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نسل پنجم موبایل تا پایان 
برنامه ششم واردایران می شود

دایی به عنوان سفیر 
فرهنگ سازی مبارزه با ایدز 

انتخاب شد

شعر و هنر جلوه ای از 
درون و ضمیر انسان هاست

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rفروپاشی اخالق سیاسی در نامه سناتور های آمریکایی

جامعه بدون حضور فعال زنان نمی 
تواند پیشرفت کند

چرا مسووالن برای تبلیغ کاالهای 
خارجی مجوز صادر می کنند

چراغ سبز ستاره محبوب برای 
بازگشت به استقالل

بومی سازی روش ساخت پودردیبوراید 
شیرین کام باشیدزیرکونیم در دانشگاه شهرکرد
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رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان:
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جشن امضای آلبوم »ناگفته« 
ساخته »حافظ ناظری«

جشن امضای آلبوم »ناگفته« ساخته »حافظ ناظری« در 
کتاب فروش��ی »بوکلند« واقع در مرکز خرید پالودیم در 

میان دوستداران این هنرمند برگزار شد.
این مراس��م در حالی مورد اس��تقبال واقع شد که بارش 
برف، ترافیک س��نگینی را ایجاد کرده ب��ود و رفت و آمد 
را در برخی از مناطق ش��هر مختل کرد اما با این شرایط 
طرفدارهای »ناگفته« خودشان را به مرکز خرید بوکلند 

رساندند و در این مراسم حضور داشتند.
حافظ ناظری در ابتدا با اشاره به این موضوع که خوشحال 
است بدون واسطه در کنار مخاطبانش قرار گرفته است و 
می تواند با آن ها در مورد »ناگفته« گفت و گو کند، گفت: 

»برای ساخت این آلبوم زمان زیادی...
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اگر خطایی کردم دادگاه و قاضی 
بررسی کند!

شهردار اصفهان گفت: من هیچ گاه خط سیاسی خود را در بحث مدیریت 
شهری دخالت نداده ام چراکه در حال حاضر با اصالح طلبان 80 درصد 

تفاهم داریم و در برخی از مسایل جزیی با یکدیگر مشکل داریم.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، س��ید مرتضی سقاییان نژاد در نشست 

خبری به منظور ارائه گزارش عملکرد یک س��اله شهرداری اصفهان 
اظهار داشت: سال 93 سال سختی برای ش��هرداری اصفهان بود 

چراکه  66 درصد از درآمد ش��هرداری اصفه��ان از محل فروش 
تراکم 6 می شد و از آنجایی که در سال جاری...

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 

ADSL2+
5Mb  – 555 روزه – 15 گیگ + )15 گیگ فوق العاده( + مودم 

وایرلس رایگان : 155/000 تومان

Mb 5 – 10 ماهه – 25 گیگ + )10 گیگ فوق العاده( : 100/000 تومان

Mb 5 – 555 روزه – 15 گیگ : 70/000 تومان

Mb 5 –5 ماهه –5 گیگ + )5 گیگ 10 روزه( : 25/000 تومان

1 دستگاه گوشی آیفون 6 ، 1 دستگاه نوت بوک

10دستگاه تبلت ، 5 دستگاه تلویزیون مسافرتی

5 عدد ربع سکه بهار آزادی

jayezeh.shabakieh.com  زمان قرعه کشی 22 بهمن در سایت 

با خرید 100/000 تومان شرکت در قرعه کشی جوایز :



يادداشت

 رکورد جديد هزينه هر رأی 
در انتخابات اتاق

هزینه های تبلیغاتی انتخابات اتاق بازرگانی تهران مانوری از 
نوکیسگی بود که با صرف میلیارد ها تومان رکورد تقریبی هر 
رأی یک میلیون تومان را به ثبت رساند. به گزارش »جوان« 
مجید رضا حریری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در یک 
نشست خبری گفت:  با محاسبه اجاره هتل های چند ستاره و 
سالن همایش های برج میالد و هزینه آگهی های مطبوعاتی 
و.... رقمی بین ۳ تا ۶ میلیارد تومان هزینه شده است که اگر 
در خوشبینانه ترین حالت ۳هزار نفر در این انتخابات شرکت 
کنند و حداقل مبلغ هزینه کرد یعن��ی ۳ میلیارد تومان را در 
نظر بگیریم برای جذب و کش��اندن فعاالن بخش خصوصی 
 به پای صندوق نامزد ه��ا بیش از یک میلی��ون تومان هزینه

 کرده اند!

حکم وزير برای اسفهبدی، حکم 
اسفهبدی برای داماد وزير!

بر خالف ادعاهای پیشین مبنی بر اینکه داماد وزیر صنعت تنها 
به عنوان یک کار شناس به ایتالیا رفته است، اسناد جدیدی که 
در رسانه ها منتشر شده، نشان می دهد که محمد محبعلی نه 
یک کارمند و کار شناس معمولی که به عنوان نماینده کمیسر 
ژنرال دولت ایران به اکسپوی میالن معرفی شده است. حکم 
معرفی محبعلی به طرف ایتالیایی را حسین اسفهبدی صادر 
کرده اس��ت که در آذر ماه سال گذش��ته از سوی محمد رضا 
نعمت زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایش��گاهای بین المللی جمهوری اسالمی منصوب 

شده است.

رهبر انقالب: عده ای منتظرند غفلتی 
صورت بگیرد يا من نباشم

رهبر انقالب در دیدار با مس��ئوالن محیط زیست صحبت از 
اراضی کردند که مورد اختالف ارتش و وزارت اطالعات بوده 
و مردم از این پارک جنگل بی بهره اند؛ ایشان در این خصوص 

گفتند:
 »یک جاهایی هم هس��ت در اطراف ته��ران � حاال این را من 
اینجا بگویم � طرف ش��رق تهران، یک بوستان بزرگی است، 
یک منطقه خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات 
قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در 
این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روز ها از آنجا می رویم 
و ارتفاعات را حرکت می کنیم، راه می رویم؛ من هروقت آنجا 
می روم، دل��م می لرزد! چ��ون می دانم ده ها چش��م طمع کار 
متوّجه اینجا اس��ت. کارهایی هم ش��روع کردند، ما جلویش 
را گرفتیم، یک تش��ری زدیم، دعوایی کردیم؛ می دانم موّقتاً 
دس��ت برداش��تند، اّما منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا 
این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، باالخره بروند اینجا را 
تصّرف کنند؛ واقعاً انس��ان دلش می لرزد؛ یک بوستان بزرِگ 
ش��اید چند صد هکتاری � نمی دانم چقدر است � که اصلش 
هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن االن مورد استفاده ارتش 
نیس��ت و مورد اختالف بین ارتش و وزارت اّطالعات و این ها 
است. به نظر من اینجا مال مردم اس��ت؛ اینجا باید به صورت 
یک گردش��گاه عمومی مردمی دربیاید. مکّرر هم من این را 
پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را 
تصّرف کند، دراختیار مردم بگذارد. جای بسیار وسیع، خوب، 
خوش آب وهوا در شرق تهران، پُر درخت. حّتی من یک وقتی 
آنجا دیدم یک گله آهو یا بز کوهی بود که از دور دیده می شد؛ 
یک جای این جوری. ]این[ در اختیار مردم قرار بگیرد، مردم 
بروند استفاده بکنند. اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی 
جاهای دیگر ]خواهد شد[ که متأّسفانه کوتاهی شد و یک وقت 
دیدیم که ساختمان ها آنجا سر بلند کردند و مّدعی پیدا شد، 
بعضی از دس��تگاه ها هم متأّس��فانه از روی غفلت - نه از روی 
غرض - فالن زمین ها را به کارمندان خودش��ان دادند، آن ها 
هم به یکی دیگر فروختند؛ این کارهایی و بی انضباطی هایی 
که متأّسفانه در زمینه زمین ها و در زمینه این منطقه تنّفسی 
ش��هرهای بزرگ به وجود می آی��د و از این قبی��ل ]قباًل هم[ 

به وجود آمده است«
این اراضی در ش��مال اتوب��ان بابایی و در س��مت چپ جاده 
 لش��کرک ق��رار دارد، به پ��ارک جنگل��ی قوچ��ک معروف

 است.
رهب��ر انقالب:ع��ده ای منتظرن��د غفلتی ص��ورت بگیرد یا 
من نباش��م/احمدی نژاد: وضع کش��ور خراب اس��ت،مجالی 
برای حضورم نیس��ت/یکی از اعضای دولت باعث شکس��ت 
هاش��می ش��د!/ قیمت جدید هر رأي در انتخابات/ش��رایط 
صدور مج��وز رپ/ مدعی جدید پی��روز ک��ردن روحانی در 
 انتخابات/چه شده آمریکایی ها محدودیت را برای زنان ایرانی 

رداشته اند؟

حمله به خودروی علی مطهری 
سناريوی اصالح طلبان بود

روح اهلل به جانی رئیس شورای هماهنگی حزب اهلل شمال غرب 
کش��ور در جلسه دانش��جویان حزب اهلل ش��مال غرب گفته: 
قصه علی مطهری همانند قصه سعید عسگر و اسید پاشی ها 
س��ناریوی اصالح طلبان بود. وی ادام��ه داد: این قضیه خود 
زنی بوده سیاسی بوده و بی شک یا توسط خود اصالح طلبان 
انجام گرفته و یا افراطیونی که جزو پازل اصالح طلبان اقدام 

کرده اند.

رابطه سفر موحدی کرمانی و 
شکست هاشمی

روزنامه اعتماد مدعی نقش دبیر کل جام��ع روحانیت مبارز 
در انتخاب آی��ت اهلل یزدی به عنوان رئی��س مجلس خبرگان 
شده و نوشته: آیت اهلل موحدی کرمانی به قم سفر و با مراجع 
تقلید دیدار و گفت و گو کرد. آیت اهلل موحدی کرمانی به عنوان 
سرشاخه بزرگ ترین تشکل موازی با تشکل آیت اهلل یزدی این 
سفر را انجام داد تا این تصور که همه فضا برای آیت اهلل مساعد 

است جلو نرود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
صبح پنج شنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، 
تحقق »اسالم کامل« را خواست پروردگار متعال و هدف 

اصلی نظام جمهوری اسالمی خواندند.
به گزارش زاینده رود به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر 
مقام معظم رهبری، ایشان با اشاره به ضرورت ارائه اسالم 
ناب در مقابل تالش مستکبران برای ترویج اسالم هراسی 
در میان ملتها تأکید کردند: در بررس��ی علل و راه حلهای 
چالشهای موجود، باید از س��طحی نگری پرهیز کرد و با 

ریشه یابی مسائل، به مدیریت منطقی آنها پرداخت. 
ایشان با اش��اره به شخصیت، س��وابق و خدمات آیت اهلل 
یزدی، انتخاب رئیس جدید خبرگان را انتخابی مناس��ب 
و بجا خواندند و خاطرنش��ان کردند: این انتخابات، بسیار 
متین، و بدون حاش��یه های رایج برگزار ش��د و می تواند 
الگویی برای دیگر دس��تگاهها باشد.رهبر انقالب اسالمی 
با استناد به آیات متعدد قرآن مجید توجه به همه ارکان و 
احکام دین را، مطالبه اسالم برشمردند و تأکید کردند: در 
معارف اس��المی، چیزی به نام دین حداقلی نداریم و باید 
تحقق همه اجزاء اسالم و تحقق کامل دین مبین را هدف 
قرار داد و در این مسیر تالش و حرکِت رو به پیشرفت انجام 
داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ضرورت حفظ و 
تقویت همه ابعاد اسالم در »صورت و سیرت« آن افزودند: 
حفظ »سیرت اسالم« یعنی در همه ظرفیتهایی که حرکت 
عمومی کشور، مردم و مسئوالن را شکل می دهد، اسالم، 
هدف و آرمان قرار گیرد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی 

رو به کمال بشود و همه در این مسیر حرکت کنند.
ایش��ان قلدره��ای جهانی را مع��ارض اصل��ی حرکت به 
سمت تحقق اس��الم کامل برش��مردند و افزودند: ترویج 
اسالم هراسی بوسیله دس��تگاههای تبلیغاتی و سیاسی 
صهیونیس��تها، نش��انه ه��راس آنه��ا از ناب��ودی منافع 

نامشروعشان است.

رهبر انقالب با اش��اره به برخی سخنان دشمنان نظام که 
می گویند دنبال تغییر رفتار جمهوری اسالمی هستیم نه 
تغییر نظام، افزودند: تغییر رفتاِر نظام، یعنی ملت ایران از 
لوازم حتمی حرکت به سمت تحقق آرمانهای خود و اجرای 
اسالِم کامل کوتاه بیاید و این هدف، در واقع همان تغییر 
نظام و نابودی سیرِت دین در حرکت عمومی نظام اسالمی 

است که این بار، از این طریق دنبال می شود.
ایشان پرهیز از برخورد منفعالنه با پدیده »اسالم هراسی« 
را کاماًل ضروری برش��مردند و افزودند: اسالم هراسی در 
حقیقت ترجمه هراس و سراسیمگی زورگویان بین المللی 
از اسالم سیاسی و اسالم حاضر در متن زندگی ملتهاست 
که ملت ایران با انقالب اسالمی پرچمدار ایجاد، تثبیت و 

تقویت آن شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل اسالم هراسی از تهدید 
به فرصت را کاماًل ممکن دانستند و افزودند: تالش بیوقفه 
برای ترس��اندن ملتها و جوانان از اسالم، این پرسش را در 
کانون توجه افکار عمومی جهان قرار می دهد که علت این 

همه هجوم و حمله به اسالم چیست؟
رهبر انقالب پاسخ صحیح به این پرسش را از طریق ارائه 
اسالم ناب به ملتها، دربر دارنده برکات بی پایان برشمردند 

و افزودند: باید همه توان خود را در این راه بکار بگیریم.
ایش��ان در تبیین ویژگی های اس��الم ناب، خاطرنش��ان 
کردند: طرح اسالم طرفدار مظلوم و ضد ظالم، جوانان را در 
هر جای جهان، به ابتهاج و هیجان می آورد و به آنان می 
فهماند اسالم در حمایت از مظلومان و بی پناهان، برنامه 

عملی دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اس��الم طرفدار عقالنیت، ضد 
»قش��ری گری و تحجر« و ضد اوهام و خرافات را از دیگر 
ابعاد اسالم ناب برشمردند و افزودند: باید اسالم متعهد در 
مقابل الابالی گری، اسالم حاضر در متن زندگی مردم در 
مقابل اسالم سکوالر، اسالم رحمت به ضعفا و اسالم جهاد 

با مستکبران را به جهان معرفی کنیم و از این طریق، پروژه 
اسالم هراسی دشمنان را به فرصتی برای جلب توجه ملتها 

به اسالم ناب تبدیل نماییم.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانش��ان با اش��اره به 
چالشهای موجود میان ایران و آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی از جمله موضوع هسته ای، افزودند: باید با پرهیز 
از سطحی نگری، چالشها و مشکالت موجود را ریشه یابی 

کرد و از این طریق به راه حل منطقی دست یافت.
ایشان به عنوان یک مثال عینی، به صدمات ناشی از تحریم 
ها اشاره و خاطرنشان کردند: موشکافی دقیق، آشکار می 
کند که علت آسیبهایی که بخاطر تحریم متحمل شده ایم، 
وابستگی کشور به نفت و اقتصاد دولتی و عدم حضور مردم 

در متن اقتصاد است.
رهبر انقالب با طرح سئواالتی مهم افزودند: آیا اگر اقتصاد 
کشور و زندگی ملت را به درآمد نفتی وابسته نمی کردیم 

و با پرهیز از ادامه اشتباه 
اوای��ل انق��الب مبن��ی 
بر دولت��ی ش��دن همه 
مسائل، مردم را حقیقتاً 
وارد فعالیتهای اقتصادی 
می کردیم دش��من می 
توانس��ت با تحریم نفتی 
و تحریم دس��تگاههای 
دولت��ی، این آس��یبها را 

وارد آورد؟
حضرت آی��ت اهلل خامنه 
ای تأکی��د کردن��د: اگر 
مس��ائل را اینگونه ریشه 
یاب��ی و ع��الج کنی��م، 
مش��کالت حل می شود 
و نگاهم��ان ب��ه محبت 

دشمن نخواهد بود.
رهبر انقالب با اشاره به کارآیی این نگاه عمیق و منطقی در 
مدیریت چالشهای آشکار و پنهان با زیاده خواهان جهانی 
از جمله مسئله هسته ای افزودند: تیم هسته ای که رئیس 
جمهور محترم انتخاب کرده انصافاً خوب، امین، مورد قبول 
و دلسوزند و در حال کار و تالشند اما با وجود این برادراِن 
خوب، من نگرانم، چون طرف مقابل حیله گر و اهل خدعه 

و نیرنگ است و از پشت خنجر می زند.
ایشان با اشاره به یک اشتباه رایج مبنی بر اینکه اشخاص 
قدرتمند، نیازی به حیله گری ندارند افزودند: برخی فکر 
می کنند امریکا با این قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی، 
احتیاجی به نیرن��گ و موذیگری ندارد ام��ا برخالف این 
تصور، امریکایی ها به حیله و فریب نی��از فراوانی دارند و 
االن هم همینگونه عم��ل می کنند و ای��ن واقعیت، ما را 

نگران می کند.

رهبر انقالب با تأکید بر مراقبت از ش��گردهای امریکایی 
خاطرنش��ان کردند: امریکایی ها همیشه در آستانه زمان 
تعیین ش��ده برای پایان مذاکرات، لحن خود را سخت تر، 
تندتر و خشن تر می کنند تا اهداف خود را محقق کنند که 

باید مراقب این حیله بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به سخنان سخیف و 
مش��مئز کننده امریکایی ها در هفته ه��ا و روزهای اخیر 
افزودند: یک دلقک صهیونیس��ت در آنجا سخنانی گفت، 
مقام��ات امریکایی هم ب��رای اینکه خود را کنار بکش��ند 
مطالبی گفتند اما در همان مطالب، ایران را به حمایت از 

تروریسم متهم کردند که واقعاً حرف خنده آوری است.
ایشان خاطرنش��ان کردند: امریکایی ها و هم پیمانانشان 
در منطقه، خبیث تری��ن و جرارترین تروریس��تها یعنی 
»داعش« و امث��ال آن را ایجاد کردن��د و همچنان آنها را 
حمایت می کنند آن وقت اینگون��ه کارها را متوجه ملت 

ایران و نظام اسالمی می سازند!
رهبر انقالب حمایت صریح دول��ت امریکا از دولت جعلی 
صهیونیس��ت ها را یادآوری کردند و افزودند: واشنگتن از 
دولتی که رس��ماً به اقدامات تروریس��تی معترف است به 
زشت ترین شکل ممکن حمایت می کند و در عین حال 

جمهوری اسالمی را متهم می سازد.
رهبر انقالب نامه اخی��ر س��ناتورهای امریکایی را حاوی 
نشانه های متعدد فروپاشی اخالق سیاسی در نظام امریکا 
برشمردند و افزودند: همه کشورهای جهان طبق مقررات 
پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولتهایشان نیز به 
تعهدات خود پایبندند اما سناتورهای امریکایی رسماً اعالم 
می کنند اگر این دولت برود تعهدات او کأن لم یکن تلقی 
می شود، آیا این نهایت فروپاشی اخالق سیاسی و متالشی 

شدن درونی نظام امریکا نیست؟
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودن��د: مقامات جمهوری 
اس��المی کار خود را بلدند و می دانند اگ��ر هم به توافقی 
برسیم چگونه عمل کنیم که دولت امریکا بعدها نتواند زیر 
آن بزند.رهبر انقالب همچنین با بزرگداش��ت یاد مرحوم 
آیت اهلل مهدوی کنی او را عالمی عامل و دارای مجاهداتی 
تأثیرگذار خواندند و غفران و رحمت الهی را برای آن عالم 

فقید مسئلت کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب، آیت اهلل یزدی رئیس مجلس 
خبرگان رهبری گزارشی از برگزاری هفدهمین اجالس 

مجلس خبرگان بیان کرد.
آیت اهلل یزدی، بررسی روند مذاکرات هسته ای و مسائل 
داخلی کشور، تاکید بر لزوم تحقق عملی اقتصاد مقاومتی 
و پرهیز از ش��عار زدگی، ارائه گزارش از جایگاه اسالم در 
ش��رایط کنونی جهان و مسئله اسالم هراس��ی در غرب و 
نگرانی از برخی مس��ایل فرهنگ��ی را از جمله مهمترین 
محورهای مباح��ث، نطق ها و مذاک��رات اعضای مجلس 

خبرگان در اجالسیه اخیر بیان کرد.

رهبر انقالب در ديدار نمايندگان مجلس خبرگان:

فروپاشی اخالق سیاسی در نامه سناتور های آمریکایی

اخبار کوتاه
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بازداشت مهدی هاشمی تکذیب شد

بازداشت مهدی هاشمی که از سوی یکی از رسانه های افراطی مطرح شده بود تکذیب شد.یک 
منبع آگاه در خصوص بازداشت مهدی هاشمی اظهار کرد:هنوز حکم مهدی هاشمی قطعی نشده 
است که او بازداشت شود و فعال حکم او در مرحله صدور است که پس از ابالغ حکم مهدی هاشمی 

می تواند درخواست تجدیدنظر بدهد و تا زمانی که حکم قطعی نشود برای اجرا ابالغ نمی شود.
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امیرولی وند: 

به تقاضای عراق برای تبادل 
دانشجو پاسخ مثبت داده ايم

رئیس دانشگاه فرماندهی 
و س��تاد ارتش جمهوری 
اس��المی ای��ران گف��ت: 
م��ا کلی��ه وقای��ع نظامی 
و جنگ ه��ا را ب��ه وی��ژه 
در ح��وزه ی کش��ورهای 

همسایه رصد می کنیم.
امیر حس��ین ولی وند در 
دیدار با هیات نظامی عالی رتبه  از دانشگاه جنگ دریایی 
ارتش پاکس��تان که صبح امروز در دانشگاه فرماندهی 
و س��تاد ارتش )دافوس( برگزار ش��د، اظه��ار کرد:  ما 
جنگ های منطقه را تحت عن��وان جنگ های ناهمتراز 

به دانشجویان خود آموزش می دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ما بازدید دانشجویان 
دانشگاه دافوس از کشورهای دوست وجود دارد، افزود:  
ما آمادگی پذیرش دانش��چو از هر کش��وری ک��ه با ما 
پیمان دفاعی داشته باش��د را داریم. ما به دنبال ایجاد 
گروه آموزشی در دانشگاه دافوس زبان انگلیسی بوده و 
 منتظر دریافت مجوز برای پذیرش دانشجوی خارجی 

هستیم. 
البته پذیرش دانشجو از سوی ما هیچ ربطی به مذهب 
دانش��جویان ندارد ما با هر کش��وری که پیمان دفاعی 
داشته و آنها را دوست خود می دانیم به تبادل دانشجو 
می پردازیم.امی��ر ولی وند در ادامه اف��زود: ما به چین و 
روسیه دانشجو فرستاده و آماده پذیرش دانشجو از این 
کشورها هستیم. عراق هم از ما تقاضای تبادل دانشجو 
داش��ته و ما هم به این تقاض��ا جواب مثب��ت داده ایم.
رئی��س دانش��گاه دافوس ارت��ش همچنی��ن درباره ی 
نقش نیروی دریایی کش��ورمان نیز گف��ت: از 10 الی 
15 سال قبل بر اس��اس تدابیر رهبری، نیروی دریایی 
از حصار خود بر خلیج فارس بی��رون آمدن و ما اکنون 
چند پایگاه دریایی در دریای عمان و حاش��یه اقیانوس 
هند ایجاد کردیم.ما در این منطقه س��ه پایگاه دریایی 
بزرگ داش��ته و رزمایش دو ماه قبل ما ه��م در یکی از 
این پایگاهها برگزار شد. اس��تراتژی ما از زمین به دریا 
، در حال تغییر اس��ت. در همین راس��تا م��ا ارتباطات 
 دریایی بس��یار خوبی با عمان ، پاکس��تان و س��ریالنکا

 داریم.

معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری پیشنهاد داده است 
تا در برنامه شش��م توسعه کش��ور بخش جداگانه ای در 

خصوص زنان و حقوق آنها در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی رییس  جمهوری با تاکید بر اینکه جامعه 
بدون حضور فعال زنان نمی تواند پیش��رفت کند، گفت: 
زنان با نگاه اعتدالگرایانه می توانند نقشی فعال و پررنگ 

تر در جامعه ایفا کنند.
به گزارش زاین��ده رود وبه نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
دولت ,دکتر الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشست 
تخصصی زنان، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که به 
مناسبت روز جهانی زن در سالن اجتماعات کمیسیون 
ملی یونس��کو در تهران برگزار ش��د، گفت: دولت تدبیر 
وامید و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نهادینه 
کردن فرهنگ حقوقی در فرهنگ عمومی کشور برنامه 

های گسترده ای دارد.
معاون حقوقی رییس  جمه��وری ادامه داد: طبق تفاهم 
نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش داش��تیم قرار شد 
فرزندان بین سنین چهار تا 18 ساله ایرانی را با آموزش 
های الزم از حقوق خود و دیگران در جامعه آگاه سازیم 
که نهادین��ه کردن فرهنگ حقوقی در کش��ور می تواند 
جلوی بسیاری از فسادها و سوء استفاده ها را بگیرد.دکتر 
امین زاده با تاکید بر اینکه جامعه توس��عه یافته، جامعه 
ای است که زنان در آن نقش آفرینی داشته باشند، اظهار 
داشت: معتقدیم میزان اهمیت به زنان در یک کشور می 

تواند منجر به توسعه یافتگی شود.
معاون حقوقی ریی��س  جمهوری ک��ه در جمع اعضای 
کمیته های ملی، کمیس��ون ملی یونسکو و انجمن های 
تخصصی س��خن می گفت، بر عزم دول��ت یازدهم برای 
پیگیری مش��ارکت زنان در امور اجتماعی تاکید کرد و 
ادامه داد: در حال حاضر زنان ایرانی در داخل کش��ور و 
همچنین در ابعاد منطقه ای و بی��ن المللی نقش فعالی 
دارند که البته این کافی نبوده و باید بیشتر شود و قانون 
اساسی ما نیز راه را برای حضور فعال زنان هموارتر کرده 

است.
دکتر امین زاده با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی 
جایگاه ویژه ای برای زنان ایرانی در نظر گرفته شده است، 
گفت: ما در این منشور برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، 
 قضایی و فرهنگی زنان در ایران ،جایگاه بس��یار ویژه ای 

قایل شده ایم.

معاون حقوقی رییس  جمهوری با اشاره به اینکه بیشتر 
مش��کالت مردم از ناآگاهی از حقوق خودشان در کشور 
می باشد، اظهار داشت: از رس��انه ها درخواست داریم در 
خصوص آشنایی مردم و بویژه زنان با حقوق خود نقش 

پررنگ تری ایفا کنند.
دکتر امی��ن زاده با تأکید ب��ر اینکه زنان آم��وزش دیده 
و فارغ التحصی��ل بای��د در برنام��ه توس��عه ای کش��ور، 
نقش آفرینی داش��ته باش��ند، گفت: معاون��ت حقوقی 
ریاست جمهوری پیشنهاد داده است تا در برنامه ششم 
توسعه کشور بخش جداگانه ای در خصوص زنان و حقوق 

آنها در نظر گرفته شود.
معاون حقوق��ی رییس  جمه��وری در خص��وص نقش 
زن��ان ایران��ی در پویای��ی اقتص��اد و حمای��ت از تولید 
داخلی،  گف��ت: در حوزه اقتص��اد مقاومت��ی و حمایت 
از تولید داخل��ی زن��ان می توانند الگ��وی خانواده های 
ایران��ی را تغیی��ر دهن��د و همچنی��ن نقش زن��ان در 
 پویایی اقتصاد و تولید در کش��ور بس��یار فعال و پررنگ 

می باشد.
دکتر امین زاده الزمه توسعه در کش��ور را اصالح الگوی 
مصرف دانس��ت و با تأکید بر نقش پررن��گ زنان در این 
خصوص گفت: متأس��فانه در بخش ان��رژی، آب و مواد 
غذایی ش��اهد اس��راف عمده ای هس��تیم که زن ایرانی 
می توان��د در اص��الح الگوی مص��رف در کش��ور، نقش 

بی بدیلی داشته باشد.
معاون حقوقی رییس  جمهوری اشتغال و کارآفرینی زنان 
در اجتماع را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در 
کش��ور به دلیل عدم حمایت از زنان آنان قادر نیستند تا 

کار خود را ادامه یا گسترش دهند و باید شرایط حقوقی و 
قضایی کسب و کار را برای زنان ایرانی آماده و مهیا کنند.

دکتر امین زاده ب��ا تأکید ب��ر اینکه افزای��ش بهره وری 
و تولی��د در کش��ور را باید بر عه��ده زنان ق��رار دهیم، 
گفت:  بانوان با وجدان کاری ک��ه دارند در مؤثرتر کردن 
 ساعات کاری اداری نقش بس��یار مهمی می توانند، ایفا 

کنند.
معاون حقوقی رییس  جمهوری در ادام��ه با بیان اینکه 
زنان با تهدی��دات عمده ای در س��طح جهان��ی روبه رو 
هستند، اظهار داش��ت: علت اصلی بروز این مشکالت به 
این دلیل اس��ت که زنان در جایگاه های تصمیم گیری 
نبوده و قادر نیستند که مش��کالت و تهدیدها را نسبت 
ب��ه خود مرتف��ع کنن��د. همچنی��ن آمار پایین س��طح 
تحصیالت زنان در کل جهان و اینکه عرصه برای رقابت 
با مردان در سطح اجتماعی برای بانوان ایجاد نمی شود 
 ، باعث ش��ده زنان نتوانند نقش پررنگ��ی در جامعه ایفا 

کند.
معاون حقوقی ریی��س  جمهوری، اعتدال در اس��تفاده 
از نیروی کار زن و مرد در کش��ور را ی��ک الگوی بهینه 
خوان��د و اف��زود: دول��ت اعتدال��ی ت��الش دارد، موانع 
حقوقی، اقتص��ادی، اجتماع��ی و همچنی��ن موانعی را 
که مانع رس��یدن به اعت��دال و امنیت زنان در کش��ور 
می ش��ود، با جدیت پیگیری کند.دکتر امین زاده گفت: 
دولت یازدهم مصمم اس��ت تا س��ند امنیت زنان را که 
در برنامه پنجم توس��عه کش��ور ب��ر آن تاکید ش��ده ، با 
کمک متولیان امر هر چ��ه زودتر اجرای��ی کند.معاون 
حقوقی رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم 
خواه��ان ارتقای جایگاه زنان در س��طح جامعه اس��ت، 
خاطر نش��ان کرد: تغیی��ر در س��اختارهای اجتماعی، 
 سیاس��ی و فرهنگی ب��ا ن��گاه افراطی و تفریط��ی قابل 
اجرا نخواهد بود.دکت��ر امین زاده بر جدی��ت و آمادگی 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری حقوق 
زنان در ای��ران تأکید کرد و گفت: ای��ن معاونت آمادگی 
دارد هرگون��ه کمک به زن��ان ایرانی را پیگی��ری کند تا 
 ش��اهد حضور با انرژی بان��وان ایرانی در س��طح جامعه

 باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اش��اره به قانون مدنی 
کشور در خصوص افرادی که مادر و یا پدر خارجی دارند، 
گفت:طی جلس��ات مختلفی که با وزارتخانه ها داشتیم 
پیشنهاد شده که برای این افراد کارت هویتی صادر شود 
تا بتوانند تا سن 18 سالگی از امکانات آموزشی، بهداشتی 

و رفاهی بهره گیرند.

معاون حقوق ريیس جمهوری:
جامعه بدون حضور فعال زنان نمی تواند پیشرفت کند

 طرح اسالم طرفدار 
مظلوم و ضد ظالم، 

جوانان را در هر 
جای جهان، به 

ابتهاج و هیجان می 
آورد و به آنان می 
فهماند اسالم در 

حمايت از مظلومان 
و بی پناهان، برنامه 

عملی دارد



يادداشت

Zayande Roud newspapeRsociety,Cultural newspaper

در شهر کارگاه-استودیوی برنامه " تار و پود" آماده بازدید مسافران نوروزی

سقاییان نژاد عنوان کرد:

کارگاه-استودیوی برنامه تلویزیونی " تار و پود" در نوروز آماده بازدید مسافران عزیز 
خواهد شد.  به گزارش س��ایت خبری این برنامه، به دلیل زیبایی خاصی که حاصل 
 قرار گرفتن یکصد دار قالی با رنگ و طرح های زیبا در این کارگاه است، پیش بینی 

می شود استقبال مناسبی از سوی عالقمندان به هنر فرش کشور صورت گیرد. 
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تله سیژ ناژوان به دلیل بازبینی ساالنه 
تا ۲۱ اسفند تعطیل است

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي ورزشي سپاهان 
وابسته به ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر تله سیژ 

ناژوان به دلیل بازبینی ساالنه تا ۲۱ اسفندماه تعطیل می باشد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، پی��ام جوادیان ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: بر اس��اس 
استانداردهای جهانی تله س��یژ باید دوبار در طول سال بازبینی 

شود. 
وی با بیان اینکه در مرداد و اسفندماه بازبینی تله سیژ انجام می 
شود، افزود: بازبینی شامل تعویض قطعات فرسوده، آچار کشی 

و غیره است. 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي ورزشي سپاهان 
وابسته به ش��هرداري اصفهان تصریح کرد: بازبینی و بررسی تله 
سیژ تا پنج شنبه ۲۱ اسفندماه سال جاري به پایان می رسد و در 

اختیار شهروندان و گردشگران قرار می گیرد. 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي ورزشي سپاهان 
وابسته به شهرداري اصفهان خاطرنش��ان کرد: تله سیژ در طول 
هفته از س��اعت ۱0 صبح ال��ي ۱7 و 30 دقیق��ه بعدازظهر و در 
روزهاي آخر هفته از ساعت ۹ صبح الي ۱8 بعدازظهر فعال است. 
جوادیان ادامه داد: شهروندان می توانند در ایستگاه اول نزدیک 
پل وحید سوار بر تله سیژ ش��وند و در روبروی باغ پرندگان پیاده 

گردند. 

 چهارشنبه آخر سال، شبي 
پر از خطر و حادثه

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به خطرات چهارشنبه آخر سال گفت: خانواده ها 
مي توانند با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، آنها را از آسیب هاي 

احتمالي در این شب دور کنند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان و به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ایمني شهرداي اصفهان، شب چهارش��نبه آخر سال  با ایام دهه 
فاطمیه مصادف گردیده که بدون شک این دهه براي مسلمانان 
سراسر جهان، روزهاي غم آلودي اس��ت که بایستي حرمت آن 

حفظ شود. 
از سوي دیگر اما چهارشنبه آخر سال که متاسفانه با رفتار اشتباه 
و نادرست برخي افراد تبدیل به شبي پر از خطر و حادثه گردیده 
است بدون شک نیازمند هوش��یاري خانواده ها و جوانان است تا 

حوادث تلخ سال هاي گذشته تکرار نشود. 
کارشناسان س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان که در تمامي سال ها، عمق فاجعه در چنین شبي را در 
خانه هاي س��وخته، کودکان و زنان باردار ترسیده و میانساالن 
دچار آسیب شده و ... مشاهده کرده اند، امسال نیز همچون سال 
های گذش��ته توصیه مي کنند که نسبت به برقراري برنامه هاي 
خطرناك در چنین شبي اقدام نگردد باالخص که روزهاي پایاني 
امسال مقارن با ایام حزن آلود دهه فاطمیه بوده و حفظ حرمت 

دهه فاطمیه براي همه ما واجب است.
مدیر عامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني ش��هرداري 
اصفهان معتقد اس��ت در درجه اول، خانواده ها هس��تند که مي 
توانند با نظارت بیش��تر بر فرزندان خود، آنها را از آس��یب هاي 
احتمالي در این شب دور کرده و به قول معروف به گونه اي عمل 

نکنند که بخواهد نوش دارویي پس از مرگ سهراب باشد. 
آتشپاد بهزاد بزرگ زاد تصریح کرد: واحد آموزش سازمان آتش 
نشاني در طول سال با آگاهي بخشي به خانواده ها و مدارس تالش 
مي کند با ایجاد یک موج فرهنگ ایمني، س��طح آگاهي افراد را 
افزایش دهد. وي افزود: والدین در خانواده ها، معلمان در مدارس 
و رسانه هاي جمعي وظیفه دارند خطرات استفاده از مواد محترقه 
را براي افراد توضیح داده تا فرهنگ سازي در این زمینه نهادینه 
شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد:  از آنجایي که کودکان و نوجوانان به زش��تي 
عمل خود واقف هستند و معموال پس از خریداري مواد محترقه 
آنها را در نقاط غیرقابل دید مثل انباري، زیرزمین، بالکن، کیف 
و وسایل ش��خصي و ... مخفي مي کنند که این امر از عوامل بروز 
حریق و حادثه مي باشد، لذا به والدین توصیه مي کنیم این گونه 

محل ها را بررسي و در صورت امکان درب آنها را قفل نمایند. 
بزرگ زاد تصریح ک��رد: ک��ودکان و نوجوانان در ص��ورت عدم 
دسترسي به کبریت و مواد آتش زا به فروشگاه هاي رنگ و مواد 
شیمیایي و داروخانه ها مراجعه مي کنند لذا به فروشندگان این 
قبیل مواد توصیه مي شود که اکیداً از فروش این مواد به کودکان و 
نوجوانان خودداري کنند و از سوي دیگر از شهروندان درخواست 
مي کنیم به محض مش��اهده خرید و فروش مواد محترقه به هر 

شکل سریعاً مامورین انتظامي را در جریان امر قرار دهند. 
وي با بیان اینکه حادثه براي هرکس��ي اتفاق مي افتد گفت: باید 
کودکان و نوجوانان را تش��ویق کرد که از ح��وادث درك خوبي 
داشته باشند و به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه، 

منفجره و آتشبازي آسیب پذیر هستند. 

تمديد ساعات كار پاركینگ هاي مركز 
شهر تا ساعت ۲۴ شب

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان از تمدید ساعات 
کار پارکینگ هاي مرکز شهر تا ساعت ۲۴ شب در روزهاي پایاني 
سال خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومي معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداري اصفهان، علیرضا صلواتي با بیان این مطلب 
گفت: با توجه به نزد یک شدن روزهاي پایاني سال و افزایش حجم 
سفرهاي شهري، شاهد ازدحام ترافیک در ساعات ابتدایي شب 
در سطح شهر و افزایش ۲0 درصدي حجم ترافیک هستیم. وي با 
اشاره به اقدامات ترافیکي پایان سال جاري اذعان داشت: تقویت 
ناوگان اتوبوسراني که با تمام ظرفیت بخش خصوصي و اتوبوس 
هاي شرکت اتوبوس��راني در حال س��رویس دهي به شهروندان 
است یکي از اقدامات صورت گرفته مي باشد. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداري اصفهان خاطرنش��ان کرد: از دیگر اقدامات، 
اضافه شدن یک س��اعت به س��اعات کاري اتوبوس هایي که در 
محدوده مرکزي شهر تردد مي کنند، تمدید شدن ساعات کار پار 
یکنگ هاي واقع در مرکز شهر تا ساعت ۲۴ شب و فعال تر شدن 

نظارت بر تاکسي هاي سطح شهر است.

اگر خطایی کردم دادگاه و قاضی بررسی کند!
 

شهردار اصفهان گفت: من هیچ گاه 
خط سیاسی خود را در بحث مدیریت 
شهری دخالت نداده ام چراکه در حال حاضر با اصالح طلبان 
80 درصد تفاهم داریم و در برخی از مسایل جزیی با یکدیگر 

مشکل داریم.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، س��ید مرتضی سقاییان نژاد 
در نشس��ت خبری به منظور ارائه گزارش عملکرد یک ساله 
شهرداری اصفهان اظهار داشت: سال ۹3 سال سختی برای 
شهرداری اصفهان بود چراکه  66 درصد از درآمد شهرداری 
اصفهان از محل فروش تراکم تامین می ش��د و از آنجایی که 
در سال جاری با رکود بازار مسکن روبرو بودیم این امر نیز بر 

درآمدهای شهرداری اصفهان نیز تاثیر گذاشت.
وی افزود: امس��ال با تمام تالش برای تحق��ق کامل بودجه 
85 درص��د آن محقق ش��ده و ای��ن در حالی اس��ت که در 
بس��یاری از س��الهای گذش��ته بیش از ۱00 درصد و حتی 
 ۱۲5 درص��د نی��ز تحق��ق بودجه ش��هرداری اصفه��ان را 

داشته ایم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه  یکی دیگر از محل درآمدهای 
پایدار شهرداری اصفهان از محل مالیات بر ارزش افزوده است، 
بیان داشت: بر این اساس درآمدهای شهرداری نیز از این محل 
دچار مشکالتی شده است و مجلس یک سال فرصت داده که 

مالیات بر ارزش افزوده به صورت دایمی تصویب شود.
وی با بیان اینکه در گذشته شهرداری ها ۲6 عوارض را دریافت 
می کردند، تاکید کرد: با الحاق این عوارض به مالیات، سهم 
شهرداری از 50 درصدی با توجه به تدوین مالیات مکتوب و 

مستقل به سه درصد کاهش داشته است.
سقائیان نژاد ادامه داد: شهرداری عوارض دریافتی را در ازای 
ارائه خدمات به بخش خصوصی و عمومی دریافت می کرد و 
ضروری است که نرخ خدمات ش��هری هر چه زودتر روشن 

شود.
وی  نگاه مسئوالن ملی به شهرداری کالنشهرها را در خصوص 
میزان درآمد آنها و کمک از این درآمد به شهرهای کوچک و 
محروم را اشتباه برشمرد و  گفت: ما هم به کمک به شهرهای 
محروم عقیده داریم اما ازسویی باید توجه کنیم که در شهر 
اصفهان به شکل میانگین روزانه 3.5 میلیون نفر جمعیت جا 

به جا می شود که هزینه های گزافی در پی دارد.
ش��هردار اصفهان گفت: این موضوع صحیح نیس��ت که در 
این راس��تا 700 میلیارد تومان از مالیات ب��ر ارزش افزوده 
شهرداری  های کالنش��هرها برداشته شود و برای محرومیت 
زدایی در ش��هرهای کوچک هزینه شود  چرا که طبق قانون 
نیز هزینه کردن اعتبار یک ش��هر برای ش��هر دیگر نیز غیر 

مجاز است.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای 350 طرح حمل و نقل و 
ترافیک در ش��هر اصفهان طی یک سال گذشته ابراز داشت: 
همچنین در این بازه زمانی 35 پروژه عمران و شهرس��ازی، 
۱7 پروژه اداری مالی، ۴۲5 پروژه خدمات شهری و 67 پروژه 

عمران شهری در اصفهان راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: تا پایان س��ال جاری 80 درصد از پروژه های 

شهرداری اصفهان عملیاتی شده است.
سقاییان نژاد در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
در خصوص انتشار اخباری مبنی بر فساد مالی در شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: اگر فساد هست باید مصادیق آن برای 
ما بیان شود تا با آن مبارزه کنیم اما تاکنون این موارد برای ما 

به شکل مصداقی روشن نشده است.
وی  با بی��ان اینکه باید ریش��ه این پدیده را خش��کاند، ابراز 
داشت: من در حضور شما و خداوند این را مطرح می کنم که 
اگر فسادی در شهرداری مشخص ش��ده است با آن برخورد 

کرده ام.
شهردار اصفهان ادامه داد: ما نمی خواهیم اشاعه فحشا کنیم 
و در این راستا موارد فساد را حراست شهرداری در جلسات 

محرمانه  به مسئوالن گزارش می دهد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با  حذف 
بودجه های رسانه های شهرداری اشتباه گفت: از دیدگاه من 
این کار صحیح نبود؛ اعضای شورای شهر برداشت درستی از 
فعالیت رسانه های شهرداری نداشتند و در منطق نیز این کار 

درست نیست.
س��قاییان نژاد همچنین در ارتباط با دلی��ل تعطیلی صدا و 
سیمای ش��هرداری اصفهان نیز بیان داش��ت: برخی بدهی 
ش��هرداری به  س��یمای ش��هر را دلیل این امر می دانند  اما 
 اگر این مطل��ب صحیح بود چ��را صدای ش��هر نیز تعطیل

 شد.
وی ادامه داد: به هر دلیلی این اتفاق رخ داد هم اکنون  صدای 
شهر دوباره راه اندازی شده و سیمای شهر نیز با تغییرات کلی 

در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.
شهردار اصفهان در پاسخ به س��ئوالی در ارتباط با شهربازی 
رویاها نیز بیان دشت: تنها مصوبه ای از شورای اسالمی شهر 
اصفهان که به عنوان ش��هردار این شهر با آن مخالف کرده ام 

مصوبه شهربازی رویاها است.
وی افزود: م��ن در این میان منافع م��ردم را در نظر گرفتم و 
اعتالی شهر در خصوص توجه س��رمایه گذاران خارجی به 

اصفهان را مد نظر قرار دادم.

س��قاییان نژاد با اش��اره به اینکه  به عنوان رئیس شهرداری 
به مصوبه ش��ورا در خصوص ش��هر رویاها توجه��ی نکردم، 
 اف��زود: اگ��ر خطای��ی ک��ردم دادگاه و قاض��ی بررس��ی 

کنند.
وی  با تاکید بر اینکه ش��هرداری هر س��ال بر اساس منشور 
تعیین شده در شورای اسالمی شهر حرکت می کند، ادامه داد: 
دراین راستا نظریات مختلفی در خصوص پروژه های بزرگ 
و محله محور در شورای اسالمی  ش��هر اصفهان وجود دارد  
ولی با همه این تعاریف نباید از پروژه های بزرگ غافل شویم.

ش��هردار اصفهان افزود: برای مثال راه اندازی رینگ چهارم 
ترافیکی ش��هر اصفهان با اعتبار یک ه��زار و 700 میلیارد 
تومانی امری ضروری اس��ت چ��را که ممکن اس��ت در ۲0 
 س��ال آینده من را برای عدم توجه به آن طرح بازخواس��ت 

کنند.
وی  اضاف��ه ک��رد: ۲ تا پروژه ب��زرگ تقاطع غیر همس��طح 
می��دان ۲5 آب��ان و تقاط��ع غی��ر همس��طح می��دان 
 اس��تقالل در س��ال آین��ده در دس��تور کار ق��رار خواهند 

گرفت.
سقائیان نژاد در خصوص ساماندهی کودکان خیابانی نیز بیان 
داشت: شهرداری خانه هایی را اجاره کرده و گرمخانه ای را با 
بخشی از هزینه های الزم برای اسکان کودکان بد سرپرست و 

بدون سرپرست و زنان بد سرپرست ایجاد کرده است.
وی  با بیان اینکه ساماندهی این موضوع در اصلی با بهزیستی 
است، گفت: دراین راستا باید توجه داشت که تبصره هایی که 
برای دستگاه های اجرایی در این خصو تدوین شده اجرایی 

نشده است.
شهردار اصفهان در خصوص الیحه حمایت از مطبوعات محلی 
نیز اظهار داش��ت: ما چیزی را که باید به ش��ورای شهر ارایه 
داده ایم اما برخی آن را به صورت گزارش عملکرد برداش��ت 

کرده اند و این الیحه را برگشت داده اند.
وی در ادامه در پاسخ به س��والی مبنی بر میزان دخالت خط 
سیاسی شهردار اصفهان در توجه به فعالیت اصالح طلبان در 
سطح ش��هر اصفهان و پروژه های بزرگ این شهر گفت: من 
هیچ گاه خط سیاسی خود را در بحث مدیریت شهری دخالت 
نداده ام چراکه در حال حاضر با اصالح طلبان 80 درصد تفاهم 

داریم و در برخی از مسایل جزیی با یکدیگر مشکل داریم.
شهردار اصفهان در پایان این نشس��ت خبری از خبرنگاران 
حاضر در نشست تقاضا کرد که ارزش قلم را بدانند و آن را به 

راحتی نفروشند.

اردیبهش��ت ۱3۲۹ بود که در قائمیه اصفهان چش��م به 
جهان گشود. دوران ابتدایی را در مدرس��ه ای در قائمیه 
گذران��د و برای تحصیالت دبیرس��تان راهی دبیرس��تان 
صائب شد. انس��تیتو تکنولوژی که امروز به نام دانشکده 
فنی شهید مهاجر معروف است بستر علم آموزی تحصالت 
عالی اش ب��ود و باالخره در س��ال ۱353 پس از گذراندن 

دوران سربازی پایش به اداره برق استان اصفهان باز شد.
ان��گار ب��رق ب��ا تم��ام وج��ودش عجی��ن ش��ده اس��ت 
چ��را ک��ه وقت��ی از کارش می پرس��ی ب��ا  لبخن��دی 
 از ت��ه دل و ش��وقی وص��ف ناپذی��ر ل��ب به س��خن باز

 می کند.
مدیرخودگ��ردان نوس��ازی اس��تان، مدی��ر توزی��ع برق 
ش��مال اصفه��ان و ریی��س اداره ب��رق شهرس��تان های 
مختلف اس��تان اصفه��ان و دیگر اس��تان های کش��ور از 
 جمل��ه چه��ار مح��ال و بختی��اری را نی��ز در پرون��ده

 دارد.

اصغر ابراهیمی فرد ای��ن بار از فعالیت های��ش در دوران 
دفاع مقدس برای ما می گوید: از سال ۱360 از اداره برق 
محالت به مس��ئول بخش ماردین منسوب شدم و در این 
زمان به صورت داولبانه برق رس��انی ب��ه مقرها، تدارکات 
دکل سازی را انجام دادم تا برای دیدبانی دشتهای وسیع 

مشکلی نباشد.
او از فعالیت خود در تیپ قمر بنی هاشم، لشکر ۴0 صاحب 
الزمان، هویزه، مجنون، طالیه، آبادان و خرمشهر می گوید 
و ادامه می دهد: در دوران جنگ ه��ر لحظه و هر نقطه ای 
میرفتیم برایمان خاطره بود اما پاکس��ازی دهالویه محل 
شهادت دکتر چمران از پیکر ش��هیدان و آن صحنه هایی 
که میدی��دم یکی از بدتری��ن خاطرات تل��خ دوران دفاع 

مقدس برایم بود.
ابراهیمی فرد ش��نیدن خبر پیروزی رزمندگان اسالم را 
بهترین خاطرات دوران دفاع مقدس می داند و می گوید:  
در این میان نصب دکل در منطقه طالی��ه و به صورتیکه 

این دکل ها در طول روز مونتاژ می شد و از شب تا صبح آن 
را نصب می کردیم.

وی که اعتقاد دارد نصب دکل در منطقه غرب بسیار سخت 
بود، می گوید: برای مثال ق��رار بود که دکلی ۴0 متری در 
منطقه طالیه نصب کنیم و این منطقه به صورتی بود که 
از سه طرف در دید دش��من بود و یکی از رزمندگان برای 
دفاع از ج��ان نیروهای امدادی اداره ب��رق ابتدا برای امن 
س��ازی منطقه آنها را به نقطه ای ۲00 متر دورتر از محل 
نصب دکل راهی کرد و پ��س از اطمینان از امنیت محیط 
با کمک آنها کمتر از یک س��اعت این دکل که قبال مونتاژ 

شده بود را نصب کرد.
ای��ن کارمند بازنشس��ته اداره ب��رق اس��تان اصفهان که 
برای س��المتی مهندس ش��فیعی مدیر عام��ل وقت برق 
منطقه ای اصفه��ان در زمان دفاع مق��دس دعا می کند 
این مقام مس��ئول را یک��ی از یاران واقع��ی دفاع مقدس 
می دان��د و می گوید:  هر گاه برای دکل س��ازی در مناطق 

جنگی نیاز ب��ه نیروی داوطل��ب  وی با اع��الم فراخوانی 
به کارکنان ای��ن اداره نیروهای داوطل��ب را جمع آوری 
 کرد و از نظر مالی نیز به ش��دت حمایت می کرد از انجام 

عملیات.
او از فعالیت هایش در دوران س��ازندگی کشور نیز سخن 
می گوید و ادام��ه می دهد: انج��ام پروژه برق رس��انی به 
روستاهای دور دس��ت اس��تان اصفهان، بازسازی شبکه 
برق نایین تا ان��ارك و دیگر نقاط اس��تان اصفهان و دیگر 
اس��تان های مرکزی و جنوبی کشور از جمله این اقدامات 

است.
ابراهیمی ف��رد در ادامه می گوید: نامه بازنشس��تگی ام از 
اداره برق را به شرط بازسازی منطقه زلزله زده بم دریافت 
کردم و پس از اجرای این طرح به صورت رسمی بازنشست 
شدم و این در حالی اس��ت که هنوز به دلیل عرقی که به 
برق دارم در پروژه ه��ای مختلف به ص��ورت پیمانکاری 

فعالیت می کنم.

رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان اعالم کرد: فردي که 
با استفاده از دس��تگاه هاي pos فروشگاه هاي لوازم خانگي 
و فرش در شهرهاي اصفهان، کاش��ان و قم توانسته بود به 
صورت حرفه اي اقدام ب��ه کالهبرداري کن��د، در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهي استان اصفهان شناسایي و دستگیر 
شد.هفته گذشته، صاحب یکي از فروشگاه هاي شهر اصفهان 
با مراجعه به یکي از کالنتري ها عنوان داشت، فرد ناشناسي 
به منظور خرید سینماي خانگي به مبلغ 63 میلیون ریال از 
طریق دستگاه pos اقدام به پرداخت وجه کرد و رسید آن 
را ارائه داد و از محل خارج شد، اما بعدا متوجه شدم پولي به 
 pos حسابم نیامده و رسید مربوطه نیز رسید مجدد دستگاه
بوده است.در ادامه شکایات دیگري از سوي تعدادي از کسبه 
که با روشي مشابه مورد کالهبرداري فرد مذکور قرار گرفته 

بودند ارائه شد.
رییس پلی��س آگاهي اس��تان اصفهان در این ب��اره گفت: 

بالفاصله در این زمینه پرونده اي در پلیس آگاهي تشکیل 
شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره 

مبارزه با جعل و کالهبرداري قرار گرفت.
سرهنگ ستار خسروي تصریح کرد: س��رانجام ماموران با 
استفاده از تصاویر به دس��ت آمده از متهم، هویت وي را به 
دست آوردند و در عملیاتي ضربتي او را دستگیر و به پلیس 
آگاه��ي منتقل کردن��د.وي افزود: متهم ک��ه در تحقیقات 
صورت گرفته اشکالت و اختالالت بانکي و دستگاه pos را 
دلیل این امر عنوان و قصد بي گناه جلوه دادن خود را داشت، 
وقتي در برابر کشف علمي روش مجرمانه وي و نحوه فریب 
فروشندگان توسط کارآگاهان قرار گرفت، به ناچار به جرم 
خود اعتراف کرد و عالوه بر کالهبرداري در شهر اصفهان به 
انجام این روش در شهرهاي کاشان و قم نیز اقرار کرد.رییس 
پلیس آگاهي استان اصفهان با بیان اینکه در بازرسي از منزل 
متهم، یک میلیارد ریال اموال مسروقه کشف و به مالباختگان 
بازگردانده شد، گفت: در این زمینه، پرونده تشکیل و متهم 
با شکایت شاکیان جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع 
قضایي داده ش��د.وي در خصوص نحوه استفاده صحیح از 
دستگاه هاي pos تاکید کرد: به منظور پیشگیري از هرگونه 
سوء استفاده، سرقت و کالهبرداري از طریق این نوع دستگاه 
ها به صاحبان فروش��گاه ها توصیه مي کنیم دستگاه هاي 
کارت خوان را در پیش خوان میز خود ق��رار داده، کارت را 
از مشتري دریافت و مبلغ را خودشان وارد نموده و سپس از 

مشتریان بخواهند تا رمز خود را وارد کنند.

رییس سازمان هواشناسی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تاسیس مرکز ملی خشکسالی در سال جاری اظهار داشت: 
این مرکز به شکل مستمر خشکسالی را پایش می کند و روزانه 
میزان بارش و خشکسالی را به طور آنالیز شده در اختیار کاربر 

قرار می دهد.
داود پرهیزکار با بیان اینکه هواشناسی در توسعه پایدار نقش 
به سزایی دارد، ادامه داد: هواشناس��ی همواره به عنوان سند 
باالدستی برای توسعه پایدار به کار می رود و مطالعات اقلیم 
شناسی و هواشناختی می توانند کمک شایانی به توسعه پایدار 
داشته باشد و اگر این اتفاق در سال های گذشته در کشور رخ 
می داد قطعاً امروز دریاچه ارومیه و تاالب گاوخونی خش��ک 
نبودند.پرهیزگار با تاکید بر اینکه این سازمان برای ریزگردها 
و آلودگی هوا برنامه ملی دارد، افزود:  البته اتفاقات اخیر جنوب 
غرب کشور باعث شد تا این مسئله بسیار مهم جلوه کند و از 

طرف دولت بیش از پیش حمایت شود.
وی به شبکه پایش هوا برای ریزگردها نیز اشاره کرد و گفت: 
این ش��بکه پیش بینی غلظت ریزگردها را در اختیار کاربران 
قرار می دهد و پس از آزمایش��ات اولیه تا پایان سال وارد مدار 
می شود.رییس سازمان هواشناسی از س��اخت نرم افزارهای 
هواشناسی اندرویدی و IOS برای گوشی های هوشمند خبر 
داد و افزود: همچنین کد USSD نیز در حال ایجاد اس��ت تا 
کاربران بتوانند ساعت به س��اعت پیش بینی هوای موقعیت 

خود را داشته باشند.
پرهیزکار از دیگر طرح هواشناسی با عنوان پایش آلودگی هوا 
خبر داد که قرار است اسن طرح ابتدا در تهران و سپس در دیگر 
کالن شهرهایی که با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند 
اجرایی شود.رییس سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت 
به وجود آمدن ریزگردها و منشأ آن گفت: ریزگردهایی که در 
ایران شهرها را با مش��کل مواجه می کنند هم منشأ داخلی و 
هم منشأ خارجی دارند گاهی منابع ریزگردها در صحراهای 
مصر و لیبی هستند و گاهی در جنوب عربستان و کشور عراق 
چراکه عرض جغرافیایی که کشور ایران در آن قرار دارد عرض 
کم بارش و بیابانی است و این منطقه همواره پتانسیل خیزش 
گرد و غبار را دارد.پرهیزکار با بی��ان اینکه ریزگردهای عراق 
برای خوزستان منبع داخلی محس��وب می شود، اضافه کرد: 
خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها قطعاً خطر ایجاد ریزگرد و 
تشدید آن را در پی خواهد داشت و خودشان می توانند به منبع 

ریزگرد تبدیل شوند.

به شرط،  بازسازی برق بم پس از زلزله ؛ بازنشست شدم

ريیس پلیس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

 سرقت هاي میلیاردي از فروشندگان با استفاده 
POS از دستگاه

پرهیزكار خبر داد:

 ريزگردهای ايران از نصر و 
لیبی می آيند
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يادداشت

پیش بینی شوک مسکن در سال 96

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: نه تنها سال آینده 
بازار مسکن با رکود همراه است بلکه این رکود تا پایان دو سال 
آینده ادامه دار خواهد بود و پس از آن ش��وک قیمتی در بازار 

مسکن رخ خواهد داد.
احمدرضا سرحدی اظهار کرد: تولید مس��کن و سرانه تولید 
مسکن در سال های اخیر آنچنان افزایش یافته که هر خانواده 
نیازمند مس��کن حداقل می تواند 1.5 واحد مس��کونی را در 

اختیار داشته باشد. 
به گفته وی، در حال حاضر بازار مسکن با تنوع ساخت و ساز 
و افزایش تعداد واحدهای مسکونی خالی همراه شده است؛ به 
گونه ای که پیش بینی می شود بازار رکودی مسکن تا دو سال 
آینده همین روال را داشته باشد و پس از آن با انفجار قیمتی 

همراه شود.
 این کارشناس مسکن با اش��اره به اینکه در دوسال اخیر بازار 
مسکن با رکود همراه بوده و این رکود تا دو سال دیگر هم ادامه 
دارد، افزود: آنچه مسلم اس��ت، این که با ادامه این روند، سال 

آینده شاهد رکود شدیدتری خواهیم بود.
 به گفته  این کارشناس اقتصاد مسکن ، افزایش قیمت مسکن 
هیچ گاه به معنی رونق بازار نیس��ت ، اما مردم همواره بر این 
باورند هنگامی که قیمت مسکن هفته به هفته افزایش دارد و 
بازار رشد پلکانی قیمت را پشت سر می گذارد، آن زمان رونق 
در بازار صورت گرفته اس��ت. سرحدی تاکید کرد: در صورتی 
که قیمت ها برای س��ال آینده تعدیل ش��وند و روند کاهشی 
داشته باشند تا خریداران و فروشندگان قادر به خرید و فروش 
ش��وند، آن زمان رونق وارد بازار مسکن می ش��ود. وی افزود : 
در حال حاضر رکود بازار مس��کن تا اندازه ای اس��ت که حتی 
سازندگان هم قادر به ادامه ساخت نیستند و برخی واحدهای 
مسکونی نیمه کاره رها شده اند و رکود نه تنها در بخش خرید 
و فروش بلکه دربخش ساخت و ساز هم رخنه کرده است. این 
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه رکود بازار مسکن 
به پیش فروش ها هم رسیده است و حتی برخی آنها متوقف 
ش��ده اند، افزود:این آرزوی هر یک از ما است که بازار مسکن 
همواره پر رورنق و پراز خرید و فروش باشد، بنابراین باید این 
بازار با تش��ویق خرید و فروش همراه ش��ود. وی گفت: نقش 
دولت همانند ارائه و افزایش تسهیالت در این زمینه می تواند 
کمک کننده باشد اما آنچه دولت توانس��ته انجام دهد سهم 
کمی بوده، این در حالی است که تولید در سال های اخیر بیش 

از نیاز بازار بوده است.

 رکود در بازار شب عید 
کامپیوتر و موبايل

س��ید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران 
درباره وضعیت بازار شب عید IT اظهار داشت: بازار شب عید 
سال گذشته تعریف چندانی نداشت امس��ال نیز بازار بسیار 

نامناسب و درگیر رکود است.
 رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران سه عامل »اولویت  بندی 
نیازها در بازار شب عید«، » کمبود نقدینگی در اختیار مردم« 
 IT و »نامشخص بودن شرایط سیاس��ی« را دلیل رکود بازار
اعالم کرد و اظهار داشت: در این ش��رایط در مجموع فروش 
کاالهای س��رمایه  ای مانند PC و تبلت از دس��تگاه  های پر 
مصرف مثل مادربردها، دستگاه  های کپی و پرینتر بهتر است. 
وی مالیات را از دیگر مش��کالت فعلی اهالی صنف IT عنوان 
کرد و گفت: مجلس امسال مصوب کرده که واحدهای صنفی 
در س��ال ۹۴ که اظهار نامه مالیات��ی ۹۳ را ارائه می دهند ۲۲ 

درصد پرداختی روی مالیات سال قبل را اضافه کنند. 
سال پیش نیز توافقی انجام شده که مالیات ها درصدی اضافه 
ش��ود و اظهارنامه ها به قطعیت برس��د، اکنون توافقی که در 
سال ۹۳ برای مالیات ۹۲ ش��ده بود از حالت اعتبار خارج می 
ش��ود و مثال مالیات ۲۰ میلیونی یک واح��د صنفی به میزان 
۴۰ تا 5۰ میلیون افزایش می یاید و پایه مالیاتی برای س��ال 
۹۳ قرار می گیرد که با توجه بازار نامساعد سال ۹۲ و ۹۳ اصال 

منصفانه نیست.

 افزايش نظارت ها برای کاهش
 سوانح ريلی

مدیرعامل راه آه��ن با تأکید ب��ر تعریف ش��اخص تجمیعی 
برای ح��وادث راه آه��ن، بر انجام نظارت بیش��تر ب��ه منظور 
 ارایه خدمات مطلوب تر و ب��ا کیفیت تر در ایام ن��وروز تأکید

 کرد. 
محسن پورس��یدآقایی  در جلسه س��تاد ارتقا ایمنی با تأکید 
براینکه باید ش��اخص تجمیعی برای حوادث راه آهن تعریف 
شود، بیان کرد: عالمت گذاری در مسیر ایستگاه ها، مشخص 
کردن راه های دسترسی به ایستگاه های راه آهن و نورپردازی 
مناسب در ایستگاه ها از جمله مواردی است که می ت واند به 

کاهش و جمع آوری حوادث کمک کند.
 مدیرعامل راه آهن افزایش نظارت ه��ا را عاملی برای کاهش 
س��وانح برش��مرد و اضافه کرد: با توج��ه ب��ه افزایش حجم 
متقاضیان س��فر با قطار در ایام نوروز باید ب��ا افزایش نظارت 
ها در جهت کاهش سوانح و ارایه خدمات مطلوب و با کیفیت 
گام برداشته ش��ود. در این جلس��ه مدیر کل ایمنی و نظارت 
بر ش��بکه راه آهن با ارایه گزارشی از س��وانح در سال گذشته 
از کاهش ۲7 درص��دی حوادث ناش��ی از برخورد ب��ا عابر و 
کاهش 75 درصدی حوادث ناش��ی از برخورد با وسایل نقلیه 
جاده ای خبر داد و گف��ت: به طور کلی آمار س��وانح ریلی در 
 سال جاری ۲۳ درصد نسبت به س��ال گذشته کاهش داشته

 است.

۳ میلیون کارگر، کم سواد يا بی 
سواددربازار کار

علی ربیعی وزیرکار و امور رفاهی با اشاره به آمار موجود در 
زمینه تعداد کارگران بی سواد اعالم کرد: حدود ۳ میلیون 
نفر کار گر بی سواد و یا کم سواد در کشور وجود دارد این 
اف��راد نه مهارت انج��ام کار را دارند و نه مهارت خواندن و 

نوشتن را دارا هستند.
 وی س��واد را به سه نوع کلی س��واد عمومی ،س��واد مهارتی 
و س��واد خالقیت تقس��یم بندی نم��ود و در تعریف س��واد 
عموم��ی بیان کرد: س��واد عمومی در حقیقت ش��ناخت فرد 
از واقعیت اجتماعی خود اس��ت. فرد با اس��تفاده از این سواد 
می تواند رابطه خ��ود را با فناوری ترس��یم کن��د و از روابط 
 اجتماع��ی و رواب��ط بین فردی خ��ود درک صحیح داش��ته

 باشد. 
وی در تعریف نوع دیگر سواد بیان داش��ت :سواد مهارتی در 
حقیقت مهارت انجام صحیح و مناس��ب کار اس��ت . این نوع 
سواد است که باید اصل و اساس فعالیت سازمان نهضت سواد 

آموزی قرار گیرد. 
وی ب��ه مصوب��ه اخی��ر هی��ات دول��ت در خص��وص ال��زام 
و تش��ویق بی س��وادان اش��اره کرده و گفت: اعض��ای هیات 
دولت با تصویب ای��ن مصوبه م��ی خواهند افراد بیس��واد را 
 به س��وی س��واد آم��وزی خصوص��ا س��واد مهارتی س��وق

 دهند.
 وی در ادام��ه س��خنان خود ب��ه تعریف س��واد خالقیت نیز 
پرداخت و افزود : این نوع س��واد به ب��روز خالقیت و نوآوری 
در انجام کار داللت دارد.وزی��ر کار و امور رفاه��ی ادامه داد: 
یکی از دالیل ع��دم تحقق اه��داف پیش بینی ش��ده وجود 
انواع بی س��وادی در جامعه اس��ت و اگر جامع��ه بخواهد به 
رشد و توسعه یابد باید افراد به س��واد در همه ابعاد آن مجهز 
شود . در اکثر کشور های توس��عه یافته مشاهده می شود که 
 اساس ثروت آن ها برنیروی انس��انی متخصص و باسواد قرار 

دارد.
وی در ادامه بیان نمود: یکی از مس��ایل عم��ده ما در نهضت 
سواد آموزی این است که سواد به عنوان یک مساله اجتماعی 
مطرح نشده اس��ت. ربیعی به نقش و جایگاه مراکز یادگیری 
محلی در آموزش جامعه اش��اره کرد و تصریح نمود : من فکر 
می کنم یک��ی از تصمیمات خوب مصوبه اخی��ر دولت ایجاد 
مراکز یادگیری محلی باش��د. وی در بخش پایانی س��خنان 
خود افزود : برای راه اندازی و توس��عه دولت الکترونیک باید 
افراد جامعه توان اس��تفاده از فناوری ارتباط��ات و اطالعات 
را کس��ب نمایند و این مه��م محقق نخواهد ش��د مگر اینکه 
 اف��راد حداق��ل س��واد الزم را ب��رای کار با آن کس��ب کرده

 باشند.

4
نرخ خرید تضمینی چای تصویب شد

در جلسه هیات وزیران نرخ خرید تضمینی پیله تر ابریشم و برگ سبز چای برای سال 
زراعی ۹۳-۹۴ به تصویب رسید. براین اساس قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ 
س��بز چای درجه یک معادل ۲18۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو معادل 1۲1۰ 
تومان تعیین شد. براساس جلسه اخیر هیات دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 

پله تر ابریشم نیز معادل 151۰ تومان تعیین شده است.

بهبود وضعیت اقتصاد کش��ور نیاز ب��ه مصرف کاالهای 
داخلی دارد و این مسئله بارها توسط رهبر معظم انقالب 
مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان در یکی از بیانات خود 
در زمینه اهمیت مصرف کاالی داخلی می گویند: "من 
بارها در سخنرانی های اّول س��ال و غیر آن تکرار کردم، 
االن هم به شما عرض میکنم: محصوالت داخلی را مردم 
مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده است 
بگویند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند چیست! بروید سراغ 
مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی 
دارد، متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت ایران، خارجِی آن 
را مصرف نکنند...من فقط ب��رای متدیّنین و افرادی که 
برای حرف ما حّجّیت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من 
این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران عالقه مند 
است، به آینده ی کشور عالقه مند است، به فکر بّچه های 
خودش اس��ت که بنا اس��ت فردا در این کش��ور زندگی 
کنند. ش��ما مصنوعات خارجی را که مص��رف میکنید، 
در واقع کمک میکنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، 
آن کارگر خارجی، آن س��رمایه دار خارجی، مدام بیشتر 
بش��ود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این 
را به همه ی مردم، بخصوص آن کسانی که مصارف زیادی 
دارند]میگویم [؛ دولتی ها هم همین جور؛ دولتی ها هم در 
مصارف دولتی، در اشیاء مصرفی ای که در ساختمانها، در 
چیزهای گوناگون مصرف میکنند، حتماً مالحظه کنند 

تولید داخلی را".
در سیستم اقتصادی مصرف از آن دس��ته ارکانی است 
که می توان گفت کل گردش اقتصاد را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد چرا که مصرف، باعث ش��کل گیری و رونق 
تولید و این دو باهم متضمن و فزاینده سرمایه گذاری در 
سیستم اقتصادی خواهند بود.  این در حالی است که در 
اقتصاد ایران بازار شب عید یکی از مهمترین و حتی اصلی 
ترین زمان رونق بازار  از جهت خرید و فروش و معامالت 
مخصوصا در بازار اجناس مصرفی است. به طوری که به 
زعم برخی بازار شب عید درآمد یکساله کسبه را تأمین 
می کند. با کنار هم قرار دادن سه مؤلفه ای که به اختصار 
توضیح داده شد؛ تأکیدات مکرر بر مصرف کاالی داخلی، 
نقش پر رنگ و کلیدی مصرف در سیس��تم اقتصادی و 
افزایش حجم خرید و فروش در بازار شب عید، به روشنی 
مش��خص می گردد که در بازه زمانی حاضر مسئوالن و 
برنامه ریزان وظیفه سنگینی را بر عهده خواهند داشت. 
چرا که می بایس��ت به هر طریقی و با هر سیاس��تی در 
بازار شب عید س��لیقه مصرف کنندگان را هرچه بیشتر 
به سمت خرید کاالی ایرانی س��وق دهند. مطمئناً ملت 
ایران اگر بر این موضوع واقف باش��ند ک��ه خرید کاالی 
داخلی به نفع رش��د  پیشرفت کش��ور خواهد شد حتما 
در این مسیر کم نخواهند گذاشت کمااینکه در گذشته، 
بسیار از پس این قبیل آزمون ها برآمده و عشق به اعتالی 

کشورشان را ثابت کرده اند.اما اگر بخواهیم با این پیش 
فرض عملکرد ش��هرداری، مراک��ز اصن��اف و... را مورد 
ارزیابی قرار دهیم حقیقتاً نمره بسیار بدی را کسب می 
کنند. تبلیغات کاالهای خارجی در س��رتا سر شهرهای 
بزرگ  حتی رسانه ملی نمونه ای بارز از سوء تدبیری ها 
است. دقیقاً  در شرایطی که تولید کننده ایرانی از جهات 
مختلف چون تحریم ها و افزایش سرسام آور هزینه های 
تولید در فشار است چه دلیلی دارد کاالهای خارجی به 
این وفور در بیلبوردهای ش��هری و تبلیغات رسانه ملی 
جا خوش کنند؟ نکند حاال تولیدکننده داخلی از خارج 
از کشور تحریم شده است قصد داریم با تبلیغ برندهای 
خارجی و تغییر ترجیحات و سلیقه جهت مصرف کننده 
، از داخل هم ایش��ان را تحریم کنیم؟! ب��ه دلیل قانونی 
که در س��ال ۹1 س��الی که تولید ملی، حمایت از کار و 
س��رمایه ایرانی نامگذاری شد لغو شده اس��ت؟ قانونی 
که  در آن ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی تبلیغ کاال و 
خدمات خارجی را که مشابه داخلی دارد و تبلیغات کاال 
و خدمات داخل��ی که نام خارج��ی دارد ممنوع کرد و از 
سوی دیگر ش��هرداری تهران هم همان سال اعالم کرد 
که به منظور تحکیم تولید ملی تبلیغ کاالهای خارجی 
را ممنوع کرده است و دس��تگاه های دولتی چون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی نیز بر اعمال این ممنوعیت و 
محدودیت تأکید کردند. ضمن��اً در کارگروه حمایت از 
 تولید هم، توقف تبلیغ کاالهای خارجی تصویب و ابالغ 

شد. 
یعنی شهرداری به قانونی که خود تصویب کرده هم عمل 
نمی کند؟ در ش��رایطی که هر روز فشارها و تحریم ها از 
جانب دشمنان بیشتر و بیشتر و آتش این جنگ اقتصادی 
افروخته تر می گردد مس��لماً مس��ئولیت مس��ئوالن و 
مدیران هم به همان میزان یا حتی بیش��تر افزایش می 
یابدچرا که باید با تمام قوا از امکانات و موقعیتی که مردم 
در اختیارشان گذاش��ته اند بهترین استفاده  را برده و از 
منافع ملت دفاع کنند. پس با این اوصاف و البته  تأکیدات 
پی در پی صاحبنظران و دلسوزان نظام بر حمایت از تولید 
داخلی و مصرف کاالی ایرانی، لغو مصوبه ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی به هیچ عنوان در جهت منافع ملت ایران 
نیست و مسئوالن دولتی، شهرداری، رسانه ملی و ... باید 
عالوه بر اینکه سریعاً اجازه تبلیغات کاالهای خارجی را 
لغو کنند می بایست  برای این تصمیم غلط خود به مردم 

پاسخگو هم باشند.

وقتی کاالی ايران از داخل هم تحريم می شود

چرا مسووالن برای تبلیغ کاالهای خارجی مجوز صادر می کنند
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زاويه ديد

جذب ۱۷۰۵ نفر در 
دستگاه های اجرايی 

 فضای رقابتی در
 فروشگاه های زنجیره ای 

معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی اس��تانداری اصفهان از جذب 
17۰5 نفر نیروی جدید در دس��تگاه های اجرایی اس��تان از سال ۹۴ 
خبر داد. حسین سیستانی، اظهار داش��ت: سال گذشته به دلیل نبود 
اعتبارات مشخص و معین، این افراد جذب دستگاه های دولتی نشدند 
اما نوید می دهم از س��ال آینده از توان آنها در پیشبرد اهداف سازمان 
ها استفاده ش��ود. وی با بیان اینکه دیدگاه دولت یازدهم با دولت قبل 
در بکارگیری نیرو متفاوت است، تاکید کرد: با توجه به تعهد دولت در 
بکارگیری این افراد، در حال حاضر تامین اعتبار الزم برای جذب آنها در 
دستگاه های مختلف استان از سال ۹۴ صورت گرفته است. سیستانی 
همچنین با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین یک سوم پست 
های استانداری اصفهان خالی است، اظهار داشت: هم اکنون از 1۲۰۰ 
پست استانداری 8۰۰ پست آن اشغال و ۴۰۰ ظرفیت آن خالی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فروش��گاههای بزرگ و 
زنجیره ای کشور از نظام توزیع کاال سهم پنج درصدی دارند که قابل 
پذیرش نیست، درحالی که همتاهای آنها در کشورهای پیشرفته 6۰ 
تا 8۰ درصد از نظام توزیع را برعهده دارند. مجتبی خس��روتاج اظهار 
داش��ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال توسعه فروشگاههای 
بزرگ و زنجیره ای اس��ت که به منظور روان سازی نظام توزیع، بهبود 
کیفیت، بازرسی و راحتی مصرف کننده به اجرا گذاشته می شود. وی 
افزود: آمارها نش��ان می دهد در کش��ور به ازای هر ۴۰ نفر یک واحد 
صنفی وجود دارد، در حالی که کش��ورهای پیشرفته به ازای هر ۲۰۰ 
نفر یک واحد صنفی فعالیت می کند. خس��روتاج متذکر شد: بهترین 
مکانیزم برای کنترل قیمت ها و حقوق مصرف کننده این اس��ت که 

فضای رقابتی به وجود آید.

بانک مرکزی هشدار داد برای جلوگیری از سوءاستفاده 
کالهبرداران از ارسال اطالعات بانکی به صورت پیامک 
خودداری کنید. روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: 
بتازگی در روش��ی جدید و از طریق ارسال پیامک، افراد 
سودجو نسبت به سوءاستفاده از حساب برخی افراد اقدام 
می نمایند؛ بدین ترتیب که با ارسال پیامک و وعده واریز 
وجوهی به عنوان جایزه )برای مثال: جایزه قرعه کشی در 
طرح پرداخت الکترونیکی قبوض تلف��ن همراه اول و ...( 
درخواس��ت دریافت اطالعات محرمانه مربوط به کارت 
 )CVV۲( اش��خاص مانند رمز دوم، کد اعتبارس��نجی
و تاریخ انقضای کارت را مطرح م��ی نمایند. این بانک به 
تمام هموطنان گرامی توصیه کرد: هیچ بانک، موسسه یا 
شرکتی برای واریز وجه به حساب افراد، نیازی به اطالعات 
محرمانه )به ویژه اطالع��ات فوق( نداش��ته و دارندگان 
کارت نباید تحت هیچ ش��رایطی اطالعات محرمانه فوق 
را در اختیار شخص دیگری قرار دهند. از آنجا که ممکن 
اس��ت دادن هر نوع اطالعاتی در این خصوص مشکالتی 
را برای مشتریان بانک ها ایجاد کند بهتر است مشتریان 
بانک ها به این پیامک ها اعتماد نکنند و از کالهبرداری 
سوءاستفاده جلوگیری کنند، در غیر این صورت مسوولیت 
عواقب ناشی از سوءاستفاده از اطالعات و برداشت غیرمجاز 

برعهده دارنده کارت خواهد بود.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( اعالم کرد: تولید شمش آلومینیوم طی 11 
ماهه سال جاری به بیش از ۳۲۴ هزار تن رسید که در 
مقایسه با مدت مش��ابه در سال گذش��ته افزون بر دو 
هزار و ۹۰۰ تن افزایش نش��ان می دهد. شرکت های 
آلومینیوم ایران )مرکزی - اراک(، المهدی و هرمزآل 
)هرمزگان - بندرعباس( در 11 ماهه امس��ال به ۳۲۴ 
هزار و 17۴ تن رسید که در مقایسه با میزان تولید مدت 
مشابه س��ال ۹۲ که ۳۲1 هزار و ۲۲۴ تن بود، بیش از 
دو هزار و ۹۰۰ تن افزایش داش��ت. طی مدت یادشده 
ش��رکت آلومینیوم ایران با تولید 166 هزار و ۴۴۳ تن 
شمش س��هم بیش از 51 درصدی این دوره را به خود 
اختص��اص داد، المهدی با تولید 87 ه��زار و 1۲۴ تن 
شمش افزون بر ۲6 درصد س��هم این مدت را به خود 
اختصاص داد و هرمزآل نیز با 7۰ هزار و 6۰5 تن در این 
بررسی جایگاه سوم تولید کشور را از آن خود ساخت. 
براساس این گزارش، بهمن ماه امسال ۳۰ هزار و 577 
تن شمش آلومینیوم تولید کردند، در حالی که میزان 
تولید شمش در مدت مشابه س��ال گذشته ۲8 هزار و 

5۲۲ تن بود.

احمد مجیدی معاون امور دولت و مسئول هماهنگی 
امور استان های وزارت راه و شهرسازی گفت : ۲۲۰ هزار 
کیلومتر راه از انواع مختلف در سطح کشور داریم که 
۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند. وی با بیان اینکه 
راه سازی در اختیار بخش خصوصی ولی نگهداری از 
راه ها در اختیار دولت است، افزود: ساالنه 8 هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای نگهداری راه های کشور نیاز است و 
درواقع یک چهارم اعتبار برای نگهداری راه ها در اختیار 
داریم. معاون ام��ور دولت و مس��ئول هماهنگی امور 
استان های وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: 5۰ هزار 
کیلومتر راه روستایی نیازمند ترمیم در کشور داریم که 
سیاست جدید بر این است که به بخش راهداری توجه 
ویژه ای ش��ود و بحث نگهداری از راه ها از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار اس��ت. مجیدی با اشاره به اینکه ۲ 
چالش بزرگ در حال حاضر در ایمنی و نگهداری راه ها 
داریم، تصریح کرد: بحث اول مسائل زمستانی هستند 
که از 15 آذر تا 15 فروردین با 11 هزار نفر پرسنل و 7 
هزار دستگاه ماشین آالت در سطح کشور اجرا می شود 
و بحث بعدی س��وانح جاده ای اس��ت.وی عنوان کرد: 
امیدواریم با فرهنگسازی در بین مردم از بروز حوادث 

جاده ای جلوگیری کنیم و این حوادث کاهش یابد.

مرتضی دهقان مدی��رکل دفتر نظارت بر ش��رکت های 
هواپیمایی با بیان اینکه فروش بلیت چارتری به صورت 
تک و بدون تور ممنوع است، گفت: سازمان هواپیمایی 
کشوری فروش بلیت چارتری تک را تایید نمی کند. وی 
افزود: بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری در سطح شهر 
به صورت نامحسوس حضور دارند و اگر تخلفی از آژانس 
های مسافرتی مبنی بر گرانفرشی، فروش بلیت چارتری 
تک بدون تور و سایر تخلفات مشاهده کنند برخورد می 
ش��ود. مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت های هواپیمایی، 
فرودگاه ها و موسسات هوانوردی با بیان اینکه مردم در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف از س��وی دفاتر خدمات 
مس��افرت هوایی موضوع را اطالع دهن��د گفت: آژانس 
هایی که با مجوز س��ازمان هواپیمایی کشوری فعالیت 
می کنند تنها مجاز به فروش پروازهای داخلی و خارجی 
هستند و اجازه فروش و حق برگزاری تور را ندارند. مردم 
در صورت مشاهده تخلفات توسط این آژانس ها موضوع 
را به س��ازمان تعزیرات یا س��ازمان هواپیمایی کشوری 
اطالع دهند تا پیگری ش��ود. وی افزود: آژانس هایی هم 
که از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مجوز گرفتند این سازمان مسئول مستقیم نظارت بر این 
دفاتر و قیمت برگزاری تورهای مس��افرت هوایی است 

و مردم تخلفات این دفاتر را به این سازمان اعالم کنند.

اطالعات بانکی راپیامک 
نکنید

تولید شمش آلومینیوم از 
رقم ۳۲4.۱ هزار تن گذشت

۵۰هزار کیلومتر راه روستايی 
نیازمند ترمیم است

فروش بلیت چارتری تک 
ممنوع است          



یادداشت
تهیه کننده برنامه »عمو پورنگ« در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما )واحد مرکزی 
خبر( با اعالم این خبر گفت: گ��روه تهیه و تولید برنامه عمو پورنگ ب��ا طراحی ایده های جدید در 
 تالشند تا همچون گذش��ته برنامه جذاب و پر نش��اطی برای مخاطبان خود روی آنتن بفرستند.

مسلم آقا جانزاده افزود: هم اکنون در حال ساخت دکور برنامه جدید هستیم و اگر به نوروز برسد، در 
ایام نوروز از شبکه دو پخش خواهیم داشت و میزبان کودکان و نوجوانان خواهیم بود.

5
هفتیادداشت »عمو پورنگ« با تدارک برنامه های جدید به شبکه دو می آید

» چند متر مکعب عشق« با دو جایزه 
بر بام جشنواره کانادا ایستاد

فیلم نیوز با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش از بدست 
آوردن دو جایزه اصلی بهترین فیل��م و بهترین کارگردانی در 
جشنواره ریل ورد  کانادا توسط فیلم " چند متر مکعب عشق " 
خبر داد.فیلم سینمایی "چند متر مکعب عشق" پس از حضور 
موفق در هفتمین دوره جشنواره فیلم جی پور در کشور هند 
با دریافت دو جایزه ش��تر طالیی برای بهتری��ن کارگردانی و 
بهترین فیلمبرداری اینبار موفق ب��ه دریافت دو جایزه اصلی 

جشنواره بین المللی فیلم ریل ورد ازکشور کانادا شد.
"چند متر مکعب عش��ق" جایزه بهترین فیل��م خارجی برای 
تهیه کننده نوید محمودی و جای��زه بهترین کارگردانی فیلم 
اول را برای جمش��ید محمودی کارگردان فیلم بهمراه داشت 
هیئت داوران فستیوال در تحسین این فیلم گفته اند که فیلم 
از داستان بی نظیری برخوردار است.کارگردان جوان این فیلم 
توانس��ته با اجزای دیگر مثل طراحی صحن��ه، فیلمبرداری و 
حضور بازیگران کارآمد، اثری خل��ق کند که بعنوان فیلم اول 
شگفت انگیز به حساب می آید.فیلم "چند مترمکعب عشق" 
پدیده سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر نام گرفت 

فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است.

مجموعه جدید »اتاق عمل« مهران 
مدیری  به »مرکزی در حاشیه« تغییر 

نام داد
خانم ملک زاده مدیر روابط عموم��ی این مجموعه تلویزیونی 
در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما )واحد مرکزی 
خبر(؛ با اعالم این خبر گفت: همچنین تصویربرداری مجموعه 
تلویزیونی جدید مه��ران مدیری چندی پیش از س��ر گرفته 
شده است.مدیر روابط عمومی س��ریال »مرکزی در حاشیه« 
همچنین افزود: زمان و شبکه پخش این سریال هنوز به طور 
قطعی مشخص و اعالم نشده است.مهران مدیری نویسندگی 
داستان های این س��ریال را که همه در بیمارستان اتفاق می 
افتد به خش��ایار الوند و امیرمهدی ژوله س��پرده اس��ت تا به 
همراهی الهه زارع نژاد، امیر وفایی، امیر برادران و امیر عباس 
پیام ماجراهایی را رقم بزنند.بازیگران »مرکزی در حاش��یه« 
سیامک انصاری، سپند امیرسلیمانی، علی اوجی، لیال ایرانی، 
پوریا ایرایی، شراره ارمغانی، تینا اسدی، بهناز توسلی، فرزانه 
تفرشی، فالمک جنیدی، جوانه دلش��اد، سید جواد رضویان، 
آذین رئوف، سحر زکریا، نادر سلیمانی، ماندانا سوری، شادان 
شهیدی، یوس��ف صیادی، الیکا عبدالرزاقی، گل ناز عباسی، 
مهران غفوریان، رضا فیض نوروزی، نیما فالح، شبنم فرشادجو، 
عارف لرس��تانی، علی لک پوریان، مهران مدیری، دریا مرادی 
دش��ت، رضا نیکخواه، رامین ناصرنصیر، س��ام نوری، س��حر 
ولدبیگی، محمدرضا هدایتی، فاطمه هاشمی و ساعد هدایتی 

هستند وافراد دیگری نیز قرار است به این گروه اضافه شوند.

حجت االسالم سیدحسن خمینی 
گفت: شعر و هنر جلوه ای از درون 
و ضمی��ر ماس��ت؛ ضمی��ر زیبا، 
ش��عر و هنر زیبا پدید م��ی آورد و 
 ل��ذا بای��د درون خودم��ان را زیبا 

کنیم.
المس��لمین  و  حجت االس��الم 
سیدحس��ن خمینی در مراس��م 
اختتامیه هش��تمین جش��نواره 
بین المللی »یار و ی��ادگار« که در 
در حس��ینیه جماران برگزار شد، 
بیان داش��ت: زبان شعر و هنر یک 
نوع جلوه گری و تجلی چیزی است 
که درون انسان ها وجود دارد که از 
این جهت شاعر مظهر یکی از اسماء 

الهی است.
وی با بیان اینکه اصل خلقت تابعی 
از تجل��ی اس��ت، اف��زود: خداوند 
فرمود؛ »کنت کنزاً مخفیاً فاحببت 
أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف 
)من گنجی پنهان بودم، دوس��ت 
داشتم که شناخته شوم، پس خلق 
را آفریدم تا ش��ناخته شوم(«. لذا 
خلق جه��ان ناش��ی از یک تجلی 
اس��ت؛ تجلی، بازتاب زیبایی های 
درون است و از این جهت، انسان بر 
اساس برداشتی که از هنر و ضمیر 
خ��ود دارد، مظهر یکی از اس��ماء 

الهی می شود. 
ای��ن امر وقت��ی کم��ال می گیرد 
ک��ه درون انس��ان زیب��ا باش��د. 
ش��عر و هن��ر جل��وه ای از درون 
و ضمی��ر ماس��ت؛ ضمی��ر زیبا، 

ش��عر و هنر زیبا پدید م��ی آورد و 
 ل��ذا بای��د درون خودم��ان را زیبا 

کنیم.
حجت االس��الم خمین��ی گفت: 
عالم اگر جل��وه ای از نظ��ام ربانی 
اس��ت، زیبایی جهان هم به خاطر 
این اس��ت که خالق آن زیباس��ت 
و اگ��ر خال��ق جه��ان جمی��ل 
 نب��ود ای��ن جه��ان ه��م جمال

 نداشت.
ب��ه گفت��ه وی، هنر زیب��ا، هنری 
اس��ت که خالق آن درون زیبایی 
داشته باش��د و از یک درون زیبا، 
هنر زیب��ا و جاوید باق��ی می ماند. 
لذا درون خودم��ان را به زیبایی ها 
و جم��ال درون��ی آراس��ته کنیم 
و ت��الش کنی��م نقاطی ک��ه ما را 
 از انس��انیت دور می کن��د از خود 

بزدائیم.
حجت االسالم خمینی بیان کرد: 
انقالب زیب��ا بود زیرا جل��وه ای از 
خالق آن اس��ت؛ همان کس��انی 
که به عش��ق امام آن زیبایی ها را 
خلق کردند و شهداء هم از جمله 
آن��ان بودند که این خل��ق زیبایی 
 ب��ه خاط��ر درون زیب��ای آن��ان 

بود.
وی تأکی��د ک��رد: اگ��ر درون مان 
را صیقل دهی��م نوری ک��ه از آن 
بازت��اب می یاب��د رن��گ خدایی 
دارد اما اگ��ر درون م��ان حقدها، 
حس��دها و کینه ها وجود داش��ته 
باش��د، هنرم��ان »هن��ر ب��زک 
 ک��رده« اس��ت و این هن��ر باقی

 نمی ماند.
بر اس��اس این گزارش، هشتمین 
جش��نواره بین المللی شعر »یار و 
یادگار« شب گذشته در حسینیه 
جم��اران برگزی��دگان خ��ود را 

شناخت.

جشن امضای آلبوم »ناگفته« ساخته »حافظ ناظری« در 
کتاب فروشی »بوکلند« واقع در مرکز خرید پالودیم در میان 

دوستداران این هنرمند برگزار شد.
این مراسم در حالی مورد استقبال واقع شد که بارش برف، 
ترافیک سنگینی را ایجاد کرده بود و رفت و آمد را در برخی 
از مناطق ش��هر مختل کرد اما با این ش��رایط طرفدارهای 
»ناگفته« خودشان را به مرکز خرید بوکلند رساندند و در 

این مراسم حضور داشتند.
حافظ ناظری در ابتدا با اشاره به این موضوع که خوشحال 
است بدون واسطه در کنار مخاطبانش قرار گرفته است و 
می تواند با آن ها در م��ورد »ناگفته« گفت و گو کند، گفت: 
»برای س��اخت این آلبوم زمان زیادی صرف ش��ده و افراد 
بسیاری برای آن زحمت کشیدند و تن به ریسک دادند. باور 
کردن این همه زمان و انرژی برای ساخت یک اثر موسیقایی 
در داخل و خارج از کشور سخت اس��ت، اما خوشحالم که 
»ناگفته« توانسته جایش را در میان مخاطبان خارجی باز 
کند و امیدوارم در ایران هم بتواند مخاطبانش را پیدا کند.«

او ادامه داد: »با توجه به شرایط بد جوی و ترافیک سنگینی 
که ایجاد شده بود، انتظار حضور پررنگ شما عزیزان را تا این 
حد نداش��تم. حس کم نظیری دارم که امروز در کنار شما 
هستم و امیدوارم در روزهای پایانی سال »ناگفته« عیدی 
خوبی برایتان باشد و از این طریق گوشه ای از محبت هایتان 

را جبران کنم.«

ناظری در بخش دیگ��ری از صحبت هایش ب��ه این نکته 
اشاره کرد: »بخش��ی از »ناگفته« سال گذش��ته در قالب 
آلبوم »بعد یازدهم« منتشر شد اما این اثر از جانب عده ای 
معدود موردی بی مهری قرار گرفت و برخی برای تس��ویه 
حساب های شخصی سعی کردند وجه هنری این اثر ملی را 
زیر سوال ببرند و ارزش آن را با ادعاهایی که هرگز نتوانستند 
به اثبات برسانند زیر س��وال ببرند. این در حالی است که 
»ناگفته« پتانس��ل آن را دارد تا در کنار آلبوم سایر اساتید 
موسیقی روزنه ای تازه از فرهنگ ایرانی را رو به جهان باز کند 

و آن را با قابلیت های موسیقی ما آشنا کند.«
وی در بخش پایانی حرف های خودش به این موضوع اشاره 
کرد: »صحبت هایم را کوتاه می کنم چون می دانم بسیاری 
از شما عزیزان ساعت ها اس��ت که در صف قرار گرفتید و از 
نقاط دور و نزدیک دور هم جمع شدید و دوست ندارم بیشتر 

از این در انتظار بمانید.«
این مراسم که راس ساعت ۱۸ شروع شد دو ساعت بیشتر 
از زمان مقرر به طول انجامید و تا ساعت ۲۲ ادامه داشت، 
نکته جالب در این جش��ن امضا، حضور افراد در گروه های 
سنی مختلف و برخی از مخاطبان شهرستانی ناظری بود 
که از راه دور برای حضور در مراسم جشن امضا راهی تهران 
شده بودند و در این میان مرد جوانی که از شهر قوچان آمده 
بود به حافظ ناظری گف��ت: »من ۱۱۰۰کیلومتر رانندگی 
کردم و خودم را به اینجا رساندم تا به شما بگویم موسیقی 

شما برای من تا چه حد قابل احترام و جذاب است و با وجود 
همه کارشکنی هایی که انجام می شود قدردان آلبوم شما 

هستیم.«
یک��ی از دیگر افرادی که در این مراس��م حضور داش��ت و 
صحبت هایش م��ورد توجه مخاطبان ق��رار گرفت، فردی 

بود که به عن��وان طراح 
لباس فعالیت می کرد، 
او در صحبت های��ش به 
این نکته اشاره کرد که 
آلب��وم »بع��د یازدهم« 
ک��ه بیس��ت دقیق��ه از 
آلبوم »ناگفته« اس��ت 
روی کاره��ای او تاثی��ر 
بسیاری گذاشته و باعث 
گش��ته او نمایش��گاه 
طراحی لباسی را با الهام 
از »بعد یازدهم« برگزار 

کند.
از نکته جالب این برنامه 
صحب��ت حاض��ران در 
مورد نوع برخورد حافظ 
بود، چرا ک��ه او تا پایان 

جلسه با لبخند و فروتنانه پاسخگوی همه مخاطبان بود و تا 
هر زمانی که ایجاب می کرد با آن ها به گپ و گفت پرداخت، 
رفتار او برای بسیاری از مخاطبان جالب بود و حال و هوای 

جمع گرم کرده بود.
شایان ذکر است که مراسم جشن امضای آلبوم »ناگفته« 
ساعت ۲۲ ش��ب به پایان رس��ید و بس��یاری از مخاطبان 
در پای��ان هم ه��ر یک ب��ا ناظری ب��ه گف��ت و پرداختند 
 و نقط��ه نظراتش��ان را در م��ورد آلب��وم »ناگفت��ه« بیان 

کردند.

جشن امضای آلبوم »ناگفته« ساخته »حافظ ناظری« 
حجت االسالم سیدحسن خمینی:

شعر و هنر جلوه ای از درون و ضمیر 
انسان هاست
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احضار 
 12/349 شماره درخواست: 9310463624700008 شماره پرونده: 9309983624700202 
شماره بایگانی شعبه: 930210 نظر به اینکه در پرونده کالسه 930210 بازپرسی متهم 
مبلغ جمعًا  به  کالهبرداری  اتهام  به  اکبر  علی  فرزند  محمدزاده سرمستی  محمد  آقای 
55/953/288 ریال از طرف این دادسر تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان 
مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نامبرده  بودن 
بازپرسی  اول  شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  ایشان  به 
شود  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اردستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
 در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:517 

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان
حصر وراثت

12/368 خانمها شهناز – مینا دهقانزاده قلعه آقائی دارای شناسنامه شماره 1 و 8 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 60/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی دهقانزاده قلعه آقائی بشناسنامه 100 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   79/1/13 تاریخ 
منحصر است به:1- غنچه خانم مرادی باغبادرانی فرزند حسن ش.ش 1265 ت.ت 1303 
)همسر متوفی( 2- حسن دهقان فرزند حیدرعلی ش.ش 1 ت.ت 1321 )فرزند متوفی( 3- 
حجت ا... دهقانزاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی ش.ش 147 ت.ت 1335 )فرزند متوفی( 
4- مجید دهقان زاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی ش.ش 1 ت.ت 1331 )فرزند متوفی( 
5- شکرا... دهقانزاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی ش.ش 6 ت.ت1329 )فرزند متوفی( 
6- لطف ا... دهقانزاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی  ش.ش 4 ت.ت 1351 )فرزند متوفی( 
7- شهناز دهقانزاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی ش.ش 1 ت.ت 1337 )فرزند متوفی( 
8- مینا دهقانزاده قلعه آقائی فرزند حیدرعلی ش.ش 8 ت.ت 1343 )فرزند متوفی(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:973 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

شرح  به   35 شماره  شناسنامه  دارای  چرمهینی  خدابخش  عصمت  خانم   12/369
دادخواست کالسه 103/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 1393/11/1 تاریخ  در   146 بشناسنامه  خدابخش  لطفعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- عصمت خدابخش چرمهینی فرزند رجبعلی ش.ش 35 ت.ت 1362)همسر متوفی( 
2- زینب خدابخش چرمهینی فرزند لطفعلی ش.ش 1-013331-620 ت.ت 1386 )فرزند 
ت.ت   620-010452-2 ش.ش  لطفعلی  فرزند  چرمهینی  خدابخش  حسین   -3 متوفی( 
1382 )فرزند متوفی( 4- عوضعلی خدابخش چرمهینی فرزند آقاخان ش.ش 275 ت.ت 
1307 )پدر متوفی( 5- شوکت اسماعیلی چرمهینی فرزند خان میرزا ش.ش 58 ت.ت 
1320 )مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:577 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ رای 

 12/334 کالسه پرونده: 1896/93 شماره دادنامه: 2504-93/11/15 خواهان: مریم تاج الدین
یاسر  وکیل:  پالک402   – هاشمی  شهید  کوچه   – آباد  حسین  خ   – اصفهان  نشانی 
راه  سه  روبروی   – شمالی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان  نشانی  آرانی  زاده  شیروانی 
مفید – ساختمان موسسه اعتباریه عسکریه – ط4- دفتر منطقه4 خوانده: بابک گودرزی 
به 45/000/000  از مهریه جمعًا مقوم  المکان خواسته: مطالبه قسمتی  نشانی مجهول 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم  پرونده و  به محتویات  با عنایت  ریال گردشکار: 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: خواهان با تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده 
باال تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مافی القباله سند نکاحیه شماره ترتیب 
را  اصفهان  ثبت  حوزه   48 شماره  ازدواج  دفتر  از  صادره   90/11/21 مورخه   1470
نموده است با توجه به اظهارات خواهان و مندرجات سند نکاحیه و احراز رابطه زوجیت 
ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و  با وصف  اینکه خوانده دعوی  طرفین و 
دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 

محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  و  مدنی  قانون   1082
بهارآزادی  تمام  ده سکه  و  یکصد  عین  مهریه خواهان  از  قسمتی  پرداخت  به  خوانده 
ریال  هزار  یکصد و شصت  مبلغ  و  عیار  هجده  مثقال طالی ساخت شده  نود  عین  و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است.

م الف:33534 نوریان قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ ماده101 

شماره   9200143 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002123000025/2 پرونده:  شماره 
آگهی ابالغیه: 139303802127000031 آگهی ابالغ ماده 101 آیین نامه اجرا بدینوسیله 
به آقایان مسلم شهسوار فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 443 صادره از سمیرم 
متولد 1357 به آدرس: شهرضا – خیابان پاسداران – امیرآباد – فاز یک – کوچه ششم 
– فرعی 2- پالک32 و نصیب اله نصیری زاده کمه فرزند اله وردی به شماره شناسنامه 
کوی قدس  بلوار مدرس –  864 صادره از سمیرم متولد 1341 به آدرس: شهرضا – 
– پالک38 و خانم ماه بس عبدالی فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه 8 صادره از 
که  پالک38   – قدس  کوی   – بلوار مدرس   – آدرس: شهرضا  به  متولد 1344  سمیرم 
طبق آدرس متن سند و تقاضانامه ساکنین آدرس های فوق می باشند و برابر گزارش 
اند ابالغ  مامور ابالغ نامبردگان در آدرس های مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده 
له بانک کشاورزی  بایگانی 9200143  می شود در موضوع پرونده اجرایی به شماره 
شعبه سمیرم و علیه شما و غیره تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 23/677 واقع در 
سودآباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی نصیب اله نصیری زاده کمه و ماه بس عبدالی 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال 
و تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 2/5667 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا 
ملکی ماه بانو شهریاری توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و سی 
اعتراض  گرفته  انجام  های  ارزیابی  به  لذا چنانچه  است  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون 
دارید ظرف مدت پنج روز پس از انتشار آگهی مراتب را کتبا ضمن پرداخت مبلغ چهار 
میلیون ریال )هر یک از پالکها دو میلیون ریال( هزینه تجدید ارزیابی به واحد اجرای 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا اعالم نمایید در غیر این صورت موارد رهن به مبالغ 
ارزیابی شده مزایده خواهد شد. به اعتراض خارج از وقت و بدون هزینه تجدید ارزیابی 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

منتشر می گردد. یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

بنادکوکی  شریفی  شوکت  خواهان   1794/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/372
دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت حسین دورباش تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/2/13 ساعت 9صبح  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35196 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/373 در خصوص پرونده کالسه 93-2137 خواهان حمیدرضا خیرالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر تسلیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/2/12
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:35396 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اصفهانی  نیلوفری  بتول  خواهان   897-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/374
است  نموده  تقدیم  چشمه  ده  محمدی  پیام  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4 عصر  94/1/30 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   39 شعبه  می شود.م الف:35401  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

آبادی  دولت  داوری  حسین  خواهان   1971/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/375
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نرگس جعفری دستجردی فرزند ابراهیم تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/2/2 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف35403 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/376 در خصوص پرونده کالسه 93-1040 خواهان علیرضا بینا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 13/500/000 ریال سیزده میلیون و پانصد هزار ریال به طرفیت حسن 
ساعت   94/2/6 مورخه  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رئیسی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  6عصر 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35404 

شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/377 شماره ابالغیه: 9310100354800996 شماره پرونده: 9309980358901648 
شماره بایگانی شعبه: 930352 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
و  موتورسیکلت  سرقت  اتهام  به  شفیعی  فرزاد  برای   9309980358901648 کالسه 
نصب پالک غیرمجاز و رانندگی با حسب شکایت ایمان جزینی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/02/16 
ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
جزایی  عمومی  دادگاه   122 شعبه  م الف:35435  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/378 شماره ابالغیه: 9310100354306480 شماره پرونده: 9209980360001433 
پرونده  در  و شما  مریم جزایری  خانم  متقابل  بایگانی شعبه:931418 شکایت  شماره 
کالسه 9209980360001433 و بایگانی 931418/ک/117 برای سعیده یسلیانی و مریم 
اول  قسمت  موضوع  عمدی  جرح  و  ضرب  و  جرح  و  ضرب  اتهام  به  سینی  جزائری 
گواهی پزشکی قانونی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/06/11 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:35446 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار 

12/379 شماره ابالغیه: 9310100353204064 شماره پرونده: 9309980363000660 
شماره بایگانی:930683 نظر به اینکه خانم لعل بی بی برک زهی شکایتی علیه عبدالمالک 
باریک زهی فرزند عبدالخالق دایر بر رابطه نامشروع و ورود به عنف تقدیم دادگاههای 
عمومی  دادگاه   106 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
بیمارستان  حدفاصل   – شریعتی  خ   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری( 

شریعتی و چهارراه پلیس – ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به کالسه 
9309980363000660 و شماره بایگانی 930683ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/03/04 ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به 
تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
عمومی  دادگاه   106 شعبه  آمد.م الف:35451  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/380 شماره ابالغنامه: 9310100353104596 شماره پرونده: 9209980364900345 
شماره بایگانی شعبه: 920388 ابالغ شونده حقیقی: محمود شهبازی دستجرده نشانی 
محله C3- واحد13 تاریخ حضور: 1394/02/27 یکشنبه   – مسکن مهر   – فوالد شهر 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:30 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره339  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
شکایت بهنام بروجنی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:35458 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/381 شماره ابالغیه: 9310100353005247 شماره پرونده: 9309980365300810 
شماره بایگانی شعبه: 930962 شاکی خانم فاطمه جعفری میرآبادی فرزند علی شکایتی 
بر علیه عابد درویشی فرزند محمد مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه جزایی ارجاع 
و به کالسه 930962ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 94/4/21 ساعت 9/30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی 
به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق 
دادگاه   104 شعبه  نمود.م الف:35471  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/382 شماره ابالغیه: 9310100353005260 شماره پرونده: 9309980363001068 
شماره بایگانی شعبه: 931320 شاکی مریم آقابابایی کردآبادی فرزند مرتضی شکایتی 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  توهین  بر  دائر  زاده  رشته  سر  ناصر  علیه  بر 
کالسه  به  و  ارجاع  جزایی  دادگاه   104 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
931320ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 94/4/22 ساعت 10/30 تعیین شده 
ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور  تجویز  به  و  بودن متشاکی  به علت مجهول المکان  است 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
مقررات  وفق  و  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  گردد.در صورت  حاضر 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:35473 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/383 شماره ابالغیه: 9310100354004335 شماره پرونده: 9209980358000982 
به طرفیت خواندگان  دادخواستی  افشین گیو  بایگانی شعبه: 931183 خواهان  شماره 
دادگاههای  تقدیم  امانت  در  خیانت  خواسته  به  آزادمنش  مرجان  و  دهقانپور  مسعود 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه 9209980358000982 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/21 و ساعت 09:30 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35475   و ضمائم 

شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

خوشحالم که 
»ناگفته« توانسته 
جایش را در میان 
مخاطبان خارجی 
باز کند و امیدوارم 
در ایران هم بتواند 
مخاطبانش را پیدا 

کند



هفته ای که گذشتیادداشت

6
درخواست فیگو برای سفر به ایران

س��تاره پیش��ین تیم ملی فوتب��ال پرتغال ب��رای حض��ور در ایران و نشس��ت با 
مسئوالن فدراس��یون فوتبال کش��ورمان ابراز تمایل کرده اس��ت. این درحالی 
 اس��ت ک��ه عل��ی کفاش��یان تاکی��د دارد رای ای��ران در انتخاب��ات فیفا س��پ

 بالتر است!فیگو رقیب اصلی بالتر در انتخابات فیفا می باشد.
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 ملي پوش سپاهان به اردوي 
تيم کي روش دعوت مي شود

فرامرز می آبادی سرپرست 
دبيری فدراسيون هندبال شد

اردوي تیم ملي امید در حالي در کویت جریان دارد که حبیب کاشاني مدیر 
این تیم امروز از دعوت س��ه بازیكن این تیم به اردوي تیم ملي بزرگساالن 
خبر داد. کاشاني در حالي صحبت از دعوت سه ملي پوش امید به تیم ملي 
بزرگساالن را به میان آورده که کارلوس کي روش همچنان با حضور علیرضا 
جهانبخش و سردار آزمون ملي پوشان بزرگسال در اردوي نوروزي تیم ملي 
امید مخالف است.کاشاني در توضیح بیشتر دعوت شاهین ثاقبی،  امیرارسالن 
مطهری و علی کریمی به اردوي تیم ملي بزرگساالن مي گوید: »حتما تیم 
امید پیشرفت کرده و خوب کار می کند که اکنون تعداد بازیكنان این تیم در 
تیم بزرگساالن به ۵ نفر افزایش یافته است. گویا فدراسیون از این سه بازیكن 
هم برای اخذ ویزای شینگن پاسپورت دریافت کرده است. در چنین حالتی 
اجازه دهند تیم امید که تا این حد می تواند به تیم بزرگس��االن کمک کند، 
با قدرت کامل این مرحله را س��پری کند و برای راهیابی به المپیک ۲۰۱۶ 

همچنان امیدوار باشد.

به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی فدراس��یون هندبال، س��ید 
ابوالحسن مهدوی رئیس فدراس��یون هندبال طی حكمی فرامرز می آبادی 
رئیس هیأت هندبال استان اصفهان را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون 
منصوب کرد. می آبادی که از پیشكوستان خوشنام این رشته می باشد سابقه 
داوری قاره ای هندبال و ترجمه کتاب قوانین و مقررات بین المللی را در کارنامه 
دارد.ابوالحسن مهدوی در حكم دیگری اصغر سهمی یكی دیگر از پیشكسوتان 
هندبال کشور و استان خراسان رضوی را به عنوان مدیر اجرایی تیم های ملی 

منصوب کرد.
همچنین فاطمه واشقانی که از داوران پیشكسوت و از ناظران ارشد فدراسیون 
هندبال در حوزه بانوان می باشد توسط نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال 
جهت تكمیل کادر اداری مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت و به عنوان دبیر 

کمیته داوران بانوان معرفی شد.

مقاومت سازمان لیگ نسبت به تغییرات کلی در برنامه 
مسابقات از یک طرف و مسامحه آنها در قبال تغییرات 
جزیی از طرف دیگر باشگاههای برنامه محور اصفهانی 

را کالفه کرده است.
به گزارش زاینده رود ب��ه نقل از ایمنا، س��ازمان لیگ 
مدعی اس��ت که به ص��ورت س��االنه برای مس��ابقات 
برنامه ریزی می کند. آنه��ا حتی این ادع��ا را دارند که 
برنامه ریزی برای فصل بعد را از هم اکنون آغاز کرده اند. 
با این حال آنچه در عمل دیده می شود حكایت دیگری 
اس��ت به گونه ای که نه تنها تیم ها نمی توانند بر اساس 
برنامه س��ازمان لیگ برنامه های خ��ود را در بلندمدت 
تنظیم کنند که باید هر لحظه آمادگی تغییرات روزانه 

در برنامه را هم داشته باشند.
برخالف س��ال های گذش��ته که س��ازمان لیگ برنامه 
مس��ابقات را چند هفته یک بار اعالم می کرد امس��ال 
برنامه رقابت ها تا پایان فصل مش��خص بوده و از همین 
حاال معلوم است که پرونده لیگ چهاردهم در بیست و 

پنجم اردیبهشت ماه بسته خواهد شد.
با این حال حتی دادن این برنامه کلی به باشگاهها هم 
باعث نش��ده تا آنها تكلیف خود را حتی در کوتاه مدت 
بدانند. برای مثال س��پاهان پس از برگزاری شهرآورد 
اصفهان باید دو هفته صبر می کرد تا مسابقه بعدی خود 

را در لیگ برتر برگزار کند. 
طالیی پوشان در حالی که خود را برای بازی با ملوان از 
هفته بیست و دوم آماده می کردند و حتی پس از پشت 
سر گذاشتن این مسابقه هنوز نمی دانستند که دقیقا در 
چه تاریخی باید از هفته بیست و سوم به مصاف پدیده 
بروند.البته مش��ابه این وضعیت را ذوب آهن هم داشت 
و تكلیف دیدار آنها با پیكان هم مش��خص نبود. اما چرا 
با وجود ادعاهای مكرر مس��ئوالن سازمان لیگ درباره 
برنامه ریزی س��االنه چنین شرایطی بر لیگ برتر حاکم 

می شود؟
ماجرا از این قرار اس��ت که از یک طرف مسئوالن تیم 

امید پای خود را در یک کفش کرده و اصرار داشتند که 
رقابت های هفته بیست و سوم به تعویق بیفتد تا آنها با 
طیب خاطر و با تمام نفرات به اردوی کویت رفته و خود 
را برای مس��ابقات مقدماتی المپیک ریو آماده کنند. از 
طرف دیگر سازمان لیگ که اصرار دارد مسابقات حتما 
در موعد مقرر به پایان برس��د هرچق��در تقویم را زیر و 
رو کرد جای مناس��بی برای برگزاری این هفته معوقه 
پیدا نكرد چراکه بای��د در این مع��ادالت برنامه کاری 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان والبته خواسته های 
کارلوس کی روش درباره تیم ملی را هم لحاظ می کرد.

اینگونه شد که مس��ئوالن س��ازمان لیگ به کادر فنی 
تیم امید اعالم کردند که اجابت خواس��ته آنها مبنی بر 
تعویق همه دیدارهای هفته بیست و سوم ممكن نیست 
و نهایت کاری که در این باره از دست آنها برمی آید این 
است که تنها دیدار آن دس��ته از تیمهایی را به تعویق 

بیندازد که ملی پوشان بیشتری در تیم امید دارند.
از قضا نمایندگان فوتبال اصفه��ان هم از جمله همین 
تیم ها بودند که پس از چند روز کشمكش دیدار آنها به 
بیست و پنجم اسفندماه موکول شد آن هم در شرایطی 
که پیش از آن به دفعات از احتمال برگزاری مس��ابقه 
ذوب آهن با پیكان و سپاهان با پدیده در بیست و هفتم 

ماه جاری خبر داده شده بود. 

سرمربی س��ابق تیم فوتبال پرس��پولیس با حضور در 
مراسم همایش فرهنگ سازی به صفر رساندن بیماری 
 ایدز به عنوان س��فیر مبارزه ب��ا این بیم��اری انتخاب

 شد.
علی  دایی با حض��ور در اولین همایش فرهنگ س��ازی 
ب��ه صف��ر رس��اندن HIV ب��ه نف��ع ک��ودکان و 
م��ادران متأث��ر از ای��دز حاضر ش��د و ضم��ن قرائت 
 بیانی��ه ای به عن��وان س��فیر مبارزه ب��ا ای��دز انتخاب 

شد.
در این مراس��م که ب��ا حض��ور جمع��ی از هنرمندان، 
ورزشكاران و مدیران کش��ورمان برگزار شد، علی دایی 
سخنرانی برای حضار انجام داد که متن آن بدین شرح 

است:
خوشحالم که زمستان لباس سفر به تن می کند و جایش 
را به بهار خواهد داد و من در جمع ش��ما حاضر شدم تا 
بگویم در ارتباط با بیماری ها هیچ��گاه چارچوبی بین 
آدمها نیس��ت و درد ها می توانند بهانه ای ش��وند برای 

صمیمیت بیشتر.
فرش��ته های معصوم��ی ک��ه ب��ا بیم��اری دس��ت به 
گریب��ان هس��تند را از خ��ود ج��دا نمی دانی��م و 
 آمده ای��م تا در کن��ار هم برای رس��یدن به به��ار آماده

 شویم.

آمده ای��م ت��ا بگویی��م دل های کوچ��ک اما س��بز این 
فرش��ته ها، ای��ن بنده ه��ای عزی��ز خ��دا همنش��ین 
خداس��ت، آمده ایم از آنها بخواهیم ب��رای ما دعا کنند 
ب��رای رهای��ی از بیماری ه��ای روح و بیماری ه��ای 
 درون وگرن��ه بیماری ه��ای جس��می ک��ه مه��م

 نیست.
آمده ایم که مقابل این عزیزان زانو بزنیم و دستش��ان را 
ببوسیم و بگوییم ما همیش��ه کنار هم هستیم بی هیچ 
خط فاصله ای، بدون هی��چ مرزی و آمده ای��م تا از آنها 
 درس مقاومت بیاموزیم و مهربانانه عشق ورزیدن را یاد 

بگیریم.
عزیزانی ک��ه دعا دارن��د، ادع��ا ندارند، نیای��ش دارند 
 نمایش ندارند، حیا دارند ریا ندارند، رس��م دارند اس��م

 ندارند.
به عشق آنها آمده ایم، آنهایی که شب ها به خدا شب بخیر 
می گوین��د و صبح ها ب��ا یاد خ��دا بیدار می ش��وند، به 
عش��ق فرش��ته ای که وقتی دید باران می آید س��رش 
 را باال گرف��ت و گفت: خداج��ون گریه نكن، درس��ت 

میشه.
به عش��ق آرزوهایی ک��ه ما نتوانس��تیم آنه��ا را لمس 
کنی��م، به عش��ق کس��انی ک��ه خ��دا حاجتش��ان را 
دیر می دهد چون دوس��ت دارد بیش��تر صدایش��ان را 
 بشنود، ما به عشق شما آمده ایم، ش��ما دوستان خوب

 خدا.
حرف بیش��تری برای گفت��ن ندارم فقط وقت��ی با خدا 
در کوچ��ه دل هایتان خل��وت می کنید، س��فارش من 
را هم بكنی��د. در این روزه��ای حول حالن��ا دعا کنید 
ح��ال همه خوب ش��ود و م��ن تم��ام قد مقابل ش��ما 
 تعظی��م می کن��م و پیش��اپیش می گوی��م عیدت��ان 

مبارک.
گفتنی اس��ت این مراسم در س��الن قلم کتابخانه ملی 
برگزار شد و حضور علی دایی ش��ور و شعف خاصی به 

این مراسم داد.

کاری که سازمان ليگ با تغييرات مقطعی انجام می دهد

تزریق شلختگی به ليگ مثال منظم!
با حضور در سالن قلم کتابخانه ملی

دایی به عنوان سفير فرهنگ سازی مبارزه با ایدز انتخاب شد

مجتب��ی  جب��اری ب��دون تردی��د یك��ی  از 
به یادماندنی تری��ن بازیكنان فوتب��ال ایران 
اس��ت، زیرا جدا از ارزش های فنی  باالیی که 
دارد، صحبت های خاص خ��ود  را هم مطرح 
می کند و به دنیای سینما هم وارد شده است. 
جباری این روز ها در فوتبال قطر می درخشد 
و در آخرین دیدار االهلی هم یک گل زد، یک 
پاس گل داد و یک پنالتی برای تیمش گرفت. 
به همین بهانه با جباری گفت وگو با وی را در 

ادامه می خوانید.
قرارداد خودت را با االهلي تا ۲۰۱۷ تمدید 

کردي؟
بله، قراردادم را تمدید کردم و اگر خدا بخواهد 

تا ۲۰۱۷ اینجا هستم.
چطور شد تصميم به این کار گرفتي؟

من اینجا راحت هستم. پیشنهاداتي از چند 
باشگاه دیگر هم داش��تم و مي توانستم صبر 
کنم ت��ا پایان فص��ل اما ترجی��ح دادم زودتر 
قراردادم را تمدید کنم و تا پایان فصل ریسک 
نكنم. من از شرایطي که در االهلي دارم راضي  
هستم و نمي خواس��تم تا پایان فصل ریسک 
کنم. ضمن اینكه اگر امس��ال رتبه خوبي در 
جدول کسب کنیم، براي فصل بعد تیم  بهتري 

خواهیم داشت.
اینكه بازیكني در وس��ط فصل قراردادش را 
براي چند س��ال بعد تمدید کن��د، کمتر در 
فوتبال ایران اتفاق مي افتد و بیشتر در فوتبال 

اروپا شاهد این مسئله هستیم.
بیش��تر به خاطر مدل پرداخت اس��ت که در 
فوتبال ایران ای��ن اتفاق نمي افت��د. اگر یک 

بازیكن در اواس��ط فصل قراردادش را تمدید 
کند، هیچ تضمیني نیست که پولش را کامل 
دریافت کن��د. به همین دلیل ه��م بازیكنان 
معموالً تیمشان را عوض مي کنند تا اول فصل 
ی��ک پیش پرداخت خوب بگیرن��د. خود من 
هم چند بار همین کار را ک��ردم اما در اینجا 
پرداخت ها س��ر زمان اس��ت و تضمین الزم 
وجود دارد. من هم ب��ا توجه به مصدومیت ها 
و اتفاقات بدي که در اوج دوران فوتبالم برایم 
اتفاق افتاد، دیگر نمي خواهم ریسک کنم. االن 
شرایط خوبي دارم و بدون ریسک قراردادم را 

تمدید کردم.
آمار خوبي هم در االهلي داشته اي، بیشترین 
بازي ها را انج��ام دادي، خیل��ي  کم تعویض 
شدي و در گلزني و پاس گل دادن هم موفق 

بوده اي.
خدا را از این بابت ش��كر مي کنم. سیس��تم 
فیزیوتراپي خوبي اینجا داریم. فیزیوتراپ ما 
یک  تونسي است به اسم مراد که بعد هر بازي 
طوري با ما کار مي کند که انگار یک ماش��ین 
رفته مكانیكي و به طور کامل سرویس شده 
است. براي هر بازي با آمادگي و شرایط خیلي  
خوب به زمین مي رویم. ضمن اینكه آرامش 
باالیي دارم و اینجا خبري از حاشیه و جنجال 

نیست و تمرکز باالیي دارم.
در بازي  آخر االهلي، ه��م گل زدي، هم پاس 

گل دادي و هم پنالتي گرفتي .
بله، با السد بازي داش��تیم که اتفاقات خوبي 
برایم افتاد و البته مي توانم بگویم در بازي هاي 
قبلي  بهتر از بازي  با السد بودم اما این بار چون 
گل زدم و پ��اس گل دادم و پنالت��ي گرفتم، 
عملكردم بیشتر به چشم آمد اما خودم از چند 

بازي  قبلي ام بیشتر راضي بودم.
در نظرس��نجي هفته قبل برنام��ه ۹۰، جزو 
۵ بازیكن محبوب اس��تقالل در ۲ دهه اخیر 

انتخاب شدي.
باور کنید این یك��ي  از بهترین خبر هایي بود 
که در چند ماه اخیر ش��نیده ام. این مس��ئله 
بسیار مرا خوشحال کرد. شاید خیلي  ها فكر 
مي کردند من بازیكن حاش��یه اي هس��تم یا 
برخي  مي خواس��تند مرا حاشیه ساز معرفي  
کنند اما فك��ر مي کنم مردم تا ح��دودي به 
حرف های��ي که زدم رس��یدند. م��ن ۲ فصل 
قبل از اس��تقالل رفتم و نظر مردم باعث شد 
برگردم ب��ه دوران حض��ورم در اس��تقالل و 
خاطراتم زنده شود. لطف هواداران، خاطره اي 
فراموش نشدني  براي من بود که هرگز از یاد 
نمي برم. نمي دانم این ح��رف را بزنم یا نه اما 
دوست دارم اگرش��رایط مهیا بود به استقالل 
برگ��ردم. البته این به معناي این نیس��ت که 
بخواهم جاي یک جوان را بگیرم. من تا ۲۰۱۷ 
با االهلي قرارداد دارم و در آن زمان ۳۵ ساله 
مي شوم و باید دید در ۳۵ سالگي شرایط کمک 

به استقالل را دارم یا نه. اگر بتوانم به طور کامل 
به استقالل کمک کنم، دوست دارم برگردم 
در غیر این صورت نه، چون نمي خواهم سربار 

استقالل باشم.
وقتي  در بين ۵ بازیكن محبوب استقالل 
هس�تي ، طبيع�ي اس�ت ک�ه تمدی�د 
قراردادت تا ۲۰۱۷ ب�ا االهلي نمي تواند 
خبر خوبي براي هواداران استقالل باشد. 
مي تواني  بگویي پس از آن به اس�تقالل 
بر مي گردي و با پيراهن آب�ي از فوتبال 

خداحافظي مي کني ؟
براي من این مسئله باعث افتخار است. همه 
من را با اس��تقالل مي شناس��ند ام��ا از حاال 
نمي  توانم حرف خاصي  بزنم. دوس��ت ندارم 
حرفي  بزنم یا تصمیمي بگیرم که احساس��ي  
باشد. اینكه به استقالل بازگردم یا با پیراهن 
این تیم  خداحافظي کنم، نیاز به یک س��ري 
ش��رایط دارد. از جمله اینكه احساس کنم به 
درد استقالل مي خورم نه اینكه سربار باشم. 
باید از نظر جس��مي ، ت��وان و آمادگي کمک 
به استقالل را داشته باشم. باید در خودم این 
توانایي را داشته باشم و اس��تقالل هم من را 
بخواهد. امیدوارم اس��تقالل آن زمان هم در 
لیگ قهرمانان آسیا باشد و من هم با آمادگي 
کامل به این تیم کمک کنم. اینكه من سال ها 
براي اس��تقالل بازي  ک��رده ام، نباید دلیلي  
باشد که هر وقت خواس��تم بتوانم برگردم و 
جایم رزرو شده باش��د. من مي خواهم اگر به 
استقالل مي آیم، زماني  باش��د که بتوانم ۹۰ 
دقیقه براي تیم  مثمرثمر باش��م. اگر این طور 
شد و بتوانم با تمام قدرت در خدمت استقالل 
باشم، دوست دارم برگردم در غیر این صورت 
ترجیح مي ده��م یک جوان به ج��اي من در 
استقالل باشد و از فرصت حضور در این تیم  

استفاده کند.
در مورد میزباني جام ملت ها نیز صحبت کنیم، 
فرصت بزرگي  که به خاطر کمبود امكانات از 

دست مان پرید و به امارات رسید.

افتخار می کنم با پيراهن استقالل خداحافظی کنم

چراغ سبز ستاره محبوب برای بازگشت به استقالل

طی هفت روز گذشته اتفاقات مختلف و زیادی در ورزش ایران 
رخ داد که به صورت گذرا به بخش�ی از مهم ترین اتفاقات هفته 

گذشته اشاره می شود:
 شرکت حفاری قهرمان ليگ فوتسال بانوان شد

هفت��ه پایانی لیگ برتر فوتس��ال بان��وان در حالی برگزار ش��د که تیم 
ش��رکت ملی حفاری به عنوان قهرمانی این مس��ابقات رسید. شرکت 
حفاری در آخرین دیدار خود به مصاف تیم کاس��پین رفت و موفق شد 
 با نتیجه ۶ بر ۲ حریفش را شكس��ت بدهد و به عن��وان قهرمانی لیگ

 برسد.
 کناره گيری مشكوک مربی تيم فوالد خوزستان

نعیم س��عداوی مربی تیم فوتبال فوالد خوزستان به یكباره از همراهی 
این تیم خودداری کرد و در تمرینات و مس��ابقه این تیم حضور نیافت. 
وی با رد ش��ایعه اختالفش با دراگان اسكوچیچ س��رمربی فوالد، اعالم 
کرد که قصد ندارد فعال با مطرح کردن مش��كالت حاش��یه ای مشكلی 
 برای باشگاه فوالد خوزستان ایجاد کند اما در آینده همه چیز مشخص

 می شود.
 تعليق و رفع تعليق مهاجم پرسپوليس

طبق رای کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال و پیرو ش��كایت باشگاه 
نساجی مازندران از محمد عباس زاده مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به 
خاطر پرداخت نشدن ۲۵۰ میلیون تومان پول رضایت نامه این بازیكن 
که برای باشگاه پرسپولیس صادر ش��ده بود، فعالیت های فوتبالی این 
مهاجم به حالت تعلی��ق در آمد و وی بازی تیمش با تراکتورس��ازی را 
از دس��ت داد. با این حال وکیل عباس زاده روز سه ش��نبه خبر داد که 

موکلش رفع تعلیق شده است.
 سهولت تبادل بازیكن بين دو ليگ ایران و ژاپن

مهدی تاج رئیس س��ازمان لیگ اعالم ک��رد: در ق��رارداد جدیدی در 
راس��تای خواهر خواندگی با لیگ ژاپن امضا کردیم، مقرر شد بازیكنان 
ژاپنی در تیم های لیگ برتر ایرانی بدون آنكه جزو ۴ س��همیه خارجی 
محسوب شوند برای ما بازی کنند. بازیكنان ایرانی هم بدون آنكه سهمیه 
 بازیكنان خارجی محس��وب ش��وند می توانند در لیگ ژاپن به میدان

 بروند.
 اتهام حسين شمس به یک بازیكن فوتسال

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد که در یكی از 
این مسابقات تیم تاسیسات دریایی موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ حریفش 
را شكست بدهد و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شود. در پایان این 
مسابقه، حسین شمس سرمربی تیم مس یكی از بازیكنان تیمش را به 
کم کاری و تبانی با تیم تاسیسات متهم کرد. اتهامی که قرار شد باشگاه 

مس آنرا بررسی کند.
 استارت تغييرات در فدراسيون بسكتبال

تغییرات فدراسیون بس��كتبال در پس��ت های مختلف صورت گرفت. 
حمید خمجانی، دبیر فدراس��یون جای خود را به مس��عود عماری داد 
و مسعود قاس��می به عنوان سرپرس��ت جدید کمیته مربیان و به جای 
محمود پورشرفی انتخاب ش��د. عباس آقاکوچكی هم به عنوان مشاور 
و سرپرس��ت تیم ملی بزرگس��االن انتخاب شد. خش��ایار ثابتی هم به 
 عنوان سرپرس��ت کمیت��ه آموزش فدراس��یون بس��كتبال کار خود را 

آغاز کرد.
تيم ليگ دسته اولی از مسابقات کنار کشيد

حوادث و اتفاقات بازی دو تیم دس��ته اولی راهیان کرمانش��اه و س��یاه 
جامگان مش��هد چند روزی ادامه داشت و به جایی رس��ید که باشگاه 
س��یاه جامگان اعالم کرد ب��ه خاطر ای��ن اتفاقات از مس��ابقات کناره 
گیری کرده است. در بیانیه س��یاه جامگان آمده بود: » با توجه مسائل 
مطرح شده، این باش��گاه با محكوم کردن هتک حرمت ساحت مقدس 
قرآن کریم توس��ط عوامل منتس��ب به باش��گاه راهیان کرمانشاه، به 
س��ازمان محترم لیگ فوتبال ایران اعالم می دارد تا مش��خص ش��دن 
وضعیت هتاکان به کالم خدا، در ادامه مسابقات لیگ دسته اول حاضر 
 نخواهد ش��د و خواس��تار برخورد جدی با عوامل این اتفاقات ش��رم بار

 می باشد«.
سخنگو و عضو هيات مدیره استقالل عزل شد

با حكم بهرام افش��ارزاده، س��عید افجه ای ابتدا از س��خنگویی باشگاه 
اس��تقالل و س��پس از عضویت در هیات مدیره این باش��گاه عزل شد. 
افش��ارزاده بعد از این تصمیم تاکید کرد که افجه ای با مصاحبه هایش 

برای استقالل حاشیه سازی می کرد.
قهرمانی ورامين در ليگ تكواندو

هفته پایانی لیگ برتر تكواندوی مردان به میزبانی خانه تكواندو برگزار 
شد و ش��هرداری ورامین عنوان قهرمانی و دانش��گاه آزاد عنوان نایب  

قهرمانی را کسب کردند.
 برتری تيم بسكتبال دانشگاه آزاد مقابل مهرام

در ادامه رقابت های هفته هفتم لیگ حرفه ای بس��كتبال پتروش��یمی 
بندر امام که به مش��هد رفته بود مقابل ثامن این ش��هر ۱۰۳ بر ۶۰ به 
برتری رسید. شهرداری گرگان در دیدار با صنایع ماهشهر که میهمان 
بود موفق شد ۷۶ بر ۷۳ پیروزی از آن خود کند. پمینای اصفهان که به 
قزوین رفته بود مقابل هفت الماس این شهر برد خارج از خانه ۷۷ بر ۷۰ 
را کسب کرد. در حساس ترین بازی هفته هم دانشگاه آزاد که میهمان 
مهرام بود موفق شد ۷۳ بر ۷۰ پیروزی را از آن خود کند و در صدر جدول 

رده بندی باقی بماند.
 شهرداری اروميه قهرمان ليگ واليبال ساحلی شد

روز پایانی مرحله پنجم رقابت های لیگ والیبال س��احلی در حالی در 
جزیره کیش پیگیری شد که طی آن تیم شهرداری ارومیه متشكل از 
رحمان رئوفی و بهمن سالمی توانست با شكست دانشگاه آزاد، قهرمانی 

این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.
 هافبک استقالل باالخره به ایران بازگشت

کرار جاسم هافبک تیم فوتبال استقالل که به کش��ور عراق رفته بود، 
باالخره بعد چند روز معطل گذاشتن باشگاه استقالل، به ایران بازگشت. 
غیبت کرار انتقاد مسئوالن باشگاه اس��تقالل و امیر قلعه نویی را در پی 

داشت.
 دومين مزایده استقالل و پرسپوليس هم لغو شد

دومین مزایده دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس هم که قرار بود روز 
سه شنبه برگزار شود، لغو شد تا سرنوشت این دو باشگاه مبهم تر شود. 
البته مس��ئوالن س��ازمان خصوصی س��ازی باز هم تاکید کرده اند که 
 قیمت دو باشگاه تغییر نمی کند و احتمال ارائه تسهیالت بیشتر وجود

 دارد.
 امارات ميزبانی جام ملت ها را از آن خود کرد

رقابت دو کشور ایران و امارات برای گرفتن میزبانی جام ملت های سال 
۲۰۱۹ در نهایت به سود کش��ور امارات به اتمام رسید. در جلسه ای که 
روز دوش��نبه در منامه بحرین برگزار شد، کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
کش��ور امارات را به عنوان میزبان دوره بعدی مسابقات جام ملت های 

آسیا معرفی کرد.
 یک ایرانی سرمربی تيم ملی تكواندوی گرجستان شد

پی��ام خانلرخان��ی س��رمربی تی��م ش��هرداری ورامی��ن در لی��گ 
برتر، پ��س از توافق با مس��ئوالن فدراس��یون تكواندوی گرجس��تان 
 به م��دت یک س��ال س��رمربیگری تی��م ملی ای��ن کش��ور را برعهده 

گرفت.
 اعالم رای عجيب بازی نيمه تمام فوتسال

هیات رئیس��ه س��ازمان لیگ فوتس��ال این هفته برای مشخص شدن 
وضعیت بازی نیمه تمام دیدار دو تیم ش��هروند س��اری و ش��هرداری 
س��اوه جلس��ه ای را تش��كیل داد؛ جلس��ه ای که نتیجه آن را می توان 
یك��ی از آرای عجی��ب فوتس��ال در دنیا دانس��ت! بر اس��اس تصمیم 
س��ازمان لیگ، دو تیم ش��هروند و ش��هرداری در پایان مسابقات لیگ 
 یک دیدار ۲۰ دقیق��ه ای )نیمه دوم یک مس��ابقه( را برگ��زار خواهند

 کرد.
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اخبار کوتاه یادداشت تریلری  در محور بروجن- لردگان- خوزستان واژگون شد
فرمان��ده پلی��س راه چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اع��ام ای��ن خب��ر گف��ت: ی��ک دس��تگاه 
تریل��ی ح��اوی روغ��ن خ��ام مای��ع خوراک��ی دراثرس��رعت زی��اد، کنت��رل نداش��تن 
 رانن��ده و لغزندگ��ی ج��اده در مح��ور گندم��ان - ل��ردگان ب��ه خوزس��تان واژگ��ون ش��د.
 س��رهنگ رفیع��ی اف��زود: در ای��ن حادث��ه دو نفر مص��دوم ش��دند و ب��ه بیمارس��تان انتقال

 یافتند .

7

نیاز باالی بازار به گز در روز های پایانی سال موجب شده 
که فعالیت تولیدکنندگان گز بلداجی بیشتر شود و تمام 
تاش خود را به کار بگیرن��د تا بازار بیش��تری در اختیار 

بگیرند.
گز نام یکی از شیرینی های معروف و سنتی ایران است که 
از ترکیب چند ماده مهم که مهمترین آن انگبین، سفیده 

تخم مرغ، مغز پسته و بادام است ساخته می شود.
این حرفه پیش تر در ش��هر اصفهان نیز رای��ج بوده و گز 
سوغات این شهر شمرده می شد اما امروزه گز با نام بلداجی 

عجین شده و شهرت جهانی پیدا کرده است.
انگبین ماده ش��یرین و مطبوعی اس��ت و م��اده اصلی گز 
را تش��کل می دهد که از گیاه��ای مختلفی)گیاهان تیره 
خاردارها( بدس��ت می آید. در مناطق کویری، وشوره زار 
های اطراف اصفهان و خوانس��ار و برخ��ی از مناطق چهار 
محال و بختیاری از جمل��ه کوه های اط��راف بلداجی به 

فراوانی رویش دارد.
انگبین ها مواد ش��یرینی هس��تند که به طور طبیعی به 
صورت صمغی ش��کل روی درختچه های خاردار تشکیل 
می ش��وند.این مواد از دیرباز به عنوان داروی شفابخش و 
اکسیری برای جوان ماندن و طول عمر و غذای مقوی برای 
تندرستی و شادابی اس��تفاده می شده است. امروزه نیز به 
جای ش��کر و قند مصنوعی از انگبین ها در گزهای اصیل 

استفاده می شود.
ترنجبین، گزانگبین، شیر خشت و گز علفی همه از گروه 

انگبین ها هس��تند که انگبین از آنها بدست می آید و این 
گیاهان در اس��تان چهارمحال و بختیاری به وفور رویش 

دارند.
شهر بلداجی مهمترین مرکز تولید گز در استان چهارمحال 
و بختیاری و کشور به شمار می رود که به نام پایتخت گز 

ایران معروف شده است.
در حال حاضر و با نزدیکی به ش��ب عید فعالیت گز سازان 
دوبرابر شده به طوری که تمام واحد های تولید گز مشغول 

تولید گز هستند.
همه کارگاه های گز ساز در شهر بلداجی با گرفتن نیروهای 
بیش��تر قصد تولید گز بیش��تر را دارند و در تاش هستند 
بتوانند میزان بیشتری گز در فروشگاه های مختلف کشور 
بفروش��ند.گز بلداجی به دلیل کیفیت باال و مرغوبیت آن 
بهترین گز ایرانی محسوب می شود و به کشورهای دیگر 
صادر می شود و شهرت این شهر شیرین به خاطر محصول 

گز و استفاده از انگیبین طبیعی در تولید گز است.
حدود ۸۹ واحد گز ساز کوچک و بزرگ در این شهر فعالیت 

می کند که اشتغال باالیی را ایجاد کرده است
رئیس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اینکه فعالیت گز س��ازان بلداجی روز های 
پایانی سال چندین برابر شده اس��ت، عنوان کرد: همه در 

تاش هستند که میزان گز بیشتری را بفروشند.
بهمن رفیعی تاکید کرد: هم اکنون حدود ۸۹ واحد گز ساز 
کوچک و بزرگ در این ش��هر فعالیت می کند که اشتغال 

باالیی را ایجاد کرده است.
وی افزود: واحد های تولید کنند از کارگران مرد در قسمت 
تولید و از زنان کارگر در قسمت بسته بندی بهره می گیرند 
و اش��تغال قابل توجهی هم برای اقایان و هم برای زنان در 

این شهر ایجاد شده است.
رئیس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی بیان کرد: بسیاری از 
گز سازان توانسته اند استاندار های جهانی را اخذ کنند و 

گز خود را به کشور های خارجی صادر کنند.
رفیعی اظهارداشت: بیشتر گز تولیدی این منطقه با طعم 

پسته وبادام تهیه می شود که بازار پسندی باالیی دارد.
رئی��س اتحادیه گز س��ازان ش��هر بلداجی عن��وان کرد: 

مرغوبیت گز این منطقه به 
واسطه استفاده از مواد اولیه 
مرغ��وب و اص��ل وانگبین 

گیاهی است.
رئی��س س��ازمان صنعت و 
مع��دن و تج��ارت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری در 
این خصوص اظهار داشت: 
تولید گز در شهر بلداجی به 

۲۴ تن رسیده است.
نعیم امامی عنوان کرد: ایام 
پایانی س��ال با توجه به نیاز 
مصرف م��ردم تولید گز در 
این ش��هر چندین برابر می 

شود.
وی تاکی��د ک��رد: از تعداد 

واحد های تولید گ��ز حدود ۱۲ واحد صنعتی هس��تند و 
بقیه کارگاه های کوچک گز سازی هستند.وی بیان کرد: 
هم اکنون اشتغال شهر بلداجی در روز های پایانی سال به 

بیش از یک هزار و ۶۵۰ نفر رسیده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه گ��ز س��ازان بلداجی ب��ا تهیه گز 
با کیفی��ت توانس��ته اند برن��د بلداجی را در تمام کش��ور 
بشناس��انند، اظهار داش��ت: هم اکنون ن��ام بلداجی نامی 
شناخته شده در صنعت گز کشور اس��ت و مردم رضایت 
 خوبی از مصرف گ��ز های تولیدی گزس��ازان این ش��هر 

دارند.
وی تاکید کرد: حدود یک سوم گز تولیدی مصرف داخلی 
است و بقیه گز تولیدی این ش��هر به خارج از استان صادر 

می شود.

تولید گزدر» بلداجی«به۲۴ تن  رسید

شیرین کام باشید
به بهانه سالروز بمباران هوایی 

شهرکرد:

مردم استان نقش مهمی در 
شکست دشمن بعثی داشتند

ساعت ۹ و 33 دقیقه ۲۰ اسفند سال ۱3۶۶، پرواز 
هواپیماهای رژیم بعثی عراق بر آس��مان شهرکرد، 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری و بمباران نقاط 
مختلف این ش��هر، رعب و وحشت زیادی را در بین 

اهالی بام ایران ایجاد کرد.
در ای��ن روز، جنگنده ه��ای عراق��ی، مدرس��ه ها، 
مراکز بهداش��تی و درمانی، مخابرات و خیابان های 
ش��هرکرد، مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری را 
مورد حمله هوایی و بمباران قرار دادند و ۱۶۶ انسان 

بی دفاع غیرنظامی را شهید و زخمی کردند.
هنگام حمله هوایی جنگنده های عراقی به شهرکرد 
و بمباران هوایی بام ایران، بسیاری از دانش آموزان 
دختر و پس��ر این ش��هر، مش��غول پاس��خ دهی به 
پرسش های آزمون های ثلث دوم مدارس بودند که 
شاید حتی بسیاری از آنان نه تنها نتوانستند پاسخ 
پرسش های امتحانی خود را بدهند، بلکه برگه های 

امتحانی شان در آتش ناشی از بمباران سوخت.
در این روز، مردم بسیاری در بیمارستان ها و مراکز 
بهداش��تی و درمانی شهرکرد س��ردرگم، به دنبال 
کس��ب خبر از س��امت، زخمی و یا ش��هید شدن 
فرزندان و یا س��ایر اعضای خانواده و بستگان خود 
بودند و سراسیمه برای جستجوی گمشدگان خود، 

تاش می کردند.
هر ساله با فرا رسیدن ۲۰ اس��فند، مردم شهرکرد، 
به یاد س��الروز بمباران هوایی این ش��هر، از سوی 
هواپیماهای جنگی عراق، در گلزار شهدای شهرکرد 
حاضر می ش��وند و یاد و خاطره شهیدان این حمله 

هوایی را گرامی می دارند.
مدی��رکل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری درباره حمل��ه هوایی ۲۰ 
اس��فند ۱3۶۶، در گفت و گو با خبرن��گار فارس در 
شهرکرد اظهار کرد: در این حمله هوایی، ۲۶ نفر از 
مردم این استان، به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

ق��درت اهلل رئیس��ی نافچ��ی گف��ت: در حمل��ه 
جنگنده های عراقی به شهرکرد، ۱۴۰ نفر از مردم 
اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز، از قسمت های 

مختلف زخمی شدند.
وی تأکید کرد: حمله هوایی و بمباران شهرکرد در 
۲۰ اسفند ۱3۶۶، باعث وحشت در میان مردم و به 

ویژه زنان، کودکان و نوجوانان شده بود.

همایش ملي تخصصي گیاهان دارویي و 
طب سنتي در شهرکرد

همایش ملي تخصصي دانشجویي گیاهان دارویي و طب سنتي با حضور معاون 
طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��کي و دانشجویان سراسر 
کشور به مدت ۲ روز در سالن ابن سینای شهرکرد برگزار شد.معاون تحقیقات 
و فناوري دانشگاه علوم پزشکي ش��هرکرد گفت: این همایش با هدف افزایش 
آگاهي و انتقال تجربیات جامعه پزشکي کشور در امر داروسازي سنتي، معرفي 
دس��تاوردهاي گیاهان دارویي در حوزه درمان، معرفي میراث ارزشمند طب 

سنتي ایراني اسامي و اهمیت نقش آن در سامت برگزار شد.
دکتر محمود مباشري، طب سنتي، جایگاه طب اسامي در طب سنتي ایران، 
جایگاه طب سنتي در سبک زندگي سالم، طب سنتي و گیاهان دارویي، هزینه 
و اثر بخشي، طب سنتي و گیاهان دارویي، عوارض و پیامدها، تداخات گیاهان 
دارویي با داروهاي سنتتیک و نتایج آزمایش��گاهي را از جمله محورهاي این 

همایش ملي دانست.
وی، روش هاي فرآوري، عصاره گیري و تأثیر آن بر سطح مواد مؤثره گیاهي، 
کاربرد طب سنتي و گیاهان دارویي در پیش��گیري، درمان و بازتواني، شواهد 
بالیني تأثیر انواع روش هاي طب سنتي )حجامت، زالو درماني، ماساژ درماني و 

طب سوزني( را از دیگر محورهاي این همایش برشمرد.

بومی سازی روش ساخت پودردیبوراید 
زیرکونیم در دانشگاه شهرکرد

پودردیبورای��د زیرکونی��م یک��ی از مهمتری��ن س��رامیکهای مهندس��ی با 
دم��ای ذوب ب��اال و ب��ا ویژگ��ی مقاومت بس��یار خ��وب در براب��ر خوردگی، 
 س��ایش و اسیدهاس��ت ک��ه کارب��رد زی��ادی در صنایع ه��وا- فض��ا دارد.

مدی��ر رواب��ط عموم��ی دانش��گاه ش��هرکرد ب��ا اع��ام ای��ن خب��ر گفت: 
طرح تولی��د ابداعی ای��ن پ��ودر در قالب پایان نامه کارشناس��ی ارش��د علی 
تحویلیان ب��ا راهنمای��ی دکتر حس��ن ش��ریفی و مش��اوره دکتر ساس��ان 
 اطرج در دانش��کده فنی و مهندس��ی دانش��گاه ش��هرکرد ارائه ش��ده است.

زارعیان افزود:ب��ا توجه به اینکه چندیس��ت صنایع مرتبط در کش��ور بدلیل 
تحریمها برای تأمین این نوع پودر با مش��کل مواجه ش��ده اند،پژوهش��گران 
دانش��گاه ش��هرکرد برای حل ای��ن مش��کل و صنعتی س��ازی تولی��د این 
 پ��ودر، از فرآینده��ای ابداع��ی ب��رای س��اخت آن اس��تفاده ک��رده ان��د . 
وی گفت:تولی��د پودر دیبوراید زیرکونیم در کش��ور نس��بت ب��ه نمونه های 
وارداتی کیفیت بهتری دارد و بهره گیری از امکانات متداول کشور و اقتصادی 
 ب��ودن آن از مزیته��ای تولید این پودر در مقایس��ه با روش��های مرس��وم در

 جهان است.

بی برنامگی های گسترده هزاران تن 
سیب زمینی کشاورزان را نابود کرد

نماینده بروجن در مجلس شورای اسامی گفت: در اثر بی برنامگی گسترده و 
ورود غیرقانونی برخی اقام به داخل کشور، هزاران تن سیب زمینی که حاصل 
تاش طاقت فرسای کشاورزان در یکسال کاری است یا نابود شده و یا در نابودی 

کامل قرار گرفته است.
امیرعباس س��لطانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: نگاه ویژه 
دولت برای تسریع در بهره برداری از انتقال آب بن به بروجن و سبزکوه به تاالب 

چغاخور را خواستار شد.
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گز بلداجی به 
دلیل کیفیت باال 

و مرغوبیت آن 
بهترین گز ایرانی 

محسوب می شود و 
به کشورهای دیگر 

صادر می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ وقت رسیدگی 
12/384 شماره ابالغیه: 9310100354004313 شماره پرونده: 9209980359601232 
طرفیت  به  دادخواستی  سلجوقی  مجید  سید  خواهان   930828 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده حامد عشاقی به خواسته معاونت در غصب عنوان و سرقت تحت پوشش مامور 
و غصب عنوان تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع 
و به کالسه 9209980359601232 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/27 و 
ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:35477 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/385 شماره ابالغیه: 9310100354004315 شماره پرونده: 9209980359601232 
شماره بایگانی شعبه: 930828 خواهان مجید سلجوقی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
تحت  و سرقت  عنوان  در غصب  معاونت  به خواسته  حامد عشاقی  و  خاطره عشاقی 
پوشش مامور و غصب عنوان تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 347 ارجاع و به کالسه 9209980359601232 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/27 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:35484 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/386 شماره دادنامه: 9309970351001435 شماره پرونده: 9309980351000557 
وکالت  با  اصغر  فرزند  مهدی شجاعی  آقای  بایگانی شعبه: 930625 خواهان:  شماره 
آقای علی ولیخانی فرزند غالمرضا و آقای مجید ترابی فرزند یوسف همگی به نشانی 
اصفهان – چهارباغ باال – مجتمع اداری اوسان – طبقه4- واحد413 خوانده: آقای بهرام 
فرزام فر فرزند منوچهر به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان مجید ترابی و علی 
 ولیخانی به وکالت از آقای مهدی شجاعی فرزند اصغر به طرفیت آقای بهرام فرزام فر

به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  هشتاد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  منوچهر  فرزند 
شماره 364107-93/2/21 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت 
محال  بانک  از  پرداخت صادر شده  عدم  گواهینامه  و  مذکور  به تصویر مصدق چک 
طریق  از  وقت رسیدگی  ابالغ  رغم  علی  دادرسی  در جلسه  عدم حضور خوانده  علیه 
انتشار آگهی و بنا بر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت 
به محض ارائه باید کارسازی شود دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد 
198و502و515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته مبلغ دو میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
مبلغ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین 
براساس  حکم  اجرای  لغایت  چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی 
اعالم مینماید  بانک مرکزی در حق خواهان صادر و  از سوی  شاخص تورم اعالمی 
رای صادر شده غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:34504 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان

اجرايیه 
12/387 شماره اجراییه: 9310420351000386 شماره پرونده: 9209980351000138 
ره  شما حکم  ي  جرا ا درخواست  بموجب   920151  : شعبه نی  یگا با ره  شما
9310090351002584 و دادنامه شماره 9209970351001070 مورخ 1392/8/18 و 
دادنامه شماره 9309970351000386 مورخ 1393/2/31 )قرار رد درخواست واخواهی 
توسط مدیر دفتر( محکوم علیه محسن محمدشریفی به نشانی اصفهان – خ کاوه – پل 
چمران – پشت پمپ بنزین – ک.آزادی – میرعماد – فعاًل ساکن زندان مرکزی اصفهان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک )1392/1/20( لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی 
نشانی  به  دشتی  عبدالرضا  له  محکوم  حق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
اصفهان – خوانسار – میدان امام حسین – شهرک شهید منتظری – کوچه سیدالشهدا 
 3/828/500 مبلغ  پرداخت  و  دشتی  اکبر  منزل شخصی   –  8791174911 کدپستی   –
ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  دولت.  صندوق  حق  در  عشر  نیم  بابت  ریال 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:34505 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

12/388 شماره دادنامه: 9309970350700754 شماره پرونده: 9209980350700536 
شماره بایگانی شعبه: 920606 خواهان: آقای احمد مصلحی با وکالت خانم زهرا شفیعی 
باغبادرانی به نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی دادگستری – مجتمع وکالی 
نشانی  به  میرنصیری  مهدی  آقای سید   -1 واحد14 خواندگان:   – اول  طبقه  ماکان5- 
میثم حسینی)کوچه  کوچه شهید   – خمینی(  خ.امام  خ شریف شرقی)داخل   – اصفهان 
شماره47(- نبش کوی باغ نارنج – طبقه اول – پالک158- منزل شخصی 2- آقای سید 
مجتبی میرنصیری به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم زهرا شفیعی فرزند عبدا... به وکالت 
از آقای احمد مصلحی مراد به طرفیت آقایان سید مجتبی و سید مهدی نصیری فرزندان 
سید احمد به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چهار فقره سفته و خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از توجه به کلیه محتویات پرونده – دادخواست تقدیمی 
و مدارک ابرازی و صورتجلسات دادرسی و مالحظه اظهارات اصحاب دعوا و دفاعیات 
بالدلیل خواندگان و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی اخیر و سایر قرائن و 
امارات پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و 307و309 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا 
به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت قانونی وفق تعرفه و تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به سید مجتبی نصیری حضوری 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و نسبت به 
می باشد. رابطه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز  بیست  و ظرف  غیابی  سیدمهدی 

م الف:34508 اکبری دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/389 شماره دادنامه: 9309970350701089 شماره پرونده: 9309980350700370 
شماره بایگانی شعبه: 930430 خواهان: آقای امیراله آدم زاده به نشانی اصفهان – خ 
عبدالرزاق – نمایشگاه امیر خواندگان: 1- آقای محمدمهدی کابوسی به نشانی مجهول المکان 
 2- آقای حسین حمزه به نشانی سبزمیدان – پاساژ مهدیه – طالجواهر فروشی جردن

خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم 
 -2 کابوسی  مهدی  محمد   -1 آقایان  به طرفیت خوانده  زاده  آدم  امیراله  آقای  دعوی 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   147/000/000 مطالبه  خواسته  به  حمزه  حسین 
139-22394446-1389/12/22 به عهده بانک ملت از حساب جاری 2138929812 به 
انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
دادنامه به شرح متن دادخواست از توجه به محتویات پرونده – استشهادیه پیوست – 
تصویر مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و 
نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی 
مصون از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و 
مستنداً به مواد 198-519-515-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
 1355/4/16 مصوب  چک  صدور  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  مدنی  امور  در 
با اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 
بابت  ریال   147/000/000 مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  تجارت  قانون   313-310-249
پرداخت خسارت  نیز  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  مبلغ 4/370/000  و  اصل خواسته 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان 
محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه 
مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نمود  خواهد  وصول  خواهان  نفع  به  خوانده  از  و 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از 
اصفهان می باشد.م الف:34510  استان  تجدیدنظر  در محاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل   آن 

صفائی رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

12/390 شماره دادنامه: 9309970350201622 شماره پرونده: 9309980350200580 
به  محمدعلی  فرزند  مجید زحمت کش  آقای  خواهان:   930669 بایگانی شعبه:  شماره 
آقای  خوانده:  پ29   – ولیعصر  کوچه   – هوانیروز  مقابل   – آباد  سعادت  خ  نشانی 
تنظیم  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  عبدالحسین  فرزند  الهیان  عبدالکریم 
سند خودرو دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجید زحمت کش 
فرزند محمدعلی به طرفیت آقای  عبدالکریم الهیان فرزند عبدالحسین به خواسته الزام 
به انتقال سند رسمی تریلی به شماره انتظامی 731ع15ایران71 با توجه به محتویات 
پرونده و با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه 85/11/25 خودروی و سند رسمی 
اینکه تاکنون خوانده که  239405-85/12/17 و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر 
مالکیت شش دانگ کامیون موصوف را دارد نسبت به انتقال سند رسمی اقدامی ننموده 
است و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به خوانده از طریق نشر آگهی و عدم 
حضورش و عدم ارسال الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان و با توجه 
به انجام استعالم از اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و جوابیه آن به شماره 
نقنه  عباسیان  عباس  آقای  نام  به  را  خودروی  مالکیت  همچنان  که   93/10/16-3488
فرزند محمد بیان کرده در حالی که حسب سند رسمی شماره 239405-85/12/17 از 
سوی مشارالیه مالکیت وی به خوانده منتقل شده ولی فک پالک به عمل نیامده است 
لذا دادگاه دعوی خواهان را  انتقال سند مذکور مطلع نشده  از  اداره شماره گذاری  و 
محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198 آیین دادرسی مدنی و 220 قانون مدنی 
خوانده را به انتقال سند رسمی خودروی فوق االشعار در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در 
محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:34516 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
قرار تامین خواسته

12/391 شماره دادنامه: 9309970361701967 شماره پرونده: 9309980361701336 
وکالت  با  فرزند سیدجعفر  ابطحی  لیال  خانم  بایگانی شعبه: 931355 خواهان:  شماره 
آقای محمد عبدالهی ایچی فرزند عباس به نشانی اصفهان – خ بزرگمهر – هشت بهشت 
ط اول خوانده:  نبش کوچه سامان32- ساختمان وکال –  نرسیده به گلزار –  غربی – 
تامین  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  ناوخاصی  بختیار  آقای 

خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست صدور قرار 
قبول  از  پس  که  است  نموده  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  را  خواسته  تامین 
درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با بررسی 
اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار می نماید. قرار تامین خواسته: نظر 
به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د. مدنی 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ )200/000/000( ریال از اموال خوانده بابت وجه چک 
شماره 222671-93/06/17 عهده بانک تجارت تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد. 
هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف:34520 حاجیلو رئیس شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
قرار تامین خواسته 

12/392 شماره دادنامه: 9309970361701941 شماره پرونده: 9309980361701146 
به  محمد  فرزند  پور  آقائی  محمدرضا  آقای  خواهان:   931175 بایگانی شعبه:  شماره 
کافی نت رودکی  جنب تاالر رودکی –  خ 17شهریور –  ملک شهر –  نشانی اصفهان – 
خوانده: آقای اکبر رجاء فرزند عباس به نشانی مجهول المکان خواسته: تامین خواسته 
تامین  قرار  درخواست صدور  خوانده  طرفیت  به  و  فوق  به شرح  خواهان  گردشکار: 
خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست 
با بررسی اوراق  و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و 
پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار می نماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه 
ارکان  و  است  نموده  تامین خواسته  قرار  تقاضای صدور  دادخواست  خواهان ضمن 
قرار  ق.آ.د.مدنی  ماده 108  استناد  به  دادگاه  لذا  می باشد  فراهم  درخواست  و شرایط 
فقره چک  بابت سه  اموال خوانده  از  ریال  مبلغ 347/500/000  معادل  تامین خواسته 
تا پایان رسیدگی  به شماره های 983694-983695-983700 عهده بانک مهر اقتصاد 
صادر و اعالم می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل 
 اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:34521 

حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/393 شماره دادنامه: 9309970361701929 شماره پرونده: 9309980361701146 
به  محمد  فرزند  پور  آقائی  محمدرضا  آقای  خواهان:   931175 بایگانی شعبه:  شماره 
کافی نت رودکی   – تاالر رودکی  جنب   – خ17شهریور   – ملک شهر   – نشانی اصفهان 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه  فرزند عباس  اکبر رجاء  آقای  خوانده: 
تامین خواسته 5-  تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 4-  تاخیر  خسارت 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
به  عباس  فرزند  رجاء  اکبر  آقای  طرفیت  به  محمد  فرزند  پور  آقائی  محمدرضا  آقای 
به  ریال  مبلغ 347/500/000  دادرسی جهت مطالبه  پرداخت هزینه  از  اعسار  خواسته 
استناد سه فقره چگ به شماره های 983694و983695و938700 به انضمام خسارات 
مصدق  تصویر  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  دادگاه  تادیه  تاخیر  و  قانونی 
شهادت نامه کتبی پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 504و198و506و507 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:34522 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
ارائه  با  شما  همسر  قدمعلی  فرزند  خوزانی  پورمحمدی  حسینعلی  آقای   12/370
دادنامه شماره 1420 مورخه 1393/8/28 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
قصد اجرای دادنامه و ثبت طالق خود را دارد شایسته است جنابعالی ظرف مدت یک 
هفته به این دفترخانه مراجعه فرمایید. دفترخانه طالق 102 اصفهان. محل دفترخانه: 
م الف:35592  تلفن:36245674.   -  29 بست  بن  نبش   – خاقانی  خیابان   –  اصفهان 

رضا اسالمی سردفتر ازدواج 121 و طالق102 اصفهان 
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گیاهان بومی به جای چمن 
در فضای سبز کاشته شوند

معاون دفتر م��وزه تاری��خ طبیعی و ذخای��ر ژنتیک 
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه چمن یگ 
گیاه وارداتی،آب بر و پرهزینه است، گفت:برای فضای 
سبز ش��هری بهتر اس��ت به جای این گونه از گیاهان 
بومی و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه استفاده 
شود. طاهره افتخاری درباره برخی اظهار نظرها مبنی 
بر س��رطانزا بودن چمن افزود:بررس��ی و اعالم اینکه 
چمن سرطانزا است، وظیفه وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی است. وی اظهار کرد:سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت نمی تواند در زمینه سرطانزا بودن یا 
نبودن چمن اظهار نظر کند، زیرا تاکنون تحقیقی در 
این زمینه انجام نشده اس��ت. افتخاری ادامه داد: اما 
اینکه چه گیاهانی بهتر است برای فضای سبز شهری 
استفاده شود تاکید سازمان محیط زیست بر استفاده 
از گیاه��ان بومی س��ازگار با اقلیم منطق��ه مورد نظر 
شهری اس��ت. وی ادامه داد:با توجه به کمبود منابع 
آبی در کشور بهتر است از گیاهانی که به آب کمتری 
نیاز دارند اما قدرت تصفیه هوا را دارند، استفاده شود 
در حالی ک��ه چمن بس��یار آب بر و پر هزینه اس��ت. 
وی گفت: بهترین پیش��نهاد در این زمینه اس��تفاده 
از گیاهان پرچین مانند شمش��اد و یا برگ نو اس��ت 
که ارتفاع آنها حدود نیم متر از زمین اس��ت زیرا این 
میزان ارتفاع بهترین حالت برای تلطیف و تصفیه هوا 
است. معاون دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک 
ادامه داد: اما اینکه کدام گیاه قرار اس��ت با چه هدفی 
اس��تفاده ش��ود نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، 
یعنی اینکه هدفمان کاهش بنزن هوا یا بهبود عوامل 
تنفسی است. وی گفت: بهتر است تنوعی از گیاهان 
مختلف مانند درختی، درختچه ای و بوته ای باش��د 
و به مبحث کم آب بر بودن آنها نیز باید توجه ش��ود. 
افتخاری افزود: گیاهان بومی سالهاست که در کشور 
رشد و نمو کرده و با اقلیم آن سازگار شده اند بنابراین 
بهترین گونه برای اس��تفاده هس��تند که می توان از 
تنوع گیاهی مختل��ف با فرم های رویش��ی گوناگون 
مانند علفی، درختچه ای و درختی استفاده کرد. وی 
تاکید کرد: به جای اینکه گیاهان خارجی وارد کنیم 
و یک س��ری آفات و بیماری ها همراه آنها باشد بهتر 
است از گیاهان بومی استفاده کنیم. چندی پیش در 
اظهار نظری اعالم شده بود چمن به علت استفاده از 
کود ازت سرطانزا اس��ت ، عالوه بر آن قدرت تصفیه 

کنندگی هوا را هم ندارد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به 
محوریت قرار دادن فناوری اطالعات در کشورهای مختلف با 
هدف رشد توسعه، اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه با وجود 
اینکه بر اساس اقتصاد دانش بنیان قانونگذاری شده بود، اما 
به دلیل مشکالت موفق به تحقق آن نشده ایم و بسیاری از 
اهداف این برنامه محقق نش��د. وی با تاکید بر اینکه کشور 
باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه 
اختصاص دهد و پژوهش بومی را در دس��تور کار قرار دهد، 
افزود: در برنامه ششم توسعه راهی جز این نداریم که تحقیق 
و توس��عه در فناوری های جدید را از جمل��ه محورهای این 
برنامه قرار دهیم. واعظی با بیان اینکه سهم فناوری اطالعات 
در رشد ناخالص ملی در کشورهای مختلف ۵ درصد است، 
ادامه داد: این س��هم در ایران حدود ۲.۵ درصد ارزیابی می 
ش��ود. وزیر ارتباطات حجم بازار جهانی فن��اوری اطالعات 
را یک ه��زار و ۸۰۰ میلیارد دالر عنوان ک��رد که با توجه به 
جمعیت ۷ میلیاردی جهان، کش��ور ایران یک درصد حجم 
این بازار را که معادل ۱۸ میلیارد دالر می شود باید به خود 
اختصاص دهد. این در شرایطی اس��ت که امروز ایران از این 
بازار ۲۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد که باید این رقم 

به سه برابر رقم فعلی افزایش پیدا کند. وی ایران را از لحاظ 
شاخص فناوری اطالعات در رده ۹۷ جهان و شانزدهم منطقه 
عنوان کرد و گفت: این در حالی اس��ت که بر اس��اس هدف 
گذاری چشم انداز ۲۰ ساله ایران باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه 
اول منطقه و بر مبنای برنامه پنجم توسعه جایگاه دوم را تا 
پایان سال ۹۴ داشته باش��د این در حالی است که یک سال 
مانده به پایان برنامه پنجم، ایران جایگاه شانزدهم را در میان 
کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطالعات دارد. واعظی با 
بیان اینکه در میان ۱۰ شرکت بزرگ دنیا، ۴ شرکت در حوزه 
فناوری اطالعات فعال هس��تند، بیان کرد: در برنامه ششم 
باید رش��د باالی ۸ درصد و جایگاه اولی را در حوزه فناوری 
اطالعات برای ایران در نظر بگیریم، اما به این موضوع نیز باید 
توجه شود که توسعه و رشد نیاز به الزامات داخلی و خارجی 
دارد و تا زمانی که در تحریم هستیم نمی توانیم به این رشد 
برسیم. وزیر ارتباطات با بیان اینکه مشکلمان این است که 
در برنامه های توسعه ای محور اولویت ها را مشخص نکرده 
و نمی دانیم محور چیست؟ خاطر نشان کرد: جذب سرمایه 
گذاری و گرفتن بازار و نیز صادرات به دلیل محدودیت های 
حاصل از روابط خارجی در این حوزه امکان پذیر نیس��ت و 

باید در برنامه ششم توس��عه این محدودیت ها مدنظر قرار 
گیرد و اگر موانع و الزامات را در این برنامه در نظر نگیریم در 
سند ششم توسعه فقط انشاء نوش��ته ایم. وی با بیان اینکه 
تاکنون نزدیک به ۱۳ درصد اهداف برنامه پنجم توسعه در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات محقق شده است، گفت: 
نهایت تالشی که انجام می ش��ود می تواند این رقم را به ۵۰ 
درصد برس��اند که با این حال باز هم از اهداف برنامه توسعه 
عقب هستیم. واعظی با اشاره به اینکه در توسعه  پهنای باند 
و شبکه ارتباطی کشور بس��یار عقب افتاده هستیم و این در 
شأن نظام و مردم نیس��ت، اضافه کرد: هم اکنون ۳۷ درصد 
از آنچه مردم از اینترنت اس��تفاده می کنند در داخل کشور 
میزبانی می شود و این در حالی اس��ت که در سال گذشته 
این رقم ۱۰ درصد بود. با این حال هدفگذاری این است که 
ش��بکه هایمان را طوری طراحی کنیم که ۸۰ درصد آن در 
داخل میزبانی شود. این مقام مسئول با اشاره به جلساتی که 
برای حمایت از نخبگان در ح��وزه فناوری اطالعات صورت 
گرفته، عنوان کرد: بس��یاری از مغزهایی ک��ه به دلیل نبود 
امکانات به خارج از کش��ور رفته اند طی جلس��اتی آمادگی 
خود را اعالم کرده اند که به ایران برمی گردند و با ما کار می 
کنند. وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون روستاهای باالی 
۲۰ خانوار به تلفن خانگی مجهز ش��ده اند، افزود: بر اساس 
برنامه ریزی ها سال آینده روستاهای باالی ۱۰ خانوار، دارای 
خط تلفن می شوند. همچنین هم اکنون هشت هزار روستا 
به اینترنت مجهز شده اند که س��ال آینده تعداد روستاهای 
دارای اینترنت به ۳۰ هزار روستا می رسد و امیدواریم تا پایان 
دولت تمامی روستاهای کش��ور دارای اینترنت شود. وی با 
اشاره به برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در حوزه ماهواره و 
فضا نیز گفت: قصد داریم سه شبکه ماهواره، فیبر و رادیو را در 
پشتیبانی یکدیگر قرار دهیم که بر این اساس به دلیل کمبود 
بودجه تاکنون موفق به اجرای برخی از اهداف نشده ایم، اما 
امیدواریم در برنامه ششم توسعه به علم فضا و ساخت ماهواره 
توجه ویژه ای ش��ود. واعظی ادامه داد: هم اکنون ۲۲۰ شهر 
کشور از فناوری نسل سوم موبایل و حدود ۴۰ شهر از فناوری 
نس��ل چهارم موبایل بهره می برند و تا پایان دولت و تا پایان 
 برنامه ششم توسعه نیز نس��ل پنجم موبایل را به مردم ارائه

 می دهیم.

نسل پنجم موبایل تا پایان برنامه ششم واردایران می شود
دختر ها!اگر نمی خواهید مجرد 
بمانید این خصوصیات را ترک 

کنید
1 - دخترهایی که برای خودشان »مرد« شده اند!

ش��مار این جور دخترها در دنیای امروز روبه افزایش اس��ت، 
و جالب اینجاس��ت ک��ه آنها اص��ال از دافعه های خودش��ان 
خب��ر ندارند و ب��ه »مردانگی« خودش��ان کام��ال افتخار می 
کنند. آنها زنان دیگر را ضعیف، ناتوان، ظریف و وابس��ته می 
دانند و اصال حاضر نیس��تند به عنوان جن��س زن به آنها نگاه 
ش��ود. لباس های مردان��ه، کارهای مردان��ه، بازوهای قوی و 
برجس��ته و صدای کلف��ت و مردانه از چیزهای م��ورد عالقه 
آنهاس��ت که با آن فخر می فروش��ند. زنان مردنم��ا همانقدر 
برای دیگران دافعه دارن��د که مردان زن نما حال ش��ما را بد 
می کنند. البت��ه این جور دختران می توانن��د به خوبی جای 
پدر را برای بچه هایش��ان پ��ر کنند اما متاس��فانه مجرد می 
 مانند، چون پدر بچه ها دنبال »همس��ر« خوب��ی برای خود 

می گردد!
2 - دخترهای خرافاتی

اگر اولین سوالی که در هنگام آشنایی با افراد می پرسید این 
است که متولد چه ماهی هستند، اگر پای دکه روزنامه فروشی 
می ایس��تید و فال این ماهتان را در تمام مجالت می خوانید، 
اگر در کتابخانه اتاقتان انواع گوناگون کتاب های تعبیر خواب، 
فال قهوه، طالع بینی هن��دی، چینی، رومی، فرانس��وی و ... 
است، اگر به خودتان انواع سنگ های ضد چشم زخم، ازدیاد 
حافظه، مهره مار، سنگ ماه تولد، سنگ سیاره ژوپیتر و از این 
جور چیزها آویزان کرده اید ، باید بگوییم که سرگرمی خوبی 
دارید اما خیالتان را راحت کنم: متاس��فانه در طالع شما هیچ 
ازدواج موفقی دیده نمی شود! متاس��فانه مردها سر از اسرار 
ماوراءالطبیعه در نمی آورند و اصال نمی توانند ش��ما را درک 
کنند. آنها واقع بین هس��تند و اکثرا همه چی��ز را از دید عقل 
و تجربه میبینند، به خاطر همین ذات��ا از این جور کارها دل 

خوشی ندارند. 
3 - دخترهای خانم معلم

او مثل یک وجدان آگاه »اکس��ترنال« اس��ت ک��ه به دیگران 
وصلش کرده باشند: مدام مسائل و باید و نبایدهای بهداشتی، 
روانش��ناختی، علمی، اجتماعی، سالمت، تغذیه و خالصه هر 
چیز دیگری که راجع به آن مطالعه ای داش��ته را به اطرافیان 
گوشزد می کند. البته او خیلی دختر خوب و شایسته ای است، 
اما هیچ وقت مردی نمی تواند از بودن با او لذت ببرد. بد نیست 
بدانید که همه ما آدم ها عالوه بر والد،بالغ و کودک درون، یک 
»معلم« درون هم داریم که اینها را به ما گوش��زد می کند اما 
فرقش این است که گاهی می توانیم خاموشش کنیم و کمی 
از شیطنت هایمان لذت ببریم. معلم بازی به شدت دیگران را 

از شما فراری می دهد.
4 - دخترهای پول پرست

این دخترها مدام در مورد مسائل مالی حرف می زنند، اولین 
سواالتی که می پرس��ند در موردمیزان درآمد، مدل ماشین، 
محل زندگی، وضعی اقتصادی خانواده و این قبیل است و اگر 
در چش��م انداز آینده یک رابطه احتمال بحران مالی یا احیانا 
اجبار به قناعت را ببینند بالفاصله محو می شوند! دختری که 
دنبال جیب طرف مقابلش است در روزهای سخت به درد نمی 
خورد. رابطه عاطفی با چنین دخترانی بی نهایت ش��کننده و 
نامطمئن است وهمسرشان تحت استرس زیادی قرار دارد. اگر 
چنین دختری هستید متاسفانه طرفداری ندارید؛ پسرها هم 
می خواهند با کسی ازدواج کنند که آنها را به خاطر خودشان 
بخواهد، نه جیبش��ان )آنها هم دل دارند!(، همانطور که شما 
دوست دارید طرف مقابلتان شما را به خاطر خودتان بخواهد 

نه ظاهرتان.
5 - دخترهای انحصارطلب

آنها روزگار همسرش��ان را س��یاه می کنند! می خواهند تمام 
زندگی طرف مقابلش��ان ش��وند و این اصال منطقی نیس��ت. 
همه خانم ها دوس��ت دارن��د در مرک��ز توجه م��رد زندگی 
ش��ان باش��ند اما این توجه حد و مرزی دارد ک��ه دخترهای 
انحصارطل��ب از آن بی خبرن��د. این دخترها جلوی رش��د و 
 پیش��رفت همسرش��ان را می گیرند، وهیچ مردی هم این ر

ا نمی خواهد.
6 - دخترهای خودباخته

آنها به خاطر رابطه شان از همه چیزشان می گذرند و حاضرند 
تمام زندگی شان را برای طرف مقابلشان فدا کنند. آنها از خود 
گذشته هایی هستند که همیشه در دسترسند، هرگز ناراحت 
و دلخور نمی شوند، همیه دنبال راضی کردن طرف مقابلند، 
هیچ اولویتی برای خودشان قائل نیستند، از نیازهای خودشان 
می گذرند تا به نیازهای مرد زندگی شان برسند، به فکر رشد و 
پیشرفت شخصی نیستند و باالخره همه زندگی شان در رابطه 
شان خالصه می شود. آنها در نهایت به افرادی بی هویت و به 
شدت وابسته تبدیل می ش��وند که همه بار زندگی شان روی 

دوش همسرشان خواهد بود.
7 - دخترهای غرغرو

غرغروها ان��رژی آدم را تحلیل می برند و واقع��ا روی اعصاب 
راه می روند و متاس��فانه خودش��ان هم متوجه نمی ش��وند 
که چقدر این کارش��ان بیهوده اس��ت. وقتی م��دام غرغر می 
کنید دیگر کس��ی به ح��رف های ش��ما گوش نم��ی دهد و 
محتوای حرف هایت��ان را نمی فهم��د؛ اگر هم تا ب��ه حال با 
غرغر توانس��ته اید به هدفتان دس��ت پیدا کنید و کس��ی را 
مجبور ب��ه کاری بکنید فقط ب��رای این بوده که از دس��تتان 
 خ��الص ش��وند و ش��ما را از س��ر وا کنن��د، ن��ه هی��چ چیز

 دیگری.

زیر یک سقف

به گزارش گروه ترجمه س��رویس علم 
وفن��اوری ایمن��ا محقق��ان آمریکایی 
به تازگ��ی نوعی گجت جدی��د با نام " 
WearSens" ابداع ک��رده اند که به 
محض پایین رفتن غذا و یا نوش��یدنی 
از گلوی افراد ، آنها را ارزیابی می کند. 
این گجت در واقع نوعی گردنبند فلزی 

اس��ت که در اطراف گردن افرد بسته 
شده و با اس��تفاده از حسگر مخصوص 
خود نوش��یدنی ها و یا مواد غذایی که 
توسط آنها بلعیده می شود را شناسایی 
می کند. همچنی��ن گردنبند ابداعی با 
گوشی هوشمند کاربران ارتباط برقرار 
کرده و آنه��ا را از مص��رف کالری های 
اضافی آگاه می کند. بنابراین در صورتی 
که افراد در خوردن غذاه��ا پا را از حد 
معمول فراتر بگذارن��د و یا مواد غذایی 
نادرس��ت مصرف کنند به آنها هشدار 
می دهد. گجت WearSens تا کنون 
بر روی ۳۰ فرد آزمایش شده و میزان 
کارایی و صحت آن ۹۰ درصد گزارش 

شده است. 

مطالعات محققان نشان می دهد که برخی 
از حیوانات مانند سگ و زنبور عسل قادر به 
تشخیص سرطان هایی مانند سینه، ریه و 
پروس��تات در مراحل اولیه این بیماری ها 
هستند. محققان معتقدند که زنبورعسل از 
حس بویایی فوق العاده ای برخوردار است 
که می توان��د در مراحل اولیه تش��خیص 
سرطان سودمند باش��د. پیش از این نیز از 
زنبورهای عسل در تشخیص بوی باروت یا 
مواد منفجره برای یافتن مین های خنثی 
نش��ده در ویتنام استفاده ش��ده بود. این 
آزمایش به س��ادگی و تنه��ا در مدت چند 

دقیقه انجام می پذیرد. 
محققان زنبورهای عس��ل تربیت شده ای 
را درون یک شیش��ه ق��رار داده و با توجه 
به ب��ازدم بیماران به تش��خیص س��رطان 
نزد آنه��ا پرداختند. در رابط��ه با چگونگی 
عملک��رد ای��ن روش م��ی ت��وان گف��ت، 
زنبورهای عس��ل درون محفظه شیش��ه 
ای ق��رار می گیرند ک��ه از دو بخش بزرگ 
و کوچک تش��کیل ش��ده و بیمار شروع به 
نفس کش��یدن در این محفظ��ه می کند، 
در صورتی که ش��خص مبتال به س��رطان 
باشد، زنبورهای عس��ل این بو را استشمام 
کرده و وارد محفظه کوچکتر شیش��ه می 
ش��وند. س��گ، حیوان دیگری است که به 
دلیل برخورداری از ح��س بویایی متمایز 
قادر به تشخیص سلول های سرطانی نزد 
بیماران است. محققان در این روش سگ 
ها را به ش��کل های متفاوت��ی تربیت می 

کنند تا با کمک بو کشیدن اعضای مختلف 
بدن قادر به تش��خیص تومور سرطانی در 
بیماران باشند. س��گ ها قادر به تشخیص 
سرطان هایی مانند سرطان سینه، پوست 
و پروس��تات در مراحل اولیه آن هس��تند. 
در این مطالعه، محققان گروه��ی از افراد 
س��الم و بیمار را در کنار یکدیگر قرار داده 
و از س��گ ها خواسته ش��د تا مبتالیان به 
سرطان را تشخیص دهند که در تشخیص 
بیماران مبتال به س��رطان ری��ه ۹۹ درصد 
و س��رطان س��ینه نیز در حدود ۹۵ درصد 
موفق بوده اند. مطالعات محققان نشان می 
دهد که سرطان های مختلف دارای بوهای 
متفاوتی هس��تند زیرا در انواع سرطان ها، 
س��لول های مختلفی مورد هدف قرار می 
گیرند که در نتیجه تاثیرات خود را در ادرار، 
پوست یا تنفس نشان می دهند. محققان 
امیدوارند تا با استفاده از چنین روش هایی 
 بتوانند به تشخیص س��ایر بیماری ها نیز

 بپردازند.

مراقب لقمه های اضافی خود باشید!

حیواناتی که سرطان را تشخیص می دهند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/11/ک
مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

موضوع مناقصه: تهیه نقشه مبنایی کاداستر به روش مستقیم زمینی در مقیاس 1/500 شهر 
قمصر 

محل تامین اعتبار: اعتبارات ابالغی جاری 
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 93/12/23 لغایت روز پنج شنبه مورخ 93/12/28

محل دریافت اسناد: نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و آخرین تغییرات 
شرکت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی« و همچنین تاییدیه صالحیت شرکت 
جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مراجعه نمایند.
 www.sabt-es.ir آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی

و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 94/1/17 تا پایان وقت اداری.

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/1/18
گروه و رشته شغلی: شرکت های مشاوردارای  تاییدیه صالحیت پایه یک یا دو نقشه برداری 

زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان – 

طبقه اول.)پاکات را تحویل داده و رسید دریافت نمایند(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبل�غ ضمانتنامه بانکی12/363/110 ریال در وجه 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان اصفهان صادر گردد ضمنًا به پیش�نهاداتی که فاقد 
ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین 
شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان: بلوار دانشگاه – خیابان توحید میانی 
– بعد از چهار راه پلیس 

تلفن: 7-36289124-36289109    فاکس: 36289105 

نوبت دوم 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف:35349
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