
کجای این فوتبال خط سوم کوهرنگ جاری شده است
آلوده درست 
شدنی است؟

مژده شهردار اصفهان به مردم:
  ميزباني باغ رضوان از

3 زایران در روز اول سال جدید
جشنواره فيلم کوتاه توليد ملی به 

دنبال فرهنگ سازی است 5 2
6

آزادی یا عدم آزادی سران فتنه 
ربطی به بان  کی مون ندارد 
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 گشت نوروزی استاندارد
 در ایام شب عيد 

 مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان از اج��رای طرح
  » گشت نوروزی« و حضور فیزیکی بازرسان این اداره در

 نمایشگاه ها و مراکز خرید به صورت مستمر در ایام شب 
عید و تعطیالت نوروزی خبر داد.غالمحسین صالحی در 
این خصوص، اظهار داشت: حضور بازرسان استاندارد در 

ایام شب عید و تعطیالت نوروز در نمایشگاه ها و...

 ثبت نام نوروزی 
عتبات عاليات

 200 هزار تومان جریمه
 خرید و فروش سمندر

مدی��رکل عتب��ات عالی��ات س��ازمان ح��ج و زی��ارت 
از نظ��ارت بر فعالی��ت کاروان های عتب��ات عالیات خبر 
داد و گفت: در تعطیالت نوروز امس��ال 75 ه��زار نفر به 
عتبات عالیات اع��زام می شوند.محس��ن نظافتی افزود: 
براس��اس برنامه ری��زی های انجام ش��ده در ای��ام نوروز 
س��ال جدید روزانه 5 هزار نفر به کربال اعزام می ش��وند 
 که نس��بت به ایام دیگر س��ال آم��ار اعزام کمی بیش��تر

 می شود. وی  گفت: تاکنون 130 هزار نفر ثبت نام خود را 
در کاروان ها قطعی کرده اند.

فرمانده ی��گان حفاظت محیط زیس��ت با بی��ان این که 
 جریمه خرید و فروش هر یک عدد سمندر خالدار امپراتور

200 هزار تومان اس��ت، گفت: خریداران و فروشندگان 
این گونه جان��وری به عنوان متخلف به دس��تگاه قضایی 
معرفی می شوند. سرهنگ حمیدرضا خیلدار از هماهنگی 
یگان حفاظت محیط زیست با پلیس پیشگیری ناجا برای...
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خطرات چهارشنبه پایانی سال یک 
بال برای کشور شده است

وزیر بهداشت ،خطرات چهارشنبه پایان سال را یک بال برای 
کشور می داند و می گوید: هر ساله چشم عده ای بر اثر همین 
حوادث تخلیه یاکم بینا و نابینا می شود و حتی منجر به فوت 
عده ای می شود. با توجه به نزدیکی چهارش��نبه  پایان سال ، 

3حوادث متعددی در این ایام رخ می دهد که...
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 لوازم خانگی
 سال آینده گران نمی شود

روز گذش��ته فعاالن صنفی بازار لوازم خانگی از خبرهای 
خوش برای مشتریان این محصوالت خبر داده و بر ثبات 
قیمت و بهبود خدمات پس از فروش در سال آینده تاکید 
کردند.رش��د 200درصدی قیمت لوازم خانگی در 2سال 
گذشته به دلیل سودجویی و مقاومت برخی وارد کنندگان 
و فروش��ندگان در برابر عرضه کاالها به قیمت تمام شده، 
زمینه رویگردانی مش��تریان و افزایش عرضه محصوالت 
بی کیفیت با ضمانت نامه نامعتبر را فراهم کرد. حتی پس از 
 آزاد سازی  ثبت سفارش واردات این کاالها نیز فروشندگان

 لوازم خانگی با مقاومت در برابر کاهش رس��می قیمت ها 
تالش کرده ان��د از طریق برپایی جش��نواره های فروش و 
عرضه برخی تخفیف ه��ای نقدی و کاالی��ی، محصوالت 
دپو شده در انبارها را با قیمت های گران قبلی به مشتریان 
عرضه کنند اما این رویکرد نیز منجر به آشتی مشتریان با 
بازار شب عید لوازم خانگی نشده است. با این شرایط اکنون 
فروشندگان این محصوالت با اذعان به رشد بی رویه قیمت 
و افزایش عرضه کاالهای فاقد ضمانت نامه به مشتریان، از 
چش��م انداز مثبت بازار لوازم خانگی در سال آینده، بهبود 
کیفیت خدمات پس از فروش و تثبی��ت قیمت این اقالم 
خبر می دهند.رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی 

با اش��اره به افزایش 200درصدی قیمت این محصوالت 
در سال گذش��ته وعده داد که در س��ال93 لوازم خانگی 
خوب با قیمت و خدمات پس از فروش مناس��ب در سبد 
خرید خانواده ها قرار خواهد گرفت و حتی اجرای مرحله 
دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش دستمزد نیز تاثیر 
چندانی بر گرانی این اقالم نخواهد داش��ت. ارایه خدمات 
پس از فروش کاال در کنار پیگی��ری گارانتی های تقلبی و 
برخورد با تولیدات بی کیفیت از دیگ��ر وعده های محمد 
طحان پور بود گرچه وی اذعان داش��ت ک��ه اکنون کارت 
گارانتی جعلی تمام برندهای شناخته شده در بازار وجود 
داشته و اتحادیه اختیار قانونی الزم برای مقابله با این رویه 
 را ندارد. به گفته وی اکنون برخ��ی کارگاه های زیر پله ای

 فاقد هویت و خدم��ات پس از فروش که س��هم چندانی 
از بازار ندارند به کارخانه ها س��فارش تولید با برند خود را 
می دهند اما متاسفانه کسی پیگیر این اتفاقات نیست.رشد 
گران فروشی و عرضه کاالهای فاقد کیفیت از دالیل عمده 
نارضایتی مردم از بازار لوازم خانگی بوده اس��ت به نحوی 
که در سال جاری 261مورد ش��کایت از کم و کیف فروش 
لوازم خانگی مطرح که در 164مورد منجر به جلب رضایت 

مشتری شده است. 

مردم امکان تشخيص گارانتی های معتبر  از تقلبی را ندارند
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جشن نوروز بایرامی
آیین تََکم گردانی در جشن نوروز بایرامی در اردبیل برگزار 
شد. رسم »تََکم گرداني« یکی از رسم های پیشواز از ایام 
نوروز اس��ت. »تکم« یا به عبارتی »تکه« در زبان ترکی به 

معنی بُز نَر بالغ اس��ت. تکم چی ها به طور نمادین بزی را 
از جنس پارچه یا قطعات چوبی ساخته و پارچه اي سرخ 
رنگ نیز بر روي کمر آن مي انداختند. تکم چی در حالی 

که بز نمادین چوبین )تََکه( را مي رقصاند، صدای زنگوله و 
اصابت پاهاي ثابت آن به سطح تخته همراه با سرودن اشعار 
دلنشین، حالت خاصی به نحوه اجرای این مراسم می دهد.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت اول ( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

پذیرش آگهی  های 
روزنامه زاینده ر ود

6250732-3
6265583
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الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

 قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند

 الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

با توجه به دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  مهلت 

 ارسال صورت معامالت فصلی سال 1391 ) بهار ، تابستان ، پائیز ، و زمستان ( 

 و سه فصل بهار ، تابستان و پائیز 1392 از طریق سامانه

  www.tax.gov.ir و یا ارسال لوح فشرده

 فقط اسفند سال جاری میباشد 

اداره  روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان
w ww. isf - m ali at. i r
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شهرداری گلشن در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین کارگاهی 
به مساحت هر کدام 630 متر مربع واقع در منطقه صنعتی شهر گلشن 
از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید . جهت کس��ب اطالعات 
بیشتربه شهرداری گلشن مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل فرمایید. 
تلفن :6 - 03222753525                              فاکس: 03222752300

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 92/12/25 

آگهی مزایده عمومی

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلشن

ر [
 مه

س 
عک

[



اخبار کوتاهيادداشت

 می خواهیم در عین حفظ اصول 
با اروپا ارتباط سازنده داشته باشیم

معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه گفت: مناسبات اعتدال را 
در ارتباط با اروپا دنبال می کنیم و می خواهیم در عین حفظ اصول با 

اروپا ارتباط سازنده داشته باشیم.
مجید تخت روانچی معاون اروپا و امری��کای وزارت امور خارجه در 
 همایش سیاس��ت خارجی اعتدال گرا که در مرک��ز مطالعات و امور

 بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به این که اعتدال 
تعابیر مختلفی دارد، بیان کرد: اعتدال حد وسط بین افراط و تفریط 

است.
وی افزود: اصول ما برایمان محترم است، سیاست اعتدال گرا به معنی 

کنار گذاشتن اصول نیست.
روانچی خاطر نشان کرد: اعتدال به معنای آن است که در عین این 
که تاکید بر مقدس��ات و اصول داریم با جهان نیز در ارتباط هستیم. 
می توان این سیاست را دنبال کرد  و با دنیا ارتباط داشت البته ممکن 

است با مشکالتی روبه رو شویم که نیاز به صبوری داریم.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی 
معین شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اس��المی نرخ مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی معین شد.

در جلس��ه علن��ی مجل��س ش��ورای اس��المی و در ادامه بررس��ی 
 الیحه اص��الح قانون مالیات های مس��تقیم ،نماین��دگان مجلس با 
تصویب بندی، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را معین کردند.

1- بر این اساس تا میزان 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات 
ساالنه به نرخ 15 درصد.

2- نس��بت به مازاد 500 میلیون ریال تا میزان ی��ک میلیارد ریال 
درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ 20 درصد.

3- نس��بت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه 
به نرخ 25 درصد.

با تصویب نمایندگان مجلس به ازای ه��ر 10 درصد افزایش درآمد 
 اش��خاص موضوع این ماده نس��بت به درآمد س��ال گذش��ته آن ها 
یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته 
می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال 
قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی 

سازمان امور مالیاتی است.

 ساختارهای اقتدارگرايان 
بايد از بین برود 

یک عضو بنی��اد باران گفت: دولت در س��ال آین��ده باید تالش کند 
تا ساختارهای اشتباه فرهنگی، سیاس��ی و اقتصادی را که از سوی 
اقتدارگرایان شکل گرفته است از بین ببرد و با شعارها و برنامه های 

جریان اعتدال گرایی و اصالحات متناسب کند.
عبداهلل ناصری با اش��اره به این که انتخابات 24 خ��رداد، مهمترین 
اتفاق سیاسی سال 92 بود، اظهار داشت: با این انتخابات، یک جهش 

امیدبخش در جامعه ایجاد شد.
وی ادامه داد: روحی��ه اجتماعی و فردی ایرانی��ان در 25 خرداد، با 
23 خرداد کامال متف��اوت بود و پیامد انتخاب��ات 24 خرداد، تزریق 
امید قابل توجهی در جامعه بود که این امید تاکنون تداوم داش��ته 
و همه منتظرند تا این امید احیا ش��ده با سیاست های دولت یازدهم 

تقویت شود.
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین گفت: برون رفت از مشکالت 
مربوط به مساله هسته ای یکی از گام های اساسی بود که در سال 92 
اتفاق افتاد و برداش��تن این گام اول موجب ایجاد گشایش هایی در 

زمینه اقتصادی و بین المللی برای کشور شد.

بی اطالعی از وضعیت مرزبانان، نشانه 
ضعف دولت پاکستان است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اظهار 
بی اطالعی از وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده ش��ده از سوی مقامات 

پاکستانی نشان از ضعف این کشور دارد.
حجت اهلل خدایی س��وری ، در واکنش به صحبت ه��ای اخیر یکی از 
مقامات پاکس��تان، بیان کرد: قطعا مرزبانان ایرانی ربوده ش��ده در 
خاک پاکس��تان هس��تند و این که این دولت ادع��ای بی اطالعی از 
 وضعیت آنان می کند نش��ان از ضعف در اداره و کنترل این کش��ور

 است.
وی ادامه داد: امروز ش��اهد بمباران این کش��ور توسط هواپیماهای 
بدون سرنشین هستیم؛ پاکس��تان باید به خاطر مشتی دالر راه را بر 
کاروان ناتو باز می کرد و این نشان از عدم اختیار و کنترل این دولت 

بر کشورش است.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه 
تصریح کرد: مطمئن هستیم مرزبانان ایرانی در افغانستان نیستند، 
با توجه به ناامنی در این کش��ور و عدم کنترل نیروهای پاکس��تان 
در اس��تان بلوچس��تان این کش��ور ،قطعا مرزبانان ربوده ش��ده در 
خاک پاکس��تان نگهداری می ش��وند و امیدوارم هر چه س��ریع تر 
 تمهیداتی اتخاذ شود تا مرزبانان ربوده شده به آغوش خانواده  هایشان

 بازگردند.

 روند افت قدرت نظام سلطه 
در تغییر هندسه قدرت جهانی

 مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: امروز شاهد 
روند توسعه قدرت جبهه مقاومت و روند افت قدرت در نظام سلطه، 

همراه با تغییر در هندسه قدرت جهانی هستیم.
سردار یداهلل جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، 
با اش��اره به تحوالت دهه های اخیر در منطقه، گفت: ما در دهه های 
اخیر ش��اهد تحوالت گس��ترده در عرصه بین الملل و به ویژه جهان 

اسالم بوده ایم.
وی افزود: تحوالت عصر کنونی ما در جوامع بش��ری به ویژه جهان 
اسالم متاثر از اندیشه های ناب امام راحل بوده و در واقع باید گفت که 

عصر کنونی ما عصر امام خمینی)ره( است.
مش��اور عالی نماینده ولی فقیه در س��پاه خاطرنش��ان کرد: اگر سه 
 دهه گذشته را بررس��ی کنیم به این مس��اله به وضوح می رسیم که 
 هیچ ش��خصیتی نظیر ام��ام راح��ل تاثیرگ��ذاری در عرصه جهانی

 نداشته و ایشان بعد از پیروزی بزرگ انقالب اسالمی فرمودند :انقالب 
ما سرآغاز انقالب بزرگ جهان اسالم است.
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وزیر اقتصاد و تجارت لبنان به تهران سفر می کند

سفیر کشورمان در لبنان ،برگزاري دومین اجالس کمیته عالي همکاري ها و هشتمین نشسست کمیسیون 
 مش��ترک اقتصادي بین دو کش��وردر تهران را فرصت مناس��بي براي بررس��ي آخرین وضعیت پیگیري

 همکاري ها و تفاهم در خصوص همکاري هاي جدید دانست .
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 ديدار دزدانه اشتون 
دون شأن اروپايی هاست

سفر نیمه تمام الريجانی 
به آفريقای جنوبی 

رییس مجلس شورای اسالمی دیدار اشتون با محکوم فتنه را به یک مالقات 
دزدانه تشبیه کرد که دون شأن اروپایی هاست.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ، در واکنش به 
دیدار کاترین اشتون با محکوم فتنه 88، گفت: اقدامی که نماینده اروپا انجام 
داد بسیار زش��ت بود.وی که در پاس��خ به اخطار مهدی کوچک زاده پیرامون 
مالقات کاترین اش��تون با محکوم فتنه 88 س��خن می گفت، اضافه کرد: اگر 
می خواستند مالقاتی کنند باید طبق پروتکل از قبل به وزارت خارجه اطالع 

می دادند؛ این که دوستانه مالقاتی کنند دون شأن اروپایی هاست.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که اروپایی ها توجه ندارند با این 
کار چه خدش��ه ای به خودش��ان وارد می ش��ود، تصریح کرد: این دیدار را با 
کاپیتوالسیون مقایسه نکنید زیرا درکاپیتوالسیون ما حقوق رسیدگی قضایی 

را واگذار کرده بودیم که با موضوع امروز متفاوت است.

عدم ارایه سوخت به هواپیمای حامل »علی الریجانی« رییس مجلس شورای 
اسالمی موجب شد تا سفر وی به آفریقای جنوبی نیمه تمام بماند.

عدم سوخت رس��انی به هواپیمای حامل »علی الریجانی« رییس مجلس در 
فرودگاه »کیپ تون« که توسط شرکت »داچ شل« انجام شد،موجب گردید تا 

بخشی از دیدارهای الریجانی در سفر به آفریقای جنوبی میسر نشود. 
رییس مجلس شورای اسالمی پیش از این اقدام شرکت »داچ شل« با »جاکوب 
زوما« رییس جمهور و رییس پارلمان این کشور دیدار کرده بود. انجمن صنایع 
نفتی آفریقای جنوبی متشکل از چندین شرکت تامین کننده سوخت از جمله 
»شل« اعالم کرده است که این شرکت از سیاس��ت های خود تبعیت کرده و 
به دلیل تحریم ها از ارایه سوخت به هواپیمای رییس  مجلس ایران خودداری 
کرده است. در همین حال، دولت آفریقای جنوبی هم بیانیه ای صادر کرده و از 

این اقدام شرکت نفتی »داچ شل« انتقاد کرده است.

ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظام وحدت را ش��رط 
پیروزی انقالب در همه مقاطع دانست و گفت: بروز اختالفات 

مذهبی، پیروزی ها را به شکست می کشاند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  در دیدار اعضای شورای عمومی 
انجمن اسالمی دانش��جویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی 
تهران، با اشاره به س��وابق انجمن های اسالمی دانشجویان 
در دوران مبارزه، گفت: در طول 70 س��الی که انجمن های 
اسالمی دانشجویان تشکیل ش��دند، جزر و مدهای زیادی 
داشتند و افزایش آگاهی جوانان دانشجو، مهمترین دستاورد 

آن است.
ریی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، ف��راز و فرود 
حرکت های سیاسی و فکری را طبیعی دانست و یادآور شد: 
در تاریخ معاصر، امام )ره( به عنوان ش��خصیت مورد قبول 
حوزه و با جایگاه مناسب در جامعه، پیشقدم و محور حرکت 

مردم برای مبارزه با استبداد و استعمار شد.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام نقش م��ردم را در 
مراحل مختلف مب��ارزه، پیروزی، تثبیت و ت��داوم انقالب، 
بسیار برجسته خواند و گفت: تازه ترین مصداق نقش مردم، 
حضور در انتخابات ریاس��ت جمهوری است که شرط حفظ 
دستاورد آن، پرهیز از نزاع در اثر اختالفات جزیی و عدم توجه 

به تفرقه انگیزان است.

رییس کمیس��یون سیاس��ت خارج��ی مجلس س��وریه با 
تاکید بر این که س��وریه ب��ه توافقات ژنو نیاز ن��دارد گفت: 
 سوریه به دوس��تان واقعی نیاز دارد که همواره از حق دفاع

کردند.
فالیادیپ در نشس��ت کمیس��یون سیاس��ت های خارجی 
مجالس کشورهای دوست سوریه با اش��اره به نقش مثبت 
برخی کشورها مثل ونزوئال و ایران در برقراری صلح در سوریه 
گفت: کشور ما از سه سال پیش تا کنون در معرض تهاجمات 
نیروهای تکفیری و شوم قرار گرفته که توسط برخی کشورها 
حمایت می شود. این کش��ورها همچنان در مجامع جهانی 
کنگره تشکیل می دهند و شعار صلح سر می دهند و مصوبات 
را یکی پس از دیگری امضا می کنند اما این کش��ورها که از 
احترام به حاکمیت ملی س��ایر کشورها س��خن می گویند 
ش��بانه روز تالش می کنند حاکمیت سوریه را نقض کنند و 

ددمنشانه ترین اعمال را مرتکب می شوند.
وی ادامه داد: بهار عربی را در پش��ت ش��عارهای دروغین و 

مقوله های جعلی شاهد بودیم.
 این کش��ورها به طور آش��کارا قوانین بین الملل��ی را نقض 
می کنند و تالش خود را با طرح های تروریستی آغاز کرده اند 
که این تروریس��ت ها از روش ه��ای جنگ روانی اس��تفاده 

می کنند.

میلوراد پوپواتس، رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس 
کرواس��ی با عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی دیدار و 
 گفت وگو کرد.بروج��ردی در ابتدای این دیدار با اش��اره به 
ظرفیت های ف��راوان ای��ران و کرواس��ی برای گس��ترش 
همکاری ها در عرصه های مختلف به ویژه مناسبات پارلمانی 
گفت:ارتباطات پارلمانی می تواند در تسریع روند گسترش 
مناسبات فیمابین نقش موثری ایفا کند.وی در همین راستا 
افزود: کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی از تقویت و توس��عه همکاری های دو کشور 
در زمینه ه��ای مختلف به وی��ژه مجالس ایران و کرواس��ی 

حمایت می کند.
بروجردی در ادامه این دیدار با اش��اره به مذاکرات هسته ای 
 ایران و 1+5 گف��ت: 1+5 باید ب��ه تعهدات خود براس��اس 
 تواف��ق ژن��و عم��ل کن��د و از خ��ود حس��ن نیت نش��ان

 دهد.
وی با انتقاد از تحریم های ناعادالن��ه غرب علیه ایران گفت: 
ثمره  همه این تحریم ه��ا اتکای ایران ب��ه نیروهای بومی و 
متخصصان داخلی بود ک��ه موجب پیش��رفت های فراوان 
ایران در عرصه ه��ای مختلف علمی و فن��اوری و اقتصادی 

گردیده است.

رییس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره با عمان 
روابط خوبی داشته و این روابط قدم به قدم به سمت استحکام 

بیشتر پیش می رود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی ،رییس جمهور کشورمان 
پیش از ترک تهران به مقصد مس��قط در فرودگاه مهرآباد و 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: س��فر به عمان به دعوت 
پادشاه این کشور و در پاسخ سفر وی در شهریور ماه امسال 
به تهران است.رییس جمهور بر همین اساس اهداف سفرش 
را تقویت رواب��ط دو جانبه عن��وان کرد و یادآور ش��د: برای 
جمهوری اسالمی ایران کشورهای اسالمی و به ویژه همسایه 
 و روابط با آن ها اهمیت فوق العاده ای دارد؛ کشورهای جنوبی 
خلیج ف��ارس و دریای عمان به دلیل حساس��یت این آب ها 
اهمیت ویژه ای دارند.وی با بیان این که عمان کشوری است 
که در یک سمت تنگه قرار دارد و سمت دیگر آن جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت، افزود: ما همواره با عمان در سال های 
گذشته روابط خوبی داشته ایم و به ویژه در این دولت روابط 

قدم به قدم به سمت استحکام بیشتر پیش می رود.
روحانی در ادامه گف��ت: به دنبال اجرایی ک��ردن توافقات و 
همچنین تفاهمات جدید بوده و در کشور عمان در زمینه های 
تجاری، اقتصادی به ویژه نفت و گاز و مسایل پولی و بانکی و 

همچنین فرهنگی بین دو کشور خواهیم بود.

سیاست خارجه مذاکرات هسته ایتشخیص مصلحت دولت

نزاع های سیاسی 
کمرشکن است

سوريه به دوستان واقعی 
نیاز دارد

بروجردی: 1+5 از خود 
حسن نیت نشان دهد

به دنبال استحکام بیشتر 
روابط با عمان هستیم
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مش��اور مقام معظ��م رهب��ری در ام��ور بین الملل گفت: 
آزادی یا عدم آزادی س��ران فتنه هی��چ ربطی به دبیرکل 
س��ازمان ملل ندارد و آقای بان  کی مون اگر نگران حقوق 
 بش��ر اس��ت، درب��اره وضعی��ت مس��لمانان کاری انجام

دهد.
علی اکبر والیتی ،مش��اور مق��ام معظم رهب��ری در امور 
بین الملل در گفت وگو با فارس در واکنش به اظهارات اخیر 
بان کی مون مبنی بر آزادی س��ران فتنه اظهار داشت: این 
موضوعات هیچ ارتباطی به آقای بان کی مون ندارد و آقای 
بان کی مون اگر نگران حقوق بش��ر است در مورد وضعیت 

مسلمانان کاری انجام دهد.
وی افزود: ما امروز شاهدیم گروه های استکباری به عنوان 
مثال در آفریقای مرکزی بسیاری از مسلمانان را کشته و 
آواره می کنند اما سازمان ملل تاکنون هیچ اقدامی انجام 

نداده است. 
مش��اور مقام معظم رهبری خاطرنش��ان ک��رد: اظهارات 
اخیر بان کی مون نش��ان داد که وی ضعیف ترین دبیرکل 
سازمان ملل است و هر آنچه که انجام می دهد و می گوید 

در راستای اهداف استکبار است.

آزادی  ب�رای  بان کی م�ون  درخواس�ت      

کروبی و موسوی
دبیرکل سازمان ملل در گزارش جدید خود در اظهاراتی 
مداخله جویانه گف��ت که وضعیت آزادی بی��ان در ایران 
از زمان انتخاب حس��ن روحانی تا کن��ون تغییری نکرده 
 و وی نتوانس��ته  اس��ت به وعده های انتخاباتی خود عمل 

کند.
بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش��ی که به 
شورای حقوق بشر س��ازمان ملل ارایه داده است، با بیان 
این ادعا که پس از انتخاب روحانی شمار اعدام ها در ایران 
افزایش یافته است، آزادی فعاالن سیاسی، حقوق دانان و 
خبرنگاران که وی آن ها را زندانی سیاس��ی می خواند را 

خواستار شد.
دبیرکل س��ازمان مل��ل همچنین مدعی ش��د که دولت 
جدید ایران هیچ پیش��رفتی در زمینه اج��را و حمایت از 
حق آزادی بی��ان علی رغم وعده هایی ک��ه رییس جمهور 
 ای��ران در تبلیغات انتخاباتی اش داده ب��ود، حاصل نکرده

 است.
وی ادعا کرد که تمام رسانه ها اعم از مکتوب و آنالین هنوز 
با محدودیت های زیادی روبه رو هس��تند و حتی در طول 

این مدت تعطیل شده اند.
بان کی مون در ادامه اظهارات مغرضانه خود مدعی ش��د 

که انتشار دیدگاه ها و عقاید مخالفت آمیز در ایران هنوز با 
بازداشت و محاکمه روبه رو می شود.

وی در گزارش خود با استقبال از آزادی 80 زندانی سیاسی 
شامل نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و جمعی از فعاالن 
دانشجویی گفت که هنوز در ایران جمع زیادی از زندانیان 
سیاس��ی ش��امل حقوق دانان،  فع��االن زن و خبرنگاران 

در زندان ه��ا به س��ر 
می برند.

س��ازمان  دبی��رکل 
مل��ل در ای��ن گزارش 
مداخله جویانه به ادامه 
حبس خانگی مهدی 
کروبی و میرحس��ین 
موس��وی نامزده��ای 
انتخابات��ی س��ال 88 
اش��اره کرد و گفت که 
آن ها از س��ال 2011 
تا کنون حبس شده و 
حتی علیه آن ها طرح 

اتهام نشده است.
وی در این خصوص از 
رییس جمه��ور ایران 
خواس��ت ت��ا هرچ��ه 

فوری به مس��اله آزادی آن ها رس��یدگی و ش��رایط الزم 
 برای دسترس��ی آن ها ب��ه کمک های پزش��کی را فراهم 

کند.
بان کی مون در این گ��زارش در مورد ش��مار اعدام ها در 
ایران که طبق آمارهای دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل بیش از 500 تن در سال گذشته اعالم شده 
است، ابراز تاسف کرد و یادآور شد که اغلب این محکومان 

به دلیل جرایم موادمخدر به مجازات می رسند.
 وی عالوه ب��ر این گف��ت: دولت جدی��د ایران ت��ا کنون 
هیچ تغیی��ری در این زمین��ه و رویک��ردش در خصوص 
مجازات اعدام ایجاد نکرده و به نظر می آید که روش های 

دولت های پیشین را ادامه می دهد.
همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص ایران قرار 
است طی روزهای آینده همزمان با نشست شورای حقوق 
بش��ر گزارش خود را ارایه دهد. نشس��ت کنونی شورای 

حقوق بشر سازمان ملل تا 28 مارس ادامه دارد.

واليتی : بان کی مون ضعیف ترين دبیرکل سازمان ملل است

يادهايی که بوی انسانیت می دهد آزادی یا عدم آزادی سران فتنه ربطی به بان  کی مون ندارد 

  بنیاد شهید در 22 اسفند 1358،  به فرمان امام تاسیس شده و دارای 
شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات 
و قوانین مربوط به نهادهای عمومی و غیر دولتی و در چارچوب اساسنامه 
مصوب و آیین نامه های مربوط، زیر نظر رییس جمهوی و تحت نظارت 

عالیه رهبری اداره می شود.
احیا، حف��ظ و ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت طلبی، زنده نگهداش��ن 
یاد ش��هیدان و حفظ آثار آنان،  تجلیل و تکری��م از خانواده های معظم 
ش��هیدان، جدیت در امور فرهنگی خانوداه های ش��اهد،  خوداتکایی و 
قانونمند کردن ارایه خدمات به آنان و بس��یج امکانات نظام به منظور 
پراکندن عطر ملکوتی شهادت در جامعه،  محور فعالیت های این نهاد 
مقدس است. البته سابقه اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام در سال 

1342 باز می گردد.
بعد از قیام پانزده خرداد 42،  گروهی از روحانیون انقالبی و مبارز و افراد 
نیکوکار به دستور امام، ماموریت یافتند تا به خانواده های شهدا رسیدگی 
کنند،  که این کار در طول س��ال های مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در 

سال های 57-56 دامنه وسیع تری پیدا کرد. 
بع��د از پیروزی انق��الب،  برای س��امان دادن بیش��تر به امور ش��هدا و 
خانواده های آنان،  با فرمان امام،  بنیاد شهید آغاز به کار کرد که با شروع 
جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان،  وظیفه این بنیاد سنگین تر 
شد. امروز در تقویم ملی روز بزرگداشت شهدا  نامبرده شده است روزی 
که به وسعت 360 روز سال هایی است که مردان دلیر و باغیرت بدون 

هیچ چشمداشتی جان خودر ا فدای مملکت و ناموس شان کردند .
 ایثارگ��ری و بلندطبع��ی آن ها کوچ��ک و بزرگ نمی ش��ناخت این

 انسان های بزرگ که زمینی بودند همیشه در طول تاریخ زبانزد هستند 
چرا که شهیدان همیشه زنده هستند.

 در استان ما بیش از 4 هزار و 600 شهید در ماه های اسفند 8 سال دفاع 
مقدس به شهادت رسیدند که از این تعداد بیش از 300 شهید در روز 22 
اسفند به شهادت رسیده اند .23 هزار و 600 شهید ، 50 هزار جانباز و 
سه هزار و 550 آزاده از استان اصفهان در دوران هشت سال دفاع مقدس 
است . یادی از شهدا برای ش��هدا وظیفه تک تک ملت ایران است  تابا 
نزدیک شدن به سال نو بر سر سفره هفت سین با یاد کردن شهدای عزیز 

کشورمان کمترین حقی که بر گردن ما است ادا شود .

اظهارات
 اخیر بان کی مون

 نشان داد که
 وی ضعیف ترين 

دبیرکل سازمان ملل 
است و هر آنچه که 

انجام می دهد
 و می گويد در

 راستای اهداف
 استکبار است

ياد شهدا؟



یادداشت

 توصيه هاي پليس 
به مسافران نوروزي سال ۹۳

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با 
صدور پيامي به مس��افران نوروزي توصيه كرد:  از حمل 
پول نقد به مقدار زياد در زمان مسافرت خودداري و سعي 

كنيد از كارت هاي اعتباري استفاده كنيد.  
سرهنگ جهانگير كريمي، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان ضمن صدور پيامي، توصيه هاي 
نوروزي پليس را به مسافران و شهروندان اعالم كرد كه 

به اين شرح است: 
۱-از س��پردن وس��ايل خود به افراد ناشناس خودداري 
كرده و از قبول وس��ايل ديگران نيز در س��فر خودداري 

كنيد. 
۲-در مدت س��فر س��عي كنيد خونسرد باش��يد و براي 
داش��تن س��فري به يادماندني، با گذش��ت، از هرگونه 

برخورد با ديگران بپرهيزيد. 
۳-تلفن و آدرس محل اقامت خود را در اختيار فرزندان و 
افراد كهنسال خانواده قرار دهيد تا در صورت نياز بتوانند 

محل اقامت خود را پيدا كنند. 
۴-وجه نقد،  اشياي قيمتي و ... را به صورت امانت به دفتر 
محل اقامت خود بسپاريد و رسيد معتبر دريافت كنيد. 

۵-مراقب باشيد افراد سودجو، خود را به عنوان مسوول 
امانات معرفي نكنند. 

۶-در مس��افرت، اگر قصد اس��تفاده از طبيعت را داريد 
ضمن احترام به قوانين زيست محيطي مراقب خطرات 
محيطي )مانند سقوط از ارتفاع، غرق شدگي، گزيدگي 

و ... ( باشيد. 
۷-مشاركت با پليس و دس��ت يابي به آسودگي خاطر، 

طراوت بهار را دلپذيرتر خواهد كرد. 
۸-در سفربه طبيعت و مكان هاي ناشناخته، مسيرهاي 

خلوت را انتخاب نكنيد. 
۹-در مواجهه با افرادي كه خود را مامور معرفي كرده يا 
جلوه مي دهند بدون رويت كارت و يا مدارك شناسايي 

معتبر اجازه بازرسي از وسايل و ... را ندهيد. 
۱۰-س��عي كنيد خودروي خود را در پاركينگ عمومي 

پارك كرده و آن را به سيستم ايمني مجهز كنيد. 
۱۱-از نگهداري رمز عبور در كن��ار كارت اعتباري و ... 

خودداري كنيد. 
۱۲-در هنگام برداش��ت وجه از عابر بان��ك ها مواظب 

اطراف خود باشيد. 
۱۳-تا حد ام��كان از حمل پ��ول نقد پرهيز ك��رده و از 

چك هاي رمزدار و تضميني استفاده كنيد. 
۱۴-فرزندان خ��ود را از همان ابتدا ب��ا اصول اخالقي و 

ديني آشنا كنيد. 

 درخشش چشمگير
 اداره كل ثبت احوال استان

در هماي��ش مدي��ران كل س��تادی و اس��تانی ثبت احوال سراس��ر 
كش��ور كه با حضور دكتر ناظمي اردكاني رياس��ت محترم س��ازمان 
 و معاونين،مش��اورين ،مدي��ران س��تادی س��ازمان و مدي��ران كل 
استان ها در تاالر كوثر سازمان ثبت احوال كشور برگزار گرديد اداره 
 كل ثبت احوال اس��تان اصفهان موفق به كسب رتبه اول در برگزاري

 ۱- هماي��ش ن��ام ۲-گراميداش��ت هفت��ه ثب��ت اح��وال ۳-مقوله 
حساس س��ازي و ارتقای آگاهي هاي عمومي و همچنين كسب رتبه 
دوم در طرح ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۲ گرديده ، در اين گردهمايي 
 و مراس��م پاياني س��ال ۱۳۹۲ مهندس حاجي رحيمي��ان مدير كل

 ثبت احوال استان اصفهان موفق به دريافت لوح تقدير از دكتر ناظمي 
اردكاني رياست محترم سازمان ثبت احوال كشور گرديد.

 زیباسازی مجتمع های
 خدماتی رفاهی ضروری است

 مديركل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان گفت: مجتمع هاي 
خدماتي رفاهي در زمين��ه وضعيت ظاهري ضرورت دارد، مناس��ب 
باشند.داريوش امانی با اش��اره به فرارس��يدن نوروز ۹۳ و لزوم ارايه 
خدمات هرچه مطلوب تر مجتمع هاي خدمات��ي رفاهي بين راهي، 
اظهار داشت: هدف از احداث اين مجتمع ها ارتقای سطح عبور و مرور 
و كاهش تصادفات جاده اي و ارايه امكانات خدماتي رفاهي مناس��ب 

وبه صورت متمركز در مسيرهاي استان اصفهان است.
 وی ادامه داد: از ابتداي قانون احداث مجتم��ع هاي خدماتي رفاهي 
 بين راهي از س��ال ۱۳۷۹ تا پايان س��ال جاری تعداد۳۳ مجتمع در 
بين راه هاي اس��تان به بهره برداري رسيده اس��ت و استان اصفهان 
توانسته رتبه اول را در احداث اين مجتمع ها به خود اختصاص دهد.

 200 هزار تومان جریمه خرید
 و فروش سمندر خالدار امپراتور

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت با بيان اين كه جريمه خريد و 
فروش هر يك عدد س��مندر خالدار امپراتور، ۲۰۰ هزار تومان است، 
گفت: خريداران و فروشندگان اين گونه جانوری به عنوان متخلف به 

دستگاه قضايی معرفی می شوند.
سرهنگ حميدرضا خيلدار از هماهنگی يگان حفاظت محيط زيست 
با پليس پيشگيری ناجا برای جلوگيری از خريد و فروش گونه های نادر 

جانوری در آستانه فرا رسيدن سال جديد خبر داد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت افزود: بر همين اساس ميزان 
كنترل و نظارت ها در تمام ميادين ميوه و تره بار به منظور پيشگيری 
از خريد و فروش غيرمجاز گونه های نادر جانوری از جمله س��مندر، 
الك پشت و مار افزايش يافته است.وی با بيان اين كه نيروهای پليس 
پيش��گيری ناجا به محض مش��اهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی 
می كنند، گفت: طی روزهای گذش��ته در كالنش��هر ته��ران ميزان 
كش��فيات گونه های نادر جانوری قابل مالحظه بوده اس��ت.خيلدار 
ابراز داشت: طی روزهای گذش��ته حدود ۴۵ سمندر خالدار امپراتور 
در تهران كشف وضبط ش��د.فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با 
بيان اين كه يگان حفاظت محيط زيست و پليس پيشگيری ناجا در 
برابر متخلفان برخورد قاطعانه خواهد داشت، گفت: جريمه هر قطعه 
سمندر لرستانی ۲۰۰هزار تومان است كه از متخلفان خريد و فروش 

اخذ می شود.

 توزیع 2۵ هزار اصله درخت 
و درختچه در ميان شهروندان

مديرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با 
اجرای طرح درخت تلفنی به مناسبت هفته درختكاری در اصفهان، 
تاكنون ۲۵ هزار اصله درخت و درختچه درميان ش��هروندان، مراكز 

عمومی و دولتی شهر توزيع شده است.
احمد سليمانی پور با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با توجه به تاكيدات 
ش��هردار اصفهان در زمينه توس��عه فضای س��بز خانگی و مشاركت 
شهروندان در توس��عه فضای س��بز، طرح درخت تلفنی به مناسبت 
هفته درختكاری در حال اجرا بوده به طوری كه شهروندان می توانند 
با تماس با سامانه ۱۳۷و دادن آدرس و شماره تلفن درخت مورد نظر 

خود را به صورت رايگان دريافت كنند.

 سایت نوسازی ناوگان تاكسيرانی
 باز است

مديرعامل سازمان تاكسيراني ش��هرداری اصفهان از باز شدن سايت 
نوسازي ناوگان تاكسيراني خبر داد و گفت: س��ايت نوسازي ناوگان 

تاكسيراني باز شده ولي رانندگان فقط مي توانند ثبت نام كنند.
عليرضا تاجميررياحي با اعالم اين مطلب اظهار داشت: سايت نوسازي 
ناوگان تاكسيراني باز شده و رانندگان فقط مي توانند فرم ثبت نام را 
تكميل كنند ولي گزينه هاي ديگر ب��راي اجراي عمليات هاي بانكي 

غير فعال است.
وي عنوان كرد: در حال حاضر يك هزار و ۸۰۰ دس��تگاه تاكس��ي در 

نوبت تعويض قرار دارند.
 مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني ش��هرداري اصفه��ان تصريح كرد:

 پيش بيني مي شود سايت نوسازي ناوگان تاكسيراني به طور كامل 
بعد از تعطيالت نوروز باز شود و رانندگان بتوانند اقدامات الزم جهت 

تبديل به احسن خودروهاي خود را انجام دهند.
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برقراری بیش از ۶ هزار تماس با مرکز اورژانس اجتماعی 
     كارشناس مسوول دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعی اداره كل بهزيستی استان اصفهان با اشاره به اين 
كه در ۹ ماهه سال ۹۲، تعداد ۶ هزار و ۶۰۲ مورد تماس با خط ۱۲۳ برقرار شد، گفت: بيشترين تماس های 

برقرار شده با خط ۱۲۳، مربوط به امدادخواهی درمورد كودك آزاری و همسرآزاری بوده است.

۳

شهردار اصفهان در خصوص رودخانه 
گروه جامعه 
زاینده روده 

 
زاينده رود گفت: كوشش شهرداری 
بر اين است كه وارد اين مساله نشود 
تا مديريت استان خدشه دار نشود اما اين مژده را به مردم اصفهان 

می دهم كه خط سوم كوهرنگ جاری شده است.
به گ��زارش خبرنگار زاينده رود، س��يد مرتضی س��قاييان نژاد در 
نشس��ت خبری خود با اصحاب رس��انه كه به منظور ارايه گزارش 
س��ال ۹۲ فعاليت های ش��هرداری اصفهان در ميهمانسرای اين 
نهاد برگزار ش��ده ب��ود، راجع به تقاط��ع ۲۵ آبان اظهار داش��ت: 
 در روزهای پايانی عمر ش��ورای س��وم قرار بر اين ش��د كه حدود 
۴ ماه اين تقاطع به صورت ۴ راه اداره ش��ود اما م��ی دانيم كه اين 
 راهكار زيربناي��ی نيس��ت و در بودجه منطقه ۷ روگ��ذر ۲۵ آبان 

پيش بينی شده و در سال ۹۳ اجرايی می شود.
 وی با بيان اين كه كارهای فرهنگی ش��هرداری نس��بت به ديگر

 ارگان ه��ای ذيربط ك��م نبوده اس��ت و بايد ارگان ه��ای ديگر را 
نيز مدنظر ق��رارداد، اف��زود: از حوزه گرفته تا آم��وزش و پرورش، 
اداره ارشاد و س��ازمان تبليغات نيز در اين مساله مسوول بوده و با 
توجه به اين كه وظيفه ش��هرداری تنها نظافت شهر بوده اما با اين 
وجود به كارهای فرهنگی نيز وارد ش��ده است.شهردار اصفهان با 
 اش��اره به اين كه ما در اين مدت افزون بر چشم انداز خود و برنامه

 اصفهان ۹۰ به انج��ام فعاليت فرهنگی اهتمام داش��تيم، تصريح 

كرد: درسال ۹۲ شهرداری ۱۷۰ محله را نام گذاری كرده كه خود 
يك حركت فرهنگی شاخص است.وی با توجه به اين كه از سوی 
ديگر فعاليت های فرهنگی بسياری در دس��تور برنامه های سال 
۹۳ ش��هرداری قرار دارد، بيان كرد: يكی از مهمترين اين مباحث 
سبك زندگی بوده كه بايد توجه داشت كه اين مبحث از مهمترين 
تاكيدات رهبر معظم انقالب است.س��قاييان نژاد ب��ا تاكيد بر اين 
 كه در بحث های تفريحی ناژوان يك س��ايت بس��يار فعال بوده و 
می تواند به ما كمك كند، اشاره كرد: پارك آبی و پارك پنگوئن ها 
مورد تاييد قرار گرفته و آماده بهره برداری است و همچنين برای 
 پارك كوهستانی صفه، پارك فدك و موارد ديگر برای سال آينده

 پيش بينی شده اس��ت.وی در مورد محروميت زدايی عنوان كرد: 
الزمه اين كار شكل گيری مباحث زير بنايی است كه در سال های 
گذشته اين مس��اله تا حدی برطرف ش��د و برنامه ما در سال ۹۳ 

محروميت زدايی است.
شهردار اصفهان با تاكيد بر اين كه در ارتباط فاز دوم يارانه ها قرار 
است از ابتدای س��ال ۹۳ حامل های انرژی آزاد شود و يكی از اين 
 مباحث در ارتباط با س��وخت است، گفت: اين مس��اله به صورت

 غير مس��تقيم بر همه ملزومات حمل و نقل تاثير گذار است و اگر 
قرار باشد قيمت های حمل و نقل افزوده نشود به بخش خصوصی 

آسيب هايی می رسد.
وی با اش��اره به اين كه بايد به صورت كلی يارانه به كارت سوخت 

خانواده ها برده شود، بيان كرد: اين مساله اگر اجرا نشود باز اصل مساله 
مغفول می ماند و در اين مورد با وزارت كش��ور صحبت هايی صورت 

گرفته كه اميدوارم در يك تعادل مصرف و توزيع صورت گيرد.
سقاييان نژاداظهارداش��ت: ما در ارتباط بافضای سبز در اصفهان ۹۵ 
سالی يك متر افزوده شدن به فضای سبز را در برنامه داريم و با توجه 
به اين كه دچار كم آبی شديم اين مقدار كمی كاهش يافت و برحسب 
ضرورت امكان دارد درختی قطع شود و ما درختی را قطع نكرده ايم 

بلكه جابه جايی صورت گرفته است.
وی با بيان اين كه تعداد اين درختان قريب به ۵۰۰ هزار اصله درخت 

است، اظهار داش��ت: در مناطق 
۵ و ۶ ش��هرداری فعاليت هايی 
در خصوص كمربند فضای سبز 
انجام گرفته است و از سوی ديگر 
مصوباتی كه از سوی شورای شهر 
اجرايی نش��ده اس��ت از گذشته 

بوده و دوره آن گذشته است.
ش��هردار اصفه��ان در م��ورد 
پاركين��گ بيمارس��تان فيض با 
اعتقاد بر اين كه اين مس��اله به 
ش��هرداری مربوط نمی ش��ود، 
افزود: با اين وجود برخی طرح ها 
ارايه و امالك مجاور بيمارستان 
برای رس��يدگی به اين مس��اله 

خريداری شده است.
 وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه در

باي��د  مقاومت��ی  اقتص��اد   
همه قوا بس��يج ش��وند و باي��د به آنچ��ه در كش��ور موجود اس��ت 
با محوريت مردم تكيه ش��ود، تصريح كرد: تش��كيل ش��ركت های 
دانش بنيان ب��رای تبديل عل��م به ثروت اس��ت و قرار بر اين اس��ت 
ش��هرداری با مش��اركت ش��هرك علمی و تحقيقاتی اين مس��اله را 
 در مباح��ث خدم��ات ش��هری، پس��ماند و م��وارد ديگ��ر از اي��ن

 شركت ها استفاده كند.
وی با بيان اين كه من يك سيستم پيامكی از حدود ۳ ماه پيش برقرار 
كردم تا ارتباط مردمی آسان تر شود و اين سيستم به صورت مستقيم از 
سوی خودم پاسخ داده می شود، بيان كرد: برای چك كردن مشكالت 

شهر نظير BRT هر از گاهی از اين سرويس استفاده می كنم.
شهردار اصفهان با بيان اين كه از س��وی ديگر اگر خزانه دولت خالی 
است نبايد كمك های دولتی به كالن شهر ها قطع شود، اشاره كرد: 
شهرداری ها نيز دستشان در جيب مردم بوده و اگر اين مساله رخ دهد 
مردم اعتمادشان را به نظام از دس��ت می دهند و من نيز از اين بابت 
نگران هستم.وی با اشاره به اين كه بافت فرسوده بايد مديريت واحد 
داشته باشد و اين مديريت واحد هنوز صورت نگرفته است، تشريح كرد: 
قرار بر اين بود ما برای بخش خصوصی در بافت فرسوده سود آور عمل 
كنيم كه اين امر هنوز محقق نشده است و يكی از مشكالت بافت های 

فرسوده نبود سند است كه مشكالتی را پديد آورده است.

مژده شهردار اصفهان به مردم:

خط سوم کوهرنگ جاری شده است

 پارک آبی و
 پارک پنگوئن ها 

مورد تایيد قرار گرفته 
و آماده بهره برداری 

است و همچنين برای 
پارک كوهستانی 

صفه، پارک فدک و 
موارد دیگر برای

  سال آینده
 پيش بينی شده است

اخبار كوتاهیادداشت
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معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان:

نصف جهان خانه تكاني مي شود
اعزام 7۵ هزار زایر ایرانی در نوروز به عتبات عاليات 

ظرفيت خالی برای ثبت نام نوروزی

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان اعالم كرد: ستاد تسهيالت 
سفر با تصويب دولت به ستاد هماهنگي سفرهاي استاني تغييرنام 

پيدا كرده و به محض اين كه سياس��ت هاي دولت مشخص شود 
فعاليت هاي ستاد شروع مي شود.محسن رنجبر با بيان اين مطلب 
گفت: ستاد نوروزي از سه ماه گذشته فعاليت خود را آغاز كرد اما به 
دليل تغيير و تحوالتي كه امسال در دولت اتفاق افتاد و سياست ها 
تغيير پيدا كرد كمي كارها ديرتر آغاز شد. معاون خدمات شهري 
 ش��هرداري اصفهان تصريح كرد: بح��ث ورود به س��ال جديد در 
۲ مبحث خالصه مي شود كه يكي مربوط به شهر و شهروندان است 
به اين صورت كه خانه تكاني به صورت عمومي در كل شهر صورت 
مي گيرد و فضاي عمومي شهر آراس��ته مي گردد و در بحث دوم 
سفرهاي نوروزي است كه در اين مورد نيز برنامه ريزي هاي اوليه 
انجام شده و به محض ابالغ از طرف وزارت كشور هر بخش موظف 

به انجام فعاليت ها و وظايف خود هستند. 
مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت از نظارت بر فعاليت 
كاروان های عتبات عاليات خبر داد و گف��ت: در تعطيالت نوروز 

امس��ال ۷۵ هزار نفر به عتبات عاليات اعزام می شوند.محس��ن 
نظافتی در گفت وگو با مهر افزود: براس��اس برنام��ه ريزی های 
انجام ش��ده در ايام نوروز س��ال جديد روزانه ۵ هزار نفر به كربال 
 اعزام می شوند كه نسبت به ايام ديگر سال آمار اعزام كمی بيشتر

 می شود.
وی  گفت: تاكن��ون ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام خ��ود را در كاروان ها 
قطعی كرده اند.مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت تاكيد 
كرد: مرحله جديد اعزام های عتبات عاليات از ۲۱ اسفند ماه آغاز 
می شود و تا پايان خرداد ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.وی 
اظهار داشت: در حال حاضر نيمی از ظرفيت كاروان های عتبات 
عاليات تكميل شده اس��ت و برای اعزام های زمينی در ايام نوروز 

همچنان ظرفيت خالی وجود دارد.

وزير بهداشت ،خطرات چهارش��نبه پايان سال را يك بال برای 
كشور می داند و می گويد: هر ساله چش��م عده ای بر اثر همين 
حوادث تخليه ياكم بينا و نابينا می ش��ود و حتی منجر به فوت 

عده ای می شود.
با توجه به نزديكی چهارش��نبه  پايان س��ال ، حوادث متعددی 
در اين ايام رخ می دهد كه باعث آس��يب های جس��می، روحی 
و هزينه های سرس��ام آور می شود، سيدحس��ن هاشمی وزير 
بهداشت كه تخصص چشم پزش��كی دارد، در تشريح خسارات 
وارده به مصدومان و آس��يب ديدگان چهارش��نبه پايان سال 
عنوان كرد: راس��تش را بخواهي��د توصيه های م��ا ديگر هيچ 
 تاثيری ندارد. همان كارهايی را می كنند كه سال های قبل انجام

 می دادند.

      موعظه ها دیگر خيلی اثر نمی كند
وی اف��زود:  در تلويزي��ون و رس��انه ها درب��اره عواق��ب 

 خط��رات چهارش��نبه پاي��ان س��ال بس��يارصحبت ش��ده، 
 اين ح��وادث باليی برای كش��ور گردي��ده اس��ت، حرف ها و 
 موعظه ه��ا ديگر خيلی اث��ر نمی كند، نمی دانم چ��را اين گونه

 است.

      تخلي�ه چش�م، نابينایی و م�رگ، حاصل حوادث 
چهارشنبه پایان سال

هاشمی در تشريح آسيب های چشمی بر اثر حوادث چهارشنبه 
پايان سال عنوان كرد: ما هر س��ال خودمان به عنوان پزشك و 
يا در رسانه ها مش��اهده می كنيم كه چشم عده ای بر اثر همين 
حوادث چهارشنبه پايان سال تخليه، كم بينا و يا نابينا می شود 

و حتی منجر به فوت آن ها نيزمی شود.

      انتق�اد هاش�می ب�ه ورود قاچ�اق م�واد محترقه
 به كشور

وی تصريح كرد: وقتی صحبت از مواد محترقه می كنيم عنوان 
می ش��ود كه به صورت قاچاق )اين مواد محترقه( وارد كش��ور 
می شود، اين س��وال پيش می آيد چه طور اين مواد خطرناك 
به صورت قاچاقی وارد كش��ور می ش��ود؟ مگر كس��ی مسوول 

آن نيست. 
اين مواد محترقه چگونه راحت در اختيارآن كودك و جوانی كه 

كم سن و سال نيز هست، قرار می گيرد.

 توصيه ها زياد كارساز نيست.

      خاطرات خوش وزیر بهداشت از چهارشنبه سوری
وزير بهداش��ت درباره چگونه گذراندن چهارشنبه پايان سال 
خود و فرزندانش خاطرنش��ان كرد: ما با اين كه به سنت خيلی 
عالقه منديم ولی راس��تش را بخواهيد زندگ��ی آپارتمانی اين 
فرصت را از بچه هايمان گرفته اس��ت و باي��د آن ها را به خارج 

از شهر ببريم.
 ولی من در گذش��ته و االن چنين فرصتی ن��دارم كه اين كار 
را برای آن��ان انجام دهم ولی در دوران خ��ودم خاطرات خيلی 
خوشی )از چهارشنبه س��وری( دارم و چه قدر خوب است كه 
 اين فرصت های با ارزش از بچه های امروز ايران گرفته نش��ود،

 اما با همان ش��كل س��المی ك��ه در گذش��ته بود. متاس��فانه 
 زندگی مدرن اين محروميت ها را برای نس��ل كنونی به همراه 

دارد.

وزیر بهداشت:

خطرات چهارشنبه پایانی سال یک بال برای كشور شده است

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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 آگهی مناقصه عمومی واگذاری چاپ اوراق بیمارستانی 
 مرکز   آموزشی درمانی امین 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفه��ان ب��ه آدرس www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانش��گاه به آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره تلف��ن 7922191-0311 واحد 

کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند . 
م الف 15896

سرپرست سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان از 
برنامه ريزي گسترده اين مجموعه براي حضور زايرين 
اهل قبور در پنج شنبه آخر سال و روز اول فروردين سال 

جديد خبر داد.
ابراهيم زارعان با اش��اره به اهتمام خاص مردم به ويژه 
ش��هروندان اصفهاني براي زيارت اه��ل قبور مومنين 
و مومنات در پنج شنبه آخر س��ال و اولين روز از سال 
 جدي��د اظهار داش��ت: اي��ن س��ازمان در برنامه ريزي

 ويژه اي آم��اده حضور گس��ترده عموم ش��هروندان و 
زايرين اهل قبور در اين ايام و مناسبت ها مي باشد. 

به گفت��ه وي با توجه به تجارب س��ال هاي گذش��ته، 

پيش بيني مي ش��ود حضور زايران اهل قب��ور در روز 
پنج ش��نبه ۲۹ اس��فندماه به عنوان آخرين پنج شنبه 
سال به خصوص در ساعات بعدازظهر و عصر به صورت 
چش��مگيري افزايش يابد لذا با توجه به اين كه تحويل 
سال جديد ساعت ۲۰:۲۷ دقيقه شب مي باشد و ممكن 
است زايران براي استفاده از اين لحظات معنوي تمايل 
به حضور در آرامستان باغ رضوان داش��ته باشند، اين 
سازمان خدمات ويژه اي در سال جديد ارايه خواهد داد. 
سرپرست سازمان آرامس��تان هاي شهرداري اصفهان 
با اشاره به اين خدمات گفت: عالوه بر برگزاري مراسم 
نماز جماعت مغرب و عشاء، س��خنراني و قرائت دعاي 

روح بخش كميل در س��اعات پاياني سال جاري طبق 
روال پنج شنبه ها در جوار مزار شهداي گمنام واقع در 

قطعه ۲۲ باغ رضوان برگزار مي شود. 
زارعان افزود: از برخي دس��تگاه ه��اي همكار همچون 
سازمان هاي آتش نشاني، س��ازمان خدمات موتوري 
شهرداري اصفهان، نيروي انتظامي و اورژانس خواسته 
شده در اين ساعات ش��ب در باغ رضوان حضور يافته و 
در زمينه روش��نايي موقت قطعات و ايمني مسيرها و 
معابر همكاري كنند اين در حالي است كه از شهروندان 
درخواست داريم وسايل روش��نايي مورد نياز را همراه 

داشته باشند. 

سرپرست سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان:

 ميزباني باغ رضوان از زایران در روز اول سال جدید
انتقال زایران از ميادین 4 گانه به باغ رضوان



اخبار کوتاهيادداشت

پرداخت هزينه های سنگین برای 
احیای مراتع آسیب ديده گلپايگان

ریی��س اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری گلپای��گان گفت: احیای 
مراتع آس��یب دیده بس��یار س��خت و هزینه بر اس��ت و در بسیاری 
 از موارد ه��م عملیات اجرایی ب��رای احیای مراتع ب��ه خوبی جواب

 نمی دهد.
علیرض��ا حیدری در مراس��م وی��ژه هفت��ه منابع طبیعی و جش��ن 
درختکاری گلپایگان اظهارداشت: از مس��احت 196 هزار هکتاری 
شهرس��تان گلپایگان حدود 144 هزار هکتار آن را مراتع تش��کیل 

داده است.
وی با بی��ان این که مراتع شهرس��تان متش��کل از 57 عرف اس��ت، 
اف��زود: 34 ع��رف قش��اقی به مس��احت 70 ه��زار هکت��ار که در 
فصل زمس��تان مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 23 عرف ییاقی به 
 مس��احت 73 هزار هکتار که در فصل تابس��تان مورد استفاده قرار

 می گیرد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپای��گان تصریح کرد: در 
مجموع کل مراتع بر روی 17 عرف طرح مرتع داری اجرا شده و اسناد 
به نام دامداران ایجاد ش��ده و مدیریت مراتع توس��ط خود دامداران 

انجام می شود.

 جابه جايی تاسیسات هوايی
 شبکه فشار متوسط و ضعیف

مدیر امور برق شمال ش��رکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
جابه جایی تاسیسات هوایی شبکه فش��ار متوسط و فشارضعیف در 
خیابان شاهد،حد فاصل خیابان الله و اتوبان چمران با هزینه ای بالغ 

بر 2 هزار میلیون ریال انجام شد.
علیرضا عریضی با اش��اره به ای��ن مطلب، اظهار داش��ت: با توجه به 
تعریض خیابان شاهد توس��ط ش��هرداری منطقه 7 طرح برکناری 
 تاسیسات هوایی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف مطابق با طرح 

خیابان سازی شهرداری اجرا شد. 
وی ادامه داد: حرکت رو به رش��د مجموعه مدیریت شهری نیازمند 
تعامل و همکاری سازنده دستگاه های خدمت رسان است که موجب 

گره گشایی مشکات شهری می شود. 
مدیر امور برق شمال شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: حریم دو دستگاه ترانسفورماتور هوایی و 750 متر شبکه فشار 
متوس��ط هوایی رفع شد.  وی بیان داش��ت: هزینه طرح جابه جایی 
تاسیسات هوایی شبکه فشار متوسط و فشارضعیف در خیابان شاهد 

بالغ بر2 هزار و 100 میلیون ریال بوده است.

 مسوولیت توزيع سبد دوم کاال 
به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد

معاون بازرگانی داخل��ی وزیر صنعت از واگذاری مس��وولیت تهیه، 
توزیع و سیاست گذاری س��بد دوم کاال به وزارت جهاد کشاورزی از 

ابتدای سال 93 خبر داد.
 مجتبی خس��روتاج در مورد زمان توزیع س��بد دوم کاالی حمایتی 
دولت اظهار داش��ت: باتوجه به اجرای قانون انتزاع توزیع و واگذاری 
بازار کاالهای اساسی و کش��اورزی به وزارت جهاد کشاورزی، همه 
مراحل مربوط به دومین سبد کاالی حمایتی دولت به عهده وزارت 

جهاد کشاورزی است.
وی با اش��اره به ای��ن که تعیی��ن جامعه ه��دف برای س��بد کاال به 
عهده وزارت کار اس��ت، گفت: از ابتدای س��ال آینده تولید، توزیع، 
تهی��ه و سیاس��ت گذاری برای س��بد کاال ب��ه عه��ده وزارت جهاد 
 کشاورزی است و وزارت صنعت مس��وولیتی در این زمینه نخواهد

 داشت.
به گفته معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، هنوز توزیع س��بد 
اول به پایان نرسیده و تا پایان س��ال جاری مردم مهلت دارند برای 
دریاف��ت آن اقدام کنند و بر همین اس��اس از ابتدای س��ال آینده با 
اجرایی شدن کامل قانون انتزاع، مسوولیت سبد دوم به عهده وزارت 

جهاد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، توزیع سبد نخست حمایتی دولت از 13 بهمن ماه 
شروع ش��د ولی به دلیل توزیع نامناسب و ناقص بودن جامعه هدف، 
اعتراضات فراوانی را به همراه داش��ت و همین موضوع باعث ش��د تا 
پایان سال جاری زمان توزیع تمدید ش��ود و بر همین اساس توزیع 

سبد دوم به سال  آینده موکول شد.

 واحد تولید کننده 
آجر غیر استاندارد دادگاهی شد

   خط تولید یک واحد تولید کننده آجر به سبب تقلب و جعل عامت 
استاندارد، پلمب و به مراجع قضایی ارجاع شد.

واحد متخلف مذکور عاوه بر عدم اقدام برای دریافت پروانه کاربرد 
عامت استاندارد، اقدام به جعل نشان اس��تاندارد بر روی تولیدات 
خود کرده و با فریب مصرف کنندگان، تولیدات خود را اس��تاندارد و 
دارای کیفیت و مرغوبیت جلوه داده و در ب��ازار عرضه می کرد که با 
حضور کارشناسان و بازرسان اس��تاندارد استان اصفهان در محل از 
ادامه فعالیت و تخلف آن واحد تولیدی جلوگیری ش��د و خط تولید 
آن پلمب و پرونده تخلفات صورت گرفته و برای رسیدگی به مراجع 

قضایی ارجاع شد.

برگه های خود اظهاری يارانه  در ايام 
تعطیالت نوروز توزيع نمی شود

 س��خنگوی دول��ت در خص��وص انتش��ار خب��ری درب��اره توزی��ع
  برگه ه��ای خ��ود اظه��اری یارانه ه��ا در ای��ام عی��د ن��وروز گفت: 
 اصا ق��رار نیس��ت ای��ن برگه ها در ای��ام تعطی��ات ن��وروز توزیع

 شود.
  محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت 
گفت: پرداخت یارانه های نقدی در 20 اس��فند انجام شد و پرداخت 
 عیدی و حقوق اس��فندماه کارکن��ان دولت طی اباغی��ه دولت در

 15 اس��فندماه انجام ش��د. تنها یک یا دو دس��تگاه باقی مانده که 
 عیدی و حقوق اس��فندماه آنان نیز در اس��رع وقت پرداخت خواهد 

شد.
وی اف��زود: دولت ضواب��ط اجرایی و نقش��ه راه سیاس��ت های کلی 
اقتصادی مقاومتی را در ماه جاری و پیش از پایان سال اباغ می کند 

و در این خصوص تاخیر یک روزه را هم جایز نمی داند.
نوبخت خاطرنشان کرد: سفر رییس جمهور به عمان و سایر سفرهای 

دولت در راستای استحکام روابط ایران و همسایگان است.

گشت نوروزی استاندارد 
در ايام شب عید 

 کاهش 599 ريالی
 تعرفه تماس های تالیا

مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان از اجرای طرح » گشت نوروزی« و حضور 
فیزیکی بازرسان این اداره در نمایشگاه ها و مراکز خرید به صورت مستمر در 
ایام شب عید و تعطیات نوروزی خبر داد.غامحسین صالحی در این خصوص، 
اظهار داشت: حضور بازرسان استاندارد در ایام شب عید و تعطیات نوروز در 

نمایشگاه ها و مراکز خرید برای مردم ایجاد امنیت می کند. 
 وی افزود: هر س��اله در آس��تانه ش��ب عی��د این ن��وع نظارت ها ب��ه صورت

 گشت های نوروزی از س��وی اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان بر بازار، 
 مراکز خرید، نمایشگاه ها، فس��ت فودها، رس��توران ها و ... سطح شهر برای 
اطمینان خاطر بیشتر شهروندان از استاندارد کاالهای مصرفی برقرار می شود. 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان بیان داشت: بازرس��ان استاندارد در حین 
نظارت، کاالهایی که نشان استاندارد نداشته و فاقد کیفیت است را توقیف و 
جمع آوری کرده و به عامان متخلف توزیع و عرضه، اخطار الزم داده می شود. 

  تالیا تعرفه تماس های خود در سراسر کشور را یکسان کرد و به رقم 599 ریال 
کاهش داد.به  دنبال طرح یکسان س��ازی تعرفه ها که پیش از این در دس��تور 
کار شرکت مخابرات ایران نیز قرار داشت و با مقاومت دولت به  دلیل افزایش 
تعرفه ها متوقف شد، از این پس تعرفه های تماس های درون شبکه  ای تالیا با 

کاهش تعرفه به ازای هر دقیقه 599 ریال محاسبه می شود. 
طبق جدول تعرفه ای جدید پیمانکار اپراتور تالیا، تعرفه هر دقیقه تماس استانی 
با همراه اول و تلفن ثابت در ساعات اوج مصرف 670 ریال و در ساعات غیراوج 

536 ریال محاسبه می شود. 
همچنین تعرفه بین استانی هر یک دقیقه تماس با همراه اول و تلفن ثابت در 
ساعات اوج مصرف 1139 ریال و در س��اعات غیراوج ۸04 ریال خواهد بود و 
تعرفه تماس به سایر اپراتور نیز در همه ساعات به ازای هر یک دقیقه مکالمه 

936 ریال خواهد بود.

4
طالی جهانی به ۱۳۵۷ دالر رسید

 با تشدید تنش ها در اوکراین و همچنین به دلیل وضعیت نامشخص اقتصاد جهانی، قیمت طا در معامات دیروز
 9 دالر افزایش یافت و به 1357 دالر در هر اونس رسید.   قیمت طا دیروز  برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت 

و به باالترین رقم در 4 ماه و نیم گذشته رسید.
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روز گذشته فعاالن صنفی بازار لوازم خانگی از خبرهای خوش برای 
مشتریان این محصوالت خبر داده و بر ثبات قیمت و بهبود خدمات 
پس از فروش در س��ال آین��ده تاکید کردند.رش��د 200درصدی 
قیمت لوازم خانگی در 2سال گذشته به دلیل سودجویی و مقاومت 
برخ��ی وارد کنن��دگان و فروش��ندگان در برابر عرض��ه کاالها به 
قیمت تمام ش��ده، زمینه رویگردانی مش��تریان و افزایش عرضه 
محصوالت بی کیفیت با ضمانت نامه نامعتب��ر را فراهم کرد. حتی 
 پس از آزاد سازی  ثبت سفارش واردات این کاالها نیز فروشندگان

 لوازم خانگی ب��ا مقاومت در برابر کاهش رس��می قیمت ها تاش 
کرده ان��د از طریق برپایی جش��نواره های ف��روش و عرضه برخی 
تخفیف های نقدی و کاالیی، محصوالت دپو ش��ده در انبارها را با 
قیمت های گران قبلی به مش��تریان عرضه کنن��د اما این رویکرد 
نیز منجر به آشتی مشتریان با بازار ش��ب عید لوازم خانگی نشده 
است. با این ش��رایط اکنون فروش��ندگان این محصوالت با اذعان 
به رشد بی رویه قیمت و افزایش عرضه کاالهای فاقد ضمانت نامه 
به مشتریان، از چشم انداز مثبت بازار لوازم خانگی در سال آینده، 
بهبود کیفیت خدمات پ��س از فروش و تثبی��ت قیمت این اقام 
خبر می دهند.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به 
افزایش 200درصدی قیمت این محصوالت در سال گذشته وعده 
داد که در س��ال93 لوازم خانگی خوب با قیمت و خدمات پس از 

فروش مناسب در سبد خرید خانواده ها قرار خواهد گرفت و حتی 
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش دستمزد نیز 
تاثیر چندانی بر گرانی این اقام نخواهد داشت. ارایه خدمات پس از 
فروش کاال در کنار پیگیری گارانتی های تقلبی و برخورد با تولیدات 
بی کیفیت از دیگر وعده های محمد طحان پور بود گرچه وی اذعان 
داشت که اکنون کارت گارانتی جعلی تمام برندهای شناخته شده 
در بازار وجود داش��ته و اتحادیه اختیار قانونی الزم برای مقابله با 
 این رویه را ندارد. به گفت��ه وی اکنون برخی کارگاه های زیر پله ای

 فاقد هویت و خدمات پس از فروش که سهم چندانی از بازار ندارند 
به کارخانه ها س��فارش تولید با برند خود را می دهند اما متاسفانه 
کسی پیگیر این اتفاقات نیست.رشد گران فروشی و عرضه کاالهای 
فاقد کیفیت از دالیل عمده نارضایتی م��ردم از بازار لوازم خانگی 
بوده اس��ت به نحوی که در س��ال جاری 261مورد شکایت از کم و 
کیف فروش لوازم خانگی مطرح ک��ه در 164مورد منجر به جلب 
رضایت مشتری شده است. یخچال فریزرهای وارداتی صدرنشین 
شکایت های مردمی از کم و کیف فروش لوازم خانگی بوده و پس 
از آن اجاق گاز و ماشین لباسشویی قرار دارد. با وجود این به گفته 
طحان پور اکنون نیز بیش از 150کارخانه تولید یخچال و اجاق گاز 
در کشور فعال اس��ت که تنها محصوالت 10کارخانه قابل ارایه به 
مردم بوده و نمی توان از واردات کاالهای بی کیفیت جلوگیری کرد. 

با این شرایط مشخص نیست که خبرهای خوش بازار لوازم خانگی 
در س��ال آینده با بهبود کیفیت ارایه خدمات پس از فروش تا چه 

حد معتبر است.
     گارانتی های تقلبی لوازم خانگی در بازار شايع شد

رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی با بیان این که یکی از مشکات 
بازار لوازم خانگی وجود گارانتی ه��ای تقلبی با ظاهر گارانتی های 
اصلی اس��ت گفت: برخورد با واحدهای متخل��ف و کاالی قاچاق 
مهمترین برنامه سال آینده است.محمد طحان پور با اشاره به عدم 
افزایش قیمت لوازم خانگی در سال 92 برخاف سال گذشته که 
حدود 200 درصد گران شده بود، اظهار داشت: در سال 91 به دلیل 
نابه سامانی اقتصاد و عدم مدیریت مناسب، قیمت ها افزایش باالیی 
را تجربه کرد و در این شرایط برخی نیز سوء استفاده کردند اما در 
حال حاضر بازار از یک آرامش نسبی و باثباتی برخوردار است که 
رضایتمندی مردم را به همراه دارد. وی با اشاره به این که در گذشته 
مردم خرید یک سال آینده خود را انجام می دادند و حتی اضافه تر 
نیز خرید می کردند، گفت: در شرایط فعلی مردم تنها نیاز روزمره 
خود را تهی��ه می کنند و تولیدکنندگان نیز برای جذب مش��تری 
تخفیف های متع��دد و جوایز خاصی را در نظ��ر می گیرند که این 
به نوعی ثبات و کاهش قیمت محس��وب می شود. رییس اتحادیه 
کشوری لوازم خانگی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی پیش بینی 
می کنیم که در س��ال 93 وضعیت باثبات تری را خواهیم داشت و 
تولیدکنندگانی که کاالی با کیفیت ، قیمت مناسب ، خدمات پس 
از فروش معتبر و ظاهری زیبا تولید کنند می توانند موفق باشند. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از مش��کات فعلی اتحادیه کارگاه های 
زیرپله ای است که به دلیل عدم خریداری تولیدات آنها توسط مردم، 
به برخی کارخانه ها سفارش تولید لوازمی را می دهند که با برندهای 
نامعتبر در بازار عرضه می ش��ود و قیمت کاالی آن ها نیز بیشتر از 

کاالهای معتبر بوده و خدمات پس از فروش نیز ندارند. 
     مردم امکان تش�خیص گارانتی های معتبر  از تقلبی را 

ندارند
طحانپور با اشاره به وجود کارت های گارانتی تقلبی و بدون اعتبار با ظاهری 
شبیه گارانتی های معتبر، تصریح کرد: در حال حاضر عاوه بر گارانتی هایی 
که نام آن ها از اعتباری برخوردار نیست، گارانتی هایی وجود دارد که ظاهر 
آن ها کاما شبیه گارانتی های اصل بوده و حتی آدرس وشماره تماسی 
که در آن ذکر شده ، مربوط به کارخانه اصلی است اما زمانی که مشتری 
با مشکلی روبه رو می شود و تماس می گیرد، شماره سریالی که بر روی 
کارت گارانتی درج شده اعتبار ندارد. وی با بیان این که مردم خود امکان 
تشخیص گارانتی های معتبر را از تقلبی ندارند، گفت: مساله دیگری که در 

حوزه لوازم خانگی وجود دارد ورود کاالهای قاچاق است. 

مردم امکان تشخیص گارانتی های معتبر  از تقلبی را ندارند

لوازم خانگی سال آینده گران نمی شود
 محصوالت ارگانیک را 

چگونه بشناسیم
مهمترین نش��انه ارگانیک ب��ودن محصوالت کش��اورزی 

برخورداری از برچسب گواهی رسمی ارگانیک است.
محمد ش��ریفی مقدم - مجری برنامه ملی ترویج و توس��عه 
تولید محصول سالم و ارگانیک - محصوالت ارگانیک کشور 
را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: یک گروه محصوالت سالم با 
استانداردها و گواهی های معتبر داخلی است که معروف ترین  

آن ها تحت پوشش استاندارد گپ )GAP( قرار می گیرند.
وی ادامه داد: گروه دوم ،محصوالت تحت پوشش برندهای 
 ارگانیک هس��تند و 70 تا ۸0 هزار هکتار از اراضی کشور را 
در بر می گیرند که زعفران، پس��ته، خرما، برن��ج، انار و ... در 
این گروه قرار دارند.شریفی مقدم با بیان این که پتانسل های 
ارگانیک کش��ور در س��طح »الف«، »ب« و »ج« قرار دارد، 
افزود: سطح »الف« که سطح بس��یار آماده ای برای تبدیل 
 به ارگانیک اس��ت حدود 250 هزار هکتار از اراضی کشور را 
در بر می گیرد.به گفته وی س��طح »ب« که نیاز به یک یا دو 
مولفه برای تبدیل به ارگانیک دارد حدود یک میلیون هکتار 
است و سطح »ج« که اراضی تحت پوشش برنامه های وزارت 
جهاد کشاورزی و دیگر برنامه های مش��ابه را دربر می گیرد 
 حدود 25 درص��د از کل اراضی کش��اورزی اس��ت که باید
 بر اساس قانون طی یک برنامه پنج ساله به آن دست یافت.

مجری برنامه ملی ترویج و توس��عه تولید محصول س��الم و 
ارگانیک تصریح کرد: تولید ارگانیک با توجه به نوع محصول 
بین یک تا پنج سال طول می کشد که مراحل آن به ترتیب 
سالم سازی آب و خاک منطقه، مدیریت آفات و بیماری ها با 
روش های غیر شیمیایی، استانداردسازی، برندسازی، پایش، 
شناسه گذاری، مباحث اجتماعی همچون بهداشت حرفه ای 
و شغلی کشاورزی و ... است که کمک می کند تا یک پروسه 

تبدیل به فاز ارگانیک شود.
ش��ریفی مقدم اظهار داش��ت: این که بعضا گفته می ش��ود 
محصوالت ارگانیک باید گران تر از دیگر محصوالت باش��د 

مفهوم درستی نیست.
به گفته وی ارگانیک یک برنامه اقتصادی است که قرار گرفتن 
مزارع در نظ��ام تولید ارگانیک هزینه ه��ای تولید را کاهش 
می دهد لذا ای��ن محصوالت نباید اخت��اف قیمتی با دیگر 

محصوالت داشته باشند.
این کارشناس افزود: البته در ش��رایط فعلی که هنوز نظام 
ارگانیک در تمام سیستم کش��اورزی اعم از تولید، حمل و 
نقل و بازار ایجاد نش��ده، تولید محص��والت ارگانیک برای 
کشاورزان حدود 20 درصد هزینه  بیش��تری از تولید دیگر 
محصوالت دارد ک��ه به تبع آن هزین��ه 20 درصدی باید در 

فروش جبران شود.

مدیر کل امور پژوهشی استانداری اصفهان گفت: ساختار نادرست 
 پژوهش کش��ور باعث برگش��ت خوردن بودجه های پژوهش��ی

 دستگاه های اجرایی به خزانه می ش��ود. »سید مهدی صدری« 
افزود: روندی که برای تخصیص بودجه پژوهش��ی دستگاه های 
اجرایی در پیش گرفته شده بسیار زمان بر و ناکارآمد است و باعث 

شده که بودجه بسیاری از دستگاه ها به خزانه بازگردد.
وی تصریح کرد: سال گذشته بودجه پژوهشی 121 دستگاه از 14۸ 
دستگاه اجرایی استان اصفهان به خزانه برگشت خورد و امسال نیز 

تاکنون هیچ اتفاقی برای جذب این بودجه در استان نیفتاده است.
وی این موضوع را نامناسب برای استان برخورداری مانند اصفهان 

در زمینه علوم و فناوری با این تعداد دانشگاه و پژوهشگر خواند.
وی توضیح داد: بر اس��اس روند موجود، سیاس��ت گذاری بودجه 
پژوهشی بر عهده شورای عالی عتف )علوم، تحقیقات و فناوری( 
در تهران است که این سیاست ها امسال در اواخر آذر اباغ شد در 

حالی که می بایست تا پایان تیر این کار انجام می شد.
صدری ادامه داد: آیین نامه سیاست های اجرایی بودجه پژوهشی 
نیز در تاریخ 16 دی امسال اباغ و از دستگاه های اجرایی خواسته 

شد تا به سامانه ملی سمات )اطاعات و تحقیقات( مراجعه کنند.
وی با اش��اره به این که دس��تگاه های اجرایی ب��رای ورود به این 
سامانه نیاز به شناس��ه کاربری و رمز عبور دارند، گفت: اکنون که 
در روزهای پایانی سال قرار داریم هنوز بسیاری از دستگاه ها این 
شناسه را دریافت نکرده اند.مدیر کل پژوهشی استانداری اصفهان 
با انتقاد از این روند و عدم پاسخگویی مناسب درباره آن افزود: یک 
نفر کارش��ناس در تهران با دو خط تلفن، متصدی پاسخگویی به 
سواالت همه دستگاه های اجرایی کش��ور در این زمینه است که 

این کار منطقی نیست.

 با وج��ود افزای��ش 50 درصدی قیمت ه��ا در نیم��ه ابتدایی
  س��ال جاری هر ایرانی می توانس��ت حتی ب��ا هزینه کردن
  10 ه��زار توم��ان ب��رای ه��ر مت��ر صاح��ب خان��ه

شود.
بررس��ی تغییرات قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای 
مسکونی و درصد تغییرات آن در کل کشور حاکی از آن است 
که قیمت مسکن درشش ماه ابتدایی س��ال جاری نسبت به 
نیمه دوم س��ال قبل 17/5 درصد افزایش یافته است که این 

رشد قیمتی به بیش از51 درصد نسبت به نیمه اول سال 91 
می رسد.

این در حالی است که بنابر آمار مرکز آمار ایران کمترین قیمت 
برای هر متر خانه در کش��ور به کمتر از 10 هزار تومان یعنی 

قیمتی در حدود 9900 تومان نیز می رسد.
در عین حال گران ترین قیمت برای هر متر مسکن در کل نقاط 
شهری و روستایی حدود 22 میلیون و 920 هزار و 500 تومان 
است بر این اس��اس فاصله بین کمترین و بیشترین قیمت در 

متراژ خانه به حدود 23 میلیون تومان می رسد.
از س��ویی دیگر متوس��ط قیمت برای خرید و فروش خانه در 

کشور حدود یک میلیون و 452 هزار و 900 تومان است.
 ام��ا در مقاب��ل افزای��ش قیم��ت، تع��داد معام��ات کاهش

 قابل توجهی داش��ته اس��ت به طوری که معامات مس��کن 
 در نیمه اول سال 92 نس��بت به نیمه دوم س��ال 91 بیش از 

35 درصد کاهش یافته است.
همچنین خرید و فروش های انجام شده در شش ماه ابتدای 
سال نسبت به مدت مشابه در س��ال 91 حدود 13/5 درصد 

کمتر شده است.

مدير کل امور پژوهشی استانداری اصفهان:

ساختار نادرست پژوهشی باعث برگشت بودجه می شود
ارزان ترين و گران ترين سر پناه  

خانه های متری 10 هزار تا 23 میلیون تومانی در کشور

 دبیر انجمن صنای��ع فرآورده های لبنی اصلی ترین خواس��ته 
فع��االن صنع��ت لبنی��ات از دول��ت در س��ال 1393 را لغ��و 
قیمت گذاری دس��توری محصوالت لبنی در بازار اعام کرد و 
گفت: متاسفانه به دلیل سرکوب قیمت ها از یک سو و افزایش 
قیمت مواد اولیه از سوی دیگر صنعت لبنیات از صنعتی سودده 

در حال تبدیل شدن به صنعتی یارانه بگیر و زیان ده است.
رضا باکری مهمترین مشکل صنعت لبنیات را در سال 1392 
دخالت های دولت در قیمت گذاری محصوالت لبنی دانست و 
گفت: نتیجه این دخالت ها منجر به این ش��ده که حاشیه سود 
کارخانه های لبنی از بین رفته و کارخانه ها به نقطه س��ر به سر 
رسیده اند.وی افزود: صنعت لبنیات از یک سو از منابع سیستم 
بانکی محروم بوده و دسترسی به این منابع دشوار شده است و از 

سوی دیگر منابع داخلی این صنعت نیز به دلیل سرکوب قیمتی 
و افزایش قیمت مواد اولیه به شدت رو به کاهش است. ضمن این 
که تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز به سختی 
انجام می ش��ود.وی توضیح داد: تصمیم اخیر هیات وزیران در 
رابطه با تثبیت قیمت فرآورده های لبنی و افزایش 17 درصدی 
قیمت شیرخام به دلیل تغییر نرخ ارز نهاده های دامی عما به 
معنای رانده ش��دن کارخانه های لبنی به حاش��یه زیان است. 
 این افزایش قیمت ش��یرخام تاثیر حدود 12 درصدی در بهای

 تم��ام ش��ده محص��والت لبن��ی دارد.دبی��ر انجم��ن صنایع 
 فرآورده های لبن��ی گفت: این سیاس��ت که صنع��ت لبنیات

 زیان ده شود و س��پس زیان این صنعت از طریق یارانه تامین 
ش��ود برای ما قابل درک نیس��ت. ضمن این که انجمن صنایع 
لبنی از پرداخت هرگونه یارانه و کمک های باعوض به بخش 
کشاورزی و دامداری حمایت می کند. این کار در تمام دنیا نیز 
انجام می ش��ود اما در هیچ کجای دنیا صنعتی را به این شکل 

زیان ده نمی کنند.

باکری درباره شرایط صنعت لبنیات در صورت اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها در س��ال 1393 نیز توضیح داد: مجموعه 
تغییر و تحوالت در هدفمندی یک بحث الزامی است. این یک 
جبر تاریخی اس��ت که باید کلیه بخش های صنعتی، تجاری، 
بنگاه های مال��ی و نظایر آن ها نهایتا براس��اس گ��ردش آزاد 
سرمایه و نرخ سود تعیین شده در بازار بتوانند به سمت تعادل 
فعالیت های کس��ب و کار خود حرکت کنند. ما این احساس را 
نداریم که هدفمندی یارانه ها صنایع بزرگ لبنی کشور را فلج 
خواهد کرد بلکه برعکس معتقدیم هرچه به سمت شفاف سازی 
و از بین رفتن یارانه ها و رانت ها و ح��ذف موانع محدودکننده 
 محی��ط کس��ب و کار برویم رش��د صنعت منطقی ت��ر خواهد

شد.

دبیر انجمن صنايع فرآورده های لبنی:

آزادسازی قیمت لبنیات در سال آينده



یادداشت

اختالف فرهنگی میان طبقات محروم و مرفه اجتماعی اقتصادی انگلیس ، محققان دانشگاه »شیفیلد« را بر آن 
داشت تا تاثیر این امر بر کتاب خوانی یا عدم مطالعه را مورد بررسی قرار دهند. نتایج نشان می دهد نیمی از این 
جمعیت حداقل یک بار در هفته کتاب بمی خوانند، اما 45 درصد آن ها تماشای تلویزیون را ترجیح می دهند.
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تاثیر مستقیم طبقه اجتماعی بر میزان مطالعه مردم
هفتیادداشت

میراث فرهنگی از تاریخی شدن 
مرمت بنا های تاریخی جلوگیری کند

نایب رییس شورای اسللالمی شهرستان 
اصفهان گفت: داربست های نصب شده از 
سوی میراث فرهنگی برای مرمت بنا های 
تاریخی در حال تاریخی شللدن اسللت و 
میراث فرهنگللی باید از تاریخی شللدن 
 مرمللت بنا هللای تاریخللی جلوگیللری

کند. 
مهدی صفایی محمدآبللادی تاکید کرد: 
اصفهان از ظرفیت های باالیی در بخش گردشللگری برخوردار اسللت و 
گسترش صنعت گردشگری در سطح شهرستان اصفهان نگاه های ویژه 

مسووالن را می طلبد.
وی با بیان این که در زمینه رسیدگی به وضعیت شهرستان و شرق اصفهان 
باید نگاه ویژه ای به این منطقه شود تا درصدی از مشکالت این بخش ها 
کاهش پیدا کند، افزود: مسووالن میراث فرهنگی باید به مباحث مربوط 
به حفظ و مرمت میراث فرهنگی و بنا های تاریخی موجود در شهرستان 

اصفهان نگاه ویژه ای داشته باشند.

 »چیدمان سفره هفت سین «
 را بیاموزید

     برنامه ای با عنوان » چیدمان سفره هفت 
سین « در فرهنگ سرای دانش وابسته به 
سللازمان فرهنگی تفریحی شللهرداری 

اصفهان برگزار خواهد شد.
مصطفایی ، مدیر فرهنگ سللرای دانش 
گفت: این برنامه با هدف آموزش چیدن 
سفره هفت سین با اسللتفاده از روش ها 
و طرح های سنتی و محلی و ویژه بانوان 

برگزار می شود. 
وی افللزود: بانوان محتللرم بللا حضللور در ایللن کارگاه دو روزه آموزش 
 هللای الزم را از مربیان می بینند و بعللد در منزل به طراحی این سللفره 
 می پردازند. گفتنی اسللت که این کارگاه تا ۲۷ اسللفند ماه و در سللاعت

 ۱5 بعد از ظهر در فرهنگ سللرای دانش واقع در رهنان، خیابان شللهید 
مطهری، خیابان امام حسین )ع( برگزار می شود. 

 نظارت دقیق قطارها
 در شهر کتاب اصفهان

   رمان »نظارت دقیق قطارها« در شللهر 
کتاب اصفهان بررسی می شود.

کتاب  »نظللارت دقیق قطارهللا« رماني  
در دو بخللش اسللت که بخش نخسللت 
آن شللامل داسللتان اصلي و بخش دوم 
 شللامل یادداشللت مترجم بر این رمان

مي شود. 
زمان رمان که در کشور چک مي گذرد،  

داستاني در دوران تسلط آلمان نازي به کشورهاي اروپاي شرقي را روایت 
مي کند. شخصیت اصلي آن نیز کارمندي در اداره خط راه آهن چک است 
که سللعي دارد به نوعي در رفت و آمد قطارهاي آلماني اخالل ایجاد کند 
و این روحیه و اخالق به نوعي شللیوه و ابزاري براي مخفي ماندن فعالیت 

او مي باشد. 
شایان ذکر است، بهومیل هرابال در سال ۱۹۱4 میالدی به دنیا آمد و سوم 
فوریه ۱۹۹۷ درگذشت. او یکی از داستان نویسان برجسته جمهوری چک 
است که فعالیتش را با سرودن شعر آغاز کرد. میالن کوندرا، نویسنده شهیر 
چک، عنوان »بهترین نویسنده معاصر چک« را شایسته او دانست. گفتنی 
است، فیلمی سینمایی نیز بر اساس رمان »نظارت دقیق قطارها« ساخته 
شد و توانست اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را نصیب کشور چکسلواکی 
کند. »نظارت دقیق قطارها« اثر بهومیل هرابال با ترجمه عدنان غریفی 
روز یکشنبه، ۲5 اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کارگاه نقد داستان سیاوش 

گلشیری با همکاری شهر کتاب اصفهان بررسی می شود. 

 همایش »هنر و شهادت«
 در اصفهان برگزار می شود

همایش »هنر و شهادت« همزمان با سالروز 
 بزرگداشللت شللهدا، در اصفهللان برگزار 

می شود.
 ایللن همایللش با هللدف ایجللاد دغدغه 
برای هنرمندان عرصه هللای مختلف به 
 ویژه هنرمندان سللینما، نمایش و سللایر

 رسللانه های تصویری درخصوص انتقال 
مفاهیم ارزشمند ایثار و شللهادت و ارایه 
دیدگاه های نوین جهت خلق آثار هنری برگزار خواهد شد. همایش»هنر 
و شهادت«از سوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و 
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان امروز  در سالن 
همایش های اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار 

می شود. استاندار اصفهان میهمان این همایش است. 

مهمترین تابلوی جکسون پوالک 
رونمایی شد

مهمترین تابلوی نقاشی جکسون پوالک 
نقاش آبستره، در لس آنجلس در معرض 

دید عموم قرار گرفت.
مهمترین نقاشی پوالک نقاش امریکایی 
که برای آبستره هایش در جهان شناخته 
شده اسللت از سه شللنبه )۱۱ مارس( در 
لس آنجلللس در معرض دید عمللوم قرار 
گرفت.این نقاشی که سال ۱۹43 کشیده 
شده و عنوان آن »دیواری« است در موزه گتی به نمایش درآمده و تا اول 
جوالی در این مرکز برای بازدید عموم باقی خواهد ماند و پس از آن راهی 
مرکز هنر شهر آیوا خواهد شد.برای ترمیم این نقاشی پوالک که به عنوان 
یکی از مهمترین نقاشان قرن بیستم شناخته می شود ۲0 ماه زمان صرف 
شده است. این نقاشی در سال ۱۹۷3 از مکانی که در آن نگهداری می شد 
خارج شد. نگهداری نادرست موجب آسیب رسیدن به تابلو شده بود و به 

همین دلیل عملیات ترمیم دقیقی برای نجات آن صورت گرفت.
به گفته مسللووالن موزه گتی، پوالک این نقاشللی را زمانی کشللید که 
 کامال در حال تغییر سبکش بود و از نقاشللی فیگوراتیو به سمت آبستره 

می رفت.  

 »کارا و کوشا« 
به بازار می آیند

 خانه تاریخی لطفی 
آماده بازدید مسافران 

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »کارا و کوشا« از توافق اولیه برای تولید و توزیع 
گسترده شخصیت های عروسللکی این مجموعه در بازار محصوالت فرهنگی 
خبر داد.»عطیه شهیدی« گفت: »کارا و کوشللا« نام عروسک هایی است که 
تالش می کنند مهارت های زندگی و شیوه های نوین کارآفرینی را به کودکان 
 آموزش بدهند.وی افزود: مجموعه تلویزیونی »کارا و کوشا« در ۱30 قسمت 
30 دقیقه ای در گروه کودک و خردسال شبکه دو تولید شده و تا کنون نزدیک 
به 50 درصد از سری نخست آن روی آنتن تلویزیون رفته است.این تهیه کننده 
 گفت: مدت زمان کمی اسللت که کارا و کوشللا میهمان خانه مخاطبان خود

 می شوند اما در همین زمان اندک دوستان بسیار زیادی در بین اقشار مختلف 
پیدا کرده اند. همین مسللاله در ما انللرژی مضائفی ایجاد کللرده و قصد داریم 

محصوالت فرهنگی این شخصیت های دوست داشتنی را راهی بازار کنیم.

     مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری نجف آباد گفت: همزمان با نزدیک شدن 
به ایام پایانی سال، کار بازسازی خانه تاریخی لطفی به عنوان اولین نمونه از آثار 
مشابه نجف آباد پس از نزدیک به 30 سال از خریداری آن به پایان رسید و این 
اثر زیبا در ایام نوروز میزبان مسافران و عالقه مندان خواهد بود.حمید محمد 
کبیری مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری نجف آباد ضمن اعالم این مطلب 
 اظهار داشللت: برای خرید و بازسللازی این اثر زیبا که متعلق به دوره قاجاریه

می باشد از سللال ۸۹ تاکنون نزدیک به ۲00 میلیون تومان از محل اعتبارات 
سازمان میراث فرهنگی هزینه شده و در ایام نوروز امسال شاهد حضور مسافران 
در محل این خانه تاریخی خواهیم بود. وی د ادامه داد: با بهره برداری از این اثر 
منحصر به فرد در شهرستان سازمان میراث فرهنگی و شرکت توسعه گردشگری 

شهرستان در بخشی از مجموع دوازده اتاق این خانه مستقر خواهند شد.

سینما در اصفهان

     همیشه اکران نوروزی برای اقتصاد متزلزل سینمای ایران، فرصت خوبی است تا 
خود را بهبود بخشد؛ اما این که آیا بهترین استفاده از این ایام می شود، سوالی است 
 که به این راحتی ها نمی توان به آن پاسللخ داد. به هرحال در معادله چند مجهوله 

تهیه کننده، سینمادار و مردم، همیشه یک پای قضیه خواهد لنگید.
اکران ویژه نوروز برخی فیلم ها امسللال از اواسللط اسللفند آغاز شللد؛ کارگردانی 
 کلله بارهللا و بارها گیشلله را فتللح کللرده با اثللر جدید خللود آمللده تا بللار دیگر 

مدعی باشد. 

خط ویژه )سینما ساحل و سینما خانواده (

مصطفی کیایی که در دوره گذشللته با »ضدگلوله« توانست توجه خیلی ها را جلب 
کند و خاطره فیلم بسللیار بد »بعدازظهر سللگی« را پللاک کند، این بللار با »خط 
ویژه«فراتر از حد انتظار ظاهر شد. این فیلم از آن دسته آثاری است که در سینمای 
 ایللران کمتر سللراغش مللی رونللد و آن هایی هم کلله رفته انللد معمللوال ناموفق

 بوده اند.
طبقه حساس )سالن شماره ۱ سینما قدس(   

یک رقیب دیگر برای فروش عید امسال، سللاخته کمال تبریزی است. این فیلم هم 
که روزهای آغازین اسفند اکران خود را در تهران آغاز کرد، فروش قابل توجهی داشته 
و به اصفهان آمد. البته ترکیب کمال تبریزی به عنوان کارگردان، پیمان قاسم خانی 
به عنوان نویسللنده و بازیگر و رضا عطاران، پانته آ بهرام، محمدرضللا فروتن،  آزاده 
 صمدی و بهاره رهنمللا، به عنوان بازیگران فیلم، چنین پیش بینی را هم به دسللت

 

 می دهد. رضا عطاران و پیمان قاسللم خانی قبال نشللان داده اند که مخاطبشان را 
می شناسند،و حضور کمال تبریزی و پانته آ بهرام، به عنوان دو عنصر متبحر به لحاظ 

فنی هم این تیم را کامل می کند. 

معراجی ها )سینما سپاهان و سالن شماره ۲ سینما قدس( 

 مسللعود ده نمکی با انبوهللی از موافقان و مخالفان و با سللابقه سلله گانه پرفروش
 اخراجی ها و فیلم رسوایی، امسللال هم با »معراجی ها«آمده تا باز هم برای گیشه 

خبرساز باشد.
اکبر عبدی، محمدرضا شریفی نیا، برزو ارجمند، دانیال عبادی، بهاره افشاری، مهران 
رجبی، سید جواد هاشللمی، پندار اکبری و پوراندخت مهیمن، از بازیگران آخرین 

ساخته ده نمکی هستند. 
داسللتان این فیلم درباره جوانی به نام محمد اسللت که شللوق رفتن به جبهه دارد 
اما بللا مخالفت های سرسللختانه پدرش مواجه می شللود؛ پدر شللرط های عجیبی 
 پیللش روی او می گللذارد و محمد باالخره شللبانه از خانلله فرار کللرده و به جبهه 

می رود...  .

»چ«  )سینما قدس(

کارگردان باسللابقه دفاع مقدس، بعللد از آن که مدتی را در سللاخت آثار اجتماعی 
گذراند، دوباره به سینمای جنگ بازگشت.

 ابراهیم حاتمی کیا، همراه فریبرز عرب نیا، سعید راد، مریال زارعی، بابک حمیدیان، 
مهدی سلطانی، اسللماعیل سلللطانیان و امیررضا دالوری، به روایت زندگی شهید 

چمران می پردازد. 
»چ« از روز بیست و پنجم تا بیسللت و هفتم مرداد ۱35۸ زندگي شهید چمران را 
روایت مي کند: همزمان با بحران شللهر پاوه در مرداد مللاه ۱35۸ ،  دکتر مصطفی 
چمران به عنوان معاون دولت موقت در امور انقالب به همراه سرتیپ فالحی فرمانده 
 وقت نیروی زمینی ارتش وارد شللهر پاوه می شللوند تا به اوضاع و امور سرکشللی 

کنند. 

نگاهی به فیلم های اکران نوروز 93 در اصفهان

»چ«، »خط ویژه«، »طبقه حساس« و »معراجی ها« در سالن های اصفهان

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی حمایت 
 از کار و سللرمایه ایرانی گفت: جشللنواره تولید ملی 

سنگ بنای اقتصاد مقاومتی در بعد فرهنگی است.
 به گزارش فللارس از اصفهان، حسللین مالیری در 
دومین جشللنواره فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از 
کار و سللرمایه ایرانی با اشللاره به این که بخش مهم 
جهاد اقتصادی تولید ملی است، اظهار داشت: امسال 
دومین جشنواره تولید ملی حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی را با محوریت شعار سال رهبری و خلق حماسه 
اقتصادی آغاز کردیم.وی افزود: سللال گذشته طی 
فراخوان اعالم شللده 400 اثر بلله دبیرخانه و 40 اثر 
مکتوب به جشنواره ارسال و مورد داوری قرار گرفت 
و از سوی شورای شهر، فرمانداری، شهردار و نماینده 
مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی مورد حمایت 
قرار گرفت.دبیر دومین جشللنواره فیلم کوتاه تولید 
ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اشاره به این که 

امسال دانشگاه آزاد واحد لنجان به عنوان دیگر حامی 
این جشنواره اضافه شده است،تصریح کرد: جشنواره 
فیلم کوتاه تولید ملی، جشنواره شخصیت ها و چهره ها 
نیست، این جشنواره در جهت ترویج منویات رهبری 
سیاست گذاری شللده اسللت.وی با تاکید بر این که 
اگر روزی دور تا دور خط مرزی ایران خطی کشیده 
شود، ایرانیان بدون تردید بر چالش ها غلبه می کنند، 
ادامه داد: دید تیزبینانه رهبری بر نام  گذاری سال ها 
و اثرگذاری این نام گذاری ها به منظور محقق شدن 
حمایت از کار و سللرمایه  ایرانی است.مالیری گفت: 
با اعتقاد راسللخ باید اذعان کرد که یکی از اقشللاری 
که به فرمایش رهبری جامه عمل پوشاندند، همین 
هنرمنللدان والیتمدار بودند که بللر مبنای محتوای 

فرمایش رهبری توانستند فیلم سازی کنند.
وی در بخشی از صحبت های خود به ارسال یک هزار 
اثر به دبیرخانه اشللاره کرد و افللزود: ۷00 اثر فاخر 

تولیدی، ۲50 مقاله و فیلم نامه و 50 اثر عکس به این 
جشنواره فرستاده شد.دبیر دومین جشنواره تولید 
ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان کرد: نسبت 
به فراخوان این جشللنواره که طی یللک ماه فرصت 
ارسال اعالم شده بود، آثار زیادتر و با کیفیت تری به 
این جشنواره ارسال شللد.وی اضافه کرد: از ۷00 اثر 
مورد داوری ۱03 اثر با بیشترین آثار، مربوط به مرکز 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سپس استان 
اصفهان و اراک بیشترین اثر ارسالی را به این جشنواره 
 داشتند.وی تصریح کرد: سللنگ بنای این جشنواره 
بر مبنای حمایت از اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است 
که ما به دشمنان و تحریم های آن ها ثابت خواهیم 
کرد که با حمایت خود از سرمایه ایرانی و خلق اقتصاد 

مقاومتی حماسه بزرگ اقتصادی را رقم می زنیم.
اختتامیه این جشنواره روز جمعه ۲3 اسفند در اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

    86 اثر به جش�نواره فیلم کوتاه تولید ملی 
ارسال شد

رییس جشللنواره ملی تولید ملی حمایللت از کار و 
سللرمایه ایرانی گفت: ۸۶ اثر از بیللن ۷00 اثر مورد 
بازبینی به جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی به بخش 

ملی راه پیدا کرد.
 محمدرضا عبدانی در دومین جشللنواره فیلم کوتاه 
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: این 
جشنوار ه  را با نیت پاک و در راستای اعتالی فرمایش 
رهبری و در تحقق ایجاد فرهنگ تولید و حمایت از 

کار و سرمایه ایرانی برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: قسللمتی از تولیدات کشللور از طریق 
همین تصویر، فیلم و مستند به اطالع مردم می رسد.

رییس جشللنواره ملی تولید ملی حمایللت از کار و 
سللرمایه ایرانی تصریح کللرد: رهبر معظللم انقالب 
 ایللن موضوعللات را بیللان و  سللران عالی کشللور، 

اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: سعی ما این اسللت که قدمی کوتاه در 
راستای منویات رهبری و در راستای اجرای برنامه ها 

و سیاست ها داشته باشیم.
    جش�نواره فیلم کوتاه تولید ملی به دنبال 

فرهنگ سازی است
فرماندار شهرسللتان لنجان گفت: جشللنواره فیلم 
کوتاه تولید ملی به دنبال فرهنگ سللازی و استفاده 
بهینه از تولیدات ملی اسللت. سید محسن سجاد در 
دومین جشللنواره فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: این جشنواره برای 
فرهنگ سازی و استفاده بهینه از تولید ملی طی دو 
سال متوالی برگزار شده اسللت.وی افزود: یک هزار 
اثر به جشنواره ارسال شده است که بیشترین اثر به 

جشنواره از استان یزد، اصفهان و مرکزی بوده است.
وی با اشللاره به این که رهبر معظم انقالب امسال را 
سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری 
کردند، گفت: مردم با مشللارکت خللود در انتخابات 
حماسه سیاسی را خلق کردند و این وظیفه مسووالن 

است که حماسه اقتصادی را  برای مردم خلق کنند.
سللجاد به تحقق سه مورد حماسلله اقتصادی اشاره 
کرد و افزود: ایجاد اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی 

یارانه ها و خدمات شللبانه روزی دولت و کاهش تورم 
 از جمله این سیاست های کلی در اقتصاد مقاومتی و 
در راسللتای برنامه چهارم و پنجم توسللعه و سللند 

چشم انداز ۲0 ساله کشور است.
    هنرمندان جهت دهنده به رش�د اقتصادی 

هستند
نماینده مردم شهرسللتان لنجللان در مجلس گفت: 

هنرمندان با خلق 
آثار خود می توانند 
جهت دهنللده به 
رشللد اقتصللادی 

باشند.
مجید منصوری در 
دومین جشللنواره 
فیلم کوتللاه تولید 
ملی حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی با 
اشاره به جشنواره 
فیلم کوتللاه تولید 
ملی اظهار داشت: 
نقش هنللر در این 
بین این است که با 
به تصویر کشیدن 
گذشته را به آینده 

متصل کند.وی با بیان این که یکی از مسایل تاثیرگذار 
در رشللد و بهره وری اقتصادی گفتمان است، افزود: 
هنرمندان در همه اقشار جامعه می توانند جهت دهنده 
به رشللد اقتصادی باشللند.نماینده مردم شهرستان 
لنجان در مجلس با بیان ایللن که در برنامه اقتصادی 
یکم تا پنجم شاهد رشللد اقتصادی بوده ایم، تصریح 
کرد: در این مدت رشللد اقتصادی هشت درصد بوده 
و این رشد نیز حاصل سرمایه  گذاری ها و بهره وری و 

خالقیت بوده است.
وی با اشاره به فرمایشللات اخیر رهبر معظم انقالب 
افللزود: رهبر معظللم انقللالب در فرمایللش خود به 
سللرمایه ها و پتانسللیل های موجود در کشور اشاره 
 کردند و اقتصاد مقاومتی را در این راسللتا بسیار پویا

 دانسته اند.

دومین جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی در اصفهان آغاز به کار کرد

جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی به دنبال فرهنگ سازی است
جشنواره تولید ملی ،سنگ بنای اقتصاد مقاومتی در بعد فرهنگی است

ما به دشمنان و 
تحریم های آن ها 
ثابت خواهیم کرد 

 که با حمایت 
خود از سرمایه 

ایرانی و خلق 
اقتصاد مقاومتی 

حماسه بزرگ 
 اقتصادی را

 رقم می زنیم



اخبار کوتاهیادداشت

مصاف گیتی پسند اصفهان
در مشهد 

هفته بیست وچهارم لیگ دسته اول 
فوتبال عصر امروزبا یک دیدار آغاز 
خواهد ش��د و س��ایر بازی ها فردا 
دنبال می ش��ود. در گروه اول تیم 
صدرنشین س��یاه جامگان مشهد 
میزبان گیتی پسند اصفهان خواهد 
بود. مشهدی ها که با 38 امتیاز در 
صدر جدول هستند در این هفته 
ب��ازی دش��واری مقابل تی��م رده 
س��ومی گیتی پس��ند دارند. اصفهانی ها با 32 امتیاز ب��ه دنبال کاهش 
اختالف خود با صدر هس��تند تا در 2 هفت��ه باقی مانده لی��گ با امید 

بیشتری به میدان بروند.
این دیدار فردا جمعه؛ 23 اسفندماه؛ ساعت 14 و 45 دقیقه

س��یاه جامگان مشهد - گیتی پس��ند اصفهان )ورزش��گاه ثامن االئمه 
مشهد(

 سومی اصفهان در مسابقات 
فوتبال پیشکسوتان  

در دیدار رده بندی رقابت های لیگ 
برتر فوتبال پیشکسوتان کشور تیم 
پیشکسوتان اصفهان در ورزشگاه 
تخت��ی اصفه��ان ب��ه مص��اف 
پیشکسوتان خوزستان رفت و در 
پایان موفق شد با شکست 3 بر 2 
 خوزس��تان مق��ام س��ومی ای��ن 
رقابت ها را به خود اختصاص دهد.

تیم پیشکسوتان اصفهان در نیمه 
 نخس��ت با دو گل غالم روئی��ن تن و رس��ول یوس��فی از حریف خود
 پیش افتاد و گل سوم تیم اصفهان را نیز اصغر مهدی پور به ثمر رساند.

 حضور ۵ وزنه بردار اصفهانی
 در تیم ملی 

دبیر هی��ات وزنه برداری اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: 2 وزنه ب��ردار 
بزرگس��ال و 3 وزنه بردار نوجوان 
اصفهانی برای حضور درتیم ملی 
وزنه برداری کشور انتخاب شدند. 

مرتضی ذغالیان درباره رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن 
کشور اظهار داش��ت: 8 وزنه بردار 
که قهرمان جهان و آسیا هم جزو 
آن ها هس��تند، به اردوی تدارکاتی در زرین ش��هر اصفهان رفته برای 

مسابقات تبریز آماده می شوند.
وی بیان کرد: مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن کشور با حضور 
27 استان از سراسر کشور، از دیروز آغاز گردیده وتافردا  نیز ادامه دارد.

دبیر هیات وزنه برداری استان اصفهان به زمان برگزاری مسابقات اشاره 
کرد: زمان برگزاری مسابقات مناسب نیست زیرا پایان سال بوده و این 
زمان بسیار دیر اس��ت و اگر غیر از تبریز در مکان دیگربرگزار می شد، 
بدون ش��ک بهتر بود زیرا هوای تبریز س��رد اس��ت.ذغالیان به جایگاه 
بازیکنان اصفهانی اشاره کرد: جایگاه اصفهان در بین این 27 استان باال 
بوده و تمام تالش و هدفمان روی سکو رفتن وزنه برداران اصفهانی است 
و امیدواریم به مقام باالیی دس��ت پیدا کنیم زیرا تیم خوبی را اصفهان 

اعزام کرده است.

مسابقات سراسری بولینگ اصفهان 
لغو شد

کامران ارباب زاده گفت: مسابقات 
سراسری بولینگ اصفهان به نیمه 
دوم اردیبهشت س��ال 93موکول 
شده است و پیش بینی می کنیم 
که ح��دود 12تیم از اس��تان های 
خوزستان، شیراز، خراسان رضوی، 
ته��ران، اصفهان، کی��ش و کرج 

شرکت کنند.
رییس هی��ات بولین��گ و بیلیارد 
 اس��تان اصفهان ، با اش��اره به مسابقات سراس��ری بولینگ چهارشنبه

  21 اس��فند92 که قرار بوده در اصفهان برگزار ش��ود، اظهارداش��ت: 
 متاس��فانه به عل��ت تداخل مس��ابقات فدراس��یون که با ن��ام برترین 
بولینگ باز ایران شناخته می شود، مسابقات سراسری بولینگ اصفهان 

لغوشده است.
وی اضافه کرد: بیش��تر بازیکنان مطرح ایران در این مسابقات شرکت 
کرده اند و اگر مس��ابقات سراس��ری در اصفهان برگزار می ش��د سطح 
مس��ابقات کاهش پیدا می کرد و به همین علت مس��ابقات سراس��ری 

بولینگ اصفهان را لغو کردیم.

حذف امریکا از جام جهانی 2014 
دو سیاستمدار روسی از فدراسیون 
جهانی فوتبال فیفا خواستند تیم 
ملی فوتبال امریکا را از رقابت های 
جام جهان��ی 2014 برزیل حذف 
کند و عضویت تیم ملی این کشور 

در فیفا را نیز لغو کند.
الکساندر س��یدیاکین و میخائیل 
مارکلوف دو نماینده مجلس دوما 
روس��یه از فیفا خواستند عالوه بر 
 لغو عضویت تیم ملی فوتب��ال امریکا در فیفا این تی��م را از رقابت های 

جام جهانی 2014 برزیل هم حذف کند.
این نمایندگان اعمال خشونت و جنگ در کشورهای یوگسالوی، عراق، 
لیبی و فعالیت های نظامی در سوریه توس��ط دولت امریکا را به عنوان 

دالیل اصلی درخواست خود مطرح کردند.
س��یدیاکین اعالم کرد این درخواست واکنش��ی به درخواست مارک 
کرک و دن کواتس دو سناتور حزب جمهوری خواه امریکا از فیفا مبنی 
بر حذف تیم ملی روسیه از رقابت های جام جهانی 2014 برزیل است.

معاون رییس جمهور تشریح کرد:

تشبیه جالب از واگذاری 
پرسپولیس و استقالل

     آن ها را به اولین خواستگار نمی دهیم!
معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمهوری با 
اشاره به حساسیت های دولت نسبت به واگذاری دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل گفت: هدف این است که با انجام این 
کار کم و کاستی ها و مشکالت س��رخابی ها برطرف شود نه 
این که مش��کالت جدیدی برای آن ها ایجاد شود. به همین 
دلیل بحث خصوصی شدن آن ها را با حوصله و دقت پیگیری 
می کنیم چون پرسپولیس و استقالل مانند پاره وجود هستند 
و نمی خواهیم از سر خودمان بازشان کنیم.محمد باقر نوبخت 
که به نمایندگی از هیات دولت در مراسم تجلیل از مدال آوران 
بازی های المپیک لندن حض��ور پیدا کرده ب��ود، در جمع 
خبرنگاران در مورد دیدگاه دولت نسبت به خصوصی سازی دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل توضیح داد و اظهارداشت: باید 
اهدافی که از مردمی کردن این دو باشگاه محبوب و پرطرفدار 
داریم، مشخص ش��ود. در واقع با انجام این کار باید بتوانیم 
موانع را برطرف کنیم نه این که موانع جدیدی را ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت یازدهم با تاکید بر این که ایده آل این است 
که پرسپولیس و استقالل به دست مردم سپرده شود، یادآور 
شد: وضع موجود این دو باشگاه مطلوب نیست اما از طرفی 

هم نمی خواهیم این دو باشگاه را از سر خودمان باز کنیم.
     تش�بیه جال�ب مع�اون ریی�س جمه�ور از

 واگذاری پرسپولیس و استقالل
محمدباقر نوبخ��ت در این بخش از صحبت ه��ای خود و در 
رابطه با واگذاری پرسپولیس و استقالل به این مثال جالب 
اشاره کرد و گفت: هیچ فردی دخترش را به اولین فردی که از 
راه می رسد، شوهر نمی دهد. حداقل این که تحقیق می کند و 
بعد از این که بابت بررسی های خود اطمینان پیدا کرد، پاسخ 
می دهد. حکایت پرسپولیس و استقالل و واگذار کردن این 
دو باشگاه هم همین است. قرار نیس��ت خیلی زود به اولین 
پیشنهادها پاسخ دهیم. با دقت و حوصله بررسی می کنیم تا 

بهترین تصمیم در مورد واگذاری آن ها اتخاذ شود.
وی همچنی��ن در رابطه با تی��م ملی فوتبال که مس��ابقات 
جام جهانی را در پیش دارد، گفت: از تی��م ملی فوتبال هم 
حمایت های الزم را خواهیم داشت. این تیم مسابقات مهمی 
در پیش دارد و قطعا هر کاری که الزم باشد انجام خواهد شد 
تا ش��اهد موفقیت تیم اعزامی باشیم. موفقیت همه تیم ها و 

ورزشکاران آرزو و خواست هیات دولت است.

زاویه

6
مسابقاتمردانآهنینامسالبرگزارنمیشود

ناصر پورعلی فرد، رییس فدراس��یون بدنس��ازی و پرورش اندام گفت: با توجه به این که من به تازگی سکان 
هدایت فدراسیون را در دست گرفته ام و نفرات قبلی کارهای دیگری انجام داده بودند و با نفرات دیگری برای 
برگزاری مسابقات هماهنگ کرده بودند همین ناهماهنگی ها باعث شد امسال نتوانیم مسابقات را برگزار کنیم.

پیش��نهاد جدی��د وزی��ر ورزش برای 
گروه
مح��دود ک��ردن بودجه  باش��گاه ها را ورزش

می توان جدی تلقی ک��رد. اگر چنین 
خواسته ای محقق شود و باشگاه های فوتبال ایران، که تقریبا 
همگی از دولت، یعنی از جیب ملت ارتزاق می کنند، مجبور به 
حس��اب پس دادن و شفاف سازی باشند، ش��اید خیلی از این 
ریخت وپاش ها جمع شود. ممکن است ارقام قرارداد و پرداختی 
به بازیکنان کمی منطقی تر شود و باالخره شاید راهی پیدا شود 
تا فوتبالی که امروز نه تماشاچی دارد و نه درآمد، این همه خرج 

روی دست ملت نگذارد.
نیت آقای وزیر هم ظاهرا خیر است و باید کمک کرد تا حساب 
و کتاب فوتبال روشن شود، اما باید به اطالع ایشان برسانیم که 
چنین اتفاقی به راحتی نمی افتد. اصال بعید است راه به جایی 
ببریم. آقای گودرزی تازه آمده اند اما انتظار این است که اگر با 
سازوکار فوتبال آشنایی ندارند با سازوکار مملکت آشنا باشند. 
با فسادی که تار و پود اقتصاد و روابط جامعه ما را در بر گرفته و 
البته زشتی آن در فوتبال هم بسیار آشکار است غریبه نباشند. 
می گویم چنین اقداماتی ب��رای اصالح وضعیت موجود جواب 
نمی دهد چرا که هیچ عاملی برای اجرا کردن آن وجود ندارد.

بازیکنی که بخشی از پولش را به دالل می دهد و برای گرفتن 
پول بیشتر حاضر به هر دغلکاری هست، نمی آید به این قواعد 

تن بدهد. مربی هم تن نمی دهد.
مربی که اساسا کارش این است که هر جایی می رود دسته ای 
از بازیکنان یا کمک ها را همراه خودش ببرد و برایش��ان پول 
کالن بگیرد و با مدیران و دالل ها ش��ریک باش��د، چرا باید با 
ش��ما همراهی کند؟ مربی ای که عادت ک��رده قرارداد مخفی 
 ببندد و ب��ا کمترین بازده��ی هیچ مربی بزرگ��ی را در جهان

 به رسمیت نمی شناس��د و دایما قرارداد خودش را با مورینیو 
مقایس��ه می کند، چرا باید ب��ه اصالحات روی خوش نش��ان 
بدهد. بازیکن می گوید قیمت من چند صد هزار دالر است اما 
نمی گوید کدام باشگاه معتبر خارجی او را می خواهد. مربی هم 
می گوید هر سال باید قرارداد میلیاردی ببندد و مدیر برای فرار 
از هر برنامه ریزی و فش��اری می گوید چشم. شاید بگویید اگر 
مدیران سالم و دلسوزی داش��ته باشیم با این جریان اصالحی 

همراهی خواهند کرد.
چنین مدیرانی را اگ��ر پیدا کردی��د به ما هم نش��ان بدهید. 
مدیرانی که عادت کرده اند خودشان بابت نقل و انتقاالت درصد 
بگیرند و هرچه قدر بیشتر در باش��گاه بمانند، بیشتر گیرشان 
می آید، چرا باید با شما همراهی کنند؟ مدیران دالل. مدیران 
کوچکی که باید با نام مربی و بازیکن بزرگ هوادار را س��اکت 
و عمر مدیریت ش��ان را طوالنی تر کنند. مدیری که می گوید 
از چک ش��خصی اش دارد برای باش��گاه فداکاری می کند، که 

ماشین شخصی اش را به بازیکن می دهد تا او را ساکت کند، اما 
نمی گوید که آن چک های برگشتی کجا نقد می شوند و بابت 
نقد شدن ش��ان چه قدر گیر چه کس��ی می آید. نمی گوید که 
ماشین شخصی اش چه قدر می ارزیده و آن را با باشگاه و بازیکن 
چند حساب کرده. مدیرانی که دایم در حال حساب سازی اند و 
به همین خاطر حاضر نیستند دفاتر مالی شان را به کسی نشان 
بدهند. که سال هاست می گویند، دارند از جیب خرج می کنند 
اما جالب است که وضع  مالی شان هر روز بهتر می شود. این ها 
می خواهند تن به اصالحات و سقف بودجه در فوتبال بدهند؟

ش��اید بگویید که مدیران��ی می آوریم زالل ت��ر از آب. اما این 
سیس��تم آل��وده فوتبال 
ه��ر چش��مه زالل��ی را 
نابود می کند. اگر کس��ی 
بخواهد درس��ت کار کند 
 در ای��ن سیس��تم دوام

اص��ال  آورد.  نم��ی   
ج��واب  روش های��ش 
نمی دهد. مثل این است 
ک��ه در اتوبان��ی که همه 
قیق��اج می رون��د، ش��ما 
بخواهی��د مس��تقیم و با 
س��رعت قانونی رانندگی 
کنید. اولین عامل تصادف 
خود ش��ما خواهی��د بود. 

اصال امکانش را ندارید.
پس شاید بهتر باشد که آقای وزیر دست از رویاپردازی بردارند 

و این همه آلودگی را باور کنند.
 اگر بتوانید مدیران تان را وادار کنید کمی، تنها کمی دس��ت 
و پایش��ان را جمع کنند، که تنها کمی به قانون تن بدهند و از 
ریخت و پاش  بکاهن��د و کمتر به فکر داللی باش��ند، برده اید. 
اگر وادارش��ان کنید دخل و خرج واقعی ش��ان را ارایه دهند، 
 برده اید. محدودیت و س��قف گذاش��تن دیگر خیل��ی فانتزی

 است.
در پایان این مطلب شاید کس��ی بپرسد که معنای حرف هایم 
این اس��ت که آیا فق��ط روزنامه نگاره��ا پاک هس��تند و بقیه 
ناسالم اند؟ می گویم حتی روزنامه نگاری ما هم وسط این همه 
عفونت عمرا می توانست و می تواند پاک بماند. ما هم تقریبا همه 
آلوده ایم و این مطلب می توانست آن اندک مدیر سالم و مربی 
پاک دست و بازیکن بااخالقی را که از این جریان عمومی جدا 
هستند بیازارد. اما مطمئنا نمی آزارد؛ آن ها خودشان واقعیت 
را می دانند و از آن رنج می کش��ند و از بازگوی��ی آن نخواهند 
رنجید. شما هم از شنیدن واقعیت نهراسید آقای وزیر. حقیقت 

به همین اندازه پلشت است. ما همه آن را می دانیم. 
امید که فرجی در س��الم س��ازی فوتبال رخ دهد و فوتبال ما 

دوباره با جذابیت هوادار و تماشاگر داشته باشد. 

پیشنهاد وزیر ورزش برای محدود کردن بودجه  باشگاه ها

کجایاینفوتبالآلودهدرستشدنیاست؟
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2 تکواندوکار 
اصفهانی در راه هلند

 شکست استقالل
 با اشتباه رحمتی

با نظر کادر فن��ی، 2 تکوان��دوکار اصفهان��ی برای حض��ور در تورنمنت 
بین المللی هلند راهی این کشور می شوند.

تیم ملی تکواندوی کش��ورمان برای حضور در تورنمنت بین المللی هلند 
راهی این کشور می شود.

کادر فنی تیم ملی کشورمان برای حضور در این مسابقات، 2 تکواندوکار 
اصفهانی ب��ه نام    های علیرضا نصرآزادانی و س��جاد مردان��ی را به اردوی 
تیم ملی دعوت کرده اس��ت.نصرآزادانی و مردانی در طول س��ال جاری 
در اردوهای تیم ملی به ص��ورت متمرکز حضور داش��ته اند و در آخرین 
رویداد بین المللی نیز این تیم راه همراهی می کنند. یوسف کرمی، محمد 
باقری معتمد،  فرزاد عبداللهی، بهنام اس��بقی،   هادی مستعان و مسعود 

حجی زواره سایر تکواندوکاران حاضر در اردوی تیم ملی هستند.
چهل و یکمین دوره تورنمنت بین المللی تکواندوی هلند از 24 اسفندماه 

به مدت 2 روز و در کالس G2 برگزار می شود.

 در چارچوب رقابت های هفته دوم گروه A لیگ قهرمانان آس��یا س��ه شنبه 
شب گذش��ته از س��اعت 19 تیم های الریان قطر و اس��تقالل در شهر دوحه 
 به مصاف ه��م رفتند که این دی��دار با پیروزی ی��ک بر صفر الری��ان به پایان

 رسید.
در این دی��دار الریان خیل��ی زود و در دقیقه 14 روی اش��تباه فاحش مهدی 
 رحمتی توسط اوچه به گل رس��ید و در ادامه علی رغم این که استقالل چند 
 موقعیت خیلی خ��وب روی دروازه الریان داش��ت و دو بار هم ت��وپ را به تیر
  دروازه ای��ن تیم کوبان��د اما الری��ان با حفظ برت��ری خودش تا پای��ان بازی
  توانس��ت ی��ک پی��روزی ارزش��مند را براب��ر آب��ی پوش��ان جش��ن

 بگیرد.
این دومین شکست مشابه یک بر صفر استقالل در لیگ قهرمانان آسیا است 
و حاال آن ها بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی جای می گیرند و با تیم سوم 

3 امتیاز اختالف دارند.

احتمال همکارشدن وینگادا و کی روش 
نلو وینگادا تایید کرد که احتم��ال دارد با وجود حضور 
وی در ایران قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی ایران 
 تمدید ش��ود.  وی گفت: احتمال دارد هم��کاری وی  با 
کی روش نیز پس از جام جهانی 2014 ادامه داشته باشد.

تنیس ایندین ولز 2014
مرد ش��ماره دو تنیس جهان برحریف کلمبیایی خود غلبه کرد. 
در یکی از بازی های برگزار ش��ده از دور س��وم رقابت های تنیس 
آزاد ایندین، نواک جوکوویچ با پی��روزی 2 بر یک مقابل الخاندرو 

گونزالس کلمبیایی به مرحله چهارم این مسابقات راه یافت. 

گلزنی نکونام در شب شکست الکویت 
تیم فوتبال الکویت در مسابقات کاپ آسیا به حریف عمانی خود باخت. از گروه 
دوم این مسابقات الکویت میهمان فنجه عمان بود که با نتیجه دو بر یک شکست 
 خورد. گل الکویت را نکونام در دقیقه 65 زد. اما این گل هم مانع شکست تیم اش 

نشد.

 بازیکن می گوید
 قیمت من

 چند صد هزار دالر 
است اما

 نمی گوید
 کدام باشگاه

 معتبر خارجی
 او را می خواهد

باقری: از پروین می خواهم پول بازیکنان را قبل از بازی با داماش بدهد

پنجعلی: بازیکنان پرسپولیس پول خرید میوه و آجیل را هم ندارند
سرپرست تیم فوتبال پرس��پولیس تعبیر جالبی از مشکالت مالی 

بازیکنان این تیم دارد.
محمد پنجعل��ی ، در خصوص علت بازگش��تش از اردوی س��اری 
پرسپولیس به تهران گفت: آمدم تا با پروین جلسه ای را برگزار کنم 
و دنبال کارهای مالی بازیکنان باش��م. این بازیکنان مشکل مالی 
دارند که باید حل شود. من هم به تهران آمدم تا در مورد این مسایل 

با پروین حرف بزنم.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا دوباره به اردوی پرس��پولیس 
 برمی گ��ردد، اظهار داش��ت: بس��تگی دارد در جلس��ه ب��ا پروین

 به چه نتیجه ای برسم.
سرپرست پرسپولیس مشکالت مالی بازیکنان این تیم را این گونه 
تشریح کرد: شب عید است و همه می خواهند آجیل و میوه بگیرند 
اما کار به جایی رس��یده که بازیکنان ما پول خرید آجیل و میوه را 

هم ندارند.
پنجعلی ابراز امیدواری کرد که مش��کالت مالی هر چه س��ریع تر 
برطرف شود تا بازیکنان با آرامش خاطر بیشتری لیگ را ادامه دهند.
باقری: از پروین می خواهم پول بازیکن�ان را قبل از بازی با 

داماش بدهد
مربی پرسپولیس با اشاره به مش��کالت مالی این تیم گفت: ازعلی 

پروین می خواهم پول بازیکنان را قبل از بازی با داماش بدهد.
کریم باقری شرایط پرسپولیس را مناسب توصیف کرده و امیدوار 
است اردوی ش��مال تاثیر مثبتی در روند این تیم داشته باشد. او از 
علی پروین هم می   خواهد که قبل از بازی با داماش مشکالت مالی 
بازیکنان را برطرف کرده تا آن ها از لحاظ فکری مش��کلی برای 3 

بازی پایانی نداشته باشند.
باقری در مورد شرایط پرس��پولیس، شانس 
قهرمانی این تیم و مسایل مختلف دیگر به 

سواالت پاسخ داد.

تعطیلی لیگ به ضرر پرسپولیس نبود؟
این وضعیتی بود که باید با آن کنار م��ی   آمدیم و تالش می   کنیم 

بازیکنان در شرایط مسابقه قرار داشته باشند.
شانس مدعیان قهرمانی را یکسان می   دانید؟

به نظر من شانس مدعیان برابر است، البته هر بازیکن یا هر مربی ای 
از ش��انس باالی تیم اش حرف می   زند. خیلی ها معتقدند شانس 
پرس��پولیس روی کاغذ از همه بیشتر اس��ت و باید بگویم بازی با 
داماش برای ما بسیار تعیین کننده است. بازی با راه آهن و استقالل 
خوزستان هم آس��ان نیست چون آن ها خطر س��قوط را احساس 

می   کنند.
علی دایی در مورد فهرست ورودی و خروجی تیم برای فصل 

آینده تصمیم گرفته است؟
معموال در پایان لیگ خبرهای مختلفی مطرح می   ش��ود و ش��اید 
جابه جایی هایی صورت بگیرد. در حال حاضر اما همه در باشگاه به 

پرسپولیس فکر می   کنند تا سه بازی پایانی را با موفقیت پشت 
س��ر بگذاریم. دایی هنوز تصمیمی در م��ورد بازیکنان 

فعلی یا بازیکنان جدید نگرفته و از حاال پرداختن به 
این موضوع زود است.

چرا هنوز مش�کالت مالی برطرف نش�ده 
است؟

نمی دانم اما از مسووالن باشگاه و همچنین 
آقای پروین می   خواهم پ��ول بچه ها را 

قبل از بازی 7 فروردین با داماش بدهد تا پرسپولیس دچار مشکل 
نشود. امیدوارم هر چه زودتر اقدامات الزم انجام شود.

دایی و پروین ارتباط خوبی با هم ندارند؟
کاری به این مسایل ندارم و مهم این است که االن به عنوان سرمربی 
و مدیرعامل در کنار هم هس��تند و باید برای موفقیت پرسپولیس 

تالش کنند.
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بارش برف مردم استان را غافلگیر کرد

 در آخری��ن روزه��ای زمس��تان دانه ه��ای ب��رف دوباره بر آس��مان 
چهارمح��ال و بختی��اری ظاه��ر ش��دند و رنگ س��فید زمس��تانی 
 را بر چه��ره این اس��تان به ارمغ��ان آوردند.ب��ارش برف در اس��تان 
چهارمحال وبختیاری  آغاز ش��ده و به س��رعت در حال سفید کردن 

مناطق مختلف این استان است.
یک سامانه بارشی از روز سه شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری 

شد که موجب بارش باران در نقاط مختلف استان شد.
 ای��ن س��امانه بارش��ی از ابت��دای بام��داد دی��روز در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ش��دت گرفته و بارش ها به برف تبدیل شده و 
کوهستان های و منظره شهرهای مرتفع استان در حال سفید شدن 
است.همچنین بارش برف و باران در استان موجب کند شدن تردد و 
آب گرفتگی معابر و خیابان ها شده اس��ت.بارش برف و باران موجب 
لغزندگی خیابان ها ش��ده و در بسیاری از ش��هرها از جمله شهرکرد 

برخورد خودرو به واسطه لغزندگی خیابان ها گزارش شده است.

 افزایش گشت های نیروی انتظامی
 در محورهای اردل 

سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان اردل گفت: نیروی انتظامی باید 
با برقراری گش��ت های مس��تمر در ایام نوروز در مکان ها و محورهای 
جرم خیز نظارت کافی را به عمل آورد. کوروش س��بزواری در نشست 
پیشگیری از وقوع جرم در این شهرستان، اظهار داشت: تحکیم بنیان 
خانواده یکی از مهمترین راه های پیش��گیری از وقوع جرم اس��ت که 
نقش آن در این زمینه انکارناپذیر اس��ت.وی افزود: آنچه ما دنبال آن 
هستیم، جلوگیری از ایجاد تفکر و انگیزه مجرمانه در ذهن افراد است 
و تالش می کنیم با انجام کار فرهنگی زمینه وقوع جرم را شناسایی و 
از بین ببریم.سبزواری با اش��اره به مهمترین علل و عوامل وقوع جرم 
س��رقت، گفت: بیکاری، فقر، اعتی��اد، عدم تربیت صحیح و درس��ت 
 فرزندان از س��وی والدی��ن از مهمترین ای��ن علل و عوامل به ش��مار 

می رود.

 بازگشایی گردنه خلک 
در محور شهرکرد - سورشجان

مدی��ر راه��داری اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری 
 از بازگش��ایی نقطه حادثه خیز محور ش��هرکرد - سورش��جان خبر

 داد.
 شهرام ندیمی اظهارداشت:  گردنه خلک که به سبب حادثه خیز بودن 
مسیر مشکالتی را برای رانندگان ایجاد کرده بود پس از مرمت و رفع 
نقطه حادثه خیز مجددا بازگشایی ش��د.وی افزود: اعتبار هزینه شده 
در این پروژه 4 میلیارد ریال و به طول 600 متر اس��ت که از اعتبارات 
عمرانی استانی به این پروژه اختصاص داده شده است.ندیمی تصریح 
کرد: حجم عملیات سنگبری و خاکبرداری حدود 36 هزار متر مکعب  

و بالغ بر 2 هزار تن آسفالت نیز در پروژه مذکور استفاده شده است.
مدی��ر راه��داری اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: همچنین 700 متر جاده اضطراری برای عبور ترافیک 

تا زمان بازگشایی محور مذکور ایجاد شده است.

اخبار کوتاه 

رییس اتحادیه گزسازان چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه عید نوروز تولید گز در بلداجی پایتخت 
گز ایران 20 درصد افزایش یافت.احمد رفیعی اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید گز در ایام 

پایانی سال و با فعال شدن واحدهای جدید گزسازی، تولید این محصول 20درصد افزایش یافته است.

7 افزایش ۲۰ درصدی تولید گز در چهارمحال و بختیاری

زیست بوم

حمایت های مالی  برای توسعه 
رسانه ها  مورد توجه قرار گیرد

ریی��س ص��دا و س��یمای اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 گفت: حمای��ت ها و کم��ک های مال��ی باید برای توس��عه 
 رس��انه ه��ای چهارمح��ال و بختیاری م��ورد توج��ه قرار

 گیرد.
حجت اهلل رحیم زاده در مراس��م امضای تفاه��م نامه منابع 
طبیعی با اشاره به این که حمایت از رس��انه ها برای توسعه 
 بیش��تر توس��ط ارگان ه��ا ض��رورت دارد، گف��ت: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری دارای رتبه کمترین مش��ارکت ها در 

حمایت از رسانه ها است.
وی ادامه داد: رس��انه های نقش اصلی در توسعه حوزه های 
مختلف مانند اقتصادی، فرهنگی، ورزش��ی و... را دارند و اگر 
رسانه ها توسعه بیشتری داشته باشند حوزه ها و عرصه های 

دیگر نیز از توسعه بیشتر برخوردار می شوند.
وی با اش��اره به ضرورت حمایت بخش خصوصی از رسانه ها 
 در اس��تان چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: استان دارای

 کارخانه های بزرگی مانند کارخانه سیمان و... است که باید 
این واحد های تولیدی حمایت از رسانه ها رامورد توجه قرار 

دهند.
 وی با اش��اره به اهمیت این که این کارخانه ها در اس��تان از

ظرفیت های استان استفاده می کنند و باید برای توسعه این 
استان نیز تالش کنند، گفت: رسانه ها با حمایت های مالی 
می توانند توس��عه پیدا کنند و رس��انه ها می توانند در حل 
بسیاری از مش��کالت اس��تان کمک کنند واین استان را در 

مسیر پیشرفت قرار دهند.
     به�ره گی�ری از کارشناس�ان مناب�ع طبیع�ی در 
 خصوص تولید برنامه با موضوع منابع طبیعی ضرورت

 دارد
نایب رییس انجمن زیس��ت محیط��ی نیز در این مراس��م 
گفت: بهره گیری از مش��اوران و کارشناسان منابع طبیعی 
 در خص��وص تولید برنامه ب��ا موضوع های مناب��ع طبیعی و 

محیط زیست ضرورت دارد.
 هومان خاکپور تصری��ح کرد: برنامه های محیط زیس��تی و 
منابع طبیعی خوبی در صدا و سیمای استان تولید و پخش 

شده است و این جای تقدیر دارد.
 وی ب��ر ض��رورت ادام��ه دارد ب��ودن تولی��د برنام��ه های 
 منابع طبیعی با راس��تای صیانت از مناب��ع طبیعی، تصریح 
 ک��رد: ب��رای حفاظ��ت از محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی
  بای��د فرهن��گ س��ازی ش��ود و رس��انه مل��ی و تلویزیون

 در این خصوص می توانند نقش موثری را ایفاکنند.

اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از رویش��گاه های اصلی گیاه 
کرفس کوهی است که به دلیل برداش��ت غیر اصولی در رویشگاه 
طبیعی خود در حال انقراض است.گیاهان دارویی بخش از منابع 
طبیعی است که قدمتی همپای بشر داش��ته و یکی از مهمترین 
منابع تامین غذایی و دارویی بش��ر در طول نس��ل ها بوده است.از 
نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته 
است، برهمین اساس تحقیقات وس��یعی برای یافتن فرآورده ها و 
مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده است. ارزش 
اقتصادی و تجاری ای��ن گیاهان فوق العاده زیاد اس��ت. در بعضی 
آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغ بر 43 میلیارد دالر 
در سال برآورد شده است.در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه گیاهان با ارزش و کمیاب 
بسیاری یافت می شود که می توان با سرمایه گذاری در این بخش 
عالوه بر صیانت از این گنجینه ارزشمند، اشتغالزایی مناسبی را نیز 
در این بخش فراهم کنیم.گیاه کرفس کوهی یکی از این گیاهان 
است که در حال حاضر به دلیل کثرت بی رویه برداشت در معرض 

خطر انقراض قرار گرفته است.
کرف�س کوه�ی ج�ز در ای�ران در هی�چ ج�ای دنیا

 دیده نشده است
 ریی��س اداره مرت��ع، اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری

 چهارمحال و بختیاری  در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: کرفس 

کوهی با نام علم��ی kelussia odoratissma mozaff یکی 
از گونه های منحصر به فرد گیاهان دارویی ایران اس��ت گونه ای از 
جنس kelussia اس��ت. محمدرضا محمدی افزود: این گیاه که 
جنبه غذایی و دارویی دارد تنها مختص به برخی مناطق ایران بوده، 
به طوری که تاکنون وجود این گونه در سایر مناطق در سطح جهان 
گزارش نشده است.وی با اشاره به خواص دارویی این گیاه، گفت: 
تقویت کنندگی قلب، ضدعفونی کننده، کم بودن قند خون، کاهش 
فشار خون و غیره از جمله خواص درمانی این گیاه است.محمدی 
با اش��اره به ارزش اقتصادی کرفس کوهی، گفت: ارزش اقتصادی 
کرفس کوهی در مراحل مختلف رشد متفاوت است و می تواند سهم 
به سزایی در صادرات گیاهان دارویی ایفا کند، بذر کرفس کوهی 
برخالف بسیاری از گیاهان دارویی و غیر دارویی نیاز به سپری کردن 
دوره سرما برای جوانه زدن دارد.رییس اداره مرتع، اداره کل منابع 
 طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اطالعات

 گیاه شناسی این گیاه، خاطرنش��ان کرد: کرفس کوهی برخالف 
اظهار نظر برخی صاحب نظران گیاه شناس��ی در ای��ران که آن را 
گیاهی دو ساله معرفی کردند گیاهی اس��ت چند ساله متعلق به 

خانواده چتریان که ارتفاع آن تا 200 سانتی متر نیز می  رسد.
سرآقاسید بهترین رویشگاه کرفس کوهی است

وی ادامه داد: بذر این گیاه درشت و صفحه ای شکل به رنگ قهوه ای 
مایل به زرد است.

محمدی گفت: در حال حاضر رویشگاه طبیعی کرفس به قطعات 
کوچکی در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویر احمد و لرستان محدود می ش��ود، کوه های چاله میشان تا 
کوه های دس��تگرد و بهرام آباد، کوه های شاهان، فردان و نیزان در 
منطقه پشتکوه موگویی که این گیاه در آن ها به صورت خیلی تنک 

و متراکم دیده می شود نیز از دیگر رویشگاه های این گیاه است.
اس��تان  در  کرف��س  رویش��گاه های  ک��رد:  تصری��ح   وی 
چهارمحال و بختیاری بیشتر به قطعات کوچکی در ارتفاعات و مراتع 
واقع در رشته کوه زردکوه )کوهرنگ، شیخ علیخان، سرآقا سید(، 
کوه میلی، منطقه دو آب صمصامی، کوه تارون و شهرس��تان های 
لردگان و گندمان محدود می شود.محمدی منطقه سرآقاسید را 
بهترین رویشگاه این گیاه دانست و گفت: تنها منطقه وسیع استان 
که تحت پوشش این گیاه قرار گرفته در منطقه شیخ علیخان است 

که حدود سه هکتار مساحت دارد.
بذر گیاه کرفس را باید قبل از شروع بارندگی پاییزه   

کشت کرد
آبخی��زداری و  طبیع��ی  مناب��ع  اداره کل  فن��ی   مع��اون 

 چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه اظهار داش��ت: برای تهیه بذر 
 مناس��ب باید در زمان کامل ش��ده بذر گیاه در مردادماه اقدام به

 جمع آوری بذر از پایه های قوی تر کرده و پ��س از بوجاری و جدا 
کردن کاه و کلش آن را در شرایط مناسب تا زمان کشت نگهداری 
کرد.علی محمد محمدی افزود: این گیاه به سرمادهی نیاز دارد و 
با توجه به این که در منطقه زاگرس مرکزی حداقل به مدت چهار 
یا پنج ماه در سال دوره یخبندان وجود دارد، این فرآیند به صورت 
طبیعی انجام می ش��ود، بنابراین بذر این گیاه باید در فصل پاییز 

کشت شود.
 فرهنگ س�ازی راهکار اصلی جلوگی�ری از انقراض 

کرفس کوهی است
این مسوول، کارشناس��ی دقیق و فرهنگ س��ازی در بین جوامع 
بهره بردار را یکی از راهکارهای حفظ رویشگاه های موجود دانست 
و اذعان کرد: متاسفانه در دهه های اخیر به دلیل بهره برداری های 
بی رویه، غیرمجاز و نادرست از کرفس کوهی، این گیاه در آستانه 
انق��راض و نابودی قرار گرفته و باعث تش��ویش افکار بس��یاری از 

متخصصان و دوستداران منابع طبیعی و تنوع زیستی شده است.
کرفس آرام بخش است

یکی از کارشناسان گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری نیز 
در ادامه افزود: جوامع محلی و عشایری که سالیان طوالنی از کرفس 
کوهی به شکل های مختلف استفاده کرده اند، معتقد هستند این 
گیاه دارای اثرات ضد درد، ضدالتهاب، آرام بخش و ضد سرفه است.

 در استان چهارمحال و بختیاری

کرفس کوهی؛ گونه ای منحصر به فرد اما در معرض خطر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالکیت 

یک  باستناد  احمد  فرزند  فتحیان  103/92/2998/24آقای حسن  شماره   2137
مدعی  و  شده  گواهی  رسما  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 8724/فرعی  
از یازده اصلی واقع دروزوان بخش ثبتی میمه که در صفحه 367 دفتر 127 
امالک ذیل شماره 18940 بنام حسین فتحیان فرزند احمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند رسمی شماره 109892 دفتر خانه 33 شاهین شهر به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری نیز انجام نشده و بموجب سند رسمی 
وزوان  شعبه  مسکن  بانک  نزد  شهر  شاهین   33 خانه  دفتر   109893 شماره 
مرهون است بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده، است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
تاریخ  از  باشد  یا وجود سند نزد خود  به آن  این آگهی ذکر شده( نسبت  در 
انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز – رئیس 

ثبت میمه  

ابالغ وقت رسیدگی
2132 در خصوص پرونده کالسه 1185/92 خواهان محمود تاج الدین خوزانی 
کلیه  بانضمام  ریال  میلیون  پنجاه  بهمبلغ  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
خسارات دادرسی و تامین خواسته به طرفیت بهمن عامری کیا  تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز مورخ 93/1/27 ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده 
برابر  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول  است. 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخ سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای  جنب ساختمان صبا –  نیلی پور – 
حل اختالف اصفهان – شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف 15823 مدیر دفتر شعبه 

18 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2138 در خصوص پرونده کالسه 1856/92 خواهان کیوان قوبانی دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند یکدستگاه سواری پراید و هزینه دادرسی به طرفیت آراکس 
غیوانداریان  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخ 93/2/9 ساعت 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   10:30
در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  2 شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 15818مدیر دفتر شعبه 8 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
بختیار  بهنام  خواهان   35 ح  ش   686/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2135
شماره  به  ماشین  سند  انتقال  خواندگانبه  الزام  تقاضای  مبنی  دادخواستی 
انتظامی 489م72 ایران 43 در یکی از دفاتر محضری به انضمام مطلق خسارات 
و هزینه دادرسی مقوم به 5000 ریال  به طرفیت حسین ولیان  تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روزیکشنبه  مورخ 93/2/14 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

انتهای خیابان  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ خوراسگان 
ثانی دادخواست و  نور مراجعه  و نسخه  پیام  دانشگاه  مسجد علی روبروی 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

الف 15831مدیر دفتر شعبه 35 مجتمع  اتخاذ می شود. م  و تصمیم مقتضی 
شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

احضار 
2140 در پرونده کالسه 921850 شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان  آقای محسن افضلی فرزند اکبر شکایتی علیه آقای سید کمال کاظمی 
جهت  در  که  نموده  مطرح  با سالح سرد  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  بر  دایر 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید ، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
، حسب ماده 115 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر 
به شعبه  یکماه  آگهی ظرف مدت  نشر  تاریخ  از  متهم  تا  آگهی شود  االنتشار 
اتهام  به  پاسخگویی  کامل خود جهت  نشانی  اعالم  تا ضمن  مراجعه  مربوطه 
وارده  و دفاع از از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .  م الف 15816 دادیار شعبه یازدهم دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
و  عمومی  دادسرای  دادیاری   11 شعبه   920397 کالسه  پرونده  در   2139
علیه  شکایتی  سعید  فرزند  سلیمانکندی   فاطمی  شیدا  خانم  اصفهان   انقالب 
آقای غالمعلی رضوانی فرزند رضا  دایر بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که در 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید ، نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد ، حسب ماده 115 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارده  و دفاع از از خود حاضر گردد. م الف 15817 دادیار شعبه یازدهم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ اجرائیه
  بدینوسیله به آقای ناصربهمنیار فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 1211 
صادره ازشهرضا متولد 1346 به شماره ملی 1199098515  ساکن :شهرضا 
گزارش  برابر  که   86137  –  57111 کدپستي  شخصي  منزل  بالل  خیابان 
؛  میگردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرس  در  مامورابالغ 
رسمی  دفتراسناد   1387/03/25 مورخ   61139 شماره  اجاره  سند  براساس 
شماره 60 اصفهان شماقطعه زمینی به مساحت 3600 مترمربع از اراضي ملي 
پالک ثبتی شماره 295/1 واقع درپاتله بخش دو ثبتی شهرضابه مدت یک سال 
شمسی ازسازمان جهاد کشاورزی )مدیریت امور اراضی( اجاره نموده اید که 
با توجه به انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه جهت تخلیه 
وخلع ید مورده اجاره توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادروپرونده تحت 
شماره بایگاني9201611 دراداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشکیل وتحت 
جریان  در  شهرضا  وامالک  اسناد  ثبت  اجرای  در   9200137 بایگاني  شماره 
اسناد رسمی  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به  لذا  میباشد  رسیدگی 
مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان درج ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 
 - شهرضا  رسمي  اسناد  واحداجراي  مسئول  یافت./.  خواهد  جریان   اجرائی 

یوسفیان

ابالغ اجرائیه
 2774 شناسنامه  شماره  به  غالم  فرزند  امیري  علي  آقای  به  بدینوسیله    
کوچه  پاسداران  خیابان  :شهرضا  ساکن   1348 متولد  ازسمیرم  صادره 
مورد  مذکور  آدرس  در  مدیون  مامورکالنتري  گزارش  برابر  که   9 پالک  نهم 
اجاره شماره 172274  براساس سند  ؛  میگردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسائی 
به  مورخ 1384/05/19دفتراسناد رسمی شماره 56 اصفهان شماقطعه زمینی 
مساحت سه هزاروششصدمترمربع از اراضي ملي پالک ثبتی شماره 295/1 

واقع درپاتله بخش دو ثبتی شهرضابه مدت یک سال شمسی ازسازمان جهاد 
کشاورزی )مدیریت امور اراضی( اجاره نموده اید که با توجه به انقضاء مدت 
اجاره و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه جهت تخلیه وخلع ید مورده اجاره 
توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادروپرونده تحت شماره بایگاني9200747 
بایگاني 9200089  اسناد رسمی اصفهان تشکیل وتحت شماره  اجرای  دراداره 
در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به 
شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میگردد وظرف 
یافت. مسئول  انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد  از  مدت ده روز پس 

واحداجراي اسناد رسمي شهرضا - یوسفیان

احضار 

 : پرونده  شماره   9210460358300068  : درخواست  شماره   2143
کالسه  پرونده  در   921383  : پرونده  بایگانی  شماره   9209980358301348
921383 شعبه چهارده بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  شکایتی علیه 
آقای ابراهیم غروی  فرزند محمد نفس  دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
طریق فعالیت و عضو گیری در شرکت هرمی شده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده ، نظر به اینکه  نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد ، حسب 
ماده 115 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده  و دفاع از از 
خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاد خواهد 
 نمود. . م الف 15814 مدیر دفتر  شعبه چهارم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

فرزند  الهی  هیبت  نیلوفر  خواهان   2549/92 کالسه  پرونده  در خصوص   2142
سعادت  مجتمع  جهان  نقش  خ  شهر  ملک  اصفهان  نشانی  محصل  شغل  حسن 
واحد 8 روبروی مدرسه  ظفر   دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت حسن 
هیبت الهی بنشانی مجهول المکان  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
مورخ 93/3/17 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع درخ سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
الف 15830 مدیر دفتر شعبه 4  اتخاذ می شود.م  تلقی و تصمیم مقتضی  شده 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

فرزند  زاده  رضا  رویا  خواهان   2548/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2141
عوضعلی شغل خانه دار 2- هژبرهیبت الهی فرزند حسن شغل محصل  نشانی 
اصفهان ملک شهر خ نقش جهان مجتمع سعادت واحد 8 روبروی مدرسه ظفر   
مجهول  بنشانی  الهی  هیبت  حسن  طرفیت  به  نفقه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
 9 93/3/17 ساعت  مورخ  روز  برای  وقت رسیدگی  است.  نموده  تقدیم  المکان  
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  خواهان 
واقع درخ سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
18 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود.م الف 15829 مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رای 
2144   کالسه پرونده :92- 1044شماره دادنامه : 1283 بتاریخ : 92/12/20 
 / خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  هجدهم  شعبه   : رسیدگی  مرجع 
گلها  پاساژ   ، مقابل فضای سبز   ، کمال  خ  اصفهان   : بنشانی  ملکیان  مصطفی 
المکان  خواسته  : مجهول  : قاسم فخفوری به نشانی  البرز خوانده  دفتر بیمه 
نظریه  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  کار:   : مطالبه وجه چک  گردش 
مشورتی اعضا شورا  ختم رسیدگی و به بشرح آتی مبادرت بصدور رای می 
آقای مصطفی  : در خصوص دعوی  اختالف   نماید. رای قاضی شورای حل 
ملکیان به طرفیت قاسم فخفوری  بخواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 604025 به عهده بانک سپه  به انضمام خسارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق 
در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
جلسه رسیدگی  حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ممموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و 515و519و 522  مواد 198  تجارتو  قانون   313
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال )10000000( ریال 
بابت اصل خواسته و یکصدو ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی که محاسبه آن به عهده اجرای احکام می باشد . و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک ظرف موصوف 91/8/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه خواهد بودقاضی شعبه هجدهم شورای حل 

اختالف اصفهان 

احضار 
 : پرونده  شماره   9210460358300067  : درخواست  شماره   2145
کالسه  پرونده  در   921210  : پرونده  بایگانی  شماره   9209980358301178
اصفهان خانم  انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی   921210 شعبه چهارده 
ابوالفضل  آقایان   علیه  شکایتی  علی  میرزا  فرزند  اسکندری  سعادتی  بیگم 
محمدی فرزند علی و سیاوش سینایی فرزند احمد    دایر بر اخالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضو گیری در شرکت هرمی شده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ، نظر به اینکه  نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد ، حسب ماده 115 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت  در 
ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا  آگهی شود  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 
مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
از خود حاضر گردد در صورت عدم  از  دفاع  اتهام وارده  و  به  پاسخگویی 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاد خواهد نمود. م الف 15813 مدیر دفتر  

شعبه چهارم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 

 : پرونده  شماره   9210460358300066  : درخواست  شماره   2146
کالسه  پرونده  در   921746  : پرونده  بایگانی  شماره   9209980358301704
آقای  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   921746 شعبه چهارده 
امیرزارعی فرزند نبی اله  شکایتی علیه آقای حسن محمدی فرزند عبدالحسین   
دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت و فعالیت در شرکت 
هرمی  مطرح نموده  که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده ، نظر به اینکه  
آئین دادرسی  ، حسب ماده 115  باشد  المکان می  اینکه متهم مجهول  به  نظر 
تا متهم  االنتشار آگهی شود  از جراید کثیر  کیفری مراتب یک نوبت  در یکی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده  و دفاع از از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاد خواهد نمود 
 م الف 15812 مدیر دفتر  شعبه چهارهم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب

 اصفهان 
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معماران در گوشه گوش��ه دنیا هتل هایی ساخته اند که 
هرکدام معماری هایی متفاوت دارند؛  هتلی که مشاهده 
می کنید در آفریق��ا و در کنار حیات وحش واقع ش��ده 

است.
هرکدام از این هتل ها در مکان هایی دیدنی بنا شده اند و 

امکانات متفاوتی دارند.
ش��اید تمام مردم دنیا نتوانند به این هتل ه��ا بروند اما 
دیدن آن ها موجب ابتکار و خالقیت در جوان های دنیا 
می شود و چه خوب اس��ت که بدانیم در جا ی جای دنیا 

چه می گذرد.
تصاویر هتلی که مش��اهده می کنید واقع در آفریقا و در 

کنار حیات وحش قرار گرفته است.
مس��افران می توانن��د ب��ا ش��یرها و ماس��ه ها ب��ازی 
کنن��د، ش��ب ها ب��ه تماش��ای س��تارگان بنش��ینند.

نن��د ش��ب ها  همچنی��ن میهمان��ان هت��ل می توا
 از داخ��ل اتاق خ��ود مناظر زیب��ای آفریقا را مش��اهده

 کنند.

ب��ر اس��اس مطالع��ات جدی��د، اف��راد زش��ت، ب��ه 
دلی��ل مش��خصه های غیرمعمولش��ان بیش��تر نظ��ر 
 دیگ��ران را در س��ایت های اجتماع��ی به خ��ود جلب

 می کنند.
افرادی که به صورت کالسیک زیبا هستند در  سایت های 
اجتماعی، از لحاظ جذابیت نمره پایین تری را در مقایسه 
با افراد زشت دریافت کرده و زشت ها پیغام های بیشتری 

را از سوی دیگران دریافت می کنند.
دلیل این امر آن است که افراد ویژگی های غیرمعمول را 

بیش از زیبایی کالسیک می پسندند.
بنی��ان گ��ذاران یک س��ایت اینترنت��ی ب��ا زمینه های 
ریاضیاتی، تقریبا یک دهه است که در حال جمع آوری 
داده ها در خصوص چگونگی تعام��ل افراد با یکدیگر در 
رس��انه های اجتماعی هس��تند و آن ها به تازگی اعالم 
کرده اند افراد زیبا در مقایسه  با افراد دارای ویژگی های 
 غیرمعم��ول نم��ره جذابی��ت پایین ت��ری دریاف��ت

 می کنند.

 هتلی در قلب 
حیات وحش

حکایت »دانای راز« 

مولوی در مثنوی می گوید: صاحبدلی داناِی راز، س��وار بر اس��ب، از 
راهی می گذش��ت، از دور دید که ماری به ده��ان خفته ای فرو رفت 
و فرصتی نماند که مار را از خفت��ه دور کند. س��واِر آگاه و رازدان، با 
ُگرزی که به کف داشت ضربه ای چند به خفته نواخت. خفته از خواب 
برجست و حیران و پریشان، سواری گرز بر کف در برابر خود دید. سوار 
باردیگر ضربتی بر او کوفت و بی آن که فرصتی دهد، او را ضربه باران 
کرد. مرد، به ناچار، روی به گریز نهاد و سوار در پی او تازان و ضربه زنان، 
تا به درخت سیبی رسیدند که در پای آن سیب های گندیده فراوانی 
پراکنده بود. سوار او را ناگزیر کرد که از آن سیب های گندیده بخورد. 
مرد سیب های گندیده را می خورد و پیاپی به سوار نفرین می فرستاد 

و بی تابی می کرد:
بانگ می زد، ای امیر آخر چرا

قصِد من کردی، چه کردم مر ترا؟
شوم ساعت که شدم بر تو پدید
ای ُخُنک آن را که روِی تو ندید
می جهد خون از دهانم با ُسُخن

ای خدا، آخر مکافاتش تو کن
وقتی مرد از آن سیب ها، تا آن جا که توان داش��ت، بلعید، سوار او را 
ناگزیر کرد که در آن صحرا، با شتاب، بدود. مرد شتابان سر به دویدن 
نهاد. دوان دوان به پیش می رفت، به زمین می غلتید و باز برمی خاست 

و باز می دوید، به گونه ای که »پا و رویش صد هزاران زخم شد«.
این ضربت ها و دویدن ها چندان ادامه یافت ت��ا مرد به حاِل »قی« 
افتاد و آن سیب های گندیده  به همراه آن مار از دهانش بیرون ریخت. 
مرد ناسزاگو و خشمگین وقتی چنین دید به راز آن ضربه ها و آزارها 

پی برد و زبان به  پوزش خواهی گشود.

پند 

 آی��ا می  دانید یک ش��ب بی��دار ماندن ت��ا دیروقت چ��ه اثری بر س��المتی م��ی گ��ذارد؟ اینفوگراف زی��ر توضیح��ات مناس��بی در مورد اخت��الالت خ��واب و تاثی��ر فیزیولوژی��ک آن به ش��ما ارایه
 می  دهد.

کسانی که عمری است به کم خوابیدن در ش��بانگاه عادت کرده اند، تا کی باید هر شب در مورد ساعت خواب خود و زود بیدار ش��دن فردا به اهل خانه جواب بدهند؟ شاید مطالعه این  فلوچارت پاسخی 
برای آن ها باشد. 

اینفوگرافی برای آن ها که شب  ها کم می  خوابند 

 زشت ها بیشتر 
جلب توجه می کنند!

دریچه/ شهر تاریخی 1000 ساله جزیره کیش
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