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 آلبوم های 
بهاری 

افشارزاده قول داد مشکالت 
مالی  برطرف شود  نجات گردشگر عرب

 در كوه صفه

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rاصفهان در تخلفات صنفی
 چهارم شد

 »داعش«جرات نزدیک  شدن 
مرزهای  کشور را ندارد

 نگرانی کشاورزان شرق برای 
کشت پاییزه 

پرونده موسسات مالی غیرمجاز 
امنیتی شد

بام ایران در یک قدمی پیوستن 
گزینه های صلح طلبی ما روی میز است !به تولید کنندگان بزرگ فوالد
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با ثبت دو هزار و 438 پرونده در نوروز؛ 
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 رشد دومینوای،
 فساد

عضو هیات علمی دانش��گاه امام صادق )ع(گفت: در بین 
مسوولین اگر فردی باشد که مفسد نباشد؛ اما فساد ستیز 
هم نباشد، این به صورت یک دومینوی هرم گونه، فساد 
را ترویج می دهد، مدیران و مس��وولین باالدستی ما باید 
فساد س��تیز نیز باش��ند و در برابر کوچک ترین فساد ها 
 نیز گذش��ت و کوتاه نداش��ته باش��ند و ش��دیدا برخورد 

کنند.
 هشتمین اردوی فردای انقالب به همت اتحادیه انجمن 
اسالمی دانشجویان مس��تقل دانشگاه های سراسر کشور 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان در حال برگزاری است که 
در اولین روز آن دکتر عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه 

امام صادق»ع« حضور یافت.
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كی روش در ایران به جایی نمی رسد
مربی سابق تیم ملی گفت: به نظر من کی روش با این شرایط در 
فوتبال ایران به جایی نمی رسد و باید به کشورهای سطح باالتر 
برود.آنتونیو سیموئز در خصوص وضعیت کارلوس کی روش در 
تیم ملی فوتبال اظهار داشت: حق کی روش ماندن در ایران و 
حتی آسیا نیست. دانش فوتبالی او بیش از این حرف هاست و 

باید در جاهای بزرگ تری از ایران و آسیا حضور...

س : ایمنا
عک



يادداشت

شنیده ها

فرمانده قرارگاه ارتش در غرب کشور؛

»داعش«جرات نزديک  شدن مرزهای 
 کشور را ندارد

فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کش��ور با اش��اره به اقتدار و 
نمایش  توان بازدارندگی ارتش قرارگاه غرب  کشور در مرزهای غربی، 
اظهار کرد: داعش در پی این نمایش اقتدار حتی جرات نزدیک  شدن 
به چند ده کیلومتری مرزهای ما را هم ندارد و در حال  حاضر نیز در 

کشور عراق متحمل شکست های سنگینی شده است.
 امیر س��رتیپ منوچهر کاظمی با بیان اینکه س��ال  گذشته یکی از 
سال های بس��یار حس��اس و پر از تالش و ایثار برای ارتش کشور و 
بویژه قرارگاه منطقه  غرب بود، گفت: ابتدای س��ال گذش��ته و در 9 
اردیبهش��ت ماه موفق ش��دیم طی عملیاتی یک  تیم ضد انقالب از 

گروهک "پژاک" را در  غرب کشور منهدم کنیم.
وی اعضای این تیم  تروریس��تی را ی��ازده  نفر اع��الم و تصریح کرد: 
این عوامل با قصد بمب گذاری و ایجاد ناامنی در اس��تان های  غربی 
وارد کش��ور ش��دند که خوش��بختانه با عملکرد س��ریع و به موقع 
نیروهای ارتش فعالیت آنها بی نتیجه ماند و با انهدام گروه، س��ه  نفر 
از تروریست ها کشته و مقادیر زیادی اس��لحه و موادمنفجره از آنها 

کشف شد.
 وی ب��ه تح��والت کش��ور ع��راق نی��ز اش��اره و تصری��ح ک��رد: در
 خرداد ماه ک��ه نیروهای  داعش کش��ور همس��ایه را تهدید کرده و 
بخش های مهمی از مناطق  غرب، شمال و حتی شرق عراق را گرفتند 
و به خیال باط��ل خود قصد ورود ب��ه خاک ایران را نیز داش��تند، با 
واگذاری ماموریت مقابله با این عناصر به ارتش قرارگاه  غرب کشور، 
ظرف کمتر از چند ساعت یگانهای مستقر در غرب را از قسمت های 
مختلف منطقه به سمت مرز گسیل کرده و توان بازدارندگی خود را 

به نمایش گذاشتیم.
کاظمی تصریح کرد: بازت��اب نمایش توان  بازدارندگ��ی یگان ها به 
حدی بود ک��ه گروهک  داع��ش حتی جرات نزدیک  ش��دن به چند 
ده کیلومتری مرزهای  کشور را هم نداش��ت و با پشتیبانی ایران، در 
خاک  عراق نیز متحمل شکس��ت های سنگین ش��د.کاظمی اجرای 
تمرین های تاکتیکی و ارتقای توان  رزمی و تجهیز یگان ها را از جمله 

دیگر اقدامات قرارگاه  غرب کشور در سال  گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت های ج��اری ارتش بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی حفظ و حراست از مرزهای کش��ور است، گفت: در 
همین راس��تا و با کمک نیروهای مرزبانی در سال گذش��ته موفق به 
کشف 10 قبضه سالح، 1151 بطری مشروبات  الکلی و 1078 راس 

دام قاچاق شدیم و 171 نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.
کاظمی در ادامه با اشاره به ساخت ش��ش هزار واحدمسکونی برای 
نیروهای  ارتش، اظه��ار کرد: از این تعداد پنج ه��زار و 200 واحد در 
ش��هرک »پردیس« و 800 واح��د در منطقه »چشمه س��فید« در 
حال ساخت است که فازاول این پروژه ها تحویل شده و امیدواریم در 

سال جاری بتوانیم فازهای دوم و سوم این پروژه ها را تحویل دهیم.
کاظم��ی ب��ا اش��اره ب��ه بازدی��د بی��ش از 85 ه��زار نف��ر از 
جوان��ان در قال��ب کاروان ه��ای راهی��ان ن��ور از یادم��ان ه��ای 
 دفاع مق��دس و بوی��ژه پ��ادگان اب��وذر، از افتت��اح یادمان ش��هید 

»علی اکبر شیرودی« در ماه آتی خبر داد.
ش��هید  یادم��ان  عن��وان  ب��ه  بنای��ی  ک��رد:  تصری��ح   وی 
»علی اکب��ر ش��یرودی« در محل ش��هادت ایش��ان در شهرس��تان 
سرپل ذهاب س��اخته شده که س��وم اردیبهشت ماه س��ال جاری از 

این یادمان رونمایی خواهد شد.
ارشد نظامی آجا در غرب کشور در ادامه در خصوص برنامه های هفته 
 ارتش »27 فروردین تا 2 اردیبهش��ت «، از رژه نیروهای مس��لح در 
غرب کشور با محوریت نیروهای ارتش در روز 29 فروردین ماه خبر 
داد.وی تصریح کرد: رژه نیروهای مسلح در شهرکرمانشاه در ساعت 9 

صبح 29 فروردین در محل بزرگراه امام »ره« برگزار می شود.
 وی همچنی��ن غباروب��ی مزارش��هدا در س��اعت ی��ازده  صب��ح 
27 فروردین م��اه، دی��دار و سرکش��ی از خانواده  ش��هدا، برگزاری 
مراس��م تجلیل از خانواده کارکنان و نیز ویزیت  رایگان بیمارس��تان 
520  ارتش در روز 29 فروردین را از جمل��ه دیگر برنامه های هفته 

 ارتش عنوان کرد.
کاظمی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن پاکسازی میادین  مین در 
سال 1391 در استان، اظهار کرد: برگزاری این جشن به این معنی 

نیست که کل اراضی از مین پاکسازی شده است.
کاظمی تصریح کرد: بر اثر عواملی از جمله س��یالب ها و بارندگی ها 
و نیز لرزش های زیر زمین برخی مین ها جابجا ش��ده اند و پاکسازی 
100 درصدی امکان ندارد.وی افزود: مفهوم برگزاری این جش��ن ، 
پاکس��ازی حداقل 99 درصدی میادین مین اس��ت و به معنی 100 

درصد آن نیست.
کاظمی با بیان اینکه مس��وولین پاکس��ازی میادین می��ن بر عهده 
وزارت دفاع کشور است، گفت: در حال حاضر در کشورهای اروپایی نیز 
مین های به جا مانده از جنگ های جهانی اول و دوم قربانی می گیرند 
و این امر نشان می دهد نمی توان گفت منطقه ای به طور 100 درصد 

از مین پاکسازی شده است.
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سردار سیدمس��عود جزایری معاون امور بس��یج و فرهنگ دفاعی س��تادکل نیروهای مسلح 2
گفت: عادی س��ازی لزوم بازدید از مراکز نظامی ایران یک اقدام عملیات روانی است که توسط 
مسووالن و نیز رس��انه های آمریکا انجام می پذیرد و رسانه های خودی باید از بازنشر این دروغ 

بزرگ اجتناب کنند.
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ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری از برگزاری رژه ویژه ارتش جهوری اس��المی در 

اصفهان در روز 29 فروردین ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، امیر سرتیب دوم رضا جهادی 
ارسی در نشس��ت خبری با تبریک روز ارتش، 29 فروردین 
را روز تولد ارتش جمهوری اسالمی ایران توصیف کرد  بیان 
داش��ت: قبل از انقالب، ارتش ایران با توج��ه به جغرافیای 
سیاسی منطقه ابزار آمریکا برای رسیدن به هدف نظارت و 
کنترل آبراهه های خلیج فارس و تامین عبور و مرور نفت بود.
وی افزود: با توجه به این مطلب آمریکا ارتش ایران را تجهیز و 
پیشرفته ترین و با کیفیت ترین سالح ها و تجهیزات نظامی 
را در اختیار ایران قرار دارد و نیروی زمینی و دریایی ارتش را 
تقویت کرد به گونه ای که جزو 5 تا 6 ارتش مهم جهان از نظر 

آموزش، تجهیزات و کیفیت قرار گرفته بود.
ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه نفوذ، درایت و آینده اندیش��ی امام 
خمینی»ره« درباره ارتش از سال 42 آغاز شد، بیان داشت: 
اگر ارتش با آن تجهیزات جلوی انقالب اسالمی می ایستاد 
کار برای انقالبیون بسیار سخت می ش��د، اما از سال 42 تا 
پیروزی انقالب اس��المی امام خمین��ی »ره« ارتش را برای 
انقالب آماده و قلوب ارتشیان را به دست گرفتند و بدین شکل 
ارتش در کنار مردم انقالبی ای��ران نقش موثری در پیروزی 

انقالب اسالمی و پس از آن ایفا کرد.
وی با بیان اینکه این هنر معمار کبیر انقالب اس��المی در به 
کار گرفتن ابزار طاغوت در راستای اهداف انقالب بود، ادامه 
داد: پس از آن ایش��ان، ارتش را علی رغم فشارهای موجود 
برخی گروه های به ظاهر انقالبی حفظ کردند به گونه ای که 
امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران مورد تایید علما، مراجع 
تقلید و نظام قرار گرفته و اطمینان خاطر علما به ارتش بی 

بدیل است.
جهادی ارسی ابراز داشت: ارتش جمهوری اسالمی ایران فارغ 
از تنش های سیاسی امروز در باالترین نقطه اقتدار، صالبت  
و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان قرار داشته و آماده 
اس��ت در برابر هر تهدید طرح های خود را اجرایی و در کنار 

سایر نیروهای مسلح با دشمنان مبارزه کند.
وی با اش��اره ب��ه تهدیده��ای گروه ه��ای تروریس��تی به 
 همس��ایگان ایران تصریح ک��رد: چتر امنیت��ی نیروهای ما 
به گونه ای گسترده شده اس��ت که این تهدیدهای به هیچ 
عنوان تهدید نظامی برای ما محس��وب نمی شود هیچ کس 

جرات حمله به کشور ما را ندارد.
ارشد نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، یزد، چهارمحال 

و بختیاری تاکید کرد: در ش��رایط فعلی و با وجود تحریم ها 
بدون چشمداش��ت به رافت دش��من و در س��ایه استقالل 
و هوش��مندی ایرانی توانس��تیم تجهیزات خود را حفظ و 
 بهینه س��ازی کنیم و تجهی��زات جدیدی نیز بس��ازیم که 

می تواند الگوی سایر اصناف نیز باشد.
وی بیان داشت: نیروی انسانی و کارآمد نیروهای مسلح و به 
ویژه ارتش به دلیل معنوی��ت و روح بلند و توانمندی که در 
سایه اسالم و والیت فقیه درآنها محقق شده در منطقه و دنیا 

بی بدیل و در دنیا سرآمد است.
گزينه  های دفاعی ايران با اولويت به صلح طلبی 

روی میز است
جهادی با اشاره به اینکه نیروهای ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در راه ایران اماده جانفش��انی خس��تند، گفت: اگر در 
روند مذاکرات به طور مرتب دش��منان مطرح می کنند که 
 گزیته های نظامی روی میز اس��ت ما نیز به همه دنیا اعالم 
 م��ی کنی��م ک��ه گزینه ه��ا دفاع��ی م��ا نی��ز روی می��ز

 است.
 وی افزود: کش��ور م��ا جنگ جو نیس��ت بلکه صل��ح جو و
 صلح طلب است اما اگر اندیش��ه های  خصمانه و اهریمنی 
توسط دشمنان رقم بخورد قطعا پشیمان می شود؛ چراکه 
طراحی دفاعی کشور ما به گونه ای است که هر دشمنی را از 

فکر تجاوز پشیمان می سازد.
پیام ما به دنیا این است که در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به برنامه های ارتش به مناسبت 29 فروردین ماه اظهار 
داشت: تجلیل از مقام شهید ارتش سپهبد صیاد شیرازی در 
حسینیه سیدالش��هدا متفاوت از گذشته و با حضور مردمی 

برگزار شد.
برگزاری مسابقات ورزشی در هفته بزرگداشت 

ارتش
وی با اشاره به دیگر برنامه های ارتش جمهوری اسالمی ایران 
تاکید کرد: برای هفته ارتش مس��ابقات ورزش��ی متعددی 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه از جمله آنها صع��ود به قله 
 ش��یرکوه یزد به عنوان س��ومین قله بلند کشور توسط تیم
  9 نف��ره ورزی��ده کوهن��وردی ارش��د نظام��ی در  تاری��خ 
30 فروردین ماه اس��ت.جهادی ارس��ی خاظرنش��ان کرد: 
برگزاری محفل انس با قران کریم، مراسم غبارروبی گلستان 
شهدا در روز پنج شنبه از س��اعت چهار بعدازظهر با اجرای 
مراسم تشریفات به شکل کالسیک با اجرای موزیک ارتش 
برای نخستین بار در کشور، تجلیل از خانواده شهدای ارتش، 
س��پاه و بس��یج، ش��رکت در نماز جمعه 28 فروردین ماه و 
س��خنرانی قبل از خطبه ها، تقدیر از فرماندهان یگان های 

ارتش، دیدار با امام جمعه شهر و دیدار با علمی شهر اصفهان 
از جمله برنامه های ارتش به مناسبت 29 فروردین ماه است.

وی افزود: مهم ترین برنامه ارتش همگام با سراس��ر کشور 
برگ��زاری رژه با رویکرد جددید اس��ت ک��ه پدافند هوایی، 
نیروی زمینی ارتش و نیروی هوایی  ارش��ت در آن شرکت 
دارند ضمن اینکه هوانیروز اصفهان نیز نقش عمده ای در رژه 

تهران خواهند داشت.
رونمايی از دستاوردهای ارتش اصفهان در تهران

ارش��د نظامی آجا در اصفهان با اش��اره به رونمایی از ادوات 
و تجهیزات جدی��د حاصل ت��الش توانمندان و ب��ه عنوان 
دس��تاوردهای ویژه صنایع نظامی در مراسم رژه تهران که 
بخش��ی از این ادوات س��اخته صنایع بهینه سازی اصفهان 
اس��ت، بیان داش��ت: ربات مس��لح چهار در چهار با قابلیت 
شلیک، خودرو شنیدار فوق سبک تاکتیکی ، تانک چرخدار، 
جلیقه ضد گلوله، س��الح تک تیرانداز ش��اهر با 2 هزار متر 
 برد و قابلیت نف��وذ در زره از جمل��ه ادوات رونمایی در روز

 29 فروردین در تهران است.
 وی اضاف��ه کرد: ش��اهر س��الحی راهبردی در دنیا اس��ت 
به گونه ای که یک نفر می تواند یک تنگه را به کمک آن ببندد 

و تیپی از نیروهای دشمن  را زمین گیر کند.
 جه��ادی ب��ا بی��ان اینک��ه س��خنران وی��ژه مراس��م
 آی��ت اهلل طباطبایی نژاد و اس��تاندار محت��رم خواهند بود، 
گفت: روز ارتش در کشور ما مسابقه ای برای به رخ کشیدن 
اقتدار نیروهای مس��لح به دنیا و مردم ایران اس��ت تو مردم 
 ایران نیز برترین مش��وق و یار ارتش در برگزاری این رژه ها 

هستند.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها نیز س��ربازان جبهه فرهنگی 
و اطالع رس��انی در برابر دشمنان هس��تند، گفت:  جامعه 

رغ��م  عل��ی  رس��انه ای 
ابزاره��ای قوی دش��من با 
غی��رت، توانمندی و هوش 
خ��ود حری��ف قدرتمندی 
هجمه ه��ای براب��ر   در 
 رس��انه ای دنیا هس��تند و 
در طول س��الیان گذش��ته 
دیواری را ب��ر علیه تهاجم 
گسترده رس��انه ای دشمن 

ایجاد کردند.
میلی��اردی   6 بده��ی 

شهرداری به ارتش 
ارش��د نظام��ی آج��ا در 
اس��تان های اصفهان، یزد 
و چهارمح��ال و بختیاری 
در ادام��ه در خص��وص 
برخ��ی از کم لطف��ی های 
مدیریت ش��هری اصفهان 
نس��بت ب��ه ارت��ش اظهار 

داش��ت: در این راستا باید یادآور ش��وم که بنا بر فرمایشات 
 رهبر معظم انقالب پادگان ها باید از ش��هرها خارج شوند و

 بنا بر فرموده ایش��ان این کار باید در صورت��ی اتفاق بیفتد 
 که مکانی مناسب در خارج از ش��هر برای این یگان ها آماده 
ش��ده باش��د.وی با بیان اینکه ارت��ش حاض��ر نخواهد بود 
اراضی خ��ود را با قیمت ناچی��ز به ش��هرداری واگذار کند، 
ادامه داد: ش��هرداری توانایی ای��ن را دارد که ب��ا برگزاری 
 مناقصه زمین ه��ای ارتش را ب��ا قیمت مناس��ب به فروش

 برس��اند.امیر جه��ادی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال 
زی��ادی  مطالب��ات  ش��هرداری  از  ارت��ش  حاض��ر 
بای��د راس��تا  ای��ن  در  داش��ت:  اب��راز  دارد،   را 
 یاد آور شوم که ش��هرداری بیش از 6 میلیارد تومان به ازای 
زمین های اطراف اتوبان شهید همت به ارتش بدهکار است.

وی افزود: بهترین پادگان های آموزش��ی ارتش خاورمیانه 
در اصفه��ان ق��رار دارد و ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه خود 
 مس��ووالن اصفهان کمت��ر از دیگ��ران قدر ای��ن نعمت را

 میدانند.

امیرسرتیپ دوم جهادی ارسی؛

گزینه های صلح طلبی ما روی میز است !

عادی سازی بازدید از مراکز نظامی ایران عملیات روانی آمریکاست

 مجازات عجیب داعش 
برای سیگاری ها

گروه تروریس��تی داعش برای مجازات س��یگاری ها، آن ها 
 را در قفس های��ی مش��ابه ب��ا مح��ل نگه��داری حیوان��ات

 باغ وح��ش، نگهداری می کن��د! روزنامه س��عودی المرصد 
نوشت: گروه موسوم به »رقه در سکوت سر بریده می شود« 
تصاویری را از قفس هایی منتشر کرد که داعش برای مجازات 
افراد از آن ها اس��تفاده می کند. داعش این قفس ها را که به 
قفس حیوانات باغ وحش ش��باهت دارد، ب��رای مجازات در 
خیابان های ش��هر »رقه« قرار داده اس��ت، تا افراد سیگاری 
و کس��انی که نماز خود را ب��ا تاخیر به ج��ا می آورند، در آن 
زندانی کند. داعش مدتی اس��ت که برای مج��ازات افراد به 
قفس متوسل شده، که اولین مورد آن زنده سوزاندن »معاذ 
الکساس��به« خلبان اس��یر اردنی در قفس ب��ود. این گروه 
تروریستی، پس از آن نیز 21 نفر از نیروهای پیشمرگه کرد 
را در قفس انداخ��ت و در خیابان های ش��هر کرکوک عراق 

چرخاند.

يک پیشنهاد برای تامین امنیت 
زائران مکه

یک اس��تاد حوزه و دانش��گاه گفت: اگر حکومت س��عودی 
نمی توان��د امنی��ت زائ��ران را تامی��ن کن��د، ما خ��ود باید 
ی��ک ش��ورای تامی��ن امنی��ت مک��ه و مدینه متش��کل از 
کش��ورهای مختل��ف اس��المی را ایج��اد کنی��م ت��ا برای 
 زائران تامین امنیت ش��ود. محس��ن غرویان ب��ا بیان اینکه 
»اقدام نادرست کش��ور عربس��تان دارای ابعاد گسترده ای 
اس��ت«، اظهار کرد: اختالفات بین ما و کش��ور عربستان در 
تاریخ گاهی کم و گاهی زیاد شده است. برخی تالش کردند 
تا مسایل ایران و عربس��تان را قومیتی یا این اختالفات را با 
عنوان هایی مثل شیعه و سنی، وهابیت و تشیع جلوه بدهند.

وزير خارجه عربستان رهبر انقالب 
را چگونه خطاب کرد؟

»سعود الفیصل« وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با »لوران 
فابیوس« وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفت وگو کرد. وی پس 
از این دیدار که پیرامون مسایل مهم منطقه از جمله حمله 
عربستان به یمن و پرونده هس��ته ای ایران برگزار شده بود، 
به همراه همتای فرانس��وی خود در کنفرانس خبر مشترک 

حاضر و به سوال خبرنگاران پاسخ داد.
فیصل در بخش��ی از اظهارات خود در این کنفرانس خبری 
مدعی شد که نقش ایران در یمن غیر سازنده است و منجر 
به افزایش خش��ونت در این کشور شده اس��ت؛ اما در عین 
حال تاکید ک��رد  »ما با ایران در جنگ نیس��تیم.« اما بخش 
جالب توجه سخنان وزیر خارجه عربستان مربوط به زمانی 
بود که راجع ب��ه مواضع »رهبر معظم انقالب اس��المی« در 
مورد حوادث اخیر یمن س��خن می گفت. وی در این بخش 
از س��خنان خود برای مخاطب ق��رار دادن حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، عبارت »حضرت امام خامنه ای« را مورد استفاده 

قرار داد.

 حداد عادل احساس دلواپسی 
می کند!

پنجمین جلسه مشترک قوای مجریه و مقننه در دوره دولت 
یازدهم، عصر روز یکش��نبه در س��الن ش��هید بهشتی نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد. حداد عادل در سخنرانی خود 
به مساله هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: مساله هسته ای 
که موضوع مشترک ملت، دولت و مجلس است، ظرفیت دو 
قطبی کردن جامعه ما را داش��ته و ضرورت دارد با همدلی و 
همزبانی از بروز آن پرهیز کرد. حداد عادل، نگرانی، دلواپسی 
و دغدغه نسبت به مساله هسته ای را ناشی از اهمیت موضوع 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: به نوبه خود احساس دلواپسی 
می کنم؛ اما به تیم مذاکره کننده اعتم��اد داریم و می دانیم 
فرزندان راس��تین مملکت در جهت منافع و مصالح کش��ور 

گام برمی دارند.

 اقرار ريیس دانشگاه اصفهان
 به اشتباه خود

تصویر نامه ای مربوط به س��ال 1340 در س��ربرگ دانشگاه 
اصفهان در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده که قابل تامل 
است. در این نامه رییس وقت دانش��گاه اصفهان خطاب به 
وزارت فرهنگ »وزارت علوم فعلی« نوش��ته اس��ت: »برای 
دیدن یکی از اس��تاد ها که در مرخصی و خارج شهر بود که 
پنج فرسنگ آن آسفالت و بقیه جاده شوسه بود، چون اطالع 
نداشته و کس��ی به من نگفت، از اتومبیل دانشگاه استفاده 
کرده و پول بنزین را خودم پرداختم و بدین وس��یله اشتباه 

خود را اقرار کرده و بعد ها این استفاده را نخواهم کرد«.
بسته سه شنبه

نقدی: خواس��ته زن ایرانی حض��ور در آزادی بیت المقدس 
است نه ورزشگاه

س��ردار محمدرضا نقدی در همایش بین المللی میالد کوثر 
که به مناس��بت هفته گرامیداش��ت زن با حضور خواهران 
بسیجی و جمعی از بانوان کش��ورهای مختلف در ورزشگاه 
12 هزار نف��ری آزادی تهران برگزار ش��د، گفت: هفت هزار 
زن ش��هید دوران انقالب و دفاع مقدس، گواهی بر آزادگی 
و استقامت زن ایرانی اس��ت. وی با طرح این پرسش که آیا 
حضور در ورزشگاه ها خواسته واقعی زن ایرانی است، تأکید 
کرد: حضور زنان در ورزش��گاه ها فضیلتی برای زنان نیست، 
بلکه زن ایرانی نقش آفرینی در صحنه های علمی، فرهنگی، 

اجتماعی و عرصه های مهم دیگر را می خواهد.
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سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری امروز خود به 
سواالت خبرنگاران پاسخ گفت.

مرضیه افخم در خصوص تصویب طرح قانونی شدن نظارت بر توافق 
احتمالی هس��ته ای از س��وی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
گفت: ما در مذاکرات و توافق جامع احتمالی با دولت ها س��ر و کار 
داریم و هر تعهدی بر عهده دولت هاست. در رابطه با آمریکا هم با 

دولت این کشور طرف هستیم.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی کش��ورمان در پاس��خ به سوال 
خبرنگاری درباره ی انتشار گزارش ستاد حقوق بشر مبنی بر این 
که تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربس��تان س��عودی یک اقدام 
ش��خصی نبوده بلکه سیستماتیک بوده اس��ت، گفت: شخصی یا 
سیس��تماتیک بودن این مساله برای ما مش��خص نیست. در این 
باره دیدگاه ها و نظرات مختلفی مطرح می شود. بنده بنا ندارم که 
به صراحت اعالم کنم که این اقدام شخصی یا سیستماتیک بوده 
است. آنچه که مهم است این است که دولت سعودی به این مساله 
رس��یدگی کند و عاملین این موضوع ناخوشایند بر اساس قوانین 

خود آنها مجازات شوند.
وی ادامه داد: این خواسته  ایران اس��ت که به صراحت اعالم کرده 
پیگیری های سیاسی در این باره انجام شده است. ما خواسته  خود 
را از طریق سفارت عربستان در تهران و سفارت خود در عربستان 
س��عودی به مقامات عالیرتبه  س��عودی اعالم کردیم ، موضوع در 

دست پیگیری است.
افخم درباره  تعلیق س��فرهای حج عمره در اعت��راض به این اقدام 
گفت: افکار عمومی ایران حتی افکار عمومی جهان و مس��لمانان 
و هر کسی که به س��فر حج می رود نسبت به مس��اله تعرض به دو 

نوجوان ایرانی و نسبت به شرایط به وجود آمده حساس هستند.
وی با اشاره به انتش��ار بیانیه ای از س��وی وزارت کشور عربستان 
س��عودی مبنی بر پیگیری این موضوع و اتخاذ اشد مجازات برای 
عامالن این اتفاق گفت: امیدوار هس��تیم ک��ه پیگیری ها هر چه 
سریعتر باشد و دولت عربس��تان باحساسیت و فوریت این موضوع 
را پیگیری کرده و نسبت به صدور حکم متناسب با این جرم اقدام 

کند.
وی درباره اخبار منشر شده مبنی بر انتصابش به عنوان سفیر گفت: 
این خبر را بنده هم دیدم اما رس��انه ها توجه کنند که کلیه اخبار 
باید از منابع موثق باشد و هرگونه انتصاب بعد از طی مراحل خاص 

و الزم اعالم می شود.
افخم افزود: ما هیچ وقت نس��بت به خبرپراکنی ها واکنش نش��ان 

ندادیم چه درباره مسایل دیگر و چه درباره شخص بنده باشد.
افخم در رابطه با سفر خبرنگار یک روزنامه  رژیم صهیونیستی در 
چارچوب یک سفر توریستی و انتشار گزارشی درباره  ایران از سوی 
وی گفت: فرد مورد اش��اره خبرنگار نبوده و روادید خبری نداشته 
است . او مطابق مقررات و درخواست سفر به ایران و در قالب یک تور 
و با گذرنامه  آمریکایی سفر داشته و در ایران هم کار خبری انجام 
نداده است. اگر او استفاده کرده و درباره  سفرش به ایران گزارشی 

را منتشر کرده است بحث دیگری است.
وی همچنی��ن درب��اره  آخری��ن تح��والت مربوط به بازگش��ایی 

سفارت خانه های ایران و انگلستان گفت: گفت وگوها در حال انجام 
است و کاردارهای ترددی در رفت و آمد هس��تند. کاردار ترددی 
ایران تعامالتی را برای صدور روادید و ارائه تسهیالت در این رابطه 
داشته اس��ت. در عین حال مذاکراتی هم در جریان است تا امکان 
بازگشایی سفارت خانه ها فراهم شود و هر زمان که مناسب باشد و 
کارها در روال خود به نتیجه برسد این کار انجام خواهد شد و این 
نیازمند مذاکرات کارشناسی و رفع موانع است در عین حال مسیر 

بازگشایی سفارت خانه ها تدریجی صورت می گیرد.
وی همچنین در ادامه درباره  مذاکرات ایران و آژانس که امروز در 
تهران برگزار می شود با اش��اره به تفاهم ایران و آژانس برای پاسخ 
به ابهامات و سواالت باقی مانده گفت: بر اساس آن تفاهم یکسری 

موضوعات در چارچ��وب در یک جدول کاری مورد بررس��ی قرار 
گرفت و مرحله به مرحله مورد بحث ق��رار گرفت و گفت و گوهای 

امروز درباره  دو موضوع باقی مانده از مرحله سوم همکاری هاست.
افخم گفت: مسیر همکاری ایران و آژانس مسیر مبتنی بر همکاری 
و شفاف س��ازی است و جمهوری اس��المی در این مسیر همکاری 
خوبی داش��ته اس��ت و از 18 مورد تعداد زیادی حل و فصل شده 
و اراده ما مبتنی بر همکاری اس��ت و ارائه دسترس��ی های مجاز و 
مقررات س��ازمان اس��ت. ما فکر می کنیم آژانس هم به تدریج به 
 این مس��اله خواهد رس��ید که ایران هیچ گونه انحرافی از مس��یر
 صلح آمیز برنامه  هسته ای نداشته است و امیدواریم در تداوم این 
سفرها مسایل باقی مانده حل و فصل شود. بازدید از سایت مریوان 
و انتشار مقاله ای در رابطه با محاسبات نوترونی دو موضوعی است 

که در مذاکرات امروز مورد بحث است.
وی در رابطه با قطعنامه  صادر شده در شورای امنیت در مورد یمن 
گفت: ما انتظار داشتیم قطعنامه شورای امنیت به مساله  حمالتی 
که زیر س��اخت ها و مردم بی گن��اه را مورد هدف قرار داده اس��ت 
می پرداخت. اما این مساله  مهم نادیده گرفته شد و انتظار می رود 

مسایل یمن واقع بینانه و مبتنی بر واقعیات دنبال شود.
وی ادام��ه داد: بحران یمن راه حل نظامی ن��دارد و تنها راه حلش 
سیاسی است و باید ش��رایط گفت وگو میان گروه ها و شخصیت ها 
و احزاب فراهم شود و در همین چارچوب ایران طرح 4 ماده ای را 
ارائه کرده اس��ت و این طرح با بحث توقف حمالت شروع می شود 
و خواهان ارسال کمک های انس��ان دوستانه به یمن است و در آن 
خواهان انجام گفت وگوها هستیم که شرایط به سمت شکل گیری 

یک دولت وحدت ملی حرکت کند.

افخم؛ 

ظريف به نیويورک می رود

نیروی انسانی و 
کارآمد نیروهای 
مسلح و به ويژه 

ارتش به دلیل 
معنويت و روح 

بلند و توانمندی 
که در سايه اسالم و 
واليت فقیه درآنها 

محقق شده در 
منطقه و دنیا بی 

بديل و در دنیا 
سرآمد است



یادداشت
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آغازتخصیصسوختناوگانبراساسپیمایشازاردیبهشت
رییس اداره حمل و نقل مسافر اصفهان گفت: طرح تخصیص سوخت ناوگان 
بر اساس پیمایش از آغاز اردیبهشت ماه امسال در استان اصفهان آغاز می شود. 
باقر کیانی اظهار داشت: طرح تخصیص سوخت ناوگان بر اساس پیمایش از آغاز 
اردیبهشت ماه امسال در اس��تان اصفهان، همزمان با سایر نقاط کشور آغاز به 

کار می کند. 

3

طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی که با مشارکت سایر 
دس��تگاه ها برای نظارت بر نحوه عرضه کاال و اقالم مورد نیاز 
مردم در ایام پایانی و تعطیالت نوروز هر س��ال اجرا می شود، 
۱۵ فروردین پایان یافت؛ اما آیا مردم از نظارت ها راضی بودند؟
همه ساله وقتی ایام پایانی سال فرا می رسد، جنب و جوش و 
تقالی مردم برای خرید شب عید افزایش می یابد تا جایی که 
بر اثر شلوغی ناشی از حضور مردم در بازار و خیابان ها، ترافیک 
سطح شهر نیز سنگین می ش��ود. دولت برای اینکه بازار ایام 
پایانی سال با هرج و مرج مواجه نشود، سیاست های مختلفی 
را اجرا می کند که از آن جمله می توان به خرید و ذخیره سازی 
گوشت، مرغ و میوه و توزیع آن در بازار برای دسترسی راحت تر 

و ارزا نتر مردم به اقالم و مایحتاج موردنیازشان اشاره کرد.
به رغم تمامی برنامه هایی که دولت در ایام پایانی س��ال 93 
برای کنترل بازار انجام داد، امس��ال شاهد افزایش ناگهانی و 
حتی تعجب برانگیز برخی اقالم از جمله مرغ و بعضی میوه ها 
مثل پرتغ��ال و نارنگی بودی��م؛ به طوری ک��ه قیمت مرغ در 
روزهای پایانی تا 9 هزار تومان هم رس��ید و پرتغال و نارنگی 
نیز رکوردهای تا ۱3 هزار تومان در هر کیلو را نیز ثبت کردند.

به طور قطع، ح��رف و حدیث و صحبت درب��اره نقاط قوت و 
ضعف کنترل بازار ایام عید از س��وی دولت در روزهای پایانی 
س��ال 93 فراوان اس��ت و می توان انتقادات زیادی را متوجه 
برنامه ها و اقدام��ات دولت بویژه وزارت جهادکش��اورزی که 

برای نخس��تین بار عملیات کنترل بازار را بر عهده داش��ت، 
متوجه ک��رد؛ اما خارج از این مس��ایل قصد داری��م به جنبه 
نظارتی اقدامات دولت در برخورد ب��ا اصناف متخلف در این 

ایام بپردازیم.
از جمل��ه طرح هایی که در ایام پایانی س��ال اجرا می ش��ود، 
گشت های مشترک نوروزی برای برخورد با واحد های صنفی 
متخلف اس��ت. گشت مش��ترک نوروزی س��ازمان تعزیرات 
حکومتی ویژه نظارت بر بازار عید س��ال 94، طی دو مرحله 
از ۱6 تا 29 اس��فند و یکم تا پانزدهم فروردین ماه در سراسر 

کشور به اجرا درآمد.
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به گفت��ه علیرضا جواه��ری، رییس طرح نوروزی س��ازمان 
تعزیرات حکومت��ی، طرح امس��ال در 38۵ تا 4۱0 ش��عبه 
تعزیرات در سراس��ر کش��ور و مش��ارکت 630 نفر از عوامل 
پش��تیبانی انجام و در نهای��ت 46 هزار و 620 فق��ره پرونده 
برای متخلفین در سراسر کشور تشکیل و 96 میلیارد و 760 

میلیون تومان جریمه نقدی برای آنان صادر شد.
جواهری می گوید: از مجموع 46 هزار و ۱20 پرونده تشکیل 
شده در طرح نوروزی، 38 هزار و 693 فقره پرونده مربوط به 
بخش کاال و خدمات، 4 ه��زار و 3۱9 پرونده مربوط به بخش 
بهداشت و درمان و 3 هزار و 338 پرونده نیز مربوط به بخش 
قاچاق کاال و ارز است. همچنین در مدت اجرای طرح نوروزی 

۵ هزار پیامک از سوی مردم دریافت کردیم که از این تعداد 
یک هزار و 200 مورد برای بررسی به ادارات اجرایی استان ها 

در سراسر کشور منعکس شد.
مدیر کل حقوقی س��ازمان تعزیرات حکومت��ی اضافه کرد: 
بر اس��اس آمارهای موجود، اس��تان تهران با هف��ت هزار و 
98۱ فقره پرونده، استان خراسان رضوی با سه هزار و 7۱7 
پرونده، البرز با دو هزار و ۵34 پرون��ده، اصفهان با دوهزار و 
438 پرونده و اس��تان فارس با دو هزار و ۱2۵ فقره پرونده 
به ترتیب دارای بیش��ترین تخلفات بودند. همچنین استان 
خراسان جنوبی با ۱96 فقره پرونده دارای کمترین تخلفات 

صنفی در این ایام بود.
به گفته وی در ایام اجرای طرح نوروزی 40 فقره پرونده برای 
هتل ها و مهمانسراها، ۱9 پرونده برای شرکت های مسافرتی 
و 48۵ فقره پرونده نیز برای رس��توران های درون شهری و 

برون شهری متخلف تشکیل شد.
جواهری می گوید: ج��زای نقدی و تعطیل��ی واحد صنفی 
به خاطر رعایت نکردن مس��ایل بهداش��تی و نداشتن جواز 
بیشترین محکومیت و جریمه ای است که برای متخلفین در 
این ایام صادر شده است و  نصب پارچه، معدوم کردن کاالی 
فاسد، ضبط کاال، لغو پروانه کسب و ممهور نمودن پروانه از 

دیگر مجازات های صادره در این طرح بوده است.
به گفته این مقام مس��وول در س��ازمان تعزیرات حکومتی، 
 بر اس��اس آمارهای به دس��ت آم��ده، ع��دم درج قیمت با

 ۱4 هزار و ۱0۵ فقره، گرانفروش��ی با ۱0 هزار و ۱80 فقره، 
عدم رعایت مس��ایل بهداش��تی با چهار هزار و 3۱9 فقره، 
 قاچاق کاال باس��ه هزار و 338 فقره، عدم ص��دور فاکتور با 
سه هزار و 286 فقره، کم فروشی با دو هزار و ۱۵۵ فقره، عدم 
رعایت مقررات بهداشتی با یک هزار و 963 فقره، تقلب با یک 
هزار و 226 فقره و عرضه خارج از شبکه با 690 فقره به ترتیب 

بیشترین تخلفات اصناف را در این ایام تشکیل می دادند.
رییس طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با ارایه آمار 
مقایسه ای گفت: در طرح امس��ال در بخش کاال و خدمات 
حدود پنج درص��د، در بخش بهداش��ت و درمان 26 درصد 
و در بخش مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز نیز 9۱ درصد افزایش 
پرونده داشتیم. در مجموع در طرح نوروزی امسال نسبت به 
سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی پرونده های تشکیل 

شده بودیم.
وزارت صنعت با اکراه بازرسان خود را نگه داشته 

است
این ها، آماری است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی از 
عملکرد خود در برخورد با متخلفین در ایام پایانی سال ارایه 
کرده اس��ت؛ البته باید این نکته را متذکر شد که تعزیرات 
حکومتی وظیفه و مس��وولیتی در ارتباط با نظارت بر بازار 
ندارد و فقط به گزارش های تخلف رسیده از سوی بازرسان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره بهداشت یا دامپزشکی 
رسیدگی می کند.

به طور قطع، م��ردم بهترین افراد برای س��نجش عملکرد 
گش��ت های مش��ترک نوروزی و برخورد با اصناف متخلف 
هستند. در همین ارتباط محمداس��ماعیل سعیدی، یکی 
از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی و عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است: شیوه فعلی طرح 

نوروزی نظارت بر اصناف باید تغییر کند.
وی درباره ارزیابی عملکرد س��ازمان تعزی��رات در روزهای 
پایانی س��ال و ایام ن��وروز در برخورد ب��ا متخلفان صنفی،  
می گوید: توجه ب��ه موضوع تخلفات و کنت��رل قیمت ها در 
روزهای منتهی به پایان س��ال و ایام نورز چاره کار نیس��ت 
و باید طرح جدیدی اجرا کرد؛ زی��را این موضوع به گونه ای 
است که متخلفین می دانند در این ایام نظارت های بیشتری 
صورت می گیرد و شاید بر این اساس برخی مالحظات را در 
نظر بگیرند. اما در طول سال چطور؟ به عقیده بنده باید فکر 
جدیدی کرد و شرایطی را به وجود آورد که تکلیف مردم در 
ارتباط با کنترل قیمت ها و اعتمادی که باید داشته باشند، 

روشن شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی درباره 
عملکرد اصن��اف و وزارت صنعت در ام��ر نظارت نیز معتقد 
است: باید یک خودکنترلی توس��ط مجموعه های صنفی و 
اتحادیه ها وجود داشته باشد و این در حالی است که سازمان 
صنعت  ومعدن اوایل س��ال گذش��ته تقریبا همه بازرسان 
خود را اخراج و قراردادهایش��ان را لغو کرد. بنده ش��خصا از 
سایر نماینده های مجلس امضا جمع  کردم و به وزیر نامه ای 
دادیم که یک��ی از وظایف وزارتخانه آنها نظارت و بازرس��ی 
است. همین امر باعث ش��د آنها با اکراه بپذیرند که بازرسان 

باقی بمانند.
سعیدی می گوید: معتقدم وزارت صنعت و معدن و تجارت در 
این رابطه آن طور که باید جدی وارد شود،  اقدام نکرده است. 
در حالی که یکی از وظایف اصلی آنها همین است و باید در 
طول سال اقدامات الزم را در این راستا انجام دهند تا کنترل 
قیمت ها نهادینه شود و کار به سازمان تعزیرات کشیده نشود 

که آنها نیز به صورت مقطعی به موضوع ورود کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازدارنده نبودن قوانین 
موجود در این حوزه و پایین ب��ودن میزان جرایم متخلفان،  
اظهار می کند: دستگاه مجری قانون باید اشکاالت و نواقص 
را احصا و مش��خص کند و در قالب الیح��ه آن را به مجلس 
ارایه دهد، البته در مجلس نیز کمیسیون های مربوطه باید 
همکاری کنند؛ اما دستگاه مجری به عنوان مجموعه ای که 
به ضوابط و مشکالت کامال مسلط است و می داند کجای کار 
به اصالح نیاز دارد باید به موضوع وارد شده و آنها را به مجلس 

منعکس کند.

با ثبت دو هزار و 438 پرونده در نوروز؛ 

اصفهاندرتخلفاتصنفیچهارمشد

یادداشت

 اعزام آخرین کاروان حجاج
 اصفهان به مکه 

مدیرکل حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: آخری��ن کاروان حجاج 
اصفهان شامگاه دوش��نبه به مکه اعزام ش��د. علی زاهدی با اشاره به 
اعزام آخرین کاروان اعزام حجاج اصفهان به مکه اظهار داش��ت: این 
گروه آخرین کاروان اعزامی به مکه بودند. وی با بیان اینکه از این پس 
هیچ کاروانی به مکه اعزام نخواهد شد، ابراز داشت: در حال حاضر اعزام 
حجاج تعلیق است و کسانی که در کاروان ها هستند در صورت تمایل 
می توانند با مراجعه به بانک ها هزینه مابه التف��اوت پرداختی خود را 

دریافت کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه هزینه مابه التفاوت 
پرداختی افراد برای ثبت نام در کاروان ها دو میلیون تومان بوده، ادامه 
داد: هزینه ثبت نام س��همیه افراد برای قرعه کشی بیش ۵00 تا 800 
هزار تومان بوده است که در صورت انصراف این سهمیه برای سال های 
آینده ثبت نام کنندگان باقی خواهند ماند. وی در ادامه با بیان اینکه 
در حال حاضر ثبت نام از متقاضیان انجام می ش��ود، اف��زود: ولی در 
صورت تعلیق کامل سفر به مکه تمام مابه التفاوت های پرداخت شده به 

متقاضیان برگشت داده می شود.

 راه اندازی کلینیک های توانبخشی
 در تمامی استان ها 

رییس جمعیت هالل احم��ر گفت: ارائه خدمات توانبخش��ی پس از 
درمان، از خدماتی است که متاسفانه به علت هزینه های سنگین آن 
در کشور روی زمین مانده است.سید امیرمحسن ضیایی اظهار داشت: 
جمعیت هالل احمر برنامه ریزی هایی انجام داده است تا کلینیک های 
توانبخشی را در همه استان های کشور به ویژه مناطق محروم و کمتر 
برخوردار راه اندازی کند. وی با اشاره به موافقت ضمنی وزارت بهداشت 
برای واگذاری همه اختیارات مربوط به توانبخش��ی بیماران به هالل 
احمر تصریح کرد: هالل احمر همواره به عنوان بازوی توانمند وزارت 
بهداش��ت در ارائه خدمات درمانی به مردم از هی��چ خدمتی فروگذار 
نکرده است. ضیایی گفت: هالل احمر هم اکنون و همچنین در آینده 
نزدیک با قوت بیشتر به منظور پیشبرد طرح تحول نظام سالمت کشور 
با راه اندازی مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی از این طرح حمایت 

الزم را انجام خواهد داد. 

 نجات گردشگر عرب
 در کوه صفه 

یک گردشگر عرب که در کوه صفه اصفهان گرفتار شده بود، با تالش 
ماموران آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان نجات یافت. 
در ساعت 20 و 30 دقیقه سه شنبه شب، یکي از شهروندان اصفهاني به 
ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني اطالع داد که دوست وي که عرب و 
تبعه یکي از کشورهاي همسایه و مهمان اوست، به کوه صفه رفته و طي 
تماس تلفني با من اعالم کرد که نمي تواند از کوه پایین بیاید و گم شده 
است. بر اساس این گزارش، تکنس��ین هاي ستاد فرماندهي با شماره 
تلفن شخص گرفتار در کوه صفه تماس گرفتند که اطالعات الزم را از 
وي کسب کنند ولي متوجه شدند که وي به زبان فارسي مسلط نبوده 
و هیچ گونه اطالعاتي نمي تواند در اختیار آتش نشانان قرار دهد؛ اما در 
بین جمالت خود که به زبان عربي بیان مي کرد، کلمه دکل را نیز تکرار 
مي کرد. این گزارش حاکي است، با این اطالعات اندک کسب شده و 
با توجه به اینکه در شب حادثه، شاهد وزش باد و به تبع آن سرماي هوا 
در شهر اصفهان بودیم ، تیم هاي جستجو به چند گروه تقسیم شدند 
و به س��مت قله کوه صفه و دکل ها حرکت کردن��د و در نهایت پس از 
جستجوي فراوان، اکیپ امداد و نجات کوهستان این گردشگر 36 ساله 
عرب به نام حیدر محمد جواد را از قله کوه صفه به پایین منتقل کردند.
گفتنی است؛ وي پس از انتقال به پایین کوه صفه با تکرار کلمه »شکرا« 
بارها از آتش نشانان قدرداني کرد؛ همچنین با توجه به اینکه وي فقط 
نام هتل محل اقامت خود را مي دانست آتش نشانان، این توریست عرب 

را به هتل محل اقامت خود اعزام کردند.

انهدام باند بزرگ سرقت داخل خودرو با 
8۰۰ فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از انهدام باند بزرگ سارقان داخل 
خودرو در عملیات ویژه ماموران این فرمانده��ي خبر داد و گفت: در 
بازرسي از مخفیگاه متهمان، بیش از 20 میلیارد ریال اموال مسروقه 
کشف شد. سرهنگ حسن یاردوستي گفت: در پي وقوع چندین فقره 
سرقت داخل خودرو و شکایت ش��هروندان به کالنتري منطقه غرب 
اصفهان، موضوع در دستور کار ویژه ماموران این کالنتري قرار گرفت و 
سرانجام با یک کار تحقیقاتي وسیع و با استفاده از اقدامات ویژه پلیسي 
و همچنین اطالعات مردمي توانستند اعضاي یک باند بزرگ را که اقدام 
به س��رقت اموال مردم از داخل خودروهاي آنها مي کردند، شناسایي 
کنند. وي تصریح کرد: با شناسایي این باند، ماموران طي هماهنگي با 
مقام قضایي، عملیات ویژه دستگیري آنان را آغاز کردند و در دو مرحله 
توانستند آنها را که با خودروي س��مند قصد فرار از دست ماموران را 

داشتند، زمین گیر کنند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان با بیان اینکه اعضاي این باند به 
بیش از 800 فقره سرقت داخل خودرو در هفت منطقه شهر اصفهان 
اعتراف کردند، گفت: از مخفیگاه متهمان بی��ش از 20 میلیارد ریال 
اموال مس��روقه کش��ف ش��د که مهمترین آنها ش��امل:دوربین عکاسي و 
فیلمبرداري، دوربین هاي مداربسته، لب تاپ، دوربین هاي اپتیک، الستیک و 

جک خودرو، گوشي هاي تلفن همراه و آیفون تصویري است.

اخبار کوتاه
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مردان فضایی زنان شیشه ای 

س: ایمنا
]عک

اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل؛

 اصالح قانون افزایش مرخصی زایمان

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت؛

 نگرانی کشاورزان شرق برای کشت پاییزه 
 عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بررسی 
دالیل عدم اجرای قان��ون افزایش مرخصی زایم��ان، از رفع 
اشکاالت و اصالح الیحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل 
خبر داد.  محمد اسماعیل سعیدی، در مورد عدم اجرایی شدن 
قانون افزایش مرخصی زایمان افزود: در حال حاضر این قانون 
فقط در تعداد اندکی از دستگاه های دولتی اجرا می شود که 

نمونه بارز آن آموزش و پرورش است.
وی گفت: اجرایی نش��دن قان��ون افزایش مرخص��ی زایمان 
 به دو دلیل اس��ت؛ یکی اینکه در این الیحه عنوان ش��ده که
 دس��تگاه ها می توانند این قانون را اجرای��ی کنند و همین 
موضوع مانعی برای اجرای آن از س��وی مدیران ش��ده است 
 و چون مکلف به اجرا نش��ده اند به راحتی عن��وان می کنند 

نمی توانیم آن را اجرا کنیم.

عضو هیات رییسه کمیس��یون اجتماعی مجلس تاکید کرد: 
اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی 
 و دس��تگاه های غیر دولتی ب��ه راحتی از اجرای آن س��ر باز
 می زنند و از سوی دیگر امنیت ش��غلی زنان شاغل با اجرای 
آن زیر س��وال می رود بطوریکه پس از بازگش��ت از مرخصی 
مشخص نیست که می توانند در شغل قبلی خود مشغول به 
کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد و در مجموع 
تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث 
می شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون 
افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند.س��عیدی با اشاره به 
اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان برای اجرا باید ابتدا اصالح 
شود، تاکید کرد: این قانون در مجلس اصالح می شود و رفع 

اشکالت آن در دستور کار کمیسیون ها قرار دارد.

در برنامه آبی س��ال 9۵،94، آبی برای کشت پاییزه شرق 
اصفهان در نظر گرفته نش��ده که این امر کش��اورزان این 

منطقه را نگران کرده است. 
اس��فندیار امینی، با اش��اره به جاری ش��دن مجدد آب در 
رودخانه زاینده رود و وضعیت این رودخانه اظهار داشت: در 
برنامه آبی سال 9۵،94 آبی برای کشت پاییزه در نظر گرفته 
نشده که این برای کشاورزان نگران کننده است. وی با بیان 
اینکه نگرانی های بسیاری در این زمینه وجود دارد، افزود: 
کشاورزان اصفهان این مساله را قبول نکرده اند و درخواست 
کشت پاییزه را در این دوره زمانی دارند.مدیرعامل کانون 
خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: تاکنون 4۵ درصد زمین 
کشاورزان زیرکش��ت رفته و حتی برخی مناطق تنها یک 
نوبت آب به آنها رسید؛ اما امیدوار هستم در این نوبت آب 

به آنها برسد. وی خاطرنشان کرد: در دوره سوم با توجه به 
اینکه هوا گرم تر می شود و برخی مناطق آب دیرتر به آنها 

می رسد آسیب می بینند که این جای نگرانی دارد.
امین��ی گفت: تاکنون نس��بت ب��ه برنامه آبی ب��ا توجه به 
بارش های اخیر، جلوت��ر بوده ایم ک��ه امیدواریم این روند 
افزایش یابد؛ اما راه اندازی تونل سوم و پمپاژ آب سبب بهتر 
بودن وضعیت آب برای کشاورزان می شود. وی اظهار داشت: 
تاالب گاوخونی وضعی��ت خوبی ن��دارد و در هر بار جاری 
شدن، آب به این منطقه نرسیده است، اگر چه تنها راه نجات 
تاالب گاوخونی رونق یافتن کش��اورزی در شرق اصفهان 
است. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان تصریح 
کرد: با رونق یافتن کشاورزی در شرق اصفهان زمین های آن 

مناطق زه کشی شده و آب زیادی از آنجا به تاالب می رسد.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو از ارائه گزارش 
کامل از وضعیت باقی مانده سموم در هفت محصول پرمصرف 

کشاورزی در کشور تا هفته آینده خبر داد. 
دکتر رس��ول دیناروند، در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه 
نتایج این بررسی ها بر روی باقی مانده سموم در هفت محصول 
پرمصرف کش��اورزی که قرار بود تا پایان سال گذشته اعالم 
شود، گفت: متاس��فانه این گزارش تا پایان س��ال قبل آماده 
نش��د؛ اما آنالیزها از این گزارش تهیه شده و بر اساس آخرین 
اطالعاتی که به دست آمده، میزان باقی مانده سموم در هفت 
محصول پرمصرف کش��اورزی، هشت درصد بیش��تر از حد 

مجاز است.
وی ادامه داد:  البته این وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده؛ 
بطوریکه در سال های گذشته میزان آالینده ها در محصوالت 

کشاورزی را تا 30 درصد گزارش کرده بودند.
دیناروند تاکید ک��رد: گزارش نهایی از باقی مانده س��موم در 
هفت محصول پرمصرف کشاورزی تا هفته آینده اعالم خواهد 

شد. معاون وزیر بهداشت افزود: 
نگرانی ما در دو موضوع واردات 
سم قاچاق و همچنین میزان و 

زمان استفاده از سموم است.
وی با بیان اینک��ه امکان حذف 
سم در اس��تفاده از محصوالت 
کش��اورزی وجود ندارد، گفت: 
باید میزان و زمان مصرف سم در 
محصوالت کشاورزی مدیریت 

ش��ود تا نگرانی ها در این زمینه برطرف شود. دیناروند  اظهار 
داشت: در موضوع واردات برنج س��ختگیری راحت تر اعمال 
می ش��ود؛ به طوری که در س��ال گذش��ته از مجموع بیش از 

یک میلیون برنج وارداتی 
و بررس��ی های ما نش��ان 
می ده��د. س��المت ای��ن 
برنج ها نس��بت به س��ال 
92، 20 درص��د بهتر بوده 
اس��ت. رییس سازمان غذا 
و دارو ادام��ه داد: در مورد 
برنج تولید داخل نیز فرآیند 
شناسنامه دار شدن در حال 

انجام است که امیدواریم تا پایان سال این کار انجام شود.
وی در ادامه به موضوع عرضه ش��یر فله ای اشاره کرد و گفت: 
وزارت بهداشت مخالف عرضه شیر فله ای است و آن را به نفع 

سالمت مردم نمی داند. 
البته ما اعتقادی به مبارزه با عرضه فرآورده های سنتی نداریم 
و این را بر عهده خود مردم گذاشته ایم که انتخاب کنند؛ ولی 
در مورد شیر توصیه ما این است که از محصوالت پاستوریزه 

استفاده شود.
دیناروند در مورد موضوع خمیر مرغ و اختالف نظری که وزارت 
بهداشت و وزارت جهاد کش��اورزی در مورد استفاده از خمیر 
مرغ در فرآورده های غذایی همچون سوسیس و کالباس گفت: 
از دیدگاه ما خمیر مرغ نباید در سوسیس و کالباس استفاده 
 شود؛ اما دوس��تان دامپزش��کی معتقدند که این خمیر مرغ 

سالم است.
معاون وزیر بهداش��ت با اع��الم اینکه همچنان اس��تفاده از 
خمیر مرغ در ش��رکت های کوچ��ک و محل��ی تولیدکننده 
سوسیس و کالباس وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است فشار 
تولیدکنندگان خمی��ر مرغ برای اس��تفاده از این فرآورده در 

سوسیس و کالباس است؛ ولی ما موافق این موضوع نیستیم.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

بررسی وضعیت باقی مانده سموم در ۷ محصول پرمصرف کشاورزی



يادداشت
ماجرای معجزه 

در آسمان اهواز و استانبول
حادثه برای هواپیمای ايرانی در فرودگاه استانبول که 21

فروردی��ن امس��ال رخ داد، هواپیمای ایرباس آن متعلق به ش��رکت 
مس��افربری »ق« بود که قصد بلند ش��دن از باند فرودگاه آتاتورک 
استانبول ترکیه به مقصد فرودگاه امام خمینی»ره« را داشت. هنگام 
سرعت گرفتن برای انجام عمل تیک آف، صدای مهیبی از موتور سمت 
راست این هواپیما منتشر شد و اشیایی از هواپیما روی باند پرواز افتاد.
 300B4 موتور سمت راست هواپیمای قش��م ایر ایران از نوع ایرباس
هنگام افزایش سرعت برای برخاستن از فرودگاه آتاتورک منفجر شد 
و همچنان که قطعات آن در باند پراکنده شد، چرخ های هواپیما نیز 

غیرقابل استفاده شد.
همچنین 25 فروردین هم یک فروند هواپیما در مسیر تهران، اهواز 
حوالی ساعت 22 دوشنبه ش��ب دچار نقص فنی شد؛ اما به سالمت 
در فرودگاه اهواز به زمین نشست. یک فروند هواپیما از نوع بویینگ 
MD که از تهران عازم اهواز بود، خلبان متوجه ش��د که چرخ جلوی 

هواپیما باز نشده است. 
پس از چند دور چرخیدن هواپیما در فضای آسمان اهواز، اخطار یاد 
شده رفع شده و هواپیما به سالمت در فرودگاه اهواز به زمین نشست. 
این هواپیما مربوط به ش��رکت هواپیمایی »...« بوده که 150 مسافر 

داشته است.
دو حادثه در چهار روز

مسافران دو پرواز ایرانی طی چهار روز با کمک اقبال بلند و همینطور 
مهارت خلبانان از دو سانحه هوایی جان سالم به در بردند.

دو حادثه هوایی در کمتر از یک هفته باعث ش��د این سوال برای ما 
پیش بیاید که چرا چنین حوادثی رخ داده و آیا مس��اله تحریم ها بر 
علت این حوادث تاثیر دارد یا یک خطای انسانی یا امر عادی است که 

می تواند در هر کجای دنیا اتفاق بیفتد؟
برای پیدا کردن پاسخ این سوال ها، به سراغ یک خلبان و کارشناس 
فنی هواپیما رفتیم و با آنها درباره دالی��ل رخ دادن چنین اتفاقاتی 

گفتگو کردیم.
خلبان امین عظیمیان اتفاقاتی از این دست مانند آتش گرفتن موتور 
هواپیما و باز نش��دن چرخ هواپیما را امری طبیعی دانس��ت و گفت 

ممکن است این حوادث برای هر هواپیمایی رخ بدهد.
در مقابل اما رش��ید مالحی کارش��ناس فنی هواپیما این اتفاقات را 
طبیعی نمی داند و به این نکته اش��اره می کند که علت این حوادث 
عالوه بر وجود تحریم ها، نبود شرایط مناسب برای تعمیر و نگهداری 
هواپیما، غیرتخصصی بودن شرکت های هواپیمایی و نظارت نکردن 
سازمان هواپیمایی روی ش��رکت ها باعث رخ دادن چنین حوادثی 
می شود. این در حالی اس��ت که س��فر با هواپیما در دنیا امن ترین 
وسیله نقلیه ش��ناخته می ش��ود و برای همین چنین حوادثی نباید 
باعث نگرانی مسافران شود.در ادامه می توانید به شکل مفصل تر این 

گفتگوها و دالیل آنها را بخوانید.
مديريت نادرست بخش خصوصی

رشید مالحی، کارش��ناس فنی هواپیما در گفتگویی، آتش گرفتن 
موتور هواپیما را امری غیرطبیعی می داند؛ به خصوص در شرایطی 
که ایرباس 300B4 در استانبول برایش رخ داد و گفت: »چنین اتفاق 
هایی نباید ب��رای موتور هواپیما بیفتد چون درج��ه ایمنی موتورها 
باالس��ت و این اتفاق نادری اس��ت. موتور اگر از قبل مشکل نداشته 
باش��د در زمان حرکت جای س��وال دارد که چرا باید آتش بگیرد؟ 
چرا باید این اتفاق در زمان تیکاف که مرحله بس��یار حساسی است 
رخ بدهد؟ مگر اینکه جسم خارجی وارد آن ش��ده باشد که تا امروز 
درباره آتش گرفتن موتور هواپیما در اس��تانبول وجود شی خارجی 

اعالم نشده است.«
او یکی از مهمتری��ن علت های پیش آمده ب��ه خاطر نقص های این 
چنینی را مدیریت غلط شرکت های بخش خصوصی می داند و گفت: 
»متاسفانه بخش عمده مشکالت، نابلد بودن شرکت های خصوصی 
اس��ت که غیر تخصصی اند چون مدیران و س��رمایه گذاران کسانی 

هستند که در این زمینه ها تخصص الزم ندارند.
بسیار مش��اهده ش��ده که س��رمایه گذاران و مدیران شرکت های 
هواپیمایی اعض��ای بخش های نظام��ی یا بازنشس��ته های نیروی 
هوایی هس��تند. آنها نمی دانند که تعمیر و نگه��داری موتور هزینه 
باالیی دارد و س��عی می کنند با کمترین صرف هزینه از یک موتور 
نهایت استفاده را ببرند.موتور هواپیمایی که در استانبول دچار حریق 
 ش��د از موتورهای گران قیمت اس��ت که تعمیر و خرید آن حداقل 
دو و نیم میلیون دالر هزینه دارد؛ هزینه ای که شاید کمتر شرکتی 

حاضر به پرداخت آن باشد.«
میلیون ها تیکاف بی حادثه در يک روز

مالحی درباره عل��ت آتش گرفتن موتور گف��ت: »موتور می تواند به 
علت های مختلف دچار مشکل شود یا جس��م خارجی وارد آن می 
شود که ممکن اس��ت برای هر هواپیمایی رخ بدهد یا اینکه از داخل 
دچار مشکل شده باش��د و یک قطعه از داخل موتور جدا شود که آن 

هم باعث نقص و آتش سوزی می شود.«
 ای��ن کارش��ناس فن��ی هواپیم��ا در م��ورد عم��ر موت��ور توضیح
 می دهد: »ه��ر موتور ب��رای خ��ود عمر مفی��د دارد. حت��ی برای 
 قطع��ات داخل��ی آن ه��م به ط��ور مج��زا عم��ر جداگان��ه در نظر 
می گیرن��د. مثال عمر مفید موت��ور یک هواپیما را 20 هزار س��یکل 
»یعنی یک هواپیما می تواند 20 هزار بار بنشیند و پرواز کند«در نظر 
می گیرند. ضعف وسایل و امکانات تعمیر یا وجود افراد بی تجربه در 
زمان بازدید و نظارت باعث می ش��ود یا عمر مفید موتور از بین برود 
 یا از مش��کل داخلی آن مطلع نش��وند. برای همین مشکل موتور را
 نمی فهمند و چنین اتفاقاتی رخ می دهد.در دنیا میلیون ها تیکاف 
در روز صورت می گیرد؛ اما چنین اتفاقات��ی رخ نمی دهد، پس امر 
طبیعی نیس��ت. در این حادثه تجربه خلبان هم نقش داشت؛ چون 
چرخ هواپیما هم عالوه بر آتش گرفتن موتور، ترکیده اس��ت. چرخ 
زمانی می ترکد که خلبان می خواهد در سرعت باال هواپیما را به هر 

شکل که شده نگه دارد.«
هواپیماهای بی آشیانه

به گفته این کارشناس فنی هواپیما، یکی از بزرگترین مشکالت حال 
حاضر شرکت های هواپیمایی مشکل در تعمیر و نگهداری قطعات 
 هواپیماس��ت. همچنین نبود آش��یانه برای نگه��داری هواپیما نیز 
م��ی توان��د عام��ل دیگ��ری در مش��کالت پی��ش آم��ده ب��رای 
هواپیماه��ای ش��رکت ه��ای خصوص��ی باش��د.مالحی اضافه می 
کند: »چ��رخ هواپیما ب��رای اینکه م��ورد آزمایش ق��رار بگیرد باید 
در آش��یانه باش��د تا هیچ باد و عوام��ل بیرون��ی روی هواپیما تاثیر 
نگذارد. بع��د از آن هواپیم��ا را روی ج��ک می گذارند. س��پس در 
حالت پرواز ق��رار می دهند و چند ب��ار چرخ هواپیما را باز و بس��ته 
می کنند تا مطمئن ش��وند ارابه فرود مش��کل نداش��ته باش��د.«او 
 توضی��ح داد: »خلب��ان چ��رخ هواپیم��ا را در حی��ن ب��از ش��دن
  نمی بین��د بلکه از طریق دس��تگاه متوجه باز ش��دن یا نش��دن آن 

می شود. اگر چراغ سبز باشد یعنی مشکلی نیست. 

4
بازار خودرو خریدار ندارد، همه فروشنده شدند

رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با بیان اینکه این روزها مردم بیشتر فروشنده شده اند، گفت: 
افزایش قیمت خودرو تغییری در رکود بازار نداشت.غالمحسین قاسمیان، با اشاره به رکود بازار خرید 
و فروش خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر به اندازه کافی خودرو در بازار وجود دارد اما نبود مشتری 

باعث شده تا رونق خرید و فروشی در بازار اتفاق نیفتد.
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عضو هیات علمی دانش��گاه امام صادق )ع(گفت: در بین 
مسوولین اگر فردی باشد که مفسد نباشد؛ اما فساد ستیز 
هم نباشد، این به صورت یک دومینوی هرم گونه، فساد 
را ترویج می دهد، مدیران و مس��وولین باالدستی ما باید 
فساد س��تیز نیز باش��ند و در برابر کوچک ترین فساد ها 
 نیز گذش��ت و کوتاه نداش��ته باشند و ش��دیدا برخورد 
کنند. هش��تمین اردوی فردای انقالب به همت اتحادیه 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر 
کشور در دانشگاه ش��هید باهنر کرمان در حال برگزاری 
است که در اولین روز آن دکتر عبدالملکی، استاد اقتصاد 

دانشگاه امام صادق»ع« حضور یافت.
عبدالملکی در ابت��دا با بی��ان اینکه هم اکن��ون در یک 
جنگ اقتصادی هس��تیم گفت: یک دانش��جو به عنوان 
یک نخبه علمی و سیاس��ی بای��د بداند ک��ه جایگاهش 
 در این می��دان جنگ کجاس��ت و در کدام س��نگر باید

 قرار گیرد.
اس��تاد دانش��گاه امام صادق »ع« در ادامه ضمن یادآور 
 شدن مقدمات اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: نظریه پردازی، 

گفتم��ان س��ازی و فرهنگ��ی س��ازی، مطالبه گ��ری 
 و برنام��ه ری��زی از مقدم��ات اقتص��اد مقاومت��ی

 است.
وی افزود: کسانی که می گویند چرا ما اقتصاد یاد بگیریم 
در حالی که تخصص ما چیز دیگری است، یادشان بیاید 
که مردم در زمان دف��اع مقدس بعد از نماز در مس��جد، 
همگی آموزش اسلحه شناس��ی و نظام جمع می دیدند؛ 
در حالی که هیچکدام عضو ارتش یا س��پاه و یا نیروهای 
نظامی نبودند، بلکه مردم معمولی با شغل  های مختلف 
بودند ولی الزم بود همانگونه که امروز الزم است در عرصه 
اقتصادی اینگونه ش��ویم.عضو هیات علمی دانشگاه امام 
صادق»ع« همچنین ابراز عقیده کرد: درصد بسیار باالیی 
از مردم ما هنوز درک نکرده اند که جنگ اقتصادی یعنی 
چه و ما االن درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم، در غیر 

این صورت خواب از چشمانشان ربوده می شد.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه برای پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی ش��عار کافی نیس��ت، اضافه کرد: اینکه 
فالن شرکت بگوید در راستای اقتصاد مقاومتی سرمایه 

گذاری کردیم، صحیح نیست؛ چرا که آن شرکت در واقع 
در راستای سودآوری خود سرمایه گذاری کرده است، نه 

اقتصاد مقاومتی!
عبدالملک��ی در ادامه با تاکی��د براینکه هیچ کس��ی در 
جن��گ اس��لحه خ��ود را نمی فروش��د تصری��ح ک��رد: 
امروز ما در ح��ال فروش نف��ت و گاز خود ب��ا نازل ترین 
 قیم��ت ممک��ن هس��تیم ک��ه ای��ن کار عاقالن��ه ای

 نیست.
استاد دانش��گاه امام صادق )ع( با اش��اره به مفاد اجرایی 

شدن اقتصاد مقاومتی توضیح داد: 
هر نیروی ج��وان باید ب��ه تنهایی 
یک کارآفرین باش��د و باید بیایند و 
التماسش را بکنند تا کار و خدماتی 
را برای صنعت کش��ور انجام دهد؛ 
اما در حال حاضر برعکس اس��ت و 
این نیروی جوان است که برای کار 
کردن و کسب شغل التماس صنعت 
را می کن��د، این اقتص��اد مقاومتی 

نیست!
وی در ادامه ضم��ن تاکید بر اینکه 
باید ظرفیت های ای��ران در منطقه 
را فعال کنیم ادام��ه داد: این یعنی 
منافع خ��ود را گره خ��ورده آمریکا 
نبینی��م و دیپلماس��ی اقتص��ادی 
خود را ق��وی کنیم؛ دفا ت��ر وزارت 
خارجه در کشورهای سراسر جهان 
بای��د بازاریاب صنعت ما باش��ند نه 
اینکه حم و غم دستگاه دیپلماسی 
کش��ور، مذاکره با آمریکا باشد.این 
فعال اقتصادی با اش��اره ب��ه اینکه 

ای��ران ظرفیت های اقتص��ادی چش��مگیری دارد اظهار 
داش��ت: باید راه اس��تفاده از این قابلیت ها را پیدا کنیم.

عضو هیات علمی دانش��گاه ام��ام صادق »ع« با اش��اره 
ب��ه اینکه کمت��ر از 50 درصد م��ردم ما از رف��اه عمومی 
برخوردارند تاکید کرد: وابستگی های اقتصادی ما به نفت 
 کم ش��ده، اما همین مقدار فروش هم اگر نباش��د زمین

 می خوریم.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه گف��ت: واردات بی روی��ه کاال به 
حدی رس��یده اس��ت که میزان آن ب��ه اندازه دو س��وم 
بودجه دولت اس��ت که البت��ه با بودج��ه ای از بیت المال 
 که متعلق ب��ه م��ردم و اقتص��اد مقاومتی اس��ت انجام 

می شود.
عبدالملکی در ادامه با ابراز اینکه کش��ورهای پیش��رفته 
نفت خود را نمی فروشند تصریح کرد: کشورهای پیشرفته 
نفت خ��ود را فرآوری می کنند و محصول فرآوری ش��ده 

را به اندازه نیاز خود اس��تفاده و بقیه را با س��ودی کالن 
می فروشند؛ بر همین اس��اس است که می توان گفت که 
 تولید ملی و جهاد اقتصادی از کلیدهای اقتصاد مقاومتی

 است.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ام��ام ص��ادق »ع« در ادامه با 
دسته بندی تحریم های بکار گرفته شده علیه کشورمان 
یادآور ش��د: س��ه ن��وع تحریم علیه م��ا فعال اس��ت؛ 1. 
تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 2.تحریم های 

اتحادیه اروپا3.تحریم های آمریکا.
هم��ه،  از  وحش��یانه تر  و  مهم ت��ر  لبت��ه  ا  
تحریم ه��ای آمریکاس��ت ک��ه ب��ه دو دس��ته 
تحریم ه��ای کنگ��ره »10 م��ورد« و تحریم ه��ای 
تقس��یم  م��ورد«   1۸« کش��ور  ای��ن   دول��ت 

می شوند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه ظاهرا تحریم های 
آمریکا در مورد اش��اعه صنعت هس��ته ای است تذکر 
داد: اما بخ��ش اعظم آن به دلیل تکنولوژی س��اخت 
موشکی ما است و البته موارد دیگری از قبیل حقوق 

بشر، تروریسم و سایر موارد است.
وی در ادامه تحریم های بانک مرکزی کشورمان را به 
دلیل جرم پولش��ویی عنوان کرد و گفت: تحریم های 
بانک مرکزی ما بر سر موضوع هسته ای نیست، البته 

موضوع هسته ای بعدا به دالیل آن اضافه شد.
عض��و هی��ات علمی دانش��گاه ام��ام ص��ادق »ع« با 
اش��اره به اینکه نب��رد اقتص��اد آمریکا با کش��ور ما از 
س��ال 13۸۸ وارد فاز جدید و اصلی خود ش��د تاکید 
کرد: در واق��ع بحث اصل��ی اصال موضوع هس��ته ای 
نیس��ت و ای��ن را خ��ود آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا 
 می دان��د و مس��تندات آن ه��ا نی��ز همین را نش��ان

 می دهد.
این اس��تاد دانش��گاه در ادامه با بیان اینک��ه اوج روابط 
ایران با کشورهای دنیا در سال های اخیر مربوط به سال 
است و این در حالی بود که ما در سال 13۸5 پلمپ های 
داوطلبانه هس��ته ای را شکستیم و رس��ما اقدام به آغاز 
مجدد صنعت هسته ای و غنی سازی کردیم و در آن سال 
فقط شاهد چند تحریم جزیی از سوی آمریکا بودیم و آن 

هم به دالیل موشکی بود نه هسته ای!
عبدالملکی با اش��اره ب��ه خبر رویت��رز مبنی ب��ر اذعان 
اقتصاددان��ان غربی در خص��وص 10 درص��د تاگذاری 
تحریم ها عنوان کرد: بر اساس تحلیل خود اقتصاددانان 
غربی، وابس��تگی ای��ران به خ��ارج از کش��ور 10 درصد 
اس��ت و بر همین اس��اس، ۹0 درصد تاثیر بر اقتصادی 
ای��ران از راه داخلی اس��ت و غرب��ی  ها هم امیدش��ان به 
 همین ۹0 درصد است وگرنه تحریم ها که کاری از پیش

 نمی برند.

اگر مسووالن فساد ستیز نباشند

رشد دومینوایی، فساد

 لتیان
سرريز شد 

برنامه اجرايی رونق تولید 
تدوين شد

دریچه های س��د لتی��ان برای انتقال آب پش��ت س��د ام��روز به مدت 
 س��ه س��اعت باز ش��د. مدی��ر آب منطق��ه ای اس��تان ته��ران گفت : 
بارندگی های چند روز اخیر، موجب سرازیر شدن آب به سمت سد لتیان 

و  افزایش ظرفیت این سد شده است.
خس��رو اتقایی اف��زود:آب س��د برای ذخی��ره س��ازی به  س��د ماملو 
منتقل ش��د .وی ب��ا بیان اینک��ه ح��دود 34 درصد از آب آش��امیدنی 
 ش��هر ته��ران از طری��ق س��د لتی��ان و الر تامین م��ی ش��ود، گفت:

دریچه های سدلتیان ساعت 10 صبح امروز باز وپس از تخلیه گل والی 
وپایداری سد ساعت 13  بسته شد. رودخانه جاجرود از ارتفاعات البرز 

در بخش رودبار قصران سرازیر و به سد لتیان وارد می شود.
سد لتیان سال 1346 به عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب آشامیدنی 

شهر تهران در دره ای در میان کوه جاجرود و کوه بندک احداث شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : برنامه اجرایی مشخصی برای 
توس��عه صادرات ، رونق تولید و ایجاد اش��تغال تدوین شده است.
محمد رضا نعمت زاده در نشس��ت مش��ترک با ریی��س و اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و مدیران وزارت 
صنعت،معدن وتجارت گفت: سه کارگروه برای توسعه صادرات، رونق 
تولید و ایجاد اشتغال تشکیل دادیم و اولین نشست این کارگروه ها 

را نیز برگزار کردیم.
نعمت زاده افزود : در زمینه صادرات غیر نفتی باید تالش بیشتری 
کنیم تا تولید را نیز بهبود ببخش��یم و با بهبود شرایط بین المللی 
صادرات نیز بهبود یابد.وی در ادامه با اشاره به مصوبات دولت گفت : 
برنامه ای در رابطه با صادرات غیر نفتی و نیز رونق اقتصادی و کاهش 

رکود برای امسال تنظیم شد .

آمارهای گمرک نش��ان 
 م��ی ده��د ک��ه چین
 اصل��ی ترین ش��ریک 
تجاری ایران محس��وب 
م��ی ش��ود؛ چراک��ه 
بیشترین واردات ایران 
 از ای��ن کش��ور انج��ام
 می ش��ود و بیش��ترین 
حج��م ص��ادرات نیز به 

چین صورت می گیرد.
مجموع واردات ایران در سال گذشته 52 میلیارد دالر 
و مجموع صادرات کشور 4۹ میلیارد دالر  برآورد شده 
است. چین سهم 25 درصدی از صادرات ایران و سهم 
23 درصدی از وارد کشور را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار گمرک در سال گذش��ته 12 میلیارد و 561 
میلیون دالر کاال که مجموع وزن آن 5 هزار و 362 تن 
بوده است، از چین وارد کرده ایم.  سهم وزنی این واردات 
نسبت به کل واردات کشور 13 درصد؛ اما سهم ارزشی 

آن23/۹ درصد بوده است.
ارزش ریالی واردات از این کش��ور نیز بیش از 33 هزار 

میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق آمارهای گمرک، واردات از چی��ن با افزایش 2۸ 

درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
ای��ن حج��م ب��االی واردات نش��ان م��ی ده��د ک��ه 
گس��تردگی کااله��ای وارداتی نیز بس��یار زی��اد بوده 
 اس��ت در این میان ام��ا نام برخ��ی کااله��ا در ردیف

 تعرفه های وارداتی از این کشور خودنمایی می کند.
یکی از این ردیف تعرفه ها » خون انسان، خون حیوان 
برای مصارف درمان یا پیشگیری یا تشخیص بیماری و 
...« است که در طول سال گذشته ارزش واردات کاالهای 
مش��مول این ردیف یک میلیون و ۹56 هزار دالر بوده 

است. وزن این کاالها 36 تن 
و ارزش دالری آن پنج هزار 

میلیارد تومان بوده است.
ضایع��ات  و  اره   خ��اک 
دور ری��ز چ��وب از دیگ��ر 
کاالهای��ی اس��ت ک��ه از 
چی��ن وارد ک��رده ای��م. 
کاالهای��ی نظیر مجس��مه 
های کوچک وس��ایر اشیاء 
تزیینی ازچ��وب به ص��ورت صنایع دس��تی ش��امل 
خراطی، معرق، مش��بک، ازک کاری، منبت، نقاش��ی 
روی چوب خات��م؛ چوب خات��م کاری ش��ده ومنبت 
کاری ش��ده، صنایع دس��تی ب��ه صورت جعب��ه برای 
زیورآالت و کارد و چنگال اشیاءچوبی، مبلمان صنایع 
دس��تی، خالل  چوب  کبریت، صنایع دس��تی چوبی 
ش��امل خراطی، معرق، مش��بک، نازک کاری، منبت، 
 نقاش��ی روی چوب خات��م، حصیرها، پوش��ش کف و
پ��رده ه��ا ازبامب��و و صنایع دس��تی ش��امل کپوبافی 
 ازنخل رونده نیز چندین ردیف تعرفه مجزا محس��وب
 می شوند که هر کدام س��همی از واردات ایران از چین 

دارند.
همچنین جوراب شلواری، سایر جوراب آالت زنانه ساق 
بلند که بازار آن در ایران رونق خاصی دارد، نیز در چند 

ردیف تعرفه مجزا از چین وارد می شود.
یکی از کاالهای وارداتی از چین »موم زنبور عسل« است 
که به ارزش 117 هزار دالر طی س��ال گذشته از چین 

وارد شده است.
 واردات ش��ن و ماس��ه طبیع��ی و غی��ر طبیع��ی ب��ا 
ویژگی های متفاوت در چند ردی��ف تعرفه ای از چین 
وارد می ش��ود. انواع خاک رس،  ریگ و سنگ نیز جزو 

کاالهایی است که سال گذشته از چین وارد کرده ایم.

تخلفات موسسات مالی غیرمجاز و انتقادات نسبت به عملکرد 
تخریبی آنها در ش��بکه بانکی تاجایی پیش رف��ت که اکنون با 
ورود جدی ش��ورای عالی امنیت ملی باید تا شش ماه مجموعه 
برنامه ها برای ارتقای نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به تصویب 

این شورا برسد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گس��ترش حیطه فعالیت موسسات 
مالی غیرمجازی که به اذعان مدیران بانک مرکزی بیش از 6000 
مورد تخمین زده می شوند همچنین نقش اغلب مخربی که به 
دلیل نداشتن هیچ تعهدی نس��بت به مقررات بانک مرکزی در 
شبکه بانکی ایجاد می کنند خاصه در سالهای اخیر مورد انتقاد 
 و توجه بیش از قب��ل نمایندگان، کارشناس��ان و خود بانکی ها

 بوده است.
اگرچه با مصوبات و اقدامات بانک مرکزی گام های جدی تری در 
راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی برداشته شده و طبق 
گفته معاون نظارت بانک مرکزی برای به نظم کشیدن موسسات 
مالی و اعتباری غیر مجاز،صرافیها، لیزینگها، تعاونی ها و صندوق 
ها سیاستها تعیین و راه هموار ش��ده است ولی به طورمشخص 
س��اماندهی بیش از 6000 موسس��ه مالی که هر یک باهدفی 
 خاص فعالیت می کنند تنها از عهده بان��ک مرکزی بر نخواهد

 آمد.

همزمان با آغ��از فصل گرم��ا و افزایش اس��تفاده از وس��ایل 
سرمایش��ی ، مدی��رکل اس��تاندارد ته��ران به خرید وس��ایل 

خنک کننده استاندارد توصیه کرد.
برای خرید یک کولر اس��تاندارد توجه به نش��ان اس��تاندارد ، 
خدمات پس از فروش ، گارانتی و اعتب��ار مارک تجاری ، عدد 
ده رقمی در زیر نشان اس��تاندارد جهت استعالم تاریخ اعتبار 
پروانه کاربرد نشان استاندارد از سامانه پیامکی 10001517 

ضروری است.
برای تهیه یک کولر مناسب و کارامد باید به محل نصب کولر از 
نظر آب و هوایی » گرم وخشک ، مرطوب و.. « ، فضای مورد نظر 
اس��تفاده کولر » متراژ بنا « ، ظرفیت هوایی کولر ، کم مصرف 
بودن ، گرید انرژی باال و احتس��اب میزان سرمایش مورد نیاز 
توجه شود. همچنین با توجه به تقس��یم کولر به دو نوع آبی و 
گازی باید نکاتی را در باره ویژگی های هریک از این دو مدنظر 
داشت ؛ کولر آبی سبب افزایش رطوبت و حداکثر تغییر دما تا 
12 درجه سانتی گراد اس��ت و ترجیحا باید در فضایی باز و زیر 

سایبان به صورت تراز با اطراف نصب شود.
این کولرها قب��ل از اس��تفاده، ازجان��ب س��رویس کار مجاز 
کنترل و نسبت به تعویض پوش��ال ، روغن کاری سیستم های 
 چرخنده ، کنت��رل آبرس��انی و جلوگی��ری از یاتاق��ان اقدام 

شود.

توصیه های خريد
 کولر

پرونده موسسات مالی غیرمجاز 
امنیتی شد

کاالهای عجیب واردشده از چین:

 خون و ساپورت تا خاک رس

کسانی که 
می گويند چرا 
ما اقتصاد ياد 

بگیريم در حالی 
که تخصص ما چیز 

ديگری است، 
يادشان بیايد که 

مردم در زمان 
دفاع مقدس بعد 

از نماز در مسجد، 
همگی آموزش 
اسلحه شناسی 

و نظام جمع 
می ديدند



یادداشت
مدیر مرکز قلمستان گفت: در خرداد ماه سال ۹۳ مسابقه ای با عنوان »انشانویسی« در میان 
دانش آموزان مقاطع سنی راهنمایی و دبیرستان آغاز شد که امروز  پس از انجام داوری های 
الزم مراسم اختتامیه آن همراه با اعالم اسامی برگزیدگان و اهدای جوایز برگزار می شود.

مرتضوی افزود: تعداد آثاری که در این مسابقه شرکت کردند در ابتدا ۳۰۰ اثر بود.
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هفت هنریادداشت اختتامیه مسابقه انشانویسی در قلمستان 

بيش از ۲۰۰ فيلمنامه 
در دبيرخانه جشنواره فيلم کودک 

بیش از 2۰۰ فیلمنام��ه تاکنون به دبیرخانه جش��نواره فیلم 
کوتاه داس��تاني کودکان و نوجوانان رسیده است.  موضوعات 
این فراخوان عبارت است از: تقویت و ارتقا هویت در کودکان و 
نوجوانان با رویكرد افزایش احساس تعلق به خانه، محله، شهر 
و میهن، ترویج س��بك زندگي ایراني اس��المي با نگاه ویژه به 
موضوعات: حقوق همسایه، تفریح »بازي و سرگرمي«، دوستي 
با طبیعت، احترام به والدین، ارتباط با رسانه، نظافت، بهداشت 
و نظم، ترافیك »حمل و نقل عمومي و عابر پیاده« و تمرکز بر 
توانمندي هاي کودکان و نوجوانان: کودك خوشبین، امیدوار 
اجتماعي، کمك رسان، خوش اخالق، عاقل، اعتماد به نفس 
باال ، باایمان و ... اس��ت. آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 
 2۷ فروردین اعالم ش��ده و قابل تمدید نیس��ت. عالقمندان

 مي توانند آثار خود را ت��ا پایان مهلت مقرر از طریق س��ایت 
www.art hall.ir ی��ا www.isfahancinema.ir ب��ه 

دبیرخانه ارسال کنند.

ورب...در گالری اکنون
فراخوانی تح��ت عن��وان »ورب... َو.. اکنون« یا »وس��یله ات را 
بیار« برای نخس��تین بار توس��ط گالری اکنون و استودیو »و« 
تنظیم ش��ده اس��ت. نمایش��گاه گردان این پ��روژه گفت: این 
پروژه با س��ه اصل س��اده »فضا را پیدا کنید«، »آرتیس��ت های 
زی��ادی را دعوت کنی��د«، »از آنه��ا بخواهی��د پروژه های خود 
 را نش��ان دهند« برگزار می ش��ود. س��میرا هاش��می که تجربه 
چندین بار ش��رکت در ای��ن پ��روژه را درکش��ورهای مختلف 
داش��ته اس��ت؛ ادامه داد: من چندین بار در جاهای دیگر این 
حرکت را تجربه ک��رده ام و به طور خاص در سانفرانسیس��كو 
از اجرایی شدن آن خیلی س��ود بردم؛ اما متاس��فانه در اینجا 
تاکن��ون موقعیت اجرایی ش��دنش فراهم نش��ده اس��ت.  وی 
اضافه ک��رد: هنرمندان مختلف می توانند برای ش��رکت در این 
پروژه آثارش��ان در موضوع��ات و مدیاهای مختلف ک��ه نیاز به 
گجت دارد، را ارائ��ه کنند. وی ادامه داد: این اجرای  نمایش��ی 
ی��ك روزه در جهت ایجاد فضایی برای به اش��تراك گذاش��تن 
تجربه خل��ق و ارائه اثر اس��ت. اولی��ن دوره ورب ب��ا همكاری 
 »وَ« و گال��ری اکنون در اصفه��ان در تاریخ یك خ��رداد برگزار 
می ش��ود. طی آن فضای گالری به جایی ب��رای گرد هم آمدن 
تعداد زیادی هنرمند ُمبدل می ش��ود که برای ش��رکت در این 
 تجربه جدی��د ابزار نمای��ش آثارش��ان را با خود هم��راه دارند.

هاشمی با اش��اره به پذیرش ایده هایی در قالب مدیا آرت مثل 
ویدیو، هنر صدا ویدیو اینستالیشن، اثر تعاملی و ... که می تواند 
به صورت ویدیو پرفورمنس و یا فیلم کوتاه کار شود، افزود: برای 
ارائه و نمایش آثار فرستاده  شده در ابتدا ارزشیابی اولیه ای صورت 
می گیرد، تا مطمئن شویم اثر قابلیت ارائه دارد. این نوع کار در 
ایران بیشتر به عنوان »نیومدیا« ش��ناخته می شود درحالی که 
 فراتر از آن است و قالب های دیگر مثل فیلم کوتاه را هم شامل

 می شود. 

ترجمه انگلیس��ی کتاب »ماهی 
سیاه کوچولو« در صدر فهرست 
۱۰ کت��اب برگزیده ک��ودك و 
نوج��وان روزنامه گاردی��ن قرار 
گرف��ت. کت��اب »ماهی س��یاه 
کوچولو« نوش��ته  صمد بهرنگی 
ب��ا تصویرگری فرش��ید مثقالی 
که نش��ر نظر آن را منتشر کرده 
و به تازگی با ترجم��ه  آزیتا راثی 
توس��ط انتش��ارات تاین��ی آول 
لندن به زبان انگلیس��ی منتشر 
 ش��ده اس��ت، در صدر فهرست

 ۱۰ کتاب برگزیده  منتقد روزنامه 
گاردین قرار گرفت. محمودرضا 
بهمن پور، مدیر نش��ر نظر گفت: 
دیوید کدجی، نویسنده و منتقد 

روزنام��ه گاردین فهرس��تی ۱۰ 
تای��ی از کتاب ه��ای برگزی��ده 
ادبیات ک��ودك سراس��ر دنیا را 
منتش��ر کرده که ترجم��ه تازه 
کت��اب ماهی س��یاه کوچولو در 
کنار کتاب هایی از نویس��ندگان 
برجسته از سراسر جهان و درصدر 
این فهرست آمده اس��ت. مدیر 
نش��ر نظر افزود: در این فهرست 
کتاب هایی از کسانی چون شان 
تن، الی��ور، جف��رز، آرون بیكر، 
ساتوشی کیتامارو، ویلیام گریل 
و دیگران دیده می شوند که آثار 
برخی از آنان به زبان های مختلف 
ترجم��ه ش��ده و جوای��ز معتبر 
 بین المللی را از آن خود کرده اند. 

»عشق سال های غم«جدیدترین 
کت��اب ترجم��ه  نیك��ی کریمی 
منتشر شد. این بازیگر و کارگردان 
سینمای ایران که تاکنون چهار 
کت��اب ترجم��ه ک��رده اس��ت، 
ب��رای دومین بار به س��راغ یكی 
از آثار حنیف قریش��ی نویسنده 
پاکس��تانی االصل متول��د لندن 

رفته است. 
نیك��ی کریم��ی که چند س��ال 
قبل »نزدیكی« دیگر اثر حنیف 
قریش��ی را ترجمه کرده اس��ت، 
درباره  انگیزه اش از ترجمه آثار این 
نویسنده گفت: اولین بار در لندن 
کتاب »نزدیكی« این نویس��نده 
را »که چند س��ال قب��ل ترجمه 
ک��ردم« خوان��دم و برایم خیلی 
لذت بخش بود. می دانس��تم که 
کتاب در ایران ترجمه نشده است 
و دلم می خواس��ت که خواننده 

ایرانی هم کتاب را بخواند. عالوه بر 
این که سبك عجیبی دارد، حس 
درونی یك آدم را از طریق فكرها 
و مونولوگ های درونی اش منتقل 
می کن��د. وی با اش��اره به کتاب 
»عشق سال های غم« جدیدترین 
اثری که از حنیف قریشی ترجمه 
کرده است، توضیح داد: این کتاب 
نیز ش��امل ۱۰ قصه است که در 
لندن می گذرد و در آن عش��ق، 
نفرت، غم و شادی در روابط بین 

آدم ها روایت می شود.
 نیك��ی کریم��ی ادام��ه داد: 
حنیف قریش��ی، نویس��نده ای 
پاکس��تانی االصل اس��ت که در 
لندن از مادری انگلیسی و پدری 
پاکس��تانی متولد ش��ده اس��ت 
و سرگش��تگی بی��ن دو ملیت و 
موضوع مهاجر ب��ودن در آثارش 

نیز احساس می شود. 

بازار موسیقی نیز بهار خود را آغاز 
کرده و اخبار هنری حكایت از آن 
دارد که آلبوم های مختلف منتشر 
شده  یا در حال انتشار است. آلبوم 
»تالطم« از سهیل ُحسنوی و آلبوم »آغیز یئمیشی«، 
به عنوان نخستین آلبوم رس��می راك آذری از جمله 
آلبوم های منتشر شده اس��ت که می توانید آنها را از 

بازار موسیقی تهیه کنید و بشنوید.
موسيقی ایرانی در »تالطم«

مس��ت��ق�ِل  تج��رب��ه  نخس��تین  »تالط����م«، 
س��ه���یل ُحس�����نوی در موس��ی���قی ای��رانی 
اس�����ت که به ص��ورت ب��ی کالم آهنگس�����ازی 
ش����ده اس����ت. این آلب����وم ش�����امل ۹ قطعه 
»تالط��م«،  اف��كار«،  »ج��وم  نع�����كاس«،  »ا
»خلس��ه«،»مس����ت وخ���رام��ان«، »ژرف���ای 
خی��ال«،   »گ�����ذرُع�����مر«،»خاط���ره ه��ا« 
و »تق���دی���ر« اس��ت که ه�ر قطع��ه، ش��خصیت 
مست�ق�����ل خود را دارد؛ در عی��ن حال می ت�وان 
این اثر را به عنوان یك مجموع��ه مرتبط و همگن نام 
برد و دلیل آن، ک�وك واح�د کل قطعات اس��ت که از 
ابتدا تا انتها، بدون هی�چ تغییر گامِ  بدون بازگش��تی 
در ُمد »ش�وش��ت�ری« س��اخته شده اس��ت.در این 
مجموعه، سنت����������ور نقش محوری داشته و در 
هر قطعه یك یا چند ساز دیگر به آن اضافه شده  تا بر 
 حسب وی�ژگی ملودی ها، این قطعات زیبا تر به گوش
  برسند.ض���بط،  می��كس و مست���رینگِ  این ک��ار

 ب��ر عه����ده »س��ی���اوش ک��امك����ار« ب����وده 
اس����ت که از پای��یز ۹2 آغ��از و ت��ا ب��ه��ار ۹۳ به 
اتم���ام رس��ی��ده اس�����ت. در ای����ن آل�ب���وم، 
»س��ی��اوش کامك����ار« سنت����ور، »مصب����اح 
قمص�����ری« گی��ت����ار بی�����س و ک�����وزه، 
»ه���م��ای����ون نص���ی����ری« س����ازه��ای 
 ک��وبه ای،»س���هی��ل مخ��ب��ری«کم��انچ����ه،

»س����ام����ان احتش��������امی« پی����ان�����و، 
»زانی�����ار حس�����امی« دی�����وان و »رض�����ا 
دربن��������دی« دف������ ، ب��ه عن����وان نوازن��ده 
حض��ور دارن�����د. آهنگ���س����ازی و ن��وازندگی 
س��نت�������ور »در تم����ام قطع��ات« ب��ر عه��ده 

سه��یل ُحس���نوی ب���وده اس���ت.
نخستين آلبوم راک آذری منتشر شد

در آس��تانه انتش��ار ای��ن اث��ر ب��ه خوانندگ��ی و 
آهنگس��ازی »علی پ��رکار«از »آغیز یئمیش��ی« به 
 عن��وان اولی��ن آلب��وم رس��می راك آذری رونمایی 

شد.
 »آغی��ز یئمیش��ی« ب��ه آهنگس��ازی و خوانندگ��ی 
»علی پ��رکار«، نخس��تین آلبوم رس��می راك آذری 
 اس��ت که به تازگی روانه بازار موس��یقی شده است. 
»رامین بهنا«، موزیس��ین با س��ابقه راك نیز در مقام 
 مدیر هن��ری و نوازن��ده، در ای��ن مجموع��ه حضور

 دارد. 
 پرکار، درب��اره این آلب��وم  گفت: این آلب��وم در ابتدا 
برای خودم یك پروژه تحقیقاتی بود. ما در موس��یقی 

آذربایجان دچار رکود 
ش��ده بودیم و من می 
براس��اس  خواس��تم 
تجربیات خ��ودم یك 
پ��ل ارتباط��ی بی��ن 
فرهن��گ آذربایجان و 
موسیقی جهانی برقرار 
کنم. به نحوی که قشر 
ج��وان ما ه��م بتوانند 
ب��ا اش��عار آذربایجان 
بیش��تری  ارتب��اط 
برق��رار کنن��د. به یك 
اکتیوت��ر  موس��یقی 
احتی��اج داش��تیم و 
م��ن ه��م موس��یقی 
انتخ��اب را   راك 

 کردم. ژانر ساختاری کار شاید شبیه به راك کالسیك 
باشد. س��عی کردیم در آلبوم هم س��ادگی ها را حفظ 
کنیم و تا جایی که ممكن است همان استایل اجرای 
زنده را در آلبوم هم داش��ته باش��یم. همچنین، سعی 
کردم از آثار ش��عرای بزرگ آذربایجان یعنی اس��تاد 

شهریار و استاد »علی آقا واحد« استفاده شود.
 اش��عاری از دکت��ر »ب��زرگ امی��ن« و قطعات��ی 
ه��م از بیات��ی ه��ای آذربایج��ان داری��م که ش��اعر 
نامش��خص دارن��د و ب��ه ص��ورت س��ینه به س��ینه 
 در بین اج��داد م��ا نقل ش��ده و به م��ا رس��یده اند. 
رامین بهنا، دیگر هنرمند این آلب��وم نیز گفت: امروز 
موسیقی ایران شرایط جالبی دارد. خانواده موسیقی 

 بزرگ ش��ده و صنعت موس��یقی ب��ا وج��ود تمامی
 س��نگ ان��دازی ه��ا در جریان اس��ت. پش��ت س��ر 
 این صنع��ت، چیزه��ای دیگ��ری نظیر اقتص��اد نیز 
هس��ت.اقتصاد باعث می شود که موس��یقی ها پشت 
س��ر هم بیایند، من اسمش را س��ری دوزی گذاشته 
ام؛ ب��رای اینكه اقتص��اد برقرار باش��د. پ��س از یك 
موس��یقی موفق، آثاری عین آن منتش��ر می شوند؛ 
ولی خوشحالی من این است که در تمامی این شرایط 
 برخی هس��تند که به ص��ورت جدی موس��یقی کار

 می کنن��د. فكر م��ی کنم ج��وان ها در موس��یقی، 
 خیلی خوب ش��ده اند. کس��ری ابراهیمی می گوید: 
جوان ها س��فت موس��یقی کار می کنند. علی پرکار 
هم جزو آن بچه ها اس��ت؛ ولی او استخوان دار است و 
 زمانی که روی استیج می ایس��تد همه چیز مشخص

 می شود.این هنرمند افزود: نخستین مزیت این آلبوم، 
وجود ملودی های بسیار شیرین است. این ملودی ها 
باعث می شود که هم کشش در شما ایجاد شود و هم 
اینكه تاریخ مصرف ندارد. دوم ارادت علی پرکار به زبان 
مادری او است و انتخاب او از اشعار، مزیت خوبی برای 
آلبومش به شمار می رود. سوم هم تنظیم بسیار ساده 

و شیوای کار است. 
در نوازندگی ها بسیار مرتب و تمیز کار کرده و تكنیك 
خود را به رخ نكش��یده و جمالت همگی زیبا هستند. 
تكنیك راك را به کار می گیرند ولی کامال ملودی های 
 خودشان اس��ت. امیدوارم که از این دست آثار بیشتر

 بشنویم.

گشتی در بازار موسيقی؛

آلبوم های بهاری  »ماهی سياه کوچولو« در صدر آثار 
برگزیده »گاردین« 

انتشارجدیدترین ترجمه نيکی کریمی 

قفسه

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

حصر وراثت
1/194 آقای یداله دهقانی دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسۀ 
25/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر دهقانی کسوجی بشناسنامه 71 در تاریخ 1385/11/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به نه پسر به نامهای 
1- حسین دهقانی به ش.ش 89، 2- خلیل دهقانی کسوجی ش.ش 1، 3- یداله دهقانی به 
ش.ش 97، 4- عباس دهقانی کسوجی به ش.ش 8، 5- رضا دهقانی به ش.ش 4، 6- علی 
دهقانی کسوجی به ش.ش 7، 7- مجید دهقانی کسوجی به ش.ش 4، 8- علی اکبر دهقانی 
کسوجی به ش.ش 3، 9- حسن دهقانی کسوجی به ش.ش 105 و چهار دختر به نامهای 
به ش.ش 98،  دهقانی کسوجی  فاطمه  به ش.ش 114، 2-  دهقانی کسوجی  انسیه   -1
3- رخسار دهقانی کسوجی به ش.ش 2، 4- سکینه دهقانی کسوجی به ش.ش 2 و یک 
همسر دائمی به نام صدیقه دهقانی سرهنگ چه فرزند غالمرضا به ش.ش 55 والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:545 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان
آگهی تبادل لوایح 

 9309983720100755 پرونده:  شماره   9310113730101820 نامه:  شماره   1/195
حسین  وکالت  با  طالیی  ایرج  آقای  تجدیدنظرخواهی   930774 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه  به  اداره راه و شهرسازی و غیره نسبت  به طرفیت  اکبر کریمی  کامرانیان و 
930-1135 به محاکم عمومی نجف آباد تسلیم نموده که به کالسه 931/123ت ح/1 ثبت 
گردیده علیهذا چون خواندگان مهرداد مظهری و فریال امیر نیرومند و فرزاد امیرنیرومند 
و فریبا امیر نیرومند و علی نیرومند دارای نشانی معین نمی باشند به تقاضای خواهان 
و دستور دادگاه برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های 
رسمی و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت 10 روز به دفتر دادگاه عمومی شعبه اول حقوقی دادگستری نجف آباد 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و چنانچه الیحه 
دفاعیه ای دارند ظرف 10 روز کتبًا به این شعبه تحویل نمایند بدیهی است در صورت 
عدم حضور دادگاه به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و 
چنانچه نیاز به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:395 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 22562  پورقاسمیان  1/196 خانم عزت 
به کالسۀ 42/94ش ح14  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه   93/9/13 تاریخ  در   342 بشناسنامه  قاهری  احمد  که شادروان  داده  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نگین 
قاهری کدملی 1273319079، 2- سعید قاهری کدملی 1080256318، 3- مهدی قاهری 
کدملی 1080086137، 4- محمد قاهری ش.ش 12313، 5- فرشته قاهری ش.ش 118، 
)فرزندان متوفی( 8- عزت  قاهری ش.ش 306  قاهری ش.ش 2121، 7- مریم  ندا   -6
پورقاسمیان ش.ش 22562 )همسر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:484 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد
ابالغ رای 

1/197 شماره دادنامه: 9309973730302252 شماره پرونده: 9309983730301367 
نشانی  به  انور  فرزند سید  باقری  مینا  بایگانی شعبه: 931388 خواهان: خانم  شماره 
پ31 خوانده: آقای   – بن.بست فاضلی   – ک.خوارزمی   – بلوار بهارستان   – نجف آباد 
سید محمد ذکریا موسوی فرزند سید محمد به نشانی شهرستان نجف آباد – چهارراه 
فردوسی – کوچه کسمائی – جنب کتابخانه زهرائیه – پ12 – مجهول المکان خواسته: 
طالق به درخواست زوجه دادگاه با بررسی محتویات پرونده مبادرت به صدور رای 
به  سیدانور  فرزند  باقری  مینا  خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید. 
طرفیت آقای سید محمد ذکریا موسوی فرزند سید محمد به خواسته صدور حکم طالق 
علقه  وجود  نکاحیه  سند  مصدق  رونوشت  به  توجه  با  زوجه  حرج  و  عسر  لحاظ  به 
زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلم است و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 

دادرسی بدین شرح که عنوان نموده خوانده در مورخ 89/1/14 از منزل خارج و دیگر 
نیامد و عدم حضور خوانده علی رغم اخطار وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و مفاد 
نظریات داوران و جلب نظر  قاضی مشاور دادگاه عسر و حرج زوجه به گونه ای که 
به بند 2 ماده  ادامه زندگی برای وی غیر قابل تحمل باشد را احراز نموده و مستنداً 
141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان حکم به الزام زوج به طالق زوجه را 
به  بذل کرده  را  تمام مهریه خود  اینکه خواهان  به  با توجه  مینماید و  اعالم  صادر و 
قبول  به  نسبت  از طالق  زوج  استنکاف  در صورت  دهد  می  نمایندگی  طالق  سردفتر 
مابذل و مطلقه کردن زوج به طالق خلع اقدام نماید در خصوص سایر امور مالی به 
لحاظ عدم درخواست زوجه دادگاه تکلیفی ندارد و با استناد به بند 3 ماده 178 قانون 
فاطمه 13  نامهای  به  فرزندان مشترک  افغانستان حضانت  اهل تشیع  احوال شخصیه 
ساله –معصومه 11 ساله و امیرحسین 7 ساله با مادر می باشد و با استناد به بند 9 
ماده 178 قانون فوق الذکر پدر می تواند هر هفته جمعه از ساعت 9 صبح تا 16 فرزندان 
مشترک را جهت مالقات تحویل بگیرد محل تحویل و استرداد فرزندان کالنتری محل 
سکونت زوجه می باشد مگر اینکه طرفین به محل دیگری تراضی نمایند و نفقه هر یک 
از فرزندان ماهیانه 1/500/000 ریال می باشد که از زمان طالق زوج باید در حق زوجه 
بپردازد رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
می باشد.م الف:489 زمانی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد

ابالغ وقت رسیدگی 
1/198 شماره ابالغیه: 9410103730200140 شماره پرونده: 9309983730201006 
شماره بایگانی شعبه: 931029 خواهان محمود فاتح نجف آبادی دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد روح الهی به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نجف آباد نموده که 
دادگستری شهرستان نجف آباد  دادگاه عمومی)حقوقی(  به شعبه دوم  جهت رسیدگی 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309983730201006 کالسه  به  و  ارجاع  نجف آباد  در  واقع 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1394/03/11 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:497 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان نجف آباد 
ابالغ رای 

پرونده  تشکیل  فوق العاده  در وقت  تاریخ 93/12/16  به  آمار: 93/12/23-511   1/199
حل  شورای  قاضی  ذیل  کننده  امضاء  ذیل  کننده  امضاء  نظر  تحت   399/93 کالسه 
از  با استعانت  با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و  اختالف گلدشت 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
دادخواست آقای مهدی فنائی فرزند مصطفی به طرفیت آقای عباسعلی صائبی فرزند 
احمد به خواسته فک پالک خودرو سواری تویوتا به شماره انتظامی ایران23-365ج39 
به انضمام خسارت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده رونوشت سند وکالت 
فروش خودرو توسط خواهان مورخه 93/5/6 و استعالم به عمل آمده از پلیس راهور 
شهرستان نجف آباد مورخه 93/10/23 اعالم داشته خودرو به پالک فوق الذکر به نام 
آگهی در جلسه  از طریق نشر  ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  به  نظر  خواهان می باشد و 
رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاع و انکاری ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را 
وارد دانسته مستنداً به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به فک پالک 
خودرو به شماره انتظامی ایران23-635ج39 و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد.م الف:466 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد
اخطار اجرایی

1/200 شماره: 93/130ش.ح3 مشخصات محکوم علیه: رسول خاکپور مجهول المکان  
و مشخصات محکوم له: حمید حیدری به نشانی نجف آباد – منطقه پلیس راه – فاز2- 
شرکت حاتم گاز 851837341 به موجب رای شماره 355 تاریخ 93/8/11 حوزه سوم 
محکوم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  نجف آباد  اختالف شهرستان  شورای حل 

انتظامی 483/53س82  به شماره  اتومبیل پژو405  به فک پالک  الزام خوانده  به  است 
به محکوم  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  ای.  نقره  رنگ  مدل 1392 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:465 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

1/201 خانم نسرین شریعتی دارای شناسنامه شماره 1742133088 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 93/990ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 1331  در  بشناسنامه 4538  آبادی  نجف  که سید حسن شریعتی  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
آبادی نجف  احمد شریعتی  آبادی ش.ش 4538، 2- سید  نجف   سید حسین شریعتی 
با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  به جز  متوفی  متوفی(  ش.ش 6400)برادرهای 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:492 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

1/202 آقای مهدی کیانی دارای شناسنامه شماره 7862 به شرح دادخواست به کالسۀ 
93/874ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصالن کیانی موگوئی بشناسنامه 139 در تاریخ 91/7/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ایراندخت 
کیانی موگوئی ش.ش 234، 2- محترم کیانی ش.ش 247، 3- معظم کیانی ش.ش 246، 
 ،6 کیانی ش.ش  ا...  5، 6- رحمت  کیانی ش.ش  کیانی ش.ش 240، 5- عزیزاله  محمد 
7- ملک محمد کیانی موگوئی ش.ش 286، 8- رضا کیانی ش.ش 321، 9- حمید کیانی 
ش.ش 4، 10- شهاب کیانی ش.ش 356، 11- زهرا کیانی موگوئی ش.ش 395، 12- 
 13 ش.ش  موگوئی  مومنی  خاور   -13 متوفی(،  )فرزندان   7862 ش.ش  کیانی  مهدی 
)همسر متوفی(، 14- محترم کیماسی سیزاری ش.ش 5 )همسر متوفی(. متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:499 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

1/203 آقای ابراهیم باقری دارای شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسۀ 
94/3ش3ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه باقری بشناسنامه 6 در تاریخ 94/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احمد باقری حسین آبادی 
)فرزند پسر   3 آبادی ش.ش  باقری حسین  متوفی( 2- اصغر  )فرزند پسر  ش.ش 34 
متوفی( 3- ابراهیم باقری حسین آبادی ش.ش 64 )فرزند پسر متوفی( 4- علی باقری 
ش.ش 39 )فرزند پسر متوفی( 5- بتول باقری حسین آبادی ش.ش 570 )فرزند دختر 
متوفی( 6- مریم باقری حسین آبادی ش.ش 110 )فرزند دختر متوفی( 7- زهرا باقری 
ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی  که  متوفی(  دختر  )فرزند   2430 ش.ش  آبادی  حسین 
دیگری ندارد. 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:462 شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف دادگاه عمومی مهردشت 
ابالغ رای 

1/204 شماره دادنامه: 9309973730101176 شماره پرونده: 9309983730100755 
شماره بایگانی شعبه: 930774 خواهان: آقای ایرج طالئی فرزند محمد با وکالت آقای 
مقابل   – شمالی  22بهمن  خیابان   – نجف آباد  نشانی  به  حسین  فرزند  کریمی  اکبر 
کدپستی 8514676393 و   – طبقه فوقانی داروخانه شفا   – بیمارستان شهید منتظری 
نجف آباد –  آقای حسین کامرانیان نجف آبادی فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان – 
پالک321 خواندگان: 1- آقای مهرداد   – مقابل پمپ بنزین میثم تمار   – خ.امام خمینی 

مظهری 2- آقای فریال امیر نیرومند فرزند منصور 3- آقای فرزاد امیر نیرومند فرزند 
منصور 4- خانم فریبا امیر نیرومند فرزند منصور 5- آقای علی امیر نیرومند فرزند 
منصور همگی به نشانی مجهول المکان 6- اداره راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی 
مطالبه   -1 خواسته ها:  شمالی  منتظری  خ   – نجف آباد  نشانی  به  نجف آباد  شهرستان 
خسارات دادرسی 2- تنفیذ قرارداد 3- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 4- ابطال 
رای کمیسیون )غیرمالی( دادگاه با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ایرج طالیی با وکالت آقایان اکبر کریمی و 
 – علی-فرزاد-فریال   – آقایان و خانمها مهرداد مظاهری  به طرفیت  حسین کامرانیان 
دائر  اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد  نیرومند و  امیر  فریبا شهرت همگی 
بر تنفیذ قرارداد مورخ 2535/12/1 و اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده 12 نسبت 
اظهار  به  نظر  دادرسی  به پالک 790/371 واقع در قطعه نجف آباد و مطالبه خسارت 
تردید نماینده اداره راه و شهرسازی و قرارداد ارائه شده مستند دعوی و عدم ارائه 
اصل صفحه اول قرارداد که در آن مشخصات طرفین قرارداد و ملک قید شده و صرف 
ثالث ذینفع  اینکه اشخاص  به  به امضاء دو طرف رسیده و نظر  ارائه صفحه دوم که 
در ظهر برگه دوم نمی توانند امضاء ذیل برگه دوم را منتسب به برگه مفقودی نمایند 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 96  به  دادگاه مستنداً  باشند(  متفاوت می  آن  )چون طرفین 
و  دادخواست خواهان صادر  ابطال  قرار  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
اعالم می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:396 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت دادرسی 

1/205 خانم شکوفه کریمی فرزند خیرمحمد شغل خانه دار ساکن نجف آباد دادخواستی 
فعاًل  غالمعلی  فرزند  کریمی  عبدا...  آقای  طرفیت  به  طالق  واقعه  ثبت  خواسته  به 
مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 931799ح3 ثبت و به تقاضای خواهان و 
دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب فوق الذکر یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و به خوانده فوق الذکر اخطار می گردد پس 
از نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه سوم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
به  مکتوب  به صورت  دارید  دفاعی  هرگونه  روز  ده  مهلت  و ظرف  اخذ  را  و ضمائم 
این دادگاه ارائه نمایید. در غیر این صورت دادگاه غیابًا به دعوی رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:467 شعبه سوم دادگاه عمومی نجف آباد
ابالغ رای 

1/206 شماره دادنامه: 9309973731001520 شماره پرونده: 9109983733000563 
شماره بایگانی شعبه: 931178 شاکی: آقای مجتبی فاضل نیشابوری فرزند علیرضا با 
وکالت آقای مهدی نصراللهی فرزند علی و آقای حسن مهرابی فرزند احمد همگی به 
نشانی نجف آباد – خیابان امام خمینی – بعد از چهارراه شهرداری – مجتمع پرشیا – 
طبقه چهارم – واحد21 متهمین: 1- آقای علیرضا برهانی 2- آقای احسان غضنفری 3- 
آقای محمدرضا فراتی همگی به نشانی مجهول المکان اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی 
به منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور دادگاه با بررسی محتویات پرونده مبادرت 
فرد برهانی  علیرضا  آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور   به 

با  هرمی  شرکتهای  در  عضوگیری  بر  دایر  فراتی  محمدرضا  و  غضنفری  احسان  و 
توسط  بزه  ارتکاب  مطلعین  اظهارات  و  مستندات شاکی  و  پرونده  محتویات  به  توجه 
اخالل  مجازات  قانون   2 ماده  به  استناد  با  لذا  است  دوم محرز  و  اول  ردیف  متهمان 
گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمان را به تحمل دو سال حبس و متهم 
ردیف اول را به پرداخت سیصد و شش میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و رد مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال در حق شاکی و متهم ردیف دوم را به 
پرداخت نهصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال در حق شاکی )آقای مجتبی فاضل نیشابوری( محکوم می کند در 
خصوص اتهام آقای محمدرضا فراتی دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی با توجه به 
اینکه شاکی در خصوص انتساب بزه توسط متهم دلیلی ارائه نکرده است با استناد به 
ماده 120 قانون مجازات اسالمی و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر 
می شود رای دادگاه در قسمت مربوط به محکومیت متهمان ردیف اول و دوم غیابی 
و در قسمتهای دیگر حضوری است رای غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در دادگاه صادرکننده و رای حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:460 شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان نجف آباد

: امروز موسيقی 
ایران شرایط 
جالبی دارد. 

خانواده موسيقی 
بزرگ شده و 

صنعت موسيقی با 
 وجود تمامی

 سنگ اندازی ها در 
جریان است

گروه 
فرهنگ
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تجليل از قهرمانان  كاراته اصفهان و خانواده شهيد مدافع حرم

مراس��م تجليل از قهرمانان و نام آوران كاراته استان اصفهان و خانواده شهيد نوري، شهيد 
كاراته كار و مدافع حرم حضرت زينب )س( فردا برگزار مي شود. هيات كاراته استان اصفهان 
در مراسمي كه از ساعت ۱۰ صبح فردا پنجشنبه بيست و هفتم فروردين در باشگاه كارگران 

برگزار مي شود از ۶۱ نفر از قهرمانان و نام آوران كاراته استان اصفهان تجليل خواهد كرد.
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تیم ملی کشتی آزاد
 به ایران بازگشت

جیمز صاحب پرفروش ترین 
NBA پیراهن

اعضای تيم ملی كشتی آزاد پس از كسب عنوان قهرمانی در رقابت های 
جام جهانی در آمريکا، وارد ايران ش��دند. اعضای تيم ملی كش��تی آزاد 
ايران پس از كسب چهارمين قهرمانی پياپی در جام جهانی كشتی آزاد، 
با استقبال كيومرث هاشمی رييس كميته ملی المپيک، نصراهلل سجادی 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزير ورزش و سيدهادی حسينی عضو 
فراكسيون ورزش مجلس شورای اسالمی وارد فرودگاه بين المللی امام 
خمينی »ره« شدند.جمع كثيری از هموطنان و عالقه مندان كشتی نيز 
برای استقبال از تيم ملی كشتی آزاد كشورمان در فرودگاه حضور داشتند.

وزير ورزش و جوان��ان نيز به دليل برنامه حضور در س��فر چهارش��نبه 
رييس جمهور و جمعی از اعضای دولت يازدهم به گيالن، نتوانسته بود در 

فرودگاه امام»ره« حاضر شود.

پرفروش ترين پيراهن ليگ بس��کتبال حرفه ای آمريکا متعلق به فوق ستاره تيم 
كليولند است.

 جيمز، فوق س��تاره بس��کتبال آمريکا در فصل جاری ليگ، پيراهن شماره ۶ تيم 
ميامی هيت را با پيراهن شماره 23 كليولند كاواليرز  عوض كرد و به تيم سابقش 
بازگشت اما اين تغيير ش��ماره برای او تفاوتی نداش��ت چون پيراهن او همچنان 

پرفروش ترين پيراهن NBA است.
جيمز پس از چهار سال بازی در ميامی هيت،  حضور در چهار فينال متوالی و كسب 
دو عنوان قهرمانی به تيم پيشين و زادگاهش كليولند بازگشت. اين برای ششمين 
سال متوالی، س��ومين بار در تيم كليولند و نهمين بار در طول ۱2 سال حضورش 
 در NBA اس��ت كه پيراهن جيمز در صدر جدول ف��روش لباس های ليگ قرار

 می گيرد.

صندوق حمایت: سکه های مان 
تمام شده، بعدا بیایید

عضو تيم ملی قايقرانی بانوان ايران گفت: برای دريافت جوايز 
بازی های آس��يايی س��راغ صندوق حمايت از ورزشکاران 
رفتيم؛ اما گفتند كه سهميه های شما تمام شده و در حال 

حاضر سکه ای نداريم كه به شما بدهيم.
سولماز عباسی در خصوص شرايط كنونی خود اظهار داشت: 
هم اكنون در درياچه  آزادی در حال تمرين هس��تم و خود 
را برای مسابقات قهرمانی آس��يا و كسب سهميه المپيک 
آماده می كنم، البته پيش از اين دو رويداد، مسابقات جهانی 

دانشجويان را داريم كه در اين رقابت ها شركت نمی كنم.
وی گفت:  اردوی تداركاتی ما در اسپانيا دو ماه طول كشيد. 
جهش و پيشرفت بسيار خوبی داشتيم. پيست اسپانيا عالی 
بود كه همين امر منجر به برگزاری تمرينات خيلی مناسبی 
در اين كشور شد. اميدوارم اين ش��رايط تا آغاز رقابت های 

انتخابی بازی های المپيک ادامه پيدا كند.
عضو تيم ملی قايقرانی ايران خاطرنش��ان ك��رد: صندوق 
حمايت از ورزشکاران و قهرمانان پيش از عيد اعالم كرد كه 
نوبت دريافت جايزه قهرمانان قايقرانی اسفند ماه است. در 
آن مقطع زمانی ما در اردوی اسپانيا حضور داشتيم. پس از 
اينکه به ايران بازگشتيم و به سراغ صندوق رفتيم، گفتند: 
كه سهميه های ش��ما تمام ش��ده و در حال حاضر سکه ای 
نداريم كه به شما بدهيم.وی افزود: گفتند كه بايد در سال 
94 به ما مراجعه كنيد. بايد صبر كنيد بودجه س��ال جديد 
ابالغ و قيمت سکه مش��خص شود؛ سپس سکه های جديد 

را خريداری كنيم.
عباسی گفت: در بازی های آسيايی كره جنوبی دو مدال برنز 
كسب كردم. يکی از آنها در بخش تيمی و ديگری در بخش 
انفرادی بود. به ما اعالم كردند كه برای برنز انفرادی 4۰ سکه 
و برای برنز تيمی يک سکه به تو می دهيم. می گويند چون دو 
مدال گرفته ای آن كه ارزش باالتری دارد برای شما محاسبه 
می شود. پس به من 4۰ سکه انفرادی را می دهند. در بخش 
تيمی هم مدال تبديل به نصف می شود يعنی در بخش تيمی 

4۰ سکه به سبب مدال برنز به 2۰ سکه تبديل می شود.

 مربی تيم ملی كش��تی آزاد بزرگس��االن گفت: جام جهانی 
كشتی آزاد ميدان خوبی برای محک زدن نفرات جوان تيم 
ملی و همچنين شناس��ايی كش��تی گيران ديگر كشورهای 

شركت كننده بود.
رضا اليق روز چهارش��نبه پس از ورود به كشور در فرودگاه 
امام خمين��ی »ره« افزود: جام جهانی كش��تی به واس��طه 
برگزاری تيم به تيم هميشه ازحساس��يت زيادی برخوردار 
است و تيم ايران در سه سال گذشته قهرمان رقابت ها شده 
بود و برخی از تيم ها از جمله جمهوری آذربايجان به گونه ای 
صف آرايی كرده بودند كه بتوانند تيم ايران را شکست دهند.

وی اظهارداشت: تيم آمريکا هم درفينال تمام تالش خودش 
را انج��ام داد تا ايران را شکس��ت دهد كه به لط��ف خدا و با 
زحمات و تمرينات زيادی كه ملی پوشان و كادر فنی انجام 
داده بودند، تيم ملی كش��تی آزاد كشورمان برای چهارمين 

سال پياپی قهرمان جام جهانی شد.
اليق در خصوص پيروزی ارزشمند تيم ملی برابر جمهوری 
آذربايجان هم گف��ت: اين تيم با اس��تفاده از همه قهرمانان 
جهانی و المپيک��ی خود مقابل ايران حض��ور يافته بود و هر 
كارشناس��ی با ديدن تركيب تيم آذربايجان احساس خطر 

می كرد؛ اما آزاد كاران تيم ملی زحم��ات زيادی را متحمل 
شده بودند و فضای روانی بسيار خوبی در تيم قبل از مسابقه 
با آذربايجان ايجاد شد.وی بيان داشت: در بخش مبارزه نفر 
به نفر در جام جهانی مشکلی نداشتيم؛ اما داوری ها عادالنه 
نبود و فضای حاكم بر رقابت ها به دلي��ل ميزبانی آمريکا به 
گونه ای بود كه می خواستند اين تيم قهرمان شود و به همين 

دليل مسابقه ايران و آمريکا بسيار حساس شده بود.
 مرب��ی تي��م مل��ی كش��تی آزاد درخص��وص ميزبان��ی
  رقابت ها ه��م گفت: باوجود تماش��اگران ايرانی درس��الن 
رقاب��ت ها، احس��اس م��ی كرديم ك��ه در ايران هس��تيم و 
هموطنان ما نش��ان دادند كه هر كجای دنيا باش��ند، ايرانی 
هس��تند و عرق ملی آنها واقعا ويژه و منحصر به فرد است و 

تماشاگران ما هم در جام جهانی قهرمان شدند.
وی در خصوص اس��تفاده نکردن كادر فنی از ايمان صادقی 
كشتی گير وزن ۶۱ كيلوگرم در جام جهانی گفت: كادر فنی 
نظرش اين بود كه بهنام احسان پور برای آنکه بتواند مقابل 
كشتی گيران طراز دنيا اول بايس��تد بايد در تمام مسابقات 
جام جهانی حضور يابد.تيم ملی كشتی آزاد بزرگساالن پس 
از قهرمان��ی در چهل و س��ومين دوره رقابتهای جام جهانی 
2۰۱5 آمري��کا، بامداد روزچهارش��نبه به ميهن اس��المی 

بازگشت.
تي��م مل��ی كش��تی آزاد اي��ران بام��داد روز دوش��نبه 
»24فروردين94« در فين��ال جام جهانی كش��تی آزاد در 
سالن فروم شهر لس آنجلس آمريکا با پيروزی پنج بر سه بر 
آمريکا برای چهارمين دوره پياپی و در مجموع برای ششمين 

مرتبه قهرمان جام جهانی شد.
تيم ملی كش��تی آزاد ايران طی 43 دوره ج��ام جهانی ۱7 
مرتبه به فينال اين رقابت ها راه يافته كه ۶ دوره قهرمان و ۱۱ 

مرتبه هم نايب قهرمان شده است.

كاپيتان تيم فوتبال استقالل با اشاره به جلسه ای كه روز 
سه شنبه با بهرام افشارزاده مديرعامل اين باشگاه داشت، 
گفت: جلسه خوبی بود و افش��ارزاده قول داد مشکالت 

مالی را برطرف كند.
رضا عنايتی گفت: وظيفه داش��تم برخی مس��ايل را به 
مديرعامل باشگاه بگويم و او هم برخورد خوبی داشت. 
افشارزاده درمورد مسايل مالی و حل مشکالت بازيکنان، 
قول هايی داد و اميدوار هستيم عملی شود. واقعا تيم ما 
در شرايط حساسی قرار دارد و بازيکنان نيازمند توجه 

هستند.
وی در مورد مصاحبه روز گذش��ته افشارزاده كه تاكيد 
كرد: قلعه نوي��ی فصل آينده هم س��رمربی اس��تقالل 
خواهد بود، گفت: به هر ح��ال در اين زمينه مديرعامل 
تصميم گيرنده است و حتما تش��خيص افشارزاده اين 
بوده كه قرارداد قلعه نويی تمديد شود. من بازيکن هستم 
و فقط بايد به فکر بازی های استقالل باشم تا بتوانيم در 
هفته های آينده نتايج خوبی بگيريم و جايگاه مناسبی 

به دست آوريم.
مهاجم اس��تقالل درمورد انتقاد برخی از هواداران اين 
تيم از خودش كه در قسمت هايی از برنامه دوشنبه شب 
9۰ به تصوير كشيده شد، گفت: هر فردی می تواند نظر 
خودش را بدهد. اگر استقالل بازی های اخير را می برد 
همه می گفتند كه عنايتی فوق العاده اس��ت، ولی وقتی 
اس��تقالل نتيجه نمی گيرد، طبيعی است كه هواداران 
درباره سواالتی كه از آنها پرسيده می شود پاسخ مثبتی 

ندارند.
عنايتی تاكيد كرد: من هيچ وقت مقابل اعتراض هواداران 
اس��تقالل موضع نمی گيرم و جواب آنه��ا را نمی دهم. 

متاس��فانه برخی درمورد شرايط س��نی من شيطنت 
می كنند، ولی بهتر اس��ت نگاهی به عملکردم در فصل 
جاری بيندازند. من نگران اين مسايل نيستم و معموال 

حرف هايم در در زمين مسابقه می زنم.
وی درخص��وص تقاب��ل ب��ا مل��وان و في��روز كريمی 
عنوان ك��رد: از زمانی كه آق��ا فيروز هداي��ت اين تيم 
را برعه��ده گرفت،  آنه��ا نتايج فوق الع��اده ای گرفتند. 
روز جمع��ه بازی س��ختی در انزل��ی داريم، ول��ی بايد 
 باهوش بازی كنيم. امي��دوارم درنهايت س��ه امتياز را

 بگيريم.
اين مهاج��م كه س��ابقه كار ك��ردن با في��روز كريمی 
را هم دارد، خاطرنش��ان كرد: س��الی كه ابومس��لم در 
رقابت های ليگ دس��ته اول حضور داش��ت، ش��اگرد 
آقا فيروز ب��ودم. او در جلس��ات فنی كه قب��ل از بازی 
برگزار می شد، آنقدر درمورد مسايل تاكتيکی صحبت 
می كرد كه ما دير به بازی می رسيديم و دير وارد زمين 
می ش��ديم. ما آنقدر كمبود وقت می آورديم كه مجبور 
 بوديم قب��ل از بازی لباس هايم��ان را در اتوبوس عوض

 كنيم.

الیق؛ 

جام جهانی کشتی آزاد میدان محک زدن نفرات جوان تیم
عنایتی؛

 افشارزاده قول داد مشکالت مالی
 برطرف شود

مربی س��ابق تيم ملی گفت: به نظر من كی روش با اين 
ش��رايط در فوتبال ايران ب��ه جايی نمی رس��د و بايد به 

كشورهای سطح باالتر برود.
آنتونيو سيموئز در خصوص وضعيت كارلوس كی روش 
در تيم ملی فوتبال اظهار داشت: حق كی روش ماندن در 
ايران و حتی آسيا نيس��ت. دانش فوتبالی او بيش از اين 
حرف هاست و بايد در جاهای بزرگ تری از ايران و آسيا 
حضور داشته باشد. نمی دانم اصرار او كه در ايران بماند 

برای چيست!
وی ادامه داد: او بسيار شرايط بهتری دارد و می تواند در 
جاهای بهتر سرمربيگری كند. فدراسيون فوتبال ايران 
هيچ وقت حرفه ای كار نمی كند. تمام مدتی كه در ايران 
بودم وقت مان را صرف مباحث امکانات و زمين كرديم؛ اما 

هيچ اتفاقی نيفتاد. كی روش ي��ک تنه نمی تواند فوتبال 
ايران را درس��ت كند. تمام درگيری ها و مصاحبه ها هم 

به اين خاطر است.
مربی سابق تيم ملی يادآور شد: او بايد ايران را رها كند؛ 
زيرا بزرگ تر از اين حرف هاس��ت. س��طح فوتبال ايران 
همين است و پيشرفت ديگری نخواهد داشت. نهايت اين 
است كه دوباره در جام جهانی حاضر می شود و در مرحله 
گروهی با سه تيم رقابت می كند و پس از آن حذف خواهد 

شد. زيرا پتانسيل صعود به مرحله بعدی را ندارد.
س��يموئز تاكيد كرد: كيفيت ليگ اي��ران و تيم هايی كه 
در آن حاضر هستند بس��يار پايين است. بازيکنان خوب 
تمرين نمی كنند و وقتی چنين مسايلی وجود دارد ديگر 
چه انتظاری م��ی رود؟ تمام خواس��ته های مان را با دعوا 

می گرفتيم و برای همه چي��ز بايد جر و بحث می كرديم. 
كی روش بهتر است استعفا بدهد زيرا او با ماندن در ايران 

فقط وقت خودش را تلف می كند.
وی در م��ورد اينک��ه گفته می ش��ود مدي��ر برنامه های 
كی روش و عليرضا حقيقی يکی اس��ت و مس��ايلی را در 
خصوص دع��وت اي��ن بازيکنان برای ك��ی روش مطرح 
كرده اند، تاكيد كرد: كسانی كه اين حرف را می زنند بهتر 
اس��ت دهان خود را ببندند. كی روش به اين پول ها نياز 
ندارد. او آنقدر پول دارد كه به همه چيز رس��يده است و 

نيازی به مبالغ اندک ندارد.
مربی س��ابق تيم ملی افزود: كی روش ش��ايد روی يک 
بازيکن لجباز باشد؛ اما به هيچ عنوان دنبال اين بازی ها 
نيست. شايد افرادی كه اين مس��ايل را مطرح می كنند 
خودش��ان دنبال اين كاره��ا بودند و می دانن��د كه بايد 

چگونه حرف بزنند.
كی روش سرمربی بزرگی است و همه او را می شناسند و 
چنين تهمت هايی به او نمی چسبد. در انگليس، پرتغال 
و آلمان همه او را می شناس��ند و نيازی هم به اين پول ها 

ندارد.
سيموئز تاكيد كرد: كی روش در ايران چيزی را به دست 
نمی آورد. او بهتر است در كشورهای با سطح باالتر فوتبال 
حاضر ش��ود تا بتواند راه خودش را برود. او بايد راهش را 

جدا كند. 
مطمئن باش��يد اين مسايلی كه در فدراس��يون فوتبال 
به وجود آمده آخرين اتفاقاتی نيس��ت ك��ه بين مديران 
و كی روش به وجود آمده اس��ت؛ چ��ون مديران حاضر 
در فدراسيون فوتبال ايران حرفه ای نيستند و چيزی از 

فوتبال ايران نمی دانند.
وی خاطرنشان كرد: آن كسانی كه بحث مسايل ارتباط 
بين او و بازيکن تيم ملی را مطرح كردند نمی دانم چگونه 
دست به چنين كاری زده اند. نمی خواهم يکسری مسايل 
را بگويم اما سر بس��ته می گويم كه پيش از اعزام تيم به 
جام جهانی برخی از مسووالن فدراسيون فوتبال پيشنهاد 

می دادند كه فالن بازيکن در تيم ملی حاضر شود.

سیموئز؛ 

كی روش در ایران به جایی نمی رسد

وثیقه سی میلیارد تومانی
 برای آزادی از زندان

حميدرضا سياس��ی، مديرعامل باش��گاه پرس��پوليس كه پس از 
چهار ماه بازداشت از زندان آزاد شده، برای آزادی خود وثيقه سی 

ميليارد تومانی توديع كرده است.
 وثيقه توديع شده از سوی مديرعامل پرسپوليس تهران به دادگاه 

برای آزادی از اوين، سند يک ملک است.
 ۱5 آذر ماه سال 93 بود كه مديرعامل باش��گاه پرسپوليس پيرو 
احضار قبلی به ش��عبه دوم دادسرای فرهنگ و رس��انه مراجعه و 

بازپرس برای وی قرار بازداشت موقت صادر كرد.
پس از بازداش��ت سياس��ی، گمانه زنی ها درباره علت بازداش��ت 
وی و اينکه اتهام سياسی، امنيتی اس��ت، باال گرفت؛ تا اينکه علی 
جمش��يدی مدير حقوقی وقت پرس��پوليس گفت: وی به خاطر 
قراردادهايی كه دو سال قبل به امضا رسيده و نقشی در آن نداشته 

بازداشت شده و امنيتی بودن اتهام »سياسی« نادرست است.
در حال��ی كه همه فکر م��ی كردند سياس��ی ب��زودی آزاد يا قرار 
بازداش��ت وی به قرار وثيقه تبديل می ش��ود، اين اتفاق نيفتاد و 
تالش های باش��گاه برای تبديل قرار بازداش��ت سياسی بی نتيجه 

ماند.
ش��انزدهم آذرماه ۱393 دادس��تانی تهران ط��ی اطالعيه ای در 
مورد وضعيت حميدرضا سياس��ی، مديرعامل باشگاه پرسپوليس 
اعالم كرد:»حميدرضا سياسی پيش از اين به اتهام ارتکاب برخی 
جرايم تحت تعقيب كيفری قرار گرفته و با صدور قرار بازداش��ت 
موقت روانه زندان ش��ده بود. بازپرس دادس��رای فرهنگ و رسانه 
كه مسووليت رسيدگی به پرونده متهم ياد شده را برعهده دارد، از 
متهم تحقيقات مبسوطی به عمل آورده است. پيش از اين برخی 
افراد و رسانه ها مدعی شده بودند كه قرار بازداشت متهم ياد شده 
از سوی دادگاه مورد تاييد قرار نگرفته و بازداشت متهم تا تکميل 

تحقيقات ادامه خواهد يافت.«
در نهايت 27 بهمن ماه، غالمحس��ين محس��نی اژه ای سخنگوی 
قوه قضاييه در هفتادوپنجمين نشست خبری خود درباره آخرين 
وضعيت پرونده سياسی گفت: كيفر خواست اين پرونده صادر و به 

دادگاه ارسال شده است؛ اما همچنان در بازداشت به سر می برد.
سياسی، تعطيالت نوروز سال 94 را در زندان اوين گذراند تا اينکه 
23 فروردين ماه با موافقت دادگاه با قرار وثيقه، از زندان آزاد شد. 
پرونده وی برای رسيدگی به ش��عبه ۱5 دادگاه انقالب به رياست 
قاضی صلواتی ارسال شده اما دادگاه هنوز تاريخ محاكمه را تعيين 

نکرده است.

 کی روش،گروگانی که چهل میلیارد 
گرفته است!

 خوردبي��ن: كاش م��ا ه��م مث��ل ك��ی روش گ��روگان بودي��م و 
چهل ميليارد می گرفتيم.

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اينکه چه اصراری است 
كه كی روش در ايران بماند گفت: او گفته احساس می كند گروگان 

است؛ ولی گروگانی كه تا االن چهل ميليارد پول گرفته است.
محمود خوردبين در واكنش به اظهارات يک خواننده زير زمينی در 
صفحه اينستاگرامش كه در آن اعالم كرده، پيام صادقيان سيگار 
می كشد و نبايد اين كار را انجام بدهد، اظهار داشت: نمی دانم چه 
بگويم، باالخره آن خواننده ش��ب ها با صادقيان است و بيشتر از او 

خبر دارد. اصال نمی خواهم در مورد صادقيان صحبت كنم.
وی در م��ورد اينکه صادقيان با ش��کايت باش��گاه ذوب آهن فعال 
نمی تواند برای پرس��پوليس بازی كند، عنوان كرد: در اين مورد و 
به خاطر حق رش��د صادقيان به باشگاه ذوب آهن نامه ای به دست 
ما رسيد كه در آن اعالم شده اين بازيکن تا اطالع ثانوی نمی تواند 

برای پرسپوليس بازی كند.
سرپرست تيم پرس��پوليس در خصوص صحبت های روز گذشته 
كارلوس كی روش و انتقادات دوباره او به مس��ووالن فوتبال ايران 
خاطرنش��ان كرد: وقتی كی روش اينطور حرف می زند نبايد او را 
نگه داشت. او گفته احساس می كند گروگان است؛ ولی گروگانی 
كه تا االن چه��ل ميليارد پول گرفته، كاش م��ا هم مثل كی روش 

گروگان بوديم.
خوردبين ادامه داد: چه اصراری است كه كی روش در ايران بماند. 
او نمی خواهد كار كند و چه اجباری برای اين مساله وجود دارد. به 

نظر من بهتر است با او تسويه كنند و از ايران برود.
وی درباره قرعه كشی مسابقات مقدماتی جام جهانی و هم گروهی 
ايران با عمان، هند، گوام و تركمنس��تان گفت: ايران صددرصد و 

بدون هيچ مشکلی از اين گروه صعود خواهد كرد.
سرپرست تيم پرسپوليس در مورد بازی فردای اين تيم با سپاهان 
هم اظهار داشت: بازی با سپاهان هميشه حساس است و اميدوارم 
 فردا هم ش��اهد بازی جوانمردانه ای باش��يم و البته دوس��ت دارم

 داور بازی هم برنده بازی باشد.
رقابت های بین المللی فدکاپ تنیس؛

پیروزی تیم ملی ایران مقابل 
قرقیزستان

مس��ابقات بين المللی فدكاپ از روز گذش��ته با حضور ۱۱ تيم به 
ميزبانی حيدر آباد هند برگزار شد و تيم ملی تنيس كشورمان پس 
از هم گروهی با قرقيزستان و ازبکستان رقابت های خود را آغاز كرد.
تيم ملی كشورمان در نخستين ديدار خود در اين پيکارها به مصاف 
قرقيزس��تان رفت و صدف صادق وزيری، به عنوان اولين نماينده 
ايران در بخش انفرادی به مصاف سارا كاناكنوا رفت و در نهايت با 
نتيجه » 2،۶ و 3،۶« به برتری رس��يد و سارا اميری در ديگر ديدار 
بخش انفرادی با اليزا اسکاروا مسابقه داد و در پايان اين بازی را با 

نتيجه » 2،۶ و 4،۶ « به سود خود به پايان رساند.
در ادامه اين مس��ابقه، غزل پاک باطن و غزال��ه تركمن در بخش 
تيمی با آبيلداوا و سارا كوناكونوا مسابقه دادند و در نهايت با نتيجه 
» ۱،۶ )4( ۶،7 « به پيروزی رسيدند تا در نهايت اين بازی با نتيجه 

سه بر صفر به سود ايران به پايان برسد.
تيم ملی تنيس كشورمان در دومين ديدار خود در گروه B بازی ها 

به مصاف تيم ملی تركمنستان می رود.
تيم ملی ايران با تركيب س��ارا اميری، صدف صادق وزيری، غزل 
پاک باط��ن، غزاله تركمن در اين دوره از مس��ابقات حضور دارد و 
نمايندگان كشورمان به مدت ۱۰ روز در زمين های هاردكورت به 

رقابت با حريفان شان می روند.
در پايان اين مس��ابقات دو تيم برتر راهی مرحل��ه بعدی بازی ها 

می شوند.
مهرافزا منوچهری نايب رييس فدراس��يون تنيس كش��ورمان به 
عنوان سرپرس��ت و فرناز فصيح��ی به عنوان س��رمربی تيم ملی 

كشورمان را در اين رقابت ها همراهی می كنند.
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قرارداد سنگین بیلسا صدای سعودی ها را درآورد رونمایي ازمالک ومدیرعامل آینده استقالل
درپی افشای مبلغ سنگين قرارداد بيلسا برای هدايت تيم ملی عربستان و انتقاد رسانه ها و مردم، هيات 
رييسه فدراسيون اين كشور، وعده داد كه در قرارداد با حضور دو طرف، بازنگری شود. تنها پس از چهار 
روز از علنی شدن قرارداد سنگين بيلسا با فدراسيون فوتبال عربستان، اعضاء هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال، وارد تنش های رسانه ای و داخلی شدند. چنان كه از گفت وگوهای اين اعضاء با نشريات داخلی 
عربستان بر می آيد، جزييات قرارداد ياد شده، بسيار بيش از آن چيزی است كه پيش از اين بيان شد.

ميان خريداران باشگاه استقالل شركت ايران خودرو را مي بينيم. شركتي كه اكنون باشگاه پيکان را 
زيرپوشش خود دارد. اين شركت ازجمله خريداران استقالل است كه به زودي پاكت شركت درواگذاري 
را دريافت می كند. بدون شک اگرايران خودرو، مالک آينده باشگاه استقالل شود، بايد منتظرمديرعاملي 
كامران صاحب پناه دراين باشگاه بود. صاحب پناه، سال ها مديرعامل باشگاه پيکان بوده و درهيات مديره 

باشگاه استقالل هم عضوراست. ايران خودروقصد دارد اين شخص را به عنوان مديرعامل انتخاب كند.
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یادداشت

تظاهراتعلیهجنایاتآلسعود
درچهارمحالوبختیاری

رییس شللورای هماهنگللی تبلیغات اسللامی چهارمحال و 
بختیاری گفللت: تظاهرات علیه جنایات آل سللعود نسللبت 
به مردم مظلوم یمن پللس از اقامه نماز جمعلله این هفته در 

میعادگاه های نماز جمعه سراسر استان برگزار می گردد.
از شللهرکرد علی گرجی با محکوم کردن جنایات آل سللعود 
در کشللتن کودکان بی دفاع و اقدامات ددمنشانه دیگر گفت: 
در ادامۀ موج محکومیت های پی درپی داخلی علیه اقدامات 
شنیع و حمات وحشللیانه رژیم آل سللعود به کشور و مردم 
مظلوم و بی پناه یمن مردم خداجو و بصیر این استان به ویژه 
نمازگزاران جمعه، همچون گذشللته با حضور حماسی خود 
با فریادهای کوبنده، سللکوت مجامللع بین المللی را خواهند 

شکست.
وی از برگزاری این تظاهللرات در 23 میعللادگاه نماز جمعه 
سراسللر اسللتان چهارمحال و بختیللاری خبللر داد و افزود: 
 این تظاهرات در شللهرکرد مرکللز اسللتان از مصای بزرگ

 امام خمینی»ره« آغاز می شللود و پس از طی مسیر چهارراه 
بوعلی به سمت میدان دانش ادامه دارد.

رییس شللورای هماهنگللی تبلیغات اسللامی چهارمحال و 
بختیاری با ابراز امیللدواری از حضور حماسللی مردم در این 
تظاهللرات تصریح کرد: شللرایط حسللاس منطقلله و اوضاع 
 یمن و اقدامات شنیع آل سللعود دل هر آزادمرد مسلمانی را

 آزرده است و امیدواریم خداوند متعال دین اسام را از کینه و 
بدخواهی دشمنان و از توطئه های آل سعود خائن حفظ کند.

گرجی بار دیگر همه مردم والیتمدار بام ایران را برای حضور 
در تظاهرات روز جمعه 94/1/28 در میعادگاه های نماز جمعه 

سراسر این استان دعوت کرد.

توقیفمحمولهآردقاچاق
درشهرستانشهرکرد

  رییللس اداره بازرسللی صنعللت ، معللدن وتجللارت 
چهارمحللال و بختیاری گفللت: با دریافت گللزارش مردمی ، 
ماموران بازرسللی این سللازمان یک دسللتگاه نیسان حامل 
محموله آرد را که خارج از شبکه توزیع به فروش رسیده بود 

توقیف کردند.
آقای بهرامی افزود: متخلف 70 کیسلله آرد خبازی یارانه ای 
 را از یک نانوایی در شللهرکرد با قیمتی باالتللر از قیمت یارانه 

خریده بود تا در بنگاه مواد غذایی خود بفروشد.
وی افللزود :قیمللت کیسلله آرد یارانلله ای33 هللزار تومان 
 اسللت کلله متخلفللان آن را در بللازارآزاد 50 هزارتومللان

 می فروشند.
به گفتلله وی در چنین مواردی فروشللنده و خریللدار هر دو 

مجرمند.

معاونمنابعطبیعیوآبخیزداری
چهارمحالوبختیاری؛

کشتگلمحمدی
درچهارمحالوبختیاری

طبیعللی منابللع  آبخیللرداری   معللاون 
 چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح توسعه کشت 
گیاهان دارویللی و گل محمدی در دیم زارهای کم 
بازده استان خبر داد.حسللین بهرامی در شهرکرد 
اظهللار کرد: گل محمللدی یکللی از گونه های گل 
سللرخ »ُرز« اسللت و متعلق به گیاهللان خانواده 
 Rosa damascene و نام علمی آن Rosaceae
است.وی خاطر نشللان کرد: مدارک تاریخی نشان 
می دهد که زادگاه آغازین این گل سللرزمین کهن 
ایران و البتلله مناطق دیگری از خاورمیانه اسللت. 
بهرامی بیان کرد: این معاونت طرح توسعه کشت 
گیاهللان دارویللی و گل محمللدی در دیم زارهای 
 کم بازده اسللتان را در دسللتور کار خود قرار داده

 است.
وی از اجرای فاز اول این طللرح در دو حوزه آبخیز 
دوراهان سللولگان در شهرسللتان بروجن و حوزه 
آبخیز حسللین آباد در بازفللت خبللر داد و گفت: 
در سللطح 20 هکتار کشللت گل محمللدی انجام 
خواهد شد.بهرامی افزود: در حوزه آبخیز دوراهان 
شهرستان بروجن و چالشللتر شهرستان شهرکرد 
در سللطح 70 هکتار، کاشللت بذر گیاهان باریجه 
و آنغوزه انجام می شللود. معاون آبخیزداری منابع 
طبیعی این استان با اعام اینکه این طرح به صورت 
مشللارکت با مردم انجللام خواهد شللد، ادامه داد: 
بخشی از هزینه های کاشت را معاونت آبخیزداری 
تامین خواهد کرد. وی اضافه کللرد: گل محمدی 
به دلیل درختچلله ای بودن در حفاظللت خاک از 
فرسللایش نقش مهمی دارد و بدلیل نیاز آبی کم و 
اقتصادی بودن محصول تولیللدی قادر خواهد بود 
 به عنوان یک جایگزین برای کشللت معمول فعلی

 عمل کند.

اخبارکوتاهیادداشت شبکهآب2روستایشهرستانفارساناصالحمیشود
فرماندار شهرستان فارسللان گفت: 12 میلیارد ریال اعتبار برای اصاح شبکه آب روستایی 

فیل آباد و عیسی آباد در نظر گرفته شده و تا پایان آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد.
 فیروز احمدی در شهرکرد اظهار کرد: در سال گذشته به کمک شرکت آب و فاضاب روستایی 

استان در روستای سفیدانه با جمعیت 350 نفر موفق به اصاح شبکه آبرسانی شدیم.

7

تنللی میلیللون  یللک  فللوالد  بللزرگ  کارخانلله    
 چهارمحللال و بختیللاری مهمترین کارخانلله صنعتی 
این اسللتان در یکی قدمی بهره برداری اسللت و آزمون 

استخدامی این کارخانه نیز به زودی انجام می شود.
 کارخانلله بزرگ فوالد یللک میلیون تنللی چهارمحال و 
بختیاری یکللی از مهمترین پروژه های صنعتی اسللتان 
چهارمحللال و بختیاری به شللمار می رود کلله در دولت 

گذشته مصوب و کلنگ زنی شد.
این پروژه با مشارکت فوالد مبارکه اصفهان و ایمیدرو در 

حال احداث است.
احداث این پروژه در منطقه سفید دشت در کنار کارخانه 
سیمان شللهرکرد آغاز شللده و هم اکنون پیشرفت قابل 

توجهی دارد.
 فاز اولیه ایللن کارخانه در حال پایان اسللت و به زودی به 
بهره برداری می رسد و در قدم اول این کارخانه 100 نفر 

نیرو از استان استخدام می کند.
ف�ازی�کای�نمجتم�عف�والدی۸7درصد

پیشرفتفیزیکیدارد
معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در این 

خصوص گفت: فاز یک این مجتمع فللوالدی 87 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.

 اسللماعیل عامری گلسللتان اظهار داشللت: بللا توجه به
 قول هایی که همکارانمان در این واحد تولیدی داده اند تا 

آخر شهریور این پروژه به بهره برداری می رسد.
وی اذعان داشت: این واحد تولیدی اشتغال قابل توجهی را 
در استان رقم خواهد زد و موجب توسعه منطقه می شود.

معاون برنامه ریزی اسللتاندار چهارمحللال و بختیاری با 
اشاره به اینکه پروژه های تولید فوالد اشتغال قابل توجهی 
دارند، ادامه داد: این واحللد تولیدی بزرگ، زمینه را برای 
 انجام فعالیت واحد های کوچک مرتبط با این واحد ایجاد 

می کند و توسعه منطقه شتاب بیشتر می گیرد.
مش�کالتزیرس�اختیاینواحدتولیدیبه

زودیحلمیشود
مدیرکل سللازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: برق این واحد صنعتی با همت مسووالن 
مربوطه و مدیرعامل این شرکت تامین و پست برق ایجاد 

شده است.
سللید نعیم امامی ادامه داد: بحث آب این واحد صنعتی 

نیز با کمک معاونللت برنامه ریزی و بخشللی از هزینه ها 
 که توسط واحد تامین می شللود حل می شود و تا زمان

 راه اندازی تامین می شود.
وی گفللت: مشللکل آب کلله مشللکل چنللد سللاله 
 ایللن واحللد تولیللدی بللوده اسللت در سللال 94 

حل خواهد شد.
مدیرکل سللازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری اذعان داشللت: 
بللا بهللره بللرداری از ایللن 
 پروژه اشللتغال مسللتقیم و

 غیر مستقیمی قابل توجهی 
در اسللتان چهارمحللال و 

بختیاری ایجاد می شود.
 اطاعیه آزمون استخدامی 
کارخانه فللوالد چهارمحال 
و بختیاری در اردیبهشللت 

اطاع رسانی می شود
مدیر عامل شللرکت فوالد 
چهارمحللال و بختیللاری 
اظهار داشللت: هللم اکنون 

حدود 520 نفر در این واحد مشغول فعالیت هستند.
حبیب اهلل دروش ادامه داد: از 520 نفر افراد اشللتغال به 
کار در ساخت این پروژه 400 نفر اهل استان چهارمحال 

و بختیاری هستند.
وی تاکید کرد: فاز یک این واحد تولیدی در شهریور ماه 
به بهره برداری می رسد و ما برای فاز یک حدود 100 نفر 

اشتغال داریم.
وی اداملله داد: آزمللون اسللتخدامی بللرای جللذب این 
100 نفر توسللط دانشللگاه برگللزار می شللود و اطاع 
 رسللانی آزمون اسللتخدامی در اردیبهشللت مللاه اعام 

می شود.
مدیر عامل شرکت فوالد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
آزمون استخدامی این واحد تولیدی از طریق روزنامه ها و 

رسانه ها و تلویزیون اطاع رسانی می شود.
 کارخانلله فللوالد چهارمحللال و بختیللاری در جللاده 
 فرخ شهر - بروجن در کنار کارخانه سیمان شهرکرد واقع

 شده است.
گزارشازبهارهصمیمی

کارخانهفوالدشهرکرددرحالاتمامفازاول؛

بامایراندریکقدمیپیوستنبهتولیدکنندگانبزرگفوالد

کارخانهبزرگ
فوالدیکمیلیون
تنیچهارمحالو
بختیارییکیاز
مهمترینپروژه

هایصنعتیاستان
چهارمحالو

بختیاریبهشمار
میرود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

قرار ارجاع امر داوری 
بین  بایگانی شعبه: 940070ح3 در پرونده کالسه 940070ح3 مطروحه  1/207 شمار 
خواهان خانم اکرم جاللی فرزند نوروزعلی به طرفیت اصغر رامشگر فرزند محمد مبنی 
طرفین  ناحیه  از  داور  تعیین  لزوم  به  توجه  با  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  بر 
مجهول المکان بودن زوج و عدم دسترسی به وی جهت معرفی نمودن داور لذا دستور 
فرمایید مراتب تعیین داور از ناحیه زوج در یک نوبت آگهی از جراید رسمی کشور درج 
و قید گردد چنانچه ظرف مدت 7 روز پس از انتشار روزنامه نسبت به تعیین داور اقدام 
ننمود دادگاه خود رسما نسبت به تعیین داور اقدام خواهد نمود ضمنًا زوج بایستی داور 
خود را به دادگاه شعبه سوم حقوقی معرفی نماید.م الف:495 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان نجف آباد 
احضار متهم

1/208 شماره ابالغیه: 9410103731200215 شماره پرونده: 9209983733101281 
شماره بایگانی شعبه: 930969 دادگاه عمومی و انقالب شهرستان نجف آباد در پرونده 
کالسه 9209983733101281 برای فیروز )مهدی( داودی فرزند عیدی به اتهام رابطه 
نموده که  تقاضای کیفر  داراب  فرزند  آقای رحم خدا مهدور  نامشروع حسب شکایت 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/03/24 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی  با عنایت  تعیین گردیده است.  ساعت 09:30 
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 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:463 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان نجف آباد
ابالغ رای 

1/209 شماره دادنامه: 9309973730101408 شماره پرونده: 9309983730100935 
عباسعلی  فرزند  جوزقیان  محمدرضا  آقای  خواهان:   930965 شعبه:  بایگانی  شماره 
امام خمینی  خیابان   – نجف آباد  نشانی  به  احمد  فرزند  مهرابی  حسن  آقای  وکالت  با 
خوانده:  واحد21   – چهارم  طبقه   – پرشیا  مجتمع   – شهرداری  چهارراه  از  بعد   –"
خانم سعیده پورعبداله فرزند فتح ا... به نشانی مجهول المکان خواسته ها: مطالبه وجه 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  رسیدگی  ختم  اعالم  با  دادگاه  چک 
آقای  وکالت  با  جوزقیان  محمدرضا  آقای  خواهان  تقدیمی  دادخواست   خصوص 
یک  مبلغ  مطالبه  به خواسته  پورعبداله  خانم سعیده  خوانده  طرفیت  به  مهرابی  حسن 
امام   میلیارد ریال وجه چک شماره 507114-93/4/23 عهده بانک ملی شعبه خیابان 
نجف آباد و به انضمام خسارات دادرسی از توجه اظهارات وکیل خواهان و ارائه تصویر 
اینکه  به  نظر  و   93/4/23 تاریخ  به  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  فوق الذکر  مصدق چک 
خوانده علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده دادگاه با احراز 
مدیونیت خوانده مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد 
ریال بابت اصل خواسته و 30/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/4/23 تا زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی  قابل  آن ظرف مدت مشابه  از  این شعبه می باشد پس  در  واخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:464 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نجف آباد
حصر وراثت

1/210 خانم جواهر شریعتی دارای شناسنامه شماره 510 به شرح دادخواست به کالسۀ 
94/38ش.ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که بیگم جمشیدیان نجف آبادی بشناسنامه 9303 در تاریخ 93/1/4 اقامتگاه دائمی خود 
به:1- جواهر شریعتی  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی  بدرود 
ندارد.  نامبردگان ورثه دیگری  به جز  )فرزند متوفی( متوفی  آبادی ش.ش 510  نجف 
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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:493 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/211 شماره ابالغیه: 9310100351407985 شماره پرونده: 9309980351400530 
نوری  حمید  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930543 شعبه:  بایگانی  شماره 
به خواسته  به طرفیت خواندگان فرشاد حاجت پور و محمدرضا ذبیحی  دادخواستی 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
 1394/03/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351400530 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:00 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضر گردد.م الف:381 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/212 شماره ابالغیه: 9310100351407999 شماره پرونده: 9309980351401284 
شماره بایگانی شعبه: 931389 خواهان فضل اله جوکار دادخواستی به طرفیت خوانده 
منوچهر علی پور به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351401284 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/04/02 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:382 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/213 شماره ابالغیه: 9310100351407957 شماره پرونده: 9309980351401289 
شماره بایگانی شعبه: 931394 خواهان میثم زارعی خوابجانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده غالمرضا راعی نصرآبادی به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه   14 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351401289 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/20 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
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:383 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/214 شماره ابالغیه: 9310100351407955 شماره پرونده: 9309980351401243 
پله دادخواستی به طرفیت  بایگانی شعبه: 931346 خواهان زهرا حاجیان سه  شماره 
خوانده عباس بیدمشکی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351401243 کالسه  به  و  ارجاع   323 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/24 و ساعت 08:00 تعیین شده است 
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 
گردد.م الف:384  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/215 شماره ابالغیه: 9410100351400009 شماره پرونده: 9009980351400463 
شماره بایگانی شعبه: 900463 خواهان محمود گلستان دادخواستی به طرفیت خوانده 
خدیجه گلستان به خواسته استرداد الشه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه   14 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9009980351400463 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/14 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
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:386 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/216 شماره ابالغیه: 9410100351400007 شماره پرونده: 9309980351401311 
طرفیت  به  دادخواستی  خشنودزاده  مجتبی  خواهان   931420 شعبه:  بایگانی  شماره 
به خواسته مطالبه وجه  خواندگان عماد موثق خوراسگانی و علی موثق خوراسگانی 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خواسته  تامین  و  چک 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به   رسیدگی 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ   خ 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351401311 کالسه  به  و  ارجاع   323 شماره  اتاق 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:00 ساعت  و   1394/04/01 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:387 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/217 شماره ابالغیه: 9310100352705332 شماره پرونده: 9309980362601148 
طی  اصفهان   6 منطقه  شهرداری  حقوقی  نماینده   931224 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  پسماند  تخلیه  بر  مبنی  مرتضی  فرزند  رضوانی  مهدی  آقای  علیه  بر  شکایتی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980362601148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/21 و ساعت 09:00 
تجویز  به  و  درخواست شاکی  و  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده 
ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 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 در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:388 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/218 شماره ابالغیه: 9310100352705281 شماره پرونده: 9309980362000389 
شماره بایگانی شعبه: 930761 شاکی پیمان همامی فرزند جعفر شکایتی بر علیه اکبر 
رحمانی کرچگانی فرزند عبدالغفار)علی نقی( مبنی بر تخریب و توهین از طریق فحاشی 
به شعبه 101  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
و  ارجاع   336 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
و   1394/05/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980362000389 کالسه  به 
ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و 
به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:389 شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
1/219 شماره ابالغیه: 9410100352700047 شماره پرونده: 9309980359600518 
شماره بایگانی شعبه: 940006 شاکی شیرین هفت برادران فرزند احمد شکایتی بر علیه 
نازدار قاسمی مبنی بر سرقت تلفن همراه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 9309980359600518 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/03 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی 
 ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:390 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/23-2303 دادنامه:  شماره   1818/93 پرونده:  کالسه   1/220
شعبه هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمال مرادی سوالری نشانی: رهنان 
– خ ابوذر- اسپرت زاهد خوانده: روشن خسروی بابادی نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای جمال مرادی سوالری به طرفیت آقای روشن خسروی بابادی 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 735514-89/12/17 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
علیه  بانک محال  پرداخت توسط  و گواهی عدم  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/12/17( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  ظرف بیست روز 

م الف:218 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/1/8-22 دادنامه:  شماره   1819/93 پرونده:  کالسه   1/221
هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمال مرادی سوالری نشانی: رهنان – خ 
ابوذر- اسپرت زاهد خوانده: مصطفی ایوبی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  آتی مبادرت  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای جمال مرادی سوالری به طرفیت آقای مصطفی ایوبی به خواسته 
عهده  به   87/5/5-158/045504 شماره  به  چک  وجه  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )87/5/5(
می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی 
محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:219 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

با این نرم افزار شما می توانید با سرعت دو مگابایت بر ثانیه 
۱۰ برابر سرعت ۳G به انتقال فایل از طریق وای فای برای 

دوستان خود بپردازید.
نرم افزار ZAPYA سریعترین ابزار انتقال فایل در جهان 

برای اندروید است.
با این اپلیکیش��ن می توانید  هر آنچه را ک��ه در حافظه 
اس��مارت فون خود دارید با س��رعتی باال ارس��ال کنید 
 و ی��ا به ص��ورت گروه��ی ب��ه انتق��ال و دریاف��ت فایل 

بپردازید.
این نرم اف��زار فای��ل های��ی را مانن��د: فیل��م، تصاویر، 
موزیک،برنام��ه, ب��ازی، ت��م و فای��ل ه��ای فش��رده 
حت��ی ب��ا حج��م زی��اد  را از طریق ش��بکه بی س��یم 
Wi-Fi در اندروی��د و ه��ر چی��زی را ک��ه دوس��ت 
دارید با دیگر گوش��ی ه��ا یا دیگ��ر سیس��تم عامل ها 
 مانند: اندروی��د به اندروی��د، ویندوز و ios به اش��تراک

 بگذارید.
روش استفاده از برنامه 

نرم اف��زار را اجرا کنی��د و برای اولین بار ب��رای خود یک 
 آواتار بس��ازید و پس از آن در صفحه ی جدید لیستی از

  بازی ها و برنامه های شما به نمایش در می آید که برروی 

connect to friends کلی��ک می کنی��د و نفر دوم 
 بای��د در گوش��ی خ��ود create group را انتخ��اب

 کند.
 connect to پ��س از س��اخت گ��روپ گزین��ه ی
friends ب��ه wating for friends تغیی��ر خواهد 
 connect to کرد که نف��ر دوم باید در گوش��ی خ��ود
"friends را انتخ��اب کن��د و ب��ه انتق��ال فای��ل ه��ا

 بپردازند.
نکته ۱:

طبیعتا وقتی این نرم افزار بر روی گوش��ی طرف مقابل 
شما »گوشی اندروید « نصب نباشد شما به سادگی قادر 
خواهید بود فایل Apk این نرم افزار را برای طرف مقابلتان 

هم بفرستید.
نکته ۲:

این نرم افزار نسخه ویندوزی برای کامپیوتر هم دارد که 
برای انتقال فایل از طریق وایرلس از رایانه های ویندوزی 

به اندروید کاربرد دارد.

سریع ترین نرم افزار انتقال فایل با WIFI در جهان 
یک کارشناس طب س��نتی گفت: ترکیب سیر 
با ش��یر یکی از بهترین داروهای پاک کننده ریه 
و روده است. مصرف س��یر کهنه از واکنش های 
التهاب��ی و آلرژی��ک دس��تگاه تنفس��ی و برای 

پاکسازی سینه از اخالط مضر نیز مفید است.
س��ید جواد علوی درباره گرفتگ��ی صدا به علت 
تنگی نفس اظهار داش��ت: مش��کالت مربوط به 
مجرای تنفسی فوقانی و مشکالت حلقی ارتباط 

بسیاری با گرفتگی صدا دارد.
به گفته وی گرفتگی مجرای هوایی و تنگ نفس 
می تواند موجب س��رفه، تنفس دهان��ی و نهایتا 
التهاب تارهای صوتی ش��ود ک��ه رعایت برخی 

تدابیر خود در رفع گرفتگی صدا موثر است.
راه های رفع گرفتگی صدا ناش�ی از تنگی 

نفس
-مصرف گوش��ت هایی مانند: گوش��ت خروس، 
کبک، قرقاول، گنجشک و مصرف قلب حیوانات 

حالل گوشت.
-مص��رف س��بزی هایی مانند: ش��وید، کرفس،  

نعناع، آویشن، کدوحلوایی و مرزه.
-از می��ان خش��کبار: ب��ادام ش��یرین، پس��ته، 

چلغوزه،انجیر خشک و مویز مفید است.
-از می��ان ادویه ج��ات: زیره، س��یاه دانه، کندر، 

دارچین، زعفران و زنجبیل مفید است.
-مصرف س��یب، انار ت��رش و ش��یرین، زردآلو، 
ش��فتالو، خربزه، میوه های ش��یرین، میوه های 
خوش��بو و بوییدن عطری��ات و گل های طبیعی 

مفید است.
-ش��ربت عسل، ش��ربت سیب ش��یرین، شربت 
زعفران، شربت انجیر، شربت رضوی، عرق زنیان، 
چای یا دم نوش زوفا، ش��یر بز یا شیر گوسفند و 

روغن بادام شیرین بسیار مفید است.
غذاهای مفيد:

-آبگوش��ت با گوش��ت خروس، زرده تخم مرغ 
عس��لی، آش س��اده با جوجه مرغ، نخ��ود آب، 
ماءالحم »آب گوشت پخته ش��ده با کمی ادویه 
یعنی مقدار زیاد گوشت پخته شود و در حد یک 

لیوان آب باقی بماند«.
-مصرف سوپی از ماش و جو پوست کنده همراه 
با روغن بادام، کدو، اسفناج و کمی گوشت تهیه 

شده باشد.
-مربای انجیر، مربای بالنگ، مربای »به«، مربای 

سیب در وعده صبحانه مصرف شود.
-مقداری س��یر در شیر جوشیده ش��ود و کمی 
عسل به آن اضافه شود و کم کم بنوشند. این دارو 
یکی از بهترین داروه��ای پاک کننده ریه و روده 
است. مصرف سیر کهنه از واکنش های التهابی و 
آلرژیک دستگاه تنفسی و برای پاکسازی سینه 
از اخالط مضر نیز مفید است. این دارو را چندین 
بار تکرار کنند؛ البته اگر دچار واکنش یا ناراحتی 

شدند مصرف آن را قطع کنند.
کسانی که دارای فش��ار خون باال هستند باعث 
کاهش فشار خون آنها می ش��وند؛ البته کسانی 
که دارای فشارخون پایین هستند با نظر پزشک 

باید انجام دهند.

تشخيص سرطان
 با حس بویایی سگ

تشخیص بیماری سرطان به آزمایش های متعدد و 
تجزیه و تحلیل نمونه های تومور نیاز دارد؛ اما شاید 
در آینده به س��بب وجود نوعی از سگ ها دیگر به 

تمام این اقدام ها نیازی نباشد.
بر طبق یک پژوهش جدید که در بخش اورولوژی 
بیمارس��تان تحقیقات خیریه در ش��هر میالنو در 
ایتالیا انجام شده است، سگ ها می توانند با حس 
بویایی خود سرطان پروستات را با دقت 98 درصد 

تشخیص دهند.  
براساس این پژوهش، دو ماده س��گ نمونه هایی 
از ادرار 9۰۰  مرد را بو کردن��د که از بین آنها ۳6۰ 
 نفر مبتال به س��رطان پروستات هس��تند و یکی از 
سگ ها با دقت98/7 درصد و دیگری تا 97/6 درصد 

توانستند این بیماری را تشخیص دهند.
مس��ووالن این پژوهش ایتالیایی ک��ه در گاهنامه 
تخصصی Journal of Urology منتشر شده 
اس��ت، می گویند: س��گ های آموزش دیده توان 
باالیی در تش��خیص م��وادی دارند ک��ه ابتالی به 
سرطان را نشان می دهند. آنها امیدوارند که بتوان 
از این امر برای تشخیص سرطان پروستات به عنوان 
جایگزینی برای شیوه های تشخیص قدیمی مانند 
آزمایش خون و برخی آزمایشات دیگر که در اغلب 
اوقات برای بیمار ناخوشایند هستند، استفاده کرد.
ابتال به بیماری س��رطان، ناگهانی و بسیار سخت 
است؛ اما می توان نیمی از عوامل ابتال به سرطان را 
از خود دور کرد. استعمال دخانیات خود عامل پنج  
نوع سرطان است. توتون و تنباکو نه تنها منجر به 
سرطان می شوند؛ بلکه س��بب انواع دیگر تومورها 
نیز می گردند؛ بدی��ن معنا که دخانی��ات یکی از 
شایعترین عوامل ابتال به سرطان هستند؛ اما تنها 

عامل نیستند.

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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واحد 3

دمنوش  دارچين 
پاک کننده  کک و مک

دمنوش دارچین به رفع کک و مک کمک می کند، همچنین سر و 
قفسه سینه را از اخالط مضر پاکسازی می کند . در نهایت دارچین 

فرح بخش، گشاینده گرفتگی های کبد و مقوی معده است.
تخم شنبلیله، دانه های مکعب مستطیلی شکل بسیار سخت با 
س��طحی چروکیده به رنگ زرد حنایی با بویی کامال مشخص و 

طعمی نسبتا تلخ است.
 عل��ی اص��ل، متخص��ص ط��ب س��نتی درب��اره خ��واص 
 تخم ش��نبلیله می گوید: از گیاه ش��نبلیله یا حلبه با نام علمی: 
Trigonella Foenum-graecum L. از تی��ره بق��والت 
»Leguminosae« بدس��ت می آید. ش��نبلیله گیاهی است 
علفی یکساله که برگ هایی متناوب و مرکب از سه برگچه دارد.

خواص تخم شنبليله
تخم شنبلیله به عنوان داروی تقویت کننده و نیز پایین آورنده 

قند خون مصرف سنتی دارد.
تخم شنبلیله دارای مزاج گرم و خشک است.

تحلیل برنده ی  ورم های بدن است.
مصرف جوشانده آن با عس��ل خلط های غلیظ موجود در قفسه 

سینه را خارج می کند.
میل جنسی را افزایش می دهد.

در درمان خون مردگی داخل چشم، شوره سر، پوسته ریزی، درد 
و سفتی رحم و چسبندگی آن مفید است.

خواص درمانی دارچين
دارچین گرم و خش��ک اس��ت بی نهایت لطیف، جذب کننده و 

گشاینده است.
تجویز آن در درمان انواع عفونت ها و چرک ها مفید است.
روغن آن پاک کننده، ذوب کننده و تحلیل برنده است.

دارچین در درمان رعشه اثر شگفت آوری دارد.
کک و مک را درمان کرده و سر و قفسه س��ینه را از اخالط مضر 

پاکسازی می کند.
دارچین فرح بخش، گش��اینده گرفتگی های کبد و مقوی معده 

است.
در درمان درد کلیه و رحم دارچین مفید است
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حسن نوروزی، هنرمند بااستعداد ایرانی، مجموعه ای شگفت انگیز از مجسمه های حیوانات به سبک استیم پانک که پر از احساس و حرکت هستند را با زحمت فراوان مونتاژ 
هزاران ابزار فلزی، قطعات اتومبیل و سایر آهن قراضه ها و ضایعات فلز خلق کرده است. او عالوه بر اسب بالدار حماسی بی نظیر خود مجسمه های زیبای دیگری هم خلق کرده 

است که تعدادی از تصاویر آن را در الپالس مشاهده می کنید. 

خلق مجسمه های استيم پانک با ضایعات فلزی!

آیا می دانستيد؟

باید این میوه را پس از یکبار شس��تن با آب، با 
آب و مایع ظرفشویی و مواد ضدعفونی کننده 

تمیز کرد.
یک کارش��ناس تغذیه توصیه ک��رد: مراقب 
انگل های توت  فرنگی خوب شس��ته نش��ده 

باشند.
مریم شیرمستی، با اشاره به خواص نوبرانه ها، 
اظهار ک��رد: توت فرنگ��ی یک��ی از مهمترین 
نوبرانه ها است که به دلیل بوته ای بودن بیشتر 

در معرض آلودگی و انگل قرار دارد.
وی افزود: رنگ قرم��ز توت  فرنگی ناش��ی از 
 لیکوپ��ن آن اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل خاصیت

 آنتی اکسیدانی ضد سرطان است.
این کارش��ناس تغذیه به افرادی که قند خون 
باال دارند توصیه ک��رد: در مصرف توت فرنگی 

زیاده روی نکنند.
شیرمس��تی با اش��اره به حساس��یت زا بودن 
توت فرنگی، ادامه داد: بهتر اس��ت از این میوه 

برای کودکان زیر یک سال استفاده نشود.
وی در خص��وص ش��یوه صحی��ح شس��ت و 
ش��وی توت  فرنگی گف��ت: باید ای��ن میوه را 
پس از ی��ک بار شس��تن با آب، ب��ا آب و مایع 

 ظرفش��ویی و م��واد ضدعفونی کنن��ده تمیز
 کرد.

شیرمس��تی گوج��ه س��بز را نی��ز از دیگ��ر 
نوبرانه ه��ای پر خاصیت دانس��ت ک��ه برای 
افرادی که فش��ار خون باال دارند مفید است و 
به دلیل طعم ترش��ی که دارد می تواند فش��ار 
خون را تعدیل کند، به شرط آنکه همراه با آن 

از نمک استفاده نشود.
این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد: ویتامین 
»ث« ب��االی گوجه س��بز برای پوس��ت و لثه 
خوب اس��ت، اما مصرف بیش از حد آن برای 

افرادی که ورم معده دارند توصیه نمی شود.
وی درباره چاقاله بادام نیز تصریح کرد: چون 
این میوه بادام نارس اس��ت ب��رای افرادی که 
مشکل گوارشی دارند و خصوصا کودکان نباید 
زیاد مصرف ش��ود، چون مشکالت گوارشی را 

تشدید می کند.
شیرمس��تی یادآور ش��د: منیزیم، کلس��یم و 
ویتامین ث از جمل��ه مواد مفی��د موجود در 
چاقال��ه بادام اس��ت، به عالوه ح��اوی موادی 
 اس��ت که سیس��تم ایمن��ی ب��دن را تقویت

 می کند.

مراقب انگل های توت فرنگی باشيد

 
 

آیا می دانستید که... مروارید در سرکه ذوب می شود.
 آیا می دانستید که...  چرخ دستی در چین اختراع شده 

است.
 آیا می دانستید که... بغل کردن درخت در چین ممنوع 

است.
آیا می دانس��تید که... قهوه فوری در سال ۱9۰۱ اختراع 

شد.
آیا می دانستید که... بدن انسان ۵۰ هزار کیلومتر رشته 

عصبی دارد.

 آیا می دانستید که...تنها موجودای که میتواند به پشت 
بخوابد انسان است.

آیا می دانستید که... زرافه و موش می توانند بیشتر از شتر 
بدون آب زنده بمانند.

 آیا می دانستید که... بدن یک انسان 7۰ کیلوگرمی حاوی 
۰/2میلی گرم طال است.

 آیا می دانستید که... در ش��یلی صحرایی وجود دارد که 
هزاران سال می شود در آن باران نباریده است.

 آیا می دانس��تید که... خرگوش و طوطی تنها حیواناتی 

اند که بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را می بینند.
 آیا می دانستید که... طول قد هر انسان سالم برابر هشت 

وجب دست خود اوست.
 آیا می دانستید که... شبکه چش��م انسان ۱۳۵ میلیون 
سلول دارد که مسولیت تشخیص رنگ ها را بر عهده دارند.

آیا می دانستید که...حس بویایی خرس تقریبا صد برابر 
قوی تر از حس بویایی انسان است.

 آیا می دانستید که...چشم سالم انسان میتواند ۱۰ میلیون 
رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا کند.

معرفی چيپست های جدید 
 برای تبلت های ميان رده

 مدیاتک دو چیپس��ت مجتمع جدید برای تبلت ه��ای میان رده با 
نام های MT8۱6۳ و MT87۳6 معرفی کرد که هر دو از معماری 
6۴ بیت به��ره می گیرند؛ اما تف��اوت های بس��یاری در کارکرد آنها 

وجود دارد.
چیپست MT8۱6۳ طراحی ش��ده تا در تبلت هایی قرار گیرد که 
صرفا از اتصال وای،فای به اینترنت بهره می گیرند. امتیاز بنچمارک 
AnTuTu نیز در حد سی هزار بوده که برای محصوالت میان رده 
رقم مورد توجهی است. سیستم،برچیپ مورد بحث از چهار هسته با 
طراحی کوتکس A۵۳ بهره گرفته و از اندروید ۵/۱، باندهای وای،فای 
 26۵.H دوگانه، جی پی اس و بلوتوث ۵ و همینطور فرمت ویدیوهای

پشتیبانی می کند.
 Full محصول فوق همچنین قادر اس��ت خروجی رزولوشن تصویر
HD را به کاربران تحویل دهد؛ الزم به ذکر اس��ت که هر چیپست 
MT8۱6۳ با قیمت ۵ دالر در اختیار سازندگان تبلت ها قرار خواهد 
 گرفت.ام��ا چیپس��ت MT87۳6 آن گونه که مدیات��ک می گوید:
  2۰ درص��د س��ریع ت��ر از نمون��ه معرف��ی ش��ده ی دیگر ب��وده و
  ۱۰ درص��د ه��م مصرف��ی ان��رژی کمت��ری دارد و م��ی توان��د از 
ویژگی های خاص عکس برداری نظیر تصویر در تصویر نیز پشتیبانی 
کند. این چیپست بر خالف برادر خود، قادر است در تبلت هایی که 
قابلیت اتصال سیم کارت دارند قرار گرفته و تمام باندهای مخابراتی، 

از جمله ۴G را پوشش دهد
چیپست های مدیاتک در بحث گرافیکی آمار خوبی از خود بر جای 
نگذاش��تند؛ پردازنده های گرافیکی در این چیپست های مجتمع از 
سوی AMD تامین شده اند. همانگونه که پیشتر نیز ذکر کردیم، هر 

دو چیپست برای تبلت های اقتصادی تا میان رده ساخته شده اند.

نوبت دوم 
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