
چهارشنبه آخر سال؛ شبی پرحادثه

8 3 2

 امسال شب چهارشنبه آخر سال مصادف با ایام دهه فاطمیه شده که بدون 
شک این دهه برای مسلمانان سراس��ر جهان، روزهای غم آلودی است که 

بایستی حرمت آن ها حفظ شود.
چهارشنبه آخر س��ال که متأسفانه با رفتار اش��تباه و نادرست برخی افراد 
تبدیل به شبی پر از خطر و حادثه شده است، بدون شک نیازمند هوشیاری 

خانواده ها و جوانان است تا حوادث تلخ سال های گذشته تکرار نشود.
کارشناسان سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان که 
در تمامی س��ال ها، عمق فاجعه در چنین ش��بی را در خانه های سوخته، 
کودکان، زنان باردار ترسیده و میانس��االن دچار آسیب شده و ... مشاهده 
کرده اند، امسال نیز همچون هر سال توصیه می کنند که شهروندان از انجام 

برنامه های خطرناک در چنین شبی خودداری کنند.
متأسفانه چهارشنبه آخر سال با س��ودجویی برخی افراد، موجب افزایش 
استفاده از مواد محترقه و در نتیجه خسارت های جانی و مالی بسیاری برای 
افراد بی گناه شده است که موجب آزردگی خاطر و داغدار شدن خانواده ها 

می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان معتقد 
اس��ت، در درجه اول خانواده ها هس��تند که می توانند با نظارت بیشتر بر 
فرزندان خود، آن ه��ا را از آس��یب های احتمالی در این ش��ب دور کرده و 
به قول  معروف به گونه ای عمل نکنند که بخواهد نوش دارویی پس از مرگ 

سهراب باشد.
بهزاد بزرگ زاد می گوید: واحد آموزش س��ازمان آتش نشانی در طول سال 
با آگاهی بخش��ی به خانواده ها و مدارس تالش می کند تا با ایجاد یک موج 

فرهنگ ایمنی، سطح آگاهی افراد را افزایش دهد.
وی افزود: والدین در خانواده ها، معلمان در مدارس و رس��انه های جمعی 
وظیفه  دارند خطرات اس��تفاده از مواد محترقه را برای افراد توضیح داده تا 

فرهنگ سازی در این زمینه نهادینه شود.
وی تأکید کرد: به والدین توصیه می کنم از آنجایی  که کودکان و نوجوانان 
به زشتی عمل خود واقف هستند و معموالً پس از خریداری مواد محترقه 
آن ها را در نقاط غیرقابل دید مثل انباری، زیرزمین، بالکن، کیف و وسایل 
شخصی و ... مخفی می کنند، که این امر از عوامل بروز حریق و حادثه است، 

این گونه محل ها را بررسی و در صورت امکان درب آن ها را قفل  کنند.
مدیرعامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بیان 
کرد: کودکان و نوجوانان در صورت عدم دسترسی به کبریت و مواد آتش زا 
به فروش��گاه های رنگ و مواد ش��یمیایی و داروخانه ها مراجعه می کنند؛ 
بنابراین به فروش��ندگان این قبیل مواد توصیه می شود که اکیداً از فروش 
این مواد به کودکان و نوجوانان خودداری کنند و از سوی دیگر از شهروندان 
درخواست می کنیم به محض مش��اهده خرید و فروش مواد محترقه به هر 

شکل سریعاً مأمورین انتظامی را در جریان امر قرار دهند.

توافق محرمانه عربستان و 
پاکستان علیه ایران

درصورتیک��ه تواف��ق دیپلماتی��ک با ای��ران مان��ع از حرکت 
تهران ب��ه س��وی دس��تیابی به س��الح نش��ود، عربس��تان 
 س��عودی احتم��اال ط��رح هس��ته ای خ��ود را ب��ه جری��ان

 می اندازد.
فاک��س نی��وزدر گزارش��ی  نوش��ت؛  نش��انه ی ع��زم 
عربس��تان در ای��ن رابط��ه، س��فر ن��واز ش��ریف نخس��ت 
 وزیر پاکس��تان به س��عودی پی��ش از س��فر جان ک��ری به

 ریاض است.شریف پس از ژنرال سیسی، رییس جمهور مصر  
و اردوغان رییس جمهور ترکیه ، به عربس��تان آمد. اما حضور 
نخست وزیر پاکستان نس��بت به س��ایر دیدار ها و سفرها از 
اهمیت بیشتری برخوردار اس��ت؛ چراکه بسیاری این کشور 

را فراهم کننده تکنولوژی هسته ای به عربستان می دانند.
سیمون هندرسون عضو انستیتو واشنگتن گفت: باید به سفر 
نواز به ریاض در قالب  تالش عربستان برای همکاری هسته ای 

با اسالم آباد در جهت مقابله با ایران نگاه کرد.
 وی افزود: اگر الزم باش��د، اس��الم آب��اد در مقاب��ل دریافت 
 کمک ه��ای مال��ی، تکنولوژی هس��ته ای و حت��ی کالهک 

هسته ای به عربستان تحویل می دهد.
این تحوالت حکایت از تنش ه��ای رو به افزایش در منطقه بر 

سر مذاکرات هسته ای دارد.
 اوایل هفته جاری، نخست وزیر اسراییل سخنرانی در کنگره 
آمریکا ایراد کرد و نسبت به توافق هس��ته ای با ایران هشدار 
 داد.ران درمر، س��فیر اس��راییل در آمریکا گف��ت: زمانی که

 اسراییلی ها و اعراب همزبان هستند، همه باید معنی این اتحاد 
را بفهمند؛ چراکه این اتفاق زیاد رخ نمی دهد.

یک فوق تخص��ص گوارش و کبد گف��ت: مصرف نان ذرت 
و برنج برای بیماران س��لیاک بالمانع است و مصرف آن ها 
می تواند جایگزین گندم شود تا نشاسته ی مورد نیاز بدن از 

این طریق تأمین شود.
محس��ن اس��ماعیلی، با بیان اینکه بیماری س��لیاک یک 
بیماری گوارشی اس��ت که بیماران مبتال نسبت به مصرف 
پروتئین حساس��یت دارند، اظهار کرد: ممکن است برخی 
افراد به مصرف پروتئین واکنش نشان دهند و این واکنش 
منجر می شود که یک سری آنتی بادی در بدن ساخته شود.
وی افزود: یک نوع پروتئین در گن��دم و برخی از انواع جو 
در مبتالیان به س��لیاک ایجاد حساس��یت مي کند و آنتی 
بادی های ساخته شده در بدن بر مخاط قسمت دوم اثنی 
عشر اثر می گذارد و واسطه های التهابی در آن قسمت باعث 
 ضعیف ش��دن و از بین رفتن مخاط ناحیه دوم اثنی عش��ر

 می شوند.
این فوق تخصص گوارش و کبد با اش��اره ب��ه اینکه زمینه 
اصلی س��لیاک حساس��یت پروتیینی است و ش��یوع آن 
هم حدود یک تا دو درصد در جامعه اس��ت، خاطر نش��ان 
کرد: ش��یوع این بیماری در ایران نیز مانند الگوی جهانی 
حدود یک تا دو درصد است؛ اما در برخی از کشورها شمار 

مبتالیان تا 3 درصد جمعیت نیز گزارش شده است.
اس��ماعیلی ب��ا بیان اینک��ه بیماری س��لیاک ی��ک پیش 
زمینه ژنتیک��ی دارد و افراد ی��ک خانواده بیش��تردرگیر 
بیم��اری می ش��وند، خاطر نش��ان ک��رد: در اف��رادی که 
س��وء جذب برخ��ی م��واد غذای��ی دارن��د و ه��م چنین 
اف��راد مبتال به ک��م خونی خفی��ف و یا کمبود کلس��یم و 
 ویتامی��ن ه��ا احتم��ال ب��روز ب��ه ای��ن بیم��اری وجود

 

دارد.
وی با بیان اینکه نفق و گاز بیش از حد در روده ها و یا آشکار 
شدن عالیم سوء جذب و هضم از دیگر نشانه های تشخیص 
ابتال به بیماری سلیاک است اضافه کرد: پزشک به منظور 
تشخیص بیماری در درجه اول یک آنتی بادی گندم را در 
خون بررس��ی می کند و در صورتی که آنت��ی بادی مثبت 
 بود، بیمار باید از قس��مت دوم اثنی عش��ر آندوسکوپی یا

 نمونه برداری کند.
این فوق تخصص گوارش و کبد با بیان اینکه در صورتی که 
آنتی بادی و پاتولوژی مثبت شود بیماری سلیاک تشخیص 
داده می شود، گفت: الزم است بیمار تا پایان عمر از مصرف 
مواد حاوی پروتینی به ویژه پروتئین گندم پرهیز کند ؛ در 

غیراین صورت روند بیماری ادامه پیدا می کند.
 اس��ماعیلی ادامه داد: به دلیل اینکه بیماری سلیاک یک 
پیش زمینه ژنتیکی دارد، الزم اس��ت افراد خانواده نیز از 
لحاظ ژنتیکی چکاب شوند تا مشخص ش��ود آیا آن ها نیز 

مستعد ابتال به بیماری هستند یا خیر.
وی تصریح کرد: بیماران س��لیاک تصور می کنند فقط در 
مصرف نان ممنوعی��ت دارند؛  این در حالی اس��ت که آرد 
گندم در بسیاری از خوراکی ها استفاده می شو؛د برای نمونه 

سس مایونز نیز حاوی آرد گندم است.
این فوق تخصص گوارش و کبد با بی��ان اینکه در صورتی 
برخی افراد با خوردن برخی مواد غذایی دچار حساس��یت  
یا نفق ش��کم، بی حال و ضعیف می ش��وند باید از این نظر 
چکاب شوند، اضافه کرد: این دس��ته افراد برای تشخیص 
 بیماری م��ی توانند ب��ه مراک��ز درمانی س��لیاک مراجعه 

کنند.

با راه هاي تولید ایده آشنا 
شوید

فوالد مبارکه ، عنوان شرکت 
دانش برتر کشور را به خود 

اختصاص داد

مذاکرات ما در برابر قدرت های 
جهان یک افتخار ملی است
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موزه طراحی لباس راه اندازری 
می شود

رونمایی ازموشک کروز زمینی 
سومار 

یک ایرانی سرمربی تیم ملی 
تکواندوی گرجستان شد

چرا بعضی از کودکان دیر
 می خوابند؟
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به منظور سرعت بخشیدن در اتمام پروژه  مترو؛
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پدرم سفارش کرد تا زنده ای
گالبتون را زنده نگه دار

ی��ک هنرمند گالبت��ون س��از اصفهانی ک��ه در روزهای 
اخیر دار فانی را وداع گف��ت،  در آخرین مصاحبه خود از 
سفارش پدرش برای زنده نگه داش��تن این رشته هنری 

سخن گفت.
به گ��زارش  زاین��ده رود به نق��ل ازمهر، اصفه��ان مهد 
هنر و رش��ته های مختلف صنایع دس��تی اس��ت؛ اما با 
 درگذشت هر استاد کار هنرمند، چراغ یکی از کارگاه های
  صنایع دس��تی اصفه��ان خاموش ش��ده و چه بس��یار

 رشته های صنایع دستی بودند که روزگاری رونق بسیار 
داشتند و با گذران زمان، منسوخ شدند و فقط نامی از آنها 

و استادکارانشان باقی مانده است....
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 راهی که کمیته  فوتسال می رود
 بن بست است

بازیکن تیم گیتی پسند گفت: فکر می کنم بعد از رفتن ترابیان، دیگر به 
فوتسال رسیدگی نمی شود و روز به روز پسرفت داریم. 

 افش��ین کاظمی در مورد اتفاقات حاش��یه ای دیدار تیمش با پایاسازه 
با بیان مطلب فوق اظهار داش��ت: حاش��یه ها از ابتدای بازی شروع شد. 
بازی سختی بود. یک مقدار هم تیم حریف را تحریک کرده بودند. برای 
پایاسازه که نتیجه این مس��ابقه خیلی فرقی نمی کرد چون آنها سقوط 
می کنند.اما می خواستند ورزش پاک را مقابل ما به اجرا درآورند و با تمام 

قدرت بازی کردند. فکر می کنم بعد از...

تنها  نان ممنوع نیست

دولت و شهرداری سوار یک واگن شوند

صفر
درآمد 2 و نیم میلیون نفر در کشور؛



يادداشت

 شايد اصالح طلبان دولت روحانی 
را »طالق سیاسی« بدهند

نماینده اصالح طلب دوره ششم مجلس ضمن تأکید بر اینکه 
دولت روحانی در بسیاری حوزه ها موفق تر از دولت احمدی نژاد 
بوده، معتقد اس��ت آقای روحانی بخش عم��ده ای از نخبگان 
سیاسی و اجتماعی را از دست داده است و اگر این وضع ادامه 
یابد، دولت با ریزش آرا مواجه خواهد شد. مهدی آیتی نماینده 
دوره ششم مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: اینکه دولت 
آقای روحانی ب��ا عدد، رقم، ش��اخص های معتبر مراجع مهم 
کش��ور و با نظر کار شناسان در مقایس��ه با دولت احمدی نژاد 
موفق تر بوده، جای شکی نیست. وی با تأکید بر اینکه اگر روند 
به ش��کل فعلی ادامه یابد ما )اصالح طلبان( روحانی را طالق 
سیاسی می دهیم گفت: آقای روحانی به دلیل سیاسی کاری و 
مواضع غیر روشن پشتوانه بزرگی از نخبگان سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی را از دست داده است.

۳ روز عزای عمومی در پی حضور 
سفیر آمريکا در حرم امام علی )ع(

»مقتدی صدر« روحانی ش��یعه عراقی، خواهان جمع آوری 
میلیون ها امضا برای محکومیت حضور سفیر آمریکا در مرقد 
مطهر امام علی )ع( در نجف اشرف و اعالم ۳ روز عزای عمومی 

در این استان شد.
 صدر در پاس��خ به یادداش��ت یکی از مقلدان خ��ود مبنی بر 
اینکه چند روز پیش س��فیر کش��ور آمریکا با دع��وت یکی از 
شخصیت های استان نجف به این استان سفر کرده و وارد حرم 
امام علی )ع( شده است گفت: »طرف های ذی ربط و دولتی در 
نجف اشرف باید این اقدام سفیر آمریکا را محکوم و از بازدید 

استوارت جونز از مرقد امام علی )ع( عذرخواهی کنند«.
وی افزود: »عجیب است کسانی که خود را جهادی می دانند 
این مسأله را محکوم نکرده اند و من از آن ها می خواهم طوماری 
با امضای میلیونی در محکومیت ای��ن امر تهیه کنند؛ به ویژه 
اینکه ما به آن ها توصیه کرده ایم در چنین مواردی تظاهرات 
کنند.« صدر گفت: »س��فر این ش��خصیت تروریستی حامل 
پیام های زیادی است که اعالم نزدیکی بین آمریکا و شیعیان 

که کذب محض می باشد، یکی از این پیام هاست«.
وی تحمیل اش��غالگری آمریکا بر این استان را دیگر پیام این 
اقدام دانست و گفت: » اگر بار دیگر چنین اتفاقی رخ دهد من 
شخصا واکنش نشان خواهم داد.« مقتدی صدر در پایان تأکید 
کرد: » همه باید بدانند که سفیر آمریکا و کشورش عامل اصلی 
درد و رنج ها، ویرانی ها و تروریس��می است که عراقی ها از آن 

رنج می برند«.
س��فیر آمریکا روز چهارشنبه در س��فر خود به نجف اشرف از 
مرقد امام علی )ع( دیدن و سفارت آمریکا در عراق اعالم کرد 
که از سال ۲۰۰۳ تا کنون این نخستین بار است که یک مقام 

آمریکایی از حرم امام علی )ع( بازدید می کند.

وقتی معاون وزارت به نشريه خودش 
جايزه می دهد!

هفته نام��ه تماش��اگران ام��روز نوش��ت: وقت��ی می گوین��د 
»جش��نواره ازدواج مل��ی« فک��ر می کنی��د چ��ه خب��ر 
اس��ت؟ خب جش��نواره ملی اس��ت. چنین جش��نواره ای در 
روزهای گذش��ته برگزار ش��د و اختتامیه اش ه��م با حضور 
 جمع زی��اد مدعوین بود و ت��ا دلتان بخواهد جای��زه و تقدیر

 داشت.
 در هر زمینه ای که فکرش را بکنید. همه این ها هم در حالی 
بود که گویا فراخوان جش��نواره فقط در س��ایت اختصاصی 
وزارت ورزش اعالم شده بود . البد همه شرکت کنندگان هم 
، اگر واقعا خودشان در جشنواره شرکت کرده باشند و کسی 
 سراغ شان نرفته باشد، آمده اند سایت وزارت ورزش را ببینند و

 دیده اند.
شرکت کرده اند و بعد هم که جایزه.خب در این شرایط عجیب 
نیست که بس��یاری از نش��ریات و روزنامه نگاران حوزه های 
اجتماعی و روان شناسی و روابط زناشویی بگویند، ما اصال از 
چنین جشنواره ای خبر نداشته ایم که بخواهیم در آن شرکت 
کنیم! در همین حال هیچ هم عجیب نیست که بروبچه های 
نش��ریه متعلق به دکتر گلزاری، یعنی نشریه ای که متعلق به 
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان اس��ت، در جش��نواره 

شرکت کنند و جایزه هم ببرند. 
خب آقای معاون اگر به بچه های نش��ریه خودش خبر ندهد 
و آن ها برنده نش��وند، کی برنده ش��ود؟ واقعا خسته نباشید 

آقای معاون.

در اکسپو »يه قل دو قل« بازی 
می کنم!

پس از چند روز انتشار اخبار از محب علی، مدیر اجرایی غرفه 
ایران در اکسپو میالن، وی به کش��ور بازگشته است. یکی از 
سایت ها که ماجرای مسوولیت این مسوول سابق وزارت نفت 
در پروژه غرفه ایران را منتش��ر کرده بود، اکنون فایل صوتی 
منتس��ب به وی را منتشر کرده اس��ت که با لحنی نه چندان 
مناسب از پاسخ دادن به سؤاالتی درباره وضعیت غرفه ایران 

خودداری می کند.

افزايش فشار ها به »سرافراز« برای 
بازگشتن به ريل »ضرغامی«

بر اس��اس اخبار منتشر ش��ده روند ادغام و حذف شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی که س��رافراز در   همان روزهای ابتدایی 
انتصابش در پیش گرفته بود و این روز ها متوقف ش��ده است، 

نتیجه همین فشار ها است.
 نامه ن��گاری برخی مدیران قبلی صدا و س��یما با مس��ووالن 

بلندپایه کشور یکی از این فشار ها عنوان شده است.
 بر اس��اس ای��ن اخب��ار همچنی��ن ح��ذف و تعدی��ل چند 
ه��زار نف��ر از کارمن��دان ص��دا وس��یما در ش��ب عی��د که 
منج��ر ب��ه اعتراضات��ی در س��ازمان ه��م ش��ده از جمل��ه 
 دالی��ل کش��یده ش��دن ترم��ز تغیی��رات ب��ر ش��مرده

 شده است.

حجت االسالم و المس��لمین روحانی گفت: سرداران شما 
دیروز از کشور و میهن ش��ان دفاع کردند و امروز سرداران 
دیپلماسی تیم هسته ای کشورمان در میدان جهاد می کنند. 
جهاد تنها با شمشیر نیس��ت؛ بلکه مبارزه با قلم و زبان هم 
نوعی جهاد محسوب می شود و امروزه مذاکرات ما در برابر 

قدرت های جهان یک افتخار ملی است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در دومین کنگره 
ملی بزرگداشت » روز شهید« با بیان اینکه عطر شهید روح 
بخش است، گفت: شهید نجات بخش بوده و ما را به صراط 
مس��تقیم هدایت می کند. مگر پیروزی انقالب اس��المی و 
دفاع مقدس و ایستادگی یک ملت بزرگ در برابر قدرت های 
جهانی ب��دون ایثار و گذش��ت، ف��داکاری و آمادگی برای 

شهادت میسر خواهد بود؟  
 دکتر روحانی اضافه کرد: آن روزی که انقالب اس��المی در 
برابر رژیم تا بن دندان مس��لح و ملتی دس��ت خالی با اراده 
محکم و مسیری روشن در پیش روی خود داشت، توانست 

در برابر آن قدرت استبدادی پیروز شود.  
رییس جمهور کشورمان ادامه داد: ما روزی ندای پیروزی 
را شنیدیم که طالب فیضیه از مرگ نهراسیدند و آن روزی 
که طالب و مراجع در برابر ترور نترسیده و شهید دادند، اگر 
روحانیت دعوت به شهادت می کرد اما خود شهید نمی داد، 
این ندا هرگز کارآمدی نداشت. همانطور که پیامبر ابتدا خود 

ایثار و فداکاری کرد و بعد مردم را دعوت به این امر نمود.  
 وی افزود: اگر امام خمینی )ره( خود سینه سپر نمی کرد و 
در روز عاشورای ۴۲ با آن همه خطرات و ۱۰ هزار کماندویی 
که به ق��م آمده بودن��د، در براب��ر خطر ق��رار نمی گرفت، 

فریاد هایش در عاشورای ۴۲ تاثیرگذار نبود.  
 روحانی گفت: در انقالب اس��المی قبل از اینکه خانواده ها 
فرزندان خ��ود را ب��رای مب��ارزه بفرس��تند، ام��ام راحل 
فرزندان��ش را به مب��ارزه فرس��تاد و اگر ایش��ان از تقدیم 
فرزند بزرگ و عالی مقام ش��ان هراس داش��تند، انقالب به 
 پیروزی نمی رس��ید؛ چرا که انقالب ما با ایث��ار به پیروزی

 رسید.  
 رییس جمهور کش��ورمان با بیان اینکه ایثار و شهادت در 

دفاع مقدس به اوج تجلی خود رسیدتصریح کرد: در تاریخ 
هیچ گاه در میان جوامع صلح و برادری برای همیشه پایدار 
نبوده است. آنهایی که عراق و افغانستان را به خون کشیدند 
و در این جنگ کشته دادند، کارش��ان بی ارزش بوده و این 
تجاوز تلقی می شود؛ به همین دلیل است که دفاع مقدس 
ما از ارزش های باالیی برخوردار است، چرا که زمانی جنگ 
ارزش گذاری می شود که دارای اهداف مقدسی باشد و این 

دلیل آن است که ما به شهدای خود می بالیم.  
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دفاع مقدس ما ایستادگی 
در برابر تجاوز بود و ما به کس��ی حمله نک��رده و هدف مان 
کشورگشایی نبود، بیان داش��ت: ما نمی خواستیم که وارد 
سرزمینی شویم، نمی خواستیم کشور را گسترش دهیم و 
شهری را اشغال کنیم، شرایط کشور ما هم شرایط خاصی 

بود و آن همه مشکالت و گرفتاری ها وجود داشت.
رییس قوه مجریه گفت: آن جایی که زن، مرد، جوان و پیر 
ندارد، دفاع است. در جهاد ابتدایی ممکن است بگوییم که 
این جا بر زن واجب نیست، اما جایی که دفاع است و دشمن 
به کشور حمله کرده اس��ت، زن ها نیز باید بایستند و دفاع 
کنند. بر سر پل ذهاب آن روز که عراقی ها وارد خیابان های 
شهر ش��دند، مردم ایس��تادگی کرده و جنگیدند، زن ها و 
مرد های آن ها می جنگیدند و نگذاش��تند س��ر پل ذهاب 

تصرف شود،بنابراین ایستادگی کردند.
وی تصریح کرد: رزمندگان م��ا مظهر اخالق بودند. اخالق 
اسالمی و انسانی را در میدان جنگ و در عمل نشان دادند، 
بنده به دلیل مسوولیتم زیاد به اردوگاه های اسرای عراقی 
می رفتم. هر جا که می رفتیم این اسرا آزاد و راحت فوتبال، 
والیبال بازی می کردند یا برای ش��ان فیلم گذاشته بودند و 
تماشا می کردند، اما در عین حال آن ها با اسرای ما و آزادگان 

ما چه کردند؟
رییس قوه مجریه اظهار داشت: ما می دانستیم که با آزادگان 
ما چه کار می کنند. می دانس��تیم که حتی بر خالف تمام 
مقررات بین المللی وزیر نفت ما را اسیر کردند و زیر شکنجه 
کش��تند. اما ما مقابله به مث��ل نکردیم و به اس��رای آن ها 
طبق مقررات اس��الم احترام گذاش��تیم. قب��ل از این که 

 ب��ه قوانین بین المللی توجه داش��ته باش��یم، م��ا اخالقی 
جنگیدیم.

رییس قوه مجریه با بیان این که ملتی که الگویش حسین 
بن علی)ع( و تاریخ عاش��ورا و کربالس��ت هرگ��ز در برابر 
دش��من خم نمی ش��ود، تصریح کرد: در جبهه های جنگ 
ایمان، هجرت و جهاد، س��ه مولفه ای بود که قدم به قدم با 

رزمندگان بود. 
وی در ادامه با اش��اره به مساله زیس��ت محیطی گفت: در 
روایات دینی متعدد داریم که اگر کس��ی در مس��یر جاده 
س��نگی را ب��ردارد، قطعا خداوند ب��رای او ثواب بس��یاری 

می نویس��د. منک��ر و امر به 
معروف باید به معنای وسیع 

در جوامع ما شکل بگیرد. 
رییس جمهور کشورمان با 
بیان اینکه محیط زیس��ت 
جناح نمی شود، عنوان کرد: 
آلودگ��ی ه��وا و ریزگرد ها، 
چپ و راس��ت نمی شناسد. 
برخی مس��ائل ملی اس��ت.

مذاکرات هس��ته ای در برابر 
قدرت های غرب یک افتخار 

ملی محسوب می شود. 
دکتر روحانی بیان داش��ت: 
سرداران شما دیروز از کشور 
و میهن ش��ان دفاع کردند و 
امروز س��رداران دیپلماسی 

تیم هسته ای کشورمان در میدان جهاد می کنند. 
جهاد تنها با شمشیر نیس��ت؛ بلکه مبارزه با قلم و زبان هم 

نوعی جهاد محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه بحث مذاکرات ما بحث ملی اس��ت، اظهار 
داش��ت: دفاع از اس��تقالل، ارزش ه��ا و کش��ورمان جناح 
نمی شناسد، در انتخابات دعوای جناحی مشکل ندارد، در 
دفاع مقدس همه ملت به خاطر دفاع از استقالل میهنمان 
بپا خیزیدیم. امام و رهب��ری فرمانده جنگ بودند که مردم 
از دل به آنان ایمان داشتند. رییس جمهور کشورمان ادامه 
داد: رهبری که مبارز، ش��جاع و قدرتمن��د بود و همچنین 
در جبهه ها ش��اهد بودیم که خیلی از افراد تنها برای امام 
به میدان جنگ آم��ده بودند.وی گفت: رهب��ری به عنوان 
بهترین مشوق برای نسل ما برای حضور در دفاع مقدس بود. 
همچنین دولت و همه مسئولین وظیفه خود می دانند تا نام 
شهید را زنده نگه دارند چرا که ش��هید هرچه داشته است 
را تقدیم حق کرده، بنابراین ش��هید زنده است. وی تأکید 
کرد: ما باید فرهنگ ش��هید و ایثار را زن��ده نگه داریم واگر 
دیپلمات های ما امروز در برابر قدرت های بزرگ می ایستند 

به اتکای شهیدان و خانواده های آن هاست.
ریی��س قوه مجری��ه در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: دولت 
یازدهم هر کاری را که از دس��تش بربیاید را برای خانواده 
ش��هیدان با افتخ��ار انجام خواه��د داد و هی��چ کس قادر 
 نیس��ت پ��اداش آن را بدهد چرا ک��ه اجر آن تنه��ا با حق

 است.

ريیس جمهور در بزرگداشت » روز شهید«؛

مذاکرات ما در برابر قدرت های جهان یک افتخار ملی است

با حضور وزير دفاع صورت گرفت :

رونمايی ازموشک کروز زمینی 
سومار 

با حضور وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 
و س��ردار سرتیپ پاس��دار امیر علی حاجی زاده 
فرمان��ده هوافض��ای س��پاه، مراس��م رونمایی و 
تحویل دهی موش��ک های کروز زمینی سومار و 
تحویل دهی انبوه موشک های بالستیک دوربرد 
زمی��ن به زمین قدر و قیام ب��ه نیروی هوافضای 

سپاه برگزار شد .
در این مراس��م س��ردار دهقان طی س��خنانی در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به راهب��رد وزارت دفاع 
در هوشمندسازی تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز 
نیروهای مسلح وارائه نسل جدیدی از سالح های 
پیشرفته گفت : س��امانه موش��کی کروز، برد بلند 
زمینی سومار در همین راستا و به همت متخصصان 
س��ازمان صنایع هوافض��ای وزارت دفاع طراحی و 

ساخته شده است.
وی اف��زود :طراح��ی و س��اخت این س��الح که از 
فناوری ه��ای پیچی��ده و نوی��ن در ح��وزه های 
ناوبری، پیشرانش و سازه برخوردار است، به همت  
دانش��مندان و متخصصان جهادگر صنایع دفاعی 
طراحی و تولید ش��ده و گامی بلن��د در ارتقاء توان 
دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران 

به شمار می رود.
وزی��ر دف��اع در ادام��ه در خصوص تحوی��ل انبوه 
موشک های بالستیک دوربرد قدر و قیام به نیروی 
هوافضای سپاه گفت : موشک های تحویلی توانایی 
انهدام طیف متنوعی از اهداف را دارد و با توجه به  
قابلیت های تاکتیک پذیری باال، ماندگاری طوالنی 
در صحن��ه نب��رد و رادار گریزی می توان��د در هر 

شرایطی اهداف مورد نظر را منهدم کند. 
وزیر دفاع ب��ا بیان اینک��ه کلیه این موش��ک ها با 
همت و تالش متخصصان زبده و کارآمد س��ازمان 
صنایع هوافضا طراحی و ساخته شده است تصریح 
کرد : بی شک این دس��تاوردهای مهم که ناشی از 
رویکرد تحقیق، نوآوری،توس��عه وتولید بر مبنای 
نیاز نیروهای مسلح صورت گرفته، ضمن توانمند 
س��ازی نیروهای مس��لح، گام موث��ری  در جهت 
 افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی موثر محسوب

 می شود.
وزیر دفاع در ادامه گفت : جمهوری اسالمی ایران 
به حکم عق��ل و منطق روز به روز ب��ه توان دفاعی 
 خود برای تامین امنیت مل��ی و دفاع از منافع ملی
   می افزای��د و در این مس��یر  نیز از کس��ی اجازه

 نمی گیرد .
وزیر دفاع با قدردانی از ت��الش و مدیریت جهادی 
فرزندان رش��ید ملت ای��ران در صنای��ع مختلف 
وزارت دفاع به ویژه س��ازمان صنایع هوافضای این 
وزارتخانه، این دس��تاوردهای ب��زرگ را به محضر 
فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مس��لح و ملت 

شریف ایران تبریک گفت .

شنیده ها

2
خداحافظی احمدی مقدم با ناجا

س��ردار س��رتیپ احمدی مقدم فرمان��ده نی��روی انتظامی از فرا رس��یدن پای��ان دوره 
مس��وولیت خ��ود خب��ر داد . احم��دی مق��دم از هم��ه هم��کاران خ��ود در ای��ن نیرو 
 حاللیت طلبی��د و گفت: م��ن تک تک ش��ما را دوس��ت دارم و اگ��ر در س��فر به برخی
 استان ها باعث تنبیه یا تذکری شدم برای کشور بود و اگر قصوری از من سرزد، مرا ببخشید.
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حضرت آیت اهلل حکیم تصریح کرد که 
آرزو دارد از نجف به سمت مشهد برای 
زیارت ام��ام رضا)ع( پی��اده روی کند.

جمعی از زائرانی که قرار اس��ت از عراق 
به س��وی بارگاه ملکوتی ام��ام رضا)ع( 
پیاده روی کنند، امروز در نجف اشرف 
با حضرت آیت اهلل س��ید محمد سعید 
حکیم دیدار کردند.این مرجع تقلید بر 
لزوم تمسک به خط اهل بیت)ع( تأکید 
کرد و گفت: همگان باید در پایبندی به 
حق و اخالص در راه خدا از اهل بیت)ع( 
الگو بگیرند. ش��ما نیز باید توجه داشته 
باش��ید که این زیارت و پی��اده روی را 
کامال در راه خدا انج��ام دهید.حضرت 
آیت اهلل حکیم با اشاره به پیاده روی ۲ 
هزار کیلومتری از عراق تا مشهد، افزود: 
این پیاده روی به مثابه حماس��ه پویای 
پیروی از اهل بیت)ع( و  ارتباط عقیدتی 

با ائمه اطهار)ع( است.وی تأکید کرد که 
آرزو داش��ت در این پیاده روی حضور 
داشته باشد، اما به دلیل وضع جسمانی 
نمی توان��د در کنار این زائ��ران حضور 
داشته باشد.این مرجع تقلید، زائران را 
به شکر و ثنای خدا، پایبندی به واجبات، 
خودداری از محرمات، محافظت از سیره 
اهل بیت)ع(  و حس��ن رفتار با سایران 

دعوت کرد.

در پی دی��دار مدیران و فع��االن عرصه 
محیط زیس��ت با مقام معظ��م رهبری 
، ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محی��ط 
زیس��ت در پیامی از عنای��ت معظم له 
 در خص��وص محیط زیس��ت قدردانی
 کرد.  متن پیام معصوم��ه ابتکار معاون 
ریی��س جمه��ور و ریی��س س��ازمان 
 حفاظت محیط زیس��ت به این ش��رح

 است:

  

حضرت آيت اهلل خامنه ای
  مقام معظم رهبری

  سالم علیکم
 با احت��رام، بیانات ام��روز جنابعالی در 
مالقات ب��ا مدی��ران و فع��االن محیط 
زیست باعث دلگرمی همه دوستداران 

طبیعت و محیط زیست کشور شد.
وظیفه می دانم مرات��ب قدردانی خود، 
مدیران و کارشناس��ان ح��وزه محیط 
زیست را برای عنایت ویژه ای که نسبت 
به اهمیت آب، خاک و هوا و نیز حفاظت 
از طبیعت ایران اسالمی مبذول داشتید، 
اعالم کنم.  امید اس��ت با اس��تعانت از 
خداون��د متعال، این رهنمودها س��بب 
تقویت همکاری ها و مشارکت همه قوا 
و مردم برای حفاظت از محیط زیس��ت 

میهن عزیز شود.

علی ش��مخانی در مراس��م الحاق ناوش��کن پیشرفته 
آموزش��ی دماوند در اس��تان گیالن و در محل ناوگان 
ش��مال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
افزود: ایران فرصتی به ط��رف مقابل در مذاکرات داده 
اس��ت تا بر مبنای منط��ق و در چارچ��وب حقوق بین 

المللی به بحران ساختگی پایان دهد.
امیر دریابان علی ش��مخانی گفت: دریای خزر دریای 
صلح ودوستی وامنیت است وجمهوری اسالمی ایران 
نقشی بی بدیل درتامین امنیت وبه ویژه امنیت انرژی 

درآن ایفا کرده است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
افزود جمهوری اسالمی ایران توانست با بهره گیری از 
دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس ، تهدیدات شکننده 
امنیت ملی از ناحیه دریا را با تدوین اس��تراتژی کامال 
هوشمندانه وپیگیری واجرای آن به فرصت تولید قدرت 

وبازدارندگی موثر تبدیل کند.
وی در ادام��ه اقداماتی که در حوزه متناس��ب س��ازی 

، طراح��ی ، تولید و عملیاتی س��ازی تجهی��زات نوین 
دریایی وهم چنین ساختار و سازمان یگان های دریایی 
جمهوری اس��المی از نزدیک به دو ده��ه قبل تا امروز 
انجام شده اس��ت را مس��یری قابل ادامه وظرفیت افزا 

دانست.
شمخانی در این مراسم با اش��اره به اینکه نظامی گری 
در خزر جای��ی ندارد تاکی��د کرد: نش��ان دادن اقتدار 
و ایجاد بازدارندگ��ی در برابر تهدیدهای مش��ترک به 
 ویژه تروریس��م با رویک��رد به امنیت دس��ت جمعی و
بهره برداری از تمام ظرفیت های نرم وس��خت کشور 

مورد توجه واهتمام است.
نماینده مقام معظ��م رهبری درش��ورای عالی امنیت 
ملی تاکید کرد: در سایه امنیت دسته جمعی است که 
شکوفایی اقتصادی کشورهای منطقه با بهره گیری از 

ظرفیت های بی بدیل این دریا حاصل خواهد شد.
علی شمخانی خاطر نشان س��اخت : در مقابل رویکرد 
هم��کاری ک��ه ای��ران در ح��وزه تعامل ب��ا مجموعه 

همسایگان خود دنبال می کند، برخی قدرت ها مایل 
به اس��تفاده از ابزار ایجاد تفرقه و شکاف تصنعی برای 
ش��کل دادن به اختالفات و زمینه س��ازی برای حضور 

خود در منطقه هستند.
وی تصریح کرد: تصور نیاز ایران به توافق به هر قمیتی 

ناشی از خطای محاسباتی طرف مقابل و اشتباه است.
علی شمخانی با تشریح شرایط حساس منطقه برلزوم 
احترام به درخواست و حقوق قانونی و مشروع ملت ها 
تاکید ک��رد و افزود: حرکت های مردم��ی که به دنبال 
تحقق مطالبات مردم و به دنبال اصالح وضعیت است 
با پیمان های سیاس��ی و امنیتی خارجی و با استفاده 

ابزاری از تروریسم قابل سرکوب نیست.
شمخانی با یادآوری خطای محاسباتی برخی کشورها 
که نتیجه آن در کش��ورهای س��وریه وع��راق با ایجاد 
 هزینه های فراوان برای خود و دیگران دیده شده است
 گفت : هرحرکتی در برابر خواست و اراده مردم محکوم 

به شکست است.

 پیام قدردانی معصومه ابتکار از 
مقام معظم رهبری

تنها راه دستیابی به توافق هسته ای، لغو تمام تحريم هاست

 آرزوی آيت اهلل حکیم برای پیاده روی
 از نجف به مشهد 

در جلسه هیات دولت به رياست دکتر 
روحانی انجام شد؛

بررسی متن پیشنهادی 
سیاست های کلی برنامه ششم 

توسعه
درای��ن جلس��ه ای که با ریاس��ت دکت��ر روحانی 
انجام ش��د، هیأت وزیران به بح��ث پیرامون متن 
پیشنهادی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
پرداخت.هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست رییس  
جمهوری تش��کیل جلس��ه داد و اعضای دولت به 
 بحث و تبادل نظر پیرامون مس��ایل جاری کش��ور 

پرداختند.
در این جلس��ه، هی��أت وزیران به بح��ث پیرامون 
متن پیشنهادی سیاس��ت های کلی برنامه ششم 
توس��عه پرداختن��د و س��پس معاون��ت حقوق��ی 
ریی��س  جمه��ور نی��ز گزارش��ی در خص��وص 
عملکرد این معاون��ت، اقدامات انجام ش��ده برای 
تحق��ق حاکمیت قان��ون، تحقق حق��وق ملت در 
قان��ون اساس��ی و همچنی��ن برنامه ری��زی برای 
هماهنگ��ی در امور حقوقی اس��تان ها و ش��یوه به 
روز رس��انی س��امانه های قوانین و مقررات و رفع 
 اختالف��ات حقوق��ی بی��ن دس��تگاه های اجرایی

 ارایه داد. 
در ادامه، تعدادی از پیش��نهادهای دس��تگاه های 
اجرایی پس از بررس��ی، به تصویب هیأت وزیران 
رس��ید.با تصویب دولت، مبلغ ۱۹۳ میلیارد ریال 
اعتبار برای بازس��ازی بخش های خس��ارت دیده 
ناشی از س��یل و زلزله در اس��تان کهکیلویه و بویر 
احمد و نیز مبلغ ۳۹۰میلیارد و یکصد میلیون ریال 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به آسیب دیدگان ناشی از 
سیل و زلزله استان یاد ش��ده در مناطق روستایی 
و شهری به منظور بازس��ازی واحدهای مسکونی 

اختصاص یافت.

ما بايد فرهنگ 
شهید و ايثار را 
زنده نگه داريم 

واگر ديپلمات های 
ما امروز در برابر 

قدرت های بزرگ 
می ايستند به 

اتکای شهیدان 
و خانواده های 

آن هاست



يادداشت

Zayande Roud newspapeR

صنعت کسب تنديس نقره اي حمايت از مصرف کنندگان توسط فوالد مبارکه

با  باالترين  امتیاز و برای چهارمین بارصورت گرفت؛

چهاردهمین همایش روز ملي حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با حضور معاون اول رییس 
جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس حمایت از مصرف کنندگان و جمعي از صاحبان 
صنایع و فعاالن اقتصادي در سالن همایش هاي صدا و سیما برگزارشد و تندیس نقره اي ملي 

رعایت حقوق مصرف کنندگان به دکتر سبحاني مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اعطاء شد

انجام موفقيت آميز تعميرات ساليانه 3
واحد گندله سازي

با توجه به باال ب��ودن ارزش افزوده تولید واحد گندله س��ازي و 
مش��کالت تأمین گندله اکس��یدي و به منظور حف��ظ کارایي و 
آماده به کاری تجهیزات واحد، تعمیرات اساس��ی س��الیانه این 
واحد در اسفند ماه به مدت کمتر از 12 روز و با انجام بیش از 80 
هزار نفر س��اعت کار تعمیراتي به طور مؤثر و بدون بروز حادثه با 
موفقیت اجرا شد.رضا اس��ماعیل پور، رییس واحد گندله سازی 
شرکت فوالدمبارکه با اعالم این خبر افزود: با حمایت مستمر و 
پیگیری معاونت بهره برداری، مدیران ارشد تولید و خدمات فنی 
و پشتیبانی و مدیران آهن سازي، تعمیرگاه و تعمیرات مرکزي 
و تالش کارکنان خدوم این واحد، تعمیرات سالیانه واحد گندله 
سازي با کیفیت مطلوب و به میزان 28 ساعت کمتر از زمان برنامه 

ریزي شده به پایان رسید.
وی با اش��اره به اهم فعالیت هاي انجام ش��ده گف��ت: تعمیرات 
اساسي مخازن و سیستم هاي شارژ به آسیاب ها، خطوط آسیاب، 
سیستم آب و لجن و میکسرها، سیاالت، تعمیرات نسوز و انجام 
30 درصد از پروژه لین�تل خش��ک و همچنین تعمیرات اساسي 
سیستم آب بندي کوره پخت، ریل هاي قوسي الورینگ و درایو 
و پالتکارها، فن هاي پروسس، سیستم تخلیه کوره پخت و سرند 
و تعویض سیستم حرکتي نوار نوساني براي اولین بار و تعمیرات 
اساس��ي تجهیزات برق و ابزاردقیق واح��د از جمله فعالیت های 

صورت گرفته در این تعمیرات به حساب می آیند.
وی خاطر نشان کرد: با انجام اینگونه عملیات تعمیراتي گسترده، 
ضمن افزایش به کاري تجهیزات، درآینده ش��اهد تحقق اهداف 

کمي و کیفي تولید واحد گندله سازي خواهیم بود.

 بومی سازی کولرهای روغن، 
توربين های واحد بخار نيروگاه

محمود سید معلمی، رییس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری 
 و تعمیرات انرژی و س��یاالت از بومی س��ازی کولره��ای روغن 
توربین های واحد بخار نیروگاه خبر داد و گفت: با بومی سازی این 
کولرها عالوه بر صرفه جویی ارزی، از نشت روغن و به هدر رفتن 

مقدار زیادی روغن جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: واحد نیروگاه بخار شامل سه توربوژنراتور با ظرفیت 67 
مگاوات وپنج عدد بویلر 200 تنی اس��ت که در آن بخار با درجه 
حرارت 460 درجه سانتی گراد و فشار 60 کیلوگرم بر سانتی متر 
مربع وارد توربین شده و در اثر برخورد به پره های توربین انرژی 
حرارتی به انرژی جنبش��ی تبدیل و باعث ب��ه حرکت در آوردن 
روتور و تولید انرژی الکتریکی می شود. با افزایش ساعات کاری، 
دمای روغن توربین ها افزایش می یابد که علت آن نشتی های به 
وجود آمده در کولرهای روغن است؛ که در نهایت منجر به مخلوط 
شدن آب و روغن می  شود و مشکالتی از قبیل تعویض 14 هزار 
لیتر روغن برای هر واحد، گذرازحد استاندارد و کورشدن لوله ها 
در توربین می شود که به علت نبود یدک کولرهای فوق، تصمیم 

به مهندسی معکوس و بومی سازی تجهیز فوق شد.

فوالد مبارکه ، عنوان شرکت دانش برتر کشور را به خود اختصاص داد
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، در چهارمی��ن دوره جایزه 
سازمان های دانشی برتر کشور)MAKE(طبق آرای هیات 
داوران موفق به دریافت عنوان سازمان دانشی برتر کشور شد 

و به جایزه سازمان های برتر دانشی آسیا راه یافت.
به گزارش روابط عمومي فوالد مبارکه، همایش سازمان های 
دانشی برتر کشور)MAKE(17 اسفندماه، با محور مدیریت 
دانش و با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور و مدیران س��ازمان های دانشی برتر کشور در 
محل س��الن همایش های صدا و سیما برگزار شد و در پایان 
تندیس و لوح تقدیر سازمان برتر دانشی کشور به دکتر بهرام 

سبحانی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.
بهرام س��بحاني پس از دریافت لوح تقدیر این جایزه، کسب 
ای��ن موفقی��ت را حاصل زحم��ات کلیه کارکنان ش��رکت 
فوالد مبارکه دانس��ت و افزود: کس��ب تندیس زرین جایزه 
تعالي س��ازماني و ش��رکت س��رآمد کشور، کس��ب رتبه ي 
برتر به��ره وري، کس��ب تندیس نق��ره اي مل��ي حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و س��ایر افتخاراتي که در هفته های 
اخیر فوالد مبارکه از آن خود کرده اس��ت، در س��اختارها و 
نظام هایی که ب��ه صورت هدفمند از ابت��دا در فوالد مبارکه 
 نهادینه ش��ده و نیروهایی که در این بس��تر تربیت ش��دند، 

ریشه دارد.
وی دریاف��ت ای��ن جوایز را نتیج��ه حرکت س��ازمان ها در 
مس��یر تعالی عنوان کرد و گفت : اقدامات ش��رکت هرگز با 
 هدف دریافت این گونه جوایز نبوده و ای��ن افتخارات نتایج 
تالش هایی است که شرکت به طور طبیعی در جهت رسیدن 

به تعالی و بهره وری بیشتر انجام می دهد.
مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان خطاب به س��ایر 
شرکت های فعال در فضای کس��ب و کار کشور خاطر نشان 

 کرد: ش��رکت هایی که از ابتدای تأس��یس به س��اختار ها و 
نظام های تعالی اهمیت بدهند و پی��ش نیاز های الزم برای 
حرکت در مسیر تعالی را در نظر بگیرند، قطعاً نتایج مطلوبی 
کسب خواهند کرد و اگر امروز شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
یک شرکت پیش��رو در همه عرصه ها مطرح است که البته 
حاصل تالش هایی اس��ت که در طول 30 سال گذشته و از 

زمان بهره برداری در این خصوص انجام شده است.
سبحانی یادآور ش��د: فوالد مبارکه دانش خود را در خدمت 
بهره برداری و حتی ساخت واحدهای فوالدی که در مناطق 
مختلف در حال احداث است قرار داده است که از آن جمله 
می توان به فوالد هرمزگان، ف��والد چهارمحال و بختیاری، 
فوالد امیرکبیر کاش��ان و ورق خودرو چهارمحال اشاره کرد 
که این مجموعه ها االن براساس دانش فوالد مبارکه مدیریت 

می شوند.
در ای��ن مراس��م همچنی��ن دکت��ر س��عید س��هراب پور،  

 MAKE رییس ش��ورای عال��ی راهب��ری جایزه جهان��ی
در ای��ران، دکتر محم��ود فتوحی رییس دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف و پرفس��ور ل��ی،  ریی��س پن��ل س��الیانه جای��زه 
 جهانی MAKE در س��طح قاره آس��یا به ایراد س��خنانی

 پرداختند.
این گزارش حاکي است ، دکتر س��هراب پور، رییس شوراي 
س��ازمان دانش��ي برتر در ایران ب��ا بیان این مطل��ب که در 
چهارمین دوره این جایزه، بر اساس150ش��اخص مدیریت 
دانش، نوآوری و سرمایه فکری،50 شرکت مورد ارزیابي قرار 
گرفتند،  گفت:مدیریت، از مسایل مهم و راهبردی کشور در 

حوزه نوآوری و فناوری دانش است.
 مدیری��ت دان��ش، ن��وآوری و س��رمایه فک��ری از 
مس��ایل مهم��ی اس��ت ک��ه بس��یاری از کش��ورهای 
هس��تند. جلوت��ر  و  پرداخته ان��د  آن  ب��ه   جه��ان 

قائم  مقام بنی��اد ملی نخب��گان اف��زود: هر چند ک��ه رتبه 

سازمان های دانش��ی برتر ایران از رتبه ش��رکت های آسیا 
کمتر اس��ت؛ اما این فاصل��ه در حال کاهش اس��ت.ضمن 
این که گ��ردش مالی این ش��رکت ها در ح��دود300 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت که ای��ن رق��م مبلغ قاب��ل توجهی 
 اس��ت و تأثیر به س��زایی در اقتصاد کش��ور خواهد داشت.

وی با بیان ای��ن که در رقابت های می��ک )MAKE( ایران 
عالوه بر شرکت های خصوصی سازمان های دولتی نیز حضور 
دارند، اضافه کرد: امس��ال رتبه ش��رکت ها،  بیش��تر از سال 

گذشته بوده است.
 make سهراب پور خاطرنش��ان کرد: در رقابت های جهانی
در سال 2011 شرکت گوگل، سال 2012 شرکت اپل و در 
سال 2013 شرکت سامسونگ و سال 2014 مجددا شرکت 
گوگل موفق به کسب مقام اول جهان در زمینه سازمان های 

دانشی شدند.
 قائم  مقام بنی��اد ملی نخبگان خاطرنش��ان ک��رد: عالوه بر

 ش��رکت های خصوصی س��ازمان های حاکمیت��ی نیز در 
س��طح آس��یا در رقاب��ت ه��ای make ش��رکت می کنند 
که ب��ه عن��وان مث��ال پلی��س هن��گ کن��گ به م��وازات 
 ش��رکت هایی مانند تویوت��ا، سامس��ونگ و ال جی حضور

 دارد. 
وی یادآور شد: امسال شرکت های برتر ایران نمرات بهتری از 
سال قبل کسب کرده اند و خوشبختانه فاصله آنها با میانگین 

آسیا رو به کاهش است. 
گفتني است: جایزه )MAKE( هفده دوره است که در جهان 
برگزار می ش��ود و در ایران نیز چهار دوره به همت دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار شده است و فوالد مبارکه اصفهان در 
طي سه دوره قبل برگزاري این جایزه موفق شده بود عنوان 

سازمان دانشي برتر را به خود اختصاص دهد.

نایب رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهر سازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: یک اختالف نظری 
بین دولت و ش��هرداری در راس��تای تامین هزینه  های 
متروی اصفهان وج��ود داردکه این اخت��الف نظر باید 
هر چه س��ریع تر برط��رف ش��ود.متروی اصفهان یکی 
از پروژه های کالن اس��ت که پس از گذش��ت سال  ها از 
کلنگ زن��ی این پروژه هنوز ش��اهد بهره ب��رداری از آن 
نیستیم و بار ها از مسووالن ش��هر زمان های متفاوتی را 
برای بهره برداری از این پروژه شنیده ایم و هنوز که هنوز 
است خط نخست متروی اصفهان به بهره برداری نرسیده  

است، با توجه به این موضوع خبرنگار فارس گپ و گفتی با علیرضا نصر اصفهانی، نایب 
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر سازی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان داشته 

است.
با توجه به اينکه يکی از مش�کالت شما در راس�تای پروژه مترو، بحث ميزان 
آورده شهرداری و آورده دولت برای اجرای اين پروژه بوده، آيا سهم دولت و 

شهرداری برای اجرای اين پروژه مشخص شده است؟
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی س��هم دولت در راستای اجرای این پروژه 50 
درصد و سهم شهرداری نیز 50 درصد بوده است و قرار بوده که 50 درصد از هزینه  های 

این پروژه توسط مدیریت شهری و 50 درصد دیگر آن نیز توسط دولت پرداخت شود.
آيا دولت و ش�هرداری س�هم خود را در راس�تای تامين هزينه ه�ای متروی 

اصفهان پرداخت کرده اند؟
 دولت معتقد است که به تعهدات خود در این بخش عمل کرده و شهرداری به تعهدات 
خود در راس��تای این پروژه عمل نکرده و ش��هرداری نیز عنوان می کند که بر اس��اس 

برآورد های ص��ورت گرفته م��ا به تعه��دات خود عمل 
کرده ایم و یک اختالف نظری بین دولت و شهرداری در 

این زمینه وجود دارد.
ادعا ه�ای دولت ب�ر اس�اس اينکه ش�هرداری به 

تعهدات خود عمل نکرده، بر چه اساسی است؟
دولت نیز عنوان می کن��د که آورده ش��هرداری در این 
بخش آورده مشخصی نیست و شهرداری باید یک سری 
مباحث مانند آزاد سازی ها، حق العرض و مباحث مختلف 
را در سطح شهر انجام می داده است و این مباحث جزو 

سهم شهرداری است.
آيا دولت به تعهداتش در راستای اجرای پروژه مترو عمل کرده است؟

دولت عنوان می کند که ما در بودجه های س��االنه به تعهدات خود در مقابل این پروژه 
عمل کرده ایم.

آيا با وجود اين مباحث اميدی به راه اندازی پروژه ای مانند متروی اصفهان که 
سال هاست بر زمين مانده، وجود دارد يا خير؟

به نظر می رسد در صورتی که سهم دولت و شهرداری باید برای این پروژه صریح و روشن 
دنبال شود و این اختالفات برطرف شده، سرعت کار بیشتر می شود و امیدواریم به زودی 

شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.
آيا در راستای اجرای اين پروژه مشکالت ديگری نيز وجود دارد؟

بله، یکی از مش��کالت دیگ��ر موجود ای��ن بوده که متاس��فانه ت��ا پایان بهمن س��ال 
جاری مجموع درآمد های ش��هرداری از بودجه حدود 60 درصد از بودجه اس��ت و در 
خوش��بینانه ترین حالت پیش بینی ها این اس��ت که 80 درصد از بودجه تا پایان سال 

جاری محقق شود.

نايب رييس کميسيون عمران شورای شهر اصفهان:

دولت و شهرداری سوار يک واگن شوند
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آگهی ارزيابی کیفی مناقصه گران 93/177 
)نوبت دوم(

دفترامور قرار دادها 

ش�رکت آب منطقه ای اصفهان در نظ�ر دارد بهره ب�رداری و نگهداری از 
شبکه های آبياری دشت گلپايگان را از طريق مناقصه عمومی با شرايط و 
مشخصات زير به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نمايد. از مناقصه گرانی که 
تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نسبت به تهيه، 

تکميل و تحويل اسناد ارزيابی توان انجام کار اقدام نمايند.
مبلغ پايه برای يک سال: حدود 9255190337 ريال )نه ميليارد و دويست 
و پنج و پنج ميليون و صد و نود هزار و س�يصد و س�ی و هفت ريال( بخش 
تعميرات و نگهداری براس�اس فهارس بهای پايه آبياری و زهکشی سال 

1393
 حداقل رتب�ه پيمان�کار: داش�تن گواهينامه صالحي�ت فعالي�ت در امر 
بهره برداری و نگهداری از ش�بکه های آبياری و زهکشی معتبر از شرکت 

مديريت منابع آب ايران در پايه 3 يا 2 يا 1
محل اجراء: استان اصفهان شهرستان گلپايگان 

مدت اجراء: 36 ماه 
 واجدين ش�رايط از تاريخ انتش�ار نوبت دوم اين آگه�ی حداکثر به مدت

 14 روز مهلت دارند نسبت به تهيه و تکميل اس�ناد ارزيابی از سايت اين 
ش�رکت )WWW.ESRW.IR( اق�دام نم�وده و م�دارک تکميلی را به 
نشانی اصفهان – پل خواجو – بلوار آئينه خانه – جنب هالل احمر – شرکت 
آب منطقه ای اصفه�ان – دفتر قراردادها – کدپس�تی 81646-76473 
صندوق پستی 391، دبيرخانه امور قراردادها تحويل دهند. تلفن تماس: 

مالف:535135-36615360 داخلی 121و122 فاکس: 36611073 
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روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

1-اطالعات مناقصه:
*دستگاه مناقصه گزار:شرکت انتقال گاز ايران-منطقه دو عملیات انتقال گاز

* موضوع مناقصه:خريد بیمه نامه های شخص ثالث وبدنه کلیه خودروهای شرکتی پالک دار)سبک/نیمه سنگین/سنگین(چرخ الستیکی
* محل اخذ اسناد مناقصه:اصفهان-کیلومتر17 جاده اصفهان –نجف آباد-اداره مرکزی منطقه دو عملیات انتقال گاز-واحد امور پیمانها-تلفن/نمابر   031-36281413

* مدت اجرا پروژه:يک سال شمسی
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:12/500/000ريال

* مهلت جهت ارايه مدارک واعالم آمادگی:حداکثر 7 روز از تاريخ انتشار آگهی
* تاريخ دريافت و عودت پاکتهای مناقصه:در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.

* پیمانکار)بیمه گر(بايستی توانايی ارايه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را مطابق با اسناد مناقصه دارا باشد.
* محل،زمان،تاريخ گشايش پاکتها،مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه عینأ در اسناد مناقصه ذکر شده است.

2-محل گشايش پاکتها ی مناقصه: منطقه دو عملیات انتقال گاز
* فرآيند مناقصه: يک مرحله ای- ارزيابی ساده

هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
3-شرايط متقاضیان

*ارايه اصل ويا تصويربرابر اصل مدرک نمايندگی بیمه ويا ارايه گواهینامه وپروانه معتبر از مراجع صالحیت دار در زمینه خدمات پیمان الزامی است.
ضمنأ آگهی فوق در سايتهای ذيل نیز قابل مشاهده می باشد.

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGC-NIGTC.IR

WWW.NIGC-DIST2
http://iets.mporg.ir

IR.
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يادداشت

حسین ثابت بکتاش
حسین ثابت بکتاش، زاده 
خرداد ۱۳۱۳ در مش��هد 
است. او پس از اخذ دیپلم، 
برای ادامه تحصیل به اروپا 
رفت و در رش��ته ی برق و 
الکترونیک فارغ التحصیل 

شد. 
در همین دوران بود که به 
صورت اتفاق��ی گذرش به 
جزایر قناری افت��اد و به گفته خودش، سرنوش��ت برایش به 
یکباره تغییر کرد و در واق��ع دیدن جزایر قناری به وی کمک 
کرد تا کسی شود که خودش می خواهد. او می گوید: قبل از 
آن من تجربه ی کار در جزایر قناری را داش��تم. جزایر قناری 
شامل ۵ جزیره است. یک روز حین پرواز با هلی کوپتر، توفان 
شد و مجبور شدیم در یکی از جزایر فرود بیاییم. جزیره ای بود 
بی آب و علف که هیچ چیز در آن نبود. جز یک ساحل زیبای 
۳۰ کیلومتری. ۴ جزیره ی دیگر آباد بودند و فقط این جزیره 
متروک بود. یک هفته در آن جزیره ماندم و به مطالعه در مورد 
آن پرداختم. رفته رفته کار آباد کردن آن جزیره را آغاز کردم: 
 خیابان کشی و درخت کاری کردم و س��اخت و ساز را شروع

 کردم.
حسین ثابت بکتاش در سال های قبل در جزایر قناری ۹ هتل 
داش��ته و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را به س��بک تخت 
جمشید در کیش ساخته است. وی غیر از این هتل، چهار هتل 
دیگر نیز در کیش داشت )هتل های هلیا، الله، تماشا و پانیذ( 
که از سال ۱۳۸۸ طی دو س��ه مرحله فروخته شدند. شرکت 
تجارت بین المللی ثابت، مجموعه پارک دلفین های کیش که 
شامل دلفاریوم و باغ پرندگان با مس��احت بیش از ۶۵ هکتار 

می باشد، متعلق به اوست.
 کلنگ سرمایه گذاری هتل ۷ س��تاره کوروش که قرار بود با 
انرژی خورش��یدی کار کند )به عنوان نخس��تین هتل سبز 
ایران( ب��ا ۵۰۰ اتاق نی��ز در جزیره کیش بر زمین زده ش��د؛ 
که ساخت آن در سال ۱۳۸۹ متوقف شد. ایجاد کورس های 
اسب دوانی با تاسیس شرکت اس��ب ایران که ناتمام ماند، از 

دیگر فعالیت های اوست.
 او همچنین ۲۵ س��هام گروه هتل های الله را در اختیار دارد. 
ثابت همچنین اقدام ب��ه خرید هتل های الله ته��ران، یزد و 
سرعین از شرکت توسعه گردشگری ایران، متعلق به میراث 
فرهنگی و گردش��گری کرده، ولی به علت ع��دم پرداخت به 
موقع اولین مرحله تعهداتش، ش��رکت توس��عه گردشگری 
 ایران ضمانت نامه پنج میلی��اردی او را ضبط و مزایده خاتمه 

یافت. 
اما مدیران ارش��د س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری 
که ۷۵ س��هام هتل ه��ای مذکور را دارا هس��تند و مش��تری 
دیگ��ری ندارند، در تالش هس��تند تا ب��ا ثاب��ت مبایعه نامه 
 فروش گ��روه هتل ه��ای الل��ه را به امض��ا رس��انده و نهایی 

کنند.

 انتشار ايران چک ۵۰ هزار تومانی
 با طرح جديد

رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک از انتشار اسکناس 
۵ هزار تومانی و ایران چک ۵۰ ه��زار تومانی با طرح جدید از 
بهار ۹۴ خبر داد و گفت: تغییر رنگ اسکناس ۵ هزار تومانی 
سیاسی نیست. مجید صنیعی، رییس سازمان تولید اسکناس 
و مس��کوک بانک مرکزی در نشس��ت خبری که ب��ا عنوان 
تمهیدات بانک مرکزی در روزهای پایان س��ال در ساختمان 
این بانک در میرداماد برگزار ش��ده بود، اظهار داش��ت: بانک 
مرکزی مانند سال های قبل سکه های رایج یک هزار، دو هزار 
و ۵ هزار ریالی را تولید کرده است که برهمین اساس تولیدات 
س��که در ضراب خانه این بانک در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ 

معادل ۱۰ درصد افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه اس��کناس ۵ ه��زار ریالی، ۲۰ ه��زار ریالی، 
۵۰ ه��زار ریالی و ۱۰۰ ه��زار ریالی در س��ال ج��اری چاپ 
ش��ده اس��ت گفت: آمار تولی��د و چاپ اس��کناس درس��ال 
 جاری نس��بت به س��ال قب��ل ۱۰ ال��ی ۱۵ درص��د افزایش 

یافته است. 
وی از ایج��اد تغییرات��ی در ط��رح و س��ایز و ان��دازه ای��ران 
چک های ۵۰ ه��زار تومان��ی خب��ر داد و گفت: س��ایز ایران 
چ��ک ۵۰ ه��زار تومان��ی ۱۴۲ در ۷۱ میل��ی مت��ر ش��ده 
و رن��گ قالب آن نی��ز تغییر کرده اس��ت. ضمن آنک��ه تعداد 
 فیچر ه��ای امنیت��ی در این چ��ک پول ه��ا افزای��ش یافته

 است.

طی 11 ماه امسال صورت گرفت ؛

تولید انواع خودرو از مرز يک میلیون 
دستگاه گذشت

تولید ان��واع خ��ودرو در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن امس��ال با 
رش��د۵۸/۲درصدی نسبت به ۱۱ ماهه س��ال گذشته به مرز 

یک میلیون و ۳۹ هزارو ۹۴۳دستگاه رسید. 
در دو مورد بررس��ی تولید خودروهای س��واری ب��ه بیش از 
۸۸۱هزار و ۴۶۷ دستگاه رسید که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال 

۹۲ رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.
 این گزارش حاکیست؛ در این مدت تولید وانت بیش از ۱۳۹ 
هزار و ۷۱۷ دستگاه، کامیون ۱۸ هزار و۱۷۹دستگاه، اتوبوس 
۴۴۲ دستگاه و مینی بوس ۱۵۸ دستگاه تولید شده است. در 
بهمن ماه امسال ۱۰۷ هزار و ۴۸۷ دستگاه انواع خودرو تولید 
شده که این در مقایسه با مدت مش��ابه خود در دی ماه سال 

گذشته، رشد۳۲ درصدی را نشان می دهد.
 همچنین در این مدت از این میزان تولی��د، ۹۰هزار و ۳۰۵ 
دستگاه به تولید خودروهای سواری اختصاص دارد که نسبت 
به بهمن سال گذشته از رشد۳۲/۴ درصدی برخوردار است. 
در دی ماه امسال ۱۴ هزار و ۵۷۳ دستگاه وانت،۲هزار و ۵۱۹ 
دس��تگاه انواع کامیون، اتوبوس به تعداد ۶۰ دس��تگاه و ۳۰ 

دستگاه مینی بوس و میدل باس تولید شده بود. 

چطور اسکناس نوی شب عید 
بگیريم؟

 توزیع اس��کناس ن��و از اول هفت��ه آینده، آخری��ن وضعیت
 تراکنش ها در ش��بکه شتاب و ش��اپرک و همچنین تشریح 
گزارشی از وضعیت تولید و چاپک اس��کناس در سال جاری 
 محور بحث های مطرح شده در نشست خبری سه مقام بانک 

مرکزی بود.
 در این نشس��ت بهزاد غیاثوند، مدیر کل ریالی و نش��ر بانک 
مرکزی از آغاز توزیع اس��کناس نو در شعب منتخب بانک ها 
از اول هفته آینده خبر داد و گفت: برای امس��ال تعداد شعب 
منتخب بانک ها از ۵۰ به ۶۰ ش��عبه برای توزیع اسکناس نو 
افزایش یافته تا بتوان پوش��ش بهتری را در این زمینه اعمال 
کرد.وی با اشاره به بانک هایی که اسکناس نو را توزیع خواهند 
کرد یادآور ش��د: بانک ملی، ص��ادرات، مل��ت، اقتصاد نوین، 
کارآفرین، پاسارگاد و پست بانک در این رابطه اقدام می کنند 
و با مذاکراتی که با آنها انجام شده ترکیبی از اسکناس ۵۰۰ ، 
۱۰۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰ ه��زار تومانی در اختیار آن ها قرار 
گرفت. مدیر کل ریالی و نش��ر بانک مرکزی ب��ا توضیح داد: 
حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اسکناس نو در تهران و ۸۰۰ هزار 

میلیارد تومان در شهرستان ها توزیع می شود. 
غیاثوند در رابطه با میزان پرداختی اسکناس نو به هر متقاضی 
نیز گفت: محدودیت چندانی وجود ندارد؛ اما به طور متوسط 
بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ برگ پرداخت خواهد ش��د ک��ه البته ما از 
بانک ها خواس��ته ایم تا به گونه ای مدیری��ت کنند تا در انتها 
با محدودیت مواجه نشوند. وی همچنین اشاره ای به آخرین 
وضعیت اسکناس و ایران چک در کشور داشت و گفت: درحال 
حاضر مجموع هش��ت میلیارد برگ اسکناس و ایران چک در 
جریان است که اگر تعداد اسکناس هایی که سکه آن موجود 
 است را از آن کس��ر کنیم به حدود شش میلیارد برگ خواهد

 رسید.
 به گفته مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، سرانه اسکناس 
در کشور حدود ۷۰ برگ است. غیاثوند توضیح داد:  اسکناس 
۲ ه��زار تومانی بیش��ترین ترکی��ب را از نظر تع��داد و ایران 
چک ۵۰ هزار تومانی و اس��کناس ۱۰ ه��زار تومانی باالترین 
 ترکیب را از نظر مبلغ در اس��کناس  و ای��ران چک در جریان

 دارند.
وی گف��ت: در بی��ن مس��کوک نی��ز باالتری��ن می��زان ب��ا 
ح��دود ۳۴ درص��د ب��ه س��که ۲۰۰ تومان��ی اختص��اص 
دارد ک��ه در س��ال ج��اری س��رعت انتش��ار آن نیز بیش��تر 
ش��ده و م��ا ب��ه بخ��ش های��ی مث��ل اتوبوس��رانی ه��ا و یا 
تاکس��یرانی ها که نیاز بیش��تری به پول های خ��رد دارند با 
 س��رعت باالت��ری از قب��ل به ط��ور مس��تقیم س��که توزیع

 می کنیم.

4
خروج 40 درصد کارخانجات لبنی از چرخه تولید

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنایع لبنی کشور از روند کاهشی سرانه مصرف شیر و فرآورده 
های لبنی خبر داد و گفت: به تازگی مصرف شیر و فرآورده های سنتی در کشور رواج یافته 
که به نفع سالمت و بهداشت جامعه نیست. اسماعیلی  افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها حدود ۴۰ درصد کارخانجات لبنی کشور تعطیل و از چرخه تولید خارج شده اند.

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد مواد غذایی، 
پوشاک و خدماتی که در شهرهای مختلف ارایه می شود 
را از جمله محورهای عمده برنامه نظارتی س��ازمان ملی 
استاندارد در بازار ش��ب عید و ایام نوروز دانست و افزود: 
هم اکن��ون نمونه برداری از س��طح بازار و بازرس��ی های 
متعددی در حال انجام اس��ت. وی با بیان اینکه سازمان 
ملی اس��تاندارد بازرسی های خود را در س��ال ۹۳ تقریبا 
چهار برابر سال گذشته کرده است، اظهار داشت: بازرسان 
سازمان در بازار مواد غذایی و شوینده حضور جدی دارد و 
اگر در بازرسی اولیه به مشکالتی مواجه شود، پس از نمونه 
برداری و آزمایش، چنانچه تخلف محرز ش��ود، برخورد با 

واحد متخلف صورت خواهند  کرد.
مردم به تايیديه اس�تاندارد در ش�هربازی ها 

توجه کنند
پیروزبخ��ت ب��ه خدمات��ی ک��ه در ای��ام عی��د همچون 
 ش��هربازی ارایه می ش��ود، اش��اره کرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی های به عمل آمده، سازمان استاندارد بنا دارد 
اغلب شهربازی ها ی موجود در شهرهای مختلف کشور را 
مورد بازرسی مجدد قرار دهد که در صورت وجود مشکل 
آن محل پلمپ و در غیر این صورت تاییدیه الزم برای آن 
شهر بازی صادر خواهد ش��د. وی سپس از مردم خواست 
در صورت استفاده از شهر بازی ها در ایام نوروز به تاییدیه 
صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران دقت الزم را 

داشته باش��ند. این اماکن ملزم هستند تا تاییدیه مربوطه 
را در دید عموم قرار دهند. رییس سازمان ملی استاندارد 
همچنین در خصوص البسه و پوشاک های عرضه شده در 
بازار شب عیدگفت: در مورد البس��ه و پوشاک استاندارد 
اجباری نداریم؛ اما به هموطنان توصیه می شود که حتما 
محصوالت تولید داخل را خری��داری و مصرف کنند؛ چرا 
که مواد اولیه از جمله رنگ و نخ مورد استفاده در پوشاکی 
که در ایران تولید می ش��ود، تحت کنت��رل و نظارت این 

سازمان قرار دارد.
 تدوين 3۵۰۰ اس�تاندار، رک�وردی جديد در 

تاريخ سازمان ملی استاندارد
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین عملکرد این 
سازمان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: در مورد عملکرد این سازمان در حوزه مسایل 
ملی از نظر عدد و رقم و تعداد تدوین استانداردها، رکوردی 
را در تاریخ خود برجای گذاشت. پیروزبخت با بیان اینکه 
در یک س��ال اخیر حدود ۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد تدوین 
ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: با تدوین این تعداد، تعداد 
استانداردهای تدوین شده به حدود ۲۶ هزار فقره رسیده 

است.
 افزايش چهار برابری بازرسی ها از سطح بازار

پیروزبخت با بیان آنکه بازرسی س��ازمان ملی استاندارد 
از س��طح بازار در یک س��ال اخیر چهار برابر مورد مشابه 

خود شده است، اضافه کرد: از اول ش��هریورماه سال ۹۱ 
 تا اول ش��هریور ماه س��ال گذش��ته، ۶۸ هزار بازرسی از 
مغازه ها و اماکن توزیع در سطح کشور صورت گرفت؛ اما 
از اول شهریورماه ۹۲ تا اول ش��هریور ماه سال جاری این 
رقم به حدود ۳۰۰ ه��زار مورد یعنی بی��ش از چهار برابر 

رسیده است.
بهبود رتبه سازمان ملی استاندارد در سازمان 

ايزو
سازمان ملی استاندارد ایران در این گفت و گو همچنین 
به فعالیت های بین المللی این سازمان اشاره کرد و گفت: 
 در این ح��وزه فعالیت های ارزن��ده ای انج��ام گرفته به 
گونه ای که در سال ۲۰۱۴ میالدی در رتبه بندی سازمان 
بین المللی اس��تاندارد ایزو، از بین ۱۷۰ کشور عضو این 
سازمان، س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران رتبه ۲۹ به خود 
اختصاص داد در حالی که در سال های گذشته این رتبه 

۳۲ بوده است.
 تدوي�ن دو اس�تاندارد ب�ه زبان فارس�ی در 

کمیته های فنی ايزو
رییس سازمان ملی اس��تاندارد ادامه داد: برای نخستین 
بار زبان فارسی در یکی از کمیته های فنی ایزو، به عنوان 
یکی از زبان های رسمی شناخته ش��د و دو استاندارد به 
 زبان فارس��ی به غیراز زبان انگلیس��ی و روس��ی که جزء
 زبان های رسمی به شمار می آیند، تدوین شد. پیروزبخت 
این اقدام را جزء فعالیت های بی سابقه در تاریخ سازمان 
ملی اس��تاندارد دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که از این 
طریق، زبان فارس��ی زبان ملی اس��ت و چند کشور از آن 
اس��تفاده می کنند، به تدری��ج وارد اس��تانداردهای بین 

المللی شود.
 پیاده سازی رويکرد نوين استانداردسازی در 

سال 94
وی همچنی��ن ب��ه برنامه ه��ای س��ال آینده س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد اش��اره ک��رد و گفت: س��ال آین��ده با 
 حمای��ت ریی��س جمه��ور و اعض��ای هی��ات دول��ت
 می خواهیم رویک��رد نوین استانداردس��ازی را عملیاتی 
کنی��م. پیروزبخت افزود: براس��اس این ط��رح در تالش 
خواهیم بود جنبه نظارتی خود را تقویت کنیم تا بتوانیم 
از طریق ظرفیت های بیرون از سازمان مثل سازمان های 
همجوار و قانون حمایت از مصرف کننده بتوانیم بیش��تر 
مصرف کنندگان را با خود همراه س��ازیم ت��ا نظارت ها را 
تقویت کنیم که این الزمه پیاده سازی رویکرد نوین است.

ريیس سازمان ملی استاندارد مواد غذايی؛

تشدید نظارت ها در بازار شب عید
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سرمايه داران

در سال 94 ؛
فرهنگیان کارت اعتباری تخفیف دار می گیرند

نانوايی هايی که دستگاه های  استاندارد
 ندارند،پلمپ می شوند 

مدیرعامل بانک سرمایه از ارائه کارت اعتباری 
تخفیف دار به فرهنگیان در سال ۹۴ خبر داد و 
گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
تمام فرهنگیان اعم از بازنشستگان، مستمری 
بگیران و ش��اغالن وزارت آم��وزش و پرورش 
تحت پوش��ش این طرح قرار خواهند گرفت. 
خیراهلل بیرانوند،  در حاش��یه امض��ای تفاهم 
نامه بانک س��رمایه با وزارت آموزش و پرورش 
در جم��ع خبرن��گاران، اف��زود: در چارچوب 

 این طرح که مبتنی بر بانک��داری الکترونیک
 می باشد، قرار اس��ت نیاز فرهنگیان از طریق 
تعاونی فرهنگیان و ش��رکت های وابس��ته به 
بانک در زمینه کاالهای اساس��ی ارزان قیمت 

تامین می شود.
 مدیرعامل بانک س��رمایه با بیان آنکه س��قف 
این کارت ها براس��اس ضواب��ط بانک مرکزی 
تعیین می شود، اظهار داشت: زیرساخت های 
الکترونیکی این طرح آماده ش��ده و قرار است 
کارگروهی در این راس��تا ایجاد شود تا بتوانیم 
این طرح ملی را اجرایی کنی��م. وی ادامه داد: 
با توجه به رسالت فرهنگی و اجتماعی که برای 
بانک س��رمایه قائل هس��تیم، کارت اعتباری 
تخفیف دار به پیشکسوتان آموزش و پرورش 
نیز ارایه می ش��ود وی همچنین گفت: بانک 
سرمایه یکی از بانک های خصوصی کشور است 
 که جامع��ه فرهنگی از س��هامداران عمده آن

 هستند.

 درآمد 2 و نیم میلیون نفر در کشور
 »صفر« است 

به گ��زارش زاین��ده رود و به 
نق��ل از  خبر آنالین حس��ن 
طای��ی، معاون وزی��ر کار در 
خصوص آم��ار بی��کاران در 
کش��ور گفت: آم��ار بیکاران 
هم��ان میزان��ی اس��ت که 
 توس��ط مرک��ز آم��ار اعالم 
می شود که طبق آخرین آمار، 

عرضه نیروهای کار ما۲۳/۵ میلیون نفر و تقاضا نیروی کار یا جمعیت شاغل ۲۱ 
میلیون نفر است.و ی گفت: بنابراین دو و نیم میلیون نفر بیکار هستند؛ اما این 
 با تعریف بیکاری حاد که در حال حاضر برخی از افراد جامعه تحمل می کنند 

متفاوت است.
 معاون وزیر کار با اش��اره به تعریف بیکاری حاد در جامعه بیان کرد: دو و نیم 
میلیون نفری که عرض کردم از داش��تن یک شغل یک ساعته درطول هفته 
محروم هستند؛ اما این تعریف آنهایی که تنها ۵ ساعت در هفته کار می کنند 

را در نظر نمی گیرد.
وی  ادام��ه داد: ای��ن تعری��ف تقریب��ا بیش از ده س��ال اس��ت که توس��ط 
کارشناس��ان عالی INO  انجام  ش��ده اس��ت و اصال این تعریفی نیست که 
ما در آن دخالت کرده باش��یم. وی گفت: نحوه محاس��به بیکاری در کشور 
متفاوت اس��ت؛ بنابراین آمارها و عددها یکس��ان نیس��ت و نم��ی توان آمار 
 موثقی پیدا کرد ؛ ولی آمار دقیق بیکاران قطعا از دو نیم میلیون نفر بیش��تر

 است.

استان اصفهان نیازمند 33۰۰ 
کیلومتر راه است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: این استان تا 
افق ۱۴۰۴ نیازمند ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه جدید است. 
وی همچنین ازعملیات روکش آس��فالت در هزار کیلومتر 
از راه های این اس��تان خبر داد و اظهار کرد: تا کنون ۴۰۰ 
هزار تن آس��فالت در راه های شریانی استفاده شده که این 
آمار بیش از رکورد کشور اس��ت. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با اشاره به تهیه و تدوین سند تحلیل شبکه 
راهی در اس��تان اصفهان برای نخستین بار در کشورگفت: 
سه سال از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی 
 می گذرد و رویکرد ای��ن اداره کل پس از ادغ��ام در حوزه
  راه س��ازی علمی اس��ت. وی به اجرای پ��روژه های مهم

 راه سازی اشاره کرد و افزود: تنها دستگاهی که با توجه به 
مشکالت اقتصادی، پروژه های مهم و فعال در دست اجرا 
دارد راه و شهرسازی است. محمودزاده پروژه های مهم در 
دست اجرای این اداره کل را آزاد راه کنارگذر شرق و قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران عنوان کرد و گفت: کارشناسان 
در برآورد مالی قراردادها و پروژه ها دقت کامل داشته باشند 

زیرا قراردادهای باز از معضالت این اداره کل است.

امین الرعایا کارش��ناس واح��د حقوقی اداره 
اس��تاندارد اس��تان به غیراس��تاندارد بودن 
دستگاه هایی که به صورت سنتی و غیرمجاز 
در کارگاه ها برای پخت نان ساخته می شود 
اشاره کرد و افزود: کارشناسان واحد حقوقی 
اداره استاندارد اس��تان اصفهان به ۱۰ واحد 
نانوایی تازه تاسیس که دارای دستگاه پخت 
نان غیراس��تاندارد در اصفهان بودند اخطار 
دادند. وی با بیان اینکه در آستانه نوروز نظارت 
جدی بر روی محصوالت تولیدی استاندارد، 
بازرسی از واحدهای عرضه و توزیع محصوالت 
 افزایش یافته است، بیان داشت: این واحدها
 موظف اند تا سه ماه آینده نسبت به تعویض 
 دس��تگاه و استقرار دس��تگاه اس��تاندارد در
 نانوایی های خ��ود اقدام کنن��د؛ در غیر این 
صورت اقدامات قانونی برای پلمب این واحدها 
انجام خواهد ش��د. وی تصریح کرد: از دیگر 
موارد تنبیهی برای این واحدها درخواس��ت 

از اداره غله برای قطع سهمیه آرد است. امین 
الرعایا با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نان 
که از دستگاه های غیراستاندارد استفاده کرده 
اند عمدتا در اصفهان مستقر هستند، افزود: 
استفاده از دستگاه دارای حرارت مستقیم بر 
روی نان اثر نامطلوب داش��ته و برای سالمت 
مردم مضر است چرا که گازمونوکسید کربن 
تولید شده از این دس��تگاه بر روی نان ایجاد 

مسمومیت می کند.

آگهی اصالحی شماره 44914 -  93/12/9  

           محمدحسین شاملی 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

پیرو بند 1 آگهی ش��ماره 26571 م��ورخ 79/8/2 اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان 
در م��ورد اج��رای م��اده 2 قانون حف��ظ و حمای��ت از مناب��ع طبیع��ی و ذخائ��ر جنگلی 
کش��ور بر روی پالک ش��ماره 159 موس��وم به مراتع غرب س��ن سن و مش��کان بخش 4 
 شهرس��تان کاش��ان تغییراتی به ش��رح ذیل صورت گرفته که بدینوس��یله اصالح و اعالم

 می گردد:
 اجرای قانون فوق الذکر شامل قس��متی از پالک 159و27 بخش 4 موسوم به مراتع غرب

 سن سن و مشکان و قسمتی از مزرعه طسیجان می باشد.
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یادداشت
سید مهدی شجاعی یادداشتی بر فیلم محمد)ص( ساخته مجید مجیدی نگاشته است،  او در یادداشت 
خود مجیدی را آغازگر یک حرکت یا تحول در سینمای دینی می داند و می نویسد:  فیلم پیامبر، بدون 
شک، کاری سترگ، تأثیرگذار و ماندگار است.وی می گوید: مجیدی و تیم همراهش برای این کار، تمام 

دقت، خالقیت، تجربه و توان خود را در طبق اخالص نهاده  اند .

5
هفتیادداشتمجیدی، آغازگر یک حرکت یا تحّول در سینمای دینی است

رییس دانشگاه هنر:

اقتصاد و هنر، کشور را به خودکفایی 
خواهد رساند

رییس دانش��گاه هنر اصفهان گفت: پس از تالش های بسیار 
دانش��کده کارآفرینی به صورت مجزا در دانشگاه هنر اصفهان 
تأسیس شد و  به  شدت مورد استقبال دانشجویان و اساتید این 

رشته نیز قرارگرفته است.
فرهنگ مظفر، با اعتقاد به اینکه اقتص��اد و فرهنگ دو بازوی 
محرك هر دولتی هس��تند، اظهار کرد: همه اف��راد، گروه ها و 
نهادهای دولت��ی و خصوصی باید برای تحقق ش��عار رهبری 
تالش کنند و همه مس��ائل مهم کش��ور را تنها به توان قوای 

سه گانه محدود نکنند.
وی با اش��اره به مفهوم اقتصاد هنر افزود: در طول سال جاری 
دانش��گاه هنر اصفهان همه توان و انرژی خود را به کار گرفته 
اس��ت تا موضوع اقتصاد هن��ر را به صورت عم��ده موردتوجه 
مدیران آموزش عالی کشور قرار دهد و دستاورد این تالش ها 
درنهایت منجر ب��ه تصویب ایج��اد گرایش علم��ی مرتبط با 
این موضوع در مقطع کارشناسی ارش��د در این واحد دولتی 

دانشگاهی از سوی شورای تحول انقالب فرهنگی شد.
وزیر ارشاد:

موزه طراحی لباس راه اندازری 
می شود

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گف��ت: به زودی قرار اس��ت 
مسووالن، موزه ای را به عنوان موزه طراحی لباس به این آثار 
اختصاص دهند تا پاسخگوی سالیق مختلف در جامعه باشد.

 علی جنتی  افزود: گروه های مختلفی در این دوره از جشنواره 
حضور دارند که در سال های گذشته غایب بودند و امسال وارد 
صحنه شده اند که این امر می تواند، یکی از نقاط قوت چهارمین 

جشنواره مد و لباس باشد.
 وی ادامه داد: به تدریج باید محلی دایم��ی برای نمایش آثار 
برگزیده جشنواره ها داشته باش��یم. همچنین به زودی قرار 
است مسووالن، موزه ای را به عنوان موزه طراحی لباس به این 
آثار اختصاص دهند تا پاسخگوی س��الیق مختلف در جامعه 

باشد.
جنتی همچنین درباره شکل حمایت دولت در حوزه مد و لباس 
گفت: بخش خصوصی باید اصل کار را انج��ام دهد، ولی ما به 
عنوان بدنه دولت، سیاس��ت و برنامه ریزی و حمایت را انجام 

می دهیم تا این مسیر تسهیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی تصریح کرد: نهادهای دیگر به 
ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت ک��ه نقش موثری در این 
عرصه دارد باید به تدریج وارد این بخش شود و شهرداری های 
 هم باید کمک کنند ، این مسیر آغاز ش��ده و هر چقدر جلوتر
  می روی��م م��ی توانیم از هم��کاری دیگ��ران نیز به��ره مند

 شویم.

معاون صنایع دس��تی کشور گفت: 
ه��ر ۱۰۰میلی��ارد توم��ان کاالی 
قاچ��اق مع��ادل بیکاری۱۰ه��زار 
هنرمند است. در کشور ما چند صد 
میلیارد تومان کاالی قاچاق وجود 
دارد و گم��رك باید این مس��اله را 
جدی بگی��رد. بهمن نام��ور مطلق 
،  به فعالیت ه��ای معاونت صنایع 
دستی در س��ال ۹۳ اش��اره و بیان 
کرد: ما به اص��الح وضعیت آماری 
پرداختیم. هنوز هم در ابتدای راهیم 
و باید این روند ادامه پیدا کند چون 
وضعیت آماری در کش��ور ما بسیار 
اسفناك است.یکی دیگر از مواردی 
که معاون صنایع دس��تی کشور به 
آن پرداخت بحث بیمه هنرمندان 
و صنعتگران ب��ود. او در این زمینه 
گفت ما بررسی هایی را انجام دادیم 
و به این نتیجه رس��یدیم که بعضی 
افراد که شایستگی استفاده از بیمه 
هنرمندان را نداشته اند از این مزیت 
بهره ب��رده اند. تعداد ای��ن افراد در 
حوزه صنایع دستی کمتر و در زمینه 

قالیبافی بیشتر بوده است.
نامور مطلق با اشاره به اینکه تعداد 
افراد تحت پوش��ش بیمه معاونت 
صنایع دس��تی ۲۰ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت، گفت: ای��ن میزان 
رضای��ت بخ��ش نیس��ت. توقع ما 
بسیار بیش��تر از این اس��ت. برای 
مثال در سیس��تان و بلوچس��تان 
۱۵۰ ه��زار فع��ال صنایع دس��تی 
وج��ود دارد ک��ه تنها ۲ ه��زار نفر 
آنان تحت پوش��ش ما هستند و از 
 مزایای معاونت صنایع دستی بهره 
می برند. تالش ما بر این اس��ت که 

تعداد این هنرمندان بیشتر شود.
معاون صنایع دس��تی کش��ور در 
ارتباط با قط��ع بیمه هنرمندان نیز 
گفت: در حال حاض��ر ۷۰ هزار نفر 
تحت پوش��ش بیمه صنایع دستی 

هستند، امسال روند بیمه شدن به 
کندی صورت گرفت ام��ا این طور 
نبود که بیمه هنرمندی قطع شود. 
مگر اینک��ه خود هنرمن��دان حق 
بیمه خود را با تاخیر پرداخت کرده 
باشند. این مشکل به سازمان تامین 
اجتماعی و به خود هنرمندان برمی 
گردد. دوباره باید پروسه سختی را 
پشت س��ر بگذارند تا بار دیگر بیمه 

شوند.
۷ خانه صنایع دستی در ۷ 

استان راه اندازی شد
به گفته معاون صنایع دستی کشور 
۷ خانه صنایع دس��تی در ۷ استان 
کش��ور راه اندازی شده؛  این تعداد، 
تعداد زیادی نیست و ما باید تالش 
کنیم که ب��ر این می��زان بیفزاییم. 
همچنی��ن م��ا ط��رح کارگاه های 
گردش��گر محور را راه اندازی کرده 

ایم.
۴ درصد بر تعرفه واردات 
صنایع دس�تی خارجی افزوده 

شده است
به گفته نام��ور مطلق، برای کنترل 
واردات اجناس خارجی قرار اس��ت 
۴ درصد بر تعرفه کاالهای فرهنگی 
خارجی افزوده شود و اعتباری که از 
این راه به دست می آید. صرف تولید 
صنایع دس��تی ش��ود. نامور مطلق 
همچنی��ن از تالش برای تش��ویق 
دستگاه های دولتی به خرید صنایع 

دستی خبر داد.
ارائ�ه تس�هیالت ب�ه 5 
فروشنده ایرانی خارج از کشور

وی به نمایشگاههای خارجی اشاره 
و بیان کرد: ما ۷ نمایشگاه خارجی 
برگ��زار کردیم و ۲۵ درصد رش��د 
نسبت به سال گذشته در این زمینه 
داشته ایم. سال جاری هم قرار است 
به ۵ فروشنده ایرانی خارج از کشور 

تسهیالت ویژه دهیم. 

یک هنرمند گالبتون س��از اصفهانی ک��ه در روزهای اخیر 
دار فانی را وداع گفت،  در آخرین مصاحبه خود از سفارش 

پدرش برای زنده نگه داشتن این رشته هنری سخن گفت.
به گزارش  زاین��ده رود به نقل ازمهر، اصفه��ان مهد هنر و 
رش��ته های مختلف صنایع دستی اس��ت؛ اما با درگذشت 
 ه��ر اس��تاد کار هنرمن��د، چ��راغ یک��ی از کارگاه ه��ای
  صنای��ع دس��تی اصفه��ان خاموش ش��ده و چه بس��یار

 رشته های صنایع دس��تی بودند که روزگاری رونق بسیار 
داشتند و با گذران زمان، منسوخ شدند و فقط نامی از آنها 
و استادکارانشان باقی مانده است. استاد عباسعلی فوالدگر 
یکی از آخرین بازماندگان برجسته و هنرمند گالبتون ساز 
اصفهان بود. وی تنها کارگاه تهیه و تولید نخ گالبتون کشور 
و جهان را در موزه هنرهای زیبای اصفهان پایه گذاری و احیا 
کرد  و در این سال ها با شرکت در نمایشگاه های مختلف با 
همت واال سعی در معرفی ، حفظ و اش��اعه این هنر اصیل 
داشت. آنچه در ادامه می خوانید مصاحبه با مرحوم استاد 
عباس��علی فوالدگر است که در سن ۶۲ س��الگی و به علت 
ایس��ت قلب در گذش��ت. با فوت این هنرمند گالبتون ساز 
مشخص نیس��ت آیا این هنر اصیل نیز به دست فراموشی 

سپرده می شود یا  نه.
استاد عباسعلی فوالدگر در سال ۱۳۵۹ به تدریس این رشته 
در هنرستان هنرهای زیبا پرداخت و تا سال ۱۳۶۲در این 

هنرستان فعالیت کرد. 
اس�تاد فوالدگر، از چه س�الی وارد این حرفه و شغل 

شدید؟
از سن ۶ – ۷ سالگی نزد پدرم استاد حسن فوالدگر به کارگاه 
گالبتون سازیش می رفتم و کم  کم این کار را یاد گرفتم به 

طوریکه از سن ۱۳ سالگی تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد کار را به 
صورت حرفه ای آموختم.

در حال حاضر چند نفر در کشورمان همچون شما نخ 
گالبتون درست می کنند؟

فعال در کشور فقط من هستم که این نخ را به روش سنتی 
و توس��ط ابزارهایی که از زم��ان صفویه باقی مانده اس��ت 
درس��ت می کنم. برای اولین بار ژاپنی ها این نخ را به روش 
صنعتی هم تولید کردند که به گفته پدرم ژاپنی ها آن را از 
ما الگو گرفتند و پس از دو س��ال آن را تولید کردند. هند و 
پاکستان هم این نخ را به روش صنعتی تولید می کنند؛ اما 
 کیفت و دوام آنها مثل نخ گالبتون که به روش سنتی تولید

 می شود نیس��ت چون جنس آن از مواد نفتی است ؛ ولی 
جنس نخ گالبتونی که ما درس��ت می کنیم از طال و نقره، 

ابریشم و رنگ گیاهی است.
پیشینه حرفه شما به چه دورانی بر می گردد؟

پیشینه این کار به دوران ساسانیان بر می گردد و این نخ را در 
پارچه های زربف یا همان زربافت استفاده می کردند اما در 
آن زمان به جای نخ گالبتون فقط از رشته های نقره استفاده 
می شد؛ ولی در زمان صفویه رش��ته نازك نقره را روی نخ 

ابریشم تنیدند تا پارچه بافته شده حالت بگیرد.
گفتید که این حرفه را از پدرتان آموختید، فرزندان 

شما  این کار را از شما یاد گرفته اند؟
یک فرزند دارم که او را در سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان آوردم تا این کار را از من 
یاد بگیرد که اتفاقا آن را فرا گرفت؛ اما  او را جذب نکردند که 

این حرفه را ادامه دهد.
چرا؟

چون فوق لیس��انس تربیت بدنی داش��ت که به استخدام 
آموزش پروش درآمد و از این کار رفت.

یعنی این هنر، ارزش این را نداش�ت که فرزند ش�ما 
آنرا ادامه دهد؟

خب این کار هزینه زندگی او را تامین نمی کرد.
مگر این کار هزینه زندگی شما را تامین نمی کند؟

نه، اصال؛ ببینید االن که با ش��ما صحبت می کنم حقوقم با 
یک کارگر ساده برابر است و هیچ تفاوتی نمی کند؛ در حالی 
که همه تصور می کنند چون من تنها استاد کار هنر گالبتون 
هستم، حقوقم حتما ۲۰ میلیون تومان در ماه است. من ۶ ماه 
پیش بازنشسته شدم و تا قبل از بازنشستگی ۸۵۰ هزار تومان 
حقوق می گرفتم  و شاید باور نکنید که با ۵۰ سال سابقه کار 
و با ۲۰ سال س��ابقه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی، 

ماهیانه ۷۱۸ هزار تومان مستمری می گیرم.
این طور که معلوم است از ش�غل تان چندان راضی 

نیستید؟
راضی که نیستم، اما چکار می شود کرد! از ما که گذشت؛ ۵۰ 
سال عمرم را در این کار خالص کردم. اما این را بگویم که اوال 
به این کار عالقه دارم و دوم اینکه پدرم هم به من سفارش 
کرد تا زنده ای اجازه نده تا که این هنر از بین برود و بر همین 
اصل این کار را ادامه داده ام. پدرم م��ی گفت این کار تا در 
زمان قاجاریه از بین رفته بود و با تاسیس هنرستان هنرهای 
زیبا کارگاه گالبتون سازی دوباره احیا شد اما این را بگویم که 

این هنر دوباره منسوخ خواهد شد.
شاگرد هم دارید؟

فعال خیر.
چرا شاگرد تربیت نمی کنید تا این هنر زنده بماند؟

برای این کار باید دولت سوبسید بدهد و یک فرد عالقمند را 
استخدام کند تا به او آموزش های الزم را بدهم و او هم بدون 
اینکه دغدغه مالی برای تامین زندگی خود داشته باشد این 
هنر را فرا بگیرد. مهر ماه پارسال دامادم را به سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان آوردم 
تا این کار را به او یاد دهم، به مدت ۶ ماه در کنارم کار می کرد 
و تا حدودی آنرا فرا گرفت اما مسئوالن توجهی به او نکردند 
و حتی حقوقی به او ندادند؛ بنابراین این کار را ادامه نداد و 
به شغل دیگری رفت. هرچقدر به مس��ئوالن گفتم به غیر 
از دامادم الاقل یک کسی را اس��تخدام کنید و با او قرار داد 
ببندید و حقوقی به او بدهید و تامینش کنید تا این کار را به او 
یاد بدهم، اما کسی توجه نکرد.مرحوم ادیب، از جمله افرادی 

بود که به احیای صنایع دستی اهمیت ویژه ای قائل بود.

گفتگوی منتشر نشده  با   علمدارهنر گالبتون اصفهان؛

پدرم سفارش کرد تا زنده ای ، گالبتون را زنده نگه دار
معاون صنایع دستی کشور :

ورود ۱۲میلیون دالر صنایع دستی قاچاق

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1540 سه شنبه 19 اسفند 1393 | 19 جمادی االول 1436

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 21/2626 مفروزي از 21/93 واقع 
در رشكنه بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا اباذري 
قسمت  دستور  بنابه  اينك  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  درجريان  حسینعلي  فرزند 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در 
روز 1393/1/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل  مالكین و مجاورين  بكلیه  آگهی 
از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورين و صاحبان  يابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسلیم 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 تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0
تاريخ انتشار:1393/12/19 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  

تحدید حدود اختصاصی  
مفروزي  طبقه شماره 23/2602  دو  خانه  يكباب  تحديد حدود ششدانگ  اينكه  به  نظر 
از پالک 23/149 واقع در سودآباد بخش يك ثبت شهرضا كه طبق سوابغ و پرونده 
ثبتی بنام آقاي كامران شجاعي فرزند غالمرضا و محبوبه اسمعیلي فرزند حسینعلي 
درجريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانوني آن به عمل نیامده است اينك بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
وبعمل  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   1394/2/2 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مرقوم 
اخطار می گردد كه در روز و  كلیه مجاورين  به  اين آگهی  به موجب  لذا  خواهدآمد0 
ساعت مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالكین يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1393/12/19 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا    

اصالحیه ابالغ اخطار ماده 101  
 9100400200401092/1 پرونده:  شماره   139304902004005603 نامه:  شماره 
در  منتشره   12/229 ابالغ  آگهی  پیرو   9102688/2 پرونده:  بايگانی  شماره 
علیه  و  عسكريه  موسسه  له   9102688 پرونده  خصوص  در   93/12/16 تاريخ 
سند  شماره  مزبور  آگهی  در  اينكه  به  توجه  با  آبادی  شريف  محمدی  علیرضا 
 2576 آن  صحیح  شماره  كه  گردد  می  اعالم  لذا  شده  قید   2567 اشتباهًا   رهنی 

می باشد. م الف:34455 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت 

12/297 آقای علیرضا كرباسیان دارای شناسنامه شماره 80 به شرح دادخواست به 
كالسه 527/93 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان محمد كرباسیان ورنامخواستی به شناسنامه 3622 در تاريخ 93/06/11 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
از  به: 1- صديقه جاللی ورنامخواستی فرزند محمد ش.ش 102 ت.ت 1329 صادره 
لنجان)همسر متوفی( 2- مرتضی كرباسیان ورنامخواستی فرزند محمد ش.ش 5421 
ت.ت 1362 صادره از لنجان)پسر متوفی( 3- نرگس كرباسیان ورنامخواستی فرزند 
لنجان)دختر متوفی( 4- علیرضا كرباسیان  از  محمد ش.ش 320 ت.ت 1359 صادره 
غالمرضا   -5 متوفی(  لنجان)پسر  از  صادره   1355 ت.ت   80 ش.ش  محمد  فرزند 
لنجان)پسر  از  صادره   1354 ت.ت   16 ش.ش  محمد  فرزند  ورنامخواستی  كرباسیان 
 1349 ت.ت   237 ش.ش  محمد  فرزند  ورنامخواستی  كرباسیان  فرزانه   -6 متوفی( 
محمد  فرزند  ورنامخواستی  كرباسیان  رضوان   -7 متوفی(  )دختر  لنجان  از  صادره 
ش.ش 24 ت.ت 1348 صادره از لنجان)دختر متوفی( والغیر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا 
شورای  حقوقی  پانزدهم  شعبه  شد.م الف:966  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد   تقديم 

حل اختالف لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/301 در خصوص پرونده كالسه 93-768 خواهان امید معینی كربكندی دادخواستی 
چك  فقره  يك  وجه  ريال  هزار  ششصد  و  میلیون  يك  مبلغ  مطالبه  تقاضای  بر  مبنی 

است  نموده  تقديم  اكرم صفری  طرفیت  به  تاديه  تاخیر   – دادرسی  هزينه  انضمام  به 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 94/1/31 ساعت 16:30 تعیین گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  اين شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 كدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34769 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/302 در خصوص پرونده كالسه 770/93 خواهان امید معینی كربكندی دادخواستی 
هزينه  انضمام  به  فقره چك  يك  ريال وجه  میلیون  پنج  مبلغ  مطالبه  تقاضای  بر  مبنی 
دادرسی – تاخیر تاديه به طرفیت داود نیكبخت تقديم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخه 94/1/31 ساعت 17 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسیدگی به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  نمايد.در صورت  اخذ 
اتخاذ می شود. م الف:34770 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  احمدی  شهرام  خواهان   2120/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/303
سمیه خانی نژاد –  مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت حسن روزبهانی – 
مسعود بابائی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/1/29 ساعت 
11/30صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:34789 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/304 شماره ابالغیه: 9310100354004207 شماره پرونده: 9309980363300935 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسدی  زهرا  خواهان   931189 شعبه:  بايگانی  شماره 
نرگس عظیمی به خواسته تهديد و توهین به اشخاص عادی تقديم دادگاههای عمومی 
جزايی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به كالسه 9309980363300935 
ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 1394/02/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35067   و ضمائم 

شعبه 114 دادگاه عمومی كیفری شهرستان اصفهان 
احضار

بر  مبنی  تشكر  احسان  آقای  علیه  علی شكايتی  فرزند  بنده  آقای مجید  12/305 چون 
خیانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930643 اين دادگاه ثبت وقت 
مجهول المكان   متهم  اينكه  به  نظر  شده  تعیین   11/30 ساعت   94/2/14 برای  رسیدگی 
يكی  در  نوبت  يك  مراتب  كیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  میباشد 
دعوت  مذكور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  كثیراالنتشار  روزنامه های  از 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آيد  بعمل 
م الف:35073  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده   احضاريه 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

احضار متهم
12/306 شماره ابالغیه: 9310100353506098 شماره پرونده: 9009980359800827 
شماره بايگانی شعبه: 901167 محاكم كیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
اتهام ورود به مسكن يا منزل  كالسه 9009980359800827 برای بهنام تقی زاده به 
ديگری به عنف و تهديد و ضرب و جرح عمدی تقاضای كیفر نموده كه رسیدگی به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/03/12 ساعت 09:00 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المكان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعیین 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  يك  مراتب  كیفری  امور 
مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بديهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر 
كیفری  عمومی  دادگاه   109 شعبه  م الف:35141  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی   رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ دادنامه به متهم

12/307 شماره ابالغیه: 9310100353506067 شماره پرونده: 9309980353200056 
شماره بايگانی شعبه: 930910 محاكم كیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9309980353200056 برای مهران حبیبی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی 
به صدور  منجر  و  ارجاع  اين شعبه  به  به موضوع  كه رسیدگی  نموده  كیفر  تقاضای 
به 500/000  است  نامبرده محكوم  آن  به موجب  كه  گرديده  دادنامه 93/12/6-2401 
ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت دادنامه غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی 
در اين دادگاه و سپس 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان است 
با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كیفری مراتب يك 
نوبت منتشر می شود.م الف:35142 شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 

احضار 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   18 شعبه   931824 كالسه  پرونده  در   12/308
آيتی  محمد  شما)متهم(  علیه  شكايتی  خسرو  فرزند  سورچه  اسماعیل  آقای  اصفهان 
جهت  در  كه  نموده  مطرح  غیر  مال  فروش  و  جعل  بر  داير  امیرعلی  فرزند  سجزی 
رسیدگی به اين شعبه ارجاع گرديد و نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب 
ماده 115 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كیفری مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاريخ نشر آگهی ظرف 
مدت يك ماه به شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی كامل خود جهت پاسخگويی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گرديد در صورت عدم حضور در دادسرا تصمیم مقتضی 

را خواهد گرفت.م الف:35145 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

 12/309 شماره درخواست: 9310460358300080 شماره پرونده: 9309980358300482
بازپرسی  چهارم  شعبه   930505 كالسه  پرونده  در   930505 شعبه:  بايگانی  شماره 
محرم  آقای  علیه  شكايتی  زمانی  ابراهیم  آقای  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
جهت  كه  نموده  مطرح  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  بر  دائر  حسین  فرزند  زمانی 
رسیدگی به اين شعبه ارجاع گرديده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب 
ماده 115 آيین دادرسی كیفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار محلی 
آگهی 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 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:35146 

شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 12/310 شماره درخواست: 9310460359500113 شماره پرونده: 9309980359501804
علیه  می گردد محمود نصراصفهانی  اعالم  بدينوسیله  بايگانی شعبه: 931841  شماره 
محمدحسین نصراصفهانی داير بر كالهبرداری مجهول المكان به اين بازپرسی تسلیم 
و به شماره 931841ب16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيین 
از روزنامه های كثیراالنتشار محلی  ابالغ در يكی  به منزله  اين آگهی  دادرسی كیفری 
خواهد  تصمیم  اتخاذ  بازپرسی  اين  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  يك  برای 
نمود.ضمنًا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:35147 مولوی 

بازپرس شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
 12/311 شماره درخواست: 9310460359500112 شماره پرونده: 9309980359501761

علیه  فدايی  رضوان  می گردد  اعالم  بدينوسیله   931798 شعبه:  بايگانی   شماره 
امیرحسین منانی فرزند احمد داير بر خیانت در امانت مجهول المكان به اين بازپرسی 
يك  ظرف  عنه  مشتكی  از  كه  است  گرديده  ثبت  931798ب16  شماره  به  و  تسلیم 
ماده  تجويز  با  و  می شود  به حضور  دعوت  رسیدگی  آگهی جهت  نشر  تاريخ  از  ماه 
روزنامه های  از  يكی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  اين  كیفری  دادرسی  آيین  قانون   115
كثیراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ 
می گردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  نمود.ضمنًا  خواهد   تصمیم 

انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  م الف:35148 
شهرستان اصفهان)مجتمع2(

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 
 12/312 شماره درخواست: 9310460359500114 شماره پرونده: 9309980359501806
الهه  علیه  سهیلیان  هاجر  می گردد  اعالم  بدينوسیله   931843 شعبه:  بايگانی  شماره 
ناطقی فرزند محمدعلی و امید شیخی قهی داير بر مزاحمت تلفنی و مزاحمت حضوری 
مجهول المكان به اين بازپرسی تسلیم و به شماره 931843ب16 ثبت گرديده است كه 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از 
می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيین دادرسی كیفری اين آگهی به منزله ابالغ در 
يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزينه نشر آگهی  بازپرسی  اين 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:35149  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 12/313 شماره درخواست: 9310460359500115 شماره پرونده: 9109980359501142
به  بهرامی  اصغر  علی  می گردد  اعالم  بدينوسیله   911152 شعبه:  بايگانی   شماره 
واليت از سروش بهرامی علیه بهزاد غفاری فرزند براتعلی داير بر شركت در آدم ربايی 
به  و  تسلیم  بازپرسی  اين  به  لواط مجهول المكان  و  اخاذی  و  تهديد  و  نقلیه   با وسیله 
تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  عنه  مشتكی  از  كه  است  گرديده  ثبت  911152ب16   شماره 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيین 
از روزنامه های كثیراالنتشار محلی  ابالغ در يكی  به منزله  اين آگهی   دادرسی كیفری 
تصمیم  اتخاذ  بازپرسی  اين  حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  يك  برای 
می گردد. پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمنًا  نمود.   خواهد 

انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  م الف:35150 
شهرستان اصفهان)مجتمع2(

ابالغ وقت رسیدگی  
همگی  محبوبه   – منصوره   – فاطمه  خانمها  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی   12/314
كنگازيان و اكبر و اصغر كنگازيان و ريحانه كنگازيان موضوع دادخواست خانم پری 
المثل سهم االرث كه تحت كالسه 1124-93ح/9 ثبت  كنگازيان مبنی بر مطالبه اجرت 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خواندگان درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسیله 
به نامبردگان ابالغ می شود در تاريخ 94/1/30 ساعت 10/30صبح جهت رسیدگی در 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارسال اليحه دفاعیه و يا عدم معرفی وكیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد نمود.م الف:35152 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ 

شماره  9310100350108211و9310100350108213  ابالغنامه:  شماره   12/315
حقیقی:  شونده  ابالغ   930353 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980350100306 پرونده: 
حضور:  تاريخ  مجهول المكان  نشانی  به  دو  هر  مولوی  خديجه   -2 كريمی  مهدی   -1
1394/04/02 سه شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیكبخت-ساختمان دادگستری كل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: 
در خصوص دعوی محمد صالحی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در اين شعبه حاضر شويد.م الف:35156 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
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6
رای فدراسیون فوتبال ایران در انتخابات فیفا مشخص شد

فدراسیون فوتبال ایران گزینه منتخبش برای انتخابات فیفا را مشخص کرده است.
 رییس فدراس��یون فوتبال کش��ورمان در نظر دارد در این انتخابات به سپ بالتر 
رییس فعلی فیفا برای ادامه فعالیت رای دهد.علی کفاشیان در این مورد گفت: با 
بررسی کاندیداهایی که جلو آمده اند، رای فدراسیون فوتبال ایران به بالتر خواهد 

بود.
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یک ایرانی سرمربی تیم ملی 
تکواندوی گرجستان شد

بولینگ  و  بیلیارد 
باید مورد توجه قرار بگیرد

پیام خانلرخانی، سرمربی تیم تکواندوی شهرداری ورامین، هدایت 
تیم ملی گرجستان را برعهده گرفت.

پیام خانلرخانی سرمربی تیم شهرداری ورامین در لیگ برتر، پس از 
توافق با مسووالن فدراسیون تکواندوی گرجستان به مدت یک سال 

سرمربیگری تیم ملی این کشور را برعهده گرفت.
خانلرخانی امس��ال با تیم ش��هرداری ورامین در لی��گ برتر و جام 

باشگاه های آسیا عنوان قهرمانی را کسب کرد.
تیم شهرداری ورامین سال گذش��ته عنوان قهرمانی در لیگ برتر و 
نایب قهرمانی در مسابقات جام باشگاه های آسیا را نیز با خانلرخانی 

کسب کرد.
وی عن��وان نایب قهرمانی لی��گ برتر و قهرمانی در مس��ابقات جام 
 فجر با تیم ش��هرداری ورامین در س��ال 90 را نی��ز در کارنامه خود

 دارد.

دبیر فدراس��یون بولینگ و بیلیارد کش��ورگفت: در تالش هس��تیم جایگاه 
این ورزش را در جامعه افزایش دهیم. رحیم جنت نیا اظهار داش��ت: دنبال 
موفقیت های جهانی در این رشته ورزشی هستیم تا این ورزش دارای توجه 
و توسعه بیشتر در کشور شود. وی گفت: استان چهارمحال و بختیاری دارای 
استعداد های باالیی در رشته ورزش��ی بیلیارد و بولینگ است؛ به طوری که 
هم اکنون ورزشکاران این استان دارای مقام های کشوری هستند. وی بیان 
کرد: باید برای ارتقاء جایگاه این ورزش تالش کنیم.دبیر فدراسیون بولینگ 
و بیلیاردکشور  ادامه داد: کمبود اعتبارات یکی از مهمترین مشکالت در راه 
توسعه این ورزش است. وی گفت: اس��تان چهارمحال و بختیاری استانی پر 
ظرفیت برای توسعه رشته های ورزش��ی مختلف است.جنت نیا تاکید کرد: 
جوان مستعدی در این استان وجود دارد که باآموزش این جوانان می توان در 

رشته های مختلف ورزشی موفقیت های باالیی کسب کرد.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا تیمش را شایسته 
کسب پیروزی خانگی برابر رایووایکانو و صعود 

به صدر جدول اللیگا دانست.
لوییس انریکه در مورد پیروزی قاطع 6 بر یک 
بارسلونا برابر رایووایکانو در ورزشگاه نیوکمپ 
که آبی و اناری های کاتالونیا را در هفته بیست 
و ششم اللیگا، پس از 4 ماه تعقیب رئال مادرید 
به صدر جدول رده بندی رقابت ها فرس��تاد به 
تمجید از شاگردان خود پرداخت و صدرنشینی 

را برازنده آنها دانست.
انریک��ه گفت: ما حق ب��ودن در جای��ی که در 
جدول لی��گ هس��تیم را کس��ب کرده ایم. به 
بازیکنانم گفتم که هیچ توپی به آسانی به دست 
نمی آید و چیزی ب��ه عنوان آس��ودگی خاطر 
معنا ندارد؛ چون می دانس��تم ک��ه رایووایکانو 
کار ما را س��خت می کند. هدف ما این اس��ت 
که در پایان رقابت ها صدرنش��ین جدول لیگ 
باشیم. من همیشه گفته ام که تیم های بزرگ 
هم شکس��ت می خورند و این اتفاق باز هم رخ 
می دهد و به همی��ن دلیل ما همیش��ه باید با 
احتیاط به راهمان ادامه دهیم. در حال حاضر 
 ما شایس��تگی بودن در صدر جدول را کس��ب 

کرده ایم.
انریکه در ادامه درباره وضعیت نیمار و همچنین 
روند رو به رش��دی که لوئیز س��وارز )زننده 2 
گل بارس��ا( در آن ق��رار گرفته اس��ت، اظهار 
داشت: باشگاه به نیمار اجازه داده که در اردوی 
 تیم ملی برزیل حض��ور پیدا کند. س��وارز هم

 رفته رفته دارد با مسی هماهنگ تر می شود و 
هر چه می گذرد کارهایی ک��ه او برای ما انجام 
می دهد بیش��تر می شود. زوج مس��ی و سوارز 
فوق العاده اس��ت و این به نفع سایر اعضای تیم 

هم هست.

س��رمربی آبی و اناری های کاتالونیا در پاس��خ 
به س��ؤالی درباره رئال مادرید که ش��نبه شب 
در خانه اتلتیک بیلبائو تن به شکست داد و به 
همین سبب فرصت صدرنشینی بارسا را فراهم 
کرد، عنوان کرد: من معموالً درباره حریفان مان 
حرف نمی زنم. هر بازی دش��واری های خاص 
خودش را دارد و ضرورت ب��ردن تمام بازی ها 
یک محرک نیست بلکه یک بار است. با وجود 
ضرورت کسب پیروزی، ش��یوه کسب آن هم 
بسیار مهم اس��ت. امیدوارم که در پایان فصل 
توانسته باش��یم این چالش را با موفقیت پشت 

سر بگذاریم.
انریکه در خصوص وضعی��ت فعلی تیمش هم 
تصریح کرد: جایگاهی که اکنون داریم با تالش 
به دست آمده اس��ت. یک تیم برای رسیدن به 
فینال جام حذفی اسپانیا باید رقبای سرسختی 
را از پیش رو ب��ردارد. ما می خواهی��م در تمام 
جام ها پیش��روی کنیم. بازی قابل قبول پیکه 
و گلزنی او براب��ر رایووایکان��و موضوع دیگری 
بود ک��ه انریک��ه ب��ه آن پرداخت و گف��ت: او 
 همیشه گل می زند و برای ما بازیکنی کلیدی

 است.

اصغرقلن�دری: برخ��الف تصوروپیش بینی اکثرکارشناس��ان 
والیبال، نتیجه بازی های نیمه نهایی بیس��ت و هش��تمین دوره 
مسابقات والیبال لیگ برترکشور، دوراز انتظاربود وچنگی به دل 
نمی زد. بیست وهشتمین دوره مسابقات والیبال لیگ برترکشور، 
باصعود چهارتیم ش��هرداری تبریز، پیکان تهران و میزان مشهد،  

شهرداری ارومیه وارد مرحله نیمه نهایی شد.
دراین دوره رقابت ها که با حضور14تی��م در دوگروه و به صورت 
دوره ای برگزارش��د، پیش گویی برخی ازکارشناس��ان والیبال، 
غلط ازآب درآم��د و تیم های مطرحی همچ��ون  متین ورامین، 
سایپا البرز، نوین کشاورز،آلومینیوم بندرعباس که ازستاره های 
والیبال ایران سود می برند،  از رس��یدن به این مرحله بازماندند. 
 تی��م متین ورامی��ن دردیدارب��ا پی��کان پرمهره ته��ران مغلوب

 ب��ازی س��ازی پاسورسرش��ارازتجربه ب��ا ن��ام امیرحس��ینی و 
حضور  نامداران ملی پوش��ی نظیرس��ید محمد موسوی عراقی، 
رضا قراء، سامان فائزی،علی حسینی وپدیده جوانی به نام محمد 
جواد معنوی نژاد کاپیتان تیم ملی جوانان شد. البته این حقیقت را 
هم نباید فراموش کنیم که مصدومیت طوالنی امیر غفور بازیکن 
ارزنده تیم ملی که از چهره های ش��اخص والیبال ایران و بهترین 
های مسابقات جام جهانی است، یکی از عوامل تاثیرگذار درکسب 
نتایج ضعیف متین ورامین ودیداربا تیم پیکان به شمار می آمد.به 
هر تقدیرتیم شهرداری ارومیه که درسایه حمایت یکپارچه بیش 
از شش هزارتماش��اگر متعصب و حامیان همیش��ه حاضر دراین 

دوره رقابت ها وتفکرات اندیشمندانه جهانگیر سیدعباسی مربی 
جوان و با دانش و سایر اعضای کادرفنی مانند نوبخت سیدعباسی 
و ساسان خداپرس��ت که ازجمله بازیکنان شایسته تیم های ملی 
بودند، تمامی بازی های خانگی خود را که درسالن  شش هزارنفری 

غدیرارومیه برگزارشد را با نتایج درخشان سه بر صفر برده است. 
دراولی��ن ب��ازی رفت خ��ود مقابل تی��م میزان مش��هد مقدس، 
رکورد پیروزی های س��ه برصفررا حفظ کردو ب��ا ارائه یک بازی 
کامال منطق��ی و مقتدران��ه، روی نمایش پرف��روغ پوریا فیاضی 
 یارقدرتی و ب��ازی خ��وب حامد رضای��ی بازیکن بلن��د قامت، و 
س��رعتی زنی که با س��رویس های مهار نش��دنی خ��ود عرصه را 
برش��اگردان رضا مؤمنی مقدم تن��گ کرده ب��ود، ازیک طرف و 
هارمونی تیمی و ب��ازی کم اش��تباه میالدعبادی پ��ور، نیکالی 
 نیکول��وف و ش��هرام محم��ودی س��رگروه تی��م که ب��ه خاطر
 آسیب دیدگی درفرم ایده آل نبود، ازسویی دیگر، گام نخست را 
با پیروزی پشت سر گذاش��ت. نکته قابل ذکردیداردوتیم میزان 
مش��هد و ش��هرداری ارومیه به نیمه دوم مربوط می شود که 60 
دقیقه به طول انجامید ودوتیم شانه به شانه هم تا عدد 34 کسب 
امتیازکردند؛ ام��ا درنهایت این تیم ش��هرداری ارومیه بود که در 
این ماراتن والیبال موفق شد حریف س��ختکوش خود را با نتیجه 
36به34 شکست دهد. اما برخالف دو س��ت اول ودوم ست سوم 

فاقد زیبایی وجذابیت بود. 
انگارس��تاره های ملی پوش تیم میزان به یکباره افول کردند و در 
غروبی غم انگیز تن به شکست 25به 10 دادند! که غیرقابل تصور 
بود. بازی دوم این دوتیم در روز چهارشنبه هفته آینده همزمان با 
بازی تیم های پیکان تهران و شهرداری تبریزدرسالن مهران مشهد 
مقدس به مورد اجرا نهاده خواهد ش��د وچنانچه تیم ش��هرداری 
ارومیه موفق به برد ش��ود به ب��ازی فینال راه پیدام��ی کند، زیرا 
دردستور العمل سازمان لیگ  قانون دو برد ازسه بازی درنظرگرفته 
شده است، اما اگرتیم میزان درخانه موفق به پیروزی گردد، بازی 
سومی هم درپیش است که به خاطر سرگروهی شهرداری ارومیه 
درمرحله مقدماتی، بازی سوم مجددا در سالن 6 هزارنفری غدیر 
ارومیه برگزار خواهدشد، این شرایط برای تیم های پیکان تهران 

وشهرداری تبریزهم وجود دارد. 

 انریکه:

بارسلونا لیاقت صدرنشینی  را  دارد
بازی های نیمه نهایی، دور از انتظاربود!

 میزان مشهد، مقهورحمایت یکپارچه تماشاگران  ارومی شد!

بازیکن تیم گیتی پس��ند گفت: فکر می کنم 
بعد از رفتن ترابیان، دیگر به فوتسال رسیدگی 

نمی شود و روز به روز پسرفت داریم. 
 افش��ین کاظمی در مورد اتفاقات حاشیه ای 
دیدار تیمش با پایاس��ازه با بیان مطلب فوق 
اظهار داشت: حاشیه ها از ابتدای بازی شروع 
ش��د. بازی س��ختی بود. یک مقدار هم تیم 
حریف را تحریک کرده بودند. برای پایاسازه 
که نتیجه این مس��ابقه خیلی فرقی نمی کرد 
چون آنها س��قوط می کنند.اما می خواستند 
ورزش پ��اک را مقابل ما به اج��را درآورند و با 
تمام قدرت ب��ازی کردند. فک��ر می کنم بعد 
از رفت��ن عباس ترابی��ان، دیگر به فوتس��ال 
رسیدگی نمی شود و روز به روز پسرفت داریم. 
جواب های افتخاری به اینهمه حاشیه و اتفاق، 

خیلی ساده  است. او به جای اینکه همه چیز را 
برای مردم توضیح دهد، جواب هایی می دهد 

در مورد حاشیه ها که اصال قابل قبول نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: ببینید در لیگ ایتالیا، 
علیه یوونتوس مدرکی نبود که تبانی کرده،  اما 
فیلم تمام بازی هایش را با دقت نگاه کردند و 
دیدند که یکی دو بازیکن به حریف راه داده اند 
و به همین راحتی این تیم را به لیگ پایین تر 

فرستادند. 
اما در فوتس��ال ما تازه بطری  انداختن زمان 
پنالتی باب ش��ده اس��ت. این اتفاق در زمان 
مدیریت افتخاری باب شده؛ چون آن را خیلی 
س��اده گرفته اند و با این تخلف برخورد نشده 
است. فکر کنید برای یک ضربه پنالتی، هفت 
هش��ت بار بطری پرتاب کرده اند، این نشان 

می دهد که مدیریت درستی نیست. اگر دفعه 
اول س��ختگیری می ش��د یا نتیجه یک بازی 
س��ه بر صفر اعالم می ش��د، دیگر هیچ کسی 
به خودش اجازه نمی داد در نظم بازی اخالل 

ایجاد کند. 
حاال ان��گار اش��تغال زایی کرده ان��د و به یک 
نفر در هر بازی پنج ش��ش بط��ری می دهند 
 که در صحنه های حس��اس ب��ه زمین پرتاب 

کند.
کاظم��ی در م��ورد عذرخواه��ی مدیرعامل 
پایاس��ازه از وی به دلیل سیلی ای که از سوی 
عوامل این باش��گاه به صورتش نواخته شد،  
گفت: این اتف��اق افتاده، دیگ��ر عذرخواهی 
چ��ه فای��ده ای دارد. در بازی با تاسیس��ات 
دریایی، بازیکن ش��ماره 6 ای��ن تیم که اصال 

او را نمی شناسم، یک دفعه آمده و درحالیکه 
من یک کارت داشتم، هر چه خواسته به من 
توهین کرده، من فقط به او گفتم که نمی دانم 
از طرف چه کسی آمدی اما این رسم ورزش 
نیس��ت. در بازی با پایاس��ازه هم خیلی با ما 
برخورد ناعادالنه ای داشتند. روی صحنه گل، 
بازیکن حریف با سر به سر من ضربه زد، باید 
همان جا اخراج می شد ولی این اتفاق رخ نداد. 
در موقعیتی که بازیکنان م��ا در حالت دو به 
گلر بودند، بازیکن ما را از پشت زدند. بازیکن 
حریف خودش داشت از زمین بیرون می رفت 
و می دانس��ت باید اخراج ش��ود اما داور فقط 

کارت زرد داد.
بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ادامه داد: من 

12 -13 سال است که بازی می کنم؛ اما هیچ 
لیگی را مثل لیگ امس��ال ندیدم که اینقدر 

پرحاشیه و بی اخالق باشد.
کاظمی با اشاره به عدم دعوت شدنش به تیم 
ملی تصریح کرد: آنطور که آمار می گویند من 
یکی از بهترین بازیکنان ایران در جام جهانی 
بودم، ام��ا نمی دانم در این یک و اندی س��ال 
چه اتفاقاتی افتاده که بازیکنی که خس��وس 
در م��وردش می گفت ما اگر چه��ار نفر مثل 
تو داش��تیم جزو چهار تی��م برتر دنی��ا قرار 
می گرفتیم، دیگر به تیم ملی دعوت نمی شود. 

در 27 سالگی من، گفتند داریم در تیم ملی 
جوانگرایی می کنیم. من که از 16 -17 سالگی 
در تیم ملی بازی ک��رده ام نمی دانم چطور در 
28 سالگی پیر هستم. من تیم ملی را دوست 
دارم، ولی متاسفانه می بینم که اینجا حق به 
حق دار نمی رس��د. نمی دانم چرا فوتسال ما 
اینطوری شده. این راهی که کمیته فوتسال 
پیش گرفته، بن بست اس��ت. در این سال ها 
چیزی به فوتس��ال ما اضافه نش��ده که هیچ،  
تازه کلی پسرفت هم داش��ته ایم. بزرگان را از 
تیم ملی گرفته اند، هنوز یک س��تاره معرفی 
نشده، حتی پیراهن تیم ملی را هم از بازیکنان 

گرفته اند.
وی تاکید کرد: بازیکن ملی که حقوق ندارد، 
حداقل یک پیراهن و گرمکن بود که بازیکن 
می توانس��ت آن را یادگاری ب��ه هوادارانش و 
مردم بده��د. این بی حرمتی اس��ت که برای 
اولین ب��ار در زم��ان افتخاری، بع��د از بازی 
پیراهن ه��ا و گرمکن ه��ا را از بازیکنان پس 
گرفته ان��د. ع��ده ای همی��ن جوری ب��ه تیم 
ملی دعوت می ش��وند. قبال یک ج��وان باید 
خیلی ت��الش می کرد تا به تی��م ملی دعوت 
ش��ود؛ ولی اکن��ون این اتف��اق خیلی راحت 
می افتد و دیگر برای بازیکن مهم نیس��ت که 
تیم مل��ی نتیجه خوب می گی��رد یا معمولی 
و بد. ب��ا ادامه ای��ن وضعیت دو س��ال دیگر 
 حتی جزو چه��ار تیم آس��یا ه��م نخواهیم 

بود.
افشین کاظمی بار دیگر با اشاره به بازی های 
لیگ برتر گفت: گرچه با این حرف ها چیزی 
هم درس��ت نمی شود. متاس��فانه این روزها، 
دائم از این و آن می ش��نویم که تاسیس��ات 
دریایی با بازیکنان ش��ان حرف زده، بازی ها 
هم به همین راحتی یکی پس از دیگری تمام 
می شود. با این حال ما امیدمان به خداست و 
هنوز هم در کورس قهرمانی هستیم، به این 
 هم ایمان داریم ک��ه هیچ کار خدا بی حکمت

نیست.

بازیکن تیم گیتی پسند:

راهی که کمیته  فوتسال می رود بن بست است

پایان کالس مربیگری پیشرفته 
هندبال

کالس مربیگری پیشرفته هندبال به میزبانی اصفهان و با حضور 
سرمربی اسلوونیایی تیم ملی، علیرضا حبیبی و محسن طاهری 

از مدرسین کنفدراسیون آسیا  برگزار  شد.
این دوره کالس مربیگری پیشرفته برای ارتقاء درجه مربیگری 
از 2 به یک از روز سیزدهم اسفندماه آغاز و روز گذشته به پایان 

رسید.
سرپرس��تی این کالس به عهده کیوان صادقی از مربیان خوب 
کش��ورمان بود. وی پیرامون این کالس اظهار داش��ت: در این 
 دوره 31 مربی ک��ه دارای کارت مربیگری درج��ه 2 بودند و در

 استان های خود فعال بودند از فعالیت آنها می گذشت شرکت 
کردند.

وی تصریح کرد: مدرس��ی ای��ن کالس بر عهده ب��روت ماچک 
س��رمربی تیم ملی در جام جهانی 2015 قطر ب��ود که علیرضا 
حبیبی و محس��ن طاهری از مربیان خوب کش��ورمان که جزء 

مدرسین آسیا هستند، وی را در این کالس یاری کردند.
کیوان صادقی در پایان پیرامون مباحث تدریس ش��ده در این 
کالس بیان داش��ت: معموال مربیانی که دارای کارت مربیگری 
درجه 2 هستند، به نوعی از علم روز هندبال دنیا عقب می باشند 
که در این چند روز یکسری کالس های تئوری و عملی داشتیم 
و به نظر من این چنین کالس ها باعث ارتقاء سطح علمی آن ها 

می شود و باعث می شود که مربیان به روز شوند.  
علیرضا حبیبی یکی از مربیان خوب و با تجربه کشورمان که در 
کنار ماجک و محسن طاهری مدرس کالس مربیگری پیشرفته 
هندبال می باشد در این باره گفت: خوشبختانه کسانی که در این 
کالس حضور داشتند از بازیکنان اسبق ملی و همچنین مربیان 

تیم های پایه بودند که همراه خود تجارب خوبی را داشتند .
وی در پایان افزود: در این کالس سعی بر این داشتیم تمرینات 
جدیدی را به نمایش بگذاریم که مربیان بتوانند استفاده بهینه 

از این کالس ها ببرند.

 انسجام ذوب آهن را 
در کمتر تیمی می بینیم

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در چند بازی گذش��ته ثابت 
شد که تیم ما به انسجام الزم رسیده است که این انسجام را در 

کمتر تیمی می بینیم.
مسعود حسن زاده  درباره برد 4 بر یک ذوب آهن برابر سایپا اظهار 
کرد: در این بازی در مقابل تیم خوب سایپا با اقتدار پیروز شدیم 
و توانستیم با درایت کادر فنی و تالش بازیکنان 4 گل به این تیم 
بزنیم. شکست دادن سایپا کار آسانی نبود؛  اما ذوب آهن قدرت 

شکست دادن هر تیمی را دارد.
وی افزود: خوش��بختانه در 4 بازی گذش��ته حداکثر امتیازها را 
کس��ب کرده  و برای این بازی نیز برنامه خاصی داریم. بازیکنان 
از روحیه باالیی برخوردارند و در چند روز گذش��ته تمرین های 
خوبی را پشت سر گذاشته ایم. مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: 
در چند بازی گذشته ثابت شدکه تیم ما به انسجام الزم رسیده 
است که این انس��جام را در کمتر تیمی می بینیم. ذوب آهن تیم 
بزرگی است و باید جز 3 تیم باالی جدول باشد. اگر در اوایل فصل 
نتایج بهتری کسب می کردیم و با بدشانسی مواجه نمی شدیم،  
هم اکنون در جدول جایگاه خیلی بهتری داشتیم. البته با تداوم 

پیروزی ها به تدریج صعود خوبی در جدول خواهیم داشت.
حس زاده با بیان این که ه��واداران در موفقیت ذوب آهن نقش 
زیادی داشته اند افزود: از هواداران خونگرم ذوب آهن می خواهم 
در آینده نیز به ورزشگاه بیایند و با تمام وجود تیم خود را تشویق 
کنند. تساوی نه به سود ماست و نه به س��ود پیکان. پس هر دو 
تیم برای پیروزی به میدان می روند. کادر فنی در این چند وقت 
زحمات زیادی برای تیم کشیده است و باید جواب این زحمات 

را با انجام بازی های خوب بدهیم.

 ایران از لیگ قهرمانان آسیا
 حذف می شود؟

در صورت حل نشدن مش��کل حق پخش تلویزیوني نمایندگان 
ایران از رقابت هاي فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته 
مي شوند. علی کفاش��یان بعد از دیدار با شیخ س��لمان، رییس 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا با خبری هش��دار دهنده در مورد 
مش��کل حق پخ��ش تلویزیونی به ای��ران آمد و اع��الم کرد که 
نمایندگان ایران در صورت حل نشدن مشکل حق پخش از لیگ 
قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهند شد. نکته مهم اما اینجاست 
که صدا و سیما حق پخش برخی دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا را 
به شرکت WSG، اسپانسر تلویزیونی AFC هم پرداخت نکرده 
است. شیخ سلمان هم به فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده که 
اگر تا پایان فصل فعلی لیگ فوتبال مشکل حق پخش تلویزیونی 
حل نشود، آنگاه تمامی نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان آسیا 
کنار گذاش��ته خواهند ش��د و از فصل آین��ده در بهترین حالت 
نمایندگان ایران تنه��ا اجازه حض��ور در AFC کاپ و رقابت با 

حریفان درجه 2 و 3 آسیایی را خواهند داشت.

ادعای جالب همسر فوتبالیست 
سرشناس درباره حرکت زشت وی

همسر جانی اوانس مدعی شده که او روی زمین تف کرده است.
جانی اوانس به خاط��ر تف کردن روی پاپیس سیس��ه، مهاجم 
نیوکاس��ل با محرومیتی 6 جلسه ای مواجه ش��ده است و هلن 
اوانس، همسر او می گوید: همه چیز عجیب به نظر می رسد. اما 
باید بگویم که این طور که همه فکر می کنند نیست. جانی حتی 
تا آخر بازی نمی دانسته که موضوع چیست و بعد فهمید که چه 
اتهامی به او زده شده است. او می خواسته روز زمین تف کند و به 
خطار زاویه دوربین های تلویزیونی این روز به نظر می رسد که او 

روی بازیکن حریف تف کرده است.

جواد نکونام چگونه تبرئه شد؟
شکایت امیر قلعه نویي از جواد نکونام رد شدو  این پایان خوش 
براي کاپیتان تیم ملي فوتبال و در نتیجه شهادت شهود و پاسخ 
استعالم هایي بوده که به دادسرا ارائه شده است. پس از این که 
امیر قلعه نویی شکایتی را علیه جواد نکونام مطرح کرد، پرونده 
در چندین مرحله در ش��عبه ویژه رس��یدگی به جرایم ورزشی 
دادس��رای عمومی و انقالب تهران مورد بررسی قرار گرفت و در 
نهایت با نظر بازپرس ویژه این پرونده ش��کایت سرمربی آبی ها 
علیه بازیکن سابق این تیم رد شد و به عبارتی دیگر جواد نکونام 
توانس��ت خالف ادعای اتهامی مطروحه را به اثبات برساند و در 

نهایت از اتهام وارده مبرا شود.
 جواد نکونام برای دفاع از خود دالیل و مس��تنداتی را به دادسرا 
ارائه کرده اس��ت. او با احضار چند ش��اهد و ثبت ش��هادت آنها 
توانس��ته اثبات کند که اظهاراتش خالف واقع نبوده نمی تواند 

مصداق اتهام نشر اکاذیب باشد.
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در ای�ن س�ال ها چی�زی ب�ه 
فوتس�ال ما اضافه نش�ده که 
هیچ،  ت�ازه کلی پس�رفت هم 
داش�ته ایم. ب�زرگان را از تیم 
مل�ی گرفته ان�د، هن�وز یک 
س�تاره معرفی نش�ده، حتی 
پیراه�ن تی�م مل�ی را ه�م از 

بازیکنان گرفته اند



اخبار کوتاه یادداشت نویسنده شهرکردی، رتبه نخست جشنواره داستان انقالب را کسب کرد
  نویس��نده ج��وان چهارمح��ال و بختی��اری موف��ق ب��ه کس��ب رتب��ه نخس��ت جش��نواره

 »داستان نویسی انقالب«شد.رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: سجاد خالقی در بخش 
ُرمان نوجوان موفق به کسب رتبه نخست جشنواره داستانی نویسی انقالب شد.حجت اهلل شیروانی 
افزود:آثار فاطمه علمدار و سجاد خالقی به مرحله نهایی داوری هفتمین دوره جشنواره داستان انقالب 

اسالمی)جایزه امیرحسین فردی( راه یافت که سجاد خالقی رتبه نخست را از آن خود کرد. 

7
محور ارتباطی شهرکرد-خوزستان 

افتتاح شد
 قاسم س��لیمانی در افتتاحیه محور ارتباطی ش��هرکرد- خوزستان، 
اظهارداش��ت: این محور ارتباطی به منظور تس��هیل در رفت و آمد 
مسافران نوروزی و کاهش ترافیک، به صورت موقت تا 16 فروردین 
س��ال آینده، افتتاح ش��د.وی افزود: این محور به منظور عبور و مرور 
خودروهای سواری در روز گشایش یافت و از تردد کامیون، اتوبوس و 
سایر خودروهای سنگین و عمومی در این محور ارتباطی، جلوگیری 
می شود.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، بیان ک��رد: تاکنون برای 

اجرای این طرح، بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی تکمیل و بهره برداری از ط��رح  راه های جایگزین کارون 4 را یکی 
از مهم ترین محور ارتباطی شهرکرد – خوزستان عنوان کرد وگفت: 
تس��هیل در رفت و آمد مردم، توس��عه گردش��گری، رونق اقتصادی 
منطقه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، بهبود وضعیت معیشت 
مردم و رسیدن س��ریع تر به توس��عه در بخش های مختلف از دیگر 
مزیت های جاده جایگزین کارون 4 است. سلیمانی بیان کرد: فعالیت 
شبانه روزی و استقرار ماشین آالت نیمه سنگین و سنگین راه سازی، 
نقش مهمی در تسریع عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه راه های 
جایگزین کارون 4 داشته اس��ت. وی افزود: همه مسووالن مرتبط با 
پروژه راه های جایگزین کارون4 نیز، در این مدت تمام تالش خود را 

برای تکمیل و بهره برداری سریع تر این پروژه به کارگرفته اند.

۲۱ شهرک صنعتی در چهارمحال 
وبختیاری صاحب زمین می شوند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
به ۲1 شهرک صنعتی در استان زمین واگذار می شود.

رضا گنجی از واگذاری زمین به ۲1 شهرک صنعتی در استان خبر داد 
و اظهارداشت: در حال حاضر ۲1 ش��هرک و ناحیه صنعتی در استان 
در ش��رایط واگذاری زمین قرار دارند که در آنها تع��داد  هزار و445 
قرارداد با متقاضیان منعقد و در مجموع 645 هکتار زمین به ایشان 

واگذار شده است. 
وی با بیان اینکه امسال تولید شهرک های صنعتی رشد چشمگیری 
داشته اس��ت افزود: امسال توسعه و پیشرفت ش��هرک های صنعتی 
استان روند رو به رشدی داشته که این امر به رونق صنعت و اقتصاد در 

استان کمک شایانی می کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: شرکت شهرک های صنعتی توانس��ته زمینه و بستر مناسبی را 
جهت س��رمایه گذاری در عرصه صنعت در اس��تان به جهت اجرای 
زیر ساخت های اساسی در ش��رک های صنعتی مهیا کندکه این امر 
می تواند به جذب س��رمایه گذار، رونق اقتصاد و به س��بب آن کاهش 
بیکاری در اس��تان کمک کند.گنجی خاطرنش��ان کرد: آنچه سبب 
رشد، پیشرفت و پویایی در شهرک های صنعتی استان شده، حاصل 
پیگیری های مسووالن اس��تان و نیز همت و پشتکار پرسنل سخت 
کوش شرکت شهرک های استان اس��ت که با تکیه بر نیروی جوان، 
تخصص فنی و اراده ای از جنس خواستن، عزم خود را بر پایه ای صرف 

فعل توانستن استوارساخته اند.
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 مدی��رکل دفت��ر حفاظ��ت و حمای��ت س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور گفت: 30درصد 
از شمشمادزارهای کشور دچار خشکسالی شده است.

 شمش��اد جنگلی ی��ا شمش��اد هیرکانی با ن��ام علمی 
Buxus hyrcana درخت��ی همیش��ه س��بز و 
س��ایه پس��ند اس��ت که بوم��ی ش��مال ایران اس��ت 
 و ع��الوه ب��ر ای��ران در ترکمنس��تان نی��ز روی��ش 

دارد.
این گون��ه گیاه��ی در فهرس��ت گیاه��ان در معرض 
 تهدی��د و در طبق��ه در مع��رض خطر انق��راض جای 

دارد.
بهمن افراسیابی  افزود: این خشکسالی به دلیل تغییر 
اکوسیس��تم و اکولوژی مناطق جنگلی اتفاق افتاده و 

باعث خشکی شمشادزارها شد.
 وی اف��زود: ی��ک میلی��ون و 100ه��زار هکت��ار از

 جنگل ه��ای زاگرس نی��ز دچار آفت ش��ده که بخش 
 عمده ای از این جنگل ها در برابر آفتها پاکسازی شده

است.
افراس��یابی گفت: این درخت ها دچ��ار آلودگی، آفت 

سخت قارچ زغالی و سوسک چوب خوار شده بود.
به گفته وی، ب��ه خاطر مقابله با ای��ن آفت و جلوگیری 

از رش��د آن، تنه درخت های آلوده بری��ده و از منطقه 
جنگلی خارج شده است.

افراس��یابی تاکی��د کرد: خشکس��الی یک��ی از عوامل 
اصلی آس��یب دیدن و آفت دیدگ��ی درختان جنگلی 
اس��ت .وی گفت: بهره ب��رداری های ب��ی رویه باعث 
 ش��کننده تر ش��دن اقلیم جنگل های کش��ور ش��ده

 اس��ت .به گفته افراسیابی،توجه به کش��ت گونه های 
اقتصادی یکی از رویکردهای سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری است.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: توسعه انرژی ها نو در 
مناطق جنگلی از راهکارهای کاهش برداشت بی رویه 

از منابع جنگلی است.
 ایران در ح��دود 14میلیون هکتار جن��گل دارد و که 
حدود 1/9 میلیون هکتار جنگل در شمال وجود دارد، 
که 1/۲میلیون هکتار آن جزء جنگل های مرغوب و بقیه 

جزء جنگل های حفاظتی یا حمایتی است.
جنگل های ایران که 8/8 درصد مس��احت کش��ور را 
تش��کیل می ده��د، از نظ��ر مدیریت��ی ب��ه دو گروه 
 جنگلهای ش��مال و جنگل های خارج از شمال تقسیم

 می شوند.

مدیرکل اوقاف چهارمح��ال و بختیاری از اجرای ویژه 
برنامه های طرح »آرامش بهاری« و »س��وگواره یاس 
 نب��وی« در ایام ن��وروز در بق��اع متبرکه این اس��تان

 خبر داد.
حجت االس��الم محس��ن غالمیان  اظهارک��رد: طرح 
»آرام��ش به��اری« ب��رای پنجمین س��ال متوالی در 
 بق��اع متبرکه اس��تان چهارمحال و بختی��اری برگرار

 می شود.
وی افزود: 50 مبلغ از استان قم به بقاع متبرکه استان 
در راستای برگزاری مطلوب این برنامه اعزام می شوند.

غالمیان با اش��اره به تقارن ایام نوروز ب��ا ایام فاطمیه 
دوم، گفت: امس��ال ویژه برنامه»سوگواره یاس نبوی« 
در راس��تای گرامیداش��ت دخ��ت نبی مکرم اس��الم 
 پرشورتر از سال های گذش��ته در استان برگزار خواهد

 شد.
برپایی ایستگاه سالمت در امامزادگان شاخص استان

غالمیان برپایی ایستگاه سالمت در امامزادگان شاخص 
اس��تان را از دیگر ویژه برنامه های این اداره کل در ایام 
نوروز دانس��ت و افزود: ب��ا توجه ب��ه برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته و تفاه��م منعقد ش��ده بی��ن اوقاف و 
هالل احمر در س��ه بقعه شاخص اس��تان چهارمحال 

و بختیاری)حلیم��ه و حکیم��ه خات��ون ش��هرکرد، 
امامزاده حمزه عل��ی بلداجی و امامزاده س��ید محمد 
 منجرموئی در شهرستان لردگان(ایستگاه سالمت برپا 

می شود.
حجت االس��الم محس��ن غالمی��ان همچنی��ن از 
برپای��ی »خیمه ه��ای معرف��ت« در چهارمح��ال 
و بختی��اری  نیز خب��ر داد و گفت: خیم��ه معرفت در 
بقاع امام��زادگان حلیمه و حکیمه خاتون ش��هرکرد، 
امام��زاده حمزه عل��ی بلداج��ی و امام��زاده س��ید 
 محم��د منجرموئ��ی در شهرس��تان ل��ردگان برپ��ا 

می شود.
غالمیان همچنین ش��ایعات مطرح ش��ده در راستای 
حفاری غیرمجاز در بقع��ه امامزاده حمزه علی بلداجی 
را یادآور ش��د و تاکید کرد: این ش��ایعات به هیچ وجه 
صحت ندارد و از مردم فهیم استان می خواهم که به این 

شایعات توجه نکنند.
وی روند وقف ه��ا در اس��تان را نیز مطل��وب ارزیابی 
و اظهارک��رد: س��همیه چهارمح��ال و بختی��اری در 
موقوفه ه��ای جدید در س��ال ج��اری 80 موقوفه بود 
 که ب��ا تالش ه��ای انجام گرفت��ه این می��زان افزایش 

یافته است.

سهمیه چهارمحال 
و بختیاری در 
موقوفه های جدید 
در سال جاری 80 
موقوفه بود که با 
تالش های انجام 
گرفته این میزان 
 افزایش 
یافته است

یک میلیون و 
 ۱00هزار هکتار از
 جنگل های زاگرس 
نیز دچار آفت شده 
که بخش عمده 
ای از این جنگل 
ها در برابر آفتها 
 پاکسازی شده
است

ویژه برنامه های اوقاف در ایام نوروز اعالم شد؛مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها؛

 30درصد از شمشادزارهای کشور
 خشک شد

 حفاری امامزاده حمزه  علی 
شایعه است
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تبادل لوایح 
12/316 در خصوص پرونده تجديدنظر خواهی حسن شجاعی با وكالت حمیدرضا زارع 
به طرفیت تجديدنظرخوانده پیمان سلیمی به دادنامه شماره 476و475 مورخه 93/5/22 
مطروحه در پرونده كالسه 92-1202و93-169 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
و  لوايح  تبادل  پیمان سلیمی جهت  تجديدنظرخوانده  به  ارباب خطاب  در خیابان  واقع 
ارائه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاريخ نشر آگهی اقدام فرمايید. عدم حضور وفق 
اقدام می گردد.م الف:35164 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل  مقررات 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/317 در خصوص پرونده كالسه 2096/93 خواهان آقای سعید سیاوشی دادخواستی 
طرفیت  به   09131128097 شماره  به  موبايل  خط  يك  سند  انتقال  به  الزام  بر   مبنی 
خانم زينب فرهادی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز يكشنبه مورخ 94/2/6 
ساعت 8/30 صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:35166 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/318 در خصوص پرونده كالسه 2138/93 خواهان مسعود حبیبی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فخر آفاق بشارت تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/2/21 ساعت 10صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  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 رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35168 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/319 شماره پرونده: 2537/93 سید حمید حسینی فرزند عابد به نشانی مجهول المكان 
وقت  ارباب   – خ سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  2 شورای حل  محل حضور شعبه 
نفقه: دعوی شريفه كريمی  حضور: 94/1/31 ساعت 8:30 صبح علت حضور: مطالبه 
به طرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر شويد.م الف:35170 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

12/320 شماره پرونده:1360/93 مهدی محمدی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المكان 
وقت  ارباب   – خ سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  2 شورای حل  محل حضور شعبه 
نفقه:  اداری علت حضور: مطالبه   – از نشر آگهی ساعت صبح  حضور: يك هفته پس 
جهت رويت نظريه كارشناسی به شعبه مراجعه نمايید.م الف:35171 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

شريف  سلطانی  محمدجواد  خواهان   1785/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/321
آبادی با وكالت شهرام نفر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا رضايی 
94/2/14 ساعت 11صبح  مورخ  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقديم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:35173  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صادقی  رسول  خواهان   1848/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/322
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  زاده  كريم  يوسف  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  مورخ94/2/12 ساعت8/30صبح 

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:35184  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بیات  بهرامعلی  خواهان   1853-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   12/323
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  محمدعلی صرامی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ 94/2/2 ساعت 11/30 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:35194 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

تاريخ 93/9/27 شعبه 6  12/324 شماره: 1274/93ش6 به موجب رای شماره 1631 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه فربد سبحانی 
فرزند فرهاد به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 21/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 420/000 ريال هزينه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تاديه 
له مرتضی  لغايت زمان وصول در حق محكوم  دادخواست 93/7/20  تقديم  تاريخ  از 
اصغری فرزند محمد به نشانی اصفهان – خ آبشار سوم – خ الهیه- كوچه شماره10. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه 
يا ترتیبی برای پرداخت  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:34757 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/325 شماره دادنامه: 9309970351601426 شماره پرونده: 9209980351601138 
شماره بايگانی شعبه: 921200 خواهان: خانم زهرا بیانی با وكالت آقای مهرداد شماعی 
زاده به نشانی اصفهان – خ شريف واقفی – كوی18- پالک25 خوانده: آقای علی داد 
قاسمی به نشانی خانه اصفهان – خ ش. اسماعیلی – ک.ش احمد رضوانی –منزل كاظم 
گردشكار:  زوجه  درخواست  به  طالق  حكم  صدور  خواسته:  –مجهول المكان  احمدی 
دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
قاسمی  علیداد  آقای  طرفیت  به  سخی  فرزند  بیانی  زهرا  خانم  خواسته  دادگاه:  رای 
فرزند اسحاق هر دو تبعه كشور افغانستان صدور حكم طالق به علت عسر و حرج و 
بدرفتاری می باشد خواهان در توضیح اظهار داشته در تاريخ 85/6/14 به عقد زوجیت 
دائمی خوانده درآمده و يك پسر بچه چهارساله ثمره آن است و با وصف تحمل رفتار 
خشونت آمیز و آمیخته با كتك كاری او مدت زمانی است زندگی با وی را رها و از انفاق 
در حق او و فرزندانش رويگردانی كرده و رفته است كه با التفات به مفاد دادخواست 
و نظريه هیئت داوری و مفاد دادنامه شماره 9209973760200944 مورخ 1393/6/30 
دادگاه شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی شاهین شهر با محتوای محكومیت خوانده به 
تحمل مجازات از بابت ايراد ضرب و جرح عمدی خواهان و ترک انفاق نسبت به ايشان 
در  آگهی  نشر  ابالغ  با وصف  كه  دادرسی  در جلسه  و همچنین عدم حضور خوانده 
روزنامه كثیراالنتشار حاضر نگرديده و اليحه ای نیز كه در بردارنده دفاع از خود باشد 
ارسال نداشته دادگاه زندگی زناشويی خواهان را آمیخته با عسر و حرج احراز نموده و 
با استناد به مواد 176تا 182 قانون آيین دادرسی مدنی افغانستان و مواد 26و29 قانون 
حمايت خانواده كشور ايران حكم طالق ايشان را صادر می نمايد نامبرده می تواند پس 
اقدام كند و  از قطعی شدن حكم با رعايت شرايط شرعی طالق نسبت به تطلیق خود 
سردفتر طالق نیز به عنوان نماينده دادگاه معرفی می شود و حضانت فرزند ايشان به 
نام مجتبی چهارساله با خواهان است رای دادگاه غیابی است در مهلت بیست روزپس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:33522 عرب پور رئیس شعبه 16 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
12/326 كالسه پرونده: 576/93 شماره دادنامه: 774-93/10/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا عشق علی فرزند حسن نشانی: اصفهان- 
خ حافظ – خ كرمانی – جنب پاركینگ شهرداری – چینی زرين خوانده: جواد صادقی 
وصفی فرزند رمضان نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 27/500/000 ريال 
بابت شش فقره چك به شماره های 822842-87/6/22و1967440-87/8/24و196745-

و  ملت  بانك  87/8/30و196743-87/8/11و196735-87/7/18و87/8/10-196740 
بانك سپه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
علی  علیرضا عشق  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینمايد.  رای  صدور 
به طرفیت جواد صادقی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار 
ريال6 فقره چك به شمار های 1- 822842-87/6/22 و 2- 1967440-87/8/24 و 3- 
196745-87/8/30 و 4- 196743-87/8/11 و 5- 196735-87/7/18 و 6- 196740-
87/8/10 عهده بانك ملت و سپه شعبه خ انقالب شهرضا به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخیر  و 
انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  قانونی وقت و  ابالغ  با  اينكه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تكذيبی  و  ايراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دويست 
و بیست هزار ريال ريال به عنوان خسارت دادرسی و هزينه نشر آگهی و به پرداخت 
خسارات تاخیر و تاديه از تاريخ سررسید چك لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق 
نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود.م الف:33523 شعبه 

22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/327 شماره دادنامه: 9309970351201340 شماره پرونده: 9309980351200349 
فريبا  خانم  وكالت  با  براهیمی  موسی  آقای  خواهان:   930355 شعبه:  بايگانی  شماره 
5و6  فرعی  بین   – بهشتی  دكتر  شهید  خ   – شاهین شهر   – اصفهان  نشانی  به  توانا 
الدين به نشانی  ط2- واحد6 خوانده: آقای جواد پیرنجم   – ساختمان شهرام   – غربی 
ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  دادگاه  چك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمايد. رای دادگاه: دعوی 
فريبا توانا به وكالت از موسی براهیمی فرزند حبیب اله به طرفیت جواد پیرنجم الدين 
فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ 264/000/000 ريال وجه چك شماره 748817ف/38 
مورخ 87/7/25 عهده بانك سپه امیركبیر به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه 
به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك 
محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اينكه خوانده دلیلی كه حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوی داشته باشد اقامه 
و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و 
198و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بابت مجموع خسارات  بابت اصل خواسته و 15/560/000 ريال  264/000/000 ريال 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق 
ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  غیابی  رای صادره  می نمايد  اعالمی  و  خواهان صادر 
قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجديدنظر خواهد بود.م الف:33524 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/10/29-773 دادنامه:  شماره   575/93 پرونده:  كالسه   12/328
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا عشق علی فرزند حسن نشانی: 
اصفهان- خیابان حافظ – خ كرمانی – جنب پاركینگ شهرداری – چینی زرين خوانده: 
محمد قیامت فرزند علی اكبر نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 12/120/000 
بانك  ريال وجه دو فقره چك به شماره های 500686-87/2/20و86/10/17-520918 
تجارت گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای مینمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست علیرضا عشق علی به 
طرفیت محمد قیامت به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و يكصد و بیست هزار ريال 
وجه دو فقره چك به شماره های 500686-87/2/20 و 520918-86/10/17 عهده بانك 
تجارت زرين شهر و فوالدشهر به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تاديه با توجه 
به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حكايت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  آيین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249  قانون  198و519و522 
میلیون و يكصد و بیست  مبلغ دوازده  پرداخت  به  به محكومیت خوانده  تجارت حكم 
عنوان  به  ريال  هزار  هشتاد  و  يكصد  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ريال  هزار 
خسارت دادرسی و هزينه نشر آگهی و به پرداخت خسارات تاخیر و تاديه از تاريخ 
حق  در  مركزی  بانك  نرخ شاخص  طبق  آن  ايصال  و  زمان وصول  لغايت  سررسید 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه خواهد بود.م الف:33525 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/329 شماره دادنامه: 9309970361701896 شماره پرونده: 9309980361701114 
مهدی  فرزند  موقتیان  محمدحسین  آقای  خواهان:   931142 شعبه:  بايگانی  شماره 
نوروزی  اكبر  علی  آقای  خوانده:  پ34   – ملك  كوچه   – میر  خ   – اصفهان  نشانی  به 
اوراق  به  نظر  دادگاه  مطالبه وجه چك  نشانی مجهول المكان خواسته:  به  فرزند رضا 
رای  صدور  به  مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتويات  و 
می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدحسین موقتیان فرزند مهدی به 
 100/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا  فرزند  نوروزی  اكبر  علی  آقای  طرفیت 
پرداخت  عدم  گواهی  و  به شماره 1390/9/8-093868  فقره چك  يك  استناد  به  ريال 
صادره از بانك محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تاديه دادگاه نظر به 
بر  ابرازی خواهان كه داللت  تقديمی خواهان و تصوير مصدق مستندات  دادخواست 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است 
قانون  مواد 198و515و519  به  و مستنداً  دانسته  ثابت  نظر  به  را  فلذا دعوی خواهان 
آيین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چك حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 3/565/000 ريال به عنوان خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
از تاريخ سررسید لغايت هنگام پرداخت در  تاديه وفق شاخص اعالمی بانك مركزی 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بیست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم 
بیست و هشتم  استان اصفهان می باشد.م الف:33526 حاجیلو رئیس شعبه  تجديدنظر 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

12/330 شماره: 93-651 به موجب رای شماره 979 تاريخ 92/11/6 شعبه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیها 1- زهرا 2- سهیال هر 
دو حقیقت هر دو به نشانی مجهول المكان 3- احمد ابراهیمی به نشانی اصفهان – سپاهان 
اند پ30+ محكوم   – خ كیمیا   – الوند2- كوچه شجاعت كامیان   – بلوار غدير   –  شهر 

به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 32/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت 128/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكیل طبق تعرفه 
زمان  تا   91/10/20 چك  سررسید  تاريخ  از  تاديه  تاخیر  خسارت  پرداخت  همچنین 
وصول خواسته براساس نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمايندگی محمدحسین نظری توكلی و مسعود مهردادی به نشانی اصفهان 
– خ جی – مقابل خ تاالر – سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه و پرداخت نیم عشر 
ابالغ شد،  علیه  به محكوم  اجرائیه  كه  همین  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا. 
محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:33527 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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جش��نواره » از ايده تا اج��را« 20 تا 
21 اسفندس��ال جاري در دانش��گاه 
ش��يخ بهايي اصفهان برگزار ش��ده و 
دانشجويان با راه هاي توليد ايده آشنا 

مي شوند.
 امي��د صاب��ري، مس��وول برگزاري 
جش��نواره بيان داش��ت: اين برنامه 
رويك��ردي آموزش��ي – تجرب��ي 
دارد ك��ه در آن ش��ركت كنندگان 
عالقه من��د ب��ه فرآين��د كارآفريني 
و اس��تارت آپ گ��رد ه��م آم��ده تا 
در اي��ن م��دت دان��ش مقدمات��ي 
 جهت ورود ب��ه ح��وزه كارآفريني ر

ا فراگيرند. 
 وي در مورد تفاوت ه��اي عمده اين 
رويداد با ديگر رويدادهاي كارآفريني 
گفت: شركت كنندگان در اين برنامه 
پس از آموزش تمام مباحث مورد نياز 
و تشكيل تيم اقدام به ايده پردازي به 
صورت تيم��ي مي كنند ك��ه اين امر 
موجب باال رفتن كيفي��ت ايده هاي 
ارائ��ه ش��ده در چني��ن روي��دادي 
مي ش��ود.  مس��وول برگ��زاري اين 
جش��نواره افزود: در م��دت برگزاري 
اين روي��داد تمام ش��ركت كنندگان 
طي ي��ك كارگاه آموزش��ي جذاب، 

آموزش داده مي ش��وند ك��ه چگونه 
مي توان در زمينه كس��ب و كارهاي 
اينترنت��ي از هيچ به ي��ك ايده  ناب و 
جهاني دست يافت.آنها با اين موضوع 
كه چگونه مي توان نظر سرمايه داران 
 را به اين ايده ها جلب كرد نيز آش��نا

 مي شوند.  
وي با بيان اينكه در مدت اجراي اين 
برنام��ه چهاركارگاه مختل��ف برگزار 
خواهد شد خاطرنش��ان كرد: در روز 
چهارشنبه سه كارگاه از هيچ تا ايده، 
از ايده تا اجرا و كارگاه ش��ناخت بازار 
هدف ارائ��ه خواهد ش��د و در روز ۵ 
شنبه نيز كارگاهي با عنوان كار تيمي 

ارائه خواهد شد.  
صابري  افزود: اي��ن تيم ها مي توانند 
در قال��ب موضوعات مختل��ف مانند 
س��المتی، گردش��گری، تفري��ح و 
س��رگرمی، آموزش و ... باش��د.  وي 
تصريح كرد: در روز پنجشنبه، هر يك 
از تيم ها با كمك تس��هيل كننده ای 
كه مخصوص هر تيم مش��خص شده 
اس��ت و طی يك طوفان فكری، يك 
ايده را در ح��وزه كاری تيم، انتخاب 
ك��رده و س��پس ب��ا كمك تس��هيل 
كنندگان و مربيان، يك مدل كسب 
 و كار پيش��نهادی ب��رای اي��ده ارائه

 می دهند.  
مس��وول برگزاري اين برنامه با بيان 
اينك��ه در پاي��ان روز پنج ش��نبه هر 
تي��م ۵ دقيقه فرص��ت دارد ت��ا ايده 
خود را ب��ه همراه مدل كس��ب و كار 
ب��ه داوران ارائه دهد، اظهارداش��ت: 
داوران اين رويداد از ميان كارآفرينان 
 و س��رمايه گذاران ش��هر انتخ��اب

 شده اند.

انتخاب لپ ت��اپ مناس��ب، كار چندان 
آسانی نيست. حتی پس از مدتی استفاده 
از رايانه ني��ز،  باز هم تش��خيص اين كه 
رايانه كامال مناسبی را انتخاب كرده ايد 

يا نه ، مشكل خواهد بود. 
در انتخ��اب يك لپ ت��اپ الزم اس��ت به 
نكات گوناگونی از جمل��ه كيفيت صفحه 
نمايش، ان��دازه، وزن و البت��ه طول عمر 
 باتری توج��ه كرد. در حاليك��ه مدل های
 لپ تاپ - تبلت��ی ه��ر روزه افزايش پيدا 
می كنند، لپ تاپ های كروم بوک مدل های 
ارزان قيمت تر و البته تواناتری را دارند و 
در كنار آن ني��ز لپ تاپ هايی با باالترين و 
جديدترين تكنولوژی ها به اين بازار عرضه 
ش��ده اند كه می توانن��د جايگزين خوبی 
برای رايانه ه��ای روميزی باش��ند. البته 
قبل از انتخاب يك لپ تاپ مناس��ب بايد 
تصميم بگيريد كه از لپ ت��اپ تان انتظار 
ارائه چه خدمت و انجام چه فعاليت هايی 
را داري��د. برخی ترجيح می دهند س��راغ 
لپ تاپ های سبك تر و كم حجم تر بروند. 
برای اين افراد »اولترابوک« )لپ تاپ های 
سبك و كم حجم تر( گزينه های مناسبی 
خواهن��د ب��ود. اما ب��رای كس��انی كه به 
بازی ه��ای كامپيوتری عالقه ش��ديدی 
دارند، لپ تاپ هايی ك��ه گرافيك باالتر و 
قدرت پردازش بيشتری دارند گزينه های 
مناس��ب تری خواهن��د ب��ود.  لپ تاپ ها 
عموم��ا در يك��ی از ش��ش ن��وع مختلف 
اولترابوک، لپ تاپ های كاری، كروم بوک، 
لپ تاپ های پيوندی )تبل��ت لپ تاپ ها(، 
لپ تاپ های بازی و البته لپ تاپ با كاربری 
عموم��ی ج��ای می گيرن��د. مدل ه��ای 
 ZenBook 13، ايس��وس XPS دل
UX30۵، لن��وو Pro 3 Yoga بهترين 
مدل ه��ای لپ تاپ های اولترابوک اس��ت 

 techradar كه به نوش��ته وب س��ايت
از جمله بهترين های س��ال 201۵ است. 
اين وب س��ايت در ادامه معرف��ی بهترين 
مدل های لپ تاپ 201۵، نام لپ تاپ های 
دل كروم ب��وک 11، لن��وو كروم ب��وک 
N20p و توش��يبا كروم ب��وک 2 را جزو 
بهترين لپ تاپ ه��ای كروم ب��وک آورده 
اس��ت. اما برای كس��انی بيش از همه به 
بازی های مختلف كامپيوتری عالقه دارند، 
مدل ه��ای آوروس Pro X7، اوروجي��ن 
GL۵۵1 و  S، ايس��وس  -EVO1۵
گيگابايت P37X بهترين انتخاب ها می 
توانند باش��ند. بهترين مدل های تبلت - 
لپ تاپی ني��ز طبق اين رده بندی ش��امل 
 Pro مدل های مايكروس��افت س��رفيس
3، لنوو يوگا Pro 2، ايسوس ترنسفورمر 
بوک TX300، لن��وو ايده پد يوگا 11S و 
دل ونو 7130Pro 11می ش��ود. در اين 
ليس��ت توش��يبا كروم بوک 2، ايس��وس 
زن ب��وک UX30۵ و مك ب��وک اير 13 
اينچ��ی به عن��وان بهتري��ن لپ تاپ های 
دانش آموزی معرفی شده است. و در نهايت 
بهترين لپ تاپ های كاری با قابليت حمل 
و نقل مناسب، لنوو تينك پد W۵40، دل 
Precision M6800 و اچ پ��ی زدبوک 

G2 17 هستند.

بهترین لپ تاپ های سال 2015با راه هاي تولید ایده آشنا شوید

استرس های طوالنی 
 عامل ابتال به 

»خستگی آدرنال« 

اگر ش��ما هم جزء آن دس��ته از افرادی هس��تيد كه 
با خس��تگی از خواب بيدار می ش��ويد و هيچگاه اين 
خستگی از تن ش��ما بيرون نمی رود، ممكن است به 
خستگی آدرنال مبتال شده باش��يد. استرس شديد، 
خواب كم و حتی اعتياد از نشانه های بيماری عجيب 

و ناشناخته خستگی آدرنال است.
 اين در حالی است كه گاهی اوقات سپری كردن روز از 
همان ابتدا برای افراد سخت است. بدن آنها درد دارد. 
نمی توانند تمركز كنند و دائما خسته هستند. از ديگر 
نشان های اين بيماری ناشناخته می توان به تحريك 
پذيری، احساس ضعف، عدم تعادل هورمونی، هوس 
غذاهای شيرين و شور و ... اشاره كرد. در واقع خستگی 
آدرنال زمانی اتفاق می افتد كه عملكرد غدد آدرنال از 

سطح معمول پايين تر است.
اگرچه اغلب اوقات استرس های طوالنی مدت باعث 
ابتال به اين بيماری می شوند؛ اما عفونت های شديد 
به ويژه عفونت دستگاه تنفسی، آنفوالنزا، برونشيت و 
يا ذات الري��ه نيز گاهی موجبات خس��تگی آدرنال را 

پديد می آورد. 
همان گونه كه از نام آن پيداس��ت بارزترين مشخصه 
اين بيماری نوعی خس��تگی اس��ت كه با اس��تراحت 
كردن از تن افراد بيرون نمی آيد. حتی ممكن اس��ت 
مبتاليان به اين بيماری بس��يار عادی به نظر برسند 
و هيچ نش��انه ب��ارز بيم��اری در آنها وجود نداش��ته 
 باشد، بلكه تنها احساس خس��تگی و كسالت داشته 

باشند.
 چنين افرادی اغلب هنگام صبح از محرک هايی مانند 
قهوه استفاده می كنند تا در طول روز روحيه خود را 

حفظ كنند.
در اين مقاله ش��ما را با نش��انه های بيماری خستگی 
آدرن��ال و روش های درمانی برای مقابله با آن آش��نا 

می كنيم:
غدد آدرنال دو غده گرد با ابعاد 3 تا 4 اينچ هستند كه 

در باالی كليه ها قرار گرفته اند.
 اي��ن غ��دد ب��رای ادام��ه بق��اء حيات��ی هس��تند و 
هورم��ون ه��ای مختلف��ی از جمل��ه آدرنالي��ن، 
كورتيزون، آلدوس��ترون، اس��تروژن، تستس��ترون، 
ك��ه كنن��د  م��ی  تولي��د   . . . و.  پروژس��ترون 

 نق��ش ه��ای مختلف��ی در ب��دن ايف��ا م��ی كنند. 
اف��رادی كه دچ��ار ضع��ف غ��دد آدرنال هس��تند،  
 هن��گام صب��ح اي��ن غ��دد ب��ه درس��تی فعالي��ت

 نمی كنند .
 ب��ا گذش��ت روز و ي��ا اس��تفاده از مح��رک هاي��ی 
مانن��د قه��وه و چ��ای فعالي��ت اي��ن غدد بيش��تر 
 ش��ده و ح��س خس��تگی و كرخت��ی از بي��ن
 می رود. ش��ايع ترين نشانه های خس��تگی به  شرح 

زير هستند؛
 آدرنال،اضطراب،تجمع چربی در بدن،حساسيت به 
برخی از مواد شيميايی نظير مواد پالستيكی،خستگی 
مدام، س��رد بودن دس��ت ها و پاها،اعتياد به مصرف 

نوشيدنی های محرک زا مانند چای و قهوه، يبوست
ميل شديد به خوردن مواد كافئين دار، غذاهای شور، 
ش��يرين و غذاهای سرش��ار از پروتئين،افس��ردگی، 
خشكی پوست،حساسيت به نمايشگر كامپيوتر و تلفن 
همراه، احساس خستگی و خواب ناكافی،ريزش موها

تپ��ش قلب،فش��ار خ��ون ب��اال و ي��ا پايي��ن، ع��دم 
 تواناي��ی كنترل اس��ترس، بی خوابی، س��ندرم روده 
تحريك پذير، يبوست، اسهال، درد مفاصل، احساس 

سنگينی در پاها، از دست دادن رنگ طبيعی پوست
كمر درد،ك��م كاری تيروئي��د، از دس��ت رفتن توده 
عضالنی، سندرم تخمدان پلی كيستيك،تنگی نفس

وزوز گوش ها،سيستم ايمنی ضعيف، بيدار شدن در 
نيمه های شب.

روش ه�ای درمان�ی طبیع�ی ب�رای مقابل�ه با 
خستگی آدرنال

اگرچه خس��تگی آدرنال به عنوان بيماری ناشناخته 
 قرن 21 معروف اس��ت، ام��ا با روش ه��ای طبيعی، 
عادت ها و رژيم غذايی مناسب می توان آن را درمان 

كرد. 
تنها كافی اس��ت مبتاليان ب��ه اين بيم��اری عادات 
نادرس��ت خود مانن��د س��يگار كش��يدن و اعتياد به 
مص��رف كافئين را ترک ك��رده و با مص��رف گياهان 
 شفابخش ماننند شيرين بيان، مصرف مكمل ها مانند
 ويتامي��ن های گ��روه C و B، حفظ تناس��ب اندام و 
انجام ورزش های س��بك كه به تعادل غدد آدرنال و 
 تيروئيد كمك می كند، به بهبود بيماری خود كمك

 كنند.
 همچني��ن ب��ه اف��راد توصيه م��ی ش��ود از مصرف 
غذاهاي��ی ك��ه دارای س��موم، م��واد ش��يميايی و 
يا م��واد اوليه ای ك��ه عملك��رد گ��وارش و هضم را 
س��خت می كن��د مانن��د ش��كر، غذاهای ف��رآوری 
 ش��ده و روغ��ن ه��ای هيدروژن��ه  خ��ودداری

 كنن��د. مهمترين بخ��ش درمان خس��تگی آدرنال 
كاهش استرس و درمان ذهن است. بنابراين مبتاليان 
به خس��تگی آدرنال بايد از بيدار مان��دن تا دير وقت 
اجتناب كرده و سعی كنند چرخه خواب ثابتی داشته 
باشند. عالوه بر اين افراد توصيه می شود تا جايی كه 
 امكان دارد مصرف كافئي��ن و قندهای غير طبيعی را 

ويندوز، يكی از محبوب ترين و كاربردی ترين سيستم های 
عامل برای كامپيوتر های شخصی است. يكی از نكات جالب 
در مورد ويندوز اين اس��ت كه می توان بسياری از كارها را با 
استفاده از كليدهای تركيبی موجود در صفحه كليد به انجام 
رس��انيد. چنانچه كاربران بدانند كه چگونه می توان بدون 
اس��تفاده از ماوس و تنها به كمك صفحه كليد، بسياری از 
اعمال مورد نظر در اين سيس��تم عامل را انج��ام داد، قطعا 
س��ريع تر از گذش��ته به انجام كارهای روزمره خود خواهند 

پرداخت. 
1- نمایش اپلیکیش�ن ها و فولدرهای موجود در نوار 

وظیفه و انتخاب آن ها
برای نمايش و انتخاب يك اپليكيش��ن و يا فولدر كه در نوار 
وظيفه ويندوز قرار دارد، كافی است ابتدا كليد ويندوز را بر 
روی صفحه كليد نگه داشته؛ سپس كليد T را فشار دهيد و 
با كمك كليد های چپ و راست و يا فش��ار دادن كليد T به 
دفعات، می توانيد تمامی اپليكيشن ها و فولدرهای موجود در 

نوار وظيفه را مشاهده يا انتخاب كنيد.
2- انجام عملیات Copy ، Paste و انتقال فایل ها

 Ctrl+C،Ctrl+V اكثر كاربران ويندوز كليدهای تركيبی
و Ctrl+Z را می شناسند. اين دكمه ها به ترتيب برای انجام 
كارهايی نظير كپی، جاگذاری و ح��ذف كردن متون به كار 
می روند؛ اما آيا می دانستيد كه با استفاده از آن ها می توانيد 

همين كارها را عالوه بر متن، با فايل ها نيز انجام دهيد؟
3- کنار هم قرار دادن پنجره ها به شکل کاشی

در ويندوز های 7 و 8، با كش��يدن يك اپليكيشن به طرفين 
صفحه نمايش، می توانيد آن ها را در آن موقعيت تثبيت كنيد. 
حال تصور كنيد كه بخواهيد اين كار را به س��رعت و بر روی 
چندين اپليكيشن و فولدر به طور همزمان انجام دهيد. برای 
اين كار كافيست كليدهای تركيبی Ctrl+Shift+Esc را 
فشار داده و در پنجره باز شده، ابتدا كليد Ctrl را نگهداشته 
سپس اپليكيش��ن ها و پنجره هايی را كه دوس��ت داريد به 
صورت كاشی در كنار هم قرار گيرند، انتخاب كرده و بعد از آن 
 Time و يا Time Horizontally كليك راست كرده و

Vertically را انتخاب كنيد.
4- باز کردن یک اپلیکیشن

برای باز كردن يك اپليكيش��ن كه در نوار وظيفه ش��ما قرار 
گرفته، كليد ويندوز را نگه داشته و سپس شماره اپليكيشنی 
كه تمايل به شروع آن را داريد فشار دهيد. توجه داشته باشيد 

كه نحوه شماره بندی اپليكيشن ها  از چپ به راست است.
5- مدیریت اپلیکیشن ها

برای باز كردن پنجره جديد از يك اپليكيشن يكسان )برای 
مثال باز كردن يك پنجره جدي��د در مرورگر كروم و يا يك 
فولدر(، كليد Shift، سپس كليد ويندوز را نگه داشته و بعد 
از آن يك شماره از 1 تا 9 را فشار دهيد. توجه داشته باشيد در 
اينجا نيز شماره بندی اپليكيشن ها و فولدرها از سمت چپ به 
راست است. در ضمن، دكمه صفر در اينجا به معنی اپليكيشن 

يا فولدر شماره 10 می باشد.
6- متصل کردن بخش جدید به نوار وظیفه

در ويندوز 7، به طور پيش فرض، تنها ام��كان اضافه كردن 
اپليكيشن ها به نوار وظيفه وجود دارد. اما اگر تمايل داريد تا 
يك بخش جديد به غير از اپليكيشن را به اين قسمت اضافه 

كنيد، كافيست تا كارهای زير را به ترتيب انجام دهيد:
الف - فايل مورد نظر را به دسكتاپ خود منتقل كنيد.

ب - بر روی قس��مت خالی دس��كتاپ، كليك راست كرده، 

سپس New و بعد از آن Shortcut را انتخاب نماييد.
ج – در پنجره باز شده، و در قسمت آدرس، اين متن را وارد 

كنيد:
C:shortcutsFavorites - ShortcutName.lnk

د – برای فايل Shortcut يك نام تعيين كنيد.
ه – حال فايل ميانبر ش��ما به عنوان يك فولدر در دسكتاپ 
ظاهر می شود كه می توانيد آن را به نوار وظيفه متصل  كنيد.

Command Prompt 7- باز کردن
برای دسترسی به اين بخش، در محيط دسكتاپ ابتدا كليد 
Shift را نگهداشته، س��پس بر كليك راست كنيد و سپس 
Open Command Window Here را انتخ��اب 

كنيد.
Send To 8– دسترسی به منوی مخفی

آيا می دانستيد كه منوی Send To دارای گزينه های بسيار 
بيشتری نس��بت به آن چيزی كه االن دارد می باشد؟ برای 
دستيابی به موارد بيشتر، ابتدا كليد Shift را نگهداشته و بر 
 Send روی فايل مورد نظر كليك راست كنيد و حال به منوی

To دوباره نگاه كنيد، جالب نيست؟!
Send To 9– اصالح  کردن موارد منوی

 Send To اگر دوست داريد گزينه های بيشتری را به منوی
اضافه كرده و يا گزينه های موجود را تغيير دهيد، كافی است 
يك فولدر دلخواه را باز كرده و در نوار آدرس آن، اين عبارت 
را وارد كنيد: shell:sendto سپس می توانيد هر فولدری 
كه تمايل داريد تا به اين منو اضافه شود را بر روی اين پنجره 

بكشيد و رها كنيد.
10- باز کردن هر فایل یا صفحه وب

برای اين كار كافيس��ت كليد ويندوز را نگهداشته و سپس 
كليد R را فش��ار دهيد. حال ابزار Run ويندوز در خدمت 
شماست. در نوار آدرس آن می توانيد آدرس فايل، صفحه وب 
و يا حتی يك دستور را وارد كنيد تا در اسرع وقت برای شما 

نمايش داده شوند.

ترفند کاربردی، برای حرفه ای شدن در کار با ویندوز
چرا بعضی از کودکان دیر

بند؟  می خوا
كودكي كه ش��ب ه��ا با 
آرام��ش و به ح��د كافي 
خوابي��ده ،  روز بع��د به 
 موق��ع از خ��واب بي��دار

 مي ش��ود   و ا گر به حد 
كافي نخواب��د ، صبح روز 
بعد به علت كافي نبودن 
مقدار خ��واب بهانه گير 
و ك��ج رفتار مي ش��ود و 
كمتر ش��اد ب��ه نظر مي 
رس��د و انرژي كمتري دارد. در بچه هاي بزرگت��ر ، به اندازه 
 نبودن خواب ش��ب آنها را خسته ، كند و حس��اس مي كند و

 نمي توانند بر روي درس تمركز كنن��د . والدين در خواباندن 
كودک نقش مهمي را ايفا مي كنند.حتي عده اي از كودكان 
تا زماني كه يكي از والدين خصوصا مادر در كنارشان نباشد به 
خواب فرو نمي روند. عواملي كه سبب دير به خواب رفتن در 
كودكان مي شود  ممكن اس��ت داليل متعددي داشته باشد.                                                                                                     
وقتي مي بينيد كودک شما در به خواب رفتن مشكل دارد بهتر 

است به موارد زير توجه كنيد:                                 
1� آيا ساعتي مشخص و منظمي براي رفتن كودک به تخت 

وجود دارد؟
2� آيا كودک در تخت خود احس��اس خوب��ي دارد )به عنوان 
مثال : محيط اتاق خواب برايش مطبوع است؟ خيلي روشن يا 

تاريك نيست؟ و...(                                              
3� آيا بچه هاي متعدد در يك اتاق م��ي خوابند و همديگر را 

بيدار نگه مي دارند؟   
 4� آيا كودک شما در طول روز مس��ائلي داشته كه فكرش را 
به طور مداوم مشغول مي دارد و وي را هيجان زده مي كند و 
باعث اخالل در خواب مي شود ؟ )مثال: هيجانات ، دعوا و در 

گيري ، فيلم هاي مهيج  و يا تولد بچه ديگر (      
۵� آيا ممكن است س��ر و صدا زياد باشد و مانع خواب كودک 

شود؟
6� آيا مهمان آمده و كودک تمايل دارد ترجيحا بيدار بماند؟

7� آيا كودک در اتاق وقتي تنها است احساس ترس مي كند؟      
در كل داليل متفاوتي مي تواند باعث نرفتن به موقع كودک به 

طرف تخت خود شود.
واقعيت اين است كه براي خوابي راحت داشتن در شب براي 
كودک تنها يك روش وجود ن��دارد، راه حل ها و توصيه هاي 
گوناگوني در اي��ن زمينه وجود دارد كه چكي��ده اي از آنها به 

شرح زير است:                                                       
 براي كودک تان زمان خواب با مشورت با خودش تعيين كنيد 
و وقتي به زمان خواب وي نزديك اس��ت به كودک بايد حتما 
فرا رسيدن زمان خواب را ياد آوري كنيد. آنها  به برخورد قاطع 

شما و يك قرار ثابت براي خواب نياز دارند.     
 سعي كنيد» برو به اتاق خوابت« مثل يك عمل تنبيهي به نظر 
نرسد و به جاي آن مي توانيد به كودک بگوييد كه الزم نيست 
بخوابي؛ بلكه بايد در تخت خودت استراحت كني .  وقتي جنبه 
اجبار براي خواب از بين برود احساس آرامش و خواب خود به 

خود به وجود مي آيد .
 تشویق کودك با صحبت و با عمل

 كودک خود را تش��ويق كنيد. به اين صورت كه هر ش��ب به 
 وقت شناس��ي و در رختخواب رفتن  وي جايزه بدهيد. جايزه  
مي تواند يك خوراكي ويژه قبل از خواب مثل يك ليوان شير 
يا خوراكي كه كودک دوست دارد باشد و يا به عنوان تشويق 
يك لباس خواب نو و قشنگ به او هديه بدهيد.  مي توانيد قبل 
از خواب با يك عمل مطبوع مثل قصه گفتن و يا گوش كردن 
به نوار قصه و يا الاليي روزش را به پايان برسانيد. حمام كردن 
و ماس��اژ قبل از خواب  و يا تكان دادن كودكان كوچك تر به 

آرامي ، مفيد خواهد بود.           
  سعي كنيد هنگام خواب ، كودک لباس خواب راحتي بپوشد 
و اتاق خواب كودک تهويه  خوبي داش��ته باش��د . لحاف هاي 

سنگين را براي  او نگذاريد. 
  فعاليت ه��اي بدني ك��ودک مانند ب��ازي ك��ردن در پارک،

 برنامه هاي ورزش��ي و ... را در طول روز افزايش دهيد. البته 
بايد اي��ن بازي ها تا غروب ادامه داش��ته باش��د و ب��ه تدريج 
فعاليت كودک را از زمان غروب به بعد كاهش داده و به جاي 
بازي هاي پ��ر تحرک ، فعالي��ت هايي مث��ل مطالعه كردن و 
ش��نيدن قصه و يا تماش��اي تلويزيون را جايگزين كرد. بايد 
س��عي كرد قبل از خواب بازي هاي هيج��ان انگيز مثل بازي 
 هاي كامپيوتري انج��ام ندهند  و يا فيلم ه��اي هيجان انگيز

 نبينند.                                        
 اگر كودک در ش��ب س��خت به خواب م��ي رود ب��ه او اجازه 
خوابيدن در طول روز را ندهيد. به خاطر داشته باشيد مصرف 
ش��بانه برخي از مواد غذايي مانند چاي و يا نوش��ابه ،  خواب 

كودک را كاهش مي دهد.
 اگر كودک ش��ما در اتاق خواب خودش مي ترسد خيلي مهم 
است كه ش��ما ترس او را جدي بگيريد.كودک را آرام كنيد و 

سعي كنيد با هم پي به علت ترس ببريد .
 به كودک اين فرصت را بدهيد كه در مورد مشكل احتمالي و 
هيجانات يا چيزهاي جالبي ك��ه در روز برايش اتفاق افتاده با 

شما صحبت كند . 
حتي كودک مي تواند  وقتي در تخت  خود دراز كشيد از زبان 
خودش داستاني براي شما بگوييد و در مورد اين داستان با او 
صحبت كنيد و مطمئن ش��ويد كه تخيالت در ذهن او نماند. 
اين مس��اله كمك مي كند كه كودک با آرامش بيش��تري به 

خواب فرو رود.

 زیر یک سقف

جاذبه های گردشگری استان اصفهان 

روستای قهی :
قهی نام روستایی است که در ۸۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است 
و از توابع بخش بن رود )شهرستان ورزنه( محسوب می گردد. این 

روستا در یازده کیلومتری جنوب غرب کوه پایه و هفت کیلومتری غرب 
هرند مرکز بخش جلگه قرار دارد و دارای ۱۵۷۵ متر ارتفاع نسبت به 

 سطح دریاست.
قدمت روستاي قهي به دوره صفویه مي رسد. آثار تاریخي متعددي از 
این دوره به جا ماندهاست. قلعه ها، آب انبارها، قنوات، مقابر قدیمي 
و بقعه امام زاده روستا، از آباداني و رونق این روستا در دوره صفویه 

حکایت دارد.
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