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تجمع کارکنان پتروشیمی 
اصفهان مقابل مجلس

نیاز اصفهان به ۱۱ پایگاه 
اورژانس جدید  مدیری با حاشیه هایش

 می رود

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rبحران،  در کمین اصفهان
دست یاری به سوی ارتش، سپاه و شهرداری برای مبارزه با ریزگردها؛

6

3

2

با کسی  رو دربایستی نداریم
مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: برای تغییر سرمربی 
تیم با کسی رودربایس��تی نداریم و اگر باشگاه واگذار 

نشود تصمیمی خاص می گیریم.
بهرام افشارزاده درباره دالیل ناکامی های استقالل در 
هفته های اخیر گفت: تمام امکاناتی که امیر قلعه نویی 
می خواس��ت برای او فراهم ش��د و بازیکنانی هم که 
ابتدای فصل و نیم فصل می خواست را جذب کردیم. 
تمام درخواس��ت های او را در جلسات هیات مدیره به 
صورت مکت��وب گرفتیم. اردوهای داخ��ل و خارج از 
کشور برگزار ش��ده و این پذیرفتنی نیست که باشگاه 

کوتاهی کرده باشد.
وی افزود: وقتی تیم در 12،13 بازی یک بر صفر و 2 بر 

صفر از حریف پیش است؛ اما از دقیقه 70، 80 به بعد 
نتیجه تغییر می کند، قلعه نویی باید یک آسیب شناسی 
داشته باش��د. بارها به او گفته ایم که بهتر است برای 
جلوگیری از این اتفاقات یک روانشناس کنار تیم باشد 
و به تیم کمک کند؛ اما قبول نکرد و می بینیم که تیم 

روز به روز افول کرده است.
افشارزاده با بیان اینکه بازیکنان این تیم از هیچ تالشی 
دریغ نکرده اند، گفت: درست است که یکی، دو بازیکن 
ملی پوش تیم مصدوم شده اند و آنها را در اختیار نداریم 
اما این موضوع دلیل ناکامی نمی شود، چون همه تیم ها 
بازیکن ملی پوش داشتند. این مس��ائل را در جلسات 

هیات مدیره مطرح خواهیم کرد،...

جولی بیشاپ که روز شنبه به تهران سفر کرد، در بازگشت به استرالیا با بیان 
اینکه طرفی��ن همکاری های اطالعاتی را گس��ترش می دهند، گفت: ایران 
مصمم به شکست داعش است و از حضور خوبی در میدان نبرد با این گروه 

برخوردار است.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا در بازگشت از سفر یک روزه اش به ایران، 

از توافق دو کشور برای گسترش همکاری های دوجانبه اطالعاتی خبر داد.
وی گفت: استرالیا اولین بار در ماه اکتبر پس از آنکه دعوت ایران...
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چرا در ایران روسری سر کردم؟

w w w . Z a y a n d e R o u d . c o m

مترو دست از سر چهارباغ  بر 
می دارد

نجات صنایع دستی، ورود به 
بازارهای بین المللی است 

 بازار مرغ 
سرگردان شد

صادرات 30 درصد از 
محصوالت فوالد مبارکه به دنیا

آمریکا  
 افسانه پرداز

 است
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معاون کنس��ولی و امور ایرانیان خ��ارج از کش��ور وزارت خارجه با انتقاد 
از پدیده دیپورت اجباری از س��وی برخی کش��ورهای غربی تاکید کرد: 
 از منظر ما بازگش��ت داوطلبانه هر ایرانی به کش��ور خود ایرادی ندارد و 
سفارتخانه ها موظف هستند زمینه این بازگشت را فراهم کنند.در پی سفر 
وزیر امورخارجه استرالیا به کشورمان، حسن قشقاوی، معاون کنسولی و 
 امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه دالیل این سفر را بررسی

 کرد.
وی انگیزه این سفر را مبتنی بر ایجاد روابط دوجانبه و تحوالت مربوط به 
مسایل هسته ای دانست و گفت: استرالیایی ها همواره در خصوص بحث 
پناهندگی دیدارهایی را با مقامات ایرانی داش��ته اند و سخت گیری ها نیز 

در این زمینه جدا از مهاجرت پذیری این کشور نیست.
قشقاوی این مساله را مرتبط با پدیده ایران هراسی عنوان کرد و افزود: در 
این راستا انگیزه های کاذبی برای سفر به این کشورها ایجاد می شود و قوه 

قضاییه نیز در این راستا بسیار قوی عمل می کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در احکام جداگانه ای مسووالن ستاد انتخابات 
کشور را منصوب کرد.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این احکام 
حسینعلی امیری قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها را 
با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات، حسین ذوالفقاری معاون 
امنیت��ی و انتظامی را با حفظ س��مت به عنوان عضو و مس��وول کمیته 
امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت 
و منابع را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسوول کمیته مالی و پشتیبانی 
ستاد انتخابات کش��ور، در امر برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد. 
همچنین سیدسلمان سامانی، رییس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و 
امور حقوقی را با حفظ س��مت به عنوان عضو و مسوول کمیته حقوقی 
س��تاد انتخابات، امیر شجاعان رییس مرکز توس��عه دولت الکترونیک، 
فناوری اطالعات و آمار با حفظ س��مت به عنوان عضو و مسوول کمیته 

فناوری اطالعات ستاد انتخابات منصوب کرد.
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حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
،  در دی��دار جمعی از فرماندهان، کارکن��ان و خانواده های 
شهدای ارتش، نیروهای مسلح را به حفظ و تقویت بصیرت 
و جهت گیری های دینی و انقالب��ی، و افزایش توان دفاعی 
و تسلیحاتی و آمادگی روحی توصیه موکد کردند و گفتند: 
جمهوری اس��المی ایران هیچگاه تهدی��دی برای منطقه و 
کشورهای همسایه نبوده و نخواهد بود؛ اما در برابر هر گونه 

تعرضی کامال مقتدرانه عمل خواهد کرد.
در این دی��دار که همزمان ب��ا ایام گرامیداش��ت روز ارتش 
برگزار ش��د، فرمانده کل قوا با تبریک ای��ن روز، نامگذاری 
۲۹ فروردین را به عنوان روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
یک��ی از ابتکارات بزرگ ام��ام راح��ل)ره( در اوائل پیروزی 
انقالب در مقابل تالش برخی جریان ه��ا برای از بین بردن 
ارتش، خواندند و افزودند: با هوش��مندی امام بزرگوار)ره( 
ارتش، باق��درت و قوت باقی ماند و به عن��وان یک مجموعه 
انقالبی، در عرصه های مختلف از جمله هش��ت سال دفاع 
 مق��دس، نقش ایفا ک��رد و برای کش��ور افتخار و حماس��ه

 آفرید.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه ۲۹ فروردین به معنای 
ایس��تادن ارتش به پای انقالب و در مسیر خدمت به هدف 
های مردم اس��ت، خاطر نش��ان کردند: یکی از خصوصیات 
ارتش جمهوری اس��المی، پایبندی به تعه��دات و موازین 

دینی است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اش��اره ب��ه پایبن��د 
نب��ودن بس��یاری از ارت��ش ه��ای جه��ان ب��ه قوانی��ن 
بی��ن الملل��ی و موازی��ن انس��انی هن��گام پی��روزی ی��ا 
 شکس��ت افزودن��د: نمون��ه ب��ارز ای��ن موض��وع، رفت��ار

 قدرت های جهانی و به ویژه آمریکا اس��ت که هیچ اعتنایی 
به قوانین بین المللی و موازین انسانی نمی کنند و دست به 

هر جنایتی می زنند.
ایشان حوادث یمن، جنگ غزه و جنگ لبنان را نمونه هایی 
از پایبند نب��ودن به قوانین بین المللی برش��مردند و تأکید 
کردند: نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران همواره 
پایبند به تعهدات و قوانین اس��المی هس��تند و هیچ گاه نه 
هنگام پیروزی طغیان می کنند و نه هنگام خطر، از ابزارها و 

روش های ممنوع استفاده می کنند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تأکید کرده به دنبال سالح هس��ته ای نمی رود، در همین 

چارچوب و بر اساس تقیدات دینی است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به برخ��ی تبلیغات و 
اتهامات مبنی بر دخالت ایران در مسائل کشورهای منطقه، 
خاطر نشان کردند: این اتهام زنی ها خالف واقع است؛ زیرا 

ایران در مسائل کشورها دخالت نکرده و نخواهد کرد.
ایش��ان گفتند: ما از کس��انی که به غیر نظامی��ان و زنان و 

کودکان حمله م��ی کنند متنفر و بیزاری��م و معتقدیم آنها 
از اسالم و وجدان انسانی بی خبرند، اما در مسائل کشورها 

دخالت نمی کنیم.
رهبر انقالب اس��المی خصوصیت بارز پایبن��دی نیروهای 
مس��لح ایران به مبانی اس��الم و قوانین الهی را علت اصلی 
محبوبیت آنان در میان مردم دانستند و گفتند: خصوصیت 
دیگ��ر نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران، ارتقاء 
روزافزون آمادگی ه��ای دفاعی و تجهیزاتی و تس��لیحاتی 
است که به پشتوانه آیه شریفه »و اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن 

ه« انجام می شود. ُقوَّ
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه

 پیش��رفت ه��ای نظام��ی و دفاع��ی نیروهای مس��لح، در 
میان پیش��رفت های برجس��ته علم��ی و فناوری کش��ور، 
نمون��ه و جزء برتری��ن ها اس��ت، خاطر نش��ان کردند: این 
پیش��رفت ها و توانمندی ها در ش��رایط فش��ارها و تحریم 

 های کم س��ابقه و کمبود منابع به دست آمده که کار بسیار
 فوق العاده ای است و باید همچنان پرشتاب ادامه یابد.

 ایش��ان با اش��اره به ناخرس��ندی بدخواهان ملت ایران از
 پیش��رفت های دفاع��ی نیروهای مس��لح و ت��الش برای 
جلوگیری از ای��ن روند، افزودند: بر همین اس��اس اس��ت 
که آنها بیش��ترین فش��ار تبلیغاتی خود را ب��ر این موضوع 
به وی��ژه پیش��رفت ها در عرصه ه��ای موش��کی و پهپادها 
متمرکز کرده اند؛ اما منطق صحیح عقالیی به پشتوانه آیه 
 ش��ریفه قرآن به ما می گوید که باید این مس��یر را با قدرت

 ادامه دهیم.
رهبر انقالب اس��المی به تهدیدهای وقیحانه آمریکایی ها 
اش��اره کردند و گفتند: بعد از مدتی س��کوِت طرف مقابل، 
یکی از مقامات آنها اخیراً بار دیگ��ر از گزینه های روی میز 

سخن گفته است.
  آنها از یک طرف اینگونه »الف« م��ی زنند و از طرف دیگر 
می گویند جمهوری اسالمی ایران باید پیشرفت های دفاعی 

خود را متوقف کند که سخنی ابلهانه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: جمهوری اسالمی 
ایران هیچگاه این سخنان ابلهانه را نخواهد پذیرفت و ملت 

ایران ثابت کرده است که اگر مورد تعرض قرار گیرد، کاماًل 
مقتدرانه از خود دف��اع خواهد ک��رد و یکپارچه و همچون 
مش��تی مس��تحکم در مقابل مهاجِم غی��ر منطقی خواهد 

ایستاد.
فرمان��ده کل ق��وا خط��اب ب��ه نیروه��ای مس��لح گفتند: 
 همه دس��تگاه ها اعم از وزارت دف��اع تا ارتش و س��پاه باید 
آمادگی ه��ای نظامی و دفاعی و س��ازماندهی های رزمی و 
آمادگی های روحی خود را روز به روز افزایش دهند و این به 

منزله یک دستور العمل رسمی است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه روحیه نیروهای مسلح 
کشور از جمله ارتش بسیار باال اس��ت، خاطر نشان کردند: 
جمهوری اسالمی ایران با وجود ارتقای توان دفاعی و نظامی 
خود، هیچگاه تهدیدی برای کش��ورهای منطقه و همسایه 

نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به افسانه سازی جعلی 
آمریکایی ه��ا و اروپایی ه��ا و برخ��ی کش��ورهای دنباله رو 
 آنه��ا در خصوص ت��الش ایران برای دس��تیابی به س��الح 
هس��ته ای  و تهدید جلوه دادن جمهوری اسالمی افزودند: 
امروز بزرگترین تهدید برای جهان و منطقه، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی هستند که بدون هیچ مهاری و بدون پایبندی 
به مبانی و موازین وجدان��ی و دینی در هر نقطه ای که الزم 

بدانند دخالت می کنند و کشتار به راه می اندازند.
ایش��ان حوادث تأس��ف آور یمن و حمایت آمریکا و غرب از 
متجاوز را نمون��ه ای از رفتار نا امن کننده دنیا برش��مردند 
 و خاطر نش��ان کردند: جمهوری اس��المی ایران، بر خالف 
 قدرت ه��ای بی مه��ار، امنی��ت را بزرگتری��ن نعمت الهی

 می داند و برای حفظ امنیت خود و دیگران، می ایس��تد و 
دفاع می کند.

رهبر انقالب اس��المی در پایان تأکید کردند: حفظ امنیت 
کش��ور، مرزها و زندگی عمومی مردم از مهمترین وظایف 

مسووالن نظامی و انتظامی است.
پیش از س��خنان رهب��ر انقالب اس��المی، امیر سرلش��کر 
صالح��ی فرمانده کل ارتش در س��خنانی با گرامی داش��ت 
اس��المی  ارت��ش جمه��وری   « روز  فروردی��ن   ۲۹
ای��ران« گف��ت: ارت��ش انقالب��ی و حزب الله��ی جمهوری 
اس��المی ای��ران در آمادگ��ی کام��ل ب��رای حراس��ت از 
 مرزه��ای مقدس ای��ران و حف��ظ منافع راهبردی کش��ور

 اس��ت. سرلش��کر صالح��ی تأکید ک��رد: ارتش��یان بدون 
چشم داش��تی به توافق��ات یا ع��دم توافق��ات در معادالت 
بین الملل��ی، گزینه ای جز ع��زت نمی شناس��ند و آماده اند 
 در هر ش��رایطی ب��ار دیگر ب��ه خلق حماس��ه های جاودان

 بپردازند.

فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان، کارکنان و خانواده های شهدای ارتش:

آمریکا ، افسانه پرداز است
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»نه« باهنر به نظریه انتخاباتي 
آیت اهلل مصباح

محمد رض��ا باهنر در تش��ریح راهب��رد انتخاباتی جبهه 
پیروان خط امام و رهبری گفته، »سیاست و اصول ما بر 
این اس��ت که آدم صالح و مقبول را در تمام شهرستان ها 
و استان های کش��ور شناس��ایی کنیم، آدم صالح بدون 
مقبولیت اجتماع��ی و قابلیت رای آوری ب��رای انتخابات 
مجلس مناسب نیس��ت «. باهنر در تفس��یر چرایی این 
راهبرد جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری برای انتخابات 
مجل��س دهم به تف��اوت »رئالیس��م« و »ایده آلیس��م« 
اشاره کرده و گفته اس��ت: »برای انتخابات مجلس نباید 
ایده آلیسم بدون رئالیسم باشیم؛ چرا که قابلیت رای آوری 
و توجه به مقبولیت اجتماعی از اصول رئالیسم اجتماعی 
برای موفقیت در انتخابات مجلس اس��ت «. او در ادامه با 
گفتن این جمالت که »برای انتخابات مجلس پیش رو، 
صالح مقبول را بر اصل��ح غیرمقبول ترجیح می دهیم« از 
جبهه پایداری و برخ��ی اصولگرایان ک��ه قایل به نظریه 
انتخاب اصلح نامقبول هستند، انتقاد کرده و گفته است: 
»پروژه چند نامزدی در یک ش��هر از س��وی یک جبهه و 

جریان سیاسی پروژه کامال شکست خورده ای است «.  

نگرانی اصلی اوباما درباره 
توافق با ایران

رییس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک 
با نخست وزیر ایتالیا در کاخ سفید گفته: »نگرانی اصلی« 
او درباره تواف��ق هس��ته ای احتمالی این اس��ت که اگر 
جمهوری اس��المی به آن عم��ل نکند، ای��االت متحده 
»نمی تواند کار خاص��ی انجام دهد ت��ا تحریم ها مجددا 

آغاز شوند«.

جوک عراقی ها؛ پراید خطرناک تر 
است یا داعش!

روزنام��ه »فایننش��ال تایم��ز« با انتش��ار گزارش��ی به 
امید دوس��تداران خ��ودرو در ای��ران و فع��االن صنعت 
خودروس��ازی در کش��ور به توافق نهایی هس��ته ای، لغو 
تحریم ه��ا و پیامده��ای مثب��ت آن برای ای��ن صنعت و 
رهایی از تبعات تحریمی س��ال های گذشته اشاره کرده 
است. فایننش��ال تایمز با اش��اره به پایین  بودن کیفیت 
خودروهای س��اخت داخل ایران و تبعات تحریم ها بر آن  
می نویس��د: »عراقی ها جوکی دارند که در آن می گویند 
پراید ایرانی از داعش برای ما خطرناک تر اس��ت. اش��اره 
آنان به ناامنی این محصول س��اخته شده توسط شرکت 
سایپاس��ت که بی��ش از ۴۰ درصد از فض��ای جاده های 
ایران را اش��غال کرده است. سال گذش��ته آقای مومنی 
معاون پلی��س ملی ای��ران اعالم ک��رد که پرای��د باعث 
ایجاد خس��ارات های جاده ای فراوانی ش��ده است. با این 
 حال، بس��یاری از ایرانیان امیدوارند ک��ه لغو تحریم های 
وضع شده علیه ایران سبب شود تا این جوک به فراموشی 

سپرده شود «.

تهران واس ماست!
ق��درت اهلل علیخانی با اش��اره به ترکی��ب مجلس نهم و 
صف بندی این مجلس در براب��ر دولت روحانی گفت: در 
مجلس اصولگرای فعلی دو بخش وجود دارند که بیشتر 
فراکسیون رهروان وابس��ته به آقای دکتر علی الریجانی 
و گروه دیگر حدود ۱۰۰ نفر در فراکس��یون موس��وم به 
اصولگرایان هس��تند که وابس��ته به آقای ح��داد عادل 
بوده و جریان پای��داری در مخالفت با دول��ت از اعضای 
فراکس��یون حامی دکتر حداد عادل هس��تند، البته این 
جریان در مجلس ۱۰۰ نفر هستند که عدد کمی نیست؛ 
اما در جامعه اقبال زیادی ندارند و تصور نمی کنم توفیق 
چندانی نیز ب��رای ورود به مجلس بعد داش��ته باش��ند. 
علیخان��ی در خصوص ترکیب مجلس ده��م تاکید کرد: 
تصور می کنم ترکی��ب نمایندگان ته��ران در دور بعدی 
تغیی��ر می کند و اصولگرای��ان از ته��ران توفیق چندانی 
برای ورود ب��ه مجلس ندارن��د. مش��اور پارلمانی رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه ترکیب 
مجلس دهم در زم��ان حاضر قابل پیش بینی نیس��ت، 
گفت: با این حال طبیعی است مانند ادوار قبل حدود ۷۰ 
درصد نمایندگان مجلس نهم تغییر کنند؛ اما اینکه چه 
چهره هایی جایگزین این افراد می شوند هنوز قابل پیش 

بینی نیست.

 اظهار تاسف یک امام جمعه
 از حضور زنان در ورزشگاه ها

امام جمع��ه باب��ل با اظه��ار تاس��ف از حضور زن��ان در 
ورزشگاه ها، تصریح کرد: جای تعجب است چگونه معاون 
رییس جمهور به  رغم داشتن مش��کالت زیاد زنان  اظهار 
می کند که صدر مطالبات زنان حضور در ورزش��گاه های 
مردان اس��ت. وی ادام��ه داد: انگار زن��ان معضلی ندارند 
و فقط مانده مثل مرد ها در ورزش��گاه ها حاضر ش��وند و 
مردان را تماشا کرده و تش��ویق کنند. جای تاسف است 
که علی رغم س��ه دهه فریاد ها بر کم رنگ تر شدن مساله 
حجاب و عفاف در جامعه، مس��ووالن غافالنه از کنار آن 
می گذرند و گوش های ناش��نوا دارند. روحانی با اشاره به 
اینکه صدر مطالبات زنان و مردان جامعه ترویج عفاف و 
حجاب است و انتظار می رود بر وزنه حجاب افزوده شود، 
اظهار کرد: بس��یاری از مراجع تقلی��د حرمت نگاه زن به 
بدن نیمه برهنه مردان را مورد تاکید قرار دادند؛ اما برخی 
می خواهند حیا را در جامعه کم رنگ کنند، آیا این مساله 
در صدر مسائل زنان است یا مسأله طالق که از بی تدبیری 
در دو دهه قبل در جامعه اتفاق افتاده و نگران کننده است.

شنیده ها 

پاسخ قاطع ایران به 
درخواست استرالیا

مسووالن ستاد انتخابات 
کشور منصوب شدند

جمعی از نمایندگان مجلس در اظهار نظرهایی درباره ادعای 
ورود پول های کثیف به عرصه انتخاباتی تاکید کردند که این 
اظه��ارات و اقدامات آثار منفی به جامع��ه وارد کرده و تبعات 

بسیاری را به دنبال دارد.
 مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در اظهارات اخیر خود 
در یک برنامه زن��ده تلویزیونی با تایید ادعاهای مطرح ش��ده 
درباره ورود پول های کثیف به عرصه های انتخاباتی تاکید کرد 
که یک نامزد انتخاباتی برای جمع کردن رای نیاز به هزینه های 
تبلیغاتی دارد و در خیلی از مناطق و با توجه به اینکه معموال 
افرادی که کاندیدا می شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و 
دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغات ندارند، خواه ناخواه به 
افراد مختلفی مراجعه می کنند که این موضوع همیشه زمینه 
ظهور مشکل برای ما بوده است و این یکی از دالیلی بوده که 

افراد زیادی در انتخابات مختلف ردصالحیت شدند.
پیش از این نیز رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در نشست های 
مختلف خبری، بارها بر موضوع وجود پول های کثیف در عرصه 
انتخابات صحه گذاشته، به طوری که در آخرین نشست خبری 
خود تاکید کرده است که این پول ها بیشتر، از سه راه »قاچاق 

موادمخدر«، »قاچاق کاال« و »رانت« کسب می شوند.
اظهارات وزرای دولت درب��اره ورود پول های کثیف به عرصه 
انتخاب��ات به وی��ژه انتخابات مجل��س در چند م��اه اخیر در 
حالی مطرح می ش��ود که دکتر الریجانی رییس قوه مقننه و 
نمایندگان مجلس بارها بر لزوم ارائه اسناد طرح شده و ارجاع 

این پرونده ها به قوه قضائیه تاکید کرده اند.
س��بحانی نیا: قوه قضائیه  با ادعاهای  اثبات نش��ده درباره ورود 

پول های کثیف  برخورد کند. 
در این رابطه حسین س��بحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس، 
با اش��اره به اظهارات دوباره وزرای کشور و دادگستری درباره 
ورود پول ه��ای کثیف به انتخابات مجلس، گفت: متاس��فانه 
در چند ماه اخیر برخی از مس��ووالن دولت��ی مباحثی درباره 

اس��تفاده از پول های نامش��روع در روند برگزاری انتخابات ها 
مطرح کردن��د، که این اظه��ارات و اقدامات آث��ار منفی را به 

جامعه وارد کرده است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی، بر 
لزوم ارائه سند و مدارک درباره استفاده از پول های نامشروع 
در روند برگ��زاری انتخابات ها تاکید کرد و گفت: متاس��فانه 
ادعاه��ای رحمان��ی فضلی و پورمحم��دی و برخ��ی دیگر از 
مسووالن دولتی تنها در حد حرف بوده و تاکنون هیچ سندی 
در این رابطه ارائه نشده است، از طرف دیگر اگر این مسووالن 
و وزرای مدارکی در این رابطه دارند باید آن را س��ریعا به قوه 

قضائیه ارسال کنند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی فضای جامعه تحمل این گونه 
ادعاهای بی اساس و بدون مدرک را ندارد و قطعا این اظهارات 

تنها فضای جامعه را ملتهب می کند.
س��بحانی نیا گفت: بر اس��اس قانون قوه قضائیه حق پیگیری 
و برخورد با ادعاهای اثبات نشده مس��ووالن را دارد، از این رو 
این دولت مردان دیگر باید اظه��ارات خود را همراه با مدارک 

مطرح کنند. 

جولی بیش��اپ که روز شنبه به تهران س��فر کرد، در بازگشت 
به اس��ترالیا با بیان اینکه طرفین همکاری ه��ای اطالعاتی را 
گسترش می دهند، گفت: ایران مصمم به شکست داعش است 

و از حضور خوبی در میدان نبرد با این گروه برخوردار است.
جولی بیش��اپ وزیر خارجه استرالیا در بازگش��ت از سفر یک 
روزه اش به ایران، از توافق دو کشور برای گسترش همکاری های 

دوجانبه اطالعاتی خبر داد.
وی گفت: اس��ترالیا اولین بار در ماه اکتبر پ��س از آنکه دعوت 
ایران را پذیرفته، درخواست افزایش همکاری های اطالعاتی را 
به صورت غیررسمی با مقامات ایرانی در میان گذاشته؛ اما این 
مساله پس از آن بیش از پیش در اولویت قرار گرفت که در ماه 
دسامبر یک تبعه فراری ایران به نام »هارون مونس« در سیدنی 

دست به گروگان گیری زد.
خانم بیش��اپ در مورد همکاری در مبارزه با گروه تروریستی 
داعش با بیان اینکه ایران می تواند به شناس��ایی اتباع استرالیا 
که به این گروه پیوسته اند، کمک کند، گفت: »آن ها کامال در 
عراق حضور دارند. سپاه پاسداران در آنجا حضور میدانی دارد و 
با نیروهای امنیتی »عراق« کار می کند. آن ها عملیات هایی در 

تکریت و دیگر مناطق، در همه جا انجام می دهند.«
وی افزود: »ایران مصمم است که از منابع، انرژی و تالش هایش 
برای شکس��ت داعش اس��تفاده کند. آن ها آنطور که روحانی 
به من گفت، داع��ش را مهمترین تهدید جهان��ی حال حاضر 
می دانند.«وزی��ر خارج��ه اس��ترالیا ادام��ه داد: »فکر می کنم 
ماه های آینده شاهد نتایج عملی باشیم. فکر می کنم آژانس های 
اطالعاتی موقعیت��ی برای همکاری بس��یار نزدیکتر داش��ته 
باشند.«خانم بیشاپ که در سفر به ایران با رییس جمهور و وزیر 
خارجه دیدار کرد، در مورد روند مذاکرات هسته ای گفت: »من 
مبنا را بر این گذاش��ته ام که تحرک طرفین نهایتا به نتیجه ای 

مثبت ختم می شود.«
وی در م��ورد روابط تهران و واش��نگتن گف��ت: »فکر می کنم 

واقعا مایه تاس��ف اس��ت که روابط »ایران« با ایاالت متحده تا 
این حد تضعیف ش��ده و برای این مدت طوالن��ی اینطور باقی 
مانده است.«به نوشته پایگاه »فیر فکس میدیا«، خانم بیشاپ 
گفت: در خصوص برنامه هس��ته ای ایران اشتراک نظرهایی با 
اس��راییل دارد؛ اما در عین حال تصور نمی کند روابط کانبرا با 
تهران بر روابط استرالیا با اسرائیل تاثیر منفی بگذارد. وی افزود: 
»تصورم این است که اسرائیل منتظر می ماند تا جزییات توافق 
نهایی مش��خص ش��ود.«وی وضعیت یهودیان در ایران را نیز 
 »بسیار متفاوت« از آن چیزی دانست که خارج از کشور به نظر

 می رسد.
خانم بیش��اپ که با خبرنگاران اس��ترالیایی صحبت می کرد، 
همچنین از موافق��ت ایران برای اع��زام تیم��ی از مقامات به 
اس��ترالیا برای بررس��ی مس��اله پناهجویان ایرانی که کانبرا با 

درخواست آن ها مخالفت کرده، خبر داد. 
وزی��ر خارج��ه اس��ترالیا اف��زود: » وقت��ی کس��ی از م��ن 
می خواه��د برای دی��دار با رییس جمهور روس��ری س��ر کنم، 
 م��ن روس��ری س��ر می کن��م. می خواهیم ب��از هم ب��ه ایران

 بیاییم.«

چرا در ایران روسری سر کردم؟درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با ادعای »پول های کثیف«

ای�ران هیچ�گاه تهدی�دی ب�رای منطق�ه و 
کشورهای همسایه نبوده و نخواهد بود؛ اما در برابر هر 

گونه تعرضی کامال مقتدرانه عمل خواهد کرد



یادداشت

غیر ممکن بودن احیاء کارگر حادثه 
دیده در پل مکانیزه 

نیروهای ام��دادی حاضر در حادثه پل هوای��ی مکانیزه خیابان 
احمدآب��اد، از غیرممکن بودن احیاء کارگر مص��دوم در حادثه 
 این پل س��خن می گوین��د. در همی��ن رابطه غفور راس��تین،

 مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان در مورد جزییات 
دقیق این حادثه اظهار داشت: در تاریخ ۹۴/۱/۲۸ راس ساعت 
 یازده و ۴۰ دقیقه صبح از اتاق فرمان مرکز فوریت های پزشکی

 امداد خواهی جهت ای��ن حادثه صورت گرف��ت. وی در ادامه 
افزود: بالفاصل��ه یکی از کده��ای فوریت های پزش��کی راس 
س��اعت یازده و ۴۷ دقیقه در محل حادثه ک��ه یکی از پل های 
هوایی عابر پیاده مکانیزه در ابت��دای خیابان بزرگمهر، نزدیک 
به میدان احمدآب��اد، حاضر می ش��ود. وی با بی��ان اینکه این 
کارگرجوان  که ظاهرا تعمیرکار این سیس��تم بوده اس��ت، به 
دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، بین دس��تگاه و پله برقی به دام 
افتاد و بدن وی به دو نیم تقسیم شده بود؛ به طوریکه باالتنه در 
زیر پله ها و بدون دسترسی به آن و پایین تنه بیرون از دستگاه 
بود. وی گفت: بنابر اظه��ار تمامی کدهای پزش��کی حاضر در 
محل حادثه به دلی��ل جراحت بیش از حد، ف��رد غیرقابل احیا 
و درمان بوده است. راس��تین افزود: در این حادثه تالش تمامی 
امدادگران از جمله اورژانس و آتش نشانی برای نجات این فرد 
صورت گرفت. در همین رابطه مدیر روابط عمومی سازمان آتش 
 نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان نیز اظهار داشت: 
روز پنجشنبه طی یک حادثه بسیار دلخراش، تعمیرکار پل عابر 
پیاده در نزدیکی فلکه احمد آباد به داخل دس��تگاه کشش پله 
 کشیده شد و جان خود را از دست داد. وی ادامه داد: در ساعت

 ۱۱:۳۸ دقیقه صب��ح در تماس نگهبان پ��ل مکانیزه عابرپیاده 
عنوان ش��د که تعمیرکار به داخل دس��تگاه کش��یده شده که 
نیروه��ا بالفاصل��ه به مح��ل حادثه اع��زام و با وج��ود ترافیک 
فوق الع��اده ش��دید در کمتر از س��ه دقیق��ه به مح��ل حادثه 
 رس��یدند؛ اما مصدوم در لحظ��ات اولیه جان خود را از دس��ت 

داده بود.
 مس��عود عنای��ت در خص��وص ای��ن حادث��ه اظهار داش��ت: 
بالفاصل��ه نیروه��ای ایس��تگاه ۱، ۴ و ۹ به مح��ل حادثه اعزام 
 ش��ده و ت��الش کردند تا ب��ا ب��رش و برداش��تن پله ه��ا، بدن 

تکه تکه شده فرد را بیرون بیاورند.
 وی اعالم کرد: به دلیل وخامت اوض��اع و حادثه رخ داده امکان 
احیاء مصدوم وجود نداش��ت و علت حادث��ه همچنان در حال 
بررسی توس��ط کارشناس��ان اس��ت. وی تصریح کرد: عملیات 
باز کردن پله های دس��تگاه مکانیزه با ش��رایط ب��ه وجود آمده 
بسیار سخت بود؛ اما نیروهای آتش نش��ان توانستند با چندین 
 ساعت تالش بی وقفه با دس��تگاه های هیدرولیک و پنوماتیک 
 بخ��ش های��ی از پله را ب��از ک��رده و بدن��ه تکه تکه ش��ده فرد 

حادثه دیده را بیرون بیاورند.

 برگزاری نمایشگاه صنعت
 گردشگری از فردا

هفتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع و تجهیزات وابسته از 
یک تا پنج اردیبهشت ماه با حضور 6۰ مشارکت کننده برگزار می شود. 
این نمایشگاه با شعار » فرصت حضور در دومین بازار گردشگری ایران«، 
پس از چندین س��ال وقفه، در ش��هر تاریخی اصفهان برگزار می شود 
و آخرین خدم��ات بخش های مختل��ف این صنع��ت در زیرگروه های 
خط��وط هوای��ی، آژانس ه��ا، هتل ها، ش��رکت های س��رمایه گذاری 
 گردش��گری، انجمن ها، اتحادیه ها و موسسات آموزش��ی مرتبط را در
 55۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی معرفی خواهد کرد.  در این دوره 
مش��ارکت کنندگان اس��تان های اصفهان، تهران و یزد حضور دارند. 
حضور غرفه های مربوط به زیرگروه های توریس��م درمانی، توریس��م 
ورزشی و توریس��م هوایی در این نمایشگاه برجس��ته است. همچنین 
طرح ملی بزرگ ترین دهکده ورزشی کشور در شهرکرد در جریان این 
نمایشگاه معرفی خواهد شد. این نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین 
المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان و طی ساعات بازدید ۱6 
الی ۲۲ برگزار می شود. الزم به ذکر است آخرین دوره این نمایشگاه در 

اصفهان در سال ۸۹ برگزار شده است.
تا چند سال آینده؛

مترو دست از سر چهارباغ  بر می دارد
یک عضو ش��وراي ش��هر اصفه��ان به زم��ان راه ان��دازي مترو در 
مس��یر چهارباغ اش��اره کرد و افزود: با توجه به بازدیدي که شخصا 
هفت��ه قب��ل از مترو داش��تم و با توجه به اطالعات به دس��ت آمده 
به یقی��ن مي توان عرض کرد تا چند س��ال آینده متروي اصفهان 
در مس��یر چهارب��اغ حرکت نخواهد ک��رد. عدنان زاده��وش ادامه 
داد: درصورت��ي که مس��وولي قول دهد که تا چند م��اه آینده و یا 
تا س��ال دیگر مترو در چهارباغ راه اندازي مي ش��ود، یقین داش��ته 
باش��ید خ��الف واقع گفته اس��ت حال چرا ش��هرهاي دیگ��ر از ما 
 جلوتر هس��تند؟! سوالي اس��ت که مسووالن ش��هر باید جوابگوي

 آن باشند.

 راه اندازی انجمن های حافظان 
میراث فرهنگی 

معاون میراث فرهنگی س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری گفت: انجمن های حافظان میراث فرهنگی در کش��ور به 
زودی کار خ��ود را آغاز خواهند کرد. محمد حس��ن طالبی��ان، افزود: 
 تم��ام تالش س��ازمان می��راث فرهنگی بر ای��ن نکته معطوف اس��ت 
که با استفاده از سرمایه اجتماعی کشور که همان مردم و فرهیختگان 
 هس��تند، انجمن های حافظ��ان میراث فرهنگ��ی را فع��ال کند. وی
 اظهار داشت: در حال حاضر اساسنامه و ساختار اجرایی این انجمن ها 
 در حال تدوین است و به زودی در جهت راه اندازی آنها به سراسر کشور

 ابالغ خواهد شد. 
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ریزگرده��ا ک��ه در دوس��ه 
س��ال اخیر به بحرانی زیست 
محیط��ی تبدیل ش��ده اند و 
سالمت مردم شهرهای مختلف کشور را نشانه رفته 
اند، از سال۸6 اصفهان را نیز درگیر خود کرده اند؛ 
هرچند سال ها این موضوع مورد توجه قرار نگرفت 
تا در یکی دو ساله اخیر به بحث داغ رسانه ها تبدیل 

شد و زبان مسووالن را نیز به سخن باز کرد.   
ارگان ها زودتر وارد عمل شوند

استاندار اصفهان نسبت به مساله ریزگردها هشدار 
داد و گف��ت: ریزگردها موضوع حاد و مس��اله دار 
اصفهان اس��ت و اگر ارگان ها دیر وارد عمل شوند، 

اثرات جبران ناپذیری به اصفهان وارد می کند.
رس��ول زرگرپور در خصوص وضعی��ت ریزگردها 
و اهمیت این موضوع برای کالن ش��هر و اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: این مس��اله مه��م تا چهار 
ماه گذش��ته چندان حایز اهمیت قلمداد نمی شد 
 و هی��چ مس��وولی روی ای��ن موض��ع حس��اس 

نبود.
وی با اش��اره به اینکه موضوع ریزگردها از س��ال 
۱۳۸6 در اصفه��ان مطرح؛ اما از آن غفلت ش��ده 
است، ادامه داد: متاسفانه از سال  ۸6 تا امروز هیچ 
اقدامی در این خص��وص انجام نگرفته اس��ت، در 

حالی که دیدن تاالب گاوخونی و ش��رق اصفهان 
دلهره و دغدغه ها در این خصوص را افزایش و نشان 
می دهد، اصفهان تا چند س��ال آینده با یک بحران 

عظیم روبه رو خواهد شد.
اس��تاندار اصفهان موض��وع ریزگرده��ا را در کنار 
موضوع آب و آلودگی هوا از مهم ترین اولویت های 
اصفهان دانس��ت و افزود: موضوع ریزگردها برای 
اصفهان بس��یار اهمیت دارد و اس��فندماه س��ال 
گذش��ته در جلس��ه ای با حضور مدیران مربوطه 
 چهار کارگروه برای پیگیری این معضل تش��کیل

 شد.
زرگرپور یکی از مهم ترین فعالیت ها برای جلوگیری 
از بلند ش��دن ریزگردها را ت��اغ کاری عنوان کرد 
و گفت: افزایش پوش��ش گیاهی مناس��ب با اقلیم 
منطقه نی��از ب��ه آب دارد؛  در حالی که در ش��رق 
اصفهان با کمب��ود منابع آب رو به رو هس��تیم در 
نتیجه اس��تفاده از پساب برای کاش��ت تاغ در این 

مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بررس��ی انتقال معادن گچ، شن 
و ماس��ه و ... در حال انج��ام و اداره منابع طبیعی 
موظف به ارائه یک برنامه دو ساله برای تثبیت ۱۰ 
هزار هکتار از شنزارهای منطقه شده است، اضافه 
کرد: ارتش، سپاه و شهرداری ها موظف هستند در 

تثبیت شنزارهای ش��رق اصفهان وارد عمل شوند. 
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه مدیران شهری 
باید پنج هزار هکتار از ش��نزارهای ش��رق را تثبیت 
کنند؛ چراکه حرکت این شن ها اصفهان را در معرض 
خطر قرار می دهد، تاکید کرد: اگر  فعالیتی در این 
زمینه صورت نگیرد یا ارگان ها دیر وارد عمل شوند 
مشکل چندین برابر می شود و اثرات جبران ناپذیری 

خواهد داشت.
منشاء ریزگردها در استان های غربی 

خارجی است
منش��ا ریزگردها در اس��تان اصفهان بیشتر داخلی 
است و استان های دیگر؛ از جمله استان های غربی با 
منشا خارجی در این معضل زیست محیطی روبه رو 
هستند. مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار 
با بیان اینکه منشاء ریزگردهای روزهای اخیر غرب 
کشور خارجی است، گفت: وقوع گرد و غبار طی سال 
جاری نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. 

ضیاءالدین شعاعی اظهار 
داش��ت: ای��ن ریزگردها 
منشا خارجی و تاثیرگرفته 
از کشور عربس��تان است. 
ش��دت این ریزگرد ها در 
عربس��تان به حدی است 
که این کش��ور را با بحران 
مواج��ه کرده و ب��ه دنبال 
آن اس��تان های هرمزگان 
و خوزستان را تحت تاثیر 

قرار داده است. 
البت��ه برخ��ی معتقدن��د 

بادهای جنوبی گرد وغبار را در ایران تش��دید کرده 
است.  

وی در رابطه با ریزگردهای اهواز گفت: در روزهای 
گذشته در اهواز غلظت گرد و غبار به ۱5۰۰ تا ۱6۰۰ 
میکروگرم یعنی تا ۱۰ برابر حد مجاز رسیده است؛  
اما این میزان از صبح ش��نبه به دو براب��ر حد مجاز 
یعنی ۳5۰ میکروگرم رس��یده و روند رو به کاهش 

داشته است. 
مدی��ر مل��ی کارگ��روه مقابل��ه ب��ا پدیده گ��رد و 
غبار با تاکی��د بر اینک��ه تمامی اس��تان های غربی 
کش��ور همچنین اس��تان هرمزگان ، خوزس��تان و 
بوش��هر در جنوب کش��ور تحت تاثیر گ��رد و غبار 
با منش��ا خارجی اس��ت، تاکید کرد: بادهای غربی 
از س��وی عراق و جنوب ش��رق عربس��تان با وزش 
باد موافق، گ��رد و غبار را تا ایران مرکزی و اس��تان 
تهران آورده اس��ت. البته غبار ته��ران رو به کاهش 
 بوده یعن��ی PM۱۰ و باقی مانده روز قبل اس��ت و 

تقویت نشده است. 

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های ش��هرداری اصفهان با اش��اره 
به معرفی صنایع دس��تی اصیل اصفهان به گردش��گران داخل��ی و خارجی 
 گفت: مهم تری��ن راه نجات صنایع دس��تی ورود ب��ه بازاره��ای بین المللی

 است. 
مهدی جمالی نژاد اظهار داش��ت: نبض صنایع دستی در ش��هر کند می زند 
 و آن هم به دلیل فعالیت هنرمندان اس��ت. وی با اش��اره ب��ه انتقال معاونت 
صنای��ع دس��تی کش��ور ب��ه اصفه��ان اف��زود: پروس��ه طوالن��ی 
ب��رای انتق��ال معاون��ت صنای��ع دس��تی کش��ور انج��ام ش��د؛ ام��ا 
 متاس��فانه ای��ن انتق��ال ب��ه نتیج��ه نرس��یده و معاون��ت ب��ه ته��ران

 بازگشت. 
مع��اون هماهنگی امور مناط��ق و س��ازمان های ش��هرداری اصفهان گفت: 
البت��ه در زم��ان تهیه آمایش س��رزمین ش��هر اصفه��ان مش��کالت حوزه 
صنایع دس��تی بررس��ی و نقاط قوت و ضعف شناسایی ش��ده و به دنبال آن 

 برنامه های راهبردی تهیه ش��د؛ اما قرار نیست این برنامه ها در قفسه ها خاک 
بخورد.

وی با اشاره به ضرورت آموزش صنایع دستی تصریح کرد: اکنون ساعات هنر 
در آموزش و پرورش وجود داشته، که می توانیم در این ساعات تولید صنایع 

دستی را آموزش دهیم.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه آموزش صنایع دستی از مقاطع پایین تحصیلی 
باید انجام شود، گفت: با آموزش صنایع دستی در مقاطع تحصیلی، این مهم از 
کودکی برای آ نها نهادینه می شود. معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های 
ش��هرداری اصفهان به راه اندازی بازارچه صنایع دستی در بازارهای روز کوثر 
اش��اره کرد و اظهار داشت: با توجه به ورود ش��هر اصفهان به شبکه شهرهای 
خالق در کنار آسوان مصر، کانازاوا ژاپن، اینچئون کره جنوبی، پادوکا آمریکا 
 به طور حت��م الگویی نوین و خالق ب��رای پیوند فرهن��گ و صنعت با نگاهی

 بومی است.
وی با اش��اره به پیش��نهاداتی در مورد رفع مشکالت صنایع دس��تی افزود: 
تاس��یس موزه صنایع دس��تی و هنره��ای س��نتی اصفهان، ص��دور مجوز 
ایجاد پایان��ه تخصصی صادرات صنایع دس��تی در مرکز اس��تان و توس��عه 
س��رمایه های انس��انی و ارتقای مهارت های آن ها ب��رای ورود به عرصه های 
 مهارتی صنایع دستی می تواند در حل مش��کالت صنایع دستی استان موثر 

باشد. 
جمالی ن��ژاد، مهم تری��ن راه نج��ات صنای��ع دس��تی را ورود ب��ه بازارهای 
بین الملل��ی برش��مرد و گف��ت: استاندارد س��ازی، بس��ته بندی، ارتق��ای 
کیفی��ت ، تهی��ه و چ��اپ کتاب ه��ا و بروش��ورهای وی��ژه تخصص��ی و 
لوح ه��ای فش��رده اطالعات��ی و تبلیغات��ی ب��ا ه��دف معرف��ی صنای��ع 
 دس��تی اصیل اصفه��ان ب��ه گردش��گران داخل��ی و خارج��ی بای��د انجام

 ش��ود.وی بر بهبود محیط کس��ب و کار با تاکید بر کارآفرینی و مش��ارکت 
بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: شناس��ایی بازارهای ه��دف و بازاریابی 
 و بازارس��ازی ب��رای صنای��ع دس��تی اصفه��ان در س��طوح کالن ضروری

 است.

ریی��س اداره اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی 
شهرس��تان اصفهان گف��ت: ش��هر اصفهان بر 
اس��اس برنامه های چهارم و پنجم توس��عه ۱۱ 
پایگاه اورژانس کم دارد.  حمیدرضا، اش��اره به 
فعالی��ت ۱۱۰ پایگاه امداد رس��انی در اس��تان 
اصفه��ان در ن��وروز ۹۴ اظه��ار داش��ت: از این 
تعداد ۲۷ پایگاه در ش��هر اصفه��ان و ۹ پایگاه 
 نیز در جاده های شهرس��تان اصفه��ان فعالیت

 داشته  اند. وی با اشاره به فعالیت پایگاه اورژانس 
هوایی در ایام نوروز نیز گفت: بر این اساس باید 

نوروز به آس��یب دیدگان خدمت رسانی می کردند. یادآور شویم که ۷5۰ نیروی امدادی اورژانس در ایام 

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان 
اصفهان با اشاره به مش��ارکت با ۴۰ پایگاه امنیت و 
سالمت در سطح اس��تان اصفهان اظهار داشت: در 
این راستا ۸۰ هزار نفر را در عملیات امدادی خدمات 
رس��انی کرده ایم. وی افزود: در ایام ن��وروز به ۲۸۳ 
بیمار دیالیزی در س��طح جاده های اس��تان امداد 
رسانی صورت گرفته است. نیک نام با اشاره به عقب 
بودن ش��هر اصفهان به لحاظ راه اندازی پایگاه های 
اورژانس گف��ت: اصفهان بر اس��اس برنامه چهارم و 
پنجم توسعه از کمبود ۱۱ پایگاه اورژانس رنج می برد 
و ضروری است که این امر هر چه زودتر محقق شود.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری اصفهان؛ 

نجات صنایع دستی، ورود به بازارهای بین المللی است 

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی خبر داد؛ 

نیاز اصفهان به ۱۱ پایگاه اورژانس جدید

گروه 
جامعه

ارتش، سپاه و 
شهرداری ها موظف 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 94/2/خ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

موضوع مناقصه: خريد تعداد 642 دستگاه رايانه 

محل تامین اعتبار: عمرانی ملی 

مهلت دریافت اسناد: از روز پنج شنبه مورخ 94/2/3 لغايت روز سه شنبه مورخ 94/2/8

محل دریافت اسناد: نماينده شركت با در دست داشتن معرفی نامه كتبی و آخرين تغييرات شركت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری 

اسالمی« جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمايند.

آگهی مناقصه در سايت اداره كل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنين در سايت ملی مناقصات به نشانی 

www.iets.mporg.ir نيز درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز شنبه مورخ 94/2/19 تا پايان وقت اداری 

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 94/2/20

گروه و رشته شغلی: شركت هايی اجازه دريافت اس�ناد مناقصه را دارند كه در رسته سخت افزاری از ش�ورای عالی انفورماتيک دارای 

حداقل رتبه 4 باشند.

محل تحویل پاکت های مناقصه: دبيرخانه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان طبقه اول.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانكی در وجه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان در اسناد مناقصه درج شده 

است. ضمناً به پيشنهاداتی كه فاقد ضمانتنامه يا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های كمتر از ميزان مقرر، چک تضمين شده و چک 

شخصی و نظاير آن و پيشنهاداتی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

»ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: بلوار دانشگاه – خيابان توحيد – بعد از چهارراه پليس – طبقه چهارم.

تلفن: 7-36289124-36289109                                فاکس: 36289105 

نوبت اول 

م الف:1940      

 بحران  
در کمین اصفهان

دست یاری به 
سوی ارتش، سپاه 
و شهرداری برای 

مبارزه با ریزگردها؛



يادداشت

گشتی در اخبار

۱۴۳۸ مگاوات برق با کشورهاي همسايه 
مبادله شد

مبادله های برون مرزی برق ایران با کش��ورهای همس��ایه دیروز به 
۱۴۳۸ مگاوات رسید.

صادرات برق ایران به افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه 
در روز شنبه 796 مگاوات و واردات برق از ارمنستان و ترکمنستان 

6۴2 مگاوات ثبت شد.
تراز تبادل برق ایران با کش��ورهای همسایه دو روز گذشته به مثبت 

۱5۴ مگاوات رسید.
جمهوری اس��امی ایران با ارمنس��تان، پاکس��تان، ترکمنس��تان، 
 ترکیه، جمه��وری آذربایج��ان، عراق و افغانس��تان ان��رژی مبادله

 می کند.

گشت برخورد با گرانفروشان
 تشديد شد

 محم��د حس��ن س��رابیان ب��ا اش��اره ب��ه آغ��از س��ال جدی��د 
و ش��روع فعالیت ه��ای ب��ازار و احتم��ال افزایش خ��ارج از ضوابط 
قیمت ه��ا به وس��یله برخی از افراد س��ود ج��و گفت: مدی��ران کل 
 اجرای��ی باید ترتیب��ی اتخاذ کنن��د تا ب��ا اس��تفاده از ظرفیت ها و
 توانمن��دی ه��ای موج��ود و تهی��ه برنامه ه��ای م��دون ماهانه، 
ب��ا هم��کاری و هماهنگ��ی دس��تگاه ه��ای نظارت��ی اس��تان، 
 فعالیت گش��ت های مش��ترک با دس��تگاه ه��ای مزبور را تش��دید 

کنند.
وی افزود: الزم اس��ت همکاران س��ازمان با حضور در ب��ازار و محل 
اس��تقرار پایگاه های مش��ترک در اس��تان ها، اقدامات الزم را انجام 
دهند و با تخلفات احتمالی در چارچ��وب ضوابط و مقررات برخورد 

قاطع کنند.

مخابرات نسبت به پیامک های تقلبی 
هشدار داد

 به تازگی مشاهده ش��ده اس��ت که افراد س��ودجو تحت عناوین و 
مناسبت های مختلف با ارسال پیامک با مضمون برنده شدن جایزه 
نقدی یا غیرنقدی و ب��ا اعام آدرس الکترونیکی ش��رکت مخابرات 

استان تهران نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می کنند.
شرکت مخابرات استان تهران از مشترکان درخواست کرده به منظور 
اطمینان از هرگونه اطاع رسانی پیامکی به آدرس الکترونیکی سایت 
www.tct.ir مراجعه و نس��بت به پیامک دریافت ش��ده اطمینان 

حاصل کنند.
اطاع رسانی شرکت مخابرات اس��تان تهران از طریق سایت و درج 
در مطبوعات یا صدا و سیمای جمهوری اسامی به شهروندان انجام 

می شود.

فرش قرمز بورس
 زيرپای سرمايه گذاران خارجی

در نمایشگاه اش��توتگارت نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای 
سرمایه گذاری کش��ورهای اروپایی در حالی با هدف جذب سرمایه 
گذاران خارجی ب��ه ارائه توانمن��دی های خود پرداخت��ه بودند که 

مشارکت کم رنگ نهادهای مالی بازار سرمایه ایران نمود داشت.
نمایشگاه س��رمایه گذاری اش��توتگارت آلمان) 20۱5Invest( با 
حضور نماین��دگان بازار س��رمایه ایران به پایان رس��ید و مراجعات 
 مکرر خارجی ه��ا به غرف��ه ه��ای نماین��دگان ایرانی از اش��تیاق 
زیاد آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسامی ایران حکایت 

می کرد.
 دراین  نمایش��گاه، امس��ال در کن��ار حض��ور برخ��ی از نهادهای 
اجرای��ی مث��ل ب��ورس کاالی ای��ران و ب��ورس اوراق به��ادار 
 ته��ران حض��ور تامین س��رمایه نوین ب��ه عن��وان تنها نه��اد مالی 
ش��رکت کنن��ده در ای��ن رخ��داد س��مبلیک خارج��ی نش��ان 
از نیاز کش��ور به نهاده��ای مالی بی��ن المللی و بین المللی ش��دن 
 نهادهای مالی ای��ران حکایت داش��ت.نهادهایی ک��ه بتوانند ورود

 سرمایه گذار خارجی به کشور را تسهیل کنند.
حال آن ک��ه حضور تنها یک نه��اد مالی ایرانی در نمایش��گاه مزبور 
نشان می داد که کش��ور هنوز برای پذیرش س��رمایه های خارجی 
در بخش بازار س��رمایه آمادگی کافی و الزم را ندارد. در نمایش��گاه 
اش��توتگارت نمایندگان ب��ورس ها، بان��ک ها و نهادهای س��رمایه 
 گذاری کش��ورهای اروپایی از جمله فرانس��ه، آلمان و انگلیس و نیز 
ش��رکت های��ی از ای��االت متح��ده آمری��کا ب��ا ه��دف ج��ذب 
س��رمایه گ��ذاران خارج��ی ب��ه ارائ��ه توانمن��دی ه��ای خ��ود 
پرداخت��ه بودن��د، ب��ا ای��ن ح��ال در کن��ار مش��ارکت ک��م رنگ 
نهاده��ای مالی ب��ازار س��رمایه ای��ران در ای��ن نمایش��گاه به رغم 
 اش��تیاق خارج��ی ه��ا در مراجع��ه ب��ه غرفه ه��ای ایرانی نش��ان 
می دهد که ب��ه واقع بازار س��رمایه باید هر چه س��ریع ت��ر کمیته 
ای را برای ایج��اد س��ازو کار الزم جه��ت ورود س��رمایه های غیر 
 ایران��ی فراهم کند.س��رمایه گ��ذاران خارج��ی ه��ا در مراجعه به
 غرفه های ایرانی این پرس��ش ه��ا را مطرح می کردن��د که چگونه 
 می توانن��د در بورس ای��ران مس��تقیما س��رمایه گ��ذاری کنند؟
  صورت ه��ای مال��ی ترجمه ش��ده ب��ه انگلیس��ی آیا ب��رای همه 
ش��رکت های بورس��ی و صنای��ع قابل دسترس��ی هست؟ش��رکت 
پاس��خگو  خ��رد  س��هامداران  ب��ه  چق��در  یران��ی  ا ه��ای 
هس��تند؟بورس ای��ران در قب��ال ورود س��رمایه خارج��ی ب��ه 
 ش��رکت ها و تامی��ن مالی چ��ه امتیازاتی ب��ه طرف س��رمایه گذار
 می دهد؟قانون تشویق و حمایت از س��رمایه گذاری خارجی)فیپا( 
 ایران اساسا چقدر برای سرمایه گذاری خارجی ساز و کار دیده و چه
 مش��وق ها و چه تس��هیات و اساس��ا حقوقی برای س��رمایه گذار 
 پیش بینی کرده است؟س��ود س��هامدار خارجی چگون��ه پرداخت 
می شود؟اصوال چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران 
وجود دارد؟نحوه نقل و انتق��ال پول به ایران چگونه اس��ت؟حضور 
نهاده��ای مال��ی و بانک ه��ای بی��ن الملل��ی در ایران ت��ا چه حد 
اس��ت؟ و... پرس��ش هایی که نه تنها در نمایش��گاه مزبور پاس��خی 
 نداش��ت؛ بلکه ش��اید پاس��خی نتوان حتی در داخل کش��ور برای 

آنها پیدا کرد.
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دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوش��تی استان 
اصفهان با بیان اینک��ه جوجه ریزی خ��ارج از برنامه در 
برخی اس��تان ها موجب زیان دهی باالی مرغداری ها در 
سطح کشور شده است گفت: اتحادیه کشوری مرغداران 

گوشتی عامل بروز این نابسامانی است.
بهرام پاکزاد، درباره وضعیت بازار مرغ گوشتی اظهار کرد: 
در چند سال گذش��ته تاکنون مرغداران شرایط سختی 
را در امر تولی��د تحمل کرده اند، اما در اواس��ط بهمن ماه 
سال ۱۳9۳ تا ابتدای سال جاری قیمت خرید مرغ زنده 

گوشتی با توجه به هزینه ها و مخارج کان واقعی شد.
وی با بی��ان اینکه در مدت یاد ش��ده قیمت ای��ن کاال از 
کیلویی پنج هزار و ۳00 تا پنج هزار و 500 تومان متغیر 
بود، افزود: این نرخ گذاری حاصل تعامل بین مس��ووالن 
دولتی با اتحادیه مرغداران در کشور بود که به سود تولید 

کننده و مصرف کنند تمام شد.
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوش��تی استان 
اصفهان نیاز مص��رف در ایران به ای��ن محصول غذایی را 
دو میلیون تن در س��ال دانس��ت و ادام��ه داد: بین ۸0 تا 
۸۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در کش��ور این نیاز را رفع 

می کند.
پاکزاد ادامه داد: سرانه مصرف گوشت مرغ در جهان ۱2 

کیلوگرم در سال برای هر فرد است که سهم مصرف ایران 
25 کیلوگرم در سال برای هر فرد محاسبه شده و از سوی 
دیگر این رقم در کش��ور آمریکا  ۴5 تا ۴۸ کیلو در س��ال 

برای هر نفر است.
وی خاطر نشان کرد: دلیل مصرف باالی گوشت مرغ در 
سطح جهان وجود پروتیئن زیاد و سامت گوشت سفید 

آن برای تمام سنین است.
 جوجه ريزی بیش از ظرفیت، عامل نابسامانی 

بازار
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی استان، 
درباره مشکات اخیر مرغداری ها در سطح کشور، اظهار 
کرد: متاسفانه در اواخر سال قبل در چند استان در کشور 
از جمله مازنداران، مرغداری ها با رقمی بیش از توافقات 
و برنامه مصوب اقدام به جوجه ریزی کردند که اثر منفی 

نصیب مرغداران کشور و حتی همان استان شد.
پاکزاد افزود: در اس��تان مازنداران طبق برنامه باید هفت 
میلیون قطعه جوجه ریزی می شد؛ اما مرغداران به دلیل 
اش��تباه در محاس��بات و  چراغ سبز نش��ان دادن برخی 
مسووالن رقم جوجه ریزی را تا ۱۱ میلیون قطعه رساندند.

وی با اش��اره به ذخیره قابل توجه ۱50 ه��زار تنی مرغ 
منجمد در کشور، خاطر نشان کرد: حاصل این نوع عدم 

هماهنگی ها کاهش چش��مگیر خرید قیمت مرغ زنده از 
کیلویی ۳650 تا ۳900 توم��ان و زیان دهی مرغداری ها 

است.
 دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوش��تی استان 
اصفهان، یادآور شد: در اواخر سال گذشته قیمت جوجه 
مرغ 900 تومان بود که با محاسبه قیمت های تولیدی هر 
جوجه به دو هزار تومان افزایش یافت. این رش��د قیمت 
یک هزار و صد تومانی قیمت جوجه با کاهش قیمت خرید 

مرغ زنده فقط زیان شدید را نشان می دهد.
پاکزاد تاکید کرد: رییس اتحادیه مرغداران گوشتی استان 
مازنداران که خود رییس همین اتحادیه در کش��ور است 

در بروز این معضل مقصر است 
و باید پاسخگو باشد و هم چنین 
معاونت های امور دام، مدیران 
کل دامپزشکی و اتحادیه های 
این استان ها مقصر بوده و باید 
توبیخ و حت��ی جوجه ریزی در 

این استان ها ممنوع شود.
وی در خصوص راه برون رفت 
از این مش��کل گفت: پیشنهاد 
مرغداران این اس��ت که وزارت 
جه��اد کش��اورزی و مرک��ز 
پش��تیبانی امور دام در س��طح 

استان و کش��ور، نخس��ت خرید مرغ های مازاد از تمامی 
وزن ها را با س��رعت انجام دهند، س��پس برای مرغداران 
متضرر یارانه در نظر بگیرند و همچین برای جلوگیری از 
افزایش تولید جوجه یک روزه درصدی از تخم مرغ های 

نطفه دار جمع آوری شود.
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوش��تی استان 
اصفهان خاطرنش��ان کرد: اگر این نهادها این پیشنهاد را 
انجام ندهند، با ادام��ه وضعیت فعلی وزن مرغ ها  افزایش 
یافت��ه و با توج��ه به کاهش ق��درت خرید م��ردم امکان 
خریداری بازار از مرغداری ها کاس��ته می شود و زیان آن 

بیش از قبل خواهد بود.
پاکزاد با بیان اینک��ه تحریم در س��ال های اخیر موجب 
افزای��ش هزینه ه��ای تولید و قیمت تمام ش��ده اس��ت، 
افزود: صنع��ت م��رغ گوش��تی خصوصی تری��ن بخش 
اقتص��اد اس��ت ک��ه دول��ت و نهاده��ای ش��به دولتی 
در تولی��د آن وارد نش��ده اند، ام��ا حج��م مش��کات 
 آن ب��ه ح��دی اس��ت ک��ه از زن��دان ب��ا اعمال ش��اقه

 بدتر است.

 جوجه ريزی خارج از برنامه زيان ده شد؛

   ارزبازار مرغ سرگردان شد

   سکه

   طال

تجمع کارکنان پتروشیمی 
اصفهان مقابل مجلس

مذاکره هند   برای 
سرمايه گذاری در پتروشیمی

جمعی از کارکنان پتروش��یمی اصفهان  روز یک ش��نبه،  مقابل 
مجلس شورای اسامی تجمع کردند.

 تجمع کنن��دگان که عن��وان می کردند با واگذاری پتروش��یمی 
اصفهان وضعیت استخدامی شان باتکلیف مانده خواستار پیگیری 
وضعیت استخدامی خود از سوی وزارت نفت و پیگیری این موضوع 

از سوی نمایندگان مجلس بودند.
 همچنی��ن جمع��ی از مش��تریان س��ایپا دی��زل نی��ز ب��رای 
 چندمی��ن ب��ار مقاب��ل مجل��س ش��ورای اس��امی تجم��ع

 کردند.
 اعتراض آنها این بود که برای دریافت کامیون های نیس��ان دیزل 
اقدام کرده بودند اما شرکت سایپا دیزل کامیون های دانگ فنگ 

چینی به آنها تحویل داده است.

روز گذش��ته ، یک هیات هندی درباره شرایط س��رمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی با مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بی��ژن نام��دار زنگن��ه، پی��ش از ای��ن اع��ام ک��رده ب��ود ک��ه» 
75 میلی��ارد دالر ط��رح پتروش��یمی تعری��ف ش��ده ک��ه 
 بای��د ای��ن طرح ه��ا از طری��ق فاینان��س خارج��ی تکمی��ل 

شوند.«
براس��اس برنامه ری��زی انجام ش��ده پی��ش بینی می ش��ود، در 
ص��ورت تأمی��ن ۳5 میلی��ارد دالر ت��ا  اف��ق ۱۴0۴، ظرفی��ت 
تولی��د محص��والت پتروش��یمی کش��ور ب��ه ۱۸0 میلی��ون تن 
 افزای��ش یاب��د ت��ا ای��ران در ای��ن بخ��ش از عربس��تان پیش��ی

 گیرد.

مالیات هایی بیشتر از سرمایه برخی شرکت ها تعیین می شود
نماین��ده م��ردم فاورج��ان در مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه با 
الکترونیکی ش��دن امور فرار مالیاتی کمتر خواهد شد، گفت: 
با جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق می توان مانع فرار مالیاتی 

برخی از افراد شد.
سید ناصر موسوی الرگانی بیان داشت: اگر بحث الکترونیکی 
شدن امور در سطح کش��ور قطعی و ملزم ش��ود و همه افراد و 
صنوف ملزم به این کار شوند، ما شاهد کاهش فرارهای مالیاتی 

می شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر حقوق 
بگیران، گروهی هس��تند که همواره طی س��ال های متمادی 
بدون هیچ دخالتی شش ماه از آنها مالیات کسر می شوند.وی با 
انتقاد بر اینکه برخی از شرکت ها با وجود داشتن دفاتر صحیح 
حسابرس��ی در گرفتن مالیات از آنها اجحاف می ش��ود، بیان 
داشت: متاسفانه مالیات های س��نگین موجب بروز مشکاتی 
همچون تعطیلی برخی از ش��رکت ها و کارخانه ها شده است.
موسوی الرگانی با تاکید بر اینکه اداره مالیات به اندازه دو برابر 
 سرمایه اصلی خود برخی شرکت ها برایش��ان مالیات تعیین 
می کنند، افزود: متاس��فانه برخی از واحدها با ش��رکت هایی 
معامله کرده اند که بعدا در لیست سیاه قرار گرفته اند که این 

خود موجبات تعیین مالیات سنگین برای آنها شده است.

دو پیشنهاد برای جلوگیری از 
فرار مالیاتی

رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: خطوط دوم و سوم 
متروی اصفهان به صورت شرقی، غربی اس��ت و این خطوط در فاز 
مطالعات پیش بینی شده است.رضا امینی اظهار کرد: این خطوط در 
فاز مطالعات پیش بینی شده اس��ت که در حال حاضر اقدامات اولیه 
در این زمینه از ردیف های در نظر گرفته ش��ده برای این موضوع در 
حال انجام اس��ت.وی با تاکید بر اینکه پس از انجام مطالعات اولیه 
مورد نظر در این زمینه، طراحی این خطوط انجام می شود، ادامه داد: 
تعیین تکلیف مس��یر خط برای اصفهان باید انجام شود که در حال 
حاضر بحث میدان امام )ره( مورد اختاف نظر است و امیدواریم که 
این نظرات نیز جمع بندی شود و به یک خط منطقی به دور از حاشیه 
برای اصفهان برس��یم و تکلیف خط ش��رقی، غربی مشخص شود. 
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید در راستای 
تعیین تکلیف این خطوط به نتیجه برس��یم ت��ا در صورت پیگیری 
مباحث عمرانی آن بتوانی��م در یک مدت زمانی کوتاه تری ش��اهد 
بهره برداری خطوط متروی اصفهان باشیم، تصریح کرد: پنج واگن 
قطار شهری به اصفهان رسیده است و به دنبال این موضوع قابلیت 

بهره برداری از فاز نخست خط یک متروی اصفهان وجود دارد.
وی ب��ا بیان اینکه ام��ا با راه اندازی فاز نخس��ت مت��روی اصفهان با 
این پنج واگن زمان انتظار مس��افران در ایس��تگاه های مترو به ۴5 
دقیقه می رس��د، اضافه کرد: در صورتی که زمان انتظار مسافران در 

ایستگاه های مترو نباید بیشتر از ۱5 دقیقه باشد.

 خطوط دوم و سوم مترو،
 در فاز مطالعات

بهرام سبحانی در مراسم دومین سالگرد خاکسپاری 
دو شهید نام آشنای عرصه حماس��ه و ایثار، در جمع 
فرماندهان، رزمندگان و پیشکس��وتان سپاه و بسیج 
اظهار کرد: دالورمردان بسیج، سپاه و ارتش جمهوری 
اسامی ایران، در طول ۸ سال دفاع مقدس، کشور را 

در مقابل هجوم دشمن بعثی حفظ کردند.
وی افزود: س��ربلندی امروز ش��رکت ف��والد مبارکه 
در عرصه تولید و اقتصاد از برکت خون ش��هدا اس��ت 
و کارکن��ان این ش��رکت بنا ب��ر عهدی که با ش��هدا 
بس��ته اند توانس��تند فوالد مبارکه را به عنوان یکی از 
 موفق ترین صنایع کشور و منطقه به جهانیان معرفی 

کنند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان سال گذشته 
را سال پرباری برای فوالد مبارکه دانست و افزود: در 
سالی که کش��ور به دلیل محاصره اقتصادی و شرایط 
خاص دیگر در رکود اقتصادی به س��ر می برد، فوالد 
مبارکه توانس��ت بیش از ظرفیت اس��می خود تولید 
کند و در همین شرایط نیز ش��رکت موفق شد حدود 
۳0 درصد محص��والت خود را به کش��ورهای جهان 
از جمله اروپا صادر و با پش��ت س��ر گذاشتن تمامی 
مش��کات ناش��ی از تحریم، نیازهای خود را از داخل 

کشور تامین کند.

مس��یر جدید اصفهان به بندر عباس و بالعکس از 
اول اردیبهشت با قطارهای نور راه اندازی می شود.

به منظور رفاه حال مردم اس��تان ه��ای اصفهان 
و هرمزگان مس��یر جدید اصفه��ان - بندر عباس 
و بالعک��س از تاری��خ اول اردیبهش��ت ۱۳9۴ با 

قطارهای نور راه اندازی می شود.
بر اساس اعام شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا، 
بعد از درخواس��ت راه آه��ن ج.ا.ا و بررس��ی های 
ص��ورت گرفته توس��ط ای��ن ش��رکت از ابتدای 
اردیبهشت ماه س��ال جاری مس��یرهای فوق به 
ناوگان ریلی ش��رکت حمل و نقل ریلی نورالرضا 

اضافه خواهد شد.
ساعت حرکت این قطار از اصفهان ۱۴:۱0 و ساعت 
رس��یدن به مقصد 5:۱0 بوده و همچنین ساعت 
برگش��ت از بندر عباس ۱7:50 و زمان رسیدن به 
اصفهان 9:25 خواهد بود. ضمنا این مسیر در ابتدا 
به صورت ی��ک رام بوده و ی��ک روز در میان اعزام 

صورت می گیرد.
الزم به توضیح اس��ت ش��رکت حمل و نقل ریلی 
نورالرض��ا به مناس��بت افتت��اح این مس��یر بلیط 
قطارهای نور را در مسیر فوق با ۱0درصد تخفیف 

ارایه خواهد کرد.

صادرات ۳0 درصد از محصوالت 
فوالد مبارکه به دنیا

مسیر ريلی اصفهان- بندرعباس 
راه اندازی می شود

فی بازار

رشد قیمت يک هزار 
و صد تومانی قیمت 

جوجه با کاهش قیمت 
خريد مرغ زنده فقط 
زيان شديد را نشان 

می دهد

۳,۳۳۸۳,۳29  دالر

   ۳,622 ۳,6۱6یورو

 ۴,990۴,9۸5پوند

9۱29۱۳درهم 

2,7662,769دالر کانادا 

2,590دالر استرالیا

۸9۱ ۸9۱ریال سعودی

 ۱,27۴۱,276لیر ترکیه 

۳۸5۳۸7 کرون سوئد

9۴59۴7رینگیت مالزی

۱۱0۱۱0بات تایلند

560560یوان چین 

96۸,000966,000سکه طرح قدیم 

970,000966,000سکه تمام - امامی

500,000506,000نیم سکه 

27۸,000279,000ربع سکه

۱90,000۱90,000سکه گرمی 

یک گ��رم طای ۱۸ 
9۸,9۴0 99,0۸0عیار

یک گ��رم طای ۱9 
۱0۴,5۸0۱0۴,۴۳0عیار 

یک گ��رم طای 20 
۱۱0,090۱09,9۳0عیار 

یک گ��رم طای 22 
۱2۱,۱00۱20,9۳0عیار

هر مثق��ال طا 
۴29,200۴2۸,600آبشده )مظنه(

یک گ��رم طای 2۴ 
۱۳2,۱۱0۱۳۱,920عیار 

2,600
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یادداشت

هفت هنر

اکران فیلم های جشنواره رشد؛

جشنواره بین المللی فیلم رشد 
گشایش یافت 

 قائ��م مق��ام جش��نواره 
بی��ن المللی فیلم رش��د 
در آیی��ن افتتاحیه مرور 
فیلم های ۴۴ جش��نواره 
بین المللی فیلم رش��د و 
دوازدهمی��ن جش��نواره 
بین المللی دانش آموزان 
اس��تان  در  فیلمس��از 
اصفه��ان گفت: امس��ال 
برگزاری و پوش��ش این 
جش��نواره در اس��تان 
اصفه��ان ج��ای بس��ی 
قدردان��ی دارد؛ چ��را که 

رس��یدن به ۱۰۵ مرکز آموزش��ی برای پخش فیلم های این دوره 
از جش��نواره کاری بزرگ و همت��ی عظیم می خواس��ت. این در 
صورتی است که سال گذش��ته تعداد مراکز اکران فیلم ها به ۱۰ 
مرکز هم نمی رس��ید و این خود یک زلزله ۱۰ ریش��تری اس��ت 
و نش��انه همدلی و همیاری دوس��تان م��ا در اداره کل آموزش و 
پرورش استان را نشان می دهد چرا که این عزیران هم به جایگاه 
 متعالی فیلم و س��ینما در انتقال فرهنگ و مباحث آموزشی واقف

 هستند. 
کریمی در ادامه افزود: افتخار ما این اس��ت که این جش��نواره به 
دنبال مخاطب می رود و نیاز نیس��ت که فیلم ها در س��الن های 
لوکس و مبله نمای��ش داده ش��ود، بلکه فیلم ها در م��دارس و با 
 حضور معلم ها ک��ه بهترین منتقد فیلم ها هس��تند نمایش داده 

می شود.
کریمی همچنین به ارائه گزارش��ی از ۴۴ جش��نواره بین المللی 
فیلم رش��د و دوازدهمین جش��نواره بین المللی دان��ش آموزان 
فیلمس��از پرداخت و با اش��اره به برگزاری جش��نواره اس��تانی و 
مرور این فیلم ها گفت: جش��نواره چهل و چهارم از آبان ماه سال 
گذش��ته و روز دانش آموز آغاز ش��د و تا هفته معلم ادامه خواهد 
 داش��ت و با توجه ب��ه متقاضی بودن ۲۲ اس��تان ب��رای مرور این 
فیلم ها در مراکز آموزش��ی خودش��ان، این جش��نواره به صورت 
استانی در ش��هرها برگزار می ش��ود که تا پایان این هفته در ۲۰ 

استان افتتاحیه و اکران این فیلم ها انجام خواهد شد.
 وی اف��زود:  دو اس��تان دیگ��ر ه��م هفت��ه معل��م میزب��ان 
ای��ن فیل��م ه��ا خواهن��د ب��ود و ق��رار اس��ت اختتامی��ه 
 جش��نواره اس��تانی ه��م در هفت��ه معل��م و در ش��هر س��نندج

 برگزار شود. 

س��ینما  جدی��د  ۱۰س��الن 
اردیبهشت ماه در چرخه اکران 
سینماهای کشور قرار می گیرد.

مجی��د مس��چی، مدیرعامل 
موسس��ه سینما ش��هر  گفت: 
یک مجموعه س��ینمایی با سه 
س��الن در نیش��ابور به عنوان 
»ش��هر فیروزه« آماده شده که 
در ۲8 اردیبهش��ت همزمان با 
 روز خی��ام بازگش��ایی خواهد

 شد.
  وی ادام��ه داد: پی��ش از این 
شهر نیشابور تنها یک سینمای 
فعال داش��ت که این س��ینما 
بازس��ازی شد و به س��ه سالن 
افزای��ش پی��دا کرد. مس��چی 
مجموعه س��ه س��النه ی عصر 

جدید اراک را دیگر سینمایی 
عنوان کرد که در اردیبهش��ت 
م��اه ب��ه بهره ب��رداری خواهد 
رس��ید. وی اف��زود: مجموعه 
چهار س��النه ی مهرشهر کرج 
هم ک��ه قرار ب��ود عی��د نوروز 
افتتاح ش��ود ، در اردیبهش��ت 
 ماه در چرخه اکران کشور قرار 

می گیرد.
 مدیر موسس��ه »سینماشهر« 
با اش��اره به مجموعه پردیس 
س��ینمایی »چارس��و« گفت: 
ای��ن مجموعه که ب��ه صورت 
آزمایش��ی کارش را آغاز کرده ، 
قرار اس��ت در اردیبهشت ماه 
 به صورت کامل به بهره برداری 

برسد. 

»یون��اس  رم��ان  آخری��ن 
یوناس��ن« نویس��نده  سوئدی 
با نام » بی س��وادی که حساب 
و کت��اب س��رش می ش��د« با 
 ترجمه حسین تهرانی منتشر 

می شود.
  ناش��ر در معرفی این نویسنده 
و کتابش نوشته است: یوناسن 
که با اولین رمان��ش »پیرمرد 
صدساله ای که از پنجره بیرون 
پری��د و فرار کرد« به ش��هرتی 
فوق العاده رسید و رمان دومش 
با نام » دختری که پادشاه سوئد 
را نج��ات داد« پرفروش بود در 
س��ومین رمانش نیز همان تم 
 دو رم��ان قبلی را دس��ت مایه

 قرار می دهد.
 »بی سوادی که حساب و کتاب 
سرش می شد« چندین و چند 
هفته کتاب فروشی های سوئد و 
آلمان را در تسخیر خود داشته و 
نسخه  انگلیسی اش تازه منتشر 
ش��ده اس��ت. این رمان نیز به 

بیش از ۲۰ زبان ترجمه ش��ده  
است. 

یوناس��ن در این رمان ماجرای 
ی��ک دخت��ر اه��ل آفریق��ای 
جنوب��ی را روای��ت می کند که 
در دوران نژادپرستی حکومت 
این کش��ور ط��ی ماجرایی یاد 
می گیرد بمب اتم درست کند! 
رمان ب��ا مهاجرت ای��ن دختر 
به س��وئد و اتفاق هایی عجیب 
ادامه پیدا می کند که به شدت 
 طنزآلود و در عین حال تاریخی 

هستند.
یوناسن که دیر داستان نویسی 
را آغ��از ک��رد خیل��ی زود به 
ش��هرت دس��ت یاف��ت. او ب��ا 
تکیه ب��ر آدم ه��ا و ماجراهای 
تاریخی به س��اختن فضاهایی 
می پردازد ک��ه درش��ان انواع 
تناقض های رفت��اری و جنون 
روایی باعث ش��ده او را صاحب 
 نوعی جدی��د از ادبی��ات طنز

 بدانند .

مه��ران مدی��ری ک��ه مجموعه 
از همیش��ه  طن��زش   ه��ای 

 پرمخاط��ب ترین س��ریال های 
تلویزیونی بود و هر س��ریالش یک یا چند تکیه کالم 
را ماه ها بر س��ر زیان مردم م��ی انداخت ای��ن بار با 
سریال »در حاش��یه« و تکیه کالم » واس ماس« به 
تلویزیون آمد. اما کلمه حاش��یه تنها در نام س��ریال 
نماند تا حاشیه ها از انتقاد پزشکان گرفته تا منتقدان 
و مخالفان مدیری و نیز برخی از هواداران او که انتظار 
بیش��تری از این بازیگر و کارگردان خالق داشتند به 
انتقاد از این مجموعه بپردازند و حواش��ی آن هر روز 
بیشتر و بیشتر ش��ود تا زمزمه های پایان زودهنگام 
»در حاشیه« ش��نیده ش��ود؛ البته نباید از مخاطبان 
راضی این سریال هم گذشت که معتقدند، مدیری این 
بار هم توانس��ته مجموعه ای جذاب که در زبان طنز 
روایتگر انتقاد ظریفانه، این بار از جامعه پزشکی شود؛ 

هر چند نه به قوت سریال های قبلیش.
سروش صحت با »شمعدونی« می آید 

چند ش��بی اس��ت ک��ه س��ریال » ش��معدونی« به 
کارگردانی س��روش صحت ک��ه قرار اس��ت به جای 
سریال »در حاش��یه« جایگزین شود تبلیغ می شود. 
آیا این سریال می تواند انتظارات مخاطب را برآورده 

کند؟  
 محس��ن چگین��ی، تهیه کنن��ده »ش��معدونی« و 
مجموعه ه��ای دیگری همچون »مس��افران«، »دزد 

و پلیس«، »چهارخونه«، »س��اختمان پزش��کان« و 
»ش��ب های برره«، در پاس��خ به این پرس��ش گفت: 
با تجربه ای ک��ه در این س��ال ها به دس��ت آوردیم و 
همچنین کارهای فنی که بر روی این س��ریال انجام 
دادیم، پیش بینی مان این اس��ت که این سریال دیده 
خواهد ش��د؛ اما در نهایت این مخاطب است که باید 

قضاوت کند. 
وی با اش��اره به این مطل��ب که اصوال س��ریال های 
تلویزیونی بر اساس نوبتی که تلویزیون تعیین می کند 
به پخش می رس��ند، مجموعه ی »شمعدونی« را هم 
مشمول این رویه دانس��ت و گفت: »شمعدونی« نیز 

موقع پخشش بود. 
چگینی با اشاره به اینکه »شمعدونی« قرار بود پیش 
از این در زمان های دیگری پخش ش��ود اما این اتفاق 
نیفتاد، گفت: پیش از این ما خودمان نخواستیم این 
مجموعه پخش ش��ود و پس از آن هم به دنبال زمان 
پخش بودیم که به ۲۲ فروردین ماه موکول ش��د؛ اما 
در این زمان نیز با س��ریال آقای مدیری که از ششم 
فروردین  ماه پخش خ��ود را آغاز کرده ب��ود تداخل 
داش��ت. در نهایت س��ریال »ش��معدونی« از پنجم 
اردیبهشت ماه روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد که 

زمان خوبی برای پخش است. 
این تهیه کننده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
سریال »شمعدونی« انتظار مخاطب تلویزیون را که 
پیش از این تحت تاثیر س��ریال »در حاشیه« مهران 

مدیری بوده است برآورده می کند؟ گفت: مجموعه ی 
مهران مدیری فاز اول پخش خود را در ۲7 قسمت به 
پایان رس��اند و از همان روزی هم که قرار بود پخش 
ش��ود همین سیاس��ت را دنبال می کرد. سریال ها به 
نوبت به پخش می رسند و س��ریال  »شمعدونی« نیز 

موقع پخشش بود. 
این تهیه کننده، زمان پخش س��ریال »ش��معدونی« 
را ه��ر ش��ب س��اعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه عن��وان کرد. 
»ش��معدونی« ب��ه کارگردان��ی س��روش صح��ت و 
تهیه کنندگی محس��ن چگینی قرار اس��ت از پنجم 
اردیبهشت  ماه هر شب از شبکه سه سیما روی آنتن 

برود و جایگزین سریال »در حاشیه« شود. 
فیلمنامه س��ریال »ش��معدونی« را سروش صحت و 

ایمان صفایی نوشته اند 
و داس��تان آن درباره دو 
خان��واده اس��ت که هر 
بار با برخی مش��کالت 
و مس��ائل اجتماع��ی و 
شهری درگیر می شوند. 
صح��ت ک��ه پی��ش از 
ای��ن در س��ریال های 
»س��اختمان پزشکان« 
و »پژمان« به بهانه قشر 
خاص��ی از جامعه مانند 
پزشکان وفوتبالیست ها، 

داستان هایی درباره انسان ها و روابط شان طرح کرده 
بود، این بار در س��ریال »ش��معدونی« یک داس��تان 

خانوادگی را روایت می کند. 
فیلمنام��ه س��ریال های »س��اختمان پزش��کان« و 
»پژمان« به قلم پیمان و مهراب قاس��م خانی نوشته 
ش��ده ب��ود، ام��ا در س��ریال »ش��معدونی« پیمان 
قاس��م خانی به عن��وان مش��اور با صح��ت همکاری 
 می کند و مهراب قاس��م خانی هم ط��راح صحنه کار

 است. 

شمعدونی جایگزین در حاشیه   می شود؛

مدیری با حاشیه هایش می رود
ورود 10 سالن جدید

 به چرخه اکران 

گروه دختری با بمب اتم
فرهنگ

»شمعدونی« به 
کارگردانی سروش 

صحت و تهیه کنندگی 
محسن چگینی 

قرار است از پنجم 
اردیبهشت  ماه هر شب 
از شبکه سه سیما روی 

آنتن برود و جایگزین 
سریال »در حاشیه« 

شود

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

تحدید حدود اختصاصی  
 3/4965 شماره  پالك  خانه  يكباب  از  قسمتي  ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر 
مفروزي از پالك 3/803 كه بانضمام قسمتي از پالك 3/804 و 805 جمعًا تشكيل يك 
باب خانه را مي دهد واقع در موغان بخش يك ثبت شهرضا كه طبق سوابق و پرونده 
ثبتی بنام آقاي مهدي باقرپور فرزند محمود و رقيه باقرپور فرزند غالمرضا در جريان 
بنا به دستور  اينك  نيامده است  به عمل  قانوني آن  ثبت است و عمليات تحديد حدود 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  نكليف  تعيين  قانون   13 ماده  ذيل  تبصره 
مورخ  روز شنبه  در  مرقوم  پالك  تحديد حدود  نامبرده  تقاضای  طبق  و  سند رسمي 
اين آگهی  لذا به موجب  94/03/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد0 
درمحل  آگهي  اين  در  مقرر  و ساعت  روز  در  كه  گردد  می  اخطار  مجاورين  كليه  به 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورين  يا  مالكين  اعتراضات  و  يابند  حضور 
 تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1394/01/31 

مرتضي قديري معاون واحد ثبتي شهرضا 
مزایده 

 9209983623100845 پرونده:  شماره   9410113623300043 نامه:  1/265شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930101 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
به موجب آن  كه  پرونده كالسه 930101 مدنی  اجراييه در  مفاد  اجرای  در  دارد  نظر 
آقای عباس خداياری فرزند عفت ا... محكوم است به پرداخت مبلغ 99/450/000 ريال 
دادرسی  هزينه  عنوان  به  ريال   2/048/000 مبلغ  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به 
آقای رضا  له  تاديه كه متعاقبًا محاسبه خواهد شد در حق محكوم  تاخير  و خسارت 
خدادادی زاده مهابادی فرزند خداداد و پرداخت مبلغ 4/972/500 ريال به عنوان هزينه 
اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اينكه محكوم عليه طوعًا در صدد اجرای مفاد 
اجراييه برنيامده است فلذا پالك ثبتی به شماره 0 فرعی از 8اصلی مزرعه آهيه بخش 
17 متعلق به خانم عصمت عبدالهی اردستانی را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش 
ميرساند: تمامی 29 سهم مشاع از 5544 سهم عرصه و اعيان پالك 8 اصلی مزرعه 
آهيه اردستان بخش 17 ثبت اصفهان ملك مذكور شامل يك باغ مشجر محصور واقع 
در آهيه اردستان كه در آن درختان مثمر انار و انجير و بادام غرس شده و مساحت 
آن حدود يكهزار و ششصد و نود و يك مترمربع می باشد مزرعه آهيه دارای يك رشته 
قنات اختصاصی و استخر ذخيره آب با دبی حدود 8 تا 10 ليتر در ثانيه می باشد با 
توجه به جميع موارد مذكور ارزش تمامی 29 سهم مشاع به مبلغ 265/000/000 ريال 
اعالم می گردد. متقاضيان خريد می توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته 
و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملكی را كه آگهی شده مالحظه نمايند ملك فوق به 
 %10 بايد  مزايده  برنده  نمايد  ارائه  را  پيشنهاد  باالترين  كه  می گردد  واگذار  شخصی 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقی آن را ظرف 
را  اموال  بهای  مابقی  نمايد و در صورتی كه  پرداخت  تاريخ مزايده  از  ماه  مهلت يك 
نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط می گردد. تاريخ مزايده: 
1394/02/30 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح. مكان مزايده: واحد اجرای احكام مدنی 
مدنی  احكام  اجرای  مدير   – پور  مختاريان  اردستان.م الف:550  دادگستری شهرستان 

دادگستری شهرستان اردستان 
حصر وراثت

شرح  به   30 شماره  شناسنامه  دارای  پيازآبادی  پور  جعفری  حسين  آقای   1/266
دادخواست به كالسۀ 24/94ش1 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان رضا جعفری پور پيازآبادی بشناسنامه 79 در تاريخ 
1393/10/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر و 2 دختر كه عبارتند از:1- حسين جعفری پور پيازآبادی به شماره 
پور مسلم جعفری   -2 متوفی(  اردستان)فرزند  متولد   1337/3/1 متولد   30  شناسنامه 
متوفی(  )فرزند  اردستان  متولد   1338/9/2 متولد   1 شناسنامه  شماره  به  پيازآبادی 
متولد   1341/10/20 متولد   7 شناسنامه  شماره  به  پيازآبادی  پور  جعفری  رحمن   -3
 2 شناسنامه  شماره  به  پيازآبادی  پور  جعفری  نيره   -4 متوفی(  )فرزند   اردستان 
پيازآبادی  پور  جعفری  احترام   -5 متوفی(  )فرزند  اردستان  متولد   1333/1/2 متولد 
به شماره شناسنامه 1 متولد 1350/1/4 متولد اردستان)فرزند متوفی(. اينك با انجام 
كسی  هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:553 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   60 شماره  شناسنامه  دارای  فاطمی  حميد  سيد  آقای   1/267
كالسۀ 40/94ش2 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان سيد محمد فاطمی بشناسنامه 80 در تاريخ 1393/11/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك پسر به نام 
سيد حميد فاطمی به ش.ش 60 و سه دختر به نامهای: 1- فرنازالسادات فاطمی به ش.ش 
20 و 2- فروزان فاطمی به ش.ش 130 و 3- زهرا فاطمی به ش.ش 243 و يك همسر 
دائمی به نام فاطمه اميران اردستانی فرزند سيد جالل الدين به ش.ش 6026 والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:551 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان
احضار متهم

1/268شماره درخواست: 9410463763300004 شماره پرونده: 9309983763301564 
بايگانی شعبه: 931652 در پرونده كالسه 931652 شعبه اول دادگاه عمومی  شماره 
بخش ميمه حسب شكايت خانم فاطمه تلخابی متهم آقای جمشيد سليمی فرزند محمد 
كه اطالعات بيشتری از وی در دسترس نمی باشد به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب است 
نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان می باشد بدينوسيله به تجويز ماده 180 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و به دستور دادگاه به نامبرده 
ابالغ می گردد تا برای تاريخ 1394/3/2 ساعت 9 صبح جهت رسيدگی و اخذ آخرين 
دفاع در اين دادگاه حاضر شود در غير اينصورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد 

شد.م الف:1853 شعبه اول دادگاه عمومی بخش ميمه
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  پناهی  پرونده كالسه 60/94 خواهان زهرا  1/269 در خصوص 
مطالبه نفقه به طرفيت علی تاجيكی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 94/4/15 ساعت 3/45عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  19 شورای  شعبه 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اختالف  اتخاذ می شود. م الف:1437 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/270 در خصوص پرونده كالسه 41/94 خواهان محمد فروتن منش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت هوشنگ وزيری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  94/3/10 ساعت 5عصر  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1438 شعبه 28 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/271 در خصوص پرونده كالسه 94-52 خواهان اصغر متقی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفيت احمدرضا نصر نصرآبادی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 94/3/4 ساعت 4/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– 
پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1442 شعبه 23 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  قاسمی  بهاره  خواهان   27/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   1/272
برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  ويسی  مسعود  طرفيت  به  وجه  مطالبه  بر 
بودن  به مجهول المكان  توجه  با  است  تعيين گرديده  مورخه94/3/10 ساعت 18عصر 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1445 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/273 در خصوص پرونده كالسه 19/94 خواهان مسعود غزل گو دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفيت احمد حيدری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  16عصر  94/3/9 ساعت 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1446 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/274 در خصوص پرونده كالسه 20/94 خواهان مسعود غزل گو دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفيت رسول صفاری اناركی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  94/3/9 ساعت 17عصر  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1447 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/275 در خصوص پرونده كالسه 93-2201 خواهان حسين ياری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت محسن يزدانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز يكشنبه 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   8/30 ساعت   94/3/10 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1452 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/276 در خصوص پرونده كالسه 94-31 خواهان محسن كريمی دادخواستی مبنی 
تقديم نموده است وقت  بر مطالبه مبلغ 35/000/000 به طرفيت علی رضايی سامانی 
رسيدگی برای مورخه 94/3/20 ساعت 9 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– 
پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1453 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1/277 در خصوص پرونده كالسه 1046/93 خواهان حبيب ا... مزروعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 066786 به طرفيت مهدی دادخواه تهرانی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/5 ساعت 3/30عصر 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
ابتدای  مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   31 شعبه  می شود.م الف:1472  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/278 در خصوص پرونده كالسه 63/94 خواهان بتول ويالنی دادخواستی مبنی بر 
وقت  است  نموده  تقديم  فرزند محمدرضا  نقند  پور  ملك  به طرفيت حميد  مطالبه چك 
رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 94/3/24 ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:1483 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/279 در خصوص پرونده كالسه 28/94 خواهان سيد حسن سهرابی و مژگان سهراب 
با وكالت آقای فرهاد تيموری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند يك قطعه زمين 
دارای پالك ثبتی 4/437 بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به بيست ميليون ريال به انضمام 
وقت رسيدگی  است  نموده  تقديم  عاقليان  محمود  طرفيت  به  دادرسی  مطلق خسارات 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  4عصر  ساعت   94/3/5 مورخه  شنبه  سه  روز  برای 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  حل اختالف اصفهان – 
ابالغ شده  نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:1486 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ناغانی  نامدارپور  مهدی  خواهان  74/94ش11  كالسه  پرونده  خصوص  در   1/280
نموده است وقت  تقديم  كادرقلعه  آذر مصری  به طرفيت  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی 
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/3/18 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:1492 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صادقی  ميكائيل  خواهان   1904/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   1/281
خراسانی  عزت  طرفيت  به  ريال   10/500/000 مبلغ  به  وجه خسارت  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  فرزند حسين  فردوانی 
94/3/6 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:1494 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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صعود آگزبورگ 
با غلبه بر اشتوتگارت

عذرخواهی فردوسی پور 
از بازیگر محبوب طنز

آگزبورگ در دیداری خانگی با گذر از س��د اش��توتگارت به م��کان پنجم جدول 
رده بندی بوندس لیگا صعود کرد.

 در آخری��ن دی��دار از ش��ب دوم هفت��ه بیس��ت و نهم مس��ابقات فوتب��ال لیگ 
دس��ته اول باش��گاه های آلم��ان موس��وم ب��ه بوندس لی��گا آگزب��ورگ براب��ر 
میهمان��ش، اش��توتگارت ب��ه برت��ری دو بر ی��ک رس��ید. گل ه��ای آگزبورگ 
را در این دی��دار توبیاس ورن��ر »7«و رائول مارس��لو »74« به ثمر رس��اندند و 
ت��ک گل اش��توتگارت قع��ر جدول��ی در دقیق��ه 22 توس��ط دنی��ل گینزک 
به ثبت رس��ید. آگزبورگ با این ب��رد 42 امتیازی ش��د و ب��ه رده پنجم جدول 
 رده بندی پنج��م جدول رده بن��دی بوندس لیگا صع��ود کرد. اش��توتگارت هم

 25 امتیازی باقی ماند و همچنان در مکان هفدهم این رقابت هاست.
پرونده هفته بیست و نهم بوندس لیگا با انجام دو دیدار بسته می شود که در بازی 
نخس��ت، وردربرمن از هامبورگ پذیرایی می کند و در جدال پایانی هفته شالکه 
در دیداری خارج از خانه به مصاف ولفسبورگ، تیم دوم جدول رده بندی می رود.

 در س��ینما و تلویزیون واژه ای به نام ممنوع الکار یا ممنوع التصویر برای چهره هایی 
استفاده می شود که به دالیل مختلف حاشیه ساز شده اند و برای همین پخش تصویر 
آنها در تلویزیون یا ساخت فیلم با حضور آنها ممنوع است. با این حال گویا یک واژه 
دیگر هم در دایره واژگان نظارتی صدا و سیما وجود دارد و آن هم »ممنوع الپخش 
الزنده« است. چهره ای که در فهرس��ت »ممنوع الپخش الزنده« قرار می گیرد، این 
 اجازه را دارد که تصویرش روی آنتن برود؛ اما فق��ط از طریق برنامه های تولیدی و

 نه برنامه هایی که به صورت زنده پخش می ش��وند.رضا عطاران می تواند روی آنتن 
برود؛ اما به صورت ُم��رده! این ممنوعی��ت از حضور در برنامه های زن��ده اخیرا هم 
گریبان عطاران را گرفته و هم گریبان عادل فردوسی پور را. گویا فردوسی پور تمام 
هماهنگی های الزم را برای حضور عطاران در آخرین برنامه سال ۹۳ »نود«انجام داده 
بود؛ اما در آخرین ساعات قبل از پخش به وی خبر می رسد که عطاران اجازه حضور در 
برنامه زنده را ندارد.این مساله برای فردوسی پور که از دوستان قدیمی عطاران است به 
شدت ناراحت کننده بوده و وی نیز مراتب عذرخواهی خود را از عطاران انجام می دهد.

افشارزاده  با رد   ادعای قلعه نویی:

با کسی  رو دربایستی نداریم

 تنگی نفس لیگ، زیر سایه 
دوپینگ و تعلیق

دیدارهای هفته چهاردهم لیگ حرفه ای بسکتبال در حالی برگزار 
می ش��ود که تیم فوالد هفت الماس قزوین از س��وی فدراس��یون 

بسکتبال تعلیق شده است.
 هفته چهاردهم لیگ حرفه ای بس��کتبال در حالی برگزار می شود 
که فعالیت تی��م قعر جدول��ی فوالد هف��ت الماس قزوی��ن که با 
استفاده گسترده بازیکنانش از مواد ممنوعه روبه رو شده از طرف 
فدراسیون بس��کتبال به حالت تعلیق در آمده اس��ت. مدیر عامل 
 باشگاه از وضعیت دوپینگ بازیکنانش اظهار بی اطالعی می کند و

 محمدرضا اسالمی، س��رمربی تیم نیز پاس��خگو نیست. از طرفی 
برخی نزدیکان باشگاه نیز س��رمربی تیم را مقصر اصلی این اتفاق 
می دانند.  در هر حال، تنها اتفاق بدی که در این ش��رایط عالوه بر 
قعرنشینی می توانس��ت برای نماینده قزوین بیفتد، این بود که از 

لیگ خارج شود که این اتفاق هم افتاد.
به این ترتیب عالوه بر پتروش��یمی ماهشهر که در هفته استراحت 
می کند، شهرداری گرگان نیز با استراحت اجباری روبه رو خواهد 

شد.
در سایر بازی ها، تیم دانش��گاه آزاد، دیدار نه چندان سختی را در 
س��الن اختصاصی خود مقابل ثامن مشهد دارد و تیم صدر جدولی 
پتروشیمی بندر امام در اصفهان، میهمان پمینا است. پاالیش نفت 
آبادان نیز که هفته قبل از فوالد هفت الماس قزوین شکست خورده 

در خانه میزبان مهرام و یاران حامد حدادی است.
برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ حرفه ای بسکتبال )دوشنبه، 

۳1 فروردین 1۳۹4( به شرح زیر است:
پاالیش نفت آبادان - مهرام تهران، ساعت 16

شهرداری گرگان - فوالد هفت الماس، ساعت 16
دانشگاه آزاد - ثامن مشهد، ساعت 16

پمینا اصفهان - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16
ترتیب تیم ها در جدول رده بندی لیگ حرفه ای بسکتبال تا پایان 

هفته چهاردهم به شرح زیر است:
1- پتروشیمی بندر امام: 10 پیروزی، 2 شکست، 22 امتیاز

2- دانشگاه آزاد: 10 پیروزی، یک شکست، 21 امتیاز
۳- مهرام تهران: ۹ پیروزی، 2 شکست، 20 امتیاز

4- شهرداری گرگان: 7 پیروزی، 5 شکست، 1۹ امتیاز
5- پتروشیمی ماهشهر: 5 پیروزی، 7 شکست، 17 امتیاز
6- پاالیش نفت آبادان: 5 پیروزی، 7 شکست، 17 امتیاز

7- پمینای اصفهان: ۳ پیروزی، 8 شکست، 14 امتیاز
8- ثامن مشهد: 2 پیروزی، ۹ شکست، 1۳ امتیاز

۹- فوالد هفت الماس قزوین: یک پیروزی، 11 شکست، 12 امتیاز

نجف نژاد ، جانشین صاحب پناه می شود
مدیرعامل باشگاه اس��تقالل اعالم کرد که رییس هیات مدیره این 

باشگاه تغییر می کند.
با اعالم بهرام افشارزاده قرار است در جلسه بعدی هیات مدیره این 
باشگاه که روز دوشنبه یا سه ش��نبه هفته جاری برگزار خواهد شد 

رییس هیات مدیره تغییر کند.
با توجه به سفر یکی ، دو ماهه کامران صاحب پناه قرار است، مقداد 
نجف نژاد که پیش از این هم در این سمت فعالیت داشته بار دیگر به 

عنوان رییس هیات مدیره باشگاه استقالل انتخاب شود.

 برانكو با پرسپولیس قطع 
همكاري مي كند

  به دنبال ب��ي میلي حس��ین هدایتي ب��راي پرداخت بخش��ي از
هزینه هاي این فصل و همچنین بازگش��ت سیاس��ي و نامشخص 
بودن وضعیت این تیم زمزمه هایي مبني برقطع همکاري برانکو با 
پرسپولیس شنیده مي شود. این مربي کروات، طبق قراردادي که 
منعقد کرده ازباشگاه خواسته قسط اول حقوقش را پرداخت کنند؛ 
اما تا کنون به خواسته وي عمل نشد است. احتمال دارد با ادامه این 
وضعیت این مربي با پرسپولیس قطع همکاري کند. برانکو درگفت 

وگویي خودماني این تهدید را هم مطرح کرده است.

مصمم به كسب ورودی
 مسابقات جهانی هستیم

ششمین اردوی تیم ملی هندبال س��احلی ایران در زمین ساحلی 
پارک ناژوان اصفهان درحال برگزاری است. 

سیدحسن افتخاری س��رمربی اصفهانی تیم ملی هندبال ساحلی 
ایران با بیان این مطلب گفت: قرار بود اردوی ششم در جزیره خارک 
برگزار شود که متاس��فانه بنا به دالیلی آنجا برگزار نشد و همزمان 

اردوی ششم را در زمین ساحلی پارک ناژوان اصفهان بر پاکردیم.
سید حس��ن افتخاری ادامه داد: پنجمین دوره مسابقات هندبال 
ساحلی قهرمانی آسیا قرار اس��ت از 11 اردیبهشت ماه در مسقط 
عمان آغاز ش��ود که حکم انتخابی مسابقات جهانی 2016 را دارد، 
که تیم ملی در مسابقات هندبال ساحلی هفته نکوداشت اصفهان 

نیز تحت عنوان پیام صنعت فوالد سپاهان شرکت خواهد کرد.
افتخ��اری در مورد می��زان آمادگی ملی پوش��ان گف��ت: وضعیت 
بازیکنان نس��بتا خوب اس��ت و کم کم به ش��رایط ایده آل نزدیک 

می شوند. 
سرمربی تیم ملی ایران پیرامون مس��ابقات هندبال ساحلی هفته 
نکوداش��ت اصفهان بیان داش��ت: این رقابت ها که س��ومین دوره 
آن است با همکاری ش��هرداری، هیات هندبال اس��تان اصفهان و 
دیگر باش��گاه ها در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می ش��ود، در 
 دو رده س��نی نوجوانان و بزرگساالن ورزش��کاران با هم به رقابت 
 م��ی پردازند. وی تصری��ح کرد: پیش بینی می ش��ود ک��ه در این

 رقابت ها نزدیک به 10 تیم در هر رده سنی که به 500 ورزشکار، 
مربی و سرپرست می رسند شرکت خواهند کرد و در این بین یک 
دوره کالس توجیهی برای بانوان ناظرداوری از روز دوم اردیبهشت 
ماه به مدت 5 روز خواهیم داشت و ناظران داوری از سراسر کشور 
در کوران مسابقات هندبال ساحلی هفته نکوداشت اصفهان  در این 

دوره شرکت خواهند کرد.
س��رمربی تیم ملی ای��ران در مورد ش��انس تیمش برای کس��ب 
س��همیه جام جهانی بیان داش��ت: چهار سال اس��ت که تیم ملی 
ایران هیچ اعزامی به مسابقات برون مرزی نداشته است و وقفه ای 
چندس��اله را تجربه کرده و حتی در مس��ابقات آسیایی نیز حضور 
 نداش��ته اس��ت و حریفان ما در این مدت با حضور در مس��ابقات

 بین المللی از ایران جلوتر هستند.
وی افزود: خوش��بختانه فدراس��یون فعلی به ریاس��ت ابوالحسن 
مهدوی رویکرد خوبی به هندبال ساحلی دارد و صرف نظر از نتیجه، 
مصمم به اعزام تیم ملی به مسابقات آسیایی هستند؛ اما در این بین 

مصمم هستیم که ورودی مسابقات جهانی را کسب کنیم.
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موالیی: برای کس��ب مدال طال به مس��ابقات آذربایجان 
می روم.

ملی پوش جودوی کشورمان گفت: 18 اردیبهشت جهت 
حضور در رقابت های جایزه بزرگ به آذربایحان می رویم و با 
تمام قدرت به دنبال کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات 
هستم.سعید موالیی، اظهار داشت: خوشحالم که توانستم 
در رقابت های ترکیه به مدال برس��م و حاال تنها به دنبال 
نش��ان طالی رقابت های جایزه بزرگ آذربایجان هستم 
تا بتوانم با آمادگی صد چندان برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا که به میزبانی کویت برگزار می شود، آماده 
شوم. 18 اردیبهشت به آذربایجان اعزام می شویم و تا آن 
زمان نیز تمرینات آماده سازی را زیر نظر کادر فنی پیگیری 
می کنم.وی ادامه داد: بع��د از موفقیت در ترکیه مربیان و 
مسووالن قول حمایت های زیادی را در زمینه های مالی و 
مسابقات تدارکاتی دادند که امیدوارم با انجام آنها بتوانم به 
خوبی در مسابقات کسب سهمیه المپیک حاضر شوم و با 
گرفتن این سهمیه افتخار حضور در این بازی ها شامل حالم 
شود. خوشبختانه فعال در تمرینات مشکل خاصی ندارم و از 

لحاظ حریف تمرینی نیز اوضاع اردوها خوب است.
ملی پوش جودو عنوان کرد: تمام تالش��م کسب سهمیه 

المپیک است. 

در آیین نامه پاداش قهرمانان ورزشی ایران جایی برای 
افتخار آفرینان کشتی در رقابت های جام جهانی آمریکا 

وجود ندارد!
هنوز چند روزی از بازگش��ت کش��تی گیران ایران و 
قهرمانی آنها در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در 
آمریکا نگذش��ته که این قهرمانان باید با واقعیتی تلخ 
روبه رو ش��وند؛ واقعیتی که خس��تگی این رقابت های 
دشوار را بر تن آنها می گذارد و می تواند سبب کم رنگ 

شدن انگیزه  آنها برای رویدادهای بعدی باشد.
طبق این آیین نامه، جلوی نام جام جهانی لس آنجلس 
و در بخش پاداش، کلمه »تعلق نمی گیرد«ثبت شده و 
این در حالی است که معاون قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان در زمان بازگشت تیم ملی در فرودگاه اعالم کرد 

»قهرمانان کشتی طبق آیین نامه پاداش می گیرند.«
اینکه یک ورزشکار دیگر باید به چه سطحی از موفقیت 
دست پیدا کند تا به او پاداش تعلق گیرد، سوالی است 
که بر اساس این آیین نامه مطرح می شود.آیا قهرمانی 
در رقابت های کشتی آزاد در خاک آمریکا و پیروزی برابر 
کشور میزبان دلیلی برای دادن پاداش نمی شود؛ رقابت 
های که مردم را خوشحال کرد و حتی پیام مقام معظم 

رهبری را هم در پی داشت.

تالشم برای كسب سهمیه 
المپیک  است

خستگی بر تن كشتی گیران 
ماند!

تیم ملی والیبال ای��ران قبل از حض��ور در لیگ جهانی 
س��ال 2015 حداقل پنج مسابقه دوس��تانه و تدارکاتی 

خواهد داشت.
 لیگ جهانی والیبال سال 2015 با حضور ۳2 تیم در سه 
سطح از هش��تم خردادماه آغاز می شود و تیم ملی ایران 
در گروه دوم سطح یک با آمریکا »قهرمان لیگ جهانی«، 
روس��یه »قهرمان المپیک« و لهستان »قهرمان جهان« 

همگروه است.
بر اساس برنامه اعالم ش��ده تیم ملی کشورمان پیش از 
آغاز رقابت های لیگ جهانی سه دیدار دوستانه با تیم ملی 
فنالند و دو دیدار دوستانه با جمهوری چک خواهد داشت 
که بر این اساس ملی پوشان کش��ورمان 20 اردیبهشت 
ماه راهی این کش��ور خواهند شد.تیم ملی والیبال ایران 
روزهای پنجشنبه تا شنبه 24، 25 و 26 اردیبهشت ماه 
در سه دیدار تدارکاتی و دوستانه به مصاف فنالند می روند 
که این بازی ها در دو شهر این کشور برگزار خواهد شد. 
ملی پوشان کشورمان س��پس 27 اردیبهشت ماه راهی 
جمهوری چک خواهند شد تا در مدت حضور خود در این 
کشور »27 اردیبهشت تا سوم خرداد« دو دیدار تدارکاتی 

با تیم ملی والیبال جمهوری چک برگزار کنند.

برنامه دیدارهای دوستانه 
تیم ملی والیبال اعالم شد

بازیکن پیش��ین تیم فوتبال اس��تقالل گفت: قلعه نویی 
به ج��ای اینکه انرژی و ت��وان خود را روی مس��ایل فنی 
بگذارد، درگیر حاشیه ها ش��د. مجید نامجومطلق گفت: 
متاسفانه استقالل از قهرمانی دور ش��ده و امیدوارم در 
هفته های آینده نتایج خوبی بگیرد و س��همیه آس��یا را 
به دست آورد. هافبک پیشین استقالل عنوان کرد: اعتقاد 
من این است که قلعه نویی در استقالل زحمت کشید. او 
جزء پرافتخارترین مربیان لیگ برتر و همچنین باشگاه 
استقالل محسوب می ش��ود. حمله کردن به قلعه نویی 
اصولی نیس��ت، چون او قبال کارنامه خوبی داش��ته؛ اگر 
چه من از این مربی انتقاد دارم و معتقدم او امسال بیشتر 
روی مسایل حاش��یه ای تمرکز کرد. نامجومطلق ادامه 
داد: تیمی مثل استقالل همیشه مشکالت زیادی دارد، 
ولی متاسفانه قلعه نویی تمرکز خود را روی این گذاشت 
که به حاش��یه ها بپردازد. اگر این اتفاق نمی افتاد، قطعا 
استقالل در حال حاضر مدعی جدی قهرمانی بود. با این 
حال این درست نیست که فقط قلعه نویی را مقصر بدانیم.

مربی پیشین استقالل اظهار داشت: تمام مدعیان لیاقت 
و شانس رس��یدن به قهرمانی را دارند و انصافا تیم های 
خوبی هس��تند. با این حال من معتقدم تراکتورس��ازی 

مدعی اول قهرمانی است.

تراكتورسازی، مدعی اول 
قهرمانی است
�

ایران خودرو و سایپا خریداران 
پرسپولیس و استقالل؟

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: اگر شرکت 
س��ایپا و ایران خودرو تیم داری بل��د بودند،وضعیت  

باشگاه هایی که در لیگ برتر دارند این نبود.
ایران خ��ودرو و س��ایپا خری��داران پرس��پولیس و 

استقالل؟
 عباس انصاری فرد در مورد اینکه ش��ایعه شده قرار 
است استقالل و پرسپولیس به شرکت ایران خودرو و 
سایپا واگذار شوند گفت: این کار به صالح نیست. اگر 
قرار بود این دو باشگاه دولتی بمانند دیگر چه کاری 
بود که بخواهیم آنها را به بخش دیگری واگذار کنیم. 
اگر س��ایپا و ایران خودرو، کنن��ده بودند به وضعیت 
تیم های خود در لیگ برتر سر و سامان می بخشیدند. 
آنها در هزینه این باشگاه ها مانده اند دیگر چه برسد 
بخواهند در اس��تقالل و پرس��پولیس هزینه کنند. 
نمی دانم چرا بای��د بحث واگذاری این باش��گاه ها به 
بخش خودروس��ازی مطرح ش��ود درحالی که آنها 

خودشان از مشکالت مالی رنج می برند.
وی در م��ورد اینکه این دو ش��رکت بدهی های مالی 
زیادی دارند، اظهار داش��ت: همینطور است. آیا این 
کار می تواند از لحاظ منطقی تصمیم درس��تی باشد. 
فکر می کنم سازمان خصوصی سازی باید شخصا وارد 

این مساله شده و مانع از انجام این کار شود.
مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این 
س��وال که این بحث از کجا مطرح می ش��ود، گفت: 
این صحبت ها از س��وی برخی افراد مطرح می شود و 
متاسفانه آنها آینده را در نظر نمی گیرند. اگر این کار 
انجام شود، بر مش��کالت پرسپولیس افزوده می شود 
و بدهکاری های جدیدی به بدهی ه��ای قبل اضافه 
می شود. این نوع پیش��نهادها غیراصولی است و راه 

به جایی نمی برد.
وی تاکید کرد: اگر دولت دس��ت به دست، تیم را به 
بخش دولتی دیگ��ری بدهد نمی توان��د راه به جایی 
ببرد. بهترین بخش برای اداره این دو باشگاه در بخش 
دولتی همان وزارت ورزش اس��ت که تخصص الزم 
را دارد. وزارت ورزش دارای تخص��ص در امر ورزش 
اس��ت و بهتر از س��ایر ارگان های دولتی می  تواند در 
اداره این دو باشگاه موفق شود؛ پس به نظر نمی رسد 
واگذاری پرسپولیس و اس��تقالل به سایپا و ایران خودرو 

موفقیت آمیز باشد.

مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل گفت: 
برای تغییر س��رمربی تیم با کس��ی 
رودربایس��تی نداریم و اگر باش��گاه 
واگ��ذار نش��ود تصمیم��ی خ��اص 

می گیریم.
به��رام افش��ارزاده درب��اره دالی��ل 
ناکامی های اس��تقالل در هفته های 
اخیر گف��ت: تمام امکانات��ی که امیر 
قلعه نویی می خواست برای او فراهم 
شد و بازیکنانی هم که ابتدای فصل و 
نیم فصل می خواست را جذب کردیم. 
تمام درخواست های او را در جلسات 
هی��ات مدیره ب��ه ص��ورت مکتوب 
گرفتیم. اردوهای داخ��ل و خارج از 
کشور برگزار ش��ده و این پذیرفتنی 
نیست که باشگاه کوتاهی کرده باشد.

وی افزود: وقتی تیم در 12،1۳ بازی 
یک بر صف��ر و 2 بر صف��ر از حریف 
پیش اس��ت؛ اما از دقیقه 70، 80 به 
بعد نتیجه تغییر می کند، قلعه نویی 
باید یک آسیب شناسی داشته باشد. 

بارها به او گفته ایم که بهتر اس��ت برای جلوگیری از این 
اتفاقات یک روانش��ناس کنار تیم باش��د و به تیم کمک 
کند؛ اما قبول نک��رد و می بینیم که تی��م روز به روز افول 

کرده است.
افش��ارزاده با بیان اینکه بازیکنان این تیم از هیچ تالشی 
دریغ نکرده اند، گفت: درست اس��ت که یکی، دو بازیکن 
ملی پوش تیم مصدوم ش��ده اند و آنها را در اختیار نداریم 

اما این موضوع دلیل ناکامی نمی ش��ود، چون همه تیم ها 
بازیکن ملی پوش داشتند. این مسائل را در جلسات هیات 
مدیره مطرح خواهیم کرد، مش��کالت را آسیب شناسی و 

صورتجلسه را اعالم می کنیم.
»جلسه هیات مدیره باشگاه استقالل دوشنبه یا سه شنبه 
این هفته برگزار خواهد شد و گفته ش��ده اعضا یک نامه 
پنج صفحه ای را آماده کرده اند تا ب��رای قلعه نویی قرائت 
کنن��د.« مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل در این خصوص 
گفت: هیچ نامه ای نوشته نش��ده؛  اما صحبت های خود را 
آماده کرده ایم. مسائلی که نیاز به گفتن است را یادداشت 
کرده ایم، با تمام اعضا صحبت خواهی��م گفت و نتیجه را 
به صورت عمومی اعالم می کنیم. در این جلس��ه کامران 
صاحب پناه به دلیل مس��افرت دو، س��ه ماهه ای که دارد 
غایب اس��ت و از همین رو مقداد نجف نژاد به هیات مدیره 

اضافه و رییس هیات مدیره باشگاه خواهد شد.
وی درباره اینک��ه قلعه نویی گفت��ه بازیکن��ان و اعضای 
کادرفنی دریافتی نداش��ته اند گفت: اینگونه نیست فردا 
یا پس فردا که جلسه هیات مدیره برگزار می شود مبالغی 
که به بازیکنان، کادرفن��ی و قلعه نوی��ی داده ایم را اعالم 

خواهیم کرد. در روزهای 27، 28 اسفند 
به برخی بازیکنان و اعضای کادرفنی به 
جز قلعه نویی پول داده ایم که این مبالغ 

را اعالم خواهیم کرد.
افش��ارزاده که با رادی��و ورزش صحبت 
می کرد، در پاس��خ به این سؤال که چرا 
اس��تقالل نتوانس��ت بازیکن��ان خوبی 
ج��ذب کن��د و بازیکنان خارج��ی این 
تیم تأثیرگ��ذار نبودند، اظهار داش��ت: 
بازیکنانی که به باشگاه اعالم شد را سعی 

کردیم جذب کنیم.
 داسیلوا یک دروازه بان خیلی خوب بود 
که اصاًل از او استفاده نشد، هلمکه با تیم 
قرارداد بست و بعد هم از ایران خارج شد 
اما من و تمام اعضای هیات مدیره تمام 

خواسته های کادرفنی را انجام دادیم.
»قلعه نویی ب��ا این نتایج در اس��تقالل 
می ماند ی��ا ن��ه؟« مدیرعامل باش��گاه 
اس��تقالل در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال 
خاطرنش��ان کرد: با کسی رو دربایستی 
نداریم اما آیا تغییر س��رمربی در  چهار 

بازی باقی مانده فایده ای دارد؟
وی ادام��ه داد: به این دلیل که روز ۹ اردیبهش��ت مزایده 
برگزار می شود، برای فصل آینده هم نمی توانیم تصمیمی 
بگیریم. شاید صاحبان باش��گاه بخواهند نفرات جدیدی 
را به هئیت مدی��ره بیاورند و تصمیم دیگ��ری بگیرند اما 
 اگر باش��گاه تا این تاری��خ واگذار نش��ود تصمیمی خاص 

خواهیم گرفت.

اس�تقالل و پرس�پولیس

گشتی در اخیار



یادداشت

یارانه شیر دامداران
 استان پرداخت شد

مهراب فرجی  اظهارک��رد: دامدارانی که ش��یرتولیدی خود 
را به صورت مس��تقیم یا از طریق عوامل جمع آوری ش��یر به 
کارخانجات صنایع لبنی تحویل داده بودند و درسال گذشته  
نسبت به ارائه  اسناد و مدارک به مدیریت های جهادکشاورزی 
شهرستان اقدام کردند، اواخر اسفندماه سال گذشته به صورت 
علی الحساب مبلغ 125تومان به حساب تمام دامداران به ازای 

هرکیلوگرم شیر تحویل شده، پرداخت شد.
وی افزود: با توجه به مصوبه جدید مقرر ش��د مبلغ 19تومان 
دیگر ب��ه عن��وان یارانه تکمیلی ب��رای هرکیلوگرم ش��یر در 

نظرگرفته شود که درحال واریز به حساب دامداران است.
فرجی خاطرنشان کرد: دامداران نسبت به بررسی موجودی 
حس��اب ارائه ش��ده اقدام کنند و چنانچه یارانه علی الحساب 
125تومان به حساب آنها واریز نشده است با مراجعه به شعب 
بانک کشاورزی مربوطه نس��بت به اخذ گواهی کتبی شماره 
حساب خود اقدام و در اسرع وقت به اداره بهبود تولیدات دامی 

و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ها مراجعه کنند.

اعتبارات چهارمحال ۴۳ درصد
 رشد داشت

اسماعیل عامری گلستان اظهار کرد: اعتبارات عمرانی امسال 
اس��تان برابر 5 هزار و 40 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با 
سال 93 که حدود 3 هزار و 520 میلیارد ریال بوده، افزایش 
چشمگیری داشته است.وی افزود: اعتبارات استانی سال 93 
چهارمحال و بختیاری شامل اعتبارات استانی، تبصره 180، 
ردیف های 10 و 12، نفت و سایر ردیف های بودجه ای، بیش از 
2 هزار و 870 میلیارد ریال بوده است.عامری گلستان تصریح 
کرد: از مجموع اعتبارات س��ال 93 چهارمح��ال و بختیاری، 
تاکنون 2 ه��زار و 410 میلیارد ریال براب��ر 84 درصد جذب 

شده است.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته و پیگیری های 

انجام شده تا پایان سال مالی بقیه این مبلغ جذب می شود.
وی خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات چهارمحال و بختیاری در 

سال های 91 و 92 تنها 23 درصد بوده است.
عامری گلس��تان ادامه داد: ج��ذب اعتب��ارات چهارمحال و 
بختیاری در سال 93 حدود سه و هفت دهم برابر سال های 91 
و 92 رشد داشته است. این مس��وول خاطرنشان کرد: انتظار 
داریم به زودی با ابالغ اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای 
چهارمحال و بختیاری و اختصاص آن به بخش های اولویت دار 

روند توسعه ای استان سرعت یابد.

سرانه فضای کتابخانه ها
کمتر از میانگین کشوری 

است
 مدی��رکل کتابخانه ه��ای عموم��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: س��رانه فضای فیزیک��ی کتابخانه 
در این اس��تان با میانگین کشوری در برنامه پنجم 

توسعه، فاصله دارد.
فرهاد خلیل مقدم، اظهار داش��ت: میانگین سرانه 
فضای فیزیکی کتابخانه های کشور تا پایان برنامه 
پنجم توس��عه، باید به چهار متر مرب��ع به ازای هر 

یکصد نفر برسد.
وی ب��ه وج��ود 47 کتابخان��ه نه��ادی و 14 
کتابخان��ه مش��ارکتی در چهارمح��ال و بختیاری 
اش��اره و تأکید ک��رد: اکنون در اس��تان، س��رانه 
فض��ای فیزیک��ی کتابخان��ه ه��ای عمومی، س��ه 
 و دو ده��م مت��ر مرب��ع ب��ه ازای ه��ر یکص��د نفر

 است.
خلی��ل مق��دم اف��زود: بیش��ترین می��زان ای��ن 
س��رانه در شهرس��تان بروج��ن ب��ا چه��ار و 47 
ص��دم مت��ر مرب��ع و در شهرس��تان ش��هرکرد با 
چه��ار و 33 ص��دم مت��ر مرب��ع و کمتری��ن آن 
 در شهرس��تان ل��ردگان ب��ا 93 صدم مت��ر مربع 

است.
وی تصریح کرد: باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، 
35 درص��د از جمعی��ت چهارمح��ال و بختیاری 
ب��ه عضوی��ت کتابخان��ه ه��ای عموم��ی درآیند 
و این در حالیس��ت که تاکن��ون تنه��ا 38 هزار و 
 752 نف��ر از مردم این اس��تان عض��و کتابخانه ها 

هستند.
مدی��رکل کتابخانه ه��ای عموم��ی چهارمحال و 
بختیاری بیان داش��ت: ب��ه منظ��ور ارتقای کمی 
و کیفی س��رانه فیزیک��ی و علم��ی کتابخانه های 
اس��تان، در روس��تاهای ب��االی یکه��زار و 500 
 نف��ر جمعی��ت، کتابخان��ه اح��داث و راه اندازی

 می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: در این ط��رح، روس��تاهایی که 

جمعیت باالتری دارند، در اولویت قرار می گیرند.
خلیل مق��دم در بخش دیگر س��خنان خود گفت: 
طبق قان��ون، نی��م درص��د از درآمد ش��هرداریها 
 ب��ه اداره کل کتابخان��ه های عموم��ی اختصاص

 دارد.
وی اظهار کرد: اکنون ش��هرداری های چهارمحال 
و بختیاری، بابت نیم درصد س��هم کتابخانه های 
عمومی، شش میلیارد ریال به این اداره کل، بدهی 

دارند.

یادداشت

اخبار کوتاه 

عضو ش��ورای ش��هر ش��هرکرد، از کاهش 25 درصدی 
 عوارض ش��هرداری در مناطق کمتر برخوردار شهرکرد

 خبر داد.
حمی��د فتح الهی، اظه��ار داش��ت: عوارض ش��هرداری 
شهرکرد امس��ال براس��اس نحوه برخورداری از امکانات 
 و زیرس��اخت های ش��هری در مناطق مختلف محاسبه

 می شود.
وی با اش��اره به اینکه عوارض شهرداری در مناطق کمتر 

توسعه یافته کاهش یافته است افزود: عوارض شهرداری 
نسبت به سال گذشته در مناطق کمتر برخوردار 25 درصد 
و در مناطق متوسط 10 درصد کاهش و در سایر مناطق 

افزایش داشته است.
عضو شورای ش��هر شهرکرد، با اش��اره به رویکرد تنظیم 
عوارض براساس عدالت ش��هروندی و توازن منطقه ای، 
خاطرنش��ان کرد: ه��دف از کاهش عوارض ش��هرداری 
در مناط��ق کمت��ر برخ��وردار و متوس��ط ش��هر، جلب 

مدیرکل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری از تأمین 
علوفه مورد نیاز دام عشایر در استان خبر داد.

یحیی حسین پور،   با  بیان این مطلب   اظهار داشت: توزیع 
دستی علوفه مورد نیاز دام  در بین عشایر در راستای بهبود 

شرایط زندگی عشایر و آسان تر کردن کوچ آن ها است.
وی با اش��اره به اینکه بس��ته های تش��ویقی و راهنمایی 
توس��ط جمعیت ه��الل احمر و ش��رکت توزی��ع نیروی 
ب��رق اس��تان در اختیار عش��ایر ق��رار می گی��رد، افزود: 
با هم��کاری جمعیت ه��الل احم��ر اس��تان در صورت 
بروز س��یل ی��ا ران��ش زمی��ن عملی��ات امداد رس��انی 
 در راس��تای حف��ظ زندگ��ی عش��ایر و دام آن ه��ا انجام 

می شود.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 

بیش از یک میلیارد ریال برای بازگشایی ایل راه عشایری 
السوزنی در شهرس��تان کوهرنگ  اختصاص یافته است، 

بیان کرد: این ایل راه مسیر عبور 6هزار خانوار عشایری با 
بیش از 120 هزار رأس دام سبک است.

حسین پور با اشاره به استقرار  چهار ماهه عشایر در مراتع 
و زیستگاه های استان و کوچ مجدد آن ها پس از پایان این 
دوره، خاطرنشان کرد: برای رفاه حال عشایر در طول مسیر 

کوچ تیم هایی امدادی در نظر گرفته شده  است.
مدیرکل امور عش��ایر اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
حضور تیم های دامپزشکی در طول مسیر کوچ عشایر خبر 
داد و بیان کرد: دامپزشکان مستقر در این تیم ها در جهت 
اطمینان از س��المت دام خدماتی مانند واکسیناس��یون 
و قرنطین��ه را انج��ام می دهن��د.وی گفت: کوچ عش��ایر 
 از 15 اردیبهش��ت ماه آغاز و تا 15 ش��هریور ماه امس��ال

 ادامه دارد.

سرمایه گذاران برای مشارکت در توسعه و ساخت و ساز 
این نواحی است.

فتح الهی با بیان حاکم بودن رویکرد عدالت شهروندی در 
تنظیم و تصویب عوارض کسب و پیشه و جرایم بیان کرد: 
در س��ال جدید به منظور جلوگیری از افزایش تصاعدی 
عوارض پرداخت نشده بازاریان به شهرداری، امتیازاتی در 

نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات شورای شهر در بحث اشتغال زایی 
زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار گفت: تمام عوارض 
 کس��ب و پیش��ه برای بانوان سرپرس��ت خانوار رایگان

 است.
عض��و ش��ورای ش��هر ش��هرکرد ادام��ه داد: ش��ورای 
شهر ش��هرکرد در راس��تای فرهنگ س��ازی برای قرار 
گرفت��ن در مدار قان��ون، جلوگی��ری از تضیی��ع حقوق 
 ش��هروندان و توس��عه همه جانبه و متعادل ش��هر عمل

 می کند.
فتح اله��ی تعری��ض بخش��ی از خیاب��ان مل��ت و بوعلی 
سینا، عقب نشینی دیوار دانشگاه ش��هرکرد، بازگشایی 
کمربند پانزده خرداد و ش��روع س��اخت پروژه برج های 
دوقل��وی ش��هرکرد را از مهم ترین کارهای انجام ش��ده 
در س��ال گذش��ته عنوان ک��رد و گفت: تعری��ض معابر 
ش��هر، س��اماندهی قس��مت های غربی و ورودی ش��هر 
در راس��تای توس��عه و حرکت به س��مت گردشگری را 
 از اولویت ه��ای کاری ش��ورای ش��هر در س��ال 94 

برشمرد.

عضو شورای شهر شهرکرد:

علوفه مورد نیاز دام عشایرتأمین می شود

عوارض شهرداری شهرکرد کاهش یافت
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احضار متهم
1/282 شماره ابالغيه: 9410100353300309 شماره پرونده: 9309980364800464 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930562 شعبه:  بايگانی  شماره 
كالسه  پرونده  در  كيفرخواست  موجب  به  عابدينی  بابك  شكايت  خصوص  در 
9309980364800464 برای ميثم شيرزادفر فرزند خسرو به اتهام فروش مال غير و 
خيانت در امانت تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1394/07/05 ساعت 09:30 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
نوبت  يك  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين  قانون 
گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد 

آمد.م الف:1507 شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

1/283 شماره ابالغيه: 9410100353300288 شماره پرونده: 9309980362701340 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   940061 شعبه:  بايگانی  شماره 
كالسه  پرونده  در  كيفرخواست  موجب  به  زفره  الماسی  حبيب  شكايت  خصوص 
9309980362701340 برای ميثم كيوانداريان به اتهام خيانت در امانت تقاضای كيفر 
مورخه  برای  رسيدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگی  كه  نموده 
بودن  مجهول المكان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعيين   08:30 ساعت   1394/06/22
وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی 
متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  كيفری مراتب يك  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت 
م الف:1508 شعبه  آمد.  به عمل خواهد  غيابی  مقررات رسيدگی  عدم حضور مطابق 

107 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/284 شماره ابالغيه: 9410100353000136 شماره پرونده: 9309980353000045 
طرفيت  به  دادخواستی  خداپرست  كريم  خواهان   931291 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادگاههای  تقديم  به  محكوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  عباسی  فرزانه  خوانده 
عمومی  دادگاه   104 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان 
جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان شريعتی – حدفاصل بيمارستان 
گرديده  ثبت   9309980353000045 كالسه  به  و  ارجاع  پليس  چهارراه  و  شريعتی 
علت  به  است  شده  تعيين   08:30 ساعت  و   1394/05/14 آن  رسيدگی  وقت  كه 
قانون آئين  مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست  مفاد آن 
 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:1512 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

1/285 شماره ابالغيه: 9410100354800229 شماره پرونده: 9309980358100519 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930230 شعبه:  بايگانی  شماره 
پرونده كالسه 9309980358100519 برای محدث حمزه نژاد به اتهام تحصيل مال 
از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات و سرقت يك فقره چك حسب 
شكايت امير بهزاد اسحاقی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1394/03/05 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. 
با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد 

آمد. م الف:1513 شعبه 122 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 : پرونـده شمـاره   9410460350700001 درخـــواست:  شمـاره   1 /286
9309980350700746 شماره بايگانی شعبه: 930852 خواهان شهرام احمد مطلبی 
فرزند  وفائی  محمدعلی  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  غالمرضا  فرزند  كربكندی 
رضا به خواسته مطالبه وجه چك با احتساب كليه خسارات قانونی )اعم از خسارت 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه( تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه پرونده 930852 ثبت گرديده و وقت رسيدگی 
بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين  11صبح  ساعت  و   1394/06/08 آن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی  انقالب در  عمومی و 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:1518 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1/287 شماره ابالغيه: 9410100352400611 شماره پرونده: 9309980352401066 
دياقی و آسيه  دياقی و راضيه  ناز  فرح  ها  بايگانی شعبه: 931171 خواهان  شماره 
خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  دياقی  مرضيه  و  پور  صفاری  مريم  و   دياقی 
حبيب امانی و رضا شادی و اكبر رضوی به خواسته تجويز انتقال منافع به غير تقديم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 24 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 
ساعت  و   1394/03/18 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980352401066
12:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.م الف:1523 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

1/288 شماره دادنامه: 9309970350401893 شماره پرونده: 9309980350400656 
خدادوست  فرزند  كاظمی  احمد  آقای  خواهان:   930693 شعبه:  بايگانی  شماره 
چهارباغ   – اصفهان  نشانی  به  عباسعلی  فرزند  سياحی  مرتضی  آقای  وكالت  با 
آقای   -1 خواندگان:  واحد518  ط4-   – افتخار  پاساژ  آمادگاه-  روبروی   – عباسی 
سياوش  آقای   -3 ابوتراب  فرزند  نفيسی  ناهيد  خانم   -2 علی  فرزند  عابديان  رضا 
مجهول  نشانی  به  همگی  مرادعلی  فرزند  علی صادقی  آقای   -4 علی  فرزند  صادقی 
دادگاه  گردشكار:  غير  به  پيشه  و  و حق كسب  منافع  انتقال  تجويز  المكان خواسته: 
به  مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
وكالت  با  كاظمی  احمد  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  صدور 
خانم ناهيد  رضا عابديان –  آقای مرتضی سياحی به طرفيت آقايان علی صادقی – 
منافع  انتقال  تجويز  بر  حكم  صدور  خواسته  به  صادقی  سياوش  آقای   – نفيسی 
پالك  به  خيابان صارميه  در  واقع  مغازه  باب  يك  تجارت  و  پيشه  و  كسب  حق  در 
نامه های اجاره  به موجب  كه  اين توضيح  با  اصفهان  ثبت  يك  3207/1 بخش   ثبتی 

12و1346/8/9-26503  شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه   1340/2/17-10986 رسمی 
دفترخانه 5 اصفهان شش دانگ مغازه مذكور توسط خواندگان رديفهای اول و دوم 
به مورث خواهان مرحوم خدادوست كاظمی اجاره داده شده و با فوت آن مرحوم 
كليه وراث حق و حقوق نسبت به منافع اين مغازه به خواهان واگذار و چون مالكين 
ششدانگ پالك فوق الذكر در حال حاضر خواندگان رديفهای سوم و چهارم می باشند 

به شرح خواسته تقاضای رسيدگی نموده است با تعيين وقت رسيدگی و دعوت طرفين 
خواندگان هيچ كدام با استحضار از وقت رسيدگی مورخه 93/12/19 حضور به هم 
نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نياورده اند برابر پاسخ استعالم 
وضعيت ثبتی به تاريخ 1392/3/9 به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مالكيت 
خواندگان سوم و چهارم گواهی گرديده است اينك از توجه به مراتب فوق و محتويات 
الذكر اينكه خواندگان رديف اول و دوم ديگر مالكيتی در پالك فوق   پرونده نظر به 

به بند چهارم ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی  لذا مستنداً  ندارند 
صادر و اعالم ميگردد در خصوص خواندگان رديفهای سوم و چهارم دعوی وارد 
1356و198  مصوب  مستاجر  و  موجر  روابط  قانون   19 مواد  به  مستنداً  تشخيص 
قانون آيين دادرسی مدنی حكم به تجويز انتقال منافع مغازه فوق الذكر در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 5 )تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق( اصفهان صادر و اعالمی 
ميگردد هرگاه خواهان ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعی منافع مورد اجاره را 
با سند رسمی به مستاجر جديد انتقال ندهد حكم صادره ملغی االثر خواهد بود اين 
رای غيابی بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و 
سپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان ميباشد.مالف:295 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

1/289 شماره دادنامه: 9309970350401652 شماره پرونده: 9209980350401484 
شماره بايگانی شعبه: 921505 خواهان: آقای پوريا شيرازی فرزند يوسف به نشانی 
طبقه6- واحد2   – مجتمع مسكونی ميخك   – بلوار سپاه   – خانه اصفهان   – اصفهان 
خواندگان: 1- شركت پشتيبانی امور دام به نشانی اصفهان – خيابان توحيد – خيابان 
 شهيد موحدی – پالك2، 2- خانم شهرزاد شيخ االسالمی 3- خانم فرنوش شيخ االسالمی

شاهنگ  زهرا  خانم   -6 رشيدی  اقدس  خانم   -5 االسالمی  شيخ  فرزاد  آقای   -4
كوچه  پالك87-   – بهرام  كوی   – جهاد  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  همگی  فرد 
به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  دادگاه  گردشكار:  طلب  مطالبه  خواسته:  آبشار 
دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح 
مرحوم  وراث  و  دام  امور  پشتيبانی  شركت  طرفيت  به  شيرازی  پوريا  آقای 
فرزاد   – رشيدی  اقدس   – فرد  شاهنگ  زهرا  اسامی  به  االسالمی  شيخ  مصطفی 
رهن  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  االسالمی  شيخ  شهرت  فرنوش   – شهرزاد   –
ريال  240/000/000 مبلغ  به   41780/90 شماره  به  رديف  اجاره  قرارداد   موضوع 

 91/8/20 تاريخ  در  مذكور  مدت  قرارداد  انقضاء  به  نظر  دادرسی  هزينه  انضمام  به 
و با عنايت به اينكه طلب خواهان دين بوده و حق عينی نسبت به آپارتمان به پالك 
ثبتی 28/14701 بخش14 ثبت اصفهان كه در اجاره خواهان قرار داشته ندارد لذا اواًل 
قانون  34 اصالحی  ماده  مقررات  از طريق  كه  اول  به خوانده رديف  توجهی  دعوی 
آيين  قانون   84 ماده  چهارم  بند  به  مستنداً  و  ندانسته  درآورده  خود  تملك  به  ثبت 
اينكه خواندگان  به  ثانيا نظر  دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
رديف دوم الی آخر با استحضار از جلسه رسيدگی مورخه 1393/5/28 دفاعی در 
قبال دعوی مطروحه به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خود در برابر خواهان 
وارد  دين دعوی خواهان  بقاء  احراز  با  فلذا  اند  نكرده  اقامه  مبلغ خواسته  به  نسبت 
به مواد 198و515 قانون آيين دادرسی مدنی خواندگان مذكور را  تشخيص مستنداً 
با احتساب هزينه دادرسی در حق  به پرداخت مبلغ دويست و چهل ميليون ريال و 
خواهان محكوم می نمايد اين رای غيابی بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:299 

استادشريف شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

1/290 شماره دادنامه: 9309970350102252 شماره پرونده: 9109987510400492 
شماره بايگانی شعبه: 920830 خواهان: آموزش و پرورش آباده به نشانی آباده – 
حسين  آقای   -1 خواندگان:  حقوقی  دائره   – پروش  و  آموزش  خمينی)ره(-  خ.امام 
محمد  آقای   -2 پ88،   – خ.عاشورا   – آباده  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  كريمی 
پ28،  ك5-   – چمران  شهيد  متری   45  – آباده  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  كريمی 

خمينی)ره(  خ.امام   – آباده  نشانی  به  بهرام  فرزند  شيبانی  عرب  شهين  خانم   -3
اصفهان-  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  كريمی  محمدتقی  آقای   -4 قانونی،  پزشكی   –
كريمی  اختر  خانم   -5 پ113،   – ك.احسان   – نوخواجو  محل   – خواجو  خ.چهارباغ 
سجاد  مسجد  كوچه  روبروی   – مفتح  خ.شهيد   – خ.بزرگمهر   – اصفهان  نشانی  به 
 – سيدان   – آباده  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  كريمی  جهان  خانم   -6 پ155،   –
گردشكار:  غيرمنقول  مالی  دعاوی  ساير  خواسته:  ابوالحسنی  غالمحسين  منزل 
خصوص  در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  انشاء  ذياًل  دادرسی  ختم  اعالم  با  دادگاه 
عرب  شهين  خانمها  و  آقايان  طرفيت  به  آباده  شهرستان  پروش  و  آموزش  دعوی 
به  كريمی  به شهرت  همگی  محمدتقی  و  اختر  و  و حسين  محمد  و  و جهان  شيبانی 
شرح  به   71/1/31 مورخ  معوض  عادی  نامه  هبه  موضوع  هبه  وقوع  تاييد  خواسته 
دادخواست  مالحظه  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  دادگاه  تقديمی  دادخواست 
تقديمی و رونوشت مصدق هبه نامه استنادی و پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت 
نامه هبه  موضوع  اموال  از  مقاديری  دارد  اين  بر  داللت  كه  كاشان  امالك  و   اسناد 
دارای سابقه ثبتی بوده مضافًا اينكه تعدادی از آنها به ثالث منتقل گرديده است كه با اين 
 فرض اواًل با توجه به انتقال بعضی از امالك به افراد ثالث و ذينفع بودن منتقل السهم
مواد  منطوق  به  توجه  با  ثانيًا  ندارد  استماع  قابليت  مطروحه  كيفيت  به  دعوی  طرح 
 46و47و48 قانون ثبت اسناد و امالك طرح دعوی مذكور مغاير با مقررات قانونی فوق الذكر

می باشد عليهذا دعوی خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و مستندا به 
ماده 2 قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می دارد رای 
صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی می باشد.م الف:302 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 
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 امام صادق عليه  السالم :
 مردم را ب��ه غير از زب��ان خود، دع��وت كنيد، تا 
پرهيزكارى و كوشش در عبادت و نماز و خوبى را 
از شما ببينند، زيرا اينها خود دعوت كننده است.

چه کنيم که سالم پير شویم؟

کمکی که می توانيد به 
باقی مانده مغزتان بکنيد

دیوارتان را کاغذی کنيد!
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می گویند چینی ها که نخس��تین تولیدکننده کاغذ در جهان 
بوده اند، نخستین بار از این ماده برای تزیین دیوارهای خانه های 
شان بهره برده اند. حاال و پس از گذش��ت  دو  هزار سال از این 
جریان، کاغذدیواری ها به یکی از مهم تری��ن ابزارهای تزیین 

خانه ها تبدیل شده اند.
طرح ها و رنگ هاي گوناگون در کنار ارتقاي کیفیت ساخت، به 
مش��تریان این امکان را مي دهد تا در رقابت با دیگر روش هاي 
تزییني، همچنان سراغ کاغذ دیواري بروند. نصب کاغذ دیواري 
برخالف تص��ور خیلي ها چندان پیچیده نیس��ت و ش��ما هم 
مي توانید با خواندن این راهنما فضاي زیبایي را براي خانه تان 
خلق کنید. ما مهارت این کار را به کمك حمیدرضا رمضاني که 
بیش از یك دهه در این زمینه تخصص کس��ب کرده است به 

شما یاد مي دهیم.
چه وسایلی نياز دارید؟

براي اینکه خودتان دست به کار شوید و دیوارهاي خانه تان را 
کاغذدیواري کنید به این لوازم احتیاج خواهید داش��ت؛ رول 
کاغذ دیواري، تیغ موکت بري، کاردك پالستیکي، چسب چوب، 
چسب مخصوص کاغذدیواري و قلمو یا غلتك نقاشي. به غیر 
از رول کاغذدیواري، باقي موارد را مي توانید از ابزارفروش��ي ها 
و با قیمت مناس��ب تهیه کنید. کاغ��ذ دیواري ها هم در عرض 
۵۰  سانتیمتر، ۷۰سانتیمتر و یك متر با طرح هاي مختلف به 

فروش مي رسد.
 شهرهاي مش��هد، تبریز و اصفهان هم ازجمله بازارهاي اصلي 
خرید کاغذ دیواري هاي روز هستند. قیمت هر رول کاغذ دیواري 

هم بسته به نوع جنس و طرح آن بسیار گوناگون است.
زیرکار را درست کنيد

اگر مي خواهید زیرکار مناسبي داش��ته باشید تا کاغذ دیواري 
اصطالحا خوش روي دیوار بنشیند و هنگام نصب هم دردسر 
زیادي نداش��ته باشید بهتر اس��ت زیرکار دیوار را از قبل آماده 
کنید. براي این کار کافي است چسب چوبي که خریده اید را با 
کمي آب رقیق کنید تا حالت رنگ پیدا کند و س��پس آن را به 
وسیله قلمو یا غلتك روي دیوار بزنید. این کار باعث مي شود تا 
غبار و کثیفي دیوار از بین برود و چسب مخصوص کاغذ دیواري 
هم راحت تر روي کار مي نشیند و هنرتان را عمري مي کند. البته 
اگر این کار را هم انجام ندهید باز هم مي توانید روي چسبیدن 
کاغذدیواري روي دیوار موردنظرتان حساب کنید. یادتان باشد، 
اگر دیوار زیرکار ش��ما گچ خالي است و قبال نقاشي نشده، باید 

پیش از این کار، یکي دو دس��ت روغن الیف همانند رنگ زدن 
به دیوار ها بزنید تا سطح آن لغزنده ش��ود و کاغذدیواري روي 
آن خوب بنش��یند. پس از آنکه روغن الیف را روي دیوار زدید 
مي توانید چسب چوب را بزنید و دیوار را براي نصب نهایي آماده 
کنید. اگر دیوار س��نگي دارید، باید ابتدا سطح آن را به صورت 
کامل بتونه فوري بکشید. براي تهیه بتونه فوري هم مي توانید 
از ترکیب مل و چس��ب کاغذ دیواري استفاده کنید. همچنین 
اگر سطح دیوارتان قبال روغن پالستیك بوده، احتمال پوسته 
شدن آن وجود دارد. اگر کاغذدیواري را روي این سطح روغن 
پالستیك بچسبانید و ببینید که خودش را نمي گیرد، مجبورید 

سطح آن را بتراشید و سپس چسب چوب بزنید.
برش ها را دقيق بزنيد

حاال که دیوار آماده شده مي توانید برش کاغذ دیواري ها را شروع 
کنید. براي ای��ن کار ابتدا ارتفاع دیوار را دقی��ق اندازه بگیرید. 
معموال بیشتر خانه هاي اس��تاندارد ارتفاع ۲۷۰ سانتي متري 
دارند. حاال از لب قرنیز کاغذ دیواري قواره اول را ۱۰ سانتي متر 
بیشتر یعني ۲۸۰ سانتي متر اندازه مي گیرید و با تیغ موکت بري 
برش مي زنید. درنظر گرفتن ۱۰ س��انت اضافه براي همسان 

کردن باال و پایین دیوار و گل کاغذ الزامي است. 
حاال شما نمونه اول را دارید و باید سراغ نمونه کناري آن بروید. 
براي برش نمونه دوم، ابتدا گل هاي هر دو کاغذدیواري را با هم 
تنظیم کنید تا پس از نصب شکل زیبایي به خود بگیرد. یادتان 
باش��د در برش قواره دوم ممکن اس��ت ۴۰ تا ۶۰  سانتي متر از 
کاغذتان براي جور شدن گل ها با هم پرت برود که کامال طبیعي 
است. حاال قواره دوم را پس از جور کردن گل هاي هر دو با هم 
به اندازه طول قواره اول برش مي زنی��د و همین کار را در قواره 

سوم و بعدي ها ادامه مي دهید. در هر کدام از قواره ها، جور بودن 
گل ها بسیار مهم است. اما اگر در دو، سه قواره اول گل هاي کاغذ 
با هم جور شد خیال تان براي ادامه کار راحت تر خواهد شد. بعد 

از برش دادن هر  سه قواره نوبت نصب آنها روي دیوار مي رسد.
کاغذها را راحت نصب کنيد

کاغذ هاي یك دیوار، از پیش مشخص شده، برش خورده و در 
کنار هم چیده شده اند. حاال باید چسب را بس��ازید. براي این 
کار۱۰۰ گرم پودر چس��ب را در نیم لیت��ر آب حل کنید. براي 
اینکه چسب یکنواختي داشته باشید باید پس از اضافه کردن 
پودر به آب، دائم آن را هم بزنید تا گلوله گلوله نشود. حاال نوبت 
آن است که پشت کاغذدیواري ها را با استفاده از قلمو، چسب 
کاري کنید. چسب را به گونه اي بزنید که در همه سطح کاغذ و 
به  صورت مساوي پخش شود. قواره اول را که چسب زدید آن 
را چند تا بزنید و از قس��مت باال به پایین به دیوار بچسبانید. از 
آنجا که قواره شما ۱۰ سانت اضافي دارد مي توانید از باال و پایین 
۵ سانت کامل درنظر بگیرید.  هنگام چس��باندن قواره اول، به 
نیمه که رسیدید دست بکشید و سراغ نصب قواره دوم بروید. 
این کار به شما کمك مي کند تا دو واره را راحت تر با هم تراز و 
جور کنید. قواره دوم را نیز پس از جف��ت کردن گل ها با هم تا 
نصفه مي چسبانید و بعد نیمه نچسبیده قواره اول را به صورت 
کامل نصب مي کنید. همین قاعده نصفه چس��باندن را تا آخر 
دیوار ادامه بدهید. یادتان باشد، درز کاغذدیواري باید به سمت 
نور تنظیم ش��ود تا کار زیبا تر به نظر برسد. چسباندن هر قواره 
را که تمام کردید، خیلي نرم با کاردك پالس��تیکي روي کاغذ 
بکشید تا خوب به دیوار بچسبد. تمام کاغذهاي یك طرف دیوار 
که نصب شد، فرصت دارید تا اضافه هاي باال و پایین را با استفاده 
از تیغ موکت بري حذف کنید و یك دیوار تر و تمیز داشته باشید. 
فراموش نکنید، اگر پایین دیوارتان قرنیز دارد، کاغذدیواري را 

تا لب آن بکشید و روي آن را آزاد بگذارید.
قلق هایي که باید یاد بگيرید

هنگام نص��ب کاغذدیواري ممکن اس��ت مش��کالتي برایتان 
پیش بیاید که بروز آنها ناگزیر به نظر مي رسد. اگر هنگام نصب 
مشاهده کردید که کاغذتان از وسط تا خورده یا شکسته شده، 
نگران نباشید چرا که این ترك ها و شکستگي ها پس از نصب و 
صاف کردن کاغذ با کاردك پالستیکي روي دیوار از بین مي رود. 
 مش��کل مهم دیگر ، پیدا ش��دن حباب هاي ریز و درشت زیر 

کار است. 

فعالیت ذهنی و انجام کارهای خالق ممکن است 
به پیشگیری از زوال عقل و حفظ حدت ذهنی در 
س��المندی کمك کند. همه می دانیم که ورزش 
برای سالمت جسمی مان خوب است و در سال های 
اخیر پژوهش ها در حیوانات و برخی از پژوهش های 
انسانی نشان داده است که ورزش همچنین ممکن 
اس��ت توانایی های ذهنی را هم بهبود بخشد؛ اما 
اطمینان بخش ترین راه برای به کار انداختن مغز، 

به چالش کشیدن آن برای فکر کردن است.
پژوهش ه��ای بس��یاری رابط��ه می��ان اث��رات 
فعالیت های خالق و چالش برانگیز را برس��المت 
ذهنی به خصوص با افزایش س��ن را مورد بررسی 
قرار داده اند. بیش��تر این پژوهش ها بر زوال عقل 
متمرک��ز بوده اند که با از دس��ت رفت��ن حافظه و 
»کارکردهای اجرایی« توانایی طرح ریزی، ابتکار و 
مدیریت مشخص می شود. زوال عقل علل بسیاری 
دارد از جمله میزان پایین هورومون های تیروئیدی 
یا اعتیاد ب��ه الکل، اما ش��ایع ترین علل زوال عقل 
س��کته های مغزی متعدد و باالتر از همه بیماری 

آلزایمر است.
پژوهشگران مدت هاس��ت که دریافته اند، میزان 
باالی تحصیالت و داشتن ش��غل هایی که نیاز به 
فعالیت ذهنی زی��اد دارد با کاه��ش خطر ابتال به 
بیماری آلزایم��ر ارتباط دارد گرچ��ه ثابت کردن 
رابطه س��بیی میان این دو مشکل بوده است. یك 
بررسی منتشر شده در نش��ریه پزشکی نیوانگلند 
نش��ان می دهد ک��ه ظاه��را انج��ام فعالیت های 
شناختی،  مانند بازی های صفحه ای، حل جدول 
کلم��ات متقاطع ی��ا نواختن آالت موس��یقی اثر 
محافظتی بیشتری نسبت به فعالیت های جسمی 

مانند پیاده روی و شنا در مقابل زوال عقل دارد.
موسيقی به حافظه کمک می کند

به نظر می رسد موسیقی می تواند به حدت ذهنی 
و پیشگیری از زوال عقل کمك کند. بررسی های 
متعدد نش��ان داده اس��ت که موس��یقی به مهار 
رفتارهای آش��وبگرانه» س��رگردانی و پریشانی، 
تهییج و مانند آن« در بیماران مبتال به زوال عقل 
کمك می کند. ب��رای مثال در س��ال ۲۰۰3 یك 
بررسی کوچك در اس��ترالیا نشان داد که نواختن 
موسیقی باروك با تمپوی آهسته » قطعاتی از باخ، 
هندل ویوالدی و دیگران(« این میزان رفتارها را تا 

۴۰درصد کاهش می دهد.
به نظر می رسد موسیقی به بیماران مبتال به آلزایمر 
کمك می کند تا خاطرات درازمدتش را که معموال 
مدت ها پس از دس��ت رفتن حافظ��ه کوتاه مدت 
حفظ می  ش��ود، به ی��اد آورند و به نظر می رس��د 
حافظه موس��یقیایی در بیماران مبتال به آلزایمر 
از دست نمی رود. ش��ماری از گزارش های موردی 
حاکی از آن است که بیماران در مراحل انتهایی این 
بیماری که دیگر نمی توانستند صحبت کنند یا نام 
اعضای خانواده شان را به یاد آورند، هنوز می توانند 
آهنگ های قدیمی، چه از لحاظ ریتم آهنگ و چه 

ترانه آن را به یاد آورند.
پژوهشگران دریافته اند مشارکت در آواز خواندن 

بیماران مبتال به زوال عقل را هشیارتر می کند.
فوران های خالقيت

زوال عقل اغلب باعث منفعل شدن افراد می شود، 
بنابراین این افراد تمایل کمتری به طراحی، نقاشی 
یا شرکت در فعالیت های هنری نشان می دهند، اما 
گاهی اثر بیماری در سالمندان ممکن است کامال 
متفاوت باشد. مشهورترین مثال در این مورد ویلم 
دکونین��گ، نقاش آبس��تره انتزاعی اس��ت که در 
سال ۱99۷ در 9۲ س��الگی درگذشت. دکونینگ 
شهرت بسیاری در عالم نقاشی داشت. زوال عقل 
او در دهه هفتاد زندگیش آغاز شد. در ابتدای روند 
این بیماری، دکونیینگ به طور اعجاب آوری خالق 
شد و در طول دوره ای چهارساله به طور میانگین 
هفته  ای یك نقاشی می کشید. هنر دکونیینگ او 
را هوشیار نگه می داشت و به نظر می رسید از لحاظ 

جسمی هم به او کمك می کرد.
یك توضیح این پدیده این اس��ت ک��ه آلزایمر در 
مراحل ابتدایی بر حافظ��ه » اجرایی« ناخودآگاه 
که افکار و حرکات دس��ت مورد نیاز برای نقاشی 
یا نواخت��ن یك آلت موس��یقی را کنترل می کند، 
تاثیری نمی گذارد. یك شکل ناش��ایع زوال عقل 
 )FTD(هم وجود دارد که نوع پیشانی،  گیجگاهی
نامی��ده می ش��ود و ب��ا تغیی��رات ش��خصیت، از 
دس��ت دادن توانایی زبانی، رفتاره��ای اجتماعی 
نامتناسب » ناسزا گفتن، رعایت نکردن بهداشت، 
بی بندوباری جنس��ی« مشخص می شود.برخی از 
بیماران مبتال به این ن��وع زوال عقل مهارت های 
هنری پی��دا می کنن��د که پی��ش از ای��ن هرگز 
نداش��ته اند. نقاش��ی  ها یا طراحی ه��ای این افراد 
واقع گرا یا ف��ر اواقع گرا و مملو از جزییات اس��ت. 
برخی از پژوهشگران معتقدند که آسیب وارد آمده 
به طرف چپ مغز که با تفک��ر منطقی و پردازش 
کلمات ارتباط دارد، ممکن است به نحوی در این 
افراد فعالیت طرف راست مغز را که با تفکر و ادراك 

فضایی را کنترل می کند، رها کند.
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تعریق کف دست ها، ارثی است
دانش��مندان دریافتند که عرق کردن کف دست ها که باعث 
ناراحت��ی و ش��رمندگی فرد می ش��ود ، نش��انه عصبی بودن 
شخصیت نیس��ت؛ بلکه مشکل رایجی اس��ت که از والدین به 
ارث رسیده است . مطالعه جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا 
ثابت می کند که عرق آلود بودن کف دست یك اختالل واقعا 
فیزیولوژیکی است که می تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل 
شود .تحقیقات این دانشمندان بیانگر شواهد نیرومندی است 
که سندرم کف دست عرق آلود منشا ژنتیکی دارد  و  پنج درصد 

جمعیت به این سندرم مبتال هستند .
محققان سوابق خانوادگی ۴9 بیمار مبتال به تعریق بیش از حد 
کف دست ها را بررسی کردند و دریافتند در ۶۵ درصد این افراد 

این بیماری مجددا مشاهده شده است .
اما در گروه کنترل افرادی که به این سندرم مبتال نبودند ، هیچ 

موردی از بازگشت این سندرم در خانواده شان گزارش نشد .
 محقق��ان روش درم��ان موفقیت آمی��زی برای این س��ندرم
 یافته اند که یك عمل جراحی با حداقل تهاجم است و شامل 

قطع یك عصب غیر حرکتی دست هاست .

لم دادن ممنوع!
یك متخصص طب فیزیکی با تاکید بر اهمیت درست نشستن 
جهت پیشگیری و تشدید گودی کمر گفت: باید صاف بنشینید 
و از لم دادن یا خم ش��دن بر روی میز کار اجتناب کنید.دکتر 
شجاعی با اشاره به اینکه بهترین حالت برای خوابیدن، به پهلو 
خوابیدن است گفت: دمر خوابیدن موجب افزایش گودی کمر 
می شود، اما در صورتی که تمایل دارید بر روی شکم بخوابید، 

حتما بالشتی زیر شکم خود قرار دهید.
 وی با تاکید بر اهمیت درست نشستن در پیشگیری و تشدید 
گودی کمر گفت: برای درس��ت نشس��تن، از صندلی مناسب 
اس��تفاده کنید. این صندلی باید قابلیت تغییر ارتفاع را داشته 
باشد و پش��تی آن نیز قابل تنظیم باشد تا فش��ارهای وارده بر 
ناحیه پشت و کمر را کاهش دهد. زانوها باید هم سطح با مفصل 
لگن تان باش��د. باید صاف بنش��ینید و از لم دادن یا خم شدن 
بر روی میز کار اجتن��اب کنید. در صورت نی��از برای حمایت 

کمرتان از یك بالشت کوچك مناسب استفاده کنید.
کف پاها را باید به طور صاف بر روی زمین بگذارید و در صورت 
لزوم از زیر پایی مناسب استفاده کنید و هیچگاه پاهای تان را 
به صورت ضربدری قرار ندهید و یا روی نوك پنجه نگه ندارید.
در صورت��ی  ک��ه ب��ا مانیت��ور کامپیوت��ر کار می کنی��د، 
 بای��د حداقل فاصل��ه یعن��ی بی��ن ۲۵ ت��ا ۷۵س��انتیمتر را 

) بین چشم و صفحه ( رعایت کنید. 
برای این کار رعایت فاصله ای معادل طول بازو کفایت می کند.
هنگام ایستادن، سعی کنید قفسه سینه به طرف جلو و عضالت 
ش��کم جمع باش��د. همچنین از قفل کردن زانوه��ا در حالت 
ایستاده خودداری شود. وقتی ایس��تاده اید، یك پا را مستقیم 
روی زمین و دیگری را روی یك پله، چهارپایه و یا هر وس��یله 

مشابه، در سطحی کمی باالتر از پای دیگر قرار دهید.

کاربردهای جالب و خواندنی 
کوکاکوال

همه ما شنیده ایم که نوش��ابه های گازدار برای سالمتی زیان 
آور است، اما تاکنون به اس��تفاده های گوناگون آنها یا مزایای 
شان فکر کرده اید؟ س��ایت TOPSGLOBE استفاده های 
گوناگون و بعضاً عجیبی از کوکاک��وال را ذکر کرده که مطالعه 
آن خالی از لطف نیس��ت. به نوشته این س��ایت در بسیاری از 
ایالت های آمریکا، مأموری��ن پلی��س راه ، دو گالن کوکاکوال 
در صندوق عقب ماش��ین ش��ان دارند تا در ص��ورت تصادف 
رانندگی، خون را با کمك آن از جاده پاك کنند. این سایت  در 
کمال تعجب توصیه می کند که برای تمیز کردن توالت، یك 
شیشه کوکاکوال را داخل کاسه توالت بریزید و یك ساعت صبر 
کنید، س��پس با آب پر فشار بشویید. اس��ید سیتریك موجود 
در کوکاکوال لکه ها را از س��طوح چینی می زداید. هم چنین 
برای برطرف کردن لکه های زنگ از س��پر آبُکرم کاری ش��ده 
اتومبیل، س��پر را با یك تکه کاغذ ) فوی��ل( آلومینیوم مچاله 
شده آغشته به کوکاکوال بسایید. مورد دیگر استفاده کوکاکوال 
در تمیز کردن فس��اد قطب های باتری خودرو است. برای این 
 کار یك قوطی کوکاک��وال را روی قطب ها بریزی��د تا با قلیان 

کردن ، آن را تمیز کند.
 این س��ایت همچنین توصیه می کند برای شل کردن پیچ و 
مهره های زنگ زده ، تک��ه ای پارچه را که در کوکاکوال خیس 

شده است برای چند دقیقه بر روی پیچ و مهره قرار دهید.
 به نوشته این س��ایت برای پاك کردن چربی از لباس ها، یك 
قوطی کوکاکوال را داخل ماش��ین لباسشویی پر از لباس های 
چرب خالی کنی��د، پودر لباسش��ویی اضافه کنید و ماش��ین 
 را روی دور ع��ادی روش��ن کنی��د. کوکاکوال به تمیز ش��دن
 لکه های چربی کمك می کند. کوکاکوال همچنین بخار آب را 
از روی شیشه جلوی اتومبیل تمیز می کند. » در مناطق سرد و 
مرطوب، مثل MIDWEST در شمال آمریکا، گاهی اوقات 
شیش��ه جلوی اتومبیل از بیرون بخار می کند که با برف پاك 

کن پاك نمی شود.«
جهت اطالع ش��ما : ماده مؤثر کوکاکوال اس��ید فس��فریك با 
PH برابر ۰/۲۸ اس��ت. اس��ید فس��فریك ناخ��ن را در مدت 
حدود ۴ روز حل می کند. همچنین کلس��یم را از اس��تخوان 
ها می زداید و عامل اصلی افزایش روزافزون پوکی اس��تخوان 
اس��ت. برای حمل محلول کوکاکوال »محلول غلیظ ش��ده«.
کامیون های حامل باید از عالمت های ویژه »مواد خطرناك« 
 که برای حمل م��واد به ش��دت خورنده در نظر گرفته ش��ده

 استفاده کنند.
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 سيم کارت های رایتل جایگزین دفترچه های 
درمانی  می شود

مدیرعامل رایتل گفت: از سال 9۴ سیم کارت های رایتل جایگزین دفترچه های 
درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی می شود.

سید مجید صدری  ، درباره ارائه س��یم کارت های رایتل به بیمه شدگان در قالب 
کارت هوشمند سالمت اظهار داشت: ش��رکت رایتل با توجه به این که وابسته به 
س��ازمان تامین اجتماعی است بر این اس��اس از امکانات این شرکت و اپراتور در 
راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: شرکت رایتل نیز با سایر شرکت های تامین اجتماعی از جمله شرکت 
خدمات ماشینی برای بستر سازی کارت هوشمند سالمت تمامی تالش خود را 

انجام می دهد.
صدری یادآور شد با توجه به وعده مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی مبنی بر 
اجرایی ش��دن طرح کارت هوشمند سالمت در سال 9۴ ش��رکت رایتل نیز تمام 

سعی خود را می کند که در موعد مقرر این طرح اجرایی شود.
مدیرعامل ش��رکت رایت��ل افزود: ب��ر اس��اس برنامه ریزی های ص��ورت گرفته 
س��یم کارت های رایتل جایگزین دفترچه  های درمانی می شود و با این اقدام ارایه 

خدمات درمانی برای بیمه شدگان تسهیل می شود.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه س��ازمان تامین اجتماع��ی بیش از 
۴۰ میلیون نفر بیمه ش��ده را تحت پوش��ش خ��ود دارد و چگونه س��یم کارت ها 
در اختیار بیمه ش��دگان قرار می گیرد گف��ت: قطعاً س��از و کاری در نظر گرفته 
می ش��ود که بیمه ش��دگان به راحت��ی بتوانند س��یم کارت های م��ورد نظر را 
 به راحت��ی تهیه کنند و ب��ا آن س��یم کارت می توانند از س��ایر امکان��ات اپراتور

 استفاده کنند.

  ردیابی آنالین ، از روی ناخنی
 که می بينيد

محققان ام آی تی درحال توسعه فناوری » ردیابی چشمی« هستند.
در این فناوری تعامل انس��ان و ابزارهای الکترونیکی ب��رای اندازه گیری حرکتی 
ارزیابی می شود؛  اما آنچه محققان در ام آی تی دنبال می کنند شیوه جدیدی است 

که با نشستن روی ناخن کاربر می تواند کارهای جادویی انجام دهد.
قرار است جزییات این تحقیق هفته آینده در کنفرانس اثر متقابل انسان و رایانه 
در کره جنوبی توضیح داده شود؛ اما دو دانشجوی دانشگاه ماساچوست به نام های 
»سیندی هس��ین، لیو کائو« و » آرتم دمنت یوف« ردیابی به اندازه ناخن دست  
ساخته اند که برای اولین بار کار ردیابی چشمی به صورت آنالین را انجام می دهد.

به عنوان مثال این ناخن جادویی)NailO( با نشس��تن روی دس��ت شما هنگام 
درس��ت کردن غذا، کمك می کند با گرفتن اطالعات آنالین شما را در پخت وپز 

صحیح کمك کند.
NailO  در شرایطی که هر دو دست مشغول هستند به عنوان کنترل از راه دور 
کار می کند و مانند اسکرول دستورالعمل های غذایی را در حال پخت و پز انجام 

می دهد. 
در واقع با تکان دادن دست ناخن جادویی می تواند بفهمد در حال انجام چه کاری 

هستید و در به سرانجام رساندن آن به صورت هوشمند کمك می کند.
این دو دانش��جو،  نمونه اولیه را س��اخته و در حال توس��عه ابداع خود هستند تا 
 تراشه ای چند منظوره س��اخته تا کارهای روزانه کاربر را به صورت آنالین انجام

 دهد.
مثاًل اگر مکانیك باشید ناخن جادویی حین باز و بس��ته کردن موتور خودرو، در 

تعمیر آن با دادن اطالعات آنالین کمك کند.

فناوری

فقط با حرکت چشمان تان و حفظ 
تمرکز الزم، پاسخ را بیابید...

 چهار کلید داریم که یکی از آنها در 
بین انبوهی از سیم های برق، به یک 
المپ متصل است. آیا می توانید تنها 
با حرکت چشمان تان، کلید مربوطه 

را بیابید؟
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