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 بیکاری فارغ التحصیالن 
۴۲ درصد شد

 الکی مثال اینجا زندان
 نیست!

برد درخشان سرخ ها، 
حمید را ماندنی کرد

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rدولت برای حذف سهمیه بنزین، منع قانونی ندارد

تصادف تریلر با اتوبوس در بزرگراه 
اصفهانـ  کاشان

 ملی پوش والیبال در تصادف
 با قطار کشته شد

 عملیات ساخت زائر سرای استان
 در مشهد آغاز شد

 چرا عشق در نگاه اول 
استفاده ابزاری از » پرونده هسته ای ایران« در اسرائیلخطرناک است؟
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عضو کمیسیون  برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد :
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دوست نداریم قدرت بی نظیر ایران 
را به نمایش بگذاریم

فرمان��ده کل س��پاه گف��ت: ق��درت بی نظی��ری ایجاد 
ش��ده ک��ه م��ا دلم��ان نمی خواه��د آن را ب��ه امتحان 
واقع��ی بگذاریم ول��ی اگر خ��دای نکرده چنی��ن روزی 
پیش بیای��د، قطعا دریای عم��ان و تنگه هرم��ز و خلیج 
 ف��ارس در تس��لط کام��ل نیروه��ای دریای��ی ای��ران

 است.
سرلش��کر محمد جعفری فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی سخنانی در حاشیه برگزاری رزمایش 
بزرگ پیامبر اعظم ۹، گفت: تا این لحظه، این رزمایشی که 
با قدرت ایمان و فناوری توسط برادران عزیز ما در نیروی 
دریایی و هوافضای سپاه حاصل شده است، برای تمرکز 

روی شناورهای دشمن انجام گرفته،...
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عروسک های پرطرفدار نوروز ۹۴ 
روی آنتن می روند

 کاله قرمزی: »عروسک گردان ها و صداپیشه های »کاله قرمزی« در 
آرامشی حرفه ای مشغول تمرین نهایی هس��تند و به زودی ضبط این 

مجموعه تلویزیونی آغاز می شود.«
روابط عمومی ش��بکه دو در حالی با اعالم مطلب باال، بر ساخت برنامه 
»کاله قرمزی« بدون حاش��یه  تاکید دارد که ای��ن برنامه ی پرمخاطب 
عروس��کی، در س��ال های اخیر همواره با اخباری درباره پخش شدن یا 

نشدنش در نوروز، عالقمندانش را تا آخرین روزهای...



يادداشت

دورخیز سالک برای برخورد با 
روزنامه اعتماد

احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با ادعای اینکه 
در بخشی از مصاحبه چند روز پیش اعتماد با ابراهیم اصغرزاده 
به امام حسین )ع( توهین شده، توهین به امام حسین )ع( را 
توهین به تمام مردم ایران و همه دوس��تداران آن حضرت در 
سراسر جهان دانسته و گفته: مجلس منتظر برخورد فوری و 

قاطع وزارت ارشاد با روزنامه هتاک اعتماد است. 

رسانه هايی که مدعی تبرئه مهدی 
هاشمی شدند

روزنام��ه فرهیختگان و خبرگ��زاری آنا، دو ارگان رس��انه ای 
دانش��گاه آزاد ب��ا انتش��ار گفت وگوی��ی از محم��ود علیزاده 
طباطبایی، وکیل مهدی هاش��می خبر می دهند که مهدی 
هاشمی بهرمانی در آستانه تبرئه اس��ت. علیزاده طباطبایی 
می گوید: »جلس��ات دادگاه مهدی هاش��می به پایان رسیده 
و موکلم در آستانه تبرئه ش��دن قرار دارد؛ از این روی عده ای 

می خواهند با هر وسیله ای این امر را تغییر دهند«. 

مسئولیت جديد برای کامران 
نجف زاده

در ادامه تغییرات صدا و سیما در دوره مدیریت محمد سرافراز، 
قرار است خبرگزاری صدا و سیما با نام »خبرگزاری جام جم« 
راه اندازی شود. شنیده شده که کامران نجف زاده هم به عنوان 

مدیر تولید خبر سیما مشغول به کار خواهد شد. 

کارگزاران محور فعالیت انتخاباتی 
اصالح طلبان

بر اساس دستور شورای مشورتی رئیس دولت هفتم و هشتم، 
قرار است حزب کارگزران محور جریان اصالحات در انتخابات 
آتی باش��د. بر این اس��اس حزب کارگزاران تاکنون ۲۰ دفتر 
استانی خود را راه اندازی کرده و در استان های باقی مانده فعال 
یک رابط دارد. چهره های استانی مشارکت و مجاهدین نیز به 
تدریج در یک حزب جدید اصالح طلب و یا جذب دفا تر حزب 

کارگزاران می شوند. 

ادعاهای آماری خانم نماينده درباره 
سفر خانم معاون

زهره طبیب زاده ن��وری نماین��ده تهران در مجل��س گفته: 
سفر اخیر رئیس س��ازمان حفاظت از محیط زیست کشور به 
سیستان و بلوچس��تان هزینه  باالیی را به دولت تحمیل کرد. 
عالوه بر اینکه بیش از صد میلیون تومان صرف این سفر شده 
است، هیچ اقدامی برای رفع مش��کالت مردم استان صورت 
نگرفته است. ۱۴۰ نفر همراه خانم ابتکار در این سفر حضور 
داشته اند اما باید دید آیا افزایش تعداد افراد به معنای افزایش 

بازدهی است؟! 

وزارتخانه ای با سه تیم در لیگ بر تر
س��ه باش��گاه نفت ته��ران، نفت مسجدس��لیمان و راه آهن با 
اساسنامه های متفاوت و با شرایط غیرهمسان تحت پوشش 
وزارت نفت هستند و جالب اینکه هر سه تیم اوضاعی بحرانی 
در لیگ بر تر فوتبال ایران دارند. نفت تهران که صدرنشین لیگ 
است، قبل از سفر به ازبکستان و شرکت در رقابت های آسیایی 
دست نیاز به سوی سازمان لیگ دراز کرد تا بتواند هزینه پرواز 
را جور کند، نفت مسجدسلیمان از امروز رسمی وارد اعتصاب 
شده و راه آهن تیمی است ورشکسته که تنها اندک امیدی به 

آینده دارد. 

 ۳۰ مرد شیعه در افغانستان 
ربوده شدند

افراد مس��لح در جنوب افغانس��تان با حمله به دو دس��تگاه 
اتوبوس، ۳۰ مرد شیعه را ربودند. بنا بر گزارش  مقامات محلی، 
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این افراد را که از اعضای 

یک گروه قومی هزاره بودند، بر عهده نگرفته است. 

افخم: اظهارات کری مبنی بر مداخله 
ايران در يمن فرافکنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر خارجه 
آمریکا مبنی بر کمک ایران به سقوط دولت در یمن را فرافکنی 
و متناقض با اظهارنظرهای پیشین مقام های سیاسی آمریکا 
خواند و تأکی��د کرد: دیدگاه اصولی ایران، تعیین سرنوش��ت 

ملت ها به دست خود آنها است .
مرضیه افخم با اش��اره به تحوالت داخلی یم��ن افزود : همه 
طرف ها بای��د اجازه دهند مل��ت یمن خود برای سرنوش��ت 
کش��ورش تصمیم بگیرد و همه س��از و کارها باید براس��اس 

خواست و اراده مردم باشد .
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان هر نوع مداخله 
خارجی در رون��د تحوالت سیاس��ی یم��ن را عامل��ی برای 
تداوم بح��ران و مانع��ی برای تحق��ق ثبات سیاس��ی در این 
کش��ور ارزیاب��ی و تصری��ح ک��رد: هرگونه دخال��ت خارجی 
 ش��رایط این کش��ور را به س��مت پیچیدگی بیش��تر س��وق

 می دهد.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در گفت وگو 
با قانون گذاران کنگره مدعی شد:  حمایت تهران از حوثی ها در 

یمن موجب براندازی دولت این کشور شد.
وزیر امور خارجه آمریکا هم چنین گفت: من فکر می کنم که 
حمایت ایران از حوثی ها به اتفاقات کنونی یمن و به دس��ت 

گرفتن کنترل پایتخت توسط این گروه کمک کرده است.
جان ک��ری اف��زود: ام��ا من ب��ر ای��ن ب��اورم ک��ه ایرانی ها 
از حوادث��ی ک��ه در یم��ن رخ داده متعج��ب ش��ده و 
 امیدوارن��د که ش��اهد یک گفت وگ��وی ملی در این کش��ور

 باشند.

اظهارات اخیر مسئوالن رژیم صهیونیستی نشان از این دارد 
که آنها دستاویز قرار دادن پرونده هسته ای ایران را بهترین 
وسیله برای تحقق اهداف سیاسی خود در آستانه انتخابات 

سراسری در این رژیم مالحظه می کنند.
 روزنامه لبنان��ی »الس��فیر« در مقاله ای ب��ه قلم »حلمی 
موس��ی« به تحلیل��ی از عرصه سیاس��ی حاکم ب��ر رژیم 
صهیونیس��تی پرداخت که اندک اندک خود را آماده ورود 

به کارزار انتخاباتی می کند.
»حلمی موس��ی« در تحلیل خود می نویسد: پس از آشکار 
شدن نتایج نهایی مذاکرات هس��ته ای ایران با کشورهای 
عضو مجموعه »۱+5«، »بنیامین نتانیاهو«، نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی تمام تالش خود را به کار برد تا گوش های 
عرصه بین المللی را از خطر پرونده هسته ای ایران پر کند و 
پیش از آنکه توافقی بین طرف های مذاکره کننده حاصل 
شود، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین کابینه اش 
خود را برای اعالم جنگی جهانی حتی علیه آمریکا و دولت 
این کش��ور از طریق تحری��ک کنگره، آم��اده می کردند و 
هنگامی که طی روزهای اخی��ر خبرهایی مبنی بر احتمال 
دستیابی به توافق بین ایران و کشورهای غربی منتشر شد، 
رهبران رژیم صهیونیستی بیش از پیش ماهیت واقعی خود 
را در قبال این پرونده آشکار و تاکید کردند که دستیابی به 
هرگونه توافقی در این خصوص برای »اسرائیل« ناخوشایند 

است.
آنچه شرایط را بیش از پیش برای رژیم صهیونیستی بحرانی 
می کند، نزدیکی خبرهای منتشر شده در خصوص احتمال 
دس��تیابی ایران و غرب به توافق هسته ای با زمان برگزاری 
انتخابات در این رژیم است و از آنجا که راستگرایان اسرائیلی 
برخورد و تنش ب��ا طرف های خارجی حت��ی آمریکایی را 
ابزاری برای بسیج افکار عمومی خویش می دانند، بنابراین 
مخالفت های خود را با دستیابی به هرگونه توافق بین المللی 

با ایران تشدید کرده اند. 
ب��ه گون��ه ای ک��ه حت��ی انتش��ار اس��نادی مبن��ی ب��ر 
اینک��ه دس��تگاه های اطالعات��ی و امنیت��ی ای��ن رژی��م 
دیدگاه��ی مغای��ر دی��دگاه نتانیاه��و در ای��ن خص��وص 
 دارن��د، نی��ز نتوانس��ته از ش��دت ای��ن مخالفت ه��ا

 بکاهد.
در این راستا طی روزهای اخیر »موشه یعلون«، وزیر جنگ 
و »نفتالی بنت«، وزی��ر اقتصاد رژیم صهیونیس��تی اعالم 
کردند که از س��خنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا برخالف 
 خواست واشنگتن و شخص »باراک اوباما« حمایت خواهند

 کرد.
این درحالی اس��ت که نتانیاه��و نیز در ب��ه روزنامه نگاران 
روسی مقیم سرزمین های اش��غالی اظهار داشت که وی به 
رهبران جهان درباره دس��تیابی به توافق هسته ای غرب با 
ایران گفته است که هرگونه توافقی در این امر بزرگ ترین 

خطر برای »اسرائیل« و امنیت ملت یهود و جامعه جهانی 
شمرده می شود و اینکه هم اکنون بین ایران و غرب سخن از 

دستیابی به توافقی »بد« در جریان است.
نتانیاهو به خبرنگاران روس��ی همچنین گفت��ه بود که به 
عنوان وظیفه شخصی و کس��ی که منصب نخست وزیری 
را در »اس��رائیل« تصدی می کند، خود را مل��زم می داند، 
مانع دستیابی به چنین توافقی شود که به ایران این قدرت 
را می دهد، تا ده ها بمب اتم��ی تولید کند و به همین دلیل 
عازم س��فر به آمریکاس��ت تا دیدگاه های خود را به اطالع 

واشنگتن برساند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود: اطالعاتی 
که به من می رس��د، تاکید می کند، نگرانی های بس��یاری 

درباره توافقی که قرار است، حاصل شود، وجود دارد.
به نظر نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی اگر چنین توافقی 
حاصل شود، ایران به کشوری اتمی تبدیل خواهد شد و با 
کسب موافقت کشورهای بزرگ و قدرتمند، ایران می تواند، 
خیلی راحت بمب اتمی بسازد و به همین دلیل این توافق 

»بدی« است که آینده ما را تهدید می کند.
از سوی دیگر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی 
تصریح کرد که ما از امنیت ش��هروندان اس��رائیلی سخن 
نمی گوییم و برسر آن چانه نمی زنیم، به همین دلیل برای 
رس��اندن صدای خود و خطر مورد نظر از تم��ام منبرها و 
محافل استفاده می کنیم و نخس��ت وزیر »اسرائیل« طی 
سخنرانی مهم هفته آینده خود در کنگره به این امر عمل 

خواهد کرد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی تاکید ک��رد که توافقی که 
قرار است، با ایران حاصل شود، خطری بزرگ برای امنیت 
جهان غرب و تهدید کننده امنیت »اسرائیل« است، بنابراین 
هر توافقی در ای��ن خصوص به منافع غرب و »اس��رائیل« 
ضربه می زند و اص��وال به ایران اجازه خواه��د داد تا تبدیل 
 به کشوری هسته ای ش��ود و به حمایتش از تروریسم ادامه

 دهد.
یعل��ون همچنی��ن ای��ران را کش��وری بس��یار خطرناک 
توصیف کرده اس��ت که به هیچ وجه نباید با آن مماش��ات 
 کرد و مش��کل اصلی نظ��ام ایران اس��ت، نه دس��تیابی به

 توافق.
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��ده اس��ت، اگر 
ایران به مذاکره و گفت وگو با غرب ت��ن داده، این از موضع 
ضعف و بیم ش��دید این کش��ور از فروپاش��ی اقتصادی در 
نتیج��ه تحریم های اعمال ش��ده بر ای��ران ب��وده و توافق 
کنونی به تهران اجازه خ��روج از محاصره اقتصادی و ادامه 
 فعالیت های هس��ته ایش از جمله غنی س��ازی اورانیوم را

 می دهد.
اما بن��ت، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیس��تی ه��م اگرچه در 
این اواخر برخوردهای بس��یاری با یعلون و نتانیاهو داشت 

و با وجود تم��ام اختالفات موجود بین وی و نخس��ت وزیر 
و وزیر جن��گ رژی��م صهیونیس��تی، تاکید ک��رد که وی 
 مخالف هرگونه توافقی اس��ت که منجر به حمله )وجنگ(

 شود.
وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی در این باره گفت: این روزها، 
روزهای سرنوش��ت س��ازی برای جهان آزاد و دمکراتیک 
اس��ت. وقتی چهار یا پنج س��ال دیگر حمله ای هس��ته ای 
علیه آمریکا یا غرب انجام ش��ود، در آن زمان است که این 
کش��ورها این روزها که روزهای سرنوشت سازی هستند، 
را به یاد خواهند آورد و حس��رت خواهند خورد که چرا در 
 آن زمان که قدرت داش��تند، مانع انج��ام چنین حمالتی 

نشدند.
بنت اف��زود: درپی »به��ار عربی« هم اکنون ما در آس��تانه 
»بهار هس��ته ای« قرار داریم و اگر ایران به سالح هسته ای 

دست یابد، منطقه و تمام 
کشورهای آن وارد مسابقه 
تسلیحات هسته ای خواهد 
ش��د، اما هن��وز ه��م دیر 
نش��ده و من می خواهم از 
همه راه ها ب��رای ممانعت 
از دستیابی ایران به سالح 

هسته ای استفاده کرد.
در این راس��تا »اس��رائیل 
کات��ص«، وزی��ر ارتب��اط 
رژی��م صهیونیس��تی از 
»اسحاق هرتزوگ«، رهبر 
جبهه مقابل راس��تگرایان 
صهیونیس��تی خواس��ت 
نتانیاهو را در س��فرش به 
آمری��کا همراه��ی کند تا 
جبهه ای متحد و یکپارچه 

را از مخالفت با دس��تیابی غرب به توافق هسته ای با ایران 
ارائه دهند.

کاتص گفت: توافق هس��ته ای که قرار اس��ت، ب��ا ایران به 
آن دس��ت یافت، خطری بزرگ علیه امنیت »اس��رائیل« 
تشکیل می دهد و بسیاری از طرف های آمریکایی از جمله 
رهبران جناح دموکرات آمریکا این امر را درک می کنند و 
در این خصوص با نتانیاهو توافق نظر دارند و سفر نتانیاهو 
به واشنگتن آخرین فرصت برای جلوگیری از دستیابی به 

چنین توافقی است.
در پای��ان کات��ص، خطاب ب��ه هرت��زوگ گفته ب��ود که 
لیون��ی )وزیر دادگس��تری( را رها کند و ب��ه نتانیاهو برای 
 تش��کیل جبهه ای واحد جهت مقابله با خطر ایران ملحق 

شود.
در مقابل هرت��زوگ این درخواس��ت را رد و تاکید کرد که 
نتانیاهو را در سفرش همراهی نخواهد کرد، چون این بازی 
و جنگ تبلیغاتی از سوی »لیکود« )حزب حاکم اسرائیل( 
و دفتر نخست وزیری »اسرائیل« در آستانه انتخابات است.

هرتزوگ افزود: همه از موضع من در قبال پرونده هسته ای 
ایران و همچنین دس��تیابی به توافق در این خصوص آگاه 
 هس��تند، اما من می دانم که موضع خ��ود را چگونه اعالم 

کنم.
وی همچنین با اعالم اینکه در کنفرانس »ایپک« هم حضور 
نخواهد یافت، خبرنگاران را غافلگیر کرد و در این خصوص 
گفت که اگرچه یهودیان آمریکا برای ما بسیار عزیز هستند، 
اما برای همه آشکار است، س��رنگونی نتانیاهو از قدرت هم 
چندان بی اهمیت نیست و این مهمترین ماموریت من در 
این روزهاست و اینکه هرگاه به نخست وزیری رسیدم، برای 
دفاع و حمایت از منافع امنیتی ش��هروندان »اسرائیل« به 

همه جا سفر خواهم کرد.

نمایندگ��ی ایران ن��زد س��ازمان ملل در 
نیویورک ب��ا بی پای��ه و جعل��ی خواندن 
ادعاهای مندرج در گزارش واشنگتن پست 
درباره برنام��ه صلح آمیز هس��ته ای ایران 
اعالم کرد: جای تأس��ف اس��ت ک��ه این 
روزنام��ه ادعاه��ای دروغ و تک��راری یک 
گروهک تروریستی که ماهیت ضدانسانی 
آن برای همگان آش��کار بوده را منتش��ر 

کرده است.
واکنش تهران به ادعای دروغین منافقین

به گزارش افکارنیوز، نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران نزد س��ازمان ملل متحد در 
نیویورک ادعاه��ای من��درج در گزارش 
روزنامه واشنگتن پس��ت در مورد برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران را بی پایه و اساس 

خواند و آن را جعلی دانست.
نمایندگ��ی کش��ورمان در س��ازمان ملل 
تصریح کرد: جای تأس��ف اس��ت که این 
روزنام��ه ادعاه��ای دروغ و تک��راری یک 
گروهک تروریستی که ماهیت ضدانسانی 
آن برای هم��گان به  ویژه اف��کار عمومی 
آمریکا آشکار بوده و جعلی بودن ادعاهای 
قبلی ای��ن گروهک پس از مدتی روش��ن 

شده را منتشر کرده است.
نمایندگ��ی جمهوری اس��المی ایران در 
بیانیه خ��ود اف��زود: گروه ه��ای تندرو و 

رادیکال که س��رمایه گذاری س��نگین و 
طوالنی خود روی امنیتی ک��ردن برنامه 
هس��ته ای صلح آمیز ایران را ازدست رفته 
م��ی بینن��د و ش��اهد ان��زوای روز افزون 
سیاست ایران هراس��ی در نتیجه رویکرد 
منطقی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
تحوالت بین المللی هستند، با عصبانیت 
اقدام به دروغ پردازی و تبلیغات سیاه علیه 
برنامه کام��ال صلح آمیز هس��ته ای ایران 

کرده اند.
در پایان این بیانیه آمده است: همان گونه 
ک��ه در گزارش ه��ای آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی تصریح ش��ده، همکاری های 
بین جمهوری اس��المی ایران و آژانس در 
سطح خوبی ادامه دارد و ایران به تعهدات 
و مسوولیت های خود در چارچوب ان. پی. 
تی پایبند است و متقابال انتظار دارد سایر 
طرف ها نیز به  دور از تاثیر از جنجال سازی 
گروه های تندرو و رادی��کال به توافقات و 
تعهدات خود درباره حقوق هسته ای ایران 

پایبند باقی بمانند.
به گزارش ف��ارس، گروهک تروریس��تی 
منافقین سه شنبه مدعی شد که مدارکی 
را از فعالیت فوق سری هسته ای ایران که 
موازی با برنامه های هس��ته ای واقعی این 

کشور است، در اختیار دارد.

با نزدیک تر ش��دن به بازه زمانی آخر  مارس، 
تالش ایران و گروه ۱+ 5 برای مشخص کردن 
چهارچوب های توافق نهایی هسته ای شدت 
گرفته است. به موازات این امر، گمانه زنی ها 
درب��اره محتوای اصلی مذاک��رات در مقطع 
کنونی و ش��کل و صورتی ک��ه توافق نهایی 
خواهد داشت، در مطبوعات و رسانه ها تشدید 
شده اس��ت. واشنگتن پس��ت در مطلبی به 
بررسی گزینه های مطرح درباره توافق نهایی 
هسته ای پرداخته اس��ت.جزئیات جدید از 
مفاد توافق احتمالی هسته ای ایران و ۱+5با 
نزدیک تر ش��دن به بازه زمان��ی آخر  مارس، 
تالش ایران و گروه ۱+ 5 برای مشخص کردن 
چهارچوب های توافق نهایی هسته ای شدت 
گرفته است. به موازات این امر، گمانه زنی ها 
درب��اره محتوای اصلی مذاک��رات در مقطع 
کنونی و ش��کل و صورتی ک��ه توافق نهایی 
خواهد داشت، در مطبوعات و رسانه ها تشدید 
شده اس��ت. واشنگتن پس��ت در مطلبی به 
بررسی گزینه های مطرح درباره توافق نهایی 
هسته ای پرداخته است.دیوید ایگناتیوس، 
ستون نویس سر ش��ناس روزنامه واشنگتن 
پس��ت در مطلبی که ام��روز در این روزنامه 
منتشر کرده، به بررس��ی گزینه های مطرح 
درباره قالب و محتوای توافق نهایی هسته ای 
با ایران پرداخته و م��واردی را در این زمینه 

آورده ک��ه برخی پی��ش از این نی��ز مطرح 
بوده و برخی دیگر   موارد جدید تر به ش��مار 
می روند. به نوشته این روزنامه نگار، توافقی 
که هم اکنون بین ایران و گروه  ۱ +5 در حال 
ش��کل گیری اس��ت، احتماالً به ایران اجازه 
خواهد داد، حدود شش هزار  سانتریفیوژ  نسل 
اول )IR-۱( خود را در تأسیسات هسته ای 

نطنز  حفظ کند. 
از س��وی دیگ��ر، ایرانی ه��ا کار نص��ب 
سانتریفیوژهای پیش��رفته IR۲ را متوقف 
خواهند کرد و تحقیق  روی مدل های بعدی 
)تا IR-۸( و همچنین مواردی که هم اکنون 
در مرحله طراحی اس��ت نیز متوقف خواهد 
ش��د. در این میان، اینکه ای��ن محدودیت 
بر روند تحقیقات مربوط به س��انتریفیوژ ها 
چگونه اعمال شده و  بر آن نظارت شود، یکی 
از نکات کلیدی مذاکرات اس��ت. یک مسأله 
مهم دیگر، حج��م ذخایر اورانیومی اس��ت 
که ایران  خواهد داش��ت. مقامات آمریکایی 
خواستار این هس��تند که این حجم محدود 
باشد و میزان اضافی آن از کشور خارج شود. 
یک مقام آمریکایی در این زمینه می گوید، 
برای آمریکا مطلوب تر است که ایران نه هزار 
سانتریفیوژ نسل IR-۱ و یک ذخیره محدود  
 ۲-IR داشته باشد تا اینکه از هزار سانتریفیوژ

و یک ذخیره بزرگ برخوردار باشد. 

در تبلیغات انتخاباتی ،

 واکنش تهران به ادعای دروغین
 منافقین

 جزئیات جديد از مفاد توافق احتمالی هسته ای
 ايران و ۵+۱

استفاده ابزاری از » پرونده هسته ای ایران« در اسرائیل

فرمانده کل سپاه:

دوست نداريم قدرت بی نظیر 
ايران را به نمايش بگذاريم

فرمانده کل س��پاه گفت: ق��درت بی نظیری ایجاد 
ش��ده که ما دلم��ان نمی خواهد آن را ب��ه امتحان 
واقعی بگذاریم ولی اگر خدای نکرده چنین روزی 
پیش بیاید، قطعا دریای عمان و تنگه هرمز و خلیج 
 فارس در تس��لط کام��ل نیروهای دریای��ی ایران

 است.
سرلشکر محمد جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی س��خنانی در حاشیه برگزاری 
رزمایش بزرگ پیامبر اعظم ۹، گفت: تا این لحظه، 
این رزمایش��ی که با قدرت ایمان و فناوری توسط 
برادران عزیز ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه 
حاصل ش��ده اس��ت، برای تمرکز روی شناورهای 

دشمن انجام گرفته، همه به نتیجه رسیده است.
وی اف��زود: به حم��داهلل رزمایش، تمام��ی اهداف 
 و موش��ک های ش��لیک ش��ده به ه��دف اصابت

 کرد.
فرمان��ده کل س��پاه تصریح ک��رد: این بخش��ی از 
رزمایش اس��ت و قس��مت های بعدی هنوز ادامه 
دارد؛ اقدامات��ی باید در تاکتیک ه��ای دیگر انجام 
 ش��ود. فردا رزمایش زمینی در این قس��مت آغاز 

می شود.
سرلش��کر جعفری ادامه داد: به همه دنیا قبال هم 
اعالم کردیم ک��ه این توانمندی ها ب��رای برقراری 
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز اس��ت. این نکته 
مهمی اس��ت که بازدارنده اس��ت که دش��منان ما 
قصدی برای ب��ه هم زدن یا اعمال ق��درت و ایجاد 
ناامنی در منطقه نداشته باشند، چون این احتمال 
وج��ود دارد. برق��راری امنیت ش��ناورهایی مانند 
نفتکش و تج��اری در منطقه تنگ��ه هرمز و خلیج 
فارس در دس��تور کار اس��ت. انش��اءاهلل تا مرحله 
 آخر رزمایش ب��ه همین صورت ب��ا موفقیت پیش

 برود.
وی افزود: قطعا پیام رزمایش، پیام اقتدار جمهوری 
اس��المی و پیام امنیت و صلح منطقه خلیج فارس 
و تنگه هرمز اس��ت و ب��ه همه کش��ورهای خلیج 
فارس ای��ن پی��ام را می دهی��م؛ م��ا برادریمان را 
 ثابت کرده ایم، مش��کل ما دش��منان فرامنطقه ای

 است.

سفارت انگلیس برای درمان 
بیماران هموفیلی ايرانی ويزا 

صادر نکرد
کانون هموفیلی ایران نیز باتوجه به تعطیلی سفارت 
انگلیس در تهران با تأمین هزینه های سفر این دو 
بیمار از طریق خیرین امکان مراجعه این دو بیمار 
را به س��فارت انگلیس در آن��کارا فراهم ک��رد. اما 
متأسفانه سفارت انگلیس در آنکارا فارغ از اهداف 
خیرخواهانه و انسان دوس��تانه گروهی از خیرین 
انگلیس��ی و ایرانی از صدور ویزا برای این دو بیمار 
که امیدوار به بهره مندی از این روش درمانی جدید 

بودند خودداری کرد.
 احم��د قویدل تصری��ح ک��رد: دو ت��ن از بیماران 
هموفیلی ایرانی ق��رار بود برای اس��تفاده از روش 
جدید درمانی این بیماری که از آن به )ژن درمانی( 

تعبیر می شود به کشور انگلیس بروند. 
وی با بیان اینکه کان��ون هموفیلی ایران پس از دو 
س��ال آزمایش برروی ۲۰ بیمار هموفیلی، ۲ نفر را 
برای اس��تفاده از این روش انتخاب کرد، گفت: در 
نهایت این دو نف��ر پس از طی مراح��ل مختلف از 
جمله مصاحبه تلفنی مستقیم با تیم درمانی مستقر 
در انگلیس و اخذ رضایت نامه های حقوقی برای این 

درمان منتخب شدند. 
وی با اش��اره به اینکه موسس��ه UCL وابسته به 
کالج لندن ضمن ارس��ال دعوتنامه بس��یار کاملی 
که ش��امل تقبل تمام هزینه ها در س��قف 6۰ هزار 
پوند بود برای این دو بیمار ارسال کرد افزود: کانون 
هموفیل��ی ایران نی��ز باتوجه به تعطیلی س��فارت 
انگلیس در ته��ران با تأمین هزینه های س��فر این 
دو بیم��ار از طریق خیرین ام��کان مراجعه این دو 
بیمار را به سفارت انگلیس در آنکارا فراهم کرد. اما 
متأسفانه سفارت انگلیس در آنکارا فارغ از اهداف 
خیرخواهانه و انسان دوس��تانه گروهی از خیرین 
انگلیس��ی و ایرانی از صدور ویزا برای این دو بیمار 
که امیدوار به بهره مندی از این روش درمانی جدید 

بودند خودداری کرد. 
قویدل با بیان اینکه بیم��اران هموفیلی طعم تلخ 
تحریم ناجوانمردانه دارویی غربی را چش��یده اند، 
ادامه داد: کنسول گری س��فارت انگلیس در آنکارا 
حتی فرصت رف��ع ابهامات خ��ود را ب��ه دو بیمار 
متقاضی ویزا با ه��دف درمان را ن��داد و برای یک 
لحظه هم به این فکر نکرد که این دو بیمار برروی 
دستان خیرین انگلیسی و ایرانی به آن سفارتخانه 

رسیده اند. 

شنیده ها

2
تعیین هفته های کاری مجلس تا پایان سال

هیات رییسه مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم تعیین هفته های کاری و تعطیلی مجلس 
تا پایان سال اعالم کرد که اولین جلسه مجلس در سال آینده یکشنبه )۱6 فروردین( برگزار 
می شود.طبق اطالعیه هیات رییسه مجلس، جلسات علنی مجلس تا چهارشنبه )۱۳ اسفند( 

برگزار می شود. 
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توافقی که قرار 
است، با ايران 
حاصل شود، 

خطری بزرگ برای 
امنیت جهان غرب 

و تهديد کننده 
امنیت »اسرائیل« 

است



يادداشت
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گشتی در اخبار برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان پژوهش در فرش دستبافت

در هنگام عبور از خیابان های شهر

    رییس انجمن علمی فرش ایران، از برگزاری نخستین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان پژوهش 
در فرش دس��تبافت در تهران خبر داد.امیرحسین چیت س��ازیان در گفتگو با خبرنگار ایمنا در 
کاشان افزود: این جشنواره هفتم اسفند ماه جاری در موزه فرش تهران با حضور جمعی از محققان 

پژوهشگران و تولید کنندگان و پیشکسوتان فرش دستبافت سراسر کشور برگزار می شود. 
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شیوه های جديد کالهبرداری
کالهبرداري تلفني به طرق مختلف بصورت برقراري تماس تلفني 
و یا ارسال پیامك به مشتریان با مضامین متفاوت از جمله برنده 
ش��دن در قرعه کش��ي، تبلیغات اجناس یکي از روش هاي رایج 

کالهبرداري است.
 بانك توس��عه صادرات با صدور اطالعیه ای ش��یوه های مختلف 
جعل و کالهبرداری افراد سودجو درسیستم بانکی از مشتریان و 

پرسنل موسسات مالی را تشریح کرد. 
 به گزارش روابط عمومی بانك توسعه صادرات ایران، کالهبرداري 
تلفني به طرق مختلف بصورت برقراري تماس تلفني و یا ارسال 
پیامك به مش��تریان با مضامین متفاوت از جمله برنده شدن در 
قرعه کشي، تبلیغات اجناس یکي از روش هاي رایج کالهبرداري 

است. 
 بر اساس این گزارش، سو استفاده از ناآگاهي مشتریان از سیستم 
دریافت و پرداخ��ت الکترونیك به خصوص از منوي انگلیس��ي 
دس��تگاه خود پرداز، جعل و ص��دور انواع گواهي هاي کس��ر از 
حقوق، جواز کس��ب، رضایت نامه محضري و مدارك هویتي به 
منظور افتتاح حس��اب، دریافت تسهیالت، رفع س��و اثر چك و 
استفاده از سایر خدمات بانك از جمله دیگر ابزارهاي کالهبرداري 

سودجویان محسوب مي شود. 
 جعل و کالهبرداري از طریق تغییر مبالغ چك با دس��تیابي به 
چك افراد و سازمان ها از طریق فروش اقالم و کاال و تعویض چك 
پول ها با اسکناس هاي تقلبي روش دیگر این افراد سودجو است. 
 همچنین الزم اس��ت به منظور پیش��گیري در خصوص س��وء 
استفاده از عناوین دولتي و سازمان هاي وابسته به منظور اغفال 
کارمندان شعب و معرفي خود به عنوان افراد سرشناس و مدیران 
ارگان هاي مختلف و درخواس��ت انتقال وجه ب��ه صورت تلفني، 

اصول حفاظتي مربوطه رعایت شود.

۵۰ درصد بزهکاری در اصفهان ناشی 
از بیکاری است

    معاون سیاسی امنیتی اس��تانداری اصفهان گفت: بسیاری از 
مشکالت جامعه در بخش های فرهنگی و اجتماعی با اشتغال و 
بیکاری ارتباط دارد به طوری که بیش از ۵۰ درصد بزهکاری در 

استان اصفهان ناشی از بیکاری است.
رسول یاحی در همایش صادرات کاال به بازارهای جهانی، اظهار 
داشت: اصفهان بزرگترین اس��تان صنعتی کشور است اما میزان 
بیکاری در این استان یك درصد از میانگین کشوری باالتر است.

وی تاکید کرد: برای کاهش بیکاری و اشتغال زایی از طریق فعال 
سازی بنگاههای اقتصادی زودبازده اقدامات موثری انجام شود. 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان در این همایش توجه 
به صادرات را یکی از الزامات این استان عنوان کرد و افزود: چاره 
ای جز فراهم کردن زمینه صادرات کاال و خدمات برای مقابله با 

بیکاری نداریم. 
وی با بی��ان اینکه نگاه س��رمایه گذاران به اقتص��اد، بنگاه داری 
و نگاه مس��ئوالن سیاس��ی و امنیتی نگاهی سیاسی و اجتماعی 
اس��ت، تصریح کرد: اگر بخواهیم بحرانها را کنترل کنیم باید به 
ریش��ه ایجاد این بحران ها توجه و برای جلوگیری و آنها برنامه 

ریزی کنیم. 
یاحی کمبود شرکت های بازاریابی بین المللی در اصفهان را یکی 
از مشکالت اقتصادی این استان دانست و گفت: تولید و فروش دو 
مقوله متفاوت اس��ت و باید بازاریابی کاال به صورت تخصصی در 

بازارهای هدف انجام شود.

تصادف تريلر با اتوبوس در بزرگراه 
اصفهانـ  کاشان

آمار کشته شدگان برخورد یکدس��تگاه تریلر با اتوبوس در جاده 
اصفهان - کاشان )بزرگراه امیر کبیر( به 1۰ تن افزایش یافت.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: آمار کشته شدگان برخورد یکدستگاه تریلر 
با اتوبوس در جاده اصفهان - کاش��ان )بزرگراه امیر کبیر( به 1۰ 
تن افزایش یافت.دکتر سید محمدحسین مکی اظهار داشت: این 
حادثه شامگاه سه شنبه در 2۵ کیلومتری جاده کاشان - اصفهان 
بوقوع پیوست که هشت نفر در دم جان خود را از دست دادند و دو 
نفر دیگر در بیمارستان جان باختند.وی گفت: در این حادثه 21 
نفر دیگر جراحت برداشتند و توس��ط تکنسین های اورژانس به 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال داده شدند که حال چهار 

نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
دکتر مکی افزود: انحراف تریلر که از سمت کاشان به اصفهان در 
حرکت بود به خط مخالف و برخورد با اتوبوسی که از سمت دیگر 

می امد، علت این حادثه دلخراش بوده است.
شمار کشته شدگان این حادثه در س��اعات اولیه وقوع آن چهار 
نفر اعالم شده بود.طبق اعالم پزشکی قانونی در 9 ماه امسال 13 
هزار و 471 نفر در جاده های کشور جان خود را از دست داده اند 
که این رقم در مقایسه با سال قبل 6.3 درصد کاهش داشته است. 

برگزاری مسابقه مهارت های فضای 
سبز در پارك طبیعي ناژوان

    مدیرعامل س��ازمان پارکها و فضاي سبز ش��هرداري اصفهان 
از برگزاري مسابقه مهارت هاي فضاي س��بز در دو محور هرس 
درختان و درختچه های زینتی و آبیاری با محوریت آبیاری تحت 
فشار خبر داد.احمد سلیماني پور با بیان این مطلب گفت: مدیریت 
شهری اصفهان همواره درصدد این است که علی رغم مشکالت 
موجود در راستای حفظ و توسعه فضای سبز به ویژه بحران کم 
آبی، فضای سبزی جذاب، س��رزنده، پویا و پایدار و در عین حال 

متناسب با نیازهای اجتماعی را برای شهروندان فراهم آورد. 
وي افزود: بدیهی است سرس��بزی و طراوت فضای سبز موجود 
به میزان زیادی مرهون تالش کارگ��ران زحمت کش و خدومی 
است که شبانه روز در پارکها و فضای س��بز تالش می کنند و با 
تحمل شرایط سخت، زمینه طراوت و شادابی شهر و بهره مندی 

شهروندان از فضای سبز موجود را فراهم می آورند. 
مدیرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اصفهان تصریح 
کرد: بی ش��ك میزان مهارت و تخصص این قشر زحمت کش به 
میزان زیادی در حفظ فضای سبز موجود تأثیر گذار است بنابراین 
به منظور ارتقاء این مهارت و تخصص، سازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 
برای کارگران فضای سبز، اقدام به برگزاری مسابقه مهارت های 

فضای سبز در سال جاری نموده است. 

پرده برداری استاندار از 
شاخص هايی متفاوت برای 

برخورداری اصفهان
اصفهان در کالم مدیران باالدس��تی کش��ور استانی 
برخوردار به حس��اب می آید و همواره ش��اخصهایی 
نیز در تایید این مدعا عنوان میشد اما امروز استاندار 
اصفهان از ش��اخص هایی متفاوت برای برخورداری 

اصفهان پرده برداشت.
سال هاست که واژه برخورداری چالشی برای تمامی 
مدیرانی شده اس��ت که می خواهند در اصفهان کار 

خود را برای پیشرفت این استان در پیش بگیرند.
واژه ای که طی این سال ها صدای بسیاری از اصفهانی 
ها را درآورد و نتوانس��ت در نهایت پایتخت نش��ینان 
را مجاب کند که اصفهان به رغم دارا بودن بس��یاری 
از ظرفیت ها و اس��تعدادهای اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی یك اس��تان برخوردار به معنای 

نداشتن هیچ گونه محرومیت و کمبودی نیست.
رتبه ه��ای پایین اصفه��ان در دریاف��ت بودجه های 

ساالنه از سوی دولت خود گواه این مدعاست.
ای��ن موضوع البت��ه با ب��ی تفاوتی مس��ئوالن هم به 
حال خود رها نشده است و بس��یاری از آنها از جمله 
نمایندگان مجلس با چانه زنی بر سر بودجه استان و 
رایزنی با وزارت خانه های مختلف سعی در اثبات عدم 
برخورداری اصفهان نموده اند اما با وجود این تالش ها 
هنوز هم هتل عباسی و چهارباغ، یادآور "اصفهان" در 

ذهن تصمیم گیران کشوری است.
شاید البته این گناه بر گردن مسئوالن اصفهانی بوده 
است که هرگاه پای مدیر، وزیر و مسئولی به اصفهان 
باز شد، به دلیل مهمان نوازی خاص اصفهانی ها آنها را 
در هتل عباسی و بهترین مکان های این شهر میزبانی 
کردند تا اینکه نقاط محروم اس��تان را به مس��ئوالن 

کشوری نشان دهند.
رنج، ای��ن برخورداری به هر حال ب��ردوش مردم این 
استان مانده است و حال آنکه خود اصفهانی ها نمی 
دانند جز از کمبود بودجه ها و پروژه های نیمه تمام و 
بی سرانجام چند ده ساله از چه چیزی برخورداراند؟!

این موضوع تا آنجا پیش رفت که اس��تاندار اصفهان 
ظهر امروز در مراسم گرامیداشت پنج اسفندماه روز 
حماسه و ایثار شهرس��تان فالورجان در بخش هایی 
از صحبت های خ��ود گفت: شهرس��تان های اطراف 
اصفهان زیر سایه شهر اصفهان قرار دارند و برخوردار 
تلقی می شوند، همان گونه که کشاورزی ما زیر سایه 

صنایع قرار گرفته است.

آسفالتی که آدم را یاد کوچه های روستاها می اندازد!

خیابان ها، محله ها و کوچه پس کوچه ها همانند همه شهرها 
پر است از تردد ماشینها، اتوبوسها، موتورسیکلتها و دوچرخه 
ها، از سانتافه از مرز گذشته تا پیکان سفید هشتادی، مسئله 
قابل توجهی که بین همه رانندگان مشترك است نارضایتی از 

وضعیت نامناسب آسفالت شهری است.
ثانیه ثانیه خیابان ها، محله ها و کوچه پس کوچه های اصفهان 
همانند همه ش��هرهای کش��ور پر اس��ت از تردد ماشین ها، 
اتوبوس ها، موتورس��یکلت ها و دوچرخه ها، از هر نوعی که 
فکرش را بکنید، از سانتافه از مرز گذشته گرفته تا پیکان سفید 
هشتادی، مسئله قابل توجهی که بین همه رانندگان مشترك 

است نارضایتی از وضعیت نامناسب آسفالت شهری است.
این مسئله به نوعی وجه اشتراك رانندگان و شهروندان است 
به نوعی که اگر در هر خیابان یا کوچه ای از ساکنان آن منطقه 
پیرامون وضعیت آسفالت شهری بپرسی، از شرایط گله مند 

هستند.
یکی از ش��هروندان خیابان طالقانی اصفهان درباره وضعیت 
آسفالت می گوید: وضعیت آسفالت خیابان های اصفهان خوب 
نیست و از همین رو ماشین ها و وسایل نقلیه دچار مشکل می 
ش��وند، به طور مثال در همین منطقه خلجا اصفهان با وجود 
اینکه هر روزه تعداد بسیاری از ماشین ها در این محدود تردد 
می کنند اما وضعیت آسفالت آن، ما را یاد کوچه های روستاها 

می اندازد.
با وجود این مس��ائل مس��ئوالن معتقداند وضعیت آسفالت 
شهری اس��تاندارد بوده و آس��فالت ش��هر اصفهان مشکلی 
ندارد، علیرضا قاری القرآن پیش از این در این باره گفته بود: 

مصالحی همچون آسفالت، بتن و غیره مصالحی ترکیبی بوده 
و از اختالط چند نوع از مصالح تهیه می ش��وند که استاندارد 
خاص خود را نیز دارا هس��تند و معم��وال این مهم منطبق بر 
استانداردهای آمریکایی است که در کشور ما از قدیم استفاده 

می شده است.
وی اذعان داشت: در اصفهان مشکل مقاومت آسفالت نداریم 
بلکه مشکل ما بحث نوع مصالح است زیرا نوع مصالح ما آهکی 
اس��ت و این در همه دنیا نیز وجود دارد به طوریکه مصالح در 
عربستان در شهر مدینه و مکه متفاوت بوده و مصالح شهر مکه 
عمدتا کوهستانی و مصالح شهر مدینه آهکی است. استانبول 
و آنکارا نیز همین وضعیت را دارند به طوریکه وضعیت آنکارا از 

نظر مصالح شبیه به اصفهان است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در کشور 
ما نیز مصالح کالنشهر تهران با اصفهان قابل مقایسه است زیرا 
مصالح کل استان اصفهان مصالح آهکی است و مصالح تهران 

مصالح سیلیسی.
قاری ق��رآن بیان داش��ت: در مقابل مصال��ح آهکی مقاومت 
کافی دارند ولی به جهت نوع مصالح و داشتن پودر خاك رس 
چسبندگی کمتری دارند و زمانیکه تحت بار قرار می گیرند 
سطح آسفالت صیقلی شده و قیر تحت فشار از داخل مصالح 
به سمت باال حرکت کرده و روی آسفالت را می پوشاند که این 

اتفاق در تکنولوژی آسفالت است.
وی با بیان اینکه ترکیب آس��فالت با مصالح دیگر امکان پذیر 
اس��ت ولی هزینه های تمام شده آن بس��یار باال است، گفت: 
اولین انتظ��ار ما از یك روکش آس��فالت بح��ث مقاومت آن 

است که به طور مثال بزرگراه خرازی باالی 1۰ سال است که 
آسفالت شده و آسفالت آن هم تجدید نشده است اما جاهایی 
که ترانشه اتفاق می افتد و خیابان ها دچار بریدگی می شوند 
بالفاصله آب های س��طحی به داخل آس��فالت نفوذ کرده و 

آسفالت دچار گسیختگی می شود.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه عمده 

مشکالت ما در بحث آسفالت 
بریدگی و قیر زدگی اس��ت 
عنوان کرد: طی س��ال های 
گذشته بر روی انواع مختلف 
آسفالت در اصفهان کار شده 
به طوریک��ه اخی��را روکش 
بتنی به جای آسفالت قیری 
در خیابان آی��ت اهلل محمود 
آبادی اجرا ش��د که به دلیل 
اینکه مصالح جدیدی اس��ت 
باید یکسال از عمر آن بگذرد 

تا نتایج آن مشخص شود.
وی تأکی��د داش��ت: در حال 
حاض��ر دو معض��ل اصلی ما 
قیرزدگی و بحث ترانشه است 
که مسئله قیرزدگی با ترکیب 

مصالح دیگر به نوعی در حال حل شدن است اما بحث ترانشه 
بحث غیر قابل حلی است زیرا توسعه شهر نیاز به خدمات دارد 
و یکی از راه ها برای حل این مس��ئله، هماهنگی بین ارگان 
ها اس��ت.با وجود این صحبت ها آسفالت ش��هری به غیر از 
مشکالت بسیاری که برای ماشین ها به وجود می آورد، شرایط 
نامناسبی نیز برای رانندگان پدید آورده به گونه ای که خیلی 
ها معتقد اند بس��یاری از دالیل تصادفات در ش��هرها همین 
معضل آسفالت است.با وجود این مشکالت شهردار اصفهان 
قبول دارد که وضعیت آسفالت شهری اصفهان خوب نیست، 
وی در گفت و گویی با ایس��نا پیرامون زمان بر طرف ساختن 
این مشکل اظهار کرد: شهرداری معابر را آسفالت می کند اما 
متاسفانه زمانی که مشکلی در تاسیس��ات خیابان ها و معابر 
مانند ترکیدگی لوله های آب یا ایجاد انشعاب جدید گاز مطرح 

می شود شهرداری مجدا مجبور به لکه گیری معابر می شود.
وی با بیان اینکه پس از لکه گیری آسفالت نشست می کند و 
موجب بروز دست انداز می شود، افزود: تنها راه حل رفع این 
مشکل مدیریت واحد است و تا زمانی که مدیریت واحد محقق 

نشود این معضل رفع نخواهد شد

 

چینی ه��ا در تازه ترین ابتکار خود دس��ت ب��ه طراحی 
زندانی زدند که شرایطی شبیه به یك شهر معمولی دارد.

زهرا شاهرضایی: یك زندان چینی برای اینکه زندانیان 
طوالنی مدتش با تکنولوژی های مدرن بهتر کنار بیایند، 
دس��ت به خالقیت زده و داخل زندان فضایی مانند یك 
شهر واقعی را شبیه سازی کرده است. در این زندان که 
در شهر پکن واقع شده است، مواردی مثل سوپرمارکت، 

کافی نت و حتی ایستگاه متروی ساختگی وجود دارد.
این طرح برای زندانیانی در نظر گرفته شده که بیش از 
2۰ سال است که در زندان به سر می برند و هیچ تصوری 
از پیشرفت هایی که در طول زمان صورت گرفته است، 
ندارند. »لیانگ چیو« رئی��س زندان، هدف  از این کار را 

ارائه چش��م اندازی کوچك از جامعه جدید به زندانیان 
می داند.

وی همچنین می گوی��د: »زندانیان معموال پس از پایان 
دوران مجازاتشان، به سختی می توانند خود را با شرایط  
بیرون وفق بدهند. آن ها آم��وزش می بینند که چگونه 
باید با کارت های بانکی، تلفن هم��راه و حتی رایانه کار 
کنند و خالصه تمام کارهایی که قب��ل از زندان، تجربه 

آن را نداشته اند.«
ابتکار ای��ن رئیس زندان خطر ارتکاب ج��رم دوباره این 
زندانیان تازه  آزادشده را کاهش می دهد؛ چرا که بیشتر 
آن ها وقتی نتوانند خود را با محیط جامعه انطباق بدهند، 
به ناچار دست به قانون شکنی می زنند. زندانیان در این 
دوره آموزش��ی س��ه ماهه، مهارت هایی از قبیل خرید 

سبزیجات تا استفاده از کارت های بانکی را می آموزند.
در این پ��روژه نگهبانان زندان نق��ش کارمندان بانك و 
صندوقداران مغازه ها را برای زندانی��ان بازی می کنند. 
جرقه اصلی این پروژه مربوط به یك زندانی سابق است 
که به علت همین شوك روبه رو شدن با دنیای پیشرفته، 

دست به خودکشی زده بود.
»زو گوانگوا« مددکاری اس��ت که در ای��ن پروژه رئیس 
زندان را همراهی می کند. او درب��اره این فرد می گوید: 
»این زندانی از طرز کار کارت های بانکی شگفت زده بود. 

اس��تان اصفهان هم��واره از اس��تانی هایی به ش��مار می 
رود ک��ه از ظرفیت های مناس��ب گردش��گری، اقتصادی 
و صنعتی برخوردار ب��وده اما با وجود همه این مس��ائل در 
تأمین منابع مالی استان با مش��کل مواجه است، از همین 
رو مش��کالت اقتص��ادی و مال��ی یکی از معض��الت اصلی 
 اصفهان بود که در روند کند پیش��رفت این استان نیز موث

ر بوده است.
عباس حاج رسولیها، عضو شورای اس��المی شهر که سال 
هاس��ت در مباحث اقتصادی فعال بوده است، گفت: برای 
رش��د اقتصادی اصفه��ان نباید چش��م انتظار مس��ئوالن 
 کش��وری بود و رش��د اس��تان را منوط به درآمدهای نفتی 

کرد.

وی بیان کرد: اصفه��ان ظرفیت های باالی��ی هم در حوزه 
مدیریت هم در حوزه اقتصاد دارد و نیاز نیس��ت که خود را 
معطل برخی از پایتخت نشین ها کنند تا در برخی مسیرها 

مانع کار آنها شود.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اعالم کرد: اقتصاد 
اصفهان زمانی به جایگاه اصلی خود می رسد که هماهنگی 
بین دستگاهی ایجاد شود و از هنر مهندسان در تمام بخش 

ها بهره برد.
وی عنایت و توجه مس��ئوالن اس��تانی از جمله استانداری 
را در رش��د اقتصادی قاب��ل توجه خوان��د و اف��زود: تنها با 
مجموعه این اقدامات می توان زمینه توس��عه اقتصادی را 
 در اس��تان اصفهان باال برد تا از نابود شدن مردم جلوگیری

 کرد.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان افزود: الزم است که 
جلسات را از شکل هم اندیشی صرف به سمت جلسات کار 
آمد و با نتیجه برد و به جای بیان مشکالت راه حل مشکالت 

را ارائه داد.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی زمانی در اصفهان به اجرا گذاشته 
می ش��ود که بتوانیم با عزم ملی و هماهنگی بین بخش��ی 
و اس��تفاده از ظرفیت چنین جلس��اتی به ارائه راهکارها و 
پیش��نهادات برای اجرای هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی گام 

برداریم.

مدیر منطقه ۵ ش��هرداری اصفهان از راه اندازی 
خط BRT  در  خیابان حکیم نظامی اصفهان تا 
بلوار دانشگاه اصفهان به شرط تعریض پل فلزی 
خبر داد و گفت: شهرداری منطقه ۵ رتبه نخست 

مناطق 1۵ گانه را از نظر وصول درآمد دارد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، حمی��د 

عصارزادگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
منطقه ۵  ش��هرداری اصفهان با وسعت 6 هزار 
و دو هکتار و جمعیتی بالغ ب��ر  17۵هزار نفر به 
دلیل مجاورت با رودخانه زاین��ده رود، پل های 
تاریخی و منطقه گردش��گری صفه مهمانخانه 

شهر اصفهان محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه محله تاریخی جلفا از لحاظ 
ملی و بین المللی مطرح است، افزود: سالیان سال 
است که هموطنان ارامنه زندگی مسالمت آمیزی 

در کنار مسلمانان دارند.
مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
منطق��ه ۵ دارای 14 محله اس��ت، تصریح کرد: 
محله کوی سپاهان از لحاظ جمعیتی کمترین 
و محله حس��ین آباد و وحید بیش��ترین تراکم 
جمعیتی را دارند.عصارزادگان با اشاره به اینکه 
۵۵ درصد منطقه ۵ کاربری خدماتی دارد، بیان 
داشت: ۵۵ درصد از تخت های بیمارستانی شهر 
اصفهان در این منطقه قرار دارد همچنین مرکز 
ستاد فرماندهی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و 
بسیج در این منطقه مستقر هستند.وی با بیان 
اینکه منطقه ۵ از لحاظ بودجه در رتبه دوم قرار 
دارد، اظهار داشت: از لحاظ سرانه فضای سبز و 
تعداد پارکینگ منطقه ۵ در بین مناطق 1۵ گانه 
رتبه دوم را دارد و از نظر جمعیتی بعد از مناطق 

8، 1۰ و 14 در رتبه چهارم قرار دارد.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان درباره احداث 
شهرك سپاهان شهر بر اس��اس استانداردهای 
طرح تفصیل��ی ادامه داد: س��پاهان ش��هر تنها 
شهرکی است که بر اساس استانداردهای طرح 

تفصیلی احداث شده است. 
عصارزادگان اضافه کرد: استانداردهای شهری 
نیز در کوی سپاهان و کوی امام جعفرصادق)ع( 
رعایت شده است.وی با اشاره به بودجه منطقه 
در سال جاری گفت: در سال جاری 223 میلیارد 
تومان بودجه به صورت نقدی و غیر نقدی برای 

منطقه ۵ اختصاص داده شده است.
مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان افزود: در سال 
آینده نیز 273 میلیارد توم��ان اعتبار به صورت 
نقدی و غیر نقدی برای منطقه ۵ در نظر گرفته 
شده است.عصارزادگان با بیان اینکه از سال 9۰ 
تاکنون ردیف های اعتباری منطقه 198 درصد 
افزایش یافته است، گفت: طی سه سال گذشته 
علی رغم بحران های اقتص��ادی، کاهش صدور 
پروانه های س��اختمانی و رکود س��اخت و ساز 
درآمد منطقه مازاد ب��ر 1۰۰ درصد تحقق یافته 
است. وی با اش��اره به اینکه ۵۰ درصد از بودجه 
منطقه در مناطق محروم و پروژه های متمرکز 
هزینه می ش��ود، ابراز داش��ت: از این اعتبار 41 

درصد سهم شهرداری مرکزی در مناطق محروم 
و خرید اتوبوس  و 8 الی 9 درصد اعتبار به طرح 

های گردشگری ناژوان اختصاص می باید.
 مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
در سال گذشته 17 میلیارد تومان و امسال 1۰ 
میلیارد تومان ب��رای کمك به خری��د اتوبوس 

اختصاص داده شده است.
عص��ارزادگان ادام��ه داد: عالوه ب��ر هزینه های 
ج��اری 33 درصد از خالص بودج��ه عمرانی در 
منطقه هزینه می ش��ود.وی با اشاره به اینکه در 
س��ال جاری نسبت به سال گذش��ته 61 درصد 
افزایش ردیف ه��ای اعتباری داش��تیم، گفت: 
در رابطه با پروانه های س��اختمانی نس��بت به 
س��ال گذش��ته ۵۵ درصد مراجعه ش��هروندان 
کاهش یافته اس��ت اما منطقه ۵ در بین مناطق 
1۵ گانه از نظر وصول درآم��د در رتبه اول قرار 
داریم.مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در س��ال آینده نیز 22 درص��د در بخش 
نقدی و غیرنقدی ردیف ه��ای اعتباری منطقه 
افزایش می یابد، افزود: هفت��ه آینده حدود 9۰ 
پروژه با اعتباری بالغ ب��ر 17۰ میلیارد تومان به 
 صورت نقدی و غیرنقدی به بهره برداری خواهد 

رسید.

 الکی مثال اينجا زندان
 نیست!

عصارزادگان:

خط BRT حکیم نظامی راه اندازی می شود

سرعت گیرهای بودجه ای عامل کندی اصفهان در پیمودن 
مسیر پیشرفت
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در اصفهان مشکل 
مقاومت آسفالت 

نداريم بلکه 
مشکل ما بحث 

نوع مصالح است 
زيرا نوع مصالح ما 
آهکی است و اين 

در همه دنیا نیز 
وجود دارد



يادداشت

 ديويد گرين يک میلیاردر
 خود ساخته

دیوی��د گری��ن در 13 نوامبر س��ال 1941 به دنی��ا آمد. پدر 
او یک واع��ظ فقیر بود. دیوی��د در دوران دبیرس��تان در یک 
فروش��گاه محلی کار می ک��رد. دیویدگرین تنها موفق ش��د 
مقطع دبیرستان را به پایان برس��اند و مدرک دیپلم دریافت 
کند. او مدت ه��ا در فروش��گاه های زنجی��ره ای مختلف کار 
می کرد و به همین واس��طه توانس��ت اعتبار و تجربه زیادی 
در کس��ب وکار خرده فروش��ی به دس��ت آورد.دیوید گرین 
فروشگاه محصوالت هنری و صنایع دس��تی  هابی البی را در 
سال 1972 و تنها با دریافت وامی  600 دالری تاسیس کرد. 
در ابتدا نام این مراکز خالقانه  هابی البی بود. دیویدگرین در 
آن زمان کار خود را با یک فضای 300 فوت مربعی در شمال 
اوکالهاما سیتی شروع کرد. این ش��رکت در واقع رشدیافته 
ش��رکت محصوالت گرکو بود که دیوید گرین آن را در سال 
1970 تاس��یس کرده ب��ود و از طریق آن ق��اب عکس های 
مینیاتوری ساخته دست خود را به فروش می رساند.شرکت 
 هابی البی یک شرکت خصوصی اس��ت که دفتر مرکزی آن 
در یک مجتمع 316 هزار مترمربعی از تاسیس��ات ساخت و 
تولید، توزیع و اداره ها در اوکالهاما س��یتی واقع ش��ده است. 
ش��رکت  هابی البی هزینه های خود را با ارس��ال محصوالتش 
به 40 ایالت، اما تنها از یک انبار مرکزی در سطح پایینی نگه 
داشته اس��ت. در حال حاضر دیوید گرین مدیرعامل شرکت  
هابی البی است. محوطه ساخت و تولید شرکت  هابی البی در 
مجتمع دفتر مرکزی این شرکت مساحتی در حدود 725 هزار 
فوت مربع دارد که در مجاورت انبار شرکت قرار گرفته است.

دیوید گرین هم��واره اعتقاد دارد و بی��ان می کند که راه یک 
کسب وکار خوب این است که اصول کتاب خدا را دنبال کنیم. 
او اعتقاد دارد خدا تنها کسی است که آینده را می داند. احتماال 
 این دیدگاه مذهبی گرین ناشی از ش��غل پدرش در گذشته 

است.
 دیوید گرین حت��ی در فروش��گاه های خود موس��یقی های 
مسیحیت را پخش می کند.البته در حال حاضر دیگر نمی توان 
فروشگاه های  هابی البی را تنها یک فروشگاه محصوالت هنری 
و صنایع دستی دانست، زیرا دپارتمان های این شرکت شامل 
صنایع دستی، سرگرمی ها، قاب عکس، طالسازی، محصوالت 
مطابق مد، گل فروش��ی، کارت پستال، سبد، پوشاک هنری، 

لوازم سفر و غیره می شود. 

احتمال افزايش ۱۵ درصدی قیمت 
شیرينی در آستانه نوروز

    رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان از احتمال افزایش 15 
درصدی قیمت شیرینی در آستانه نوروز خبر داد و گفت: با وجود افزایش 
نرخ مواد اولیه، گز گران نمی شود.مهدی رهگذر با اشاره به اینکه قیمت گز 
در مهر ماه افزایش یافت، اظهار داشت: با وجودی که قیمت گز در مهرماه 
افزایش یافت اما این محصول به دلیل باالرفتن قیمت مواد اولیه در نوبت 
افزایش قیمت قرار دارد اما تصمیم بر آن شده این اتفاق پیش از نوروز 94 
نیفتد. وی با اشاره به قیمت های مصوب گز در مهر ماه امسال که قرار است 
برای نوروز نیز با همین نرخ ها در اصفهان عرضه شود، گفت: بر این اساس 
هر بسته 450 گرمی گز 2۸ درصد مغز پسته 14 هزار تومان، گز 2۸ درصد 
مغز بادام 10 هزار تومان، گز 2۸ درصد مخلوط مغز پسته و بادام 12 هزار 
تومان، گز 1۸ درصد مغز پسته 10 هزار تومان، گز 1۸ درصد مغز بادام 7 
هزار تومان، گز 1۸ درصد مخلوط مغز پسته و بادام ۸500 تومان، گز 40 
درصد مغز پسته 1۸ هزار تومان، گز 40 درصد مغز بادام 11500 تومان و 
گز 40 درصد مغز بادام و پسته 14500 تومان درب مغازه ها عرضه خواهد 
شد. رئیس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان در خصوص قیمت 
ش��یرینی برای نوروز 94، گفت: با توجه به اینکه قیمت شیرینی آخرین 
بار در سال 91 افزایش یافته بنابراین به احتمال زیاد قیمت آن 15 درصد 
افزایش می یابد. وی تاکید کرد: برای اعالم قیمت نهایی شیرینی منتظر 
برگزاری جلسه از س��وی کمیسیون بازرگانی س��ازمان صنعت، معدن و 

تجارت هستیم.

وعده های جديد دولت به بیکاران؛

 بیکاری فارغ التحصیالن 
۴۲ درصد شد

مس��ئوالن دولت تدبی��ر و امید باره��ا درباره بی��کاری فارغ 
التحصیالن دانش��گاهی و وجود بحران در این بخش س��خن 
گفته اند و نسبت به ورود میلیونی 4 میلیون و 500 هزار نفر از 
افراد در حال تحصیل به صف جویندگان شغل نیز هشدارهایی 
را داده اند. یکی از بزرگترین مسائل و مشکالت مطرح درباره 
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی این است که کارشناسان 
می گوین��د در دانش��گاه ها ب��ر روی مهارت آم��وزی افراد و 
نیازهای روز بازار کار کشور کار نمی شود و از اینرو افراد پس 
از فراغت از تحصیل، داشته های قابل اعتنایی را برای عرضه 

به کارفرمایان ندارند.
۴۲ درصد درس خوانده ها بیکار مانده اند

انتقادهای فراوانی نیز درباره باز کردن درهای دانش��گاه ها به 
س��وی متقاضیان تحصیل در زمان فعالیت دولت های سابق 
ش��ده و در این زمینه علی ربیعی وزیر کار معتقد اس��ت باید 
ورود افراد به دانشگاه ها برای تحصیل در رشته های مختلف 
را مدیریت کرد ولی در س��ال های گذش��ته این ورود از سر 
گشاد قیف صورت گرفته و حاال اینها به زمان ورود به بازار کار 
رسیده اند؛ اما شغلی برایش��ان نیست.در تازه ترین اظهارنظر 
صورت گرفته درباره بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی، علی 
الریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسالمی گفته است: وقتی در 
کشور رقابت نباشد بیکاری ایجاد می شود. رقم بیکاری قبل 
از تحریم ها هم کم نبود. امروز 42 درصد از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بیکار هستند ولی اینها کارآفرین هستند.بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که در ش��رایط فعلی از هر دو نفری که 
از دانش��گاه ها فارغ التحصیل می شوند یکی قطعا دوره ای از 

بیکاری را تجربه خواهد کرد.
 وعده های جديد دولت به بیکاران

در سال جاری از سوی سازمان فنی و حرفه ای برنامه ای برای 
رفع معضل عدم مهارت نیروی متقاض��ی کار فارغ التحصیل 
دانشگاهی ارائه ش��ده که به دنبال رفع خالء بین تحصیالت 
دانشگاهی و نیازهای بازار کار از طریق آموزش های مهارتی 

است.
دول��ت در دوره ای که مش��غول ب��ه فعالیت ش��ده، یکی از 
مهم ترین برنامه ه��ای کاری خود را مقابله ب��ا بیکاری فارغ 
التحصیالن دانش��گاهی عنوان کرده؛ موضوعی که تاکنون به 
سرانجام خاصی نرسیده و عمال دولت نتوانسته در این زمینه 
گام های موثری را بردارد.آنطور که محمدباقر نوبخت؛ رئیس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته دولت در س��ال آینده 
خطوط اعتباری وی��ژه ای را به منظور اش��تغال زایی و ایجاد 

تحرک در این بخش در نظر گرفته است.

۴
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح بزرگ آب رسانی به ۱۹ روستا در اصفهان

عملیات اجرایی فاز دوم طرح بزرگ مجتمع آب رس��انی به 19 روستای شهرستان فالورجان در 
استان اصفهان امروز با حضور استاندار اصفهان آغاز ش��د. فاز دوم این طرح بزرگ به طول هشت 
کیلومتر با اعتباری افزون بر 14 میلیارد ریال اجرا می شود. این طرح در مدت چهار ماه اجرا می شود 

که پس از تکمیل طرح، 20 هزار نفر زیرپوشش شبکه آب شرب سالم و بهداشتی قرار می گیرند. 

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه با بی��ان اینکه دولت 
حاضر نیس��ت هزینه سیاس��ی اجرای قانون هدفمندی 
را بپذیرد، گفت: مجلس با توجه به ش��ائبه رفتار سیاسی 
دولت و همچنین باز بودن دس��ت دولت در اجرای همه 
پیشنهادهای مربوط به گام های بعدی هدفمندی یارانه ها 
تصمیم گرفت مصوبه جدیدی نداشته باشد. جعفر قادری 
در پاسخ به پرسشی در زمینه دلیل تصویب بخش مربوط 
به هدفمندی یارانه ها بدون تغییر نس��بت به س��ال قبل 
اظهار داشت: وقتی دولت اعتقادی ندارد و اجرا نمی کند 
و  هر مصوبه ای تنها توجیهی برای حمله به مجلس فراهم 
می کند بهتر اس��ت مجلس اختیار الزم را به دولت بدهد 
تا دولت نتواند بگوید من باور نداش��تم و به دلیل مصوبه 
مجلس مجبور به اجرا ش��دم. وی اضافه کرد: دولت اگر 
بخواهد یارانه افراد ثروتمند را حذف کند به استناد قانون 
هدفمندی می تواند این کار را انجام دهد و اختیار الزم به او 
داده شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح 
رفتار دولت در برخورد با قانون هدفمندی گفت: به عنوان 
مثال افزایش 5 درصدی حامل های انرژی در الیحه دولت 
وجود داشت اما س��خنگوی دولت اعالم می کند مجلس 
مصوب کرده و ما مجبوری��م آن را اجرا کنیم. وی تصریح 
کرد: این برخورد منطقی و درست نیست و شایبه سیاسی 
بودن را تداعی می کند؛ چنانک��ه در بحث پیامک ها وزیر 
ارتباطات گفته ما مخالف افزایش قیمت پیامک بودیم و 

مجلس این کار را انجام داد. در صورتی که نماینده دولت 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیر این افزایش بودند 
و در تعامل با مجل��س در باره الیحه بودج��ه آقای وزیر 
نماینده دولت محسوب نمی ش��ود و مجلس به خواست 

دولت عمل کرد.
مجلس احساس کرد درباره قانون هدفمندی 

سیاسی کاری می شود
قادری تاکید کرد: مجل��س که این برخورده��ا را دید و 
احساس کرد سیاسی کاری می شود انگیزه خود را از دست 
داد و گفت اگر قرار اس��ت درباره هدفمندی تغییری رخ 
دهد قانونی وجود دارد و دست دولت هم بر اساس قانون باز 
است و دلیلی ندارد قانون جدیدی تصویب کنیم. وی ادامه 
داد: جالب اینجاست که برگشت به الیحه خود دولت در 
مجلس مصوب شده اما سخنگوی دولت به گونه ای سخن 
می گوید و برخود می کند که گویی مخالف آن هستند.وی 
تصریح کرد: ما در هیچ دوره ای چنین برخوردی ندیده ایم 
که دولت الیحه ای را بیاورد و بعد بگوید ما نمی توانیم این 
میزان درآمد را کسب کنیم.وی افزود در مواردی که اختیار 
به دولت داده شده و می تواند از آن استفاده کند این کار را 
نمی کند اما در مواردی که ممکن است تبعاتی داشته باشد 

به این شکل برخورد می کنند.
پیش�نهاد جديد دولت برای حذف س�همیه 
بنزين و تغییر يارانه نقدی به قانون جديد نیاز ندارد

نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به پرسشی در باره 
دلیل تصویب نشدن پیش��نهاد جدید دولت برای حذف 
سهمیه بنزین و 35 لیتر شدن پرداخت یارانه نقدی گفت: 
دولت برای اجرایی کردن این پیشنهاد منع قانونی ندارد 
و این اجازه دارد چنانکه وقتی می گوییم دولت می تواند 
تا سقف 4۸ هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند و دولت 
خودش می گوید در حال حاضر از ای��ن محل تنها 31 تا 
36 هزار میلیارد تومان درآمد دارد یعنی دولت می تواند 
قیمت ها را افزایش داده و درآمد جدیدی کس��ب کند و 
برای این کار به مصوبه مجلس نیاز نداش��ت. وی تصریح 
کرد: ش��ائبه سیاس��ی بودن این برخوردها وجود دارد تا 
مجلس مستقیما وارد شود و عدد و رقم افزایش را تصویب 
کند و متاس��فانه آنها هم با الفاظ به خوبی بازی می کنند 
و می گویند مجلس محترم مصوب ک��رده و ما که دولت 
قانونگرا هستیم وظیفه داریم به قانون مصوب مجلس عمل 
کنیم.قادری در پاسخ به پرسشی در این زمینه که آیا دولت 
حاضر خواهد بود هزینه سیاسی اجرای قانون هدفمندی را 
بپذیرد و گامی به جلو بردارد گفت: من بعید می دانم دولت 

چنین کاری انجام دهد.
امکان ارائه اوراق مشارکت در طرح های ملی به 

مردم به جای يارانه نقدی
وی در ادام��ه اظهار داش��ت البته پیش��نهادات دیگری 
نیز وجود دارد مبنی بر این که به ج��ای پرداخت نقدی 
اوراق مشارکت به مردم داده شود و منابع یارانه به بخش 
سرمایه گذاری و تولید برود و بعد از چند سال اصل و فرع 
آن از محل سود سرمایه گذاری ها به مردم باز گردد. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه افزود شاید از این طریق منابع 
در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد و منابع 
مالی الزم برای پارس جنوبی و دیگر پروژه های مهم ملی 

فراهم شود.
حذف يارانه پرمصرف ه�ا منطقی ترين اقدام 

است
وی در خصوص پیشنهاد کمیس��یون انرژی برای حذف 
یارانه پرمصرف ها گفت: دولت اختیار قانونی برای انجام این 
کار را  دارد اما مصوبه مجلس می تواند آن را تسریع کند. 
وی افزود در مورد این مشترکان می توان قیمت انرژی را به 
قیمت های واقعی نزدیک کرد و در مورد خودروها هم این 
امکان وجود دارد که قیمت بنزین یارانه در حد مشخصی 
باقی بماند و مازاد مصرف با قیمت های باالتر و تصاعدی و 

با قیمت واقعی محاسبه شود.

عضو کمیسیون  برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد : 

پیشنهاد دولت برای حذف سهمیه بنزین منع قانونی ندارد 
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همگام با سرمايه داران

فاصله ۲0 درصدی بخش تعاون با اهداف برنامه پنجم
عضو هی��ات رئیس��ه مجلس 
شورای اسالمی گفت: با وجودی 
که قرار بود با اجرای برنامه پنجم 
توسعه، س��هم بخش تعاون در 
اقتصاد به 25درصد برس��د اما 
هم اکنون فاصله 20 درصدی با 
این سهم داریم.حجت االسالم 
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 
افزود: حضور نمایندگان مجلس 
در جم��ع تعاونگران نش��ان از 
حمایت مجلس از بخش تعاون 
دارد. وی با اشاره به اینکه باید 

نگاه بلندمدت در برنامه ریزی ها داشت، گفت: در برخی از حوزه 
ها نگاه بلند داشته ایم و موفق بوده ایم به طوری که در گام هایی 
که در بخش های دفاعی و یا علمی برداشته ایم، موفق شده ایم.

وی تاکید کرد: در بسیاری از موضوعات نگاه روزمرگی وجود دارد 
و برای همین نگاه بنیادین شکل نمی گیرد.وی اظهار داشت: از 
500 میلیارد تومانی که برای توسعه بخش تعاون در نظر گرفته 
ش��ده بود حتی هنوز یک ریال آن هزینه نشده است.وی تاکید 
کرد: فاصله گرفتن با نگاه بلندمدت ما را با آس��یب جدی مواجه 
می کند لذا توصیه من به همکارانم این است که از مسائل روزمره 

عبور و با نگاه بلند به آینده نگاه کنیم زیرا 
متاس��فانه گرفتار اقتصاد مصرفی شده 
ایم.ابوترابی فرد تاکید کرد: باید با اقتصاد 
مصرفی فاصله گرفت و به سمت اقتصاد 
تعاونی حرکت کرد.وی یادآور شد: باید 
به سمتی گام برداریم که در بودجه کشور 
عددی به نام بودج��ه عمرانی و یا تملک 
دارایی س��رمایه ای نداشته باشیم و این 
مهم ب��ه حداقل ممکن کاه��ش یابد به 
طوری که منابع برای اجرای پروژه های 
عمرانی بزرگ و کوچک در اختیار بخش 
تعاونی قرار گیرد.وی تاکید کرد: با چنین 
رویه ای از اتالف منابع جلوگیری م��ی کنیم و طرحهای واقعی 
در دس��تور کار قرار می گیرد.به گفته ابوترابی فرد، در بسیاری 
از طرحهای دیربازده و نیازمند به سرمایه گذاری سنگین بخش 
خصوصی حضور نمی یابد اما بخش تعاونی این توانایی را دارد که 
در آن بخش ها فعال شود.وی معتقد است: منابع حتی اگر با سود 
صفر درصد در اختیار بخش تعاون قرار گیرد باز هم سودمند است 
زیرا برای بخش وسیعی از جامعه می تواند اشتغال ایجاد کند.وی 
در پایان اظهار امیدواری کرد که از منابع ملی بدرستی در جهت 

تامین منابع مردم استفاده شود

دستور وزير برای ابالغ يک 
قانون خودرويی

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از اعضای ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو خواس��ت در ابالغ اصالحیه 
آیین نام��ه اجرای��ی قان��ون حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان خودرو تس��ریع کنن��د. اصالحیه 
آیین نام��ه اجرای��ی قان��ون حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان خ��ودرو در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تدوین ش��ده اس��ت.در این اصالحیه، برخی 
ضوابط و شرایط جدید به آیین نامه قبلی اضافه شده 
تا شرایط فروش و خدمات پس از فروش خودروهای 
داخلی و وارداتی در کش��ور بهبود یابد.در این زمینه 
براس��اس جدیدتری��ن اخبار به دس��ت آم��ده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین جلسه شورای 
سیاست گذاری خودرو از اعضای این شورا خواسته در 
روند تصویب نهایی و ابالغ این آیین نامه، تسریع کنند.

به گفته کارشناسان با ابالغ اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، برخی 
از تخلفات مرس��وم در بین عرضه کنن��دگان خودرو 
مانند تاخی��ر در تحویل خودروهای فروخته ش��ده، 

کاهش خواهد یافت

افزايش ۲0 درصدی صادرات 
محصوالت پارس جنوبی در 

زمان افت قیمت نفت
خداداد رحیمی مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس اظهار داش��ت: در بهمن ماه س��ال جاری ۸0۸ هزار و 
۸51 تن کاالی غیرنفتی شامل محصوالت تولیدی منطقه به 
ارزش 6۸2 میلیون و 913 هزار و 55۸ دالر به خارج از کشور 
صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 
43 درصد و از حیث ارزش 29 درصد رشد نشان می دهد.وی 
افزود: در ماه گذشته یک میلیون و 33 هزار و ۸۸1 تن میعانات 
گازی به ارزش 935 میلیون و 9۸2 هزار و ۸0۸ دالر از گمرک 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خارج از کشور صادر شده 
که این میزان نیز در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزن 6 درصد و از حیث ارزش 10 درصد رشد برخوردار است. 
مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی ان��رژی پارس اظهار 
داشت: در مجموع در مدت یادشده بیش از یک میلیون و ۸42 
هزار و 732 تن کاال به ارزش یک میلیارد و 61۸ میلیون و ۸96 
هزار و 366 دالر از این گمرک به خارج از کشور صادر شده که 
در مقایسه با دوره مشابه قبل از نظر وزن 20 درصد و از حیث 

ارزش 17 درصد رشد داشته است.

برای تامین درآمدهای یک کش��ور مناب��ع متعددی وجود دارد که ش��اید 
بتوان ب��ه جرات بی��ان کرد س��المترین وپ��اک ترین درآمده��ای عمومی 
دول��ت که تح��ت ش��رایط خ��اص ب��ا ن��زول وس��قوطی رویرو نمیش��ود 
 درآمده��ای مالیاتی اس��ت وآنچ��ه درای��ن تامی��ن درآم��د حائزاهمیت
فرهنگس��ازی جه��ت  ف��راوان  وکوش��ش  ت��الش  اس��ت    
 مالیاتی میباشد فرهنگ سازی مالیاتی را میتوان به صورت خالصه تالش در 
 راستای جلوگیری از فرار مالیاتی ،شناس��ایی منابع درآمدی جدید مالیاتی 
،وپای��ه ری��زی مباح��ث مالیات��ی ن��ام ب��رد ل��ذا آن نکت��ه ای که ش��اید 
 بت��وان از آن ب��ه عن��وان نکت��ه اساس��ی وراهب��ردی فرهنگس��ازی
اوان  هم��ان  از  ک��ه  اس��ت  ای��ن  ب��رد  ن��ام  مالیات��ی   
مالی��ات ب��ا  زمی��ن  ای��ران  فرزن��دان  بایس��ت  م��ی   کودک��ی 
 آش��نا ش��وند کودکان با احس��اس مس��ئولیت واحس��اس وظیفه مالیات 
خودرا درآینده ای نه چن��دان دور آگاهانه پرداخت م��ی کنند واین مطلب 
را میدانند ک��ه مالی��ات پرداختی آنان در مس��یرهای پیش��رفت واعتالی 
 اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ودرمانی ،آموزشی ،هنری،مذهبی و... هزینه 
از مس��ائل  آن  وفرهنگس��ازی  مالی��ات  پرداخ��ت  میشودمس��ئله 
بس��یار مه��م دراداره کشورهاس��ت فرهن��گ س��ازی پرداخ��ت مالی��ات 
ب��رای ش��کوفائی اقتص��اد کش��ور الزم وض��روری اس��ت چ��ه بس��یار 
کش��ورهایی که بدون داش��تن منابع خدادادی وس��رمایه ه��ای عظیمی 
 همچون نف��ت ،مع��ادن ،ص��ادرات و... اقتص��اد کش��ور خودرا براس��اس

 مالیاتی اداره می کنند که مردم از کسبه وکارمند و... 
به آن به عن��وان ادای دین اجتماعی ن��گاه می کنند در گذش��ته تنها گروه 

سنی بزرگساالن هدف برنامه های ترویجی درس��ازمان امورمالیاتی کشور 
بوده  است حال آنکه پژوهش ها وبررسی های نشان می دهد فرهنگ سازی 
ساختاری ومطمئن ودرعین حال دراز مدت ،تنها هنگامی اتفاق می افتد که 
گروه های سنی کودک ونوجوان به عنوان سازندگان ایران اسالمی مخاطب 
واقع شوند  بدیهی اس��ت روحیات کودکانه وبررسیهای نوجوانان در تدوین 
آینده ای روشن برای نظام مالیاتی کشور میتواند بسیار دارای اهمیت باشد 
از این رو توجه ویژه به این قش��راز جامعه ، هن��ر ومدیریتی خاص می طلبد 
البته آشناس��ازی این قش��ر از جامعه با مباحث مالیاتی کاری بس س��خت 
ودشوار است ومشخص  است که اینگونه فعالیت هابه دلیل ویژگیهای خاص 
روحی گروه س��نی کودکان ونوجوانان ،ش��اخص ها وچهارچوب های ویژه 
خودرا دارد که دراین امر حضور مربیان پرورش��ی وآموزشی ودستگاههای 
 متول��ی امورفرهنگی وآموزش��ی وپرورش��ی جامعه بس��یار حائ��ز اهمیت
ب��ا امورمالیات��ی اس��تان اصفه��ان    اس��تاداره رواب��ط عموم��ی 

 ت��الش مس��تمر واس��تفاده از نظ��رات کارشناس��ان ومش��اوران آش��نا 
ب��ه مس��ائل ک��ودکان ونوجوان��ان قص��ددارد زمینه س��از بس��تر تحقق 
یک نظام مالیات��ی مورد انتظ��ار رابوج��ود آوردکه در تحق��ق این موضوع 
 از تمامی فع��االن عرصه هن��ری ،فرهنگی ،آموزش��ی انتظار دارد ب��ا ارائه

 نظرات مفید وس��ازنده خود گامی درراه اعتالی فرهن��گ مالیاتی بردارند 
ضمناً عالقمندان به همراهی میتوانند با مراجعه به سامانه اطالع رسانی اداره 
کل امورمالیاتی اس��تان اصفهان به آدرس www.isf-maliat.ir )کمیته 
 فرهنگ مالیاتی ( ویاارسال پیامک به شماره 10003112222102  مارایاری

 نمایند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جشنواره فرهنگ مالیاتي فرصتي شايسته براي ارائه نظرات فرزندان ايران 
شماره ۹3/20/ن

نوبت دوم 

اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد موارد   زير را به شرکتهای دارای صالحیت و با رعايت ظرفیت کاری و رتبه بندی 
از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد.

  از متقاضیان دعوت می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 93/۱۲/۱۴  به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی
 http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .

۱- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور اصفهان - خمینی شهر - نجف آباد 
۲- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور اصفهان - داران )الور- تقی آباد ( 

3- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت محور داران - الیگودرز ) حد فاصل ازونبالغ تا آخر حوزه استحفاظی استان (
۴- خريد ۱۲000 عدد نیو جرسی 3 متری برای محورهای حوزه استحفاظی راههای استان اصفهان 

۵- خريد و اجرای سیستم روشنايی راههای شهرستان آران و بیدگل - نوش آباد - میدان شهدای گمنام به سمت کاشان 
6- انجام امور حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان س�اختمانها و تاسیس�ات و راههای اصلی و فرعی و روستايی شهرستانهای تابعه 

استان اصفهان 
                       مهلت تحويل پیشنهادها تا تاريخ 93/۱۲/۲۴                                                              گشايش پیشنهادها ساعت 9 صبح تاريخ 93/۱۲/۲۵ 

                                                                                                      نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد                                                    تلفن : 03۱-3668۱068

م الف 34011روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان



یادداشت
    نمایشی با عنوان " اینجا خونه منه " به کارگردانی احس��ان جانمی در فرشچیان به روی صحنه 
می رود.این کارگردان تئاتر ضمن اعالم این خبر گفت: نمایش " اینجا خونه منه " هشتاد و هفتمین 
اجرای گروه نمایشی کاوش است که در سال ۸۹ موفق به کسب عنوان برگزیده در استان اصفهان 

شد و جوایز متعددی را نیز کسب کرد. 

5
هفتیادداشتاجرای نمایش " اینجا خونه منه " در فرشچیان

 سلسله کارگاه های
 "به من بگو چگونه" برگزار می شود

    سلس��له کارگاه ه��ای "به من بگ��و چگونه" وی��ژه مدیران و 
کارمندان سازمان فرهنگی  تفریحی شهرداری اصفهان در حال 

برگزاری است. برگزار می شود.
مسئول آموزش سازمان فرهنگی تفریحی ضمن اعالم این  خبر 
گفت: ای��ن کارگاه ها با هدف بحث افزایش مهارت پرس��نل در 
زمینه های مختلف و همچنین مخاطب شناسی و  نیازسنجی در 
زمینه استقبال از اساتید و شناسایی ذائقه همکاران برنامه ریزی 
شده اس��ت.   "زهرا رضایی" ادامه داد: این کارگاه ها در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر به صورت آزمایش��ی در قالب  کارگاه های سه 
ساعته و دو ساعته با هدف بررسی نحوۀ استقبال پرسنل از بازه 

زمانی در نظر گرفته شده، در حال  برگزاری است.  
وی در ادامه افزود: س��رفصل های سلس��له کارگاه های مهارت 
افزایی "به من بگو چگونه" در پنج فصل شامل  آگاهی از تحوالت 
سریع و گسترده وب در جهان، آشنایی با طریقه مختصر نویسی، 
اندیش��یدن نقادانه، گرفتن  عکس های بهتر و کلیپ س��ازی با 
موبایل ارائه شده است.  مسئول آموزش سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان گفت: فصل چهارم این کارگاه ها با موضوع 
"به من  بگو چگونه عکس های بهت��ری بگیرم؟" چهارم و هفتم 
اسفندماه و فصل پنجم با موضوع "به من بگو چگونه با  موبایلم 
کلیپ بسازم؟" یازدهم و دوازدهم اسفندماه برگزار می شود.  وی 
عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده این کارگاه ها 
تا هفته دوم اسفندماه در سالن کتابخانه  مرکزی برگزار می شود 

و پس از آن در سال ۹۴ برنامه های بعدی آن اعالم خواهد شد. 
وابط عمومی شبکه دو اعالم کرد

عروسک های پرطرفدار نوروز ۹۴ 
روی آنتن می روند

 کاله قرمزی: »عروسک گردان ها و صداپیشه های »کاله قرمزی« 
در آرامشی حرفه ای مش��غول تمرین نهایی هستند و به زودی 

ضبط این مجموعه تلویزیونی آغاز می شود.«
روابط عمومی شبکه دو در حالی با اعالم مطلب باال، بر ساخت 
برنامه »کاله قرمزی« بدون حاشیه  تاکید دارد که این برنامه ی 
پرمخاطب عروسکی، در سال های اخیر همواره با اخباری درباره 
پخش ش��دن یا نش��دنش در نوروز، عالقمندانش را تا آخرین 
روزهای سال نگران کرده و البته در نهایت به پخش رسیده است.

س��ری جدید مجموع��ه »کاله قرم��زی« در ۲۲ قس��مت ۴۵ 
 دقیق��ه ای ب��رای پخ��ش در ن��وروز و اعی��اد س��ال ۹۴ تولید

 می شود.
مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« به کارگردانی ایرج طهماسب 

بیش از ۲۰ سال است تولید می شود.
»کاله قرمزی« یکی از محبوب ترین عروس��ک های چند نسل 
مخاطبان اس��ت که هر س��ال با اتفاقات تازه ای ب��ه تلویزیون 
 می آی��د تا قص��ه ای متف��اوت از زندگی ع��ادی م��ردم روایت

 کند.

مه��دی باقربیگی گفت: س��ریال 
تلویزیونی »خاتون« به کارگردانی 
مرتضی آتش زمزم را برای پخش 
از شبکه دوم س��یما آماده پخش 
دارم ک��ه احتماالً ن��وروز ۹۴ روی 
آنتن خواهد رفت.بازیگر س��ریال 
پرطرف��دار »قصه ه��ای مجید« 
افزود: »خاتون« س��ریالی کمدی 
- اجتماعی اس��ت که قرار بود در 
ماه مبارک رمضان گذشته از شبکه 
دوم س��یما روی آنتن ب��رود اما به 
دلیل عدم اتمام تصویربرداری این 
اتفاق محقق نش��ده و پخش این 

سریال به نوروز ۹۴ موکول شد.
وی در مورد داس��تان این سریال 
تلویزیون��ی گف��ت: یک��ی از افراد 
معروف اصفهان که به دلیلی سال 
ها از همس��ر و فرزندان خود دور 
بوده بعد از مدت ه��ا به آن ها می 
رس��د متوجه می شود که دامادها 
و فرزندانش قصد کالهبرداری از 
او را دارند و پی��ش از این از خاتون 
همسرش نیز کالهبرداری کرده اند 
و از همین رو او با شکایت از دامادها 

آن ها را روانه زندان می کند.
باقربیگ��ی س��پس از مه��ران 
غفوریان، شهرام قائدی، هوشنگ 
حریرچیان، مجید یاسر، مریم امیر 
جاللی و... به عن��وان همکارانش 
در ای��ن س��ریال تلویزیون��ی نام 
برد و اظهار داش��ت: من مطمئن 
هستم که »خاتون« هنگام پخش 
با استقبال بس��یار خوبی از سوی 
مخاطبان روبرو می ش��ود چرا که 
علیرغم وجود فضایی شاد و مفرح 
داستان این فیلم در مورد حقایق 
روز اجتماعی اس��ت و از همین رو 
مخاطبان به راحتی می توانند با آن 
ها ارتباط برقرار کنند.بازیگر سریال 
تلویزیونی »در مسیر زاینده رود« 

در ادامه این گفتگو خاطرنش��ان 
کرد: این روزها پیشنهادات زیادی 
برای حضور در س��ریال ها و فیلم 
های س��ینمایی دریافت می کنم 
اما از یک س��و به دلیل حضور در 
شورای اسالمی شهر اصفهان و از 
س��وی دیگر به دلیل ضعف بیش 
از حد فیلمنامه ها که متأس��فانه 
دارای محتوای بسیار سطح پایینی 
هستند ترجیح می دهم که در هیچ 
یک از آن ها حضور نداشته باشم.

وی با تأکید ب��ر اینکه مدیران چه 
در س��ینما و چه در تلویزیون باید 
به محتوا و کیفی��ت کارها اهمیت 
ویژه ای بدهند خاطرنشان کرد: ما 
امروزه در سینما و تلویزیون ایران 
از ضعف فیلمنامه به شدت رنج می 
بریم و مدیران ما تنها به کمیت بها 
داده و از کیفی��ت غافل مانده اند و 
همین امر باعث شده مردم به جای 
عالقه نش��ان دادن ب��ه فیلم های 
سینمایی و نشس��تن پای سریال 
های تلویزیونی به س��مت و سوی 
ماهواره ها سوق پیدا کنند و بیشتر 
به دیدن سریال های مبتذل و نازل 

ترکیه ای گرایش یابند.

بازیگر سریال تلویزیونی »در چشم 
باد« در خاتمه ای��ن گفتگو افزود: 
بارها من آرزو کرده ام که ای کاش 
مانند سال ها قبل ما تنها ۲ شبکه 
تلویزیونی داشتیم و به جای وجود 
این همه شبکه تلویزیونی که هیچ 
برنامه ج��ذاب و آموزنده ای برای 
پخش ندارند با استفاده از نظریات 
کارشناس��ان و بزرگان عرصه هنر 
و رسانه به س��متی می رفیتم که 
ساخت یک سریال بتواند خیابان 
ها را خلوت کند و مردم را در خانه 

ها سرپا نگهدارد!

با پیوستن مرد عنکبوتی به جمع ابرقهرمانان قسمت 
جدید مجموع��ه فیل��م »آونج��رز/ انتقام گی��ران«، 
اهل ف��ن می پرس��ند ک��ه آی��ا ابرقهرمان��ان خیالی 
 می توانند ک��ره زمی��ن را از خط��رات مختلف نجات

 دهند؟
 رویاپردازی دروغین کمیک استریپ ها تا کجا می رود؟

تحلیل گ��ران س��ینمایی می گویند حت��ی در صورت 
فروش باالی اکشن های ابرقهرمانانه در جدول گیشه 
نمایش، این شخصیت های دروغین تاثیری در زندگی 
واقعی مردم عادی نخواهند گذاش��ت. اضافه ش��دن 
کاراکتر اس��پایدرمن به ش��ش ابرقهرم��ان حاضر در 
مجموعه فیلم کمیک استریپی »آونجرز«، یک بار دیگر 
توجه منتقدان س��ینمایی و اهل فن را به ژانر کمیک 
اس��تریپی جلب کرده اس��ت. آن ها می گویند با توجه 
به واقعیت های تلخ زندگی مردم در نقاط مختلف کره 
زمین، چرا کمپانی های فیلم سازی همچنان اکشن های 
ابرقهرمانانه را تولید می کنند و ج��ای این موجودات 
استثنایی در واقعیت های زندگی روزمره مردم عادی 
کجاست؟ این بحث، پای روان شناسان و جامعه شناسان 
را هم به صحبت در این باره باز کرده است و دیدگاه های 

متفاوتی در این رابطه ارائه می شود.
در ای��ن حال��ت گروه��ی مخال��ف تولی��د فیلم های 
ابرقهرمانانه هس��تند و گروهی دیگر، تولی��د آن ها را 

بی ضرر می دانند و می گویند اکران عمومی آن ها آسیبی 
به جامعه نمی زند. این بحث ه��ا و نتایج آن هر چه که 
باشد، ظاهراً تاثیری در تالش کمپانی های فیلم سازی 
برای تولید این نوع فیلم ها ندارد. در همین رابطه است 
که شرکت فیلم سازی مارول در بیانیه ای اعالم کرد با 
همکاری شرکت سونی، قصد دارد ابرقهرمان های این دو 
شرکت را با هم متحد کرده و به یک ماموریت مشترک 

اکشن بفرستد.
به این ترتی��ب، کاراکتر مرد عنکبوت��ی که در انحصار 
شرکت سونی قرار دارد، در کنار ابرقهرمان های شرکت 
مارول قرار گرفته و در قسمت تازه ای از مجموعه فیلم 
»آونجرز« به مبارزه با دشمنان خیالی و قدرتمند کره 
زمین می رود. مرد عنکبوتی ش��رکت سونی هم شبیه 
ابرقهرمان های پرقدرت و شکست ناپذیر شرکت مارول 
است و با توانایی های خاص خود با موجودات عججیب 
و غریب و خطرناک داستان های مصور کودکانه مبارزه 

می کند.
حاال خبر می رس��د که او در قس��مت بعدی »کاپیتان 
آمریکا« به نام »جنگ داخلی« نقش کوتاهی به عهده 
خواهد گرفت و پس از آن در سومین قسمت »آونجرز« 
نقشی برابر با شش ابرقهرمان اصلی این مجموعه فیلم 

خواهد داشت.
تازه ترین قس��مت این اکشن کمیک اس��تریپی با نام 

»آونجرز: جنگ بی انتها« جلوی دوربین رفته و در دو 
بخش فیلم برداری خواهد ش��د. بخش اول فیلم برای 
س��وم ماه مه ۲۰1۸ و بخش دوم ب��رای چهارم ماه مه 
سال ۲۰1۹ اکران عمومی خواهد شد. با توجه به زمان 
نمایش عموم��ی دو بخش این فیلم، این پرس��ش هم 
مطرح شده که آیا تا آن زمان، تماشاگران سینما هنوز 
استقبالی از ماجراجویی های ابرقهرمان های قصه های 

مصور خواهند کرد یا خیر.
اهل فن عقیده دارند اتح��اد ابرقهرمان های رقیب در 
جلوی دوربین )و در حقیق��ت، اتحاد تهیه کنندگان و 
خالقان آن ها در پش��ت صحنه( به همین دلیل است. 
آن ها که می ترسند در آینده ای نزدیک تماشاگران برای 
دیدن فیلم های کمیک استریپی اشتیاقی از خودشان 
نشان ندهند، به فکر راه  چاره افتاده و چاره را در اتحاد 
این کاراکترهای رقیب دیده اند. تصور آن ها این است که 
اتحاد این ماجراجوهای رقیب روی پرده سینما، برای 
تماشاگران جذابیت زیادی داش��ته و آن ها را به داخل 

سالن سینماها می کشاند.
نقش م��رد عنکبوت��ی را در این محصول مش��ترک، 
همچنان آندرو گارفیلد بازی خواهد ک��رد. وی در دو 
قسمت سری جدید مجموعه فیلم »اسپایدرمن« این 
نقش را بازی کرده است. قسمت س��وم این مجموعه 
برای بیست و هشتم ژوالی س��ال ۲۰17 به روی پرده 
سینماها خواهد رفت. این مجموعه فیلم )هم سری اول 
و هم سری دوم آن( در سطح جهانی )هم آمریکا و هم 
بقیه کشورهای دنیا( ۴ میلیارد دالر فروش داشته است.

مس��ئوالن ش��رکت س��ونی گفته اند حضور کاراکتر 
مرد عنکبوتی در قس��مت جدید »آونجرز«، س��رآغاز 
حض��ور ش��خصیت های ابرقهرمانان��ه و کمی��ک 
اس��تریپی آن ها در محصوالت مش��ترک ابرقهرمانانه 
 ب��ا دیگ��ر ش��رکت ها و کمپانی ه��ای فیلم س��ازی

 است.
تهیه کنن��دگان فیلم ه��ای کمیک اس��تریپی در یک 
اقدام تازه، به دنبال آن هستند که داستان های جذاب 
تازه ای را در این رابطه برای تماشاگران سینما تعریف 
کنند. اما منتقدان سینمایی می پرسند آیا این تغییرات 
می توان��د در آینده ای نزدیک تماش��اگران س��ینما را 
حفظ کرده و مانع از دوری آن ها از س��الن های نمایش 
 این گونه فیلم ها شود؟ پاسخ آن ها با کمی تردید، منفی

است.

شکست رویای هالیوودی

رویاپردازی دروغین کمیک استریپ ها تا کجا می رود؟
بازیگر نقش »مجید«: ای کاش همان دو 
شبکه تلویزیونی را داشتیم؛ اما جذاب و 

پر مخاطب
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تحدید حدود اختصاصی  
مهرقويه  در  واقع  زمين پالک شماره 33/521  قطعه  يك  تحديد حدود ششدانگ  چون 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سيف اله پارسايي فرزند رضا 
در جريان ثبت است به عمل نيامده است اينك بنابه دستورقسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1394/1/18 ساعت 
بکليه مالکين و  اين آگهی  به موجب  لذا  9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورين و صاحبان 
تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی 
تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصالح قضايی اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده 
 گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار:1393/12/07 

سيدمهدی ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا  
حصر وراثت

كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   9 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  فريبا  خانم   12/83
890/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه   1393/7/26 تاريخ  در   52 بشناسنامه  آقائی  ابراهيمی حاجت  بيژن  شادروان 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سميرا 
رويا   -2 متوفی(  )فرزند   352 1363 ش.ش  ت.ت  بيژن  فرزند  آقائی  حاجت  ابراهيمی 
3- حسين  متوفی(  )فرزند   73 بيژن ت.ت 1364 ش.ش  فرزند  آقائی  ابراهيمی حاجت 
زهرا   -4 متوفی(  )فرزند   249 1367 ش.ش  ت.ت  بيژن  فرزند  آقائی  حاجت  ابراهيمی 
متوفی(  )فرزند  بيژن ت.ت 1377 ش.ش 6200067759  فرزند  آقائی  ابراهيمی حاجت 
5- فريبا زمانی فرزند تقی ت.ت 1345 ش.ش 9 )همسر متوفی(. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
دادگاه  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  يا وصيتنامه  و 
دوم حقوقی شورای حل  م الف:926 شعبه  گواهی صادر خواهد شد.  واال  دارد   تقديم 

اختالف باغبادران
حصر وراثت

12/103 خانم عطيه صالح دارای شناسنامه شماره 6827 به شرح دادخواست به كالسۀ 
453/93ش1 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان يداله پاينده بشناسنامه 578 در تاريخ 1392/10/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر و 
2 همسر كه عبارتند از:1- مهدی پاينده شماره شناسنامه 147 متولد 58/3/1 صادره 
از اردستان )فرزند متوفی( 2- عليرضا پاينده شماره شناسنامه 118 متولد 62/4/10 
 249 شناسنامه  شماره  به  پاينده  محمدعلی   -3 متوفی(  )فرزند  اردستان  از  صادره 
متولد 56/7/1 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 4- مهديه پاينده به شماره شناسنامه 
1077 متولد 66/3/16 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 5- مرضيه پاينده به شماره 
پاينده  محبوبه   -6 متوفی(  )فرزند  اردستان  از  54/5/1 صادره  متولد   203 شناسنامه 
 -7 متوفی(  )فرزند  تهران  از  صادره   52/6/30 متولد   12988 شناسنامه  شماره  به 
صديقه صالح اردستانی به شماره شناسنامه 5007 متولد 1309/7/4 )همسر متوفی( 
با  اينك  متوفی(.  )همسر   36/8/15 متولد   6827 به شماره شناسنامه  عطيه صالح   -8
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:506 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان
اخطار اجرایی

 29 شعبه   93/7/9 تاريخ   553 شماره  رای  موجب  به  36/93ش29  شماره:   12/104
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه سيد احمد 
موسوی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به تنفيذ قولنامه مورخ 81/2/5 را صادر 
و مبلغ دويست و هشت هزار ريال هزينه دادرسی در حق محکوم له اصغر عامری به 
پ14 و پرداخت نيم  كوی مجلسی –  اول صغير –  خ ولی عصر –  نشانی اصفهان – 
عشر حق االجرا گرديد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا 

استيفاء  و  اجرای حکم  كه  كند  معرفی  مالی  يا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتيبی 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  باشد و در صورتی  آن ميسر  از  به  محکوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:32828 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

12/105 آقای حميدرضا حسن كوكبی دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   6028/93 كالسۀ  به 
توضيح داده كه شادروان عبداله حسن كوكبی به شناسنامه 137 در تاريخ 79/6/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
هايده حسن كوكبی ش.ش 497  )فرزند پسر( 2-  حميدرضا حسن كوكبی ش.ش 23 
)فرزند دختر( 3- صديقه عقدائی ش.ش 48115 )همسر( 4- حامده حسن كوكبی ش.ش 
145 )فرزند دختر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32879 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/106 آقای جعفر ريزانه دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به كالسۀ 
6081/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان صابر ريزانه به شناسنامه 12422 در تاريخ 1393/9/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر متوفی به نام 
جعفر ريزانه فرزند احمد به شناسنامه شماره 37 و غير از نامبرده وارث ديگری نداشته 
است. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32882 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/107 آقای حميدرضا صدرزاده فرزند احمد دارای شناسنامه شماره 1724)ذينفع( 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  5986/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قمربيگم سجاديان بشناسنامه 1393 در 
تاريخ 1351/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به يك دختر به اسم عاليه بيگم سجاديان به شناسنامه شماره 1396 و 
غير از نامبرده وارث ديگری نداشته است. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32883 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/108 آقای ميثم ابراهيمی علويجه فرزند رضا دارای شناسنامه شماره 1080243976 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  6060/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست  شرح  به 
بشناسنامه  علويجه  ابراهيمی  مينا  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1393/9/28 تاريخ  در   1275809502
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به برادر متوفيه و جده پدری و جده و جد مادری 
آن مرحومه به اسامی زير:1- ميثم ابراهيمی علويجه به شناسنامه 1080243976 )برادر 
متوفيه( 2- شيرين كريمی علويجه به شناسنامه 4605 فرزند علی اصغر )جده پدری 
متوفيه( 3- فاطمه كريمی علويجه به شناسنامه 29 فرزند قدمعلی )جده مادری متوفيه( 
4- رضا امينی علويجه به شناسنامه 66 فرزند علی اصغر )جد مادری متوفيه( والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32885 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/109 آقای حميداله هاشمی نژاد دارای شناسنامه شماره 40327501888 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 5331/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان حمداله هاشمی نژاد به شناسنامه 40334001897 
در تاريخ 93/4/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:1- حميد اله هاشمی نژاد ش.ش 40327501888 )فرزند( 2- سيف اله 
هاشمی نژاد ش.ش 40337801878 )فرزند( 3- جهاد هاشمی نژاد ش.ش 40338100697 
)فرزند( 4- وحيده هاشمی نژاد ش.ش 40346801408 )فرزند( 5- بهناز هاشمی نژاد 
ش.ش 40348810155 )فرزند( 6- فضيله هاشمی نژاد ش.ش 40347101439 )فرزند( 
نژاد ش.ش  هاشمی  رقيه   -8 )فرزند(  نژاد ش.ش 40347301823  هاشمی  بلوشه   -7
40344500986 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:32887 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   6 دارای شناسنامه شماره  الدانی  آقای حسن سليمانی   12/110
به كالسۀ 6045/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان جميله سليمانی دينانی به شناسنامه 1270981544 در تاريخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/4/3
است به:1- عليرضا سليمانی الدانی ش.ش 38 )فرزند( 2- سهيال سليمانی الدانی ش.ش 
سليمانی  مرضيه   -4 )فرزند(   2558 الدانی ش.ش  سليمانی  فرزانه   -3 )فرزند(   2847
الدانی ش.ش 18712 )فرزند( 5- حسن سليمانی الدانی ش.ش 6 )همسر( 6- صديقه 
حسينی الدانی ش.ش 871 )مادر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32890 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/111 خانم بانو اختر خيام باشی دارای شناسنامه شماره 272 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 6046/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 93/8/20 تاريخ  در   855 شناسنامه  به  معمارزاده  مهران  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
بانو اختر خيام باشی ش.ش 272 )مادر( 2- مصطفی معمارزاده ش.ش 89 )پدر(. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32892  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/112 آقای ميثم ابراهيمی علويجه دارای شناسنامه شماره 6-024397-108 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 6058/93ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاريخ  در   90 بشناسنامه  علويجه  ابراهيمی  رضا  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
1393/9/27 امتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يك فرزند پسر و يك دختر و يك عيال دائمی و مادر متوفی به اسامی زير:1- 
ابراهيمی  مينا   -2 متوفی(  )پسر   1080243976 شناسنامه  به  علويجه  ابراهيمی  ميثم 
به  علويجه  امينی  صديقه   -3 متوفی(  )دختر   1275809502 شناسنامه  به  علويجه 
شناسنامه 145 فرزند رضا )عيال متوفی( 4- شيرين كريمی علويجه به شناسنامه 4605 
درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفی( والغير.  )مادر  اصغر  علی  فرزند 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32893 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2414  پور  عديلی  12/113 خانم سليمه 
به كالسۀ 6086/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسين عديلی پور به شناسنامه 1096 در تاريخ 93/10/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
)فرزند(   814 پور ش.ش  عديلی  سياوش   -2 )فرزند(   231 پور ش.ش  عديلی  سيامك 
3- هايده عديلی پور ش.ش 1204 )فرزند( 4- سليمه عديلی پور ش.ش 2414 )فرزند( 
5- زهرا عديلی پور ش.ش 744 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32896 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   187 شماره  شناسنامه  دارای  نوكابادی  لنجان  نوری  زهرا  خانم   12/114
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  6089/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضی المانی به شناسنامه 654 در تاريخ 
93/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند(  المانی ش.ش 10727  مهين  )فرزند( 2-  المانی ش.ش 7997  علی  به:1-  است 
3- راضيه المانی ش.ش 1270456946 )فرزند( 4- زهرا نوری لنجان نوكابادی ش.ش 
187 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32898 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/115 آقای بهروز اميری دارای شناسنامه شماره 146 به شرح دادخواست به كالسۀ 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  6085/93ح10 
اقامتگاه  تاريخ 93/9/15  اميری به شناسنامه 3626 در  داده كه شادروان غالمحسين 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بهرام 
اميری ش.ش 778 )فرزند( 2- بهروز اميری ش.ش 146 )فرزند( 3- بهمن اميری ش.ش 
674 )فرزند( 4- بهزاد اميری ش.ش 823 )فرزند( 5- بدری اميری ش.ش 133 )فرزند( 
6- ربابه نصراصفهانی ش.ش 54 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32899 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   94 دارای شناسنامه شماره  زاده  خانم سلطنت شريف   12/116
به كالسۀ 6076/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان معصومه برومند به شناسنامه 35 در تاريخ 93/8/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سلطنت 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را  شريف زاده ش.ش 94 )مادر(. 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32901 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/117 خانم زهرا مالافضل عرب دارای شناسنامه شماره 51015 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   6064/93 كالسۀ  به 
توضيح داده كه شادروان حسين مالافضل عرب به شناسنامه 353 در تاريخ 93/9/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
مهدی مالافضل عرب ش.ش 51016، 2- زهرا مالافضل عرب ش.ش 51015، 3- مريم 
مليحه   -5  ،53055 عرب ش.ش  مالافضل  مرضيه   -4  ،57267 عرب ش.ش  مالافضل 
مالافضل عرب ش.ش 4630، 6- محبوبه مالافضل عرب ش.ش 16945، 7- ملك آغا 
را در يك  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشريفات  با  اينك  ميرخندان ش.ش 841. 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:32903 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

12/118 نظر به اينکه آقای محمد نبی نبی ئی به اتهام ايراد صدمه بدنی ناشی از حوادث 
كار حسب شکايت آقای محمد نبی ئی فرزند محمود از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 930964 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی در 
شعبه 29 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد.ضمنًا هزينه نشر بر عهده دادگستری است.م الف:33438 شعبه 29 دادياری 

دادسرای عمومی اصفهان
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 نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررس��ی شرایط و امکانات فوتسال 
کشورمان، فروردین ماه سال ۹۴ به ایران خواهند آمد.

کمیته فوتسال نام سه شهر اصفهان، تهران و تبریز را به عنوان نامزدهای میزبانی 
جام باشگاه ها معرفی کرد و در همین ارتباط قرار است نمایندگان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا برای بررسی شرایط فروردین ماه سال آینده به ایران سفر کنند.
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 صعود خونه به خونه 
بابل

 ملی پوش والیبال در تصادف
 با قطار کشته شد

در آخرین روز از این مسابقات عصر دوشنبه و در ورزشگاه ملت شهر همدان، 
تیم پتوی الله اصفهان سه بر صفر پاس همدان را شکست داد و خونه به خونه 
بابل نیز مقابل شاهین بوشهر دو بر دو متوقف شد.با این نتایج تیم خونه به 
خونه بابل با سه بازی و هفت امتیاز به عنوان تیم نخست و شاهین بوشهر با 
یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست به عنوان تیم دوم جدول به مرحله 
بعدی صعود کردند.تیم های پتوی الله اصفهان با س��ه امتیاز و تفاضل گل 
بهتر نسبت به پاس سه امتیازی چهارم شد و پاس��ی ها نیز در رتبه چهارم 
قرار گرفتند.در گروه ب مس��ابقات تیم همدان با تیم ه��ای خونه به خونه 
بابل، پتوی الله اصفهان و شاهین بوش��هر رقابت داشت.همچنین تیم علم 
و ادب تبری��ز در این رقابت ها حضور نیافت.تیم های برتر لیگ دس��ته یک 
 جوانان جواز صعود به لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه های کشور را کسب

 می کنند.

بازیکن تیم ملی والیبال آلمان در راه بازگشت به خانه اش و در تصادف با قطار 
کشته شد.دنیس هفتر 21 ساله، لیبروی تیم میتلدوشلند در بوندس لیگا در 
شهر لونا آلمان با قطار برخورد کرد و کشته شد. هفتر دوشنبه شب به همراه 
هم تیمی هایش در لونا برای دیدار مقابل هرش��ینگ در بوندس لیگا تمرین 

کرده بود.
به نظر می رسد که این بازیکن برای کوتاه کردن مسیر بازگشت به خانه بعد از 
تمرین در مسیر ریل قطار ایستگاه لونا ورکه نورد حرکت می کرد و در برخورد 
با قطار کشته شد. هفتر عضو تیم ملی والیبال جوانان آلمان بود و دو سال پیش 

به تیم میتلدوشلند پیوسته بود.
هینن در تابستان 2013 وی را برای اولین بار به تیم ملی بزرگساالن 
 این کش��ور دعوت ک��رد؛ هرچن��د او در هیچ مس��ابقه ای به میدان

 نرفت.

گزینه ه��ای جایگزین��ی حمید 
درخش��ان درحالی چمدان های 
خود را ب��ه مقصد تهران بس��ته 
بودند که سرخپوش��ان با پیروزی قاطع مقابل حریف 
قطری ش��ان جواز ماندن مربی ش��ان را امض��ا کردند. 
شاگردان حمید در خش��ان با زدن سه گل اولین بازی 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا را با تفاضل گلی 
بسیار مناس��ب به پایان رس��اندند. بنگر و نوروزی در 
جریان بازی و محمد نوری از روی نقطه پنالتی دروازه 
حریف قطری را باز کردند. پرسپولیسی ها این پیروزی 
شیرین را با حضور سه اسطوره به یاد ماندنی سال های 
نه چندان دورش��ان یعنی احمدرضا عابدزاده، مهدی 
مهدوی کیا و علی کریمی جشن گرفتند. سرخپوشان 
بعد از این پیروزی با انگیزه ای دو چندان سه شنبه هفته 

آینده به مصاف بنیادکار ازبکستان می روند.
ترکیب پرسپولیس: سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل 
اومانیا، بابک حاتمی، حمیدرضا علی عسگری، محمد 
نوری، احمد نوراللهی، مه��دی طارمی )علی علیپور( ، 

گابریل، امید عالیشاه و هادی نوروزی
سرمربی: حمید درخشان

زنندگان گل ها: بنگر- نوروزی و نوری       
نتیجه غیر قابل پیش بینی 

حتي خوشبین ترین هوادار پرسپولیس هم فکر نمي کرد 
که تیمشان دیشب بتواند سه گل به لخویا بزند.

ش��رایط این روزهای پرس��پولیس و نتایج ضعیفی که 
حمید درخش��ان گرفته بود، باعث شده بود تا کسی به 

پیروزی این تیم مقابل لخویا امیدی نداشته باشد.
حتی قائم مقام باشگاه پرسپولیس هم با تردید در مورد 
این بازی حرف می زد و کسب هر نتیجه ای به جز برد 
در این ب��ازی را به منزله ایجاد تغیی��رات روی نیمکت 

تیمش می دانست.
از طرف دیگر لخویا با داش��تن بازیکن��ان گرانقیمت و 
استفاده از مربی ای مثل میش��ل الدروپ اصال حریف 
ضعیفی ب��ه نظر می رس��د اما پرس��پولیس در یکی از 
بهترین نمایش هایش طی چند سال گذشته توانست 
سه گل به حریف قطری اش بزند تا هم شروع فوق العاده 
ای در لیگ قهرمانان داشته باشد هم ماندن درخشان 

روی نیمکت این تیم گارانتی شود.

کاپیتان تیم لخویاي قط��ر مي گوید تیمش عملکردي 
ضعیفي مقابل پرسپولیس نداشت.

لوئیزمارتین درباره شکست تیمش اظهار کرد: ما امروز 
بازی س��ختی را ش��اهد بودیم اما با وجود اینکه هوای 
سردی را تحمل می کردیم اما نمی خواهم بهانه ای برای 
شکست بیاورم. ما بازی خوبی را ارائه نکردیم و نتیجه 
را در نهایت با س��ه گل واگذار کردیم.او در پاسخ به این 
سوال که آیا پرسپولیس قوی تر از شما بود گفت: من فکر 
نمی کنم ما ضعیف باشیم و آن ها بهتر از ما نبودند اما با 

این حال ما مقابل پرسپولیس شکست خوردیم.
یشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: پرسپولیس امروز 
مرا یاد تیم دهه ۶0 انداخت و باید به بازیکنان و مربیان 

خسته نباشید بگویم.
علی پروین در خصوص پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس 
مقابل لخویای قطر در هفته اول لیگ قهرمانان آس��یا 
گفت: به نظر من پرسپولیس امروز عالی بازی کرد و واقعاً 
دست همه بازیکنان و مربیان تیم درد نکند آنها امروز 
دل میلیون ها هوادار پرسپولیس را با این برد شاد کردند 

و واقعاً به آنها خسته  نباشید می  گویم.
پیشکس��وت باش��گاه پرس��پولیس ادام��ه داد:  بازی 

امروز پرس��پولیس مرا یاد دهه ۶0 انداخ��ت و به واقع 
پرس��پولیس امروز مثل تیم دهه ۶0 بازی کرد و واقعاً 
باید به بازیکنان، مربیان و به خصوص حمید درخشان 
خسته نباشید بگویم که امروز عالی بودند و نشان دادند 
که مرد روزهای س��خت هستند و در ش��رایط سخت 
بهترین بازی ها را انجام می دهند و باید به غیرت تک تک 

بازیکنان آفرین بگویم.
س��رمربی اس��بق پرس��پولیس در ادامه تصریح کرد: 
ب��ه نژادف��الح ه��م ای��ن ب��رد را تبری��ک می گوی��م 
چرا ک��ه ب��ا اینکه ی��ک هفته اس��ت به پرس��پولیس 
آمده ام��ا پاق��دم خوبی ب��رای تی��م داش��ته و من به 
او هم خس��ته نباش��ید می گویم و امی��دوارم حاصل 
 زحم��ات او در ادام��ه هم ب��رای پرس��پولیس به ثمر
 بنشیند.پروین در پایان خاطرنشان کرد: امروز بچه های 
پرس��پولیس دل میلیون ها ه��وادار را ش��اد کردند و 
واقعاً باید به آنها خس��ته نباش��ید بگویم و ش��ما شک 
 نکنید این تیم روزه��ای بهتری ه��م در پیش خواهد

 داشت.

پیروزی باورنکردنی پرسپولیس مقابل حریف گران قیمت قطری

برد درخشان سرخ ها، حمید را ماندنی کرد

پمینای اصفهان  درهفته 
سوم مسابقات لیگ حرفه 
ای  بس��کتبال ایران، میزبان  دانش��گاه آزاد 
تهران بود که به یقین حساس ترین وجذاب 

ترین دیداراین هفته محسوب می شد.
جدال بسیاردیدنی دوتیم دانشگاه آزاد تهران 
و پمینای اصفهان درهفته س��وم لیگ حرفه 
ای بس��کتبال ایران، ک��ه از جذابیت خاص 
برخورداربود و درسالن باران مجموعه ورزشی 
آبفای اصفهان برگزارش��د، تا لحظات پایانی 
شانه به شانه وپایا پای پیش می رفت که در 
برخی مواقع هم با برتری تی��م پمینا همراه 
بود، اما درکمال ناباوری دریک دقیقه مانده 
به اتمام کوارتر چهارم واین بازی پرتب وتاب، 
ورق به سود دانشگاه آزاد برگشت وپمینا که 
از نداشتن یارتعویضی سخت درمضیقه بود 
مقهورتفک��رات مهران ش��اهین طبع مربی 
دانشگاه آزادشد که با آوردن به موقع بازیکن 
خارجی به بازی وسود بردن ازپرتاب های سه 
امتیازی این بازیکن، دقیقه پایانی بازی را به 

سود خود کرد وبا اختالف پنج امتیازفاتح این 
دیدارحساس شد.

اما درشرایطی که محس��ن صادق زاده مربی 
تی��م پمینا که فاق��د دس��تیاروکمک مربی 
اس��ت و دس��تش از لحاظ بازیک��ن ذخیره 
خالی،وازنداشتن بازیکن هم سطح تعویضی 
دررنج وعذاب به س��رمی ب��رد، بخصوص در 
پست پنج س��خت درتنگنا قرارگرفته است، 
مهران ش��اهین طب��ع مربی تیم دانش��گاه 
آزاد تهران،ت��ا ب��ن دندان مس��لح ب��ه این 
دیدارشتافته بود و باداش��تن کادری قوی و 
بازیکنانی شاخص همچون جواد داوری، آرن 
داودی،حس��ین زاده ،روزبه ارغوان وبازیکن 
خارجی ت��ازه به خدمت گرفته لهس��تانی و 
ذخیره ه��ای مطمئ��ن، کام��ال مجهزبرای 
کس��ب پیروزی دراین بازی ک��ه از اهمیت 
فوق العاده ای برخورداربود به اصفهان س��فر 
کرده بود، دریک چنین شرایطی یاران وفادار 
ومتعصب محسن صادق زاده که بعد از باخت 
به تیم ش��هرداری گرگان عزم خ��ود راجزم 

کرده بودندتا ب��ا همه ی نیرو و ت��وان دراین 
ب��ازی خانگی ت��الش کنند و پی��روز میدان 
باشند،با ارائه یک بازی فشرده وتنگاتنگ تا 
مرزپیروزی هم پیش رفتن��د اما همان گونه 
که اشاره شد تحت شرایطی که درثانیه های 
پایانی بازی دامنگیرشان شد، علیرغم برتری 
با اختالف 3 امتیاز، روی اشتباه فردی )هروه 
توره( بازیکن تازه خریداری ش��ده پمینا که 
اهل ساحل عاج وبزرگ شده فرانسه می باشد 
که درفرصت کوتاه تمرینات قبل ازبرگزاری 
مسابقات، با تیم هماهنگ نشده ومتاسفانه به 
همین دلیل بیشترمیل به تک روی داشت، 
ودر دو پرتاب س��ه امتیازی ثانیه های پایانی 
موفق نشد توپ های پرتاب از راه دورخود را 

درون سبد جای دهد، تن به شکست دادند! 
بی تردید باید قب��ول کنیم پمینا اصالدراین 
بازی سزاوارباخت نبود که نتیجه)  87 به 82 
( گویای این حقیقت انکار ناپذیرمی باش��د، 
پمینا با ای��ن باخت متحم��ل دومین باخت 

خودازسه بازی شد! 

واما با اینک��ه بارها درقالب نقد وبررس��ی به 
وضعیت پیش آمده بس��کتبال مظلوم واقع 
شده اصفهان درطول یکی � دوسال اخیروعدم 
حضوربسکتبالیست های جوان ملی پوش و 
مستعد دیار زاینده رود درتیم حاضر درلیگ 
اش��اره کردیم،  احس��اس می شود برحسب 
وظیفه ناچار هستیم باردیگریادآوری کنیم 
که اصفهان با پتانس��یل باالیی که در ورزش 
بسکتبال دارد اگرازسوی باشگاه های متمولی 
نظیر ذوب آهن ، ف��والد مبارکه س��پاهان، 
فوالد ماهان، س��یمان س��پاهان و...حمایت 
مالی ش��ود ودرقالب یک تیم یکدست بومی 
درلیگ حرفه ای حضور پیدا کند، می تواند 
همچون گذشته  دررقابت های لیگ حرفه ای 
حرف اول رابزند، لذاتوجه مسئولین بلند پایه 
استانی به ویژه استاندارمحترم ونمایندگان 
محترم  مردم ش��ریف اصفه��ان درمجلس 
شورای اسالمی، ش��هرداراصفهان وشورای 
اسالمی شهر اصفهان را به این نکته مهم وحائز 
اهمیت جل��ب می کنیم ویاد آورمی ش��ویم 
که بسکتبال نصف جهان) پایتخت فرهنگ 
وتمدن ایران اسالمی( که ازچهار دهه گذشته 
تا دوسال پیش ازجمله تیم های مطرح طراز 
اول بسکتبال کشور بوده وبا داشتن بازیکنان 
ملی پوش فراوانی که تشکیل دهنده اسکلت 
اصلی و ترکیب تیم ه��ای مختلف ملی بوده 
اند، نیاز به حمایت ج��دی مالی دارد!ضمن 
اینکه بایدخاطر نشان کنیم درطول سالیان 
متمادی همواره دوتیم اصفه��ان وتهران در 
بس��کتبال کش��ورمان دو رقیب سرسخت 
برای  تصاحب ج��ام قهرمانی به ش��مار می 
آمدند که هرگاه برابر ه��م قرارمی گرفتند تا 
لحظه پایانی بازی مش��خص نبود کدام یک 
از این دوتیم برنده خواهد ش��د، ضمن اینکه 
جدال این دو تی��م دربازی فین��ال، ازلحاظ 
جذابی��ت وزیبای��ی زبانزد خاص وع��ام بود 
 ومربیان سایر تیم ها از بازی آن ها الگوبرداری 

می کردند!
حال چه ش��ده ودراصفهان چه اتفاقی روی 
داده که این ورزش پرطرفدار دانش��گاهی از 
چشم مدیرعامالن باش��گاه هایی چون ذوب 
آهن، ف��والد مبارکه س��پاهان وفوالدماهان 

افتاده تا دچار چنین سرنوشتی شود؟!!
چرااصفهان باوجوددارابودن بازیکنان خوش 
تکنیک ملی پوشی نظیرارس��الن کاظمی، 
اوشین ساهاکیان،جوادداوری،عمادسلمان
ی،آرن داودی،محمدترابی،محمدرضااکب

ری،محم��د رضا فالحت که ب��ه ناچارجالی 
وطن ک��رده واز یار ودی��ارزادگاه خویش دل 
بریده اند! وهم اکنون در تی��م های مهرام و 
دانش��گاه آزاد تهران، پتروش��یمی بندرامام 
 و دیگر تی��م ه��ای داخلی وخارج��ی بازی

 می کنند، 
چ��را نبای��د اصفه��ان با وج��ود ای��ن همه 
کارخانجات صنعتی وباش��گاه ه��ای بزرگ 
ومتمول ، تیمی مقتدردرحد نام پرآوازه اش 

داشته باشد؟! 
با اطمینان باید بگوئیم اگ��ر این جوان های 
مس��تعدوملی پوش را گردهم آورند ودریک 
تیم کامال بومی قراردهند، بی ش��ک وتردید 
می توان مدع��ی اول قهرمانی درلیگ حرفه 
ای ب��ود! ازهمه مه��م تراینکه با ای��ن اقدام 
باردیگرعالق��ه مندان به ورزش بس��کتبال، 
جذب سالن محل برگزاری مسابقات خواهند 
شد تا با تشویق های پرشورخود شاهد افتخار 
آفرینی  بازیکنان شهرخود باشند واز دیدن 
بازی های تماشاگر پسندآن ها غرق درشادی 

شوند!
به هرحال آشنایان به ورزش بسکتبال به ویژه 
هواداران این رشته جذاب ورزشی امیدوارند 
مدیران باتجربه وخردمند باشگاه ها ی بزرگ 
اصفهان اسپانس��رتیم بسکتبال ش��وند و یا 
اینکه مسئوالن پمینا را حمایت مالی کنند 
تا با جذب تن��ی چند از بازیکنان ش��اخص 
اصفهانی که دورازدیارش��ده اند وآرزو دارند 
به زادگاهش��ان باز گردند وبرای س��ربلندی 
بس��کتبال شهرش��ان به هر قیمتی حتی با 
مبلغی کمت��ر ازقراردادهای فعلی ش��ان با 
تیم های طرف ق��رارداد، به ب��ازی بپردازند 
ودرکناردیگر بازیکنان بومی حال حاضرتیم 
پمینا، ازجمله محمد امجد، ایمان زندی،علی 
باهران و... خاط��ره های ادوارگذش��ته را در 
اذهان مردم دوس��تدار ورزش اصفهان زنده 

کنند     

درهفته سوم لیگ حرفه ای بسکتبال ایران:

حقپمینایاصفهان،باختنبود!!

رئیس جدید هیئت ورزشی 
ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری 

معرفی شد
 سید احمد حسینی به عنوان رئیس هیئت ورزشی ژیمناستیک 

چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
مجمع انتخابات هیئت ورزشی ژیمناستیک استان چهارمحال و 
بختیاری ظهر سه شنبه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان 
اس��تان چهارمحال و بختیاری برگزار ش��د و رئیس جدید این 
هیئت مشخص شد.مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال 
و بختیاری در مراس��م برگزاری انتخابات انتخاب رئیس هیئت 
ورزش��ی ژیمناس��تیک اس��تان چهارمحال و بختی��اری گفت: 
مس��ئوالن هیئت های ورزش��ی باید از تمام ظرفیت های برای 

توسعه ورزش در این استان بهره بگیرند.
عبدالرحمان قاس��می گفت: مدیران هیئت های ورزشی باید از 

مشارکت خیران برای توسعه ورزش بهره بگیرند.
وی ادامه داد: برای تقویت هیئت ورزش��ی ژیمناستیک استان 

چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی های مختلفی شده است.
مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
در تالش هستیم فضاهای ورزش��ی که مورد استفاده این رشته 
است، گسترش دهیم.عبدالرحمان قاس��می عنوان کرد: تالش 
می کنیم از مربیان خوب در سطح استان و خارج از استان برای 
آموزش بهره بگیریم.مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: در تالش هستیم برای ارتقا این ورزش از 
تمام ظرفیت ها اس��تفاده کنیم و همچنین دوره های بازآموزی 

برای مربیان در این استان برگزار می شود.
استعداد یابی و استفاده از مربیان توانمند راهکاری برای توسعه 

ورزش ژیمناستیک است
رئیس هیئت ورزشی جدید ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری 
نیز در این مراس��م گفت: تالش ما برای توس��عه این ورزش در 
استان بر پایه استعداد یابی و استفاده از مربیان مجرب و توانمند 
است.سید احمد حسینی ادامه داد: تالش می کنیم با مسئوالن 
ورزشی استان ارتباط تعاملی داشته باشیم در مسیر توسعه این 

ورزش و پرورش ورزشکاران حرفه ای تالش کنیم.
وی شناسایی استعدادها، تقویت باشگاه ها و تجهیز مراکز ورزشی 

ژیمناسیتک از اولویت های کاری خود عنوان کرد.

 صادقیان:لطفا دست از سرم بردارید
در حالیکه پرس��پولیس با س��ه گل مقابل حریف قطري اش به 
برتري رسید، ش��ایعه ش��د صادقیان از نیمکت نشیني اش در 
این بازي ناراضي ب��وده و در پایان بازي با حالت قهر اس��تادیوم 

را ترک کرد.
صادقیان درباره ش��ایعه ناراحتی از تیمکت نشینی و قهرش به 
"ورزش س��ه" گفت: اصال چنین چیزی نبوده و نمیدانم برخی 
رسانه ها به دنبال چه هستند و چرا میخواهند شادی ما را خراب 

کنند. 
وی ادامه داد: من هم مانند تمام بازیکنان، کادر فنی و هواداران 
پرسپولیس از این برد خوشحال هستم و میتوانم ادعا کنم یکی 

از خوشحال ترین پرسپولیسی ها هستم.
وی در پای��ان گفت: اکنون ک��ه تیم به یک برد خ��وب و روحیه 
بخش رسیده از ایجاد حاشیه خودداری کرده و مرا وارد حاشیه 
نکنید. لطفا دست از سرم بردارید و مطمئن باشید برایم موفقیت 
پرسپولیس و شادی هواداران از همه چیز مهم تر است. شخصا 

تالش میکنم برای تیمم در مواقع لزوم مثمر ثمر باشم.

مدیر تیم ملي فوتبال امید ایران براي حضور در اردو امروز عازم 
جزیره کیش  مي شود.

تیم ملی امید ای��ران برای برگزاری اردوی آماده س��ازی جهت 
ش��رکت در رقابت های مرحله اول مقدماتی المپیک در جزیره 

کیش حاضر شده است.
تیم ملی امید در این اردو تمرینات خود را طبق برنامه ریزی قبلی 
انجام می دهد و قرار است امروز در دیداری دوستانه از ساعت 18 

به مصاف تیم هالل احمر بروند.
* طبق اع��الم عباس علیپور مدیر رس��انه ای تی��م ملی امید به 
خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری فارس قرار اس��ت حبیب کاشانی 
مدیر تیم ملی امید امروز عازم جزیره کیش شود و از شرایط اردو 

و تیم بازدید کند.
*روزبه چشمی که قبل از ش��روع اردوی تیم ملی امید مصدوم 
شده بود و در جزیره کیش به صورت اختصاصی تمرین می کرد، 
امروز به تهران باز می گردد. پزش��کان تیم ملی امید از پای این 
بازیکن MRI گرفتند و به خاطر اینکه پزشکان نظرات مختلفی 
در مورد میزان آس��یب دیدگی او داش��تند این بازیکن امروز به 
تهران باز می گردد تا 2 متخصص در مورد شرایطش نظر بدهند.

* تیم ملی امید از کره شمالی با دعوت به جزیره کیش درخواست 
انجام بازی دوستانه کرد. مسئوالن کره ش��مالی زمانی را برای 
انجام بازی اعالم کردند که اردوی تیم ملی امید به پایان رسیده 
است. با توجه به فشردگی مسابقات و اینکه امکان تمدید زمان 

این اردو وجود ندارد این مسابقه برگزار نخواهد شد.
کیوان: جز هزینه رفت و آمد لیگ، پول دیگری نگرفته ایم

سرپرس��ت تیم جودو پاالیش گاز ایالم گفت: دو هفته تا پایان 
لیگ باقی مانده در حالی که حامی مالی ما تنها پول رفت و آمد 
به تهران را به ما پرداخت کرده است و رقمی از قرارداد نگرفتیم.

کیوان: جز هزینه رفت و آمد لی��گ، پول دیگری نگرفته ایم/ بی 
نظمی لیگ به نفعمان ش��دکیوان در گفتگو با خبرنگار ورزشی 
باشگاه خبرنگاران، درباره برگزاری یازدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر جودو اظهار کرد: متاس��فانه در  لیگ امسال به خاطر 
مشکالت کمبود بودجه نتوانستیم یارگیری خوبی داشته باشیم 
، نفراتمان را هم قادر نبودیم حفظ کنیم  چهار بازیکن خوب ما 
در تیم پ��اس قوامین بازی می کنند که مدع��ی اصلی قهرمانی 
است، به همین دلیل تکرار سوم شدنمان در لیگ یازدهم امکان 
پذیر نیست اما با توجه به بضاعتمان تا االن بد هم کار نکرده ایم. 
 سرپرست تیم پاالیش گاز ایالم ادامه داد: ما هنوز هیچ رقمی از 
مبلغ قراردمان را دریافت نکرده ایم در حالی که فقط دو هفته تا 
پایان مانده اس��ت، حامیان مالی ما فقط پول ایاب و ذهاب را به 
ما پرداخت کرده اند، البته قول هایی را داده اند و نمی دانیم چه 

زمانی عملی خواهد شد؟ 
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اخبار کوتاه یادداشت جشن میالد حضرت زینب)س(درچهارمحال وبختیاری برگزارشد
حجت السالم مرادیوسفی،مس��ئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری چهارمحال وبختیاری دراین 
مراسم که به همت کانون های فرهنگی هنری نورالمهدی ومهرپویان یانچمه وکانون های فرهنگی هنری 
شهرستان لردگان برگزار شد،با اش��اره به آیات قرآن کریم در این باره گفت: با اشاره به نظر اسالم درباره 
جایگاه زن گفت: این رفتار ها برای مراقبت و حفاظت از جایگاه و ش��ان حضرت زینب )س( بوده است و 

نشانه ضعف ایشان نیست.
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طرح تغیی��ر الگ��وی مصرف س��وخت جنگل نش��ینان 
چهارمحال و بختیاری با نصب آبگرمکن های خورشیدی  
در منطقه پشتکوه میالس لردگان بهره برداری شد.طرح 
نصب آبگرمکن های خورشیدی در مناطق جنگل نشین 

لردگان بهره برداری شد
این طرح در روس��تاهای مناطق س��خت گ��ذر جنگلی 
زاگرس در چهارمحال و بختیاری با نصب نخستین نسل 

از آبگرمکن های خانگی خورشیدی اجرایی شده است.
در ای��ن طرح که از س��وی س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری و اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
اجرایی ش��ده، با نصب ای��ن نوع از آبگرمک��ن ها، مصرف 
چوب جنگلی به ویژه بلوط در روستاهای جنگل نشین را 

کاهش می دهد.
معاون حفاظت و امور اراضی س��ازمان جن��گل ها، مراتع 
و آبخی��زداری گفت:نص��ب و راه ان��دازی آبگرمکن های 
خورش��یدی در مناطق روس��تاهای جنگل نشین، باعث 
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ب��ه ویژه جنگل های 
با ارزش می شود.مسعود منصور ،در آیین بهره برداری از 
طرح نصب آبگرمکن های خورشیدی در روستای میالس 
افزود:آبگرمکن های خورشیدی ، آالیندگی ندارند و یکی 

از انرژی های پاک برای مناطق جنگلی است.
،امس��ال برای جلوگیری از مصرف چوب جنگلی در بین 
روس��تاییان،افزون بر 600آبگرمکن خورش��یدی نصب 

شده است.

منصور افزود:با استفاده از انرژی های خورشیدی، از قطع 
درخت��ان جلوگیری می ش��ود و الگوی مصرف س��وخت 

جنگل نشینان را تغییر می دهد. 
به گفته وی،مردم مهمترین حافظان جنگل ها هس��تند 
و طرح تغییر الگوی مصرف س��وخت جنگل نش��ینان با 

مشارکت مردم اجرایی شده است.
معاون مدیریت توسعه و پش��تیبانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری نیز گفت:جنگل به نس��ل حاضر تعلق ندارد و 
میراث آیندگان است و باید از این جنگل محافظت کرد. 

'سیامک سلیمانی دش��تکی ' افزود:ایران از نظر دریافت 
انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها 
قرار دارد و میزان تابش خورش��ید در ایران بین 1800 تا 
2200 کیلو وات ساعت در متر مربع در سال تخمین زده 
شده است و در اکثر نقاط کشور بیش از 300 روز آفتابی 
وجود دارد که استفاده از انرژی های نو به دلیل دارا بودن 
هزینه های پایین می تواند از آلودگی های زیست محیطی 
بکاهد. به گفته وی،مهمترین برنام��ه دولت تدبیر و امید 
،توجه به نقاط کمتر توس��عه یافته اس��ت و در این راستا 
تمام تالش دولت برای رفع کاستی های این مناطق است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت:افزون بر یک میلی��ون و 400 هکتار عرصه ملی 

جنگل و مرتع در این استان وجود دارد.
' خسرو عبداللهی ' در این آیین افزود:نصب 170دستگاه 
آبگرمکن خورشیدی در روستاهای جنگل نشین و سخت 

گذر شهرستان لردگان در این طرح اجرایی شد.
وی،جلوگی��ری از قطع درختان وحفظ پوش��ش جنگلی 
شهرستان لردگان را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

در اجرای ای��ن طرح،تعدادی از روس��تاییان اجرای آن را 
باعث کاهش سوخت جنگلی و فسیلی عنوان کردند.

در سازمان همه موارد نظارتي فعال است و همه کمک خواهند 
کرد تا س��ازمان نظام مهندس��ي بتواند ماموری��ت خود رادر 

چهارچوب قانون انجام دهد.
 رئیس سازمان نظام مهندسي چهارمحال و بختیاري از فعالیت 
بیش از 3700 مهندس در اس��تان چهار مح��ال و بختیاری 
خبر داد.مهدی رئیس��ی دهکردی افزود: این سازمان یکي از 
سازمانهاي مردم نهادي است که نزدیک به 600 هزار نیروي 
متخصص و فني را در رشته هاي ساخت و ساز ساماندهي کرده 

و در بخش هاي طراحي، نظارت، اجرا، آزمایشگاهي و مشاوره 
اي در ابعاد مختلف فعالیت دارند.رئیس سازمان نظام مهندسي 
چهارمحال و بختیاري افزود: ما در استان تالش نموده ایم شعار 
همیشگي مقاوم، سبک، زیبا و اقتصادي بسازیم را محقق کنیم 
که در این راستا اگر بخواهیم این مهم انجام شود پارامترهاي 
زیادي دخیل اس��ت.وي ادامه داد: اگر مي خواهیم بناي زیبا 
بسازیم باید طراحیمان خوب باشد و از اطالعات تخصصي فني 

روز استفاده کرده و تمام جوانب را در نظر بگیریم.

ریسي دهکردی گفت: باید فضاها را بشناسیم و بدانیم در کجا و 
براي چه کاري و کاربردي طراحي انجام مي دهیم.

وي با بیان اینکه اگر مي خواهم ساختمان ها مقاوم باشد و در 
مقابل حوادث غیر مترقبه اس��تقامت کنند گفت: باید نظارت 
توسط مهندس��ان مجرب، خوب و به موقع انجام شود و از آن 
طرف سرمایه گذار از مصالح خوب و استاندارد استفاده کند و 
همچنین پیمانکار، سازنده یا اجرا کننده باید فني و تخصصي 
باشد که نهایتا همه موارد قانوني و در جاي خودش قرار گیرد..

تغییر الگوی مصرف سوخت جنگل نشینان

سبک سازی با علم روز و تخصص مهندسان باید با هم وجود داشته باشد

طرح نصب آبگرمکن های خورشیدی در لردگان
عملیات ساخت زائر سرای 
استان در مشهد آغاز شد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت:این زائرسرا برای 
اس��کان زائران رضوی که از این استان به مشهد مقدس 

مشرف می شوند ، احداث می شود.
'قاسم سلیمانی دشتکی ' افزود:این زائر سرا با همکاری 

شهرداری مشهد در این شهر مقدس بنا خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد گفت:با احداث این زائرسرا،در سال های آینده 
زائران حضرت امام هشتم )ع( بدون دغدغه اسکان برای 

زیارت به مشهد سفر خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین 'محمد علی نکونام' افزود: از 
آنجا که افراد کم درآم��د حق زیارت حرم مطهر حضرت 
امام رضا )ع( را دارند، س��اخت زائرسراهای ارزان قیمت 

گامی مهم برای تحقق این امر است.
وی گفت: باید زمینه ساخت مراکز اسکان ارزان قیمت 
برای دیگر اس��تانها نیز فراهم ش��ود تا نیازمندان بدون 

دغدغه بتوانند از زیارت بارگاه منور رضوی فیض ببرند.
امام جمعه مشهد نیز در این مراسم ،ساخت زائرسراهای 
ارزان قیمت در این شهر را گامی مهم برای کمک به اقشار 
آسیب پذیر دانست.آیت اهلل 'سید احمد علم الهدی' افزود: 
احداث این زائرسراها در مشهد از مطالبات رهبر معظم 
انقالب اس��ت.وی اظهار کرد: مدیریت شهری مشهد با 
دادن زمی��ن و پروانه رایگان به اس��تانهای متقاضی گام 

مهمی در راستای تحقق این مطالبات برداشته است.
آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: فعالیت در زمینه س��اخت 
زائرسراهای ارزان قیمت، مصداق 'صدقه جاریه' است و 
کس��انی که در این راه گام برمی دارند، هم��واره از ثواب 
مسافران س��اکن در آنها نفع می برند.ش��هردار مشهد 
نیز تاکی��د کرد:تاکنون 25 اس��تان تش��ریفات قانونی 
اولیه دریافت زمین، پروانه و تش��کیل بنیاد زائر را انجام 
داده است.س��ید صولت مرتضوی روز سه شنبه در آیین 
ساخت زائرسرای ارزان قیمت زائرین حرم مطهر رضوی 
چهارمحال و بختیاری در مش��هد افزود: هزینه احداث 
زائرس��راهای ارزان قیمت با کمک های مردم و خیرین 
تامین می ش��ود و هیچ گونه ردیف بودجه دولتی شامل 
آن نمی شود.وی اظهار کرد: زمین و پروانه برای ساخت 
زائرسرای ارزان قیمت از سوی شهرداری مشهد به صورت 

رایگان به استانهای متقاضی داده می شود.
مرتضوی با بیان اینکه تا خرداد ماه سال آینده، عملیات 
اجرایی 32 زائرسرای ارزان قیمت برای استان های کشور 
در مشهد آغاز می شود، ادامه داد: زائرسرای ارزان قیمت 
ویژه زائری��ن حرم مطهر رضوی از اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در نزدیک حرم مطهر و در زمینی به مساحت 

700 متر مربع ساخته خواهد شد.

ساختمان اداره تشخیص هویت نیروی 
انتظامی در شهرکرد افتتاح شد

 ساختمان اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی در شهرکرد با حضور 
مسئوالن انتظامی و شهرستانی افتتاح شد.ساختمان اداره تشخیص 
هویت نیروی انتظامی ظهر سه شنبه در شهرکرد با حضور مسئوالن 
انتظامی و شهرس��تانی افتتاح ش��د.فرمانده نیروی انتظامی استان 
چهارمحال و بختیاری در مراس��م افتتاحیه اظهار داشت: ساختمان 
اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی شهرکرد با اعتبار یک میلیارد 
ریال تجهیز و نوس��ازی ش��ده اس��ت.نورعلی یاری عنوان کرد: این 
ساختمان دارای هش��ت بخش انگش��ت نگاری، برسی صحنه جرم، 
آزمایشگاه های تخصصی جنایی و... است که خدمات مطلوب تری به 
مردم ارائه می شود.وی در ادامه با اشاره به افتتاح دو پاستگاه نیروی 
انتظامی در این استان، اذعان داشت: دو پاستگاه جدید در این استان 
در مناطق دزک ودستگرد امامزاده راه اندازی می شود.فرمانده نیروی 
انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تالش های انجام 
شده، فرماندهی ناجا با راه اندازی دو پاس��تگاه در این استان موافق 

کرده است و در آینده نزدیک این پاستگاه ها افتتاح می شوند.

ترویج معروفات بیش از پیش در جامعه 
مورد توجه قرار گیرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج 
معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی ظهر سه شنبه در نشستی 
با مسئوالن سناد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه ترویج 
معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: 
آموزش به کارمندان و کارگران و تقویت ارزش های دینی در جامعه 
از مهمترین معروفات به شمار می رود.وی توجه به معروفات در نظام 
اداری و بخش تولیدی را ضروری اعالم کرد و بیان داش��ت: توجه به 
امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین مواردی است که باید در 
همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد.معاون سیاسی امنیتی استاندار 
چهارمحال و بختیاری توجه به معروف��ات را یکی از مهمترین موارد 
در مسیر توسعه و پشرفت عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده بهینه 
از زمان و مدیریت از فرصت ها یکی از مهمترین مواردی است که در 

بخش اداری باید مورد توجه قرار گیرد.

 مرغ در روز های پایانی اسفند
 توزیع می شود

 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: مرغ منجم��د در روز های 
پایانی اسفند در این اس��تان توزیع می شود.قاس��م سلیمانی پیش 
از ظهر س��ه ش��نبه در گفتگو با خبرنگاران با اش��اره ب��ه اینکه مرغ 
منجمد در روز های پایانی اس��فند در این اس��تان توزیع می ش��ود، 
اظهار داش��ت: برنامه ریزی ها برای توزیع مرغ منجمد تولید داخل 
در این اس��تان از 25 اس��فند اس��ت.وی افزود: برای تامین کاالهای 
اساس��ی مردم این اس��تان در ش��ب عید برنامه ریزی ش��ده است و 
 کاالهای اساسی ذخیره سازی شده است و مشکلی در این خصوص

 نداریم.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار 
 12/119 شماره درخواست: 9310460362700007 شماره پرونده: 9309980362701178
دادياری  پرونده كالسه 931195د/8 شعبه هشتم  در  بايگانی شعبه: 931195  شماره 
نوروزی  عليه آرمان  نوروز شکايتی  آقای شلمو  انقالب اصفهان  و  دادسرای عمومی 
به  كه جهت رسيدگی  نموده  بر سرقت گوشی همراه مطرح  دائر  فرزند پشنك  مصير 
 115 ماده  می باشد حسب  مجهول المکان  متهم  اينکه  به  نظر  گرديده  ارجاع  شعبه  اين 
آگهی  محلی  كثيراالنتشار  جرايد  از  يکی  در  نوبت  يك  مراتب  كيفری  دادرسی  آيين 
می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت پاسخگويی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
 گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:33441 

شعبه هشتم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

 12/120 شماره درخواست: 9310460359600010 شماره پرونده: 9309980359601078
شماره بايگانی: 931143 نظر به اينکه آقای دانش خدری و حسين مرادی در پرونده 
كالسه 931143ب17 به اتهام شركت در سرقت از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب است 
و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده است. بدينوسيله 
در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره5 اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:33442 حق شناس بازپرس شعبه هفدهم دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع5(
احضار 

 12/121 شماره درخواست: 9310460358300078 شماره پرونده: 9309980358301584
بازپرسی  چهار  شعبه   931639 كالسه  پرونده  در   931639 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای احمد ارجمند كيا شکايتی عليه آقای فرشيد 
به  منجر  پرونده  اينکه  به  نظر  است  نموده  مطرح  امانت  در  خيانت  بر  دائر  رضائی 
انقالب مباركه  اعتبار و شايستگی دادسرای عمومی و  به  قرار عدم صالحيت  صدور 
گرديده لذا به متهم پرونده ابالغ می گردد.چنانچه اعتراضی نسبت به قرار صادره دارد 
نمايد.م الف:33443  مراجعه  شعبه  اين  به  آگهی  انتشار  تاريخ  از  روز  ده  مدت   ظرف 

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/122 در خصوص پرونده كالسه 655/93 خواهان حسن خراسانی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال خودرو به طرفيت اميد درخشان تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 94/1/15 ساعت 5عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   25 شعبه  می شود.م الف:33472  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/123 در خصوص پرونده كالسه 425/93 خواهان مسعود غزل گو دادخواستی مبنی 
برای روز  نموده است وقت رسيدگی  تقديم  به طرفيت جابر عسگری  بر مطالبه وجه 
دوشنبه مورخه 94/1/17 ساعت 18 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33476 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
رنانی  مشهدی  عليرضا  خواهان   817/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/124
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت عليرضا كالنتری تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخ 94/1/17 ساعت 16/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   16 شعبه  می شود.م الف:33482  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عظيمی  فاطمه  خواهان   888/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/125
از سانحه  از ضرر و زيان ناشی  بر مطالبه 23/400/000 ريال خسارات ناشی  مبنی 
تصادف و مبلغ 1/500/000 ريال هزينه كارشناسی – تامين خواسته و تاخير تاديه به 
طرفيت ذوالفقار ابروی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 94/1/17 ساعت 
4/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33503 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/126 شماره ابالغيه: 9310100352606150 شماره پرونده: 9209980352601685 
شماره بايگانی شعبه: 921779 خواهان خديجه حسينی دادخواستی به طرفيت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقديم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  حسنی  براتعلی 
خانواده شهرستان  دادگاه   26 به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9209980352601685 كالسه  به  و  ارجاع   451 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گرديده كه وقت نظارت آن تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود جهت معرفی داور در دادگاه حاضر گردد.م الف:33519 شعبه 

26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/127 شماره ابالغيه: 9310100352606149 شماره پرونده: 9309980352600244 
شماره بايگانی شعبه: 930287 خواهان معصومه مقامی دادخواستی به طرفيت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقديم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  مرزبان  جمشيد 
خانواده شهرستان  دادگاه   26 به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352600244 كالسه  به  و  ارجاع   451 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
و  بودن خوانده  علت مجهول المکان  به  است  تعيين شده  نظارت  كه وقت  گرديده  ثبت 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت مالحظه نظريه كارشناس در دادگاه حاضر گردد.

م الف:33520 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

12/128 شماره ابالغنامه: 9310100350508490 شماره پرونده: 9209980350500497 
شماره بايگانی شعبه: 920511 ابالغ شونده حقيقی: 1- مجيد حيدری 2- اميد توكلی هر 
دو به نشانی مجهول المکان مدارک پيوست: در خصوص تجديدنظرخواهی آقای حميد 
اين  از  براتی به طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 9309970350501124 صادره 
شعبه به شما ابالغ می شود جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست تجديدنظرخواهی و 
ضمائم به اين شعبه مراجعه نماييد. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسی 

داريد ظرف ده روز پس  امور مدنی چنانچه پاسخی  انقالب در  دادگاههای عمومی و 
از نشر آگهی به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  می گردد.م الف:33528  ارسال  تجديدنظر  به  كيفيت 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/129 در خصوص پرونده كالسه 898/93 خواهان علی اصغر حبيبی دادخواستی 
تقديم  پوربهادران  حميدرضا   – خليلی  جمال  سيد  طرفيت  به  سند  انتقال  بر  مبنی 
مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  شهود  شهادت  استماع  جهت  و  است  نموده 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  94/1/17 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33543 شعبه 31 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  قالنی  عباسعلی  پرونده كالسه 93-2049 خواهان  در خصوص   12/130
انتقال سند به طرفيت زهرا كريمی تقديم نموده است وقت رسيدگی  الزام به  مبنی بر 
برای مورخه 94/1/17 ساعت 11/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33554 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/131 در خصوص پرونده كالسه 2017/93ش9 خواهان محمود قربانی دادخواستی 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  معين  طرفيت حسين  به  مطالبه  بر  مبنی 
يکشنبه مورخ 94/1/16 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:33555  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/132 در خصوص پرونده كالسه 2028/93 خواهان محمود قربانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت حسين سنمار تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يکشنبه 
به مجهول المکان بودن  با توجه  تعيين گرديده است  مورخ 94/1/16 ساعت 11 صبح 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:33556  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/133 در خصوص پرونده كالسه 2044/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 3/410/000 ريال به طرفيت 1- مسعود ابدال 2- محمدتقی شايسته 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 94/1/16 ساعت 11/30 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 كدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نيلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:33566 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
12/134 در خصوص پرونده كالسه 2063/93 خواهان اسدا... شفيعی دادخواستی مبنی 
يوسف براتی تقديم  بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال به طرفيت يادگار جمال پور – 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 94/1/18 ساعت 9 تعيين كه طی فيش شماره 
با توجه به مجهول المکان بودن  864012 مبلغ 80/000 هزينه آن واريز گرديده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33572 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/135 در خصوص پرونده كالسه 2062/93 خواهان حسن غالم رضايی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 23/000/000 ريال به طرفيت حميدرضا كرمانی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخه 94/1/17 ساعت 11:30 تعيين گرديده كه طی فيش شماره 
به مجهول المکان  توجه  با  است  گرديده  واريز  آن  هزينه  ريال  مبلغ 80/000   855681
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع  اين شعبه  به  وقت رسيدگی 
نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33573 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/136 در خصوص پرونده كالسه 2049/93 خواهان محسن كريمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 25/200/000 به طرفيت حسين شهبازی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
مبلغ   855561 شماره  فيش  طی  كه  گرديده  تعيين   12 ساعت   94/1/16 مورخه  برای 
80/000 هزينه آن واريز گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33574 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  كريمی  محسن  خواهان   2048/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/137
مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال به طرفيت فريدون عيدی وند تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخه 94/1/16 ساعت 11:30 تعيين گرديده كه طی فيش شماره 
با توجه به مجهول المکان بودن  855562 مبلغ 80/000 هزينه آن واريز گرديده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33575 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

با  ميرحسينی  ميرمحمد  خواهان  1751/93ش5  كالسه  پرونده  خصوص  در   12/138
وكالت آزاده سليمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف به مبلغ 
تقديم  اقربا  بی  اصغر  علی  طرفيت  به  خسارات  مطلق  انضمام  به  ريال   41/000/000
نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/1/18 ساعت 10 صبح تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33577 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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ریی��س اداره محیط زیس��ت معاونت 
مهندس��ی گروه خودرو س��ازی سایپا 
گفت: برنامه سبز س��ایپا 1404 تهیه و 
تدوین شده است و تا نیمه شهریورماه 
س��ال آینده تصویب و ابالغ می ش��ود.

مهدی اس��ماعیلی در نمایش��گاه بین 
الملل��ی محی��ط زیس��ت اف��زود: این 
یک برنامه 10 س��اله اس��ت که اکنون 
آماده شده و در مرحله تصویب توسط 
ش��ورای معاونان گروه سایپا است. وی 
اظهار کرد:ای��ن برنامه بر اس��اس پنج 
مح��ور خدم��ات الکترونیک��ی )بدون 
انتشار(،خودروهای هیبریدی، ارتقای 
اس��تاندارد روز خودروه��ای احتراقی، 
کاهش ردپای جمع��ی کربن، کاهش 
استفاده از منابع طبیعی جدید و توسعه 
مدیریت محیط زیست تهیه شده است.

وی درباره دیگر فعالیت های زیس��ت 
محیطی گروه سایپا گفت: تاکنون 21 
ش��رکت وابس��ته به این گروه سیستم 
تصفیه پس��اب را راه اندازی کرده است 
و به علت کاهش منابع آبی قرار اس��ت 
از سال آینده در فرایند تولید هیچ گونه 
پسابی نداشته باشیم.اسماعیلی افزود: 

طبق برنامه ریزی انجام شده تمام پساب 
ها در چرخه تولید و آبیاری فضای سبز 
اس��تفاده می ش��ود. وی اظهارکرد:بر 
اس��اس مصوبه هیات دول��ت در مورد 
کاهش آلودگی هوا از ابتدای سال جاری 
تمام محصوالت سایپا با استاندارد یورو 
4 تولید می شود و بر اساس این مصوبه 
قرار اس��ت تمام محصوالت از سال 98 
به اس��تاندارد یورو 5 ارتقا یابند که این 
گروه اقدامات اولیه این ارتقا را نیز آغاز 
کرده است.به گفته وی برای خودروهای 
هیبریدی نیز مذاکرات آغاز شده اما ابتدا 
باید زیر ساخت هایی مانند تهیه باتری 
و جایگاه شارژ این خودروها فراهم شود.

اس��ماعیلی ادامه داد: در س��ال 1388 
تفاهم نامه مشترکی با هدف همکاری 
زیست محیطی ، استفاده از توانمندی 
های زیست محیطی و توان علمی بین 
گروه خودروس��ازی س��ایپا و سازمان 
حفاظت محیط زیست در 6 بند به امضا 
رس��ید.وی افزد: این تفاهم نامه ادامه 
دارد اما هر س��ال به یک موضوع جدید 
می پردازد، س��ال گذش��ته به موضوع 
آهوی ایرانی پرداخت و امسال در زمینه 
مص��رف آب و منابع آب��ی فعالیت می 
کند.اسماعیلی در ادامه به اجرای طرح 
تعویض کاتالیس��ت های تاکسی ها با 
همکاری ش��هرداری تهران و سازمان 
تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: بر اساس 
طرح جام��ع کاهش آلودگ��ی هوا باید 
کاتالیس��ت خودروهای هش��ت کالن 
شهر تعویض می ش��د که بر این اساس 
 2 هزار و 500 قطعه کاتالیست تعویض

 شد.

محققان دانش��گاه بوعلی س��ینا همدان 
موفق به ارائه روش��ی نوی��ن جهت اندازه 
گیری و تعیین فرموالسیون های دارویی 
و خلوص مواد کایرال موجود در آن شدند.

این روش نوین در مقایس��ه با روش های 
موجود، ارزان، س��اده، حس��اس و بدون 
هیچ گونه نیاز به مراحل جداسازی است.

بس��یاری از ترکیب��ات ش��یمیایی مورد 
استفاده در فرموالس��یون های دارویی، 
دارای یک یا چند مرکز کایرال هس��تند. 
در طول فرآیندهای پزش��کی و دارویی، 
انانتیومره��ای مختل��ف ای��ن ترکیبات 
کایرال، فعالیت های بیولوژیکی مختلفی 
در سیس��تم های زنده از خود نشان می 
دهند.این اختالف م��ی تواند به اندازه ای 
حاد باشد که یکی از انانتیومرهای ترکیب، 
خواص دارویی مورد نظر را نشان دهد در 
حالی که، انانتیومر دیگر ممکن اس��ت به 
عنوان ترکیبی با سمیت باال برای محیط 
بیولوژیکی شناخته ش��ود.به گفته دکتر 
طیب��ه مدرکیان از مس��ووالن این پروژه 
تحقیقاتی، استانداردهای سخت گیرانه 
ای در مواجهه با ترکیبات کایرال و درصد 
خلوص آن ها وضع ش��ده است. لذا روش 
های تشخیصی حس��اس و دقیقی برای 
این منظور م��ورد نیاز اس��ت.وی تأکید 
کرد که هدف کلی این کار ارائه روش��ی 
حساس، کاربردی، سریع، قابل اعتماد و 
در عین حال مقرون به صرفه جهت تجزیه 
و تحلیل ترکیبات کایرال بوده است.این 
محقق در ادامه اف��زود:در این پروژه یک 
روش نوین بر پایه ی تشدید پراکندگی نور 
برای اندازه گیری انانتیومرهای ترکیبات 
هدف، در حضور یکدیگر ارائه شده است.

نتایج حاصل شده در کلیه صنایع مرتبط 
با س��نتز مواد آل��ی جه��ت کاربردهای 
بیولوژیکی قاب��ل اس��تفاده خواهد بود.

الزم به ذکر اس��ت که مواد و روش ها ی 
موجود جهت تجزیه و تحلیل انانتیومرها، 
بر اس��اس روش های جداس��ازی مانند 
 GC الکتروفورز موئین و ،HPLC روش
بر پایه ی ستون های کایرال است. دقت 
و سطح اعتبار این روش های جداسازی 
محدود ب��ه عملکرد مراحل جداس��ازی 
اس��ت. از طرفی در تمامی ای��ن روش ها 
حالل های آلی و سمی مصرفی مورد نیاز 
موجب محدودیت های زیست محیطی 
برای اس��تفاده از آن ها شده است. عالوه 
بر این، ای��ن روش ها پرهزین��ه بوده و در 
تمام آزمایش��گاه ها در دسترس نیست.

این تحقیقات حاصل همکاری دکتر طیبه 
مدرکیان، دکتر عب��اس افخمی- اعضای 
هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان- 
و مظاه��ر احمدی -دانش��جوی دکترای 
شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا- است 
 Sensors and که نتایج آن در مجل��ه
Actuators B: Chemical به چاپ 

رسیده است.

ترکيبات موجود در داروهابرنامه سبز سایپا 1404 تهيه شد

15 روش برای تقویت 
بينایی

برخی از محققان چشم پزش��ک 15 روش را برای 
حفظ و تقویت بینایی انسان مطرح می کنند.

 دانستن نحوه عملکرد بينایی
با فراگیری نحوه عملکرد بینای��ی می توان فهمید 
که برای تقویت بینایی چه کارهایی باید انجام داد. 
با علم این موضوع برای تقوی��ت بینایی باید روش 

همیشگی دیدن و استفاده از چشمان را تغییر داد.
استفاده از نمودار بينایی

با اس��تفاده از یک نمودار بینایی و نصب آن بر روی 
دیوار می توان پیشرفت بینایی خود را اندازه گرفت.

استراحت دادن به چشمان
اس��تراحت دادن به چش��مان از دیگ��ر روش های 
تقویت بینایی است برای این منظور کف دو دست 
خود را بر روی هم بکش��ید تا گرم شود سپس کف 
دستان خود را که گرم شده است بر روی چشمانتان 
بگذارید تا آنها اس��تراحت کنند.این کار را هر چند 
وقت یک بار در طول روز به ویژه زمانی که پش��ت 
رایانه نشسته اید، انجام دهید.همچنین می توانید 
برای آرامش دادن به چشمانتان هر روز از کمپرس 

های جایگزین سرد و گرم نیز استفاده کنید.
حفظ رطوبت

حف��ظ ت��وازن طبیعی رطوب��ت چش��مان یکی از 
مهمترین مس��ائل در زمینه س��المت چشم است.

چشمان خش��ک خارش پیدا می کنند قرمز شده 
و حتی دردناک می ش��وند. سعی کنید مرتب پلک 
بزنید حتی زمانی که به صفحه تلویزیون و یا رایانه 

نگاه می کنید.
ورزش دادن به چشمان

ورزش های خاصی وجود دارد که م��ی توان برای 
تقویت ماهیچه های چشم انجام داد و این ورزش ها 
به تقویت بینایی کمک می کنند.یکی از این ورزش 
ها استفاده از روش 20 در 20 در 20 است. برای این 
منظور باید هر 20 دقیقه بر روی یک شئ که دست 
کم 20 فوت )600 سانتی متر( فاصله دارد برای 20 
ثانیه تمرکز کرد. با اس��تفاده از این ورزش مشاهده 

می کنید که چقدر بهتر می توان دید.
افزایش انعطاف چشم

اگر ش��غلی دارید که الزمه آن ص��رف مدت زمان 
زیادی در مقاب��ل صفحه رایانه اس��ت بای��د هر از 
گاهی بر روی اش��یایی ک��ه دورتر ق��رار گرفته اند 
تمرک��ز کنی��د و س��عی کنی��د ک��ه ب��رای مدت 
 طوالنی چش��مان خود را بر روی ی��ک هدف قرار

 ندهید.
کم کردن روشنایی صفحه رایانه

کم کردن میزان روشنایی صفحه رایانه می تواند به 
استراحت دادن به چش��مان کمک کند اما در عین 
حال باید در نظر داشته باشید که روشنایی صفحه 
رایانه باید به اندازه باش��د که مش��کلی برای دیدن 
ایجاد نکند؛ عالوه بر این صفحه نمایش رایانه خود 
را باید به صورتی نگاه دارید ک��ه بازتاب نور مواجه 

نشوید.
 استراحت دادن مکرر به چشم

اگر چش��مان ش��ما باید م��دت طوالنی ب��ر روی 
یک وظیفه تمرک��ز کند. هر س��اعت 10 دقیقه به 
چشمان خود اس��تراحت دهید تا از فشار بر چشم 
 کاهش یاب��د و به چش��مان فرصتی ب��رای ترمیم

 داده شود.
 کاهش تنش

سیس��تم بدن هر کس��ی واکنش متفاوتی به تنش 
نشان می دهد. چشمان مدام تحت فشار و استرس 
قرار دارند. هر چقدر بیشتر تلویزیون نگاه کنید، به 
رایانه بیشتر خیره شوید، بیشتر با بازی های تلفن 
همراه خود بازی کنید بیشتر چشمان خود را تحت 

تنش و استرس قرار می دهید.
اندکی بخوابيد

خواب برای تم��ام عملکردهای بدن مهم اس��ت و 
اس��تراحت مناس��ب می تواند باعث تقویت بینایی 
شود زیرا خواب به ماهیچه های چشم که زیاد کار 

می کند اجازه می دهد که کامال استراحت کنند.
عينک آفتابی بزنيد

از دیگ��ر اقدامات��ی که ب��رای تقوی��ت بینایی می 
توان انج��ام داد حف��ظ چش��مان در برابر اش��عه 
UVاس��ت. برای این منظور با اس��تفاده از عینک 
آفتابی مناس��ب م��ی ت��وان از چش��مان در برابر 
 اش��عه UV حفاظت و در نتیج��ه بینایی را تقویت 

کرد.
آب بنوشيد

اگر چشمان شما اغلب خشک ، خسته می شوند و 
دید تار پیدا می کنید س��عی کنید مصرف آب خود 
را افزایش دهید.عالوه بر این نوشیدن آب برای کل 

بدن مفید است.
مصرف ویتامي�ن هایی که ب�رای بينایی 

مفيد هستند
از دیگر اقداماتی که برای تقوی��ت بینایی می توان 
انج��ام داد مص��رف ویتامین هایی اس��ت که برای 
بینایی مفید هس��تد.برای این منظ��ور باید مقدار 
زیادی ویتامین ه��ای A و C و همچنین لوتئین و 
zeaxanthin مصرف کرد.از س��وی دیگر مصرف 
ام��گا 3 را فراموش نکنید. اس��یدهای چرب امگا 3 
از مواد مغذی مفیدی هستند که به سالمت انسان 

کمک می کنند.
مصرف آمينو اسيدها

مصرف آمینو اس��یدها از دیگر اقدامات مفید برای 
تقویت بینایی هستند.آمینو اسیدها به ویژه تورین 
)Taurine( برای سالمت چشم ضروری هستند. 
آمینو اسیدها از چشمان در برابر رادیکال های آزاد 
محافظت کرده و بافت چشم را سالم نگاه داشته و از 

زوال چشم جلوگیری می کند

برخورداری از یک لبخند زیبا، یک ش��به بدس��ت 
نمی آید بلکه برای کسب و حفظ آن باید روش های 
مختلفی را بکار برد. در این گزارش به 10 اقدام برای 
کمک به تقویت ظاهر دندان ها و برخورداری از یک 

لبخند زیبا اشاره شده است.
استفاده روزانه از نخ دندان

با اس��تفاده روزانه از نخ دندان می ت��وان جرم ها را 
از میان دندان ها و زیر خط لثه که مس��واک به آنها 
نمی رسد، پاک کرد. همچنین استفاده روزانه از نخ 
دندان به پیشگیری از پوسیدگی دندان و التهاب لثه 

کمک می کند.
استفاده صحيح از نخ دندان

برای اس��تفاده صحیح از نخ دندان باید این نخ را در 
میان دندان ها گذاشته و به آرامی باال و پایین و زیر 

خط لثه کشید؛ این کار را باید دو تا سه بار انجام داد.اگر نمی 
توانید از نخ دندان استفاده کنید از یک دهان شویه مناسب 

استفاده کنید. 
دستکم دو بار در س�ال دندان های خود را جرم 

گيری کنيد
جرم گیری دندان ها هر شش ماه به تقویت بهداشت دهان و 
برخورداری از یک لبخند زیبا کمک می کند.زمانی که تمیز 
کردن دندان به صورت نامرتب باشد احتمال ابتال به بیماری 

پریودنتال افزایش می یابد.
ترک سیگار

سیگار کشیدن باعث ایجاد لکه و در نتیجه زشت شدن دندان 
می شود. این لکه برخی اوقات سطحی است که می توان آن 
را با جال از بین برد اما برخی اوقات عمیق بوده و به مینا دندان 
رسوخ می کند.عالوه بر این سیگار کشیدن به سالمت لثه نیز 
ضرر می زند و باعث عقب رفتن لثه و صدمه به دندان می شود. 
این موضوع باعث می شود که دندان ها بلندتر به نظر رسند 
و فضاهای سیاهی میان آنها پدیدار شود.عالوه بر این سیگار 

کشیدن ترمیم بیماری لثه را بسیار دشوار می سازد.
مصرف قهوه و چای را محدود کنید

نوشیدنی هایی مانند قهوه و چای نیز مانند سیگار کشیدن 

موجب لکه شدن دندان می شود. لکه ناشی از این نوشیدنی 
ها نیز می تواند یک لکه سطحی باشد که در این صورت توسط 
دندانپزش��ک برطرف می ش��ود اما می تواند به رنگ داخل 
مینای دندان نیز آسیب بزند.برای برطرف کردن این موضوع 
می توان چای و قهوه را با نی نوشید زیرا مصرف آنها از طریق 
نی مقدار برخورد این نوشیدنی های رنگی را با دندان کمتر 
کرده و در نتیجه دندان کمتر لکه می شود و نیز خطر ابتال به 
پوسیدگی دندان را کاهش می دهد.شستشوی مکرر دهان 
با آب نیز می تواند به کاهش لکه ایجاد شده بر روی دندان ها 
کمک کند زیرا آب باعث می شود که مایع تیره رنگ چای و 

قهوه برای مدت زیادی بر روی دندان ها باقی نماند.
استفاده صحیح از محصوالت سفید کننده

بسته به نیازهای مختلف، محصوالت سفید کننده مختلفی از 
ژل های سفید کننده گرفته تا خمیر دندان و نوار های سفید 
کننده و سفید کردن با لیزر قابل بررس��ی است. استفاده از 
خمیردندان و نوارهای س��فید کننده ب��رای افرادی توصیه 
می شود که عادت دارند مقدار زیادی چای و قهوه بنوشند. 
سرانجام باید گفت که قدرت حرفه ای سفید کردن دندان ها 

با لیزر نتیجه بسیار چشمگیری دارد.
خرید مسواک مناسب

یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید هر 
چقدر پول بدی همانق��در آش می خوری این 
موضوع در مورد مس��واک نیز صادق می کند. 
از لحاظ بالینی مس��واک های برقی نسبت به 
مسوا ک های استاندارد دستی، جرم بیشتری 
را از سطح دندان پاک می کنند و به سالمت لثه 
ها کمک می کنند. اما اگر نمی توانید مسواک 
برقی بخرید یک مسواک دس��تی با برس نرم 
تهیه کنید . درحالیکه مس��واک هایی با برس 
متوسط تا س��خت نیز در بازار موجود است اما 
دندانپزشکان استفاده از مسواک هایی که برس 
نرم ندارند را توصیه نمی کنند. زیرا موی زبر و 
سخت مسواک به لثه صدمه زده و باعث عقب 

رفتن لثه و صدمه به مینای دندان می شود.
آب بنوشيد

آب س��الم ترین نوش��یدنی ب��رای ب��دن و لبخند انس��ان 
اس��ت. نوش��یدن آب به تمیز کردن دن��دان و جلوگیری از 
پوس��یدگی آن کم��ک می کن��د. ب��رای این منظ��ور آب 
 ش��یر بهترین گزینه اس��ت زیرا دارای دوز کاف��ی فلوراید 

است.
روزی دو بار دندان های خود را بشویيد

الزم اس��ت به افراد زی��ادی ی��اد آوری کرد ت��ا روزی دو بار 
مس��واک بزنند. زیرا باقی ماندن جرم ب��ر روی دندان باعث 
سفت شدن آن می ش��ود؛ این در حالی اس��ت که مسواک 
 زدن مکرر باعث می ش��ود که دندان ها س��فید تر و سالم تر 

شوند.
کنترل وضعيت سالمتی

بیماری هایی مانند فش��ار خون باال، دیابت، چاقی و دندان 
قروچه می تواند به س��المت و ظاهر لبخند انس��ان صدمه 
بزند. زمانی که بدن در نتیجه یک بیم��اری از توان می افتد 
درمان بیماری دیگر بس��یار دش��وارتر می ش��ود. برای این 
منظور به جای نادیده گرفتن عالئم بیماری بهتر اس��ت که 
 سالمت خود را از طریق رعایت رو ش های پیشگیرانه تقویت

 کنید.

10 روش برخورداری از لبخند زیبا
چرا عشق در نگاه اول خطرناک 

است؟

هر کسی از آغاز یک رابطه جدید لذت می برد، تب و تاب یک 
رابطه تازه و هیجانات احساس��ی ناش��ی از آن باعث می شود 
احساس��ات عنان عقل و منطق را به دس��ت بگیرند و آن را از 
کنترل شما خارج کنند و به شما بگویند که چکار کنید و چکار 
نکنید. خاصیت جادویی عش��ق، با وجود تم��ام زیبایی هایی 
که دارد می تواند ما را به س��مت کاره��ای عجوالنه و یا حتی 

احمقانه هدایت کند. 
عصر ما عصر س��رعت و عجله است، با ش��تاب به سر کار می 
رویم، ار محل کار به سمت فست فودها می دویم، از فعالیتی 
به فعالیت دیر می رویم و حتی به س��ختی ب��رای تازه کردن 
نفسمان می ایستیم. متاسفانه با سرعتی که زندگی پیدا کرده 
است، صبوری در فرهنگ ما از بین رفته است. می خواهیم هر 
چیزی در لحظه اتفاق بیفتد. پر س��رعت ترین اینترنت را می 
خواهیم، می خواهیم در لحظه عکس ها و ویدئوهایمان را به 
اشتراک بگذاریم، طاقت صبر برای هیچ چیز را نداریم. همراه 
با این روال سرعت عاشق ش��دن نیز باال رفته و عشق در نگاه 
اول به امری طبیعی تبدیل شده است. با این حساب زمان آن 

رسیده است که خطرات عشق در نگاه اول را بررسی کنیم.
1. زمان کافی برای تست شخصيت وجود ندارد

زمانی که با عجله وارد یک رابطه می شویم، زمان کافی برای 
شناخت طرف مقابل، به ویژه خصوصیات درونی او، نخواهیم 
داشت. هر کس��ی می تواند برای مدتی کوتاه ماسک به چهره 
بزند و جنبه های منفی شخصیت خود را مخفی کند، و تنها با 
گذشت زمان و از راه آزمون و خطا است که می توانید شخصیت 
واقعی طرف مقابل را بشناسید. اگر زمان کافی برای شناخت 
طرف مقابل صرف نکنیم ممکن است وارد موقعیتی دشوار و 

یا حتی خطرناک شویم.
2. اسير احساسات خود می شویم

هر کسی از آغاز یک رابطه جدید لذت می برد، تب و تاب یک 
رابطه تازه و هیجانات احساس��ی ناش��ی از آن باعث می شود 
احساس��ات عنان عقل و منطق را به دس��ت بگیرند و آن را از 
کنترل شما خارج کنند و به شما بگویند که چکار کنید و چکار 
نکنید. خاصیت جادویی عش��ق، با وجود تم��ام زیبایی هایی 
که دارد می تواند ما را به س��مت کاره��ای عجوالنه و یا حتی 

احمقانه هدایت کند.
3. ایجاد یک پایه محکم از طریق دوستی نادیده گرفته 

می شود
زمانی که یک زوج بر اس��اس احساس��ات و جذابیت ظاهری 
به س��رعت وارد یک رابطه می ش��وند، فرصتی برای به وجود 
آمدن رابطه دوس��تی وجود ندارد. بدون رابطه دوس��تی، که 
به عنوان چسب یک رابطه عاطفی عمل می کند و طرفین را 
در کنار هم نگاه می دارد، پس از فروکش کردن احساس��ات 
 ش��دید جذابیت ظاه��ری، رابط��ه حالتی س��طحی به خود 

می گیرد.
4. اجازه می دهيم ش�يفتگی ویژگی ها و شخصيتمان 

را کنترل کند
زمانی که در حالت شور و شیدایی عشق در نگاه اول به سر می 
بریم کنار گذاش��تن رویاها و ارزش های خودمان بسیار ساده 
خواهد بود. اما زمانی که واقعیت زندگی قدرت خود را باز می 
یابد، نمی خواهیم کس��ی را در کنار خودمان ببینیم که برای 
خواس��ته ها و ارزش هایمان احترام قایل نیس��ت، یا با کسی 
باش��یم که از همان کارهایی که ما دلمان م��ی خواهد انجام 

دهیم لذت نمی برد.
5. مشکالت موجود را نادیده ميگيریم

هر زوج��ی در نقط��ه ای از زم��ان با ی��ک س��ری چالش ها 
ومخالف��ت ه��ا و مش��کالت مواج��ه می ش��ود که نی��از به 
رسیدگی و بررس��ی دارند. اما زمانی که با س��رعت و هیجان 
عاش��ق می ش��ویم مش��کالت را نادیده می گیری��م و برای 
همه چی��ز بهانه تراش��ی می کنی��م. از کنار مس��ائل موجود 
رد می ش��ویم و چش��ممان را ب��ر روی آنه��ا م��ی بندیم، تا 
جایی ک��ه این مش��کالت آنق��در روی هم جمع می ش��وند 
 که دیگ��ر هیچ راهی ب��رای حل ک��ردن آنها وج��ود نخواهد

 داشت.
6. احساس رضایتمندی دروغين داریم

زمانی که در نگاه اول عاشق می شویم، احساس می کنیم که 
رابطه ما خاص و متفاوت با دیگران اس��ت. این حالت به نوبه 

خود باعث می شود
 باور کنیم که عشق ما شکس��ت ناپذیر است و برای این رابطه 
آفریده ش��ده ایم و بدون تالش زیادی عش��قی ابدی خواهد 
بود. چنی��ن حالتی باعث می ش��ود ک��ه ت��الش فراوانی که 
برای حفظ یک رابطه س��الم و طوالنی مدت ضروری است را 
 نادیده بگیریم و بدین ترتیب ق��دم در راه نابودی رابطه خود

 بگذاریم.

سرگذشت مشاهير

دریچه

همزیستی مصالمت آمیز حیوانات 
در کنار هم !
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