
نماینده دیگر سخنرانی نتانیاهو را تحریم کردند2

تعداد نمایندگان مخالف حضور نتانیاهو در کنگره به ۵۷ نفر رسید
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معاون اول قوه قضاییه تایید کرد؛

بازداشت کارکنان یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه

معاون اول قوه قضاییه از دستگیری 
کارکن��ان یک��ی از اپراتوره��ای 
تلفن هم��راه خبرداد ک��ه اطالعات 
 ش��خصی و محرمانه ش��هروندان را

می فروختند. 
حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای ب��ا تایی��د این خب��ر گفت: در 
این پرونده برخ��ی اف��راد بودند که 
سوءاس��تفاده اطالعاتی می کردند و 
برخی اطالعات محرمان��ه را به افراد 

غیر می دادند.
 وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه در ای��ن پرون��ده تع��داد 3 نف��ر از کارکن��ان این
  اپراتورب��ا گ��زارش مام��وران وزارت اطالع��ات بازداش��ت ش��ده اند، بر
 حساس��یت سیس��تم قضای��ی ای��ران ب��ر روی اطالع��ات ش��خصی و

 ف��ردی ش��هروندان تاکی��د ک��رد و اف��زود: از بازپ��رس پرون��ده 
خواس��ته ای��م ت��ا ای��ن پرون��ده را ب��ه دق��ت م��ورد بررس��ی 
 قرارده��د و ب��ا خاطی��ان ای��ن موض��وع برخ��ورد ج��دی ص��ورت

 پذیرد.
بنا بر این گزارش ،پیش از این نیز اخباری در این زمینه منتش��ر شده بود 
که مسووالن شرکت مخابرات اس��تان اصفهان آن را تکذیب کردند و پس 
از آن نیز از خبرگزاری هایی که این خبر را به نقل از مسووالن این شرکت 
منتش��ر کرده بودند برای حضور در جلس��ات خبری آن شرکت دعوت به 

عمل نیاوردند.

با حضور بازیگران پیشکسوت اصفهانی:

 »تلفن« به روی آنتن شبکه 
دو می رود

 فیل��م تلویزیون��ی »تلف��ن« ب��ه 
نویس��ندگی و کارگردانی محس��ن 
دام��ادی ن��وروز ۹۴ از ش��بکه دو 
روی آنت��ن می رود.تلف��ن درام��ی 
اجتماعی اس��ت که سیدمحس��ن 
طباطبایی پ��ور آن را در ش��بکه دو 
تولی��د کرده اس��ت. این تل��ه فیلم 
درباره نوجوانی است که در حسرت 
خرید دوچرخ��ه به س��ر می برد. او 
گوش��واره ای پیدا می کند و همین 

اتفاق ماجراهای تازه ای را برای او به همراه دارد. »تلفن« در بازارچه رهنان، 
بازارچه دردشت و چندین محل قدیمی و سنتی اصفهان همچنین حاشیه 
زاینده رود تصویربرداری شده است. این اثر با هنرنمایی جهانبخش سلطانی، 
آزاده ریاضی، محمد علی میاندار، مهرداد فرید، نرگس صابری، علی قیومی، 
گوهر شاد مهابادی، اکبر رشیدی و با معرفی رضا کتیرایی و رها یحیی زاده 

روی آنتن شبکه دو می رود.
 از دیگ��ر عوام��ل »تلفن« می ت��وان به مدی��ر تولی��د و برنامه ری��ز؛ بابک 
رضوان��ی، دس��تیار اول کارگ��ردان؛ س��عید آهن��ج، منش��ی صحن��ه؛ 
مهنوش دری نی��ا، مدی��ر تصویربرداری؛ حمی��د رضا صی��ادی، نورپرداز؛ 
مهیار میرجالل��ی، مدیر گری��م؛ مهراب ش��اپور زاده، ط��راح صحنه؛ امیر 
بنائی، صدابردار؛ حس��ین حجازی، عکاس؛س��ید میرحس��ین حس��ینی، 
 هماهنگی؛  ش��هنام صلح جو و مدیر تدارکات؛ مهدی جمش��یدی اش��اره

 کرد.

تعداد نمایندگان دموکرات کنگره که 
اعالم کردند قصد ندارند در سخنرانی 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در 

کنگره شرکت کنند به ۵۷ نفر رسید.
 دو عض��و دموک��رات کنگ��ره آمریکا 
اعالم کردند که تصمی��م گرفته اند تا 
به ۵۷ عضو دیگر دموک��رات بپیوندد 
و س��خنرانی »بنیامی��ن نتانیاه��و« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در 

کنگره با محور ایران را تحریم کنند.
»گرگ��وری  و  ن��گل«  را »چارل��ز 
میک��س« دو نماین��ده دموک��رات 

ایالت نیوی��ورک هس��تند که اع��الم کردند که 
 تصمی��م دارن��د س��خنرانی نتانیاه��و را تحریم 

کنند.
این دو نماینده دموکرات ایالت نیویورک به همراه 
۵۷ نماینده دیگر دموکرات و دستکم یک نماینده 

جمهوری خواه کنگره تصمیم دارند در اعتراض 
به تصمیم »جان بینر« رییس اکثریت جمهوری 
خواهان مجلس نماین��دگان آمریکا برای دعوت 
مستقیم از نتانیاهو بدون مشورت با کاخ سفید، 

سخنرانی نتانیاهو را تحریم کنند.

از ط��رف دیگ��ر، گروه��ی از فعاالن 
آمری��کا تح��ت عن��وان »سیاس��ت 
 justic ( منصفان��ه«  خارج��ی 
foreign policy( در ت��الش 
است تا مردم ایاالت مختلف آمریکا 
را ترغی��ب کنند که با اعمال فش��ار، 
س��ناتورها  و نماین��دگان خ��ود در 
کنگ��ره را وادار کنند که س��خنرانی 
»بنیامی��ن نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژی��م صهیونیس��تی در کنگ��ره را 
 تحری��م کنن��د و در آن ش��رکت 

نکنند.
در بیانیه ای که این گروه در وب سایت خود قرار 
داده است، آمده که »ما در حال حاضر یک فرصت 
تاریخی به دس��ت آوردیم تا بازی واش��نگتن در 
خصوص سیاس��ت آمریکا در قبال اس��رائیل را 

تغییر دهیم«.

ربات داوینچی، دست به 
تیغ می شود

شایعه رفتن من را مغرضان 
پخش می کنند

علل روی آوردن زنان به 
مصرف قلیان چیست؟ 
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جزییات برخورد سپاه با متهمان فیس بوکی در » پروژه عنكبوت«

آرامش بهاری در 313 بقعه 
اصفهان برگزار می شود

 ادعای حمله سایبری ایران
 به یک کازینو

رکورد شكنی طهماسبی 
درپاورلیفتینگ!

 مشاهده نشانه های آلزایمر،
حسرت خرید ؛ عیدی امسال مردم 50 سال قبل از بروز بیماری
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با صدور بیانیه ای تحلیلی اعالم شد:
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  مادی گرایی درورزش حرف
 اول را می زند!

ب��ه طورقطع ویقی��ن، بایدگف��ت گیت��ی روان بخش، از 
جمله س��تارگان تابناک والیبال بانوان اصفهان و ازنوادر 
ورزش ده��ه چه��ل بوده ک��ه ن��ه تنه��ا درورزش، بلکه 
 درکس��ب علم ودانش، ارجح درجامع��ه ورزش و دانش

 بوده اس��ت.وی از ورزش��کاران با اخالق، خاش��ع وعالی 
تب��ار به ش��مار می آی��د و همواره م��ورد احت��رام مردم 
اصفه��ان، به ویژه صاح��ب نظران وکارشناس��ان ورزش 
 کشورمان بوده اس��ت.این بانوی برجسته ورزش ودانش

 ای��ران ، تحصی��الت ابتدایی و دبیرس��تانی خ��ود را در 
زادگاهش )اصفهان( ودرمدرس��ه ملی رودابه که توسط 
خواهران راهبه فرانسوی )کاتولیک( اداره می شد، گذراند 

و درسال 13۴۷با استاد مهدی منتظر،...
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ما به دلیل اتهامات ناروا به ایران، 
مذاکره مي کنیم

وزیر امور خارجه ایران گفت: بدون شک تنها انتخاب دنیا برای 
راه حل هس��ته ای ایران ، مذاکره اس��ت و غیر از این راه هیچ 

انتخابی وجود ندارد.
محمد جواد ظریف در ادامه اظهار داش��ت: با توجه به اینکه با 
حضور تیم های عالی رتبه فنی دو کشور در دور قبلی مذاکرات 
توانستیم بخش��ی از موضوعات را یا روشن تر و یا راه حل هایی 
برای برخی موضوعات پیدا کنیم، این دوره هم فرصتی خواهد 

بود تا درباره باقیمانده مسایل...

آگهی تجدید مناقصه عمومی داخلی 

ساعت برگزاریتاریخ برگزاری مناقصهمهلت تهیه دفترچهتاریخ توزیع دفترچهشماره مناقصه موضوع مناقصهردیف
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پیشنها دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق مراجعه حضوری به امور تدارکات  این 
شرکت یا ازطریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا یکساعت قبل از برگزاری جلسه مناقصه به آدرس : 
اصفهان چهار باغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 
اول - امور تدارکات تحویل نمایند. به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
جهت شرکت در مناقصه : مبلغ 200/000 ریال به حسابجاری سپهر شماره 01038۵11۷8002 بانک صادرات 

شعبه میدان آزادی و فیش مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شود.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است.

* به پیشنهادهای  فاقد امضا ء مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . * سایر اطالعات و 
جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد * پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و 
قرائت خواهد شد* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه باز گشایی پاکات آزاد می باشد * شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.* هزینه درج آگهی مناقصه بعهده 

برنده یا برندگان مناقصه یا مزایده می باشد.

ش�رکت توزی�ع ب�رق شهرس�تان  اصفه�ان در نظ�ر دارد کاال و خدم�ات م�ورد نی�از خ�ود ب�ه 
ش�رح ذی�ل را باس�تناد قان�ون برگ�زاری مناقص�ات و آئی�ن نام�ه معام�الت ش�رکت ، از طری�ق 
 برگ�زاری مناقص�ه عموم�ی دو مرحل�ه ای از بی�ن تولی�د کنن�دگان وفروش�ندگان  واجدش�رایط 

خریداري نماید .

روابط عمومی شرکت توزیع برق  اصفهان  



يادداشت

دعوت سردار نقدی از روحانی برای 
مناظره؟! 

سردار نقدی در در جمع جهادگران و بسیجیان طبس گفت: برخی 
امروز تحریم را بهانه می کنند. ما سال هاست که تحریم هستیم و از 
اول انقالب تحری��م بوده ایم. هر مقامی که مدعی اس��ت نمی توانیم 
بدون تعامل با غرب اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، آماده مناظره با 
آن ها هستم و با دلیل اثبات می کنم که می توان یک اقتصاد شکوفا را 
بدون کمک غربی ها در ایران ایجاد کرد. بنده حاضرم طرف مقابل پنج 
کار شناس از رشته های مختلف را که طرفدار این نظریه غلط هستند، 
همراه خودش بیاورد و حاضرم ب��ه تنهایی با همه آن ها مناظره زنده 
تلویزیونی داشته باشم که همه مردم بدانند هر چند توطئه های غرب 
به ویژه آمریکا اذیت و مزاحمت زیادی برای م��ا دارد،  اثر آن در حد 
اذیت است و نه توقف پیشرفت، اما مشکل اقتصاد ما را تعامل با غرب 
حل نخواهد کرد؛ بلکه کمبود ما برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا 

مدیریت جهادی و عزم ملی است. 

پیام معصومه ابتکار برای دوستان 
حزب اللهی

شبکه اجتماعی افس��ران جوان، چندی پیش کلیپی را درباره گرد و 
خاک شدید اهواز و اقدامات رییس س��ازمان محیط زیست منتشر 
کرد که این پویانمایی با واکنش معصومه ابتکار رو به رو شد. ابتکار با 
بازنشر این پویانمایی در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی کلوب 
نوشت: »درست است؛ اما دوستان جوان افسر ما کاش منصفانه این 
را هم اضافه می کردند که همین رصد اخب��ار و کامنت های مردمی 
، چه از س��وی من و چه همکارانم، و حضور و پیگی��ری مداومی که 
صورت گرفت ب��ه کامل ترین مصوبه اجرای��ی، عملیاتی در نوع خود 
طی دولت های گذشته و با اعالم اعتبارات ۲۴۰ میلیارد تومانی منجر 
شد. سازمان حفاظت محیط زیست با واقعیات سر و کار دارد و تمام 
تالشش برای اقدامات عملی و البته دوری از شعار و امور تبلیغاتی و 
نمایشی است. به اندازه کافی از شعار و نمایش لطمه دیده ایم. خداوند 

گواه نیات و سعی بندگانش است و همین کافی است «. 

زد و خورد رسانه ای نمايندگان و 
خبرگزاری مجلس

یک روز پس از انتش��ار مصاحبه خبرگزاری مجلس با چند نماینده 
مجلس با تیتر »پیله پایداری بر ریش��ه ی انح��راف« در مخالفت با 
اظه��ارات آقاتهرانی در برنامه شناس��نامه که با عن��وان »خطاهای 
احمدی نژاد با آب زمزم و کوثر هم پاک نمی ش��ود« در بس��یاری از 
رسانه ها بازنشر یافت. ادعا ش��ده صد نماینده مجلس در نامه ای به 
هیأت رییسه مجلس خواسته اند بررسی ویژه ای به عمل آورند و در 
شرایطی که جریان اصولگرایی به سمت وحدت حرکت کرده و بیش 
از هر زمان به وحدت نیاز دارد، خبرگزاری رس��می مجلس اختالف 
افکنی و تخریب چهره های شاخص اصولگرایی را در دستور کار خود 

قرار ندهد.

تضمین يک آيت اهلل در مورد تبعیت 
ريیس مجمع تشخیص از قانون

آیت اهلل محی الدین حائری ش��یرازی گفته: مسلماً باید قانون درباره 
مهدی هاشمی اجرا شود. اگر آقای  هاش��می ایراد گرفت، من همه 
حرف هایم را پس می گیرم. وی ادامه می دهد: این را تضمین می کنم 

که آقای  هاشمی نتیجه دادگاه را، هرچه که باشد می پذیرد. 

روحانی، ريیس جمهور يک دوره ای 
خواهد بود

با خیزی که دولت در عرصه های سیاس��ی، اقتص��ادی ودیپلماتیک 
برداش��ته اس��ت به نظر نمی رس��د دکتر روحانی در دور بعد نتواند 
رییس جمهور باش��د. جعفرقنادباشی، اس��تاد دانشگاه و کار شناس 
مس��ائل بین الملل با طرح ادعای فوق  گفته: مجموع��ه ای از عوامل 
موجب ش��ده محبوبیت دکتر روحانی کاهش یابد ک��ه تنها مربوط 
به مس��ائل هس��ته ای، اقتصادی یا سیاس��ت داخلی نیس��ت. مردم 
تصور می کردند زمانی که آقای روحانی قدرت را در دس��ت بگیرد، 
جهش هایی با توجه به اینکه ایشان واژه تدبیر را به کار می بردند، در 
شیوه قوه مجریه به کار گرفته شود که اشتباهات گذشته تکرار نشود 
اما شاهد اتخاذ تصمیمات آنی بودیم که بر اساس تدبیر نبوده است. 
اقشاری که رییس جمهور با آن ها حشر و نشر دارد، اقشاری هستند 
که متأسفانه از مردم دور است. شخصیت هایی که رابطه دارند خیلی 
مردمی نیستند. آقای روحانی متعلق به قشر باالی شهری شده است. 
مخاطبان رییس جمهور توده مردم در شهرهای دورافتاده و شهرهای 
کوچک نیست؛ بلکه مخاطبان ایشان یک طبقه خاص دارای امتیازی 
است که معموال در باالی شهر زندگی می کنند و این چیزی است که 
مردم احساس می کنند. دولت یازدهم در مسأله اقتصاد هیچ نوآوری 
ای نداشته است. قرار بود مشکالت در بخش صنایع حل شود؛ اما هیچ 
تحرکی در جهت کمک به صنایع و تولیدات نشده است. طرح هایی 

که افتتاح شده مربوط به گذشته بوده است. 

جزيیات جلسه شبانه جهانگیری با 
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس

سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در خصوص آخری��ن وضعیت قانون هدفمن��دی یارانه ها در مجلس 
اظهار داش��ت: تبصره ۲۱ همچنان پابرجا مان��ده و هیچ تغییری در 
آن صورت نگرفته است. نماینده مردم ش��هرکرد در ادامه از جلسه 
شبانه دولت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در ساختمان ریاست 
جمهوری خبر داد و گفت: در الیحه اولیه، دولت موضوع هدفمندی 
را به همین شکل ارائه کرد. کمیسیون تلفیق نیز در هماهنگی صورت 
گرفته با دولت قرار را بر این گذاشت که رقم ۲ میلیون و پانصد هزار 
تومان به عنوان درآمد سرپرست خانوار برای حذف یارانه ثروتمندان 
درنظر گرفته شود که دولتی ها نیز این موضوع را پذیرفتند و توافق 

صورت گرفت.
 اما متأسفانه بعد از این توافق و شب بعد از این تصمیم گیری، آقای 
جهانگیری اعضای کمیس��یون تلفیق را به نهاد ریاس��ت جمهوری 
دعوت و اع��الم کرد که این مس��أله برای دولت قابلی��ت اجرا ندارد. 
از همین رو بار دیگر این مس��أله در کمیس��یون تلفیق مطرح شد و 
 س��رانجام برگش��ت به الیحه دولت به عنوان بهترین روش برگزیده

 شد.

    

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته س��ایبری سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی، جزیی��ات جدیدی از پ��روژه »عنکبوت« 
که اخیراً اجرا شده بود را منتش��ر کرد. به طور کلی اتهامات 
افراد دستگیر شده در این پروژه شامل »توهین به مقدسات 
اس��الم«، »انتش��ار آثار غیر اخالقی مبتذل و مستهجن«، 
»تش��ویق افراد به ارت��کاب جرائم منافی عف��ت« و »هتک 

حیثیت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی« می شود.
چرا فیس بوک؟

به گ��زارش زاینده رود و ب��ه نقل از گرداب)س��ایت مرکزي 
بررس��ي جرائم س��ازمان یافته(، علی رغم س��یر نزولی نرخ 
عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک، این شبکه به دالیل 
مختلف و ظرفیت های ساختاری، هم چنان در انتشار پیام و 
محتوی، حرف اول را می زند و بر اساس بررسی های صورت 
گرفته، در بسیاری از موارد محتوای بازنشر شده در شبکه های 
ارتباطی موبایل )OTTها( نشأت گرفته از تولیدات منتشر 

شده در این شبکه اجتماعی است.
با این تفاسیر، این شبکه اجتماعی از همان روزهای نخستین، 
مورد عنایت ویژه دولت ایاالت متحده آمریکا و سیاست های 
این دولت در راستای تحت تأثیر قرار دادن فرهنگ ایران بود 
و با اجرای اس��تانداردهای دوگانه، تالش می کرد این فضا را 

به نحوی مدیریت کند تا به نتیجه دلخواهش منتج شود.
حذف صفحات مرتبط با جریان بیداری اسالمی و مقاومت و 
عدم حذف و حتی توجه ویژه به صفحات سرگرمی، طنزهای 
مخرب، مبتذل، مس��تهجن، توهین به مقدسات، گروه های 
مسلح و تروریستی و... در همین فضا، از مواردی است که در 

کارنامه مدیریت این شبکه ثبت و مستند شده است.
به عنوان مثال در تابستان ۹۱ و در روند اجرای پروژه »ناصح« 
با ه��دف برخورد ب��ا توهین کنندگان به ش��خصیت گرامی 
و بزرگوار امام هادی)ع(، علی رغم شناس��ایی و دس��تگیری 
تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان محتوا که در داخل به 
این اقدام شنیع مشغول بودند، مش��خص شد که سرشبکه 
اصلی این حرکت موهن، در هلند ساکن بوده و تحت حمایت 
سرویس اطالعاتی این کشور به فعالیت مشغول است. با این 
تفاسیر، مدیریت شبکه ی فیس بوک هیچ گاه به گزارش های 
تخلف ارسال شده برای مسدودسازی این صفحه توهین آمیز 
توجهی نکرد و این صفحه نه تنها بس��ته نشد؛ بلکه بیش از 

گذشته مورد توجه قرار گرفت.
از ط��رف دیگر ت��الش بی وقفه ب��رای رمزن��گاری پیچیده 
محتواهای منتشره و مخفی سازی هویت مجرمین امنیتی 
و مخربین هویت ایرانی و اسالمی، از دیگر اقداماتی است که 
تیم مدیریتی فیس بوک انجام می دهد و از هیچ کوشش��ی 

برای تحقق آن کوتاهی نکرده است . 
این اقدام در سال های گذشته جنبه محرمانه و پنهان خود را 

از دست داده و به حمایت علنی مدیران فیس بوک از صفحات 
مخالف نظام مقدس جمهوری اسالمی تبدیل شده است. کما 
این که مدیر اجرایی فیس بوک، صراحتاً از یک صفحه مبلغ 
بی حجابی در این شبکه اجتماعی حمایت می کند و از آن به 
عنوان نمونه یک اقدام موفق فیس بوک برای تغییر و تحول 

فرهنگی نام می برد.
عالوه ب��ر این، کوش��ش ب��رای گرایش مخاطب به س��وی 
محتواهای غیر اخالقی به صورت ناخواس��ته با کمک نظام 
پیش��نهادها )Suggestion System( و ترجی��ح دادن 
محتوای غیرمفید، مبتذل و مس��تهجن به محتوای مفید و 
آموزنده، از دیگر اقدامات این ش��بکه اجتماعی اس��ت که با 
سیاس��ت های کالن نظام لیبرال دموکراسی همسو و همراه 

است.
بر این اساس و با توجه به عضویت تعداد قابل توجه کاربران 
فارس��ی زبان در این ش��بکه اجتماعی، در مرحله مطالعاتی 
پ��روژه تصمیم بر آن گرفته ش��د ک��ه تبلیغات این ش��بکه 
اجتماعی مبنی بر امن بودن فعالیت های س��ازمان یافته در 
آن عماًل نقض شود و نا امنی فیس بوک برای اقدام ضدامنیت 
اخالقی و تولیدکنندگان محتوای غیر اخالقی نش��ان داده 
شود؛ بنابراین اجرای پروژه عنکبوت در فیس بوک منجر به 
اشراف بر روی ۸ میلیون الیک )کاربران و فعالیت های شان( 
در صفحات مختلف شد که اثر آن در بین دیگر صفحات، هم 
به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ میزان فعالیت کاربران قابل 

مشاهده است.
به طور کلی اتهامات افراد دستگیر شده در این پروژه شامل 
»توهین به مقدسات اسالم«، »انتشار آثار غیر اخالقی مبتذل 
و مستهجن«، »تشویق افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت« 
و »هتک حیثیت و توهین به اش��خاص حقیقی و حقوقی« 

می شود.
بر این اساس و با در نظر گرفتن مالحظات امنیتی، به تشریح 
جزییات فعالیت دو تن از مهم ترین متهمان بازداش��ت شده 

می پردازیم.
 ذکر این نکته ضروری است که نام و اطالعات سایر متهمان 
به دالیل اطالعاتی نزد این مرکز محف��وظ مانده و جزییات 
بخش های دیگر پروژه طی بیانیه ه��ای آتی به اطالع عموم 

مردم عزیز و انقالبی ایران خواهد رسید.
۱. آقای م.ی

وی ۲۷ ساله بوده و دارای کارشناسی کشتی سازی از دانشگاه 
امیرکبیر تهران است.

 مدیری��ت نزدی��ک ب��ه ۲۰ صفحه پ��ر مخاط��ب مبتذل و 
جریان س��از به عهده وی بوده و ش��بکه ارتباط��ی و تعاملی 
قوی با دیگر مدیران صفحات مبتذل و مستهجن فیس بوک 

داشته است.

م.ی هم چنین مدیریت صفح��ات جعلی )Fake( مرتبط با 
چندین هنرمند، فوتبالیست و شخصیت های بزرگ و ایجاد 

مزاحمت برای آن ها را نیز در بین موارد مجرمانه خود دارد.
این فرد در بس��یاری از پس��ت های ارس��الی خود، واالترین 
ارزش ها و مقدسات مذهبی و دینی ش��یعیان را به تمسخر 
گرفته و با اس��تفاده از ارتباط های قوی خود با دیگر مدیران 
صفحات، تولیدات خود را در دیگر صفحات پر مخاطب بازنشر 

می داده است.
متهم سابقه دستگیری توس��ط نهادهای امنیتی را در برهه 
فتنه ۸۸ داش��ته و با اصحاب فتنه ۸۸ ارتباط نزدیکی دارد و 
در دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی پس از فتنه در فضای 
مجازی نقش به سزایی داشته است. اما علی رغم بازداشت و 
اظهار پشیمانی از اقدامات ارتکابی خود، از این جرائم دست 
نکشیده و به فعالیت ضد امنیتی خود در حوزه سیاسی و غیر 

اخالقی ادامه داده است.
۲. آقای ع.ر

۲۷ ساله، ساکن تهران و دارای مدرک دیپلم است. وی معتاد 
به مواد مخدر بوده و ب��ه عنوان یک��ی از فعال ترین مدیران 
صفحات فارسی فیس بوک، طی ۶ سال بیش از ۱۲۰ صفحه 
مستهجن در فیس بوک را با شبکه ای بسیار قوی راه اندازی و 

مدیریت می کرده است.
این فرد با آگاهی کامل و سنجش ذائقه مخاطبان خود در این 
شبکه اجتماعی، محتوای مستهجن و مبتذل مورد نظر خود 
را بارگذاری کرده و حتی عناوین صفحات تحت مدیریتش 
بدون استثناء دارای مضامین مستهجن و یا عیناً مستهجن 

بوده است.
بر اساس اقرار متهم و مستندات به دس��ت آمده، ع.ر با سوء 
استفاده از تصاویر دختران ایرانی در شبکه فیس بوک، اقدام 
 )Fake Profiles( به ایجاد حس��اب های کاربری جعل��ی
می کرد و سپس به وسیله این حساب های کاربری، صفحات 
مستهجن را ایجاد و محتوای غیراخالقی جمع آوری شده را 

در آن ها منتشر می کرد.
از دیگ��ر م��وارد مجرمانه متهم می توان به س��وء اس��تفاده 
از تصاوی��ر موجود در فض��ای مجازی و به خصوص ش��بکه 
اجتماعی فیس بوک به منظور جعل مدارک مختلف )شامل 
کارت ملی، شناس��نامه و گذرنامه( با هدف ارائه به مدیریت 

فیس بوک برای اداره صفحات بیش تر اشاره کرد.
این مس��تهجن نگار در فیس ب��وک، فردی س��ابقه دار بوده 
که پیش از ای��ن یک بار توس��ط پلیس فتا به اتهام انتش��ار 
تصاویر خصوص��ی کاربران بازداش��ت ش��ده ب��ود؛ اما این 
اقدام، باعث پشیمانی وی نش��ده و اتفاقاً با حس امنیت و با 
 قدرت بیش تری به اقدامات ضد امنی��ت اخالقی خود ادامه 

می داد.
در ادامه این بیانیه آمده است:

فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
به اطالع عموم مردم س��رافراز ایران و کاربران دلسوز فضای 
مجازی می رس��اند، پیرو گزارش های مردمی دریافت شده 
و اش��راف حاصله از آن ط��ی ۲ ماه آینده پ��روژه دیگری در 
ش��بکه های »اینس��تاگرام«، »وایبر« و »واتس اپ« اجرایی 
خواهد شد که جزییات آن نیز متعاقباً به اطالع مردم گرانقدر 

کشورمان خواهد رسید.
الزم به ذکر است این فرماندهی آماده دریافت گزارش های 
مردمی و معرف��ی مدیران و عناصر مرتبط با س��رویس های 
جاسوس��ی و ضدانقالب است که در ش��بکه های اجتماعی 
به خصوص فیس بوک، در حال جذب و ارتباط با کاربران فعال 

داخلی و رسانه ای هستند.
ب��ا ت��وکل ب��ه خ��دای متع��ال، در آین��ده بخش��ی از 
 اطالع��ات ای��ن اف��راد در تارنم��ای گ��رداب ارائ��ه

 خواهد شد.

با صدور بیانیه ای تحلیلی اعالم شد:

نظارت بر شبکه هاي اجتماعي»وايبر«،» واتس آپ« و اينستاگرام تا ۲ ماه آينده

محمد جواد ظريف: محمد جواد ظريف:
ما به دلیل اتهامات ناروا به ايران، مذاکره مي کنیم

جزییات برخورد سپاه با متهمان فیس بوکی در » پروژه عنكبوت«
معاون عربي و آفريقايي وزارت امور 

خارجه:

 ديپلمات ايرانی ربوده شده 
در صنعا، سالم است

    

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
حسین امیرعبداللهیان در حاشیه دومین همایش 
بین الملل��ی نظام بین الملل، تح��والت منطقه ای 
و سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به س��والی درباره پرواز 
هواپیمای ایرانی حامل کمک های انسان دوستانه 
 به صنعاگفت: م��ا از صلح، ثب��ات و همکاری همه
 گروه ها حمایت م��ی کنیم؛ به همی��ن دلیل روز 
گذش��ته یک فروند هواپیمای ایرانی با کمک های 
دارویی به جمعیت هالل احمر این کش��ور تحویل 
داده شد. وی ادامه داد: ما تحوالت یمن را بررسی 
کرده و در حوزه هایی که م��ی توانیم به مردم این 

کشور کمک می کنیم.
امیرعبداللهیان درباره پرواز مستقیم به صنعا یادآور 
ش��د: ما موافقتنامه حمل و نقل هوایی را از دوران 
علی عبداهلل صالح، رییس جمهور سابق این کشور 
امضا کرده ایم. این موافقتنام��ه از ۱۰ روز پیش با 
سفر هیأتی از سازمان هواپیمایی کشور یمن دوباره 
به اجرا درآمد و آن را احیا کردیم و از دیروز پرواز به 
صنعا انجام گرفت و قرار است خطوط هوایی یمن 

نیز پروازهای خود را انجام دهند.
معاون عربی و آفریق��ای وزارت امورخارجه اضافه 
کرد: راه ان��دازی خط پرواز فرص��ت خوبی را برای 
مردم یم��ن ایجاد می کن��د که بتوانند ب��ه مراکز 
زیارت��ی و تفریحی ایران س��فر کنن��د و همچنین 
فرصتی مناسب برای تجارت و بازرگانی این کشور 

است.
وی به سفر هیات اقتصادی یمن اشاره کرد و گفت: 
هیأت اقتصادی از بخش خصوصی یمن در تهران 
به سر می برد و هیأت رسمی نیز وارد تهران شد تا 
 درباره تحوالت سیاس��ی و هم در ح��وزه هایی که 
می توانیم کمک کنیم و همکاری های مش��ترک 

داشته باشیم، گفت وگو شود.
امیر عبداللهیان در پاسخ به سوالی درباره تروریست 
خواندن حماس و اخوان المس��لمین از سوی مصر 
 گفت: ما اخوان المس��لمین را جریان تروریس��تی
 نمی دانیم و نس��بت ب��ه این رفتار مص��ر که همه 
گروه های معارض سیاس��ی را در قالب گروه های 

تروریستی قرار می دهد مالحظه جدی داریم.
وی ادامه داد: حماس از نظر ما یک گروه تروریستی 
نیس��ت؛ بلکه یک جریان ق��وی مقاومت ضد رژیم 
صهیونیستی است. البته به نظر می رسد قرار دادن 
حماس در لیس��ت گروه های تروریستی از طریق 
برخی محاکم و سیس��تم قضایی مصر به نوعی به 

روابط مصر و اخوان المسلمین ربط دارد.
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کش��ورمان 
درب��اره آخرین وضعی��ت دیپلمات ایران��ی ربوده 
ش��ده در یمن گفت: نیکبخت در سالمت کامل به 
س��ر می برد و تالش های جدی برای آزادی آن در 
حال انجام است. در تالش��یم تا تبادل زمانی باشد 
که صدمه ای به وی وارد نشود و در سالمت کامل 

بازگردد.

شنیده ها 

۲
داعش ۱۱ فرمانده خود را اعدام کرد

گروه تروریس��تی داعش یازده نفر از فرماندهان خود را به دلیل فرار از استان االنبار 
اعدام کرد.به گزارش العالم، یک منبع محلی  فاش کرد که این یازده سرکرده داعش از 
تکریت به شهر الحویجه فرار کرده بودند. سومریه نیوز به نقل از این منبع تأکید کرد، 

این عناصر داعش در اردوگاه البکاره واقع در الحویجه تیرباران شدند. 
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تمسخر طرح اينترنت بالنی 
توسط زاکربرگ

م��ارک زاکربرگ، مدی��ر عامل فیس ب��وک تالش های 
شرکت خود و گوگل برای تسهیل دسترسی به اینترنت 
در نق��اط دورافتاده ب��ا اس��تفاده از بالن و ماه��واره را 
اقدامی نادرس��ت دانس��ت.این اظهارات در ش��رایطی 
صورت می گیرد که خود فیس بوک بیش از یک س��ال 
اس��ت تبلیغات گس��ترده ای را در م��ورد ارائه خدمات 
اینترنتی ب��ه روس��تاییان از طری��ق برخ��ی بالن های 
خاص ش��ناور در فضا یا ماه��واره به راه انداخته اس��ت.
اما ظاهرا نظ��ر مدیر فیس ب��وک در ای��ن زمینه کامال 
عوض ش��ده و او در حال حاضر این اقدامات را حاش��یه 
 ای دانس��ته و معتقد اس��ت کارهایی از این دست باعث 
می ش��ود توجه��ات از دنی��ای واقعی منحرف ش��ود. 
Sundar Pichai معاون ارش��د گ��وگل ، به حاضران 
در کنگ��ره جهانی موبایل در بارس��لونا گفته اس��ت که 
به همکاری این ش��رکت با موسس��ات مخابراتی مانند 
Telstra ب��رای ارائ��ه خدم��ات اینترنت پرس��رعت با 
استفاده از بالن های قادر به پرواز در ارتقاع باال افتخار می 
کند. وی  افزوده: آزمایش هایی در این زمینه با همکاری 
Vodafone، Telstra، Telefonica صورت گرفته 
و این پروژه موسوم به Loon نواحی روستایی را هم به 
اینترنت متصل م��ی کند. ظاهرا گوگل ن��ه تنها چنین 
طرح هایی را بی فایده نمی داند،بلک��ه قصد دارد طرح 
جدیدی به نام Titan را اجرا کند که پهبادها را به ارائه 
دهندگان خدمات اینترنت پرس��رعت همراه مبدل می 
کند. پروازهای آزمایشی این پهبادها در می سال ۲۰۱۵ 

صورت می گیرد.

    
وزیر امور خارجه ایران گفت: بدون شک تنها انتخاب دنیا 
برای راه حل هسته ای ایران ، مذاکره است و غیر از این راه 

هیچ انتخابی وجود ندارد.
محم��د ج��واد ظری��ف در ادام��ه اظه��ار داش��ت: ب��ا 
توج��ه ب��ه اینکه ب��ا حض��ور تیم ه��ای عالی رتب��ه فنی 
دو کش��ور در دور قبلی مذاکرات توانس��تیم بخش��ی از 
موضوع��ات را ی��ا روش��ن تر و ی��ا راه حل های��ی ب��رای 
برخ��ی موضوعات پی��دا کنیم، ای��ن دوره ه��م فرصتی 
 خواهد ب��ود تا درب��اره باقیمانده مس��ایل فن��ی صحبت

 کنیم.
وی اف��زود: ای��ن دوره از مذاک��رات هس��ته ای فرص��ت 
مناس��بی اس��ت ت��ا دو وزی��ر درب��اره موضوع��ات 
 سیاس��ی به ویژه نحوه رفع ف��وری تحریم ه��ا گفت وگو

 کنند. 
 امیدواريم در اين مذاکرات بتوانیم گام های اساسی

 برداريم
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که جان کری 
گفته است راه دیپلماسی را برای جلوگیری از اقدام نظامی 
ضد ایران آزمایش می کنیم گف��ت: این گونه صحبت ها 

فقط اعالم مواضعی است که به راه حل کمکی نمی کند.
وی گفت: با جدیت مردم در دستیابی به انرژی صلح آمیز 
هس��ته ای و مقاوم��ت آن��ان ای��ن اج��ازه را از رهب��ری 
 و مردم داری��م که درب��اره موضوعی حس��اس گفت وگو 

کنیم.
ظریف افزود: در این باره به کشور ما ظلم شده؛ زیرا اتهامات 

ناروایی به ایران زده شده است و ما به همین علت مذاکره 
می کنیم.

وی گفت: این گون��ه اظه��ارات اراده مردم م��ا را قوی تر 
 و مصمم ت��ر خواه��د کرد ت��ا حق��وق خ��ود را پیگیری

 کنند.
دور جدید مذاکرات هس��ته ای با حض��ور وزرای خارجه 
ایران وآمریکا ، معاونان و کارشناس��ان دو کشور باحضور 
هلگا اشمیت معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا از عصر 

روز دوشنبه آغاز شد.
در این مذاکرات رییس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان، 
حسین فریدون دستیار، ویژه رییس جمهور و وزیر انرژی 
آمریکا حضور دارند.قرار است روز پنجشنبه نشستی میان 
ایران و ۱+۵ در سطح مدیران سیاسی برگزار شود. این دور 
از مذاکرات در شهر مونترو در نود کیلومتری شرق ژنو در 

حال برگزاری است.

ادعای حمله سايبری ايران به 
يک کازينو

آمریکا به طور رسمی ایران را متهم به حمله سایبری 
به »کازیو پ��الس« الس وگاس و س��رقت اطالعات 
کارت های اعتباری آن کرد. مقام های آمریکایی این 

حمله را »ویرانگر« توصیف کردند.
ش��بکه خب��ری »س��ی ان ان« گ��زارش داد: »جیمز 
کالبر« رییس سازمان اطالعات ملی آمریکا در جلسه 
کمیس��یون خدمات تس��لیحاتی مجلس سنا گفت: 
 Sands Las« دولت ایران عامل حمله س��ایبری به
Vegas Corp« است. این حمله که به وسیله هکرها 
انجام شده است، به اندازه حمله سایبری کره شمالی 

به شرکت »سونی پیکچرز« خطرناک است.
»س��اندس الس وگاس کوربریش��ن«، کازین��و و 
استراحتگاهی اس��ت که چند نمایندگی در مناطق 

مختلف آمریکا و آسیا دارد. 
»ش��لدون ادلس��ون« میلی��اردر آمریکای��ی مالک 
ای��ن کازین��و اس��ت. هن��وز می��زان خس��ارتی که 
هکره��ا ب��ه ای��ن ش��رکت وارد کرده اند مش��خص 
نیست. »ش��لدون ادلس��ون« یکی از برجسته ترین 
حامی��ان ح��زب جمهوری خ��واه آمری��کا و از 
ه��واداران اس��راییل اس��ت. وی پیش ت��ر گفته بود 
 که آمری��کا باید ای��ران را ب��ا بمب اتمی ه��دف قرار

 دهد.
مناب��ع خبری اع��الم کردند ک��ه در ص��ورت تایید صحت 
این اطالع��ات، از روش جدیدی از حمالت س��ایبری پرده 
برداشته می ش��ود که دولت ها علیه شرکت های خصوصی 

انجام می دهند.



يادداشت
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گشتی در اخبار کشف یک تن فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در اصفهان

حجت االسالم صادقی:

افزایش قیمت قبر در امامزادگان به منظور عدم دفن

بیش از یک تن انواع فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در اصفهان کشف 
و ضبط شد.مسوول مرکز بهداشت محیط شماره یک شهرستان اصفهان 
گفت: این مقدار فرآورده به صورت چرخ کرده با استفاده از ضایعات مرغ به 

صورت غیر بهداشتی به فروشگاه های  عرضه کباب توزیع می شد.
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حضور کم رنگ برخی دستگاه ها در 
حوزه راهيان نور

فضل اله کفیل، فرماندار اصفهان در جلسه کارگروه تخصصي 
فرهنگي اجتماعي این شهرس��تان با اش��اره به اعزام 20 هزار 
نفر در قالب اردوهاي راهیان نور در طول یک س��ال گذش��ته 
گف��ت: اعزام ای��ن تع��داد از جمعی��ت بی��ش از دو میلیون 
نفري شهرس��تان بس��یار ناچیز اس��ت و باید ب��ا ورود جدي 
دس��تگاه هاي متولي ضمن فرهنگ س��ازي در این زمینه از 
ظرفی��ت بخش خصوصي نی��ز در حوزه راهیان نور اس��تفاده 
 و ای��ن س��فر در س��بد حمایتي خان��واده ها در نظ��ر گرفته

 شود. 
ایش��ان با ابراز گالیه از حضور ضعیف برخي از دس��تگاه هاي 
اجرای��ي به ویژه ش��هرداري اصفهان در این حوزه، خواس��تار 
توجه ویژه و اختصاص بخش��ي از درآمدها به مسائل فرهنگي 
ش��هر به وی��ژه راهیان ن��ور و ایجاد س��تاد پش��تیباني براي 
حمای��ت از افراد بي بضاعت در اع��زام به اردوهاي راهیان نور 
ش��د.کفیل با بیان اینكه تا کنون برنامه هاي متعدد فرهنگي 
در س��طح شهرس��تان شهر اصفهان انجام ش��ده افزود: با این 
وجود مناطقي از شهر اصفهان نظیر پارك کوهستاني صفه و 
منطقه حصه نیازمند س��اماندهي و اجراي برنامه هاي بیشتر 
 فرهنگي متناس��ب با منطقه هستند که الزم است با تشكیل 
کمیته هاي جداگانه متش��كل از دس��تگاه ه��اي فرهنگي و 
ش��هرداري به آسیب شناسي مس��ائل فرهنگي اجتماعي این 

مناطق پرداخته و  برنامه ریزي شود.

درخشش مداحان کاشانی در سوگواره 
آيينی کشور

 رییس اداره تبلیغات اس��المی کاش��ان با اش��اره به اختصاص 
بیش��ترین جوایز نهمین س��وگواره نواها و اش��عار آیینی کشور 
به مداحان این شهرس��تان گف��ت: هفت نفر از شهرس��تان های 
کاش��ان و آران و بیدگل به مرحله کشوری مس��ابقات راه یافته 
 یافتن��د و از این تعداد ، پن��ج نفر موفق به کس��ب رتبه های برتر 

شدند .
 حجت االس��الم حس��ینی  با اش��اره به اینكه دعاخوانی، یكی از 
بخش های اصلی و مهم این س��وگواره اس��ت اف��زود: در بخش 
دعاخوانی باالی 20 س��ال، »معین علی مددی« از شهرس��تان 
کاش��ان ، در بخ��ش مداح��ی 16 ت��ا 20 س��ال،»علی عراق��ی 
آران��ی« از آران و بیدگل و در بخ��ش مداحی 21 تا 25 س��ال، 
»ابوالفضل علی بلن��دی« ، »علیرضا آبیار کاش��ی« از کاش��ان 
 و »عب��اد صالح��ی« از آران و بی��دگل رتبه های برتر را کس��ب

 کردند.
وی  با بیان اینكه نهمین دوره این س��وگواره نواها و اشعار آیینی 
با موضوع مح��رم و صفر برگزار ش��د تصریح کرد: پ��س از اعالم 
فراخوان س��وگواره، 2 هزار و 500 اثر در رشته ش��عر و 600 اثر 
در بخ��ش مداحی به دبیرخانه این س��وگواره ارس��ال ش��د که 
 پس از س��ه مرحله داوری آث��ار، برگزیدگان مس��ابقات معرفی

 شدند .
مراس��م پایانی و تجلیل از برگزیدگان نهمین س��وگواره نواها و 
 اشعار آیینی، هفتم اسفندماه در تاالر ایوان شمس تهران برگزار

 شد
در سفر استاندار اصفهان به شهرضا صورت 

می گيرد؛

افتتاح 3 طرح مخابراتی ارتباطی
و  عمران��ی  پروژه ه��ای  از  بازدی��د  در  اصفه��ان  اس��تاندار 
 خدماتی ش��هرضا، س��ه طرح مخابرات��ی ارتباط��ی را افتتاح 

می کند.
  رس��ول زرگرپ��ور در س��فر ب��ه ش��هرضا ب��ا حض��ور در گلزار 
ش��هدای انق��الب اس��المی و جن��گ تحمیل��ی نس��بت ب��ه 
مق��ام ای��ن ش��هدا و همچنی��ن ش��هید ح��اج محمد ابراهیم 
 هم��ت فرمان��ده لش��كر 27 محم��د رس��ول اهلل ادای احت��رام

 کرد.
در این س��فر س��ه طرح مخابراتی ش��امل 30 پ��روژه مخابراتی 
با اعتب��اری بالغ ب��ر 29 میلی��ارد ری��ال، همچنی��ن راه اندازی 
پنج س��ایت تلف��ن نس��ل س��وم )3G( ب��ا اعتب��ار 15 میلیارد 
ری��ال و ایج��اد ظرفیت جهت توس��عه بان��د اصفهان ش��هرضا 
 با اعتب��اری بالغ ب��ر 44 میلیارد ریال م��ورد بهره ب��رداری قرار 
می گیرد. از دیگر برنامه های سفر اس��تاندار به شهرضا حضور در 
مراسم ش��ورای اداری این شهرستان و آشنا ش��دن با مسائل و 

مشكالت شهری است.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری 

اصفهان:

۲3۰ اتوبوس گازسوز وارد چرخه 
ناوگان اتوبوسرانی شد

مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفه��ان ب��ا 
اش��اره ب��ه اینك��ه تاکن��ون 230 اتوب��وس گازس��وز وارد 
چرخه ن��اوگان اتوبوس��رانی ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: 70 
 دس��تگاه گاز س��وز نیز ت��ا پایان س��ال ب��ه تدری��ج وارد مدار

 می شود.
  علیرض��ا صلوات��ی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: در

 جلس��ه ای که با حضور اس��تاندار اصفهان برگزار ش��د، زمینه 
بازگش��ت 300 دس��تگاه اتوبوس CNG به چرخه حمل و نقل 

شهر فراهم شد. 
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفه��ان 
70 دس��تگاه اتوب��وس دیگ��ر نی��ز  در ادام��ه اف��زود: 
ش��ده مش��كل  دچ��ار  قطع��ات  کمب��ود  دلی��ل   ب��ه 

 است. 
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفه��ان 
تصریح ک��رد: اتوبوس های گازس��وز دو س��ال بدون اس��تفاده 
 بوده اس��ت؛  از ای��ن رو الس��تیک و قطعات آن نی��از به تعویض

 دارد. 
صلواتی خاطرنش��ان کرد: 70 دس��تگاه اتوبوس گازسوز پس از 
تعویض قطعات و تامین راننده نیز به تدری��ج وارد چرخه حمل 

و نقل می شود.

خشونت و پرخاشگری 
فتانه ميرزاخانی -رفتار پرخاش��گرانه را خش��ونت و 
کالم پرخاش��گرانه را پرخاش��گری  می گویند . اعمال 
خشونت به دو ش��یوه جس��مانی و کالمی است و علت 
هردویک موضوع اس��ت . خش��ونت رفتاری اس��ت که 
در آن ی��ک نفر با عمل ی��ا کالم به ف��رد دیگری حمله 
کرده و او را  مورد آزار و اذیت جس��مانی ی��ا روانی قرار 
می ده��د .آنچه در انجام خش��ونت بس��یار آزار دهنده 
 است ، تحقیری است که نس��بت به فرد مقابل صورت 
می گیرد . افرادی که از خش��ونت اس��تفاده می کنند ، 
همواره خود را محق دانس��ته و اعتقاد دارند فرد مقابل 
با رفتاری که داشته آنها را وادار به خشونت کرده است . 

عمده ترین مشخصه افراد پرخاشگر پایین بودن اعتماد 
به نفس و ناتوانی در برقراری یک ارتباط انس��انی است 
. آسیب شناس��ان و جامعه شناس��ان اجتماعی عمده 
اختالفات خانوادگی را حول محور مس��ائل اقتصادی ، 

اجتماعی ، فرهنگی و ناموسی تقسیم می کنند .
اختالف��ات ناموس��ی نش��اًت گرفته از خش��ونت های 
خانوادگی، در جوامع شرقی و سنتی از لحاظ فرهنگی 
 نم��ود بیش��تری دارد . ب��ه ط��وری که دالی��ل عمده
 قتل های ناموس��ی را تعصب ، انگیزه انتقام ش��خصی ، 
حسادت ، ش��كاك بودن ، ذهنیت بسته ، وجود شخص 
ثالث ، رهایی از دست ش��ریک زندگی که حكم مانع را 
دارد و از بین رفتن آبرو تشكیل می دهد . ناگفته نماند 
که اختالفات ناموسی که منجر به قتل می شود بیشتر 
توسط مردان صورت می گیرد . در مورد زنان کمتر دیده 
شده زنی به تنهایی و بدون همكاری شخص دیگر اقدام 
به قتل کرده باشد . یكی از بارزترین خشونت ها در جامعه 
امروزی ، خشونت علیه زنان اس��ت؛ به طوری که یافته 
های مطالعاتی حاکی از آن است که در ایران نیز مانند 
سایر جوامع جهان خش��ونت علیه زنان مشكل آفرین 
ش��ده اس��ت . مردانی که در خانواده دست به خشونت 
می زنند ، در محیط های فرهنگی – اجتماعی خاصی 
زندگی می کنند که حاکمیت مردان بر زنان طبیعی در 
نظر گرفته می شود . زنان برای حل مشكل به جلسات 
مش��اوره ، کالنت��ری و دادگاه روی آورده ؛ اما مردان به 
ندرت تمایل��ی به حضور در جلس��ات مش��اوره دارند . 
پژوهش��گران یک طرح ملی برای اندازه گیری شاخص 
کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران از 45 مقیاس 
یا به قول خودشان گویه استفاده کرده اند که تعدادی از 
آنها عبارتند از به کار بردن کلمات رکیک ، بهانه گیری 
های پی در پی ، داد و فریاد و بداخالقی ، ایجاد فشارهای 
روحی با رفتار تحكم آمیز ، تهدید به کش��تن ، محروم 

کردن از غذا ، کتک کاری جلوگیری از استقالل مالی . 

آرامش بهاری در 313 بقعه اصفهان برگزار می شود

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان در نشس��تی با خبرن��گاران با 
اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در 
استان اصفهان گفت:  بر این اساس از 28 اسفند تا 15 فروردین، 
این طرح در 313 بقعه و امامزاده استان اصفهان اجرایی خواهد 
شد.حجت االس��الم رضا صادقی در خصوص اجرای طرح یاس 
نبوی در سال جاری نیز ابراز داش��ت: امسال این طرح در 183 

بقعه و امامزاده استان اصفهان اجرایی خواهد شد.
وی به افزای��ش بیش از 100 درصدی موقوفات جدید اس��تان 
اصفهان اشاه کرد و بیان داشت:  در سال گذشته 80 وقف جدید 
به ثبت رس��یده  و این در حالی است که در س��ال جاری تعداد 
موقوفات جدید به 180 مورد رس��یده اس��ت.مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینكه سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور باید بر اساس دستور رهبر معظم انقالب تا پایان 
سال 94 بیش از یک میلیون حافظ قرآن را تربیت کندادامه داد: 
در این راستا از سال 91 تا کنون افراد زیادی در قالب طرح تربیت 

حافظان قرآن شرکت کرده و قرآن را حفظ کرده اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان در ادامه با بیان 
اینكه تاپایان س��ال 94 بیش از 60 هزار حافظ قرآن در سطح 
جامعه تربیت خواهد شد افزود: این در حالی است که تاکنون 56 
هزار حفظ قرآن نیز تربیت شده است. وی در خصوص همكاری 
میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: بحث عمران و هزینه های نگهداری موقوفات میراثی بر 
عهده میراث فرهنگی است و هزینه و انجام فعالیت های عمرانی 
امامزادگان میراثی بر عه��ده اداره کل اوق��اف و امور خیریه با 

نظارت میراث فرهنگی است.
صدور سند برای بيش از 7 هزار موقوفه استان اصفهان 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان در ادامه با اشاره 
به دریافت سند برای بیش از 7 هزار موقوفه در 4 سال گذشته 
افزود: در سال جاری تعداد اسناد دریافتی با رشد بیش از 100 
درصدی روبه رو بوده اس��ت. وی با بیان اینكه اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان در خصوص انجام فعالیت های عمرانی 
در امامزاده رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، 
افزود: در این راستا در حال حاضر در 16 موقوفه بزرگ استان نیز 
سرمایه گذاری های خوبی در بخش گردشگری، علمی و انجام 
فعالیت های قرآنی صورت گرفته است. حجت االسالم صادقی در 
ادامه با تاکید بر اینكه توجه به وقف در حوزه فعالیت های قرانی 
باید مورد توجه قرار بگیرد افزود: در این راستا باید توجه داشته 
باشیم که قرآن در جامعه کنونی مهجور مانده و باید مورد توجه 
قرار گیرد.وی س��اماندهی عفاف و حجاب در مراکز مذهبی و 
گردشگری استان اصفهان را ضروری دانست و اظهار داشت: در 
این راستا برپایی خیمه های معرفت در امامزاده ها  اقدامی موثر 
در تقویت عفاف و حجاب در این مراکز بوده است.وی با تاکید بر 
تقویت وضعیت حجاب در میدان امام ابراز داشت: در حال حاضر 
یكی از دغدغه های بنده تقویت عفاف و حجاب در این مكان مهم 

گردشگری است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
تک خوان�ی و آواز خوانی بانوان در مس�جد امام صحت 

ندارد
مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفه��ان در خصوص 
رسیدگی به وضعیت تک خوانی و آواز خوانی بانوان در مسجد 

امام )ره( نیز گفت: تک خوانی و آواز خوانی بانوان صحت ندارد و 
تاکنون موردی را مشاهده نكرده ام.

وی در ادامه در خصوص به کارگیری مبلغان مسلط به زبان های 
خارجی در مس��جد امام )ره( بیان داش��ت: در این راستا برای 
راهنمایی و پاسخگویی به س��واالت دینی گردشگران خارجی 

این نیروها به کارگرفته شده است.
حجت االسالم صادقی در خصوص دفن اموات و فروش قبر در 
جوار امامزادگان استان اصفهان نیز ابراز داشت: در این راستا با 
توجه به اس��تفتاء از مراجع تقلید و به ویژه رهبر معظم انقالب 
اسالمی  ایش��ان فتوا دادند که دفن اموات در کنار امامزادگان 

جایز است و از این رو مشكلی ندارد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه اوقاف و شهرداری اصفهان در 
خصوص دفن اموات نیز گفت: در این راستا مقرر شد در برخی 
امامزاده ها تا آنجایی که مورد اذیت و آزار ش��هروندان نباش��د 
دفن اموات صورت پذیرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان ادامه داد: از این رو باید توجه داش��ته باش��یم که دفن 
بزرگان و علما با توجه به جایگاهی که دارند در جوار امامزادگان 

صورت خواهد گرفت.
افزايش قيمت قبر در جوار امامزادگان

وی در خصوص افزایش قیمت قبر جوار امام��زادگان نیز ابراز 
داشت: از آنجایی که برنامه  داریم اموات کمتر در کنار امامزادگان 
دفن شوند قیمت قبر در این اماکن متبرکه را افزایش چشمگیری 

داده ایم.
حجت االسالم صادقی با بیان اینكه در حال حاضر بیشتر افرادی 
که از قبل قب��ر خری��داری کرده اند در جوار امام��زادگان دفن 
خواهند شد، افزود: در امامزاده احمد ابن موسی طی 10 سال 
گذشته تنها 2 نفر دفن ش��ده اند. وی با بیان اینكه اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان هیچ نظارتی بر دیگر آرامستان های شهر 
اصفهان ندارد، افزود: برای مثال در محله رهنان و بهارس��تان 
آرامستان هایی وجود دارد که در حال حاضر دفن اموات در آنها 
انجام می شود و شهرداری و دهیاری ها بر این امر  نظارت دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت مصلی اصفهان نیز گفت: استاندار اصفهان در بازدیدی 
که روز گذشته از مصلی اصفهان داش��ت از وضعیت این پروژه 
ابراز رضایت  کرد و قرار است با توجه به تخصیص اعتبارات ملی، 
کمک ش��هرداری و فروش موقوفات این پروژه تا 6 ماه آینده به 
بهره برداری برس��د.وی با بیان اینكه از سال 90 تاکنون سقف 
شبستان مصلی آماده شده است، افزود: برای بهره برداری از فاز 

اول این پروژه حداقل 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان لنجان گفت: 
درب طالی ایوان باب القبله ح��رم مطهر امامین جوادین )ع( 
با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال توس��ط هنرمندان اس��تان 
اصفهان در کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی استان 

ساخته شد.
رجبعلی رحیمی در آیین رونمای��ی از درب طالی ایوان باب 
القبله حرم مطهر امامین جوادین )ع( در مصلی ولی عصر )عج( 
زرین شهر اظهار کرد: سه س��ال از آغاز فعالیت ستاد بازسازی 
عتبات عالیات در شهرس��تان لنجان می گذرد که با استقبال 
باالی مردم مواجه بوده و اقدام��ات خوبی نیز در این مدت در 

عرصه بازسازی اعتاب مقدسه انجام  شده است.

وی با اشاره به اینكه با ارج نهادن به مقام واالی امامین جوادین 
)ع( اجازه سوءاستفاده به دشمن نخواهیم داد، افزود: در سال 
جاری 142 کتیبه ضریح امامین جوادین )ع( با هزینه ای بالغ  
بر 3 میلیارد ریال در شهرستان لنجان رونمایی شد که 108 
کتیبه بزرگ به ابع��اد 13×37 و 34 کتیب��ه کوچک به ابعاد 

13×13 بود که بر روی ضریح امامین جوادین )ع( نصب شد.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان لنجان تصریح 
کرد: با واگ��ذاری تأمین اعتبارات س��اخت درب طالی ایوان 
باب القبله حرم مطهر امامین جوادین )ع( مردم ش��هیدپرور 
شهرستان لنجان با کمک های نقدی و اهدای زیورآالت خود 
در به ثمر رسیدن این پروژه بزرگ نقش مهمی را ایفا کردند.
رحیمی اضافه کرد: همزمان با والدت حضرت فاطمه )س( این 
پروژه به شهرستان لنجان سپرده شد و اکنون نیز با فرارسیدن 
ایام فاطمیه شاهد رونمایی از درب طالی ایوان باب القبله حرم 

مطهر امامین جوادین )ع( هستیم.
وی متذکر شد: این اثر فاخر با اعتباری بالغ  بر 4 میلیارد ریال 
توسط هنرمندان استان اصفهان در کارگاه آفرینش های هنری 
ستاد بازسازی استان با زمانی بیش از یک سال ساخته شد و 
این درب در شهرستان لنجان برای زیارت مردم در شهرستان 

به شهرها و روستاها عبور خواهد کرد.

رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: بودجه قابل توجهی در س��ال 94 ب��ه وزارت نیرو 
اختصاص داده ش��ده و قرار اس��ت برنامه وسیعی برای 
س��اماندهی آب های زیرزمینی و رودخانه ای در دستور 
کار قرار گیرد.مس��عود میرمحمدصادق��ی اظهار کرد: 
ایران اقلیمی گرم و خش��ک دارد که تغییرات وضعیت 
آب  و هوا تأثیر فراوانی بر وضعیت کنونی آب داشته و از 
طرفی برداش��ت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث از 

بین رفتن این موهبت الهی شده است.
وی با اشاره به اینكه بحران آب جدی است و صرفه جویی 
در مص��رف آب باید در اولویت کاری ق��رار گیرد، افزود: 

مدیریت مدیران واحده��ای صنعت��ی و کارخانجات و 
همچنین مصرف صحیح مردم بس��یار ضروری اس��ت و 
باید استفاده از منابع آبی به طوری برنامه ریزی شود که 

بعداً با مشكل آب مواجه نشویم.
رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
تصریح کرد: بیش از 400 کیلومتر از استان اصفهان در 
حوزه زاینده رود قرار دارد و شهرستان لنجان نیز به عنوان 
یكی از مهم ترین مناطق استان محسوب می شود که باید 
بر اساس منابع موجود و ظرفیت ها و توان منطقه توسعه 
آن در نظر گرفته ش��ود. میرمحمدصادق��ی اضافه کرد: 
میزان بارش باران نس��بت به گذشته در حد نرمالی قرار 
داشته اما میزان بارش برف کمتر از سالیان گذشته بوده 
بنابراین مدیریت در حوزه کشاورزی از اهمیت بسیاری 
برخوردار بوده و رعایت و تغییر الگوی کش��ت در استان 

بسیار ضروری است.
وی بیان کرد: هم اکنون بالغ  بر 260 میلیون مترمكعب 
آب در پشت سد ذخیره سازی شده و طبق توافق انجام  
شده با کشاورزان غرب و شرق اصفهان و حمایت از آن ها 
تا 14 روز دیگ��ر آب در زاینده رود ج��اری خواهد بود تا 

کشت پائیزه کشاورزان به ثمر برسد.

    

 به نظر م��ی رس��د، دخترانی که ب��ه مصرف قلی��ان روی
 می آورند، قلیان کشیدن را نشانه اجتماعی بودن و متفاوت 
بودن خود با دیگران می دانند و س��عی در اجتماعی نشان 

دادن و جذاب و متفاوت بودن خودشان دارند. 
در جامعه امروزی نسبت به گذشته، مصرف قلیان و سیگار 
توسط خانم ها زشتی خود را از دس��ت داده و زنان راحت 
تر به مصرف این گونه مواد می پردازند. متأس��فانه برخی 
 والدین، تعارف کردن قلیان به دختران خود را روشنفكری 
می دانند و یا  اس��تدالل می کنند اگر خودشان این کار را 
نكنند، دخترش��ان باالخره این کار را خواهد کرد. از طرف 

دیگر، تولیدکنندگان و فروشندگان محصوالت دخانی نیز، 
زنان را هدف تبلیغات خود قرار می دهند؛ زیرا زنان عالوه بر 
این که خود می توانند در شمار مصرف کنندگان جدید قرار 
بگیرند، الگوی مناسبی برای دیگر اعضای خانواده هستند. 

 اف�رادی ک�ه قليان مص�رف م�ی کنند بيش�تر چه 
ويژگی های شخصيتی دارند؟ 

در گذش��ته زنان مسن و س��نتی در خانه ها قلیان مصرف 
می کردن��د؛  ولی ام��روزه م��ی بینیم که دخت��ران جوان 
عالوه بر محیط خانه در محیط های��ی غیر از محیط خانه، 
در س��فره خانه ها، پارك ها و اماکن تفریح��ی به مصرف 
قلیان می پردازن��د و متأس��فانه به دلیل ای��ن که مصرف 
قلیان در خانواده ها رفتار زش��تی محسوب نمی شود، سن 
 مصرف قلیان پایین آمده و حت��ی در بیت دختربچه های

 مدرسه ای هم رواج پیدا کرده است. در پاسخ به این سوال 
که چه گروهی از زنان بیشتر به مصرف قلیان می پردازند، 
باید بگویم زنانی ک��ه گرایش به رفتاره��ای مردانه دارند، 
مصرف قلیان را هم وس��یله ای برای نزدیک ش��دن به این 
رفتارها می دانند، اما به طور کل��ی جوانانی که خودپنداره 
ضعیفی دارند برای پر کردن خألهای وجودی خود و برای 

 به دس��ت آوردن زمینه ای که بتوانند خودش��ان را در آن 
متفاوت تر نشان دهند به مصرف این گونه مواد می پردازند. 
همچنین برخی از افراد هیجان خواه هم برای کسب هیجان 
 و لذت و داش��تن اوقاتی خوش به تجربه مس��ائل مختلف

 می پردازند که قلیان هم می تواند یكی از آن ها باشد. 
تصورات غلط در مورد مصرف قليان چيست؟ 

در جامعه این تصور وجود دارد ک��ه مصرف قلیان عوارض 
جسمی و روحی کمتری نسبت به سایر مواد دخانی دارد و 
همین تصور باعث گرایش نوجوانان و جوانان به ویژه دختران 
به مصرف آن می شود؛که به نظر می رسد در این باره باید 
برای آگاه س��ازی افراد جامعه از عوارض و خطرات مصرف 

قلیان به آموزش پرداخت. 
اجرای مداخالت آموزشی در سطح جامعه در زمينه از 
بين بردن باورهای غلط در مورد قليان چه چيزهايی 

می تواند باشد؟ 
تصویب قوانین ممنوعیت مصرف قلیان به خصوص در مورد 
نوجوانان به صورت جدی و مس��تمر، اتخ��اذ عملكردهای 
پیشگیرانه از کش��یدن قلیان به عنوان یک رفتار پر خطر، 
تالش برای آموزش راهبردهای مقابله با استرس و یادگیری 
مهارت های زندگی به ویژه قدرت نه گفتن به افراد در سطح 
جامعه از سنین کودکی تا بزرگس��الی جهت پیشگیری از 
گرایش به مصرف این گونه مواد به هنگام بروز مش��كالت 
روحی فردی و خانوادگی، آگاه س��اختن دان��ش آموزان و 

معلمان در م��دارس در زمینه ع��وارض و خطرات مصرف 
قلیان،تهیه برنامه های آموزشی جذاب و مناسب در زمینه 
خطرات مصرف قلی��ان و ارائه آن ها از طریق رس��انه های 
جمعی، استفاده از متون مناسب و مفید آموزشی در کتب 
درسی مقاطع مختلف از دوران پیش دبستانی تا دوره های 
آموزش عالی به منظ��ور افزایش آگاهی دان��ش آموزان و 
دانشجویان نسبت به عوارض مصرف مواد دخانی از جمله 
قلیان، استفاده از گروه های همساالن جهت انتقال آموزش ها 
به عنوان راهنم��ا در مدارس و محالت، انج��ام مطالعات و 
پژوهش های کاربردی در زمینه شناخت عوامل تأثیرگذار 
در گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد دخانی و تعیین 
میزان ش��یوع اعتیاد به این مواد در محیط های آموزشی 
 و اتخاذ تصمیمات مناس��ب ب��رای پیش��گیری و درمان،
 برنامه ریزی در خصوص غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان و گسترش دادن روحیه نشاط و شادابی و امیدواری 
در جامعه،ترویج فرهنگ سالمت از طریق جایگزین کردن 
فعالیت های ورزشی، هنری و ...؛ تولید برنامه های تلویزیونی 
و سینمایی جذاب در زمینه پیشگیری و ضد الگو نشان دادن 
مصرف و خرید و فروش مواد دخانی از جمله قلیان و نشان 
دادن سبک مطلوب زندگی و نیز گس��ترش دادن فعالیت 
های مش��اوره ای به ویژه مش��اوره تلفنی، رایانه ای و ارائه 
خدمات حمایتی و گسترش فعالیت های مددکاری ازجمله 

مواردآموزشی در سطح جامعه است. 

رييس ستاد بازسازی عتبات عاليات شهرستان لنجان:

 درب طالی ايوان حرم مطهر امامين جوادين )ع( 
رونمايی شد

رييس هيات مديره شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

ساماندهی آب های زيرزمينی در دستور کار وزارت نيرو 
قرار دارد

مصرف قليان در زنان، الگوی غلطی برای ساير اعضای خانواده است

علل روی آوردن زنان به مصرف قليان چيست؟ 
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يادداشت

 ارزان ترين شهرهای اروپايی 
در سال ۲۰۱۴

گروهی از م��ردم برای مهاج��رت یا مس��افرت های عادی به 
کشورهای اروپایی عالقه مند هستند؛ اما هزینه زندگی روزانه 
در این کشورها از مهم  ترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب مقصد 
است.در ادامه شهرهای اروپایی که کم ترین هزینه زندگی را 
در سال ۲۰۱۴ خواهند داشت، معرفی می شوند. اگر شما به هر 
دلیلی از جمله مسافرت یا درمان قصد عزیمت به اروپا را دارید، 
شناخت کم هزینه  ترین شهرهای اروپایی می تواند راهنمای 

خوبی برای انتخاب مقصد باشد.
۱.کیشینف؛  مولداوی

این شهرستان اروپایی به عنوان مقرون به  صرفه ترین مقصد 
اروپایی شناخته شده است. اجاره یک آپارتمان تک خوابه در 
این شهرستان به طور متوسط ۲۶۵ دالر در ماه هزینه دارد و 
بقیه هزینه های زندگی نیز به طور متوسط در این شهرستان 
برابر با ۱۶۵ دالر تخمین زده  شده  اس��ت.هزینه حمل  ونقل 
ماهانه تنها ۶ دالر اس��ت و ش��ما می توانید یک وعده غذایی 
را در رستورانی متوسط در شهر کیش��ینف با هزینه ۲۲ دالر 

تهیه کنید.
 ۲.اسکوپیه؛ مقدونیه 

بیرون رفتن برای یک وعده غذایی در اسکوپیه ۵۰ دالر هزینه 
دارد و هزینه اجاره یک آپارتمان یک خوابه در مرکز ش��هر به 
طور متوسط ۳۲۵ دالر در ماه اس��ت. اتاق هایی با اجاره ۲۲۵ 

دالر در ماه نیز در خارج از مرکز شهر اسکوپه پیدا می شوند. 
۳.کیف؛ اوکراين 

کیف، سومین و ارزان ترین شهر اروپا است. هزینه اجاره یک 
آپارتمان در مرکز این ش��هر به طور متوسط ۵۷۰ دالر در ماه 
اس��ت. در مکان های دورتر از مرکز ش��هر نیز ای��ن هزینه به 
۳۳۰ دالر کاهش می یابد.  مواد غذایی، آب وبرق و هزینه غذا 
خوردن در رستوران ها در این شهر ارزان است و همین امر این 
ش��هر کوچک را به مکانی مناس��ب برای زندگی و کار تبدیل 

کرده است.
۴.صوفیه؛ بلغارستان 

اجاره مس��کن در مرک��ز صوفیه، به طور متوس��ط ۳۸۰ دالر 
در ماه هزین��ه دارد. مواد غذایی در این ش��هر ارزان اس��ت و 
هزینه حمل ونق��ل در ماه تنه��ا ۳۵ دالر برآورد شده اس��ت. 
حقوق ش��هروندان صوفیه به طور متوسط ۶۰۳ دالر گزارش 
شده اس��ت؛ اما حدود ۱۳ درصد از ش��هروندان این ش��هر، با 

مشکل بیکاری روبه رو هستند.
۵.مینسک، بالروس

پایتخت بالروس محل زندگی بیش از ۲ میلیون نفر اس��ت. 
زندگی در این شهر ارزان اس��ت و هزینه متوسط اجاره ۳۸۰ 
دالر برای یک آپارتمان یک خوابه در مرکز ش��هر مینس��ک 
برآورد شده اس��ت. هزینه آب  وبرق این شهر نیز معقول است 
و حمل ونقل عمومی تنه��ا۱۳/۵۰ دالر در م��اه هزینه دارد. 
مینسک موزه ، سالن نمایش، سینما و کتابخانه های زیادی در 

خود دارد و از نظر فرهنگی غنی است.

ريیس سنديکای صنعت برق خبر داد؛

سنديکای برق فدراسیون می شود
رییس سندیکای صنعت برق گفت: س��ندیکای صنعت برق 
به فدراس��یون برق تبدیل خواهد شد و زیرمجموعه های این 
سندیکا هر کدام به یک س��ندیکای مستقل تبدیل می شوند 

که به صورت فدرالی کار می کنند.
 علیرضا کالهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قیمت مواد 
پتروشیمی متورم است و در جلسه ای که با کره ای ها داشتیم 
عنوان کردند ش��ما صنعت پتروش��یمی جالبی دارید، مواد 
خامتان را دامپ می کنید و محصوالت ساخته شده از این مواد 
را از چین وارد می کنید. وی افزود: مواد اولیه در کشور ما که با 
رانت انرژی تولید می شوند نباید به صورت خام صادر شوند و 
باید جایی جلوی این خام فروشی ها را بگیریم تا انرژی ارزان 
در کش��ور به رونق تولید بینجامد.کالهی با بیان اینکه»سود 
صنعت پتروشیمی در ایران ۳۰ درصد سرمایه ثبتی است«، 
گفت: در هیچ جای دنیا هیچ صنعتی آنقدر سودآوری ندارد . 
این سودآوری از انرژی ارزان و فروش مواد خام است که باید 

اصالح شود.
رییس س��ندیکای صنع��ت برق تصری��ح کرد: مج��وز ایجاد 
فدراس��یون برق را گرفته ایم و س��ندیکای صنع��ت برق به 
فدراسیون برق تبدیل خواهد ش��د  و  زیرمجموعه های این 
سندیکا هر کدام به یک س��ندیکای مستقل تبدیل می شوند 

که به صورت فدرالی کار می کنند.
وزير کشور:

عدم توازن در توسعه موجب شکاف 
طبقاتی شده است

عبدالرض��ا رحمان��ی افضلی، وزی��ر کش��ور درهمایش ملی 
توس��عه پایدار در وزارت کش��ورر گفت: عدم توسعه متوازن 
درکشور مشکالتی همچون بیکاری، افزایش جرم و بزهکاری 
 و همچ��ون آلودگی های زیس��ت محیطی را در پی داش��ته

 است. 
وی با اش��اره به بررسی انجام ش��ده در خصوص علل و ریشه 
 های عدم توازن در توس��عه کشور اظهار داش��ت: تفکرات و

 اندیشه های فلسفی، سیاس��ی، دینی و همچنین نظام های 
حاکم در حوزه های مختلف و اس��ناد باالدستی و اقدامات از 
جمله این دالیل به شمار می روند. رحمانی فضلی عدم توسعه 
متوازن در کشور را از میراث رژیم طاغوت دانست و گفت: ما 
در کش��ور در دهه ۳۰ و به ویژه در دهه ۴۰ با یک نظام برنامه 
ریزی متمرکز و بخش��ی مواجه بوده ایم؛ که در همین راستا 
 نظام بودجه ریزی، پولی و مالی، مالیاتی و اداری متمرکز شکل 

گرفت.
 وزیر کش��ور ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا آمادگ��ی داری��م ۱۳ تا 
۱۴ اس��تان را ظرف یک س��ال با توج��ه به مناب��ع داخلی از 
نظ��ر توانمن��د ه��ای منطق��ه ای اداره کنیم گف��ت: کافی 
اس��ت اختیارات الزم به وزارت کش��ور داده ش��ود تا دریک 
 برنام��ه ۵ س��اله تم��ام کش��ور را ب��ه ای��ن س��مت هدایت 

کنیم.

جزيیات طرح جديد برای تامین 
مسکن اقشار کم درآمد

اس��حاق جهانگیری، مع��او ن اول رییس جمهور در جلس��ه 
شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، با اشاره به طرح مشترک 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرس��ازی 
برای تامین مسکن اجتماعی و حمایتی ویژه اقشار کم درآمد، 
این طرح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این طرح به دلیل آنکه 
وابستگی اندکی به منابع دولتی دارد و بیشتر متکی به منابع 
نهادهای حمایتی است، می تواند آثار مثبتی به همراه داشته 

و طرح موفقی در حوزه مسکن باشد. 
در این جلسه وزیر راه و شهرس��ازی گزارش جامعی از طرح 
مش��ترک این وزارتخانه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای تامین مسکن اقشار کم درآمد به ویژه معلوالن، مستمری 
بگی��ران، مددجویان تحت پوش��ش بهزیس��تی، کارگران و 
بازنشستگان ارائه کرد و گفت: مبنای اصلی این کار استفاده 
از تجربیات موفق در دنیا و نیز بازگشت به فرمان امام خمینی 
 )ره( مبنی بر محرومی��ت زدایی و تامین مس��کن محرومان 

است.
 عباس آخوندی با بیان اینکه در این طرح اشکاالت و نواقص 
طرح مس��کن مهر رفع شده اس��ت تصریح کرد: در این طرح 
متصدی اصلی و مباش��ر، نهادها و دس��تگاه ه��ای حمایتی 
هس��تند و دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازی به حداقل 

رسیده است. 
وی همچنی��ن از وج��ود نظ��ام ه��ای تامین زمی��ن، تامین 
مالی و نظارت در این ط��رح خبر داد و اف��زود: وظیفه پایش 
و ارزیابی پیش��رفت پ��روژه بر عه��ده بنیاد مس��کن انقالب 
اس��المی و پیگیری و هماهنگی حس��ن انج��ام کار به عهده 
 وزارتخانه های راه وشهرس��ازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 خواهد بود. 
در ادامه این جلس��ه آیین نامه مدیریت بانک اطالعات نظام 
جامع رفاه و تامی��ن اجتماعی مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرفت و پس از ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

کلیات این آیین نامه به تصویب رسید. 
عل��ی ربیع��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت تش��کیل و راهبری 
پای��گاه اطالع��ات جام��ع رف��اه و تامی��ن اجتماع��ی گفت: 
زمان��ی می توانی��م نظ��ام رفاه��ی و اث��ر بخش��ی داش��ته 
 باش��یم که از جمعیت کش��ور شناس��ایی و اطالع��ات کافی 

داشته باشیم.
 وی با اش��اره به تجرب��ه موفق چن��د کش��ور در کاهش فقر 
اقتصادی، اهتمام اصلی این کشورها را تکمیل بانک اطالعات 
جمعیتی عنوان کرد وگفت: میزان منابع در نظام رفاهی همه 
موضوع نیس��ت؛ بلکه شناس��ایی جمعیت، تدوین نقشه راه، 
 هماهنگی در اج��را و ارزیابی و نظارت نی��ز از اهمیت ویژه ای

 برخوردار است.

۴
آغاز توزیع اسکناس نو  از هفته بعد

رییس کل بانک مرکزی از توزیع اسکناس نو در نیمه دوم اسفندماه سال جاری از طریق شعب 
بانک ها خبر داد و گفت: تهمیدات نوروزی بانک ها اندیشیده شده است. ولی اهلل سیف افزود: در 
سال های گذشته بعضا در پایان سال به خاطر افزایش تراکنش ها و داد و ستدهای مالی و پولی 

شاهد اخالل در سیستم بودیم که امیدواریم امسال -جلوی مشکالت گرفته شود.

ایام پیش از عید امسال حال و هوای دیگری دارد.برخالف 
سال های گذشته، از ش��لوغي ها و ترافیک های نزدیک 
عید خبری نیست. مغازه های فروش پوشاک هم مانند 
سال های گذشته روزها و ش��ب های بدون ازدحامي را 

پشت سر مي گذارند. 
به گزارش زاینده رود به نقل از ایمنا، هرچند که زمستان 
امس��ال اصفهان هم حال و هوای بهاری داش��ت و بازار 
پوشاک زمستانه را هم از رونق انداخته بود. در این میان 
با وجود اینکه قیمت ها نس��بت به س��ال گذشته تغییر 
آنچناني نداشته است، اما ظاهرا کاهش قدرت خرید مردم 
و رکود شدید حاکم بر همه بازار، ش��رایط را به گونه ای 
رقم زده است که فروشندگان پوشاک از بازار خراب عید 
 و زمستان امسال و جنس های انبار شده، سخن به میان

یاورند.
تولیدکنندگان�ي ک�ه در حال تعطیل ش�دن 

هستند
رییس اتحادیه پوشاک دوخته فروش اصفهان وضعیت 
 خراب ب��ازار امس��ال را تایید ک��رد و گفت: ه��م اکنون 
تولیدی ها با مش��کالت متعدد مواجه ان��د؛ چراکه بازار 
پوشاک امسال به ویژه زمس��تانه مناسب نبود و بسیاری 
از پوشاک تولیدشده روی دس��ت تولیدکنندگان مانده 
است که به این علت امس��ال به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد 
نسبت به سال گذشته افت فروش داشته ایم و تولیدی ها 

هم بیش از این متضرر شده اند. ابراهیم خطابخش ادامه 
داد: بازار امسال نس��بت به س��ال های قبل دچار رکود 
شدیدی شده اس��ت؛ همانطور که وضعیت خلوتي بازار 
هم از این امر حکایت دارد. در حالي که معموال ایام پیش 
 از عید، اوج شرایط کاری تولیدکنندگان و فروشندگان

 است.
 ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان پوش��اک دوخت��ه 
فروش اصفه��ان ابراز امیدواری کرد که ش��رایط بهتری 
بر ب��ازار امس��ال حاکم ش��ود و ب��ا حمایت مس��ووالن 
تع��داد تولی��دی های دچار مش��کل بیش��تر نش��ود تا 
 تع��داد تولیدی ه��ای در ح��ال تعطیلي افزای��ش پیدا

 نکند.
امسال بازار پوشاک زمستانه خراب بود

مهیار مظاهری، یکي از فروشندگان پوشاک زنانه است 
که از وضعیت خراب بازار و تغییر ذائقه مردم س��خن به 

میان آورد. 
وی وضعیت امسال بازار را نس��بت به سال های گذشته 
خراب تر دانس��ت و گفت: امسال با توجه به اینکه قدرت 
خرید کاه��ش پیدا ک��رده، میزان فروش ه��م افت ۵۰ 

درصدی داشته است. 
 در حالي که در س��ال های گذش��ته، از اول اس��فند ماه 
مغازه ها ش��لوغ بود، اما امسال بیش��تر مغازه ها خلوت 
 است و افرادی هم که وارد مغازه ها مي شوند، فقط نگاه

 مي کنند. این فروش��نده ادامه داد: قیمت ها نسبت به 
س��ال گذش��ته درصد کمي افزایش یافته و میزان سود 
قانوني ه��م جوابگوی هزینه هاي ما نیس��ت و به همین 
دلیل امکان این وجود ندارد که از میزان سود کم کنیم. 
البته در زمان حراجي، پوشاک ارزان خوب فروش رفت 
و متاسفانه هم اکنون ذائقه مردم به گونه ای تغییر کرده 
است که فقط به قیمت نگاه مي کنند و کیفیت لباس براي 
شان چندان اهمیت ندارد. مظاهری این را هم گفت که 
وجود دوزندگان افغاني با دستمزد کمتر و کپي برداری 
از کارهای باکیفی��ت و ارائه آن با پارچه ب��ي کیفیت تر 
خارجي و در نتیجه ارزان تر، باعث شده که میدان رقابت 
از دس��ت تولیدکنندگان خوب و بازار پوشاک باکیفیت 
تا حدی خارج ش��ود. ریی��س اتحادیه پوش��اک دوخته 
فروش اصفهان نیز حضور اتباع افغان در برخي تولیدی 
 ها را تایی��د کرد و گفت: این افراد ب��ه صورت مخفي کار

 مي کنند که تعداد آنها هم در حاشیه های شهر فراوان 
اس��ت و به علت این که دارای��ي و هزینه ه��ای اضافي 
پرداخت نمي کنند، به بازار پوش��اک آس��یب مي زنند. 
خطابخش این را هم گفت ک��ه اتباع افغاني اجازه کار در 
 کارگاه های رسمي را ندارند و در صورت مشاهده برخورد

 مي شود. 
قیمت پوشاک ۱۰ تا ۱۵ افزايش يافته است

در این میان مردم هم نظرات ضد و نقیضي دارند. بیشتر 
م��ردم معتقدند که قیمت ها نس��بت به پارس��ال تغییر 
چنداني نکرده است، اما قدرت خریدشان کاهش یافته 

است. 
در ای��ن میان برخ��ي وضعیت ب��ازار پوش��اک را از نظر 
کیفی��ت مناس��ب نم��ي بینن��د و برخ��ي معتقدند که 
پوش��اک با کیفیت های مختلف در بازار وج��ود دارد و 
 در مجموع کیفیت پوش��اک نه آنچنان خوب است و نه

 آنچنان بد. 
رییس اتحادیه پوشاک دوخته فروش اصفهان نیز افزایش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت پوشاک را به علت افزایش هزینه 
های تولی��د، قیمت پارچه و دس��تمزد و افزایش مالیات 
تایید کرد و گف��ت: تعداد مح��دودی از تولیدکنندگان 
هستند که پوش��اک بي کیفیت و دور از چشم بازرسان 
تولی��د مي کنن��د، اما در مجم��وع نمي ت��وان گفت که 
 مصرف کنن��دگان تمایل دارند که اجن��اس بي کیفیت

 خریداری کنند.
 در هر حال به نظر مي رس��د که با توجه به بازار بي رونق 
شب عید امسال، مسووالن باید با حمایت هر چه بیشتر 
از تولیدکنندگان داخل��ي در کاهش هزینه های تولید و 
کاهش قیمت تمام ش��ده و در نهایت ب��ا افزایش قدرت 
خرید مصرف کننده، صنعت پوشاک را به رونق همیشگي 

آن بازگردانند.

بازار پوشاک و بی رونقی پايان سال؛

حسرت خرید ؛ عیدی امسال مردم
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زاويه ديد

منابع مالی تامین شود؛ بخشی از مصلی به 
بهره برداری می رسد

رسول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان به 
همراه معاون هماهنگي امور عمراني 
اس��تانداري اصفهان عالوه بر بازدید 
از عملی��ات اجرای��ي پ��روژه مصلی، 
دستورات الزم را در خصوص اجراي 
تعهدات ش��هرداري اصفهان و فوالد 
مبارکه در راس��تاي تامین بخشي از 
منابع مالي فاز یک ای��ن پروژه اتخاذ 
کرد. استاندار اصفهان در این بازدید، 
گفت: این پروژه با توجه به وس��عت و 
تنوع مسائل فني، مهندسي و معماري 
نیازمند منابع مالي زیادي است. وي با 
بیان اینکه در طول یک سال گذشته 
اقدامات خوبي صورت گرفته اس��ت، 
اظهار داشت: اگر منابع مالي در اختیار 
پروژه ق��رار گیرد و عملی��ات اجرایي 
این پروژه مي تواند با س��رعت پیش 
 رود، در اواس��ط س��ال آینده ش��اهد

 به��ره ب��رداري در بخش��ي از پروژه 
مصل��ی خواهی��م ب��ود. اس��تاندار 
اصفهان با اش��اره ب��ه اینک��ه در این 

بازدی��د بیش��تر در خص��وص تامین 
منابع مال��ي بحث ش��د تصریح کرد: 
این پروژه یکسري منابع مالي بالقوه 
 دارد که باید به مناب��ع بالفعل تبدیل

 شود. رسول زرگرپور یادآور شد: کمک 
هاي مالي از س��وي دولت و ش��رکت 
فوالد مبارکه و همچنین ش��هرداري 
و ش��وراي ش��هر باید هرچه سریع تر 
تامین ش��ود. زرگرپور اف��زود: آنچه 
اهمیت دارد این اس��ت که پ��روژه از 
لحاظ کارگاه��ي و طراحي مس��ائل 
هندسي هیچ گونه مش��کل و مانعي 
بر س��ر راه خود ندارد و کادر اجرایي 
هم آم��اده اس��ت و فقط بای��د منابع 
مالي پروژه تأمین ش��ود ت��ا عملیات 
 اجرایي آن با س��رعت و ق��وت ادامه 
پیدا کند. استاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: اگر تا ۱۵ روز آین��ده این منابع 
تجهیز ش��ود مي توان امیدوار بود که 
پروژه با س��رعت تمام کار خ��ود را به 

جلو ببرد.

علی مژدهی پور، رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور 
با بیان اینکه س��ازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با بحث 
کنترل و نظارت بر بازار وظیفه رس��یدگی، صدور حکم و 
اجرای احکام را برعهده دارد اف��زود: قانونگذار در ماده ۱۹ 
آیین نامه س��ازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را داده 
است که رؤسای تعزیرات حکومتی می توانند برخی از شعب 
سازمان تعزیرات حکومتی را برای گشت سیار در سطح بازار 
اختصاص دهند. وی با اشاره ای به آمار گشت های سیار این 
سازمان گفت: تعداد گشت های سیار ما در سطح کشور در 
۱۱ ماه گذشته ۲۳۰ هزار مورد بود. مژدهی پور اظهارداشت: 
 همکاران ما ب��ه صورت ویژه در س��طح ب��ازار حضور پیدا

 می کنند و اگر تخلفی را در محل مشاهده کنند در معیت 
بازرسان اتحادیه های اصناف و سازمان حمایت از حقوق 
تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان در همان جا به تخلف 
رسیدگی و حکم را اجرا می کنند. رییس سازمان تعزیرات 
حکومتی کش��ور در پاسخ به این پرس��ش که شدیدترین 
حکم چیست گفت: این موضوع بستگی به نوع تخلف دارد 
و اگر گران فروش��ی مرتبه اول اتفاق بیفتد میزان جریمه 
۲ برابر میزان تخلف گران ف��روش خواهد بود. مژدهی پور 
ادامه داد: اگر مرتبه دوم باشد ۴ برابر و اگر مرتبه سوم باشد 

۶ برابر میزان تخلف جریمه و به مدت ۲ هفته پارچه یا تابلو 
در محل کسب نصب می شود و اگر در مرتبه چهارم باشد ۸ 
برابر و اگر در مرتبه پنجم اتفاق بیفتد بر اساس قانون نظام 
صنفی تا ۱۰ برابر میزان تخلف جریمه و ۲ ماه پارچه نصب 
و شش ماه پروانه کس��ب تعلیق و ۶ ماه هم مغازه تعطیل 

می شود. 
وی در پاسخ به این پرس��ش که چرا این جرایم بازدارنده 
نیس��ت گفت: همه ما باید نس��بت ب��ه قان��ون و آنچه که 

قانونگذار وضع می کند پایبند باشیم.
 مژدهی پور افزود: قانون فعلی اصالحیه قانون نظام صنفی 
در س��ال ۹۲ اس��ت و این مجازات ها نس��بت به مجازات 
های قبلی تشدید شده اس��ت. مجازات های قانون قبلی 
نس��بت به مجازات های فعلی خفیف تر ب��ود و ما عمل به 
قانون می کنیم. وی گفت: ایرادی ک��ه در زمینه جرایم و 
مجازات مش��اهده می شود، این اس��ت که در قانون نظام 
صنفی، جریمه هایی که بیش از س��ه میلیون ریال است 
به صورت هیاتی رسیدگی می شود؛ یعنی اتحادیه صنفی 
یک نماینده، سازمان صنعت، معدن و تجارت یک نماینده 
و س��ازمان تعزیرات حکومتی هم یک نماینده دارد و رأی 

صادر شده با اکثریت ۲ نفر قابل اجراست.

هر چند سازمان هواپیمایی کشوری بارها اعالم کرده فروش 
چارتری در برنامه های پ��روازی وجود ن��دارد و حتی برای 
جلوگیری از به هم ریختن بازار حداکثر نرخ بلیط اعمالی در 
نوروز را نیز ارائه کرده است؛  اما آنچه در بازار اتفاق می افتد با 

شرایط پیش بینی شده فاصله زیادی دارد.
 در طول ماه های گذش��ته یکی از اصلی ترین عواملی که در 
سیاست های سازمان هواپیمایی کشوری تاثیر گذاشته و به 
نوعی مانع از اجرای کامل طرح آزادسازی بلیط هواپیما شده 
است موضوع گرانفروشی شرکت ها و آژانس های هواپیمایی 
است. سازمان هواپیمایی که از تابستان امسال طرح متنوع 
س��ازی نرخ بلیت هواپیما را کلی��د زد تا به ای��ن ترتیب به 
شرکت ها و مسافران هوایی اجازه دهد با داشتن چند انتخاب 
 مختلف مقصد و نرخ بلیت هواپیما خود را اعالم کنند در طول
 ماه های گذش��ته بارها با مش��کل تخلف در ارائه نرخ بلیط 
هواپیما مواجه شده اس��ت.تخلفاتی که در چند ماه گذشته 
به توقیف و یا تذکر دادن به آژانس های هواپیمایی متخلف 
انجامیده و در عمل هنوز نتوانسته نظم مورد نظر را در بازار 
به وجود آورد.هر چند رییس سازمان هواپیمایی وعده داده 
بود طرح متنوع س��ازی بلیط هواپیما تنها شش ماه به طول 
خواهد انجامید و پس از آن نرخ بلیط آزادسازی خواهد شد، 

اما در حال حاضر مسووالن این سازمان رسما اعالم می کنند 
تا زمان فراهم نشدن مقدمات الزم نمی توان به اجرایی شدن 
طرح آزادسازی امید چندانی داشت.یکی از اصلی ترین موارد 
نگران کننده برای س��ازمان هواپیمای��ی افزایش نرخ بلیت 
هواپیما در ایام پیک سفر که تقاضا نسبت به عرضه هواپیما به 
شدت کاهش می یابد بوده است؛ از این رو سازمان هواپیمایی 
مجبور شد با وجود آن که بارها در طول ماه های گذشته اعالم 
کرده برنامه پروازهای داخلی به ش��کل چارتر ارائه نخواهند 
شد و نرخ بلیط هواپیما نیز نمی تواند بیشتر از ۳۰ درصد از 
نرخ مصوب قبل باشد، حتی با ارائه جدولی حداکثر نرخ ارائه 

شده در مسیرهای پرتردد داخلی را نشان دهد.
با این وجود آنچه که در بازار بلی��ت هواپیمایی رخ می دهد 
با سیاست های سازمان تفاوت بس��یاری دارد. در حالی که 
حداکثر نرخ بلیط برای مس��یرهای داخلی در بس��یاری از 
مس��یرها از ۳۰۰ هزار تومان نیزعبور نمی کرد، اما آنچه در 
بازار به فروش می رس��د حتی در برخی مسیرها به نزدیک 
به یک میلیون تومان نیز رسیده است مساله ای که در ارائه 
نرخ ها در تورهای هواپیمایی تاثیرات جدی گذاشته و هزینه 
تورهای داخلی نوروزی را بعضا به بیشتر از یک میلیون تومان 

رسانده است.

 واحد های صنفی پس از ۵ بار تخلف
 ۶ ماه تعطیل می شوند

 جوالن گران فروشان در بازار 
بلیط  هواپیما

نوبت  اول 
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مبلغ تضمین)ریال(نوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف

1/000/000/000سپرده/ضمانتنامه بانکی100/000 پرهخرید رادیاتور آلومینیومی1

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه: خرید رادیاتور به شرح جدول زیر:



یادداشت
حض��ور زودی  ب��ه  الفعالیت��ی  ممن��وع  س��ال  پن��ج  از  پ��س  غیب��ی   احس��ان 

 پر رنگی در بازار موسیقی خواهد داش��ت. این خواننده و آهنگساز پرسابقه که پیش از این به دلیل 
مسائل پیرامون مجوز آلبومش پنج سال سکوت کاری را انتخاب کرده بود، حاال با دستی پر قصد دارد 

به سطح اول بازار موسیقی پاپ بازگردد.

5
هفتیادداشتحضور پر رنگ غیبی در بازار موسیقی

تعیین جایزه ویژه هیات داوران به نام 
زاون قوکاسیان

   مهلت ارس��ال آثار به دومین جش��نواره مل��ی فیلم و عکس 
جلوه های آب تا ۲۰ اسفند ماه تمدید شد.

بر اس��اس تصمیم گیری ش��ورای سیاس��تگذاری جشنواره 
جلوه های آب و به دنبال درخواست هنرمندان، مهلت ارسال 

آثار به دومین دوره این جشنواره تا ۲۰ اسفند تمدید شد. 
دومین جش��نواره ملی فیلم و عکس جلوه های آب از ۸ تا ۱۰ 

اردیبهشت ۹۴ در اصفهان برگزار می شود.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ همچنین با پیش��نهاد اعضای ش��ورای 
سیاستگذاری، از آنجایی که جش��نواره جلوه های آب آخرین 
جشنواره ای است که مرحوم »زاون قوکاسیان « عضو شورای 
سیاس��تگذاری آن بوده اس��ت و به پاس قدردانی از زحمات 
بی دریغ او، جش��نواره،  جایزه ویژه هیات داوران را به نام وی 
در نظر گرفته است که در مراسم اختتامیه به برگزیدگان اهدا 

می شود.

من چنین چیزی درباره عادل نگفتم!
در پی فضاسازی های رسانه ای علیه فرزاد حسنی از جشنواره 
فیلم فجر به بعد، این مجری دوب��اره یک تیتر دیگر علیه خود 

را تکذیب کرد.
 اجرای رادیویی فرزاد حسنی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
با بازتاب های زیادی همراه بود و برخی رسانه ها اعالم کردند 
 که آنچه او درباره اجرای مهران مدیری گفته خالف از اخالق

 حرفه ای بوده است. 
مطالبی ک��ه در آن مقط��ع زمانی فرزاد حس��نی را با واکنش 

روبر کرد.
پس از آن ماجرا دوشنبه ۱۱ اس��فندماه ۱۳۹۳، یک روزنامه 
ورزش��ی با انتشار عکس��ی از فرزاد حس��نی روی جلد خود و 
نوشتن تیتر »فرزاد حس��نی: فردوسی پور ش��انس آورد من 
ورزشی نیستم!«، سروصدای زیادی میان مخاطبان و کاربران 
اینترنتی به وجود آورد که چگونه ش��ده فرزاد حسنی، درباره 
 عادل فردوس��ی پ��ور اظهارنظر ک��رده و حتی خط و نش��ان

 هم کشیده است.
در همین رابطه فرزاد حسنی توضیحاتی را به این شرح اعالم 
کرد: در حاشیه یک مراسم ورزشی، خانم خبرنگاری با اصرار 
زیاد به منظور مصاحبه از من خواست گفتگوی ورزشی انجام 

دهیم. 
من به ایش��ان عرض کردم بنده ورزشی نیستم؛  بنابراین نمی 
توانم مصاحبه ورزشی انجام دهم. اصوال هم در حیطه ورزش 

حرفی برای گفتن ندارم.
 ایش��ان دوباره از من پرسید »دوست ورزش��ی دارید یا نه؟« 
که بنده گفتم بل��ه دارم؛ ولی موکدا تاکید ک��ردم از قول من 
چیزی را چاپ نکنید. ولی متاس��فانه امروز در روزنامه ش��ان 
این کذب مح��ض را منتش��ر کردند و در کمال ب��ی اخالقی، 
 یک تیتر زش��ت و غیراخالقی هم برای گزارش شان انتخاب

 کردند.

مدیر ام��ور کتابخانه های س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
گف��ت: تع��دادی از کتابخانه ه��ای 
اصفهان در تعطیالت ن��وروز آماده 
خدمت رس��انی هس��تند. »حامد 
نظری« اف��زود: ایام ن��وروز به علت 
نزدی��ک بودن به کنکور سراس��ری 
بهتری��ن  زم��ان ب��رای مطالع��ات 
محصالن است. اما تعطیالت عمومی 
و بس��ته بودن کتابخانه و سالن های 
مطالعه و رفت و آم��د زیاد در منزل 
این زمان مطالعه را از آنها می گیرد. 
وی افزود: طبق برنام��ه ریزی های 
صورت گرفت��ه در روزهای تعطیل 
۲۹ و ۳۰ اس��فندماه و یکم تا چهارم 
فروردین س��ال آین��ده که تعطیلی 
رسمی است ۵ سالن مطالعه در سطح 
اس��تان خدمت رس��انی می کنند و 
عالقمندان می توانند از خدمات آنها 

در این چند روز استفاده کنند. 
نظری با اش��اره به اینکه بعد از ایام 
تعطی��ل رس��می ن��وروزی تم��ام 
کتابخانه ه��ا و س��الن های مطالعه 
استان باز و آماده خدمت رسانی است 
تاکید کرد: تمام شهروندانی که عضو 
یکی از سالن های مطالعه در استان 
هس��تند می توانند در این چند روز 

از این سالن ها اس��تفاده کنند. وی 
با اشاره به اینکه س��اعت کاری این 
مجموعه ها از ۸ تا ۱۳:۳۰ است افزود: 
این اقدام در راستای نهادینه کردن 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای آن 
دسته از ش��هروندان که در این ایام 
نیاز به خدمات کتابخان��ه ای دارند 

انجام می شود. 
گفتنی است،  اسامی، آدرس و شماره 
تماس کتابخانه هایی که در تعطیالت 
نوروزی خدمت رسانی می کنند به 

شرح زیر است: 
کتابخانه المهدی واق��ع در خیابان 
مسجد س��ید ابتدای خیابان طیب. 

شماره تماس: ۳۲۲۰۴۰۲۵ 
کتابخان��ه می��ر دام��اد و حق��وق 
ش��هروندی،واقع در چه��ار راه 
ش��یخ ص��دوق، ابت��دای خیاب��ان 
ش��هید نیکبخت . ش��ماره تماس: 

 ۳۶۶۲۱۱۰۰
کتابخانه صفارزاده، واقع در خیابان 
گاز، خیابان فجر، میدان فتح، ابتدای 
خیابان ش��هید آیت. شماره تماس: 

 ۳۵۸۱۶۳۲۲
سالن مطالعه احسان، واقع در خیابان 
جی، محله کرد آباد، کوچه مخابرات. 

شماره تماس: ۳۵۲۹۵۲۲۴

رحمت اهلل ش��ادطبع،  تهیه کننده 
»نگاه ه��ای آس��مانی« از آغ��از 
پیش تولید این سریال از نیمه اسفند 

ماه خبر داد.
وی در خصوص خالصه ای از داستان 
گفته است که در هر قسمت اتفاقات 
ساده زندگی ش��هری را می بینیم، 
که هم��راه پایانی خ��وش تمام  می 
ش��ود  و منطبق با برخی احادیث و 
روایات ائمه اطهار است.  در حقیقت 
همه چیز به قسمت یا سرنوشت باز 

می گردد.

 زمان��ی اضافه کرد: یک��ی از اهداف 
س��اخت این س��ریال اس��تفاده از 
جوان��ان جویای ن��ام اس��ت که در 
اواسط پیش تولید طی فراخوانی از  
آنها دعوت به همکاری می ش��وند و 
بازیگران خود را از میان آنها انتخاب 
می کنیم.تهی��ه کنن��ده »نگاه های 
آسمانی« در پایان خاطرنشان کرد: 
 تولید این پروژه که در ۲۶ قس��مت 
۴۵ دقیقه ای تولید می شود،  در اواخر 
فروردین ماه یا اواسط اردیبهشت ماه 

کلید خواهد خورد.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در پی انتشار اخباری 
پیرامون خداحافظی وی از این نهاد که برخی رسانه ها آن را 

مطرح می کنند، توضیحاتی ارائه داد.
به گ��زارش زاینده رود ب��ه نق��ل از مهر ، پی��روز ارجمند 
درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه وی در سخنرانی 
بزرگداشت زنده یاد علیرضا خورشیدفر صحبت هایی مبنی 
بر خداحافظی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد  ارائه داده است 
توضیح داد: متاسفانه در برخی از اخباری که از این مراسم 
در رسانه ها منتشر شده بود این گونه وانمود شد که بنده به 
عنوان مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد دیگر در سال آینده 
فعالیتی نخواهم داشت و از دوستان هنرمند خداحافظی 
کرده ام؛ در حالیکه منظورم این بود که شاید تا پایان سال 
فرصتی برای دیدار با هنرمندان حاضر در تاالر تا پایان سال 
وجود نداشته باشد.  از این رو به همه این عزیزان پیشاپیش 

سال نو را تبریک گفتم.
عده ای اصرار دارند بگویند من از دفتر موسیقی 

می روم
مدیر دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد بیان کرد: از روزی که 
 وارد بدنه وزارت ارشاد شدم این مساله را بعد از چندی در

 رسانه ها مش��اهده کردم که برخی از دوستان در محافل 
رسمی و غیررسمی اعالم می کردند که بنده یا بعد از پایان 
جشنواره موسیقی فجر یا بعد از تعطیالت نوروزی و یا در 
روزهای اولیه سال جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد را ترک 
می کنم؛  در حالی که از همین جا اعالم می کنم تمامی این 

اخبار شایعه است.
وی افزود: متاس��فانه چن��دی پیش هم یکی از رس��انه ها 
گزارش��ی را پیرامون اس��تعفا و کناره گیری م��ن از دفتر 
موسیقی وزارت ارشاد منتشر کرده بودند که دفتر موسیقی 

وزارت ارشاد نیز بالفاصله پیرامون این موضوع جوابیه ای را 
ارسال کرد؛  اما دوستان ما در این رسانه جوابیه دیرهنگام و 
بسیار کوتاهی را از مواضع ما در رسانه شان منتشر کردند. 
آن جوابیه  می توانست به بسیاری از حاشیه ها در این مورد 
پایان دهد.ارجمند با تاکید بر لزوم رعایت اخالق حرفه ای 
و پرهیز از دروغ و شایعه پراکنی عنوان کرد: من واقعا دلیل 
دامن زدن به این ش��ایعات را نمی دانم و تصور می کنم که 
چنین کارهایی رفتار مناسبی نیست. به نظر من کسانی این 
حرف ها را می زنند که از عملکرد فعال ما در معاونت هنری 
وزارت ارشاد و دفتر موسیقی ناراضی هستند. اگرچه ما هم 
ممکن است به دلیل برخی از موانع دارای مشکالتی باشیم 
که به طور طبیعی همواره در تالش هستیم تا بتوانیم بر این 

مشکالت فائق آییم.
معاون هنری حامی موسیقی است

وی ادام��ه داد: تا زمانی ک��ه مرادخانی، به عن��وان معاون 
هنری وزیر ارش��اد صالح بدانند بنده در سمت مدیر دفتر 
موسیقی وزارت ارش��اد فعالیت داشته باش��م خدمتگزار 
اهالی ش��ریف و بزرگوار عرصه موس��یقی خواهم بود. این 
نکته را هم باید بگویم که حتی مباحث مربوط به استعفای 
مدیران زیرمجموعه معاونت هنری نیز در جلسات متعدد 
شورای مدیران مطرح می شود که شخص معاون هنری نیز 
تاکید می کند که ما باید در مقابل بروز چنین حاشیه هایی 

مدیریت بیشتری کنیم تا شایعات کمتر شود.
مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیان کرد: همانطور که در 
مصاحبه های قبلی ام هم به آن اشاره کرده بودم و اکنون نیز 
بر آن تاکید خواهم داشت،                    هیچگونه اختالفی میان 
بنده و آقای مرادخانی وجود ندارد و اتفاقا ایشان در بسیاری 
از موارد حامی ارزشمندی برای ما بودند که جا دارد از این 
حمایت و پش��تیبانی صمیمانه قدردانی کنم و از دوستان 
رس��انه ای بخواهم تا در تنظیم اخباری که در رس��انه ها 
منتشر می شود کمی دقت بیشتری داشته باشند تا چنین 

شایعاتی مطرح نشود.

مدی��ر کل رواب��ط عمومی س��ازمان صدا وس��یما به 
نمایندگی از رییس رسانه ملی به عیادت محمد علی 

کشاورز هنرمند پیش کسوت عرصه بازیگری رفت.
 نعمتی در این دیدار در گفت وگویی صمیمی جویای 
احوال وی شد و با ابالغ سالم سرافراز، رییس سازمان 

صداوسیما برای سالمتی او دعا کرد.
استاد کشاورز نیز با قدردانی از حسن توجه مسووالن 
رسانه ملی، از صداوسیما خواست برای آشنایی مردم 

دنیا با فرهنگ مردم ایران تالش کند.
 وی تأکید کرد: ما با فرهنگی چند هزارس��اله و دینی 
به بزرگی اسالم باید بکوشیم مردم دنیا را با مشاهیر و 

افتخارات مان آشنا کنیم.
بازیگر سریال پدر ساالر از کارهایش برای عرصه هنر 
سخن گفت و با یادآوری روزها و شب هایی که سخت 
کار می کرد افزود: با اینکه بازنشس��ته هستم، بیست 
سال است که با عش��ق و عالقه به صداوسیما می آیم 

و کار می کنم .
خالق نق��ش های مان��دگار در تلویزیون و س��ینما به 
هنرمندان جوان توصیه کرد به نق��اط مختلف ایران 
س��فر کنند و با فرهنگ جای جای این سرزمین آشنا 
ش��وند تا بتوانند نقش همان مردم را با همان فرهنگ 

بازی کنند.

محمد علی کشاورز از عالقه ایرانیان به هنر نمایش و 
موسیقی و اهمیت کار در این دوعرصه سخن گفت و 
از فعاالن این عرصه ها خواست تا بیشتر در این زمینه 

کار کنند. 
وی س��پس به نقش صدا وس��یما در زندگی روزمره 
مردم اشاره کرد و گفت: امروز مردم با تلویزیون و رادیو 
زندگی می کنند. روضه های ش��ان را از صدا و سیما 
گوش می کنند و مناسبت های شادشان را پای همین 
برنامه ها می گذرانند. ما باید برنامه های شاد و مناسبی 
برای مردم بسازیم تا آن ها بتوانند شادابتر و سرزنده تر 

برای این کشور کار کنند.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد:

دیدار با »پدرساالر«

شایعه رفتن من را مغرضان پخش می کنند
کتابخانه های اصفهان در تعطیالت نوروز 

خدمت رسانی می کنند

 آغاز پیش تولید »نگاه های آسمانی«
 از نیمه اسفند
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 کسانی این حرف 
ها را می زنند که 

از عملکرد فعال ما 
در معاونت هنری 

وزارت ارشاد و 
دفتر موسیقی 
ناراضی هستند
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مفاد آرا
11/325 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراءکه در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به  
داددگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
به  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  که 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
1( رای شماره 139360302032000742 مورخ 1393/11/15 آقای حسن سیارفرزند 
اسمعیل ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ روستای گزستان  
پالاک 77 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 146/17 متر مربع انتقالی از 

طرف خانم بتول یعقوبی زاده ونینی  می باشد. 
2( رای شماره 139360302032000685 مورخ 1393/09/19 آقای عبداله منتهائی کچو 
ئی فرزند علی ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ  پالاک 683 

فرعی از 75 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 246/25 مالک رسمی.
امیر جاللی  3( رای شماره 139360302032000681 مورخ 1393/09/19 خانم مهین 
از  قسمتی  بر روی  احداثی  باب ساختمان  یک  اکبر  ششدانگ   علی  فرزند  اردستانی 
ششدانگ  پالاک 153 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 36/39 متر مربع 

انتقالی از طرف آقای هوشنگ جاللی می باشد.
4( رای شماره 139360302032000714 مورخ 1393/10/13 خانم بایسته مرتضوی 
اردستانی فرزند سید محمد علی  ششدانگ  یکدرب باغ احداثی بر روی پالاک 3721 
 396/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  از  فرعی 

مترمربع انتقالی از طرف محمد علی حقیقی مالک رسمی.
5( رای شماره 139360302032000719 مورخ 1393/10/13 خانم معصومه نصرزاده 
فرزند محمد رضا  ششدانگ  یک قطعه زمین محصور مزروعی قسمتی از ششدانگ 
از 51 اصلی مهاباد بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 2463/04  پالاک 213 فرعی 

مترمربع انتقال رسمی از طرف ملک سلطان نظر زاده  می باشد.
غضنفری  اعظمه  خانم   1393/10/13 مورخ   139360302032000713 شماره  رای   )6
فرزند غضنفر  ششدانگ  یک باب خانه  نسبت به قسمتی از ششدانگ پالاک 461 فرعی 
از 75 اصلی سفلی  بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 156/24 متر مربع مالک رسمی.

7( رای شماره 139360302032000730 مورخ 1393/10/24 آقای حمید رضا داوری 
مهابادی فرزند محمد رضا   ششدانگ  یکدرب باغ محصور قسمتی از ششدانگ پالاک 
متر   4362/30 به مساحت  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  مهاباد   اصلی   51 از  فرعی   470

مربع مالک رسمی.
8( رای شماره 139360302032000734 مورخ 1393/10/30 آقای احمد رمضان پور 
شیرازانی فرزند دخیل  ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی به قسمتی از روستای 
مربع   متر  به مساحت 185  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا   اصلی   11 پالاک  از  پنارت 

مالک رسمی .
تاریخ انتشار اول :1393/11/28 

تاریخ انتشار دوم : 1393/12/13 
م الف:495 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 

مفاد آرا
نامه  آیین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی  ثبت:93/16/163536  شماره   12/164

قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مور تقاضا به شرح 

زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
1-برابر رای شماره 139360302013001452 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم نعمتی آخوره 
سفالئی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 343/90 مترمربع پالک 434 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد خیابان شهید فریدون حسینی بن بست 
پرستو3 بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمود 

نصیرپور محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139360302013001463 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی یبلوئی خمسلوئی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 583 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 
111/20 مترمربع پالک 220 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 22 اصلی واقع در برف انبار محله خمسلو بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001464 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اردشیر هادی پور فرزند 
علی شیر به شماره شناسنامه 1102 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
954/50 مترمربع پالک 32 فرعی مجزی شده از 270 اصلی واقع در روستای میدانک 
بابا  آقای علی  از مالک رسمی  الواسطه  فریدونشهر خریداری مع  ثبت  دوم بخش 13 

هارون رشیدی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139360302013001485 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
میرمعنائی  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
فرزند یداله به شماره شناسنامه 211 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
255/60 مترمربع پالک 2335 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 481 
ثبت   13 بخش  ادب1  بست  بن  خمینی  خیابان مصطفی  در  واقع  اصلی   237 از  فرعی 
میرزا خوچیانی آخوره  آقای علی  مالک رسمی  از  الواسطه  فریدونشهر خریداری مع 

علیائی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001486 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی یبلوئی خمسلوئی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 583 صادره از داران در یک باب خانه به مساحت 
226/30 مترمربع پالک 221 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 22 اصلی واقع در برف انبار محله خمسلو بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001487 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی هارون رشیدی 
به  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 825 صادره  فرزند سلیمان 
مساحت 718/90 مترمربع پالک 33 فرعی مجزی شده از 270 اصلی واقع در روستای 
میدانک دوم بخش 13 حوزه ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

علی بابا هارون الرشیدی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/28

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

احضار متهم مجهول المكان 
با توجه به عدم پیگیري ازناحیه شاکي و با توجه به جنبه عمومي جرم و مجهول المکان 
ماده   وفق  ابوالفضل  فرزند  جاویدباروق  عبدالحسین  آقاي  به  بدینوسیله  متهم  بودن 
115  قانون آئین دادرسي کیفري ابالغ مي شود در خصوص شکایت خانم پري اکبري 
نظرآبادي علیه شما مبني بر مزاحمت تلفني و توهین از طریق ارسال پیامک در پرونده 
کالسه شماره 930428 شعبه اول دادیاري شهرضا0الزمست جهت رسیدگي و دفاع از 
خود ظرف مدت یکماه از تاریخ نشرآگهي جهت رسیدگي دراین شعبه حاضرشوید0در 
غیر اینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهد شد. نجفي دادیار شعبه اول دادسراي 

عمومي و انقالب شهرضا 
احضار متهم مجهول المكان

براساس گزارش مرجع نیروي انتظامي شهرضا در پرونده کالسه 9209983648801608 
گرفته  قرار  تعقیب  تحت  موادمخدر  حمل  اتهام  به  دشتکي  روفي  اهلل  حفیظ  شعبه  این 
است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجراي مقررات ماده  115  قانون آیین 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبردگان ابالغ مي شود ظرف 
30 روز از تاریخ نشرآگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در شعبه چهارم دادیاري حاضر 
شوید بدیهي است درصورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي بعمل خواهد 
آمد. ابوالفضل فروغي دادیارشعبه چهارم دادیاري دادسراي عمومي وانقالب شهرضا  

احضار متهم مجهول المكان
با توجه به عدم پیگیري ازناحیه شاکي و با توجه به جنبه عمومي جرم و مجهول المکان 
بودن متهم بدینوسیله به آقاي بهمن تیموریان تلقور فرزند محمد وفق ماده  115  قانون 
آئین دادرسي کیفري ابالغ مي شود در خصوص شکایت آقاي حمیدرضا نوروزي و 
محمودوفایوحمیدرضا امیدي  علیه شما مبني بر سرقت 3 دستگاه لب تاپ در پرونده 
کالسه شماره 9305787 ب 1  جهت رسیدگي و دفاع از خود ظرف مدت یکماه از تاریخ 
نشرآگهي جهت رسیدگي در این شعبه بازپرسي حاضر شوید0در غیر اینصورت وفق 

مقررات قانوني اقدام خواهد شد. بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا
احضار متهم مجهول المكان

با توجه به عدم پیگیري از ناحیه شاکي و با توجه به جنبه عمومي جرم و مجهول المکان 
بودن متهم بدینوسیله به آقاي محمد کریمي فرزند بابک وفق ماده  115  قانون آئین 
ابالغ مي شود در خصوص شکایت 1- خانم یاسمن زاده عمله  2-  دادرسي کیفري 
فاطمه هوشاراصیل علیه شما مبني بر ایراد ضرب وجرح عمدي با چاقو، تهدید با چاقو 
و فحاشي در پرونده کالسه شماره 921353ب1 جهت رسیدگي و دفاع از خود ظرف 
مدت یکماه از تاریخ نشرآگهي جهت رسیدگي دراین شعبه بازپرسي حاضر شوید0در 
غیر اینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهد شد. بازپرس دادسراي عمومي وانقالب 

شهرضا
احضار متهم مجهول المكان

 بر اساس گزارش مرجع نیروي انتظامي شهرضا در پرونده کالسه 9309983648800513 
این شعبه متهمین جواد عرب، مهدي ادیب، کاظم حیدري و رحمان بیگ زاده به اتهام 
تهدید با چاقو و اخالل در نظم عمومي تحت تعقیب قرار گرفته است باعنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده   115  قانون آیین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبردگان ابالغ مي شود ظرف 30 روز از تاریخ 
نشرآگهي جهت دفاع ازاتهام انتسابي در شعبه چهارم دادیاري حاضر شوید بدیهي است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي بعمل خواهد آمد.  ابوالفضل 

فروغي دادیارشعبه چهارم دادیاري دادسراي عمومي وانقالب شهرضا 
ابالغ رای 

شماره دادنامه: 9309973647102680 شماره پرونده: 9209983647100447 شماره 
بایگانی شعبه: 920632 متهم: آقای روح اله جوانبخت به نشانی دولت آباد – خ دادسرا 
مواد  نگهداری  اتهام:  محقق  منزل محمدرضا   – پالک چهارم   – آپاراتی رضا  جنب   –
پرونده  محتویات  و  اوراق  مالحظه  با  مقرر  وقت  در  دادگاه  گردشکار:  گردان  روان 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
دائر بر  اله جوانبخت فرزند محمد دارای سابقه کیفری  اتهام آقای روح  در خصوص 
گزارش ضابطین  به  توجه  با  نوع شیشه  از  روانگردان  مواد  گرم   4 نگهداری  و  حمل 
صورتجلسه کشف و توزین مواد و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم در مرحله   –
دادسرا و تحقیقات انجام شده در مرحله مذکور و همچنین مالحظه کیفرخواست تنظیمی 
و نظر به اینکه نامبرده علیرغم ابالغ قانونی )درج آگهی( در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و مضاف بر عدم حضور الیحه ای در دفاع از خود به دادگاه ارائه نکرده است و با توجه 

به سایر قراین و امارات موجود در پرونده النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به شرح باال 
محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 8 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و 
ماده 215 قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت 
جمهوری اسالمی ایران متهم موصوف را به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 60 ضربه 
شالق و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این شعبه است. 

رحیمی زاده دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/594 شماره ابالغیه: 9310100351405947 شماره پرونده: 9309980351400266 
شماره بایگانی شعبه: 930266 خواهان روبن آسادوریان دادخواستی به طرفیت خوانده 
امیرمسعود توانگر به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 9309980351400266 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/01/18 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29635 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 10/598 شماره درخواست: 9310460351600018 شماره پرونده: 9309980351601356
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحیمی  نبیال  خواهان   931537 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  فیضی  اله  وحید 
عمومی  دادگاه  شانزدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1394/01/18 و ساعت 10:30  پرونده 931537ح16 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:29638 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

سوالری  مرادی  جمال  خواهان   2040-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/199
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نادر ولی خانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 94/1/23 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:33541  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/200 در خصوص پرونده کالسه 1604/93 خواهان محمدرضا صفایانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 644057 به طرفیت حسن ناظمی هرندی 
فرزند عباسعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/2/16 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:33545 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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پیگیر حوادث برگزاری لیگ بانوان هستیم

دبیر کمیته فنی فدراسیون کاراته گفت: در نخستین جلسه کمیته فنی که در فروردین ماه 
برگزار خواهد ش��د، حوادث پیش آمده در برگزاری لیگ بانوان را پیگیری خواهیم کرد.
علیرضا احسانی اظهار کرد: سمندر، رییس فدراسیون کاراته از چهار نهاد درون فدراسیون 
خواس��ته اس��ت تا این موضوع را پیگیری کنند . کمیته فنی، در کن��ار کمیته داوران، 

مسووالن لیگ و نایب رییس بخش بانوان کاراته این موضوع را پیگیری می کند.
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باشگاه استقالل به پرداخت 
سه سال مالیات محکوم شد

حال من هم مثل آلگری 
گرفته است

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده مالیات سید مهدی 
رحمتی دروازه بان فصل گذشته استقالل، این باشگاه را به پرداخت مالیات 3 

سال گذشته این بازیکن محکوم کرد.
رحمتی که به دلیل مشکل مالیاتی ممنوع الخروج شده است، بررسی اختالف 
مالی خود را بر عهده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گذاشت و در نهایت 

استقاللی ها باید تمام مالیات سه سال گذشته وی را پرداخت کنند.
همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات رحمتی توسط باشگاه استقالل 
 تمامی جرائم ناش��ی از ای��ن اتفاق نیز بر عهده باش��گاه اس��تقالل خواهد

 بود.
 رحمتی به دلیل طلب 900 میلیونی خود از باشگاه استقالل، مدارک خود 
را به افشارزاده تحویل داده و برای دریافت آن به مدیرعامل استقالل مراجعه 

کرده است.

مهاجم آرژانتینی در دقیقه 64، گل اول بازی را از روی یک ضربه ایستگاهی 
به ثمر رساند. ضربه ایستگاهی ای که به خاطر آن، توروسودیس، مدافع رم، با 
کارت زرد دوم روبه رو ش��د. یووه این شانس را داشت که اختالف امتیاز خود 
با رم را به 12 امتیاز برساند؛ ولی ضربه س��ر دقایق پایانی سیدو کیتا، بازی را 
به تساوی کشاند.دته وز در مصاحبه با اسکای اسپورت ایتالیا گفت:مربی حق 
دارد عصبانی باش��د. ما نمی توانیم نتایج را در بازی های مهم اینطور از دست 
بدهیم. حدود 20 دقیقه با یک بازیکن بیش��تر؛ در حالی که 70 دقیقه خوب 
بازی کردیم. من خیلی عصبانی هستم. ما تیم قدرتمندی هستیم ؛ ولی آن 
چیزی که مس��تحقش بودیم را از دس��ت دادیم.ته وز،  درباره گلزنی از ضربه 
ایستگاهی گفت:  همیشه تمرینات پیرلو را تماشا می کنم و سعی دارم از سبک 

ضربه زدنش تقلید کنم.

نماین��ده س��نگین وزن تیم مل��ی جودو گف��ت: تمام 
زندگ��ی و جوان��ی ام را در راه ج��ودو گذاش��ته ام و 
 دوس��ت ندارم به این زودی با این رش��ته خداحافظی

 کنم.
جواد محجوب، در مورد برگزاری مسابقات انتخابی تیم 
ملی، اظهار داشت: مسابقات خوبی برگزار شد و من در 
سنگین وزن آمادگی خود را مقابل حریفانم نشان دادم. 
به خاطر اینکه در س��نگین وزن کسی نبود ناچار شدم 
در وزن 100+ کیلوگرم مبارزه کنم و سطح آمادگی ام 

را به کادر فنی نشان دهم. 
محبوب گفت: نزدیک به 3 کیلوگرم اضافه وزن داشتم 

و به خاطر آن در سنگین وزن مسابقه دادم.
وی در پاسخ به این س��ؤال که چه دلیلی داشت مدتی 
را از ج��ودو فاصله گرفت��ه بودی، گفت: پ��س از پایان 
بازی ه��ای آس��یایی اینچئون ی��ک مق��دار کارهای 
ش��خصی داش��تم که باید به آنها رس��یدگی می کردم 
 و به همی��ن دلیل مدت��ی را از ج��ودو فاصل��ه گرفته

 بودم.
محجوب در واکنش به این سؤال که شایعه هایی مطرح 
بود مبنی بر اینکه تصمیم داری در رشته کشتی پهلوانی 
فعالیت کنی و آیا این موضوع صحت داشت یا خیرگفت: 
 بله تصمیم داشتم در مسابقات کشتی پهلوانی شرکت 

کنم.
محبوب در ادمه افزود:  البته حض��ور در این رقابت ها 
ش��اید تنها یک ماه زمانم را می گرفت؛ اما با حضور در 
این مسابقات می توانس��تم پاداش خوبی را کسب کنم 
که این فرصت را به من ندادند. به هر حال موافقت نشد 

و من هم این فرصت را از دست دادم.
وی اظه��را داش��ت: البت��ه در ای��ن مدت س��رتمرین 
تی��م مل��ی کش��تی آزاد نی��ز حض��ور داش��تم 
 ک��ه از تجربی��ات ای��وب بن��ی نص��رت اس��تفاده 

کردم.
ج��ودوکار س��نگین وزن تیم مل��ی در پاس��خ به این 

سؤال که گویا تصمیم داری س��ال آینده در مسابقات 
بازوبن��د پهلوانی ش��رکت کنی گفت: بله حتما س��ال 
 آینده در مس��ابقات بازوبند پهلوانی ش��رکت خواهم 

کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد:  یک سال و نیم تا المپیک 
برزیل زم��ان باق��ی مان��ده و در این مدت مس��ابقات 
قهرمانی آس��یا را پیش رو داریم و پ��س از آن چهار تا 
پنج مس��ابقه مهم پیش رو داریم که ب��ا حضور در آن 
 مسابقات  حتما سهمیه المپیک برزیل را کسب خواهم

 کرد. 
نماین��ده س��نگین وزن تی��م مل��ی ج��ودو در ادامه 
گف��ت: ب��ه هی��چ عن��وان تصمی��م ن��دارم ب��ه این 
زودی ب��ا ج��ودو خداحافظ��ی کن��م؛ چ��را ک��ه 
 تم��ام زندگ��ی و جوان��ی ام را ب��رای ای��ن رش��ته

 گذاشته ام.
وی اف��زود: تم��ام لذتی ک��ه ی��ک ج��وان در دوران 
جوان��ی می توان��د داش��ته باش��د را م��ن نداش��تم و 
هم��ه روزهای��م را ص��رف ج��ودو ک��ردم و قطع��ا تا 
 جایی ک��ه بتوانم ب��رای م��دال آوری ت��الش خواهم

 کرد.

هافبک میاني استقالل مي گوید؛ تالش مي کند تا جواب 
اعتماد سرمربي تیمش را بدهد.  امید ابراهیمی گفت: 

نیم فصل خوبی را سپری می کنیم.
وی افزود: بعد از جام ملت ها که به ایران آمدیم شرایط 
خوبی داریم و دیگر بازیکنان تی��م نیز در اردوی کیش 
تمرینات خوبی را سپری کردند و از نظر بدنی و انگیزشی 

در شرایط بسیار خوبی هستند.
ابراهیمی گفت: انگیزه زیادی داشتیم تا نتایج بد اواخر 
نیم فصل اول را جبران کنیم و فاصله پیش آمده با دیگر 
رقیبان در صدر جدول را کاهش دهیم. با تالش بچه ها 
توانستیم در این چهار بازی 10 امتیاز جمع کنیم که فکر 

می کنم نتیجه خوب و قابل قبولی باشد.
وی افزود: البته وقفه هایی که در مسابقات لیگ وجود 
دارد تا حدودی باعث می شود تیم ها از روند خوب شان 
فاصله بگیرند؛  اما ان ش��اءاهلل با تمریناتی که کادر فنی 
برای ما در نظر گرفته است تالش می کنیم تا فرم خوب 
م��ان را حفظ کنی��م و نتایجی بگیریم ک��ه در خور نام 

استقالل باشد.

هافبک میانی استقالل درباره وضعیت خودش در تیم 
افزود: من از ابتدا ی حضورم در استقالل احساس راحتی 
می کردم؛ زیرا مربی به من اعتماد دارد و با بازیکنان تیم 
رابطه خوبی داریم؛ البته با گذر زمان بیشتر در تیم جا 
افتاده ام و در تالش هس��تم تا به استقالل بیشتر از این 

کمک کنم و امیدوارم بتوانم با تیم نتایج خوبی بگیرم.
وی درباره آینده استقالل در فصل جاری تصریح کرد: 
به طور حتم ه��دف همه باش��گاه و کادر فنی قهرمانی 
استقالل هست. باید تالش کنیم تا هواداران خوشحال 
شوند. کار سختی هست؛ اما ما واقعا زحمت می کشیم. 
وی در ادامه گفت: فاصله امتیازی ما با دیگر رقبا بسیار 
کم است و با حفظ شرایط خوبی که داریم می توانیم در 
آینده به صدر جدول برس��یم و در پایان فصل قهرمان 

شویم.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که از انتخاب استقالل 
برای ادامه فوتبالش راضی است افزود: مطمئنا همینطور 

است و از حضور در استقالل راضی هستم. 
همه جا مش��کل هس��ت؛اما من همواره با مش��کالت 
جنگیده ام و اجازه نمی دهم این مشکالت بر روی روند 
من تاثیر بگذارند. البته دیگ��ر بازیکنان تیم نیز چنین 
وضعیتی دارند و اجازه نخواهند داد که مشکالت آنها را 
تحت تاثیر قرار دهد. البته این مشکالت بر روی تمرکز 
ما تاثیر می گذارد ولی هی��چ وقت از تمرکزمان بر روی 

هدف اصلی فاصله نگرفته ایم.
وی ادامه داد: س��پاهان مانند اس��تقالل تی��م بزرگی 
 ب��ود و م��ن تجرب��ه حض��ور در تیم ه��ای ب��زرگ را 
داش��ته ام. روزی که به اس��تقالل آمدم می دانس��تم 
چه کس��انی در این تیم ب��ازی کرده ان��د؛  برای همین 
واقعا امیدوارم در اس��تقالل موفق باش��م. بازی کردن 
برای اس��تقالل کار بزرگ و س��ختی اس��ت؛  اما من به 
تالش کردن برای موفق ش��دن عادت دارم و همیش��ه 
 تالش می کنم ت��ا برای تیم��م بازیکن تاثی��ر گذاری

 باشم.

محجوب: 

سال آینده در مسابقات بازوبند قهرمانی شرکت خواهم کرد
هافبک میاني استقالل:

ازابتدا در استقالل احساس  راحتی داشتم

ب��ه طورقط��ع ویقی��ن، 
بایدگف��ت گیت��ی روان 
بخش، از جمله ستارگان 
تابناک والیبال بانوان اصفه��ان و ازنوادر ورزش 
دهه چهل بوده که نه تنها درورزش، بلکه درکسب 
 علم ودانش، ارج��ح درجامع��ه ورزش و دانش

 بوده است.وی از ورزش��کاران با اخالق، خاشع 
وعالی تبار به ش��مار م��ی آید و هم��واره مورد 
احترام م��ردم اصفهان، به وی��ژه صاحب نظران 

وکارشناسان ورزش کشورمان بوده است.
ودان��ش ورزش  برجس��ته  بان��وی   ای��ن 

 ایران ، تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی خود را در 
زادگاهش )اصفهان( ودرمدرسه ملی رودابه که 
توسط خواهران راهبه فرانسوی )کاتولیک( اداره 
می شد، گذراند و درسال 1347با استاد مهدی 
منتظر، اسطوره اخالق وبازیکن شاخص ونامدار 
والیبال و بسکتبال اصفهان ازدواج کرد که ثمره 
این پیوند فرخنده وموفق، دختری اس��ت که به 
تبعیت از پدر ومادرتحصیلک��رده خویش، دوره 
فوق لیسانس در رشته مهندسی فناوری اطالعات 
وارتباطات)I T( رابا موفقیت سپری کرده وهم 
اکنون کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری 

دانشگاه اصفهان است.
 گیت��ی روان بخ��ش، ریی��س کمیت��ه بان��وان 
پیشکس��وت والیبال اس��تان، درگف��ت وگویی 
اختصاصی با خبرنگارزاینده رود، ازدوران خوش 
بازیگری خود دروالیبال و مقایسه ورزش گذشته 

وحال سخن گفت.
 روان بخ��ش والیب��ال را ازنوجوان��ی آغازکرد و 
به تش��ویق خانواده ومدیرفرانس��وی مدرس��ه 
)خواهرکاترین(،با توجه به فیزیک و تناسب اندام 
و توانایی وقدرت خوب بدنی که داشت، والیبال 
را زیرنظرمرب��ی ارزنده ای به نام)اس��تاد مهدی 
منتظر(دنبال کرد و دلسوزانه زمینه رشد وترقی 
دروالیبال را برای ایشان هموارمی کرد؛ تا جایی 
که موفق شد درسال 1342درزمره نفرات ثابت 
تیم منتخب اصفهان باشد و در مسابقات قهرمانی 
کشور س��ال 1344که دربروجرد برگزارشد به 

عنوان یکی از چهره های موفق و کلیدی، قدم به 
دنیای بزرگان والیبال بانوان کشوربگذارد.

وی سال بعد در مسابقات قهرمانی کشور)1345( 
مالیر نیز به عنوان اسپکرقدرتی برتراین مسابقات 
معرفی شد که س��رآغازی بود برای پیمودن راه 
رسیدن به مدارج باال و پوشیدن پیراهن با ارزش 
تیم ملی؛که درآن سال ها فوق العاده حائزاهمیت 
بودو افتخارو آرزوی هر ورزشکارایرانی، رسیدن 

به این درجه محسوب می شد.
گیت��ی روان بخش ک��ه درمس��ابقات قهرمانی 
کشور1346تبریزبا دارابودن عنوان کاپیتانی تیم 
اصفهان درعرصه رقابت ها حضورپیداکرده بود، 
از سوی کارشناس��ان وکمیته فنی مسابقات به 
عنوان نابغه وتک ستاره والیبال بانوان ایران لقب 
گرفت که دررسانه های ورزشی آن زمان بازتاب 
بسیار خوبی داشت و با چاپ عکس های متعدد 
ازوی به نیکی یاد شد واز همان سال به عضویت 
تیم ملی درآمد؛ لیک��ن دوری از خانواده وادامه 
تحصیل  مانع ش��د تا بتوان��د دراردوی تیم ملی 
 حضورپیدا کند. البته الزم به یادآوری است درآن
 س��ال ها برای افرادی که ب��ه اردوهای آمادگی 
 دع��وت می ش��دند که ب��ه منزل��ه عضویت در
تیم های ملی ب��ود، جایی به نام اس��کان وجود 
نداش��ت ومنتخبین با هزینه شخصی درتهران 
اسکان می یافتند. این برای خیلی ازکسانی که 
برگزیده می ش��دند شرایط مناس��بی نبود وبه 
همین خاطر بعضی از دعوت شدگان با اردوهای 
تیم ملی ازحضوردر تهران بازمی ماندندکه وی 

هم از این قائده مستثنی نبود.
گیتی روان بخش، بعد از ش��رکت در مسابقات 
قهرمانی کشور)مشهد( درسال 1347که باز هم 
کاپیتان تیم اصفهان بود، باردیگربه عنوان یکی 
از چهره های موفق وبی بدیل آن دوره مسابقات 
شناخته ش��د وبه تیم ملی دعوت که با مخالفت 
خانواده مواجه ش��دواز رفتن به تهران وتیم ملی 

بازماند!
روان بخ��ش، افتخ��ارورزش والیب��ال اصفهان، 
درس��ال 1350ب��ا کس��ب رتب��ه دو رقم��ی 

درکنکورسراسری به دانشگاه اصفهان راه یافت 
ودر رش��ته زب��ان و ادبیات فرانس��ه به تحصیل 
پرداخت وازبدو ورود به دانشگاه باکسب عنوان  
کاپیتان��ی ب��ه عضویت تی��م والیبال دانش��گاه 
اصفهان درآمد و درس��ال 1353درمس��ابقات 
سراسری دانش��گاه های کشور، به عنوان اسپکر 
قدرت��ی مهارنش��دنی،افتخارعضویت در تی��م 
ملی دانش��جویان ایران نصیب��ش گردید ومی 
بایس��ت به همراه ای��ن تیم به مس��کواعزام می 
ش��د که با مخالفت همسرخود )اس��تاد مهدی 
منتظر( مواجه گردید و این ش��انس استثنایی 
درمسابقات دانش��جویان جهان را از دست داد! 
ناگفته نمان��د که پیش از آن ه��م وقتی که تیم 
والیبال بانوان اصفه��ان در رقابت های قهرمانی 
کش��ور س��ال 1352 اصفهان ب��ا اقتداردربازی 
فینال تیم قدرتمند تهران را شکس��ت داد و به 
مقام قهرمانی دس��ت پیداکرد، قراربودبه هزینه 
ش��خصی اس��تانداروقت اصفهان به همراه تیم 
اصفهان قهرمان بان��وان ایران ک��ه از بازیکنان 
شاخص وقدرتمندی نظیرش��هالصفوی،بتول 
منتظرالقائم،فرزانه فرمان آرا،ناهید قزوینی،بتول 
نجفی، پوران اس��کوئی، فریده بیج��اری، زمان 
ذاکری،ناهید میرزاده و... س��ودمی برد و مربی 
شایس��ته ای به نام ملیحه خوش��نویس هدایت 
تیم را برعهده داش��ت،برای تماشای مسابقات 
المپیک س��ال 1974میالدی ب��ه مونیخ محل 
برگزاری مسابقات اعزام شود، با مخالفت خانواده 
وهمسرش روبه روشد و این اقبال گران بهاء هم 
از دست رفت واستاندار که به قول خود عمل کرد 
تیم والیبال بانوان اصفهان بدون خانم روانبخش 

به مونیخ سفرکرد!
دوره دراولی��ن  س��ال)1352(  در    وی 

مربی گری بدمینتون که درتهران بود ش��رکت 
کرد و موفق ش��د به عنوان اولی��ن بانوی ایرانی 
ازدس��ت )مس��تر دیپوگوش( قهرم��ان چهارم 
جهان  و مدرس این کالس به دریافت گواهینامه 

مربیگری بدمینتون نایل شود.
روان بخش که از اس��تعدادخوبی بهره مند بود، 

ورزش تنیس روی میز را ه��م زیرنظر آذربیات، 
استاد برجس��ته وصاحب نام این رشته ورزشی 
فراگرفت و دراولی��ن کالس مربیگری، موفق به 
دریافت کارت مربیگری ش��د؛ ضم��ن اینکه در  
 والیبال نی��زدارای کارت درجه ی��ک مربیگری
 می باشد و در حال حاضربا وجود مشغله فراوان 
کاری در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان، 
به عنوان رییس کمیته بانوان پیش کسوت هیات 

والیبال استان فعالیت گسترده دارد.
الزم به ی��ادآوری اس��ت که خان��م روان بخش 
درسال 1366به دعوت زنده یاد سید اسماعیل 
میررمضانی، عضو برجسته هیات علمی دانشگاه 
اصفه��ان، عض��و ش��اخه تربیت بدنی ش��ورای 
عالی انقالب فرهنگی کش��ور،پایه گذارباشگاه 
فرهنگی ورزشی شاهین اصفهان و رییس تربیت 
بدنی دانش��گاه اصفهان به خدمت دانشگاه آزاد 
خوراسگان درآمد و به عنوان مدرس واحدهای 
عمومی) والیبال وتنیس روی میز( همکاری خود 
را در این دانشگاه آغاز کرد که با وجود گذشت 27 
س��ال، همچنان به صورت تمام وقت به فعالیت 
خود دراین دانشگاه ادامه می دهد؛ ضمن اینکه 
از همان سال تاکنون مربی تیم والیبال دختران 
دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان بوده و از آن 
جایی که دکتر فروغی، رییس دانشگاه که خود 
درجوانی والیبال بازی میکرده و دکترش��ریفی 
رییس دانش��کده تربیت بدنی، توجه و اهمیت 
خاصی برای ورزش دانش��گاه قائلند. ورزش این 
دانش��گاه دررش��ته هایی مثل والیبال ، فوتبال، 
تنیس روی میز، بس��کتبال به توفیقات زیادی 

دست پیداکرده است.
گیتی روان بخش درخصوص مقایس��ه ورزش 
گذشته با حال اظهار داش��ت: متاسفانه از وقتی 
که ورزش ب��ه اصطالح حرف��ه ای درایران رواج 
پیداک��رده، ورزش به عنوان یک ش��غل وحرفه 
مطرح  اس��ت؛ به گون��ه ای که ام��روزه مادیات 
درورزش کشورمان حرف اول رامی زند. درحالی 
که درگذشته به ویژه درسال هایی که ما به ورزش 

می پرداختیم، اینگونه نبود.
 ورزشکاران موظف بودندکفش و لباس ورزشی 
را خودشان تهیه کنند. حتی درپایان تمرینات، 
کیک ونوشابه را هم شخصا خریداری می کردیم. 
اما بدون اغ��راق به تنه��ا چیزی ک��ه فکر نمی 
 کردیم مس��اله مادیات بود. ضمن اینکه درتمام

 میدان ها و رقابت های ورزشی، وفاق وهمدلی، 
 غی��رت وتعص��ب وروح جوانم��ردی دربی��ن
بود.درپای��ان  حاک��م  های��م  همب��ازی   
 ای��ن گف��ت وش��نود، خان��م روان بخ��ش 
توصی��ه ای داش��ت ب��ه نوجوان��ان وجوان��ان 
و دریک جمله بش��ارت داد ک��ه، ماندگارترین 
فاکتورب��رای موفقی��ت و زنده مان��دن خاطره 
ه��ای قهرمان��ی، خصوصیات اخالق��ی وحفظ 
شخصیت وش��ئونات ورزش و ورزشکاری است؛ 
نه کس��ب عن��وان قهرمان��ی وبه رخ کش��یدن 
قدرت بدن��ی. چراکه ممکن اس��ت قهرمانی ها 
به فراموشی سپرده شوند وقدرت بدنی به ناتوانی 
وکهول��ت گراید؛ ام��ا هرگز نام نی��ک وخصلت 
 های پهلوان��ی از اذه��ان م��ردم زدوده نخواهد

 شد.

گپ و گفت زاینده رود با پیش کسوت والیبال بانوان اصفهان ؛

 مادی گرایی درورزش حرف اول را می زند!

رکورد شکنی طهماسبی 
درپاورلیفتینگ!

زاینده رود-رکورد ش��کنی 
مه��دی طهماس��بی لیفتر با 
اخ��الق و ارزن��ده و قهرم��ان 
قهرمان��ان پاورلیفتینگ ایران 
وآس��یا،باثبت مجم��وع 920 
کیلوگ��رم درحس��اس تری��ن 
رقابت های پاورلیفتینگ سال 

1393 ایران.
درمس��ابقات قهرمانی پاورلیفتینگ کش��ور که ب��ا حضور400 
لیفتر از25 اس��تان درتهران برگزار ش��د، مهدی طهماس��بی 
 قهرم��ان نامدارآس��یا کاپ از اصفه��ان، ب��ا ر دیگرافتخ��ار

آفرید.
طهماس��بی 5 کیلو گ��رم رک��ورد اس��کوات و 32/5کیلوگرم 
رکورد مجموع دس��ته 93ایران را که متعلق ب��ه خودش بود را 
 بهبود بخش��ید و با مجم��وع 920 کیلوگرم قهرم��ان قهرمانان

 شد.
دراین دس��ته رقابت تنگاتنگ ومیلی متری مهدی طهماسبی، 
ساس��ان مس��یبی ومحم��د محم��دی از حساس��یت باالی��ی 
برخورداربود که درنهایت طهماسبی گوی سبقت را ازدوحریف 
با اخالق وشایسته خود که هم باشگاهی هستند ربود ودر جای 
نخست قرارگرفت و مسیبی و محمدی مکان های دوم وسوم را 

تصاحب کردند.
شایان ذکر اینکه هر سه قهرمان از استان اصفهان شرکت داشتند 
که درکنار هم و دریک باش��گاه به تمرین م��ی پردازند و با هم 

دوست صمیمی هستند! 
درمسابقات قهرمانی کشور:

        عبدالوند، قهرمان قهرمانان
 مچ اندازی شد!

مهدی عبدالون��د قهرمان 
قهرمانان مچ اندازی جهان، 
دروزن 110+کیلوگ��رم 
راس��ت دس��تان باردیگر 
عنوان دارقهرمان قهرمانان 
ایران ش��د.230 مچ انداز 
در13استان کش��ور، طی 
دوروزششم و هفتم اسفند، 
درکناره های دریاچه چی چست وشهر زیبای ارومیه مرکزاستان 

آذربایجان غربی به رقابت پرداختند.
 مسابقات انتخابی تیم ملی کش��ورمان برای حضوردرمسابقات 
آس��یایی که قراراس��ت ازروز دوازدهم ت��ا نوزده��م فروردین 
س��ال 1394در ش��هر س��احلی آنتالی��ای ترکی��ه ب��ه م��ورد 
اجرادرآید،230م��چ اندازبرترکش��ورمان در11وزن ب��ه پیکار 
پرداختن��د، که مهدی عبدالوند ازباش��گاه ورزش��ی پرش��یان 
فوالد اصفهان درقس��مت راست دس��تان وزن110+ کیلوگرم 
با اقتدارهمیش��گی، عالوه بر کس��ب مقام قهرمان��ی به عنوان 
ارزشمند قهرمان قهرمانان نایل شد. حسن علی اکبری از لرستان 
 نفر دوم و محمد ارفعی از آذربایجان غربی مقام س��وم را کسب

  کردن��د.در وزن 75کیلوگرم،عم��اد باق��ر زاده از اس��تان 
چهارمحال وبختیاری درقسمت چپ دس��تان به مقام قهرمان 

هرمانان نایل شد.
گفتن��ی اس��ت ؛ عبدالون��د ب��ه علت آس��یب دیدگی دس��ت 
 چ��پ، ق��ادر ب��ه ش��رکت در رقاب��ت ه��ای چ��پ دس��تان

نیست!

هفته آینده به ایران می آیم
 و تیمم را انتخاب می کنم

س��تاره تیم ملی بسکتبال 
گفت: من 6 م��اه در لیگ 
چین رژیم گرفته بودم و در 
مرخص��ی ای که ب��ه ایران 
آم��دم خ��وردن غذاهای 
 چ��رب برایم دردسرس��از

شد. 
حام��د ح��دادی س��تاره 
تیم ملی بس��کتبال و عضو تیم کینگ دائو چی��ن، اواخر بهمن 
م��اه در تعطیالت لیگ چی��ن برای چن��د روز به ای��ران آمد تا 
خان��واده اش را ببیند؛ اما پس از بازگش��ت به این کش��ور با باال 
رفتن چربی خونش دچار مش��کل شد و نتوانس��ت آنچنان که 
 باید و ش��اید توانایی ه��ای خ��ود را  در نیمه نهایی ب��ه نمایش

 بگذارد.
حدادی در این باره گفت: در چین که بودم 6 ماه رژیم داش��تم 
و 15 کیلوگرم وزن خود را کم کرده ب��ودم و زمانی که به ایران 
آمدم در خوردن غ��ذا زیاده روی کردم و همی��ن موضوع باعث 
 ش��د در بازی های نیمه نهایی به مش��کل بخورم و چربی خونم

 باال برود.
وی ادام��ه داد: در ب��ازی اول ب��ه می��دان رفت��م؛ ام��ا چندان 
خ��وب نب��ود و در ب��ازی دوم ه��م تنه��ا 17 دقیق��ه در 
می��دان حاض��ر ش��دم. زمان��ی ک��ه در می��دان ب��ودم س��رم 
 گی��ج می رف��ت و نمی توانس��تم ب��ازی کن��م و تعوی��ض

 شدم.
ستاره تیم ملی بس��کتبال که در این فصل بازی های درخشانی 
را برای کینگ دائو انجام داد، عنوان کرد: در بازی س��وم هم به 
مربی اعالم کردم اصال شرایطم خوب نیس��ت و نمی توانم بازی 
کنم؛اما اگر به م��ن احتی��اج دارد، با همین ش��رایط در میدان 
 می ش��وم که او هم اعالم ک��رد س��المتی ام واجب ت��ر از بازی
 اس��ت.حدادی در خصوص ش��رایط فعل��ی اش گف��ت: هنوز 
س��رگیجه دارم و فعال ش��رایطم خوب نیس��ت. با پای��ان کارم 
 در لیگ چی��ن ظرف چن��د روز آین��ده به ای��ران ب��از خواهم

 گشت.وی در پاسخ مذاکراتش با پتروشیمی و مهرام برای حضور 
در لیگ ایران به کجا رس��ید، گفت: هنوز با هیچ تیمی به توافق 

نرسیدم. 
منتظر بودم لیگ چی��ن به پایان برس��د و پ��س از آن تصمیم 
 بگی��رم و هفت��ه آینده ب��ه ای��ران می آی��م و تصمی��م خواهم 

گرفت.
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اخبار کوتاه یادداشت طرح »فعالیت یادگیری « ویژه نوروز در مدارس چهارمحال وبختیاری 
رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزش��ی آم��وزش و پرورش چهارمحال وبختی��اری از اجرای 
طرح»فعالیت یادگیری « ویژه نوروز در مدارس اس��تان خبر داد. رحمان ش��کوهی  اظهارداشت: 
همزمان با آغاز نوروز طرح فعالیت یادگیری جایگزین پیک های بهاری درمقطع ابتدایی می شود. وی 
هدف از اجرای این طرح را آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح 

آداب و رسوم گذشته برای دانش آموزان مرور می شود.
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نماینده ول��ی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری از تامین 
اعتبار مورد نیاز برای گازرس��انی به مناطق بازفت و دوآب 
صمصامی از طریق بنیاد برکت خبرداد و گفت: مردم این 
منطقه حداکثر تا دو س��ال آینده از نعم��ت گاز بهره مند 

خواهند شد.
به گ��زارش زاینده رود به نقل از ایس��نا،  حجت االس��ام 
محمدعلی نکونام در جلسه بررسی مشکات منطقه بازفت 
و دوآب صمصامی که با حضور مسووالن عالی رتبه استان 
برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مستمر رهبر معظم انقاب 
بر ضرورت حاکمیت عدالت اجتماعی در تمام نقاط کشور، 
توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه در استان 

چهارمحال و بختیاری را خواستار شد.
وی در تعریف معن��ا و مفهوم صحیح عدال��ت اجتماعی، 
اظهارکرد: عدالت اجتماعی توزیع عادالنه و عاقانه  امکانات 
موجود می��ان همه ی م��ردم و تاش ب��رای افزایش این 
امکانات است؛ به گونه ای که تمام آحاد مردم در دورترین و 
نزدیک ترین روستاها و شهرها از حداقل امکانات رفاهی و 

معیشتی برای زندگی برخوردار باشند.
عدالت بله عنوان اساسلی ترین اصل اسلام 

مغفول مانده است
حجت االس��ام نکون��ام عدال��ت را اساس��ی ترین اص��ل 
اسام و هدف بزرگ انقاب و نظام برش��مرد و با اشاره به 
مغفول ماندن این اصل مهم اس��امی و ایجاد شکاف های 
طبقات��ی در بین اقش��ار و مناطق مختلف کش��ورتصریح 

کرد: کاهش فاصله ه��ای طبقاتی، برابری در اس��تفاده از 
امکانات و فرصت ها و کاهش فاصل��ه  برخورداری مناطق 
مختلف کشور از امکانات و نیازهای اولیه زندگی از جمله 
شاخص های حقیقی عدالت اجتماعی است که متاسفانه آن 
 چه که امروز با آن مواجه هستیم با عدالت اجتماعی مدنظر

 مقام معظم رهبری که برآمده از متن اسام است مغایرت 
دارد.وی تحقق ش��عار عدالت محوری در جامعه اسامی 
را در گرو توزیع عادالنه امکان��ات و نیازهای اولیه زندگی 
در بین تمام مردم دانس��ت و گفت: اگر ش��عار اسامیت و 
عدالت محوری در نظام و حکومت اسامی سرداده شود، 
اما فاصله ها میان زندگی متوسط افراد جامعه زیاد باشد؛ به 
گونه ای که مردم در دورترین نقاط روستا و حتی بزرگترین 
شهر از متوسط امکانات رفاهی و نیازهای زندگی برخوردار 
نباشند به طور قطع شعارهای اسامی ما عملی نشده است 

و باید در محضر الهی پاسخگو باشیم.
تامین گاز؛ از مشلکات جدی منطقه بازفت و 

دوآب صمصامی
حجت االس��ام نکونام ب��ه مس��اله گاز به عن��وان یکی از 
مش��کات جدی منطقه بازفت و دوآب صمصامی اش��اره 
و خاطرنشان کرد: در شرایطی که قس��مت عمده از نقاط 
کش��ور از نعمت گاز و برق برخوردار هس��تند؛ اما منطقه 
بازفت، دوآب صمصامی و دیگر مناطق استان از این نعمت 

برای زندگی محروم هستند.
وی گازرس��انی به ای��ن مناطق در حفظ محیط زیس��ت، 

جنگل ها و مناب��ع طبیعی و فراهم س��ازی ی��ک زندگی 
توام با آرامش را بس��یار موثر و حیاتی خواند و افزود: تنها 
منابع گرمایش و س��وخت این مناطق از نفت، گازوئیل و 
کپسول های گاز تامین می شود که متاسفانه برای تامین 
همین منابع نیز با مشکات و سختی های فراوانی مواجه 

هستند.
حجت االس��ام نکونام، بهره مندی همگانی از نعمت برق 
و گاز را یک��ی از نیازهای اولیه جوامع بش��ری دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: پس از گذشت 37 س��ال از انقاب نباید 
هیچ نقطه ای در کشور وجود داشته باشد که از نعمت گاز و 
برق برخوردار نباشد؛ اما متاسفانه همچنان روستاهایی در 
استان چهارمحال و بختیاری وجود دارند که از نعمت های 
ضروری زندگی محروم هستند و در شرایط بسیار سختی 
زندگی می کنند و تنها زمانی انس��ان اوج این سختی ها را 
لمس می کند که در کنار آنها قرار بگی��رد و با آنها زندگی 

کند.
وضعیت اسلف بار ملدارس در بازفلت و دوآب 

صمصامی
وی به وضعیت اسف بار مدارس در این منطقه نیز اشاره کرد 
و گفت: عدم وجود ساختمان مناسب برای مدارس و برپایی 
کاس درس در خانه های استیجاری، کمبود معلم و عدم 
تشکیل کاس های درس در مقاطع تحصیلی راهنمایی و 
دبیرستان و مسائلی از این قبیل از جمله مشکات آموزشی 
در این مناطق محس��وب می شود.حجت االسام نکونام از 
ارس��ال نامه ای به رهبر معظم انق��اب و تقاضای کمک و 
مساعدت از ایشان برای رفع مش��کل گاز این منطقه خبر 
داد و افزود: ب��ا عنایاتی که رهبر معظم انقاب نس��بت به 
این استان دارند مقرر ش��د تا بنیاد برکت نسبت به تامین 
اعتبار مورد نیاز برای گازرس��انی به این منطقه اقدام کند 
که با تامین اعتبار مورد نی��از، مردم منطقه بازفت و دوآب 
صمصامی حداکثر تا دو سال آینده از نعمت گاز بهره مند 
خواهد ش��د.وی بر لزوم مطالبه گری و بی��ان دغدغه ها و 
مشکات از سوی مسووالن اس��تان در سطح کان کشور 
تاکیدکرد و گفت: مسووالن ملی همواره کمک به مناطق 
محروم و کمتر توس��عه یافته و تخصیص اعتبارات به این 
مناطق را جزو اولویت های کاری خود می دانند؛ بر همین 
اساس می توان با حضور به موقع و انعکاس درست و صحیح 
کمبودها مسووالن را از وجود مش��کات آگاه سازیم و از 
این فرصت ارزشمند خدمت رسانی، برای جذب امکانات و 

اعتبارات برای مناطق محروم استان بهره ببریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

تامین گاز دو روستای بختیاری  تا دو سال آینده
مدیرکل بانک مهر اقتصاد در 

چهارمحال و بختیاری:

دستیابی به اقتصاد مقاومتی 
در گروی توجه به ظرفیت های 

داخلی است
مدیرکل بانک مهر اقتصاد در چهارمحال و بختیاری 
گفت: دستیابی به اقتصاد مقاومتی در گروی توجه 

به ظرفیت های داخلی است.
 شهاب زارعی اظهار کرد: امروز کشور ما در برهه ای 
بس��یار حس��اس از تاریخ خود قرار گرفت��ه که در 
آن، تدبیر و ایس��تادگی بر حقوق م��ردم، می تواند 
تضمین کننده استقال کش��ور و همچنین آینده 
جریان تولید و ص��ادرات علم و فن��اوری را هموار 
کند که در این راس��تا مقام معظ��م رهبری اجرای 
صحیح سیاس��ت های 24گانه اقتصاد مقاومتی را 
بهترین راهکار ممک��ن اعام کرده ان��د.وی افزود: 
 اقتصاد مقاومتی یعنی شرایطی که در آن کشور به 
درج��ه  ای از توانمندی علمی، نهادی، س��ازمانی، 
تخصصی و اعتماد به نفس رسیده باشد که  بتواند با 
توجه به منابع انسانی و طبیعی خود همه کاالهای 
مورد نی��از را در داخل تولید و میزان وابس��تگی به 
خارج از کشور را تا حد امکان کاهش دهد. مدیرکل 
بانک مهر اقتصاد در چهارمحال و بختیاری، اجرایی 
شدن اقتصاد مقاومتی را نیازمند تعامل و همکاری 
مردم و تمامی مس��ووالن دانس��ت و اظهار داشت: 
مش��ارکت مردمی، توج��ه به ظرفیت ه��ای بومی، 
کمک به تج��اری س��ازی ابت��کارات و اختراعات، 
کمک به توسعه عدالت اجتماعی، کمک به مصرف 
و افزایش تولیدات داخلی، کمک به توسعه تجارت 
با کشورهای منطقه و کمک به جدا شدن از اقتصاد 
متکی ب��ه نفت از ش��رایط م��ورد نی��از در اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
زارع��ی متذکر ش��د: بای��د اجرای سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومت��ی پای��ه و اس��اس برنامه ه��ای 
اقتص��ادی کش��ور ق��رار گی��رد ت��ا از می��زان 
 وابس��تگی اقتص��ادی کش��ور ب��ه بیرون کاس��ته

 شود.
وی بی��ان ک��رد: در ای��ن زمین��ه طرح های��ی که 
دارای توجی��ه اقتص��ادی باش��ند از طری��ق 
س��پاه ب��ه بان��ک مه��ر اقتص��اد ب��رای دریاف��ت 
تس��هیات در راس��تای راه ان��دازی کارگاه ه��ای 
 تولی��دی و ایج��اد فرصت  ه��ای ش��غلی معرف��ی

 می شوند.

شیار 143 مسافر بن شد
اکران فیلم ش��یار 143 در شهرس��تان گردش��گری بن انجام ش��د 
 . ای��ن فیل��م پ��س از اک��ران در ش��هرهای دیگ��ر اکن��ون مهمان 

بنی هاست.
 اکران فیلم شیار 143 در شهرستان بن در حالی صورت گرفت که این 
شهرستان در آرزوی تاسیس یک سینمایی خانوادگی است. این فیلم

 روایت زندگی و انتظار یک مادر شهید اس��ت، که نرگس آبیار آن را 
کارگردانی کرده است.فیلم شیار 143 در حالی در بن اکران شد که 

این شهرستان مانند شهرهای دیگر استان بدون سینماست.
نماینده تهیه کنن��ده  این فیل��م در چهارمحال و بختی��اری گفت: 
همزمان با در اکران این فیلم در بن، از سه مادر شهید این شهرستان 

نیز تقدیر شد.
»س��ولماز همت زاده «  اف��زود:در کنار خانواده ه��ای معظم و معزز 
ش��هدای جنگ تحمیلی، اهالی فرهنگ و هنر شهرستان نیز حضور 

داشتند.
به گفته وی، این آیین با همکاری فرمانداری بن، بنیاد ش��هید و امور 

ایثارگران و اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اجرا شد. 
در استان 900هزار نفری چهارمحال و بختیاری اکنون تنها دو سینما 
در شهرکرد و بروجن فعال است و هفت شهرستان دیگر استان فاقد 

سالن سینما می باشد.

ثبت نام اسکان نوروزی در مدارس 
آغاز شد

مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختی��اری از آغاز ثبت نام 
برای اسکان مسافران نوروزی در مدارس اس��تان همزمان با سراسر 

کشور خبر داد.
علیرضا کریمی��ان افزود: از ام��روز تا 25 اس��فند، فرهنگیان و دیگر 
قشرهای مردم می توانند برای اس��کان در مدارس استان به سامانه 
http://eskan.medu. پذیرش اسکان میهمانان نوروزی به نشانی

ir مراجعه کنند.
 وی گف��ت: ب��ه منظ��ور میزبان��ی مطل��وب از مهمان��ان ن��وروزی

 چهارمح��ال و بختیاری بی��ش از یک ه��زار و70 کاس درس برای 
اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این کاس ها در122مدرسه استان، ظرفیت پذیرش بیش 
از 9هزار نفر را دارد.

کریمیان اظهار کرد: این کاس ها ب��ه ترتیب به گروه های الف، ب و 
ج تقسیم بندی می شوند که بر اساس تقسیم بندی به تجهیزاتی از 
قبیل فرش، موکت، پتو، بالش، تلویزیون، اجاق گاز، یخچال، حمام و 

آشپزخانه مجهزاند.
وی افزود: در کاس های گروه های ب یخچال و تلویزیون خصوصی 

وجود ندارد و کاس های گروه ج نیز فقط پتو و موکت دارند.
کریمیان اظهار کرد: اولویت اول اسکان مدارس استان وی ژه فرهنگیان 
شاغل و بازنشس��ته و در مرحله بعد کارکنان و بازنشستگان لشگری 
و کش��وری اس��ت و در صورت وجود ظرفیت خالی، در اختیار عموم 

مسافران قرار می گیرند. 
 هم اکنون بی��ش ازدو هزار و300مدرس��ه در اس��تان چهارمحال و 

بختیاری فعال است.
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
12/82 شماره آگهی: 139303902127000036 شماره پرونده: 9204002127000076 
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بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت صد و هشتاد هزار مترمربع مورد ثبت صفحات 
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به طول 217/50 متر خط مفروض است  اراضی موات 181 اصلی شرقًا  به  مفروض 
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اراضی موات به نام مجید ملکیان ثبت و سند صادر شده است و ششدانگ پالک ثبتی 
شماره چهارهزار و چهارصد و چهل و هشت فرعی از  دو اصلی واقع در فضل آباد 
بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 288/57 مترمربع مورد ثبت صفحه 385 دفتر 160 
با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 12/30 متر پی است به زمین پالک 2/4447 و شرقًا 
اول به طول 10/60 متر مرز مشترک با زمین 2/1461 دوم به طول 13/5 متر پی است 
به کوچه شش متری جنوبًا به طول 12/5 متر پی است به کوچه شش متری غربًا به 
طول 23/5 متر پی است به زمین 2/449 حقوق ارتفاقی ندارد به نام مهدی ملکیان ثبت و 
سند صادر گردیده است که ششدانگ اصل و مازاد اول و دوم پالک ثبتی 180/12 بخش 
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شماره 17772 مورخ 1387/09/13 دفترخانه مذکور از طرف نامبردگان در رهن بانک 
کشاورزی شعبه شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای 
صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد 
ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید. 1- ششدانگ پالک 
غیر  کشاورزی  مزرعه  یک  صورت  به  ارزیابی  مورد  مهیار:  در  واقع   118/12 ثبتی 
یونجه، جو  موجود  و کشت  تحت تصرف  که  هکتار   21 تقریبی  به مساحت  محصور 
باشد که 18 هکتار آن دارای سند رسمی و حدود سه  انار چند ساله می  و درختان 
هکتار مازاد بر سند می باشد که قسمت عمده سه هکتار مذکور از سمت شمال و مقدار 
جزیی از سمت غرب اضافه گردیده و ارزیابی نشده و آب اراضی فوق توسط یک حلقه 
چاه آب با نیروی محرکه برق و با دبی حداکثر 10 لیتر در ثانیه تامین و به استخری 
الذکر فوق  گردد. مشخصات چاه  آوری می  ریخته و جمع  ابعاد 20×25×1/2  با   بتنی 
اینچ و  آبدهی قطر 5  لوله  با  فلزی و  اینچ  لوله جدار 12  دارای عمق 120 متر و قطر 
دارای پمپ توربینی شافت و غالف 5 اینچ 12 طبقه )که به اظهار مالک دو سال پیش 
همگی تجدید و تعویض گردیده است( و دارای یک دستگاه الکتروموتور عمودی چینی 
با قدرت نود کیلو وات سه فاز 1480 دور و 120 اسب بخار می باشد و فاقد ساختمان 
موتورخانه می باشد. تاسیسات برق شامل 815 متر شبکه برق اختصاصی، یک دستگاه 
ترانسفورماتور 100 کیلو وات و امتیاز اشتراک برق به شماره 90806840 سه فاز و 
 تابلوهای اندازه گیری الزم می باشد و طبق پرونده بهره برداری سازمان آب منطقه ای
چاه آب به شماره 4719 آ ش مورخ 1385/11/02 با میزان دبی حداکثر 20 لیتر در ثانیه 
و نیز دارای پروانه کف شکنی به شماره 1785 آ ش مورخ 1391/05/28 که به نام آقای 
مجید ملکیان می باشد. سیستم توزیع آب مزرعه شمال سه هکتار غرقابی و 18 هکتار 
آبیاری تحت فشار می باشد که از 18 هکتار آبیاری تحت فشار 8 هکتار آبیاری بارانی و 
 10 هکتار آبیاری قطره ای )تحت کشت انار( می باشد. سیستم پمپاژ تحت فشار قطره ای
یک  تبریز  موتوژن  دور   1470 فاز   3 بخار  اسب   24 الکتروموتور  دستگاه  یک  دارای 
دستگاه پمپ مارک پمپیران دو دستگاه فیلتر شنی، 3 دستگاه فیلتر دیسکی 24 لیتری و 
یک عدد تانک کود ساخت شرکت تکنوبارش میباشد. در بخش آبیاری بارانی شامل یک 
دستگاه الکتروپمپ 40 اسب و لوله های سیستم توزیع آب از جنس پلی اتیلن و به صورت 
کالسیک طراحی و اجرا شده و مورد بهره برداری می باشد. در قسمت ساختمانی یک 
ساختمان دفتری جنب استخر به ابعاد 11×8 متر جنس دیوار با بلوک سیمانی و در حد 
سفت کاری انجام گرفته و سقف با خر پا فلزی و پوشش آن با پلیت فلزی به صورت 
 36 و  مترمربع ساختمان   88( است  گرفته  انجام  مترمربع   124 مساحت  به  شیروانی 
مترمربع ایوان( و نیز یک ساختمان کارگری انبار و آغل گوسفند حدود 50 مترمربع 
قدیمی دیوار از جنس مخلوط آجر و بلوک و در حد سفت کاری، سقف با تیرچوبی و 

با کیفیت بسیار نازل و پایین انجام گرفته است. با توجه به شرایط فوق الذکر و کیفیت 
در نظر گرفته شده و نیز در نظر داشتن اینکه چاه مزرعه فوق الذکر در منطقه ممنوعه و 
بحرانی شرکت آب منطقه ای قرار دارد مجموعا ارزش مزرعه به مبلغ چهارده میلیارد 
 و پانصد میلیون ریال برآورد می گردد. پالک ثبتی شماره 2/4448 واقع در فضل آباد

ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 288/57 مترمربع و مساحت اعیانی 245 مترمربع 
)شامل طبقه همکف و زیرزمین انباری( می باشد. ساختمان با دیوارهای باربر و سقف 
فلزی  بیرون  پنجره های  و  درب  و  لفتون  آجر  و حیاط  کوچه  نمای  و  آجر  و  تیرآهن 
فلزی است.  کابینت  نیمه کاشی و  نقاشی و آشپزخانه  بدنه  و دربهای داخل چوبی و 
سرویس بهداشتی تمام کاشی و کف ساختمان موزاییک و زیرزمین بدنه سیمان سفید 
و کف موزاییک می باشد و دارای امتیازات آب و برق و گاز است. که مبلغ یک میلیارد 
و ششصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و مورد رهن فاقد بیمه می باشد در جلسه 
مزایده ای که از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/02/02 در واحد اجرای 
اسناد رسمی ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد. 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبالغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه 
از موارد مزایده به آدرس: جاده شهرضا اصفهان مهیار منطقه چغاد سیاه و شهرضا 
خیابان حکیم نصراله فرعی 6 )کوچه میرزا نصراله( پالک63 کدپستی 86197-85741 
بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال 
سند دردفاتر اسناد رسمی و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بیمه و بدهی های 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده می باشد. این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 
1393/12/13 درج و منتشر می گردد. یوسفیان مسئول واحد اجرای اداره ثبت شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
12/201 در خصوص پرونده کالسه 1429/93 خواهان ایمان رئیسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت عباس محمودزاده فرزند ابراهیم تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/2/14 ساعت 11صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:33547  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/202 در خصوص پرونده کالسه 1428/93 خواهان ایمان رئیسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک فقره وجه چک به طرفیت محسن جمشیدپور فرزند عزیز تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   94/2/14 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:33548  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/203 در خصوص پرونده کالسه 1767/93 خواهان فیروزه حضرتی دادخواستی 
 مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره 689337 عهده بانک ملی به طرفیت آیدا کیان ارثی
تعیین  10/30صبح  ساعت   94/1/25 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –  سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 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. م الف:33549 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
12/204 در خصوص پرونده کالسه 1474/93 خواهان محسن واعظ دلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اشرف مظاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/1/23 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است 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 سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 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. م الف:33550 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/205 در خصوص پرونده کالسه 93-2043 خواهان اکبر نصوحی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت زهرا حاتمی قهریزجانی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 94/1/30 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33551 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/206 در خصوص پرونده کالسه 93-1464 خواهان رضا اکبری دادخواستی مبنی 
مهدی   -2 ورتونی  ندیمی  1- رضاعلی  طرفیت  به  ریال   24/500/000 مبلغ  مطالبه  بر 
ندیمی ورتونی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/1/31 ساعت 9صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 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. م الف:33553 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/207 در خصوص پرونده کالسه 2053/93 خواهان منصور ترکی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فاطمه حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 94/1/22 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   9 شعبه  می شود.م الف:33557  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

آبادی  زمان  نریمانی  حامد  خواهان   865/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   12/208
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصیب رستگار تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
بودن  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  برای مورخ 94/1/29 ساعت 16 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   27 شعبه  می شود.م الف:33560  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 852/93 خواهان سید جوادهاشمی  12/209 در خصوص 
مبنی بر الزام به انتقال یک خط تلفن همراه به طرفیت امید عطایی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/2/6 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   27 شعبه  می شود.م الف:33561  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/210 در خصوص پرونده کالسه 2072/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بختیاری  جمال  طرفیت  به  مطالبه  بر 
94/1/23 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است 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 سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 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.م الف:33568 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/211 در خصوص پرونده کالسه 2073/93 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید روح ا... طاهری قهفرخی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/1/23 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
حقوقی  ششم  شعبه  م الف:33569  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/212 در خصوص پرونده کالسه 1250/93 خواهان محمدرضا رفیعی دادخواستی 
 مبنی بر مطالبه 25/000/000 ریال وجه چک و مطلق خسارات به طرفیت عطاء کاشی ساز

تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/2/1 ساعت 11/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33570 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

شفیعی  اصغر  علی  خواهان  کالسه1766/93ش5  پرونده  خصوص  در   12/213
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت 
رضا براتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/1/22 ساعت 12 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:33576  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/214 در خصوص پرونده کالسه 2049/93ش5 خواهان سید محمد لقائی با وکالت 
به  پیکان  خودرو  دستگاه  یک  سند  انتقال  بر  مبنی  دادخواستی  هاشمی  هاجی  سعید 
شماره 227س54ایران23 به طرفیت احمد علیشاهی و محمدعلی پناهی نژاد تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/22 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:33578 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
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 رییس مرکز تحقیق��ات جراحی کم 
تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
با اشاره به اینکه ربات جراح داوینچی 
عمل های جراحی پروس��تات، زنان 
و عمومی را در کش��ورهای پیشرفته 
انجام م��ی دهد، گفت: ای��ن ربات به 
زودی ب��رای انج��ام ای��ن عمل های 
جراح��ی در کش��ور مورد  اس��تفاده 

واقع می ش��ود. حمیدرض��ا فروتن با 
اشاره به اینکه تحریم مانع ورود این 
دستگاه به کشور ش��ده بود افزود: در 
حال حاضر این دس��تگاه در کش��ور 
مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد. وی از 
اجرای طرح مش��ترک برای ساخت 
بخش هایی از این ربات کش��ور خبر 
داد و گف��ت: ب��ا همکاری دانش��گاه 
های صنعتی شریف، و علوم پزشکی 
 شیراز، این طرح در دس��تور کار قرار

 گرفت. فروتن با اشاره به اینکه ایران 
در عمل های جراج��ی کم تهاجمی 
)الپاراس��کوپی( حرف های فراوانی 
برای گفت��ن دارد اف��زود: تحقیقات 
فراوانی در این زمینه توسط محققان 
ایرانی انج��ام گرفته ک��ه در مجالت 

معتبر دنیا به چاپ رسیده است.

محققان دانشگاه نورث وس��ترن در یافته های جدید 
خود نشان داده اند که نشانه های بارز آلزایمر ممکن 

است در جوانان 20 ساله هم مشاهده شود.
 به گزارش س��رویس علمی ایس��نا، ای��ن یافته های 
چش��مگیر حاک��ی از آن هس��تندکه آلزایمر ممکن 
است نیم قرن پیش از ایجاد عالئم بیماری شروع به 
تخریب مغز کند؛ این سن بس��یار زودتر از تصورات 
پیشین دانشمندان است. کشف جدید دانشمندان، 
امکان ارائه داروها را در ابتدایی ترین مراحل بیماری 
که درمان آن ساده تر است، افزایش می دهد. اگرچه 
کارشناسان بریتانیایی هشدار داده اند که این تحقیق 
هن��وز در مراحل بس��یار ابتدای��ی خود ق��رار دارد. 

همچنین مشخص نیست که چه تعداد از افرادی که در دهه 20 سالگی خود دارای 
عالئم زودهنگام آلزایمر هس��تند، در کهنس��الی به آن مبتال خواهند شد. تا سال 
2050 و با پیر شدن جمعیت، حدود 44 میلیون نفر به آلزایمر و چهار گونه دیگر 

زوال عقل مبتال خواهند ش��د. هیچ درمان قطعی برای زوال 
عقل وجود نداشته و داروهای موجود نیز از محدودیت کاربری 
برخوردارند. محققان مغز افراد مسن مبتال به آلزایمر و سالم 
را به همراه نمونه های به دست آمده از 13 فرد بین 20 تا 66 
سال بررسی کردند. افراد جوان تر در زمان مرگ هیچ مشکل 
حافظه ای نداش��تند. آزمایش ها نشان داد، پروتئین سمی بتا 
آمیلوئید که سبب مسدود ش��دن مغز در آلزایمر می شود، در 

افراد جوان حدود 20 ساله شروع به تولید می کند.
 تصور می شد که آس��یب وارده به مغز طی بیماری های زوال 
عقل تنها از 15 الی 20 سال قبل از وخیم شدن بیماری آغاز 
می شود. توده های آمیلوئید درون نورون هایی یافت می شود 
که در فرآیند حافظ��ه و تمرکز دخیل ب��وده و همچنین طی 
پیری عادی و آلزایمر به عنوان اولین سلول ها از بین می روند. دانشمندان در سراسر 
جهان به دنبال تولید داروهایی برای توقف گسترش آلزایمر هستند. آن ها بر این 

باورند که کلید درمان برای این بیماری، استفاده زودهنگام از دارو است.

اس��تاتین ه��ا گ��روه اصل��ی داروه��ای 
کاهش دهنده کلس��ترول خون هس��تند. 
سیمواستاتین، پراوستاتین و اتوروستاتین 
از داروهای اصلی این خانواده محسوب می 
شوند. استاتین ها مس��یر ساخت کلسترول 
توس��ط کبد را مس��دود می کنند؛ بنابراین 
س��لول های کبدی خالی از کلس��ترول می 
ش��وند. همچنی��ن اس��تاتین ها ب��ه جذب 
مجدد کلسترول از رس��وب های موجود در 
دیواره ش��ریان ها کمک می کنند و به این 
 ترتیب بیماری ش��ریان های کرونر را از بین

 می برن��د. تحقیق��ات انجام ش��ده بر روی 
داوطلبان انگلیسی نشان می دهد که مصرف 
این دارو، احتمال س��رطان کب��د را کاهش 
می دهد. به گزارش موسس��ه ملی سرطان 
آمریکا، سرطان کبد )HCC( سومین علت 

عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان 
محسوب می شود. 

این بیماری معموال در افراد باالی 50 سال و 
به خصوص در مردان دیده می شود. سیروز 
یا زخم شدن کبد، هپاتیت B و C ، عفونت 
ویروسی، التهاب مزمن کبد، هموکروماتوز 
)تجم��ع آه��ن در ب��دن( و مص��رف الکل، 
مهمترین دالیل ابتال به سرطان کبد هستند.

ربات داوینچی، دست به تيغ می شود

مشاهده نشانه های آلزایمر، 50 سال قبل از بروز بيماری

استاتين، احتمال بروز سرطان کبد را کاهش می دهد

بایدها و نبایدهای 
جوان سازی پوست با تزریق 

چربی

دکتر جاوید حس��ینی، با اش��اره به اینک��ه امروزه از 
روش های مختلفی برای جوان سازی و شادابی صورت 
استفاده می شود که روش های تزریقی از شایع ترین 
آنهاس��ت گفت: در بین روش های تزریق��ی، تزریق 
چربی به صورت شایع جهت کاهش چین و چروک ها، 
شادابی، کاهش میزان الغری و برجسته کردن گونه 

استفاده می شود. 
وی با تاکید بر اینکه تزریق چربی برای کاهش الغری 
صورت؛ ناشی از افزایش س��ن اثر بخشی خوبی دارد، 
گفت: این روش در افراد جوانی که صورت الغری دارند 
نیز کاربرد دارد. این متخصص پوس��ت و مو گفت: در 
این روش چربی از ناحیه نشیمنگاه، پهلو، شکم یا سایر 
نواحی بدن گرفته و به محل مورد نیاز تزریق می شود 
که شایع ترین محل صورت است. در سایر اعضای بدن 
مانند پشت دس��ت ها، نشیمنگاه و س��ینه نیز تزریق 
چربی کاربرد دارد. این متخصص پوس��ت و مو یادآور 
ش��د: پرکردن خطوط خنده، خطوط اطراف دهان و 
مناطق الغر ف��رو رفته مانند دور چش��م نیز با چربی 

قابل انجام است.
 وی تصریح کرد: افرادی که متقاض��ی تزریق چربی 
هستند باید از نظر جس��می و روانی س��الم باشند و 
انتظاراتی واقع گرایانه از عمل مورد نظر داشته باشند. 
حسینی یادآور ش��د: قبل از انجام عمل، افراد باید از 
مصرف داروهایی که س��بب خونری��زی هنگام عمل 
می شوند، مانند آسپرین، وارفارین و ویتامین E پرهیز 
شود و در مورد قطع این داروها با پزشک معالج خود 
مشورت کنند. همچنین بیمار باید پزشک متخصص 
پوستی که تزریق چربی انجام می دهد را، از داروهایی 
که مصرف کرده است، مطلع کند. بیمار نباید نسبت 
به مواد بی حس کننده حساس��یت داشته باشد. این 
متخصص پوس��ت و مو تزریق چرب��ی را نوعی پیوند 
س��لول از یک نقطه بدن به ناحیه ای دیگر دانس��ت و 
گفت: چربی؛ بافتی پرخون و از نظر متابولیک بسیار 
فعال است و اگر بتوان س��اختمان آن را هنگام عمل 
حفظ کرد، باعث می شود که بافت چربی بیشتری در 
محل پیوند باقی بماند. حس��ینی در خصوص مزایای 
تزریق چربی گفت: تزریق چربی به علت وجود منبع 
چربی در بدن خود فرد، بسیار ارزان تر و به صرفه تر از 
تزریق فیلرها است. این عمل قابل تکرار و کم عارضه 

است. 
وی اف��زود: دوام چربی از اکثر فیلره��ای قابل جذب 
)اسید هیالورونیک( بیشتر و اغلب دائمی است. منبع 
چربی در اکثر افراد باعث می شود که دستیابی به آن 
آسان تر باشد. همچنین به سهولت با سایر روش های 

جراحی قابل انجام است.
 وی گفت: مراحل برداشت چربی به این صورت است 
که ابتدا موضع برداشت که یک سوراخ کوچک است را 
قبل از ایجاد سوراخ استریل کرده و سپس با بی حسی 
موضعی و با اس��تفاده از کانول های مخصوص چربی 

کشیده و برداشت می شود.
در مرحله بعدی، چربی به دست آمده را سانتریفیوژ 
می کنیم تا خون و سایر مایعات آن جدا شود و چربی 
غلیظ تر و خالص تری به دست آید. در مرحله سوم نیز 

موضع تزریق چربی استریل و بی حس می شود.
 به طور معمول بی حسی در ناحیه صورت بهتر است از 
داخل دهان انجام شود )نظیر اعمال جراحی دندان( 
و س��پس با کانول های مخصوص تزریق چربی انجام 

می شود. 
این متخصص پوس��ت و مو گفت: مدت عمل بستگی 
به مه��ارت ج��راح و می��زان تزریق چرب��ی دارد؛ که 
یک تا س��ه س��اعت به طول می انجامد. این عمل به 
صورت سرپایی قابل انجام اس��ت و نیازی به بستری 
ن��دارد. عارضه قاب��ل توجه پ��س از تزری��ق چربی، 
 تورمی اس��ت که حدود س��ه تا ش��ش هفته به طول 

می انجامد. 
این متخصص پوست و مو گفت: اگر تزریق به صورت 
صحیح انجام شود، درصد باالیی از سلول های چربی 
زنده می مانند و در محل ماندگار و جزو بافت طبیعی 

بدن می شوند.
 مان��دگاری چرب��ی در گونه و پش��ت دس��ت ها که 
حرکات محدودتری دارن��د؛ بیش��تر از نواحی دیگر 
مانند لب است که بیش��تر متحرک است. وی یادآور 
ش��د: گاه برای ب��ه دس��ت آوردن بهتری��ن نتیجه، 
مان��دگاری طوالنی ت��ر و دائمی نیاز به چند جلس��ه 
 تزریق چربی اس��ت که ب��ا فواصل چند ماه��ه انجام 

می شود. 
البته می ت��وان مقدار زی��ادی چربی در جلس��ه اول 
برداش��ت کرد و تحت ش��رایط مناس��ب و در سرما 
نگهداری کرد و طی 3 تا 4 جلسه برای حصول بهترین 

نتیجه تزریق کرد.
 این متخصص پوس��ت و م��و در پایان خاطرنش��ان 
ک��رد: بیماران باید توجه داش��ته باش��ند ک��ه انجام 
تزریق بای��د تحت نظر متخصصان پوس��ت و یا جراح 
پالس��تیک انج��ام ش��ود و از انجام ای��ن عمل تحت 
نظر غیرمتخصص اجتناب ش��ود؛ زیرا ممکن اس��ت 
 عوارض غیرقابل جبرانی برای بیمار به همراه داش��ته

 باشد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به مناسبت برگزاری 
هجدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و 

صنعت برای توسعه ملی پیامی صادر کرد.
 دبیر کل کمیس��یون ملی یونس��کو درایران در ای��ن پیام با 
تاکید ب��ر این ک��ه در هیچ بره��ه زمانی س��رمایه گذاری در 
علم، فناوری و ن��وآوری تا ای��ن اندازه در ایج��اد یک جامعه 
دانش بنیان فراگی��ر از اهمیت برخوردار نبوده اس��ت، اعالم 
کرد: ن��وآوری فق��ط عامل کلیدی ب��رای رش��د اقتصادی و 
گس��ترش فرصت های رقابت جویی نیس��ت. وج��ه عاملی از 
عامل اصلی تحقق همبستگی اجتماعی ، ایجاد فرصت های 
 براب��ر در دس��تیابی ب��ه عل��م و فن��اوری و فقرزدای��ی نیز
 محسوب می ش��ود. یونس��کو از دیرباز به این موضوع توجه 
داشته اس��ت و برنامه ش��راکت و همکاری دانشگاه و صنعت 
را از سال 1993 به منظور بهبود کیفیت پژوهش و کاربردی 
کردن دانش نظری دانشگاه ها و تشویق مشارکت بیشتر آنها 
در فرآیند صنعتی شدن آغاز کرده است. این برنامه خصوصا 
به دانشگاه های در حال توس��عه کمک می کنند تا مشارکت 
موثرتری در فرآیند توس��عه پایدار اقتصادی از طریق تقویت 
ظرفیت های خود در زمینه نوآوری داش��ته باشند؛ آن چنان 
که بتوانند در ظرفیت س��ازی ب��رای اقتصاد دان��ش بنیان و 
توسعه پایدار نقش موثرتری ایفا کنند. در این پیام همچنین 
آمده است؛ برنامه یونس��کو در رابطه با مشارکت های علمی 
در حوزه دانش��گاه و صنعت ب��ا هدف ارائ��ه کمک های فنی 
 برای مدیریت پارک های علم و فناوری در مراکز رش��د شکل 
گرفته اس��ت. هدف از این کار به اش��تراک  گذاشتن تجارب 
و اقدامات بهینه، تس��هیل شبکه س��ازی و حمایت از اجرای 
پروژه های پایلوت در حوزه همکاری های دانش��گاه و صنعت 
اس��ت. برای پیش��برد این فعالیت ها در کش��ورهای در حال 
توسعه، یونسکو با برخی از ش��رکای خود ارتباطی مستحکم 
برقرار کرده اس��ت. این همکاری ها جوانب متع��ددی دارد. 
یونسکو، مجری کارگاه های آموزشی در سطح ملی، منطقه ای 

و بین المللی برای مدیران پارک ها و مراکز رشد است. دبیرکل 
کمیسیون ملی یونس��کو در ایران تصریح کرد: برای مدیران 
نهادهای دانش بنیان متوسط و کوچک اقتصادی آموزش هایی 
در حوزه کارآفرینی ارائه می شود و با ارائه توصیه های فنی در 
حوزه های مختلف برنامه ریزی، مدیریت و بازنگری مشاغل از 
کشورهای در حال توسعه توس��ط یونسکو حمایت می شود. 
عالوه بر این از پروژه های آزمایشی در ارتباط با اداره و کنترل 
و نظارت بر پارک ها و مراکز رش��د پش��تیبانی می کنیم. این 
فعالیت ها در جای��ی که نیازمند زیاد باش��د، تغییرات زیادی 
ایجاد می کند. بنابر باور ما، پیچیدگی چالش های جهانی حال 
و آینده ایجاب می کند که دانشگاه ها مسوولیتی اجتماعی برای 
ارتقاء شناخت در مورد معضالت چند الیه که ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، علمی و فرهنگی دارد ایفا کنند. در این پیام تاکید 
شده است؛آنها باید جامعه را به صورت تولید دانش جهانی برای 
مواجه با چالش های جهانی مانند امنیت غذایی، تغییرات آب 
و هوایی، مدیریت آب، گفت وگوی درون فرهنگی، انرژی های 
تجدید پذیر و بهداشت عمومی، سوق دهند. با توجه به ضرورت 
افزایش س��رمایه گذاری در زمینه پژوهش و توس��عه در اکثر 
کشورها موسس��ات پژوهشی باید در جس��تجوی شیوه های 
جدید افزایش پژوهش و نوآوری از طریق مشارکت های دولتی 

و خصوصی و نیز بنگاه های کوچک و متوس��ط باشند. در این 
میان، حس توازن مناس��ب میان پژوهش پایه و کاربردی به 
دلیل نیاز مبرم به سرمایه گذاری سنگین در زمینه پژوهش، 
پایه و چالش و ایجاد ارتباط دانش جهانی با مشکالت محلی 

روز به روز دشوارتر می شود.
 نظام های پژوهش��ی باید به ش��کل انعطاف پذیری سازمان 
 یابند تا علم و پژوهش های بین رش��ته ای در خدمت جامعه
 قرار گیرند. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران همچنین 
اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران با ثبت جهانی 16 پارک 
علم و فناوری ظرفیت  س��ازی خوبی در این زمینه انجام داده 
است. همچنین یونسکو در سال 2010 با همکاری ایران اقدام 
به تاسیس مرکز منطقه ای برای توسعه پارک های علم و مراکز 
رش��د در اصفهان کرد. تمرکز اصلی فعالیت های این مرکز، 
موضوعات مربوط به کش��ورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتص��ادی اکو از جمله کش��ورهای افغانس��تان، آذربایجان، 
ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه 
و ازبکس��تان اس��ت. فعالیت های این مرکز یکپارچه سازی 
رویکردهای توس��عه ای در علم، فناوری و نوآوری، تس��هیل 
تبادل تجارب و اقدامات بهینه و اجرای طرح های پژوهش��ی 
به منظور رفع مش��کالت در حوزه توس��عه پارک ها و مراکز 
رشد در این کشورها بوده است. این پیام می افزاید؛ برگزاری 
دوره های آموزش��ی کوتاه مدت کارگاه ها و برنامه های تبادل 
مدیران پارک های علم و فناوری، اجرای پروژه های مشترک 
پژوهش��ی و توس��عه محور و شبکه س��ازی در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان از اولویت های این مرکز اس��ت. در این پیام دبیر 
کل کمیس��یون ملی یونس��کو در ایران همچنین با اشاره به 
برگزاری این کنگره ابراز امیدواری کرد که این کنگره بتواند 
در پیش��برد اهداف خود ک��ه مهمترین آن تب��ادل تجارب 
و اقدام��ات در ح��وزه همکاری ه��ای میان دولت، دانش��گاه 
 و صنعت و ارتق��اء ظرفیت س��ازی ملی در این حوزه اس��ت

 موفق باشد.

دبير کل کميسيون ملی یونسکو در ایران اعالم کرد:

ثبت جهانی 16 پارک علم و فناوری از سوی جمهوری اسالمی ایران
کشمکش و درگيری بين خواهر و 

برادرها را کاهش دهيد

 حقیقت این اس��ت که بعضی از خواه��ر و برادرها  کل زندگی 
خود را با یکدیگر سروکله می زنند. این درگیری و سرو صداها 
اجتناب ناپذیر اس��ت. از طرفی دیگر، زمان خوبی اس��ت تا به 
فرزندان خود اهمیت ح��ل و فصل محترمانه مش��کالت بین 
یکدیگر را آموزش دهی��د . با کنترل و درک بیش��تر می توان 
س��ردردها را کاهش داد و فضای مناسب در خانه را حکم فرما 

ساخت.
درمورد رقابت خواهر و برادرها چ�ه کار می توان   

کرد
زمانی که بچه ها در س��نین ابتدایی با یکدیگر بحث و بگو مگو 
می کنند، بهترین روش این اس��ت که دخالت نکنید. به جای 
آن می توانید آنها را تش��ویق کنید تا خودش��ان این مساله را 
حل و فصل کنند. به آنها توضیح دهید که این مس��اله از دید 
شما چگونه اس��ت. به صحبت های هر دو طرف گوش دهید و 
به فرزندان خود بگویید که چه ش��نیده اید.  به آنها بگویید که 
متوجه وضعیت موجود هستید و اینکه مطمئن هستید که آنها 
می توانن��د راه حلی برای آن پیدا کنن��د. در دراز مدت، حل و 
فصل کردن مشکالت توسط خودشان به یک مهارت برای آنها 
تبدیل می شود که آن را می آموزند و همچنین باعث کاهش 
تنش های عصبی در خانه می ش��ود. البته بعضی از مس��ائل 
وجود دارد که به تنهایی و توس��ط خود آنه��ا قابل حل کردن 
نیس��ت؛ بنابراین می توانید یک جلسه مش��ورتی خانوادگی 
تش��کیل دهید. صحبت بچه ها را برای خودش��ان بازگو کنید 
و نکات اصلی صحبت آنها را بنویس��ید. س��پس هر وضعیت را 
برای آنها بخوانی��د و از آنها بخواهید ت��ا راه حلی برای آن پیدا 
کنند. در خصوص نظرات و راه حل ه��ا با یکدیگر بحث کنید. 
اگر مشکل برطرف نشد و بچه ها همچنان ناراحت هستند، نیم 
س��اعت به آنها وقت استراحت بدهید؛ س��پس مجدد امتحان 
 کنید.جلس��ات مش��ورت را ادامه دهید تا ببینی��د که چگونه 
راه حل ها جواب می دهد. در نهایت این احتمال وجود دارد که 
آنها از برگزاری جلسات مشورت خسته شوند و برای جلوگیری 
از آن، خودش��ان راه حل مناس��بی پیدا کنند. توهین و اذیت 
کردن در دعواهای بین خواهر و برادرها مس��اله ای ش��ایع و 
اجنتاب ناپذیر اس��ت. توهین و نیش زدن م��ی تواند رقابت را 
 تش��دید کرده و اثر منفی روی آنها بگ��ذارد. زمانی که متوجه 
می شوید یکی از فرزندان ش��ما به برادر یا خواهرش در حین 
بحث و گفت وگو توهین می کند، در حضور او چیزی نگویید. 
اجازه دهید تا تنها ش��ود س��پس به او بگویید که کار درستی 
نکرده اس��ت که این توهین را ب��ه برادر یا خواه��ر خود کرده 
است. اگر جلوی خواهر یا برادرش سعی کنید که او را متوجه 
اش��تباهش کنید ممکن اس��ت که به خاطر این تحقیر، حس 
انتقام جویی در او ش��کل بگیرد. اگر مش��کل جدی و ش��دید 
باشد با مش��ورت تمام اعضای خانواده تنبیهی برای او در نظر 
گرفته ش��ود. مثال از مدت زمان تماش��ای تلویزیون یا مقدار 
 پول توجیبی او در ازای هر دش��نام یا کار خطایی که از او سر 

می زند، کاسته شود. 
 با خواهر و برادر ناتنی مدارا کنيد

معموال رقابت بین خواهر و برادرهای ناتنی زیاد دیده می شود 
و این امکان وجود دارد تا رقاب��ت و جنگ بین بچه های طالق 
منجر به اضطراب، سردرگمی و پوچی ش��ود.گام نخست این 
است که در ابتدا، انتظار زیادی از او نداشته باشید. ممکن است 
سال ها زمان ببرد تا خواهر و برادرهای ناتنی به یکدیگر عادت 
کنند. بنابراین در ابتدا سعی کنید با آنها صحبت کنید و اجازه 
دهید که با نقطه نظرات یکدیگر آش��نا شوند. هرگونه تغییر یا 
تغییرات مسوولیتی را برای آنها توضیح دهید و قانون و اساس 
روال خانوادگی را برای آنها ش��رح دهید. سپس تالش کنید تا 
جایی که امکان دارد، آنها مش��کالت شان را خودشان برطرف 
کنند. اگر مشکل جدی است بهتر است تا شما هم در جلسات 
آنها ش��رکت کنید یا از آنها بخواهید برای پیدا کردن راه حل، 
جلسه تش��کیل دهند. از آنجایی که ممکن است در سال های 
اولیه مشکالتی بین خود زن و مردی که مجدد با یکدیگر ازدواج 
کرده اند وجود داش��ته باشد، س��عی کنید تا از مقایسه کردن 
فرزندان با یکدیگر و قضاوت کردن آنها خ��ودداری کنید.اگر 
امکان سفر برای خانواده وجود دارد پس بهترین موقعیت است 
تا در طول س��فر پروژه های مش��ارکتی بین فرزندان گذاشته 
شود تا بیش��تر با یکدیگر تعامل و همکاری داش��ته باشند. به 
طور مثال تمیز کردن پارکینگ یا حیاط آنها را مجبور می کند 
تا همکاری و توافقاتی بین آنها به وجود بیاید؛ اما هرگز به زور 
باعث پیوند میان آنها نش��وید. اجازه دهید که آنها به فضاها و 
مرزهای مابین خود ادامه بدهند. اگر آنها مجبور هستند که از 
یک اتاق مشترک استفاده کنند، فضا را برای آنها تقسیم کنید 
و برای هریک قانون های مشخصی بگذارید. اداره خانواده ای 
که بچه های ناتنی دارد ممکن است دش��وار به نظر برسد؛ اما 
با انعطاف پذیری، صبر، عش��ق و درک می توان به راحتی این 

دشواری ها را از میان برداشت.
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