجمن ملی س��یب زمینی کش��ورگفت: برای حفظ تع��ادل در بازار 
دولت باید س��یب زمینی هایی را که در طرح خرید تضمینی از کش��اورزان 
خریداری می کند، به ج��ای اینکه دوباره به چرخه ب��ازار برگرداند، معدوم 
یا ب��رای خ��وراک دام مصرف کن��د.وی خاطرنش��ان کرد: ام��ا درمواردی 
مش��اهده ش��ده، که س��یب زمینی هایی که در قالب طرح خرید تضمینی 
خریداری شده،   دوباره به بازار برگشته اند که این امر بر خالف سیاست های 
حمایتی خرید تضمینی اس��ت.رییس انجمن ملی س��یب زمینی کش��ور 
ادامه داد:  ب��رای حمایت از کش��اورزان و جلوگیری از کاه��ش قیمت این 
محصول، باید محصوالتی که به صورت تضمینی خریداری می ش��وند، به 
مصرف دام رس��انده یا معدوم ش��وند تا از ورود دوباره به بازار و بر هم زدن 
تعادل آن جلوگیری ش��ود. نیازی تاکید کرد: س��یب زمینی از محصوالت 
آب بری اس��ت که برای تولی��د این محصول ع��الوه بر مص��رف منابع آبی 
فراوان، حدود ۷۰۰ تومان هزینه می ش��ود، با این وجود تا قبل از آغاز طرح 
خری��د تضمینی در برخی از مناطق س��یب زمینی برداش��ت نش��د. وی با 
 بیان اینکه س��یب زمینی مناطق سردس��یر هنوز به فصل برداشت نرسیده

 اس��ت، اظهار داش��ت:  ۶۰ تا ۷۰ درصد س��یب زمینی کش��ور در مناطق 
سردسیر نظیر همدان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و 
آذربایجان شرقی تولید می شود که تا قبل از آمدن این محصوالت به بازار باید 
فکری کرد.گفتنی است بر اس��اس مصوبه هیات دولت در سال زراعی سال 
۹۴-۹۳ قیمت خرید تضمینی  هرکیلو گرم س��یب زمینی بهاره و تابستانه  

۳۶۰  تومان و طرح استمرار۴۴۰ تومان است.

حشمت اهلل نظری، عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک 
کشاورزی گفت: از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش ۷۹ 
هزار و ۳۸ میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ ۵۷ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال هم 

به حساب گندمکاران واریز شده است.
وی افزود: از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون ۶ میلیون و ۷۸۷ 
هزار و ۷۱۸ تن گندم در قالب یک میلیون و ۷۶ هزار و ۵۵۶ محموله خریداری 

شده است.
سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در ۳۱ 
استان  و در ۹۸۰ مرکز فعال خرید در حال انجام است، اظهار داشت: گندم از 
استان های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان 

و ... در حال خرید است.
وی افزود: سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت 
بخش��یدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به حساب کشاورزان گندمکار 
توسط بانک کش��اورزی طراحی شده اس��ت. وی افزود: در سال های گذشته 
نیز خرید تضمینی گندم تا پایان س��ال ۸۴ با عاملیت بانک کشاورزی انجام 
می شد.عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی 
گفت: پول گندمکاران کشور از منابع بانک کش��اورزی به صورت آنی توسط 
سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می شود.همچنین طبق 
برآورد وزارت جهاد کش��اورزی در س��ال زراعی جاری حدود ۱۱ میلیون تن 
 گندم در کشور تولید و حدود ۸ میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری

 می شود. 

رییس ش��ورای هماهنگی بانک ها با تأکید براینکه فعاًل ب��رای تجدیدنظر 
در نرخ س��ود بانک��ی زود اس��ت گفت: گزارش هایی رس��یده ک��ه حکایت 
 از آن دارد ک��ه برخ��ی بانک ه��ا س��ودهای ۲۷-۲۸ درص��دی ه��م

 می دهند.
عبدالناصر همتی،  با توجه به گذش��ت س��ه ماه از آخرین تصمیم ش��ورای 
 پول و اعتبار برای نرخ س��ود بانکی در پاسخ به این س��وال که آیا بانک ها و 
بان��ک مرکزی پیش��نهادی برای تغییر نرخ س��ود به ش��ورا ارائ��ه داده اند 
 اظه��ار داش��ت: فعال زمین��ه ای ب��رای کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی وجود

 ندارد.
وی تغییر نرخ سود را نیازمند فراهم بودن شرایط دانست و گفت: با توجه به 
اینکه تغییراتی در پیش نیازهای تغییر نرخ سود رخ نداده،  نمی توان درباره 

تغییر این نرخ تصمیم خاصی گرفت.
رییس ش��ورای هماهمنگی بانک ها تاکید کرد: تغییر نرخ س��ود از وظایف 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر این دو نهاد به این جمع بندی 
برسند که نرخ سود باید تغییر کند، ما حتماً از تصمیم آنها تبعیت می کنیم.

همتی در خصوص وضعیت فعلی نرخ سود در نظام بانکی افزود: گزارش های 
رسیده نشان می دهد که خیلی از بانک ها نرخ های سود مصوب شورای پول 

و اعتبار را رعایت نمی کنند.
مدیرعامل بانک ملی در همین ارتباط گفت: برخی از بانک ها هس��تند که 
نه تنها نرخ های باالتر از روزش��مار مصوب می دهند بلکه سود سپرده های 

یکساله شان نیز ۲۷-۲۸ درصد است.
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سبد اخبار

 » درخت و سایه« در نگارخانه 
مرکزی اصفهان

  نمایشگاهی از آثار عکس با عنوان 
»درخت و سایه« در گالری شماره 
دو نگارخان��ه  مرکزی  ش��هرداری 

 اصفهان افتتاح می شود.
مس��وول برگزاری این نمایش��گاه 
گف��ت: 48 اث��ر عکاس��ی در  ابعاد 
یکسان در قالب تکنیک خاصی در 
عکاس��ی و با بهره گیری از رئالیسم 
جادویی مورد بازدید عالقه مندان 

به این هنر قرار می  گیرد. 
 »کاوه سلطانی« بیان کرد: آثار نمایشگاه عکس » درخت و سایه« 
در قالب نمایش طبیعت و س��ایه ها به ویژه شاخ و برگ درختان و 
 همچنین قرار گرفتن انواع س��ایه درختان بر روی آس��فالت ها در 

گالری شماره دو، مورد بازدید هنردوستان قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: این نمایشگاه از 10 مردادماه به مدت یک هفته از ساعت 
8 تا 12 و 13 تا 19:30 در محل گالری دو نگارخانه  مرکزی واقع در 

 خیابان  باغ  گلدسته پذیرای عموم شهروندان است. 
گفتنی است؛ کاوه س��لطانی با اسم مس��تعار »پیپرو« مشغول به 

فعالیت عکاسی در موضوعات  متنوع است. 

برگزاری مسابقه فیلم مستند با موضوع 
شهدای غواص

فراخوان ش��رکت در مسابقه فیلم 
مستند باموضوع شهدای غواص از 
س��وی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان اعالم شد.
 همزمان با تشییع پیکر 50 شهید 
غواص در روز 20 مردادماه س��ال 
ج��اری، مس��ابقه س��اخت فیلم 
مستند از این مراسم از سوی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان برگزار می شود.
بر این اساس عالقمندان شرکت در این مسابقه می توانند با استفاده 
از دوربین های حرفه ای و غیرحرفه ای همچون گوشی های موبایل 
به تصویربرداری از مراس��م تشییع پیکر این ش��هدا پرداخته و اثر 
مستند خود را تا 30 مردادماه س��ال جاری به دبیرخانه این اداره 

ارسال کنند.
گفتنی است، در میان آثار ارسالی، به سه اثر برگزیده جوایز نفیس 

نقدی اعطا خواهد شد.

مینی سریال » دندون طال« اثری از داوود میرباقری از 12 مرداد 
ماه وارد بازار ش��بکه نمایش خانگی می شود و پس از آن نیز تا 

پایان مجموعه هر 10 روز یک بار پخش خواهد شد.
مینی سریال » دندون طال« 18 اسفند ماه در یکی از سینماهای 
قدیمی حوالی جنوب تهران کلید خورد و پس از نزدیک به چهار 
ماه فیلمبرداری، چهارم تیر ماه در دانش��کده س��ینما تئاتر به 

پایان رسید.
 در هر قس��مت، بخ��ش هایی از پش��ت صحنه نیز ب��ه نمایش 
در می آید. همچنین در قسمت هایی ابتدایی، مراسم رونمایی 
از این مجموعه که 31 تیر ماه با حضور عوامل، هنرمندان و اهالی 

رسانه برگزار شد نیز گنجانده شده است.
همچنین خواننده تیتراژ پایانی »دندون طال« سپنتا مجتهدزاده 

است که اولین تجربه وی در این عرصه محسوب می شود.
 هنگامه مفید، ش��اعر و نویس��نده پیشکس��وت و برجسته  نیز 

ترانه سرایی مینی سریال »دندون طال« را برعهده دارد.
در خالصه قس��مت اول این مجموعه ک��ه 12 مرداد ماه پخش 
می شود، آمده اس��ت: نیر دختری مهاجر با پدری علیل ساکن 
حلبی آبادهای حاشیه شهر تهران و مشغول دوره گردی و دست 
فروشی است. او با پاسبانی به جرم سعد معبر کردن درگیر شده 
و پا به فرار می گذارد و به قهوه خان��ه ای پناه می برد که پاتوق 
عده ای از الت و لوت های شهر است، صاحب قهوه خانه شخصی 
اس��ت بنام قنبر دیزل )ملقب به »دندون طال« ( که به نیر پناه 

می دهد ....
بازیگران »دن��دون طال« عبارتند از: مه��دی فخیم زاده، حامد 
بهداد، حمیدرضا آذرنگ، ستاره اس��کندری، سیامک صفری، 
س��یروس گرجس��تانی، بهناز جعفری، فرزی��ن صابونی، نادر 
س��لیمانی، کاظم هژیرآزاد، طوفان مهردادیان، انوش معظمی، 

رسول نجفیان، محسن قاضی مرادی و با حضور باران کوثری.

 کارگاه تخصصی نقاشی خالق
 در فرشچیان

کارگاه تخصصی نقاش��ی خالق ویژه کودکان از سوی موسسه 
سرزمین قصه های کهن برگزار می شود.

  نقاش��ی برای کودکان در حکم یک بازی اس��ت که ش��روعی 
 لذت بخش ب��رای کودک دارد، اما اگر درس��ت هدایت نش��ود 

به زودی انگیزه آن در کودک از بین می رود.
 در این دوره آموزشی به کودکان کمک می شود تا در هر سنی 
که هستند با رویاهای شان بازی کرده و با رنگ آن را به حقیقت 
تبدی��ل کنند.  ای��ن روش آموزش��ی منجر به پ��رورش قدرت 
خالقیت کودک ش��ده و او را بر روی هدفش متمرکز می کند و 
به او یاد می دهد تا مس��ائلش را با روش هایی که خودش خلق 

می کند حل کند.

ریی��س س��ازمان س��ینمایی کش��ور از تفوی��ض اختیار 
صدورمجوز فیلم های ویدیویی 90 دقیقه ای به مس��ووالن 

سینمایی استان اصفهان خبر داد.
ایوبی، ضم��ن حضور در نشس��ت صمیمان��ه هنرمندان و 
سینماگران در اصفهان در پی تاکید مدیر کل اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمی اس��تان اصفهان و هنرمندان و سینماگران 
 این شهر جهت دریافت اختیار صدور مجوز ساخت و اکران 
فیلم های 90 دقیقه ای عنوان داش��ت: در حالی که استان 
اصفهان س��ابقه و پیشینه بس��یار درخش��انی در پرورش 
هنرمندان رشته های مختلف هنری به خصوص سینماگران 
متبحر و بزرگ دارد، از نظر ما این قابلیت نیز وجود دارد که 
فیلم ه��ای ویدئویی 90 دقیقه ای تحت نظر س��ینماگران 
برجسته و بزرگ این شهر س��اخته و مجوز تولید آنها صادر 

شود.
وی افزود: صرفا جهت طی کردن رون��د اداری این کارالزم 
است که مدیر محترم اداره ارش��اد استان اصفهان بامعرفی 
5 نفراز اساتید و پیشکسوتان مورد تایید این نهاد به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی، مقدمات اجرای این امر را فراهم 
کند، تا ش��ورای معاونت وزارت نیز ب��ا تایید صالحیت این 
افراد اختیارات الزم را جهت اجرای این امر به آنان تفویض 
کند. مذاک��رات جهت برگزاری جش��نواره فیلم کودک در 

اصفهان ادامه دارد.
رییس سینمایی کشور همچنین از برپایی جلسات مذاکره 
با مسووالن اس��تان اصفهان جهت برگزاری جشنواره فیلم 
کودک در طی دو روز آینده خب��ر داد و تصریح کرد: آنچه 
مسلم است این اس��ت که برای همه ما مسووالن و مدیران 
فرهنگی وس��ینمایی، برگزاری جش��نواره فیلم کودک در 
اصفهان موجب افتخار و امنیت خاطر اس��ت. از این جهت 
که این شهر نگین شهرهای کشور است و می توان ازحضور 
میهمانان خارجی جشنواره نیز در این شهر احساس مباهات 
و افتخار کرد. اما ازسوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که این 
جشنواره تنها جشنواره بین المللی سینمایی کشور است و 

از این جهت حائز اهمیت فراوان است.
وی درب��اره مطالبات��ی که مبن��ی ب��ر برپای��ی دبیرخانه 
دائم��ی جش��نواره فیل��م ک��ودک در اصفه��ان از س��وی 
 مس��ووالن وهنرمن��دان ص��ورت پذیرفت عنوان داش��ت: 
حساسیت های فراوانی که به این جش��نواره به عنوان تنها 
جشنواره بین المللی س��ینمایی کشور وجود دارد، تصمیم 
گیری جهت برپایی دبیرخانه دائمی آن را حتی دراستانی 
همچون اصفهان دش��وار س��اخته است. مس��لما آمادگی 
مسووالن شهری و استانی در اس��تان اصفهان و همچنین 
آمادگی و مطالبه مردم در این باره نقش بس��یار مهمی در 
این زمینه دارد و ما در جلساتی که با این مسووالن خواهیم 

داشت، درباره برگزاری و یا عدم برگزاری این جشنواره در 
اصفهان و روند برگزاری آن نیز مذاکره خواهیم کرد.

وی همچنین خاطرنش��ان کرد: بی تردید برگزاری چنین 
جش��نواره ای افتخارات فراوانی را ب��رای اصفهان به همراه 
داشته و خواهد داشت و من اگر به جای مسووالن این شهر 
بودم هرگز اجازه نمی دادم که فرصت برپایی این جشنواره 
به شهر یا اس��تان دیگری واگذار ش��ود. دوران قهر مردم با 

سینما سپری شده است.
ایوب��ی همچنی��ن ب��ه ش��رح وضعی��ت س��ینمای ایران 
و قی��اس آن با س��ال های قب��ل پرداخته و اظهار داش��ت: 
 زمانی ک��ه م��ن س��کان مدیری��ت س��ینمای کش��ور را 
 برعه��ده گرفت��م، وضعی��ت بس��یار نگ��ران کنن��ده ای 
بر س��ینما حاکم بود. حجم گرفتاری ها و مشکالت بسیار 
زیاد بود و رابطه ای قهرآمیز و ک��دورت بار بر فضای جامعه 
سینمایی کشور حاکم بود. تا جایی که بسیاری از مدیران و 
مسووالن سینمایی حاضر به تفویض اختیارات خود شده و 

می خواستند عطای سینما را به لقایش ببخشند.
از  زی��ادی  بخ��ش  بحم��دهلل  داد:  ادام��ه   وی 
وعده های��ی که در ای��ن زمینه از س��وی دولت داده ش��د 
 امروز محق��ق ش��ده و در آینده نی��ز محقق خواهد ش��د. 
 تا جایی که من آینده بسیار درخشانی را برای سینمای ایران 

پیش بینی می کنم.
وی از افزایش چشمگیر آمار مخاطبان سینما و جلب اعتماد 
مردم نسبت به سینما سخن گفت و عنوان کرد: در شرایطی 
که مردم و مس��ووالن و حتی بزرگان نظام نسبت به سینما 
 بسیار بدبین ش��ده بودند س��ینما باید خود را دوباره اثبات 
می کرد و حقانیت خود را به همه نش��ان می داد. سینما به 

عنوان عصاره همه هنرهای جه��ان دوباره خود را در چنان 
وضعیت دش��واری پیدا کرد و با عزم همگانی مس��ووالن و 

هنرمندان به احیای مجدد رسید.
وی افزود: تعداد سالن های سینمایی فعال در کشور امروز 
به غیر از 50 س��الن س��ینمای بخش خصوص��ی، به 350 
سالن رسیده که همگی به سیس��تم دالبی دیجیتال مجهز 
هستند. همچنین آمار مخاطبان س��ینما امسال نسبت به 
سال گذشته رشدی 100 درصدی را به دنبال داشته است 
که این نشان از آش��تی کردن مردم و خانواده های ایرانی با 
سینما دارد. وی ادامه داد: همچنین در سال 93 سینماگران 
ایرانی موفق به اخ��ذ بیش از 200 جای��زه معتبر جهانی از 
جشنواره های مختلف س��ینمایی ش��دند و توانستند 46 
 کرسی داوری در این جش��نواره ها را نیز به خود اختصاص 
دهند. وی پایان یافتن مذاکرات هسته ای ایران را نقطه ای 
امید بخش در تاریخ کشور دانست و گفت: من به سهم خود 
این موفقیت را به مردم شریف ایران، رییس جمهورمحترم 
و وزیر امور خارجه ایش��ان تبریک گفته و نسبت به اینکه با 
انجام این توافق��ات و موفقیت ایران موج��ب چندین برابر 
شدن اهمیت ایران و مردم آن در دنیا شده ابراز خرسندی 

می کنم.
وی تاسیس گروه س��ینمایی هنر و تجربه را از اتفاقات مهم 
و درخشان در دو سال اخیر دانس��ت و اذعان کرد: بزرگان 
سینمای کشور از این دوران و برپایی گروه سینمایی هنر و 
تجربه به عنوان دورانی درخشان یاد خواهند کرد. به همین 
جهت من ازهمه ش��ما هنرمندان و مس��ووالن انتظار دارم 
 که به حمایت از ای��ن گروه نوپا برخیزی��د و با آن همکاری 

کنید.

رییس سازمان سینمایی کشور:

برگزاری جشنواره فیلم کودک در اصفهان افتخار است 
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 آغاز پخش » دندون طال«
 از ۱۲ مرداد 
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ساختمان آزمایشگاه سروش طبقه 4. 3- خانم فاطمه )طاهره( کبیری فرزند محمد 
مجهول المکان. خواسته ها: 1- تغییر شغل 2- تخلیه . گردشکار: دادگاه بابررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
آقای  از  به وکالت  آقای مسعود کاظمی  دادگاه: در خصوص دعوی  نماید. رای 
زمانی  علی  آقای  وکالت  با  قنبری  علی  آقای  طرفیت  به  رنانی  کبیری  اله  نعمت 
بخواسته صدور حکم بر تخلیه مغازه استیجاری به جهت تغییر شغل و انتقال به 
غیر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و احراز مالکیت خواهان بر مغازه 
استیجاری و احراز رابطه اجاره فیمابین طرفین و اینکه با توجه به وضعیت محل 
نمی باشد  مغازه  در  گری  ریخته  فعالیت  و  شغل  ادامه  امکان  مغازه  موقعیت  و 
فعالیت  اجازه  ثالث  به شخص  و  فروشی  الستیک  به  را  مغازه  مدتی  خوانده  و 
در مغازه مورد نظر داده بود و شهادت شهود نیز مبین صحت ادعای خواهان 
به نظریه هیئت  با توجه  باشد و دفاعیات غیر موجه خوانده و وکیل وی و  می 
کارشناسان که نصف حقوق استیجاری خوانده )حق کسب و پیشه و تجاری( 650 
میلیون ریال اعالم نموده اند که مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه به نظر می 
رسد و اعتراض وکیل خوانده غیر موجه و مردود می باشد فلذا دادگاه مستنداً به 
مواد 15 و 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 و ماده 198 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خوانده از مغازه استیجاری ظرف یکماه 
پس از ابالغ اجرائیه با پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال از ناحیه خواهان به حساب 
صندوق یا به خوانده بابت حقوق استیجاری خوانده ظرف سه ماه ازتاریخ ابالغ 
رای قطعی صادر و اعالم می گردد. و در خصوص دادخواست آقای علی قنبری با 
وکالت آقای علی زمانی بطرفیت آقای ماه نعمت اله کبیری با وکالت آقای مسعود 
کاظمی و خانم فاطمه کبیری بخواسته تغییر شغل و اجازه تغییر شغل در مغازه 
)استیجاری( نظر به دفاعیات وکیل خوانده و اینکه خواهان دلیلی بر جواز تغییر 
شغل ارائه ننموده است و با توجه به مراتب فوق اینکه جهت تغییر شغل و انتقال به 
غیر رای بر تخلیه صادرگردیده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون اخیر الذکر 
قنبری صادر می گردد. رای صادره  آقای  به رد و بطالن دعوی خواهان  حکم 
حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 

اصفهان می باشد. م الف 12221رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
احضار متهم

پرونده:  شماره   9410463624000002 درخواست:  شماره   5/186
اول  اینکه شعبه  به  نظر  بایگانی شعبه: 930477  9309983624000419 شماره 
دادیاری دادسرای اردستان آقای حمید رضا منصوری مهر به اتهام کالهبرداری 
اینترنتی از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق . آ . د. م ک مراتب به ایشان ابالغ 

تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب اردستان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم 
حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف مدیر472 دفتر 

شعبه اول دادیاری دادسرای اردستان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409976825300383 دادنامه:  شماره   5/169
عباس  آقای  خواهان:   930422 شعبه:  بایگانی  شماره   9309986825300381
به  مصطفی  فرزند  زاده  انوری  آرش  آقای  وکالت  با  تقی  فرزند  زاده  تورجی 
آقای  و  همکف  طبقه   110 شماره  ساختمان  ملت  بوستان  اول  فلزی  پل  نشانی 
حمیدرضا کریمی کیاکالیه فرزند حسین  به نشانی اصفهان پل فلزی اول بوستان 
ملت ساختمان شماره 110 طبقه همکف دفتر آقای آرش انوری زاده.  خواندگان: 
همگی  دستجردی  جعفری  علی  آقای   -2 دستجردی  جعفری  اله  حبیب  1-آقای 
به نشانی شهرستان اصفهان، جاده تهران مقابل پاالیشگاه خیابان 26 ریسندگی 
الوکاله 3-  جعفری خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- پرداخت حق 
.... 4- مطالبه خسارت رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای  مطالبه وجه بابت 
و حمیدرضا  زاده  انوری  آقایان آرش  وکالت  با  تقی  فرزند  زاده  تورجی  عباس 
کریمی کیا بطرفیت آقایان حبیب اله و علی جعفری دستجردی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ دویست و بیست و چهارمیلیون و سیصد هزار ریال بابت سه فقره 
چک به شماره های 410333 مورخ 80/6/15 به مبلغ هفتاد و چهار میلیون سیصد 
 797150 و  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به   82/3/20 مورخ   880509 و  ریال  هزار 
دادرسی  انضمام خسارت هزینه  به  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  مورخ 82/3/20 
و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ومالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان باوصف ابالغ قانونی وقت 
دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  نگردیده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  دادرسی 
خواهان  ابرازی  مستندات  و  ننموده  ابراز  باشد  ذمه خویش  برائت  از  حاکی  که 
مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان راوارد و ثابت تشخیص 
و   310 ومواد  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   194 و   198 و   519 مواد  به  مستنداً 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 اصالحی صدور چک و استفساریه 
بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  نظام  مصلت  تشخیص  مجمع 
مبلغ دویست و بیست و چهار میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  اعالمی  اساس شاخص  بر  تازمان وصول  چک 
که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت 
کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر واعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می 

باشد. م الف 12196رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970352400551 دادنامه:  شماره   5/171
پست  شعب  خواهان:   930617 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980352400582
محتشم  خ  اصفهان  نشانی  به  کریمی  علی  حمیدرضا  مدیریت  با  اصفهان  بانک 
به  غالمحسین  فرزند  قلیانگران  جواد  آقای   -1 کیوان.خواندگان:  نبش  کاشانی 
نشانی شرکت مخابرات خ چهارباغ باال. 2- آقای احمد مولویان جزی فرزند یداله 
مجهول المکان.خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه. رای دادگاه: در خصوص دعوی پست بانک اصفهان بطرفیت 

آقایان احمد مولویان و جواد قلیانگران به خواسته مطالبه مبلغ 37/815/565 ریال 
وجه قرارداد 113887-88/11/28 و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد 
اینکه خواندگان  و  قرارداد مستند دعوی  تقدیمی خواهان و مالحظه  دادخواست 
نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بربرائت ذمه 
خویش و اجرای تعهدات قراردادی ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 10 
و 219 و 223 و 1291 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 37815565 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله نمایندگی به میزان مقرره قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه معادل 18 درصد قرارداد از تاریخ 93/5/25 لغایت تاریخ 
اجرای رای درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف 12210رئیس شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970352900520 دادنامه:  شماره   5/172
عباس  1-آقای  شکات:   940071 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980358000773
آقای   -2 پ202.   9 زمزم   4 محله  یک  فاز  بهارستان  اصفهان  نشانی  به  توکلی 
فرزند  خفری  پناهی  مرتضی  آقای  وکالت  با  حسین  محمد  فرزند  نیا  ملک  اکبر 
محمد به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران کوی درفش پالک 
12 دفتر آقای اصغر نصوحی. 3- آقای مسعود عباسی مجهول المکان 4- آقای 
محمود خلیلیان به نشانی دروازه شیراز خ آرام. اتهام ها: 1- معاونت در تحصیل 
مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات. 2- استفاده از اوراق 
یا سوء  نامشروع  از طریق  مال  تحصیل   -5 کالهبرداری. 4- جعل   -3 مجعول. 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  امتیازات.  از  وتقلب  استفاده 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای مسعود عباسی مبنی بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع 
موضوع شکایت آقای رضا و خانم روشنک ملکی و قرار مجرمیت وکیفرخواست 
مورخ 94/1/22 صادره از دادسرای محترم عمومی و انقالب شهرستان با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات جامع انجام شده صرف نظر از اینکه بر 
اساس مفاد دادنامه شماره 9309970352901996-93/12/24 صادره و پرونده 
کالسه 931328 این دادگاه مباشرین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع برائت 
حاصل نموده اند با توجه به اینکه در مانحن فیه مالی متعلق به شکات از سوی 
مباشر جرم تحصیل نگردیده با اختیار حاصل از ماده 341 ق. آ. د. ک و با استناد 
به اصل کلی برائت و مستنداً به ماده 4 ق. آ. د. ک حکم برائت صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
دادگاه   103 رئیس شعبه  الف12166  م  باشد.  می  استان  نظر  تجدید  محاکم  در 

کیفری 2 اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970352400040 دادنامه:  شماره   5/185
9309980352401030 شماره بایگانی شعبه: 931124 خواهان: آقای کرامت اله 
نشانی  به  فرزند عباس  افشار  با وکالت خانم حوری  فرزند کرمعلی  میرزاخانی 
طبقه  نیکبخت  وکالی  ساختمان  وحدت  بست  بن  نبش  نیکبخت  خیابان  اصفهان 
آقای   -2 المکان  مجهول  نجفی  وحید  آقای   -1 خواندگان:   .4 شماره  واحد  اول 
سعید نجفی به نشانی زندان مرکزی اصفهان. خواسته: مطالبه خسارت.گردشکار: 
ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  به  دادگاه 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم حوری  به صدور رای می نماید. رای  مبادرت 
و سعید  وحید  آقایان  بطرفیت  خانی  میرزا  اله  کرامت  آقای  از  وکالت  به  افشار 
هر دو نجفی بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ یک میلیارد و 

سیصد میلیون ریال محکوم به آرای شماره 1801404 شعبه 104 دادگاه جزایی 
شیراز و 920110-92/3/17 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر فارس از تاریخ شکایت 
 لغایت تاریخ اجرای رای و خسارت دادرسی نظر به مفاد دادخواست خواهان و

مالحظه آرای مذکور که خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون 
ریال در حق خواهان محکوم شدند و اینکه آقای حمید نجفی نسبت به خواسته 
ارائه  ذمه خویش  برائت  بر  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  اعتراضی  و  ایراد  خواهان 
ننموده است و دفاعیات غیر موجه آقای حمید نجفی اینکه با توجه به قطعی بودن 
این  رای شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان فارس هر گونه ادعای خالف آن در 
اینکه نسبت به اجرای رای و یا نقض رای و  دادگاه غیر قابل پذیر میباشد مگر 
اعتراض به آن اقدامی صورت گیرد که در فرض نقض ارای کیفری موصوف این 
دادگاه نیز با درخواست محکوم علیهم اقدام قانونی انجام خواهد داد فلذا دادگاه 
مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون این دادرسی مدنی خواندگان را بالسویه 
به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نسبت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال 
از تاریخ شکایت 87/6/30 لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می 
میزان  به  الوکاله  و حق  دادرسی  پرداخت خسارت  به  را  نیز خواندگان  و  نماید 
مقرره قانونی در حق خواهان محکوم می نماید، رای صادره در خصوص وحید 
نجفی غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و رای دادگاه در 
خصوص خوانده دیگر حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر اصفهان می باشد. م الف 12203 رئیس شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970352400742 دادنامه:  شماره   5/184
مصطفی  آقای  خواهان:   940067 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352400058
نشانی  به  حسین  فرزند  غفوری  فاطمه  خانم  وکالت  با  علی  قنبر  فرزند  زارع 
طبقه  قمرالدوله  ساختمان  قصر  راه  چهار  به  نرسیده  آبادی  خ شمس  اصفهان، 
سوم واحد 313 شرکت امتداد زاینده رود. خواندگان: 1- آقای علیرضا فاضلی 
2- آقای محمد حسن مغازه ای همگی به نشانی مجهول المکان. 3- شرکت امتداد 
به نشانی اصفهان، هشت  به مدیر عاملی مهندس علیرضا ربانی فر  زاینده رود 
علیرضا  شهید   8 شماره  ک  الحسین  ابن  علی  امامزاده  روبروی  شرقی  بهشت 
 1 واحد  اول  ط  بهشت  هشت  اداری  و  تجاری  مجتمع  رهبر  بست  بن  نوروزی 
شرکت مهندسی راه و ساختمان امتداد زاینده رود. 4- آقای علیرضا ربانی فرد 
به نشانی اصفهان، باغ قدیر، آخر بلوار- عالمه امینی روبروی داروخانه ساختمان 
مطالبه وجه چک   -2 تادیه.  تاخیر  مطالبه خسارت   -1 1. خواسته ها:  واحد  ایلیا 
3- مطالبه خسارت دادرسی. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم فاطمه غفوری 
به وکالت از آقای مصطفی زارع به طرفیت آقایان محمدحسن مغازه ای و علیرضا 
امتداد زاینده رود بخواسته مطالبه مبلغ  فاضلی و علیرضا ربانی فرد و شرکت 
450 میلیون ریال وجه 1 فقره چک شماره 793686-93/8/10 و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه اصل چک مستند 
به  نسبت  خواندگان  اینکه  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  دعوی 
خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده ودلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 310 قانون تجارت و 198 و 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ 
چک لغایت تاریخ اجرای رای درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م 

الف 12202 رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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کسب  سهمیه 
پارالمپیک ریو توسط 

وزنه برداران ایران

اهدای پیراهن و تندیس 
 پهلــوانی به

 محمد جواد ظریف

احمد دلجوان، در بازگش��ت از رقابت های قهرمانی وزنه برداری معلوالن آس��یا 
که در کشور قزاقستان برگزار شد، اعالم کرد هر هش��ت ملی پوش ایران سهمیه 

پارالمپیک گرفته اند.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن در خصوص این رقابت ها گفت: 
مسابقات آزاد وزنه برداری قزاقستان در سطح آس��یا و اقیانوسیه بود و 21 کشور 
آسیایی و 7 کش��ور از نقاط مختلف دنیا در آن حضور داشتند. اگر کشوری مانند 
مصر نیز در آن شرکت داشت، مسابقات همانند رقابت های جهانی تلقی می شد.

 دلجوان اف��زود: در این مس��ابقات 7 رک��ورد جهانی و 9 رکورد آس��یا توس��ط 
وزنه برداران شکسته شد و ملی پوشان کشورمان نیز در زمره رکوردشکنان جهانی 

و آسیایی بودند.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری ضمن ابراز خرسندی از عملکرد شاگردانش تصریح 
کرد: اکثریت قریب به اتفاق ملی پوشان توانستند رکوردهایی باالتر از تمرینات 
و مسابقات قهرمانی کشور به ثبت برس��انند و در آینده نیز جا دارد که پیشرفت 

بیشتری داشته باشند و رکوردهای خود را ارتقا دهند.

تندیس و پیراهن پهلوانی در مراسم روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای به 
محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه ایران اهداء شد.

مراسم روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای به مناسبت هفته  پهلوانی در 
سالن آمفی تئاتر دانشکده تر بیت  بدنی د انشگا ه تهران برگزار شد.

در این مراسم تندیس و پیراهن پهلوانی که در ضیافت رییس جمهور با ورزشکاران 
 و روسای فدراس��یون ها به امضای ورزشکاران و روس��ای فدراسیون ها رسیده بود 
به پاس زحمات محمدجواد ظریف و تیم هسته ای کشور به وزیر امور خارجه اهداء 
شد. هم چنین تندیس پهلوانی به صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و عباس زندی 
پهلوان سابق کشور اهداء شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، صالحی رییس 
سازمان انرژی اتمی، عباس زندی پهلوان سابق کش��ور، کیومرث هاشمی رییس 
کمیته ملی المپیک، محسن مهرعلیزاده، رییس فدراسیون بین المللی زورخانه ای، 
محمدرضا عارف، معاون اول دولت هفتم، سید مناف هاشمی معاون پشتیبانی وزارت 

ورزش و جمعی دیگر از اهالی ورزش در این مراسم حضور داشتند.

گزارشی از هفته اول لیگ پانزدهم؛

صدرنشینی دو آبی، در هفته ای که سه برنده داشت

ریسکی که مظلومی » باید« بکند
استقالل با وجود غیبت چند بازیکن کلیدی، در هفته اول لیگ برتر،  

بازی خوبی انجام داد. 
 آبی ه��ا در موقعیت س��ازی موفق بودن��د و در نیم��ه اول چند بار

 می توانستند به گل برسند. قبل از بازی بعضی ها بودند که با خنده 
می گفتند حاال نگاه کنید با این همه غایب اگر استقالل بهتر بازی 
نکرد. این شوخی کامال جدی شد و اتفاقا استقالل بدون چند مهره 
اصلی اش بازی خوبی انجام داد. حداقل در یک سال گذشته، آبی ها 
چنین بازی پرنشاطی را انجام نداده بودند. حرکات آنها در خط حمله 
برنامه ریزی شده بود، برخالف گذشته که زیاد برنامه ای در حمله 
شان دیده نمی شد و تنها با سانتر از جناحین و جلو کشیدن حنیف 
به دنبال گلزنی بودند. حاال تصمیم گیری برای مظلومی سخت تر 
شده است. باید دید این مربی دست به ترکیب تیم برنده می زند؟ آیا 
این نفرات،  اتفاقی توانس��تند چنین بازی خوبی انجام دهند؟ اینها 
سواالتی اس��ت که در ذهن مظلومی به وجود آمده است. قطعا این 
مساله کار را برای تصمیم گیری مظلومی سخت تر خواهد کرد ولی 
آنچه پیداست قطعا  او ریس��ک می کند و به ترکیب تیم برنده اش 

دست می برد.

اعتراف برانکو در کنفرانس مطبوعاتی 
پس از بازی

مربی کروات پرسپولیس بعد از تس��اوی مقابل پدیده گفت موافق 
است که خط دفاعی تیمش مشکل دارد.

برانکو ایوانکوویچ پس از تساوی با پرس��پولیس و پدیده مشهد در 
آزادی از کار بازیکنان��ش تمجید می کند. او می گوید:» متاس��فم 
که نتوانس��تیم فصل را با س��ه امتیاز ش��روع کنیم، ام��ا نمی توانم 
هیچ گله ای از بازیکنانم داشته باش��م؛ چرا که آن ها واقعا عالی کار 
کردند و تمام انرژی شان را گذاش��تند و فرصت های خوبی داشتند 
و می توانس��تند نتیجه را عوض کنند. من کامال به بازیکنانم اعتقاد 
دارم. ما امروز ب��رای اینکه بتوانی��م از موقعیت های مان اس��تفاده 
 کنیم فقط ش��انس کم داش��تیم. هر بازی س��مت خوب و بد دارد. 
 ما ه��ر دو بار ب��ا اش��تباه های ب��زرگ گل دریاف��ت کرده ای��م، اما 

همان طور که قبال گفته بودم، کار بسیار زیادی داریم«. 
برانکو درباره ضعف خط دفاعی اش می گوید:» من موافقم ولی آن 
چیزی که ما را خوشحال می کند آن است که ما شانس زیادی برای 
گل داشتیم و طبیعی است که با این وضعیت، گل هایی نیز دریافت 
می کنیم. آن ها دو موقعیت خوب داش��تند و هر دو موقعیت هم به 
گل تبدیل شد و به خاطر همین است که فوتبال جذاب و قابل توجه 
است. ما یک ضربه آزاد داش��تیم که می توانست به گل تبدیل شود 

اما این اتفاق نیفتاد«.

 شوخی آرش برهانی در 
رختکن استقالل

 مهاجم اس��تقالل در ب��ازی مقابل س��یاه جامگان ی��ک پاس گل
 فوق العاده داد.

آرش برهان��ی، در هفته اول لیگ برتر با یک س��انتر هوش��مندانه 
س��جاد ش��هباززاده را در موقعیت گلزن��ی قرار داد تا ای��ن بازیکن 
زننده گل اول آب��ی ها باش��د. این س��انتر برهانی بس��یار دقیق و 
تیزهوش��انه بود و چه بس��ا اگر کمی ای��ن طرف و آن ط��رف بود، 
 روی س��ر ش��هباززاده فرود نمی آمد. خود آرش هم بعد از بازی از 
این سانتر ذوق زده شده بود و با خنده و شوخی رو به بازیکنان گفت: 
» انصافا هیچکس فکر نمی کرد من آن توپ را سانتر کنم اما این کار 

را کردم تا همه را غافلگیر کنم«.

 نشانه ای که بازیکن جوان 
پرسپولیس رو کرد

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فکر می کنم زننده آخرین گل 
سال گذشته و اولین گل این فصل یک نش��انه باشد و امیدوارم که 

بتوانم برای پرسپولیس یک مهره موثر باشم.
 علی علیپ��ور در خص��وص دیدار تیم ه��ای پرس��پولیس و پدیده 
در هفته اول لیگ برتر گف��ت: به نظرم بازی خوب��ی انجام دادیم و 
باید این بازی را می بردیم؛ اما به هر حال در فوتبال از این مس��ایل 
اتفاق می افتد. ش��اید اگر توپ میالد کمندانی ب��ه تیر نمی خورد و 
 تبدیل به گل می شد با گل های بیش��تری این بازی را می بردیم اما 
به هر حال این اتفاق نیفتاد و امیدوارم در هفته های آینده این نتیجه 

را جبران کنیم؛ چراکه نباید اینقدر راحت امتیاز از دست بدهیم.
وی درباره گلی که در این بازی به ثمر رساند افزود: گل من حاصل 
یک کار تاکتیکی بود و این تاکتیک را بارها در تمرینات انجام داده 
بودم؛ به هر حال بچه های تیم زحمت کشیده بودند و من هم حاصل 

زحمت آنها را تبدیل به گل کردم.

 واکنش عنایتی به اختالف با 
دروازه بان استقالل

رض��ا عنایتی مهاجم فصل پیش اس��تقالل که روز گذش��ته در 
ترکیب س��یاه جامگان برابر آبی ها قرار گرفت، اختالف با مهدی 
رحمتی را رد کرده است. عنایتی در صفحه اجتماعی اش نوشت: 
» من با همه دوس��تم. مهدی یکی از دوستان خوب من هست. 
لطفا حاش��یه درس��ت نکنید. این فوتبال تمام می ش��ود، فقط 

خاطره هاش می ماند«.
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س��ازمان لیگ درخواس��ت هیات فوتبال اصفهان  مبنی بر 
 تغییر زمان برگزاری شهرآورد اصفهان را رد کرد تا این دیدار

 س��ر موعد مقرر برگزار ش��ود. هیات فوتب��ال اصفهان هفته 
گذشته به دلیل هم زمانی ش��هرآورد اصفهان با دیدار نهایی 
جام باشگاه های فوتسال آسیا درخواست تغییر زمان دیدار 
تیم های س��پاهان و ذوب آهن از هفته دوم لیگ برتر را داد و 
خواهان آن شد تا این مس��ابقه یک روز زودتر یا دیرتر برگزار 
شود. اما دو مسابقه ای که یکی زیر نظر فدراسیون فوتبال در 
ورزشگاه فوالدش��هر و دیگری تحت نظارت AFC  در سالن 
25 آبان ورزشگاه نقش جهان و البته در قالب دو رشته ورزشی 
متفاوت برگزار می شوند، اصوال چه ربطی به هم دارند که یکی 

بخواهد باعث تعویق دیگری شود؟ 
توجیه هیات فوتب��ال برای ط��رح این درخواس��ت عجیب 
آن ب��ود ک��ه صداوس��یمای مرک��ز اصفه��ان در آن واح��د 
امکان پوش��ش هر دو مس��ابقه را ن��دارد و ش��ورای تامین 
هم با برگ��زاری هم زم��ان دو مس��ابقه مخالف اس��ت. این 
 درخواس��ت به ص��ورت ضمنی ح��اوی ای��ن پیام ب��ود که 
کالن ش��هری چون اصفه��ان که از قطب ه��ای مهم ورزش 
کشور است توان برگزاری دو مسابقه مهم در یک روز را ندارد. 
سازمان لیگ اما با این درخواست قویا مخالفت و اعالم کرد که 
شهرآورد اصفهان نه پنج شنبه و نه شنبه که در همان موعد 
مقرر یعنی ساعت 19:30 روز جمعه، شانزدهم مردادماه در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد که این درست مصادف 
با زمان فینال جام باش��گاه های فوتسال آسیا در سالن نقش 

ب��ا اش��اره به جهان است. فدراسیون فوتبال 
گرمی هوا در ای��ن فصل از 
س��ال حتی برگ��زاری این 
دیدار در س��اعتی زودتر از 
زمان اعالم ش��ده را هم رد 
کرد و تاکید کرد که کوچک 

ترین تغییری از این نظر انجام 
نمی شود.

تعوی��ق ی��ا زودت��ر برگ��زار 
لبت��ه  ا مس��ابقه   ش��دن 

باب میل هیچ ی��ک از دو تیم اصفهانی هم نب��ود. ذوب آهن 
به خاط��ر دیداره��ای قبل و بع��د از ای��ن بازی ک��ه هر دو 
 خارج از خانه اس��ت به کل��ی مخالف هرگون��ه تغییری بود. 
در مقابل، س��پاهان که هر چهار مس��ابقه ابتدای��ی فصل را 
در ورزش��گاه فوالدش��هر برگزار می کند، طبیعتا حساسیت 
 کمتری نس��بت به تغیی��ر احتمال��ی زمان بازی داش��ت و 
 به نوعی نظ��رش ممتنع ب��ود. البته س��پاهانی ها اظهارنظر 
در این باره را به س��رمربی خود واگذار کردند که او هم اعالم 
کرد با برگزاری شهرآورد در روز پنج شنبه مشکلی ندارد اما با 

انجام آن در روز شنبه مخالف است. 
یعنی در حالی که ذوب آهن به کلی مخالف هرگونه تغییری 
در زمان بازی بود س��پاهان تنها با تعویق آن مخالفت کرد و 

مشکلی با زودتر برگزار شدن آن نداشت.
س��رموعد برگ��زار ش��دن ش��هرآورد اصفهان در ن��وع خود 
معنی دار اس��ت، زیرا پیش از این وقتی در آس��تانه ش��روع 
لیگ به خاطر آم��اده نبودن برخ��ی از تیم ه��ا زمزمه هایی 
درب��اره احتمال ب��ه تعویق افت��ادن این رقابت ه��ا به گوش 
رس��ید تیم های اصفهانی ک��ه زودتر از بقی��ه و طبق برنامه 
تمرینات ش��ان را ش��روع کرده بودند با آن مخالفت کردند 
و البته فدراس��یون هم س��فت و س��خت پای ش��روع س��ر 
 موعد مس��ابقات ایس��تاد تا دنیا به کام تیم ه��ای بی نظم تر 

نباشد.

بی نظمی ممنوع!

ذوب آهن و قاس��م حدادی فر در همین هفته اول 
 لیگ پانزدهم دچار بدشانسی شدند. حدادی فر که

 می��دان دار ذوب آه��ن اس��ت ب��ا مصدومی��ت 
پاش��نه پ��ا مواج��ه ش��ده. مصدومیت��ی ک��ه 
 حت��ی راه رفت��ن را ب��رای او س��خت ک��رده

 است!
حدادی ف��ر در این م��ورد می گوید:» بدشانس��ی 
در همی��ن هفت��ه اول س��راغ م��ا آم��د. از اردوی 
ترکیه پاش��نه پایم درد می کرد، ام��ا تحمل کردم 
تا در لیگ ب��ازی کنم. حت��ی مقابل مل��وان هم به 
زور آمپ��ول بازی ک��ردم؛ اما دیگ��ر تحملش برایم 
س��خت ش��ده بود. دیگر نمی توانس��تم بازی کنم، 
چون درد ش��دیدی در پایم وجود داشت. به همین 
 دلی��ل کادر فنی تصمی��م گرفت تا از ب��ازی خارج

 شوم«.
حدادی فر در ادامه می گوی��د:» حتی راه رفتن هم 
برایم سخت ش��ده. واقعا درد وحش��تناکی در پایم 
اس��ت. نمی دانم دیدید یا نه ک��ه در زمین هم نمی 

توانستم بدوم. 
ق��رار اس��ت هم��راه پزش��ک ذوب آه��ن ب��ه 
متخص��ص مراجع��ه کنم ت��ا ببین��م چ��کار باید 
کن��م. ای��ن ام��کان وج��ود دارد عم��ل کن��م و 
 یا اینکه طب��ق صالحدید پزش��ک بتوان��م  همراه 

ذوب آهن باشم«.
 حدادی فر در مورد بازی مقابل ملوان هم می گوید:

» کیفیت زمی��ن و هوا خ��وب نبود. ب��ه خصوص 
در نیمه اول که هوا ش��رجی بود و نمی ش��د نفس 
کش��ید. روی غافلگیری و با ضرب��ه پنالتی یک گل 
خوردیم؛ اما موقعیت های خوبی داشتیم که بتوانیم 
جبران کنیم. این اتفاق نیفتاد تا در اولین بازی و در 
 روزی که مس��تحق باخت نبودیم امتیازی کس��ب

 نکنیم«.

 راه رفتن هم برایم 
سخت  است

آزادکار وزن 74 کیلوگرم ایران می گوید: با کسب مدال 
ط��ال در تورنمنت زیلکوفس��کی نش��ان داده ام از همه 
حریفان بهتر هس��تم و شایستگی رس��یدن به دوبنده 
تیم ملی را دارم. علیرضا قاس��می درباره کس��ب مدال 
طال در تورنمنت زیلکوفس��کی لهس��تان اظهار کرد: از 
اینکه توانس��تم پس از قهرمانی در رقابت های انتخابی 
تیم ملی در تورنمنت زیلکوفسکی نیز که تعداد زیادی 
از بهترین های کش��تی جهان در آن حضور داش��تند،  
عنوان قهرمانی را به دست بیاورم بسیار خوشحالم و به 
همه ثابت کردم که از همه حریفانم بهترم و شایستگی 
رس��یدن به دوبنده تیم مل��ی را دارم. آزادکار وزن 74 
کیلوگرم ایران افزود: مس��ابقه ها در سطح بسیار باالیی 
 برگزار شد. البته استرس ناش��ی از انتخاب شدن برای 
تیم ملی در کارم اثرگذار بود وگرنه در تمامی میدان های 
خارجی همیشه بهتر از این ها عمل می کردم؛ اما این بار 
با استرس کشتی گرفتم مخصوصا در کشتی اول و دوم 
آن طور که می خواستم نبودم، اما به مرور بدنم بهتر شد و 
با صحبت های مربیان توانستم با روحیه بهتری به مصاف 
حریفان بروم. در کشتی آخر مقابل حریف ژاپنی)نایب 
قهرم��ان 2014 جهان( مطمئ��ن بودم می توان��م او را 
شکست دهم که خوش��بختانه با صحبت های مربیان و 
تالش خودم به این هدف رسیدم. وی با بیان اینکه حضور 
در این تورنمنت تجربه بس��یار خوبی برای او بوده است 
گفت: بحث انتخاب شدن برای تیم ملی در کارم اثرگذار 
بود و اینکه می خواستم با یاراحمدی و رضایی قلعه  برای 
راهیابی به تیم ملی مبارزه کنم، ب��ر روی کارم اثرگذار 
بود. اگر تنها بودم شاید بهتر از این ها کشتی می گرفتم.

قاسمی درباره اهداف خود در تیم ملی و همچنین حضور 
در مس��ابقه های جهانی 2015 الس وگاس خاطرنشان 
کرد: انگیزه بسیار زیادی دارم تا در مسابقه های جهانی 
به مدال طال برسم. باور کرده ام که می توانم طال بگیرم و 

مقابل حریفان نامدار خود به پیروزی برسم.

برای شکست جردن باروز 
به آمریکا می روم

  

 
صدرنش��ینی اس��تقالل و ش��هباززاده، از دست 
دادن دو امتی��از خانگی توس��ط پرس��پولیس و 
فوالد، برد ملوان در روز سکونش��ینی قلعه نویی، 
ناکامی خانگی صبا و س��ایپا و شکست ذوب آهن؛ 
 مهم تری��ن اتفاقات هفته نخس��ت لیگ پانزدهم

 بود.
هفت��ه نخس��ت از پانزدهمی��ن دوره رقابت های 
فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی روزهای 
پنجش��نبه و جمعه هفته گذش��ته ب��ا برگزاری 
هش��ت بازی پیگیری ش��د که تنها س��ه مسابقه 
 برن��ده داش��ت و 5 دی��دار با تس��اوی ب��ه پایان 

رسید.
این مس��ابقات با دیدار س��یاه جامگان و استقالل 
تهران در مش��هد به صورت رس��می آغاز شد که 
آبی پوشان تهران با درخش��ش سجاد شهباززاده 
با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رس��یدند و 3 امتیاز 

ارزشمند را در گام نخست به دست آوردند.
سپس سپاهان اصفهان در ورزشگاه خانگی میزبان 
اس��تقالل خوزس��تان بود که با ت��ک گل مهدی 
ش��ریفی برابر میهمانش به برتری دست یافت تا 
قهرمان لیگ چهاردهم، فصل جاری مس��ابقات 
 را با برد آغاز کن��د. در قم اما تیم صب��ا با هدایت 
علی دایی نتوانس��ت برابر تیم تازه وارد استقالل 
اهواز نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل به دست 

آورد و 2 امتیاز خانگی را از دست داد.
همچنین در ورزش��گاه دس��تگردی دیدار سایپا 
تهران با گس��ترش فوالدتبریز درحالی با تساوی 
بدون گل به پایان رس��ید ک��ه در دقیقه  ۸۶ این 
بازی، برق ورزشگاه به مدت 30 دقیقه قطع شد. 
در این بازی جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی 
و بازیکن جدید سایپا فرصت حضور در میدان را 

به دست نیاورد.
روز دوم از رقاب��ت ه��ای هفت��ه نخس��ت لی��گ 
پانزدهم، ب��ا رویارویی تیم های تراکتورس��ازی و 
نفت تهران در ورزش��گاه یادگار ام��ام )ره( تبریز 
آغاز ش��د. مس��ابقه ای که یادآور فینال پرحاشیه 
لیگ چهاردهم ب��ود و بازهم دو تیم به تس��اوی 
رضایت دادن��د. تنها اتفاق این ب��ازی مصدومیت 
 س��عید لطف��ی مدافع تی��م فوتبال نف��ت تهران 

بود.
س��پس دو تیم مل��وان و ذوب آه��ن اصفهان در 

روزی که امیر قلعه نویی به دلیل نداش��تن کارت 
مربیگری سکونش��ین ب��ود، در ورزش��گاه تختی 
 بندرانزل��ی براب��ر همدیگ��ر ب��ه می��دان رفتند. 
هر دو تیم در جریان بازی فرصت رسیدن به گل 
برتری را داشتن که در نهایت این ملوانی ها بودند 
که با تیزهوش��ی آرش افش��ین با یک گل مقابل 

میهمان خود به پیروزی دس��ت یافتند. افش��ین 
توپ برگشتی پنالتی را به گل تبدیل کرد تا ملوان 
 ب��دون قلعه نویی بتوان��د قهرمان فصل گذش��ته 
جام حذفی ایران را شکست دهد. این آخرین برد 

در هفته نخست لیگ پانزدهم بود.
در ادامه ای��ن بازی ها، پرس��پولیس در خانه ابتدا 

با گل عل��ی علیپ��ور از میهمانش پدیده مش��هد 
پیش افتاد، اما در کمتر از 2 دقیقه و روی اشتباه 
مدافع��ان خ��ود، 2 گل دریاف��ت کرد ت��ا کارش 
س��خت تر ش��ود. هرچند هادی نوروزی کاپیتان 
سرخ پوشان در دقایق پایانی نیمه نخست، بازی را 
به تساوی کشاند اما شاگردان برانکو در نیمه دوم 

نتوانستند انتظارات را برآورده کنند تا در نخستین 
گام، 2 امتیاز حساس را از دست بدهند.

در اهواز هم فوالدخوزس��تان براب��ر تیم راه آهن 
تهران که با رای کمیته اس��تیناف به مس��ابقات 
لیگ برتر بازگشت، شکس��ت 2 بر صفر را در 10 
دقیقه پایانی با تساوی 2 بر 2 عوض کرد تا حداقل 
خوشحال باش��د که لیگ را با باخت خانگی آغاز 

نکرده است.
در پایان دیدارهای هفته نخس��ت، اس��تقالل به 
لطف گل زده بیشتر نسبت به سپاهان اصفهان و 
ملوان صدرنشین لیگ شد و سجاد شهباززاده هم 
به خاطر 2 گلی که در بازی با سیاه جامگان به ثمر 

رساند، در صدر جدول آقای گل ایستاد.
نتایج کامـل دیدارهای هفته نخسـت لیگ 

پانزدهم به شرح زیر است:
سیاه جامگان مشهد یک - استقالل تهران 2

گل ها: علیرضا نقی زاده )۶3( برای سیاه جامگان - 
سجاد شهباززاده )37 و 7۸( برای استقالل

صبای قم صفر - استقالل اهواز صفر
سپاهان اصفهان یک - استقالل خوزستان صفر

گل: مهدی شریفی )۶5( برای سپاهان
سایپا تهران صفر - گسترش فوالد تبریز صفر
ملوان بندرانزلی یک - ذوب آهن اصفهان صفر

گل : آرش افشین )1۶( برای ملوان
تراکتورسازی تبریز صفر - نفت تهران صفر

پرسپولیس 2 - پدیده مشهد 2
گل ها: علی علیپ��ور )7( و هادی ن��وروزی )3۸( 
برای پرسپولیس - یونس شاکری )15( و حسین 

بادامکی )17( برای پدیده
فوالد خوزستان 2 - راه آهن تهران 2

گل ها: ماتیاس چاگ��و )۸4( و مهدی بدرلو )۸7( 
برای ف��والد - میالد محمدی )52( و س��یدامین 

منوچهری )۶1( برای راه آهن
جدول آقای گل:

2 گل:سجاد شهباززاده )استقالل(
ی��ک گل:عل��ی علیپ��ور و ه��ادی ن��وروزی 
)پرسپولیس(، یونس ش��اکری و حسین بادامکی 
)پدیده(، ماتیاس چاگو  و مه��دی بدرلو )فوالد(، 
میالد محمدی و سیدامین منوچهری )راه آهن(، 
علیرضا نقی زاده )س��یاه جامگان(، مهدی شریفی 

)سپاهان( و آرش افشین )ملوان(.
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یادداشت

 نماینده ولی فقیه در استان
 چهارمحال و بختیاری؛ 

پرونده جنایت های آمریکا بسیار 
سنگین است

 نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه آمریکا همچنان یک دشمن 
واقعی است گفت: پرونده جنایت های آمریکا بسیار سنگین 

است.
حجت االسالم محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز 
جمعه شهرکرد با اش��اره به اینکه پرونده جنایت های آمریکا 
بسیار سنگین است اظهار داش��ت: آمریکا یک دشمن واقعی 
اس��ت و تالش دارد با توطئه ها و فتنه های خ��ود در جوامع 

مختلف نا امنی ایجاد کند تا به اهداف خود برسد.
وی عنوان کرد: جنایت های آمریکا هرگز از یاد جوامع مختلف 
جهان مانند ایران، ژاپن و... نمی رود و کشتار مسلمانان ایرانی 
در مکه از سوی آل سعود نیز از جنایت هایی است که آمریکا 

در آنها دست داشته است.
وی با اش��اره ب��ه توافقات هس��ته ای بی��ان ک��رد: توافق در 
مذاکرات هس��ته ای اگرچه دس��تاورد هایی برای ملت ایران 
 داشته اس��ت،  اما باید بدانیم که آمریکا همان شیطان بزرگ

 است.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمع��ه ش��هرکرد عنوان ک��رد: مل��ت ایران همیش��ه 
 مداف��ع ح��ق و مخال��ف ظل��م هس��تند و در مقاب��ل ظالم

 می ایستند.
حجت االسالم محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به روز انتقال 
خون تصریح کرد: اه��دای خون یکی از ارزش��مندترین کار 
 برای یک مسلمان به ش��مار می رود و ثواب و برکات بسیاری

 دارد.
وی تاکید کرد: باید هم��ه مومنان در ای��ن کار خیر نیز وارد 
شوند و با اهدای خون خود تالش کنند که به همنوعان خود 

کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد در ادامه به اش��اره به برگزاری طرح تقویت مبانی 
اعتقادی در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این طرح با 

استقبال خوبی در استان در حال برگزاری است.
حجت االسالم محمد علی نکونام افزود: از آغاز برگزاری این 
طرح سخنران ها و اندیش��مندان  برجس��ته ای از کشور در 
 این طرح ش��رکت کرده اند و این طرح تا ۲۷ مردادماه ادامه 

دارد.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 
ام��ام جمعه ش��هرکرد بیان کرد: ای��ن طرح یک کار بس��یار 
برجسته و ارزش��مند فرهنگی است که در راس��تای تقویت 
 فرهنگ دینی مردم و س��بک زندگی اس��المی مردم برگزار

 می شود.

یادداشت

 با وجود اینکه استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۰ درصد 
آب کشور را تامین می کند،  اما مشکالت بسیاری در حوزه آب 
پیدا کرده است و هم اکنون بسیاری از روستاهای این استان با 

تانکر آبرسانی می شوند.
اس��تان چهار محال و بختی��اری دارای منابع غن��ی آب های 
س��طحی)در حدود ۱۰ درصد آب کشور( اس��ت.  بیش از ۹۵ 
درصد آب شهری و روستایی در استان چهارمحال و بختیاری از 

منابع آب زیر زمینی تامین می شود.
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه بارش های قابل توجه 
از استان های آبخیز کشور به شمار می رود ،که هم اکنون آب 
شرب و صنعت بسیاری از استان های کشور از جمله اصفهان، 
خوزستان و یزد را تامین می کند. بسیاری از آب این استان به 
صورت جاری از طریق رودخانه ها از اس��تان خارج می شود و 
در استان های همسایه صرف آب شرب و کشاورزی و صنعت 
می شود. با وجود اینکه این استان دارای منابع آب قابل توجه 
است،  اما بسیاری از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری 
آب ش��رب برای خوردن ندارند. بس��یاری از مزارع کشاورزی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به واسطه نبود آب از زیرکشت 
خارج شده اند و به بوته زار تبدیل شده است. از طرفی به دلیل 
برداش��ت بی رویه از این منابع، متاسفانه بیالن آب بسیاری از 
آبخوان های زیرزمینی منفی ش��ده و مهم ترین دش��ت های 
استان شامل دشت های شهرکرد، بروجن، فرادنبه، سفید دشت 

و خانمیرزا ممنوعه بحرانی هستند.
کاهش سه درصدی بارندگی نسبت به سال زراعی 

کامل
مدیر کل هواشناس��ی اس��تان چهارمحال و بختیاری در این 
خصوص گفت: بارش ها طی س��ال های گذش��ته در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری بسیار کم شده است و ضرورت دارد که 

توجه بسیار زیادی به مدیریت مصرف آب شود.
مهرداد قطره سامانی بیان کرد: در سال زراعی جاری بارش ها 
نسبتاً خوب بوده است؛  اما جبران کم بارشی ها و کمبود ذخایر 
آب را نکرده است و همچنان این استان نیازمند بارش و مصرف 
بهینه آب است. وی گفت: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی 

جاری استان به میزان ۵۸۲ میلیمتر است که نسبت به میانگین 
بلند مدت دوره مشابه سه درصد کاهش یافته است ونسبت به 

میانگین سال زراعی کامل سه درصد کاهش بارندگی داریم.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
سال گذشته)سال زراعی ۹۲ -۹۳( میانگین وزنی بارش حدود 

۴۸۷ میلی متر بود که بارش بسیار کمی در استان داشتیم.
وی تاکید کرد: در سال زراعی جاری که سه ماه دیگر تا پایان 
آن باقی مانده است، میانگین وزنی بارش در این استان حدود 
۵۸۲ میلیمتر بوده است که با وجود اینکه سه ماه دیگر تا پایان 

سال زراعی باقی مانده است از سال گذشته بیشتر بوده است.

قطره سامانی ادامه داد: طی بررسی سه سال زراعی ۹۱ -۹۲ و 
۹۲ -۹۳ و ۹۳ -۹۴ متوجه می شویم که بیشترین بارش در این 
سه سال متعلق به کوهرنگ بوده است و کمترین بارش متعلق 
به بروجن و فرخ شهر بوده است. مدیر کل هواشناسی استان 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: همچن��ان باید به مدیرت 
مصرف آب در استان توجه ش��ود و در راستای استفاده بهینه 

از آب تالش کرد.
حدود ۴۰ درصد از منابع آب زیر زمینی استان دچار 

نقصان است
مدیر عامل آب منطقه ای اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز 
با اش��اره به اینکه مش��کالت کمبود آب در اس��تان همچنان 
 وج��ود دارد تاکید ک��رد: طی کاه��ش بارش ها در اس��تان و
  خشکس��الی های اخیر بس��یاری از چش��مه ها و قنات ها و

 چاه های آب این استان خشک ش��ده است.حسین صمدی 
بروجنی تاکیدکرد: در حدود ۴۰ درصد از منابع آب زیر زمینی 
استان دچار نقصان است و س��طح آب های زیر زمینی در این 
استان پایین آمده است. وی گفت: طی سال های گذشته حدود 
بیش از ۴۰۰ قنات و حدود بیش از ۶۰۰ چش��مه این اس��تان 

خشک شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: کاهش بارش و خشکسالی از طرفی و برداشت های آب 
 از منابع زیر زمینی تاثیر باالیی در خش��ک شدن چشمه ها و 
قنات های این استان داشته است. وی اذعان داشت: در سطح 
استان ۱۰ دش��ت داریم که چهار دشت به علت کاهش بارش 
و کاه��ش آب منابع زیر زمینی بحرانی ش��ده اند و بس��یاری 
از دش��ت های دیگر اس��تان برای ارائه مجوز برداشت آب نیز 

ممنوعه شده اند.
مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: باید در راس��تای جلوگیری از بحران آب به صرفه جویی 

مصرف آب توجه کرد و با توجه به اینکه میزان بسیار زیادی از 
آب منابع زیرزمینی در حوزه کشاورزی در این استان مصرف 
می شود،  باید به سمت استفاده از روش های نوین آبیاری رفت 

و از نحوه آبیاری غرقابی پرهیز کرد.
حسین صمدی گفت: هم اکنون اس��تفاده از روش های نوین 
آبیاری نقش مهمی در کاهش مص��رف آب دارد و هزینه ها را 

نیز کاهش می دهد که کشاورزان باید به این امر توجه کنند.
ل��ردگان، مهم تری��ن منطقه چهارمح��ال و بختی��اری که با 
مش��کالت آب دس��ت و پنجه نرم می کند، یکی از مهمترین 
مناطق اس��تان چهارمحال و بختی��اری که روس��تاهای آن 
 با مش��کل کمبود آب و خشک ش��دن چش��مه ها و قنات ها 
روبه رو شده است شهرستان لردگان است. هم اکنون بسیاری 
از روس��تاهای این منطقه دچار بحران کم آبی هستند و طی 
برسی ها کمبود آب، نقش مهمی در مهاجرت روستاییان این 
منطقه داشته اس��ت. فرماندار لردگان در این خصوص گفت: 
حدود ۷۰ روستا در این شهرستان مشکل کمبود آب دارند که 

از این میان وضعیت ۵۰ روستا حادتر است.
ابوالقاس��م کریمی بیان کرد: شهرس��تان لردگان بیش��ترین 
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری را در خود جای داده 

است و آب و هوای این منطقه نس��بت به دیگر مناطق استان 
خشک تر است. وی تاکید کرد: کمبود آب و خشکسالی در این 
منطقه مشکالت بس��یاری را برای مردم روستاها ایجاد کرده 
است که مهاجرت از روستاها وحاش��یه نشینی را سبب شده 
است. وی با بیان اینکه منابع تامین آب بسیاری از روستاهای 
این منطقه خشک شده است، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از 

روستاهای این منطقه آبرسانی سیار می شوند.
فرماندار لردگان گفت: دولت طی س��ال ه��ای فعالیت خود 
توانسته با بازس��ازی و تجهیز شبکه آبرس��انی مشکالت آب 

بسیاری از روستاهای منطقه را حل کند.
کمبود آب و صادر نشدن مجوز حفر چاه سدی در 

جلوی توسعه کشاورزی در استان
برسی ها نشان می دهد کاهش بارش و کم شدن ذخایر آب و 
ممنوعه شدن ارائه مجوز بر داشت آب به صورت چاه به عنوان 

عاملی جلوی توسعه کشاورزی در این استان را گرفته است.
یکی از کارشناسان حوزه کش��اورزی در خصوص ارائه مجوز 
برای ساخت یک واحد اش��تغالزا در حوزه کش��اورزی مانند 
پرورش قارچ، پرورش گاو و... و. به خبرنگار مهرگفت: در حال 
حاضر در استان چهارمحال و بختیاری داشتن زمین کشاورزی 
برای احداث یک واح��د صنعتی مانند پرورش گاو ش��یری، 
پرورش قارچ، گلخانه و... به اولویت دوم رسیده است و اولویت 
اول تامین آب اس��ت. رشید ش��اهرخ گفت: هنگامی که یک 
متقاضی به ادارات مربوطه)جهاد کشاورزی و نظام مهندسی 
کشاورزی( برای احداث یک واحد تولیدی کشاورزی مراجعه 
می کند،  باید اول محل تامین آب را مشخص کند تا مجوزات 
بعدی برای او صادر شود. وی گفت: ندادن مجوز حفر چاه برای 
تامین آب یک واحد تولیدی کشاورزی موجب شده است که 
بسیاری از متقاضی های احداث واحد های کشاورزی در گام 

اول با شکست مواجه شوند و به دنبال شغل و کار دیگر بروند.
وی تاکید کرد: مس��ووالن باید در این خصوص چاره اندیشی 
کنند و در راستای ایجاد اش��تغال و توسعه کشاورزی، زمینه 
تامین آب برای احداث واحد های تولیدی کشاورزی را فراهم 

کنند.

بحران آب ، در پایتخت آب ایران
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ابالغ وقت رسیدگی
5/183 شماره: 567-93 خواهان ایمان رجایی دادخواستی به خواسته الزام خوانده 
به  قهدریجانی  عابدی  مرتضی  صالحی-  علیرضا  خوانده  طرفیت  به  سند  انتقال 
شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/11 ساعت 4/10 تعیین گردیده 
است. علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به 
تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
خوانده  به  و  می شود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  رسمی  های  روزنامه  در  بار  یک 
با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و  اخطار میگردد که 
نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی 
خواسته  به  عدم حضور شورا  در صورت  است  بدیهی  یابد.  تعیین شده حضور 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجددا 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف 2015 دبیر شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

5/182 شماره ابالغیه:9410103730203627 شماره پرونده:9309983730201104 
شماره بایگانی شعبه:931137 خواهان/ شاکی محسن آهوانی و فرزانه دانش پژوه 
و شهناز قراییان  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم بکرا دری و سنیه سامری 
وصونا نیک نامی و وحید مرتضوی و مهری شاهمرادی و ماه منیر دری و احمد 
دری و زینب رنجبر وخدیجه موحدی و اسماعیل محمدی و حسینعلی معین و آمنه 
رنجبر وندا مرتضوی و همایون رنجبر و پری دری و پروانه رنجبر و مسعود رنجبر 
و فتح اله شاهمرادی و مهدی دری و عصمت رنجبر و صدیقه دری و زهرا رنجبر 
امیر مرتضوی و فاطمه موحدی  و محمد دری و حسینعلی معین و رضا دری و 
امیر شاه مرادی و مریم رنجبر و محمد حسین موحدی و  و مرتضی موحدی و 
ربابه رنجبر و رضوان شاهمرادی و ملوک شاهمرادی و عطا مرتضوی و محسن 
دری  مصطفی  و  رنجبر  رضا  ومحمد  رنجبر  سجاد  و  دری  بهجت  و  شاهمرادی 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  ملک  تنظیم سند رسمی  به  الزام  به خواسته 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9309983730201104 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/7/11و ساعت9:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف: 2012شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

5/181 جابر مرادی راد فرزند حسن دادخواستی/ خواسته مطالبه به طرفیت خوانده 
حل  شورای  به  2-براتعلی  فرزند  وکیلی  علیرضا   -2 زاده  اسماعیل  صفرعلی   -1
اختالف هفت ارائه نموده که به کالسه 173-94 ثبت گردیده با توجه به اینکه خوانده 
فعال مجهول المکان اعالم شده است آدرسی از وی در دسترس نبوده در اجرای 
ماده 73 قانون آ. د. م مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و آگهی شود 
و از خوانده وفق مقررات دعوت به عمل می آید برای روز دو شنبه مورخ 94/6/9 
ساعت 4:00 عصر با مراجعه به شورای حل اختالف هفت نسبت به اخذ نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت دادرسی منتشر شود و در 
غیر این صورت الیحه دفاعیه خود را تقدیم نماید چنانچه من بعد ابالغ الزم باشد 
از طریق جراید مجددا آگهی می شود م الف 2005 شعبه هفتم شورای حل اختالف 

گلدشت )نجف آباد( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/180 شماره ابالغیه:9410103730403232 شماره پرونده:9409983730400392 
شماره بایگانی شعبه:940395 خواهان/ شاکی محسن چهارده معصومی نجف آبادی  
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مجید رفیعیان به خواسته  مطالبه وجه چک 

نموده که جهت  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان نجف  تقدیم  تامین خواسته  و 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9409983730400392 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/7/18و ساعت9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
2010شعبه  گردد.م الف:  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
اخطار اجرایی

سوم  حوزه   94/3/3-92 شماره  رای  موجب  به   93-226 کالسه  شماره   5/179
شعبه  تاریخ  شماره   رای  موجب  )به  آباد  نجف  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
دادگاه عمومی( که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مرتضی یوسفی 2- رسول 
به  انتقال سند میزان سهم االرث  به:   المکان محکوم است  طاهری هر دو مجهول 
تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پیکان جوانان به رنگ قرمز نارنجی 
مدل 1356 در حق خواهان امین لطفی به نشانی کهریزسنگ، خ ولیعصر، خ ش نارکی 
بن بست 14، پالک 141 ونیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع 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 دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 2019 دفتر شعبه 

سوم شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ رای

رسیدگی  تاریخ   333 دادنامه  شماره   2 ح  ش   1102-93 پرونده  کالسه   5/178
94/3/23 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: 
علی اکبریان نجف آباد، بلوار آیت اله ایزدی، کوچه غنچه، جنب چاه موتور پالک 1 
کد پستی: 8515668785 وکیل: علی مومن به نشانی اصفهان، خیابان شیخ بهائی، 
بعد از چهار راه آذر، روبروی مسجد شیخ بهائی، بن بست 41. خواندگان: 1- عباس 
از  المکان خواسته: گردشکار: پس  نژاد 2- حسین محمدی هر دو مجهول  چوپان 
و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع 
زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  قاضی شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان 
عباس  آقای   -1 بطرفیت خواندگان:  مومن  علی  آقای  وکالت  با  اکبریان  علی  آقای 
چوپان نژاد 2- آقای حسین محمدی دائر بر الزام خواندگان به انتقال سند شورا پس 
از بررسی محتویات و اوراق مندرج در پرونده و از توجه به دادخواست تقدیمی 
و مستندات ابرازی از ناحیه وکیل خواهان و اینکه وی اظهار نموده که موکل وی 
حسب قرارداد عادی پیوست مورخه 80/1/21 ششدانگ یک قطعه ملک تحت پالک 
ثبتی 380 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبتی اصفهان را از خوانده ردیف 
اول خریداری نموده که متعاقبًا خوانده ردیف اول نیز ملک یاد شده را از خوانده 
انتقال سند ملک از سوی  الزام به  ردیف دوم خریداری نموده است. لذا خواستار 
خواندگان بوده، شورا نظر به جلسه دادرسی و نیز از توجه به استعالم واصله از 
اداره ثبت و اسناد به شماره 1394/12/28049 مورخه 94/2/5 که مقدار دو سهم 
از سه سهم ششدانگ پالک مذکور به نام عباس چوپان نژاد سابقه ثبت داشته که 
نامبرده علت مالکیت خود را به موجب سند 7888مورخ 70/7/2 دفتر 88 نجف آباد 
از سه سهم ششدانگ  مقدار یک سهم  داده است و  انتقال رسمی  اکبریان  به علی 
پالک به نام حسین محمدی مسبوق به ثبت می باشد. و شورا نظر به مراتب فوق و 
با امعان نظر به اینکه نظریه کارشناسی پیوست که مصون از تعرض باقی مانده 
و مبنی بر اینکه محدوده تصرفی خواهان با ملک موضوع قولنامه پیوست مطابقت 
از سه  معامله عادی مورخه 2/773 سهم  متر مربع موضوع  مقدار 680  داشته و 
مالکیت  در  باقیمانده  سهم  یک  نیز  و  است  گردیده  آورد  بر  پالک  سهم ششدانگ 
خوانده  به  توجهی  دعوی  اینکه  به  توجه  با  شورا  لهذا  بوده،  دوم  ردیف   خوانده 

ردیف اول )عباس چوپان نژاد( نداشته مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. 
و نظر به اینکه خواندگان نیز علیرغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
ننموده اند. دعوی  ابراز  و  اقامه  از خویش  الذمه بودن  بر بری  دال  نیز  و الیحه ای 
مطروحه را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 223 قانون مدنی و 
نیز با استناد به ماده 198 قانون اخیر الذکر، حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
)آقای حسین محمدی( به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 0/773 از یک 
سهم از 3 سهم ششدانگ پالک ثبتی 380 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبتی 
اصفهان را درحق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از گذشت بیست روز دیگر 
دفتر  الف2025  م  باشد.  آباد می  نجف  در محاکم عمومی  نظرخواهی  تجدید  قابل 

شعبه دوم شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ رای

مرجع   91/7/9-475 دادنامه:  شماره   3 ح  ش   90-528 پرونده:  کالسه   5/177
اله  حجت  خواهان:  آباد  نجف  اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  رسیدگی: 
قاسمی به نشانی یزدانشهر، خ اول شرقی 70 کد پستی 8519744156 خوانده: علی 
جاللی مجهول المکان موضوع: مطالبه مبلغ 8/600/000 ریال وجه چک به انضمام 
تقدیمی خواهان حجت اهلل  تادیه در خصوص دادخواست  هزینه دادرسی و تاخیر 
قاسمی بطرفیت خوانده علی جاللی به خواسته مطالبه مبلغ 8/600/000 ریال بابت 
وجه چک شماره 336249-90/6/31 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه شورا نظر به بقاء اصول و مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده و داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده وی این که خوانده 
جهت رسیدگی به دعوی حضور نیافته علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی و اینکه 
را  مطروحه  دعوی  است.  نشده  حاضر  وی  از  الیحه ای  و  ننموده  دفاعی  خوانده 
موجب و ثابت تشخیص مستند به مواد 198 و 502 و 515و 519 و522 قانون آئین 
دادرسی در امور مدنی حکم بر محکومیت علی جاللی به پرداخت مبلغ 8/600/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 35/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی از 
از تاریخ سر رسید لغایت اجرای  باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
حکم که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد وصول و ایصال می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد 
می باشد. م الف 2026قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 

فقدان سند مالکیت
5/155 شماره صادره: 1394/04/73693 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکدرب 
باغ معروف الجه به مساحت 721/50 متر مربع به شماره پالک ثبتی شماره: 13 
فرعی از 147 اصلی واقع در مزده جزء بخش 11 نطنز ذیل ثبت 8929 در صفحه 
یک دفتر امالک جلد 43 به نام فاطمه صالحی مزده فرزند میرزا تحت شماره چاپی 
مسلسل 487043 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 94040952292049 – 1394/02/03 به انضمام 
-5169 الی   5167 شماره:  ذیل  آن  شهود  امضاء  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو 
1394/04/01 به گواهی دفترخانه 13 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود  چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
اداره  الف 127عباسعلی عمرانی رئیس  المثنی طبق مقررات خواهد شد. م  مالکیت 

ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ اجرائیه
پرونده:  بایگانی  شماره   139404002003000208/1 پرونده:  شماره   5/154
آقای سید  به  بدین وسیله  ابالغیه: 139405102003001706  9400437/1 شماره 
احمد سیادت فرزند سید عبدالکریم شناسنامه شماره 46 و کد ملی 1262827485 
ساکن اصفهان خیابان امام ابالغ می شود که بانک قوامین شعبه ملک شهر جهت 
مورخ   312/242349 شماره  چک  استناد  به  ریال   60/000/000 مبلغ  وصول 
نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  اشرفی  شعبه  صادرات  بانک  عهده   1391/12/14
و پرونده اجرائی به کالسه 9400437/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1394/03/16 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ آین 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف12383 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 
اخطاریه

5/153 شماره پرونده: 8804002004000087/1 شماره بایگانی شعبه: 8800208/2 
به بدهکار پرونده آقای سید  بدینوسیله  ابالغیه: 139405102004001610  شماره 
اسداله طباطبایی ورنوسفادرانی که برابر گزارش مامور مربوطه به نشانی اصفهان 
خیابان جهاد، خیابان شاداب، جنب فرهنگسرای شهرداری، کوچه باغ کوره، پالک 
38 مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار بانک 
در  واقع   2758/1 شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  وثیقه،  مورد  اصفهان  صادرات 
دفترخانه  تنظیمی   1384/02/15-108395 رهنی  سند  موضوع  اصفهان  یک  بخش 
شماره 12 اصفهان متعلق به آقای سید اسداله طباطبایی ورنوسفادرانی که در مقابل 
طلب آن بانک در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 1/332/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی 
بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا 
اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ یک 
میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض 
نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد شد. م الف12857 اسدی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده

5/151 شماره نامه: 9410113624300627 شماره پرونده: 9009983623500099 
نظر  در  اردستان  دادسرای  کیفری  احکام  اجرای   930414 شعبه:  بایگانی  شماره 
کیفری که  احکام  اجرای  پرونده کالسه 930414  در  اجرائیه  مفاد  اجرای  در  دارد 
فرزند حسن  فر  سلیمانی  اکبر  و  علی  فرزند  زواره  نمازی  مهدی  آقای  موجب  به 
متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/7/10 و مبلغ 15/073/200 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و 19/200/000 ریال بابت حق الوکل وکیل در حق سید محمد طالئی 
فرزند سید حسین و پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال به عنوان نیم عشر هزینه اجرا 
اجرای مفاد  اینکه محکوم علیهم طوعا درصدد  به  با توجه  در حق صندوق دولت 
اجرائیه بر نیامده اند لذا کامیون توقیف شده به شرح ذیل متعلق به اکبر سلیمانی فر 
را به فروش می رساند: یک دستگاه کامیون بنز باری 6 سیلندر به شماره انتظامی 
شماره  و   33591010037491 موتور  شماره  و   1361 مدل  13-595ع56  ایران 
شاسی 34932114909435 به رنگ نارنجی و ظرفیت 19 تن با شاسی اطاقی سالم 
و الستیک هایی در حد نو ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
1/180/000/000 ریال. متقاضیان خرید می تواند در روز مزایده در جلسه حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از مزایده از کامیون مذکور بازدید نمایند مورد مزایده به 
شخصی واگذار می شود که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید، برنده مزایده بایستی 
10% بهای مزایده را به صورت سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقی آنرا ظرف 
مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز نماید در غیر این صورت سپرده واریز شده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1394/6/2 مکان: واحد 
اجرای احکام کیفری دادگستری اردستان. م الف 470 دادستان رئیس اجرای احکام 

کیفری دادسرای اردستان 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 
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البد شنیده اید که سرطان پوست شایع ترین سرطان جهان است و آفتاب، 
مهم ترین عامل خطرساز آن. احتماال این را هم می دانید که بهترین راه برای 
محافظت از پوست در برابر اشعه فرابنفش خورشید، استفاده از کرم ضدآفتاب 

است در زیر با برخی از ضدآفتاب های خوراکی آشنا می شوید:
1- گوجه فرنگى

لیکوپن و آنتی اکسیدان های موجود در گوجه فرنگی در محافظت از پوست 
 نقش دارند. حتی اضافه ک��ردن رب گوجه فرنگی ب��ه غذاهای مختلف نیز 
می تواند تا حدودی به محافظت از پوس��ت در برابر آفتاب س��وختگی و آثار 

تخریبی نور خورشید کمک کند.
2- دانه کدو تنبل

این دانه ها سرشار از یک ماده معدنی کمیاب است که می تواند به عنوان یک 
آنتی اکس��یدان طبیعی و یک عامل ضدالتهاب عمل کند. این ماده معدنی، 
آثار حفاظتی مطلوبی در برابر اشعه فرابنفش نور خورشید دارد و به تسریع و 
تسهیل بهبود زخم های بدن، ترمیم و تقویت دستگاه ایمنی بدن و پیشگیری 

از تولید آکنه نیز کمک می کند.
3- روغن زیتون

این محصول خوراکی یکی از اجزای جدایی ناپذیر رژیم غذایی مدیترانه ای 
است. روغن زیتون حاوی مقادیر زیادی چربی امگا3 است که در همراهی با 
آنتی اکسیدان هایش می تواند خاصیت ضدالتهابی داشته باشد و خطر ابتال 

به سرطان پوست را کاهش دهد.
4- فلفل قرمز

ویتامین C موجود در فلفل قرمز منجر به کالژن س��ازی و مبارزه با چین و 
چروک صورت می شود و التهاب پوست را کاهش می دهد.

5- زردچوبه
 این ادویه حاوی مقادیر باالیی از انواع آنتی اکس��یدان هاس��ت که در برابر 
آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد اثر حفاظتی دارند و می توانند از بروز 
بیماری های مختلف، از جمله سرطان پوست ناش��ی از اشعه فرابنفش نور 

خورشید، پیشگیری کنند.

   

سالمت

ضدآفتاب خوراکى!

لبخند مرموز مونالیزا را به یاد بیاورید.  یا لبخند معصومانه کودکی را 
تجسم کنید.  درون هر لبخندی چه چیزی نهفته است و چه برداشتی 
از آن می توان کرد؟ تحقیقات روان شناسی، اجتماعی و میان فرهنگی 
درمورد درک ما از لبخند چه توضیحی دارد؟ آیا اگر بگوییم در لبخند، 

علمی نهفته است، اشتباه کرده ایم؟
 لبخند ممکن اس��ت طبیعی یا تصنعی باش��د. یک لبخند واقعی، 
پرمعنا و بی اختیار را می توان با کمک فیزیولوژی برحس��ب این که 
 چه ماهیچه هایی از ص��ورت، از جمله اطراف گونه، چش��م و لب ها 

به کار می افتند، تشریح کرد.
لبخندهای متفاوتی همچون کنایه آمیز و گاه حاکی از بدبختی و تیره 
روزی )لبخند کج(، مودبانه )که بیشتر از روی تظاهر است( وجود دارد. 
البته لبخندهای مودبانه گاهی اوقات عالمت شرمساری و خجالت بوده 

و گاهی اوقات نشان دهنده شادی است.
لبخند و خن��ده واقعی تنفس را بهتر کرده و فش��ار خ��ون و ضربان 
 قل��ب را پایی��ن م��ی آورد. لبخند باعث ترش��ح هورمون��ی دربدن 
می شود که کمک می کند احساس بهتری پیدا کنیم و حتی بخواهیم 

بیشتر لبخند بزنیم.
توجه به لبخند و علم آن با توضیحاتی از »چارلزداروین«، بنیانگذار 
نظریه تکامل شروع شد. او متوجه شد لبخند � که همانند گریه منحصر 
به فرد انسان است � نوعی رفتار غیرکالمی مشابه در تمام فرهنگ های 
روی کره زمین است و مانند دیگر زبان های بدن – ژست های مختلف 
� مشروط به یادگیری نیست. نوزادانی که نابینا به دنیا می آیند درست 

مانند نوزادان بینا لبخند می زنند.
ما از پنج هفتگی لبخندزدن را شروع می کنیم. نوزادان معموال با گریه 
توجه بزرگساالن را به خود جلب کرده، سپس با لبخندزدن آن توجه 
را حفظ می کنند. بیشتر مواقع لبخندزدن و خندیدن همراه هم رخ 
می دهد؛ پس می توان گفت ریشه ای مشابه دارند. لبخند واقعی نیز 
شادی درونی فرد را نش��ان می دهد و به او کمک می کند با دیگران 
ارتباط برقرار کند. در حقیقت انسان از قبل طوری برنامه ریزی شده 
است که به وسیله لبخند زدن با دیگران ارتباط برقرار کند. افرادی که 
به دالیل مشکالت جسمی مانند فلج بودن ماهیچه های صورت نمی 
توانند لبخند بزنند، در برقراری ارتباط با دیگران مشکل بیشتری دارند.

زنان به طور متوس��ط بیش از مردان لبخند می زنند. در دوماهگی 
دختربچه ها بیش از پس��ربچه ها لبخند می زنن��د. از طرفی مردان 
 قوی به مرات��ب کمتر از دیگ��ر مردان لبخن��د می زنن��د و از اینجا 
می توان نتیجه گرفت که لبخند زدن تا حدی می تواند به مقدار ترشح 

تستوسترون مرتبط باشد.
سرایت لبخند

شواهد بسیاری وجود دارد که نش��ان می دهد ما بی اختیار حاالت 
 چه��ره دیگ��ران را تقلید م��ی کنی��م و آن حالت خ��اص چهره در 
گروه ه��ای اجتماعی می تواند به بقیه افراد س��رایت کن��د. درواقع 
افراد با دیدن حاالت چهره دیگران، آنها را ارزیابی کرده و واکنش��ی 

درخور آن از خ��ود بروز می دهند و البته با کس��انی که لبخندهایی 
مثبت تر از دیگ��ران برلب دارن��د، ارتباط بهتری برق��رار می کنند 
 تا جایی که می گوین��د: » اگر به دنی��ا بخندی، دنیا نی��ز همراه تو 

می خندد اما اگر گریه کنی، خودت به تنهایی گریه خواهی کرد«.
از ویژگی های مسری بودن حاالت چهره و معجزه لبخند، فروشندگان 
و کس��انی که پای میز مذاکرات می نشینند بیش��ترین بهره را می 

برند. فردی که اول از همه لبخند م��ی زند احتمال لبخند زدن 
 دیگران را افزایش می دهد و می تواند اعتماد و عالقه و 

در نتیجه همکاری و مساعد آنها را به دست آورد.
نقشه ای از مفاهيم لبخند

محقق��ان زب��ان ب��دن درت��الش ان��د نقش��ه ای مطمئن از 
 لبخنده��ا و معانی ش��ان طراح��ی کنن��د. آنه��ا ابتدا با بررس��ی 
ش��امپانزه ها به نتایج جالبی دست پیداکردند. ش��امپانزه ها دو نوع 

لبخند دارند:
لبخند تس�ليم و مطيع: در این حالت لب ها فرورفته و دندان ها 

نمایان است.
 لبخند شاد و نمایش�ى: فک پایینی ش��امپانزه به حالت افتاده و 

گوشه های دهان به عقب کشیده شده است.
لبخند تسليم: نش��ان دهنده صلح و آرامش اس��ت و رفتار بدون 

درگیری است.
لبخندزدن در انسان نیز می تواند عالمت تسلط و برتری کسی نسبت 
به دیگری باشد. اگر به رفتار دو نفر از دو طبقه اجتماعی دقت کنید، 
متوجه می شوید افراد مسلط بر دیگری در شرایط دوستانه تر بیشتر 
 لبخند می زنند؛ اما در ش��رایطی که چندان دوستانه نیست کمتر 

بر لب لبخند دارند. 
روان ش��ناس ه��ا متوجه تف��اوت ه��ای بس��یاری در لبخندهای 
افراد ش��ده اند، اما تمای��ز اصلی بی��ن لبخندها، واقع��ی و تصنعی 
بودن آنهاس��ت. لبخندهای تصنعی بیش��تر مواقع ب��ه منظورهای 

متفاوتی رخ می دهد مثال فرد وانمود می کند ش��اد، معاش��رتی یا 
 موافق گروهی اس��ت. این نوع لبخنده��ا از آنجا که فق��ط لب ها را 
دربرمی گیرد و نه چش��م ه��ا را به راحتی قابل شناس��ایی اس��ت. 
همچنین لبخند واقعی، ماهیچ��ه های مربوط به اس��تخوان گونه 
 و چش��م ه��ا را در بر می گی��رد، ام��ا در یک لبخن��د تصنعی فقط 

ماهیچه های  گونه درگیر می شود.
محققان ان��واع متفاوتی از 
لبخند مانند تلخ، 

س��رکوب 
ش��ده، تهاجمی، همه چیزدانی، مرموز، 
قاطع و از خودراضی نام می برند و بر اس��اس ماهیچه های صورت و 
انگیزه های روان شناسی، فهرستی ایجاد کرده اند که می توان با کمک 

آن طبیعت برخی لبخندها را متوجه شد.
1� لبخند محسوس

این لبخند طوالنی و مشتاقانه است و نشان از احساس مثبت و شادی 
و رضایت کامل فرد دارد.

2� لبخند حاکى از ترس و تحقير
 این نوع لبخند تنه��ا لب و ماهیچه ه��ای گونه را دربرم��ی گیرد و 

در این حالت فرد احساس خوبی ندارد.
3� لبخند سرکوب شده

در این نوع لبخند فرد سعی می کند احساسات مثبت خود را سرکوب 
یا حداقل مخفی کند.

4� لبخند تيره روزی
 این ن��وع لبخند احس��اس پ��ر از بدبخت��ی و فالکت فرد را نش��ان 

می دهد.
5� لبخند احساساتى

این لبخند تاحدی همراه با خجالت اس��ت، زیرا فرد سعی می کند 
صورت یا نگاهش را از کسی که به او عالقه نشان داده، بدزدد.

6� لبخند مالیم سازنده
این لبخند باعث می شود طرف مقابل را وادار به لبخندزدن کند.

7� لبخند تسليم
این لبخند نشان می دهد فردی تصمیم گرفته موضوعی تلخ را بدون 

اعتراض بپذیرد.
8� لبخند هماهنگ

این لبخند نوعی لبخن��د مودبانه حاکی از هم��کاری، تائید، درک و 
توافق است.

9� لبخند واکنشى شنونده
فرد با این نوع لبخند نشان می دهد تمام حرف های شنیده شده را 
کامال درک می کند و در عین حال سخنگو را به ادامه دادن تشویق 

می کند.
شناسایى لبخند مصنوعى

برای شناسایی لبخندهای تصنعی باید به چهار مورد توجه کنید:
1� م�دت زم�ان لبخند: م��دت زم��ان لبخن��د در شناس��ایی 
 لبخند تصنعی بس��یار مهم اس��ت، زیرا این ن��وع لبخندها معموال 

طوالنی تر است.
2� همراه�ى: اگرچه در لبخند تصنعی فرد س��عی می کند دهان 
 و چش��م ها را به کار گیرد، اما ای��ن دو بخش از ص��ورت خیلی زود 
ارتباط شان را با هم از دس��ت می دهند؛ به این معنی که فرد هنگام 
 لبخند تصنعی نمی توان��د هر دو بخش ص��ورت را به مدت طوالنی 

در حالت لبخند نگه دارد.
3� مکان: لبخندهای دروغین بی اختیار نیس��ت و در همان حال 
بخش پایینی ص��ورت را دربرمی گی��رد. درحالی ک��ه لبخندهای 
ناخودآگاه بخش باالیی صورت و اطراف چشم و ابرو را بیشتر درگیر 

می کند.
4� تقارن: اگر صورت هنگام لبخند زدن تقارن خود را حفظ نکند و 
یک طرف صورت را بیشتر دربرگیرد )مثال هنگام کج لبخند زدن( آن 

لبخند تصنعی است.
افرادی که ب��ه دلیل کارش��ان مجبورند لبخند بزنن��د، این ویژگی 
بخش طبیعی فعالیت کاری ش��ان ش��ده و آنها خود به خود هنگام 
کارکردن لبخند برل��ب دارند. افرادی که همیش��ه لبخند می زنند 
 به دلیل دریاف��ت واکنش مثبت از دیگ��ران در کار و زندگی ش��ان 

موفق تر از دیگران هستند.
لبخند و فرهنگ

در فرهنگ های مختلف لبخن��دزدن آداب خاص خود را می طلبد؛ 
مثال ادب و نزاک��ت حکم می کند چه موقع لبخن��د زده و چه موقع 
نزنیم. یا دربرخی فرهنگ ها مردم بیشتر لبخند می زنند و دربرخی 
 فرهنگ ها مانند آس��یایی ه��ا مردم هن��گام لبخن��د زدن جلوی 

دهان شان را می گیرند.

اسـرار لبخند
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