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نخس��تین بزرگراه دو طبقه کش��ور ب��ا حضور رئیس 
جمهوری به بهره برداری رسید.  با بهره برداری از بزرگراه 5 
هزار و200 متری امام خمینی)ره( در ارتفاع 6 متری خیابان 
11 کیلومت��ری امام خمینی )ره( اصفهان، گره کور ترافیکی 

ورودی کالنشهر اصفهان پس از سالها باز شد. 
این طرح در س��ه مرحله از س��ال 1386 آغاز شد و با 
حدود 2 ه��زار میلیارد ری��ال صرفه جوی��ی اقتصادی در 
مجموع با 600 میلیارد ریال هزینه 2 سال زودتر ازموعد به 
بهره برداری رسید. روزانه 100 هزار خودرو از استان های 
مرکزی و ش��مالی کش��ور به مقصد جن��وب و بالعکس از 
خیابان امام خمینی )ره( تردد می کنند.  کارشناسان، کاهش 

50 درصدی ترافیک، 35 درصدی مصرف س��وخت و 60 
درصدی زمان عبوروس��ایل نقلی��ه و افزایش 20 درصدی 
سرعت را از مزایای ساخت بزرگراه امام خمینی )ره( عنوان 
می کنن��د. 150   هزار نفر در15 منطقه مس��کونی محدوده 

بزرگراه امام خمینی )ره( ساکن هستند. 
رئی��س جمهور، همچنین در این س��فر، ب��ا حضور در 
همایش چهره های ماندگار انقالب اس��المی استان اصفهان، 
از 34 چهره ماندگار این اس��تان تجلیل کرد. در این همایش 
از مقام آیت ا... خادمی، ش��هید آیت ا... شمس آبادی، آیت ا... 
اش��رفی  اصفهان��ی، آیت ا... عل��ی صافی، حجت  االس��الم 
غالمرضا فیروزیان و مرحومه بانو مجتهده امین، تجلیل شد.

همچنین در این همایش سردار سرلشکر پاسدار شهید 
حاج حسین خرازی، شهید حاج محمد ابراهیم همت، شهید 
حسن اقارب پرس��ت و شهید حاج احمد کاظمی به عنوان 
چهره های ماندگار انقالب اسالمی استان اصفهان با حضور 

رئیس جمهوری معرفی و تجلیل شدند.
در ای��ن همایش همچنی��ن از چهره ه��ای ماندگاری 
همچون، ایران غازی از دانشگاه اصفهان، ابراهیم اسفندیاری 
از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، احمد علی 
فروغی از دانش��گاه آزاد اسالمی، صمد شاهدی از دانشگاه 
صنعتی اصفهان و جمعی از پیشکس��وتان انقالب اسالمی، 
فرهنگیان، هنر و رسانه، نظامی و ورزش استان تجلیل شد.

بهره برداري از نخستين بزرگراه
 دو طبقه کشور با حضور رئيس جمهوري

همايش چهره هاي ماندگار 
جلوه اي ازظرفيت هاي تمدني اصفهان است  

هشدار فرمانده ارتش
دشمنان در صورت ارتکاب خطا 
نابود خواهند شد
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شهرس��تان خمینی ش��هر ب��ا تولی��د بیش از 
س��ه میلیون کوزه گل ش��ب بو در س��ال یکی از 
بزرگتری��ن تولید کنندگان ای��ن گل نوروزی در 
کش��ور است.  تولید گل شب بو بیش از 50 سال 
در منطق��ه »قرطمان« خمینی ش��هر رواج دارد و 
همین امر باعث تبدیل ش��دن این منطقه به یکی 
از بزرگترین مناطق تولید این نوع گل در کش��ور 

شده است ...

فرماندار شهرکرد تأکید کرد: طی سال آینده باید 
15 هزار فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد شود.
سعید زمانیان در نشست ویژه شورای اشتغال اظهار 
داشت: تمام سازمان ها و ارگان  های مسئول باید در 
حیطه کاری خود موانع فراروی اشتغال زایی جوانان 
را برطرف و بس��تر الزم در راستای ایجاد اشتغال و 

کارآفرینی را در حد مقدور فراهم کنند ...

مدیر کل حم��ل و نقل و پایانه های 
استان اصفهان با بیان اینکه هیچ مشکلی 
برای جابجایی مسافران نوروزی از طریق 
ناوگان حمل و نقل بین شهری و استانی 
وج��ود ندارد، گفت: ناوگان حمل و نقل 

درحد نیاز برای جابجایی مسافران نورزی استان اصفهان وجود دارد. 
حسینعلی شمعانیان روز یکشنبه در نشست خبری در مورد اجرای 
طرح افزایش ایمنی حمل و نقل داخلی و بین المللی مسافران نوروزی 

سال 89 استان اظهار داشت ...

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با 
بیان اینکه مسئوالن باید زمینه تفریح سالم 
را ب��رای مردم فراهم کنن��د، تأکید کرد: با 
افرادی که قصد سوء استفاده از چهارشنبه 
آخر س��ال را داشته باش��ند، قاطعانه و با 

ش��دت برخورد خواهد شد. محمدرضا حبیبی، حرکاتی از جمله ایجاد 
راه بندان، آتش زدن الستیک در وسط معابر و استفاده از مواد منفجره و 

محترقه و آتش زا را از جمله ...

جزئیات بیشتری از فعالیت، اهداف و دستگیری 
اعضای ش��بکه های س��ازمان یافته جنگ سایبری 
اعالم شد. جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی 
و انقالب ته��ران، در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
یکشنبه شب شبکه دوم سیما اتهام دستگیرشدگان 
پرونده اخیر را جرائم امنیتی از جمله جمع آوری 
و ارسال اطالعات به خارج، انتشار اخبار دروغین 
72 کش��ته پس از انتخابات، جمع آوری اطالعات 
درباره دانشمندان هسته ای، هک و نفوذ به برخی 

پایگاه های ایرانی ذکر کرد و گفت ...    

  ناوگان حمل و نقل درحد نياز براي 
جابجايي مسافران نورزي

 استان اصفهان وجود دارد  

با سوء استفاده کنندگان 
چهارشنبه آخر سال برخورد قاطع مي شود  15 هزار فرصت شغلي در 

شهرکرد بايد ايجاد شود

خميني شهر از عمده ترين 
مناطق توليد گل شب بو 

در کشور است    

جزئيات دستگيری
 اعضای شبکه سازمان يافته 

جنگ سايبری  
کارناوالهای شادی نوروز امسال با 
س��رودهای اجتماعی و نمایش عکس 
ش��هدا در خیابانهای اصفه��ان همراه 
ب��ا برپای��ی نمایش ه��ای خیابان��ی و 
بوم های نقاش��ی در کنار آثار تاریخی 

اس��تان به گردش در می آیند. اس��تاندار اصفهان در همایش کانونهای 
فرهنگی هنری مس��اجد شهرستان با اعالم این خبر گفت: برنامه ما در 
استان توجه بیش��تر به اصحاب فرهنگ و هنر و شکل دادن فضایی برای 

خلق فرهنگ و نیازهای هنری در جامعه است ...

استاندار اصفهان:
راه اندازی کارناوالهای شادی 

در تعطيالت نوروز   

منوچهر دهخدائی - مدير امور اداری و پشتیبانی

منوچهر دهخدائی - مدير امور اداری و پشتیبانی

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد انجام عملیات سفت کاری پايگاه امداد جاده ای تیران و کرون 
تیپ 2 را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند 
ضمن بازديد از پايگاه مربوطه واقع در کیلومتر 35 جاده تیران و کرون- داران روستای کرد علیا حداکثر تا 
تاريخ 88/12/26 جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی واريزی به مبلغ 100000 
ريال به حساب جام شماره12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به دبیرخانه اين جمعیت 

واقع در بلوار آيینه خانه نرسیده به پل خواجو مراجعه نمايند.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد انجام عملیات سفت کاری پايگاه امداد جاده ای خور و بیابانک 
تیپ 3 را از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند ضمن 
ــه راهی جندق- خور حداکثر تا تاريخ 88/12/26 جهت  بازديد از پايگاه مربوطه واقع در خور و بیابانک س
دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی واريزی به مبلغ 100000 ريال به حساب جام شماره
ــور به دبیرخانه اين جمعیت واقع در بلوار آيینه خانه  ــعب سراسر کش 12244112/91 بانک ملت کلیه ش

نرسیده به پل خواجو مراجعه نمايند.

)شماره 22-88(آگهـی مناقصه عمومی 

)شماره 26-88(آگهـی مناقصه عمومی
)نوبت دوم(

پرداخت هزينه های درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. 
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق و يا اسناد مخدوش و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ريال

آخرين مهلت تحويل مدارک به دبیرخانه: تا پايان وقت اداری مورخ 89/1/11 

قیمت برآورد شده: 1/524/177/267 ريال
تضمین شرکت در مناقصه: 12/000/000 ريال

آخرين مهلت تحويل مدارک به دبیرخانه: تا پايان وقت اداری مورخ 89/1/11

پرداخت هزينه های درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. 
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق و يا اسناد مخدوش و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

)نوبت دوم(



سراسری
ايران نصف النهار

جمهوری اس��المی ای��ران و دولت 
قطر اخیراً یک س��ند ب��رای همکاریهای 
دفاع��ی امضا کردند ک��ه از جمله در آن 
بر مبارزه مش��ترک با تروریسم و عوامل 
نا امنی در منطقه تأکید شده است. منطقه 
خلیج فارس در سالهای اخیر دستخوش 
بحران ناش��ی از تضعیف امنیت داخلی 
عراق و پن��اه گرفتن تروریس��م در این 
کش��ور  و حضور و اس��تقرار گسترده و 
مداخله گران��ه نیروهای برون منطقه ای 
بوده است. همکاریهای امنیتی در منطقه 
در س��الهای اخیر سه سمت عمده، یکی 
دو جانب��ه و دومی چند جانبه منطقه ای 
و س��ومی دو و یا چن��د جانبه با حضور 
نیروی های بیرون از منطقه داشته است 
ک��ه ضعف در دومی از ن��گاه تحلیگران 
مس��ائل اس��تراتژیک در منطقه به همراه 
عواملی دیگر ک��ه در جای خود باید به 
آن پرداخت،  موجب شکننده شدن امنیت 
در منطقه و کاهش سطح آن شده است، 
شکل سوم این همکاریها، حضور هرچه 
بیشتر نیروهای بیگانه در منطقه را سبب 
گردیده ک��ه خود عاملی بالقوه خطرناک 
و جدی برای امنیت منطقه اس��ت. آنچه 
خ��الء آن اینک در همکاریه��ای امنیتی 
منطقه ای بیش��تر از هر زمانی احس��اس 
می شود، نبود یک سازمان برای هدایت 
و تمرکز فعالیتهای کشورهای منطقه در 
آن می باشد که پیش نیاز آن وجود باور 
لزوم یک واحد امنیتی در راس��تای ثبات 
منطقه ای اس��ت. دهش��ت افکنی بالیی 
اس��ت که کش��ورهای منطقه اینک با آن 
روبه رو هس��تند و این ام��ر و مبارزه با 
آن می تواند به عنوان یک نقطه مشترک 
برای همکاریهای چن��د جانبه در قالب 
یک سازمان امنیت منطقه ای تلقی شود. 
دو مس��أله در منطقه موجب امکان یابی 
دهشت افکنان برای ظهور، قدرت نمایی 
و نهای��ت تبدیل ش��دن به ی��ک تهدید 
جدی امنیتی برای همه کشورهای منطقه 
ش��ده اس��ت. این دو مس��أله عبارتند از 
اول: حضور گس��ترده نیروه��ای بیگانه 
در منطقه چه به صورت اش��غال )عراق 
وافغانس��تان( و ی��ا توافق ش��ده )اغلب 
کشورهای حوزه خلیج فارس( و ساخت 
)القاع��ده- طالبان و...( و تحت حمایت 
قرار دادن تش��کل های دهش��ت افکن 
)منافقی��ن – جنداهلل و...(، با هدف های 
مختل��ف از جمل��ه تنظی��م رواب��ط ب��ا 
کشورهای منطقه؛ و دوم: تقویت بدبینی 
و بی اعتمادی م��ردم منطقه به دولتهای 
خ��ود به ویژه به واس��طه تکی��ه بیش از 
حد به امریکا که به باور استراتژیستهای 
منطق��ه می تواند به بروز ش��ورش، قیام 
و حتی س��رنگونی حکومته��ای منطقه 
بینجامد. از نگاه استراتژیس��تها، برقراری 
و تقویت همکاریه��ای دو جانبه امنیتی 
و دفاع��ی مانند آنچه در س��الهای اخیر 
می��ان ای��ران و ترکیه برقرار ش��ده و در 
ماهه��ای اخیر ایران و عراق به آن عالقه 
مندی نش��ان داده اند و بین ایران و قطر 
نیز اس��ناد آن امضا شده است،  با تشکیل 
یک س��تاد واحد فرمانده��ی و هدایت 
عملی��ات میان این کش��ورها که در بدو 
ام��ر می توان��د مهمترین مس��أله امنیتی 
منطقه یعنی دهش��ت افکن��ی و مبارزه با 
آن را در دس��تور کار خ��ود ق��رار دهد، 
بستری است که نه تنها فعالیتهای امنیتی 
ک��ه در آینده امور نظام��ی و انتظامی را 
نی��ز با عضوگیری دیگر کش��ورها، میان 
کش��ورهای منطقه هماهنگ کند تا زمینه 
از هر حیث برای حضور نیروهای بیگانه 
در منطقه از میان برداش��ته شود. ایران و 
قطر هم��واره روابطی گرم،  دوس��تانه و 
رو به پیش��رفت داش��ته اند. امیر قطر در 
آخرین سفر خود به تهران و در شرفیابی 
به حضور رهبر معظم انقالب اس��المی، 
دل نگرانی ه��ای خ��ود را از اخت��الف 
افکن��ی های��ی ک��ه از خ��ارج منطقه به 

کشورهای منطقه تحمیل می شود، ابراز 
داش��ت و گفت: »همه کشورهای منطقه 
باید با مقاومت در مقابل اختالف افکنی 
های��ی که از خ��ارج تحمیل می ش��ود، 
زمینه ثبات، امنیت و همکاری بیش��تری 
را در ای��ن منطق��ه فراه��م کنن��د«. در 
سالهای اخیر س��ران ایران و قطر آمد و 
شدهای بس��یاری به کشورهای یکدیگر 
داش��ته اند و در پیام هایی ک��ه همواره 
و به هر مناس��بت میان ته��ران و دوحه 
مبادله ش��ده، دو ط��رف گفته اند تمامی 
مس��اعی خویش را معطوف توسعه هر 
چه بیش��تر مناس��بات با هم به ویژه در 
زمینه اقتص��ادی و خصوصًا نفت و گاز 
در قالب روابط دو جانبه و چند جانبه و 
نیز در چارچوب سازمان اوپک خواهند 
نمود و امیر قطر در هر مناسبت از ایران 
به عنوان کش��وری »صاح��ب فرهنگ، 
تاری��خ و تمدن بزرگ« نام برده اس��ت. 
قطر با آنکه به لحاظ جغرافیایی کشوری 
کوچک در خلیج فارس است، اما نقش 
مهمی در تحوالت منطقه بازی می کند. 
قطر از حوادث عراق نگران اس��ت و در 
تالش برای اعاده امنیت در این کش��ور 
معتقد ب��ه همکاری نزدی��ک همه اقوام 
عراق��ی برای احیای دولت اس��ت که با 
دیدگاهه��ای تهران تطبی��ق دارد. دوحه 
همچنی��ن دارای روابط دیرینه و نزدیک 
با دولت فلس��طینی به رهبری حماس و 
یکی از حامیان سیاسی و مالی آن و نیز از 
مدافعان خاورمیانه عاری از سالح های 
هسته ای است که ایده آن به ایران تعلق 
دارد. ایران و قطر دارای سوابق دوستانه 
طوالنی هستند و دولت قطر در جنگ 8 
ساله رژیم بعث عراق علیه ایران، حاضر 
به حمایت و جانبداری از صدام حسین 
نش��د. قطر گرچه دارای روابط نزدیکی 
با امریکا اس��ت، اما رهبری سیاسی این 
کشور کوش��یده اس��ت روابط خوب و 
صمیمان��ه دوح��ه با تهران تح��ت تأثیر 
اختالفات سیاس��ی تهران و واش��نگتن 
ق��رار نگی��رد و ته��ران نی��ز می گوید 
عالقه مند اس��ت روابط خ��ود با قطر را 
در باالترین س��طح ممک��ن ادامه دهد و 
روابط دو کش��ور در زمینه های مختلف 
روابطی مستقل می باشد و مناسبات دو 
جانبه ایران با سایر کشورها هیچ تأثیری 
بر مناس��بات ایران و قط��ر ندارد. رئیس 
جمهوری اسالمی ایران در مالقات های 
خود ب��ا مقامات قط��ری و از جمله در 
دیدار اخیرش با امیر قطر در تهران گفته 
است: »توسعه روابط برادرانه ایران و قطر 
س��بب بس��ط امنیت و برادری در منطقه 
خلیج فارس خواهد ش��د و دو کش��ور 
زمینه های مختلفی برای همکاری به ویژه 
در بخش نفت و گاز دارا هس��تند و نباید 
هیچ محدودیتی را در گسترش روابط دو 
جانبه خود بپذیریم«. قطر رویکرد مثبتی 
در برابر برنامه های هسته ای ایران دارد. 
معاون نخس��ت وزیر و وزیر امورخارجه 
قطر اردیبهش��ت ماه سال 1385 در دفاع 
از برنامه های مس��المت آمیز هس��ته ای 
ایران تعبیر بسیار معنا داری را به کار برد. 
او بیان مواضع و اس��تداللهای جمهوری 
اس��المی ایران ب��رای حقانی��ت خود در 
دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای را 
تداعی کننده »مواجهه موس��ی با ساحران 
فرع��ون« توصیف کرد و ب��ا این عبارت 
پیام خود را به جانب مش��خص! تکمیل 
ک��رد که »قطر ثبات و پیش��رفت ایران را 
ثبات و پیش��رفت خ��ود می داند.« و این 
گفت��ه ای��ران را ب��اور دارد ک��ه »ما هیچ 
چیزی بیش��تر از حقوق قانونی خود که 
در قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر آنها تصریح شده است، نمی خواهیم و 
غربیها نیز به خوبی می دانند که ما دنبال 
سالح هس��ته ای نیستیم و اقدامات ما بر 
اساس بازرسی های آنان کاماًل صلح آمیز 

است«.

وزارت کشور افغانستان اعالم کرد نیروهای پلیس 5 بمب گذار انتحاری را در جنوب 
شرقی این کشور کشتند.

این وزارتخانه دو روز پس از کش��ته ش��دن 35 پلیس و غیر نظامی در حمله انتحاری 
شبه نظامیان گروه طالبان در جنوب افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای پلیس افغان 
این 5 نفر را هنگام ورود به شهر برمال در استان پکتیکا حدود 200 کیلومتری جنوب کابل 
شناسایی کردند. در این بیانیه آمده است 3 بمب گذار که جلیقه انفجاری به تن داشتند به 
ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته شدند اما 2 بمب گذار دیگر گریختند و وارد فروشگاهی 
در آن نزدیکی ش��دند که نیروهای پلیس آنها را نیز پس از درگیری مختصری کشتند. این 
بیانیه افزود: در این تیراندازی، هیچ غیر نظامی کشته یا زخمی نشد و فقط یک افسر پلیس 

جراحت سطحی برداشت. 
وزارت کش��ور افغانس��تان در ادامه تأکید کرد: نیروهای پلیس دو قبضه س��الح را از 
این افراد توقیف کردند. پنج بمب گذار انتحاری 2 روز پیش به بخش های مختلف ش��هر 
قندهار در جنوب افغانستان از جمله زندان مرکزی حمله کردند که در جریان این حمالت 
دس��ت کم 35 نفر از جمله 13 افس��ر پلیس و 22 غیر نظامی کشته و 57 نفر زخمی شدند. 
نیروهای ناتو و افغان در نیمه فوریه بزرگترین عملیات را بر ضد شبه نظامیان طالبان از زمان 
سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال دو هزار و یک میالدی، در شهر مارجه واقع در استان 

هلمند در جنوب افغانستان آغاز کردند.
 به گزارش خبرگزاری آلمان از کابل، مقامات نظامی افغانستان اعالم کردند این عملیات 
مقدمه عملیات گسترده تری است که فصل بهار در قندهار و سایر قسمت های این کشور 

اجرا می شود. 

»انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استهکلم« اعالم کرد: خرید 
و فروش فزاینده تسلیحات در سطح جهان که بخش عمده آن متعلق 
به امریکا است نگرانی درباره بروز مسابقه تسلیحاتی در مناطق پرتنش 
جهان را افزایش داده اس��ت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از 
استکهلم، داده های جدید مرکز یاد شده نشان می دهد نقل و انتقال 
تس��لیحات مهم متعارف در فاصله زمانی 2004 تا 2009 در قیاس با 
دوره پنج س��اله قبل از آن، 22 درصد افزایش یافته اس��ت. انستیتوی
 بین المللی تحقیقات صلح استهکلم افزود: امریکا با سهم 30 درصدی 
خود در صادرات جهانی س��الح در فاصله زمانی سال های 2004 تا 
2009 میالدی، همچنان به عنوان بزرگترین تأمین کننده تس��لیحات 
محس��وب می شود. هند و چین نیز بزرگترین وارد کننده تسلیحات 
متعارف هستند. مرکز یاد شده، برای نخستین بار سنگاپور و الجزایر 
را در فهرست 10 واردکننده عمده سالح قرار داد. اسوشیتدپرس ادامه 
داد: چین در عرصه صادرات جهانی س��الح نیز نقش نسبتاً کوچکی 
را ایفا می کند. میانگین صادرات ساالنه چین معادل 380 میلیون دالر 
اس��ت که با صادرات بیش از هفت میلیارد دالری امریکا قابل قیاس 
نیست. انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استکهلم افزود: داده های 
جدید، نگرانی ها را از بابت تشدید مسابقه تسلیحاتی در مناطق ناآرام 
در خاورمیانه، شمال آفریقا، امریکای جنوبی، جنوب آسیا و جنوب 
ش��رق این قاره افزایش می دهد. »پائول هالتوم« مدیر برنامه خرید و 

فروش تسلیحاتی در انستیتوی یاد شده گفت: کشورهای غنی از منابع، 
تعداد قابل توجهی هواپیماهای جنگی گران قیمت خریداری کرده اند 
و رقبای همجوار آنها نیز در واکنش به این اقدام، متقاباًل از همان نوع 
هواپیما سفارش داده اند. بنابر اعالم انستیتوی استهکلم، جنگنده ها 27 
درصد از کل اقالم تس��لیحاتی عرضه و خریداری شده در سال های 
2004 تا 2009 در س��طح جهان را تش��کیل می دهند و در این میان، 
امری��کا 72 فروند جنگنده »اف16« به ام��ارات و 52 فروند به رژیم 
صهیونیس��تی و 40 فروند »اف 15« نیز به کره جنوبی فروخته است. 
روسیه به عنوان دومین صادر کننده سالح در جهان، 82 فروند جنگنده 
»س��وخو« به هند، 28 فروند به الجزای��ر و 18 فروند از همین نوع را 
به مالزی فروخته اس��ت و در س��ال جاری میالدی نیز برای دریافت 
سفارش 126 فروند هواپیمای جنگی از هند، با فروشندگان اروپایی 
و امریکایی رقابت دارد. انستیتوی استکهلم با اشاره به تقاضای سال 
2009 ویتنام برای هواپیمای جنگی دوربرد و زیردریایی، تصریح کرد: 
موج کنونی خرید سالح در جنوب آسیا می تواند منطقه را نا امن کند 
و آرامش دهها ساله آن را به خطر اندازد. براساس اعالم این انستیتو، 
گزارش ارائه شده جنگ افزارهای متعارف مهم همچون انواع هواپیما، 
خودروی زرهی، توپخانه، حسگر، موشک، کشتی و سیستم های دفاع 
هوایی را در بر دارد و سایر اقالم همچون کامیون، تسلیحات کوچک، 

مهمات و اسلحه سبک را لحاظ نکرده است.

رزمایش طرح نوروزی سال 89 با حضور فرمانده نیروی انتظامی در شهرک آزمایش 
برگزار شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این رزمایش واحدهایی از اورژانس، هالل 
احمر، آتش نش��انی، پلیس یاران، همیاران پلیس، ی��گان هوایی ناجا، پلیس راهور، پلیس 
راه، پلیس پیشگیری، بهداری کل، بازرسی کل، فرماندهی مرزبانی و گشت پلیس آگاهی، 
راهداری، امدادخودرو و واحدهای بیمه پرداخت خسارت سیار که با طرح نوروزی سال 
89 مرتبط هس��تند، حضور داش��تند. نمایش وحدت و همدلی سازمان ها و دستگاه های 
خدمتگ��زار در ام��ر ارتقای انضباط ترافیکی و ایمنی عبور و مرور، عزم و اراده جمعی در 
مهار کردن و کاهش تصادفات و حوادث رانندگی، عرضه خدمات مطلوب و امدادرسانی 
به موقع به مس��افران نوروزی و تأمین امنیت و آرامش مس��افران نوروزی و ش��هروندان، 

اهداف رزمایش طرح نوروزی سال 89 است.

رئیس پلیس راهور منطقه 20 ش��هرری از اجرای طرح های ویژه ترافیکی همزمان با 
روزهای پایانی س��ال و تعطیالت نوروزی خبر داد. س��رهنگ فرشید فراست در گفتگو با 
ایرنا با اعالم این مطلب افزود: از ابتدای اس��فند ماه س��ال جاری چند جلسه درباره نحوه 
اس��کان میهمانان نوروزی و مهیا کردن تس��هیالت امنیتی، رفاه��ی، حفاظتی، ترافیکی و 
خدمات ش��هری در محل فرمانداری شهرستان ری با حضور مسئوالن مرتبط برگزار شده 
و تمهیداتی در این زمینه پیش بینی ش��ده است. وی با بیان اینکه تمام کارکنان این واحد 
در طول س��ال آماده ارائه خدمت رس��انی به همشهریان گرامی هس��تند، گفت: براساس 
تعامل های انجام ش��ده، دو س��وم از کارکنان این واحد با ش��روع تعطیالت س��ال نو در 
آماده باش کامل هس��تند و یک س��وم نیز در مرخصی به س��ر می برند. فراست افزود: به 
دلیل حضور انبوه مردم در حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی)ع( در هنگام تحویل س��ال 
ن��و، تمهی��دات خاص ترافیکی در این مورد پیش بینی ش��ده و در صورت تراکم بیش از 
حد خودروها محدودیت های ترافیکی از جمله بس��تن معاب��ر اصلی و اعالم محورهای 

جایگزین اجرا خواهد شد. 
وی گفت: توقفگاه مقابل فرمانداری شهرری واقع در ابتدای خیابان آستانه و توقفگاه 
ضلع جنوبی و ش��رقی حرم عبدالعظیم حس��نی)ع( برای پ��ارک خودروهایی که مراجعه 
می کنند، در نظر گرفته ش��ده اس��ت. سرهنگ فراست افزود: با توجه به همکاری شرکت 
واحد اتوبوس��رانی و مترو که تسهیالت الزم را برای عزیمت شهروندان به این شهرستان 
فراهم کرده اند توصیه می ش��ود شهروندان حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنند. رئیس پلیس راهور منطقه 20 درباره پنجش��نبه و جمعه آخر س��ال 88 افزود: تمام 
کارکنان این واحد از س��اعت ش��ش صبح روز 27 اس��فند ماه تا پایان ترافیک روز جمعه 
بیست و هشتم در آماده باش کامل خواهند بود. وی گفت: براساس پیش بینی های انجام 
شده، بیش از یک میلیون نفر همزمان با پنجشنبه آخر سال، برای زیارت اهل قبور و شهدا 
در بهش��ت زهرا)س( حضور می یابند و این خود بار ترافیکی را در خیابان شهید رجایی 
ایج��اد خواهد کرد بنابراین محورهای جایگزین کمربندی اول ش��هرری واقع در خیابان 
شهید کریمی، شهید آوینی و کمربندی دوم پل جاده کهریزک به جاده ورامین به رانندگان 
پیش��نهاد می شود. وی  رعایت س��رعت مطمئن، س��بقت مجاز، پرهیز از تغییر مسیرهای 
ناگهانی، سالمت خودرو، آمادگی جسمی راننده، رعایت حق تقدم عبور، رعایت ظرفیت 
قانونی خودرو و به ویژه استفاده از کمربند ایمنی از مبدأ تا مقصد به تمام رانندگان تأکید 
کرد. فراس��ت اظهار داش��ت: پلیس راهنمایی و رانندگی انتظار دارد ش��هروندان در زمان 
اجرای طرح نوروزی با رعایت مقررات ترافیکی با تیم های مستقر همکاری کنند، به ویژه 
به رانندگان جوان توصیه می کند، از ارتکاب تخلفات حادثه س��از که پیامدهای ناگواری 

به همراه دارد جداً خودداری کنند.

پنج عامل حمالت انتحاری 
در جنوب افغانستان کشته شدند سهم نگران کننده امريکا در معامالت تسليحاتی جهان

رزمايش طرح نوروزی سال 89

جهان نما

رئی��س جمه��وری ترکی��ه در س��فر 
به جمه��وری کنگو گفت: ترکیه س��ابقه 
اس��تعمارگری ن��دارد و از ای��ن جهت با 
روی ب��از به کش��ورهای آفریقایی س��فر 
می کنیم. به گ��زارش واحد مرکزی خبر 
از آنکارا، عبداهلل گل در سفر دوره ای به 
کش��ورهای آفریقایی در جمهوری کنگو 
در جم��ع خبرن��گاران گف��ت: رابطه بین 
کش��ورهای اروپایی و آفریقای��ی بر پایه 
سوابق اس��تعمارگری آنها اس��توار است 
و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ترکیه بدون 
هیچ چشم داشتی همیش��ه به کشورهای 
آفریقایی کمک انس��ان دوس��تانه ارسال 
کرده است و از این جهت با روسفیدی به 
این کشورها سفر می کنیم. رئیس جمهور 

ترکیه با اش��اره به رأی مثبت کش��ورهای آفریقایی )به غیر از یک کش��ور( برای پذیرفته 
ش��دن ترکیه به عنوان عضو موقت شورای امنیت س��ازمان ملل افزود: این مسأله گواهی 
روابط س��الم و س��ازنده ترکیه با کشورهای آفریقایی اس��ت. هیأت سیاسی، اقتصادی و 
تجاری ترکیه به ریاس��ت »عبداهلل گل« پس از دیدار جمهوری کنگو عازم کشور کامرون 

خواهد شد.

عبداهلل گل: 
کشورهای اروپايی به آفريقا نگاه استعماری دارند

ايران و قطر، روابطی هميشه رو به جلو
چه خبر از پايتخت

جزئیات بیش��تری از فعالیت، اهداف و 
دستگیری اعضای شبکه های سازمان یافته 
جنگ س��ایبری اعالم ش��د. جعفری دولت 
آبادی، دادس��تان عمومی و انقالب تهران، در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری یکش��نبه شب 
شبکه دوم سیما اتهام دستگیرشدگان پرونده 
اخیر را جرائم امنیت��ی از جمله جمع آوری 
و ارس��ال اطالعات به خارج، انتش��ار اخبار 
دروغین 72 کش��ته پ��س از انتخابات، جمع 
آوری اطالعات درباره دانشمندان هسته ای، 
هک و نفوذ به برخی پایگاه های ایرانی ذکر 
کرد و گفت: ما از ماهها قبل اشراف خوبی به 
فعالیت های آنها داشتیم، در حالی که تصور 
می کردند کس��ی بر آنها مشرف نیست. وی 
به مقطع کنونی دستگیری این افراد اشاره کرد 
و افزود: ما باید مستندات را برای تحقیقات 
قضای��ی دقیق می کردیم و از طرف دیگر به 
عناصر اصلی می رس��یدیم، بنابراین اکنون 
بهترین مقطع بود. جعفری عوامل درگیر در 
این ش��بکه ها را به سه دس��ته اصلی خارج 
نشین، اصلی داخلی و فریب خوردگان تقسیم 
کرد و گفت: عوامل خارجی را از طریق پلیس 
بین الملل تعقیب می کنیم، افراد اصلی داخل 
هم که حدود 30 نفر می ش��دند، دس��تگیر 
شده اند ولی کسانی که ناآگاهانه و بدون آنکه 
بدانند برای منافقی��ن و امریکا کار می کنند، 
احضار و به آنها تذکر داده شد. وی افزود: آنها 
وقتی متوجه شدند همه اظهار ندامت کردند. 
صادقی، معاون فنی و سایبری سپاه نیز با اشاره 
به دستگیری عوامل دو شبکه اینترنتی شامل 
ایران پروکسی و شرکتی تحت پوشش حقوق 
بشری گفت: ما متوجه شدیم ایران پروکسی 
شبکه ای است که از سوی سردمداران امریکا 
ایجاد ش��ده و عمده فعالیت آن ایجاد امنیت 
برای اعضا و کاربران خود است به شکلی که 
آنها بدون نگرانی از شناسایی شدن، در فضای 
مجازی فعالیت کنند. وی افزود: اهداف کالن 
آنها تخلیه بانک های اطالعاتی کشور، نفوذ 
و خراب��کاری در پایگاههای اطالع رس��انی 
کشور و ایجاد بستر امن برای ارسال خبر به 
کشورهای غربی از جمله شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی مانن��د رادیو زمانه،  رادیو فردا و 
تلویزیون ص��دای امری��کا )وی او ای(  بود. 
صادقی تصریح کرد: بررس��ی یک ساله این 
شبکه نشان داد که آنها در این مدت 86 میلیون 
سرویس وی پی ان و فیلترشکن را به صورت 
مجانی به اعضای خود داده اند و مدیران آنها 

هم برای ای��ن خدمات مبالغی را به صورت 
دوره ای و ماهیانه از امریکا در حساب خود 
دریافت کرده اند. معاون فنی و سایبری سپاه 
پاس��داران نکته قابل توجه در این ش��بکه را 
کشف تجهیزات نرم افزاری و فیلترشکن های 
این ش��بکه به ابزارهای نفوذ )تروجان( برای 
تخلیه اطالعات شخصی و خصوصی افراد 
ذک��ر کرد و گفت: از ای��ن راه برای جذب و 
همسو کردن برخی عناصر استفاده شده است. 
وی افزود: ش��بکه دوم ب��ه نام فعاالن حقوق 
بشر از س��ال 84 - 85 تأسیس شد و و قتی 
ما س��ابقه اینها را دنبال کردیم به فردی به نام 
کیوان رفیعی رسیدیم که در ماجرای 18 تیر 
1378 دستگیر شده بود. معاون فنی و سایبری 
س��پاه پاس��داران تصریح کرد: وی به همراه 
صادق نقاش و بهروز تهرانی که از س��ازمان 
منافقین هستند با توجه به برد نداشتن منافقین 
در کشور،  ایده این پوشش را مطرح می کنند 
و به واسطه ارتباطی که با امریکایی ها برقرار 
می کنند و تأیید آن سازمان به واسطه یکی از 
رابطین خود، آنها شروع به تشکیل مجموعه و 
عضوگیری می کنند. صادقی سپس با اشاره 
به انتقال رفیعی به یکی از کشورهای همسایه 
در س��ال 86 و آشنایی وی با جمال حسینی 
)که توسط بنی صدر و ماهوتی وارد گروهک 
منافقین ش��ده بود( س��ازماندهی افراد را در 
کشور به همراه جمع آوری اخبار آغاز کردند. 
وی افزود: با گسترده تر شدن فعالیت شبکه 
آنها باید افراد دیگری را که چهره رس��انه ای 
بودند به مجموعه وصل می کردند از این رو 
ب��ا احمد باطبی ارتباط برقرار کرده و وی نیز 
با تشکیل پرونده جعلی پزش��کی و در ایام 
مرخصی اس��تعالجی در ن��وروز 87 از مرز 
غربی کشور خارج می شود. صادقی تصریح 
کرد:  وی سپس به کیوان رفیعی می پیوندد و 

از آنجا با مأموریت خاص به امریکا می رود. 
معاون فنی و سایبری سپاه پاسداران در ادامه 
گف��ت: مأموریت وی ارتباط با س��ردمداران 
امریکا و فعالیت رس��انه ای بود و از صدای 
امریکا )وی او ای( ماهانه 4 هزار دالر حقوق 
دریافت می کرد. جلسه ای هم با خود بوش 
برقرار و در سناریوی بی ثباتی ایران شرکت 
می کن��د. باطبی اکن��ون در یک��ی از منازل 
مس��کونی کارمندان وزارت خارجه امریکا 
سکونت دارد. صادقی اشاره به تحریم های 
مختلف امریکا علیه ای��ران گفت: آنها چون 
احساس کردند در فضای اینترنت می توانند 
اهداف خود را به پیش ببرند به رفع تحریم در 
این زمینه اقدام کردند و هزینه های گزافی هم 
در این راه انجام می دهند، از جمله تصویب 
45 میلیون دالر برای جریاناتی که همسوی 
منافع امریکایی ها عمل می کنند. وی افزود: 
در وقای��ع اخیر هم امریکایی ها بیش��ترین 
س��رمایه گذاری را در فضای مجازی کردند 
و طرح هایی مثل کش��ته س��ازی 72 نفر را 
عمل��ی کردند که برای این کار رابط منافقین 
اس��امی 72 نفر را به کیوان رفیعی و او هم به 
مخملباف می دهد و از آنجا به وسیله ایمیل 
ب��ه ع- ب در ایران می رس��د که وی هم به 
راحتی آنها را پخش می کند. صادقی تصریح 
کرد: ماجرای دروغین سعیده پورآقایی هم از 
همین دست بود. معاون فنی و سایبری سپاه 
پاس��داران با تأکید بر توانمندی متخصصان 
کشورمان گفت: امریکایی ها فکر می کنند 
چون فناوری در اختیار خود آنها اس��ت، هر 
اقدامی را اعم از درست کردن گروه علیه نظام 
می توانند، صورت دهند ولی من این اطمینان 
را به مردم می دهم که با تالشهای بی وقفه و 
شبانه روزی، امریکا در این صحنه هم قطعًا 

شکست خواهد خورد.

جزئيات دستگيری اعضای
 شبکه سازمان یافته جنگ سایبری

رئیس پلیس راهور شهر ری:
طرح های ويژه ترافيکی در روزهای پايانی 

سال در منطقه اجرا می شود

فرمان��ده کل ارتش جمهوری اس��المی 
ایران، گفت: به کش��ورهای متجاوزی که به 
همسایگانمان تعدی کرده اند هشدار می دهیم 
که اگر دست به هر خطایی بزنند، نابودی در 
انتظارش��ان خواهد بود. به گزارش ایرنا، امیر 
سرلشکر عطاا... صالحی افزود: در سال های 
گذش��ته و زمانی که نیروه��ای فرامنطقه ای 
به س��رکردگی امریکا به کشورهای دوست 
و همس��ایه م��ا ع��راق و افغانس��تان حمله 
کردن��د، فرماندهی کل قوا دس��تور دادند که 
عملیات های نظامی تجاوزکارانه اشغالگران در 
جوار مرزهای کشور را همچون یک رزمایش 
بدانی��م و از آنه��ا درس بگیریم. فرمانده کل 
ارتش با اش��اره به اینکه رهبر معظم انقالب 
تأکید کرده اند که از این عملیات ها استفاده های 
علمی شود، گفت: هشت سال دفاع مقدس 
می توان��د هم��راه با تجربیات علمی س��ایر 
کشورها در زمینه های دفاعی بهترین راهکار 
پدافندی و دفاع قاطع در برابر هرگونه تجاوز 
را برای ما به ارمغان آورد. صالحی در ادامه با 
تأکید بر اینکه در تمامی عرصه های دفاعی و 
نظامی کشور زحمات فراوانی کشیده شده و 
همه مت��ون و تجربه ها جمع آوری و بر روی 
آنها پژوهش  های مختل��ف علمی صورت 
گرفته است، ادامه داد: امروز ارتش جمهوری 
اس��المی و به  طور کلی نیروهای مسلح در 

قال��ب نیروهای دفاع��ی و بازدارنده در برابر 
نیروهای مهاجم ق��رار دارند و هرگز به آنها 
اجازه نمی دهیم که به ما تجاوز کنند. البته این را 
می دانیم که هرگز از جانب همسایگانمان مورد 
تعدی قرار نخواهیم گرفت. وی با هشدار به 
اینکه نه فقط به خاطر دفاع از س��رزمین مان، 
بلکه به دلی��ل دفاع از آرمان ها و خونخواهی 
تمام مسلمانان قصد داریم در برابر تجاوزات 
دفاع کنیم، افزود: افزایش توان دفاعی از میهن 
اس��المی به خاطر اطمین��ان از قدرت مقابله 
در برابر دش��منان از جانب خودمان است و 
دش��من می داند که اگر دست به هر خطایی 
بزند، نابودی و فروپاشی در انتظارشان است 

و این ب��رای ما حتمی و برای دش��من صد 
درصد است. عضو شورای عالی امنیت ملی 
با اشاره به اینکه تحلیل ها از اخبار امروزه نشان 
می دهد سیاست استکبار و رژیم صهیونیستی 
فروپاشیده است، خاطرنشان ساخت: امروز 
بعضی از ژنرال های بی تجربه و لجام گسیخته 
آنها مطالبی را می گویند که در شأن دیپلماسی 
و سیاسیون کشورشان است و این صحبت ها 
ب��ه هیچ عنوان جنبه نظامی ندارد. صالحی با 
بیان اینکه سیاست دشمنان شکست خورده 
اس��ت، افزود: ما نظامی��ان دارای یک صنف 
جهانی هستیم و یکی از نقاط مشترک ما نظم 
است و هیچ فرد نظامی  در جهان نیست که از 
نظم گریزان باشد. یکی دیگر از این اشتراک ها 
غرور توأم با شرف سربازی می باشد. فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی، ادامه داد: امروز 
شاهدیم که ژنرال های نفتی امریکا این غرور 
و ش��رف نظام��ی را زیر پا گذاش��ته اند و از 
صحبت های آنها ب��وی خون و نفت جاری 
می شود و کلماتی را بر زبان می آورند که در 
شأن یک نظامی نیست. صالحی مطرح شدن 
این گونه اظهارات را به خاطر لجام گسیختگی 
اخالقی و ایمانی آنها دانس��ت و تأکید کرد 
حتی این لجام گسیختگی اخالقی و ایمانی در 
ملت های آنها وجود ندارد اما در سیاسیون این 

کشورها رسوخ کرده است. 

هشدار فرمانده ارتش
دشمنان در صورت ارتکاب خطا، نابود خواهند شد
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آگهی احضار
تاریخ: 88/12/16

شماره: 881521 ب 4
چون آقای مس��عود کاردانی اصفهانی فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای بهزاد 
معتمد فرزند محسن مبنی بر سرقت- خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده 
به کالس��ه 881521 ب 4 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظ��ر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذک��ور دعوت ب��ه عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18025/ م الف
مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/12/2

شماره: 881416 ب4
چون آقای رسول عبداللهی فرزند قاسم شکایتی علیه آقای محمدرضا کمرزرین 
مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالسه 881416 ب 4 این بازپرسی 
ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه 
پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در 

صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 17353 / م الف

دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم 
تاریخ: 88/12/5

شماره: 881493 د/28
نظر به اینکه آقای هادی مطیع فرزند حسین به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
و فحاش��ی از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان به آدرس خیابان کهندژ، دادسرای شماره 2 جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��وند، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
 17381 / م الف

کورش کریم زاده - دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/8

شماره: 881406 ب 4
چون آقای محمدرضا رمضانی فرزند اکبر و غیره شکایتی علیه آقای سعید قومی نژاد 

مبنی بر سرقتهای متعدد مطرح نموده که پرونده به کالسه 881406 ب 4 این بازپرسی 
ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18020/ م الف
 مدیردفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
     

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/15

شماره: 870788 ب 4
چون آقای محسن نیک نفس فرزند مرتضی شکایتی علیه آقایان 1- علی سیاه 
پ��وش 2- علی محم��د آقاجانی 3- بیژن حی��دری 4- ابراهیم صفری مبنی بر 
س��رقت تراول چک و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالسه 870788 
ب 4 این ش��عبه ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د 
حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 18021/ م الف
مجید مولوی – بازپرس شعبه چهارم دادسرای اصفهان
     

آگهی ابالغ 
کالسه: 359-88 ح14

دادنامه: 796 – 88/7/11
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان

خواهان: بانک صادرات ایران با وکالت الهه زندیه به نشانی: سه راه حکیم نظامی، 
ابت��دای حکیم نظام��ی، روبروی بانک صادرات، س��اختمان 121، طبقه دوم -

دفتر وکالت 
خواندگان: 1- حس��ن تیموری فرزند عبدالرحی��م 2- مهدی محققیان حقیقی 
فرزن��د غالمرضا 3- امیررضا حقیقی فرزند غالمرضا 4- محمد تیموری فرزند 

عباس همگی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم الهه زندیه بطرفیت 
آقای حس��ن تیموری فرزند عبدالرحیم بخواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال وجه سفته های شماره 310530، 310531 و 629892 و خسارات 
هزینه دادرس��ی، هزینه واخواست، تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به ابقاء 
اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و اینک��ه خواندگان با اطالع از دعوی مطروح��ه هیچگونه ایراد و دفاعی 
بعم��ل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دی��ن و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا 
مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه 

ش��ده محق تشخیص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
مبلغ یکصد و بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته 2/351/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و 2/400/000 ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه بر اس��اس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ 
سررس��ید 84/12/14 ت��ا زمان وصول و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانونی 
در ح��ق خواه��ان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 
روز قاب��ل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف مدت بیس��ت روز تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.
 16710 / م الف

عبدالهی - رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/16

شماره: 881511 ب 4
چون آقای محمدعلی فدایی اردس��تانی فرزند محمود شکایتی علیه آقای فرود 
دانش��ور فرزند فری��دون مبنی بر خیانت در امانت مط��رح نموده که پرونده به 
کالسه 881511 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی 
ب��ه اتهام خ��ود به این مرجع مراجع��ه نماید در صورت عدم حضور دادس��را 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18024/ م الف
مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/9

شماره: 881490 ب 4
چون آقای جهانگیر رضوانی فرزند تقی ش��کایتی علیه آقای حامد طهماسبی مبنی 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده به کالسه 881490 ب 4 این 
بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از 
نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18022/ م الف
محمدی - مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 88/11/1-1433/88 ش/8 
در خصوص پرونده کالس��ه 1433/88 ش/ 8 خواهان خانم فاطمه تدین اسالمی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ از منزل 
مسکونی از پالک ثبتی 8269-4999 ثبت اصفهان به طرفیت آقای علیرضا سماخ 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/2/1 ساعت 9/30 تعیین گردیده، 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 17698/ م الف
مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/9/14
شماره: 179/87 ش 33

بموج��ب رأی ش��ماره 97 تاری��خ 88/2/7 ح��وزه 33 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای رضا عیدی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته همچنین خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید چک 
)87/3/5( لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له آقای اصغر جعفری نش��انی 

محل اقامت: کلیشاد- کمربندی باهنر کوچه هشتم پالک 2
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.17699/ م الف
شورای حل اختالف شماره 33 اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه دهم دادگاه عمومی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 375/88 ج/10 له آقای محسن حاجیان و زهرا شهیدی کاویان به وکالت 
آقای ج��واد حیدری و علیه مهدی حاجیان مجهول المکان به خواس��ته فروش 
6 دانگ واحد مس��کونی تحت پالک ثبت��ی 1054/ 4 بخش 14 اصفهان بلحاظ 
غیرقابل افراز بودن آن به آدرس ابتدای خیابان میرزا طاهر جنب بن بست پاکروان 
جلسه مزایده را برای روز شنبه 1389/1/21 ساعت 9 صبح در محل اجرا خیابان 
نیکبخت اتاق 317 برگزار نماید. پالک فوق در حال حاضر فاقد سکنه و قیمت 
آن طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری معادل 8/190/000/000 ریال تعیین 
گردی��ده که مص��ون از اعتراض قرار گرفته. طالبین خری��د 5 روز قبل از مزایده 
می توانند از محل بازدید و کس��انی حق ش��رکت در مزایده را دارند که حداقل 
10% بها را نقدا به همراه داشته باشند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده 

فردی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
اوصاف و مشخصات ملک طبق نظریه کارشناس

محل منزل مس��کونی واقع اس��ت در اول خیابان میرزا طاهر- جنب بن بست 
پاکروان به مس��احت مفید 654 مترمربع که مخروبه و خالی می باش��د دارای 
امتیاز آب، برق، گاز و تلفن که همگی قطع می باش��د که ارزش فعلی آن طبق 

نظریه کارشناس معادل 8/190/000/000 ریال تعیین گردیده است.
18248/ م الف

مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 10 دادگستری اصفهان

فعاالن اقتصادی از قانون هدفمند کردن 
یارانه نهراسند، مجلس مراقب است

اشاره

 یک اس��تاد رش��ته اقتصاد، حض��ور مجلس 
در بررس��ی قانون هدفمند کردن یارانه را بس��یار 
ارزشمند دانست و خطاب به تولیدکنندگان گفت 
از التهاب خود نس��بت به اجرا ش��دن این قانون 
بکاهند زیرا مجلس به دقت در حال بررس��ی این 
الیحه است و به عنوان یک عامل کنترل کننده در 
صحنه حاضر اس��ت. وی توضی��ح داد: مجلس با 
به کارگیری مکانیزم هایی از ورود شوک به اقتصاد ایران 

در اثر اجرا ش��دن این قان��ون جلوگیری می کند. 
وی به مدیران واحدهای تولیدی پیشنهاد کرد در 
راس��تای اجرای هدفمند ک��ردن یارانه هزینه های 
خود را مدیریت کنند و اظهار داش��ت: واحدهای 
تولی��دی بای��د هزینه ها را  کنت��رل کنند نه اینکه 
کاهش بدهند، یعنی تناس��ب هزینه ب��ا درآمد را 

مشخص کنند. 
بهبود در نظام اقتصاد جهانی آغاز شده است 

این استاد رشته اقتصاد دانشگاه در کانادا  گفت:  
در س��ال 2010  امریکا رس��مًا خروج از رکود را 
آغاز کرده است و از 35 متغیر 32 متغیر اقتصادی 
در حال رش��د است و تنها بخش مسکن در رکود 
ق��رار دارد. وی تصریح کرد: بورس اوراق بهادار 
78 کش��ور جهان در حال ترمیم سقوط اند، روند 
نزول نرخ بهره متوقف شده و ارزش دالر امریکا 
در حال کاهش است. وی قیمت کاالهای اساسی 
را در حال افزایش دانست و گفت: اقتصاد جهان 
در حال برون رفت از رکود اقتصادی  است و در 
اث��ر آن قیمت کاال افزایش می یاب��د و با افزایش 
نرخ بهره بانکی بهای طال و نفت باال خواهد رفت. 
وی با اش��اره به پیش بینی خ��ود در کاهش بهای 
دالر و افزای��ش بهای ی��ورو در بازارهای جهانی 
گفت: ارزش ارزهای خارجی در س��ال آینده در 

ایران افزایش خواهد یافت. 
وی افزای��ش می��زان نقدینگی طی 30 س��ال 
گذش��ته را قابل توجه دانس��ت و گفت: باالترین 
حجم نقدینگی در س��ال 85 و 86  در بین جامعه 
توزیع ش��د که ناش��ی از هزینه کردن درآمدهای 

نفتی بود.

ــد داخلی  ــش توان تولی ــرخ ارز برای افزاي ن
بايد افزايش پیدا کند 

وی قیمت گذاری نرخ ارز را بر اساس چهار 
س��ناریو تش��ریح کرد و گفت: پیش بینی نخست 
افزایش  نرخ ارز به صورت یکباره و رسمی است 
که امکان وقوع آن 15 درصد اس��ت. س��ناریوی 
دوم، اعمال سیاست چند نرخی است که 5 درصد 
ام��کان دارد و افزایش نرخ ارز بدون اعالم بانک 

مرکزی نیز 60 درصد امکان دارد. وی افزود: ادامه 
سیاستهای قبلی طی چند ساله گذشته با امکان20 درصد 

پیش بینی می شود. 
وی توضیح داد: در سال 89 نرخ ارز باال رونده 
خواهد بود، زیرا جامعه ایران تحمل ارز یک هزار 
تومان را ندارد و بهتر است قیمت ارز  به قیمتهای 

منطقی برسد. 
 وی حرکت کردن به سمت بازارهای جهانی 
را یک��ی از رویکردهای مهم ش��رکتهای تولیدی 
برش��مرد و گفت: برای ادامه فعالیت و ارزآوری 
باید ش��رکتهای ایران��ی در بازاره��ای جهانی که 

امکان فعالیت دارند حضور فعال داشته باشند. 
ــعه کارکرد خود را از    برنامه پنج ساله توس

دست داده دو ساله برنامه ريزی کنید 
  وی برای دولت و بخش خصوصی برنامه ریزی 
دوساله پیش��نهاد داد و گفت: هر چه طول برنامه 
کوچکتر باش��د رس��یدن به آن با توجه به شرایط 
سیاس��ی و اقتصادی امکان پذیرتر است و  دیگر 
جایگاهی برای  برنامه ریزی پنج ساله در کشورها 

وجود ندارد. 
وی معط��وف ش��دن سیاس��تها ب��ه تنظیم و 
مدیری��ت نقدینگ��ی در واحده��ای اقتصادی را 
ب��ه مدیران ای��ن بنگاهها توصیه ک��رد و گفت: از 
سیاستهای بلند مدت تا حد امکان باید خودداری 
کرد زیرا کاربرد مدل های پیش بینی برای اقتصاد 
ایران به دلیل نوسانات شدید بسیار مشکل است. 
وی اف��زود: بخش اقتصاد باید نبض بازار را برای 
تدوی��ن سیاس��تهای خ��ود در نظر بگی��رد و  از 

اطالعات به روز اقتصادی آگاه شود. 

رونق یا رکود بخش مس��کن می تواند به طور 
قاب��ل توجه��ی اقتصاد کش��ور را تح��ت تأثیر قرار 
دهد. کارشناس��ان پیش بینی می کنند که با توجه به 
تالش های دولت، وضعیت بازار مسکن سال آینده 
)1389 ( متعادل تر خواهد ش��د. بازار مس��کن در 
سال های اخیر فراز و نش��یب های بسیاری تجربه 
کرده اس��ت. دوره افزایش قیمت مس��کن در کشور 
که از اوایل س��ال 1385 آغاز شده بود، تا اوایل سال 
1387 ادامه یافت و عوامل متعددی در شکل گیری 
روند افزایش��ی بهای مس��کن در کشور مؤثر بودند. 
قیمت مسکن در سال 86 رشد بیش از 80 درصدی 
را نس��بت به سال 85 نش��ان داد و یکی از مهمترین 
مسائل تأثیرگذار در این بخش، مشکالت ساختاری 
ب��ود. در همین ح��ال باال رفتن می��زان نقدینگی در 
جامع��ه، فقدان بازاره��ای مطمئ��ن و کارآمد برای 
س��رمایه گذاری و جذب حجم عظیمی از نقدینگی 
در جامعه و سرازیر شدن آن به سمت بازار مسکن، 
سبب ش��د به علت نبود مکانیزمی مؤثر برای کنترل 
س��وداگری در بازار مسکن، قیمت ها در این بخش 
به شدت افزایش یابد و به متقاضیان در این بخش به 
خصوص در کالنشهرها که دارای سرمایه محدودی 
بودند، آسیب وارد شود. به عقیده کارشناسان بعد از 
طی این دوره، از س��ال 1387 این روند تا حد قابل 
توجهی تغییر کرد و به تدریج رشد نقدینگی کاهش 
یافت و به این ترتیب روند افزایش��ی قیمت مسکن 
تا حدی متوقف شد. سیر نزولی قیمت مسکن بدان 
حد بود که در پایان سال 87 سطح قیمت ها در این 
بازار نس��بت به ابتدای همان سال 30 درصد کاهش 
نش��ان داد. بحران گرانی مس��کن که تا ابتدای سال 
87 ادامه داش��ت، ناگهان جای خ��ود را به رکود در 

این بخش داد. کارشناس��ان عقیده دارند در سال 87 
به س��بب تالش های دولت در بخش مسکن که در 
راستای متعادل س��اختن بازار این بخش انجام شد، 
رک��ود قیمت در ای��ن بخش تداوم یاف��ت. در بین 
تالش ها و اقدام های مؤثر دولت برای س��اماندهی 
بازار مسکن می توان به موضوع هایی مانند تصویب 
قانون ساماندهی مسکن، اجرایی شدن طرح مسکن 
مهر، اجرای کد رهگیری برای جلوگیری از تخلفات 
در بخش مس��کن در سطح کش��ور، اعمال مالیات 
مضاعف بر مسکن برای جلوگیری از دالل بازی و... 
اش��اره کرد. ذکر این نکته بسیار مهم است که طرح 
سامانه جامع ثبت معامالت مسکن که توسط دولت 
که از اول آذر ماه 87 عملیاتی ش��د، س��بب ش��د از 
سوادگری در این بخش جلوگیری شود زیرا تا قبل، 
بخشی از افزایش قیمت ها در بخش مسکن ناشی از 
فعالیت های داللی و کاذب بود که با حمایت برخی 
س��رمایه گذاران این امر به طور مکرر تکرار می شد 
و همین امر باال رفتن قیمت مسکن به خصوص در 
کالنشهرها را در پی داشت. خوشبختانه طرح مسکن 
مهر نیز به کمک افراد فاقد مسکن و کم بضاعت آمد 
تا به این ترتیب زمینه برای خانه دار ش��دن اقش��ار 
کم در آمد در کش��ور فراهم ش��ود. به طوری که با 
ارائه زمین و تسهیالت به خانوارهای کم درآمد، این 
ام��کان برای این خانوارها فراهم ش��ود که به جای 
اینکه به س��مت زمین های ارزان در حاشیه شهرها 
برون��د، در زمین های��ی که از س��وی دولت دارای 
طرح شهرس��ازی هستند، براساس اصول و مقررات 
س��اختمان به س��اخت و س��از اقدام کنند. بنابراین 
اجرای طرح مسکن مهر باعث کاهش حاشیه نشینی 
در کش��ور می ش��ود. انباش��ت تقاضا نیز تا قبل، از 

مهمترین مسائل پیش روی بخش مسکن در کشور 
بود و اکنون با تولید مناس��ب تا حدی مدیریت شده 
است و انتظار می رود با تالش های دولت این روند 

ادامه داشته باشد.
از س��وی دیگر موضوع استفاده از فناوری های 
نوین در بخش مس��کن از س��وی مس��ئوالن ذیربط 
به عن��وان یک هدف دنبال می ش��ود و این مهم به 
تصوی��ب دولت رس��یده و به تمام��ی بخش ها نیز 
ابالغ شده است. در صورت اجرای این مهم،  شاهد 
کاهش قیمت تمام ش��ده مس��کن، افزایش س��رعت 
س��اخت و س��از، ارتقای کیفی کار، صرفه جویی در 
هزینه ها و... خواهیم بود و تمامی این عوامل سبب 
خواهد شد بخشی از چالش های پیش روی بخش 
مسکن کشور حل شود. در همین حال با توجه به باال 
بودن تقاضا در بخش مس��کن )به سبب جوان بودن 
کش��ور، رسیدن جوانان به س��ن ازدواج و ضرورت 
داش��تن مسکن ( که ساالنه حدود یک میلیون واحد 
پیش بینی می ش��ود، دولت حتی از سرمایه گذاری 

خارجی در این بخش استقبال می کند.
در ارتباط با بخش مس��کن باید گفت که وجود 

بخش خصوصی آماده و فعال در امر ساخت مسکن، 
 توان باالی اش��تغالزایی در بخش مسکن )مستقیم و 
غیرمستقیم( ، گسترش و توسعه بازارهای مالی برای 
تأمین منابع مورد نیاز، امنیت نس��بی س��رمایه ها در 
بخ��ش مس��کن، امکان تولی��د مصالح س��اختمانی 
در داخل،  اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود و... از 

فرصت های پیش روی این بخش تلقی می شود.
از جمله پیشنهادها برای بهبود بخش مسکن را 
نیز می توان شامل ساخت شهرک های نوین )مانند 
شهرهای جدید پرند و...(، استفاده از فضاهای ممکن 
در جهت توس��عه بافت شهری، بلند مرتبه سازی و 
حرکت به سمت گسترش عمودی ساخت مسکن به 
جای توس��عه افقی، ایجاد زمینه های مناسب جذب 
نیروی جوان در طرح های احداث مسکن، حمایت 
از انبوه سازان و ارائه تسهیالت بانکی، تأمین مصالح 
مناس��ب و ارزان قیمت، تولید مس��کن ارزان قیمت 
و واگذاری س��اخت و س��ازها در مقی��اس انبوه به 
ش��رکت های پیمانکاری داخل��ی و خارجی، ایجاد 
ثبات اقتصادی و اطمینان در بازار مس��کن با تنظیم 

سیاست های پولی و بانکی و... دانست.

غرب برای فشار به ایران جهت صرف نظر کردن 
از انرژی صلح آمیز هس��ته ای که حق مس��لم کشور 
ما است، تهدیدمی کند در صورت تداوم فعالیت ها، 
تحریم های جدید اقتصادی را علیه آن اجرا می کند تا 
به این ترتیب به اهداف خود برسد. اما غربی ها هنوز 
درک نکرده اند در این بازی سیاسی آنها بازنده هستند. 
در باب تحریم اقتصادی باید به این نکات توجه شود: 
نخس��ت اینکه تحریم اقتصادی ب��ا چه هدفی اعمال 
می شود و از منظر هدف آیا تاکنون موفقیت آمیز بوده 
یا خیر؟ به طور کلی تحریم اقتصادی عبارت اس��ت 
از دس��تکاری در روابط و همکاری های اقتصادی به 
منظور تأمین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی 
ابزاری در اختیار سیاس��ت خارجی غرب اس��ت که 
معموالً با استفاده از آن می کوشد کشور یا کشورهایی 
را ب��ا اغراض سیاس��ی خود تحت تأثیر ق��رار دهد.
تحریم اقتصادی دو نوع است. نوع اول آن به گونه ای 
است که به منظور تحت فشار قراردادن کشور هدف 
صورت می گیرد. این نوع تحریم از سوی غرب حتی 
برای تغییر رژیم برخی کشورهای هدف مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. به طوری ک��ه در مورد عراق ، در 

دوره حکومت ص��دام اتفاق افتاد. در واقع جایگزین 
جنگ و ی��ا ماقبل جنگ تلقی می ش��ود تا کش��ور 
ه��دف به زانو درآید. ن��وع دوم تحریم اقتصادی نیز 
برای تغییر رفتار اقتصادی، سیاس��ی و...کشور هدف 
به اجرا گذاشته می شود که تا حدی مالیم تر از نوع 
نخس��ت آن می باشد و شامل تحریم تجاری و مالی 
است. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، ایران همواره 
تاب��ع تصمیم گیران خارجی بود، اما بعد با اس��تقرار 
جمهوری اسالمی، کشور در مسیر استقالل و آزادی 
حرک��ت کرد و ای��ن موضوع س��رآغاز برخوردهای 
غیرعقالیی دولتمردان غربی با ایران شد و تاکنون ادامه 
داشته است. نکته حائز اهمیت این است که هر بار از 
تحریم اقتصادی صحبت می شود، این پرسش را در 
پی دارد که اثر بخشی آنها چه میزان بوده است؟ اولین 
نکته مهم در این زمینه، هزین��ه، وقت و انرژی برای 
تغییر مناسبات تجاری و مالی کشورهای درگیر تحریم 
است و اکنون که برخی کشورهای اروپایی به تحریک 
امریکا در اصطالح با یکدیگر علیه جمهوری اسالمی 
ائت��الف کرده اند، باید هزینه بیش��تری را در فعالیت 
تجاری متحمل ش��وند. زیرا تا پی��ش از این، بخش 

بس��یار مهمی از نیازهای نفتی و همچنین بسیاری از 
کاالهای غیرنفتی خود را از ایران تأمین می کردند. در 
این سال ها تغییر بازار برای همگی این کشورها هزینه 
قیمتی باالتری داشته است که باید آن را متحمل شوند. 
به عبارت دیگر باید کشورهای تحریم کننده، کاالهای 
مورد نیاز خود را با قیمت باالتری خریداری کنند. از 
سوی دیگر همین کشورها بازار مناسبی به نام ایران را 
برای فروش کاالهای خود از دست داده اند. در حالی 
که تا قبل کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، انگلیس و... 
در معامالت خود از شیوه تهاتری استفاده می کردند. 
به طوری که در قبال خرید نفت و بس��یاری دیگر از 
کاالها از ایران، تولیدات خود را به سمت این کشور 

روانه می کردند.
از دیگر مسائل مطرح در زمینه تحریم، تأثیرگذاری 
آن است و تحقیقات انجام شده نشان می دهد از سال 
1914 تا 1990 بی��ش از 170 مورد تحریم در جهان 
ب��ه اجرا درآمد که بی��ش از 70 درصد آنها بی نتیجه 
بود. همچنین دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در 
امریکا را باید دوره شاخصی از تحریم های اقتصادی 
علیه کش��ورهای جهان دانست. زیرا در زمان فعالیت 
دولت وی 161 بار تحریم اقتصادی علیه 35 کش��ور 
جهان صورت گرفت که آنها نیز حاصلی نداشت. در 

س��ه دهه اخیر نیز جمهوری اس��المی ایران از سوی 
امریکا و کشورهای داوطلب )هم پیمان امریکا مانند 
آلمان، انگلیس، فرانسه و...( تحریم شده که هیچ نتیجه 
مثبتی برای غرب در پی نداش��ته اس��ت. اما در مورد 
ایران مسأله به گونه دیگری است. زیرا 30 سال تحریم 
سبب شده مسئوالن کشور عزم خود را جدی تر کنند 
تا با بهره گیری از منابع خدادادی،  توانمند سازی نیروی 
انسانی، اتکا به تجهیزات ساخت داخل و... نیازهای 
اقتصادی، صنعتی و علمی کش��ور را تأمین کنند. در 
چنین شرایطی هنوز غربی ها به دنبال یارگیری هستند 
و هر روز نیز هیأتی را برای همین منظور به نقطه ای 
از جهان اعزام می کنند تا شاید صدای موافقی را برای 
همراهی جهت تحریم اقتصادی علیه ایران پیدا کنند 
که حاصلی ندارد و جمهوری اس��المی ایران تا کنون 
بسیار شفاف و صریح عمل کرده و مصمم است تا از 
حقانیت خود در زمینه اس��تفاده از انرژی صلح آمیز 
هسته ای برای تأمین نیازهای اقتصادی )تولید انرژی 
الکتریک��ی ( و علمی )تولید رادیوداروها برای درمان 
بیماری های س��رطان و... ( اس��تفاده کند. این حقی 
است که به تمام کشورها تعلق دارد و غربی ها نمی توانند 
آن را از ایران سلب کنند و حتی با حربه های تهدید و 

تحریم نیز نتیجه ای حاصل نخواهد شد. 

بازار مسکن 
سال آینده متعادل تر خواهد شد

تحریم اقتصادي ایران
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اقتصاد امروز



  ناوگان حمل و نقل درحد نياز براي جابجايي 
مسافران نورزي استان اصفهان وجود دارد  

مدی��ر کل حمل و نق��ل و پایانه های 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه هیچ مشکلی 
برای جابجایی مسافران نوروزی از طریق 
ناوگان حمل و نقل بین ش��هری و استانی 
وج��ود ندارد، گفت: ن��اوگان حمل و نقل 
درحد نیاز برای جابجایی مسافران نورزی 

استان اصفهان وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، »حسینعلی شمعانیان« 
روز یکش��نبه در نشس��ت خبری در مورد 
اج��رای طرح افزای��ش ایمنی حمل و نقل 
داخلی و بی��ن المللی مس��افران نوروزی 
س��ال 89 اس��تان اظهار داش��ت: سه هزار 
و 500 دس��تگاه ان��واع ن��اوگان که 1600 
دس��تگاه آن را اتوبوس تش��کیل می دهد 
برای جابجایی مسافران نوروزی استان در 

نظر گرفته شد. 
وی افزود: ع��الوه براین تعداد حدود 
20 درصد ظرفیت اضافی به عنوان ناوگان 
کمک��ی برای مواقع خ��اص در نظر گرفته 
شده است. وی تصریح کرد: از آغاز طرح 
پیش فروش الکترونیکی بلیت اتوبوس از 
یکم تا هفتم اس��فند ماه در استان 14 هزار 
بلیت به فروش رسید و همچنین از هشتم 
تا نیمه اس��فند ماه نیز 70 هزار بلیت دیگر 
از طریق سامانه های مختلف پیش فروش 

شده است. 
ش��معانیان تصریح کرد: در ایام غیر از 
تعطیالت ناوگان حمل و نقل بین ش��هری 
اس��تان با ظرفیتی حدود 60 درصد اشغال 

صندلی تردد می کند و تنها در ایام نوروز 
و اواخر تابستان صددرصد ظرفیت ناوگان 
حمل و نقل اس��تان اش��غال می شود. وی 
میزان مس��افر جابجا ش��ده س��ال گذشته 
توس��ط ن��اوگان حم��ل و نقل اس��تان را 
حدود 20 میلی��ون نفر اعالم کرد و افزود: 
حدود 1/5 میلیون نفر جابجایی مسافر در 

تعطیالت نوروزی اتفاق می افتد. 
وی همچنی��ن می��زان افزایش قیمت 
بلی��ت ناوگان حمل و نقل بین ش��هری را 
حداکث��ر 20 درص��د از 25 اس��فند تا 15 
فروردین عنوان کرد و گفت: با شرکت ها 
و کسانی که بیش از قیمت های مصوب از 
مردم وجه دریافت کنند برخورد می شود 
که به همین منظور بازرسان اداره کل حمل و نقل 
و پایانه ها در محل پایانه ها مس��تقر و بر 

این امر نظارت می کنند. 
مدی��ر کل حمل و نق��ل و پایانه های 
اس��تان اصفهان از شناس��ایی 40 ش��رکت 
متخل��ف طی روز های گذش��ته خبرداد و 
گفت: شرکت های متخلف برای رسیدگی 
به تخلفاتشان به کمیس��یون های مربوطه 
فراخوانده ش��دند و متناسب با نوع تخلف 

با آنها برخورد قانونی می شود. 
هم اکن��ون در اس��تان اصفهان 3500 
ناوگان حمل و نقل مسافر با 7500 راننده 
و در بخ��ش بار نیز 29 هزار ناوگان حمل 
ب��ار با 49 ه��زار راننده حرف��ه ای وجود 

دارد.

س��االنه بین 80 تا 120 تن عس��ل در 
فریدونشهر تولید می ش��ود. رئیس جهاد 
کشاورزی فریدونش��هر در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: 200 زنبوردار در فریدونشهر 
مش��غول به کار زنبورداری هستند و آمار 
کلنی های این شهرس��تان حدود 12 هزار 

کلنی است. 
رحیمی«  »مح����م��د  گفت�����ه  ب��ه 
خشکس��الی های اخیر تولید عس��ل را در 
شهرس��تان کاه��ش داده اس��ت. رحیمی 
اظه��ار داش��ت: برگ��زاری کالس ه��ای 
آموزش��ی با حضور کارشناسان مجرب در 
زمینه های پرورش زنبور عس��ل، اصالح 
نژاد زنبور عس��ل، پ��رورش ملکه، تغذیه 
زنب��ور بیماری ه��ا و همچنی��ن تولیدات 

جنبی زنبور عس��ل مانند گرده گل و موم 
از جمل��ه اقدام��ات جهاد کش��اورزی در 
طول س��ال برای زنبورداران این شهرستان 
است. وی ادامه داد: برگزاری کالس های 
آموزشی جهاد کشاورزی فریدونشهر برای 
زنب��ورداران در اصالح نژاد زنبور عس��ل، 
ک��وچ به موق��ع زنبورها، رعای��ت فاصله 
طبیعی بی��ن کلنی های هر زنبورس��تان و 
تبادل تجربیات زنبورداران این شهرس��تان 
مؤثر است. رحیمی گفت: با وجود مستعد 
بودن منطقه فریدونش��هر برای پرورش و 
تغذیه زنبور عس��ل به دالی��ل مختلف از 
جمله خشکسالی و مش��کالت نگهداری 
زنبور عس��ل، مردم این شهرس��تان رغبت 

چندانی برای توسعه این شغل ندارند.

شهرستان خمینی ش��هر با تولید بیش 
از س��ه میلیون کوزه گل ش��ب بو در سال 
یک��ی از بزرگترین تولید کنندگان این گل 

نوروزی در کشور است. 
به گ��زارش ایرنا، تولید گل ش��ب بو 
بی��ش از 50 س��ال در منطق��ه »قرطمان« 
خمین��ی ش��هر رواج دارد و همی��ن ام��ر 
باعث تبدیل ش��دن ای��ن منطقه به یکی از 
بزرگتری��ن مناطق تولید ای��ن نوع گل در 

کشور شده است. 
مدی��ر جه��اد کش��اورزی شهرس��تان 
خمینی شهر با اش��اره به اینکه قرطمان از 
مناطق مس��تعد در زمینه تولید گل اس��ت 
به ایرنا گف��ت: جهاد کش��اورزی به طور 
مستقیم نقش��ی در تولید و فروش گل در 

خمینی شهر ندارد. 
»کامران بقایی« افزود: با این حال جهاد 
کش��اورزی با توزیع کود های ش��یمیایی 
و س��وخت گازوییل در جه��ت گرمایش 
گلخانه و تولید گل مرغوب تر به گلخانه داران 

کمک می کند. 
به گفته وی به ازای هر هزار متر جهت 
گلهای فصلی 15 هزار لیتر و جهت تولید 
گل های برفی30 الی 35 هزار لیتر سوخت 
ب��ه گلخانه ها اختصاص می یابد. بقایی با 
اش��اره به نق��ش فعالیت ش��رکت تعاونی 
تولید کنندگان گل گفت: جهاد کشاورزی 
در ص��ورت درخواس��ت تولیدکنندگان با 
اع��زام کارشناس��ان باغبان��ی در تولید هر 
چه بیش��تر گل همکاری می کند. یکی از 

تولید کنندگان گل شب بو در خمینی شهر 
در گفتگو با ایرنا با اش��اره به بازار فروش 
این محصول گفت: عدم فعالیت منس��جم 
اتحادیه تولیدگان، حضور دالالن و واسطه 
گ��ران، بزرگتری��ن عامل ض��رر و زیان به 

تولید کنندگان گل است. 
»عب��اس کریمیان« اف��زود: تولیدکننده 
به دلیل ع��دم س��اماندهی و برنامه ریزی 
اصول��ی در تولی��د مجبور ب��ه فروش کل 
تولی��دی خود زیر قیمت و با ضرر و زیان 

به دالل و واسطه می شود. 
وی گفت: به دلیل عمر کم گل ش��ب 
ب��و و کوتاه بودن زمان تقاضای آن مجبور 
هستیم به هر قیمتی که دالالن و واسطه گران 
می خواهن��د گل ه��ا را بفروش��یم. دیگر 
تولید کننده گل ش��ب بو به خبرنگار ایرنا 
گف��ت: محصوالت گل بیمه نیس��تند و ما 
مجبوری��م در طول س��ال ب��ا هزینه های 
مختلفی همچون کود، خاک مخصوص و 
دس��تمزد کارگر منتظر فروش محصول در 
آخرین ماه سال باش��یم. »حسین سالمی« 
افزود: هیچگونه تس��هیالتی ب��ه دلیل باال 
بودن هزینه نصب اسکلت فلزی و وسعت 
کم گلخانه و باغهای گل به ما تعلق نمی گیرد. 
وی از مس��ئولین شهرس��تان خمینی شهر 
خواس��ت ت��ا با فع��ال نم��ودن اتحادیه و 
تشکیل صندوق حمایتی عالوه برنظم بخشی 
به خرید گل توس��ط متقاضی��ان عمده از 
طریق اتحادیه با واسطه گران و دالالن این 

صنعت مقابله شود.

معاون استاندار:

همایش چهره هاي ماندگار 
جلوه اي ازظرفيت هاي تمدني اصفهان است  

همایش چهره های مان��دگار اصفهان 
جل��وه ای از ظرفیت ه��ای تمدن��ی این 
س��رزمین در عرصه های مختلف اس��ت. 
معاون سیاس��ی امنیتی استاندار اصفهان در 
گفتگو با ایرنا افزود: ظرفیت عظیم و منابع 
انسانی فرهیخته اس��تان اصفهان، مسئولین 
استان را به فکر برگزاری همایش تجلیل از 
ش��خصیت های ماندگار و مؤثر این استان 
در حوزه ه��ای مختل��ف علمی، فرهنگی، 
هنری، رسانه، صنعت، دانشگاه و روحانیت 
انداخ��ت. » محم��د مهدی اس��ماعیلی« با 
ی��ادآوری برگ��زاری دو دوره قبل��ی این 

همای��ش و تالش مس��ئوالن اس��تان برای 
برگزاری دور س��وم آن ب��ا حضور رئیس 
جمه��وری افزود: این همای��ش با حضور 
آقای احمدی ن ژاد در هتل عباسی اصفهان 
برگزار خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه 
س��ال جاری هیأت دولت مبنی بر انتخاب 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اس��المی تصریح ک��رد: برپایی یک 
تمدن به رش��د و شکوفایی در حوزه های 
مختلف وابسته است و همایش چهره های 
ماندگار اصفه��ان جلوه ای از توانایی های 
فرهنگ و تمدن ای��ن دیار در عرصه های 

گوناگون است. 
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان 
اع��الم ک��رد: 34 ت��ن از ش��خصیت های 
برجس��ته و تأثیرگذار اصفهان که اکثر آنها 
شخصیت های ملی نیز محسوب می شوند، 
در س��یزده عرصه مختلف ب��ه عنوان چهره 
ماندگار اس��تان مورد تقدیر ق��رار خواهند 
گرفت. اس��ماعیلی افزود: بخشی از تجلیل 
ش��وندگان ش��امل ش��ش نفر از روحانیون 
فاض��ل و انقالب��ی اس��تان، ش��ش ت��ن از 
اصفهان،  دانشگاه های  برجسته  دانشمندان 

صنعتی، کاشان و دانشگاه آزاد هستند. 

  سامان
  خبرنگار زاينده رود

امس��ال از محل اعتبارات گردشگری دو 
میلیارد ریال اعتبار هزینه توسعه خدمات رفاهی 
پل »زمانخان« ش��د. ش��هردار شهر توریستی 
»س��امان« از توابع ش��هرکرد مرکز چهارمحال 
و بختی��اری در گفتگ��و با زاین��ده رود افزود: 
این اعتب��ار برای ایجاد زیرس��اخت های این 
تفرجگاه از جمله محوطه سازی، ساحل سازی، 
دیوارسازی ضلع جنوبی سیاحتگاه مفرح پل 

زمانخان هزینه شد. 
فرامرز بیگدلی گف��ت: تاکنون 85 درصد 
عملیات پیش بینی شده در قالب این طرح اجرا 
شده است و تکمیل و آماده سازی ضلع جنوبی 
این مکان برای استفاده گردشگران نوروزی در 
دست اقدام است. شهردار سامان از پل زمانخان 
به عنوان یک مکان دیدنی و سیاحتی بی نظیر 
چهارمح��ال و بختیاری و کش��ور ی��اد کرد و 

افزود: در سالهای اخیر توجه مطلوبی به توسعه 
خدمات رفاهی این سیاحتگاه شده است. 

وی گفت: س��االنه 1/5میلیون نفر به ویژه 
در فصل تابستان و ایام نوروز از پل زمانخان با 

چشم انداز مفرح منطقه سامان بازید می کنند. 
پ��ل زمانخان با یک ق��رن قدمت واقع بر 
روی رودخان��ه زاین��ده رود در20 کیلومتری 
شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده 

است.

تمام��ی ادارات شهرس��تان ب��ا در اختیار 
گذاشتن اماکن اقامتی برای پذیرایی از مهمانان 
و گردش��گران ن��وروزی آماده ش��ده اند. به 
گزارش ایرنا، »مجتبی خوانس��اری«، فرماندار 
فریدونش��هردر جلس��ه س��تاد نوروزی این 
شهرستان اظهار داشت: فریدونشهر با دارا بودن 
نقاط جذاب و دیدنی از جمله طبیعت بکر و 
زیبا و مناطق تفریحی، قابلیت تبدیل شدن به 
یک قطب گردشگری ویژه را در استان اصفهان 
دارد. شهردار فریدونشهر نیز در این جلسه از 
توزیع س��ه هزار جلد کتاب با عنوان سفر به 
فریدونش��هر در بین میهمانان و شهروندان و 
همچنین تهیه بروش��ور از اماکن مذهبی، آثار 

تاریخی و گردشگری فریدونشهر خبر داد. 
»مختار اصالنی« اف��زود: تهیه DVD از 
اماکن تاریخی و مذهبی، مکان های گردشگری 

و تفریحی، جاده ها و خیابان های فریدونشهر 
و تالش برای معرفی این شهرس��تان با نمای 
کلی از دیگر برنامه های شهرداری فریدونشهر 

در تعطیالت بهار 1389 است. 
وی با اش��اره به وجود تنها پیست اسکی 
استاندارد اصفهان در فریدونشهر خاطرنشان 
کرد: پیست اسکی هر سال پذیرای گردشگران 
و ورزش��کاران حرفه ای اسکی باز است که از 
کوه های پربرف این شهرستان استفاده می کنند. 
به گفته وی چشمه لنگان، چشمه آب لت، سد 
چشمه لنگان، دشت الله های واژگون و چشمه 
لپه از جمله دیدنی های طبیعی فریدونش��هر 
اس��ت. در این جلس��ه پنج کمیته ویژه برای 
خدم��ت رس��انی هر چ��ه بهتر به مس��افران 
نوروزی تعیین و حیطه فعالیت و مس��ئولیت 

ه��ر کمیته ب��ه صورت مجزا ابالغ ش��د.

130 میلیون تومان برای اجرای طرح های 
بسیج سازندگی در شهرستان گلپایگان در سال 

88هزینه شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، فرمانده س��پاه ناحیه 
گلپای��گان در همایش محرومی��ت زدایی در 
گلپایگان افزود:این طرح ها در زمینه عمرانی 
روستایی، کش��اورزی، بازسازی، رنگ آمیزی 
و شاداب سازی مدارس بود. سرهنگ »یداهلل 
سلس��له« اظهار داش��ت: بیش از 500 نفر از 
جوانان بس��یجی گلپایگان در س��ا ل جاری 
در اجرای طرح های س��ازندگی هجرت سه 
ب��ه میزان بیش از پنج هزار نفر روز با بس��یج 

سازندگی سپاه همکاری داشتند. 
س��رهنگ سلس��له اضافه کرد: همایش 
محرومیت زدایی با هدف آشنا سازی بیشتر با 
طرح های بسیج سازندگی در توسعه عمران 
روس��تایی و مناطق محروم و تعامل بیش��تر 
دس��تگاه های اجرایی و مردم نهاد با بس��یج 

سازندگی برگزار می شود. 
همای��ش محرومی��ت زدایی با ش��رکت 
دهیاران، رؤسای ش��ورای اسالمی روستایی، 
فرمانده��ان پایگاه های مقاومت بس��یج و با 
هم��کاری بس��یج س��ازندگی در گلپایگان 

برگزار شد.

فرماندار شهرکرد تأکید کرد: طی سال آینده 
باید 15 هزار فرصت شغلی در این شهرستان 
ایجاد شود. به گزارش فارس، سعید زمانیان در 
نشست ویژه شورای اشتغال اظهار داشت: تمام 
س��ازمان ها و ارگان  های مسئول باید در حیطه 
کاری خود موانع فراروی اشتغال زایی جوانان 
را برطرف و بستر الزم در راستای ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی را در حد مقدور فراهم کنند. وی با 
تأکید بر اینکه در سال آینده سازمان  ها باید یک 
تحول جدی و اساس��ی در حوزه کاری خود 
در راستای اش��تغال زایی جوانان داشته باشند، 
گفت: تمام سازمان ها و ارگان های ذیربط باید 
در راستای رفع موانع اشتغال زایی دلسوزانه و 
مجدانه با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند 
تا بیکاری به عنوان یک معضل اساسی فراروی 
ازدواج جوانان استان برطرف شود. زمانیان ادامه 
داد: در همین راس��تا پیگیری اش��تغال زایی در 
شهرستان های هفت گانه استان با ارائه جزییات 
و تخصیص اعتبارات به صورت جزء به جزء 
مشخص شده است. فرماندار شهرستان شهرکرد 
صنعت، گردشگری و کشاورزی را سه محور 
اصلی ایجاد اشتغال در استان مطرح کرد و گفت: 
داشتن شغل به سبب تأمین نیازهای معیشتی و 
همچنین کسب و تقویت عزت نفس و تحقق 
خالقیت با هر تعریفی حداقلی از عدالت است، 

بر این مبنا ایجاد اشتغال به عنوان جهت گیری 
اصلی دولت عدالت محور هدف گذاری شده 
اس��ت. وی تصریح کرد: براساس برنامه های 
اعالم ش��ده دولت دهم ایجاد اشتغال پایدار و 
رفع موانع فرآروی آن به عنوان مهم ترین مشکل 
جوانان و خانواده های آنان هم اکنون در رأصس 
برنامه های کاری دولتمردان در سطوح ملی و 

استانی قرار گرفته است.
زمانیان اضافه ک��رد: دولت دهم با تدوین 
برنامه مشخص دنبال کاهش نرخ بیکاری و تک 
رقمی کردن آن تا پایان برنامه پنجم توس��عه با 

بهره گیری از تمام ظرفیت ها ست.
وی ادام��ه داد: ب��ر همین اس��اس س��هم 
دس��تگاه های استان در ایجاد این میزان اشتغال 
مش��خص ش��ده و برای رس��یدن به این رقم 
دس��تگاه ها و بانک های عامل باید به تعهدات 

خود عمل کنند.
زمانی��ان گلوگاه اصلی مبارزه با بیکاری و 
ایجاد اشتغال پایدار در جامعه را توجه جدی به 
آموزش فنی و حرفه ای دانست و گفت: این در 
حالی ا ست که عمده جوانان استان به علت عدم 
مهارت های الزم و متناسب نتوانسته اند مشغول 
به کار ش��وند، بر همین اساس مهارت آموزی 
فنی و حرفه ای باید سرلوحه کار جوانان در این 

مسیر قرار بگیرد.

اولین دانشجوی دکترای گرایش فیزیک 
هسته ای دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان از رس��اله خود با درجه عالی دفاع 

کرد و فارغ التحصیل شد.
ایرن�������ا، دکت�������ر  ب���ه گ��زارش 
»فرهاد شهبازی« سرپرست تحصیالت تکمیلی 
دانشکده فیزیک دانش��گاه صنعتی اصفهان 

اظهار داش��ت: نتایج حاصل از رس��اله این 
فرد در معتبرترین نش��ریات فیزیک جهان 
انتشار یافته و هشت مقاله در همایش های 
داخلی و خارجی از آن ارائه ش��ده اس��ت. 
دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود 10 هزار 
دانش��جو و 400 عض��و هی��أت علمی در 

شمال شهر اصفهان قرار دارد.

  بهره برداری از سه نيروگاه خورشيدي با توان توليد
 1800 وات برق در چهارمحال و بختياری  

دادستان اصفهان: 
با سوء استفاده کنندگان چهارشنبه آخر سال 

برخورد قاطع مي شود  

امنيت صادرات محصوالت صنعتي 
چهارمحال و بختياري به کشور عراق فراهم شد  

کوچ زودهنگام دامهاي عشاير 
به مناطق ييالقي چهارمحال و بختياری ممنوع است 

 شهردار سامان: 
دو ميليارد ريال هزينه زيرساخت گردشگري 

پل تاريخي »زمانخان« شد  

فريدونشهر آماده پذيرايي از مهمانان 
نوروزي است  

  130 ميليون تومان براي اجراي طرح هاي 
بسيج سازندگي درگلپايگان هزينه شد  

فرماندار شهرکرد:
15 هزار فرصت شغلي در شهرکرد بايد ايجاد شود

 اولين دانشجوي دکتري هسته اي 
دانشگاه صنعتي اصفهان فارغ التحصيل شد  

   شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

س��ه نیروگاه خورشیدی با توان تولید 
1800 وات برق در چهارمحال و بختیاری 

به بهره برداری رسید.  
مدی��ر کل حفاظ��ت محیط زیس��ت 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با زاینده رود 
اف��زود: این پنل های خورش��یدی در دو 
منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و سبزکوه 

با اعتب��اری بالغ بر 600 میلی��ون ریال به 
بهره برداری رس��یدند. »داوود ش��یوندی«  
اظهار داش��ت: این پنل های خورش��یدی 
ضمن تولی��د برق هیچگون��ه آلودگی در 
هوا نداش��ته و مواد س��می و مضر تولید 

نمی کنند. 
وی تصریح کرد: نیروگاه های فسیلی 
ه��وا و محیط اطراف خ��ود را با مصرف 
نفت، گاز و یا زغال س��نگ آلوده کرده و 

نیروگاه ه��ای اتمی نیز مش��کالت خاص 
خود را دارد، اما نیروگاههای خورش��یدی 
پاک ودارای محاسن زیست محیطی باالیی 
است. ش��یوندی راندمان باال و جایگزینی 
ای��ن نیروگاهه��ا ب��ه ج��ای نیروگاه های 
سوخت فسیلی در کاهش آلودگی محیط 
زیس��ت در س��طح محل��ی و منطق��ه ای 
را از مزای��ای نیروگاه ه��ای خورش��یدی 

اعالم کرد.

 دادستان عمومی و انقالب اصفهان با 
بیان اینکه مسئوالن باید زمینه تفریح سالم 
را ب��رای مردم فراهم کنن��د، تأکید کرد: با 
افرادی که قصد سوء استفاده از چهارشنبه 
آخر س��ال را داشته باش��ند، قاطعانه و با 

شدت برخورد خواهد شد. 
»محمدرضا حبیبی« در گفتگو با ایرنا، 
حرکات��ی از جمله ایج��اد راه بندان، آتش 
زدن الس��تیک در وسط معابر و استفاده از 
م��واد منفجره و محترقه و آت��ش زا را از 
جمله موارد مسبب سلب آسایش و امنیت 
م��ردم خواند ک��ه با عام��الن آن برخورد 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: وس��ایل نقلی��ه ای که 
ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی کنند نیز 
توقیف و به پارکینگ هدایت می ش��وند. 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: 
کس��انی که حضور آنان در جامعه س��بب 
بروز مفسده تشخیص داده شود، بازداشت 

طویل المدت خواهند شد. 

حبیبی در پاسخ به اینکه چرا امسال در 
سطح شهر اصفهان مکانی برای برگزاری 
ایمن مراسم چهارشنبه آخر سال پیش بینی 
نشده است، بیان کرد: ایجاد چنین مکانی 

وظیفه ش��هرداری و نیروی انتظامی است. 
وی گفت:  سیس��تم قضایی در قبال فراهم 
کردن محل برگزاری مراس��م چهارش��نبه 

آخر سال وظیفه ای ندارد.

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

امنیت ص��ادرات محصوالت صنعتی 
این اس��تان به ع��راق در تفاه��م نامه ای 
ب��ا وزارت بازرگان��ی این کش��ور فراهم 
ش��د. رئی��س س��ازمان صنای��ع و مع��ادن 
چهارمح��ال و بختیاری در گفتگو با زاینده 
رود ب��ا اش��اره ب��ه طوالنی بودن س��ابقه 
صادرات کاال به عراق توس��ط واحدهای 
صنعتی بزرگ اس��تان گفت: در تفاهمات 

انجام گرفت��ه ب��ا وزارت بازرگانی عراق 
واح��دای صنعتی کوچک نی��ز با ضمانت 
برگشت س��رمایه می توانند به این کشور 

صادرات داشته باشند. 
» رحمان کرمی« تصریح کرد: اعضای 
ات��اق بازرگانی عراق در س��فر به اس��تان 
ضمن بررسی موانع و مشکالت پیشروی 
صنعتگران، برای ارائه خدمات، تسهیالت 
و تأمین امنیت صنعتگران استان در عراق 
قول مس��اعد دادند. کرمی اظهار داش��ت: 

با توجه به نیاز ش��دید کش��ور عراق بعد 
از بحران جنگ به محصوالت بهداش��تی، 
غذای��ی و مصال��ح س��اختمانی کاالهای 
این اس��تان در بازار مصرف این کشور با 
استقبال مواجه ش��ده است و با همکاری 
این سازمان، شرکت توسعه تجارت سفیر 
زاگ��رس و وزرات بازرگانی عراق منطقه 
آزادی ب��رای تبادل کاال، توس��عه و تعامل 
بازرگانان عراق و ایران در مرز دو کشور، 

سال آینده احداث خواهد شد.

    شهرکرد
    خبرنگار زاينده رود

 مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری 
گفت: کوچ زودهنگام دامهای عشایر کوچرو 
به مناطق ییالقی این استان ممنوع است و از 
انجام آن جلوگیری خواهد شد.  سام صفری 
افزود: به منظور صیانت از عرصه های طبیعی 
و مراتع از کوچ زودهنگام دامهای عشایر قبل 
از تقویم کوچ که اواسط اردیبهشت ماه سال 

آینده تعیین شده است، جلوگیری می شود. 

وی از بارندگ��ی خ��وب و غن��ی بودن 
مراتع مناطق قشالقی مناطق گرمسیری استان 
خوزستان برای دامهای عشایر ابراز رضایت 
کرد و اف��زود: دلیلی برای تعجی��ل در کوچ 

زودهنگام در سال زراعی جاری وجود ندارد. 
وی خسارت سیل و تلف شدن دامهای 
عشایرکوچروی زودهنگام در سال گذشته را 
یادآور شد و گفت: سال گذشته به دلیل کاهش 
بارندگی و فقیر بودن مراتع گرمسیری کوچ 
زودهنگام اتفاق افتاد که موجب تلف ش��دن 

دامهای عشایر شد. 
صفری، پوش��ش مراتع مناطق ییالقی 
شهرس��تانهای کوهرنگ، ل��ردگان و اردل 
را ب��رای کوچ ب��ه موقع عش��ایر کوچرو 
مناس��ب دانس��ت و تأکید کرد: امس��ال با 
پی��ش بینی انجام ش��ده کمب��ود علوفه و 
خوراک دام در اس��تان وجود ندارد. عشایر 
چهارمحال وبختیاری با پرورش بیش از دو 
میلیون رأس دام سبک یکی از قطب های 

دامداری کشور محسوب می شوند. 

اصفهان اصفهاناصفهان

سامان

فريدونشهر

فريدونشهر

گلپايگان

ساالنه80 تا 120 تن عسل 
در فريدونشهر توليد مي شود  

خميني شهر از عمده ترين مناطق 
توليد گل شب بو در کشور است  

شهرکرد

خمینی شهر

اصفهان

شهرکردشهرکرد

شهرکرد
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در چهارمحال و بختياري فعال شد  

  شهرکرد، سال گذشته
 چهار شنبه سوري کم حادثه اي داشت  

شماره 235             جدول

افقی:
1- مسافر- از القاب ضامن آهو سلطان خراسان 

     حضرت امام رضا)ع( 
2- چ��وب پهن کردن نان لواش در نانوایی ها- 

      آداب و رسوم- وسیله پرواز پرندگان
3- ورزش امریکایی- شهر-  انقالبی فرانسه که 

     باعث شد سر الوازیه با گیوتین جدا شود
4- ظن- حامی و پشتیبان- اتاق ضبط و پخش
5- داهار- شانه سیمی- درخت تسبیح- نابود و فنا 

6- مردم- داروی س��کرات که النگ، کش��ف 
     کرد- خانه ابدی همه ما بدون تعارف- نیم پایه
7- بازیگر فیلم شین- شجاع و نترس- خالص و 

     سره
8- وس��یله ای ب��رای نظافت ب��دن در حمام- 

     مساوی- حرف ندا- زنگ کاروان
9- دین- نوعی کشت- خباز

10- آزادمرد کربال- سیاه آذری- فریب و حیله- 
       مستمند و تهیدست

11- نامادری یا زن بابا- طایفه عربی- پژواک- 
       شهر بی در و دروازه ضرب المثلی

12- هم��وار بود اما به ه��م ریخت- پایتخت 
       ارمنستان- ترمز درازگوش

13- نامی برای خانم ها- خاک بیز- یار نازنین 
       و عشوه گر

14- شگون- نا اهل- عروس شهرهای مازندران 
15- رم��ان به فیل��م درآمده نی��کالی گوگول 

       روسی- دلداری و استمالت.
عمودی:

1- شاهکار جاودانه فردزینه مان- ناکامی
2- واحد سطح- ترعه- هادی

3- تلف شده و بر باد رفته- اختراع کوگلیلمو یا 
     هم��ان مارکنی ایتالیایی- کله طاس معروف  
      فیلمهای هفت دالور، تاراس بولبا و سلطان و من

4- دور از دسترس- سرقلم- مخفف اگر
5- وزیدن باد- مسلک- شخص

6- توانایی جسمی- شایعه- حیوان نجیب
7- ب��رادر ابوی ش��ما- س��رقت و فیلم ویلیام 

     فریکر- نوروز و عید
8- اثر فدریکو گارسیا لورکا- نیمه راضی- دریا- 

     صمیمی
9- کارگردان ساز دهنی، تنگنا، دونده و تنگسیر- 

      به مراد دل رسیده- چاشنی غذا
10- شهری در آلمان- نگهبان رمه- ضعف و سستی
11- تکیه و فن- امپراتور خونخوار و مادرکش و 
         معلم کش رم- مخترع دوربین سه بعدی سینما

12- درخت انگور- بازیگر چهارانگشتی، علی 
       سنتوری و رز زرد- گیاه

13- بجز خدمت خلق نیس��ت- غالب و فیلم 
       ترنس فیشر- خاک گور

14- استاد موسیقی و معلم حکمت- سرگردان و 
        فیلم جاودانه هند با بازی راچ کاپور فقید و 
         همچنین کتاب رابیندرانات تاگور- از بیماریها
15- چندین الله و کتاب فابیان الگرکویس��ت- 
         سریالی ساخته پل آنت که چند بار از تلویزیون 

      پخش شد.

حل جدول شماره 234
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استاندار اصفهان در همايش کانونهای فرهنگی- هنری مساجد شهرستان خبر داد:

راه اندازی کارناوالهای شادی در تعطيالت نوروز
    ناهید شفیعی 

کارناوالهای ش��ادی نوروز امس��ال با س��رودهای 
اجتماعی و نمایش عکس شهدا در خیابانهای اصفهان 
همراه با برپایی نمایش های خیابانی و بوم های نقاشی 

در کنار آثار تاریخی استان به گردش در می آیند.

اس��تاندار اصفهان در همای��ش کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد شهرستان با اعالم این خبر گفت: برنامه ما 
در استان توجه بیشتر به اصحاب فرهنگ و هنر و شکل 
دادن فضای��ی برای خلق فرهن��گ و نیازهای هنری در 
جامعه است. علیرضا ذاکر اصفهانی با اشاره به عالقه مندی 
نخبگان فرهنگی، هنری و فکری استان برای برداشتن 
گام های جدید در این عرصه گفت: اقدامات صورت 
گرفته در طول س��ه چهار ماه گذش��ته مانند برگزاری 
جش��نواره فیلم فجر، زمینه گسترش فرهنگ و هنر در 
اصفهان را ایجاد می کند. وی ادامه داد: در نوروز امسال 
نیز اساس کار بر این است که فرهنگ و هنر را در سطح 
اجتماع بیاوریم. بخشی از برنامه هایمان برای میهمانان 
و گردش��گران نوروزی است و بخش عمده آنها برای 
ساکنان استان. نماینده عالی دولت در استان، مهمترین 
و اصل��ی ترین این برنامه های فرهنگ��ی را راه اندازی 
کارناوالهای شادی اعالم کرد و گفت: راه اندازی کارناوال 
به معنای ایجاد ابتذال نیس��ت چون کارناوالها در طول 
تاریخ ویژگی های خاصی داشته اند اما در برنامه ای که 
ما قرار است برپا کنیم سرودهای انقالبی خوانده می شود 
و کودکان و نوجوانان عکس شهدا را در خیابانها به گردش 
درمی آورند. وی همچنین از ایجاد نمایش های خیابانی 
و بوم های نقاشی در کنار آثار باستانی و تشویق کودکان 
به ترسیم این آثار روی بوم ها خبر داد و گفت: در سه 
منطقه استان یعنی شهرستانهای خوراسگان، زرین شهر 
و شاهین شهر نیز چادرهایی برای فعالیت های فرهنگی 
و آموزشی برپا خواهد شد. استاندار اصفهان با بیان این 
که تیم های مختلف در راستای فرهنگ سازی خدمت 
می کنند تا زمینه ایجاد برنامه های ش��ادتر فراهم شود 
گفت: مساجد در طول تاریخ کاربردهای فراوانی داشته 
اند. وقتی نوع ارتباط مسجد با حاکمیت و بدنه اجتماعی 
را در طول تاریخ مقایسه می کنیم حکایت از آن دارد که 
در زمانهای گوناگون تعامل سازنده و مثبتی البته با فراز و 

نشیب بین این دو بخش وجود داشته است. 
ذاکر اصفهانی یادآور شد: دین زدایی رژیم پهلوی، 
حضور مس��اجد را در بدنه اجتماع کمرنگ کرد اما در 
انقالب اسالمی و سالهای پس از آن این ارتباط به نقطه 
اوج رسید وی مسجد را پایگاه و خاستگاه دین و حرکت 
آفرین برای انقالب اسالمی خواند و گفت: در سالهای 
بعد از انقالب ب��ه دلیل آغاز جنگ تحمیلی و حضور 
سازنده مساجد در آن مقطع تاریخی بر اهمیت این نقش 

افزوده شد.
ــای جديد ــری از ابزاره ــی هن ــز فرهنگ مراک

 استفاده کنند
استاندار اصفهان تأکید کرد: اگر مسجد را عهده دار 
برخی امور می دانیم، امروز این وظایف سطح باالتری 
را به خود اختصاص می دهن��د. وی گفت: کانونهای 
فرهنگی - هنری مس��اجد نقش بسزایی در تحرکات 
انسانی و دینی دارند، اما عملکرد امروزشان متناسب با 
سرعت تحوالت زمانه و پدیده های جدید فرهنگی و 
هنری نیست. وی استفاده از شیوه های نوین و ابزارهای 
جدید برای ذهن سازی و شکل دهی به اراده انسانها را 
برای مراکز فرهنگی و هنری ضروری دانست و گفت: 
در دورانی که از آن به نام جنگ سرد یا نرم یاد می شود، 
کانونهای فرهنگی مساجد و دیگر مراکز فرهنگی که در 
راس��تای آرمانهای انقالب فعالیت می کنند از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند چرا که این مکانها همانگونه که در 
سالهای جنگ سخت، در خدمت انقالب بودند، امروز 
هم می توانند در خدمت مقابله با جنگ نرم قرار گیرند.

در گام اول مانده ايم
ذاکر اصفهانی که معتقد است بیشتر نگاهها به موضوع 
جنگ نرم از نوع سلبی است گفت: مشکل اساسی مراکز 
فرهنگی کشور، پاسخ منفعالنه به هجمه هایی است که از 
جانب دشمن می شود. وی عرفان های کاذب، شیطان 
پرس��تی و... را مواردی از چالش های فرهنگی جامعه 
عنوان کرد و گفت: نباید در گام اول متوقف بمانیم و فقط 
جایگاه منفعالنه در برابر آنچه را از بیرون می آید در پیش 
گیریم. استاندار اصفهان توضیح داد: جنگ نرم به این معنا 
است که دشمن برای یک حرکت، تدبیر می کند تا اراده، 
آرمانها، نظام ارزش��ی و هنجارهای خود را به صورت 
مقبول برای ما جلوه دهد؛ به این ترتیب بدون نیاز به قوه 
قهریه و ابزارهای نظارتی، ملتها با اراده خود به استقبال آن 
فرهنگ غالب می روند.وی در این شرایط تنها کاری که 
سالهای اخیر صورت گرفته را تعریف مؤلفه های جنگ 
نرم، ویژگی های آن و ابزارها و ش��یوه هایی که دشمن 
برای پیش��برد اهدافش از آنها استفاده می کند، برشمرد 
و گفت: به عنوان مثال در بازی های رایانه ای دش��من 
به جای این که فکر خود را آش��کارا به نمایش بگذارد 
غیرمستقیم عمل می کند و کاربر را وارد جنگی می کند 
که در آن نیروهای آزادی خواه، صلح طلب، انسان دوست 
معرف نظام سرمایه داری هستند و در نقطه مقابل، جریانی 

مثل طالبان را که نماینده جریان اسالمی معرفی می شود، 
قرار می دهد. اس��تاندار اصفهان هش��دار داد: جوانان و 
نوجوانان بدون خصلت های انقالب و اس��الم ستیزی 
از این بازی ها استفاده می کنند و تحت تأثیر آنها قرار 
می گیرند. در چنین شرایطی فقط معرفی جنگ نرم و 
شیوه های دشمن، مشکل ما را حل نمی کند، گرچه این 
امر گام اول راه و بررس��ی این موارد حیاتی و ضروری 

است اما نباید در آن متوقف شد.
ــای فرهنـــگی ــدام متقابــل کـــــانونه اق

 سناريو علیه دشمن
وی یادآور شد: در اغتشاشات اخیر، فیس بوک در 

خدمت جریان آشوب طلب بود و با اینکه تعداد این افراد 
به نسبت طرفداران انقالب کمتر بود، اما عمده مطالب و 
عقایدشان از این طریق منتقل می شد. بنابراین چرا از این 
شیوه ها استفاده نکنیم و نمونه کاری را که دشمن انجام 
می دهد در مراکز فرهنگی- هنری مان نکنیم. دکتر ذاکر 
تأکید کرد: خلق سناریو، طراحی بازی ضد دشمن و مانند 
آن، گام باالتری است که باید درون کانونهای فرهنگی 
هنری صورت گیرد. وی گفت: دورانی که مساجد کانون 
توزیع مخفیانه اعالمیه، ثبت ن��ام رزمندگان و... بودند، 
گذشته است و اکنون سرعت تحوالت آن قدر باال است 
و دنیا به سمتی پیش می رود که در آن صحبت از دهکده 
جهانی، جنگ تمدنها و استفاده از آخرین ایدئولوژی ها 

در خدمت نظام ایده آل سرمایه داری غرب است.
نمی توانیم کاری به بیرون مرزها نداشته باشیم

نماینده عالی دولت در اس��تان، اینترنت، تلویزیون 
و صده��ا راه مختلف و متعدد را ارتب��اط دهنده افراد 
و خانواده ها با دنیا دانس��ت و گفت: ج��وان ایرانی با 
ش��بکه های متعددی از فکر و اندیشه در هر حوزه ای 
ارتباط برقرار می کند، پس ما نمی توانیم به بیرون مرزها 
کاری نداشته باشیم. وی گفت: تأکید رئیس جمهور در 
حوزه سیاس��ت خارجی بر حض��ور ایران در مدیریت 
جهانی هم بر این پایه است که نباید پی ریزی برنامه های 
آینده بشر را فقط به دست دشمن سپرد، بلکه ما هم باید 
در این کار حضور داشته باشیم و یکی از مراکز جمعی 
که می توانند از این کار سهم ببرند کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد هستند.علیرضا ذاکر اصفهانی از مسئوالن 

فرهنگی مساجد خواست فعالیت هایشان را در درون 
مسجد حبس نکنند. وی گفت: شیوه های فرهنگی و 
فکرس��ازی هایی که درون مس��اجد صورت می گیرد 

محبوس مانده در حالی که باید تکثیر و جهانی شوند.
وی اصفهان را میراث دار فرهنگ و هنری 500 ساله 
خواند و گفت: بر پایه این پیشینه غنی باید شرایطی ایجاد 
کنیم که استعدادهای هنری اصفهان در خدمت هویت زایی 

قرار گیرد.
ــاجد ــری مس ــی، هنـ ــای فرهنـــگ کانونهـ

 بايد استعداد يابی کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
نیز در این همایش خاطرنشان کرد: وقتی وارد فضای 
اینترنت می ش��ویم با این که جمعیت وبالگ نویسان 
قابل توجه نیست اما با نگاهی الئیک روبه رو هستیم در 
حالی که جمعیت بچه های مسجد و ارزشی، قابل توجه 
هستند. علیرضا حسینی توصیه کرد: در حوزه نرم افزاری 
محورهای گوناگون از این س��و ایجاد شود، زیرا قرار 
نیس��ت فناوری که در دنیا هست و همه از آن استفاده 
می کنند در دست عده ناچیزی باشد و حوزه مسجد در 
این زمینه کاری نکند. وی دبیرخانه کانونهای مساجد 
را مس��ئول استعدادیابی دانست و گفت: در چهارسال 
گذش��ته اتفاقات خوبی در کانونهای مساجد رخ داد و 
س��رمایه های عظیمی از گوشه و کنار استان از آران و 
بیدگل گرفته تا اردس��تان و... جذب شده اند؛ بنابراین 
انتظارمان از متولیان کانونها این است که در قالب یک 
طرح، روی استعدادیابی جوانان و نوجوانان کار کنند، 
استعدادهایی که از سوی کشورهای دیگر شناسایی و 
بورسیه می شوند. حس��ینی اولویت کاری مساجد را 
نیروس��ازی اعالم کرد و گفت: انقالب، مکتب، دین، 
خود و خانواده مان نیاز به نیروهای س��المی داریم که 

باید از مساجد بیرون آیند.
شادی واقعی، درونی است نه پايکوبی

متولی فرهنگ و ارشاد استان اصفهان شادی را یک 
بهجت و سرور درونی تعریف کرد و گفت: شادی به 
دالیل مختلف ایجاد می شود اما کسی که آن را شرکت 
در ی��ک مجلس پایکوبی قلمداد می کن��د پس از آن 
حالت رخوت، افسردگی و رکود دارد و هر چه بیشتر 
در این مجالس شرکت کند گمشده خود را پیدا نخواهد 
کرد. وی ادامه داد: ش��ادی واقعی و درونی، فعالیت و 
چابکی اس��ت، پس باید ببینیم چه راهکارهایی برای 
رفتن به این سمت وجود دارد. علیرضا حسینی گفت: 
در حال حاضر 500 کانون فرهنگی در مساجد استان 
فعالیت می کنند که قرار اس��ت تا پایان سال این رقم 
به هزار کانون افزایش یابد که آمار عددی ارزش��مندی 
است اما نمی خواهیم روی آن تکیه کنیم، بلکه به یک 
اندازه گیری واقعی براساس طرحی پژوهشی کامل نیاز 
داریم که بدانیم چه قابلیت هایی داریم، کجا بوده ایم و 
قرار است چه راهی را ادامه دهیم. وی همچنین داشتن 
چشم انداز و محورهای کاری و پیگیری، نفوذپذیری 
اقدامات فرهنگ��ی را از مزایای این طرح بیان و تأکید 
کرد: برای عید نوروز کانونهای مس��اجد در محله ها 
حضور فعال داش��ته باشند و با جوانان و نوجوانان در 

جشن ها شرکت کنند.

    مهدی فضیلت
آیین های سال نو و آغاز نوروز، در دیگر کشورها 
نیز چونان ایران همه س��اله مورد نکوداش��ت مردم آن 
سرزمینها قرار می گیرد که خود ریشه در تمدن عظیم 
ایرانی در بین النهرین، ماوراءالنهرین و امپراتوری ایران 
باستان دارد. مردم همزبان و غیر همزبان با ایرانیان این 

روز را جشن می گیرند.
پاکستان

در کشور پاکستان همسایه شرقی ایران از نوروز با 
نام »عالم افروز« یاد می شود. خرید لباس نو، گذاشتن 
کاله کوچک محلی بر سر کودکان، دادن شیرینی های 
محلی به عنوان عیدی و تعویض وسایل کهنه خانه از 
رسوم نوروزی این کشور است. پذیرایی رایج پاکستان 
در ایام نوروز از شیرینی جاتی به نام: لدو، گالب حامن، 
رسن مالیی، کیک برفی، سوهان و باقلوا و نیز غذاهای 
سنتی و محلی تشکیل می شود. ایجاد جشنواره ها همراه 
با ارائه موسیقی سنتی و خوانش اشعار محلی در وصف 
نوروز و بهار از سنت های رایج در کشور پاکستان بین 

اقوام اردو و دری است.
افغانستان

شاید در این کشور جنگ زده نوروز اهمیت باالتری 
نس��بت به سایرکشورهای همس��ایه ایران دارد. در این 
کشور جشن گل سرخ، چهارشنبه سوری و انجام مراسم 
مذهبی در امامزاده ها، مس��اجد و اماکن متبرکه مرسوم 
است. چراغانی و نصب پرچم های رنگی، شفاخواهی 
بیماران در مراس��می ویژه از امام علی)ع( و پهن کردن 
سفره هفت سین نیز مورد توجه اقوام فارسی، تاجیک، 
هزاره، پشتو و دری در این کشور است. متأسفانه در این 

کش��ور به ندرت در نوروز و سایر اعیاد به زنان اجازه 
خروج از خانه داده می ش��ود، لگد کردن س��بزه های 
نوروزی برای از بین بردن نحس��ی سیزده نوروز نیز از 
بدعت های این کشور در ایام نوروز است. مراسم »بز کشی« 
و بازیهای محلی نیز در میدان های مخصوص در بعد از 
ظهرهای آفتابی برقرار است. افغان ها دیوارهای خانه ها 
را با گل س��رخ تزئین می کنند و جش��ن آنها تا چهل 
روز ادامه دارد. افراش��تن علم حضرت علی )ع( نیز از 

آیین های شروع سال در این کشور است.
آذربايجان

مرد ترک زبان آذربایجان، مانند آذری های ایران این 
روز را بس��یار مبارک داشته و ازدواج پسران و دختران 
خود را در این روز انجام می دهند. رنگ کردن تخم مرغ 
و تعیین زمان مخصوص برای سفر به همراه آداب ویژه 
از خصوصیات نوروز در آن سامان است. تیراندازی در 
آغاز س��ال نو و رفتن به مزار درگذشتگان نیز در آداب 
نوروزی کش��ور آذربایجان وجود دارد. آذربایجانی ها 
نوروز را از زمان اوستا، گرامی می داشته و افسانه های 
فراوان��ی در محاف��ل خود از آن نق��ل می کنند. آنها با 
فالگوش ایستادن نیت های خیر و شر دیگران در آغاز 
سال نو را ارزیابی می کنند! آویزان کردن کیسه به درب 
خانه ها برای عیدی دادن و گرفتن، به رنگهای مشخص 

و سمنو پختن در این ایام نیز از عادات ایشان است.
قزاقستان

مردم این سامان معتقد به رسیدن ستاره ها به نقطه 
ابتدایی خود در این روز هستند و هر کدام دو شمع بر 
فراز سر در خانه خود روشن می کنند و آن را مایه رفع 
بال و بیماری و بدبختی می دانند. آنها در ش��ب عید از 

گوشت اسب غذایی به نام اویقی آشار می پزند! و آن را 
با همسایگان قسمت می کنند دادن شانه و آینه از سوی 
پسران به دختران مورد عالقه خود نیز از رسوم نوروز در 
قزاقزستان است. قزاق ها در این ایام به مسابقات اسب دوانی و 
ورزش های سنتی می پردازند که مشهورترین آن قول 
توزاق است. خوردن آش به نام نوروز گوژه نیز از رسوم 
اجتناب ناپذیر و اجباری آنها است که بر این باور اصرار 
زیادی دارند. پوشیدن لباس سفید در نوروز در قزاقستان 

متداول است.
تاجیکستان

در تاجیکس��تان خصوصاً در والیت »بدخش��ان« 
گرامی داش��تن »خیدیر ایام« یا سیزده روز نوروز امری 
متداول اس��ت. خانه تکانی به همراه گذاشتن دو جارو 
بر دو طرف در خانه و برافراشتن پرچم سرخ به نشانه 
نیکی، پیروزی و برکت از دیگر آداب مردم این سرزمین 
است. هر کسی زودتر رسوم قبل از عید و فراهم آوردن 
آن را انج��ام دهد پرچم قرمز را پایین می کش��د و به 
زندگی و برکت شهره می شود! شیرینی پختن سنتی و 
بازیهایی از قبیل: گردو بازی، تاب بازی، طناب کشی، 
خروس جنگی و کبک جنگی از بازیهای مردان در این 
ایام است. در این کشور سال نو را دوبار جشن می گیرند 
و تقویم میالدی نیز در مورد برگزاری مراسم به صورت 

بین المللی در این کشور لحاظ می شود.
ترکمنستان

در ترکمنستان هم مانند مناطق ترکمن نشین ایران در 
بندر ترکمن و اطراف گرگان، مراسم نوروز با خانه تکانی، 
گذاشتن کاله نو بر سر و خرید لباس نو برای زنان همراه 
است. ورزشهای کشتی و اسب دوانی و بازیهای شطرنج 
و شاخ دوانی در شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک 
قدمت دیرینه دارد. مردان جوان در آن سامان به دختران 
مورد عالق��ه خود به عنوان خواس��تگاری در این ایام 

روس��ری های بلند رنگی هدیه می دهند و پس ندادن 
روس��ری بعد از ده روز نشان قبول خواستگاری است. 
از غذاهای ترکمن ها در نوروز می توان به: نوروز کچه، 
نوروز بامه و سمنو اشاره کرد. در این کشور نیز سال نو 
دوبار جشن گرفته می شود، یکی در تقویم میالدی و 

دیگر در روز نوروز.
قرقیزستان

در کشور قرقیزستان مرسوم است که تنها روز اول 
یا دوم عید را جش��ن می گیرند و تعطیالت رسمی یا 
دید و بازدید پس از این روز متوقف می شود. در زمان 
شوروی سابق از انجام این مراسم در قرقیزستان به سبب 
دخالت استانداران روسی ممانعت به عمل می آمد که با 
فروپاشی شوروی، این رسم دوباره به سامان رسید. در 
این کشور سعی می شود شیرینی جات و غذاهای محلی 
در اماکن طبخ  و بین محرومان پخش شود. غذایی به نام 
»باج« در ایام نوروز در قرقیزستان طبخ می شود که از کله 

و پاچه گوسفند و گندم و جو تهیه می شود.
ترکیه

در کشور ترکیه عالوه بر گرامی داشتن عید میالدی 
یعنی »کریسمس« اکثر مردمان آن سرزمین نوروز را هم 
با پختن غذاهای سنتی و شیرینی جات از قبیل: باقلوا، 
س��منو، رولت خام��ه ای و... به ص��ورت ویژه برگزار 
می کنند در این کشور معجونی گیاهی و شفا دهنده که 
از برخی گیاهان دارویی و نیز عسل و مغزه جات نظیر 
گردو، بادام و پسته تهیه و در بین مردم تقسیم و مصرف 
می شود که معتقدند این دارو باعث شفا و سالمتی در 
کل سال خواهد شد و قدرت بدنی را مضاعف خواهد 
کرد. آنها نیز نوروز را گرامی می دارند و معتقدند ازدواج 
حضرت عل��ی)ع( و حضرت فاطمه )س(، عید غدیر 
خ��م و نیز تولد پیامبر)ص( و برخی از ائمه در این ایام 

بوده است.   

درآس��تانه س��ال نو، قرارگاه ه��ای انتظامی 
طرح امداد ن��وروزی این فرمانده��ی در مناطق 
س��خت گ��ذر و حادثه خیز اس��تان فعال ش��د. 
فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری در جمع 
خبرنگاران افزود: با اضافه شدن تعداد 19 پاسگاه 
سیار و موقت در محورهای کوهستانی و پرتردد 
این اس��تان، خدمات رسانی به مسافران نوروزی 

به خوبی انجام خواهد شد. 
سرهنگ »عبدالرضا آقاخانی« تکثیر و آماده سازی 
تعداد 25 هزار )CD( هش��دار پلیسی و10 هزار 
تراکت و نقش��ه راهنما به مسافران نوروزی را از 
اقدامات انجام ش��ده نیروی انتظامی استان برای 

تعطیالت نوروز امسال دانست. 
وی از افزایش دو برابری نیروی امنیتی پلیس 
درسطح ش��هرهای بزرگ اس��تان در ایام نوروز 
نس��بت به روزهای ع��ادی خب��ر داد و تصریح 
کرد: با همکاری و تعامل نیروهای س��پاه و بسیج 
نیروهای گشت شبانه روزی در تمام محله های 

شهرهای سطح استان در تعطیالت نوروز حضور 
خواهد داشت. 

وی از کشف و ضبط بیش از 300 هزار مواد 
انفج��اری ترقه در چن��د روز اخیر در محورهای 
ارتباطی، توسط نیروهای انتظامی استان خبر داد 
و گفت: تعداد سه باب مغازه توزیع مواد محترقه 

در مرکزاستان شناسایی و پلمپ شد. 
وی تعداد حوادث ش��ب چهارش��نبه سوری 
اس��تان در سال گذش��ته را ناچیز داست و گفت: 
مردم فهیم اس��تان امس��ال نیز مواظب س��المتی 
فرزندان خود در برابر افراد ناآگاه که ایجاد آتش سوزی 

خرافی می کنند، باشند. 
آقاخانی، مدت زمان حضور پلیس در صحنه 
حادثه در درون ش��هری را کمت��ر از 15 دقیقه و 
برون شهری را کمتر از 20 دقیقه اعالم و تصریح 
کرد: خدمات ارجاع پرونده به مراجع قضایی نیز 
در ای��ام تعطیالت نوروزی هی��چ گونه تأخیری 

نخواهد داشت. 

  شهرکرد
  خبرنگار زاينده رود

با اطالع رس��انی خوب و همکاری شایس��ته 
خانواده ها، در چهارش��نبه س��وری سال گذشته 
دراین شهر حادثه خاصی رخ نداد. مدیرعامل آتش نشانی 
ش��هرکرد در گفتگو با زاین��ده رود، افزود: تعداد 
150 حادث��ه آتش س��وزی الس��تیک اتومییل در 
اطراف شهرهای استان درشب چهارشنبه سوری 
اطفاء حریق شد که دراین عملیات ها یک مأمور 

ایمنی و آتش نشانی مصدوم شد. »اکبر معتمدی«  
از اس��تقرار اکیپ های انتظامی و آتش نشانی در 
اطراف شهرهای شهرس��تان های هفتگانه سطح 
اس��تان خبر داد و گفت: امس��ال هم امید است با 
هوشیاری خانواده ها مانند سال گذشته سال کم 
خطر و خوبی داش��ته باش��یم. وی به مردم استان 
توصیه کرد: در صورت مش��اهده خرید و فروش 
مواد منفجره )ترقه( مراتب را به مأموران انتظامی 

و آتش نشانی محل خود اطالع دهند. 

صنعت گردشگری در ايران؛
 اين همه هست، اين همه نيست

    علی وشمه
صنعت گردش��گری در جه��ان از جمله صنایعی 
است که مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد و در 
دهه های اخیر سرمایه گذاری های کالنی در این زمینه 
صورت گرفته است. کشورهایی چون اسپانیا، فرانسه، 
ایاالت متحده امریکا و بس��یاری از کشورهای عربی با 
س��رمایه گذاری در زمینه هایی که پتانسیل الزم در آن 
وجود داشته، اقدام به جذب تعداد زیادی از گردشگران 
به طور س��االنه نم��وده ان��د. درآمد ای��ن صنعت در 
کشورهای بزرگ گاهی با صنعت نفت و صنایع نظامی 
در رقابت اس��ت. در یک تقس��یم بندی کلی می توان 
صنعت گردشگری را از زاویه جاذبه های گردشگری به 
دسته های فرهنگی، تفریحی، ورزشی، زیارتی )مذهبی(، 
درمانی و... تقسیم بندی کرد. جالب اینجاست که بسیاری 
از کشورهایی که در زمینه صنعت گردشگری پیشگام 
و صاحب نام هس��تند، تنها در یکی دو زمینه از دس��ته 

بندی های فوق قادر به فعالیت هستند؛ چرا که جاذبه ها 
و ساختارهای گردشگری در این کشورها محدود هستند. 
اما در مورد ایران، متأسفانه وضع به گونه ای دیگر است. 
کشور عزیزمان ایران از نظر منابع، بدون اغراق، یکی از 
غنی ترین کشورهای جهان است. از نظر منابع طبیعی 
به خاطر وجود رشته کوه های البرز و زاگرس اقلیم های 
بسیار متنوعی در ایران پدیدار گشته است به طوری که 
یک گردش��گر می تواند با صرف تنها چند روز بدون 
نیاز ب��ه وقت و هزینه زیاد ب��رای دریافت روادیدهای 
مختلف و تنها با روادید ایران به استفاده از پیست های 
اس��کی در اس��تانهای مناطق مرکزی، چند روز بعد به 
کویرنوردی در حاشیه کویر، چند روز بعد به جنگل و 
دره نوردی در مناطق شمالی و چند روز بعد به شنا در 
آبهای نیلگون خلیج فارس بپردازد. از نظر جاذبه های 
تاریخی حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود 
دارد. آثاری که در بسیاری موارد مورد بی مهری برخی 

بازدیدکنندگان یادگارنویس و بی خبر از ارزش میراث 
فرهنگی و همچنین بی توجهی برخی مسئوالن مرتبط 
قرار می گیرند. عدم وجود حفاظ های الزم و همچنین 
نبود برنامه ریزی کالن در راستای تبیین فرهنگ حفظ 
و حراست از آثار تاریخی به عنوان یک فرهنگ عمومی 
از طرف دستگاه های مرتبط از انتقادهایی جدی است 
که بر این حوزه وارد است. وجود مقابر متبرکه و اماکن 
مقدسه در کشور، فضای الزم برای برنامه ریزی و تأمین 
زیرساختهای الزم برای گردشگری مذهبی را نیز فراهم 
آورده اس��ت که البته در این زمینه گام های مؤثری هم 
برداش��ته شده است. از سوی دیگر وجود چشمه های 
آب گرم، منابع کافی برای توریسم درمانی را در اختیار 
ق��رار می دهد. از مزایای صنعت توریس��م، اش��تغال 
زایی فراوان این صنعت و نیاز مس��تقیم آن به نیروهای 
متخصص اس��ت که برخالف بس��یاری صنایع قابل 
جایگزینی با رباتها و سیستم های الکترونیک نیست. 
تأمین بس��یاری از زیرساختهای این صنعت چون هتل 
ها، جاده های استاندارد، آموزش نیروهای متخصص و 
تبلیغات مؤثر همه و همه از عواملی هستند که در کنار 

منابع بالقوه موجود در کشور می توانند موجب ارتقای 
این صنعت به صنعت اول کشور شوند.

اما متأس��فانه برنامه ریزی اساسی و طوالنی مدتی 
در این زمینه صورت نگرفته و آمار حدود 1/5 میلیونی 
ورود گردشگر به کش��ور نیز با نقدهای جدی مواجه 
اس��ت. این در حالی است که آمار ورودی گردشگر به 
برخی دیگر از کش��ورها از 10 برابر این عدد نیز بیشتر 
اس��ت. در ایران از یک س��و نیاز به برنامه ریزی جهت 
ورود گردشگر و از سویی دیگر تأمین زیرساختها مطرح 
است. به طوری که مثالً ساخت انبوه اماکن مربوط به این 
صنعت بدون حضور گردشگر، سرمایه گذاران در این 
زمینه را با ضررهای کالن اقتصادی مواجه می کند و از 
دیگر سو حضور گردشگران در یک کشور بدون وجود 
این زیرساختهای از قبل آماده شده میسر نیست. به هر 
حال امید اس��ت که مسئوالن مربوطه با طرح و اجرای 
یک برنامه ریزی مناس��ب از این همه منابع در دس��ت 
جهت اشتغال زایی و سودآوری برای کشور عزیزمان و 
همچنین شناساندن مبانی فرهنگی این کهن مرز و بوم 

استفاده نمایند.

نوروز در هشت کشور جهان
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جامعه



   ندا داوودی
این روزها خانم های خانه به فکر خانه 
تکانی هستند. تمیز کردن شیشه ها، شستن 
پرده ها و فرش ها، پ��اک کردن دیوارها و 
مرتب ک��ردن محتوای کمد ه��ا. این یک 
سنت قدیمی است. همه ما به خاطر داریم 
که از تکاپوی مادرم��ان در روزهای پایانی 
اسفند، متوجه می شدیم، عید نزدیک است. 
ایرانیان سعی می کنند در حالی به استقبال 
س��ال نو بروند که خود و خانه ش��ان را از 
آلودگی ها پاک کرده اند. اما برای داش��تن 
س��الی پر بار، باید در خیال از جنبه های 
ف��ردی و اجتماعی مان تجدید نظر کنیم. 
گذش��ته ها را بتکانی��م و آین��ده را از نو 
بس��ازیم. هدف این مطلب کمک به شما 
در خانه تکانی روابطتان با همس��رتان و 
باز نگری عش��ق و ارتباطی است که بین 
ش��ما وج��ود دارد. خوب اس��ت در این 
روزهای پایانی سال، کمی به روابط خود 
و همسرمان توجه کنیم و با اصالح رابطه، 
تعطیالت نوروز را با آرامش بیش��تری در 
کن��ار هم بگذرانیم. هر رابطه ای از س��ه 
عنصر تش��کیل می ش��ود؛ دو فرد که در 
دوسوی پیوستار قرار دارند و خود رابطه 
که توسط آنها ساخته می شود. پس برای 
خان��ه تکانی رابطه تان بهتر اس��ت با هم 

اقدام کنید.
خانه تکانی در روش گفتگو 

اولین قدم این است که صحبت کردن و 
گفتگو ب��ا یکدیگر را پر رنگ کنید. هر چند 
مش��غله های کاری، حض��ور فرزندان و 
مش��کالت زندگی ممکن است وقت شما 
را پر کرده باش��د اما باور کنید ارزشش را 
دارد. اگر رابطه ش��ما با همسرتان، مناسب 
باش��د، خیل��ی از مش��کالت زندگی تان 
حل می ش��ود و یا حداقل تحملش آسان 
می ش��ود. اگر خانم در آش��پزخانه و آقا 
مقاب��ل تلویزیون و گ��وش دادن به اخبار، 
جمالت��ی را با ه��م رد و ب��دل کنند، در 
عین حال ک��ه هم صحبت ه��م بوده اند 
ام��ا گفتگوی��ی مؤثر برای تحکی��م رابطه 
ش��ان انجام نداده اند. حرف های روزمره، 
مشکالت فرزندان، تصمیم هایی راجع به 
خرید مایحتاج زندگی و حرف هایی از این 
جنس از ملزومات زندگی زیر یک سقف 
است اما این نوع حرف ها به تنهایی باعث 
تقویت احس��اس شما به یکدیگر نخواهد 
ش��د. گفتگوی خود را به روشی متفاوت 
از گذش��ته انجام دهید. گفتگوی صحیح، 
باعث نزدیک شدن به همسرتان، احساس 
عالقه بیشتر و تقویت ارتباطتان می شود. 
اما این کار هم برای خود باید و نباید هایی 

دارد که آگاهی از آن الزم است.
مراقب کلمات و سبک گفتگويتان باشید

س��بک گفتگو و کلماتی که اس��تفاده 
می کنید، باید بیانگ��ر محبت و احترامی 
باش��د که برای همس��رتان قائل هستید. 
خیل��ی از ما به هم��کاران، فامیل و حتی 
غریبه ه��ا با احترام س��خن می گوییم و 

کلم��ات زیبای��ی را ب��ه کار می بریم اما 
داخل محیط خان��ه و در کنار نزدیکترین 
فرد زندگی مان به بهانه صمیمیت، نه تنها 
ب��ه فکر زیبا صحبت کردن نیس��تیم بلکه 
گاهی الفاظ نامناس��ب ب��ه کار می بریم. 
زیبا صحبت کردن باعث افزایش عش��ق 

و عالقه می شود.
مراقب روال و نتیجه گفتگو باشید

این یک هنر اس��ت که گفتگویمان به 
مشاجره نینجامد.  مخصوصًا در روزهایی 
که برای اولین بار  وقتی را برای گفتگو با 
هم اختصاص می دهید. در برخی مواقع 
زن و ش��وهر قصد دارن��د با هم صحبت 
کنن��د، در کن��ار یکدیگ��ر می نش��ینند، 
گفتگ��و را به خوبی آغ��از می کنند اما به 
دلی��ل تجربه ناکافی در ای��ن مورد، روال 
صحبتشان تغییر کرده و حتی ممکن است 
پای مش��کالت قدیمی به گفتگویشان باز 
ش��ود و به جای تأثیر مثبت، باعث ش��ود 

خاطره ای تلخ در ذهنشان بماند.
مشکالت را به شورای حل اختالف 

ارجاع دهید
برای نتیج��ه بخش ب��ودن گفتگوها 
و ب��ه دعوا نینجامیدن آن بهتر اس��ت طی 
ق��راردادی با هم به توافق برس��ید. زمانی 
را در هفته برای رفع س��وء تفاهم طرفین 
و بیان دلخوری های هر کدام قرار دهید 
چون اگر برخی مس��ائل بیان نش��وند، نه 
تنه��ا فراموش نمی ش��وند بلک��ه با گذر 
زمان و انباش��ته ش��دن آنها ب��ر روی هم 
تبدیل به گرهی غیر قابل حل می ش��وند 
)این موض��وع در مورد خانم ها بیش��تر 
صدق می کند. آنها نکته س��نج و حساس 
بوده و گاهی از رفتار همسرش��ان دلخور 
می شوند، اما بیان نمی کنند. اگر گذشت 
کنند که بس��یار مناس��ب است اما مشکل 
اینجا است که در بسیاری مواقع فراموش 
نم��ی کنند و تنها از بی��ان آن صرف نظر 
می کنند.( بهتر اس��ت دلخ��وری هایتان 
را ب��ا زبانی مالیم و با توجه به ش��ناخت 
روحیات همسرتان بیان کنید و در مقابل 
ش��نیدن ناراحتی و انتقاد همس��رتان، از 
ک��وره در نروید. س��عی کنید مش��کل را 
حل ک��رده و از یکدیگ��ر دلجویی کنید. 
ممک��ن اس��ت هفته ه��ای اول این کار 
س��خت باشد. برای مثال از برخوردی که 
همسرتان با ش��ما در مقابل خانواده اش 
داش��ته ناراحت هس��تید. به محض اینکه 
میهمانان )خانواده همس��ر( از خانه شما 
خارج می شوند شروع می کنید به انتقاد 
و بهانه گیری. خیلی از مواقع حتی علت 
دلخوریتان را مستقیم بیان نمی کنید. این 
باعث می شود همس��رتان فکر کند شما 
با خانواده او مش��کل دارید. او هم جبهه 
گرفته و رفتار نامناسب شما را با رفتاری 
نامناس��ب پاس��خ می دهد. اما اگر بعد از 
رفتن میهمانان، ش��ما ب��دون هیچ عکس 
العمل��ی همان رفتار صمیمی گذش��ته را 
داش��ته باش��ید و در روزی که قرار است 

ب��رای ح��ل اختالفات، جلس��ه تش��کیل 
دهید، با لحنی دوس��تانه، اصل موضوع را 
بیان کنید دیگر مش��کالتی که گفته ش��د، 
پی��ش نمی آی��د. فراموش نکنی��د ادبیات 
و لحن ی��ک انتق��اد می توان��د در نحوه 
پاسخگویی به آن نقش زیادی داشته باشد. 
در تمام لحظه های جلس��ه حل اختالف، 
به یاد داشته باشید کسی که در مقابل شما 
نشسته است، ش��ریک زندگی تان بوده و 
خدایی نکرده دش��منتان نیس��ت. لحظات 
زیب��ای با هم بودنتان را به یاد آورید و در 
بین گفتگو هر وقت احس��اس عصبانیت 
کردید، چند دقیق��ه ای گفتگو را متوقف 
ک��رده، تغییر حال��ت دهید، آب بنوش��ید 
و خ��ود را آرام کنید ت��ا بتوانید گفتگویی 

منطقی داشته باشید.
خانه تکانی روش رفتار

 ما ب��ا اطرافیان تنه��ا از طریق گفتار 
ارتباط بر قرار نمی کنیم بلکه نحوه رفتار 
ما در خیلی از مواقع، گفتاری است که به 
زبان نمی آید اما بس��یار تأثیرگذار است. 
نحوه نشستن و برخاستن، چگونگی نگاه 
کردن، لباس پوش��یدن، توجه داش��تن به 
نیازه��ای طرف مقابل، تکریم و احترام و 
موارد دیگر، رفتارهایی است که بر روابط 
شما با همسرتان تأثیر می گذارد. اگر در 
گذشته نس��بت به لباس خود در حضور 
همسرتان بی توجه بودید، در سال جدید، 
لباس های روز مبادا و میهمانی های تان 
را برای کسی بپوش��ید که مهمترین رکن 
زندگیتان اس��ت. آراس��تگی برای همسر، 
تنها وظیفه زنان نیس��ت بلک��ه مردان نیز 
برای داشتن ارتباطی مناسب باید به ظاهر 
خ��ود رس��یدگی کنند. در ای��ن روزهای 
پایانی س��ال به نحوه رفتار با همس��رتان 
توجه کنید. اگر واقع بین باشید و تعصب 
به خرج ندهید، متوجه رفتارهای غلطتان 
خواهید ش��د. آن رفتارهای اش��تباه را از 
رابطه تان بتکانی��د و به جای آن رفتاری 
را جایگزی��ن کنی��د ک��ه دوس��ت دارید 
همسرتان در مقابل ش��ما انجام دهد. در 
مقابل همس��رتان متواضع باش��ید و او را 
تکریم کنید. همه ما انس��انها تمایل داریم 
به کس��ی نزدیک ش��ویم که به م��ا احترام 
گذاش��ته و قدردانمان باشد. این رفتار شما 
باعث می شود همس��رتان به مصاحبت با 
ش��ما عالقه مند ش��ود. بهترین معیار برای 
س��نجش یک رفتار مناسب از غیر مناسب 
همان است که امیرالمؤمنان علیه السالم می 
فرمایند: »خویش��تن را میان خود و دیگران 
میزان قرار ده، آنچه را برای خود می خواهی، 
ب��رای دیگران بخواه و آنچ��ه را برای خود 
خ��وش نمی داری، برای دیگران نیز خوش 
مدار؛ به کس��ی ستم نکن؛ چنان که دوست 
نداری به تو س��تم شود و به دیگران نیکی 
کن؛ همان گونه که دوست داری به تو نیکی 
شود«. بهتر است این دستورهای ارزشمند 
را در این سال جدید از خانه مان و در مقابل 

همسرمان، شروع کنیم.

رابطه با همسرتان را بتکانيد!
    سپیده نصر اصفهانی

خیلی خوبه هر موقع عصبانی می شیم 
یا اتفاقاتی واسمون می افته که چشمامونو 
روی هم��ه چیزی می بن��ده، همون موقع 
تصمیم نگیریم و اجازه بدیم کمی آرومتر 
بش��یم تا عصبانیت مانع از تصمیم گیری 
درس��تمون نش��ه. یلدا 28 س��اله ماجرای 
اشتباه زندگیش رو اینطور تعریف می کنه: 
س��ال دوم دانشگاه بودم و سخت مشغول 
درس خون��دن. از هم��ون اول با یکی از 
همکالسی هام س��ر نمره و معدل رقابت 
داشتیم. من ازش بدم نمی یومد و فقط به 
چشم یه رقیب نگاهش می کردم اما توی 
نگاه اون دخت��ر تنفر به من بیداد می کرد. 
خ��ودم دلیلش رو نمی دونس��تم ولی بقیه 
همکالس��ی هام می گفتن دلیلش نمرات 
من بود که تقریبًا اکثر مواقع از اون بیش��تر 
می ش��د. یه روز که کالسمون تموم شده 
بود و از قضا فقط من و همون همکالسیم 
ت��وی کالس مونده بودیم ت��ا جزواتمون 
رو کام��ل کنیم وقتی من کارم تموم ش��د 
و خواس��تم از در برم بیرون با شدت به یه 
آقایی برخورد کردم که هم وسایل اون از 
دستش افتاد و پخش شد و هم من خوردم 
زمین. وقتی برای کمک به من خم ش��د و 
ب��ا ناراحتی حالم رو پرس��ید متوجه تغییر 
حالت نگاهش ش��دم. از ش��دت خجالت 
س��رم رو زیر انداختم و این شروعی بود 
برای نبردی سخت! اون پسر، برادر همون 

همکالسی بداخالقم بود.
وقتی بعد از یکی دو بار دیگه که دیدمش 
ابراز عالقه کرد و ازم خواست اجازه بدم تا 
با خونوادم در م��ورد من صحبت  کنه یکه 
خوردم. نگاههای پر از انزجار خواهرش از 
جلوی چشمم کنار نمی رفت ولی خودمم 
به اون پسر عالقه مند شده بودم! هیچ وقت 
یادم نمیره دقیق��ًا فردای روزی که جواب 
مثبت رو از من گرفت، توی سالن مشغول 
بحث با یکی از استادام بودم که خواهرش 
صدام کرد و با کینه و نفرتی که واقعًا  منو 
س��ردرگم می کرد گفت:» نمیذارم زندگی 
کنین، حاال می بین��ی«. اون حرفش خیلی 

برام گرون تموم ش��د و چن��د روزی منو 
تحت تأثی��ر قرار داد اما زود فراموش��ش 

کردم.
 از ی��ک س��ال بع��د از عروس��یمون 
گهگاهی توی جیب شوهرم که فوق العاده 
هم بهش عالقه مند ب��ودم نامه هایی پیدا 
می کردم که ظاهراً خانمی براش نوش��ته 
بود! اول ب��ه روی خودم نیاوردم اما وقتی 
تعدادش��ون از ده تا بیشتر شد بدون اینکه 
خودم بخوام رفتارم با شوهرم عوض شد. 
ه��زار بار از م��ن دلیل عوض ش��دنم رو 
پرسید ولی من در جوابش سکوت کردم و 
بزرگترین اش��تباهم همین بود. چون شاید 
اگر حرفم رو می زدم و اجازه می دادم از 
خودش دفاع کنه، هیچ وقت یه زن مطلقه 

نمی شدم.
بعد از چن��د ماه بهان��ه گرفتن و تلخ 
ک��ردن زندگی به کام هر دوم��ون باز هم 
بدون اینکه دلیل ناراحتیم رو بگم تقاضای 
ط��الق دادم و ش��وهرم در عی��ن بهت و 
ناباوری اوم��د دادگاه... اونج��ا در مقابل 
قاضی مجبور بودم دلی��ل تقاضای طالقم 
رو بگ��م. چهره ش��وهرم بعد از ش��نیدن 
حرف��ای م��ن دیدنی ب��ود... مث��ل آدمای 
ش��وکه شده نگاهم می کرد... اون بی گناه 
بود و هر چقدر خواس��ت منو از حماقتی 
که توش دس��ت و پ��ا م��ی زدم دربیاره، 
نتونس��ت... من، بی منط��ق و حتی بدون 
دلیل محکم و قانع کننده سر حرفم موندم 
و طالق گرفتم. دقیقًا 2 روز بعد از طالقم 
بود که توی محوطه دانشگاه با خواهرش 
روب��ه رو ش��دم... مثل آخری��ن باری که 
دی��ده بودمش پوزخن��دی زد و ب��ا تنفر 
گفت: »گفته بودم نمیذارم زندگی کنین!... 
ت��وی ای��ن چهارس��الی که با ه��م درس 
خوندیم فکر می ک��ردم خیلی باهوش تر 
از این باش��ی که به هی��چ و پوچ زندگیتو 
خ��راب کن��ی...«. اونجا بود ک��ه فهمیدم 
همه ماجرا زیر س��ر خواهرش��وهرم بوده... 
چ��اره ای نداش��تم. حماقت م��ن و کینه 
بی دلی��ل اون دختر هم��ه زندگیم رو ازم 

گرفته بود...

Hibiscus rosa Sinensis :نام علمی
Malvaceae :نام تیره

 Chinese rose :نام انگلیسی
خصوصیات: گلها درشت با عمر کوتاه 
ولی مدت زیادی باز می ماند. پرچمها کاماًل 
مشخص هس��تند. دوران گلدهی از اواسط 
بهار تا اواسط پاییز است. برگها سبز براق و 

به صورت متناوب روی شاخه می رویند.
نور: نور کامل اما به طور غیر مستقیم

دما: در بهار و تابستان )27-20 درجه( 
و در زمستان )13 درجه(

آبیاری: تابس��تان هفت��ه ای 3 بار و در 
زمستان هر 2 هفته یک بار و همیشه زهکش 

را بازدید کنید.
غبارپاشی: در بهار و تابستان هر روز و 
در زمستان 2 هفته یک بار، آب باید ولرم و 
بدون امالح باشد و از روش رطوبت دائمی 

نیز می توانید استفاده کنید.
خاک: ترکیبی از لوم و پیت

کوددهی: در بهار و تابس��تان با ظهور 
گلها با کودهای مخصوص گیاهان زینتی هر 

2 هفته یک بار
ــاد: قلمه چوبی ب��ه طول 7/5-10  ازدي
س��انتیمتر در دمای 21 درجه س��انتیگراد از 

اواسط بهار تا اواخر تابستان
عوارض و درمان: گلها یک روز پس از 
باز شدن سقوط می کنند، طبیعی است چون 
عمر گلها یک روز است. برگهای جدید، ریز 
و گلها ظاهر نمی ش��وند ک��ه در اثر کمبود 
مواد غذایی است. غنچه ها قبل از باز شدن 
سقوط می کنند که در اثر خشکی هوا است. 
نقاط س��یاه رنگ در برگها در اثر استفاده از 
مواد براق کننده اس��ت. برگه��ا رنگ پریده 
ش��ده که در اثر ناکافی بودن نور اس��ت. در 
تابستان برگهای سبز سقوط می کنند که در 

اثر آبیاری زیاد و یا سردی هوا است.
نکته: در اواخر زمستان، ارتفاع شاخه ها 
را ب��ه نصف کاهش دهید و محل قطع را با 
گ��رد گوگرد ضد عفونی کنی��د و با وازلین 
سطح آن را بپوشانید. با غبارپاشی از ریزش 
زودرس غنچه ها جلوگیری و هر س��ال در 

بهار تعویض انجام می شود. 

مواد الزم:
خمیر هزارال: 1 کیلو

پودر قند: نصف پیمانه
شربت بار: 1 پیمانه

پودر پسته: یک چهارم پیمانه
سفیده تخم مرغ 2 عدد

ــرز تهیه: خمیر ه��زارال را به قطر 1  ط
س��انتیمتر باز کرده و نوارهایی را به ابعاد 2 

سانتیمتر در 6 تا 8 سانتیمتر ببرید.
وسط آن را پیچ داده و کمی سفیده بزنید 

تا به هم بچسبد.

س��پس در س��ینی فر چیده و در فری 
که از قبل با حرارت 400 درجه فارنهایت 
گرم کرده اید به مدت 15 دقیقه )در طبقه 

وسط فر( قرار دهید.
بعد از پختن و س��رد ش��دن روی آن 
کمی پودر قند یا ش��کر درش��ت بپاشید. 
یا اینکه می توانید بع��د از پخت مقداری 
ش��ربت ب��ار روی آن بریزید و کمی پودر 

پسته بپاشید.
کالری هر یک عدد ش��یرینی  پاپیونی، 

تقریبًا 170 کیلو کالری است.

یک استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: برخالف بسیاری از ادعاها ماهی قرمز 
بیماری زا نیست و در صورت آلوده نبودن 

باعث حسایست های پوستی نمی شود.
دکتر حبیب انصاری گفت: نوعی میکروب 
ش��بیه سل بر روی فلس بعضی از ماهی های 
آکواریومی وجود دارد که با نیش زدن دست 
و تولید سم، حساسیت پوستی ایجاد می کند. 
این متخصص پوست و مو تصریح کرد: این 
مسأله در مورد ماهی قرمز به دلیل اهلی بودن 
معمول نیست و در صورت آلودگی و زخم 
بودن سطح  پوس��ت، با دست  زدن به ماهی 

امکان ایجاد حساسیت پوستی وجود دارد.

انص��اری گفت: این حساس��یت ها به 
ش��کل جوش چرکی ظاهر  و پس از چند 
روز بهبود می یاب��د. وی افزود: با توجه به 
تماس با آب، حساس��یتهای پوستی بیشتر 
در کارگ��ران اس��تخرهای پ��رورش ماهی 
قرمز به دلی��ل ازدیاد و ام��کان آلوده بودن 
ماهی ها بروز می کند. این اس��تاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بر همین 
اس��اس می توان گفت احتم��ال بیماری زا 
بودن ماهی های قرمز بس��یار اندک است و 
برای ایجاد حسایستهای شدید پوستی باید 
در یک اس��تخر پر از ماهیه��ای قرمز آلوده 

غوطه ور شد.

آشپزخانه من

گلخانه من جاده خاکی

شيرينی پاپيونی

ختمی چينی گلسرخی 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/19
شماره: 1233/88 ش ح/ 31

در خصوص پرونده کالسه 1233/88 ش ح/31  خواهان احمدعلی حق شناس 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمداس��ماعیل محتشمی نسب تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/2/14 ساعت 4/30 
عص��ر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

محل حضور: اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتش��م کاش��انی- 
مجتمع شوراهای حل اختالف

18136/ م الف
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/20
شماره: 1278/88

در خصوص پرونده کالسه 1278/88 خواهان مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان 
سرپرس��تی اصفهان با وکالت آقای امیر بختیار دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 
780292 بانک ملی ش��عبه خیابان صمدیه به انضمام کلیه خس��ارات وارده به 
طرفیت 1- غالم رضا قربانی 2- هوش��نگ پورکاوه تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز پنجشنبه مورخ 89/2/2 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
18208/ م الف

مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/20
شماره: 1280/88

در خصوص پرونده کالسه 1280/88 خواهان مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان 
سرپرس��تی اس��تان اصفهان با وکال��ت امیر بختیار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
مبلغ هش��ت میلیون و هش��تصد و ش��صت و ش��ش هزار ریال وجه یک فقره 
چ��ک به ش��ماره 778216 بانک ملی ش��عبه میدان جمهوری ب��ه انضمام کلیه 

خسارات دادرسی به طرفیت 1- سارا اطهری 2- حسینعلی مساح تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنجشنبه مورخ 89/2/2 ساعت نه صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
18209/ م الف

مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/20
شماره: 1272/88

در خصوص پرونده کالسه 1272/88 خواهان مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان 
به سرپرس��تی اس��تان اصفهان با وکالت امیر بختیار دادخواستی مبنی بر مطالبه 
بخش��ی از چک ش��ماره 158674 صادره از بانک ملت شعبه جابر انصاری به 
مبلغ بیست و دو میلیون و دویست و نود و یک هزار و پانصد ریال به انضمام 
کلیه خس��ارات وارده ب��ه طرفیت 1- روح االمین س��لمانی 2- عصمت بیاتی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز پنجشنبه مورخ 89/2/2 ساعت 
هش��ت صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

18210/ م الف
مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ به آقای عبدالرسول هارونی

تاریخ: 1388/12/15
شماره: 881701

نظر به اینکه آقای عبدالرس��ول هارونی فرزند علی به اتهام ترک انفاق حس��ب 
ش��کایت خانم پروین زارع فرزن��د حیدر از طرف این دادس��را تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خود حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.
18014/ م الف 

دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 1388/12/9

شماره: 881519 ت 40
نظر به اینکه آقای اصغر خدادادی به اتهام تخریب و تهدید و توهین و ممانعت 
از حق از طرف این ش��عبه 40 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه 
از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 40 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خ��ود حاض��ر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت ف��وق اقدام قانونی بعمل 

خواهد آمد.
18015/ م الف 

دادیار شعبه 40 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 881282 ک 119
چون آقای الیاس صالحی فرزند علی شکایتی علیه آقای اهلل دوست بیدارجوف 
خدارح��م مبنی ب��ر خیانت در امانت مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
881282 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهاشنبه 89/2/22 ساعت 
9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
18007/ م الف

جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/12/15

شماره: 880951 ک 121
چ��ون آقای ایمان قلعه س��فیدی فرزند س��یف اهلل ش��کایتی علی��ه آقایان: 1- 
عب��اس عکاش��ه 2- رضا فلفلیان مبنی ب��ر ردیف اول: توهی��ن و ایراد ضرب 
عمدی با چاق��و ردیف 2: ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده 
آن ب��ه کالس��ه 880951 ک 121 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
89/2/21 س��اعت 9 صب��ح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجه��ول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
18009/ م الف

توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/11/20

شماره: 880365 ب 12
بدینوس��یله در اجرای ماده 180 ق.آ.د دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور 
کیفری ب��ه آقای مجتبی مواظبی فعاًل مجهول المکان که در پرونده به کالس��ه 
880365 ب 12 این بازپرس��ی متهم است به خرید و فروش مواد مخدر ابالغ 
می گردد جهت پاره ای توضیحات و رس��یدگی ب��ه موضوع اتهام در یکی از 
روزهای ایام هفته اول وقت دادرسی در این بازپرسی حضور یابد، در غیر این 

صورت عینًا با رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
17356/ م الف

بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ و دادخواست و ضمائم تجدیدنظر به طوبی امان کلیمی

کالسه پرونده: 204/88 تجدیدنظر
وقت رسیدگی: ظرف 10 روز

تجدیدنظرخواهی: غالمرضا قدرتی و سیف اهلل نصیری
تجدیدنظر خوانده: طوبی امان کلیمی

خواسته: تجدیدنظرخواهی
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که به شعبه 10 ارجاع 
گردیده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
17366/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/16

شماره: 881503 ب 4
چ��ون آقای حام��د اعتمادی تودش��کی فرزند علی اصغر ش��کایتی علیه آقای 
محمدرضا فراهانی روحانی فرزند علی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده 
که پرونده به کالسه 881503 ب 4 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و 
از مته��م مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی 
جهت پاس��خگویی به اتهام خود به ای��ن مرجع مراجعه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18023/ م الف
مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

زودباوری يلدا

ماهی های قرمز بيماری زا نيستند
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جوان و خانواده



    پژمان سلطانی
در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال 
کشور، تیم سپاهان اصفهان با حساب 2 بر 
صفر شاهین بوشهر را از پیش روی برداشت 
و تی��م ذوب آهن اصفهان در خانه راه آهن 
با تساوی بدون گل متوقف شد، تا اختالف 
امتیازش نسبت به تیم صدر جدول، سپاهان 
به عدد 6 برس��د. در اینجا ب��ازی بازیکنان 
سپاهان را در مقابل شاگردان محمود یاوری 

مورد بررسی قرار می دهیم.
ــی: ب��دون  ــدی رحمت ــید مه 1- س
ش��ک دروازه بانی را در لیگ ب��ه اندازه او 
آم��اده ندیدی��م و در بعض��ی از دیدارها با 
واکنش های مناسب خود مانع از فروپاشی 
دروازه س��پاهان ش��د. رحمت��ی در دیدار 
با ش��اهین یکی از کم کارتری��ن بازیکنان 
میدان بود و فقط در نیمه دوم یک موقعیت 
گرف��ت. حری��ف  از  را  گل  صددرص��د 
2- سید هادی عقیلی: یکی از مدافعان 
پوششی تیم ملی و سپاهان اصفهان که در این 
بازی با قدرت سرزنی خود مانع از ارسالهای 
ایوان پتروویچ برای محمد احمدپور و ناصر 
الشکرون شد. این مدافع در عمق ضعف هایی 
از خود نش��ان داد که محسن بنگر پوشش 

مناسبی روی این توپها داشت.
ــینی: در ترکیب  ــید جالل حس 3- س
امی��ر قلع��ه نویی به ی��ک مدافع راس��ت 
تبدیل ش��ده که در حمله نسبت به گذشته 
بیش��تر ش��رکت می کند و از ای��ن جناح 
ارس��الهای زیبایی برای مهاجمان س��پاهان 
فرس��تاده است. حسینی در این دیدار ناصر 
الش��کرون را به طور کلی مح��و کرده بود.
ــر: مدافع��ی ک��ه در  ــن بنگ 4- محس
هفته های اخیر فوق العاده ظاهر ش��ده و در 
کنار هادی عقیلی زوج خوبی را در آخرین راه 
نقطه دفاعی سپاهان تشکیل داده است. بنگر با 
انجام این بازی ها قصد دارد خود را به لیست 
افش��ین قطبی تحمیل کند. وی در این دیدار 
هم ضربات سر اول را می زد، هم توپ های 
پش��ت دیگ��ر مدافع��ان را جم��ع می کرد. 
5- احمد آل نعمه: هنوز آل نعمه فوالد 
خوزستان که مدافع شوت زن و تأثیرگذار بود 
نشده و امیر قلعه نویی در این 29 هفته بازی 

کمتری ب��ه او داده ولی در هفته های اخیر 
روند رو به رشدی از خود به نمایش گذاشته 
اس��ت. در این بازی محم��د احمدپوری از 
جناح چپ فرارهای خطرناکی را انجام داد.

ــی: فقط 40  ــاج صف ــان ح 6- احس
دقیقه در جناح چپ سپاهان بازی کرد و با 
اشتباهاتی که انجام داد امیر قلعه نویی، حسین 

پاپی را جانشین او کرد که انصافاً پاپی در 50 
دقیقه ای که در میدان بود سمت چپ سپاهان 
به حرکت درآمد. پاپی چند موقعیت خطرناک 
را روی دروازه بوش��هری ها پی ریزی کرد.
7- شاهین خیری: بازیکنی که از نظر 
فیزیکی در شرایط مناسبی به سر می برد و 
کار آن به عنوان هافبک دفاعی خراب کردن 
بازی حریف اس��ت. در ای��ن دیدار مانع از 
بازی س��ازی اوباجی کی س��اندی بازیکن 

سیه چرده شاهین بوشهر شد.
8- احمد جمشیديان: بازیکن همدانی 
تیم س��پاهان اصفهان مقابل شاهین بوشهر 
بازی بس��یار خوبی را به نمایش گذاشت و 
در دقیقه 65 روی ارس��ال محرم نویدکیا با 
ضربه سر موفق شد دروازه مجتبی روشنگر 
را ب��رای دومین بار ب��از کند تا بازی خوب 
خ��ود را تکمیل کند. جمش��یدیان یکی دو 
شوت س��نگین از پش��ت محوطه جریمه 
روانه دروازه حریف کرد که با بدشانسی او 

توپ هایش تبدیل به گل نشد.
9- محرم نويدکیا: محرم روز به روز 
ب��ه دوران اوجش نزدیک می ش��ود. او در 
این بازی پاس��های در عمق دفاع حریف و 
همچنین پاسهای بلند عرضی برای عوض 
کردن جناح بازی را به خوبی انجام می داد 
و گل دوم س��پاهان از روی ارسال محرم به 
ثمر رسید. نویدکیا دقیقه 76 جای خود را به 

مهدی جعفرپور داد.
ــان: کریمیان، در  10- مهدی کريمی
این بازی کریمیان همیشگی نبود و پاسهای 
اش��تباه زیادی از این بازیکن در طول بازی 
دیدیم. او می توانست ارسال کوتاه حسین 
پاپ��ی را دقیقه 62 تبدیل ب��ه گل کند که با 
ضرب��ه ای آرام توپ را تقدی��م به مجتبی 
روش��نگر گلر بوش��هری ها ک��رد و جای 
خ��ود را در دقیقه 90 به هادی جعفری داد.
ــم توره: س��ریعترین گل  11- ابراهی
لیگ را در ثانیه 15 وارد دروازه حریف کرد. 
توره بازیکنی اس��ت ک��ه در لیگ قهرمانان 
آسیا انتظارات را برآورده نکرده و به جرأت 
می توان گفت او چهار امتیاز از س��پاهان در 
جام باشگاههای آس��یا گرفته است. ابراهیم 

توره در لیگ برتر گلزن قهاری است.

جمشيدیان بهترین بازیکن ميدان

   زاينده رود
از سوی حسین ش��مس سرمربی تیم 
فوتسال کش��ورمان محمد قاسمی بازیکن 
جوان و آین��ده دار تیم فوالد ماهان به تیم 

ملی ایران دعوت شد.
 وی در ای��ن م��ورد گف��ت: از اینکه 
توانس��تم ب��ا بازی ه��ای درخش��انی که 
ب��رای تیم محبوبم انج��ام دادم به تیم ملی 
دعوت ش��وم خیلی خوش��حالم و س��عی 
می کنم در تیم ملی هم وزنه مفیدی برای

 مربیان باشم.
 قاسمی به مسابقات جام باشگاههای 
آس��یا اش��اره کرد و افزود: به نظر من این 
رقابتها نس��بت به جام ملتها در س��طحی 
باالتر برگزار شد و به نظر من همه تیم ها 
برای فینالیس��ت شدن تالش کردند و این 
مسابقات تجربه بین المللی برای تیم های 

حاضر در رقابت ها بود. 

محمد قاسمی که در دیدار نهایی چند 
شوت به س��وی دروازه السد قطر زد و با 
فاصله زیادی از روی دروازه به اوت رفت 
علت را کم باد بودن توپها دانست و اظهار 
داش��ت: توپه��ای AFC که ب��رای اولین 
دوره مس��ابقات فوتس��ال در نظ��ر گرفته 
بودند کم باد بود و ضربه های من به باالی 

دروازه می رفت.

   زاينده رود
محم��د طاهری یکی از ملی پوش��ان 
فوالد ماهان که قبل از ش��روع مس��ابقات 
ب��ا  باش��گاه های آس��یا  فوتس��ال ج��ام 
مصدومیت جزئی رو به رو ش��ده بود در 
مورد قهرمانی ماهان در لیگ برتر کش��ور 
و جام باشگاه های آسیا گفت: خوشحالم 
ک��ه در کمتر از 20 روز دو قهرمانی را در 
س��الن پیروزی در حضور هواداران خوب 
اصفهانی جش��ن گرفتیم. این مسابقات در 
سطح باالیی برگزار شد و تیم های خوبی 
در این رقابتها شرکت داشتند. طاهری ادامه 
داد: در ای��ن رقابتها ب��ه علت مصدومیت 
جزئ��ی برخ��الف لیگ برت��ر، بازی های 

کمتری به من رس��ید و فقط 3 گل به ثمر 
رس��اندم. وی در پایان اظهار داش��ت: این 
قهرمانی ها را مدیون بهروز ریخته گران، 
کادر مدیریتی باشگاه و حمایت هواداران 

اصفهانی هستیم.

   زاينده رود
اولین دوره مس��ابقات فوتس��ال جام 
باشگاههای آسیا در اصفهان جذابیت های 
خاص خود را داش��ت، اما پخش مستقیم 
بازیهای تیم فوالد ماهان سبب شد بسیاری 
از فوتس��ال دوس��تان که فرصت تماشای 
این دیدارها را از نزدیک نداش��تند از پای 
گیرنده های خود نظاره گر مس��ابقات تیم 
اصفهانی باشند. در این بین، گروه ورزش 
س��یمای مرک��ز اصفهان به بهترین ش��کل 
ممکن این رقابتها را پوش��ش داد. هر چند 
حاشیه هایی وجود داشت اما آنها بازی ها 
را برای بینندگان تلویزیونی به طور مستقیم 
پخش کردند، به خصوص در دیدار فینال 

که با تالش این عزیزان هزاران هزار نفر از 
دیدن اولین دیدار نهایی جام باش��گاههای 

آسیا محروم نشدند.

حشمت مهاجرانی، مدیر فنی تیم فوتبال 
استیل آذین تهران گفت: نیکبخت واحدی 
در طول مدت حضور در تیم اس��تیل آذین 
به هیچ عنوان به دس��تورها و خواسته های 
کادر فنی توج��ه نمی کرد و به همین دلیل 
اخراج شده است. مسئوالن باشگاه و کادر 
فنی تصمی��م به اخراج نیکبخت واحدی تا 
اطالع ثانوی گرفته اند و معتقدم اخراج این 
بازیکن به س��ود تیم است. وی تأکید کرد:  
دالی��ل خرید این بازیکن را با توجه به این 
که هی��چ تیمی خواهان او نب��ود را باید از 
مسئوالن باشگاه سؤال کرد،  زیرا در آن زمان 
من در ای��ران نبودم و نمی دانم چرا وی را 

انتخاب کردند.
مدی��ر فنی تی��م فوتبال اس��تیل آذین 
گف��ت: ای��ن بازیکن در دی��دار مقابل تیم 
تراکتورسازی زمانی که سرمربی تیم از او 
درخواس��ت می کند خود را گرم کند این 
کار را انجام نمی دهد و به همین دلیل کادر 

فنی تصمیم به اخراج او گرفته است.
وی خاطر نش��ان کرد:  ای��ن بازیکن در 

تمرینات نیز کم کاری زیادی داشته و تمامی 
این مسائل در اخراج او تأثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: تیم اس��تیل آذین در 
تبریز بازی بس��یار مش��کلی را در حضور 
100 ه��زار ه��وادار برگزار ک��رد و قطعًا 
حضور این تعداد هوادار در شکس��ت تیم 

ما بسیار تأثیر گذار بود.
مهاجران��ی اظه��ار داش��ت: نبود علی 
کریمی در این دیدار بس��یار برای ما گران 
تمام ش��د و معتقدم در صورت حضور او 
در این بازی شرایط ما کاماًل بهتر می شد.

وی ادام��ه داد: ب��رای گرفتن س��همیه 
لیگ قهرمانان بای��د از این پس در تمامی 
دیدارهای خود پیروز ش��ویم در غیر این 
صورت نمی توانیم س��همیه این مسابقات 

را کسب کنیم.
وی در خص��وص ادامه هم��کاری با 
باش��گاه اس��تیل آذین تصریح کرد: هنوز 
برای فص��ل آینده تصمیم گیری نکرده ام، 
اما اگر در این تیم بمانم تغییرات زیادی را 

در این تیم ایجاد خواهیم کرد.

تی��م مه��رام ایران ب��ا پی��روزی برابر 
الجال س��وریه ب��ا اقتدار به مق��ام قهرمانی 
سیزدهمین دوره رقابت های بسکتبال جام 
باشگاه های آسیا دست یافت. در این دیدار 
که با حضور بیش از سه هزار تماشاگر در 
تاالر بس��کتبال مجموعه ورزش��ی آزادی 
تهران برگزار شد، تیم مهرام با نتیجه 125 
بر 79 مقابل حریف خود به برتری رس��ید 
و بر سکوی نخست این مسابقه ها ایستاد. 
تی��م مهرام نیمه نخس��ت این ب��ازی را با 
نتیجه 60 بر 40 تیم الجال با پیروزی پشت 
س��ر گذاش��ت. مهم ترین حادثه این بازی 
در دقیق��ه 5 و 32 ثانیه به وقوع پیوس��ت 
ک��ه در این لحظه، بازیک��ن امریکایی تیم 
الجال س��وریه به مهدی کامرانی ملی پوش 
تیم مهرام برخورد ک��رد که این امر باعث 
درگی��ری بازیکن��ان دو تیم ش��د. جنجال 
بازیکن امریکایی تیم الجال با درایت کادر 

فنی تی��م مهرام خاتمه یافت تا این تیم در 
این بازی حساس درگیر حاشیه نشود. در 
پای��ان این دوره از مس��ابقه ه��ا، تیم های 
ذوب آه��ن اصفهان و الریاض��ی لبنان به 
ترتی��ب در رده های س��وم و چهارم قرار 
گرفتند. ب��ا توجه به قوانین کنفدراس��یون 
بس��کتبال آس��یا، تیم ذوب آهن نتوانست 
جواز حضور در مرحله پایانی رقابت های 
بسکتبال جام باشگاه های آسیا را به دست 
آورد. بر اساس قوانین این کنفدراسیون از 
هر کشور تنها یک تیم می تواند در مرحله 
پایانی جام باش��گاه های آسیا شرکت کند. 
به همین علت، تیم های مهرام ایران، الجال 
س��وریه، الریاضی لبن��ان و دوهوک عراق 
راهی مرحله پایانی این مس��ابقه ها شدند. 
رقابت های بس��کتبال جام باش��گاه های 
آسیا از اول خردادماه سال آینده با حضور 

10 تیم در قطر آغاز می شود.

محمد قاسمی: 
توپهای AFC کم باد بود

صداو سيمای مرکز اصفهان، سنگ تمام گذاشت

محمد طاهری: 
به علت مصدوميت، کم بازی کردم

آگهی ابالغ
آگه��ی اب��الغ تجدیدنظرخواهی ب��ه رضا پ��ور ابوطالب، نظر ب��ه اینکه آقای 
احمد داود نس��بت به دادنامه ش��ماره 8809970350900941 مورخ 88/8/27 
تجدیدنظرخواهی نموده اس��ت که طی ش��ماره 88/11/17 -350-88 ت ثبت 
تجدیدنظر ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدیدنظرخوانده 
آقای رضا پور ابوطالب درخواس��ت ابالغ بوس��یله نش��ر آگهی شده است که 
مرات��ب برای یک نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و 
منتشر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود به علت اعتراض به رأی 
ص��ادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به ش��عبه و دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی چنانچه پاس��خی دارید به این دادگاه 

اعالم نمائید.
17365/ م الف 

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/1

شماره: 881379 ب 4
چون آقای اسماعیل جمش��یدی فرزند باقر شکایتی علیه آقای سیدمحمدرضا 
صدری��ه فرزن��د مهدی مبنی بر خیان��ت در امانت مطرح نم��وده که پرونده به 
کالس��ه 881379 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر ب��ه اینکه متهم مجهول 
المکان میباش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی 
ب��ه اتهام خ��ود به این مرجع مراجع��ه نماید در صورت عدم حضور دادس��را 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
17354/ م الف

دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970351401196
شماره پرونده: 8809980351400626

شماره بایگانی شعبه: 880626
تاریخ تنظیم: 1388/10/02

خواهان: بانک س��ینا با وکالت خانم مرضیه س��ادات خدامی به نشانی اصفهان، 
پل بزرگمهر، بعد از بانک پارس��یان، ساختمان 152، طبقه دوم، واحد 39، دفتر 

خانم منصور وار
خواندگان: 

1- آقای سید محمد موس��وی 2- آقای حامد اسدی همگی به نشانی مجهول 
المکان

3- آقای سید غالمحس��ین موسوی به نشانی اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خ 
سعادت آباد، پ 1، واحد 8

خواسته ها: 1. تأمین خواسته 2. مطالبه وجه چک
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک سینا خانم مرضیه السادات خدامی بطرفیت 1- سید 
غالمحس��ین موس��وی 2- آقای محمد موس��وی عمله 3- آقای حامد اسدی 
بخواسته مطالبه مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شماره 
423714 و خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه نظر به ابقاء اصول مس��تندات 

نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه 
خوان��دگان با اطالع از دعوی مطروح��ه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده 
و دلیل��ی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی 
خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در امور مدن��ی خواندگان را متضامنًا به پرداخ��ت مبلغ چهل و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 938800 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ سررس��ید 938800 تا زم��ان وصول و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرف��ه قانون��ی در حق خواهان محکوم می نمای��د رأی صادره غیابی و ظرف 
مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف 
مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خواهد 

بود. 17372/ م الف
عبداللهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به خواندگان مجهول 

المکان
کالسه پرونده: 1237/88 ح 14

وقت رسیدگی: یکشنبه 89/2/19 ساعت 10/30 صبح
خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری 

خواندگان: 1- زهره ترابی 2- محمدعلی علمدار 3- محمود عکاف زاده
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهاردهم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخری��ن آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
17374/ م الف 

مرتضوی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به خواندگان مجهول 

المکان
کالسه پرونده: 1166/88 ح 14

وقت رسیدگی: سه شنبه 89/2/21 ساعت 11 صبح
خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری 

خواندگان: 1- حسین قربانی فرزند رجبعلی 2- امین هارونی فرزند قاسم 
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه چهاردهم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخری��ن آگهی ظرف 
ی��ک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 

دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
17376/ م الف 

مرتضوی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350601130
شماره پرونده: 8709980350600955

شماره بایگانی شعبه: 870963
تاریخ تنظیم: 1388/10/20

پرونده کالس��ه 8709980350600955 شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اصفهان دادنامه شماره 8809970350601130

خواه��ان: آقای مجید مس��عودی مقدم به نش��انی اصفهان، خ کاش��انی، کوی 
جوزدان، کوی آسیاب، پ 27 منزل شخصی.

خواندگان: 
1- آق��ای حامد مقامی 2- خانم مهری احمدی 3- آقای اس��فندیار مقامی 4- 
خانم مریم مقامی 5- آقای حمید مقامی همگی به نشانی اصفهان، خ رباط دوم، 

خ مخابرات، بن بست الله، پ 11
6- آقای ابوالقاسم لطفی به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای مجید مس��عودی مقدم فرزند اسدا... بطرفیت آقایان 
1- حمید 2- حامد 3- اس��فندیار و خانمها 4- مریم ش��هرت همگی مقامی و 
5- مهری احمدی 7- ابوالقاس��م لطفی به خواسته مطالبه دوازده فقره چک به 
ش��ماره های 98 الی 24479 بانک استان اصفهان ش��عبه هفتم محرم، چهارراه 
وفایی و چک ش��ماره 20880 مورخ 87/9/25 بانک س��په شعبه رباط اصفهان 
و چک ش��ماره 147712 مورخ 87/10/30 بانک س��په منطقه ش��هید بابایی به 
انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه، از توجه ب��ه الیحه تقدیمی 
خواندگان ردیفهای اول الی پنجم به ش��ماره 296 مورخ 88/2/2 مبنی بر قبول 
بده��ی مورث خود نس��بت به وجه ی��ازده فقره چک به ش��ماره های 98 الی 
244189 و 20880 جمع��ًا ب��ه مبل��غ 41130/000 ریال و ب��ا توجه به ادعای 
جعل امضا خواندگان یاد ش��ده به موجب الیحه مذکور نسبت به چک شماره 
147712 مورخ 87/10/30 و با توجه به نظریه هیأت سه نفری کارشناس خط 
و امض��ا که با انطباق امضا ذیل اس��ناد قابل قبول، اع��الم می دارند امضا ذیل 
چک ش��ماره 147712 متعلق به مورث خواندگان اخیر الذکر نمی باش��د و با 
عنایت به اینکه نظریه یاد ش��ده از اعتراض خواهان مصون مانده اس��ت دادگاه 
دعوی مطروحه را نس��بت به یازده فقره چک به شماره های 98 الی 224189 
و 20880 محمول بر صحت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 249 و 313 قانون 
تج��ارت و م��واد 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی رأی بر محکومیت 
خواندگان ردیفهای اول الی پنجم )به میزان سهم االرث( و محکومیت خوانده 
ردیف شش��م به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال وجه چک شماره 147712 و 
پرداخت هزینه دادرس��ی برابر تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور 
گواهینامه های عدم پرداخت لغایت اجرای دادنامه که از ناحیه اجراء محاس��به 
و وصول و ایصال خواهد ش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید دعوا 
نس��بت به مطالبه وجه چک اخیر الذکر نس��بت به خواندگان ردیفهای اول الی 
پنجم با توجه به احراز جعلیت امضا نسبت به مورث آنها به عنوان ظهرنویس 

مس��تنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر محکوم به بطالن است و در اجرای ماده 
221 قان��ون مذک��ور مقرر می دارد با قید جعلی بودن امضا ظهر چک ش��ماره 
147712 منتس��ب به مورث خواندگان اخیرالذکر، چک موصوف مسترد شود 
رأی صادره نس��بت ب��ه خواندگان ردیفهای اول ال��ی پنجم حضوری و ظرف 
مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان است 
و نس��بت به خوانده ردیف ششم غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت یاد شده 

قابل واخواهی در همین دادگاه است.
نش��انی: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 310
16989/ م الف 

محمد محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350601027
شماره پرونده: 8809980350600390

شماره بایگانی شعبه: 880393
تاریخ تنظیم: 1388/09/25

خواه��ان: آقای مرتضی کمالی مقدم با وکالت آقای عباس نریمانی به نش��انی 
اصفهان، خ نیکبخت، جنب بنگاه شاهین دفتر وکالت )شرکت تدبیر(

خوانده: آقای س��یدرضا حس��ینی به نش��انی اصفهان، پل شهرس��تان، روستای 
سرشبادران، کوچه شهید اکبر صفری، ک شهید باهنر، روبروی پالک 45 منزل 

شخصی کریم میرزایی فعاًل مجهول المکان
خواسته: اثبات مالکیت )مالی غیر منقول(

رأی دادگاه
در خصوص دعوای آقای مرتضی کمالی مقدم فرزند محمود با وکالت آقای عباس 
نریمانی به طرفیت آقای س��یدرضا حسینی فرزند س��ید جواد به خواسته الزام به 
تحوی��ل مبیع مقوم بر 50/100/000 ریال از توجه به دادخواس��ت تقدیمی وکیل 
خواه��ان و با توجه به تصویر مص��دق مبایعه نامه مورخ 86/12/28 که به موجب 
آن یک باب منزل مس��کونی از ناحیه خوانده ب��ه متراژ 350 مترمربع از کل 1500 
مترمربع واقع در روش��ن دشت روستای سرشبادران نبش کراج محله منبع آب به 
خوانده به موجب مبایعه نامه واگذار شده است و با عنایت به اینکه دلیل استنادی 
وکیل خواهان از هر گونه ایراد و دفاع خوانده مصون مانده اس��ت و دادگاه دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تشخیص ومستنداً به مواد 219 الی 222 قانون مدنی 
رأی بر محکومیت خوانده به تحویل ملک مورد معامله با مشخصات فوق در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت 

بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه است. 16988/ م الف 
محمد محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ تبادل لوایح
تاریخ: 88/11/21

شماره: 393/88 ح/ 1
آگه��ی ابالغ تبادل لوایح بن��ام محمد اورنگی فرزند عباس ب��ا توجه به اینکه 
آقای علیرضا حاجیان بوکالت از عبدالرضا کاظم پور نسبت به دادنامه 1001-
88/8/19 تقاض��ای تجدیدنظرخواهی نموده اند لذا به موجب این ابالغ ظرف 
مهل��ت ده روز از تاریخ نش��ر آگهی چنانچ��ه دفاعی دارید کتبًا به این ش��عبه 
اعالم تا پس از مهلت مذکور پرونده جهت س��یر مراحل تجدیدنظر به دادگاه 
تجدیدنظر اصفهان ارس��ال گردد ضمنًا نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم در 

پرونده مضبوط است. 16984/ م الف 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

پيروزی بسکتبال مهرام 
در رقابت های بسکتبال جام باشگاه های آسيا

نيکبخت واحدی از استيل آذين اخراج شد
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ورزشی



روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

28 °

22°7 °

7 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26970  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
280000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
263000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

995998دالر امریکا
13661370یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سايت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

    حمید حقیقت
گروه موسیقی ژولیاگ در 
روزهای 20 و 21 اس��فندماه، 
در سالن هنرسرای خورشید به 
سرپرستی اشکان رهبر کنسرت 
داش��تند که در اجرای این کار 
گروهی، جعفر قاضی عسگر 
سازهای کوبه ای، کاوه ولی پور 
طبال، س��عید قربانی کمانچه، 

امین حیدری س��ه تار، س��یاوش ولی پور قیچک و 
اشکان رهبر نیز به عنوان نوازنده سه تار و سرپرست 
گروه ژولی��اگ را همراهی می کردن��د. ژولیاگ به 
معنای آش��فته و پریشان است و چیزی که از عدم، 
از نیستی و از عرفان شرقی می آید. اما نکته ای که 
این کنسرت داشت عدم وجود خواننده بود و این 
بدان معناست که ژولیاگ می خواهد ذهن مخاطب 
خود را به نوای س��ازها عادت بده��د و انتظارات 
مخاطب موس��یقیایی خود را باال ببرد. در واقع تنها 

نام خواننده بر زبان ها جاری 
نیست و آهنگساز و نوازندگان 
س��از نیز در پیش��برد اهداف 
موس��یقی مان��دگار تأثیرات 
بس��زایی دارند، آری؛ گویند 
هنگامی که ه��وا خوش بود، 
چون بهار، هنگامی که چشم 
آدمیان غرق در نگاه رنگارنگ 
گل ها بود، هنگامی که نسیم 
می وزید، نوازندگان به دش��ت آمدند، س��از کوک 
کردند و نواختند، ترنمی چون ترانه باران. عاشقان 
به هم نشس��تند و به گوش جان شنیدند و مست 
شدند. کسی از میانشان به نوازندگان گفت: امروز 
نه. علت را پرسید. جواب آمد: امروز سخن گفتن 
با ساز است نه کالم. شعر در پس فن نوازندگیست 
نه ابیات. بگذار رنگ های موسیقی و طبیعت با هم 
درآمیزد. امروز بهار است... و ژولیاگ به این رسم 

به استقبال بهار می رود. 

مدير نشر »نوشته« از مشکالت کتاب و نشر گفت:

هویت یک کتاب امانت دادن و خواندن آن است
کالم نور

امام محمد باقر )ع(:
ــوخی کند، ــزاگويی ش ــع، بدون ناس ــه در میان جم ــی را ک ــد عزوجل کس خداون

 دوست دارد.

روی خط فرهنگ

شهيد حجت االسالم عيسی توسلی
تاری��خ تولد: 1337، محل تولد: کاش��مر، 
تاری��خ ش��هادت: 1364، محل ش��هادت: 
جاده غرب کشور )کردستان(، مسئولیت: 

امام جمعه فرخشهر
دل نوشته های شهید

... خدای��ا! نعمتهای بی پایان تو را ش��کر 
گزارم، که به انس��ان، نعم��ت بیان و قلم 
عنای��ت فرم��ودی ک��ه آنچ��ه در ضمیر 
دارد بی��ان کن��د و بنویس��د و در برابرت 
نیایش کن��د، به عجز خ��ود اعتراف کند. 
نعمت ایم��ان و والی��ت دادی که دلهای 
عاش��ق و متحیر را به س��احت قدس��یت 
ج��ذب کند. نعم��ت ق��رآن و دین دادی 
ک��ه جانه��ا را از فضای ظلمت ب��ه هاله 
نورت هدایت کند. پس بش��ر، و این بنده 

عاجز کجا تواند ش��کر ای��ن نعمتهایت را 
به جا آورد.

پ��روردگارا! ای��ن بنده ناچی��ز از همه جا 
وامان��ده و تهیدس��ت، به پیش��گاه ذات 
اقدست دست تضرع و نیایش برداشته، 

لطف��ت بزرگت��ر از آن اس��ت که 
بنده  ای��ن  گردانی،  ناامی��دش 
محتاج ک��ه مالک هیچ چیز و 
حتی جان خود نیست چگونه 
می تواند ادع��ا کند که دارای 
کردارهای نیک اس��ت که اگر 
انجام داده  عمل خیری ه��م 
باشد، با هدایت و عنایت تو 
بوده اس��ت زیرا که تو منبع 

هر خیر و کمالی... 

ش��بکه ملی رسانه ای در ش��ش ماه اول سال 
آینده در 500 نقطه کشور راه اندازی می شود.

 ب��ه گزارش ایرنا، رئیس مرکز توس��عه فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی در سی و هشتمین جلسه شورای 
فرهنگ عمومی اس��تان اصفهان افزود: با راه اندازی 
شبکه ملی، بازی های مجاز و جدید رایانه ای ایرانی 
و خارجی به فروش می رسد. عیسی زارع پور سهم 
استان اصفهان از شبکه ملی رسانه ای را 20 نقطه 

اعالم کرد. 
وی تصری��ح کرد: تأکید مق��ام معظم رهبری 
درباره استفاده بهینه از وسائل ارتباطی و اطالعاتی 
نشان دهنده اهمیت بسیار باالی استفاده از اینترنت 
و بازی های رایانه ای اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
ابزار جدی��د فرهنگی مانند بازی های رایانه ای و 
رابطه ه��ای جدید اینترنتی مانند چت کردن برای 
ک��ودکان و نوجوانان جذابیت زی��ادی دارد. وی 
تصریح کرد: سرعت و وسعت دامنه انتشار، بستر 
نشر آس��ان، جذابیت، تنوع و حجم باالی محتوا، 
تعامل��ی بودن فضا، بدون مرز بودن ارتباطات، کم 
هزینه بودن تولید و دسترس��ی آسان از ویژگیهای 
رس��انه های دیجیتالی اس��ت. زارع پور افزود: با 
ورود س��یل محصوالت مبتنی ب��ر فرهنگ بیگانه، 
از بین رفتن ارزش��های اخالقی و سس��ت ش��دن 

بنیان خانواده و اجتم��اع از چالش های بازی های 
رایانه ای غیرمجاز است. رئیس مرکز توسعه فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: عدم توجه به مسائل فرهنگی 
به ویژه ورود بازی های رایانه ای، استفاده نادرست 
از اینترنت و همچنین عدم فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی در خصوص فرهنگ و عدم پیش بینی ساز 
و کارهای حمایتی از نقاط ضعف دولتهای قبل از 
دولت نهم در این راستا است. رئیس مرکز توسعه 
فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی، ایجاد زیر س��اخت 
تش��کیالتی مناس��ب برای س��اماندهی و توسعه 
رسانه های دیجیتالی، تشکیل مرکز توسعه فناوری 
اطالعات و تشکیل بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

را از اقدامات وزارت ارش��اد در دولت نهم و دهم 
عنوان کرد. 

زارع پور، بسترسازی مناسب برای تولید انبوه 
محصوالت فرهنگی، ساماندهی و نظام مند کردن 
فعالیتهای فرهنگی، فرهنگ س��ازی و آشنا کردن 
مردم با خطرات بازیهای رایانه ای را س��ه راهبرد 
اصلی و مهم وزارت ارش��اد اسالمی برشمرد. وی 
افزود: استان اصفهان پیشرو عرصه های فرهنگی 
در کش��ور به ش��مار می رود و اهمیت دادن این 

استان به موضوع فرهنگ قابل تقدیر است. 
استاندار استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
موضوع دیجیتال و کاربرد آن در فرهنگ کش��ور 
بس��یار مهم اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی اظهار 
داشت: به علت سرعت و رشد تحوالت در جهان، 
اس��تفاده از شیوه های قدیمی و س��نتی در مقوله 
فرهنگ به خصوص در ام��ر بازی های رایانه ای 

و اینترنت جوابگو نیست.
 وی تصری��ح کرد : با برنام��ه ریزیهای دقیق، 
اس��تعدادها و قابلیت ه��ای ج��وان را می ت��وان 
شناسایی و از آنها برای تولید محصوالت فرهنگی 

در کشور استفاده کرد. 
ذاکر اصفهانی خاطر نشان کرد: با بستر سازی 
مناس��ب در ام��ر فرهن��گ می توان با شناس��ایی 

نیروهای با استعداد اشتغالزایی نیز کرد.

شبکه ملی رسانه ای در 500 نقطه کشور راه اندازی می شود  

مهلت دريافت اسناد: 89/1/4                                    مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/1/14
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/1/15
www.abfa-esfahan.com   دريافت اسناد: سايت اينترنتی

شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد)ريال(تضمین)ريال(نوع بودجهمحل اجرارديف

31/600/0008/334/355/938 عمرانیلوله گذاری فاضالب شهرضا1

28/500/000569/320/658جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان2

موضوع: واگذاری پروژه ذيل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پیمانکار دارای 
رتبه بندی و واجد صالحیت

دامداران عزیز عشایری، روستایی و شهری استان چهارمحال و بختياری

موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضالب
مناقصات )شماره 2 تا 89-1-1(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

   حامد قصری 
 در ی��ک روز از آخری��ن روزه��ای س��ال با آقای 
مهدی صاحب فصول مدیر انتش��ارات نوشته و یکی از 
قدیمی های آموزش و پرورش در زمینه کتاب و کتابخانه، 
نشر و مسئولیت های یک مدیر انتشارات خوب، دست 
به گفتگو زدم. در محل نشر و کتابفروشی»نوشته«با آن 
چیدمان زیب��ای کتاب، انگار ک��ه کتاب ها می خواهند 
با تو س��خن بگویند و درددل کنند. بیش��تر کتاب ها از 
کودکان است.  احساس می کنی دوباره متولد شده ای و 
می خواهی یک کتاب انتخاب کنی  از رده سنی الف، ب... 
و حتی در پایان این گفتگوی صمیمانه دلم نمی خواهد از 
آنجا خارج شوم. همه چیز بوی کتاب، بوی مطالعه، بوی 
فرهنگ می دهد. ماحصل گفتگوی ما در ادامه می آید.

 آقای صاحب فصول چند سال از شروع به کار نشر 
»نوشته« می گذرد؟

مهرماه 1382 ش��روع به کار ما ب��ود. از قبل روی 
یک س��ری کتابفروش��ی و ناش��رها مطالعات دقیق و 
مستمری انجام داده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که در 
چهار محور کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت، مدیریت 
و روانشناسی آن طور که باید و شاید کار نشده است. بر 
همین مبنا فروشگاه و انتشارات نوشته را راه انداختیم. 

هزينه نشر کتاب با خود شماست؟
می تواند با س��رمایه خود مؤلف )مترجم، ش��اعر، 
نویسنده و...( باشد، می تواند به صورت مشارکتی هم 
باشد، اما تالش  ما بر این است که فکر تولیدکننده اثر 
را از بخش اقتصادی و نش��ر و پخش آن راحت کنیم. 
معتقدیم، ناشر باید ناشر باشد و مؤلف، مؤلف تا هر دو 
کارشان را به خوبی انجام دهند. معموالً کتاب هایی که 
شایستگی الزم را داشته اند با هزینه انتشارات چاپ و 
پخش می شود. ما هر کتابی را چاپ نمی کنیم ولو اینکه 
با سرمایه خود شخص باشد. ما برای هر موضوع کتاب 
متخصص خاص خودش را داریم و به صورت جمعی 

تصمیم به نشر یا عدم نشر یک کتاب گرفته می شود.
بیشتر کتاب هايی که انتشار يافته در چه زمینه هايی 

بوده است؟
تا پنجاه درصد در زمینه کودک و بقیه بزرگساالن. 
باالترين تیراژ کتاب در سال چه میزانی بوده است؟

بنده در س��ال گذش��ته 38 عنوان چاپ و تجدید 
چاپ داش��تم و امیدوارم در سال آینده هر هفته با یک 

کتاب به کار خود ادامه دهیم.
جايگاه نشر در اصفهان را به چه صورت می بینید؟

ارشاد چیزی که اعالم کرده، در کل کشور، حدود 
50000 عنوان کتاب اس��ت، که 1000عنوان آن متعلق 
به اصفهان اس��ت و این برای اصفهان، این شهر بزرگ 
فرهنگی، با آن س��ابقه تاریخی درخش��ان، با آن همه 
مؤسس��ات آموزش عالی و فرهنگی، بس��یار اندک و 
کم فروغ اس��ت. اصفهان در زمینه نشر و ترویج کتاب 
مهجور مانده، حتی اکثر مؤلفین ترجیح می دهند اثرشان 

در تهران به زیر چاپ برود.
ــاعت از روز يک  ــن س ــرا در اي ــما چ ــه نظر ش ب
کتابفروشی بايد تا اين حد خالی باشد و کتاب ها 

تنها  بمانند؟
علت به خیل��ی عوامل برمی گردد، یک��ی از آنها 
پشتوانه فرهنگی است، که انتقال اطالعات و معلومات 
ما بیش��تر به  صورت گفتاری است تا نوشتاری، باید 
عادت به خواندن را رواج دهیم، که احس��اس می شود 
سازوکار آن فعاًل فراهم نیست و اگر هست اندک است، 
برای اینکه مردم ما به مطالعه رو بیاورند باید آموزش و 
پرورش، آموزش عالی، ادره فرهنگ و ارش��اد، صدا و 
سیما، مطبوعات و کاًل هر سازمان و منبعی که در تولید 
فکر دخالت دارند، برنامه ریزی منسجمی انجام دهند. ما 

باید از دبستان بچه ها را به مطالعه کتب غیردرسی عادت 
بدهیم و پدران و مادران نیز یاد بگیرند که برای فرزندانشان 
از همان سنین پایین، کتاب بگیرند، بچه ها زمانی که به 
دبیرستان می روند تمام فکر و ذهنشان کنکور می شود. 
بعد دانشگاه در آنجا کار تحقیقاتی دقیق، علمی  و مستمر 
نیست، سطحی و روبنایی است و اکثراً برای رفع تکلیف 
و همین امر سبب می شود کودک دیروز، امروز از مطالعه  
و فرهنگ کتابخوانی دور شود. چرا یک کارتون از یک 
کش��ور دیگر با یک خرگوش اهل مطالعه، الاقل پشت 
تصویر، روزنامه، کتاب و کتابخانه قرار دارد اما در سریال ها 
و کارتون های داخل این مهم یافت نمی شود. بنده زمانی 
بزرگترین کتابخانه آموزش و پرورش را راه اندازی کردم، 
ما برای اداره کتابخانه نیاز به نیروهای متخصص داشتیم، 
اما مسئول آنجا به من می گفت از چند نفر بازنشسته  که 
هیچ تخصصی هم از کتاب و کتابخانه نداشتند کمک 
بگیرم!   ایش��ان شاید تفکر فرهنگی داشتند اما تصویر 
درستی از کتاب و کتابخانه نداشتند. از نظر زیباشناسی، 
عمر یک کتاب در یک کتابخانه، باید یک کتاب بعد از 
چند بار امانت دادن، دوباره صحافی شود و این ها هزینه 
بر اس��ت. بنده زمانی برای بازدید به یک مدرسه رفتم،  
در ابتدا  وارد کتابخانه آنجا ش��دم، دیدم کتاب هایی که 
درون قفسه هستند، نو و جلدهای گالینگور تمیزی دارند، 
از مس��ئول آنجا که یک خانم بود سؤال کردم مگر این 
کتاب ها امانت داده نمی ش��ود؟ در پاسخم گفت، اگر 

ای��ن کتاب ها را امانت بدهی��م بچه ها خراب می کنند. 
حیف  است که بیرون بروند. ایشان هم کتاب را دوست 
داش��تند!!  اما از منظر دیگر، هوی��ت یک کتاب امانت 
دادن و خواندن آن اس��ت. کار نشر امروز، کاری است 
تخصصی، متأسفانه در شهرمان مدیران نشری را می بینیم 
که در این زمینه تخصصی ندارند اما در این بخش مهم 
فرهنگ��ی از بد حادثه خ��ود را صاحبنظر هم می دانند.

چرا راه نشر به اين سمت و سو کشیده شود؟
مش��کالت فرهنگی که در این زمینه داریم باید هر 
چه س��ریع تر حل ش��ود. در مقطعی از زمان یک سری 
امکانات ایجاد ش��د و هر کسی آمد و یک مجوز  نشر 
گرفت، دولت هم به هر حال می خواسته فرهنگ نشر 
کتاب را گسترش دهد. با دادن یارانه ها، به خصوص دادن 
کاغذ، ناشری که آگاه نبوده، تیراژ کتابی که اصالً به  درد 
انتش��ار که چه عرض کنم، خواندن هم نمی خورده، به 
پنج هزار یا حتی بیشتر می رساند، افراد نابلد و ناآگاهی 
وارد کار می شوند، اما به هر ترتیب بنده امیدوارم، چون 
این کار یک کار تخصصی اس��ت و افرادی که نابلدند 
به مرور خودشان کنار بروند. کار فرهنگی، آدم فرهنگی 
می خواهد. در این زمینه به نظرم ارش��اد باید یک سری 
کالس در مسائل مختلف نشر و پخش کتاب بگذارد. 
ــه به اين  ــد، با توج ــاری داري ــه انتظ ــت چ از دول
هزينه های سنگین کتاب در حوزه نشر و با آن آمار 
وحشتناک مطالعه و فرهنگ کتاب خريدن و کتاب 

 خواندن مردم؟
دولت در ابتد باید دست به یک برنامه ریزی دقیق، 
برای فرهنگ کت��اب و کتابخوانی بزن��د. همین مورد 
خودش می تواند حمایتی بس بزرگ باش��د. بخشی از 
مردم نمی توانن��د کتاب بخرند و کتابخانه برای همین 
اس��ت و البته کتاب های مرجع، باید کتاب های انتشار 
یافته توسط ارشاد خریداری شود، که در آن بی عدالتی 
است و سلیقه ای،  یک کتاب را از نشر بنده 100 نسخه 
می خرند و کتاب دیگر با اینکه کتاب نازلی است،800 
نسخه، چرا یک کتاب که به صورت 12 جلدی از طرف 
نشر ما بیرون آمده و تمام پخشی ها برای آن سر و دست 
می شکنند، 100نسخه خریداری می شود؟ البته بگویم اگر 
این کتاب تهران چاپ می شد1000 نسخه می خریدند، 
در واق��ع یک تبعیض موض��وع و همین طور تبعیض 
مرکز و شهرس��تان. حتی برخی از ناشران کتاب چاپ 
اول خودش��ان را می گذارند برای خرید خود ارش��اد.

کالم آخر؟
ما سابقه  فرهنگی غنی و طوالنی داریم. ما خیلی 
حرف برای گفتن در دنیا داریم و باید فضایی را ایجاد 
کنیم تا بتوانیم فرهنگمان را در ابتدا بین خودمان و بعد 
به دنیا عرضه کنیم. ما باید بگوییم که مردمی صلح طلب 
و فرهنگ پرور هستیم، پس نیاز به حمایت از فرهنگ، 
حمای��ت از کتاب، حمای��ت از کتابخانه و حمایت از 

فرهنگ کتابخوانی داریم.

گروه موسيقی »ژولياگ« 
هنرسرای خورشيد را تحت تأثير قرار داد

»امروز سخن گفتن با ساز است نه کالم. شعر در پس فن نوازندگیست نه ابیات«

احتراماً؛ همانطوری که اطالع داريد چرای زودهنگام دام در مراتع يیالقی يکی از عوامل مهم تخريب مراتع می باشد. 
لذا با عنايت به سیاستها و اهداف تعادل دام و مرتع و پروژه مديريت چرای دام، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان چهارمحال و بختیاری با همکاری مسئولین محترم استان به کلیه دامداران اعالم می دارد.
1( زمان ورود دام به مراتع يیالقی استان اول خرداد ماه )89/3/1( و زمان خروج 89/6/10 )شهريورماه( به مدت 

يکصد روز خواهد بود. لذا قبل و بعد از مدت ذکر شده از چرای دام در سطح مراتع استان ممانعت به عمل می آيد.
ــگاه های نیروی  ــتان و پاس در صورت بروز تخلف، مأمورين يگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس
انتظامی و ايست و بازرسی و اکیپ های کنترل دام مستقر در گلوگاه های استان برابر مقررات از ورود دام جلوگیری 

خواهند نمود و دامداران خاطی از طريق مقامات ذيصالح تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
2( با توجه به مواد 44 و 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ساير قوانین جاری، هرگونه 
چرای غیرمجاز جرم محسوب و عالوه بر صدور اخطاريه ابطال پروانه چرا با متخلفین از طريق مراجع انتظامی و قضايی 

برخورد خواهد شد.
ــدون پروانه چرا و  ــی که ب ــی دولت، دامداران ــی از مقررات مال ــون تنظیم بخش ــره 2 ماده 47 قان ــتناد تبص ــه اس 3( ب
ــع نمايند عمل  ــده دام وارد مرت ــت قانونی تعیین ش ــارج از مهل ــده در پروانه چرا و يا خ ــن ش ــازاد بر ظرفیت تعیی ــا م ي
ــارت  ــط روز آن واحد دامی عالوه بر خس ــاز 20% ارزش متوس ــی غیرمج ــد دام ــه ازاء هر واح ــوب و ب ــان جرم محس آن
ــد. ــالقی الزامی می باش ــده يیالقی و قش ــتن پروانه مرتعداری تمديد ش ــد. لذا همراه داش ــذ خواهد ش ــه اخ وارده جريم

4( آن دسته از دامداران روستايی و عشايری که در مراتع يیالقی به منظور تغییر شیوه معیشت در قالب طرحهای 
ــده اجازه تعلیف دام در مراتع استان را  ــده و پروانه چرای دام آنها باطل ش مختلف اراضی منابع ملی به آنان واگذار ش
ندارند. در غیر اين صورت طبق مقررات همچون دامداران فاقد پروانه چرای دام با آنان برخورد خواهد شد. در ضمن 
مرتعداران ذيحقی که تمايل به ابطال پروانه چرای دام خود در ازای واگذاری اراضی ملی را دارند به ادارات منابع طبیعی 

و آبخیزداری شهرستانها مراجعه نمايند.
ــتان را رعايت کنند و در صورت  ــتانهای همجوار موظفند زمان ورود به مراتع اس 5( کلیه دامداران مراتع يیالقی اس
ورود قبالً از موعد مقرر و تخريب مراتع استان دامدار متخلف محسوب می گردد و برابر با مقررات با آنان رفتار خواهد 
شد و همچنین ملزم می باشند دام های خود را از ايلراههای کوچ مشخص شده در سنوات قبل عبور دهند و حق اسکان 

طوالنی مدت در مراتع ديگر دامداران را ندارند. در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی الزم بعمل خواهد آمد.
ــده است قرق  ــامان های عرفی که در آنها عملیات احیائی طرحهای مرتعداری و طرح صیانت جنگل اجرا ش 6( س

مطلق بوده و دامداران در حین کوچ حق ورود دام به عرصه های مذکور را ندارند.
ــت از مراتع در زمان کوچ، تدابیر الزم جهت معرفی يک نفر قرقبان  7( مرتعداران موظفند ضمن حفاظت و حراس

جهت حفاظت از مرتع در سال آتی اقدام نمايند.
8( در راستای حفظ و حراست مطلوبتر عرصه های ملی و مراتع توأم با سرعت عمل کد امداد جنگل و مرتع به شماره 09696 و تلفن 
مستقیم يگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 3337001 به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم می باشد.

اطالعيه
دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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