
پرده های سینماهای ایران، نوروزی شد
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فیلم های »ایران برگر« ، »رخ دیوانه« 
، »استراحت مطلق« و »طعم شیرین 
خیال« از ام��روز، ۲۰ اس��فندماه در 
قالب اکران نوروزی روی پرده رفتند 
و روباه از هفته آینده اکرانش را شروع 
می کند.فیلم های س��ینمایی »ایران 
برگر« مسعود جعفری جوزانی، »رخ 
دیوانه« ابوالحسن داودی، »استراحت 
مطل��ق« عبدالرضا کاهان��ی و »طعم 
ش��یرین خیال« کمال تبریزی از ۲۰ 
اسفندماه در قالب اکران نوروزی روی 
پرده رفتند و »روباه« س��اخته بهروز 

افخمی از هفته آینده اکرانش را ش��روع می کند.فیلم س��ینمایی »ایران 
برگر« ساخته مسعود جعفری جوزانی به سرگروهی سینما آزادی اکرانش 
را از امروز آغاز کرد. کارگردان سریال »در چشم باد« پس از سالها دوری از 
سینما داستان اهالی روستایی را روایت  می کند که تعدادی از این اهالی با 
حرص و طمع قصد دارند قدرت را به دست بگیرند که با نگاهی طنز به این 

مقوله اشاره شده است.
در این فیلم علی نصیریان، محسن تنابنده، حمید گودرزی، احمد مهرانفر، 

میرطاه��ر مظلومی، فریب��ا متخصص، 
سحر جعفری جوزانی، گوهر خیراندیش، 
شهره لرستانی، محمدرضا هدایتی، فتح 
اهلل جعفری جوزانی و... ب��ه ایفای نقش 
پرداختند.فیلم س��ینمایی »رخ دیوانه« 
برنده 5 س��یمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فج��ر از امروز به س��رگروهی اس��تقالل 
اکرانش را ش��روع کرد. آخرین س��اخته 
ابوالحسن داوودی پس پنج سال دوری 

اش از سینما تولید شد.
داستان چند جوان را روایت می کند که 
در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا شده 

و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهره آور می افتند، 
مس��یری که درک جدیدی از زندگی و اجتماع را برای هرکدامش��ان رقم 
می زند.در این فیلم طناز طباطبایی، صابر ابر، ساعد سهیلی، نازنین بیاتی، 
امیر جدیدی، سحر هاشمی، رضا آحادی، فرنوش آل احمد، بیژن امکانیان، 
گوهر خیراندیش و... به ایفای نقش پرداختند.کمال تبریزی نوروز امسال 
را با فیلم سینمایی »طعم شیرین خیال« به سینماهای کشور آمده است و 
فیلمش را به سرگروهی سینما آفریقا اکران می کند. کمال تبریزی نوروز 

سال گذشته با فیلم س��ینمایی »طبقه 
حساس« فروش خوبی را نصیب گیشه 
های س��ینما کرد. در خالصه این فیلم 
آمده اس��ت: ش��یرین، ماجرای آشنایی 
خ��ود و خانواده  اش با کس��ی را که قرار 
اس��ت به خواس��تگاری او بیاید روایت 

می  کند.
کمال تبریزی ای��ن فیلم را برای محیط 
زیست ساخته اس��ت او پیش از درباره 
ی ارتباط مخاطب با فیلمش گفته بود: 
اگر فیلم ما باعث ش��ود قدری نسبت به 
محیط اطراف و فض��ای زندگی ما توجه 
بیش��تری کنیم و پاکی قبلی کره زمین را به آن برگردانیم، بهترین هدیه 

فیلم ماست که امیدوارم تماشاگران هم آن را بپذیرند.
شهاب حسینی و نازنین بیاتی بازیگران اصلی فیلم هستند و بازیگرانی چون 
نادر فالح، نازنین فراهانی، پریوش نظریه، مهدی حسینی بجستانی، عیسی 

یوسف پور هم در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.
فیلم س��ینمایی »اس��تراحت مطلق« ب��ه کارگردانی عبدالرض��ا کاهانی 
به س��رگروه س��ینمایی قدس اکران می ش��ود. ای��ن فیلم در جش��نواره 
فیلم فجر اجازه حض��ور نیافت. 
اقدام��ی که واکن��ش و مصاحبه 
تند کارگردانش را در پی داشت.
کاهانی در این نشست رسانه ای 
مدعی ش��د که فیلمش را حتما 
در اس��فندماه اکران می کند و از 
امروز »اس��تراحت مطل��ق«  به 
اکران نوروزی اش را شروع کرد. 
کاهانی خالصه داستان کوتاهی 
را در اختی��ار رس��انه ها قرارداده 

است: تهران مال تو مگه؟!
در این فیلم بازیگرانی چون ترانه 
علیدوستی، بابک حمیدیان، رضا عطاران، مجید صالحی، فریده فرامرزی 
و امیرش��هاب رضویان در آن به ایفای نقش می پردازند. فیلم احتماالً 75 
دقیقه اس��ت زیرا اگر کوتاه تر بود به همراه یک فیل��م کوتاه مجوز نمایش 

دریافت می کرد.
عالوه بر این 4 فیلم، فیلم سینمایی »روباه« س��اخته بهروز افخمی نیز از 
چهارشنبه هفته آینده،۲7 اسفند ماه با سرگروهی سینما »فرهنگ« اکران 
می شود. فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش دلیل تاخیر یک هفته ای 
این فیلم را بخاطر قراداد فیلم های »تمش��ک« و »المپ 1۰۰« با س��ینما 
فرهنگ اعالم کرده اس��ت.»روباه« جدیدترین س��اخته  بهروز افخمی در 
جشنواره فیلم فجر امسال رونمایی شد. افخمی اوایل امسال با فیلم »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران« توانس��ت فروش میلیاردی را بدست آورد. در 
فیلم »روباه« حمید گودرزی، بابک حمیدیان، مرجان شیرمحمدی، آرش 

مجیدی و جالل فاطمی ایفای نقش کردند.
این فیلم  درباره یک مامور اس��رائیلی اس��ت ک��ه ب��رای دور جدید ترور 
دانشمندان هسته ای به ایران فرستاده می شود. این مامور ورزیده تنها کار 
می کند و از همکاری آدم های فریب خورده و یک بار مصرف استفاده می کند 
که تا آخرین لحظه از ماموریت خود خبر ندارند. یک موتورسوار مسافرکش 

در دام او می افتد و نادانسته برای ترور تعلیم می بیند و ... .
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نمایش تکنیک ناب نوجوانان 
والیبال،درقهرمانی استان!

ممنوعیت تردد خودروهای 
لوکس خارج از مناطق آزاد

ارعاب در قانون با مجازات 
سنگینی  روبروست

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rدوندگی های اداری سبب سرمایه گریزی در اصفهان شده است 

 طرح حمله به سفارت ایران
 خنثی شد

حجم تخریب و آلودگی محیط 
زیست در استان اصفهان باال است

۸ فروردین ۹۴، آخرین مهلت ارسال 
آثار به سومین جشنواره موسیقی اصفهان

شهرداری ها برای پروژه های ملی 
من نقش مرده میرم، تا تو زنده بمانی !از صندوق توسعه ملی استفاده کنند
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جشن سرسبزی در محالت اصفهان 
برپاست

ش��اید محله ش��ما نیز یکی از محالت 9 گانه ای باشد که 
در این روزهای پایان س��ال میهمان نمایشگاه گل و گیاه 
و غرفه های مختلف آن شده است.امسال برای نخستین 
بار، 9 نقطه از شهر به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز 
که بازار گل و گیاه در آن داغ می شود و نیز برگزاری هفته 
درختکاری میزبان نمایشگاه گل و گیاه شده است.یکی از 
این نمایشگاه ها در خیابان سروش و نزدیک به مناره چهل 
دختران که با توجه به قدمتش ظاهر بسیار آسیب دیده ای 

دارد و نیازمند مرمت است برپا شده.
با ورود به چادر نس��بتا کوچک نمایش��گاه، عطر شب بو 
بیش از هر گل دیگری به مشام می رسد، گل های متنوع و 

زیبایی همچون بنفشه، رز، اطلسی، شاه پسند،...
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جستجوگر » یوز« و کاربرانی که از 
آن بي اطالع هستند

اري بود که خبري مبني بر رونمایي از موتور جستجوگر کامال 
ایراني "یوز" نقل محافل علمي شد تا ایرانیان باز هم به خود ببالند 

که با وجود بسیاري از تحریم ها و عقب ماندگي ها اما بازهم مي توانند 
با اتکا به نیروي انس��اني داخلي به پیش��رفت در بسیاري ازعرصه ها 
امیدوار باشند. این موتور توسط شرکت داده پردازان "شیداندیش" و 
با حمایت وزارت ارتباطات مورد بهره برداري قرار گرفت که کاربران 

ایراني از این پس مي توانند با وارد کردن آدرس ...



يادداشت

نظرات هاشمی رفسنجانی درباره 
پرونده مهدی هاشمی

گفت و گوی روز دوشنبه روزنامه شرق با رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حاوی نکات مهمی در باره آینده مجلس خبرگان، 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 84، پرونده مهدی هاشمی و تاثیر 
احتمالی آن بر آینده سیاسی ایش��ان است. هاشمی رفسنجانی 
در پاسخ به سوالی در باره احتمال تاثیر پرونده فرزندش بر نقش 
وی در مجلس خبرگان گفته: فرض کنید من رفتم و رئیس هم 
ش��دم، آن ها باز هم کار خود را می کنند. اگر رئیس نشوم هم کار 
خودشان را می کنند. آن ها می خواهند این کار را بکنند و همین 
االن هم می کنند. مطلب این است که یک گروه با اهداف تخریبی 
هرچه دلش��ان می خواهد، می گویند. مهدی مجموعه کارهای 
آن ها را جمع کرده که در سایت ها، تریبون ها و روزنامه ها گفته و 
نوشته اند. این فشار ها روی قاضی خیلی اثر می گذارد. نمایندگان 
مجلس آن گونه حرف می زنند. یک نماینده مجلس موضوعی را که 
سه بار در مجلس رد شده، تکرار می کند و دروغ هم می گوید. با این 
وضع قاضی باید خیلی شجاع باشد که در این فضا رای بدهد. من 
نمی خواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوه قضاییه 
و همه گفته ام. قاضی را نمی شناسم و هیچ وقت ندیده ام. به این ها 
گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا 
جزایش را ببین��د و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی س��خت 
اس��ت و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوری اسالمی نیست 
که انس��انی را که جرم ندارد، به دلیل مس��ائل سیاسی، متهم یا 
محکومش کنند. من باید از جمهوری اسالمی دفاع کنم. نظر من 
این است. بنابراین در دادگاه هیچ دخالتی نکردم. با اینکه قاضی 
روحانی است، من اصال ندیده ام و نخواسته ام ببینم. االن دادگاه 
تمام شده و مهدی و وکالیش آخرین دفاعشان را به صورت الیحه 
نوشتند که نزدیک دوهزار صفحه و خیلی خواندنی است و بعد ها 
می تواند یک کتاب ش��ود. ما هم نمی خواهیم در کار قوه قضاییه 
دخالت کنیم. حرف من با همه این ها این است که از باال دستور 
ندهید و اگر از باال دستور دادید، خالف موازین قضایی و شرع است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در باره 
شکستن سکوت در برابر محکومیت احتمالی مهدی هاشمی گفته 

است که اعتراض می کنم، دعوا نمی کنم. 

نظرسنجی پر امید خبرگزاری دولت 
برای دولت

نتایج نظر سنجی ایرنا از مردم ایران در سال 93 نشان داد که 63.4 
درصد از مردم نسبت به آینده و برنامه های دولت یازدهم ،امیدوار 
و خوشبین هستند.این نظرسنجی توسط خبرگزاری جمهوری 
اسالمی )ایرنا( در چهار مرحله از ابتدای سال 93 خورشیدی و با 
فاصله زمانی 3 ماهه )پایان هر فصل ( در تهران و 30 مرکز استان، 
انجام شده است .مطابق این نظرسنجی 65 درصد مردم معتقدند 
ارزش ها توسط دولت یازدهم حفظ و رعایت شده و 56.4 درصد 
هم اعالم کرده اند که انتظارات آنان توس��ط دولت براورده شده 
اس��ت .همچنین 54.5 درصد مردم اعتقاد دارد دولت در حوزه 

تالش برای رفع نیازهای کشور موفق بوده است .

هاشمی شاهرودی به نفع چه کسانی 
انصراف داد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بع��د از اینکه آیات یزدی و 
مؤمن اعالم کاندیداتوری کردند، آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی 
انص��راف دادند چون تع��دد کاندیدا را صالح نمی دانس��تند. لذا 
به خالف آنچه برخی شایعه کرده اند، ایشان به نفع هاشمی انصراف 
نداده اند.آیت اهلل عب��اس کعبی عضو مجلس خب��رگان رهبری 
با اشاره به انصراف آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی از کاندیداتوری 
ریاست خبرگان، گفت: آیت اهلل هاشمی شاهرودی بنا به تکلیف 
شرعی و به درخواس��ت جمع قابل توجهی از اعضای خبرگان و 
با وجود محتمل بودن کاندیداتوری آقای هاش��می رفسنجانی، 
کاندیدای ریاست خبرگان ش��دند و تصمیم داشتند تا آخر هم 
بمانند.وی افزود: بعد از اینکه آیت اهلل یزدی و آیت اهلل مؤمن اعالم 
کاندیداتوری کردند، آیت اهلل هاش��می شاهرودی انصراف دادند 
چون تعدد کاندیدا را صالح نمی دانستند؛ لذا به خالف آنچه برخی 
شایعه کرده اند، آیت اهلل هاشمی شاهرودی قطعاً و به هیچ عنوان 

به نفع آقای هاشمی انصراف نداده اند.

شعار دست راست احمدی نژاد در 
دولت روحانی

روزنامه اعتماد به نقل از دس��تیار اقوام و مذاهب رئیس جمهور 
روحانی گزارش داد که وی در بخشی از یک همایش گفته است: 
هر چیز وارد ایران شده، زوایدش حذف شده و بهترینش وارد ایران 
شده است. اسالم هم که آمد، ایران سعی کرد آن را از عربیت جدا 
کند...ایران اسالم ناب را گرفت. امروز دنیای اسالم و منطقه بیش از 
هر زمانی به تمدن اسالمی و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اهل بیت)ع( 
احتیاج دارد.یونس��ی تصریح کرده است:»ما باید تالش کنیم بار 
دیگر پرچم محبت و صلح اسالم ایرانی در منطقه گسترش بیابد و 

باید ایران این مسئولیت را به عهده بگیرد که گرفته است«

 واردات مواد غذايی از آمريکا 
به ايران آزاد شد

مدیرکل فرآورده های غذایی، آش��امیدنی، آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو از واردات کاالهای فرآوری شده غذایی از آمریکا 
به ایران خبر داد. هدایت حسینی درخصوص واردات فرآورده های 
غذایی از کش��ور هایی مانند آمریکا اظهار کرد: واردات کاالهای 
فرآوری ش��ده غذایی در گروه ١0 قرار گرفته ب��ود و برای مدتی 
واردات ماده گروه ١0 ممنوع بود بنابراین وارداتی انجام نمی شد، 
اما چند ماهی می شود که منع قانونی واردات محصوالت گروه ١0 

هم از بین رفته و با ارز آزاد واردات آنها انجام می شود. 
مدی��رکل فرآورده ه��ای غذای��ی، آش��امیدنی، آرایش��ی و 
بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو خاطرنش��ان کرد: درحال حاضر 
به ج��ز یک��ی، دو کش��ور ک��ه ب��ه دلی��ل مالحظات سیاس��ی، 
واردات از آنج��ا ممنوع اس��ت، می ت��وان گفت م��واد غذایی از 
تمامی کش��ورها به ای��ران وارد می ش��ود، از کش��ورهایی مانند 
 آمریکا نی��ز اگرچه کم اس��ت ول��ی م��واردی داریم ک��ه انجام

 می شود.

اصفهان میزبان پیکر مطهر دو 
شهید گمنام دوران دفاع مقدس 

می شود
 زاین��ده رود: مدیر کل بنی��اد حفظ آثار و نش��ر ارزش 
های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: همزمان با ایام 
سوگواری حضرت زهرا)س(، اس��تان اصفهان میزبان 
پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود.

به گزارش زاین��ده رود و به نقل از رواب��ط عمومی اداره 
کل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس اس��تان 
اصفهان،سردار مجتبی شیروانیان ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: پیکر مطه��ر دو ش��هیدگمنام دوران دفاع 
مقدس مصادف با ای��ام فاطمیه، روز جمعه ١۲/۲۲/93 
در شهر باغشاد از توابع شهرستان لنجان تشییع و تدفین 

خواهند شد.
وی با اش��اره به این موضوع که با تدفی��ن این دو پیکر 
مطهر در شهر باغشاد، استان اصفهان به میزبانی 3۲3 
ش��هید گمنام در ١0١ نقطه در اس��تان مفتخر خواهد 
شد، افزود : طی برنامه ریزی های که توسط مسئولین 
شهرستان لنجان و ش��هر باغش��اد انجام گرفته است، 
پیکر مطهر این دو شهید، در روستاها و سایر شهرهای 

شهرستان لنجان نیز تشییع خواهد شد.
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
این استان در ادامه راجع به مش��خصات این دو شهید 
بزرگ��وار گفت: پیکر مطه��ر این دو ش��هید عزیز که از 
شهدای عملیات خیبر می باش��ند، در منطقه عملیاتی 
مجنون تفحص شده و س��ن یکی از شهدا ۲۷ و دیگری 

١۷ ساله می باشد.

ظريف و کري در »لوزان« ديدار 
مي کنند

میانه رایزنی ها، سفری کوتاه هم به بروکسل می کنند.
به گزارش��زاینده رود و به نقل از پایگاه اطالع رس��اني 
دولت، مذاکره کنندگان ایرانی به ریاست محمد جواد 
ظریف ابتدا به لوزان در سوییس خواهند رفت، جایی که 
قرار است وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور نماینده 
ازای اتحادیه اروپا مذاکرات را از نقطه ای که در مونترو 
قطع شده بود، از سر بگیرند.روز دوشنبه ، محمد جواد 
ظریف به همراه معاونان خود س��ید عب��اس عراقچی و 
مجید تخت روانچی میهمان فدریکا موگرینی هماهنگ 
کننده سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا در بروکس��ل 
خواهن��د بود.موگرینی از فرانک والترین اش��تاین مایر 
وزیر خارج��ه آلمان ، لوران فابیوس از فرانس��ه، فیلیپ 
هاموند از انگلیس و نیز محمد جواد ظریف دعوت کرده 

در نشستی ویژه در مقر اتحادیه اروپا شرکت کنند.
پیش از این نشس��ت، ظریف و کری مالقاتی در لوزان 

خواهند داشت.

عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: تعهدی که 
نماینده آمریکا در ش��ورای امنیت نس��بت به توافق جامع 
می دهد به طور خودکار الزام آور بودن این تعهد را از نظر بین 

المللی تحکیم و تثبیت می کند.
به گزارش زاینده رود به نقل ازمهر، 4۷ نفر از س��ناتورهای 
جمهوری خواه آمریکایی روز دوشنبه در نامه ای سرگشاده به 
مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته ای میان 
آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاس��ت جمهوری باراک 

اوباما دوام خواهد داشت.
س��ناتورهای آمریکایی در بخش��ی از این نام��ه خطاب به 
مقامات ایرانی نوشته اند: با توجه به مذاکرات هسته ای تیم 
مذاکره کنده هسته ای ایران با دولت آمریکا به نظر می رسد 
مقامات ایرانی با سیس��تم قانونی آمریکا به درس��تی آشنا 
نیستند. هرگونه توافقی در صورت عدم تایید کنگره عملی 

نخواهد شد و تنها در کاخ سفید باقی خواهد ماند.
نامه سناتورهای آمریکایی به مقامات ایرانی بی جواب نماند 
و وزیر امور خارجه کشورمان در همان روز در پاسخ به این 
نامه گفت: به اعتقاد ما، این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و 

صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است.
وی با اظهار تعج��ب از این که چگونه ممکن اس��ت برخی 
نمایندگان مجلس یک کشور علیه رئیس جمهور و دولت 
خود به رهبران کشور دیگری نامه بنویسند، اظهار داشت: 
نامه س��ناتورهای مزبور نش��ان می دهد که آنها نه تنها با 
مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل 
با ریزه کاری های قانون اساس��ی خود در م��ورد اختیارات 

رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا 
نیستند.

اما نامه این س��ناتورها در حالی منتشر ش��د که چند روز 
قبل محمد جواد ظری��ف در مصاحبه ای اع��الم کرده بود 
که هر گونه توافق هس��ته ای برای هم��ه دولت ها از جمله 
ایران و آمریکا الزام آور اس��ت. رئیس دس��تگاه دیپلماسی 
در مصاحبه ب��ا »صدا« گفت: این توافقی اس��ت که در یک 
قطعنامه فصل هفتمی منش��ور ملل متحد مورد تایید قرار 
می گی��رد و در نتیجه به یک توافق بین الملل��ی و الزام آور 
برای همه دولت ها تبدیل می ش��ود. اینکه دولت ها به چه 
میزان به تعهدات بین المللی ش��ان عملی می کنند بحثی 
جداگانه اس��ت اما ما در حقوق بین المل��ل مبنایی داریم 
 که ب��رای دولت ها تعهدآور اس��ت و از آن مبانی اس��تفاده

 می کنیم.
 از نظر قوانین داخلی مسئولیت کامل هر توافقی 

در آمريکا با رئیس جمهوراست
سیروس ناصری که  عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
در دوره حسن روحانی و همچنین در دوره ای نماینده ایران 
در مقر سازمان ملل در ژنو بوده است در گفتگویی با خبرنگار 
مهر درباره نامه این 4۷ سناتور آمریکایی ضمن اینکه این 
اقدام را عملی تبلیغاتی خواند، گفت: چنین اقدامی از نظر 
قوت اجرایی نه تنها تأثیر ندارد بلکه از نظر قوانین آمریکا نیز 

غیر قانونی است.
ناصری درباره این اقدام 4۷ سناتور آمریکایی گفت: از نظر 
قوانین داخلی آمریکا مسئولیت کامل و جامع روابط خارجی 

و هر گونه توافق و تعهد نس��بت ب��ه دول خارجی با رئیس 
جمهور آمریکا است.

وی اف��زود: وزیر ام��ور خارج��ه هم ب��ه نیابت ب��ا رئیس 
جمهور آمری��کا هر نوع مذاک��ره ای را از جمل��ه مذاکره با 
جمهوری اس��المی ایران دنب��ال می کند، ل��ذا زمانی که 
توافق��ی بی��ن ای��ران و آمری��کا در س��طح وزرای خارجه 
صورت بگیرد، در صورتی که توافق مذک��ور، توافقی امضا 
ش��ده و یا صرفا یک س��ند اعالم شده باش��د، به هر شکلی 
 ک��ه مطرح ش��ود؛ برای دول��ت آمری��کا ال��زام آور خواهد 

بود.
ناصری تصریح کرد: تنها در صورتی ک��ه  در همین توافق 
قید شده باشد که اجرایی شدن آن موکول به تأیید پارلمان 
های دو کشور است، موضوع تأیید سناتورها مطرح می شود 
و چون چنین چیزی در ش��رایط حاضر مطرح نیس��ت، در 
صورتی که آقای کری و آقای ظریف به توافق دست یابند، 
این توافق برای هر دو دولت از جمله دولت آمریکا الزام آور 

خواهد بود.
توافق ناخود آگاه به شورای امنیت می رود 

عضو اس��بق تیم مذاکره کننده هس��ته ای تصریح کرد: از 
نظر بی��ن المللی نیز ی��ک محکم کاری درب��اره این توافق 
انجام می ش��ود که خیلی به جا اس��ت. این توافق ش��امل 
لغو قطعنامه تحریم ش��ورای امنیت یا مفاد مندرج در آن 
خواهد ب��ود و بنابراین تواف��ق به خودی خود به ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل ارجاع و به نحوی در آنجا ثبت و تایید 
خواهد ش��د. تعهدی که نماینده آمریکا در شورای امنیت 
نس��بت به این توافق می دهد ب��ه طور خ��ودکار الزام آور 
 بودن این تعه��د را از نظر بین المللی نی��ز تحکیم و تثبیت

 می کند.
ناصری خاطرنش��ان کرد: بنابراین مطلب��ی که نمایندگان 
کنگره آمریکا مطرح کردند مطلبی نیست که از نظر قانون 
 داخل��ی آمریکا و یا قوانی��ن بین المللی جایگاهی داش��ته

 باشد.
وی در این باره که آیا این نامه عکس العملی به اظهارات وزیر 
امور خارجه درباره الزام آور بودن توافق بوده اس��ت، گفت: 

تصور نمی کنم.
تحرکات اسرائیلی برای جلوگیری از توافق 

ناصری بیان ک��رد: فکر می کن��م این نامه بیش��تر دنباله 
تحرکاتی است که اسرائیلی ها در آمریکا به پیش گرفتند. 
خیلی روشن و واضح است که اسرائیل به هر طریق ممکن 
می خواه��د جلوی این تواف��ق را بگیرد و از ه��ر امکانات و 
عواملی که دارد  و نفوذی که متأس��فانه در سیستم داخلی 
آمریکا ایجاد کرده، بهره برداری می کند تا بتواند دست یابی 

به این توافق را یا عقب بیاندازد یا متنفی کند.
ناصری در پاسخ به این سئوال که آیا چنین نامه ای با تنها 
4۷ امضا می تواند در مسیر مذاکرات هسته ای ایران تأثیری 
داشته باشد، بیان کرد: تا زمانی که سنای آمریکا و یا اعضای 

آن با تع��داد آرای کافی به یک مصوبه دس��ت پیدا نکنند، 
مطالبی را که عنوان می کنند به هیچ وجه الزام آور نیست 
و بیشتر یک حرکت سیاسی و تبلیغی تا یک حرکت قانونی 

و حقوقی است.
وی ادامه داد : البته اگر سنای آمریکا با دوسوم آرا مصوبه ای 
داشته باش��د که طی آن رئیس جمهور این کشور را به یک 
سری از تعهدات مکلف کند، در آن صورت وضعیت تغییر می 
کند که البته تا این لحظه چنین وضعیتی ایجاد نشده است.
عضو اس��بق تیم مذاکره کننده هس��ته ای با بی��ان اینکه 
این موضوع در گذشته نیز ش��کل دیگری در آمریکا سابقه 
داشته است، اظهار داشت: در مواردی اعضای کنگره آمریکا 
حرکات سیاس��ی را برای جهت دهی به سیاست خارجی 

این کش��ور انجام داده اند 
و  به خصوص این امردرباره  
 دول متخاصم مطرح بوده

 است.
وی ادام��ه داد: ب��ه ط��ور 
مثال درب��اره کوبا عده ای 
از سناتوها مایل به برداشته 
ش��دن  تحریم ها و تعدیل 
رواب��ط بوده ان��د. در مورد 
ویتنام همی��ن موضوع در 
دوران اخیر س��ابقه دارد. 
در دوران قدیم هم حتی از 
دو قرن پیش این وضعیت 
بوده که زمانی که آمریکا در 
تقابل با کشوری بوده است 
بعضی از اعض��ای کنگره و 

حتی افراد عادی تالش می کردن��د با ایجاد ارتباط با طرف 
مقابل تغییری در سیاست خارجی آمریکا داشته باشند.

حرکت مجرمانه سناتورهای آمريکايی 
ناصری تأکید ک��رد: اکنون نیز این تعبیر مطرح اس��ت که 
حرکت 4۷س��ناتور آمریکایی و ارتباط با رهبران کشوری 
که آنها آن کشور را در گروه دولت های متخاصم می دانند، 
ارتباط برق��رار کرده و ب��رای اینکه سیاس��ت دولت حاکم 
برآمریکا را تغییر دهند، تماس غیر رسمی گرفته اند که از 

لحاظ قوانین داخلی آمریکا می تواند جرم محسوب شود.
وی گفت: قانونی در آمریکا با نام قانون لوگان با سابقه بیش 
از ۲00 ساله  وجود دارد که طی آن افراد آمریکایی از اینکه  
ارتباطاتی با طرف های سیاسی آمریکا برقرار کنند که نتیجه 

آن مغایر با سیاست های دولت آمریکا باشد، نفی شده اند.
ناص��ری گف��ت: بنابرای��ن اینکه ای��ن اقدام ی��ک حرکت 
نمایشی است به این مفهوم اس��ت که از نظر قوت اجرایی 
 نه تنها تأثیری ندارد بلک��ه از نظر قوانی��ن آمریکا نیز غیر 

قانونی است.

ناصری :

حرکت مجرمانه سناتورهای آمریکا

شنیده ها
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عضوکمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات 
مجلس باتأکید برلزوم شناسایی عامالن 
حمله به علی مطهری درش��یراز،گفت: 
سازمان های ذیربط باید باجدیت موضوع 
رابررس��ی کنند، و اجازه تک��رار چنین 

اقداماتی را ندهند.
احمدتوکلی افزود: برای ارعاب در قانون 
مجازات سختی در نظر گرفته شده است 
و اگر این ارعاب در مورد نماینده مجلس 
انجام شده باشدمجازات خیلی سخت تر 

خواهد بود .
نماینده م��ردم تهران ری و ش��میرانات 
و اسالمش��هربا بیان اینک��ه صرف نظر از 
موافقت یا مخالفت من ب��ا مواضع آقای 
مطه��ری در مجلس موض��وع حمله به 
یک نماینده مردم باید س��ریعا بررس��ی 
شودافزود: دادگستری و وزارت اطالعات 
و اطالعات س��پاه باید به مسئله حمله و 
سوء قصد نسبت به هر فردی در جمهوری 
اسالمی ایران از جمله حمله اخیر به  آقای 
مطهری در شیراز ورود پیدا کند و عامالن 
را شناس��ایی و نس��بت به مجازات آن ها 
اقدامات الزم صورت گیرد. چراکه امنیت 

شهروندان از هر امری مهم تر است.
وی افزود: اگ��ر این ناامن��ی متوجه یک 

نماینده ش��ود، ابعاد موض��وع دوچندان 
خواهد ش��د؛ چون قانون اساس��ی برای 
اظهارنظر نماین��دگان ملت حق ویژه ای 

در اصل 86 قائل شده است.
توکل��ی در پایان ی��ادآور ش��د: عالوه بر 
مجازات عامالن ای��ن ناامنی، اینکه چند 
ده نفر ب��ا موت��ور و خودرو در ف��رودگاه 
اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئوالن 
امنیتی شیراز از تجمع و قصد فاسد این 
تجمع کنندگان بی خبر بوده اند، نهایت 
ناتوانی و عجز از انجام وظیفه آنان را نشان 
می دهد و اگر می دانستند) که این فرضیه 
محتمل تر است( ، بخش حفاظت داخلی 
دس��تگاه های امنیتی نیز باید به موضوع 
ورود کنند و مسئوالن قاصر و یا مقصر نیز 
تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند.

دادستان سابق تهران گفت: احضاریه ای 
ب��رای حض��ور در دادگاه در تاری��خ 5 
اردیبهشت ماه سال آینده به دست من 

نرسیده است.
سعید مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، با اشاره به اظهارات اخیر افتخاری 
سرپرس��ت دادگاه های کیفری استان 
تهران مبنی بر اینکه پنجم اردیبهشت 
ماه س��ال آینده، جلس��ه رس��یدگی به 
اتهامات س��عید مرتضوی در شعبه ۷9 
دادگاه کیفری اس��تان ته��ران برگزار 
می ش��ود، عنوان کرد: بنده نیز از طریق 
رسانه ها از این موضوع اطالع پیدا کردم 
و به جز خبری که آقای افتخاری در این 
مورد به رس��انه ها داد احضاریه ای برای 
حضور در دادگاه در تاریخ 5 اردیبهشت 

ماه س��ال آینده به دس��ت من نرسیده 
است. وی افزود: دیوان عالی کشوراتهام 
معاون��ت در تهیه گ��زارش غیرواقع که 
طی آن من به ۲00 ه��زار تومان جزای 
نقدی محکوم ش��ده بودم را نقض کرد 
و پرونده برای بررس��ی بیشتر به شعبه 
ه��م ارز رفت. ب��ه احتمال زی��اد تعیین 
تاریخ مزبور در صورتی که تایید ش��ود، 
 برای رسیدگی به همین مساله خواهد

 بود. 
مرتضوی ادام��ه داد: هم اکنون خارج از 
تهران و در اس��تان یزد هستم و پس از 
بازگش��ت به تهران با مراجعه به دادگاه 
جزئیات موضوع تشکیل جلسه دادگاه 
در تاریخ 5 اردیبهش��ت س��ال آینده را 

پیگیری خواهم کرد. 
پی��ش از ای��ن افتخ��اری سرپرس��ت 
دادگاه ه��ای کیف��ری اس��تان ته��ران 
در گفت وگو با رس��انه ها عن��وان کرده 
بود ک��ه مطالعه پرونده توس��ط قضات 
ش��عبه ۷9 دادگاه کیفری استان تهران 
به پای��ان رس��یده و قاضی کش��کولی 
پنجم اردیبهشت ماه س��ال 94 را برای 
 برگ��زاری جلس��ه دادگاه تعیین کرده

 است.

وزير خارجه انگلستان در ديدار با هیات پارلماني ايران:

مشتاقانه منتظر رسیدن به توافق با ايران هستیم
فیلیپ هاموند، وزیرخارجه انگلیس سه شنبه در دیدار با هیات پارلمانی ایران در لندن، 
ضمن اشاره به مذاکرات هسته ای گروه ١+5 با تهران گفت: »امیدواریم هرچه سریع تر 

با ایران به یک توافق برسیم.«
وزیر خارجه انگلیس در دیدار با هیات پارلماني ایران با اشاره به برنامه دیدارش با وزیر 
خارجه ایران در چارچوب مذاکرات هس��ته ای گفت: »من مشتاقانه منتظر این دیدار 
هستم و امیدوارم هرچه سریع تر در این خصوص به تفاهم دست یابیم. انگلیس به دنبال 
این است که در فرآیند مذاکرات، نقش مهمی را برای رسیدن به یک تفاهم بازی کند و 

مساله هسته ای ایران هرچه سریع تر پایان پذیرد.«
هیات پارلماني ایران که در لندن به س��ر مي برند به دعوت رسمي پارلمان انگلستان 
به این کش��ور س��فر کرده اند. پی��ش از این نی��ز اعضاي گ��روه دوس��تي و پارلماني 
 انگلس��تان به کش��ورمان س��فر کرده بودند. در راس ای��ن هیات جک اس��تراو قرار

 داشت.
عباسعلي منصوري آراني، نماینده مردم کاشان و رئیس گروه دوستي و پارلماني ایران 
و انگلستان یکي از اهداف س��فر این هیات را بررسي مشکالت و دیدار با ایرانیان مقیم 
لندن عنوان کرد و گفت: روند بازگشایي مجدد سفارتخانه هاي دو کشور مورد بحث و 

بررسي قرار خواهد گرفت.

طرح حمله به سفارت ايران خنثی شد
براساس سندی که ارتش لبنان منتشر کرد ابو حمزه المهاجر تروریست تبعه عربستان 
س��عودی به دنبال برنامه ریزی برای هدف قرار دادن س��فارت ای��ران از طریق عوامل 

انتحاری بود.
شبکه المنار لبنان گزارش داد که س��ازمان امنیت عمومی این کشور "فاطمه خالده" 
یکی از تروریست های زن سوری را در حال تالش برای ترک لبنان و عزیمت به عربستان 

سعودی بازداشت کرد.
براساس سندی که ارتش لبنان منتشر کرد ابو حمزه المهاجر تروریست تبعه عربستان 
س��عودی به دنبال برنامه ریزی برای هدف قرار دادن س��فارت ای��ران از طریق عوامل 

انتحاری بود.
به گزارش المنار، قرار بود این طرح توسط فاطمه الخالده تروریست سوری به مرحله 

اجرا در آید.
این گزارش به این نکته اش��اره نکرد که عزیمت تروریست بازداشت شده به عربستان 
سعودی در راستای مقدمه چینی برای اجرای عملیات تروریستی در آینده بوده یا اینکه 
عملیات مذکور در هنگام اجرا شکست  خورده اس��ت. ارتش لبنان همچنین به نقش 

احتمالی عربستان در این شبکه تروریستی نیز اشاره ای نکرد.
روزنامه لبنانی االخبار هم نوش��ت که این عنصر انتحاری را نیروهای امنیت عمومی 
لبنان در فرودگاه بیروت بازداشت کرده و قرار است برای بازجویی از او به ارتش لبنان 

تحویل داده شود.

 احضاريه ای برای حضور در دادگاه به دست
 من نرسیده است

 ارعاب در قانون با مجازات سنگینی
 روبروست

خیلی روشن و 
واضح است که 
اسرائیل به هر 

طريق ممکن می 
خواهد جلوی اين 
توافق را بگیرد و 
از هر امکانات و 

عواملی که دارد  ، 
 بهره برداری

 می کند



يادداشت
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اخبارشهرداری عرضه میوه دولتی ارزان شب عید از هفته آینده در اصفهان

با برپایی نمایشگاه گل و گیاه در 9 نقطه از شهر:

رئیس اتحادیه عمده فروش��ان میوه و تره بار اصفهان گفت: از ۲۵ اس��فند  ماه امس��ال، 
میوه های دولتی ارزان برای شب عید در اصفهان توزیع می شود.ناصر اطرج در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اش��اره به وضعیت بازار میوه شب عید اظهار داشت: در 
حال حاضر بازار میوه برای شب عید وضعیت خوبی را دارد و با کمبود میوه روبه رو نیستیم.
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فعاليت شبانه روزي 33۰ نيروي 
خدماتي در شهر

مدیرعامل سازمان خدمات موتوري ش��هرداري اصفهان اعالم کرد: با 
توجه به افزایش آمار پس��ماند در روزهاي پایاني سال، نظافت شهر در 
بخش هاي مختلف ب��ا فعالیت ش��بانه روزي ۳۵۰ نفر نیروي خدماتي 
انجام مي ش��ود.به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، حمیدرضا صبور با بیان این مطلب گفت: اکنون 
نظافت، نوسازي، جمع آوري پسماند، رسیدگي به فضاي سبز و حتي 
نظافت زاینده رود در دستور کار قرار گرفته است تا در روز اول فروردین 
شهري زیبا و تمیز به شهروندان و مسافران نوروزي تحویل دهیم. وی 
افزود: در این راستا با توجه به افزایش حجم پسماند در روزهای پایانی 
سال ۳۳۰ نیروي خدماتي نظافت ش��هري به صورت شبانه روزی  در 

شهر فعال شده اند. 
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با اشاره به جاری 
ش��دن آب در رودخانه زاینده رود اظهار داشت: حدود ۲۰ الی ۳۰ نیرو 
نیز برای نظافت رودخانه زاینده رود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز 
فعال می شوند. صبور با بیان اینکه نیروهاي سازمان خدمات موتوري 
از ۱۵ اس��فند تا ۱۵ فروردین ماه در حالت آماده باش کامل قرار دارند، 
تصریح کرد: البت��ه نیروهای خدماتی در ۳۶۵ روز س��ال به صورت ۲۴ 

ساعته فعال هستند. 

فضاي سبز شهر اصفهان به 5۰ ميليون 
متر مكعب آب نياز دارد

شهردار اصفهان با تاکید بر این که نوع نگاه خود به طبیعت و نوع استفاده 
از انرژی های موجود را تغییر دهیم اظهارداشت: فضای سبز فعلی شهر 

اصفهان به ۵۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
دکتر سید مرتضی سقایان نژاد با اعالم این مطلب اظهار داشت: مراسم  
روز درختکاري فقط یک پیام دارد و آن این است که اگر ما می خواهیم 
زندگی سالمی داشته باشیم باید طبیعت س��المی نیز داشته باشیم و 
طبیعت سالم باید رشد طبیعی خود را داشته باشد.شهردار اصفهان با 
اشاره به اینکه در دین اسالم نگاه به آب، درخت، طبیعت و سبزه ثواب 
دارد گفت: متاسفانه به خاطر دخل و تصرف هایی که در طبیعت انجام 
شده، به دست خود هوا را آلوده کرده و خاک، زمین، گیاهان و درختان 
را به دست خود نابود کرده که در واقع زندگی و حیات خود را نابود می 

کنیم.
دکتر سقاییان نژاد از برنامه های شهرداری جهت توسعه فضای سبز شهر 
اصفهان سخن گفت و تصریح کرد: برنامه های خوبی جهت توسعه فضای 
سبز پیش بینی شده است به طوریکه در حال حاضر سرانه فضای سبز 
ش��هر اصفهان به بیش از ۲۶ مترمربع است که قرار بود در برنامه پنجم 
این س��رانه به ۳۰ مترمربع ارتقاء یابد که این مهم به دلیل خشکسالی 

های اخیر محقق نشد.
وی با بیان اینکه هرساله نزدیک به ۳۰ هزار نفر به جمعیت شهر اصفهان 
اضافه می شود گفت: به طور مثال در سال 9۳ باید ۶۰ هکتار به فضای 
سبز شهر افزوده می شد که کار بسیار سختی است ولی خوشبختانه این 
کار در حال انجام است و اگر بتوانیم این سرانه را حفظ کنیم اقدام بسیار 
خوبی می باشد.ش��هردار اصفهان از طرح خرید اکسیژن از شهروندان 
س��خن گفت و ادامه داد: در این طرح ش��هرداری به افرادی که دارای 
باغ هس��تند و اقدام به درختکاری می کنند تس��هیالت الزم همچون 
هرس، ارائه کود، آبیاری و ... را به صورت رای��گان ارائه داده و در مقابل 
از شهروندان اکسیژن خریداری می کند.دکتر سقاییان نژاد با تاکید بر 
اینکه باید نوع نگاه خود به طبیعت و نوع استفاده از انرژی های موجود 
را عوض کنیم بیان داش��ت: در حال حاضر به س��مت استفاده از انرژی 
خورشیدی و تامین انرژی از طریق زباله می رویم به طوریکه در برنامه 
۱۴۰۰ حدود ۱۲ و نیم مگاوات انرژی از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
تولید خواهد شد و تمام س��طح پارک ها به سیستم انرژی خورشیدی 
مجهز خواهد شد همچنین از سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار برای 

آبیاری عرصه ها استفاده می شود.

 آغاز توزيع نهال رايگان
 در مناطق ۱5 گانه شهر

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای س��بز شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
توزیع نهال رایگان در مناطق ۱۵ گانه بین ش��هروندانی که در س��ایت 

سازمان پارکها ثبت نام کرده اند، آغاز شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
احمد س��لمیانی پور با بیان این خبرگفت: در س��ال جاری همزمان با 
هفته درختکاری توزیع ۷۰ هزار اصله نهال در دستور کار قرار دارد. وی 
افزود: با توجه به نظرسنجی های انجام شده ثبت نام برای توزیع نهال 
بین شهروندان امس��ال به صورت الکترونیکی انجام گردید که در این 
راستا شهروندان از ابتدای اسفندماه به مدت ده روز فرصت داشتند در 
سایت سازمان پارکها ثبت نام کنند. مدیرعامل سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: اکنون نیز توزیع نهال رایگان بین 
شهروندانی که در سایت سازمان پارکها ثبت نام کرده اند، آغاز شده است. 
سلیمانی پور با بیان اینکه توزیع نهال با استفاده از شرایط آب و هوایي 
هر منطقه توزیع مي شود، خاطرنشان کرد: البته براي ساختمان هاي 
تجاري، اداري، مسکوني۲ نهال و براي مجتمع هاي آپارتماني ۵ نهال 

در نظر گرفته شده است. 

 شناسايي و ساماندهي ناوگان 
حمل و نقل بار و كاالي درون شهري

مدیر عامل س��ازمان مدیریت حم��ل و نقل بار و کاالي درون ش��هري 
شهرداري اصفهان از اجراي طرح شناسایي و ساماندهي ناوگان حمل 
و نقل بار و کاالي درون ش��هري در اصفهان خبر داد.ب��ه گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، محمد شباني با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: در گذشته ساماندهي و مدیریت حمل و 
نقل بار و کاال در شهر اصفهان متولي خاصي نداشت ولي در حال حاضر 
شهرداري مس��ئولیت این مهم را برعهده گرفته و به دنبال این هستیم 
که در این راس��تا اقداماتي انجام دهیم که هم به نفع ش��هروندان و هم 
به نفع رانندگان باشد.وي اذعان داش��ت: طرح شناسایي و ساماندهي 
ناوگان حمل و نقل بار و کاالي درون شهري از نهم اسفندماه آغاز شده 
و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد که رانندگان خودروهاي باربر درون شهري 
مي توانند جهت ثبت نام در این طرح به نواحي پستي سطح شهر مراجعه 
نمایند.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالي درون شهري 
شهرداري اصفهان تصریح کرد: استفاده از سوخت یارانه اي، تسهیالت 
بیمه یارانه اي و ... از تس��هیالت این طرح مي باش��ند که رانندگان مي 

توانند با ثبت نام در این طرح از این مزایا بهره مند شوند.

رسانه ها اخالق و انصاف 
 اسالمی را در درج
 اخبار رعايت كنند

رئیس حوزه علمیه اس��تان اصفهان گف��ت: افزایش 
تعداد رس��انه ها، س��ایت ها و روزنامه ها در جمهوری 
اسالمی، به شرطی مطلوب اس��ت که رعایت اخالق 
و ادب و انصاف اس��المی و انسانی در رسانه ها شود.به 
گزارش زاینده رود و به نقل پایگاه اطالع رسانی آیت 
اهلل مظاهری، آیت اهلل حس��ین مظاه��ری در دیدار با 
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به اهمّیت خبررس��انی و فعالیت ه��ای خبری، اظهار 
داشت: حساسیت خبررسانی در شرایط فعلی، نظیر 
مجاهده در جبهۀ جنگ اس��ت و از این جهت، نیاز به 
مراقبت و مواظبت مضاعف دارد.وی با تأکید بر اینکه 
فّعالّیت رس��انه های خبری،  خبرگزاری ها، سایت ها و 
روزنامه ها باید با تنّزه و قداست نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران س��ازگاری داشته باش��د، تصریح کرد: 
متأّسفانه وضعیت رس��انه های خبری مطلوب نیست 
و گناهانی نظیر تحریف خبر، تخریب ش��خصّیت ها، 
دروغ، غیب��ت، تهم��ت، اهان��ت، شایعه س��ازی و 
ش��ایعه پراکنی در برخی از روزنامه ها و س��ایت های 
خبری رایج شده است که این طرز خبررسانی، عالوه 
بر اینکه با اخالق و قداست جمهوری اسالمی سازگار 
نیس��ت، برای همۀ ارکان نظام، مضر و مخّرب است.

رئیس حوزه علمیه استان اصفهان تصریح کرد: اهداف 
کسانی که در رس��انه ها به تحریف حقایق یا تخریب 
ش��خصیت، اهان��ت و آبروریزی اش��خاص و بزرگان 
می پردازند، ش��یطانی اس��ت و این گناه��ان بزرگ، 
هیچ توجیه��ی نمی پذیرد.وی با بی��ان اینکه ارتقای 
سطح کمی و کیفی رس��انه های خبری در هر نظام و 
کشوری، سبب ارتقای جایگاه بین المللی آن کشور در 
سطح دنیا می شود، تأکید کرد: افزایش تعداد رسانه ها، 
سایت ها و روزنامه ها در جمهوری اسالمی، به شرطی 
مطلوب است که رعایت اخالق و ادب و انصاف اسالمی 
و انسانی در رس��انه ها ش��ود و گرنه تعدد رسانه های 
بی اخالق، زیان بار است.آیت اهلل مظاهری خاطرنشان 
کرد: بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
مترصد سوء استفاده از رفتار رسانه های داخلی هستند 
و از این رو، ظهور و بروز اختالفات داخلی و نیز اهانت 
و س��رزنش گروه ها و جناح های سیاس��ی نسبت به 
یکدیگر و تحریف حقایق و واقعیت ها، آنان را به اهداف 
ش��وم خود نزدیک می کند و برای جمهوری اسالمی 

خسارات جبران ناپذیری دارد.

جشن سرسبزی در محالت اصفهان برپاست

شاید محله شما نیز یکی از محالت 9 گانه ای باشد که در این 
روزهای پایان سال میهمان نمایشگاه گل و گیاه و غرفه های 
مختلف آن شده است.امسال برای نخستین بار، 9 نقطه از شهر 
به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز که بازار گل و گیاه در آن 
داغ می شود و نیز برگزاری هفته درختکاری میزبان نمایشگاه 
گل و گیاه شده است.یکی از این نمایشگاه ها در خیابان سروش 
و نزدیک به مناره چهل دختران که با توجه به قدمتش ظاهر 

بسیار آسیب دیده ای دارد و نیازمند مرمت است برپا شده.
با ورود به چادر نسبتا کوچک نمایشگاه، عطر شب بو بیش از هر 
گل دیگری به مشام می رسد، گل های متنوع و زیبایی همچون 
بنفشه، رز، اطلسی، شاه پسند، سیکلمه، شمعدانی، سینره، آناما 
و پینره در این نمایشگاه عرضه شده است.غرفه های عکاسی، 
گل و گیاه، خیریه نذر اشتغال امام حسین)ع(، کودک، یاس 
و گیاهان دارویی بخش های مختلف این نمایش��گاه است که 

بازدیدکنندگان سراغ آنها می روند.
بيش�تر م�ردم فق�ط گل ه�ای ُرز و بنفش�ه را 

می شناسند
محمد کاظمی، جوان ۲۵ س��اله در غرفه گل و گیاه ایستاده و 
به سواالت بازدیدکنندگان پاسخ می دهد. کاظمی که ۶ سال 
سابقه کار در بازار گل را دارد می گوید که بیشتر مردم فقط ُرز، 
شب بو و بنفشه را می شناسند و برگزاری چنین نمایشگاه هایی 

باعث شناخت بیشتر مردم از گل ها و گیاهان متنوع می شود.
او به ضعف فرهنگ گل خریدن و گل هدیه دادن در اصفهان 
اشاره می کند و با خنده می گوید: دو روز پیش دیدم پسر بچه 
9 ساله ای با پدرش از روبه روی نمایشگاه رد شد، ایستاد و به 

پدرش گفت که بیاید برایش گل بخرد، ام��ا پدر قبول نکرد، 
بچه که ناراحت شده بود به پدرش گفت: آخه این همه پول رو 

میخای چکار کنی؟!
اکرم رفیعیان یکی از اهالی محل اس��ت که به همراه همسر و 
دو دخترش به دیدن این نمایشگاه آمده است. آنها در باغچه 
کوچک خانه شان گل های زیادی کاشته اند و هر سال روزهای 
نزدیک به عید باز هم در آن گلکاری می کنن��د و حاال به این 

نمایشگاه آمده اند تا برای باغچه خانه شان گل تهیه کنند.
خيريه نذر اش�تغال امام حس�ين )ع(؛ خيريه ای 

كارآفرين
در غرفه عکاس��ی بازدیدکنندگان در کنار نمادهای کاغذی 
مختلفی همچون درخت می ایس��تند و عکس می گیرند. در 
بخشی از نمایش��گاه نیز با توجه به ایام شهادت حضرت زهرا، 
کاغذهای مقوایی به ش��کل گل روی میز گذاشته شده که هر 
کس می تواند دلنوش��ته خود را برای این بان��وی بزرگ بر آن 
بنویسد و بر درخت آویزان کند.هنر دست بانوان در خیریه نذر 
اشتغال امام حسین )ع( نیز زینت بخش قسمتی از نمایشگاه 
شده است. هیبت ا... رفیعی می گوید که این خیریه، خیریه ای 
کارآفرین است که در سال ۱۳9۱ با حضور جمعی از خیرین 
ش��هر اصفهان و با مجوز رسمی از اس��تانداری تاسیس شده 
و ه��دف از آن بهره گیری از تجارب و تخص��ص صنعتگران و 
متخصصین مربوط��ه در اصالح و تغییر فرهن��گ کار و ایجاد 
و رونق کس��ب و کارها بوده اس��ت.رفیعی می گوید که بانوان 
سرپرست خانوار و نیز زنانی که با وضعیت اقتصادی دشواری 
مواجه هستند از جمله افرادی هس��تند که در این خیریه کار 

آموخته و در حال حاضر مشغول کار هستند.
یکی از غرفه های جالب که بچه ها زی��اد به طرف آن می روند 
غرفه کودک اس��ت. در این غرفه نقاشی هایی به کودکان داده 
می شود تا آن را رنگ آمیزی کنند، وقتی بچه ها نقاشی هایشان 
تحویل می دهن��د هدیه زیبایی به آنها داده می ش��ود که یک 

گلدان گل، بذر گل الله عباسی و مقداری خاک است.
قبله نما، مسئول این بخش می گوید که بچه ها از گرفتن هدیه 
خیلی خوشحال می شوند و با توجه به اینکه هدیه ای که به آنها 
داده می شود بذر، گلدان و خاک است که خودشان می توانند 
آن را بکارند این باعث می ش��ود تا با گل و گیاه و طبیعت آشنا 

شوند و قدر آنها را بدانند.
موازی كاری ارگان های مختلف در زمينه گياهان 

دارويی
غرفه گیاه��ان دارویی نی��ز از غرفه های جالب ب��رای بازدید 
کنندگان است. این غرفه از سوی انجمن گیاهان دارویی استان 
که وابس��ته به انجمن گیاهان دارویی ایران اس��ت برپا شده. 
مسئول غرفه، گلدان گل آلوئه ورا را نشان می دهد و می گوید 
که برگزاری چنین نمایشگاه هایی باعث می شود تا مردم خود 
گیاه جاندار را که در خانه از آن به عنوان گیاه دارویی استفاده 
می کنند را هم ببینند، مثال متوجه ش��وند که ضمن داشتن 
گلدان گیاه آلوئه ورا در خانه می توانند از برگ آن هم به عنوان 

پماد استفاده کنند یا با آن مربا هم درست کنند.
رضا عابدی به برگزاری دوره های آموزش��ی از س��وی انجمن 
گیاهان دارویی از جمله دوره های مزاج شناس��ی و آشنایی با 
گیاهان دارویی، پراکندگی آنها و نحوه کاشت اشاره می کند و 
می گوید: در ایران ارگان های مختلف در زمینه گیاهان دارویی 
به موازی کاری می پردازند در حالی اعض��ای انجمن گیاهان 
داورویی همه در این زمینه متخصص هستند و آشنایی کامل 

به گیاهان و اثرات آنها دارند.
برگزاری نمايش�گاه گل و گياه ب�ا محوريت حفظ 

درختان و فضای سبز
سرپرس��ت کمیته فرهنگ ش��هروندی می گوید: با توجه به 
نزدیکی سال نو و فرا رسیدن هفته درختکاری ما با محوریت 
حفظ درختان و فضای سبز خواستیم با برپایی نمایشگاه گل 
و گیاه در 9 نقطه از شهر که برای نخستین بار است که چنین 
کاری در سطح محالت انجام می شود شرایطی را فراهم کنیم 
که خانواده ها در محالت، دسترسی آسان تر و ارزان تری به گل 
و گیاه داشته باش��ند. برپایی غرفه های مختلف از جمله غرفه 
کودک به جنبه مهم فرهنگ سازی اش��اره دارد.محمد جواد 
شمس آرا به نمادهای مختلفی که در این نمایشگاه مورد توجه 
قرار گرفته اند اشاره می کند و می افزاید: درختی که به صورت 
انسان درآمده نماد جان بخش��ی به گیاهان و درختان است، 
قاب عکسی نیز که در این نمایشگاه بازدیدکنندگان کنار آن 
می ایستند و عکس می گیرند نیز گویای سرپناه و محافظ انسان 

است و بحث فضای سبز را نیز مورد توجه قرار می دهد. 

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

تالش ها برای دائمی ماندن جريان آب 
در رودخانه زاينده رود ادامه دارد

معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: تالش ها برای دائمی 
ماندن جریان آب در رودخانه زاینده رود ادامه دارد و مسئوالن 
برای تحقق دس��تور رئیس جمهور در ای��ن زمینه برنامه ریزی 

می کنند.
محمدعلی طرف��ه در جمع خبرن��گاران رس��انه های گروهی 
درباره جریان آب در رودخانه زاینده رود اظهار داش��ت: تالش 
در راستای تحقق دس��تور رئیس جمهور مبنی بر دائمی بودن 

جریان آب زاینده رود در ایام نوروز امسال ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور بنا است که در شهر 
اصفهان آب جاری باش��د و تالش ها در این زمینه ادامه دارد و 

باید این اقدامات اجرایی شود.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان در پاس��خ به اینک��ه آیا این 
تالش ه��ا نتیجه بخش ب��وده، خاطرنش��ان کرد: مس��ئوالن 
به دنب��ال رف��ع مش��کالت آب زاین��ده رود هس��تند و تالش 
 می کنند ک��ه آب به صورت دائمی در رودخانه جریان داش��ته

 باشد.
وی افزود: به هر حال رئیس جمهور در س��فر خود به اصفهان 
اعالم کرد که آب در رودخانه زاینده رود جریان داشته باشد و ما 

باید در راستای تحقق این دستور تالش کنیم.

 حادثه خونبار بلوار شهيد 
عباسپور

ظهر دیروز ، یک دس��تگاه خ��ودروي کامیون در بلوار ش��هید 
عباس��پور اصفهان دچار انحراف ش��د و پس از ورود به پیاده رو 
 با س��ه عابر برخورد کرد که ۲ نفر از آنها جان خود را از دس��ت

 دادند.
مدیرحوادث و فوریت هاي پزشکي اس��تان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ایمن��ا اظهار کرد: س��اعت ۱۱ و ۵۲ دقیقه ظهر روز 
چهارشنبه ۲۰ اسفندماه جاري، در تماسي با واحدهاي امدادي 
اعالم ش��د که یک دس��تگاه خودروي کامیون، هنگامي که از 
س��مت ذوب آهن به طرف نیروگاه در حرکت بوده اس��ت، در 
بلوار شهید عباسپور اصفهان دچار انحراف شده و وارد پیاده رو 

شده است.
دکتر غفور راس��تین اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه در حاش��یه 
پی��اده رو تع��دادي مغ��ازه و کس��به و عاب��ر پی��اده حض��ور 
 داش��تند، خ��ودروي کامیون به ش��دت با س��ه نف��ر برخورد 

کرد.
وي تصریح کرد: متاسفانه در این حادثه، ۲ مرد ۴۰ و ۳۰ ساله 
در دم جان خود را از دست دادند و یک عابر ۲۶ ساله نیز مصدوم 

شد.
راستین خاطرنشان کرد: مصدوم توسط آمبوالنس به بیمارستان 

الزهرا )س( اصفهان منتقل شد.
گفتني است، علت این حادثه در دست بررسي است.

حجت االس��الم س��ید علی خمینی گفت: امام خمینی 
)ره( زمانی وارد حرکت انقالب شد که از هیچ چیز واهمه 

نداشت و ترس در وجود آن بزرگوار جایگاهی پیدا نکرد.
خبرگزاری فارس: امام خمینی )ره( برای آغاز انقالب از 
هیچ چیز واهمه نداشت حجت االسالم سید علی خمینی 
پیش از ظهر امروز در جمع روحانیون و طلبه های حوزه 
علمیه جامعۀ االمام المنتظر نجف آباد اظهار کرد: یکی از 
دغدغه های امام خمینی )ره( که در منشور روحانیت به 

صراحت اشاره شده، راه های انحرافی است.
وی ادامه داد: بنیانگذار انقالب اس��المی قب��ل و بعد از 
انقالب به چند راه انحرافی اشاره کرد که در تاریخ شیعه و 

روحانیون این مسیرها وجود داشته است.
نوه امام خمینی )ره( در مورد راه های انحرافی بیان کرد: 
نمونه ب��ارز آن را می توان به دوری از سیاس��ت و یا غرق 
شدن در سیاس��ت دانس��ت که هر کدام مانند لبه تیغه 

قیچی عمل می کنند.
وی افزود: یک طلبه باید تاریخ طلبگی را مطالعه کرده و 
آگاه باشد که در طول تاریخ با چه مشکالت و تهدیداتی 
روبه رو بوده که در یک دوره عمامه طلبه را برداشته و در 

دوره دیگر طلبه را تاج سر خود می کردند.
سید علی خمینی با بیان اینکه انقالب امام خمینی )ره( 
با اندیشه خاصی صورت گرفت و این انقالب مقدس بود، 
گفت: بنیانگذار انقالب اسالمی با اندیشه و هدف خاص 

خود قیام کردند و از لحاظ علمی و عملی خود را ساخته و 
قدم در این راه نهادند.

وی در ادامه بیان کرد: دش��منان قبل و بعد از انقالب با 
توطئه ها و حوادث مختلف نتوانس��تند ب��ه آرزوی خود 
برس��ند زیرا امام خمینی )ره( در ح��وزه علمیه نجف از 
لحاظ علمی و عملی خود را ساخته و آماده قیام کرده بود.
نوه بنیانگذار انقالب اسالمی در مورد وظیفه طلبه در این 
ایام تصریح کرد: وظیفه روحانی��ون و طلبه ها تحصیل، 
تدریس و تهذیب و آگاهی از مس��ائل روز است و این از 

ویژگی های منحصر به فرد امام بود.
وی عن��وان ک��رد: ام��ام خمین��ی )ره( زمان��ی وارد 
حرکت انقالب ش��د ک��ه از هی��چ چیز واهمه نداش��ت 
 و ت��رس در وج��ود آن بزرگ��وار جایگاه��ی پی��دا 

نکرد.
حجت االسالم سید علی خمینی در مورد ورود روحانیون 
به سیاست اظهار کرد: زمانی که روحانیون وظیفه شرعی 
را احساس کرده و خداوند به آنها تکلیف و بادهای لرزان 
آنها را نلرزاند و گمراه نشدند، باید در سیاست وارد شوند.

وی در ادام��ه افزود: یک��ی از دغدغه ه��ای امروز طالب 
و روحانیون ک��ه نباید فرام��وش ش��ود درس خواندن 
و کمک ب��ه اعتقادات م��ردم و فقه اهل بیت )ع( اس��ت 
 ک��ه خودس��ازی از حی��ث علم��ی و عملی بای��د موثر

 باشد.

روند خش��ک کاغذبازی دوایر اداری در استان اصفهان 
سبب افت سرمایه گذاری در اصفهان شده و موانع زیادی 
را برای رونق س��رمایه گریزی ایجاد کرده و این مس��ئله 
سرمایه گذاران اصفهانی را به شهرستان ها و استان های 

دیگر سوق داده است.
به گزارش زاینده رود وبه نقل از تسنیم، بروکراسی های 
اداری در اصفهان بیش از ش��هرهای دیگر است و همین 
موضوع به اعتقاد کارشناسان سبب شده که روند خشک 
کاغذبازی دوایر اداری سبب افت س��رمایه گذاری مولد 
در استان شود، این مسئله سرمایه گذاران اصفهانی را به 

شهرستان ها و استان های دیگر سوق داده است اما این 
در حالی است که برخی از اعضای شورا اعتقاد دارند که 
شورا می تواند زیرس��اخت های اقتصادی را در اصفهان 

ایجاد کند.
کریم داوودی یکی از اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان در این زمینه می گوید: با توجه به اینکه یکی از 
مهم ترین عوامل س��رمایه گریزی سرمایه گذاران استان 
این اس��ت که بروکراس��ی اداری در اصفهان سخت تر از 
شهرستان های دیگر اس��ت و همین موضوع، اصفهان را 
عقب تر از اس��تان های دیگر از نظر س��رمایه گذاری قرار 
داده اس��ت، بنابراین باید این مانع برداشته شود، چون 
نگاه شخصی من این است که با مشارکت بخش خصوصی 

می توانیم شهر را بسازیم.
به نظر او ش��ورای ش��هر با این ک��ه ب��ازوی اجرائی این 
کار را ن��دارد، می تواند موفق عمل کند، چون به ش��کل 
غیرمستقیم می تواند زیرس��اخت های رونق اقتصادی را 
ایجاد کند و اگر سیاس��ت بُرد بُ��رد را در پیش بگیرد به 

جذب سرمایه گذار کمک های بسیاری می کند.
داوودی افزود: باید برای س��رمایه گذاران درهر شهری 
امنیت ایجاد کنیم و تس��هیالتی ایجاد کنیم که گاهی 

در دست مدیریت شهری اس��ت و ما می توانیم با اصالح 
سیاس��ت های اس��تان، همکاری بانک ها، ایجاد ثبات و 
امنیت در سرمایه گذاری به جذب سرمایه گذاران کمک 
کنیم.وی با اظهار خش��نودی از اینکه با تشکیل شورای 
عالی مشارکت پروژه های مش��ارکتی بسیاری را جذب 
کرده ایم، بیان کرد: تاکنون ۷۵ پروژه مش��ارکتی جذب 
 ش��ده که۳۰ تا ۴۰ درص��د آن به بهره برداری رس��یده

 است.
این عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
ما بای��د سیس��تم vip ایجاد کنی��م به ای��ن معنی که 
دس��ت اندازها و بروکراس��ی های اداری برای س��رمایه 
گذار کم باش��د، گف��ت: متاس��فانه در س��ال های اخیر 
نتوانسته ایم به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازیم، اما 
سرمایه گذاران زیادی هستند که در اصفهان پروژه های 

موفقی را انجام داده اند.
تكري�م و حمايت از س�رمايه گذاران س�بب 

جلوگيری از سرمايه گريزی در اصفهان می شود
عضو کمیس��یون معماری، عمران و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به جذب سرمایه گذار 
خصوصی اظهار داش��ت: ما هنوز نقاط ضع��ف فراوانی 
در حوزه سرمایه داریم و تکریم س��رمایه گذار می تواند 
تش��ویقی برای آنها باش��د و این موضوع تا حدی که در 

دس��ت ش��ورا اس��ت که باید به اجرا درآید و مصوباتی 
را باید به اج��را درآورد که در زمینه س��اخت و س��ازها 
تسهیالتی ایجاد شده و س��رمایه گذار را مثال تشویق به 
س��اخت هتل کند.رس��ول جهانگیری بیان کرد: ما باید 
با استفاده از منافع و ظرفیت هائی که در اصفهان وجود 
دارد اس��تفاده کنیم و ذهنیت ها را به س��متی ببریم که 
 سرمایه گذاران سرمایه هایشان را برای رونق شهر هزینه

 کنند.
وی تصریح کرد: باید از بحث تراکم فروشی دوری شود 
و به سمت و س��وی ارائه راهکارهای بهتری برای جذب 
سرمایه گذاران برویم تا پروژه های شهری هر چه سریع تر 

پیش رفته و سبب رونق ساخت و سازهای شهر شود.
عضو کمیس��یون معماری، عمران و شهرسازی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اینکه مدیریت ش��هری 
تخفیفات وی��ژه ای را برای هتل س��ازی ایج��اد کرده و 
زیرس��اخت هایی را برای دادن تس��هیالت فراهم کرده، 
گفت: این تس��هیالت می توان��د در وضعی��ت کالبدی 
شهر منجر به جذب توریست ش��ود و در رونق اقتصادی 
موثر واقع ش��ود، بنابرای��ن اگر به ش��کل منطقی منافع 
س��رمایه گذاری در نظر گرفته ش��ود، می توانیم امیدوار 
باشیم که س��رمایه گذاران تش��ویق به آمدن به اصفهان 

شوند.

امام خمينی )ره( برای آغاز انقالب از هيچ چيز واهمه نداشت

 دوندگی های اداری سبب سرمايه گريزی در اصفهان شده است
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رابین لی 
رابين ل��ي )يان هانگ لي( 
در 17 نوامبر سال 1968 
در يانگ كوان در اس��تان 
ش��انژي در چي��ن متولد 
شد و بيشتر زمان كودكي 
خود را در آنجا سپري كرد. 
رابين لي در سال 1987 در 
آزمون ورودي تحصيالت 
عالي ملي ش��ركت كرده و 
موفق شد باالترين رتبه در 

ميان شركت كنندگان را از آن خود كند.
 وي سپس دانش��گاه پكينگ را به عنوان كالج تحصيلي خود 
انتخاب كرده و در اين دانشگاه در رشته كارشناسي مديريت 
اطالعات تحصيل كرد. لي در س��ال 1991 به س��اني بوفالو 
در نيويورك اي��االت متحده رفت تا در مقط��ع دكتراي علوم 
كامپيوت��ر ادامه تحصيل ده��د. او البته بع��دا تصميم گرفت 
برنامه دكتراي خود را به كارشناس��ي ارش��د تغيير داده و در 
سال 1994 توانست مدرك كارشناس��ي ارشد خود را از اين 

دانشگاه دريافت كند.
 ،IDD رابين لي در سال 1994 به شركت خدمات اطالعات
بخشي از شركت داو جونز در نيوجرس��ي، پيوست. او در اين 
ش��ركت در توس��عه يك برنامه نرم افزاري براي ويراس��تاري 
آنالين نشريه وال استريت ژورنال مشاركت داشت. رابين لي 
تا سال 1997 در شركت خدمات اطالعات IDD باقي ماند. 
او به طور همزمان در س��ال 1996 يك الگوريتم امتيازدهي 
به سايت ها به نام رنك دكس را براي رتبه بندي صفحاتي در 
نتايج موتورهاي جس��ت وجو ايجاد كرد. او توانست براي اين 
تكنولوژي يك حق امتياز از اياالت متحده دريافت كند. رابين 
لي بعدها اين تكنولوژي را براي موتور جس��ت وجوي بايدو به 

كار برد.
رابين لي از س��ال 1997 تا اواخر س��ال 1999 در سيليكون 
ولي و براي يك شركت پيش��تاز در موتورهاي جست وجوي 
اينترنتي به نام اينفوسيك كار مي كرد. يكي از دستاوردهاي 
نوآورانه لي سايت جست وجوي عكس Go.com بود. رابين 
لي با تجربيات و دانشي كه در علوم كامپيوتر كسب كرده بود 
در سال 2000 و به همراه اريك ژو ش��ركت بايدو را تاسيس 
ك��رد. رابين لي از زمان تاس��يس بايد و توانس��ته با بدس��ت 
آوردن بيش از 70 درصد از س��هم بازار در چين آن را تبديل 
به بزرگترين موتور جست وجوي چين و يكي از 5 موتور برتر 
جست وجوي مستقل در جهان كند. سهام بايدو براي اولين بار 
در سال 2005 در ناسداك عرضه شد، ولي نيز از همان زمان 
مديرعامل اين شركت است. رابين لي در سال 1998 كتابي 
به نام »جنگ كسب و كار در سيليكون ولي« را طبق تجربيات 
زندگي و كارش در س��يليكون ولي تاليف كرد. وي همچنين 
در سال 2001 به عنوان يكي از ده فرد نوآور برتر چيني و در 
س��ال هاي 2002 و 2003 به عنوان يكي از ده ف��رد برتر در 

تكنولوژي اطالعات در چين معرفي شد. 

تصویب واردات ۱۰۰۰ مگاواتی برق 
ایران توسط دولت پاکستان

اداره ملی رگوالتوری انرژی برق پاكستان طرح واردات 1000 
مگاوات ب��رق از ايران به قيمت 8 تا 11 روپي��ه در هر واحد را 
تصويب كرد. بر اساس اين طرح پاكستان طی 30 سال اقدام 
به واردات س��االنه 1000 مگاوات برق از اي��ران خواهد كرد. 
قيمت برق وارداتی از ايران 8 تا 11 روپيه در هر واحد تعيين 
شده است. ايران آمادگی خود را برای تامين 70 درصد هزينه 
های س��اخت خط انتقال اين طرح اعالم كرده اس��ت. ايران 
همچنين از آمادگی خود برای صادرات 3 هزار مگاوات برق به 
پاكستان خبر داده است. بر اساس اين گزارش متوسط پرت 
انرژی در خط انتقالی كه قرار اس��ت احداث شود 2 درصد در 
نظر گرفته شده است. هزينه س��اخت اين خط 580 ميليون 
دالر پيش بينی شده اس��ت كه ايران 70 درصد آن را تامين 
خواهد كرد. محمد ش��بير مديرعامل شركت ملی انتقال برق 
پاكستان با بيان اين خبر گفت: ايران پتانسيل توليد 70 هزار 
مگاوات برق را دارد و هر سال 5 هزار مگاوات توليد برق خود 
را افزايش می دهد. وی در مورد نحوه پرداخت پول برق ايران 
گفت: اين مسئله بالفاصله پس از لغو تحريم ها عليه ايران حل 

و فصل می شود.

تشکیل ۸ هزار پرونده کاربری 
غیرمجاز در سال ۹۳ 

رئيس س��ازمان امور اراضی گفت: 8 هزار پرونده در سال 93 
برای كاربری های غيرمجاز در محاكم قضايی تش��كيل ش��د 
كه سطحی معادل 7 هزار از اراضی كش��اورزی را دربرگرفته 
بود. قباد افشار اظهار داش��ت: زمين كشاورزی يك سرمايه و 
ثروت ملی اس��ت كه بايد حفظ ش��ود زيرا اگر خاك تخريب 
ش��ود امكان جايگزينی و احيای مج��دد آن وجود ندارد. وی 
افزود: آب يك منبع تجديدپذير است كه با روش های نوين و 
ابتكاری، امكان توليد مجدد و قرارگيری آن در چرخه حيات 
وجود دارد؛ اما ش��كل گيری يك س��انتی متر خاك مستلزم 
گذش��ت هزاران س��ال اس��ت بنابراين حفاظت از خاك يك 
ضرورت اجتناب ناپذير است. افشار عنوان كرد: مسئله امنيت 
غذايی كشور  تعارف بردار نيست، امروز ضريب تأمين كالری 
برای امنيت غذايی 60درصد اس��ت يعنی كش��ور  از  لحاظ 
امنيت غذايی مستقل نيست، به همين دليل بايد در راستای 
حفظ هرچه بيشتر خاك بكوشيم؛ وقتی زمين كشاورزی به 
كارخانه تبديل می ش��ود و كش��ت ها جای خود را به خشت 
 می دهند، آن زمين كش��اورزی عماًل از دست رفته محسوب

 می شود.
  افش��ار بي��ان ك��رد: در س��ال 94 به دنب��ال اين هس��تيم 
ك��ه در مرحل��ه اول ط��رح كاداس��تر ب��رای هف��ت 
ميلي��ون هكت��ار زمي��ن كش��اورزی انج��ام ش��ود س��پس 
در مراح��ل بع��د ب��رای 10 ميلي��ون اراض��ی كش��اورزی 
 نظ��ام كاداس��تر و پاي��ش و برنامه ري��زی دقي��ق لح��اظ

 شود.

حجم تخریب و آلودگی محیط 
زیست در استان اصفهان باال است

س��عيد يوس��ف پور معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت 
محيط زيست اس��تان اصفهان ، تخريب غير قابل جبران در 
معادن رو باز و تاثير مس��تقيم بر آب های س��طحی غير زير 
زمينی را از جمله تاثير گذار در آلودگی هوا و خاك برشمرد.
وی، ايجاد آلودگی به واسطه فعال س��ازی عناصر موجود در 
اعماق زمين، ايجاد آلودگی صوتی و گرد و غبار توس��ط كوره 
های آجرپ��زی و نخاله های معدنی و تخريب زيس��تگاه های 
حيات وحش و كريدورهای مهاجرتی در مناطق حفاظت شده 

را از موارد تاثير گذار زيست محيطی عنوان كرد.
بهره برداری بیش از ۶۰ معدن فعال در مناطق تحت 

حفاظت استان اصفهان
به گفته وی، بيش از 60 معدن فعال در مناطق تحت حفاظت 
محيط زيست اس��تان اصفهان در حال بهره برداری است كه 
در شرق اصفهان صنعت گچساران فعال است و 6 هزار و 800 
هكتار از اراضی اين اس��تان و منطقه برخوار تبديل به كانون 
درجه يك مولد گ��رد و غبار و معضلی ب��رای مناطق مركزی 
كشور ش��ده اس��ت. معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان، ضمن اش��اره به اينكه تا سال 
84 هيچ ضابطه و قاعده مش��خص برای فعاليت های معدنی 
وجود نداشت افزود: اگر ضوابط س��ال 84 نيز در برخی موارد 
كلی بوده در عمل بس��يار س��هل گيرانه تنظيم ش��ده است. 
يوس��ف پور، ضمن تاكيد بر ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی 
گفت: هر عملی كه موجبات آلودگی محيط زيستی را فراهم 
كند ممنوع اس��ت. وی، فواصل و حريم ه��ای ناكارآمد و غير 
كارشناسی، مبحث بازس��ازی و احيای موكول به بعد از اتمام 
عمليات بهره برداری، ممن��وع نبودن فعاليت های معدنی در 
مناطق حفاظت ش��ده، عدم لحاظ ممنوعيت ها و محدوديت 
های معادن با توجه به ظرفيت قابل تحمل محيط را از جمله 
 نكات ضعف ضوابط زيست محيطی فعاليت های معدنی ذكر

 كرد.
وی در ادامه، از فعاليت 370 معدن در اين اس��تان خبر داد و 
افزود: بهره برداری معدنی ساالنه از اين معادن 42 ميليون تن 
است.يوسف پور، افزايش نظارت و بازبينی در پايش واحدهای 
آالينده، رفع خالء های قانونی و مشاركت های مردمی و پيش 
بينی مجازات بازدارنده برای متخلفي��ن از ضوابط را از جمله 
راهكارهای حل مش��كالت زيس��ت محيطی ناشی از فعاليت 

های معدنی عنوان كرد. 
وی در پاي��ان گف��ت: ح��دود 40 درص��د س��طح محدوده 
ه��ای معدن��ی اس��تان ب��ا مناط��ق دارای محدودي��ت 
 ه��ای طبيع��ی و حس��اس زيس��ت محيط��ی تداخ��ل 

دارند. 

4
"پرسیس" در سایپا تولید شد

خودرو پرس��يس )بريليانس H230( در راس��تای حركت مهم ترين برنامه دو سال اخير گروه 
خودروسازی سايپا يعنی توس��عه محصول، به توليد رسيده و قرار اس��ت توليد انبوه آن پس از 
تعطيالت نوروز در سايپا آغاز شود.قيمت اين خودرو با مدل گيربكس دستی 37 ميليون و 500 
تومان و مدل گيربكس اتوماتيك AMT اين خودرو 42 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

وزير كار از ايجاد 3 هلدينگ بزرگ اقتصادی تا پايان 
س��ال آينده خبر داد و گفت: در قالب طرح مسكن 
اجتماعی، به دنبال توسعه آپارتمان نشينی نيستيم. 
،" علی ربيعی" با بيان اين مطلب افزود: برای رسيدن 
به كف حماي��ت های اجتماعی ش��نيدن صداهای 
غيربلند بسيار ضروری است. وزير كار، شنيدن تمام 
صداها در جامعه به ويژه اف��راد فاقد تريبون را يكی 
از اركان بسيار مهم و اصلی رسيدن به كف حمايت 

های اجتماعی دانست.
 وی افزود: اگر همه صداهای اجتماعی شنيده شود 
موفقيتی بزرگ به دس��ت می آيد و اي��ن صداها از 
خانه های زنان بی سرپرس��ت، معلوالن، افراد فاقد 
پدر و مادر و يا بازنشستگانی اس��ت كه به دوره ای 
رسيده اند كه هزاران سخن برای گفتن دارند، اين 
صداها از كارگران ك��وره پزخانه ها، كارگران فوالد 
و ... است كه بايد برای ش��نيده شدنشان تدابيری 
انديش��يده ش��ود تا به كف حمايت های اجتماعی 
دس��ت پيدا كنيم. وزير كار گف��ت: اين گردهمايی 
يك گام و حركت در جهت دول��ت تدبير و اميد به 
شمار می رود كه تصميم دارد تمام صداها را بشنود. 
رسيدن به كف حمايت های اجتماعی بدون مداخله 
جمعی امكان پذيرنيست. وی ادامه داد: می خواهم 
امروز برای چندمين بار صفت دولت فروتن را تكرار 

كنم چرا كه دولت يازده��م فروتنانه بر نقاط ضعف 
و قوت خود واقف اس��ت و می داند بدون گروه های 
اجتماعی قادر به حل مس��ائل اجتماعی نيس��ت. 
ربيعی ادامه داد: بدون مشاركت اجتماعی اليه های 
زيرين جامعه دولت در حل مس��ائل ناتوان است و 
باور داريم در بط��ن جامعه قدرت ه��ا و توانمندی 
هايی نهفته است كه اگر به جوش��ش درآيند فارغ 
آمدن بر نابرابری های اجتماعی با س��رعت دنبال 
می شود. وزير كار خاطرنشان كرد: رسيدن به كف 
حمايت های اجتماعی يك نظريه محض نيس��ت، 
بلكه يك برنامه برای دولت يازدهم اس��ت و ما باور 
داريم تا اف��راد از محله های كوچك و روس��تاها به 
 كار گرفته نش��وند انجام كارهای بزرگ غيرممكن

 است. 
وی ادامه داد: يكی از اهداف و كانونی ترين گفتمان 
های انقالب اسالمی حمايت اجتماعی بوده و هست 
و انقالب با اين رويكرد اخالقی، دينی و انس��انی به 
وجود آمد. ربيعی طرح "مسكن برای محرومان" را 
از جمله ايده های مهم امام راحل عنوان كرد و گفت: 
گفتمان امام خمينی )ره( مداخله دولت و مشاركت 
بزرگ اجتماعی مردم برای رسيدن به اين مهم بود. 
ربيعی تاكيد كرد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
بر مبنای همان ايده موضوع مسكن اجتماعی را با 

مشاركت وزارت راه و شهرس��ازی دنبال می كند و 
در اين برنامه سعی نداريم حاشيه نشينی را يكبار 
ديگر در شكل جديد آپارتمان نشينی احياء كنيم. 
وزير كار در خصوص مسكن اجتماعی يادآور شد: 
در مسكن اجتماعی س��عی می كنيم تمام ابعاد و 

جوانب، با مطالعه دقيق 
و عميق پيگيری شود. 
وی با تاكيد بر سياست 
ه��ای رفاه��ی دولت 
يازدهم، از مبارزه با فقر 
درمان، فقر بی سوادی 
و فقر غذايی خبر داد. 
اظهارداش��ت:  وی 
دفترچه های سالمت 
نشان از تحت پوشش 
ق��رار گرفت��ن بيش از 
90 درصد از حاش��يه 
نش��ينان را دارد و در 
وزارت تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعی به دنبال 
تحلي��ل اجتماعی اين 

گروه ها هستيم. ربيعی، نبود بانك اطالعاتی دقيقی 
از شرايط زندگی مردم را يكی از ضعف های موجود 
برشمرد و از تشكيل بانك اطالعاتی دقيق به منظور 
هر نوع سياستگذاری در كش��ور خبر داد و گفت: با 
تكميل اين نوع از بانك ها در آينده نزديك هر نوع 

سياستی مبتنی بر آن دنبال می شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی همچنين موضوع  
طرح بيم��ه اجتماعی برای هم��گان را اعالم كرد و 
افزود: اين طرح هنوز به پايان نرسيده اما اميدواريم 
ب��ر پاي��ه آن بتوانيم تم��ام اقش��ار جامع��ه ايرانی 
 را ب��رای مبارزه با فق��ر و ناامنی ب��رای آينده آماده 
كنيم. وی، كف حمايت های اجتماعی را حق افرادی 
از جامعه عنوان كرد كه براساس برنامه ريزی های 
توسعه ای اشتباه فرصت های اجتماعی نابرابر دارند 
اما دولت فروتن برای آن��ان برنامه ريزی هايی دارد 

كه به حقوق خود دست پيدا كنند. 
ربيعی از ايجاد 3 هلدينگ تا پايان س��ال 94 اشاره 
كرد و گفت: انتظار دارم با ه��م افزايی تا پايان بهار 
94 بتوانيم 3 هلدينگ اقتصادی ايجاد كنيم. وزير 
كار تأكي��د كرد: سياس��ت های انقباضی ش��رايط 
بورس را بايد به درستی بشناس��يم و در شركت ها 
سياس��ت های انقباضی و انبس��اطی را در كنار هم 
 پياده كنيم تا شرايط بازار برای فروش مناسب مهيا

 شود.

وزیر کار خبر داد:

ایجاد سه هلدینگ اقتصادی تا پایان ۹۴
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همگام با سرمایه داران

حجم اسکناس و 
مسکوک تا پایان امسال

ممنوعیت تردد خودروهای 
لوکس خارج از مناطق آزاد

بهزاد قياسوند مدير كل نشر و ريالی بانك مركزی، اظهار داشت: مجموع 
اسكناس و مسكوك در دست اشخاص تا پايان اسفند ماه امسال حداكثر 
)با 17.5 درصد رشد( به 39 هزار ميليارد تومان می رسد. وی افزود: اين 
حجم از اسكناس با احتساب نياز مردم به پول نقد و عرضه بيشتر اسكناس 
و مس��كوك به بازار در روزهای پايان سال محاسبه شده است. مدير كل 
نشر و ريالی بانك مركزی، گفت: بانك مركزی به دو دليل اسكناس منتشر 
می كند، دليل اول جايگزينی اسكناس نو با اسكناس های فرسوده امحاء 
شده و دليل دوم اسكناس جديدی است كه به بازار عرضه می شود. وی 
تصريح كرد: عنصر تعيين كننده برای حجم اسكناس و مسكوك، ميزان 
مراجعه مردم به نظام بانكی است؛ بانك ها وقتی متقاضی اسكناس از بانك 
مركزی می شوند كه مردم از آنها چنين تقاضايی دارند و بانك مركزی هم 

بايد به تقاضای بانك ها و مردم پاسخ دهد.

به گزارش زاينده رود به نقل از پايگاه اطالع رس��انی رياست جمهوری، 
جلس��ه هيأت وزيران امروز چهارشنبه به رياس��ت اسحاق جهانگيری 
معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد.هيأت وزيران در اين جلسه، ورود و 
تردد خودروهای لوكس با حجم موتور بيش از 2500 سی سی به خارج 
از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ويژه اقتصادی را ممنوع كرد.همچنين 
مهم ترين مسائل جاری كشور از سوی اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.در اين جلسه تعدادی از پيشنهادهای دستگاه های اجرايی پس از 
بحث و بررسی به تصويب هيات وزيران رسيد.هيأت وزيران در راستای 
سياست های حمايتی دولت به منظور حفظ ظرفيت توليد و اقتصادی 
كردن فعاليت ها در اين بخش، پيش��نهاد تعيين قيمت تضمينی پيله 
تر ابريش��م و چای درجه يك و دو را برای س��ال زراعی 94-1393 به 

تصويب رساند.

محمدعلی طرفه جانش��ين س��تاد دائمی خدمات سفر 
اصفهان با اش��اره به اينكه س��تاد خدمات دائمی سفر از 
بهمن ماه س��ال 92 با مصوبه دولت ش��كل گرفت، اظهار 
داشت: اين س��تاد در اس��تان اصفهان با رياست استاندار 
اصفهان و جانش��ينی معاون عمرانی تشكيل شده است. 
وی بيان داش��ت: در حال حاضر اين ستاد 9 كميته فعال 
در اس��تان اصفهان دارد كه يك كميته مربوط به ش��هر 
اصفهان و هشت كميته تخصصی به بخش های مختلف 
بهداشت و درمان، اس��كان، امنيت، ارزاق عمومی، امداد 
و نجات و مس��ائل مربوط به س��فر همچ��ون راه و ايمنی 
سفر اختصاص يافته است. جانشين ستاد دائمی خدمات 
س��فر اصفهان افزود: بر اس��اس فعاليت ه��ای كميته ها، 
پيش بينی شده اس��ت كه اس��تان اصفهان در نوروز 94 
توانايی اسكان حدود 170 هزار نفر به ازا هر شب خواب را 
دارد. وی با بيان اينكه دوره خدمت رسانی از 25 اسفند 93 
تا 15 فروردين 94 خواهد بود، افزود: برای اينكه بتوان در 
شهرها بيشتر از امكانات استفاده كرد برنامه ريزی های الزم 
انجام شده است. وی ادامه داد: امسال برای ارتقای سطح 
كيفی خدمت رسانی، بحث آموزش در بخش حمل و نقل 
پيگيری شده و برنامه های خوبی در دستگاه های مختلف 

برای رانندگان و خدمت رسانان صورت گرفته است.

علی اكبر واليتی، مش��اور مق��ام معظم رهبری در 
امور بين الملل و رئيس مركز اس��تراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در سفر خود به اصفهان از 

نيروگاه شهيد منتظری بازديد كرد.
علی اكبر واليت��ی به همراه مع��اون اجرايی مركز 
اس��تراتژيك مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام از 
فرآيند توليد برق نيروگاه شهيد منتظری اصفهان، 
تاسيس��ات و تجهيزات نيروگاه مانن��د توربين ها، 
ژنراتور و بويلر بازديد و در جريان فرايند توليدبرق 

در اين نيروگاه قرار گرفتند. 
در جريان اين بازديد، كارشناس��ان اي��ن نيروگاه 
توضيحاتی درباره تاريخچه نيروگاه شهيد منتظری 
به وی ارائه كردند و وی را در جريان آخرين اقدامات 
زيس��ت محيطی انجام ش��ده توس��ط اين نهاد و 
همچنين حذف مازوت از سيتم توليد اين نيروگاه 

قرار دارند. 
كارشناسان اين نهاد توضيحاتی نيز پيرامون توليد 
پ��اك و طرح های در دس��ت اقدام ب��رای افزايش 
 به��ره وری و راندم��ان واحده��ا توضيح��ات ارائه

 كردند.

رييس هيات مديره سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنايع معدنی )ايميدرو( ضمن انتقاد از مصوبه اخير 
مجلس مبنی بر اينكه ايميدرو تمام درآمد ناشی از 
واگذاری پروژه را به خزانه دولت واريز و دولت بودجه 
اجرای پروژه ه��ا را تامين كند، گف��ت: اين تصميم 
از سوی مجلس گرفته ش��د و ما نيز موافق اين امر 
نبوديم، چرا كه اين مساله موجب تاخير در پروژه ها و 
توقف تحرك ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه ای 
می شود. مهدی كرباس��يان - معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت - ، با بيان اينكه طرح توسعه ايميدرو 
به طور كامل ب��ه تصويب س��ازمان برنامه و بودجه 
می رس��د و نظارت دقيقی بر آن وجود دارد، اظهار 
اميدواری ك��رد تمام بودجه ای ك��ه دولت تصويب 
می كند به ايميدرو بازگردد، چ��را كه اگر اين اتفاق 
محقق نشود بايد بگوييم طرح های توسعه سازمان 
ممكن است دچار مشكل شود. وی با ابراز اميدواری 
از اجرايی ش��دن مصوبات بعد از ابالغ بودجه گفت: 
ايميدرو به عنوان يك س��ازمان توس��عه ای موظف 
اس��ت پروژه های جديد ارائه كند كه در اين راستا 
نيز با توجه سياست  های موجود در جهت حمايت از 
بخش صنعت و معدن اميدواريم مشكلی ايجاد نشود.

سخنگوی ش��ورای اس��المی اس��تان اصفهان گفت: 
متأسفانه شهرداری ها هيچ منبع مالی از دولت دريافت 
نمی كنند و بايد با اختصاص بودجه مناس��ب، زمينه 
جذب نيروهای متخصص در ش��هرداری های استان 
فراهم ش��ود. احمدرضا گلپايگانی در آخرين جلس��ه 
شورای اسالمی استان اصفهان در سال 93، با اشاره به 
اينكه در حال حاضر نيروهای قراردادی شهرداری ها 
بالتكليف هستند، بيان داش��ت: همه می دانند كه در 
حال حاضر شهرداری ها از ارگان های خدمات محور، 
به ارگان های اجتماع محور تبديل ش��ده و استطاعت 
آنها باال رفته اس��ت.  وی افزود: متأسفانه شهرداری ها 
هيچ منبع مال��ی از دولت درياف��ت نمی كنند و بايد 
با اختصاص بودجه مناس��ب، زمينه جذب نيروهای 
متخصص در ش��هرداری های اس��تان فراهم ش��ود. 
سخنگوی شورای اسالمی استان اصفهان به مشكالت 
شهرداری های استان در زمينه ماليات بر ارزش افزوده 
اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر شهرداری های 
استان با مشكالت اساس��ی در زمينه رقم های ماليات 
بر ارزش افزوده مواجه هستند و اين ماليات بر اساس 
تاريخ به حساب واريز می شود اما ادارات دارايی برای 

اعالم رقم های اصلی با شوراها همكاری نمی كنند.

آمادگی برای اسکان روزانه 
۱۷۰ هزار نفر در نوروز ۹4

والیتی از نیروگاه شهید 
منتظری بازدید کرد

 تاخیر در اجرای پروژه های 
معدنی با مصوبه جدید مجلس

زمینه جذب نیروهای متخصص 
شهرداری ها،با اختصاص بودجه

یکی از اهداف 
و کانونی ترین 

گفتمان های 
انقالب اسالمی 

حمایت اجتماعی 
بوده و هست



یادداشت
مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه گفت: در سال آینده کتابخانه ها و سالن های مطالعه اصفهان 

به مبلمانی جدید مجهز می شوند.
حامد نظری افزود: مطالعه، همانند انجام هرکار یا فعاليت دیگر، نيازمند اس��تفاده از روش صحيح 
 است و رش��د و ش��کوفایی اس��تعدادها، توانایی ها و دانش هر انس��ان به کميت و کيفيت مطالعه

 او بستگی دارد.
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۸ فروردین ۹۴، آخرین مهلت 
ارسال آثار به سومین جشنواره 

موسیقی اصفهان
مسول فرهنگی هنرس��رای خورش��يد با بيان این مطلب گفت: 
این جشنواره به منظور معرفی موسيقی س��نتی، اصيل و فاخر 
در جهت ارتقاء س��طح کيفی موس��يقی و حمایت از گروه های 
موسيقی جوانشجاعی منش با اشاره به اینکه این جشنواره صرفا 
ویژه گروه های اصفهان است، بيان کرد: در آثار ارسالی باید حداقل 
نيمی از قطعات جدید باشد، این جش��نواره دارای بخش وبژه با 
موضوع اصفهان است که شرکت کنندگان در این بخش موظف به 
ساخت حداقل یک تصنيف جدید با موضوع اصفهان هستند.وی 
افزود: آثار ارسالی باید در لوح فشره به صورت تصویری با کيفيت 
مطلوب و حداقل دارای سه قطعه باش��د و هر گروه موظف به پر 
کردن فرم کامل جشنواره اس��ت و همچنين گروه های منتخب 
موظف به اجرای حداقل ۱ تا ۳ اثر در ایام جش��نواره هستند. او 
اضافه کرد: کليه گروه های شرکت کننده موظف به رعایت قوانين 
و مقرارات دولت جمهوری اس��امی ایران هستند و شيوه های 
جدید و خاق در اجرا و آغاز مکتب اصفهان در اولویت ویژهای قرار 
دارد.شایان ذکر است؛ عموم عاقه مندان می توانند طبق شرایط  
اعام شده آثار خود را به صورت فایل فشره تصویری حداکثر تا ۸ 
فروردین ماه ۹۴ به دبير خانه جشنواره یعنی هنرسرای خورشيد 
واقع در بزرگراه شهيد چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ ارسال 
نمایند و برای کسب اطاعات بيشتر با شماره ۳۴۵۹۴۷۴۵ تماس 
بگيرند.گفتنی است؛ نتایج پس از بررسی آثار توسط گروه داوران 
روز ۱۷ فروردی��ن ۹۴ اعام و زمان برگزاری جش��نواره ۳ تا ۱۲ 
اردیبهشت ماه ۹۴ است که جوایز و هدایایی به گروه های منتخب 
بين ۱۰ تا ۴۰ ميليون ریال اهدا می  شود. همچنين به سرپرست 
گروه های منتخب تندیس جش��نواره و کليه اعضای گروه لوح 

تقدیر جشنواره اهدا خواهد شد.

همکاری صداپیشه »ببعی« با رامبد 
جوان در »خندوانه«

رامبد جوان »خندوانه« را با اضافه شدن یک عروسک و همراهی 
محمد بحرانی آماده پخش می کند.س��ازنده و مجری این برنامه 
تلویزیونی که س��ری جدید آن طبق روال گذشته برای پخش از 
شبکه نسيم آماده می شود، به خبرنگار سرویس تلویزیون و رادیو 
ایسنا گفت: پيش توليد »خندوانه« تاکنون سخت جلو رفته، ولی 
با این حال تاش می کنيم آن را برای پخش از هفته دوم تعطيات 
نوروز برس��انيم.جوان درباره روند اجرای سری جدید این برنامه 
تلویزیونی افزود: تغييراتی در برنام��ه داریم، اما کليت کار همان 
است که قبا بود و گفت و گو و استندآپ کمدی از جمله بخش های 
»خندوانه« خواهد بود.وی با اش��اره به اینکه تعداد کمدین های 
سری جدید »خندوانه« بيش��تر خواهد بود، گفت: به این برنامه 
یک عروسک با جان بخشی محمد بحرانی هم اضافه شده که حال 

و هوای تازه ای به برنامه می دهد.

به گزارش زاینده رود به نقل از ایمنا: اینجا ميدان جلفا اس��ت. 
ميدانی که دور تا دورش پر از کافه است و پاتوق عصرنشينی های 
هنرمندان اصفهان است. واردش که می شوی، شلوغی آن ابتدا 
برایت عادی است، اما کمی که دقت می کنی، می بينی آدم ها نه 
نزدیک کافه ها که دور مجسمه هایی جمع شده اند. مجسمه هایی 

به رنگ های خاکستری و مسی.
تعجب می کنی که این همه مجس��مه یک شبه چطور ساخته 
شده اند، اما با اندک تکان آن ها می فهمی با مجسمه زنده روبه رو 
هستی. مجس��مه هایی که مرتضی بصراوی، هنرمند هنرهای 
معاصر اصفهان طراحی کرده و در ط��ول هفته درختکاری در 
ميدان های مختلف اصلی ش��هر ش��امل ميدان انقاب، ميدان 
جلفا، مجموعه عباسی، ميدان آزادی، خانه اصفهان و پارک صفه 

به شهر آمده اند.
مردانی نگران درخت

بصراوی ۶ مجسمه ساخته که در مجس��مه نخست، مردی بر 
روی کره ای از زباله که یادآور کره زمين اس��ت که گویا به زباله 
تبدیل شده، ایستاده و ماسکی بر صورت دارد که به مخزنی در 
پشت او متصل است و در این مخزن، شاخه ای درخت قرار دارد. 
بصراوی تمام اجزای این مجسمه زنده را با اسپری خاکستری 
کرده تا دودگرفتگی انسان معاصر در آلودگی هوا را نشان دهد. 
مجسمه دیگر که با اسپری، مس��ی رنگ شده، مردی است که 
تبری در دست دارد و بر روی پایه مجسمه ایستاده و بر روی این 
پایه نوشته شده: »از درختان نبریم«. مجسمه سوم که باز هم 
به رنگ مسی است، مردی است س��وار بر دوچرخه که در سبد 
پشت دوچرخه اش، درختی قرار دارد و گویی او دارد درخت را به 
باغچه ای می رساند برای کاشتن. مجسمه چهارم مردی است که 
نيم تنه اش بر روی پایه مجسمه قرار دارد و سبدی در دست دارد 
که درختی در آن کاشته شده و بر روی پایه مجسمه نوشته شده: 
»اصفهان شهر ریشه دار«. این مجسمه با اسپری برنجی رنگ 
پوشانده شده است. مجسمه پنجم مردی عصا به دست است که 
بر روی پایه مجسمه نشسته و کوزه ای از یک نهال در کنار او قرار 
دارد و با اسپری برنجی رنگ شده است. مجسمه ششم شامل سه 
پسربچه رنگ شده با اسپری خاکستری رنگ است که دور کوزه 
ای گل جمع شده اند و یکی از آن ها کوزه را آب می دهد، دیگری 
به برگ های گياه دست می کشد و سومی بيلی در دست دارد، 
گویی که تازه از کاشتن این گياه فارغ شده است. این پسربچه 
ها گاه اش��ک می ریزند، انگار که از دود خاکستری که آن ها را 

دربرگرفته، عاصی شده اند و برای فرار از آن درخت می کارند.
این اجراها به دليل بی سابقه بودن در اصفهان موجب جذب شدن 
اصفهانی ها شدند. در ميدان جلفا در کنار مردم عادی می توان 

هنرمندان هنرهای تجسمی، اهالی تئاتر و خبرنگاران اصفهانی 
را دید. گروه های حامی محيط زیس��ت اصفه��ان افراد دیگری 
هس��تند که برای دیدن این آثار به این ميدان آمده اند اما آنچه 
بيش از همه توجه مردم را جلب می کند، این است که برخاف 
چيزی که ابتدا به نظر می رس��د، این مجس��مه ها نه از سنگ و 
چوب که از گوشت و پوست هستند و برای مردم جالب است که 
در چهره آن ها دقيق شوند و ببيند که چشم هایشان جان دارد 
و مردمک هایشان جابجا می ش��ود و حتی گاه اشک می ریزند. 
بازار گرفتن عکس یادگاری با مجسمه ها هم حسابی داغ است. 
مرتضی بصراوی، طراح این مجس��مه ها اما گوشه ای ایستاده و 
تنها نظاره گر این واکنش ها است. به سراغ او می رویم و درباره 

این آثار از او بيشتر می پرسيم.
اس�تفاده از هنره�ای معاصر برای بی�ان پیام های 

شهری
مرتضی بصراوی، هنرمند پرفورمنس و طراح این مجموعه آثار به 
خبرنگار ایمنا می گوید: به دليل این که دیگر مردم به شعارهایی 
که نوشته می ش��ود، توجه نمی کنند، مرتضی رشيدی، ریيس 
مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان اصفهان به ما پيشنهاد اثری در 

زمينه هوای پاک برای ارائه در جاده سامت ناژوان داد.
او اضافه می کند: در نهایت به دليل این که از آن کار خوششان 
آمد، سفارش کاری به مناسبت هفته درختکاری را دادند که ما 
این ۶ کار را که یکی شامل سه مجسمه زنده و بقيه مجسمه تکی 
است، طراحی کردیم تا به مدت یک هفته در نقاظ مختلف سطح 

شهر ارائه شود.
بصراوی ادامه می دهد: آثاری که ما ارائه داده ایم، بيشتر از نوع 
مجسمه زنده هستند که تعریفش با پرفورمنس متفاوت است. 
استفاده از آدم زنده موجب تعامل بيشتر اثر هنری با مخاطب و 

ایجاد جاذبه لحظه ای برای او می شود.
او می گوید: استفاده از اسپری رنگ یکی برای این بود که انسان ها 
فرم مجس��مه پيدا کنند. دیگر این که س��عی کردیم با این کار 
مجسمه ها به موضوع کار ربط پيدا کنند، برای مثال مجسمه ای 
را که بر روی تلی از زباله، ماس��کی از یک درخت بر دهان دارد، 

خاکستری رنگ کردیم تا حس دودگرفتگی آن را نشان دهيم.
بصراوی خاطرنش��ان می کند: مجسمه تبر به دس��ت را برای 
رساندن حس خشونت بریدن درخت مسی رنگ کردیم و پایين 
آن نوشتيم: »از درختان نبریم«. مجس��مه دوچرخه سوار هم 
نهالی را برای کاشتن با دوچرخه اش می برد تا برخاف بقيه که 
ثابت نشسته یا ایستاده اند، این مجسمه حس حرکت ایجاد کند.

او می گوید: اس��تفاده از هنرهایی چون پرفورمنس برای بيان 
پيام های شهری در کشور ما یک کار تازه است و می خواستيم 

تابوی استفاده از بدن شکسته شود. به دليل این که ما مجسمه 
زیادی در اصفهان نداریم، مجسمه زنده برای مردم جذابيت دارد، 
در حالی که ممکن است، مجسمه در اروپا و ایتاليا به دليل کثرت 

باال جذابيت زیادی نداشته باشد.
بصراوی ادامه می دهد: واکنش مردم به این آثار در بخش های 
مختلف شهر خيلی فرق می کرد. برای مثال در کوه صفه آدم ها 
به دليل اهميت دادن به طبيعت، برایشان این اجرا جالب بود، 
ولی در ميدان انقاب برخوردهای مردم بسيار عجيب و حتی در 
این طرف و آن طرف ميدان متفاوت بود و بيشتر از این که مفهوم 

ها را دریافت کنند، پرفورمرها را اذیت می کردند.
او می افزاید: به دلي��ل جدید بودن ای��ن کار از طریق تبليغات 
شهری اطاع رس��انی چندانی برایش نش��د، ولی هنرمندان، 
حاميان محيط زیس��ت و خبرنگارها از طریق فضاهای مجازی 
از آن خبردار شدند. در روز اول هم برای شهردارهای مناطق و 
شهردار اصفهان اجرا کردیم که برایشان بسيار جالب و بر روی 
آن ها تاثير زیادی گذاش��ت تا از این گونه هنرها در سطح شهر 

استفاده کنند.
اجراهایی جدید برای مخاطب عام اصفهانی

این آث��ار دو وج��ه هن��ری و محيط زیس��تی دارن��د. از ميان 
بازدیدکنندگان زیادی که به ميدان جلفا آمده اند، به سراغ یک 
هنرمند هنرهای تجسمی و یک فعال حمایت از محيط زیست 

می رویم تا نظر آن ها را هم درباره این آثار جویا شویم.
مرضيه فرخی، فارغ التحصيل کارشناسی نقاشی درباره این آثار 
به خبرنگار ایمنا می گوید: استفاده از مجسمه متحرک و زنده در 
اروپا در کنار خيابان و در محله هایی که مکان تجمع هنرمندان 
است، از دهه ۶۰ و ۷۰ ميادی رایج بوده که این مجسمه ها در 

سطح شهر حرکت می کنند یا یک جا می ایستند.
او می افزاید: دوست داشتم پرفورمرهای این اجرا حرکت کنند 

و کاری انجام دهند تا تعامل با مخاطب شکل بگيرد. با این همه 
چنين اجرایی در اصفهان حرکت خوبی است.

فرخی ادامه می دهد: نشنيده ام که اجرا در قالب مجسمه زنده در 
تهران داشته باشيم و چنين اجراهایی در اصفهان حرکت خوبی 
است، چرا که هنرمند از قالب گالری بيرون می آید و با مخاطب 

و مردم عادی روبه رو می شود.
او ادامه می دهد: چنين حرکت های خوب و پسندیده ای باید 
بيشتر حمایت شود. امتياز دیگر این اجرا این است که در مکان 
های مختلف شهر صورت می گيرد. اميدوارم در آینده این اجراها 
قوی تر شود، به طوری که بتوانيم شاهد اجرای آن ها در محات 

پایين و حاشيه ای شهر هم باشيم.
فرخی می گوید: چنين اجراهایی ب��رای مخاطب عام اصفهان 
جدید اس��ت، گرچه برای مخاطب هنری چنين نيست. با این 

وجود این اجراها مثبت و رو به جلو است.
محیط زیست را فراموش نکنیم

امير حسين رهبری، دبير انجمن صلح با طبيعت اصفهان هم به 
خبرنگار ایمنا می گوید: این اجراها در مکان هایی صورت می گيرد 
که مردم برای کارهای روزمره در آن حض��ور دارند و در نتيجه 

بدون قصد قبلی این آثار را می بينند.
او می افزاید: ما در زندگی روزمره گم شده ایم و محيط زیست را 
فراموش کرده ایم. این اجراها به دليل عمقی که داشت، مردم را 
وادار به فکر کردن مي کرد. برای مثال یکی از مجسمه ها بر روی 
تلی از زباله ایستاده بود و ماسکی بر صورت داشت که در مخزن 

پشت آن، گياهی قرار داشت.
رهبری بيان می کند: حضور انسان هایی که به شکل مجسمه 
درآمده اند، مخاطب را جذب می کرد. در واقع پيام های زیست 
محيطی که در قالب کتاب و بنر ارائه می ش��ود، برای مردم عام 

جذاب نيست و در آن تعمق نمی کنند.

حضور مجسمه های زنده در میدان های اصلی اصفهان

مننقشمردهمیرم،تاتوزندهبمانی!
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مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/12/03-139360302028001203 12/46شماره: 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028001195  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
از  243 صادره  شناسنامه  به شماره  عبدالحسین  فرزند  بهروان  بیژن  آقای  متقاضی 
اصفهان در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1004/65 مترمربع 
احداثی در قسمتی از پالک 198 فرعی از 46 اصلی بخش نوزده ثبت اصفهان واقع در 
کوهپایه به موجب سند انتقال 87570 مورخه 70/10/27 دفترخانه 1 اصفهان موروثی 
متقاضی به مقدار 10 حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است لذا به 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/21

م الف:33717 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/12/03-139360302028001201 12/47شماره: 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028001193  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
از  اله به شماره شناسنامه 1111 صادره  متقاضی خانم فرزانه بهروان فرزند عنایت 
دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1004/65 مترمربع احداثی در 
قسمتی از پالک 198 فرعی از 46-اصلی بخش نوزده ثبت اصفهان واقع در کوهپایه 
کوهپایه   70 دفترخانه   1388/11/08 مورخه   30514 موجب سند رسمی  به  خریداری 
مالک دو حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  فاصله 15 روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/21

م الف:33718 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ رای 

12/348 شماره دادنامه: 9309973623501404 شماره پرونده: 9109983624000646 
شماره بایگانی شعبه: 921154 شکات: 1- آقای امیر آزاد فرزند حسین به نشانی تهران 
- فلکه سوم تهران پارس – کوچه دانشور – پ88، 2- آقای یوسفعلی آزاد فرزند نادعلی 
به نشانی طبس – خ بسیج – مسجد خالویی – ک.امام حسن مجتبی –پالک58، 3- خانم 
 – تهرانپارس- 202 غربی  فلکه سوم   – تهران  به نشانی  فریده داوودی فرزند داوود 
پالک18 متهم: آقای سبکتکین رستمی فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان اتهام: قتل 
غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی دادگاه با عنایت و مداقه در جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سبکتکین)ذبیح( 

رستمی فرزند مصطفی متواری دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر 
عمد آقای حسین آزاد فرزند یوسفعلی در مورخه 1391/7/28 )مصادف با 3 ذالحجه 
ها  و خانم  آقایان  )ورثه مرحوم(  تقدیمی شکات خصوصی  1433( موضوع شکوائیه 
یوسف علی آزاد فرزند نادرعلی و امیر آزاد فرزندحسین و فریده داودی فر فرزند داود 
با عنایت به گزارش مورخ 28 مهر 1391 تنظیمی مرجع انتظامی شهرستان اردستان 
اطالعات مطلعین تعرفه شده و نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات و کارشناس رسمی 
دادگستری که علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید به شماره 
کنترل  در  توانایی  عدم  و  مقرر  سرعت  از  تجاوز  علت  به  ایران77-544د87  انتظامی 
جلسه  و  دادسرا  در  متهم  عدم حضور  لحاظ  به  و  داشته  اعالم  پیچ  در  نقلیه  وسیله 
مورخه 21 آبان 1393 این دادگاه علیرغم ابالغ مراتب به ایشان و بالنتیجه در نتیجه 
به گزارش معاینه جسد مورخ  با توجه  ایشان  از سوی  اعتراض  از  مصون بودن آن 
نظریات رئیس مرکز پزشکی  و  استان اصفهان  قانونی  اداره کل پزشکی   1391/7/30
پرونده  محتویات  و  اوراق  جمیع  در  مداقه  و  عنایت  با  و  اردستان  قانونی شهرستان 
بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم بوده مستنداً به اصول سی و ششم و یکصد و 
شصت و ششم از قانون اساسی و مواد 2و12و13و14و17و18و19و145و160و162و

448و449و454و462و505و549 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 714 
از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و تبصره 2 از ماده 1 و تبصره 2 از ماده 4 و 
مواد 22و28 از قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
سه سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله و همچنین یک سوم دیه کامله از 
بابت تشدید به علت تحقق قتل در ماه حرام در حق شکات )به نسبت سهم االرث صرفًا 
در سهام وراث شاکی( صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف موعد ده روز 
پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز قابل 
پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:516 شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی دادگستری شهرستان اردستان
آگهي موضوع تبصره يك ماده 105 اصالحي آيين نامه قانون ثبت 

نظر به اینکه براساس تقاضاي آقاي غالمرضا یزداني فرزند محمدعلي مبني بر تعیین 
اعیاني ششدانگ پالک 1/8055 واقع دربخش یک ثبت شهرضا که  بهاء یک شانزدهم 
طبق سوابق متعلق است به خانم فاطمه قصرچمي شهرضا فرزند حسین که در اجراي 
، کارشناسي رسمي دادگستري  نامه قانون ثبت  تبصره یک ماده 105 اصالحي آیین 
میزان بهاء یک - شانزدهم اعیاني پالک فوق الذکر را به مبلغ 4190000 ریال برآورد 
فیش  رابه حساب سپرده 2171380220000 طبق  آن  ومتقاضي  است  نموده  اعالم  و 
شماره 17575 مورخ 93/12/18 به مبلغ 4190000 ریال واریز نموده و چون ذي نفع 
فاقد نشاني است/نشاني تعیین شده ذي نفع موافق با واقع نمي باشد لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهي 
مي شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک شهرضا 
مراجعه و در صورتیکه تضییع حقي شده باشدمي تواند از تاریخ انتشار این آگهي به 
اداره  این  رابه  گواهي طرح دعوي  و  مراجعه  مراجع صالحه قضائي  به  ماه  یک  مدت 
تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائي در مدت تعیین 
ثمنیه  بهاء  استثناء  بدون  متقاضي  مالکیت  دعوي سند  گواهي طرح  ارائه  عدم  و  شده 

اعیاني صادر و تسلیم خواهد شد. محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/9/16-724 دادنامه:  شماره   115-93 پرونده:  کالسه   12/285
فاطمه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   23 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/9/11
جمالی نشانی اصفهان – خوراسگان – کوی شهید برادران صالحی- پالک5 خواندگان: 
1- میالد رضایی 2- عنایت نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم فاطمه جمالی به 
طرفیت 1- میالد رضائی بابا احمدی 2- عنایت به خواسته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 
92/8/14 الی 93/2/14 ماهانه مبلغ دو میلیون ریال قبوض تلفن، برق و گاز با عنایت 
قرارداد  و مالحظه  و خوانده  بین خواهان  استیجار  رابطه  احراز  اظهارات خواهان  به 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در  منعقده و 
قبال ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند لذا خواسته خواهان برای شورا ثابت 

تشخیص و به استناد مواد 19و519 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون روابط موجر 
و مستاجر مصوب سال 1370 رای بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
دوازده میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و مبلغ 154/000 ریال بابت قبض 
تلفن، مبلغ 984/000 ریال بابت قبض برق و مبلغ 1/387/000 ریال بابت قبض گاز و 
با  و  میگردد  اعالم  و  در حق خواهان صادر  دادرسی  هزینه  ریال  همچنین 150/000 
عنایت به اینکه خواهان دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نموده است به 
استناد بند ب ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعالم 
میگردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان میباشد.م الف:33486 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

12/296 شماره: 93-461 به موجب رای شماره633 تاریخ 93/8/10 شعبه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی ا... کشاورز اصل 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به تنظیم و انتقال سند موتورسیکلت مدل 1381 
به شماره انتظامی 7528-اصفهان52 به نام خواهان اکبر بیات به نشانی اصفهان - خ 
هزار جریب - کوی زیتون - بلوک5E صادر شد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ اجراييه 

 12/350 شماره پرونده: 139304001013002701/11 شماره بایگانی پرونده: 9302055/2
شماره ابالغیه: 139305102004003635 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9302055 
بدینوسیله به آقای فیروز ریخته گران اصفهانی به نشانی اصفهان خیابان خیام ابتدای 
گزارش  برابر  که  فوق  پرونده  بدهکار  فکور  کوچه  و  بست  بن  نبش  فرقدانی  کوچه 
مامور ابالغ مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 
مبادرت  تهران  ملت  بانک  بستانکار  تهران   284 شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   79938
تا  به صدور اجراییه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 13/088/073/689 ریال 
93/06/31 بدهکار می باشید که خسارت تاخیر تا روز پرداخت 5/912/328 ریال نیز 
نامه اجرای مفاد  آیین  لذا طبق ماده 18  به آن اضافه می گردد  طبق مفاد سند رهنی 
اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می 
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ 
لنبانین  در  واقع  فرعی   132 از  شده  مجزی  فرعی   1050 شماره  پالک  خانه  باب  یک 
دو  آن حداکثر ظرف مدت  قطعیت  و  اصفهان  ماربین بخش 14  اصلی دهستان  چهار 
به وصول مطالبات مرتهن  برگزاری مزایده نسبت  با  و  ارزیابی  تاریخ قطعیت  از  ماه 
 و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

م الف:35292 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   93/10/30-1856 دادنامه:  شماره  1007/93ش6  پرونده:  کالسه   12/351
اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه  رسیدگی: 
وکیل:  توحید  خیابان  ابتدای   – آذر  اصفهان-پل  نشانی:  نوری  حمید  نمایندگی  به 
محبوبه السادات تدین فر نشانی: اصفهان- خ نیکبخت غربی – ساختمان ماکان – واحد45 
خواندگان: 1- سعید پدیدار فرزند علی 2- اکبر نصیریان فرزند رضا هر دو به نشانی: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
السادات  محبوبه  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای 
تدین فر به طرفیت آقایان 1- سعید پدیدار 2- اکبر نصیریان به خواسته مطالبه مبلغ 
تجارت  بانک  به عهده  به شماره 2467/753033  از وجه یک چک  ریال   32/900/000

شعبه ولی عصر به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 32/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 
220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/4/29( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
یک  میباشد.م الف:33567 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره  عمومی حقوقی اصفهان 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

تاریخ رسیدگی:  12/352 کالسه پرونده: 93-1018 شماره دادنامه: 93/10/30-1821 
93/10/13 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید 
رضا حسینی نشانی اصفهان – خ صفه – مجتمع مسکونی یاس – پالک37 خواندگان: 
1- رضا انصاری 2- مرتضی مطاع 3- علی اصغر کاشی همگی نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام به انتقال 175 سهم از 70 سهم ششدانگ یک قطعه زمین گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
به  سید رضا حسینی  خواهان  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای 
طرفیت خواندگان رضا انصاری و غیره به خواسته الزام خواندگان به انتقال 175 سهم 
از 70 سهم مشاع پالک ثبتی 405/591 واقع در بخش 16 اصفهان با مداقه در پرونده و 
مستندات ارائه شده از سوی خواهان و توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی و نیز عدم وصول الیحه ای از سوی 
خواندگان و نیز توجه به استعالم ثبتی به عمل آمده که حاکی از مالکیت خوانده ردیف 
اول نسبت به 525 سهم مشاع از پالک متنازع فیه را دارد و همچنین کارشناسی به عمل 
آمده که محرز نموده ملک مورد دعوی در تصرف دیگری نمی باشد و سایر دالیل و 
محتویات پرونده و مستنداً به مواد 10و219و220 قانون مدنی و 198و519و522 آیین 
از  یکی  به حضور در  انصاری  اول رضا  الزام خوانده ردیف  به  دادرسی مدنی حکم 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال 175 سهم مشاع از 525 سهم مشاع پالک ثبتی 405/591 
در حق خواهان اعالم و صادر می نماید همچنین خوانده ردیف اول با توجه به وجود 
وکالتنامه شماره 99350-81/12/24 از بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه 
دعوی  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  پرداخت  به  ریال   240/000 مبلغ  و  مربوطه 
مطروحه به استناد ماده 2 آیین دادرسی مدنی نسبت به سایر خواندگان رد می گردد 
 رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:33571 

شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

 5 شعبه   93/7/30 تاریخ   1248 شماره  رای  موجب  به  695/93ش5  شماره:   12/353
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی ایزدی 
اصل  بابت  ریال   9/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 954266-90/9/25 تا تاریخ 
 اجرای حکم در حق محکوم له موسی براهیمی با وکالت فریبا توانا به نشانی شاهین شهر

با  و  صادر  واحد6   – شهرام  مجتمع   – غربی  5و6  فرعی  بین   – مخابرات  خیابان   –
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  عشر  نیم  احتساب 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33581 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان  



اخبار کوتاهیادداشت

6
داور دیدار ال کالسیکو مشخص شد

داور والنسیایی به عنوان قاضی دیدار ال کالسیکو بین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا 
انتخاب شد.آنتونیو میگوئل متئو الهوز برای قضاوت دیدار بارسلونا و رئال مادرید 
در هفته بیست و هش��تم اللیگا که بیست و دوم مارس )س��وم فروردین( برگزار 

می شود، انتخاب شد.

Society,Cultural  Newspaper ZayaNde Roud NewSpapeR www.zayanderoud.com

 آزمون و جهانبخش باید
 با ما باشند

اصفهان قهرمان ووشو رده 
سنی کشور شد

سرمربی تیم ملی فوتبال پس از نشست با علی کفاشیان گفت: بعد از 
چند وقت نشست خوبی را با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کردم 
با این حال از آینده خبر ن��دارم و اعتقاد دارم آینده همه ما دس��ت 
خداست.کارلوس کی روش پس از نشست شامگاه سه شنبه با علی 
کفاش��یان به خبرنگاران حاضر در محل فدراس��یون فوتبال گفت: 
جلسه خوبی بود. بعد از چند روزی که از ایران دور بودم فرصتی شد 
تا دوباره مس��ائل را با هم مرور کنیم. من عادت کردم که در زندگی 
جلسات طوالنی داشته باشم و هیچ وقت خسته نمی شوم. زمانی که 
بشود در جلس��ات مسائل کاری را مورد بررس��ی قرارداد برای زمان 
گذاشتن مش��کلی ندارم.وی در پاسخ به این پرس��ش که آیا با این 
شرایط به عنوان سرمربی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد گفت: 
ما می توانیم در مورد برنامه های پیش رو صحبت کنیم اما آینده در 

اختیار خداوند است. 

در مسابقات قهرمانی ووشو رده سنی کشور تیم اصفهان در مجموع ساندا و 
تالو قهرمان شد.به گزارش ایسنا، مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در بخش 
پسران و در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در سالن فجر مجموعه 
ورزشی بندرعباس پیگیری شد.در این پیکارها 310 ووشوکار در مجموع دو 
بخش ساندا و تالو پیکار کردند و نفرات برتر جواز حضور در اردوی آماده سازی 

تیم ملی را به دست آوردند.
در پایان دو روز رقابت نزدیک و فشرده میان تیم های حاضر، اصفهان به عنوان 
نخست تیمی در مجموع تالو و ساندا دست یافت. این تیم موفق شد 9 مدال 
طال، 2 نقره و 3 برنز را به نام خود ثبت کند. زنجان با 3 طال، 5 نقره و 2 برنز و 
خراسان رضوی با 3 طال، 2 نقره و 3 برنز به عنوان دوم و سوم دست یافتند. تیم 
های بوشهر، چهار محال و بختیاری، لرستان و هرمزگان نیز به ترتیب عناوین 

چهارم تا هفتم را به نام خود کردند.

ناصر نوربخ��ش: مربی تیم ملی فرنگی ب��ا بیان این که 
هدف از حضور در تورنمنت مجارس��تان کسب تجربه 
برای کش��تی گیران جوان بود، گف��ت: مخالف حضور 
کریم فر ب��ه عنوان یک کش��تی گیر با تجرب��ه در این 

رقابت ها بودم.
ناصر نوربخش درباره عملکرد تیم منتخب کشتی فرنگی 
ایران در تورنمنت زومباتلی مجارستان، اظهار کرد: پنج 
نفر کشتی گیر به این مسابقات بردیم که خو شبختا نه در 
چهار وزن اول به دو مدال برنز و دو عنوان پنجمی دست 
یافتیم که فکر می کنم با توجه به جوان بودن آنها نتیجه  

بدی به دست نیاوردیم.
 تنه��ا در وزن 85 کیلوگ��رم مجتبی کریم ف��ر با این 
ک��ه نفر ب��ا تجرب��ه ما محس��وب می ش��د نتوانس��ت 
 عملکرد خوب��ی داش��ته باش��د و از دور رقابت ها کنار

 رفت.
مربی تیم ملی فرنگی افزود: بیش��تر کش��ورها با چهار 
 یا پنج کش��تی گیر در ه��ر وزن به ای��ن رقابت ها آمده

 بودن��د. در مجموع 32 تی��م در ای��ن رقابت ها حضور 
داشتند و از میان کش��ورهای صاحب کشتی، روسیه، 
ترکی��ه و آذربایج��ان غایب ای��ن رقابت ه��ا بودند.وی 
همچنین گفت: ما با تیم کامل به این رقابت ها نرفتیم و 

هدف ما کسب تجربه بود. 
در چهار وزن اول کشتی گیران جوانی را به این رقابت ها 
بردیم. گرایی و زینت��ی رفاه برای اولین ب��ار بود که به 
مسابقات برون مرزی اعزام می شدند و نمی شد از آنها 

توقع زیادی داشت.
نوربخش س��طح کیفی رقابت ه��ا را ب��اال ارزیابی کرد 
و اف��زود: خیلی از قهرمان��ان جه��ان و المپیک در این 
رقابت ها حاض��ر بودند. به نظ��ر من تیم ما نس��بت به 

نفراتش نتیجه  خوبی کسب کرد. 
ای کاش ش��رایط مالی فدراس��یون بهتر بود تا به جای 
پنج کش��تی گیر با تیم کامل به مجارس��تان می رفتیم 
و یا این که در برخی از اوزان دو، س��ه  کشتی گیر مانند 

کش��ورهای دیگر به این تورنمنت اع��زام می کردیم تا 
 ضمن نتیجه  بهتر به کسب تجربه نفرات دیگر نیز کمک 

شود.
مربی تیم مل��ی کش��تی فرنگی درب��اره عل��ت اعزام 
مجتب��ی کری��م فر ک��ه از ب��ا تجربه ه��ای تی��م ملی 
فرنگ��ی ایران محس��وب می ش��ود، گفت: خ��ودم هم 
همین نظر را داش��تم و مواف��ق اعزام کریم ف��ر به این 
 تورنمنت نبودم، اما نمی دانم چرا ای��ن تصمیم گرفته

 شد. 
البته شاید از آنجا که در وزن 85 کیلوگرم به جز او نفر 
خاصی نداریم که بتوانیم سرمایه گذاری  کنیم در نهایت 
کریم فر را انتخاب کردیم. ضمن این که در انتخابی تیم 
ملی اخالق��ی در 80 کیلوگرم مجوز گرف��ت و عابدین 
زاده نی��ز در وزن 98 کیلوگرم موفق ش��د و از آنجا که 
کریم فر در وزن 85 کیلوگ��رم عنوان اولی را از آن خود 
 کرد و به تیم ملی راه یافت، نفر اول این وزن محس��وب 

می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر ای��ن که اع��زام ه��ر چه بیش��تر به 
تورنمنت ه��ای خارجی باعث موفقیت کش��تی گیران 
خواهد شد، گفت: اعزام به تورنمنت های مختلف با توجه 
 به ش��رایط مالی فدراسیون کش��تی کار بسیار سختی

 است. 

 س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن معتقد اس��ت که 
بازیکنان تیمش بیشترین نقش را در نتایج خوب اخیر 
این تیم داشته اند. او همچنین می گوید که تمام هم و 

غم ذوب آهن قهرمانی در جام حذفی است.
یحی��ی گل محمدی  درب��اره تغییراتی ک��ه به خاطر 
اردوی تیم ملی امید در برنامه هفته بیست و سوم لیگ 
برتر ایجاد ش��د، گفت: ما طی نامه ای اعالم کردیم که 
حاضریم سه بازیکن امید خودمان را در اختیار تیم ملی 
امید قرار دهیم. حتی آنالیزور تیم مان را هم در اختیار 
آنها گذاشتیم بنابراین فکر می کنم باشگاه ذوب آهن 
بیشترین کمک و تعامل را با تیم ملی امید داشته است.

وی ادام��ه داد: همانطور که گفتم بدون س��ه بازیکن 
امیدمان به مصاف پیکان خواهیم رفت و هدفمان نیز 
این است که مسووالن برگزاری لیگ مجبور نشوند بعد 
از عید بازی ها را فشرده برگزار کنند. به نظرم این کمک 
بزرگی بود که باشگاه ذوب آهن به سازمان لیگ و تیم 

ملی المپیک انجام داد.
س��رمربی ذوب آهن همچنین درباره روند رو به رشد 
تیمش در بازی های گذشته گفت: همانطور که پیش 
از این نیز گفت��ه بودم تیمی که م��ن در ابتدای فصل 
تحویل گرفتم ب��ه لحاظ روحی- روانی و س��اختاری 
مشکالت عدید ه ای داشت. تغییرات زیادی در تیم به 
وجود آمده بود و اعتماد به نفس بازیکنان به خاطر عدم 
نتیجه گیری در فصل گذشته از دست رفته بود و این 
مشکالت خیلی در تیم تاثیر گذاشته بود. همانطور که 
مستحضرید ما زیبا بازی می کردیم ولی نتیجه الزم را 

به دست نمی آوردیم.
وی ادامه داد: در ادامه تمرینات بهتری را انجام دادیم و 
با اعتماد به نفسی که بازیکنان به دست آوردند، به مرز 
خودباوری رسیدند. بعد از آن و به خصوص در اواخر نیم  
فصل اول، هم در لیگ برتر و هم در جام حذفی نتایج 

بسیار خوبی را کسب کردیم.
سرمربی ذوب آهن با اشاره به روح همدلی در تیم خود 

و تاثیر آن در نتایج خوب به دست آمده ذوب آهن گفت: 
آنچه تاکنون به دس��ت آمده نتیج��ه تالش مجموعه 
باش��گاه ذوب آهن، بازیکنان و کادر فنی تیم است. به 
هر حال توانستیم با همدلی و اتحاد نتایج قابل قبولی 
بگیریم. در این بین بیش��تر از همه این بازیکنان تیم 
بودند که با تالش، تمرکز و تحمل تمرینات سخت از 

جان مایه گذاشتند تا تیم موفق شود.
گل محم��دی در واکن��ش به ای��ن موضوع ک��ه »در 
تمرین��ات رابطه نزدی��ک و صمیمی ای ب��ا بازیکنان 
دارد و پا به پ��ای آنها در تمرینات ش��رکت می کند و 
این صمیمیت می تواند در روند رو به رش��د تیم تاثیر 
داش��ته باش��د« نیز اظهار کرد: مس��لما هر تیمی که 
می خواهد موفق شود نیاز به همدلی، اتحاد و یک دست 
بودن دارد. خوش��بحتانه ما با بازیکنانی کار می کنیم 
که به لح��اظ فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اخالقی وجهه 
خوبی دارن��د. جوانان خوبی در تی��م داریم و بایکنان 
باتجربه مان نیز همه س��ربه زیر و افتاده هس��تند و به 
جوانان کمک می کنند. خوش��حالم ک��ه این موضوع 
به خوبی در تیم ما نهادینه شده اس��ت و داشتن این 
بزرگترها در تیم برای ما یک نعمت است که توانستیم 
 با کمک آنه��ا یک همدل��ی خاصی را در تی��م ایجاد

 کنیم.

» مخالف حضور کریم فر در مجارستان بودم«

فرنگی کاران ایران از لحاظ فنی عقب هستند
گل محمدی: تمام هم و غم مان قهرمانی در جام حذفی است

برای کسب سهمیه زیرفشار باشگاه نیستیم

اصغرقلندری- اگر مروری داشته باشیم به 
مسابقات دوره های گذشته استانی، به وضوح 
درمی یابیم که برخی ازتیم های شرکت کننده 
درسی وس��ومین دوره مس��ابقات قهرمانی 
نوجوانان استان، از لحاظ تکنیک بهتراز قبل 
بودند ودر حد واندازه های والیبال پیش��رفته 
وعلمی امروزی، ح��رکات زیبایی از تکنیک 

ناب والیبال را به نمایش درآوردند.
رقاب��ت ه��ای تنگاتنگ وبس��یار تماش��ائی 
والیبال بازان نوجوان درس��ی وسومین دوره 
مس��ابقات قهرمانی اس��تان از لحاظ کیفیت 
درسطح بس��یارخوبی بود وبا ش��کوه هرچه 
بیشتربرگزارش��د که دیداره��ای رده بندی 
وفینال آن که درسالن هفده شهریورورزشگاه 
تختی اصفهان برگزارشد گویای این حقیقت 

بود، ضم��ن اینکه اس��تقبال از ای��ن دوبازی 
به حدی ب��ود که نش��ان م��ی داد اگراطالع 
رسانی خوب وبه موقع  باشد ومحل برگزاری 
مسابقات هم مناس��ب ودرمرکزشهردر نظر 
گرفته شود ، به طور قطع ویقین تماشاگران 
بیشتری،جذب سالن می ش��وند وباتشویق 
های بی امانش��ان رونق افزای بازیها خواهند 
بود، درغیراین صورت زحمات برگزارکنندگان 
مسابقات نه تنها هدرمی رود که خسران و در 

واقع تبعات منفی درپی خواهد داشت.
دراین دوره مسابقات 24 تیم از سراسراستان 
شرکت داشتند که درهشت گروه سه تیمی 
ب��ه ص��ورت دوره ای درمرحل��ه مقدماتی با 
هم دیدارکردندوازهرگ��روه 2تیم به مرحله 
پل��ی آف راه یافتن��د ک��ه درنهای��ت 8 تیم 

برتردرنیم��ه نهایی برابره��م قرارگرفتند که 
درپایان چهارتیم نجف آباد،ناحیه سه آموزش 
وپرورش، پیشتازان وس��تارگان پس ازغلبه 
برحریفان شانس برگزاری بازی های ضربدری 

را به دست آوردند.
دراین مرحل��ه دوتیم ناحیه س��ه ونجف آباد 
موفق ش��دندبرحریفان خود فائ��ق آیند وبه 
فین��ال راه پیداکنند که درب��ازی رده بندی 
دوتیم شایس��ته وخوب ستارگان وپیشتازان 
به مصاف هم  ش��تافتند که تیم پیش��تازان 
در یک دیدارس��خت ونفس گیرموفق ش��د 
در2 س��ت پیاپی با نتایج   ) 29بر27 ( و)25 
ب��ر22( رقیب سرس��خت وپرت��الش خودرا 
از پیش روبرداردومقام س��وم را کس��ب کند 
امادرب��ازی فینال ک��ه باحضورتیمورباجول 

رئیس وغالمحس��ین هژبر پ��ور دبیرهیئت 
و جمع��ی ازمقامات محلی ورؤس��ای کمیته 
های مختلف هیئت والیبال استان و رؤسای 
هیئت های والیبال شهرس��تان ها، به داوری 
مس��عود عس��گریان ومه��دی توکلی    )دو 
داور ملی( درس��الن مملوازتماشاگرمشتاق 
برگزارشد که خستگی ناپذیر به تشویق تیم 
محبوب خودمی پرداختند، تیم ناحیه س��ه 
آموزش و پرورش اصفهان با هدایت ورهبری 
خوب وحس��اب ش��ده علی بهرامی نیا مربی 
بادانش ونام آشنای والیبال اصفهان، در2ست 
متوالی بانتایج مش��ابه )26بر24( موفق شد 
با شایس��تگی وحربه جنگندگی ازچنگ تیم 
پرق��درت وتوانمند نجف آب��اد بگریزد وجام 

قهرمانی را به خود اختصاص دهد.
دیدارباحضورمقام��ات  ای��ن  درپای��ان 
حاضردرس��الن کاپ،مدال واحکام تیم های 

اول تا سوم اهداء گردید.
رضا ایران زاد مسئول کمیته مسابقات هیئت 
والیبال اس��تان مس��ئولیت اجرای��ی رقابت 
ها را برعهده داش��ت که با کم��ک همکاران 

وداوران جوان والیبال استان، مسابقه ها رابه 
خوبی  وبه نحو شایسته ای برگزارکرد. 

در تیم پیشتازان که مقام سوم را کسب کرد، 
فرزان فخرایی)کاپیتان( وبازیکن چپ دست 
این تیم بس��یارخوب بازی کرد، درتیم نجف 
آباد نایب قهرمان این دوره مسابقات،محمد 
امین نعمتی )پاسورچیره دست(امیر حسین 
انصاریان،مهردادغالم��ی بهتری��ن های تیم 
بودند  ودرتیم ناحیه سه قهرمان سی وسومین 
دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان استان،علی 
ابراهیمی،ف��واد فی��ض رفعتی��ان، مصطفی 
رئیسیان)پاسور(وحس��ین ش��جاع بهترین 
بودند وعلی صفایی لیبروی تیم ناحیه س��ه 

بهترین لیبروشناخته شد.
بلندقدترین بازیکن مهدی غفاری با بیش از2 
متروبهنام کاظمی کم سن وسال ترین بازیکن 

این دوره مسابقات بود
س��عیدمعزی نیامربی تیم پیش��تازان،علی 
حیدری مرب��ی تیم نج��ف آبادوعلی بهرامی 
نیا مربی تیم ناحیه سه بهترین وموفق ترین 

مربیان این بازی ها محسوب می شدند. 

محک والیبالیست های نوجوان، درمسابقات استانی:

نمایش تکنیک ناب نوجوانان والیبال،درقهرمانی استان!

کالس داوری درجه سه والیبال 
بانوان اصفهان 

یکدوره کالس داوری درجه س��ه والیبال بانوان ، زیر نظرکمیته 
آموزش هیئت والیبال اس��تان اصفهان درتاالراجتماعات خانه 

ریاضیات اصفهان برگزارشد.
دراین کالس 25نفراز بانوان داوطل��ب فراگیری داوری والیبال 
ازسراسراستان شرکت دارند که مراحل عملی وتئوری را به مدت 
یک هفته زیر نظرخان��م ملیحه نوری داور بی��ن المللی والیبال 
ومدرس رسمی فدراس��یون والیبال جمهوری اس��المی ایران 
می گذرانند که درصورت موفقی��ت در آزمون عملی وتئوری به 

دریافت کارت داوری درجه سه نایل خواهند شد.

تست جدید برای ارزیابی شدت 
آسیب دیدگی مغزی ورزشکاران

گزارش های جدی حاکی از آن است که تست دید در تشخیص 
آسیب دیدگی مغزی در کودکان ورزشکار موثر بوده است.

این تست که در مرکز آسیب دیدگی مغزی N67 آزمایش شده 
است. در کمتر از 2 دقیقه قابل انجام است و مشخص می کنند که 
آیا ورزشکار می تواند به ورزش بازگردد یا خیر. این تست بر روی 

ورزشکاران باالی 5 انجام شده است
نتایج این تحقیقات در مجله “تخصصی چشم و اعصاب” منتشر 
شده اس��ت. در این تحقیقات 243 ورزشکار جوان زیر 17 سال 

مورد بررسی قرار گرفتند.
مدیر این تحقیقات می گوید: این تست توس��ط غیر پزشکان و 
حتی خانواده های ورزش��کاران قابل انجام است. بررسی های ما 
نشان داده است که چگونه یک تست ساده بینایی به تشخیص 
آس��یب دیدگی مغزی در جوانان ورزش��کار کمک می کند. این 
تس��ت King-Devick نام دارد. از آنجایی که آسیب دیدگی 
مغزی ممکن است باعث مش��کالت کوتاه مدت و طوالنی مدت 
شود، یافتن راه های موثر برای تش��خیص آن بسیار مهم است. 
دید و بینایی تحت تاثیر آس��یب دیدگی مغ��زی قرار می گیرد. 
تست King-Devick در سال 1976 توسط یک اپتومتریس 
اختراع شد. پیش از این از تس��ت King برای تشخیص بعضی 

بیماری های عصبی استفاده می شد.
در این تحقیقات ورزشکاران هاکی مورد بررسی قرار گرفتند. در 
این تست ورزشکاران عددهایی که بر روی سه قطعه کاغذ نوشته 
شده اند را با بیشترین سرعت می خوانند. زمان خواندن عددها با 
یکدیگر جمع می شود و امتیاز ورزشکار نشان می دهد که آسیب 

دیدگی مغزی او در چه شرایطی است.
این تست با دو تس��ت دیگر در این رابطه مقایسه شد و مشخص 
شد که دقت آن بیشتر است. در طول س��ال حدود 3.9 میلیون 
آسیب دیدگی مغزی در ورزشکاران آمریکایی رخ می دهد. اگر 
یک بار آسیب دیدگی مغزی اتفاق بیفتد، احتمال رخ دادن دوباره 

آن 3 برابر می شود.
گروه تحقیقاتی درصدد هس��تند تا در مطالع��ات آینده بر روی 
حرکات سریع چشم و ارتباط آن با آسیب دیدگی مغزی بپردازند.

نواب رئی��س بانوان والیب��ال و ورزش های رزمی تا پایان س��ال 
معرفی می شوند

 شهریان: به دنبال ریاست بانوان 
در فدراسیون ها هستیم

معاون امور بانوان وزارت ورزش می گوید در بخش نواب رئیس 
انتخاب ها به صورتی است که ترکیبی از جوان ها و باتجربه ها امور 

کار را در دست بگیرند.
خبرگزاری ف��ارس: ش��هریان: ب��ه دنبال ریاس��ت بان��وان در 

فدراسیون ها هستیم/سرپرستان در اعزام ها همراه تیم هستند
رباب شهریان در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، 
درباره حاش��یه های کاراته بان��وان و تعطیلی لی��گ آنها، گفت: 
مشکل خاصی به وجود نیامده بلکه چالشی در مسابقات بوده که 
مسئوالن فدراسیون آن را حل می کنند. اشتباهاتی در گزینش 
و چینش تیم داوری بوده که فدراسیون به این موضوع رسیدگی 

می کند.
* سرپرستان از اعزام های برون مرزی حذف نمی شوند

وی درباره اینکه در فدراس��یون فوتبال اعالم شده نایب رئیسان 
هیات ها به مس��ابقات برون مرزی اعزام ش��وند و همین موضوع 
اعتراض سرپرستان را به همراه داش��ته، عنوان کرد: سرپرستی 
تیم شاخص هایی دارد و این سرپرس��ت از اول اردو با بازیکنان 
بوده و با آنها آشناس��ت. ما برای تش��ویق و ایجاد انگیزه در بین 
نواب رئیس هیات ها این کار را می کنیم که آنها در کنار تیم های 
ملی اعزام شوند. اما سرپرست باید در کنار تیم باشد و اعزام شود. 
فکر می کنم صحبت ه��ای عرب عامری هم همی��ن بوده که در 
کنار تیم های ورزشی نواب رئیس اس��تان ها هم باشند نه اینکه 
سرپرست حذف شود. حتما برداشت فوتبال هم همینطور بوده و 

من حتما در این خصوص با عرب عامری صحبت می کنم.
معاون امور بانوان وزارت ورزش درباره اینکه نایب رئیس والیبال 
چه زمانی انتخاب می ش��ود، عن��وان ک��رد: روی 4-3 گزینه با 
داورزنی صحبت می کنیم. فدراسیون ورزش های رزمی هم هست 

که تا قبل از پایان سال نواب رئیس بانوان را معرفی می کنیم.
* در بخش نایب رئیسان ترکیبی از جوانترها و با تجربه ها 

را داریم
ش��هریان در ادامه درباره برخی از نواب رئیس که س��ن باالیی 
دارند و در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید باید از جوانترها 
هم استفاده کنید، عنوان کرد: این بحث ها را نمی توان عمومیت 
داد. به عنوان مثال کرم زاده سالهاست در بسکتبال کار می کند 
و یا مشرف که در فدراس��یون جانبازان و معلوالن است. باید از 
ترکیب جوانان و با تجربه ها استفاده کنیم. باید از تجربه این افراد 
 استفاده شود و ما حتی به دنبال ریاست بانوان در فدراسیون ها 

هستیم.

مشکالت مالی استقالل از همه 
تیم ها بیشتر است

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: خوش��حالم که قطب های 
زیادی در فوتبال کش��ورمان وجود دارد اما متاس��فانه به جای 

قطب سازی ما قطب کشی کرده ایم.
خبرگ��زاری ف��ارس: قلعه نوی��ی: محرومی��ت ک��رار مث��ل 
 س��ریال های ادامه دار اس��ت/ به جای قطب س��ازی قطب کشی 
کرده ایم امیر قلعه نویی در گفت وگو با رادیو ورزش در خصوص 
دیدار فردای تیم های اس��تقالل و نفت که خیلی ها آن را فینال 
زودرس لیگ برتر می دانند گفت: م��ن هم موافقم که بازی فردا 
فینال زودرس اس��ت و حتی س��ر تمرین هم روز گذش��ته این 
موضوع را به بازیکنان گفتم اما بازی فردا بازی نیست که قهرمان 
را مشخص کند چون امتیازات زیادی تا پایان لیگ باقی مانده و 
رقبای دیگری هم در این میان هستند و اینطور نیست که فقط 

استقالل و نفت مدعی باشند.
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اخبار کوتاه یادداشت برخورد با سوء استفاده کنندگان از سوخت اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل
مدیرکل حم��ل و نقل و پایانه  های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گفت: بر اس��اس قانون با 
سوء استفاده کنندگان از س��وخت اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر به شدت 

برخورد می شود.
7

مجری وی��ژه و قائم مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی در طرح 
مسکن مهر گفت: تا پایان س��ال آینده، پروژه مسکن مهر 

کشور تکمیل می شود.
احم��د اصغ��ری مهرآب��ادی، در دی��دار ب��ا اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختیاری اظه��ار کرد: پروژه مس��کن مهر 
 کش��ور، تا آخ��ر س��ال 1394، در سراس��ر کش��ور پایان

 می یابد.
وی با اش��اره به وجود 13 پروژه مس��کن مهر مش��کل دار 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گفت: پروژه مس��کن 
مهر این اس��تان در مقایسه با سراسر کش��ور، مشکل حاد 
و وی��ژه ای ن��دارد و تکمیل پروژه مس��کن مهر سراس��ر 
کش��ور تا آخر س��ال 1394، به عنوان یکی از برنامه های 
 مهم دول��ت یازدهم و وزارت راه و شهرس��ازی به ش��مار

 می رود.
اصغری مهرآبادی افزود: با برگزاری نشس��ت های علمی، 
تخصصی و کارشناس��ی ویژه، نس��بت به رفع مش��کالت 
مرب��وط به 13 پ��روژه مس��کن مهر مش��کل دار اس��تان 
 چهارمحال و بختی��اری، اقدام��ات الزم و اجرایی صورت

 می گیرد.
مجری وی��ژه و قائم مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی در طرح 
مسکن مهر تصریح کرد: به همین منظور، نشستی در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و در مورد رفع مشکالت 
مسکن مهر اس��تان چهارمحال و بختیاری تصمیم  گیری 

می شود.
وی با اش��اره به بهره برداری از 3 هزار و 300 واحد مسکن 
مهر جدید در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
با بهره برداری از این واحدهای مسکونی، تعداد واحدهای 
مسکن مهر افتتاح شده در این استان، به افزون بر 16 هزار 

واحد رسید.
اصغری مهرآبادی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته و پیش بینی های علمی انجام شده، سهمیه 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در مسکن مهر شهری، 24 

هزار واحد مسکونی است.
وی بیان داشت: وضعیت 8 هزار واحد مسکن مهر شهری 
باقیمانده از سهمیه استان چهارمحال و بختیاری در مرحله 
نازک کاری بوده و بهره برداری از این تعداد پروژه، تا پایان 

سال 1394 صورت می گیرد.
مجری وی��ژه و قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
مس��کن مهر اضافه ک��رد: وزارت راه و شهرس��ازی برای 
تکمیل و تقویت زیرس��اخت های مس��کن مهر در سراسر 
 کش��ور، دو هزار و 300 میلیارد ریال به وزارت نیرو کمک 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید، به منظور تکمیل 
سریع تر و بهره برداری از پروژه مسکن مهر در کشور، عزم 
راس��خ دارد گفت: وزارت راه و شهرس��ازی برای تکمیل و 
بهره برداری سریع تر از مسکن مهر اس��تان چهارمحال و 

بختیاری، اعتبارات مورد نی��از را تزریق و کمک های مالی 
الزم را ارائه می دهد.

اصغری مهرآبادی گفت: به همین منظور، می توان از محل 
یارانه های مربوط به مسکن مهر، زمین ها و امالک وزارت 

راه و شهرسازی، به شهرداری ها کمک شود.
مج��ری وی��ژه و قائم مقام 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در 
طرح مس��کن مه��ر تأکید 
کرد: اج��رای ش��بکه های 
جم��ع آوری فاض��الب در 
پروژه ه��ای مس��کن مهر و 
ایج��اد روش��نایی در معابر 
این پروژه، به عنوان یکی از 
برنامه های مهم وزارت راه و 
شهرسازی در سراسر کشور 

قرار دارد.
وی افزود: در س��ال جاری، 
هزار و 940 میلی��ارد ریال 
یارانه مسکن مهر، به وزارت 
راه و شهرس��ازی اختصاص 
یافته ک��ه این اعتب��ار، در 

تکمیل و تقویت زیرساخت های مورد نیاز، مانند آب، برق، 
گاز و فضای سبز هزینه می شود.

اصغری مهرآبادی تصریح کرد: وزارت راه و شهرس��ازی، 
این اعتبارات را تنها با هدف تکمیل سریع تر و بهره برداری 
 از پ��روژه مس��کن مه��ر در سراس��ر کش��ور، اختصاص

 می دهد.
این مقام مسئول اظهار داشت: همکاری تمامی مسئوالن 
و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با پروژه مسکن مهر 
در س��طح ملی و اس��تانی، نقش مهمی در سرعت بخشی 
 به رون��د اجرای��ی تکمی��ل و بهره ب��رداری از ای��ن پروژه

 دارد.
مجری وی��ژه و قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح 
مسکن مهر خاطرنش��ان کرد: بهره برداری کامل از پروژه 
مسکن مهر، نقش اساس��ی در کاهش مشکالت مربوط به 

تأمین مسکن دارد.
وی بیان داشت: توس��عه فضای س��بز و تأمین پارکینگ 
مورد نیاز در پروژه های مس��کن مهر، بایس��تی به عنوان 
 برنامه ای اولویت دار از س��وی مسئوالن پیگیری و اجرایی

 شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تکمیل مسکن مهر کشور تا پایان سال 94
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق 

مجلس شورای اسالمی:

شهرداری ها برای پروژه های 
ملی از صندوق توسعه ملی 

استفاده کنند
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه و تلفیق مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: ش��هرداری ها می توانند 
در بح��ث برخ��ورداری از اعتب��ارات بانک��ی و 
تس��هیالت مرب��وط ب��ه صن��دوق توس��عه ملی و 
اوراق قرضه یا م��واردی که مربوط ب��ه پروژه های 
 مل��ی اس��ت از س��رجمع اعتب��ارات اس��تفاده

 نمایند.
سید سعید زمانیان  در بازدید از پروژه های عمرانی 
شهرداری شهرکرد روند خدمات رسانی و اقدامات 
عمرانی این شهرداری را مطلوب و قابل قبول ارزیابی 
کرد و گفت: شهرکرد به عنوان پیشانی استان طی 
 چند سال اخیر در مسیر توسعه و تحول قرار گرفته

 است.
وی افزود: بازگش��ایی امتداد بلوار آیت اهلل کاشانی، 
عقب نشینی خیابان ملت و دیوار دانشگاه شهرکرد، 
تعریض مسیر جاده دانش��گاه آزاد، راه اندازی باند 
دوم کمربن��دی 15 خ��رداد،  احداث س��اختمان 
ش��هرداری منظریه و پیگیری ب��رای احداث کنار 
گذر جنوب به شمال ش��هرکرد از جمله طرح های 
اجرایی و مهم شهرداری شهرکرد در سال 93 بوده 
اس��ت که ضمن رضایت مندی ش��هروندان، باعث 
رشد و آبادانی ش��هرکرد مرکز استان چهارمحال و 

بختیاری شده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی 
همچنین ضمن تقدیر و  تش��کر از زحمات شهردار 
شهرکرد و مجموعه شورای اس��المی این شهر در 
ارائه خدمات رسانی به شهروندان از  پیگیری و حل 
مشکالت حوزه مدیریت شهری شهرکرد در سطح 
ملی خبر داد.زمانیان در ادامه با اش��اره به تصویب 
بودجه س��ال 94 کش��ور توس��ط مجلس شورای 
اسالمی گفت: بر اس��اس این بودجه، شهرداری ها 
می توانن��د به منظور ج��ذب اعتبارات مناس��ب از 
همی��اری ش��هرداری ها و در بحث برخ��ورداری از 
اعتب��ارات بانکی و تس��هیالت مربوط ب��ه صندوق 
توس��عه ملی و اوراق قرضه یا مواردی که مربوط به 
پروژه های ملی اس��ت بتوانند از سرجمع اعتبارات 

استفاده نمایند.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری
 چهارمحال و بختیاری:

ساالنه 43 میلیون مترمکعب آب شرب 
در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: ساالنه 43 میلیون متر مکعب آب ش��رب در این استان توزیع 
 می ش��ود که حدود 33 میلیون متر مکعب آن به مصرف مشترکین

 می رسد.
قدرت اهلل بیگلری اظهار داشت: در آس��تانه نوروز و رونق خانه تکانی 
 و نظاف��ت منازل ض��رورت صرفه جوی��ی در مص��رف آب دوچندان

 است.
وی اف��زود: اگ��ر چ��ه وضعی��ت بارندگ��ی چن��دان تفاوت��ی ب��ا 
س��ال پیش نک��رده اس��ت ام��ا ب��ه دلی��ل تغیی��ر فراین��د بارش 
 از برف به ب��اران حج��م ذخی��ره آب زیرزمینی ما چن��دان مطلوب 

نیست.
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و فاض��الب ش��هری چهارمح��ال و 
بختی��اری تصری��ح ک��رد: س��االنه 43 میلی��ون مت��ر مکع��ب آب 
ش��رب در این اس��تان توزیع می ش��ود که ح��دود 33 میلیون متر 
مکعب آن به مصرف مش��ترکین می رس��د و در طول س��ال ماهانه 
 ب��ه طور متوس��ط چی��زی ح��دود 3 میلی��ون متر مکع��ب مصرف

 می شود.
بیگلری ف��رد ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ول��ی مصرف ای��ن اس��تان در 
ماه اس��فند خیل��ی زی��اد و نزدی��ک ب��ه دو برابر اس��ت اف��زود: از 
ش��هروندان محت��رم و ه��م اس��تانی های عزی��ز انتظ��ار داریم که 
 تا در ام��کان نهای��ت صرفه جویی را در مصرف آب ش��رب داش��ته 

باشند.
در نوروز 94

 بیش از 60 سفره هفت سین 
در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختی��اری از برپای��ی 65 س��فره هفت س��ین در 
 شهرس��تان های 9گان��ه این اس��تان به مناس��بت ن��وروز 94 خبر 

داد.
بهمن عس��گری س��وادجانی از برپایی 65 س��فره هفت س��ین در 9 
شهرستان اس��تان چهارمحال و بختیاری به مناسبت نوروز 94 خبر 
داد و گفت: در هر شهرس��تان با توجه به موقعیت مناسب از نظر فضا 
و مکان در راس��تای نمایش این آیین باستانی و همچنین زیباسازی 
 اقدام��ات الزم برای برپایی س��فره های هفت س��ین ص��ورت گرفته 
است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری با بی��ان اینکه از این تعداد هفت س��فره هفت س��ین در 
موزه ه��ا، قلعه ها، س��اختمان اداری و ورودی مرکز اس��تان توس��ط 
این اداره کل دایر خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: این امر با همکاری 
 ش��هرداری ها و دس��تگاه های عضو ستاد خدمات س��فر اجرا خواهد

 شد.
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طبق 
برنامه ریزی های 
صورت گرفته و 
پیش بینی های 

علمی انجام شده، 
سهمیه استان 

چهارمحال و 
بختیاری در مسکن 

مهر شهری، 24 هزار 
واحد مسکونی است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 اخطار اجرايی
 5 شعبه   93/7/30 تاریخ   1242 شماره  رای  موجب  به  977/93ش5  شماره:   12/354
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید حسین 
میرعالیی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت 
تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 175/000  اصل خواسته 
 91/8/10-590128 تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له موسی براهیمی با وکالت فریبا توانا به نشانی 
طبقه2-   – شهرام  مجتمع   – فرعی5و6غربی  بین   – مخابرات  خیابان   – شاهین شهر 
واحد6 صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:33582 شعبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

بنا به درخواست مرتضی محمدی  اینکه در پرونده کالسه 1632/93  12/355 نظر به 
بدری   - عظیمی  زهره   - عظیمی  علیرضا   - عظیمی  - سعید  عظیمی  طرفیت حمید  به 
زهتاب چی با موضوع تنفیذ و تایید مبایعه نامه و الزام به انتقال با توجه به ارجاع امر 
به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که 
مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی 
و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان - خیابان آتشگاه - مجتمع شماره 
دو شوراهای حل اختالف اصفهان. م الف:35563 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   46390 شماره  شناسنامه  دارای  مبارکه  صالحی  فریدون  آقای   12/356
دادخواست به کالسۀ 6143/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه صالحی مبارکه به شناسنامه 4552 در تاریخ 
93/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- فریدون صالحی مبارکه ش.ش 46390 )فرزند( 2- حبیب ا... صالحی مبارکه 
یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.  ش.ش 1083 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:33487 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   1152 شماره  شناسنامه  دارای  شهرضا  خضری  فرهاد  آقای   12/357
دادخواست به کالسۀ 6165/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نعمت ا... خضری شهرضا به شناسنامه 37 در تاریخ 
93/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند( 2- فرهاد خضری شهرضا ش.ش  احمدرضا خضری ش.ش 26  به:1-  است 
خضری  نوشین   -4 )فرزند(  پ471  ش.ش  شهرضا  خضری  عفت   -3 )فرزند(   1152
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   168 ش.ش  تسلیم  ایران   -5 )فرزند(   404 ش.ش 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33488 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   861 شناسنامه شماره  دارای  امینی  غالمرضا  آقای   12/358
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6138/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   3245 شناسنامه  به  طالخونچه  نظری  حبیبه  شادروان  که  داده  توضیح 
93/10/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند(   56 امینی ش.ش  بتول   -2 )فرزند(   861 امینی ش.ش  غالمرضا   -1 به:  است 
 97 ش.ش  طالخونچه  امینی  ربابه   -4 )فرزند(   93 ش.ش  طالخونچه  امینی  بیگم   -3
طالخونچه  امینی  زهره   -6 )فرزند(   100 ش.ش  طالخونچه  امینی  صدیقه   -5  )فرزند( 

امینی  سهیال   -8 )فرزند(   796 ش.ش  طالخونچه  امینی  زهرا   -7 )فرزند(   132 ش.ش 
انجام  با  اینک  )فرزند(.   906 ش.ش  طالخونچه  امینی  فرشته   -9 )فرزند(   688 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33489 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/359 خان عصمت کریمی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسۀ 
6168/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رسول آقاکوچکی بوزانی به شناسنامه 7 در تاریخ 90/3/7 اقامتگاه دائمی 
به:1- محمدرضا  است  آن مرحوم منحصر  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  خود 
آقاکوچکی بوزانی ش.ش 9 )فرزند( 2- قربانعلی آقاکوچکی بوزانی ش.ش 609 )فرزند( 
3- اکرم آقاکوچکی بوزانی ش.ش 13352 )فرزند( 4- عصمت کریمی بوزانی ش.ش 8 
)همسر( 5- حمید کریمی بوزانی ش.ش 408 )فرزند( 6- سعید کریمی بوزانی ش.ش 
279 )فرزند( 7- قدیرعلی کریمی بوزانی ش.ش 608 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33490 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1789  آجودانیان  آقای حسین   12/360
به کالسۀ 6183/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/7/9 تاریخ  در   189 شناسنامه  به  آجودانیان  شکرا...  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
سعید آجودانیان ش.ش 1234 )فرزند( 2- محمدعلی آجودانیان ش.ش 1423 )فرزند( 
3- مسعود آجودانیان ش.ش 41 )فرزند( 4- حسین آجودانیان ش.ش 1789 )فرزند( 
5- جعفر آجودانیان ش.ش 26718 )فرزند( 6- پروین آجودانیان ش.ش 674 )فرزند( 
7- افخم ایرانمدار ش.ش 23602 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:33491 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   545 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  برنجی  محمدرضا  آقای   12/361
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6172/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
شناسنامه  به  دستجردی  برنجی  ا...  سیف  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/10/17 تاریخ  در   125
)فرزند( 2- محمدرضا  افروزنیا ش.ش 10  علیرضا  به:1-   است  آن مرحوم منحصر 
برنجی دستجردی ش.ش 545 )فرزند( 3- پروین برنجی دستجردی ش.ش 39 )فرزند( 
4- بتول برنجی دستجردی ش.ش 66 )فرزند( 5- نصرت عبدالغنی دستجردی ش.ش 
103 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33492 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/362 آقای بهرام مختاری مورکانی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6149/93ح10  کالسۀ  به 
در   40 شناسنامه  به  مورکانی  مختاری  ا...  حجت  شادروان  که  داده  توضیح   چنین 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/3/25 تاریخ 
منحصر است به:1- بهرام مختاری مورکانی ش.ش 15 )پدر( 2- زهرا مختاری مورکانی 
انجام تشریفات  با  اینک  الهام جمشیدیان ش.ش 1154 )همسر(.  )مادر( 3-  ش.ش 34 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:33493 شعبه دهم حقوقی شورای حل

اختالف اصفهان

ابالغ رای 
12/364 شماره دادنامه: 9309970353402046 شماره پرونده: 9309980359800974 
نشانی  به  خدا  رحم  فرزند  گرامی  آقای رضا  931183 شاکی:  بایگانی شعبه:  شماره 
شهرستان اصفهان – رباط سوم – خ اندیشه – مجتمع ساحل3- واحد10 متهم: آقای 
 – سینا  ابن  خ   – گلستان  خ   – کاوه  خ   – اصفهان  نشانی شهرستان  به  احمدی  رهام 
از  تقلب  و  استفاده  سوء  یا  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  اتهام:  متواری  پ112- 
به صدور  مبادرت  به شرح زیر  و  اعالم  را  دادگاه ختم رسیدگی  امتیازات گردشکار: 
احمدی متواری  آقای رهام  نام  به  اتهام متهم  دادگاه: در خصوص  مینماید. رای  رای 
مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال حسب شکایت 
آقای رضا گرامی صرفنظر از اعالم رضایت بعدی وی با عنایت به اظهارات مطلعین و 
عدم حضور متهم جهت دفاع بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستندا به ماده 2 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری با رعایت ماده 38 قانون 
مستحق  را  متهم  خصوصی  شاکی  گذشت  لحاظ  به   1392 مصوب  اسالمی  مجازات 
تخفیف دانسته و به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت 
قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  محکوم 
واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:34496 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/365 شماره دادنامه: 9309970353701366 شماره پرونده: 9209980358900096 
شماره بایگانی شعبه: 930529 شکات: 1- آقای غالمرضا شهبازی به نشانی خ پروین 
پ344، 2- آقای ابوالفضل ابراهیمی نژاد به نشانی  ک.مسجدالمهدی –  مالصدرا –   –
خمینی شهر – خ پاسداران – کوی آزادگان – ک.دهم- پ20، 3- آقای مجید بهرامی به 
نشانی خ آیت ا... کاشانی – ک.روزاتی – دنبال مادی – ک.ش محسن شریفی – سر سه 
راه 6- پ37، 4- آقای احمد اردشیری لردجانی به نشانی شاهین شهر – خ بهداری – 
فرعی3- مجتمع آبشار – واحد11، 5- آقای محمد جواد شیروانی به نشانی خ ولیعصر 
– جنب بانک ملت – کوی صنوبر یا فروردین – پ973، 6- آقای پدرام توازهی با وکالت 
مجتمع   – روبروی پارک کوهسار   – خ پروین   – خانم زهرا قالنی به نشانی اصفهان 
برنا5- ط2- واحد5، 7- آقای محمد وطنخواه به نشانی خمینی شهر – خ ش.دستغیب 
– چهارراه بسیج – آشپزخانه شمشاد، 8- آقای امیر قلی اسماعیلی به نشانی محالت – 
باقرآباد – ک.گلدشت، 9- آقای حسن یزدخواستی به نشانی خ کاوه – میدان برازنده – 
پشت درمانگاه حضرت ابوالفضل – بن بست نیرو، 10- آقای نعمت ا... امیری به نشانی 
اصفهان – محمودآباد – شهرک صنعتی محمودآباد – خ20- بعد از چهارراه سنگ بری 
گوهرشاد، 11- آقای اکبر قاسمی به نشانی خ رباط دوم- ک11- پ28- طبقه دوم، 12- 
آقای مسعود عباسی به نشانی خمینی شهر – بلوار آزادگان – ک.ش خشتی – فرعی13، 
13- آقای مرتضی آقایی به نشانی خ نظرغربی – ک.نصیری – پ20- واحد7، 14- آقای 
حبیب محمدی به نشانی آباده – بلوار استقالل – نبش خ.خاتم االنبیاء- پالک7، 15- آقای 
مجتبی نکویی به نشانی فرخ شهر – خ ولیعصر- پ153، 16- آقای احمد مهاجر زینلی 
به نشانی خ کاشانی – ک.ش عقیلی – پ88 متهمین: 1- آقای بشیر خزیراوی به نشانی 
به  منصور صفرخانی  آقای   -2 پ37،   – جانبازان  منازل  آزادشهر-  یک  فاز   – اهواز 
گردشکار:  تعزیر  مستوجب  سرقت  اتهام:  پ56   – سعادت  خ.  فاز2-   – اهواز  نشانی 
مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
خزیراوی  بشیر   -1 آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
فرزند جمیل 2- منصور صفرخانی فرزند نجف دائر بر مشارکت در سرقت از داخل 
خودرو موضوع شکایت آقایان 1- محمد وطن خواه 2- پدرام توازهی 3- محمدجواد 
احمد  آقائی 7-  اسماعیلی 6- مرتضی  قلی  امیر  یزدخواستی 5-  شیروانی 4- حسین 
مهاجر 8- حبیب محمدی 9- مجید بهرامی 10- اکبر قاسمی 11- غالمرضا شهبازی 
ا...  نعمت  عباسی 15-  نژاد 14- مسعود  ابراهیمی  ابوالفضل  نکوئی 13-  12- مجتبی 
و  دادسرای عمومی  از  کیفرخواست صادره  به  عنایت  با  اردشیری  احمد  امیری 16- 
در  شده  انجام  تحقیقات  خصوصی  شاکیان  اظهارات  و  شکایت  مفاد  اصفهان  انقالب 
مرجع انتظامی و دادسرا بعض اقاریر متهمان در پلیس آگاهی و دیگر دفاعیات بالوجه 
آنان و عدم حضور متهمان در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع و متواری بودن 
آنان دادگاه جرائم انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و مستندا به مواد 656و667 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   47 ماده  رعایت  با  و   1375 مصوب  تعزیرات  قانون 
1370 )قانون حاکم بر زمان وقوع جرم( هر یک متهمان را به تحمل سه سال حبس و 

هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و مشترکًا به رد اموال مسروقه در حق شاکیان 
)به شرح اظهارات شاکیان( محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:34497 حسینی رئیس شعبه 

111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/366 شماره دادنامه: 9309970354502085 شماره پرونده: 9309980365301147 
شماره بایگانی شعبه: 931306 شاکی: آقای محمد قاسمی دستگردی فرزند نگهدار به 
مجتمع مسکونی مالصدرا   – دوم  عسگریه   – پروین  خ   – اصفهان  نشانی شهرستان 
نشانی  به  کبیری  هوشنگ  آقای  متهم:  پالک157  بهار8-  کوی   – جنوبی  بلوار   –
مجهول المکان اتهام: توهین به مقامات و مامورین دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور را می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای هوشنگ کبیری فرزند امین ا... دایر بر توهین به مامور دولت حین 
انجام وظیفه موضوع شکایت منتهی به گذشت آقای محمد قاسمی دستگردی با توجه 
به محتویات پرونده – تحقیقات انجام شده – گزارش مرجع انتظامی – اظهارات گواهان 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و 
مشارالیه را به استناد ماده 609 قانون مجازات اسالمی به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 10 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:34499 رستم پور رئیس 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

12/367 شماره دادنامه: 9309970351001388 شماره پرونده: 9309980351000292 
شماره بایگانی شعبه: 930325 خواهان: آقای مهرداد زارعی جوزدانی به نشانی خیابان 
جی – محله ستار – کوی شهید طحانی – پ51 خواندگان: 1- شرکت فراز مبین پژواک 
به نشانی قائم شهر – شهرک یثرب – کوچه دال – پ3، 2- آقای آرش عبدالهی به نشانی 
بیشه حبیب – بن بست تهمتن – پ10 خواسته ها: 1- مطالبه 2- تامین خواسته 3- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
دادخواست آقای مهرداد زارعی جوزدانی فرزند عباس علی به طرفیت 1- آقای آرش 
عبداللهی 2- شرکت فراز مبین پژواک به خواسته 1- محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 535414-16/91-6077 مورخ 93/2/21 به مبلغ 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون  هشت  و  پنجاه  و  دویست 
به  با توجه  اواًل  تامین خواسته دادگاه  از پرداخت هزینه دادرسی 3- قرار  2- اعسار 
اظهارات شهود معرفی شده از سوی خواهان و استشهادیه ضمیمه دادخواست دعوی 
اعسار وی را محرز می داند و مستندا به مواد 198و503 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به اعسار موقت وی در پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید ثانیًا با توجه به 
اینکه چک مذکور در وجه شرکت سحر سبز اسپادانا صادر شده است و هیچگونه دلیلی 
دال بر انتقال آن چک توسط شرکت سحر سبز اسپادانا وجود ندارد بنابراین مستندا 
به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطرح شده علیه خوانده ردیف دوم را قابل 
استماع نمی داند و قرار عدم استماع دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم 
می نماید ثالثًا با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی و عدم انتقال چک از سوی دارنده 
اصلی آن مستندا به بند ج و د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست 
تامین خواسته را صادر و اعالم می نماید رابعًا با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول با 
امضاء و در چک مذکور مراتب مدیونیت خود نسبت به خواهان را به طور فعلی و عملی 
اعالم کرده است دادگاه ظهر چک مذکور را علیه خواسته ردیف اول به عنوان یک سند 
عادی قابل استناد تشخیص می دهد و مستندا به مواد 10و219و1284و1301و1324 
قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 93/2/21 
لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   20 مهلت  ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر و قرار صادر شده ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.

م الف:34502 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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مس��ئول روابط عمومی مرکز نجوم 
ادیب با بیان این مطلب  گفت: با توجه 
به حرکت چرخشی خورشید هر یک 
سال ۳۶۵ روز و ۶ ساعت بوده که هر 
۴ سال یکبار مجموعه این ۶ ساعت ها 
 با یکدیگر یک روز تمام را به ۳۶۵ روز 
سال افزون کرده و سال ۳۶۶ روز شده 

که با عنوان س��ال "کبیسه" شناخته 
می شود  . 

محمدرضا رضایی عنوان کرد: هرساله 
نوروز با یک نماد حیوانی مشخص می 
ش��ود که گاه ش��مارها و افسانه های 
چینی باز می  گردد و خاستگاه نجومی 

ندارد . 
وی ادام��ه داد: نامگذاری م��اه ها با 
اس��تفاده از علم نجوم اتفاق افتاده و 
اولین ماه س��ال با عنوان "فروردین" 
با ن��ام ب��ره و یا ص��ور فلک��ی  َحَمل 
شناخته می ش��ود . رضایی بیان کرد: 
با توجه ب��ه اینکه ۱۲ ص��ورت فلکی 
در آس��مان وجود دارد، ۱۲ ماه سال 
 نیز براس��اس این صورفلکی شناخته

 می  شوند.

ریی��س پژوهش��کده مخاب��رات و فناوری 
ماهواره س��ازمان پژوهش ه��ای علمی و 
صنعتی ایران از اتمام فاز مطالعاتی و طراحی 
اولیه م��دل دوم ماهواره مصب��اح خبر داد.

دکتر ش��روین امیری اظهارداشت: ساخت 
مدل دوم ماهواره ای مصباح با نام ماهواره 
آیات از چند سال پیش در سازمان پژوهش 
های علمی و صنعتی آغاز شده و اکنون برای 
 ادامه اجرای آن منتظ��ر تامین منابع مالی 
.  هس��تیم

وی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فازهای 
مختلف ماهواره آیات را پنج میلیارد تومان 
ذکر کرد و گفت: االن منتظر هس��تیم که 
متولی حوزه فضا در س��ازمان ملی فضایی 

کشور مشخص شود.
 امی��ری درباره کاربرده��ا و ماموریت های 

ماهواره آی��ات گفت: ماموری��ت اصلی این 
ماهواره پیش بینی زلزله قب��ل از وقوع آن 
اس��ت تا اثرات ناش��ی از پدیده زلزل��ه را از 
طریق آن تش��خیص دهیم.وی یادآور شد: 
در ساخت ماهواره ای زلزله شناسی آیات از 
 تمام دانش فنی ماهواره ای مصباح استفاده 

کرده ایم.

نامگذاری سال های شمسی با نمادهای حیوانی 
خاستگاه نجومی ندارد

فاز مطالعاتی و طراحی اولیه مدل دوم ماهواره مصباح 
به اتمام رسید

 خواص داروئی 
ترب و تربچه

 ۱(ت��رب ب��رای دف��ع س��نگهای صف��راوی مفید
 است .

۲(ت��رب در بعض��ی از اش��خاص تولی��د گاز و 
 آروغ م��ی کن��د و تخ��م آن گاز و نف��خ را از بی��ن 

می برد .
 ۳(ترب ب��رای درمان نق��رس و روماتیس��م مفید

 است .
۴(برگ ترب اگر ب��ا غذا خورده ش��ود به هضم غذا 

کمک می کند .
۵(آب برگ ترب برای تقویت چشم مفید است .

۶(ترب برای درمان یرقان مفید است .
7(تخم ترب درد را تسکین می دهد .

8(در صورت مسمومیت غذایی مقداری تخم ترب 
را همراه با سکنجبین به بیمار بدهید باعث استفراغ 

می شود و معده را پاك می کند .
9(برای مداوای زخم های بدن از ترب و عسل ضماد 

تهیه کرده و روی زخم بگذارید .
۱0( دم کرده ت��رب ادرار آور اس��ت و برای درمان 

حبس البول بکار می رود .
۱۱(تخم ترب ادرار آور و قاعده آور است .

۱۲(اگر دس��ت یا پای ش��ما س��رما زده است ترب 
را در ّآب بجوش��انید و بگذارید تا کمی س��رد شود 
بطوریکه دس��ت را نس��وزاند س��پس عضو س��رما 
 زده را چن��د ب��ار در روز در ای��ن جوش��انده ق��رار

 دهید .
 ۱۳(دم ک��رده ریش��ه ت��رب تقویت کنن��ده بدن

 است .
۱۴(ب��رای دف��ع س��نگ کیس��ه صف��را و س��رفه 
 های تش��نج آور از ت��رب بص��ورت زیر اس��تفاده

 کنید :
در یک ترب بزرگ حفره ای ایجاد کرده و همچنین 
در ته آنهم سوراخ ریزی بوجود آورید بطوریکه ّآب 
قطره قطره از آن خارج شود . سپس مقداری شکر 
در حفره ریخت��ه و آنرا با آب پر کنی��د و ترب را در 
دهانه شیشه یا استکانی قرار دهید که آب آن قطره 
قطره از س��وراخ ریز ته ترب خارج شده و در داخل 
 شیشه یا استکان پر شود . این آب را چند بار در روز 

بنوشید .
۱۵(خوردن تخم ترب ترشح شیر را زیاد می کند .

۱۶(جوشانده ترب برای درمان اسهال خونی مفید 
است .

۱7(تخم ترب اشتها آور است.
۱8(برای از بین بردن تب، تخ��م ترب را دم کرده و 

به بیمار بدهید .
۱9( تخم ترب بصورت ضماد برای ورم پس��تان در 

مادران شیرده استفاده می شود .
اس��راف در خوردن ترب موجب دل پیچه ش��ده و 
برای دندان و گلو مضر استاندامهای مورد استفاده 
این گیاه برگ ، دانه و ریشه غده ای آن می باشند . 

ریش��ه این گیاه دارای یک گلوکوزید گوگرد دار و 
چندین مادُه معدنی می باشد که دارای مواد غذایی 
زیادی اس��ت .این گی��اه مح��رك و دارای خواص 
اکسپکتورانت و ضد اس��کوربوت ، وضد کم خونی ، 
محرك کبد و کیسه صفرا و تقویت کنندُه دستگاه 
تنفس��ی ، اش��تها آور ، هضم کننده ، و آرامبخش 
می باش��د ، کمبود مواد معدنی ب��دن را مرتفع می 
 س��ازد و در رفع بیماریه��ای دهان و پی��وره مُوثر

 است .
 آب تربچ��ه رنگ چهره را باز و روش��ن م��ی کند ، 
نیروبخش اس��ت ، گرفتگی کبد را رفع می س��ازد 
س��نگ صفرا را از میان می برد، آلرژیها و خارش��ها 
، کهی��ر ، یرقان و س��رفه های خش��ک مرتفع می 
گردند . مصرف آن به افرادی ک��ه در ریه های آنها 
 بلغم جمع می شود وایجاد ناراحتی می کند توصیه 

می شود . 
طبیعت این گیاه گرم و تراس��ت گرمی پوس��ت و 
برگ������ش زی���������اد تر از مغز آن اس��ت. آب 
تربچه سیاه بهتر است و برای سرفه های رطوبی نیز 
مفید است. ادرار را نیز زیاد می کند و سنگ مثانه را 
دفع میکند.آب تربچه جهت رفع سنگ کلیه بسیار 
کارساز اس��ت . تربچه ویتامین C ، آهن ، منیزیم و 

پتاسیم فراوانی دارد . 
طع��م تن��د آن مربوط ب��ه مادُه س��ینئول اس��ت 
. تربچ��ه دارای کم��ی م��واد قن��دی ، نشاس��ته 
، مواد چ��رب ، اس��ید فس��فریک ، هیدروکربنه و 
 مواد ازته و مقدار مناس��بی ویتامی��ن B و کاروتن 

می باشد.
 آب تربچ��ه اگر بطور عادی مصرف ش��ود خاصیت 
پ��اك کنندگ��ی و ن��رم س��ازی ب��دن بخصوص 
در مخاطه��ای بین��ی ، س��لولها ، مج��اری مع��ده 
 ، کیس��ه صفرا ، کبد ، روده ه��ا ، کلی��ه و ریه ها را 

دارد .
 و ب��رای معالج��ه روماتیس��م مُوث��ر اس��ت . آب 
تربچه را بایس��ت با س��ایر آب میوه جات و سبزیها 
تواُم نم��ود ، چون خال��ص آن طعم تن��دی دارد . 
جهت مص��رف و آبگی��ری تربچه های قزم��ز تازه 
 و جوان��ه ه��ای س��بز هم��راه ب��ا ب��رگ انتخاب 

شود. 

اواخر بهمن س��ال جاري بود که خبري مبني بر رونمایي از 
موتور جستجوگر کامال ایراني "یوز" نقل محافل علمي شد تا 
ایرانیان باز هم به خود ببالند که با وجود بسیاري از تحریم ها 
و عقب ماندگي ها اما بازهم مي توانند با اتکا به نیروي انساني 
داخلي به پیشرفت در بسیاري ازعرصه ها امیدوار باشند. این 
موتور توسط شرکت داده پردازان "شیداندیش" و با حمایت 
وزارت ارتباطات مورد بهره برداري ق��رار گرفت که کاربران 
ایراني از این پس مي توانند با وارد کردن آدرس yooz.ir وارد 
این سایت شده و از امکانات ویژه این موتور ایراني بهره مند 
شوید. حمایت دولت از شرکت هاي سازنده این طرح جدي 
اس��تمحمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان 
داشت: شرکت  هایی که در حال حاضر موتورهای جستجو 
را طراحی کرده اند به طور کامل خصوصی هستند و در این 
میان دول��ت تنها از آنه��ا حمایت می کند ت��ا کار خود را به 
سرانجام برسانند. پس از رسیدن این شرکت ها به سوددهی، 
دولت دیگر کاری با آنها نخواهد داش��ت. وزیر ارتباطات در 
زمینه حریم خصوصي در زمین��ه این موتورها، گفت: دولت 
حامی حریم خصوصی مردم است، از سوی دیگر شرکت  های 
داخلی به مراتب بیش از شرکت  های خارجی امانتدار مردم و 
اطالعات آنها خواهند بود. اکنون در جستجوگرهای جهانی 
مشخص نیست اطالعات کاربران به چه سازمان  هایی فروخته 
می شود و بر همین اساس، ما همیشه از مردم خواسته ایم در 
شبکه  های اجتماعی خارجی مشخصات خصوصی کمتری 
را وارد کنند. وي در پاس��خ به این س��وال که »آیا با توجه به 
ایرانی  بودن موتورهای جس��تجو بومی مانند »یوز«، ممکن 
است برخی واژه ها امکان جستجو نداشته باشند و دسترسی 
صفحات مختلف به آنها فیلتر  شده باشد؟« خاطرنشان کرد: 
تاکنون فیلترینگی ب��ر صفحات موجود در دیتاس��نتر این 
جس��تجوگرها صورت نگرفته اس��ت. واعظي درباره برنامه 
های وزارتخانه برای شناس��اندن این موتورهای جستجو به 

مردم اظهار کرد: فکر می کنم الزم اس��ت خود شرکت ها و 
رسانه ها در این زمینه کار تبلیغاتی الزم را انجام دهند. اگر به 
سایت هاي بومي کشورهاي مختلف نیز سري بزنید متوجه 
مي شوید بسیاري از کشورها ازموتورهاي جستجوگر بومي 
خود استفاده مي کنند که بر اس��اس اطالعات موجود، هم 
اکنون 7۶ درصد کاربران چینی از "بایدو"، 70 درصد کاربران 
کره ای از "ناور"، ۶0 درصد کاربران روسی از "یاندکس" و ۵۲ 

درصد کاربران چکی از "سزنام" استفاده می کنند.
وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه قصد ایران از س��اخت این 
جستجوگر رقابت با گوگل نیس��ت و قرار نیست دسترسي 
به این س��رویس جهان��ي را مح��دود کنیم، تصری��ح کرد: 
هدف اصلي ما بومي س��ازي و برآورد نیازه��اي مردم ایران 
اس��ت عالوه بر اینکه کش��ورهاي منطقه مانند افغانستان، 
تاجیکستان و ازبکس��تان نیز س��رویس دهي مي کند. وي 
حتي به شبکه هاي اجتماعي داخلي مانند بیسفون و ساینا 
اشاره کرد و اظهارداشت: از میان این دو شبکه، یکی به بیش 
از 700 هزار نفر کاربر دس��ت یافته و دیگری تنها ۱00 هزار 
نفر استفاده کننده دارد، لذا اینکه هر شبکه تا چه اندازه مورد 
استفاده مردم قرار می گیرد، موضوعی است که به شرکت  های 
ارائه  کننده آن مربوط شده و ما تنها از پروژه های خوبی که در 

داخل کشور طراحی می  شود، حمایت می کنیم. 

ویژگی های مهم این برنامه
براي جستجو ش��ما مي توانید یک کلمه را در آن وارد کنید 
و نتیجه را مقایس��ه کنید، اینکه این س��ایت کامال بومي در 
جستجو کامال سریع عمل مي کند مزیت بسیار عالي است 
اما بعد از سرچ یک کلمه صفحات ویدیویي نیز براي شما باز 
مي شود که ش��اید براي کاربران خوشایند نباشد. مهمترین 
مزیت س��ایت "یوز" عدم نیاز به رفتن به صفحه بعد اس��ت، 
چون زمانیکه ش��ما به آخر صفحه مي روید صفحه دیگر به 
صورت اتوماتیک براي ش��ما باز مي ش��ود بنابراین سرعت 
جس��تجوي ش��ما را افزایش مي دهد. قس��مت جالبتر این 
جستجوگر سرعت باالي آن در یافتن تصاویر است چیزي که 
به مراتب از سرویس گوگلي که در داخل کشور کار مي کند 
از سرعت باالیي برخوردار است.  بر اساس آنچه که طراحان 
این جستجوگر ایراني مي گوید اهداف اصلي از طراحي این 
برنامه فراهم س��ازي بستري امن براي جس��تجو، تمرکز بر 
نیازهاي مختلف بر زبان فارس��ي، تمرکز بر سرویس بومي، 
جلوگیري از هدرفت س��رمایه و توس��عه علمي دانش هاي 
راهبردي دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي است.تعداد صفحات 
مورد جستجو در این برنامه تاکنون چندین میلیارد صفحه 
برنامه ریزي شده اس��ت اما از میان آنها یک میلیارد صفحه 
منحصر به فرد نمایه شده است، در حال حاضر تعداد صفحات 
نمایه گذاري ش��ده از زمان راه اندازي آن تاکن��ون روزانه در 
حال افزایش است. البته باید این موضوع را هم اضافه کرد که 
تمام سرورهاي این جستجوگر در داخل کشور وجود داشته 
بنابراین حتي در صورت تحریم ایران و دیگر مسائل سیاسي 
خللي در این برنامه ایجاد نخواهد ش��د.این را هم باید اضافه 
کرد که تعداد سرورهاي یک موتور جستجو، موضوعي فني و 
محرمانه است اما در گستردگي پوشش صفحات ، "یوز" تنها 
موتور جستجوي داخلي است که باالي یک میلیارد صفحه 

وب فارسي در آن وجود دارد. 

پژوهش��گران دانش��گاه امیرکبیر ب��ا هم��کاری محققان 
اس��پانیایی، فراین��د جدی��دی را برای رس��یدن ب��ه مواد 
نانوس��اختار/فوق ریزدانه و با اس��تحکام باال ارائ��ه داده اند.
سجاد امیرخانلو یکی از محققان این طرح گفت: این روش 
به گونه  ای طراحی ش��ده که قابلیت تولی��د نانوکامپوزیت 
و فلز نانوس��اختار را به طور ه��م زمان دارد ک��ه نتایج این 
ط��رح م��ورد توج��ه صنای��ع هوافض��ا، خودروس��ازی و 
 کلیه ی صنایع مرتب��ط ب��ا آلومینیم و فلزات س��بک قرار 
می گی��رد. وی با بیان اینکه ب��ه کمک ای��ن فرایند، تولید 
آلیاژهایی با اس��تحکام چندین برابر نمونه ه��ای متداول، 
کاهش هزینه های تولی��دی و مصرف ان��رژی و همچنین 
افزایش راندمان محصول نهایی امکان پذیر ش��ده اس��ت، 
افزود:نتای��ج ای��ن پژوه��ش نش��ان داده ک��ه آلومینیم و 
کامپوزیت ه��ای آن، توس��ط فرایند APB، ب��دون ترك و 
الیه ای شدن تولید شده است و نمونه های نهایی، محصولی 
یکپارچه و با کیفیت مناسب اس��ت. به گفته ی امیرخانلو، 
ترکیب هم زمان س��اختار فوق ریزدانه با اندازه ی متوسط 

۲80 نانومتر و ذرات تقویت کننده ی کاربید سیلیس��یم با 
اندازه ی متوسط ۵۵ نانومتر، منجر به تولید نانوکامپوزیت 
زمینه آلومینیمی با اس��تحکام ۲8۴ مگاپاس��کال ش��ده 
اس��ت. این مقدار باالترین مقدار استحکام گزارش شده در 
آلیاژ آلومینیم خالص تجاری در سرتاس��ر جهان است. وی 
با بیان اینکه فرایند پرس تجمعی-پیوندی ش��امل مراحل 
آماده سازی سطحی دو نمونه، روی هم قرار دادن آن ها، پرس 

دو نمونه با کاهش ضخامت ۵0 درصد در یک قالب ساده و 
برش پس از پرس است، افزود: به دلیل عدم تغییر ضخامت 
نمونه های اولیه، تکرار مراحل تا رسیدن به کرنش های بسیار 
باال و دست یابی به ساختار نانو امکان پذیر است. همچنین 
جهت تولید کامپوزیت در این روش، ذرات تقویت کننده به 
صورت تقریباً یکنواخت روی یکی از نمونه ها افشانه می شود. 
امیرخانلو گفت: با انجام فرایند پرس تجمعی پیوندی، ذرات 
تقویت کننده در کل زمینه ی آلومینیم با استفاده از سیالن 
فلز به شکل یکنواخت توزیع می شود. براساس اعالم ستاد 
نانو؛ فناوری نوین به س��مت تولید آلیاژهای مستحکم تر و 
س��بک تر پیش می رود ت��ا از این طریق در مص��رف انرژی 
صرفه جویی شود. اغلب فرایندهای تغییر شکل پالستیکی 
ش��دید )SPD(، جهت تولید فلزات با استحکام باال، دارای 
سه محدودیت اصلی اس��ت. در این فرایندها، دستگاه های 
شکل دهی با ظرفیت بار باال و قالب های گران قیمت ضروری 
است. پایین بودن میزان تولید و محدود بودن ابعاد محصول 

نهایی یکی دیگر از مشکالت آن هاست. 

جستجوگر » يوز« و كاربرانی كه از آن بي اطالع هستند
نکاتی در رابطه با خانه تکانی با 

كمک بچه ها
هرگز نباید اج��ازه دهیم خانه تکان��ی روال معین زندگی ما و 
ساعات صرف غذا و خواب بچه ها را تحت الشعاع قرار دهد، زیرا 
عالوه بر این که باعث بد اخالقی آنها می شود، باز گرداندن آنها 
به برنامه منظم قبلی، ما را با مش��کل روبه رو می کند. از طرف 
دیگر حوصل��ه بچه ها وقتی که ما، چند س��اعت متوالی بدون 
توجه به آنها مشغول کار می شویم، سر می رود و ممکن است از 
 این فرصت استفاده کنند و هر کاری که دلشان بخواهد انجام

 دهند.
 بنابراین باید توجه داشته باشیم، فرزندان کوچک ما می توانند 
ش��رکای خوبی در امر تمیز کردن خانه باشند. به این ترتیب 
می توانید در ه��ر روز زمان خاصی را ب��رای نظافت اختصاص 
داده و کارها را با همسر و فرزندان خود انجام دهید. البته کار 
کودك در خانه باید متناسب با س��ن، توانایی و وقت او باشد. 
مثال، از بچه پنج، شش س��اله نباید انتظار داشته باشیم دیوار 
تمیز کند، اما در این س��ن می تواند لباس های زمستانی خود 
را تا کرده و داخل چمدان بگذارد، بعد اس��باب بازی ها و لوازم 
دیگر خود را جمع کند و پس از گردگیری قفسه ها، سر جای 

خود قرار دهد و… . 
حتی بچه های خیلی کوچک مثال یکی، دو ساله هم می توانند 
در خانه تکانی همکاری کنند. برای نمونه، س��بد رنگی را که 
مخصوص وسایل بازی است، در اختیار آنها قرار داده و یادشان 
بدهیم اسباب بازی ها را جمع کنند. کودك نوپای ما از این کار 
لذت می برد حتی می توانیم از لحظات مش��ارکت او در اولین 
خانه تکانی زندگی اش عکس بگیریم و داخل آلبوم قرار دهیم. 
با این روش می توانیم وقت او را براحتی پر کنیم و خودمان به 
کارهای مهم تر برس��یم. اما به کودکان بزرگ تر باید کارهایی 
با مسئولیت بیش��تر داده ش��ود؛ مثل تمیز کردن کاشی های 
آشپزخانه، جاروبرقی کشیدن و… اما چنین کارهایی بعضی 
اوقات خواس��ت آنها نیس��ت و نمی خواهند آن کارها را انجام 
دهند، زیرا با بزرگ تر ش��دن کودکان مسئولیت های آنان در 
رابطه با مدرس��ه افزایش می یابد؛ آنها حداقل دو، سه ساعت 
باید به طور روزانه به انجام تکالیف مدرس��ه بپردازند و حدود 
شش س��اعت یا بیش��تر هم در کالس درس باشند. در چنین 
 ش��رایطی اضافه کردن کارهای دیگر آنها را خس��ته و عصبی

 می کند. 
در این صورت والدی��ن می توانند کاری را که فرزندش��ان در 
مدرس��ه انجام می دهد، در نظر گرفته و برنامه انجام کارهای 
خانه را براس��اس آن و به طور مناس��ب تنظی��م کنند؛ مثال 
می توان انجام کار خانه را به روزهای آخر هفته موکول کرد. از 
داد زدن بر سر بچه ها در مورد نحوه تمیزکاری، جدا خودداری 
کنید، می توانید با خونسردی به آنها توضیحات الزم را بدهید 
تا با مشارکتی دوستانه یک خانه تکانی را تجربه کنند. روحیه 
کار دس��ته جمعی را میان افراد خانواده باال می ب��رد و به آنها 
آموزش می دهد، مس��ئولیت تمیز کردن خانه نباید بر دوش 
یک نفر باشد و بهتر است همه افراد در خانه با یکدیگر همکاری 
 کنن��د؛ در این ص��ورت هیچ وقت ی��ک نفر خس��ته نخواهد 

شد.
 با این اقدامات عالوه بر افزایش صمیمی��ت، روح همکاری و 
مشارکت در خانواده تقویت می شود و اعتماد به نفس کودکان 
و نوجوانان به واسطه قبول مس��ئولیت، باال می رود. این نکته 
مهم اس��ت، برای انجام ه��ر کاری باید خوش��حالی کنیم و با 
صدای بلند بخندیم و همچنی��ن از افراد خانواده بویژه بچه ها 
تش��کر کنیم که به ما کمک می کنند. ع��ی کنیم خانه تکانی 
را با برنامه ریزی و منظم اجرا کنیم. بعض��ی از خانم ها عادت 
دارند یکباره همه وس��ایل اتاق ه��ا، آش��پزخانه، کابینت ها، 
 کمدها و… را بیرون بریزند. با ای��ن کار خانه نامرتب و ناامن

 می شود.
 این بی نظمی می تواند س��المت روانی بچه ها را تهدید کند. 
بنابراین فهرس��تی از تمام کارهایی که باید انجام شود، تهیه 
کرده و به ترتیب اولوی��ت روی کاغذ بنویس��یم. برای مثال: 
آشپزخانه: نظافت کاشی ها، کابینت ها، پنجره ها، پرده ها و…

اتاق خواب: نظافت دیوارها، پنجره ها، شستن پرده و مالفه ها، 
تمیز کردن کمدها و…

اتاق پذیرایی: نظافت دیوارها، پنجره ها، بوفه، مبلمان، شستن 
پرده ها و…

حمام و سرویس بهداشتی: شستن کاشی ها و لوازم بهداشتی
بعد زمانی را برای انجام هر کار در نظر گرفته و به طور منظم 

اجرا کنیم.
به طوری که می دانیم مواد ش��وینده، پای ثاب��ت خانه تکانی 
اس��ت. در این روزها آمار مس��مومیت با مواد ش��یمیایی باال 
می رود و برای افرادی که اص��ول اولیه به کار بردن این مواد را 
رعایت نمی کنند، مشکالت تنفس��ی ایجاد می شود. این مواد 
ش��وینده تاثیر مخربی روی کودکان می گ��ذارد، زیرا بچه ها 
حساس ترند و آس��یب جدی تری به سیستم تنفسی آنها وارد 
می شود. بنابراین س��عی کنیم در این روزها، حتی المقدور از 

مواد شوینده شیمیایی استفاده نکنیم. 
در خانه تکان��ی عی��د، نظاف��ت »اس��باب بازی ک��ودکان« را 
فراموش نکنیم، زیرا اس��باب بازی هایی که بچه ه��ا هر روز با 
آنها بازی می کنند، بیش��تر از هر چیز دیگ��ری نیاز به نظافت 
دارد. مطالعات اخیر نش��ان داده، هن��گام خانه تکانی باید به 
همه چیز بویژه فرش ها و س��رامیک ها، بیش��تر توجه کنیم، 
زیرا وس��ایل بازی کودکان به طور پیوس��ته با آنها در تماس 
هس��تند و از حج��م زیادی میک��روب برخور دارن��د و ممکن 
اس��ت س��المت  کودك ما به دلیل بازی مداوم با آنها به خطر 
 بیفتد؛ زیرا این وس��ایل می توانند باعث »انتقال ویروس ها«

 شوند.

زير يک سقف

جاذبه های گردشگری

باغ تاالر نیاسر کاشان
شهر نیاسر، مرکز بخش نیاسر از توابع شهرستان 

کاشان و استان اصفهان بوده و در فاصله ۲۴ 
کیلومتری شمال غربی کاشان قرار دارد. شهر 
نیاسر از طریق اتوبان در فاصله ۲۴۰ کیلومتری 
تهران، ۲۶۰ کیلومتری شهرستان اصفهان قرار 

دارد.

تولید صنعتی محصوالت پی وی سی با فناوری نانو
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