
شهرک توریستی طال در اصفهان ساخته شود
نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور 
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هیچ حرفی در خصوص افشاگری 
که یکی از روزنامه ها به نقل از من به آن اشاره کرده بود، مطرح نکردم 
و این خبر کذب اس��ت.علی جنتی در حاش��یه نشس��ت با اصحاب 
فرهنگ و هنر اس��تان اصفهان در پاس��خ به این پرسش که موضوع 

افشاگری که در روزنامه »آرمان امروز« به آن...

پیگیر مشکل بانوان در موسیقی 
هستیم

 درمان رایگان بیماران سرطانی
3 تأمین اجتماعی

درخشان: شاید پرسپولیس را طلسم 
کرده  باشند! 6 3

افتتاح بزرگ ترین نماد دانشگاهی 
کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

؟؟؟؟؟؟؟؟

 امام جمعه اصفهان: پروژه ها
 بر اساس اولویت اجرا شود

اصفهان افتخار صنعت هسته ای 
ایران است

 هوای اصفهان
 بارانی می شود

 طرح کاشت جنین گاومیش
 در شهرضا اجرا شد

احتمال تبدیل پنج شنبه ها به 
تعطیل رسمی در سراسر کشور

2

3

8

3

4

2

 پرداخت تسهیالت مسکن 
۲۵ درصد افزایش یافت

عضو هیات مدیره بانک مس��کن با تأکید بر اینکه 
رش��د ۲۵ درصدی پرداخت تس��هیالت مس��کن 
نش��ان می دهد متقاضیان همچنان ب��ه خانه دار 
شدن از این مس��یر امیدوار هستند، گفت: اقساط 
وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن که به بانک مرکزی 

پیشنهادشده زیر یک میلیون تومان است.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به این...

4

سایت »همسان گزینی« 
اسفندماه رونمایی می شود

۲8 پروژه مهم تا سال ۹۵ در استان اجرا می شود
بااعتبار ۶۵۱ میلیارد تومان

معاون امور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان گفت: به دنبال این هس��تیم تا پورتال سامانه 
ازدواج اس��تان را راه اندازی کنیم تا تم��ام مراکزی که 
مورد تایید ما هس��تند در آنجا اطالع رسانی شود و این 
پورتال، مرجعی می ش��ود برای مردم که متوجه شوند 

چه مراکزی در این حوزه مجوز دارند.
مس��عود کریمی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان در گفتگو با ایمنا تصریح کرد: 
دولت و مجلس متولی امر ازدواج را سازمان ملی جوانان 
سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه در این حوزه برنام��ه های مختلفی را 
تدارک دیده ایم، گفت: در استان ها کمیته ساماندهی 
ازدواج را داریم که دستگاه های اجرایی که متولی امور 
جوانان هس��تند و در بحث ازدواج نق��ش دارند دور هم 
جمع می شوند و یک سری برنامه هایی را تحت عنوان 
برنامه های ساماندهی ازدواج جوانان تنظیم می کنند 
و هر دستگاهی شرح وظایفی در این حوزه دارد.معاون 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
اظهارکرد: در اینکه منابع��ی نامعتبر بخواهند در حوزه 

ازدواج پا بگذارند، چندین بار اطالع رسانی کرده ایم که 
اصال مردم به این منابع رجوع نکنند و منابع مشخصی 

وجود دارد.  
کریمی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ س��ایت همس��ریابی در 
کشور وجود دارد که در حال فعالیت هستند و با برنامه 
ای که وزارت ورزش و جوانان در بحث همسریابی داشته 
است، سایت همس��ان گزینی با همکاری سایت تبیان 
ایجاد شده اس��ت و بصورت آزمایش��ی در حال فعالیت 

است. 
احیای نقش واسطه گری در ازدواج جوانان 

مدیر پروژه »همس��ان گزینی« با بی��ان اینکه در پروژه 
همسان گزینی تالش شده اس��ت نقش واسطه گری در 
ازدواج احیا شود، گفت: سایت »همسان گزینی« هفته 

اول اسفندماه رونمایی می شود.
زهره حسینی آخرین وضعیت سایت همسان گزینی تبیان 
را تشریح کرد و گفت: حدود ۲ سالی است که این پروژه آغاز 
شده است تا بتواند نمونه و الگوی مناسبی را برای تسهیل 
ازدواج جوانان در اختیار آنها قرار دهد و با توجه به جمعیت 

33کاربری باالی ۲ میلیون نفر سایت تبیان...

بیانیه وزارت اطالعات به مناسبت دهه مبارک فجر 

 بس��م اهلل الرحم��ن الرحی��م الس��الم علیک یا 
رسول اهلل ملت شریف ایران طلوع سی وهفتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را درحالی جشن 
می گیرد که پس از سی و شش سال مجاهدت 
خالصان��ه هم��ه را متوجه عظمت اس��الم عزیز 
ساخته و ثابت کرده اس��ت که این دین نورانی 
می تواند جهان را با صلح و صفا مدیریت کند و 
 بشر فرو رفته در  منجالب را از سختی ها برهاند.

 به همین دلیل است که صهیونیسم جهانی در 
راستای دشمنی با اسالم، با کمک آمریکا و غرب 
گروه های تکفیری را پدید آوردند تا با طراحی 
های پیچیده اطالعاتی و دس��تور به آنان برای 
ارتکاب به ش��نیع ترین جرم و جنایت بش��ری، 

ت��رس و انزجار جهان��ی را متوجه اس��الم عزیز 
نمایند و در پی آن با استفاده از رسانه های وسیع 
 تبلیغی خود اوالً اعمال ش��یطانی و غیر انسانی

 تروریس��ت ه��ا را ب��ه اس��الم نس��بت دهند 
و ثانی��اً ب��ا توهی��ن ب��ه رس��ول اک��رم)ص( 
و آزردن قل��ب میلیارده��ا انس��ان آزاده 
 سیاس��ت اس��الم س��تیزی را پی��ش برن��د.
   دش��منان اس��الم ن��اب محم��دی )ص(

 نمی دانند که مکر خدا باالترین مکرها اس��ت و 
خداوند متعال با ق��درت الیزال خود از این دین 
 نجات بخش حمای��ت کرده، بیش از گذش��ته

 قل��ب های مردم جه��ان را متوج��ه آن خواهد 
ساخت.

  وزارت اطالع��ات ضمن تبری��ک دهه مبارک 
 فجر به ش��کرانه س��الها مجاه��دت و صبوری و 
دس��ت آوردهای ارزش��مند انقالب شکوهمند 
اس��المی و تجدید عهد با آرمانه��ای واالی امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری دام ظله العالی 
و مقابله با توطئه های دش��منان اسالم از ملت 
رشید ایران دعوت می کند تا پر شورتر از گذشته 
در راهپیمائی ۲۲ بهمن شرکت نمایند تا هم بر 
یاس دشمنان و هم بر دوام نظام مقدس اسالمی 
 ای��ن ودیعه الهی و ی��ادگار ش��هیدان بیفزایند.
                                                     

 ان تنصروا اهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم

آگهی انتخابات صنفی
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان لنجان 

بدینوسلیله به اسلتناد تبصره 3 ماده ۲۲ آئین نامله اجرایی جدیلد انتخابات اتحادیله های صنفی، اعلالم می دارد 
به منظور برگلزاری انتخابات هیلأت مدیره و بلازرس اتحادیه فروشلندگان لوازم یدکلی و نمایشلگاههای اتومبیل 
شهرسلتان لنجان، از کلیله افراد صنفلی و داوطلبیلن واجلد شلرایط دارای پروانه کسلب تحت پوشلش اتحادیه 
مذکور دعلوت می گلردد از تاریلخ انتشلار این آگهی بله ملدت پانلزده روز، همله روزه به جلز روزهلای تعطیل از 
سلاعت 8 صبح اللی ۱3 بعدازظهلر جهت اعلالم کاندیداتلوری خلود در هیأت مدیلره اتحادیله یا بازرس بله دفتر 
 هیلأت واقع در زریلن شلهر – خیابان ولیعصلر – کوچه وصلال – اداره صنعلت، معلدن و تجارت شهرسلتان لنجان

)بازرگانی سابق( مراجعه و با ارائه مدارک ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط و مدارک مورد نیاز:

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسالمی ایران 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکس�تگی و اختالس 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به 
فساد 7- وثاقت و امانت 8- تکمیل پرسشنامه مربوط به هیأت مدیره و یا بازرس 9- کپی پروانه کسب معتبر )دائم( و اصل 
آن 10- کپی شناسنامه و کارت ملی و اصل آن 11- دو قطعه عکس 4×6 جدید 12- ارائه تصویر مدرک تحصیلی و اصل آن 
)دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد س�ابقه عضویت در هیأت مدیره( 13- حداکثر سن در زمان ثبت 

نام حداکثر 75 سال 
»شایان ذکر است طبق تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفی، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران 
و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط 
به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده 

پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است«

کلیه دارندگان پروانه کسب شهرهای: زرین شهر – فوالدشهر – باغبهادران – چرمهین – چمگردان – سده لنجان – 
ورنامخواست – زاینده رود – باغشاد و روستاهای بخش مرکزی شهرستان و روستاهای بخش باغبهادران با توجه به 
قانون جدید نظام صنفی، می توانند در انتخابات اتحادیه های فوق شرکت نموده و کاندیداتوری خود به عنوان هیأت 

مدیره یا بازرس را اعالم نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۵۲۲۲4۹۱3 دفتر هیأت اجرایی تماس حاصل فرمایید.

پذیرش دانشجو در دانشکده اطالعات
وزارت اطالعات جمهوری اس��المی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انس��انی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و 
ارزش های اسالمی، در دوره ی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطالعات 

دانشجو می پذیرد.
جهت دریافت اطالعات و شرایط ثبت نام به آدرس:

www.vaja.ir
مراجعه نمائید. 

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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يادداشت

انقالب اسالمی ايران معادالت جهانی 
را به هم زده است

نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: 
انقالب اس��المی بعد از پیروزی، معادله دوقطبی جهان یعنی 
قطب شوروی و آمریکا را به هم زد و امروز ما شاهد تقابل حق و 

باطل هستیم نه تقابل سوسیالیسم با کاپیتالیسم.
علی سعیدی در سومین همایش اس��تانی هادیان سیاسی و 
نخبگان در استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اگر ما به 
تاریخ گذشتگان نگاهی بیندازیم سه مقطع بسیار شفاف را فرا 
روی خودمان می بینیم که طی این سه مرحله حق و باطل در 

مقابله باهم قرار می گیرند و با کمک خدا حق پیروز می شود.
وی یکی از این دوره ها را زمان تولد حضرت موسی )ع( دانست 
و گفت: در این زمان که فرعون به دلیل ه��راس از نابودی به 
دست مردی که پیش��گویان آمدنش را خبر داده بودند، اقدام 
به قتل پسران بنی اسرائیل می کرد و بر اساس روایات در این 

دوره، فرعون 100 هزار نوزاد پسر را به قتل رساند.
سعیدی خاطرنش��ان کرد: ازآنجایی که اراده خداوند به زنده 
ماندن حضرت موسی )ع( بود، فرعون این نوزاد را به پیشنهاد 
همسرش آسیه، زنی که نامش در قرآن قبل از نام حضرت مریم 

)س( آمده است، در کاخ خود نگه داشت.
این مسئول دلیل پیروزی حق بر باطل در این دوره را سه زن 
دانست و افزود: مادر حضرت موسی )ع(، خواهر این حضرت و 
آسیه همسر فرعون سه زنی بودند که راه را برای این پیروزی 

باز کردند.

دستیابی به توافق هسته ای به اراده 
سیاسی طرف  مقابل بستگی دارد

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در حاش��یه پنج��اه و یکمین 
کنفران��س امنیت��ی مونیخ تأکید کرد: دس��تیابی ب��ه توافق 

هسته ای به اراده سیاسی طرف های مقابل بستگی دارد.
محمدجواد ظریف در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه طرف های 
گفت وگو کننده چقدر آماده پذیرش کلیات توافق هس��ته ای 
هس��تند ، گفت: آنچه اظهار می کنند این است که عالقه مند 
هستند این اتفاق روی بدهد اما باید دید آیا این اراده سیاسی 
را هم دارند که عالقه شان را با تصمیم سیاسی هماهنگ کنند 

یا نه که باید در عمل ببینیم.
وی درباره مالقاتی که به محض ورود به آلمان داش��ته است، 
گفت: چه��ار مالقات داش��تم که دو م��ورد درب��اره موضوع 
هس��ته ای بود.وزیر امور خارج��ه بابیان اینک��ه باجان کری 
همتای آمریکایی اش درباره موضوع هسته ای گفت وگو کرده 
است، افزود: بحث ها با طرف آمریکایی در سطح کارشناسان 

دیشب تا دیروقت ادامه داشت.
ظریف در ادامه با اشاره به دیدارش با فرانک والتر اشتاین مایر 
همتای آلمانی اش که درباره موضوع هسته ای بود، افزود: در 
این دیدارها همان طور که قباًل ه��م گفته ایم درباره جزییات 
به ویژه رفع تحریم ها و روش ادامه کار غنی س��ازی و تعداد و 

روش کار سانتریفیوژها مذاکره می کنیم.
رییس دستگاه دیپلماس��ی کش��ورمان در مصاحبه با واحد 
مرکزی خبر تصریح کرد : هنوز نیاز است که گفت وگوها ادامه 
داشته باش��د و من فکر می کنم یکی دو روز آینده که وزیران 
خارجه گروه 1+5 البته به غی��راز چین که مقام دیگری از این 
کشور به مونیخ آمده اس��ت، فرصتی است برای مرور اوضاع و 

اینکه ببینیم چه راه حلی برای برون رفت وجود دارد.

بزرگ ترين کار امام راحل احیای 
هويت دينی و شیعه بود

دبیر کل جمعیت فدائیان اس��الم گفت: امام راحل با احیای 
هویت ش��یعه و دینی در لوای انقالب اسالمی بزرگ ترین کار 
را انجام داد.محمدمهدی عبد خدایی در همایش پیشگامان 
انقالب اس��المی که با حضور جمع کثیری از مبارزان انقالبی 
و پیشگامان انقالب برگزارش��ده بود، در ابتدای سخنان خود 
به تأسی از خاطرات حاضران از دوران ستم شاهی، درحالی که 
اشک می ریخت به بیان خاطره ای از مادر خود در زمان رژیم 
پهلوی و حمله سربازان رضاخانی به مادرش به منظور برداشتن 

حجاب او پرداخت.
وی عنوان کرد: در تاریخ و به طورکل��ی در جریان هر انقالبی 
تأثیر افراد بر سه قسم است، عده ای جریان ساز هستند، برخی 

دیگر نظریه پرداز و بعضی دیگر متخصصین هستند.
دبیر کل جمعی��ت فدائیان اس��الم ب��ا اذعان ب��ه اینکه این 
قس��مت بندی تنها منحصر به انقالب ها نیست و در علوم هم 
کاربرد دارد و شاهد آن هس��تیم گفت: به عنوان مثال در علم 
فیزیک برای رسیدن به انرژی هس��ته ای و فناوری هسته ای 
عده ای درگذشته جریان ساز، برخی دیگر نظریه پرداز اتم و در 

آخر عده ای دیگر متخصصین بودند.
وی خاطرنش��ان کرد: انقالب هم یک علم است امروز به این 
نتیجه رس��یده اند که انقالب جزئی از تاریخ اس��ت، با تعریف 
مارکسیس��ت تاریخ علمی نیس��ت، چراکه آنان معتقدند آن 

چیزی علمی است که تکرارپذیر باشد.

 نیازمند وحدت کلمه و طواف
 به دور حريم واليت هستیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید عمق استراتژیک 
انقالب اس��المی ایران که یک امانت الهی است را بشناسیم، 
 م��ا نیازمند وح��دت کلم��ه و طواف ب��ه دور حری��م والیت

 هستیم.
 حجت االس��الم احم��د س��الک در همای��ش پیش��گامان 
انقالب اس��المی که به همت ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات 
اس��المی اصفه��ان برگزارش��ده ب��ود، ب��ه بیان گوش��ه ای 
 از خاط��رات خ��ود در دوران پی��روزی انق��الب اس��المی

 پرداخت.
وی بیان کرد: حضور فعاالن و پیش��گامان انقالب اسالمی در 
س��طح جامعه و بیان خاطرات موجب آش��نایی نسل جوان و 
نوجوان با تاریخ انقالب اس��المی اس��ت.این فعال و پیشگام 
انقالب اسالمی تصریح کرد: زمانی که زندان ابوغریب را بررسی 
کردیم، مشاهده کردیم که زندان ابوغریب چیزی اضافه تر از 

شکنجه گاه های ساواک ندارد.

  

در سال 1۳5۳ سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و 
مرکز تحقیقات اتمی دانش��گاه تهران تحت نظارت این 
سازمان قرار گرفت. هدف از تأسیس این سازمان، منظم 
ساختن برنامه هسته ای ایران بود. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و سرنگونی رژیم شاه، جمهوری اسالمی ایران 
تصمیم گرفت همچنان به عضوی��ت و پایبندی خود به 
NPT، موافقت نامۀ پادمان و اساس��نامۀ آژانس ادامه 
دهد. باوجوداین سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای 
هسته ای ایران نبود. با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، 
کش��ورهای غربی اجرای موافقت نامه ها و قراردادهای 
خود ازجمله ساخت نیروگاه بوش��هر را به حالت تعلیق 
درآوردند. در این دوران، کشورهای غربی در چهار حوزه 

برخالف تعهدات خود تحت NPT عمل کردند:
- ع��دم اج��رای تعهدات خ��ود در قب��ال ای��ران و لغو 

موافقت نامه های معتبر و قانونی همکاری هسته ای؛
- اعمال فش��ار به کش��ورهایی ک��ه قصد هم��کاری با 

جمهوری اسالمی ایران داشتند؛
- عدم همکاری و مشارکت در برنامۀ هسته ای صلح آمیز 
جمهوری اس��المی ایران برخالف تعه��دات خود تحت

NPT؛
- ایجاد موانع بر سر راه برنامه های خودکفایی هسته ای 

جمهوری اسالمی ایران
ماه های اخیر برای پرونده هس��ته ای ای��ران پر از فراز و 
نش��یب بوده پرونده ای که اکنون با خون دانش��مندان 

هسته ای ایران گره خورده است. 
روند مذاکره ایران و غرب همچنان برای رسیدن به یک 
توافق جامع ادامه دارد. در آستانه سی و ششمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی فرازوفرودهای هسته ای شدن و 
چالش ها و موانع پیش روی ایران را با بهروز کمالوندی، 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به بحث نشستیم.
آقای کمالوندی بعد از گذشت ۳۶ سال از پیروزی 
انقالب اسالمی در صنعت انرژی هسته ای در چه 

جايگاهی قرار گرفتیم و آيا به اهداف چشم انداز 
توسعه در اين صنعت نزديک شده ايم؟

جمهوری اس��المی ایران اکنون از کش��ورهای مطرح 
درزمینه هسته ای اس��ت. اما این صنعت همانند صنایع 
دیگر همیشه در حال پیشرفت است و افق دید ما هم باید 
همواره کمال طلب درزمینه دس��تیابی به جدیدترین 
علوم روز دنیا باش��د. البته هنوز با کشورهای پیشرفته 
در این زمینه فاصله داریم که باید ای��ن فاصله را هرروز 
کمتر کنیم. دورنمای انرژی هس��ته ای در ایران بسیار 

روشن است. 
دس��تیابی به فناوری هس��ته ای برای ایران با مشکالت 
زیادی همراه بوده و بعد از پی��روزی انقالب ما همواره با 
کشورهای غربی و آمریکا در این رابطه چالش های جدی 
داش��تیم که اوج آن را می توان در تحریم های گسترده 

علیه مردم ایران در چند سال اخیر دانست.
 با توجه به مذاک�رات ايران و 1+5، ش�رايط حال 
حاض�ر کش�ور را در اين رابط�ه چط�ور ارزيابی 

می کنید؟
ذات ان��رژی هس��ته ای ق��درت آفرین اس��ت و غرب از 
قدرتمند ش��دن ایران ه��راس دارد و اتهام هایی که به 
ما وارد می کند ناش��ی از همین احس��اس ترس است. 
چه کس��ی می تواند باور کند که کشوری مثل ایران که 
در طول چند صدسال گذش��ته به هیچ کشوری حمله 
نکرده اس��ت و خود بیش��ترین آس��یب را از سالح های 
کش��تارجمعی متحمل ش��ده بتواند به دنبال س��الح 
هس��ته ای باش��د؟ س�وال اصلی اينجاس�ت که ما 
چه نیازی ب�ه اين س�الح داريم؟ مگ�ر در جنگ 
نابراب�ر و تحمیلی هشت س�اله اي�ران و عراق ما 
سالح کش�تارجمعی داش�تیم که توانس�تیم از 
وجب به وجب خاک کش�ورمان دفاع کنیم؟جواب 
این سوال ها برای غرب مشخص است و اگر ما معتقدیم 
که غرب به این صلح هسته ای بسیار بیشتر از ما نیازمند 

است به همین دلیل اس��ت. تحریم ها علیه مردم ایران 
قلب اقتصادی غ��رب و آمری��کا را هم نش��انه گرفته و 

نمی توان کشوری مانند ایران را نادیده گرفت.
در برخی انتقاداتی که در داخل به مسئله پرونده 
هسته ای ايران وارد می ش�ود منتقدين معتقدند 
که ما نبايد در زمان دولت های گذشته فعالیت های 
هس�ته ای خود را متوقف می کردي�م و اين نوعی 
عقب نش�ینی مقابل قدرت های غربی بوده است. 

ديدگاه شما چیست؟
من معتقدم مدتی زمان الزم بود برای کشورهای غربی 
که با این واقعیت کنار بیایند که جمهوری اسالمی ایران 
کشوری اس��ت که به لحاظ هس��ته ای می تواند جایگاه 
باالیی داشته باش��د. مس��لماً پذیرش این مسئله برای 
کش��ورهایی که قدرت و پیش��رفت را تنها ب��رای خود 
می خواهند قابل قبول نبود. این صنعت پرس��تیژ آور و 
قدرت آفرین اس��ت و از همه مهم تر اینک��ه ایران را در 

بسیاری از زمینه های علمی مستقل می کند. 
اوبام�ا زمان�ی گفت ک�ه اگ�ر بتوانم تم�ام پیچ و 
مهره های صنعت هس�ته ای اي�ران را باز می کنم 
ولی آيا موفق ش�د؟ جواب روشن است ایران متوقف 
نش��د. پس متوقف ش��دن در آن زمان و سرعت گرفتن 
مذاکرات هسته ای در ش��رایط حاضر به نفع ایران بوده 
اس��ت. زیرا غرب را پای میز مذاکره با ایران کش��اند.اما 
این مذاکرات��ی که ش��ما آن را یک نوع پی��روزی برای 
ایران می دانید در داخل منتقدین سرس��ختی دارد که 
معتقدند ای��ن روال گفتگوه��ای ایران و غ��رب به نفع 
مصالح ملی نیس��ت و دالیل خود را مطرح می کنند.در 
طول سال های گذشته غرب همواره می خواسته پرونده 
هسته ای ایران را وارد بازی سیاسی کند که این فضای 
سیاس��ی به داخل کشورها هم کشیده ش��ده است. در 
آمریکا کنگره این کشور به شدت با این مذاکرات مخالف 
است. پرونده هسته ای ایران را باید بادید فنی نگاه کرد 
نه سیاسی و دقیقاً به همین دالیل سیاسی حتی برخی 
کشورهای منطقه هم با هسته ای شدن ایران مخالف اند. 
سیاس��تمداران در کش��ور ما باید به این پرونده ملی و 
فراجناحی نگاه کنند و برحس��ب اهمیت این مذاکرات 
مسائل فنی را موردبررسی قرار دهند. همه ما به دنبال 
اقتدار ملی کشورمان هستیم و نباید در نقدهای خود به 
دنبال استفاده یا سوءاستفاده جناحی باشیم. مذاکرات 
ایران و غرب به هیچ دسته و جناحی تعلق ندارد متعلق 

به ملت ایران است.
تصور کنید ک�ه مذاکرات به هر دلیل�ی به نتیجه 
نرسد ما چه سیاستی را در پیش خواهیم گرفت و 
آينده فناوری هسته ای ايران را چطور پیش بینی 

می کنید؟
آنچه مربوط به روند توس��عه اجتماعی و سیاسی کشور 
است مثل همیشه دنبال خواهد شد یکی از فاکتورهای 
توسعه فناوری هسته ای است. این طور نیست که همه 
مشکالت ما مربوط به فعالیت های هسته ای باشد و تنها 
اهمیت این صنعت است که باعث می شود در این زمینه 
فشار بیشتری را متحمل شویم. کشور ما سرمایه گذاری 
گسترده ای در این زمینه انجام داده اس��ت و نگاه ما به 
دستان غرب نیس��ت. در این مدت ماده ها میلیارد دالر 
صرف آموزش نیروهای جوان و آینده س��از کش��ورمان 
کردیم تا به خودکفایی برسیم. چه با مذاکرات چه بدون 
مذاکرات برنامه هسته ای ایران ادامه می یابد. نمی توانیم 
وقتی اقتصاد ما متک��ی به نفت فناپذیر اس��ت صنعت 
هسته ای که می تواند برای آینده ما سرنوشت ساز باشد 
را رها کنیم. ما باید نیروگاه های هس��ته ای کشورمان را 
مانند نیروگاه بوشهر به س��رانجام مطلوب برسانیم و از 

این انرژی نهایت اس��تفاده را ببریم. ما تالش می کنیم 
که باروحیه صلح طلبانه نگرانی های جهان را نسبت به 
برنامه هسته ای ایران برطرف کنیم اما اگر آن ها حاضر 
به پذیرفتن گفتمان منطقی ما نباشند این دیگر مشکل 
ما نیست باید خودشان مشکالتشان را حل کنند. راه حل 

رفع نگرانی غرب حذف صنعت هسته ای ایران نیست. 
به نیروگاه بوشهر اش�اره کرديد که کشور روسیه 
متعهد به اتمام آن است. آيا روس ها شريک خوبی 
برای ايران بوده اند و به همه تعهدات خود در اين 
زمینه عم�ل کرده اند؟آي�ا داليل سیاس�ی مانع 

تکمیل هرچه سريع تر اين نیروگاه شده است؟ 
ما دالیل زیادی مبنی بر اینکه اکنون قضاوت کنیم که 
آیا روس ها شرکای خوبی برای ما بوده اند یا خیر نداریم. 
شرایط نیروگاه بوشهر ویژه اس��ت مثل یک ساختمان 
نیمه کاره که بخواهید مجدداً آن را تغییر بدهید گاهی 
این تغییرات از اینک��ه دوباره از ابتدا آن س��اختمان را 
بس��ازید بیش��تر زمان می برد. ما اصرار داش��تیم که از 
طراحی های قبلی اس��تفاده ش��ود و اکنون خوشحالیم 
که نیروگاه بوشهر ازلحاظ فنی و امنیتی نمونه و الگوی 
خوبی برای همه کشورهاس��ت. دالیل طوالنی ش��دن 
روند تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و مربوط به 

اشکاالت و مسائل فنی است. 
آيا قرار است ايران ساخت دو نیروگاه ديگر را نیز 

به کشور روسیه واگذار کند؟
نه، قرار نیست ساخت همه نیروگاه ها را با همکاری یک 
کشور انجام دهیم. در استراتژی امنیت انرژی باید تنوع 
همکاری وجود داشته باش��د و این یک عرف بین المللی 
اس��ت و ما برای س��اخت نیروگاه های جدید مش��غول 
مذاکره با برخی کشورها هستیم که به موقع آن را اعالم 

خواهیم کرد.
برای سالگرد انقالب دس�تاورد جديدی درزمینه 

صنعت هسته ای رونمايی خواهد شد؟
برای ماه های آینده برنامه هایی داریم که در زمان معین 

آن را اعالم خواهیم کرد.
همان طور که مطلع هس�تید اصفه�ان درزمینه 
هس�ته ای، اس�تانی پی�ش رو ب�وده اس�ت. در 
هم جواری صنايع هس�ته ای اين ش�هر چالش�ی 

وجود ندارد؟ 
ازلح��اظ ایمن��ی تأسیس��ات، همه م��ردم ای��ران باید 
اطمینان داشته باشند زیرا یک دولت نمی تواند نسبت 
به س��المت مردم کشورش بی تفاوت باش��د. تأسیسات 
هسته ای نظارت جهانی و اس��تانداردهای جهانی دارد. 
ش��ایعاتی که گاه مغرضانه ش��کل می گیرند هیچ پایه 
و اساس اثبات ش��ده علمی ندارد. تشعش��عات و ذرات 
هس��ته ای که خط��رزا هس��تند به طور م��داوم کنترل 
می ش��وند و این موضوع نه تنها برای بیرون تأسیس��ات 
بلکه ب��رای کارکنان ه��م مدنظر قرار می گی��رد و برای 
ما اولی��ن و مهم ترین نکته س��المت مردم اس��ت. من 
 به م��ردم اطمین��ان می دهم که ج��ای هی��چ نگرانی

 نیست.
آيا س�ازمان انرژی اتم�ی برای گس�ترش دانش 

هسته ای در اصفهان برنامه ويژه ای دارد؟
س��ازمان انرژی اتمی، اصفه��ان را قلب تپن��ده صنایع 
هسته ای ایران می داند و این استان برای ما ازاین جهت 
اهمی��ت دارد ک��ه صنع��ت س��وخت م��ا در اصفهان 
متمرکزشده اس��ت و این مزیت ما نس��بت به خیلی از 
کشورهاس��ت. برخی کش��ورها که نام نمی برم ممکن 
است حتی بمب اتم هم داشته باشند اما ظرفیت صنعت 
سوخت ما را ندارند و این افتخاری برای ایران و اصفهان 

محسوب می شود. 

اصفهان افتخار صنعت هسته ای ایران است

اخبار کوتاه

2
ایران هنوز نگرانی های آژانس را برطرف نکرده است

فراز و فرودهای هسته ای شدن ایران در گفتگوی با سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با رادیو رژیم صهیونیستی بار دیگر به 
تکرار مواضع خود علیه ایران پرداخت و گفت: تهران هنوز نتوانسته نگرانی های این نهاد را 
برطرف کند. »یوکیا آمانو«، بار دیگر مواضع ضدایرانی خود را تکرار کرده و مدعی شد که 

تهران هنوز به سواالت آژانس در مورد ابعاد نظامی احتمالی، پاسخ نداده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1515یکشنبه 19 بهمن 1393 | 18 ربیع الثانی 1436

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.comNo. 1515  | feb8  ,2014  |  8 pages 

فرمانده پای��گاه هوایی 
ش��هید بابایی اصفهان 
با بی��ان اینک��ه نیروی 
هوایی در بیعت با امام 
راح��ل پیش��تاز بوده 
اس��ت، گف��ت: بیعت 
پرس��نل نیروی هوایی 
با امام راحل زمینه ساز 
پیروزی انقالب اسالمی 

شد.
امی��ر س��رتیپ خلبان 

مسعود روزخوش به مناس��بت  امروز )روز 19 
بهمن (، روز نی��روی هوایی و بیع��ت تاریخی 
هماف��ران نیروی هوای��ی با امام راح��ل اظهار 
کرد: به طور یقین و قطعی و با س��ند و مدرک 
 می گویم که واقعه روز 17 شهریور کار ارتشیان

 نبود.
وی ادام��ه داد: دلیل من بر این ادعا این اس��ت 
که پس از واقعه 17 شهریور، شاه به هر ارتشی 
مبلغ 900 تومان هدیه داد که بیش از یک هزار 
نفر از ارتشیان به نماینده امام مراجعه کردند و 
 مبلغ 9 میلیون تومان هدای��ای خود را باز پس

 دادند.
فرمانده پای��گاه هوایی ش��هید بابایی اصفهان 
ضمن اش��اره ای مختصر به مشکالت آن زمان 
ارتش��یان برای بیعت تاریخی همافران با امام 
راحل، تصریح ک��رد: کارکنان نی��روی هوایی 
برای رفتن به جلس��ه بیع��ت با ام��ام راحل با 
مش��کالتی روبه رو بودند که تمام آن مشقت ها 
را به جان خریدند و چه بس��ا عده ای از پرسنل 
نیروی هوایی با نوش��تن وصیت نامه های خود 
 به این جلسه رفتند و باعزت با امام خود بیعت 

کردند.
وی بیان کرد: درایت امام 
راحل در جلس��ه بیعت 
هماف��ران در روز 19 
بهمن پی��ش از پیروزی 
انقالب اسالمی به منظور 
حفاظت از ج��ان آن ها 
مبن��ی بر دس��تور دادن 
برای عک��س گرفتن از 
پشت سر آن ها بی نظیر 

بود.
روز خ��وش بابی��ان اینک��ه نی��روی هوایی در 
بیعت با امام راحل پیش��تاز بوده اس��ت، گفت: 
بیعت پرس��نل نیروی هوای��ی با ام��ام راحل 
زمینه س��از پی��روزی انقالب اس��المی ش��د، 
چراکه پ��س ازآن کارکن��ان ارگان های متعدد 
 فوج فوج ب��رای بیعت ب��ا امام راح��ل و انقالب

 آمدند.
وی افزود: نیروی هوایی نخستین نیرویی بود که 
به بدنه انقالب پیوست و این امر نیز در روزهای 

نخستین جنگ تحمیلی نیز به اثبات رسید.
فرمانده پای��گاه هوایی ش��هید بابایی اصفهان 
دس��تگیری تروریس��ت و جان��ی، عبدالمالک 
ریگ��ی در یک اق��دام مش��ترک ب��ا نیروهای 
گمنام امام زمان)عج( و پدافند هوایی را برگی 
 زرین بر لوح افتخ��ارات نی��روی هوایی ارتش

 دانست.
وی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای 
مسلح و فرزندان انقالب، کمترین خطا و اهمالی 
در انج��ام رس��الت و مأموریت خ��ود نخواهند 
کرد و تمام قد در مقابل دش��من با هوش��یاری 

ایستاده اند.

مصلحی: داعش زير نظر انگلیس 
تربیت شده است

وزیر سابق اطالعات بابیان این که 
استکبار از رشد و شکوفایی اسالم 
هراس دارد،گفت: اسالم هراسی در 
غرب سبب شده که اندیشمندان 
غربی به دنبال ش��ناخت از اسالم 
بروند، تم��ام عصبانی��ت غرب به 

دلیل گسترش اسالم است.
حجت االس��الم حیدر مصلحی در 
مراسم جشن دهه فجر انقالب اسالمی در مسجد چهارمردان، افزود: 
رمز موفقیت جمهوری اس��المی ایران، والیت فقیه اس��ت و بسیاری 
از کش��ورهای منطقه نیز برتری انقالب اس��المی را ب��ه خاطر نقش 

تعیین کننده والیت فقیه می دانند.
وی بابیان این که امام خمینی)ره( مسیر انقالب را طراحی کرد، گفت: 
با به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی مس��ئله والیت مداری در ایران 
پایه ریزی شد، این انقالب الهی مسیر تکامل جهان اسالم را به سوی 
باال حرکت می دهد.وی بابیان اینکه ب��ا مدیریت زییای والیت فقیه، 
تاکنون کش��ور فتنه های بزرگی را پش��ت سر گذاش��ته است، ادامه 
داد: بعد از امام خمینی)ره(، رهبر معظم انقالب اسالمی با مدیریتی 
حکیمان��ه و با بصی��رت این انق��الب را به پیش می برند.وزیر س��ابق 
اطالعات با اشاره به اهداف امام خمینی)ره( از تشکیل انقالب اسالمی، 
گفت: ایشان از تشکیل انقالب سه هدف را دنبال می کردند، تشکیل 
حکومت اسالمی در ایران، بیداری مس��لمانان جهان و زمینه سازی 
برای ظهور امام زمان)عج( ازجمله این اه��داف بود.وی بابیان اینکه 
سرویس های جاسوس��ی غرب از جریان بیداری اس��المی به شدت 
به هم ریخته و خشمگین بودند، اظهار داشت: استفاده از اراذل واوباش 
از راهبردهای سرویس جاسوس��ی انگلیس است که بر همین اساس 
تروریس��ت های داعش که حدود دو دهه قبل در عراق ش��کل گرفته 
بودند، پس از حضور آمریکا در این کشور به ناگاه در جامعه ظاهرشده 

و ادعای دولت اسالمی می کنند.
وی با اشاره به جریان فتنه س��ال 88 و ریزش نخبگانی که در مسیر 
انقالب اسالمی کم آورده بودند، خاطرنش��ان کرد: در جریان فتنه و 
تقسیم کاری میان سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس و اسراییل، 
نخبگان جامعه هدف گذاری شده بودند و به برخی افراد که با اعضای 
 سفارت انگلیس مالقات کرده بودند نیز هشدارهایی دادیم که مراقب

 باشند.

 ملت ايران مقابل تحريم ها 
مثل کوه ايستاده است

نماینده مردم ته��ران در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: اگر این 
تحریم ه��ا نس��بت به برخ��ی از 
کش��ورهای دیگر اعمال می شد، 
دو ماه بیشتر دوام نمی آوردند، اما 

این ملت مثل کوه ایستاده است.
غالم علی حداد عادل در مس��جد 
فاطمیه شاهین ش��هر اصفهان، با 

گرامیداشت دهه فجر افزود: در حال حاضر که دیپلمات های کشور در 
حال مذاکره هستند همه تأکید ملت، رهبری و نمایندگان مجلس این 
است که مذاکره را انجام دهید، اما مواظب باشید استقاللی که به برکت 

این انقالب به دست آمده است، صدمه نبیند.
وی ادامه داد: در زمان پهلوی همه چیز این مملکت تکیه بر خارجی ها 
بود.این عضو مجلس شورای اس��المی بیان داشت: همان گونه که دهه 
عاشورا را به خون خواهی امام حسین)ع( تلقی می کنیم باید این دهه را 

نیز به پاسداشت پیروزی انقالب اسالمی گرامی بداریم.
شهدای انقالب اسالمی درراه امام حسین)ع( گام برداشتند

حداد عادل بیان داش��ت: این پیروزی جدای از حرکت س��ید ش��هدا 
نیست و ش��هدای ما در انقالب درراه امام حس��ین)ع( گام برداشتند و 
امام خمینی)ره( نیز حرکت خود را با الهام از امام حسین)ع( آغاز نمود.
حداد عادل در ادامه س��خنان خود به بررسی ش��عار مردم در سال 57 
پرداخت.وی اظهار داشت: شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
که مردم ایران به طور خودجوش و طبیعی به زبان آوردند، را باید پس 

از ۳۶ سال از تحقق آن، بررسی نماییم.
حداد عادل این شعار را حرف دل مردم عنوان کرد و گفت: مردم ایران 
در نظام پهلوی به چشم دیدند که 50 هزار مستشار آمریکایی در ایران 

وجود دارد و شاه جرأت نمی کند بدون اجازه آمریکا تصمیم بگیرد.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گفت: پیش از انقالب، ایران در 
هیچ یک از حوزه های سیاس��ی، فرهنگی، نظام��ی، اقتصادی و علمی 

هیچ گونه استقاللی از خود نداشت.
انقالب اسالمی استقالل را به ما برگرداند

ح��داد عادل بی��ان داش��ت: باید ق��در نعمت ای��ن انق��الب را بدانیم 
چراکه ای��ن انقالب اس��تقالل م��ا را به م��ا برگردان��د و ما ام��روز به 
 آمریکا که ابرقدرت جهان اس��ت اجازه دخالت در سرنوش��ت خود را

 نمی دهیم.

اولین تالش های ايران برای دستیابی به فناوری هسته ای به دهۀ 1۹5۰ میالدی بازمی گردد. نخستین کشوری که 
ايران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب و اين فناوری را به ايران منتقل کرد اياالت متحده آمريکا بود که 
امروز نخستین مخالف جدی ايران در تحقق فعالیت های هسته ای آن است. اولین قدم جدی درزمینۀ استفاده از 
علوم و فناوری هسته ای در ايران در سال 1۳۳5 برداشته شد. در 1۴ اسفند 1۳۳5 )5 مارس 1۹5۷( موافقت نامۀ 
همکاری بین دولت اياالت متحده آمريکا و دولت ايران راجع به استفاده های غیرنظامی از انرژی اتمی امضاء گرديد. 
اين موافقت نامه که از طرف دولت اياالت متحده آمريکا و رئیس کمیسیون انرژی اتمی اين کشور به امضا رسید، 
مشتمل بر يک مقدمه و يازده ماده اس�ت. اين موافقت نامه در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 1۳۳۷ به تصويب مجلس 

شورای ملی رسید.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

بیعت همافران با امام راحل زمینه ساز انقالب شد



يادداشت
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گشتی در اخبار  41 زندانی جرایم غیر عمد آزاد شدند

راه اندازی  سامانه ازدواج در  استان 

برخی از مراکز مشاوره ازدواج در کشور فاقد مجوز هستند

مدیر عامل ستاد دیه اس��تان اصفهان از آزادی 41 زندانی محکوم جرایم غیر عمد از زندان 
های اس��تان اصفهان بمناسبت سی و ششمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد. 
مجید احسانی گفت: با تصویب هیات مدیره ستاد دیه استان و کمک خیرین و نیکوکاران این 
استان و با هدف بازگشت مددجویان به آغوش خانواده ها،  در ایام دهه فجر امسال محقق شد.
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هوای اصفهان بارانی می شود
 مدیر اداره روابط عمومي هواشناسي استان اصفهان گفت: از روز 
سه شنبه تا پایان هفته، شاهد فعالیت سامانه بارش زایي بر روي 
استان اصفهان به ویژه جنوب غرب و غرب و شمال و تاحدي مرکز 

خواهیم بود.
جالل حیدري گفت: بررسي نقش��ه هاي هواشناسي، بیانگر گذر 
امواج ناپایدار در ۷۲ س��اعت آینده از روي استان اصفهان است؛ 
بر همین  اساس به تدریج از بعدازظهر و شب، افزایش ابر و بارش 
پراکنده به ویژه در نواحي غرب و شمال استان و گاهي وزش باد 

پیش بیني مي شود. 
وي افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته، ش��اهد فعالیت سامانه 
بارش زایي بر روي اس��تان به ویژه جنوب غرب و غرب و شمال و 

تاحدي مرکز خواهیم بود. 
مدیر اداره روابط عمومي هواشناسي استان اصفهان تصریح کرد: 
وضعیت جوي شهر اصفهان نیز براي روز شنبه، قسمتي ابري، در 
بعدازظهر افزایش ابر، گاهي وزش باد و اواخر وقت بارش پراکنده، 
روز یک شنبه، قسمتي ابري، در برخي ساعات افزایش ابر، اوایل 
وقت بارش پراکن��ده و وزش باد و براي روز دوش��نبه به صورت 
قسمتي ابري، در برخي ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش 

باد انتظار مي رود. 

افتتاح بزرگ ترين نماد دانشگاهی 
کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس دانش��گاه صنعتی اصفه��ان گفت: بزرگ ترین س��ردرب 
دانش��گاه های کش��ور به عنوان یک نماد دانش��گاهی و با هدف 
تس��هیل در دسترسی به دانش��گاه صنعتی اصفهان، هم زمان با 

گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه صنعتی اصفهان، سید محمود مدرس هاشمی در مراسم 
آغاز بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: وسعت زمین و تعدد 
دانشگاهیان ساکن در این دانشگاه ۲ عامل مهمی بوده که وجود 

چند مسیر ورود و خروج به این دانشگاه را ضروری کرده است.
وی با اش��اره به اینکه طراحی پروژه س��ردرب دانشگاه صنعتی 
اصفهان و جاده شمالِی آن از سال های گذش��ته آغاز و در چند 
سال گذشته سرعت گرفته بود، افزود: در دوره مدیریت جدید نیز 
با تصمیم برای اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام، فعالیت برای 
بهره بردای از این طرح س��رعت گرفت و خوشبختانه هم زمان با 

گرامیداشت ایام دهه فجر انقالب اسالمی افتتاح شد.
رئیس دانش��گاه صنعتی اصفهان بیان کرد: دانشگاهیان از این 
پس امکان اس��تفاده از ه��ر ۲ درب ورودی را داش��ته و با توجه 
به ساختمان های موجود در دانش��گاه و برای جغرافیایی آن ها، 
همچنان درب جنوبی دانش��گاه صنعتی اصفهان به عنوان درب 
اصلی محسوب   شده و درب شمالی نیز برای تسهیل در دسترسی 
دانشگاهیان مورداستفاده قرار می گیرد.این سازه پس از سردرب 
مسجد جامع یزد، بزرگ ترین سردرب ورودی در کشور محسوب 

می شود.

 درمان رايگان بیماران سرطانی
 تأمین اجتماعی

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران ضمن اعالم جزئیات 
پذیرش و درمان رایگان بیمه ش��دن در مراکز تحت پوش��ش، از 
افزایش ۲0 درصدی بودجه بخش درمان در سال آینده خبر داد.

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران ضمن اعالم جزئیات 
پذیرش و درمان رایگان بیمه ش��دن در مراکز تحت پوش��ش، از 
افزایش ۲0 درصدی بودجه بخش درمان در سال آینده خبر داد.

محمدتقی خسروانی مقدم افزود: در حال حاضر در استان  تهران 
اکثر مراکز پاراکلینیکی و همچنین مراک��ز درمانی خصوصی و 
تمامی مراکز درمانی دانش��گاهی مانند بیمارستان امام خمینی 

و شریعتی با تأمین اجتماعی ارتباط داشته و همکاری می کنند.
وی با اشاره به اینکه در استان تهران حدود 5 هزار مرکز درمانی 
مرتبط با تأمین اجتماعی وج��ود دارد، گفت: س��ازمان نیز 11 
بیمارستان ملکی ، ۲ دی کلینیک، ۲5 پلی کلینیک و کلینیک 
تحت پوشش دارد که بیمه شدگان می توانند از این مراکز استفاده 
کنند.مدیرکل درمان تأمین اجتماعی اس��تان تهران به بودجه 
درمان اشاره کرد و گفت: امسال ۲ هزار میلیارد تومان در بخش 
درمان هزینه شد و  بودجه سال آینده نیز رشد ۲0 درصد خواهد 
داشت.وی در مورد آمار بیماران خاص نیز گفت: با توجه به اینکه 
برخی از بیم��اران در مراکز درمانی دانش��گاهی پذیرفته ش��ده 
و پرون��ده دارند و برخ��ی نیز در مراک��ز ملکی س��ازمان تأمین 
 اجتماعی، به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد این افراد در حال 

حاضر نداریم.

 خط يک متروی اصفهان هنوز 
با کمبود بودجه مواجه است

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: خط یک متروی اصفهان 
هنوز ازلحاظ بودجه با مشکل مواجه بوده و این خط همچنان با 

کمبود بودجه مواجه است.
فتح اهلل معین با اش��اره به اینکه خط یک متروی اصفهان هنوز از 
لحاظ بودجه با مشکل مواجه است، اظهار کرد: این خط نیازمند 
برخورداری از بودجه های مورد نیاز ب��وده و این خط همچنان با 

کمبود بودجه مواجه است.
وی اضافه کرد: ما در خط یک متروی اصفهان به ویژه برای خرید 

واگن و تکمیل ایستگاه ها نیازمند وجود بودجه هستیم.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر خط دوم متروی اصفهان نیز مصوب ش��ده است، تصریح 
کرد: ما در گذش��ته برای مطالعات ژئوتکنی��ک، مطالعات مبدأ 
و مقصد، وضعی��ت ایس��تگاه ها و مطالعات زمین شناس��ی خط 
دوم متروی اصفهان اعتباری را گذاش��ته بودیم ت��ا این موارد به 
صورت کامل انجام شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات 
الزم در این بخش ها در حال انجام اس��ت، ادامه داد: بخش��ی از 
خط دوم مت��روی اصفهان ک��ه از دپوی زینبیه آغاز می ش��ود و 
 به س��مت میدان الله می رود ب��ه صورت قطعی ج��زو این خط

 است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنايی

 اياب و ذهاب دانش آموزان 10 استان
 از سال 94 رايگان می شود

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن اعالم این خبر 
که از سال آینده سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول 10 
استان کشور به طور کامل رایگان می ش��ود گفت: این استان ها 
عمدتا محروم هستند.مجید قدمی با بیان اینکه بودجه آموزش و 
پرورش استثنایی از رشد مناسبی برخوردار است و عالوه بر ایجاد 
بیمه درمانی و ارتقای طرح آموزش فراگیر، سرویس ایاب وذهاب 
دانش آموزان در مناطق محروم مدنظر است اظهار کرد:  در سال 
آینده حدود 10 استان محروم که عمدتا مناطق جنوبی کشور را 

شامل می شوند مشمول این طرح خواهند شد.
وی ادامه داد: معلولیت مشکل افراد و خانواده ها نیست، معلولیت 
مشکل جامعه است و اگر مس��ئوالن و جامعه این شعار را قبول 

کنند، هیچ مشکلی برای خانواده ها و افراد باقی نمی ماند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی با بیان اینکه تعداد 
مدارس اس��تثنایی در مناطق دور کافی نیس��ت، گفت: از سوی 
دیگر مدارس عادی این دانش آم��وزان را نمی پذیرند و باید برای 
این موضوع چاره ای اندیش��ید.قدمی تصریح ک��رد: به دنبال آن 
هستیم از طریق آموزش فراگیر تلفیقی، مناطق دور را شناسایی 
کرده و معلم را آموزش دهیم تا دانش آموز استثنایی نابینا و ناشنوا 

را آموزش دهد و افزایش فوق العاده ای برای وی در نظر بگیریم.

رییس پلی��س فتا خراس��ان رض��وی در خصوص 
کالهبرداری جدید افراد س��ودجو با شگرد تبلیغات 

دروغین خدمات تلفن همراه خبر داد.
سرهنگ سیدمحسن عرفانی رئیس پلیس فتا استان 
خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: امروزه یکی 
از شگرد های س��ودجویان در فضای مجازی ارسال 
پیامک های وسوس��ه انگیز مبنی بر برنده شدن در 
مس��ابقات، برنده شدن قرعه کش��ی ها و طرح ها و 

بسته های حمایتی می باشد. 
 سرهنگ عرفانی افزود: متاسفانه برخی از شهروندان 
بدون توجه به اینکه آیا اصاًل در قرعه کش��ی مذکور 
یا در جشنواره اشاره شده شرکت داشته اند یا نه، با 
دیدن یا شنیدن خبر، برنده شدن در طرح ها و بسته 
های مختلف خدماتی تلفن همراه تصمیم به ارسال 
اطالعات خواسته شده می نمایند و یا به نزدیکترین 
خود پرداز مراجعه کرده و در دام کالهبرداران گرفتار 
می شوند ،کم دقتی و اعتماد زیاد کاربران یکی از علل 
اصلی افزایش چنین کالهبرداری هایی به شمار می 
آید.  وی در ادامه از ش��گرد جدید کالهبرداری خبر 
داد و گفت: با اش��اره به برخی طرح ها که به تازگی 
از سوی ش��رکتهای ارتباطات سیار برای تلفن های 

همراه در نظر گرفته ش��ده ،افراد کالهبردار با سوء 
اس��تفاده از این طرح ها اعم از جشنواره و ... به افراد 
دارای تلفن همراه تماس گرفته و با پیشنهاد هایی 
فریبنده از جمله مکالمه رایگان 3000 دقیقه ای و 
اینترنت رایگان به مدت س��ه ماه و همخوانی چهار 
رقم ش��ماره آخر س��یم کارت فعلی با شماره سیم 
 کارت پیش��نهاد ش��ده در اغ��وای مخاطب تالش

 می کنند. 
 رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی بیان داشت: 
این سیم کارت ها ارزش��ی حدود 16500تومان را 
دارا هستند و هنگام فعالس��ازی مابه التفاوت وجه 
را در خدمات مش��ترکین همراه بپردازند اما برخی 
ش��هروندان با فریب کالهب��ردار تم��ام وجه)مبلغ 
145600تومان( را هنگام دریافت س��یم کارت به 
پست یا هر فرد دیگری تحویل می دهند در حالی که 
می بایس��ت مابه التفاوت وجه را هنگام فعال سازی 

سیم کارت به دفاتر خدمات مشترکین بپردازند. 
 وی در پایان از ش��هروندان خواس��ت ضمن جدی 
گرفتن هشدارهای پلیس،در صورت مواجه با موارد 
مشکوک آن را از طریق س��ایت پلیس فتا به آدرس 

Cyberpolice.ir گزارش کنند. 

احتمال تبديل پنج شنبه ها به تعطیل 
رسمی در سراسر کشور

زمزمه هایي به گوش مي رس��د ک��ه دولت قص��د دارد روزهاي 
پنج شنبه را نیز به تعطیالت رسمي اضافه و به عبارتي تعطیالت 
را ساماندهي کند. موضوعي که بارها ش��ایعه آن در ایران مطرح 
شده  اما اجرایي شدن آن به دلیل باورهاي اغلب اشتباه، به نتیجه 

نرسیده و با بن بست مواجه شده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی از جزئیات 
طرحی خبر می دهد که از سوی دولت برای ساماندهی تعطیالت 
رسمی کشور نوشته شده و با نهایی شدن پیشنهادها قرار است به 

صورت الیحه ای تقدیم مجلس شود.
حسن اس��توارآذر روز پنج ش��نبه اعالم کرد: »در پیشنهادی که 
در این خصوص ارائه ش��ده ادارات با رعایت 44 ساعت کاری در 
هفته، پنج شنبه های آخر هفته در نیمه اول سال در تمام کشور و 

پنج شنبه های تمام سال در کالنشهرها تعطیل می شود.«
او اضافه ک��رد: »در این پیش��نهاد 15 روز به عن��وان تعطیالت 
مذهبی، چه��ار روز به عنوان تعطیالت مل��ی، پنج روز تعطیالت 
نوروزی، س��ه روز تعطی��الت تابس��تانی، چه��ار روز تعطیالت 
زمستانی، 54 روز تعطیالت جمعه و ۲۷ روز تعطیالت پنج شنبه 
و در مجموع 11۲ روز تعطیل رسمی ارائه شده است.« به گفته او 
ایران از جمله کشورهایی است که تعطیالت رسمی کمتری دارد، 
اما به دلیل تعطیلی های نیمه پنهان، تعداد تعطیالت رسمی در 

آن زیاد به نظر می رسد.

 امام جمعه اصفهان: پروژه ها
 بر اساس اولويت اجرا شود

 نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان، 
توجه به اولویت ها را یکی از مالک های مدیران موفق 
دانست و از مس��ووالن خواس��ت تا کارها را بر اساس 

اولویت بندی عملیاتی کنند.
» آیت آهلل طباطبایی نژاد « در دی��دار مدیران بنیاد 
مس��کن اس��تان با تبریک ایام دهه فجر، ب��ه تدبیر و 
دور اندیشی امام خمینی )ره( اشاره کرد و گفت: امام 
)ره( قبل از پیروزی انقالب هم��ه چیز را پیش بینی 
کرده بود و ه��ر آنچه را حضرت علی )علیه الس��الم( 
در حکومت خود قصد داش��تند به آن برسند، شرایط 

و زمان اجازه نداد را در این انقالب پایه ریزی کرد.
وی خاطر نش��ان کرد: تأمین مسکن برای نیازمندان 
و مهاجرین یک��ی از مهمترین دغدغه ه��ای پیامبر 
اکرم )ص( پس از هجرت بود و امام خمینی )ره( نیز 
به پی��روی از همین س��یره در کوتاهترین زمان پس 
از پیروزی انقالب، دس��تور تاس��یس بنیاد مسکن را 

صادر کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افتتاح حساب 100 را 
یکی دیگر از اقدامات بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
برای رسیدگی به نیازمندان خواند و گفت: این حساب 
که در سالهای اول انقالب بسیار شناخته شده بود، به 

دلیل عدم تبلیغ به فراموشی سپرده شده است.
وی با اشاره به آیه » لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة 
حس��نة « اظهار کرد: اگر رس��ول خدا )ص( اسوه ما 
اس��ت، باید دغدغه های ایش��ان نیز دغدغه تک تک 
مسلمانان باشد، لذا نباید یک مس��لمان فردی را بی 

سرپناه ببیند و بی تفاوت عبور کند.
آی��ت اهلل طباطبایی نژاد مطالبه پ��ول بابت زمین در 
روستاها را مخالف فرامین امام خمینی )ره( دانست و 
گفت: بنیاد مسکن نباید در روستاها از خانواده های 
مس��تضعف بابت زمین پولی دریافت کن��د زیرا این 

فرمان صریح امام )ره( است.
وی مس��ئوالن را به وس��عت نظ��ر در رس��یدگی به 
مس��تمندان توصیه کرد و گفت: خانه های روستایی 
را بگونه ای بس��ازید ک��ه جوابگوی تع��داد فرزندان 
و جمعی��ت خانواده ه��ا باش��د و افراد پ��س از چند 
 س��ال به دلیل کمب��ود جا، مجب��ور به جاب��ه جایی

 نشوند.
امام جمعه اصفهان خطاب به مسئوالن بنیاد مسکن 
این استان افزود: تا وقتی که برای همه افراد سر پناه 
تهیه نشده باشد، هزینه های خود را خرج سنگ فرش 

خیابان و ساخت میدان نکنید.

سایت »همسان گزینی« اسفندماه رونمایی می شود

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
گفت: به دنبال این هستیم تا پورتال سامانه ازدواج استان را 
راه اندازی کنیم تا تمام مراکزی که مورد تایید ما هستند در 
آنجا اطالع رسانی شود و این پورتال، مرجعی می شود برای 

مردم که متوجه شوند چه مراکزی در این حوزه مجوز دارند.
مسعود کریمی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان در گفتگو با ایمنا تصریح کرد: دولت و مجلس 
متولی امر ازدواج را سازمان ملی جوانان سابق و وزارت ورزش 

و جوانان فعلی تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه در این حوزه برنامه های مختلفی را تدارک 
دیده ایم، گفت: در استان ها کمیته ساماندهی ازدواج را داریم 
که دس��تگاه های اجرایی که متولی امور جوانان هستند و در 
بحث ازدواج نقش دارند دور هم جمع می شوند و یک سری 
برنامه هایی را تحت عن��وان برنامه های س��اماندهی ازدواج 
جوانان تنظیم می کنند و هر دستگاهی شرح وظایفی در این 
حوزه دارد.معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان اظهارکرد: در اینکه منابعی نامعتبر بخواهند در حوزه 
ازدواج پا بگذارند، چندین بار اطالع رسانی کرده ایم که اصال 
مردم به این منابع رجوع نکنند و منابع مشخصی وجود دارد.  
کریمی ادامه داد: بیش از 100 س��ایت همسریابی در کشور 
وجود دارد که در حال فعالیت هستند و با برنامه ای که وزارت 
ورزش و جوانان در بحث همس��ریابی داش��ته است، سایت 
همسان گزینی با همکاری س��ایت تبیان ایجاد شده است و 

بصورت آزمایشی در حال فعالیت است. 
احیای نقش واسطه گری در ازدواج جوانان 

مدی��ر پ��روژه »همس��ان گزینی« با بی��ان اینک��ه در پروژه 
همسان گزینی تالش شده است نقش واسطه گری در ازدواج 
احیا شود، گفت: سایت »همسان گزینی« هفته اول اسفندماه 

رونمایی می شود.
زهره حسینی آخرین وضعیت سایت همسان گزینی تبیان را 
تشریح کرد و گفت: حدود ۲ سالی است که این پروژه آغاز شده 
است تا بتواند نمونه و الگوی مناسبی را برای تسهیل ازدواج 
جوانان در اختیار آنها قرار دهد و با توجه به جمعیت کاربری 
باالی ۲ میلیون نفر س��ایت تبیان که اکثر آنان در رنج سنی 
جوانی هستند و مهم ترین دغدغه آنها بحث ازدواج است این 
پروژه طراحی شد.وی ادامه داد: ما تالش داریم از ظرفیت های 
موجود در فضای مجازی استفاده کنیم تا الگوی مناسبی که 
متناسب با سبک زندگی دینی، اس��المی و ایرانی باشد برای 
تسهیل ازدواج  جوانان به آنها پیشنهاد دهیم که از سال گذشته 
کارگروهی با عنوان »همسا ن گزینی« تشکیل شد و این طرح 

در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیر پرژه همسان گزینی افزود: تأکید طرح همسان گزینی بر 
احیای نقش واس��طین در امر ازدواج است و شبکه اصلی این 
طرح شبکه ای به عنوان واسطین ازدواج است به این مفهوم 
که افرادی که به صورت سنتی امر وساطت را در ازدواج انجام 
می دادند و خانواده ها به آنها مراجعه و مش��خصات دختران و 

پسران خود را در اختیار آنان قرار می دادند در این شبکه گرد 
هم می آیند تا موارد مناسب را انتخاب و به خانواده ها معرفی 
کنند.حسینی اظهار داشت: واسطین ازدواج به صورت شبکه 
دور هم جمع می شوند تا در جهت معرفی جوانان به یکدیگر 
هم افزایی داشته باشند به گونه ای که اگر واسطه ای در بانک 
اطالعاتی خودش مورد مناسبی را نداش��ته باشد می توانند 
با مراجعه به بانک اطالعاتی س��ایر واس��طین موارد مناسب 
را پیدا کند بنابراین رکن اصلی طرح همس��ان گزینی تبیان 
ایجاد شبکه های واسطه  اس��ت.وی در خصوص نحوه تعیین 
صالحیت واسطین ازدواج گفت: این واسطین افراد حقیقی یا 
حقوقی هستند که در نقاط مختلفی از جامعه مانند دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه حضور دارند و تا این لحظه نزدیک به 150 
نفر واسطه ازدواج در سطح تهران در این سایت ثبت نام کرده اند 

و اطالعات خود را با سایرین به اشتراک گذاشته اند.
مدیر پروژه همس��ان گزینی افزود: ب��رای تعیین صالحیت 
واس��طین آئین نامه ای را تدوین کردیم ک��ه در این آئین نامه 
مشخص شده است یک واسطه ازدواج باید چه خصوصیاتی 
داشته باش��د از جمله متأهل بودن، با تجربه بودن و داشتن 
س��ابقه فعالیت های فرهنگی از جمله مواردی اس��ت که در 
این آئین نامه به آنها اشاره ش��ده است. همچنین آزمون های 
روانش��ناختی نیز برای تأیید صالحیت این افراد در دس��تور 
کار قرار دارد.حس��ینی خاطر نش��ان کرد: ع��الوه بر مراحل 
تعیین صالحیت واس��طین ازدواج این اف��راد تحت آموزش 
نیز قرار می گیرند از جمله اخالق واسطه گری و خصوصیات 
واس��طه گری به آنها آموزش داده می ش��ود تا پی��ش از این، 
آموزش ها به صورت کالس های حضوری برگزار می شد و هم 
اکنون سرفصل های آموزش مجازی واسطه گران نیز در حال 
تدوین است.وی در خصوص نحوه ثبت نام و عضویت در حلقه 
واسطین ازدواج گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت 
تبیان در بخش عضویت در شبکه واس��طین ازدواج ثبت نام 
خود را انجام دهند و در صورت تأیید صالحیت کار خود را آغاز 
کنند که البته در حین انجام کار نیز نظارت دائمی بر عملکرد 

آنها صورت می گیرد.
مدیر پروژه همسان گزینی افزود: از جوانانی که هیچ واسطه ای 
ب��رای ازدواج ندارند دع��وت می کنیم تا بع��د از یک مرحله 
مصاحبه مش��خصات خود را در اختیار واسطین قرار دهند تا 
آنها موارد مناس��ب را انتخاب کنند و البته تأکید این طرح بر 
معرفی افراد از طریق خانواده هاست و حسن کار این است که 

خانواده محوری در این کار اصل است.
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س��ازمان وظیفه عمومي ناجا تمامي مشموالن دیپلم و 
زیر دیپلم داراي برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم 

بهمن ماه 13۹3 را به خدمت سربازي فراخواند.
این س��ازمان ضمن فراخوان تمامي مشموالن غایب و 
غیرغایب متولد 1355 تا پایان دي ماه 13۷5 براي انجام 
خدمت دوره ضرورت، در اطالعی��ه اي اعالم کرد: تمام 
مشموالن دیپلم و زیر دیپلم سال هاي مذکور که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه سال13۹3 دریافت 
کرده اند، باید در س��اعت و محلي که توس��ط سازمان 
وظیفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه مش��موالن به 

مراکز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، حضور یابند.
مشموالن ساکن تهران بزرگ 

کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که 
داراي برگ آماده ب��ه خدمت به تاریخ بهمن ماه س��ال 
13۹3مي باشند باید راس س��اعت 6 صبح روز یکشنبه 
۹3/11/1۹ به محل و مراکزي که توسط سازمان وظیفه 
عمومي ناجا در قال��ب برگ معرفي نامه مش��موالن به 
مراکز آموزش ابالغ شده است حضور یابند تا به خدمت 

دوره ضرورت اعزام شوند. 
مشموالن ساکن ساير استان هاي کشور 

کلیه مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غای��ب و غیر غایب 
که داراي برگ��ه آماده ب��ه خدمت به تاری��خ بهمن ماه 
سال 13۹3 مي باش��ند راس س��اعت ۷ صبح یکشنبه 
۹3/11/1۹ ب��ه معاون��ت وظیفه عمومي اس��تان محل 
سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 

ش��ایان ذک��ر اس��ت، ع��دم حض��ور ب��ه موق��ع در 
 زم��ان و مح��ل ه��اي تعیین ش��ده غیبت محس��وب

 مي شود. 
گفتني است، آن دس��ته از مش��موالني که به هر دلیل 
تاکنون موفق به دریافت برگ معرفي نامه مشموالن به 
مراکز آموزش، نشده اند، مي توانند به نزدیکترین دفتر 
خدمات الکترونی��ک انتظامي )پلی��س+10( مراجعه و 
نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطالعات 

درج شده در آن اقدام نمایند. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو اسامی برخی واحدهای تولیدی 
مواد غذایی که به دلیل جعل اس��ناد بهداش��تی اداره کل 
فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 

غیرمجاز شناخته شده اند را اعالم کرد.
محمد هاش��می گفت: واحدهای تولیدی م��واد غذایی که 
نام ش��ان در ذیل می آید به علت جعل اسناد بهداشتی اداره 
کل فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 

دارو غیرمجاز شناخته می شوند.
وی ادامه داد: جوپرک با نام تجاری ارغوان طبیعت، آدامس 
دراژه با طعم دارچین با نام تجاری اونیا، پیراشکی مخصوص 
با نام رنگارنگ، بامیه سنتی، قلمی با نام تجاری کوثر تهران، 

غیر مجاز و تقلبی هستند.

هاشمی گفت: همچنین آرد نخود چی، حبوبات و ادویه جات 
با نام تجاری ش��عله، بس��تنی با نام تجاری توتک، محلول 
زعفران با نام تجاری معراج، عرقیات سفارش شرکت سنوس 
ایرانیان - تولید صنایع تقطیری ساغر با نام تجاری لحظه ها 
و بیکینگ پودر با نام تجاری زرناز تقلبی و غیرمجاز هستند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با نام بردن از آبلیموهای ترش 
با نام های تجاری دستچین، گلدست، نوش آگین و حاسب 
به عنوان دیگر محصوالت غیرمج��از گفت: این آبلیمو های 
ترش پس از پایش سطح عرضه توسط کارشناسان اداره کل 
فراورده های غذایی آرایش��ی و بهداشتی سازمان و با تعامل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیم��وی ایران و پس از 

دریافت نتایج آزمایشگاهی غیرمجاز شناخته شده اند.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی س��ازمان غذا و دارو، وی در 
پایان خاطر نشان کرد: از کس��انی که محصوالت نامبرده را 
در سطح عرضه مش��اهده می کنند خواست روابط عمومی 
س��ازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور یا نیروی انتظامی را مطلع سازند 
تا نسبت به جمع آوری آنها در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام 

شود.
وی گف��ت: ش��ماره تلف��ن 6640556۹ آم��اده دریاف��ت 
 مکان ه��ای عرض��ه فراورده ه��ای غیر مج��از ف��وق الذکر 

می باشد.

از سوي سازمان وظیفه عمومي ناجا صورت گرفت؛

فراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم در بهمن ماه سالجاري
سخنگوی سازمان غذا و سخنگوی سازمان غذا و دارو

اسامی 4 نوع آبلیموی ترش غیرمجاز اعالم شد

روش جديد کالهبرداران:

 » 3000 دقیقه رايگان مکالمه کنید«



يادداشت

افتتاح اولین خط تمام اتوماتیک 
تولید رادياتور پانلی در شرکت لورچ

در مراسمی با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و دیگر مدیران ارشد این وزارتخانه، اولین خط کاماًل 
خودکار تولید رادیاتور پانلی باقابلیت تولید سالیانه ۸۰۰ هزار 
متر رادیاتور در شرکت لورچ اصفهان واقع در شهرک صنعتی 

جی افتتاح شد.
خط افتتاح شده، عملیات تولید رادیاتورهای پانلی را که نسبت 
به رادیاتورهای آلومینیومی بازدهی بیشتر تا حدود ۳۰ درصد 
دارد را عملیاتی کرده و قابلیت تس��ت آن ها را با فشار ۱۳ بار 

ایجاد می کند.
از مزایای راه ان��دازی خط تولی��د رادیاتور پانل��ی می توان به 
صرفه جویی ارزی سالیانه بیس��ت میلیون دالر و اشتغال زایی 
۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

اشاره کرد.
استفاده از رادیاتورهای پانلی به جای رادیاتورهای آلومینیومی، 
صرفه جویی ف��راوان در مصرف گاز را ب��رای مصرف کننده به 
هم��راه دارد و کاهش قیم��ت نهایی آن تا ۳۰درصد  نس��بت 
ب��ه رادیاتوره��ای آلومینیوم��ی، ش��رایط مناس��بی را برای 
مصرف کنندگان فراهم می کند. از سوی دیگر این رادیاتورهای، 
برای اولین بار در ایران با ۱۲ س��ال گارانتی و خدمات پس از 

فروش مناسب به بازار عرضه خواهد شد.

990 پروژه مخابراتی در استان 
بهره برداری شد

99۰ پروژه مخابراتی بااعتبار 67۸ میلیارد ریال به مناس��بت 
دهه فجر در استان اصفهان بهره برداری شد.

 این اس��تان با 99۰ پروژه و ط��رح مخابرات��ی افتتاحی برای 
دهه فجر امسال، نخستین استان کش��ور در تعداد پروژه های 

مخابراتی است.
این پروژه ها شامل ۳۱ مرکز س��وئیچ )نصب و توسعه(، ۳۳۲ 
س��ایت تلفن همراه، ۱44 پروژه فیبر نوری، ۱۰7 پروژه دیتا و 

۳76 طرح دیگر است.
از این تعداد، 4۰9 پروژه بااعتبار ۳4۵ هزار و 6۸۵ میلیون ریال 
در شهرستان اصفهان و ۳۰ مورد با سرمایه گذاری ۲7 هزار و 

سه میلیون ریال در مراکز تابعه آن است.
همچنین ۱۸ پروژه در شهرستان آران و بیدگل با هزینه 9 هزار 
و 4۲9 میلیون ریال، ۲۵ مورد در اردس��تان با هزینه ۱۰ هزار 
و ۵۰۳ میلیون ریال، چهار پروژه در ب��ادرود با دو هزار و 9۰7 
میلیون ریال و ۱7 طرح در برخ��وار بااعتبار هفت هزار و ۳9۲ 
میلیون ریال از دیگر پروژه های مخابراتی افتتاح شده در دهه 

فجر انقالب است.
در شهرس��تان تیران و کرون نیز هفت پ��روژه بااعتبار 9 هزار 
و ۳۰۰ میلیون ریال، چادگان هش��ت مورد ب��ا دو هزار و 996 
میلیون ریال، خمینی شهر ۸7 پروژه با ۳9 هزار و 47 میلیون 
ریال، خوانس��ار پنج طرح با 7۱۳ میلیون ریال و شاهین شهر 
و میم��ه ۲9 پروژه ب��ا ۲9 ه��زار و ۸۵۰ میلیون ری��ال اعتبار 

بهره برداری شد.

آغاز عملیات اجرای شبکه فاضالب 
شهر زواره 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به عقد قرارداد 
بیع متقابل با ش��رکت پرش��یان فوالد پیرامون اجرای شبکه 
فاضالب ش��هر زواره گفت : عملیات ش��بکه فاض��الب زواره 
حدود ۵۰ کیلومتر هس��ت که مقرر گردید با همکاری بخش 
خصوصی در کمتر از ۳4 ماه اجرا شود و با عملیاتی شدن این 
پروژه جمعیتی بالغ بر ۸ هزار و 4۰۰ نفر تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب قرار گیرند و بیش از 4 هزار و ۱۱6 فقره انشعاب 

فاضالب واگذار و نصب گردد .
مهندس هاش��م امینی اعالم کرد : هزینه اج��رای این پروژه 
بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد گردیده اس��ت که با همکاری 
بخش خصوصی به روش بیع متقابل در قبال تحویل پساب به 
نیروگاه س��یکل ترکیبی زواره تأمین می شود به مدت حداقل 
۲۰ سال حجمی معادل ۱6 میلیون مترمکعب پساب تحویل 

سرمایه گذار می شود .
وی عنوان کرد : برخورداری از خدمات شبکه فاضالب یکی از 
مطالبات مردم شهر زواره بوده که تاکنون به دلیل تنگناهای 
مالی اجرای این ام��ر محقق نگردیده بود که خوش��بختانه با 
س��رمایه گذرای بخش خصوصی این مه��م در کمترین زمان 
ممکن به مرحله اجرا درمی آید و از س��ویی نیروگاه س��یکل 
ترکیبی هم با استفاده از پساب فاضالب نیاز آبی خود را جهت 

فعالیت های اقتصادی برطرف می کند .

 تجهیزات کارخانه تولید ريل
 در ذوب آهن نصب می شود

مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان گفت: بخش س��وم 
تجهیزات کارخانه تولید ریل این شرکت، ۱۵ بهمن وارد کشور 
شده و عملیات نصب تجهیزات از سوم اسفند آغاز خواهد شد.

 اردشیر سعد محمدی افزود: بخشی از تجهیزات کارخانه تولید 
ریل نیز پیشتر در دو مرحله وارد اصفهان شده بود. 

وی اظهار کرد: ط��رح احداث کارخانه تولید ریل در ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان بر اساس برنامه درحال اجراست و این طرح 

آبان یا آذر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: بنابراین شرکت ذوب آهن 
اصفهان از سال آینده شرایط جدید و بهتری را تجربه خواهد 

کرد. 
سعدمحمدی با اشاره به اینکه قسمتی از تولیدات کارخانه ریل 
ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی عرضه خواهد شد، اضافه کرد: 

مابقی نیز صادر خواهد شد. 
وی بابیان اینکه برخی از کشورهای منطقه به محصوالت ریلی 
نیاز دارند، تصریح کرد: بر اساس اعالم سفیر ایران در مسقط، 
عمان برای خرید ریل از شرکت ذوب آهن اصفهان ابراز تمایل 
کرده اس��ت. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، اح��داث کارخانه 
توسط ش��رکت ذوب آهن اصفهان در کش��ور عمان را رد کرد 
و افزود: درزمینه دانش فنی قرار اس��ت بین عمان و ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان همکاری هایی شود که پیش نویس اولیه آن 

در حال مطالعه و بررسی است.

رئیس جمهور در نشست خبری 
اس��تان اصفهان بابی��ان اینکه 
قطار  سریع الس��یر بین اصفهان 
- قم - تهران اجرایی می ش��ود، 
گفت: ۲۸ پروژه توسعه ای مهم 
ظ��رف س��ال 94 و 9۵ بااعتبار 
 6۵۱ میلیارد توم��ان عملیاتی

 می شود.
حجت االس��الم روحانی در این 
نشست با اشاره به معضل آب در 
اس��تان اصفهان افزود: اصفهان 
جزو استان هایی اس��ت که در 
مضیقه بوده و ما همه اقداماتی 
که ب��رای تأمی��ن آب موردنیاز 
 اس��ت را تس��ریع خواهی��م 

کرد. 
وزیر نیرو و استاندار نیز موظف 
ش��دند تصمیم��ات ش��ورای 
عالی آب را هرچه س��ریع تر در 
 این زمینه اجرای��ی و عملیاتی

 کنند.
رئیس جمه��ور در ادام��ه ب��ه 
آلودگی هوای اصفهان  اش��اره 
ک��رد و گفت: در شهرس��تان ها 
آلودگی ه��ا کمت��ر و در مراکز 
استان و کالن ش��هرها مشکل 
بیش��تر دیده می ش��ود. در این 
راستا قدم هایی برداشته شده و 
 قدم های بعدی را نیز برخواهیم

 داشت. 
وی ادام��ه داد: م��ا می توانی��م 
بس��یاری از مواردی که مصرف 
به ص��ورت م��ازوت و گازوئیل 
ب��وده را به گاز تبدی��ل کنیم تا 
آلودگی ه��ا کاهش پی��دا کند. 
چراکه استاندارد کردن سوخت 
بسیاری از آلودگی ها را کاهش 

می دهد.
حجت  االسالم روحانی با اشاره 
به این مطلب ک��ه “آثار میراث 
فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان از 

اهمی��ت قابل توجهی برخوردار 
است” خاطرنشان کرد: در آینده 
باید برخی از می��راث فرهنگی 
را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
کنیم ت��ا آن ها ضم��ن مرمت، 
 اداره این آث��ار را ه��م برعهده

 گیرند.
وی تصریح ک��رد: همچنین در 
این راس��تا 4۰ میلی��ارد تومان 
برای مرمت آثار میراث فرهنگی 
اس��تان در نظر گرفته شده که 
ظرف سال 94 و 9۵ اختصاص 

داده می شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به مشکالت 
بخش صنعت و معدن در سطح 
کش��ور و به ویژه استان اصفهان 
اظهار داشت: در بخش صنعت 
و مع��دن نیازمندی ه��ا وجود 
دارد ک��ه در این راس��تا ۱۰۰۰ 
میلیارد برای سرمایه در گردش 
و ۲۵۰۰ برای تکمیل طرح های 
 نیمه تمام اختص��اص خواهیم

 داد.
حجت االسالم روحانی همچنین 
از راه اندازی قطار سریع الس��یر 
اصفه��ان - ق��م - ته��ران خبر 
داد و گفت: یک��ی از طرح های 
بسیار مهم موردنظر دولت برای 
این اس��تان، قطار سریع السیر 
اصفهان - قم - تهران است که 
اعتبار ۲ میلیارد و 6۰۰ میلیون 
دالری این طرح نیز تأمین شده 

است.

بااعتبار ۶۵۱ میلیارد تومان

 28 پروژه مهم تا سال 9۵ 
در استان اجرا می شود

اخبار کوتاه 

4
فروش طالی تایوانی و ترکیه ای به جای ایتالیایی در بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال بابیان اینکه ۵۰ درصد بازار طال در 
قبضه مصنوعاتی خارجی است، گفت: طالی ترک و تایوان را به جای ایتالیایی در بازار 
می فروشند و مصرف کننده هم تشخیص نمی دهد.عباد اله محمدولی گفت: متأسفانه 
مصرف کنندگان ایرانی، همواره کاالهای خارجی را بهتر از تولیدات داخلی می دانند و 

همین امر سبب شده تا اطالعی هم از مصنوعاتی به آن ها فروخته می شود.

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور و رئیس اتحادیه 
طال و جواهر اس��تان اصفهان گفت: س��اخت ش��هرک 
تخصصی و توریستی طال در اصفهان از اهمیت بسیاری 
دارد و مس��ئوالن کش��ور از این ش��هرک برای توسعه 

اقتصادی در کشور استفاده کنند.
هوشنگ شیش��ه بران ، این ش��هر را یکی از موثرترین 
شهرهای کش��ور در زمینه فعالیت طال دانست و اظهار 
داش��ت: توجه ب��ه محرک ه��ای اقتص��ادی در زمینه 
توس��عه صنعت طال، می تواند ب��ه اقتصاد کش��ور نیز 
کمک کن��د که در ای��ن زمینه پیش��نهاداتی در زمینه 
 ارتق��ای صنع��ت ط��ال و جواهر در اس��تان و کش��ور

 وجود دارد.
وی با بی��ان اینکه ط��رح مل��ی راه اندازی دانش��گاه و 
پژوهش��کده تخصصی برای تربی��ت صنعتگران طال و 
جواهر از این پیشنهادات به شمار می رود، تصریح کرد: 
صادرات طال از اس��تان اصفهان به عنوان بندر خشک، 
توجه به برنامه ریزی، تشکیل اطاق فکر توسعه صنعت 
طال در اصفه��ان نیز از جمله راه ه��ای کمک به اقتصاد 

کشور به شمار می رود.
نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور، ساخت شهرک 
تخصصی و توریس��تی طال در اصفهان را مهم دانست و 
خاطرنش��ان کرد: حمایت های مالی و بیمه ای و ایجاد 
بانک و بورس طال، احیای جای��گاه بین المللی ایران در 
صنعت طال و توجه به ایجاد اش��تغال در صنعت طال و 

جواهر در این زمینه اهمیت دارد.
وی بیان کرد: ش��هرک طال تنها جوالنگاهی اس��ت که 
یک س��ازنده، صنعتگر و صادر کنن��ده می تواند از این 
سکو پرش داش��ته باشد و ایجاد این ش��هرک مستلزم 
همکاری بین نهادهایی چون محیط زیست، شهرداری و 
استانداری است تا زمینه ساز رشد و ایجاد شهرک شود.

شیشه بران گفت: بنا بر آمار، ایران از حیث مصرف طال 
و جواهر درمیان 6 کشور نخست جهان قرار داشته  اما 
با این حال نقش چندانی در تجارت پر سود یک هزار و 
دویست میلیارد دالری صنعت طال و جواهر دنیا ندارد.

وی افزود: فراهم کردن زمینه تاسیس بانک طال یا بورس 
طال می تواند این بخش از سرمایه هایی که از دسترس 
اقتصاد خارج شده را به چرخه سرمایه گذاری برگرداند و 

زمینه رشد و جهش اقتصادی را فراهم کند.
رئی��س اتحادیه طال و جواهر اس��تان اصفه��ان با بیان 
اینکه صنعت طال در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد 
و وضعیت معادن طالی این سرزمین نیز درخور توجه 
است، افزود: این صنعت قدیمی و پولساز، به خصوص در 
سال های گذشته آنچنان که باید به جایگاه اصلی  خود 

نرسیده است.
وی با اش��اره به فرمایش  رهبر معظم  انقالب  که سال 
9۳ را به نام س��ال “اقتص��اد و فرهنگ، با ع��زم ملی و 
مدیریت جهادی” نامگذاری کردند، افزود: مس��ئوالن 
هم موظف هس��تند با توکل ب��ه خداوند و ب��ا تکیه بر 

مردم، در هر ۲ عرصه اقتصاد و فرهنگ مجاهدانه وارد 
 میدان عمل ش��وند تا در زمینه اقتصادی به شکوفائی

 برسیم.
شیش��ه بران با بیان اینکه کاهش تولید فعلی ایران در 
صنعت ط��ال از جمله عواملی اس��ت ک��ه در به حداقل 
رس��یدن س��هم ما از تجارت این فلز زرد نقش مهمی 

ایفا کرده، گف�ت: اتخاذ 
قوانینی برای حمایت از 
تولید ط��ال می تواند به 
رشد دوباره این صنعت 

منجر شود.
وی خاطرنش��ان کرد: 
از دول��ت تقاض��ا داریم 
ضمن ن��گاه ویژه به کل 
اصناف استان اصفهان 
در زمینه اصالح ساختار 
قانون مالی��ات بر ارزش 
افزوده که متاسفانه در 
هنگام تصویب به دلیل 
عدم حضور کارشناسان 
متخصص صنفی منجر 
به تعطیلی ی��ا رکود در 

بس��یاری از واحده��ا و بنگاههای اقتص��ادی در برخی 
اصناف ش��ده و صدمات جبران ناپذیری به خصوص به 

صنعت طال وارد کرده، دستور دهد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اس��تان اصفهان خطاب به 
هیئت دولت خاطرنشان کرد: امید می رود با اخذ مالیات 
از اجرت و حذف مالیات ارزش افزوده از ارزش ذاتی طال 

این صنعت را در تسریع رفع این مشکل یاری کنند.
وی اظه��ار داش��ت: صنع��ت ط��ال و جواهر ب��ه دلیل 
گ��ردش ب��االی مال��ی، توانای��ی در ج��ذب نی��روی 
کار و ایج��اد ارزش افزوده ب��اال می تواند در راس��تای 
 توس��عه اقتص��ادی کش��ور تاثیر به س��زایی داش��ته

 باشد.
شیش��ه بران خاطرنش��ان کرد: ب��ا وجود ت��الش برای 
اشتغال زایی و کار آفرینی، متاس��فانه در شرایط فعلی 
قوانین به گونه ای اس��ت که حقوق کارگر و کارفرما به 
یک اندازه مورد قرار نگرفته بنابراین خواستار بازنگری 
در قوانین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره بیمه 

هستیم.

نائب رئیس اتحاديه طال و جواهر کشور 

شهرک توریستی طال در اصفهان ساخته شود
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 افتتاح بیش از ۱2 هزار 
واحد مسکن مهر 

ثبات قیمت بلیت های 
قطار تا پايان سال 

همزمان با دهه مبارک فجر و سفر هیات دولت به استان اصفهان، با حضور 
مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر ۱۲ هزار و ۱۲ 
واحد افتتاح شد که ۵۵۲ واحد آن به صورت پایلوت در شهرهای نجف آباد، 
تیران و کرون و رضوان ش��هر افتتاح و به بهره برداری رسید.احمد اصغری 
مهرآبادی گفت: طرح مسکن مهر به عنوان یک طرح عظیم و گسترده در 
یک هزار و ۱۳۰ شهر کشور در حال اجرا و تکمیل است و تاکنون ۱ میلیون 
و 7۰۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده است.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در طرح مس��کن مهر با اش��اره به اینکه آورده مردم در این پروژه ها ۲۱۰ 
میلیون ریال و تسهیالت اعطائی ۲۵۰ میلیون ریال می باشد ابراز امیدواری 
کرد: اقدام دولت در طرح مسکن مهر توانسته باشد برای افرادی که نیازمند 
مسکن بوده اند سرپناه آبرومندی باشد. مهرآبادی افزود: تا پایان سال آتی 
9۰ درصد پروژه مسکن به اتمام می رسد و تا سال 9۵ به غیراز چند استان 

پرونده مسکن مهر کشور بسته خواهد شد.

راشدی معاون امور مسافربری ش��رکت راه آهن بابیان اینکه راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران با بی��ش از ۳ الی 4 ش��رکت داخلی قرارداد 
خرید واگن برای سال آینده انجام داده است، گفت: بیش از ۲۵۰ واگن 
مسافری خریداری ش��ده و تعداد زیادی از واگن های مسافری نیز در 
دست بازسازی است که به زودی به بهره برداری می رسد.   معاون امور 
مسافری راه آهن تصریح کرد: مسیرهایی برای افزایش ظرفیت راه آهن 
در دو حوزه باری و مسافری در نظر گرفته شده که این مسیر ها از ۱۵ 
فروردین الی ۱۱ خردادماه انجام می شود که قطعیت این موضوع در 
اسفندماه امسال مشخص می گردد.   راشدی در خصوص پیش فروش 
بلیت های مسافربری نوروز گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که 
صورت گرفته، تمامی بلیت های مس��یر ها در آژانس های مس��افرتی 
در آرامش کامل پیش فروش شده و همانند س��ال های گذشته هیچ 

هرج ومرج و شلوغی در مقابل آژانس ها وجود ندارد.  

جزئیات تازه از وام ۶0 میلیونی خريد مسکن

 پرداخت تسهیالت مسکن 2۵ درصد 
افزايش يافت

عضو هیات مدیره بانک مسکن با تأکید بر اینکه رشد ۲۵ درصدی پرداخت 
تسهیالت مسکن نشان می دهد متقاضیان همچنان به خانه دار شدن از این 
مسیر امیدوار هستند، گفت: اقساط وام 6۰ میلیونی خرید مسکن که به بانک 

مرکزی پیشنهادشده زیر یک میلیون تومان است.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود رکود حاکم 
بر بازار مسکن و ناچیز بودن تس��هیالت خرید مسکن باعث شده تا دریافت 
تسهیالت مسکن از بانک مسکن کاهش یابد،گفت: اتفاقاً در ۱۰ ماه امسال 
۱۵6 هزار میلیارد ریال در بانک مسکن تسهیالت پرداخت شده است که از 
جهت تعداد واحدهایی که در س��ال جاری تأمین مالی شده 74 هزار واحد 
تسهیالت ساخت و ۱۰۱ هزار واحد تس��هیالت خرید مسکن پرداخت شده 
است.وی افزود: با احتساب ۳7۱ هزار واحدی که بانک مسکن در بخش سهم 
الشرکه تأمین مالی کرده است، درمجموع در ۱۰ ماهه سال جاری ۵46 هزار 

واحد مسکونی توسط بانک مسکن تأمین مالی شده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: ازنظر تعداد، واحدهایی که بانک مسکن 
تسهیالت پرداخت کرده است نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته 
است پس اتفاقی که در بانک مسکن در طی سال  جاری افتاده است این است 
که با افزایش سقف تسهیالت مسکن در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۵ درصد و ازلحاظ رقمی نیز 9۵ درصد رشد داشته است.
رحیمی انارکی تأکید کرد:البته این رشد تنها در شهر تهران ۲۵ درصد است و 
علی رغم اینکه چندان انتظار نمی رود در تهران از تسهیالت مسکن استقبال 
شود اما می بینیم که رشد ۲۵ درصدی پرداخت تسهیالت مسکن در تهران 

رخ می دهد بنابراین روال کار بانک مسکن روال افزایشی است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص جزئیات وام 6۰ میلیونی خرید 
مسکن که به تازگی از س��وی بانک مس��کن به بانک مرکزی پیشنهادشده 
افزود:این پیشنهاد در حال بررسی اس��ت/ بانک مرکزی اطالعات تکمیلی 
از بانک مسکن خواسته اس��ت و ما در حال دادن اطالعات تکمیلی به بانک 

مرکزی هستیم پس این تسهیالت در حال بررسی کارشناسی است.
رحیمی انارکی افزود: تمامی سعی ما این است با توجه به اینکه سقف وام را 
6۰ میلیون تومان در نظر گرفته ایم در استطاعت مالی مردم و اقساط آن زیر 

یک میلیون تومان باشد.

مديرکل حفاظت از محیط زيست استان اصفهان گفت

 مجوز توسعه معدن طالی موته فعال 
صادر نمی شود

مدیرکل حفاظت از محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: مجوز توسعه 
معدن طالی موته تا زمان بازس��ازی تخریب های صورت گرفته صادر 

نخواهد شد.
حمید ظهرابی با بیان اینکه اس��تان اصفهان به دلیل توسعه ناپایدار در 
حوضه آبخیز زاینده رود آسیب های زیادی را متحمل شده است، اظهار 
داش��ت: آلودگی هوا، آب و خاک و کمبود ش��دید آب، اصفهان را یکی 

بحرانی ترین کانون های کشور کرده است.
وی اجرای برنامه های اصالحی و احیای��ی در حوزه اصفهان را ضروری 
دانس��ت و افزود: باید ش��یوه بارگذاری در اس��تان در بخش صنعت و 
کشاورزی و در واقع حتی توسعه شهرها دوباره بازنگری و اصالح شود و 

برخی از توسعه ها باید دوباره برگردد و با توان سرزمین متناسب شود.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه سازمان 
محیط زیست در اس��تان اصفهان تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و 
اعتبارات خوبی ندارد، ادامه داد: این سازمان نمی تواند از عهده مشکالت 
استان بر بیاید و ضروری است که تناسب امکانات و خدمات الزم را در 
استان ایجاد کنند.وی در ادامه در خصوص آالینده بودن معدن طالی 
موته نیز بیان داش��ت: استفاده از ترکیبات س��یانیدی برای استحصال 
طال در منطقه  معدن طالی موته وجود دارد اما فرآیند شیمیایی آن به 

صورت آزاد نیست و زمینه مرگ و میر را ایجاد نمی کند.
ظهرابی اظهار داشت: سیانید مورد اس��تفاده در معدن طالی موته در 
س��طح های باطله ایزوله نگهداری می ش��ود و از این رو تقریبا آلودگی 
را به دنبال نخواهد داش��ت.وی با تاکید بر اینک��ه در حال حاضر نحوه 
مدیریت پسماندها، نحوه برداش��ت، تخریب های حین برداشت و آزاد 
شدن برخی فلزات سنگین در معدن طالی موته دارای مشکل اساسی 
است، ادامه داد: بر همین  اساس اداره کل محیط زیست استان به صورت 
جدی پیگیر این پرونده است.مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان 
اصفهان با بیان اینکه ادامه صدور مجوز بهره برداری از معدن طالی موته 
در صورت بازس��ازی تخریب های زیست محیطی صورت گرفته در این 
معدن امکان پذیر است، اضافه کرد: مجوز توسعه معدن طالی موته تا 

زمان بازسازی تخریب های صورت گرفته صادر نخواهد شد.

نخستین بار در کشور

 طرح کاشت جنین گاومیش
 در شهرضا اجرا شد

نخستین بار در کشور، طرح کاشت جنین زنده دامی در تنها واحد پرورش 
گاومیش استان اصفهان در شهرضا اجرا شد.

 کارشناس مسئول دام سنگین مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور 
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران با 4۵۰ هزار راس گاومیش جزو 

کشورهای با شمار زیاد گاومیش در منطقه است.
داود کیان زاد افزود: 9۸ درصد این گاومیش ها در واحدهای خرد و روستایی 

و مزارع و دو درصد در مراکز مکانیزه و صنعتی نگهداری می شوند.
کیان زاد اظهار داشت: هدف دولت و وزارت جهاد کشاورزی بهبود عملکرد 
اقتصادی واحد سطح یعنی افزایش بهره وری گاومیش مولد است تا درآمد 

دامداران را بتوان افزایش داد. 
وی تصریح کرد: در این زمینه، ش��هرضا به لحاظ داش��تن گاومیش داری 

صنعتی یا مکانیزه هدف برنامه اول ما است.
مسئول دام س��نگین مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: 
برنامه بعدی ما در گیالن، آذربایجان غربی و خوزستان است تا بتوانیم این 

ژن را به کل کشور منتقل کنیم . 
مس��ئول گروه فن های تولیدمثل مرکز اصالح ن��ژاد و بهبود تولیدات دامی 
کشور وابسته به وزارت جهاد کش��اورزی نیز گفت: در راستای اجرای طرح 
اصالح نژاد گاومیش در کش��ور، تعدادی جنین منجمد شده خارجی وارد 
ایران شد که ازنظر کیفیت ژنتیکی ممتاز بود و ۱۱ جنین در گاومیش های 

ماده این مجموعه تزریق شد.
س��ید مرتضی میر ترابی اف��زود: گیرنده ای��ن جنین ها هی��چ تأثیری روی 
این جنین نداش��ته و فقط حمل کننده و پرورش دهنده آن بوده و گوس��اله 

متولدشده همان ژنتیک پدر و مادر اصلی خود را دارد.
میر ترابی اظهار امیدواری کرد که با دستیابی به موفقیت اجرای این طرح، 
شهرستان شهرضا نخستین مرکز مطالعات کاشت جنین در کشور باشد که 

برای اصالح نژاد گله های گاومیش تالش می کند.
مرکز تولید و پرورش گاومیش شهرضا در سال ۱۳۸9 با 7۰ راس گاومیش 

تاسیس شد و در حال حاضر ۱۰۰ راس گاومیش دارد.
شرایط مساعد منطقه ای در شهرستان ش��هرضا، وضعیت مطلوبی را برای 

اجرای این طرح فراهم ساخته است.

شهرک طال تنها 
جوالنگاهی است 

که يک سازنده، 
صنعتگر و صادر 
کننده می تواند 

از اين سکو پرش 
داشته باشد            
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یادداشت
یک مدرس ادبیات فارس��ی گف��ت: بی  توجهی به نقد س��ازنده و وجود نداش��تن روحیه 
انتقادپذیری زمینه رواج تملق و چاپلوسی را در عرصه ادبیات به همراه دارد.سعید رضا بیات 
کرد: معنی لغوی نقد تشخیص سره از ناسره و بد از خوب است و منتقد به فرد صاحب نظری 
گفته می شود که به لحاظ دانش و آگاهی حداقل یک رتبه باالتر از صاحب اثر باشد و بتواند 

آن اثر را محک بزند و ارزیابی کند.

5
هفتیادداشتآنچه رواج چاپلوسی را به همراه دارد

 كودكان به تماشاي 
» قاصدك و بهار « مي روند

نمایش “قاصدك و بهار” ویژه کودکان و دانش آموزان از سوي کانون 
پرورش فكري کودك و نوجوان استان اصفهان برگزار مي شود.

نمایش قاصدك و بهار به نویس��ندگی و کارگردانی الهام فوالدوند 
در مجتمع فرهنگی هنری اس��تان صبح ها جهت بازدید مدارس و 
مهدکودك ها و در روزهای فرد نیز از ساعت ۱۸ پذیرای کودکان به 

همراه خانواده ها هست. 
شایان ذکر است؛ نمایش عروس��كی خیاط باشی و گرگ بزی نیز با 
تعداد ۹۵ اجرا برای بیش از شش هزار کودك عالقه مند اصفهانی در 

مجتمع فرهنگی هنری برگزار شد. 
عالقه من��دان مي توانند جهت تماش��اي این نمای��ش به مجتمع 
فرهنگي هنري کان��ون پرورش فكري کودك و نوج��وان، واقع در 
خیابان مطهری، جنب پل فلزی، بوستان کودك مراجعه نموده و 
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۳۳۲۰۳۲  تماس 

حاصل نمایند.

چشمه الهام هنرمندان اصفهاني 
خشک شده است!

یكي از اعضاي انجمن نقاشان اصفهان گفت: زاینده رود چشمه الهام 
همه هنرمندان اصفهان اس��ت که مدت هاست خشک شده است.
پروین اریسیان دراین باره افزود: در اصفهان کمبودهاي فراواني در 
زمینه هاي مختلف براي هنرمندان نق��اش وجود دارد. عدم وجود 
فضاي مناسب جهت دایر نمودن یک موزه دائمي براي آثار نقاشان 
بزرگ و شناخته ش��ده و عدم حمایت مس��ئولین دولتي از انجمن 
نقاشان تنها برخي از این مش��كالت است. وي ادامه داد: وقتي یک 
مسئول دولتي و یا مقام کش��وري همچون ریاست محترم جمهور 
به اصفهان مي آید باید فضاي دائمي و شناخته شده ای وجود داشته 
باشد که به عنوان مرکز تجمع هنرمندان شناخته شود و ما بتوانیم با 
دعوت از آن مقام مسئول، امكان دیدار او را با هنرمندان فراهم کرده 
و از نزدیک مسائل آنان را به گوش آن مسئول برسانیم. این امكان 
در شهر تهران نیز براي هنرمندان وجود دارد و موقعیت مناسبي را 

در راستاي تحقق مطالبات آنان ایجاد کرده است.

 كتاب خوانی به پُز اجتماعی
 تبدیل شود

مصطفی رحماندوس��ت معتقد اس��ت که کتاب خوانی پدیده ای 
اجتماعی اس��ت و ب��رای برط��رف ک��ردن معض��ل فرهنگی کم 
 بودن مطالعه در ای��ران، بایس��تی از راهكاره��ای اجتماعی بهره

 برد.
ب��ه گفت��ه رحماندوس��ت، در ه��ر کش��وری، خانواده ه��ا دنبال 
الگوه��ای اجتماعی اند و ای��ن الگوها برای خانواده های متوس��ط 
زمانی جوابگوس��ت که بتوانن��د پزهای اجتماعی را دربرداش��تن 
باش��ند. بنابراین ضروری اس��ت که کتاب خوانی تبدیل به یک پز 
 اجتماعی ش��ود تا معضل کت��اب و کتاب خوانی در ای��ران مرتفع

 شود.

»عباس غزال��ی« گفت: مخاطبان 
ما باهوش شده اند و دیگر نمی توان 
آن ها را با مس��ائل حاش��یه ای به 

سینما کشاند.
عباس غزال��ی، بازیگر س��ینما و 
تلویزی��ون در خص��وص حض��ور 
پررنگ جوانان در جشنواره امسال 
گفت: در همه جای دنیا و هر صنفی 
نیروهای جوان، باانگیزه و بااستعداد 
تزریق می شوند و این قانون زندگی 
است، آن ها از تجربیات بزرگ ترها و 
پیشكسوت ها استفاده می کنند و با 
خالقیتی که دارند وارد میدان شده 
و با ورودش��ان حرف های تازه ای 
برای گفتن دارند که بعضی وقت ها 

هم موفق بوده اند. 
وی افزود: حض��ور پررنگ جوانان 
در حال حاضر در جش��نواره فجر 
امس��ال به ش��دت دیده می شود،  
امیدوارم این موضوع را به فال نیک 
بگیریم و اتفاق��ات خوبی رخ دهد. 
امس��ال فیلم هایی ک��ه از جوانان 
 ارائه ش��ده فیلم های ارزشمندی

 است. 
این بازیگ��ر ادام��ه داد: خود من 
هم امس��ال ب��ا فیل��م “اعترافات 
ذهن خطرناك من” در جشنواره 
حض��ور دارم، فیلمی ک��ه نتیجه 
زحمات و اف��راد گروه��ی جوان 
است و امیدواریم با استقبال خوب 

مخاطبان روبرو شود. 
غزالی در خصوص پیش بینی خود 
از فروش فیلم های جش��نواره در 
سال آینده باوجود اجتماعی بودن 
موضوعات آن ها گفت: اینكه اکثر 
فیلم ها موض��وع اجتماعی دارند 

نگران��ی را برای ف��روش آن ها در 
گیش��ه به وجود نمی آورد زیرا اگر 
قصه ه��ا از دل اجتم��اع  خودمان 
بیرون و درس��ت پرداخته ش��وند 
و رنگ آدم ه��ا از نوعی باش��د که 
در کوچه پس کوچه ه��ای اجتماع 
می بینیم به طورقط��ع مخاطب با 
آن ه��م ذات پن��داری و از آن اثر 

استقبال می کند. 
وی اف��زود: اگ��ر کارگ��ردان و 
نویس��نده باهوش باشند و طوری 
به قصه بپردازد  که جذاب، دارای 
پی��ام و به دوراز کلیش��ه ها باش��د 
 این گون��ه مخاط��ب آن را پ��س

 نخواهد زد. 
 ای��ن بازیگر ادام��ه داد: ب��ا تمام 
احترام��ی که ب��رای سوپراس��تار 
قائلم دوره فروش خوب فیلم ها به 
دلیل حضور چشم آبی ها گذشت، 
چون مخاطبان ما باهوش شده اند 
و دیگر آن ها را نمی توان با چیزهای 
حاش��یه ای به سینما کش��اند. در 
سینما باید تلفیقی از سوپراستارها، 
پیشكسوت ها و بازیگران نوظهور 

حضورداشته باشند. 
وی  اف��زود: زمان��ی می ت��وان از 
مخاطب��ان مهر تائی��د گرفت که 
فیلمی خوب با س��اختار مناسب 
و ج��ذاب ب��رای آن ها س��اخت و 
فك��ر می کن��م امس��ال جوا ن ها 
 در ای��ن رابط��ه س��نگ تم��ام

 گذاشته اند. 
غزال��ی اظه��ار داش��ت: نگاهم به 
جشنواره و اتفاقات پیش روی آن 
مثبت است چون در جشنواره ای 
که ش��عارش امی��د اس��ت همه 
باید امی��دوار باش��ند و لبخندی 
که ب��ر روی صورت اف��راد حاضر 
در جش��نواره امس��ال به چش��م 
می خورد از امید می آید. امیدوارم 
 جشنواره خوبی را پیش رو داشته

 باشیم.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: هیچ حرفی در 
خصوص افش��اگری که یك��ی از روزنامه ها ب��ه نقل از 
من به آن اش��اره کرده ب��ود، مطرح نك��ردم و این خبر 
کذب است.علی جنتی در حاش��یه نشست با اصحاب 
فرهنگ و هنر استان اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که موضوع افشاگری که در روزنامه »آرمان امروز« به 
آن اشاره کرده اید چیست و چه زمان به در این خصوص 
واضح صحبت می کنید، اظهار داش��ت: من نامه ای به 
روزنامه آرمان امروز نداده بودم و نمی دانم که این نامه 
چیست در این روزنامه ذکرش��ده است که من نامه ای 
به یک منبع نزدیک وزارت فرهنگ و ارشاد داده بودم 
اما خودم نمی دانم این منبع نزدیک چه  کس��ی است 
و تكذیب می کنم در این خص��وص حرفی نزده ام و در 
جریان نیس��تم.وی در واکنش به پرسش یک نوازنده 
خانم در خصوص مش��كالت نوازندگان و خوانندگان 
خانم در اصفهان و آماری که مدیرکل ارش��اد اصفهان 
در خص��وص کنس��رت هایی که بان��وان در آن حضور 
دارند، ارائه می دهد گفت: خوانندگی بانوان هم مشكل 
ندارد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: پیگیر این 
موضوع هستم و  به خصوص به مدیرکل ارشاد اصفهان 
گفته ام که ش��نیده ام در اصفهان به خانم های نوازنده 
اجازه اجرا نمی دهد، به خصوص دریكی از شهرستان ها 
که همسر ساالر عقیلی از روی س��ن اخراج شد اما در 

اصفهان توانست اجرا کند.

به گ��زارش مهر، چندی پیش یک روزنامه سراس��ری 
آرمان امروز خبری مبنی بر افشاگری علی جنتی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی منتش��ر کرده بود که  مدعی 
دریافت نامه ای از س��وی علی جنتی ش��ده ب��ود . این 
روزنامه در ادامه این چنین نوش��ت »قرار اس��ت آقای 
جنتی به زودی موضوعاتی را افشا کند« و »افشاگری 
وزیر ارش��اد درباره ماهیت فش��ارها بر این وزارتخانه 
اس��ت یعنی هویدا خواهد کرد که این فشارها از دایره 
سیاس��ی بودن یا حت��ی فرهنگ��ی و اجتماعی بودن 
جداست و برخی موضوعات شخصی در این امر دخیل 
است«.     وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود 
مجموعه هایی که دولت فعلی منتخبشان نیست گفت: 
متأسفانه افرادی به صورت سازمان یافته کانون هایی را 
برای تبلیغات ضد فرهنگ در کشور تشكیل داده اند و 
بدون ارائه انتقاد درس��ت با توجه به آستانه باالی این 
دولت برای تحمل حرف مخال��ف صرفا در پی تخریب 
و جریان س��ازی کاذب برخالف دول��ت و تخریب آن 
هستند.علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
افتخار می کنم که از دیاری برخواس��تم که مهد تولد 
عالمان و مشاهیر، هنرمندان و متفكران و اهل فرهنگ 
بوده است، اما هرچند که ما همیشه به گذشته فرهنگی 
خود افتخار می کنی��م، متأس��فانه در دوران حال در 

بسیاری از مناطق عناصر افتخارآمیزی نداریم. 
وی اظهار ک��رد: اما در مورد اصفه��ان، نه تنها در ایران 

بلكه در سطح جهان ش��خصیت های ماندگاری چون 
فرش��چیان درزمینه هنر نگارگری و مینیاتور و استاد 
کسایی درزمینه موسیقی را در دوران اخیر از اصفهان 
شاهد بوده ایم که نشان از افتخار و سطح فرهنگی باالی 

استان اصفهان دارد. 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد تصریح ک��رد: م��ا در معرفی 
آس��یب های فرهنگی باید توجه ویژه ای داشته باشیم 
زیرا شرایط ما با گذش��ته متفاوت اس��ت، درگذشته 
مرزها بسته بود و افراد اندکی می توانستند به آن سوی 
مرزها تردد کنند و وس��ایل ارتباطات جمعی محدود 
ب��ود و مردم در چارچ��وب محافظت ش��ده ای زندگی 
می کردند، اما امروز فضا بازش��ده اس��ت و این وسایل 
گسترش چش��مگیری داشته اس��ت. وی عنوان کرد: 
همین امروز هزاران ش��بكه ماهواره ای در دس��ترس 
است، ش��بكه هایی که برای تغییر ذائقه مردم در غذا 
خوردن، لباس پوشیدن، سبک زندگی، روابط اجتماعی، 
برنامه های مختلفی تدارك دیده ان��د. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی عنوان کرد: فضای مجازی هم علیرغم 
تمامی اس��تفاده های مثبت، سرش��ار از آسیب است، 
ش��بكه های اجتماعی امروزه مورداستفاده همه مردم 
دنیا اس��ت،  بطوریكه وایبر فقط بیش از ۹ میلیون در 

ایران کاربر داد. 
اس�تفاده از فضای مج�ازی اجتناب ناپذیر 

است
جنتی ادامه داد: شبكه های مثل فیسبوك هم بیش از 
۴ میلبون در ایران کاربر داد و این آمار نشان می دهد که 
استفاده از این ابزارها اجتناب ناپذیر است. ما قانون منع 
استفاده از ماهواره راداریم اما آنچه اتفاق می افتد چیز 

دیگری است و نمی توان جلوی آن را گرفت. 
وی ادامه داد: مهم این است که ما با اتكا به نقاط مثبت 
خودمان شرایطی را فراهم کنیم که فضای قابل توجهی 
را برای مخاطبان در تقابل با ای��ن فضاها ایجاد کنیم. 
جنتی در رابطه با اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد در این 
زمینه، عنوان کرد: در سال جاری ۵۵ هزار عنوان کتاب 
در کشور ما چاپ شد، در جش��نواره فیلم فجر امسال 
فیلم های فاخری ارائه شد، جشنواره تئاتر پرثمری را در 
فجر پشت سر گذاشتیم و صدها هزار از هنرمندان موفق 
به عرضه کار شدند،در حوزه موسیقی و دیگر حوزه ها 
نیز اوضاع به این منوال بود.  جنتی تصریح کرد: ما باید 
از تمام این ظرفیت ها در جهت ارتقاء فرهنگی هنری 
خودمان حداکثر استفاده را کنیم، مایه مباهات است که 
سینمای امروز ایران در سطح جهان شناخته شده است 
و همه مجامع سینمایی دنیا، سینمای ایران را به عنوان 
سینمای فاخر و سینماگران ما را به عنوان هنرمندان 
تأثیرگذار می شناسند، مسئله ای که جوایز بین المللی 

سینمای ایران گواه آن است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

پیگیر مشکل بانوان در موسیقی هستیم
 بازیگران چشم رنگی دیگر عامل

 فروش فیلم ها نیستند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی 
به کاکائی پالک شماره  11/242 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک معروف 
392/1 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام خانم فخرالسادات مصطفوی فرزند احمدعلی و غیره در جریان 
ثبت می باشد و تحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد اینک بنا به 
درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخه 1393/12/11 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1393/11/19 

م الف:492 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

11/246 آقای احمد مختاری ماربینی دارای شناسنامه شماره 859 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  به کالسۀ 550/93ش2 
توضیح داده که شادروان محمدعلی مختاری ماربینی بشناسنامه 22 در تاریخ 93/8/13 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به شماره شناسنامه 8 و 2- حسین  ماربینی  نامهای 1- علی مختاری  به  چهار پسر 
مختاری ماربینی به شماره شناسنامه 35 و 3- علی اکبر مختاری ماربینی به شماره 
شناسنامه 4 و 4- احمد مختاری ماربینی به شماره شناسنامه 859 و چهار دختر به 
نامهای 1- فاطمه مختاری ماربینی به شماره شناسنامه 18 و 2- بتول مختاری ماربینی 
به شماره شناسنامه 781 و 3- راضیه مختاری ماربینی به شماره شناسنامه 4 و 4- 
مرضیه مختاری ماربینی به شماره شناسنامه 16 و یک همسر دائمی به نام زهرا رسا 
پناه به شماره شناسنامه 15 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:493 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/247 شماره ابالغیه: 9310100350308662 شماره پرونده: 9309980350301337 
به  دادخواستی  رنانی  عسکری  علی  یدا...  خواهان   931337 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  ترکان  امیرحسین  خوانده  طرفیت 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301337 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/31 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31226 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/248 شماره ابالغیه: 9310100350308619 شماره پرونده: 9309980350301015 
ایزد موسی دادخواستی به  بایگانی شعبه: 931015 خواهان کیوان صفی وند  شماره 
دادگاههای عمومی  تقدیم  مطالبه وجه چک  به خواسته  علی صادقانی  طرفیت خوانده 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301015 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/31 و ساعت 11:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31227 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/249 شماره ابالغیه: 9310100350308667 شماره پرونده: 9309980350300364 
شماره بایگانی شعبه: 930364 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه)ع( دادخواستی به 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  رادانان  سعید  خوانده  طرفیت 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350300364 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31229 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/250 شماره ابالغیه: 9310100350308538 شماره پرونده: 9309980350301069 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  الماسی  بایگانی شعبه: 931069 خواهان جواد  شماره 
وحید سرلک به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301069 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/01/25 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31230 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/251 شماره ابالغیه: 9310100350308634 شماره پرونده: 9309980350301024 
دادخواستی  االئمه)ع(  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   931024 شعبه:  بایگانی  شماره 
به طرفیت خواندگان امید امانی سیوکی و علیرضا کریمی و علی مختاری به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 
 1394/01/31 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350301024 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:31231 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/252 شماره ابالغیه: 9310100350209310 شماره پرونده: 9309980350200837 
طرفیت  به  دادخواستی  هنرمند  رضا  علی  خواهان   930975 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده مهدی احمدی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
تعیین   10:00 ساعت  و   1394/01/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  930975ح2 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:31237 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/253 شماره ابالغیه: 9310100350209358 شماره پرونده: 9309980350200861 
ثامن دادخواستی به طرفیت  اعتباری  بایگانی شعبه: 931004 خواهان تعاونی  شماره 
 خواندگان محمود اسحاقیان و احمد اسحاقیان و علی ابراهیمی و صدیقه مرتضوی درچه
چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلمانی  جعفر  محمد  و 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
تعیین   08:00 ساعت  و   1394/01/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  931004ح2 
درچه  مرتضوی  و صدیقه  اسحاقیان  محمود  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا محمود اسحاقیان و صدیقه مرتضوی درچه پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31238   و ضمائم 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/254 شماره ابالغیه: 9310100354305446 شماره پرونده: 9309980363200675 
بر ترک  آقا شکایتی مبنی  بایگانی شعبه: 930987 خدیجه اشنی فرزند هاجی  شماره 
انفاق علیه ولی ا... باقری فرزند اسماعیل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9309980363200675 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/02/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:31251 شعبه 117 دادگاه 

عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/255 شماره ابالغنامه: 9310100350103349 شماره پرونده: 9309980350100610 
شماره بایگانی شعبه: 930690 ابالغ شونده حقیقی: مجید هادی پور نشانی اصفهان – خ 
ک خرم- پ112 تاریخ حضور: 1394/02/21 دوشنبه ساعت: 09:15   – حکیم شفایی 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت 
آقای محمدرضا ساروخانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید.م الف:31252 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
11/256 شماره ابالغنامه: 9310100350106803 شماره پرونده: 9309980350100246 
شماره بایگانی شعبه: 930291 ابالغ شونده حقیقی: سعید رستمیان نشانی اصفهان – 
رستمیان  عبدالکریم  منزل   – پارک  برج  پشت   – کردآباد  استخر  مقابل   – خوراسگان 
چهارباغ  اصفهان-خ  محل حضور:   09:15 ساعت:  شنبه   1394/04/13 تاریخ حضور: 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی خداداد صالحی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  شوید.م الف:31253  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

11/257 شماره ابالغنامه: 9310100350106820 شماره پرونده: 9309980350100147 
شماره بایگانی شعبه: 930168 ابالغ شونده حقیقی: پیمان ماکریان نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/04/02 سه شنبه ساعت: 08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی ابوالفضل مژگانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه  شوید.م الف:31254  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت 

حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
شماره  9310100350103980و9310100350103982  ابالغنامه:  شماره   11/258
حقیقی:  شونده  ابالغ   921408 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980350101342 پرونده: 
1- رضا باطنی 2- معصومه زارعان نشانی اصفهان – خ سروش – کوچه رهبر )کوچه 
شماره37(- پالک2- درب طوسی رنگ تاریخ حضور: 1394/02/02 چهارشنبه ساعت: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری  08:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی محمود 
علی بابایی اسیسیوئی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید.م الف:31256 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/30-1485 دادنامه:  شماره   836-93 پرونده:  کالسه   11/259
کروندی  مظاهری  امیرحسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  یازدهم  شعبه 
نشانی:  نژاد  قاسمی  سام  وکیل:  تیراژه  مبل   – شرقی  شریف  خ   – اصفهان  نشانی: 
اکبر  خوانده:  واحد8  طبقه4-   – امیر  ساختمان   – شمالی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان 
اخذ  به محتویات پرونده و  با عنایت  نصیریان نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
امیرحسین  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل  قاضی شورای  رای  مینماید.  رای 
مظاهری با وکالت سام قاسمی نژاد به طرفیت آقای اکبر نصیریان به خواسته مطالبه 
مبلغ 27/500/000 ریال وجه چک به شماره 224646 به عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/10/25( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
میباشد.م الف:30602  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه 

11/260 شماره اجراییه: 9310420351400364 شماره پرونده: 9309980351400084 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930084 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 9309970351401435 محکوم علیه کیوان آقاحسنی مهابادی فرزند محب علی 
به عنوان  به پرداخت مبلغ 476/600/000 ریال  به نشانی مجهول المکان محکوم است 
پرداخت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   14/298/000 مبلغ  و  خواسته  اصل 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی و از تاریخ سررسید چکها به تفکیک تا 
زمان وصول و در حق محکوم له مجتبی داورپناه فرزند عباس به نشانی اصفهان – خ 
مجتمع   – وحدت  مسجد  کوی   – کاران  باغ  کوی   – خواجو  خ شهدای   – اول  مشتاق 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می  واحد4 و مبلغ 23/830/000 ریال   – آرش 
بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنین 

نمائید.م الف:30604 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
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نیمارخوانندهمیشود

ستاره برزیلی بارسلونا  پس از درخش��ش در دنیای فوتبال این بار خوانندگی را 
تجربه می کند.نیمار  پس از درخشش خود در دنیای فوتبالی  اکنون به حرفه ی 
خوانندگی پرداخته است.وی میکروفن  در دس��ت گرفته و به همراه یک گروه 

موسیقی دست به اجرا می زند.
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کی روش بعد از مرخصی اش 
به ایران برمی گردد

 مسی: تا آخر عمرم 
حسرت می خورم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کارلوس کی روش در حال حاضر در مرخصی 
است و بعد از آن با توجه به قراردادی که با ما دارد به ایران برمی گردد.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه حضور ارتشی ها در حرم 
مطهر امام خمینی )ره( و تجدید میثاق با آرمان های امام در جمع خبرنگاران 
درباره ادامه همکاری با کی روش گفت : او فعاًل در مرخصی است و استراحت 
می کند. با ما هم قرارداد دارد و قرار است بعد از مرخصی اش به ایران برگردد.

کفاش��یان در پاس��خ به این س��وال که کی روش گفته اگ��ر برنامه هایش 
اج��را نش��ود ب��ا ای��ران هم��کاری نمی کن��د، اظهار داش��ت: خواس��ت 
مردم و خواس��ت ما مان��دن و همکاری با ک��ی روش اس��ت. او برنامه های 
مهم��ی دارد که برای تحق��ق آن ها نیاز ب��ه حمایت دولت داری��م تا ما هم 
 بتوانیم از ک��ی روش حمایت کنیم ت��ا در جام جهانی نتایج خوبی کس��ب

 کنیم.

لیونل مس��ي، فوق س��تاره آرژانتیني عنوان کرد که او و دیگر بازیکنان تیم 
ملي آرژانتین، همیشه حس��رت جام جهاني به دلشان خواهد ماند. آرژانتین 
تا فینال مس��ابقات پیش آمد ولی در فینال و در دقیقه ۱۱۳، مغلوب آلمان و 
ماریو گوتزه شد تا شاگردان یواخیم لوو، اولین بار پس از سال ۱۹۹۰ قهرمان 
شوند. مس��ی که به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب ش��د و در فینال، این 
شانس را داش��ت که بازی را به نفع تیمش بازگرداند، عنوان کرد که حسرت 
جام جهانی همیشه در دلش خواهد ماند.او گفت:” چه چیز می توانم بگویم؟ 
خیلی ناراحت کننده است. موقعیت های زیادی داشتیم که بازی را ببریم. از 
حریف موقعیت هایمان بهتر بود و تا آخر عمر، حسرت موقعیت هایمان را که 
می توانستیم گل کنیم و هدر دادیم را خواهیم خورد."مسی با به ثمر رساندن 
 ۴ گل، پایین از خامس رودریگس ۶ گل که آقای گل مس��ابقات ش��د، قرار 

گرفت.

سرپرست کمیته جوانان از ایجاد طرح استعدادیابی و 
منطقه ای کردن استان های کشور خبر داد.

فریدون معینی، سرپرست کمیته جوانان درباره طرح 
اس��تعدادیابی و منطقه ای کردن اس��تان های کش��ور 
برای اینکه بازیکنان مستعد در رده سنی زیر ۱۶ سال 
را شناس��ایی کنند، گفت: طرحی را در دس��تور کاری 
خود ق��رار داده این و با اجرایی ش��دن این طرح بدون 
شک بسیاری از مش��کالت تیم های ملی در آینده رفع 

خواهد شد.
وی افزود: قرار اس��ت که مناطق را به ۹ منطقه تقسیم 
کنیم و مسابقات مختلی را برگزار کرده و آموزش های 
الزم را برای مربی��ان تیم ها در مناط��ق ۹ گانه در نظر 
بگیریم تا بتوان مشکالت آموزشی بازیکنان را رفع کرد. 
اگر این طرح اجرایی ش��ود دیگر مربیان تیم های ملی 
پس از استعدادیابی با مش��کل آموزش بازیکن روبه رو 
نیس��تند و صرفاً ب��ه هماهنگی و اج��رای تکنیک ها و 

تاکتیک های تیمی در اردوهای تدارکاتی می پردازند.
معینی ادامه داد: متأس��فانه اکن��ون بازیکنانی که در 
تیم های ملی پایه حضور دارند به دلیلی اینکه ازلحاظ 
آموزشی ضعف دارند، باید ابتدایی ترین نکات مربوط به 
فوتبال را به آن ها آموزش داد و بر همین اساس معتقدم 
اگر طرح مناطق ۹ گانه اجرا شود و مربیان و هیاتهای 
فوتبال کمک کنند می توان آینده خوبی برای فوتبال 
ایران متصور بود.معینی درباره استعدادیابی کادر فنی 
تیم ملی نوجوانان که از ماه آینده در استان های کشور 
اجرا می شود، گفت: به دلیل اینکه رده سنی نوجوانان 
در کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر ۱۶ سال اعالم شده و 
بازیکنانی که در لیگ برتر در این رده حضور دارند، ۱۶ 
و یا ۱۶ به باال هس��تند، عماًل انتخاب کردنش��ان برای 
حضور در تیم ملی نوجوانان فایده ای ندارد. این موضوع 
کار کادر فنی تیم ملی نوجوانان را سخت کرده و اعضای 
این تیم باید در جس��تجوی بازیکنان مستعدی باشند 
که رده سنی آن ها با رده سنی که از سوی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا اعالم شده، یکی باشد.
معینی در ادامه درباره وضعی��ت تیم های ملی زیر ۱۳ 
س��ال و زیر ۱2 س��ال افزود: این دو تیم تحت نظارت 

آکادمی ملی فوتبال هستند. 
بازیکنان پایه از رده سنی ۶ تا ۱2 سال زیر نظر آکادمی 
فعالیت می کنند و بعدازآن بازیکنان نخبه به تیم های 

ملی پایه معرفی می شوند.
وی همچنین یک��ی از اهداف کمیته جوان��ان را برای 
تضمین آین��ده فوتبال ایران، اجرای ط��رح ویژه ایران 
دانس��ت و گفت: این برنام��ه درحال طراحی اس��ت و 
اگر ب��ه مرحله اجرا درآی��د و به جای اینکه مس��ابقات 
در رده س��نی زیر ۱۴، زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر 22 س��ال 
برگزار ش��ود، در رده های ۱۳،۱۴،۱5،۱۶،۱7،۱8،۱۹ 
برگزار شود، مشکالت تیم ها حل خواهد شد و تمامی 
فوتبالیست های مس��تعد و نخبه در این رده های سنی 
مشخص می شوند. در همین راستا بر اساس شرایطی 
که بر تیم های پایه حاکم است برنامه ای را تنظیم و در 
اختیار مربیان پایه قرار خواهیم داد تا مربیان، دیگر با 
مشکالت آموزشی بازیکنان در اردوهای تیم های ملی 

مواجه نشوند.

 

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شکست 
پرسپولیس مقابل ملوان بندرانزلی گفت: اتفاق خاصی 
رخ نداده اس��ت چراکه به باختهای پرسپولیس عادت 
کردیم.مهدی هاشمی نس��ب  افزود: به هرحال فوتبال 
همین است، پرسپولیس به علت مشکالت مدیریتی و 
نداشتن بازیکنان مؤثر ش��رایطش طوری شده که برابر 
یک تیم ته جدولی شکس��ت می خورد.هاش��می نسب 
درباره عملکرد درخشان در تیم پرسپولیس تصریح کرد: 
نتایج اخیر پرسپولیس گواه همه چیز است. علی دایی هم 
در استادیوم آزادی هو ش��د. هواداران به علت برد بازی 
دربی صبوری کردند و تا قبل از شکست برابر ملوان به 
درخشان حرفی نزدند اما این بار تحمل نکردند و شعار 
حیا کن رها کن سر دادند.وی درباره اینکه پرسپولیس 
نیاز به شوک در کادر فنی اش دارد یا نه، عنوان کرد: چه 
فردی بیاید و شوک به پرس��پولیس وارد کند؟ به نظرم 

شوک اول باید به مدیران پرسپولیس وارد شود.
هاشمی نسب در مورد ارزیابی اش از شرایط پرسپولیس 
در جام باشگاه های آسیا تصریح کرد: تیم های بزرگ تر 

از پرس��پولیس با مهره های کارآمد تر، مدیریت قوی و 
توان مالی باال در آس��یا نتوانس��تند حرفی برای گفتن 
داشته باشند. بر این اساس در حال حاضر هیچ امیدی به 

پرسپولیس در جام باشگاه های آسیا نیست.
مدافع سابق پرسپولیس در مورد رتبه دهمی پرسپولیس 
اظهار کرد: امیدوارم پرسپولیس شرایطش بهبود یابد و 
در لیگ برتر بماند و با ی��ک برنامه ریزی دقیق و جذب 
بازیکنان مؤثر در فصل آین��ده در لیگ برتر به موفقیت 
برس��د.وی در مورد ارزیاب��ی اش از عملک��رد بازیکنان 
خارجی بیان ک��رد: این بازیکنان در حد پرس��پولیس 
نیس��تند و فرقی با بازیکن��ان داخلی ندارن��د. به نظرم 

پرسپولیس نیاز به ستاره و بازیکن تعیین کننده دارد.
پیشکسوت پرسپولیس در مورد اینکه نبود محمد نوری 
در این بازی تأثیرگذار بود یا نه، تصریح کرد: به طور حتم 
نبود نوری در بازی پرسپولیس تأثیر گذار بود. نوری تنها 
مهره کارآمد پرسپولیس است که عدم حضورش باعث 
ش��ده بود که پرس��پولیس در خط میانی دچار مشکل 
شود.هاشمی نس��ب درباره عملکرد خوب مازیار زارع 
در دروازه ملوان بیان کرد: واکنش زارع در مهار پنالتی 
دیدنی بود اما به نظرم مازیار یکی، دو متر جلوآمده بود 
و ضربه پنالتی باید تکرار می ش��د.وی در مورد وضعیت 
آتی تیم پرسپولیس عنوان کرد: با این وضعیت مدیریتی 
نباید انتظار داشته باشیم تا در پرسپولیس اتفاق خاصی 
می افتد. به هرحال امیدوارم که پرس��پولیس به شرایط 
خوبش بازگردد.پیشکسوت پرس��پولیس در خصوص 
بازی بعدی تیم پرس��پولیس مقابل پدیده عنوان کرد: 

پدیده تیم خوب و با تاکتیکی است. این تیم به 
خاطر برد پرگل مقابل تراکتور سازی از وضعیت روحی و 
روانی باالیی برخوردار است. به هرحال ملوان ته جدولی 
توانست با ارائه بازی خوب پرسپولیس را شکست دهد، 
پدیده که جای خود را دارد. همچنین همه تیم های لیگ 
برتر شرایط یکس��انی دارند و پرسپولیس هم هفته بعد 

بازی سختی با پدیده دارد.

سرپرست کمیته جوانان

می توان آینده خوبی برای فوتبال ایران متصور بود
امیدوارم پرسپولیس فصل بعد هم در لیگ برتر باشد

هاشمی نسب  :به باخت های پرسپولیس عادت کردیم

سرمربی پرس��پولیس معتقد است این تیم 
طلسم شده است. او همچنین می گوید تابع 

تصمیمات مدیریت باشگاه است.
حمید درخشان درباره شکست پرسپولیس 
مقابل ملوان، اظهار کرد: واقعاً نمی دانم چرا 
دیروز شکس��ت خوردیم. من هر کاری که 
می توانس��تم چه در رختکن و چ��ه در کنار 
زمین برای موفقیت پرسپولیس انجام دادم. 
نمی دانم چ��را توپ هایمان ب��ه گل تبدیل 
نش��د. ما واقعاً هجومی بازی کردیم و حتی 
دقایقی از بازی سوش��ا مکانی به خط حمله 

ما اضافه شد.
وی افزود: واقعا بدشانسی گریبانگیر تیم ما 
شده است. وقتی توپ هایمان به گل تبدیل 
نشد با خودم فکر کردم و گفتم شاید تیمم را 
طلس��م کرده اند! ما باوجوداین که هجومی 
بازی کردیم و یک بازی تماشاگرپس��ند به 
نمای��ش گذاش��تیم ، اما نتوانس��تیم پیروز 

میدان باشیم. 
واقعاً نمی دان��م چه کار باید کن��م. خیلی از 
دوس��تان ش��اهد هس��تند که ما چقدر در 
تمرینات برای موفقیت پرس��پولیس تالش 
می کنیم. ش��ما همی��ن گابری��ل را در نظر 
بگیرید در تمرینات بیشتر ضربات ایستگاهی 
را به گل تبدیل می کند، ام��ا وقتی در بازی 
ضربه پنالتی را به او دادیم نتوانست آن را به 
گل تبدیل کند. حال من به عنوان سرمربی 

چه کار می توانم انجام دهم؟!
درخش��ان در ادامه درباره ت��ادو نیز گفت: 
تادو عملکرد خوبی نداش��ت، اما من وقتی 
ضعف در بازی او دیدم بالفاصله او را تعویض 
ک��ردم. نمی خواه��م بی��ش از ای��ن درباره 
این بازیکن��ان صحبت کنم. فک��ر می کنم 
مشکالت حال حاضر پرسپولیس بازیکنان 
نیستند و بدشانسی است که دست از سر ما 

برنمی دارد.
او در ادامه تصری��ح کرد: اگر م��ا یک بازی 
تدافعی را به نمایش می گذاشتیم و شکست 

می خوردیم این قدر ناراحت نمی شدم. وقتی 
حمله می کنی و فرصت گلزنی خلق می کنی 
و پیروز نمی شوی واقعاً عذاب آور است. اگر 

پنج بازی گذشته ما را نگاه کنید می بینید 
که در همه این بازی ها پرسپولیس مستحق 
شکس��ت نبوده اس��ت. م��ا فقط ب��ه خاطر 
بدشانسی یا طلسم نتوانستیم در این بازی ها 
پیروز شویم. البته ش��اید ما را طلسم کرده 

باشند.
سرمربی پرس��پولیس در پاس��خ به سؤالی 

مبنی بر این که ت��ا چه زمانی قص��د دارید 
در پرس��پولیس بمانید و به کارت��ان ادامه 
دهید؟ گفت: تمام تالش��م را برای موفقیت 
پرس��پولیس انجام داده ام و تا روزی هم که 
در این تیم باشم این کار را خواهم کرد. البته 
می دانم نتایج خوبی کس��ب نکرده ایم. پس 
بنابرای��ن تابع تصمیمات مدیریت باش��گاه 
هس��تم. هرزمانی که از م��ن بخواهند بروم 
به خاط��ر عالقه ای که به پرس��پولیس دارم 
هیچ گونه مش��کلی را برای این تیم به وجود 

نمی آورم و مس��ائل مالی را بهانه نمی کنم. 
هر زمان که به م��ن بگویند که برو به راحتی 

می روم.
مایلی کهن به رویای دیرینش می رسد؟ 
محمد مایلی کهن ش��اید این بار به رویایی 
برسد که می گوید همیش��ه از او دریغ شده 

است.
حمید درخشان شکستی دیگر را تجربه کرد 
، چهارمین شکست متوالی برای درخشان و 
فاجعه ای باورنکردنی. درخشان که آمده بود 
تا در مق��ام منتقد ، تیم بح��ران زده دایی را 
نجات دهد ، فاجعه آمیز نتیجه گرفته است. 
اتفاقی که سبب می شود تا احتمال جدایی او 
از پرسپولیس قوت بگیرد. درخشان که بعد از 
برد دربی دیگر نتیجه ای نگرفته است و مدام 

باخته شاید اگر تیم مدیر داشت و سیاسی 
مانده ب��ود تابه حال جای��ش را به یک مربی 
خارجی می داد اما پرس��پولیس بحران زده 

پولی ندارد و علی اکبر طاهری مرد دست 
راست وزیر ورزش کسی نیست که بتواند از 
بودجه دولتی برای این تیم هزینه کند پس 
خیلی سروصدا نمی کند و اصاًل حرفی درباره 

مسائل فنی نمی زند.
شرایط  برای پرسپولیس سخت شده. باخت 
های متوالی درخشان و انتقادهای او از کادر 
فنی تیم ملی ، فشارها به درخشان را چندین 
و چند برابر کرده است . شرایط طوری است 
که ماندن او در تیم دشوارتر از همیشه شده 
. بخص��وص که آن ه��ا باید برای ب��ازی بعد 
هم در مش��هد مقابل تیم دوباره اوج گرفته 
پدیده مشهد به میدان بروند. در این شرایط 
طرفداران تیم اعتقاددارند که باید شوکی به 

کادر فنی وارد شود .
تغییرات در کادر فنی ام��ا چگونه می تواند 
باشد؟ گزینه مربی خارجی به دلیل بی پولی 
و عقاید ویژه وزی��ر برای تیمی ک��ه تقریباً 
توس��ط نزدیک ترین فرد به او اداره می شود 
، به کلی دور از ذهن است. علی دایی هم که 
بعد از اتفاقات ابت��دای فصل دیگر جایی در 
برنامه ها ن��دارد. او هم مربی گرانی اس��ت و 
هم از منتقدان اصلی سیاست های فوتبالی 

وزارت ورزش محسوب می شود. با حذف 

درخش��ان و از دور خ��ارج ش��دن عل��ی 
پروی��ن و ورود ای��ن آلترناتیو همیش��گی 
به مس��ائل مدیریتی باش��گاه حاال قرمزها 
ب��ا بح��ران آلترناتی��و مربیگ��ری روب��رو 
ش��دند. پرسپولیس��ی ها تقریب��اً غی��ر از 
یحیی گزین��ه مناس��بی ب��رای مربیگری 
 ندارن��د ک��ه او ه��م در ذوب آهن مش��غول

 است.
اس��تیلی بع��د از اتفاق��ات رخ داده ب��رای 
حمیدرضا سیاسی درراه آهن باید از نیمکت 
مربیگری دور باشد. گزینه هایی چون پیوس 
مدت هاس��ت از دور مربیگری در لیگ برتر 
دور بودن��د . کریم باق��ری ،مه��دوی کیا ، 
درخشان و کریمی هم دوره های مربیگری را 

س��پری کردند و تجربه مربیگ��ری ندارند. 
گزینه هایی مثل عبدی ، امامی فر و پیروانی 
را طرف��داران به عن��وان م��رد اول نیمکت 
نمی پذیرن��د و در این ش��رایط ی��ک گزینه 
ایرانی هست که بعد از جام جهانی بیشترین 
نزدیکی را در سیاست هایش با وزارت ورزش 
داشته است. او کسی نیس��ت غیر از محمد 

مایلی کهن. 
او ک��ه همیش��ه می گوی��د :»۱۴ س��ال از 
عمرم را در پرس��پولیس س��پری کردم اما 
هیچ وقت مرا برای این تیم حتی گزینه هم 
 نکرده اند.« این ب��ار اما او به رویایش نزدیک

 است.
رابطه خوب حاجی مایلی با وزارت ورزش و 
البته علی اکبر طاهری شاید سبب شود مدیر 
فنی تیم ملی امید ایران به آرزوی دیرینش 

برسد ؛نشس��تن روی نیمکت پرسپولیس. 
اگرچه پرس��پولیس یک��ی از بحرانی ترین 
سال های حیاتش را سپری می کند اما مایلی 
کهن قبل از بازی با ملوان ، وقتی به تمرین 
این تیم رفت نکته جالبی به درخشان گفته 
بود که ش��اید خودش مجبور ب��ه انجامش 
ش��ود:» اگر قرار اس��ت ببازی به امیدهایت 
بازی بده. اآلن بازیکنانی مث��ل کمندانی و 
نورالهی در تی��م امید با ما هس��تند و عالی 
 کار می کنن��د. از می��دان دادن ب��ه آن ه��ا

 نترس!«

مایلی کهن به رویای دیرینش می رسد؟ حاج محمد جدی ترین گزینه

درخشان:شایدپرسپولیسراطلسمکردهباشند!

 ضرغام اسماعیل 300 هزار دالر 
گران شد!

بازیک��ن عراقی که قب��ل از جام 
ملت های آس��یا ب��ا هزینه ای کم 
به پرس��پولیس می آمد ، حاال با 
رقمی 5۰۰ ه��زار دالری به لیگ 
ایران می آید.هنگامی که باشگاه 
پرس��پولیس، مذاک��رات خود با 
ضرغام اس��ماعیل را شروع کرده 
بود، قیمت این بازیکن تنها 2۰۰ 
هزار دالر تعیین ش��د ول��ی ، قیمت ضرغام اس��ماعیل به گفته 
سرمربی پرسپولیس به 5۰۰ هزار دالر رس��یده است. آن زمان 
که مذاکرات ب��ا مدافع چپ تیم مل��ی عراق آغاز ش��د، ضرغام 
اسماعیل از فرط خوشحالي، رفت و در کنار یکي از فروشگاه هاي 
محصوالت پرسپولیس در نجف عکس انداخت و بعد در عکسي 

دیگر، عدد ۶ را نشان داد. 

 قضاوت داور چهارمحال و بختیاری
 در مسابقات ووشو غرب آسیا 

ب��ط عموم��ی اداره کل  روا
ورزش و جوان��ان چهارمحال 
و بختیاری از قض��اوت عباس 
حبی��ب پ��ور داور اس��تان در 
مسابقات ووشو غرب آسیا خبر 
داد.مسابقات ووشو غرب آسیا 
از ۱8 بهمن ماه ب��ه مدت پنج 
روز در استان سیستان و بلوچس��تان برگزار و عباس حبیب پور 
به عنوان سر داور در این دوره از رقابت ها حضور دارد. این دوره از 
مسابقات با حضور ورزشکارانی از کشورهای ایران، ترکیه، چین، 
قزاقستان، یمن، عراق، پاکس��تان، ترکمنستان، کویت و اردون 

برگزار می شود. 
عباس حبی��ب پ��ور داور اس��تان، در س��ال جاری مس��ابقات 
 لیگ دس��ته اول ووش��و جوان��ان کش��ور را نیز قض��اوت کرده

 است.

گل محمدی به ذوبی ها  استراحت داد
تیم فوتب��ال ذوب آهن پس از 
پی��روزی قاطعان��ه براب��ر تیم 
فوتبال راه آهن ته��ران 2 روز 
استراحت می کند و تمرینات 
این تیم اصفهانی  امروز از سر 
گرفت��ه می شود.سبزپوش��ان 
اصفهان��ی روز پنجش��نبه در 
نمایش��ی خ��وب مقاب��ل تیم 
فوتبال راه آهن به برتری ۳ بر صفر دس��ت یافتند.مسابقه بعدی 
ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر و در هفته بیس��تم مقابل تیم 
فوتبال استقالل خوزستان خواهد بود که این مصاف روز شنبه 
25 بهمن ما به انجام می رسد.با توجه به فاصله ۹ روز دیدارهای 
هفته نوزدهم و بیس��تم ذوب آهن، یحیی گل محمدی سرمربی 
ذوب آهن 2 روزبه بازیکنانش مرخصی داد و تمرینات ذوب آهن 
برای ادامه این رقابت ها از روز یکش��نبه آغاز می شود.قرار است 
پس از اس��تراحت 2 روزه بازیکنان و کادر فن��ی تیم، تمرینات 
ذوب آهن روز یکش��نبه در ورزش��گاه ملت اصفهان از سرگرفته 

شود.

خسرو حیدری: از اآلن قهرمان قابل 
پیش بینی نیست

خس��رو حیدری مدافع استقالل 
معتقد اس��ت برای قهرمانی راهی 
طوالن��ی در پیش دارند.خس��رو 
حی��دری می گوی��د آبی ه��ا در 
نیم فصل دوم روی دورافتاده اند و 
هم قسم ش��ده اند که دوباره مثل 
همیش��ه مدعی باش��ند ؛»از حاال 
قهرمانی قابل پیش بینی نیس��ت. 
در باالی جدول امتیازها به هم نزدیک اس��ت. س��پاهان با ما هم امتیاز 
اس��ت و هر دو تیم، یک امتیاز کمتر از نفت داریم. فوالد هم که با س��ه 
امتیاز بیشتر در صدر است. به خاطر همین نمی توان چیزی را پیش بینی 
کرد.«او درباره بازی های پیش روی استقالل می گوید: »در هفته بیستم 
با پیکان بازی داریم. شاید خیلی ها فکر کنند این بازی دشوار نیست ولی 

اتفاقاً مسابقه سختی است.

 اصفهان در ورزش باید یکی
 از 3 استان برتر کشور باشد

وزی��ر ورزش و جوانان گفت: با 
توجه به وجود مجموعه توانمند 
در ورزش اصفهان، این استان 
در ام��ر ورزش بای��د یکی از ۳ 

استان برتر کشور باشد.
محمود گ��ودرزی در دیدار با 
کارکن��ان اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: برای بنده سعادتی است که در جمع همکارانم در استان 
اصفهان هستم و بر خود الزم دانستم که با حضور در جمع شما از 
زحماتتان برای ورزش این استان و درنهایت اقتدار ورزش ایران 
اسالمی در دنیا تش��کر کنم.وی به مشکالت اخیر ورزش استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: اصفهان با مشکالت عدیده ای همچون 
مسدود شدن حساب های اداره کل و دیگر مسائل دست به گریبان 
است و ازآنجاکه با توجه به شرایط فعلی کار کردن در این استان 
به نوعی بسیار سخت است بنابراین زحمات آن ها در این استان 
ستودنی است.وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: شأن ورزش 

اصفهان باید بسیار باالتر از وضعیت فعلی باشد. 
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اخبار کوتاه یادداشت انقالب اسالمی از همان ابتدا با شهادت و شهادت طلبی عجین بود
استاندار چهارمحال و بختیاری در پیام اخیر خود در آیین میهمانی الله ها به مناسبت 
پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت : خون پاک شهیدان، جمهوری 
اسالمی را تثبیت نمود و این که امروز پیام انقالب اسالمی از مرزها گذشته و عرصه را 
بر مستکبرین عالم تنگ و خواب خوش آن ها را آشفته ساخته، از برکت فداکاری ها، 

جانبازی ها و شهادت هاست.

7

 توسعه باغات بادام در شهرستان سامان عالوه برافزایش تولید 
این محصول و موجب رونق بخش گردشگری در این منطقه 

شده و گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کرده است.
بادام یکی از محصوالت پرارزش در حوزه تولیدات کشاورزی و 
باغداری به شمار می رود که این محصول در تولید فراورده های 

مختلف غذایی، دارویی و... اهمیت باالیی دارد.
وجود آب وهوای مناسب و خاک حاصلخیز شرایط مناسبی 
را برای تولید بادام در اس��تان چهارمحال و بختیاری فراهم 
کرده به طوری که دامنه های زاگرس در این استان پوشیده 
از درختان بادام است و این اس��تان رتبه اول تولید بادام در 

کشور را دارد.
اگرچه بادام های چینی بی کیفیت و ارزان به فروش��گاه های 
مختلف کشور ورود پیداکرده است اما هنوز نتوانسته بر روی 
فروش بادام باکیفیت چهارمحال و بختیاری تأثیر قابل توجهی 

داشته باشد.
بادام در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری کشت می شود 
اما برخی از مناطق استان را با توجه به گستردگی باغات بادام 
می توان قطب تولید این محصول دانست. شهرستان سامان 
ازجمله این مناطق است که بیشترین محصول بادام استان در 

باغات این منطقه تولید می شود
هنگامی که از سمت شهرکرد به س��مت شهرستان سامان 
حرکت می کنیم، با طی مس��افت ح��دود ۲۰ کیلومتر وارد 
شهرستان س��امان می ش��ویم و باغات گس��ترده بادام آغاز 

می شود. بر روی پستی وبلندی ها تا چشم مشاهده می کند 
درختان بادام کاشته شده است.

توسعه باغات بادام این منطقه عالوه بر تولید فراوان محصول 
و درآمد حاصل از آن، در بحث گردش��گری نیز مؤثر بوده و 
گردشگران بسیاری را به این منطقه جذب کرده به طوری که 
این منطقه را به عنوان یکی از پردرآمدترین مناطق اس��تان 
مطرح کرده است.کاشت بادام در سامان در بخش اشتغال زایی 

منطقه تأثیر باالیی داشته است.
جنگلی شدن منطقه به دلیل وجود درختان بی شمار میوه که 
بیشتر آن بادام است موجب ورود بی شمار مسافر و گردشگر 
از استان های هم جوار مانند اصفهان، خوزستان و دیگر به این 
استان شده است.ورود مسافر و گردشگر باعث ایجاد شغل های 
جدید در حوزه گردشگری در این منطقه شده و درآمد اهالی 

را افزایش داده است.
هم اکنون بسیاری از مردم این منطقه درنتیجه ورود مسافر 
و گردشگر شاغل ش��ده اند و بیکاری در این منطقه کمتر از 

مناطق دیگر است.
تولید 14 درصد بادام کشور در شهرستان سامان

فرماندار س��امان در این خص��وص به خبرن��گار مهر گفت: 
بیش��ترین درختان بادام چهارمح��ال و بختی��اری در این 
شهرستان واقع شده است و حدود ۱۴درصد بادام کشور در 

این منطقه تولید می شود.
س��عید صالحی ادامه داد: هم اکنون در ای��ن منطقه بیش از  

۱۳هکتار باغات بادام وجود دارد که ساالنه بیش از ۱۰ هزار 
تن بادام از این منطقه جمع آوری می شود.وی گفت: توسعه 
کشاورزی مبتنی بر کشاورزی مدرن با بهره گیری از روش های 
جدید آبیاری در شهرستان قابل مشاهده است.وی بیان کرد: 
بیشتر باغات بادام این منطقه مجهز به آبیاری های مدرن و 

امروزی هس��تند که سطح 
تولید را افزایش داده است.

فرمان��دار س��امان در ادامه 
با اش��اره به اینکه توس��عه 
کشاورزی و باغداری توسعه 
گردشگری را در این منطقه 
در برداشته است، تأکید کرد: 
این منطقه به واسطه داشتن 
جاذبه ه��ای گردش��گری 
مانند رودخان��ه زاینده رود و 
سرس��بزی باغات مسافران 
بس��یاری زیادی را به سمت 
خود جذب کرده و همیشه 
در صدر شلوغ ترین مناطق 
گردشگری استان قرار دارد.

صالحی گفت: ورود مس��افر 
و گردش��گر موجب ش��ده 
اس��ت توس��عه این منطقه 
بیش ازپی��ش موردتوج��ه 

قرار گی��رد و زیرس��اخت های گردش��گری در این منطقه 
درحال توسعه اس��ت. باالی ۱۶ هکتار از باغات میوه سامان 
به درخت بادام اختصاص دارد که ۱۴ هکتار آن آبی و بیش 
از دو هزار هکتار آن دیم است رئیس جهاد کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری نیزظهار داش��ت: باالی ۱۶ هکتار از 
باغات میوه اختصاص به درخت بادام دارد که ۱۴ هکتار آن 
آبی و بیش از دو هزار هکتار آن دیم است.رستم غیبی تصریح 
کرد: ساالنه بیش از ۲۲ هزار بادام در این استان تولید می شود 
که موجب شده است این استان رتبه اول تولید بادام کشور را 

به خود اختصاص دهد.
وی گفت: انواع مختلف بادام مانند بادام پوست کاغذی، ربیع، 
سنگی و مامایی و ش��اهرودی در این استان تولید می شود.

رئیس جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: آب وهوای مناسب و شرایط مستعد موجب شده است 
بادام تولیدی این استان کیفیت باالیی داشته باشد و بیشتر 

تولید این استان به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.

زیرساخت ها توسعه می یابد

رونق گردشگری در سامان با توسعه باغات بادام
نماینده ولی فقیه دراستان 

22 بهمن؛ نماد دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمعه ش��هرکرد تأکید کرد: ۲۲بهمن ماه نماد 
دفاع از آرمان های انقالب اس��المی است و حضور 
مردم در ای��ن راهپیمایی پش��توانه ای عظیم برای 

نظام است.
حجت االس��الم محمدعلی نکون��ام در خطبه های 
ای��ن هفت��ه نم��از جمع��ه ش��هرکرد در مصالی 
بزرگ ام��ام خمین��ی)ره( این ش��هر اف��زود: ۲۲ 
بهمن م��اه بزرگ ترین جش��ن ملی کش��ور اس��ت 
و حض��ور م��ردم در ای��ن راهپیمای��ی حمای��ت 
 از جبه��ه مقاوم��ت و دس��تاوردهای انق��الب

 است.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمعه ش��هرکرد تصری��ح کرد: مردم کش��ور 
ب��ا مش��ارکت در راهپیمای��ی ۲۲ بهم��ن نش��ان 
می دهند، ب��ا تم��ام ت��وان از آرمان ه��ای انقالب 
 ازجمله دس��تاوردهای علم��ی و هس��ته ای دفاع

 می کنند.
وی، با مرور تاریخ انقالب اس��المی، از ۱9 بهمن ماه 
به عنوان یک��ی از برگ های زری��ن دوران مبارزاتی 
مردم در س��ال های انقالب یادک��رد و گفت:در ۱9 
بهمن ماه هماف��ران با ام��ام بیعت کردن��د و برای 

پیوستن به جریان انقالب از جان خود گذشتند.
نکونام گفت: در ۱9 بهمن ماه س��ال 57 نیز جمعی 
از اقوام بختیاری با سفر به تهران در برابر تهدیدات 
بختیار نخست وزیر رژیم منفور پهلوی، ایستادگی 
کرده و در تاریخ انقالب اسالمی نام خود را جاودانه 

کردند.
وی در خصوص توطئه های غ��رب علیه انقالب در 
طول س��ه دهه اخیر اظه��ار داش��ت: آمریکا هرگز 
قابل اعتماد نیس��ت و ب��ه دنبال کند ک��ردن روند 
گسترش انقالب اس��المی ایران در جهان است و از 

توطئه های خود دست برنمی دارد.
به گفته امام جمعه شهرکرد پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، دولت های متفاوتی روی کارآمدند و اگر بنا 
بود سالیق همه دولت ها اجرایی شود، انقالب دچار 

ضعف می شد.
نکون��ام تأکید کرد: اگر قرار بود کش��ور بر اس��اس 
س��الیق دولتی چون بازرگان، حرک��ت کند، باید 

انقالب، دودستی به آمریکا تحویل داده می شد.

 نخستین ایستگاه پایش لحظه ای
 آب به بهره برداری رسید

نخس��تین ایس��تگاه پایش لحظه ای آب بر روی رودخانه بهشت آباد 
همزمان با پنجمین روز دهه فجر در شهرستان اردل به بهره برداری 

رسید.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری روز 
پنجش��نبه در آیین افتتاح این ایستگاه گفت: ایس��تگاه مزبور برای 
پایش لحظه ای رودخانه بهش��ت آباد به عنوان یکی از سرشاخه های 

مهم رودخانه کارون راه اندازی شده است.
شهرام احمدی افزود: این ایستگاه برای افزایش قدرت نظارتی، کارایی 
و تأمین هدف اصلی که پاالیش آالینده های زیست محیطی است، به 

بهره برداری رسید.
وی گفت: با این ش��یوه و در هرلحظه از زمان، ضمن اطالع از مقادیر 
س��نجش ش��ده و بدون نیاز به حضور فیزیکی، کیفیت آب رودخانه 

بررسی می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان داشت: این ایستگاه دارای 
چهار حس��گر باقابلیت اندازه گیری پنج پارامتر ش��امل دما، هدایت 

الکتریکی)EC(، کدورت، اُکسیژن محلول )DO( و PH است. 

 باغداران چهارمحال و بختیاری
 از خاک ورزی خودداری کنند

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری به 
کشاورزان توصیه کرد از اقدامات خاک ورزی در این فصل خودداری 

کنند.
 خ��اک ورزی)Tillage( به آن دس��ته تالش ه��ای مکانیکی گفته 
می ش��ود که برای برهم زدن و آماده س��ازی خاک به منظور پرورش 
گیاه صورت می گیرد.س��ید طاهر نوربخش افزود: ب��ه دلیل کاهش 
بارندگی، باغداران از هرگونه عملیات خ��اک ورزی نظیر بیل زدن و 
کارکردن با کولتیواتور)دس��تگاهی برای شخم زدن زمین( در باغات 

خودداری کنند.
وی بیان داش��ت: این اقدام��ات باعث کاهش ش��دید رطوبت خاک 
می ش��ود.نوربخش ادامه داد: باغدارانی هم که از آب قنات و چشمه 
بهره مندند، حتی المق��دور برای حفظ رطوبت خ��اک، زمین خود را 

آبیاری کنند.

 آغاز عملیات آواربرداری امالک
 باقی مانده خیابان ملت 

ش��هردار ش��هرکرد از آغاز عملیات تخری��ب و آوارب��رداری امالک 
باقی مانده خیابان ملت شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
خب��ر داد.عملیات تخری��ب و آوارب��رداری ام��الک باقی مانده طرح 
عقب نشینی خیابان ملت شهرکرد با حضور شهردار شهرکرد، رئیس 

و اعضای شورای اسالمی این شهر آغاز شد.
نوراهلل غالمیان دهکردی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
در طرح تعریض خیابان ملت ۴۰ باب مغازه تخریب، عقب نش��ینی و 

آزادسازی شده است.

جنگلی شدن 
منطقه به دلیل 
وجود درختان 

بی شمار میوه که 
بیشتر آن بادام 

است موجب ورود 
بی شمار مسافر 

و گردشگر از 
استان های هم جوار 

مانند اصفهان، 
خوزستان و دیگر 
به این استان شده 

است
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خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  پیما  آب  ا...  روح  آقای   -3 فروغی،  ناصر 
1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
 -1 آقایان  طرفیت  به  ملت  بانک  از  وکالت  به  شیروانی  جالل  آقای  دعوی  خصوص 
مرتضی احمدی فرزند عیسی 2- ناصر فروغی فرزند عوض 3- روح ا... آب پیما فرزند 
اقساطی  فروش  قرارداد  بابت  ریال   127/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حیدرعلی 
تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   86/9/19 مورخ   86/1093 شماره  به  خودرو 
مستند  اقساطی  فروش  قرارداد  مفاد  به  عنایت  با  دادگاه  استنادی  قرارداد  طبق  تادیه 
دعوی و تعهدنامه های پیوست آن و نظریه عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
علی رغم ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان دعوی خواهان را ثابت و 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  مواد 515و198  به  و مستنداً  تشخیص  وارد 
و انقالب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 
مصوب 76/11/29 خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ موضوع خواسته و خسارت 
نرخ 18  مبنای  بر  پرداخت  لغایت   )92/12/19( دادخواست  تقدیم  از زمان  تادیه  تاخیر 
درصد برای مانده بدهی و همچنین هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
روز   20 مدت  و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  محکوم  خواهان  در حق 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:30612 

حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/262 شماره دادنامه: 9209970361701721 شماره پرونده: 9209980361701068 
شماره بایگانی شعبه: 921078 خواهان: آقای محمود داکوهیان به نشانی اصفهان – سه 
پالک9 خوانده: آقای فیروز محمودی   – بن بست شکوفه   – خ باغ زیار   – راه سیمین 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار:  گهروئی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمود داکوهیان فرزند رضا به طرفیت آقای فیروز 
محمودی گهرویی فرزند اسماعیل به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و 
انتقال سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان احداثی بر روی پالک ثبتی 294 فرعی از 4501 
اصلی و مجزی از 267 قطعه 14 تفکیکی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 81/5/29 به 
انضمام مطالبه خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه حسب سند رسمی مالکیت ارائه 
شده از سوی خوانده در جلسه رسیدگی 92/11/20 این دادگاه محل موضوع خواسته 
در مالکیت رسمی آقای فریدون فتحی باغبادرانی فرزند نصرا... می باشد لذا به لحاظ 
عدم طرح دعوی از سوی خواهان به طرفیت مالک رسمی دعوی خواهان را به کیفیت 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  به  مستنداً  و  ندانسته  استماع  قابل  مطروحه 
عمومی و انقالب در امور مدنی قرار استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید 
قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

می باشد. م الف:30613 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/263 شماره دادنامه: 9309970351701871 شماره پرونده: 9209980351701157 
شماره بایگانی شعبه: 921229 خواهان: خانم وجیهه داستانی فرزند محمدعلی با وکالت 
آقای محمدتقی بهرامی فرزند باقر به نشانی اصفهان – شیخ صدوق شمالی – ساختمان 
به  ا...  آقای حمید زارعی زیاری فرزند روح  واحد12 خوانده:   – طبقه سوم   – کسری 
از  پس  دادگاه  گردشکار:  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست تقدیمی خانم وجیهه داستانی با وکالت آقای محمدتقی بهرامی به 
طرفیت آقای حمید زارعی زیاری به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق بندهای 
یک و هشت از شروط ضمن عقد نکاح خواهان مدعی گردیده است شوهرش زندگی 
ترک  بزه  از حیث  و  است  ننموده  پرداخت  را  فرزندش  و  نفقه وی  و  رها  را  مشترک 

انفاق محکوم شده است خواهان شوهرش را مجهول المکان معرفی و اوقات رسیدگی 
از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار دعوت که زوج در جلسات دادگاه حاضر 
نشده است هر چند خواهان از طریق اقامه دعوی حقوقی مطالبه نفقه را ننموده است 
و استنکاف زوج از پرداخت نفقه صرفًا از طریق اعمال مواد 1111و1129 قانون مدنی 
قابل اثبات است و بند یک از شروط ضمن عقد نکاح با مجازات کیفری ثابت نمی گردد 
لکن از آنجا که شهود خواهان در دادگاه حاضر و ترک زندگی زناشویی از ناحیه زوج 
و تحقق بند هشتم از شروط ضمن عقد نکاح احراز نشده است دادگاه دعوی خواهان 
قانون  قانون مدنی و رعایت مواد 26و27  به ماده 1119  ثابت تشخیص و مستنداً  را 
حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم مینماید 
خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به احد از دفاتر رسمی طالق مراجعه و طبق 
بند ب از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید خواهان در 
این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است دادگاه در این خصوص با تکلیفی 
مواجه نمی باشد حضانت فرزند مشترک به نام محمدمهدی متولد سال 1384 بر عهده 
مادرش می باشد رای صادره ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی قابل اجرا و 
رعایت ترتیب شرعی اجرا صیغه طالق به عهده سردفتر مجری صیغه طالق می باشد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  سپس 
می باشد.م الف:30615 سلیمانی نسب دادرس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

11/264 شماره: 100/93 به موجب رای شماره 311 تاریخ 93/5/18 شعبه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ساکت ظفریان فرزند 
آقای  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  مهران 
ساکت ظفریان به خلع ید از منزل مسکونی پالک ثبتی 26/1192 بخش 14 ثبت اصفهان 
و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی را صادر و در خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد 
دعوی را صادر و اعالم می نماید. نیم عشر در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: سید غالمرضا شهشهانی فرزند مهدی شغل آزاد به وکالت ناصر نادری به نشانی 
اصفهان – خ فروغی – کوچه شهید حریری – پالک166. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30624 شعبه 28 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/265 شماره: 336/93 به موجب رای شماره 498 تاریخ 93/7/2 شعبه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اکبری باطانی 
فرزند عبدالحسین به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند موتورسیکلت به نام خواهان و پرداخت مبلغ 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان مهدی رمضانی فرزند احمد شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ 
زینبیه – خ آیت ا... غفاری – کوچه آزادی – جنب پارک صادر و اعالم می نماید. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:30625 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/266 شماره: 650/92 به موجب رای شماره 879 تاریخ 92/8/21 شعبه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید محمد شفیعی 
به  ریال  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و شش هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 

پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 92/2/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا گردید. مشخصات 
محکوم له: سعید شهابی به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – خ عطاءالملک – بلوک33- 
گروه صنعتی ثمین ولو. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30626 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/267 کالسه پرونده: 621/93 شماره دادنامه: 722-93/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
اصفهان  نشانی:  اصفهانی  بنی  اکبر  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   24
اول خوانده: حسین  پ97-طبقه   – بن بست نسرین   – پارس  ک   – آبادی  خ شمس   –
یک  طی  ریال   14/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  شیرمحمدی 
فقره چک به شماره 640096 عهده بانک صادرات به انضمام کلیه هزینه های دادرسی 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم  تادیه  و تاخیر 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی اکبر نبی اصفهانی به طرفیت آقای حسین 
شیرمحمدی به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال وجه چک به شماره 640096 
به عهده بانک صادرات گلپایگان – خ آیت ا... سعیدی به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و هفده هزار تومان معادل یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/4/30( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. ظرف بیست روز 

م الف:30627 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/23-751 دادنامه:  شماره   623-93 پرونده:  کالسه   11/268
اصفهان  نشانی  شهابی  آقای سعید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  31 شورای  شعبه 
آقای  خوانده:  ولوو  ثمین  صنعتی  گروه  بلوک33-   – عطاالملک  خ   – امام خمینی  خ   –
به  فقره  چهار  سفته  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  رضوانی   مهرداد 
میلیون  پنجاه  میزان  به  0509602و113261و113253و113252  های  سریال  شماره 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن  با عنایت  ریال 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
آقای  به طرفیت  آقای سعید شهابی  در خصوص دعوی  قاضی شورا:  رای  می نماید. 
مهرداد رضوانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته های به شماره 
خسارات  مطلق  انضمام  به  0509602و113261و113253و113252  کل  داری  خزانه 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی 
دارد و عدم حضور خوانده در  استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته  خوانده و 
دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه 
تجارت  قانون  مواد 307و309  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و 
بابت اصل  ریال  میلیون  مبلغ چهل  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  امور مدنی حکم 
خواسته و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/8/5 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ 

خواسته  مازاد  به  نسبت  و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام 
خواهان به دلیل عدم ارائه ادله اثباتی به استناد ماده 197 ق.آ.د.م به بی حقی خواهان 
صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده 
قابل  واخواهی  مهلت  نقض  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل 
می باشد.م الف:30628  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی   تجدید 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/269 کالسه پرونده: 93-624 شماره دادنامه: 749-93/9/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ   – اصفهان  نشانی  شهابی  سعید  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31
بلوک33- گروه صنعتی ثمین ولوو خوانده: آقای مهرداد  خ عطاالملک –  امام خمینی – 
رضوانی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ وجه سفته به مبلغ چهل میلیون 
ریال به شماره 835164-93/2/1 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سعید شهابی به طرفیت آقای مهرداد رضوانی 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 835164 
مورخ 93/2/1 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
از هرگونه  ماندن خواسته  دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
دادرسی  بابت هزینه  ریال  هزار  پنج  و  و دویست و هشتاد  بابت اصل خواسته  ریال 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله 
اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   93/8/5 دادخواست  تقدیم 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:30629 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/9/3-1489 دادنامه:  شماره   851/93 پرونده:  کالسه   11/270
سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/8/28
ابوالفضل فاضل نشانی اصفهان – خ کهندژ – بعد از بانک صادرات – روبروی ایران 
خ  مغازه پیک موتوری نصیر سپاهان وکیل: محمد اسدی نشانی فالورجان –  ابزار – 
دفتر موسی بهرامی خوانده: علی خسروی   – طبقه سوم   – مجتمع زاینده رود   – میثم 
دادنامه  از  به  تقسیط محکوم  به  اعسار  قبول  تقاضای  نشانی مجهول المکان خواسته: 
شماره 1344-90/7/20 در کالسه پرونده 1154/90 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی اعسار سید ابوالفضل فاضل از محکوم به به طرفیت 
شماره  به  دادنامه  از  اعسار  مدعی  اینکه  به  نظر  اصلی  خواهان  خسروی  علی  آقای 
1344-90/7/20 محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال و کلیه خسارت دادرسی و 
تاخیر در تادیه شده است مدعی اعسار به شرح دادخواست تقدیمی و ارائه شهادت سه3 
نفر و حضور سه3 نفر در جلسه رسیدگی مورخه 93/8/28 که اعالم نموده اند مدعی 
اعسار تمکن مالی نداشته و ادای شهادت نموده اند و نظر به اینکه خواهان مدرک دال 
بر تمکن مالی مدعی اعسار ارائه ننموده اند لذا شورا با استناد مواد 20و23و26 قانون 
اعسار دعوی مدعی را ثابت دانسته و حکم به تقسیط محکوم به رای شماره 1344-
90/7/20 که شروع اقساط از مورخه 93/11/1 می باشد به پرداخت ماهیانه 1/500/000 
ریال در حق خواهان اصلی تا اتمام محکوم به صادر و اعالم مینماید ضمنًا محاسبه 
و ظرف  رای صادره حضوری  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  تادیه  تاخیر  خسارت 
شهرستان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20
اصفهان می باشد.م الف:30634 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
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مطالعات اخیر در انگلستان دلیل اینکه گاهی به طرف مواد 
غذایی شیرین و نشاسته دار می رویم را مشخص کرد.

گاهی اوقات ش��اید گرسنه نباش��یم اما بی اختیار به طرف 
کابینتی که مواد خوراکی مانند چیپس، شیرینی، شکالت و 

امثال آن قرار دارد می رویم.
مطالعات اخیر انگلستان نشان داد، بدن در مواقعی که گرسنه 
نیستیم و به طرف این مواد خوراکی جذب می شویم درواقع 
به ما هشدار می دهد؛ زیرا در این مواقع بدن فاقد چیزی است 

که ما را مستقیماً به طرف مواد شیرین می کشاند.
»شونا ویلکینسون« نویسنده اصلی این مطالعه نوشت: این 
دلیل بر این است که بدن فاقد کروم شده است؛ کروم نوعی 
ماده معدنی است که نقش بسیار مؤثری در حفظ سالمت 
ایفا می کند؛ این عنصر باعث ارتقا تأثیر انس��ولین و کنترل 
بهتر قند خون می شود و در سوخت وساز بدن نقش مهمی 
دارد؛ اضافه کردن این ماده به وعده های غذایی باعث می شود 
حتی زمانی که تحرکی نداریم نیز چربی بدن بسوزد و باعث 

کنترل اشتها می شود.
 گوشت گاو، هویج، کلم بروکلی، مارچوبه، تخم مرغ، مرغ، آب 
انگور، غالت سبوس دار، گوجه فرنگی، کاهو و پیاز خام غنی 
از این ماده هستند؛ برخی از سبزیجات، میوه ها و ادویه جات 

نیز دارای کروم هستند.
جذب گوارشی کروم کم است و اضافه آن از راه مدفوع خارج 

می شود؛ مواد غذایی که دارای ویتامین C هستند و تیاسین 
که در گوش��ت قرمز، مرغ، ماهی و غالت وجود دارد باعث 

افزایش جذب کروم می شوند.
کروم، منیزیم و تریپتوفان

80 درصد مردم دنیا کمبود منیزی��م دارند، مصرف روزانه 
)300 گرم( این عنصر واقعاً ضروری اس��ت؛ برای حل این 
مشکل سعی کنید مواد غذایی دریایی، اسفناج، بادام و موز 

میل کنید.
افرادی که به سمت شیرینی جذب می شوند به این معناست 
که بدن آن ها فاقد تریپتوفان ش��ده اس��ت؛ تریپتوفان یک 

اسیدآمینه اس��ت، بدن ما از طریق تریپتوفان، سروتونین 
می سازد؛ این ماده از طریق مصرف مواد غذایی جذب بدن 

می شود.
تخم مرغ، شیر و محصوالت لبنی، گوشت قرمز و ماهی آزاد 
جزو مواد غذایی حیوانی هستند که سرش��ار از تریپتوفان 
هستند و س��ویا، کنجد، تخمه آفتابگردان، کاکائو، شکالت 
س��یاه، س��یب زمینی، موز، برنج، غالت کامل، سبزیجات 
سبز، آجیل ها و بادام نیز سرشار از این ماده هستند. هرچه 
مصرف این مواد غذایی و جذب تریپتوفان بیشتر باشد بدن 

سروتونین بیشتری تولید می کند.

درمیان تمام لوازم خانگی هوشمند، 
س��روکله قهوه س��از وای ف��ای هم 
پیدا ش��د تا از را دور بت��وان قهوه را 

بی زحمت آماده کرد.
خوردن قه��وه بع��د از گذراندن یک 
روز کاری س��خت و به محض ورود به 
خانه می تواند یکی از لذت بخش ترین 

کارهای دنیا باشد. 
اگر شما هم می خواهید وقتی به خانه 
می رسید یک لیوان قهوه داغ بنوشید 
حتماً پیگیر این قهوه س��از هوشمند 

بش��وید. مخصوصاً اینک��ه دیگر نیاز 
نیس��ت بع��د از خانه آم��دن منتظر 
 جوش��یدن آب و دم کش��یدن قهوه

 باشید.
این دس��تگاه ب��ا اینترن��ت وای فای 
کار می کن��د و می ت��وان از راه دور 
و با اس��تفاده برنامه ه��ای آندروید و 
ios  آن را کار انداخ��ت ت��ا به محض 
 ورود ب��ه خان��ه ی��ک قه��وه داغ 

نوشید.
قیم��ت ای��ن قه��وه س��از ح��دود 
525ه��زار توم��ان(  150 دالر )

 است.
 بااینکه بس��یاری از طرفداران قهوه 
ترجیح می دهند تم��ام مراحل تولید 
قهوه را خودش��ان با دقت و وسواس 
و به ص��ورت س��نتی انج��ام دهن��د 
اما این دس��تگاه حتم��اً در روزهای 
س��رد زمستانی دوس��ت خوبی برای 
 طرف��داران ای��ن نوش��یدنی خواهد

 بود.

محققان دانشگاه مریلند و تیم تحقیقاتی 
مایکروس��افت ط��رح مفهومی روس��ری 
هوشمندی را ارائه کرده اند که می تواند در 

تفسیر کردن عواطف کارساز باشد.
دانشمندان در حال بررسی پتانسیل این 
فناوری پوشیدنی هس��تند که به کاربران 
ب��رای بررس��ی وضعی��ت عاطفی ش��ان، 
اصالح اثرات آن  و تعبی��ر کردن وضعیت  
عاطفی دیگران کمک می کند. روس��ری 
SWARM از طری��ق بلوت��وث ب��ه 
سیگنال های جمع آوری شده از حسگرهای 
خودپاس��خ می ده��د؛ محققان از ش��ش 
محرک ب��رای ارائه نوعی زب��ان چندمدله 
جه��ت انتقال عواطف توس��ط ای��ن ابزار 
اس��تفاده کردند که این محرک ها شامل 
گرم شدن، خنکشان، موسیقی، وزن، لرزش 
و نور هس��تند. سیس��تم جدید می تواند 
به عواط��ف مختلف واکنش نش��ان دهد؛ 
محققان بر عواطف اساسی ازجمله استرس، 
غ��م، خونس��ردی، خوش��حالی و هیجان 
متمرکز شدند.تعدادی از مولکول های این 

روسری در واکنش به یک وضعیت عاطفی 
می توانند دچار لرزش ش��وند، درحالی که 
مولکول های دیگر گرم می شوند؛ همچنین 
این ابزار قادر است در واکنش به وضعیتی 
هیجانی یا استرس موسیقی بنوازد.روسری 
SWARM برای افرادی کارساز خواهد 
بود که دارای اختالالتی مانند اوتیس��م یا 
مشکالتی در مدیریت کردن احساساتشان 
هستند.دانشمندان جزئیات این فناوری 
هوش��مند را طی نشس��تی در دانش��گاه 

استنفورد ارائه کردند

انتقال  احساسات با روسری هوشمندقهوه ساز Wi Fi هم آمد!

چرا شکالت و شیرینی می خوریم؟

توصیه های مفید برای افراد 
مبتالبه صرع

در ای��ن مقاله با نکات��ی مهم برای رعای��ت ایمنی در 
شرایط مختلف برای افراد مبتالبه صرع آشنا خواهید 

شد.
 توصیه های مفید برای اف��راد مبتالبه صرع حمالت 
صرع ناگهان و بی مقدمه می آین��د و می روند. تجربه 
مبتالیان نشان می دهد که این لرزش های شدید بدون 
هیچ هشدار قبلی و به طور ناگهانی آغاز می شوند و اگر 
فرد در شرایطی ایمن قرار نداشته باشد، ممکن است 
دچار آسیب هایی ش��ود. البته ایمنی نیازمند رعایت 
نکات گوناگونی اس��ت و به همین دلیل حتی سبک 
زندگی و چیدمان خانه افراد مبتالب��ه صرع هم باید 

کمی با دیگران متفاوت باشد.
 سه توصیه برای رعایت ایمنی در خواب

1- هیچ گاه زیر کرسی نخوابید.
 2- وس��ایل خطرس��از و آتش زا را از کنار تختخواب 

دور کنید.
3- مناس��ب ترین تختخواب برای ش��ما، تختی آرام، 

نرم و کوتاه است.
پنج توصیه برای رعایت ایمنی در حمام

1- فض��ای داخلی حمام را از وس��ایل شکس��تنی و 
شیشه ای خالی کنید.

 2- کف حمام نباید صیقلی و لیز باشد. برای جلوگیری 
از س��رخوردن می توانید کف حمام را با کف پوش��ی 

پالستیکی بپوشانید.
 3- هی��چ گاه زمانی که به حمام می روی��د، در را قفل 

نکنید. در زمان دوش گرفتن در را نیمه باز بگذارید.
 4- وقتی در منزل تنها هستید، حمام نروید.

 5- هنگام شستشو در حمام بنشینید و لگن یا وان را 
پرکنید و در دسترس خود قرار دهید.

  سه توصیه برای رعایت ایمنی در ورزش
1- بوکس، پرتاب چکش و دیس��ک و پ��رواز باکایت، 
ورزش هایی هستند که نباید آن ها را به تنهایی انجام 
دهید. اگر می خواهید این ورزش ه��ا را انجام دهید، 
باید مطمئن شوید که یک س��ال از آخرین حمله تان 

گذشته باشد.
 2- اگ��ر ب��ه س��راغ ژیمناس��تیک، اسب س��واری، 
دوچرخه س��واری و اس��کی می روید، حتم��اً از کاله 

ایمنی استفاده کنید.
 3- شنا ورزش��ی است که باید بیش��ترین احتیاط را 
برای آن انجام دهید. از ش��نا کردن در دریا و دریاچه 
بپرهیزید و اگر امکان دارد باکسی که در شنا یا غریق 

نجات مهارت دارد، همراه شوید.
 سه توصیه برای رعایت ایمنی در محل کار

1- در اتاق کارتان از صندلی هایی که راحت و کوتاه اند 
استفاده کنید.

 2- اگ��ر کارتان به پوش��یدن لباس ه��ای محافظتی 
احتیاج دارد حتماً قبل از شروع آن را به تن کنید.

 3- از وسایل الکترونیکی س��نگین استفاده نکنید و 
وسایل را بعد از استفاده در جای خود قرار دهید.

 سه توصیه برای رعایت ایمنی در حیاط
1- در انتخاب خانه، به هم س��طح بودن در ورودی و 

حیاط خانه توجه کنید.
 2- اگر در حیاط خانه اس��تخر دارید، آن را حفاظ دار 

کنید.
 3- اگر امکان دارد، پاس��یوها، پلکان ه��ا و ایوان ها را 

فرش کنید.
 س�ه توصیه ب�رای رعایت ایمن�ی هنگام 

تماشای تلویزیون یا کار با رایانه
1- از انجام بازی ه��ای رایانه ای پرهی��ز کنید و برای 
مدت طوالنی از رایانه استفاده نکنید و اگر مجبورید، 

استراحت های متعدد را فراموش نکنید.
 2- هنگام تماشای تلویزیون از آن فاصله بگیرید.

 3- اگر تلویزیونتان در برخی کانال ها برفک دارد حتماً 
به سرعت آن را تنظیم کنید. تماشای تلویزیون برفکی 
برای مبتالیان حس��اس به نور بسیار خطرناک است. 
برای کاهش تحریک نوری، چراغی را در سقف پشت 

سرتان نصب کنید.

خواص روغن چوب صندل
چوب صندل در سراس��ر 
جهان کاربرد دارد و یکی 
از باارزش تری��ن درختان 
در دنیا به حساب می آید. 
روغن چ��وب صندل در 
ط��ب س��نتی کارب��رد 
فراوان��ی دارد و به عنوان 
دارو در چین و شرق هند 
محسوب می شود که در 
درم��ان اختالل های روانی، س��رماخوردگی معمولی، 
عفونت مجاری ادراری، بیماری های کبدی و کیس��ه 
صفرا مفید و آرامش بخش ماهیچه ها و دس��تگاه یکی 
از شناخته ش��ده ترین کاربرده��ای چ��وب صندل در 
رایحه درمانی است. رایحه درمانی به کار بردن اسانس ها 
و عطرها در درمان مش��کالت روانی و جس��می است. 
همچنین چوب صندل در افزایش هوشیاری می تواند 
مؤثر باش��د. عالوه بر ای��ن برای کاه��ش اضطراب نیز 
می توان از چوب صندل استفاده کرد. بررسی ها حاکی 
از آن اس��ت که روغن چوب صندل کارب��رد موضعی 
هم دارد. پزشکان آلمانی معتقدند این خاصیت اغلب 
به دلیل گیرنده های بویایی در پوس��ت است. ما اغلب 
تصور می کنیم این گیرنده ها فقط داخل بینی اس��ت 
درحالی که پوست نیز دارای گیرنده های بویایی است 
و به همین دلیل روغن چوب صندل در درمان زخم و 
ترمیم پوست کاربرد دارد. از دیگر فواید چوب صندل 

تأثیر آن در پیشگیری از سرطان پوست است.

هرساله و در آستانه نوروز، مسمومیت های سطحی و شدیدی 
در اثر استفاده نامناس��ب از مواد ش��وینده در جامعه اتفاق 
می افتد وزنان به عنوان مدیر امور داخلی منزل که بیشترین 
مس��ئولیت را در نظافت خانه برعهده دارند، آمار بیشترین 
موارد مسمومیت خانگی را نیز به خود اختصاص می دهند. 
آسیب های بهداشتی هنگام استفاده از مواد شوینده، ممکن 
است در کوتاه مدت اثر چندانی نداشته باشد، اما در بلندمدت 
مشکالت ریوی و پوس��تی، عوارض چش��می و آلرژی های 

مختلف تا سرطان را به همراه دارد.
کار شناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در مورد ترکیب مواد شوینده به مردم هشدار داده اند 
زیرا ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفیدکننده 
در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است. با 
ترکیب شوینده ها با سفیدکننده ها از فعل وانفعاالت شیمیایی 
ترکیب این مواد، گاز کلر آزادشده که با رطوبت مخاط دهان 
اسیدکلریدریک ایجاد کرده که بسیار قوی و سوزاننده است 
و استنش��اق آن در فضاهای کوچک عالئم ش��دید تنفسی 

ایجاد می کند.
بد ترین شکل استفاده از پاک کننده ها : بد ترین شکل استفاده 
از مواد پاک کننده و ش��وینده آن است که آن ها را با آب گرم 
مخلوط کنند یا از آن ها در محیط های بسته ای که بخارآب 

وجود دارد، استفاده شود.
نکات ضروری برای کاهش عوارض تنفسی و مسمومیت ها

کار شناسان بهداش��ت محیط وزارت بهداشت برای کاهش 
عوارض تنفسی و مسمومیت ها به افراد توصیه می کنند که از 
مواد شوینده و پاک کننده ای استفاده شود که آسیب کمتری 
می رسانند، به طور مثال استفاده از پودرهای شوینده که آنزیم 
هم دارند، بسیار ایمن تر از اس��تفاده از مواد سفیدکننده ای 
اس��ت که بخ��ار دارد. اس��تفاده از پاک کننده اس��تاندارد و 
خودداری از مصرف مواد شوینده و پاک کننده ها در فضاهای 
بسته، از دیگر توصیه های کار شناسان وزارت بهداشت است. 
بخار متصاعد ش��ده از ترکیب جوهر نمک و وایتکس بسیار 
برای چشم، پوس��ت و ریه خطرناک اس��ت، بنابراین باید از 

ترکیب این دو ماده جدا پرهیز شود.
همچنین هنگام شست وش��وی حمام و دستش��ویی باید از 
ماس��ک های محافظ استفاده ش��ده و پنجره ها باز و تهویه 
روش��ن باش��د تا جریان هوا برقرار ش��ود. بس��یاری از مواد 
ضدعفونی کنن��ده به راحت��ی از ماس��ک های کاغذی عبور 
می کنند و می توانند موجب آسیب ریه شوند بنابراین تهویه 
مناسب محل، روش��ن کردن هواکش و باز کردن پنجره ها، 
استفاده نکردن از محلول های غلیظ و بستن دستمال ضخیم 
مرطوب روی دهان و بین��ی می تواند تا حد زی��ادی از بروز 

آلرژی ها و پیشگیری از این مشکالت کمک کند.
کار شناس��ان وزارت بهداش��ت از م��ردم می خواهند که به 
توصیه های ایمنی روی برچسب محصوالت مانند پوشیدن 
دستکش و ماسک هنگام اس��تفاده از محصوالت سوزاننده، 

توجه کنند. استفاده از مواد شوینده شیمیایی ممکن است 
موجب تشدید بیماری های قلبی، عروقی و ریوی شود؛ مواد 
شوینده ش��یمیایی روی زنان باردار، افراد مسن و کودکان 
بیشتر آسیب رسان است. افراد هنگام استفاده از شوینده ها 
باید مطمئن ش��وند که اس��تفاده، نگهداری و دفع این مواد 

شیمیایی، مطابق با دستورالعمل سازنده است.
نگهداری از م��واد خطرن��اک پاک کننده در مکان��ی دور از 
دسترس کودکان، محکم بستن در محصوالت شیمیایی و 
پاک کننده ها و نگهداری از فرآورده های حاوی مواد شیمیایی 
پرخطر در ظروف ویژه از دیگر توصیه های کار شناسان وزارت 
بهداشت درباره مواد شوینده و پاک کننده به شمار می رود. 
در صورت جابجا کردن مواد شوینده و پاک کننده، بقیه ماده 
باید به ظرف اصلی بازگردانده شود؛ هرگز نباید برچسب روی 
ظروف مواد شیمیایی را برداشت، اگر برچسب روی ظروف 
دچار پوسیدگی شد الزم است دوباره روی آن برچسب زده 

شود.
اقدام ضروری در مسمومیت های ریوی

اولین و بهترین اقدام برای مس��مومان ریوی، خروج سریع 
فرد از محل سربسته و اس��تفاده از هوای آزاد و قرار گرفتن 
در معرض جریان هوا است زیرا استنشاق هوای تازه، تنفس 
را تسهیل کرده و موجب آرامش می شود. همچنین استفاده 
از بخور به ویژه بخور سرد بس��یار کارآمد بوده و خودداری از 
صحبت کردن نیز مفید است. ارجاع هرچه سریع تر آسیب 
دیدگان و مسمومان به پزش��ک یا تماس با اورژانس در این 

موارد ضروری است.
آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم

انواع مواد ش��یمیایی می توانند به چشم آس��یب برسانند، 
مواد ش��وینده و رنگ بر ازجمله خطرناک تری��ن مواد برای 
چشم به شمار می روند و در صورت تماس با چشم به سرعت 
قرنیه را زخم ک��رده و حتی در موارد ش��دید تر می توانند به 
سوراخ شدن کره چشم منجر شوند. مواد شوینده همچنین 
می توانند موج��ب ایجاد زخم های ش��دید در پلک ش��ده 
و چس��بندگی های کره چش��م و پلک را به همراه داش��ته 
باشند. آسیب ناش��ی از این مواد ممکن است آن قدر جدی 
باش��د که بینایی به طور کامل از بین برود بنابراین استفاده 
 از عینک حفاظتی جهت کاهش آس��یب چش��م ها توصیه 

می شود.

سال نو با کاهش عوارض تنفسی و مسمومیت ها

نکاتی که قبل از خانه تکانی باید انجام دهید سروش اصفهانی
شاعر

میرزا محمدعلی سروش اصفهانی
نام پدر: قنبر علی اصفهانی سدهی

تخلص: سروش
تول��د و وف��ات: )1228 -1285( 

قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - سده 

لنجان )اوشیان(
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر

ملقب به خان و شمس الشعراء. …
میرزا محمدعلی سروش اصفهانی تحصیالت خود را در اصفهان به 
پایان رسانید. از دوران نوجوانی از طبعی سرشار و موزون بهره مند 
بود و موردتوجه و تربیت حاجی سید محمدباقر رشتی که عالوه 

بر ریاست خاصه و عامه دارای کماالت علمی بود ، واقع گردید.
 از اصفهان به گلپایگان رفت و سپس به تهران آمد و پس از چندی 
به اتفاق شاهزاده محسن میرزا متخلص به دارا به تبریز رفت و به 
دربار ناصرالدین میرزای ولیعهد راه یافت و مورد اکرام و انعام او واقع 
شد و لقب شمس الشعرائی گرفت. اقامت او در تبریز چهارده سال به 
طول انجامید و بعد از فوت محمدشاه در سال 12۶4ق ، به همراه 

ناصرالدین شاه به تهران  آمد.
 به دستور بهمن میرزا ، پس��ر چهارم عباس میرزا نایب السلطنه ، 
سروش اش��عار عربی "الف لیله و لیله" را به فارسی بلیغ و شیوائی 

ترجمه کرد. او در تهران وفات یافت.
 آثار سروش عبارت است از:

قصاید و فتح نامه ها و مثنوی های : "اردیبهشت نامه" ، "ساقی نامه" 
، "الهی نام��ه" ، و "روضه النوار" در ذکر واقعهکرب��ال؛ کتابی به نام 
"شمس المناقب" ، حاوی قصایدی در مدح و منقبت رسول )ص( و 

خاندان نبوت و "دیوانی" به نام "زینه المدایح".

چه کشکی، چه پشمی
چوپان��ی گله را به صح��را برد به 

درخت گردوی تنومندی رسید.
از آن باال رف��ت و به چیدن گردو 
مشغول ش��د که ناگهان گردباد 
سختی درگرفت، خواست فرود 
آید، ترسید. باد ش��اخه ای را که 
چوپان روی آن بود به این طرف و 
آن طرف می برد.دید نزدیک است 
که بیفتد و دست وپایش بشکند.

در حال مستأصل شد...از دور بقعه امامزاده ای را دید و گفت:
ای امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پایین بیایم.

قدری باد ساکت شد و چوپان به ش��اخه قوی تری دست زد و جای 
پایی پیداکرده و خود را محکم گرفت.گفت:ای امام زاده خدا راضی 
نمی ش��ود که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خ��واری بمیرند و تو 
همه گله را صاحب ش��وی.نصف گله را به ت��و می دهم و نصفی هم 
برای خودم...قدری پایین تر آمد.وقتی که نزدیک تنه درخت رسید 

گفت:ای امام زاده نصف گله را چطور نگهداری می کنی؟
آن ها را خودم نگهداری می کنم در عوض کشک و پشم نصف گله را 
به تو می دهم.وقتی کمی پایین تر آمد گفت:باالخره چوپان هم که 
بی مزد نمی شود کشکش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.
وقتی باقی تنه را ُس��رخورد و پایش به زمین رسید نگاهی به گنبد 

امامزاده انداخت و گفت:
 چه کشکی چه پشمی؟

ما از هول خودمان یک غلطی کردیم
غلط زیادی که جریمه ندارد.

منبع: کتاب کوچه؛ احمد شاملو

 چرا تخم مرغ بیضوی است ؟
می دانیم که پرندگان روی تخم 
می خوابند تا جوجه ها از تخم 
بیرون بیاین��د. تخم ه��ا باید 
به قدری محکم باشند، که وزن 
پرندهء خوابی��ده روی تخم ها 
باعث شکستن آن ها نشود. به 
این جهت شکل تخم مرغ کاماًل 
حساب ش��ده اس��ت، تا بتواند 
بدون شکس��ته ش��دن فشار 
زیادی را تحمل کن��د، و به همین دلی��ل محافظ خوبی برای 
جوجه باش��د. س��رانجام جوجه با نوک زدن تخم را از داخل 
می شکند.بیش��تر تخم ها دارای یکس��ر گرد و یکس��ر نسبتاً 
نوک تیز هستند. درنتیجه اگر تخم پرنده ای لول بخورد ، دور 
قس��مت باریک تر دوران می کن��د و از النه بی��رون نمی افتد. 
مخصوصاً وقتی که تخم پرنده در سطح ش��یب دار قرار گیرد، 
به جای پائین رفتن یک مس��یر منحنی طی ک��رده و متوقف 
می شود.بیشتر پرنده ها نیز النه ای شبیه کاسه می سازند. این 
النه مانع از لول خوردن تخم می شود. نوک باریک تر تخم ها هم 
در النه رو ب��ه یکدیگر قرارگرفته ، و باعث می ش��ود که پرنده 
راحت��ر روی تخم ها بخ����واب��د و تمام آن ه��ا را با بدن خود 

بپوشاند و گرم نگ�����اه دارد.

سرگذشت مشاهیر

داستان

چرا ، چگونه 

طب سنتی 
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